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تحت عنوان آیه مبارک:
ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و
ماارید انیطعمون ان الله هو الرزاق ذوالقوه املتین

از افاضات
عامل ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی
(اعلی الله مقامه)

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و شیعتهم االنجبین
و لعنه اهلل علی اعدائهم الناصبین الکافرین المنافقین علیهم لعائن اهلل و لعنه
الخلق اجمعین ابد االبدین و دهر الداهرین.
و بعد چون این ناچیز از فضل و کرم خدا و لطف و مرحمت رسول خدا و
توجه ائمه هدی و التفات اولیاء مواعظی که سرکار بندگان اجل اکرم امجد
خدایگان اعظم روحنا له و لموالیه الفداء میفرمایند در پای منبر به رشته
تحریر در میآورم و به قدر مقدور سعی میکنم که چیزی فروگذاشت ننمایم
و نهایت اهتمام را مینمایم که چیزی باقی نماند و هللالحمد چیزی هم
نمیماند اال اینکه بسا در یک موعظه چند کلمه از قلم افتاده باشد و آن هم
چیزی نیست که مطلبی را ناقص نماید .و وقتی مجلسی از آن مجالس که
این ناچیز نوشته بودم در حضور بندگان ایشان روحنا فداه خوانده شده بود
میفرمودند خیلی خوب نوشته بودی بسیار مرتبط بود و بسیار خوب نوشته
بودی شکر خدا را به جای آوردم که پسند خاطر مبارک افتاده ،لهذا در این
سال هم که سنه هزار و دویست و هشتاد و شش هجری است بر حسب
عادتی که داشتم در ماه مبارک این سال خداوند توفیق عطا فرمود و
موعظههایی که شد جمیعش را نوشتم تا هدیهای باشد برای طالبان فضائل
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آل اهلل سالماهلل علیهم و دیده مومنین به مطالعه آن روشن گردد و چشم
ناصبین از اطالع بر آن کور شود و امیدوار از کرم خداوند کریم و نبی کریم
و آل کرام او و اولیاء مکرمین چنانم که توفیق شامل حال شود و بر حسب
رضای خدا و اولیای او انجام شود و هو المستعان و علیه التکالن و آن مشتمل
است بر بیست و هفت مجلس که هر مجلسی موعظهای است و از روز اول
ماه تا روز یازدهم ماه یازده مجلس متصل است و بعد از آن سه روز برف و
باران بود و کوچهها گل بود و به مقتضای اذا ابتلت النعال فالصلوه فی الرحال
یعنی وقتی زمینها گل شد نماز را در خانه باید کرد این سه روز را تعطیل
فرمودند و مسجد تشریف نیاوردند و از روز پانزدهم ماه الی آخر هم پانزده
مجلس دیگر است و ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی
محمد و آله الطیبین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین)]1[(.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اول چیزی که عرض میکنم این است که فرق مابین انسان و مابین حیوان
میبایست باشد بالشک و این است فرق مابین آنها ،که انسان هر کاری که
میکند از برای آن یکغایتی و یکفایدهای باید باشد و باید که تأمل کند و
تفکر کند و از برای آن کار یکفایدهای پیدا بکند که این کار را من از برای
آن فایده میکنم و مثل حیوانی که از برای او تفکری و عاقبتبینی و
عاقبتسنجی نیست ،نباید باشد .حیوان راه میافتد از این راه میرود ،از آن
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راه میرود و همینطور میرود و نمیداند کجا میرود و نمیداند برای چه
میرود ،ولکن انسان اگر به سمتی میرود باید برای فایدهای به آن سمت
برود که اگر از او بپرسند برای چه به آن سمت رفتی بگوید برای این فایده؛
اگر نتوانست برای آن فایدهای بگوید این کار لغو است )]2[(.پس انسان
باید حرکاتش از برای فایده باشد ،یعنی اگر از او بپرسند که این کار را برای
چه کردی بگوید برای این فایده .و اگر کار را برای فایدهای هم کرد
میبایست سعی بکند که آن فایده حاصل بشود ،که اگر آن فایده حاصل
نشود ،آن کار را باز بیفایده کرده ،عمری را تلف کرده و هیچ فایدهای هم
نبرده و زحمت آن کارها بر او مانده .آدم عاقل چنین کاری هم نباید بکند.
پس ماها که اجتماع میکنیم و جمع میشویم در این ایام متبرکه و در عرض
سال ،بلکه همیشه در هر کاری که انسان میکند ،لکن حاال سخن این است
که در این ایام متبرکه که جمع میشویم و از خانههای خود به مسجد میآییم
باید برای این کار فایدهای تعقل و تصور کرد .اگر فایده ندارد این کار لغو
است ،این حرکت بیجایی است ،زحمت بر خود گذاردهاید ،کاری کردهاید
فایدهای هم نداشته .پس جمع که میشویم باید به قصد طلب فایده ما بیاییم
به این مکان و سعی کنیم که آن فایده هم برای ما حاصل بشود و نوعش
معلوم است که وقتی که از خانههاتان بیرون میآیید معلوم است از برای
استماع فضائل آلمحمد صلواتاهلل علیهم میآیید ،برای تجدید ایمان میآیید،
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برای تقویت ایمان میآیید ،برای تحصیل علم آلمحمد علیهم السالم میآیید
واال خصوصیت اینجا چهچیز است که بیایید اینجا؟ معلوم است میگویید
برویم استماع فضیلتی بکنیم ،برویم ایمانی تازه کنیم ،قوتی برای ایمان ما
حاصل بشود؛ کارتان برای این فایده است .اما آن جهالی که العن شعور از
خانه بیرون میآیند تا سر کوچه میبینند کوچه اینجا کج شده از آن راه
میروند و میروند تا میرسند سر کوچه میبینند کوچه اینجا کج شده از آن
راه میروند همینطور العن شعور میروند تا اینجا سر میرسند ،میآیند اینجا
یکنگاهی به در و دیوار میکنند و تماشایی میکنند و میروند پی کار خود،
با اینها سخنی نیست و من با همچو اشخاص سخنی ندارم ،٭ سخن را روی
با صاحبدالن است ٭ و آنهایی که از خانه بیرون آمدهاند تصوری کردهاند،
عزمی کردهاند ،خیالی پخته کردهاند و از برای طلب فضیلت و علم بیرون
آمدهاند .روی سخن با آنها است و همه مراد آنها هستند .آنها هم چون برای
این فایده آمدهاند باید سعی کنند که آن فایده و مطلبی که در نظر دارند
حاصل شود واال به اینکه آمدید و زحمت هم کشیدید و جمع هم شدید و
نشستید ،حاال دیگر بنا کنید به چرتزدن ،با یکدیگر حرفزدن ،به در و
دیوار نگاهکردن ،حاصل این چه شد؟ حاصلی ندارد .پس ان شاءاهلل حاال که
بر خود زحمتی گذاردهاید و برای فایده آمدهاید سعی کنید که آن فایده هم
برای شما حاصل بشود و معلوم است در هر کاری که باشد نانوایی،
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کفشدوزی ،هر کار که باشد اگر اول کالم را بشنوی آخر کالم را نشنوی
فایده برای تو حاصل نخواهد شد یا آخر کالم را بشنوی ،اول کالم را نشنوی
فایده برای تو حاصل نخواهد شد .پس همچنین بسا اینکه اول کالم را که تو
بشنوی آخرش را اگر نشنوی کفر باشد .گاه هست من یکروز گفتهام یزید
بن معاویه همچو گفت و تو این کلمه را که یزید بن معاویه همچو گفت
نشنیدی و چرت زدی ،یا دلت جای دیگر بود ،و آن حرفها را که مثال یزید
گفت و من حاال نقل میکنم شنیدی ،وقتی از مسجد بیرون میروی میگویی
من به گوش خودم از بزرگشان شنیدم که باالی منبر همچو میگفت .بابا
من گفتم یزید همچو میگوید ،من همچو گفتم و این قول یزید بود که
میگفتم .چنانکه در لنگر ـ نمیدانم در درس بود یا موعظه ـ در یکجایی
من مطلبی گفته بودم ،رفته بودند گفته بودند فالنکس میگوید شخص را
که جهنم میبرند چندی در جهنم معذب است ،بعد از آن برای او عذاب
بهشت میشود و آن جهنم برای او بهشت میشود .آمدند از من پرسیدند که
میگویند تو همچو چیزی در درس گفتهای؟ گفتم حاشا! این مذهب
محییالدین است ،محییالدین عربی صوفی سنی همچو میگوید .حاال گاه
است من در درس گفتهام محییالدین همچو میگوید و اینقدرش را نشنیده
و باقیش را که کالم محییالدین باشد شنیده و چون سر سخن را نشنیده ته
سخن را شنیده خیالش رسیده این قول خودم است .اینطور ناخوشیها پیدا
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میشود ،بسیاری از روایات به اینطور کج و واج میشود ،میروند کج و
واج میگویند و مخالفان تشنیع میکنند و حق دارند و راست میگویند که
تشنیع میکنند.
این را هم بدانید که حرفهای ما پراکنده نیست که امروز او ربط به فردا
نداشته باشد ،بلکه اول سخن به آخر سخن به هم مرتبط است اگرچه ده روز
حرف بزنم .مسألهای است سر میگیرم گاه هست یکروز دو روز ،دهروز
در آن حرف میزنم و سر سخن به آخر سخن پیوسته است .بعضی اینقدر
میآیند که همان سرش را میآیند تهش را نمیآیند ،یا سرش را نیامدهاند همان
تهش را میآیند ،سخن را مرتبط به هم نمیشنوند ،یکچیز کج و واجی یاد
میگیرند از اینجهت اشتباهات پیدا میکنند .بسا آنکه دوست هم هست و
اعتقاد میکند آن کج و واج را و من بیزارم از آن سخن و آن دوست هم به
گمان خیری که داشته اول سخن را نشنیده آخر سخن را میشنود و میگوید
فالنکس همچو گفته و آن دین من نیست .پس ان شاءاهلل نهایت احتیاط را
بکنید که اول سخن را و آخر سخن را همه را بشنوید.
و این را هم عرض کنم اشهد باهلل خدا گواه است و میداند که راست
میگویم ،خودش گواه است که اینی که میگویم نه از این بابت است که
خواسته باشم اینجا مجتمع بشوید .سر هر میدانی خیلی هم جمعیت میشود
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و حاصل هم ندارد .این کار حیوانی است که آدم کار بیحاصلی بکند برای
من که فایدهای ندارد لکن اینطور خیال نکنید که این کلمه را برای این
گفتم که هر روزه جمع شوید .خیر ،برای این است که اگر نیایید ،سخن را
پیوسته نخواهید شنید .پس یا از سخن بگذرید و همهروزه را نیایید یا اگر
میخواهید مطلب را بفهمید و حقیقت حالی شما شود بایست که از اول
سخن تا آخر سخن همه را گوش دهید و به کل حواس خود متوجه باشید نه
آنکه توی دلتان یک حسابی بکنید یکدفعه ملتفت شوید که من چه میگویم
باز بروید توی حساب ،باز ملتفت شوید که من چه میگویم .یا یکقدریش
را گوش بدهید یکقدریش را گوش ندهید و بخواهید چیزی بفهمید ،این
نخواهد شد ،محال است .علم است اینها ،حکمت است اینها ،باید به تمام
دل خود متوجه باشید .وانگهی یکچیزی دیگر هست که اگر حواسها جمع
باشد ،چون جمعیت زیاد است و مسجد را هم سوراخ موراخهایش را هنوز
نگرفتهاند صدا به همه میرسد و همه میفهمند لکن به اندک اغتشاشی
حواسها پریشان میشود و بسا آنکه صدا نرسد و مطلب را درست نفهمند و
آن تقصیر خودشان است.
پس اوال تفسیر فارسی آیه شریفه را برای شما عرض میکنم ،پس از آنیکه
بدانید که این آیه کالم خدای شما است ،این کالم خالق شما است ،کالم
صفحه | 8

خدای شما است که بر محمد بن عبداهلل خاتمالنبیین صلوات اهلل و سالمه
علیه و آله نازل شده و مأمور بوده که بر شما بخواند و شما مأمورید که به
این آیه عمل کنید و تخلف از این فرمان همایون نورزید .بازی نیست ،فرمان
پادشاه را نمیتوان بیاعتنایی کرد .جاهل میگوید من این فرمان را قبول
ندارم ،خیالش میرسد بقدر این دو سهدقیقه که این حرف را زده که من
قبول ندارم ،این حرف را زده و در هوا پیچیده و هیچطور نشده .همین گفت
خیر ،من این را قبول ندارم تمام شد و رفت؟! نخیر ،چنین نیست .دو ساعت
دیگر خبرش میرسد به حاکم ،محصلها میفرستد ،فراشها میفرستد تو را
میبرند نسقها میکنند .همچنین خیال نکنند کسی که بیاعتنایی به کالم
خدا کرد و عمل نکرد به کتاب خدا اگر دو روزی آسوده راه میرود عیبی
در کار او پیدا نمیشود ،این کار عاقبت دارد .حاشا و کال! عذابها از پی
این است ،هالکت ابدی از پی این است ،بالها از پی این است .مردم برای
چه به این بالها گرفتار شدهاند؟ وقتی فرمان نمیبرند و برایشان فرمان خوانده
میشود و اعتنا به آن نمیکنند مبتال به این بالها و به این مصیبتها میشوند.
مالئکه آخرت بندگانی از خدا هستند مثل شماها ،همانطور که کارهایی که
مالئکه میکنند اینها حکم خدا است و به فرمان خدا است ،این بالهایی هم
که از دست خلق بر بعضی وارد میآید بالئی است که خدا وارد آورده یوم
نولی بعض الظالمین بعضا اینها بالئی است که خداوند عالم نازل میکند .نه
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خیالت برسد اگر کسی به تو چوب زد خدا نزده ،بلکه خدا زده با هرچه
خواسته .نه خیالت برسد اگر مال تو تلف میشود این را خدا نخواسته ،خدا
خواسته با هرچه خواسته و با هرکه خواسته .به این قاعده جمیع این
مصیبتهایی که در دنیا به مردم میرسد جمیعا از بیاعتنایی به فرمان خداوند
عالم است جلشأنه اال اینکه مردم را چنان غفلت ربوده که هیچ اعتنا به این
نمیکنند و اگر بالئی به آنها برسد هیچ اعتنا ندارند که بفهمند این از کجا
است ،این پا را از کجا خورده ،معالجه این چهچیز است؟ وقتی انسان را
حاکم چوب میزند باید پیش حاکم استغاثه کرد نه پیش فراش ،نه پیش
چوب ،نه پیش فلک .اینها به درد نمیخورد ،پیش حاکم باید استغاثه کرد او
که از سر تقصیر تو گذشت ،حکم میکند دیگر تو را نزنند لکن مردم آنقدر
جاهلند که پیش فراش استغاثه میکنند ،پیش فراشباشی استغاثه میکنند ،دیگر
فایدهای نخواهد بخشید .پس این آیه فرمان خداوند عالم است جلشأنه که
در این ایام بر شما خوانده میشود و واجب است برای شماها اعتقاد به این
آیه و عملکردن به مضمون این آیه و همینکه شنیدید حجت بر شما تمامتر
میشود ،آنوقت اگر ترک کنید غضب خدا بر شما شدیدتر میشود .پس باید
به تمام دل خود متوجه فرمان خدا و حکم خدا بشوید و به مقتضای آن عمل
کنید و عزم کنید که تا زندهاید به مقتضای آن عمل کنید.
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باری ،معنی فارسی این آیه این است که خداوند عالم میفرماید خلق نکردم
من جن و انس را ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون یعنی من جن و انس را
برای هیچکاری و برای هیچفایدهای نیافریدم مگر از برای اینکه مرا عبادت
کنند ،شما را برای عبادت آفریدهاند .ببین چه امر عظیمی است! شما را
نیافریدهاند برای کارهایی که دخلی به عبادت ندارد ،شما را برای عبادت
آفریدهاند که آنچه میکنی به جهت بندگی باشد .شما را برای زراعت
نیافریدهاند ،شما را برای طباخی نیافریدهاند ،برای کتابت نیافریدهاند ،برای
بنایی نیافریدهاند ،شما را برای بندگی آفریدهاند .بندگی دیگر هرچه آقا
بگوید آن را باید کرد .اگر گفت برو زراعت کن برو ،اگر گفت برو خیاطی
کن برو ،اگر گفت بنایی کن برو ،لکن خودرو و از پیش خود و به هوی و
هوس خود اگر کاری کنی معلوم است که اعتقاد کردهای که خدا تو را برای
این کار آفریده که من خودرو باشم .حاال خدا در قرآن میفرماید من خلق
نکردم جن و انس را برای هیچکار مگر از برای عبادت که بندگی کنند مرا،
ماارید منهم من رزق من از ایشان نمیخواهم رزقی ،یعنی ایشان را نیافریدم
که ایشان رزق جمع کنند برای من .دیگر رزق را واجب نیست خودش
بخورد بلکه جمع کنند بدهند بندگانش .یعنی من شما را نیافریدهام برای
اینکه رزق به همدیگر بدهید ،یا رزق به خود بدهید ،شما خود رازق خود و
یکدیگر نیستید .من شما را نیافریدهام که رزق به همدیگر بدهید ،نه به خود
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خدا ،اگرچه آن هم یکمعنی است لکن این هم یکمعنی است ماارید منهم
من رزق یعنی بعبادی و امائی و سایر خلقی .من از شما تمنای این ندارم که
شما رزق به من بدهید ،یعنی بیایید برای من اموالی بیاورید ،چیزها بیاورید
که من به نوکران خود بدهم ،به غالمان و کنیزان خود بدهم .شما را
نیافریدهام تحصیل مال کنید ،بیاورید به خلق من قسمت کنید .یا آنکه آنها
را نیافریدهام برای اینکه رزق بدهند ،رازق باشند یعنی النفسهم ،الخوانهم،
الزواجهم ،الوالدهم ،ماارید منهم من رزق من رزق از اینها نمیخواهم.
ایشان را نیافریدهام که رازق باشند کسب کنند و زحمت بکشند و روزی
برای خود تحصیل کنند ،برای این نیافریدهام ایشان را .و ماارید انیطعمون
به همدیگر من نگفتهام روزی بدهند ،اینها را هم برای تحصیل روزی
نیافریدهام ،نمیخواهم هم که به من اطعام کنند به خود من هم نمیخواهم
چیزی بدهند ،یعنی از برای خود هم نمیخواهم.پس شما را برای عبادت
آفریده ،غنی است از شما و چگونه غنی نیست و شما را از عدم بوجود آورده.
پس شما را که او از عدم بوجود آورده حرکات شما را هم او از عدم بوجود
آورده .وقتی که کارهای شما را هم او خلق میکند چنانکه این را در قرآن
خبر داده که اهلل خلقکم و ماتعملون یعنی خدا شما را خلق میکند و عملهای
شما را خلق میکند .پس کارهای شما را که او آفریده دیگر شما رزق به که
خواهید داد؟ دیگر شما چه میتوانید اعانت کنید خدا را؟ یاری کنید خدا
صفحه | 12

را؟ چه میتوانید بکنید؟ کار شما از اوست ،پس ما نمیتوانیم رزق بدهیم به
بندگان و نمیتوانیم اطعام کنیم خود خدا را و ما را برای این هم نیافریدهاند.
بعد میفرماید دلیل و برهان هم میآورد ان اهلل هو الرزاق ذوالقوه المتین
خداوند عالم اوست رزاق خالیق .نه شما را برای رزقدادن آفریده ،شما را
برای رزاقیت نیافریده ،خدا خود رزاق است ذوالقوه المتین و خداوند عالم
اوست صاحبقوه ،اوست صاحبقدرت .خداوند عالم محکم است ،امر
خدا محکم است ،هیچ حاجت ندارد به اینکه شما او را یاری کنید و اصالح
امور او را کنید ،شما او را اطعام کنید ،یا بندگان او را روزی دهید.
میتوان طور دیگر معنی کرد و آن این است که در زبان عرب رزق به معنی
آن چیز مستمر است .آن چیزی که کسی به کسی مستمر میدهد آن را رزق
میگویند ،مثل مواجب ،مثل جیره ،مثل اجرتی که بطور استمرار به کسی
بدهند این رزق است .و اما اینکه گاهی به کسی چیزی را بدهند آن اطعام
است و ماارید انیطعمون و نمیخواهم که آنها به من اطعام کنند .آن فقیری
که میآید چیزی به او میدهند آن اطعام است ،اما آنچه بطور استمرار به
کسی میدهند آن رزق است .حاال میتوان به اینطور معنی کرد میفرماید
من از بندگان خود جیره و مواجب نمیخواهم که مواجب در عرض سال به
من بدهند و ایشان را برای اطعام و تصدقدادن به خود خلق نکردهام تا به من
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اطعام کنند ،یا به من تصدق بدهند ان اهلل هو الرزاق ذوالقوه المتین اوست
رزاق و اوست صاحبقوت محکم و اوست صاحب قوت و متین است.
خداوند عالم محکم است ،امر خداوند عالم محکم است.
پس این شد تفسیر فارسی این آیه و دانستید که خدا شما را برای عبادت
آفریده بطور اجمال انشاء اهلل و الحول و القوه اال باهلل و به تأیید خدا و به
مشیت او در این ماه مبارک این آیه را شرح میکنیم بطوری که بفهمید
باطنهای قرآن را و فضائل محمد و آلمحمد علیهم السالم از همین آیه
انشاء اهلل بیرون میآید و بیرون میآوریم ولکن چون روز اول است به
همینقدر نصیحت که تفسیر فارسی آیه را دانستید اکتفا میکنیم و به
همینقدر که بدانید که شما را برای عبادت آفریدهاند .حاال اقال سعی کنیم
و برای عبادت جمع بشویم و انشاء اهلل هلل و فیاهلل هم باشد ،برای عبادت
خدا باشد نه به جهت خودسری باشد ،نه به جهت تفاخر باشد ،نه به جهت
تکاثر باشد ،نه به جهت این باشد که ما هم دستهای باشیم برابر دسته دیگر
مثل خیال یکپاره جهال ،بلکه برای خضوع باشد ،برای خشوع باشد ،برای
سالمآمدن باشد .این سالم خدا است ،خدا نشسته به سالم و بندگان و رعیت
باید بیایند به سالم او و پیش او بایستند و برای او کرنش کنند ،بخاک افتند
و عرض حاجات کنند در قنوت خود ،باز بخاک افتند .این آداب بندگی است
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و آداب سالمرفتن است در پیش خدایی که پادشاه است بر کل .پس قصد
شما این باشد که به سالم پادشاه بیاییم و برای تعظیم و تکریم و برای دعا
بیاییم و همه را از طور صدق و طور صفا بعمل بیاوریم ان شاء اهلل.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
چون میآیند تازه کسانی که روز پیش نبودهاند ،ترجمه آیه را اگرچه عرض
کردهام ،مجدد عرض میکنم ترجمه فارسی آیه را تا آنکه آنها که تازه آمدهاند
و نبودهاند روز پیش ،از مضمون فارسی آن مطلع شوند .خدا میفرماید من
خلق نکردم جن و انس را مگر از برای اینکه مرا بندگی کنند ،یعنی جمیع
جن و جمیع انس را من از برای بندگی آفریدهام نه از برای آزادگی .من ایشان
را که آفریدم نه از برای این است که ایشان رزق بدهند و رازق باشند ،به
یکدیگر رزقی بدهند و مددی به یکدیگر کنند ،رازق منم .ایشان را
نیافریدهام که به یکدیگر رزق بدهند و ایشان را برای این نیافریدهام که به
من اطعام کنند و تصدقی به من بدهند ان اهلل هو الرزاق ذوالقوه المتین خداوند
عالم اوست کسی که رزق جمیع کائنات را میدهد و رزق جمیع موجودات
در دست اوست و او صاحب قوت است و محکم است .خداوند عالم امرش
محکم است ،امر او سست نیست مثل سایر خلق؛ این معنی فارسی آیه بود.
پس ابتدا میکنیم و القوه اال باهلل در معنی این آیه ،یعنی معنیی که حکمتها از
او ظاهر بشود آن معنی که فایده از او برده شود .و این ترجمه که فارسی آیه
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بود دخلی به معنی نداشت .آیا نمیبینید شما شعر فارسی را هم یکدفعه معنی
میکنید؟ و اینکه عرض کردم ترجمه فارسی آیه بود و معنی مراد خداوند
عالم است از آنمطلبی که خدا خواسته اظهار کند آن را از این آیه.
پس به حول خداوند عالم و قوه خداوند عالم ابتدا میکنیم در گفتن و شماها
هم به حول خدا و به قوه خدا بشنوید و با تمام قلب خود متوجه باشید شاید
مطلب را بیابید .پس میگوییم که در زبان عربی «عبد» میگویند و در زبان
فارسی «بنده» میگویند .کسی که بنده است او را به زبان عربی عبد
میگویند و آن بنده رسومی که باید بکار ببرد و آن حرکاتی که باید بکند،
آنطوری که آن بنده باید با موالی خود سلوک کند ،آنها را به فارسی بندگی
میگویند .بندگی یعنی عملکردن به قاعده بنده ،آن کارهایی که منسوب به
بنده است و باید آن شخص بکند ،آن کارها را بندگی میگویند .اگرچه به
کار عوام نمیآید لکن خواص متذکر میشوند در زبان فارسی هر کلمهای
که آخر او «ها» باشد وقتی نسبت میدهند آن را آن «ها» را میاندازند و
گاف عجمی بجای او میگذارند .مثال در ساده میگویند سادگی ،مثال در
شرمنده میگویند شرمندگی ،همچنین بنده را میگویند بندگی وقتی که
نسبت میخواهند بدهند .پس کارهایی که منسوب به بنده است بندگی است.
در زبان عرب بندگی را عبودیت و عبادت میگویند ،یعنی به رسم بنده
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راهرفتن .و بطور بندگان و آنچه شایسته بندگان است عملکردن ،بندگی
است .اگر تذکر باشد همین کلمه بس است برای تذکر تا آخر عمر ،لکن
باید شرح کرد آن را .پس هرکس به رسم بندگی راه رفت عبد است و اعتقاد
به بندگی خود کرده و هرکس به رسم بندگی راه نرفت ادعای آزادی کرده
است .فرق میان آزاد و بنده این است که آزاد خودسر است ،آزاد خودرأی
است ،آزاد به دلخواه خود کار میکند ،آزاد مطیع و منقاد کسی نیست .اگر
به آزاد بگویند چرا نشستی؟ میگوید دلم خواست .به او میگویند چرا رفتی؟
میگوید دلم خواست .چرا کردی؟ دلم خواست .آزاد اینطور است لکن
بنده آن است که اگر به او بگویند چرا رفتی؟ بگوید آقایم فرستاد .بگویند
چرا پوشیدی؟ بگوید آقایم فرمود بپوش .بگویند چرا خوابیدی؟ بگوید آقایم
رخصت داد که بخوابم .اگر چنین کرد این بندگی کرده و اگر در عملی از
اعمال به او گفتند چرا کردی و او گفت دلم خواست ،در آن کار عاصی آقا
است و در آن کار ادعای آقایی کرده .زیراکه آزادگی مخصوص آقا است و
بندگی مخصوص او .آقا باید به دلخواه خود حرکت کند و بنده باید به دل
آقا حرکت کند .و از جمله عجایب این است از تقدیرات غریبه این است که
خداوند عالم بنده هر آقایی را در اصل خلقت از باقی طینت او آفریده چنانکه
هر زنی را که انسان میگیرد ،آن زنی که زن اوست ،خدا آن را از پهلوی
چپ او آفریده .هر زنی از پهلوی چپ مرد خود خلق شده و از باقی طینت
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مرد خود خلق شده .همچنین هر مملوکی از فاضل طینت موالی خود آفریده
شده ،پس رجوع او به موالی اوست .پس میبایست به دلخواه موالی خود
حرکت کند .اگر یک حرکت ـ اگرچه پوشیدن کفش باشد ـ به هوای خود
و به دلخواه خود کرد ،در آن کفشپوشیدن ادعای آزادی کرده است .و من
یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم پس در آنوقت ادعای همسری
با آقای خود کرده زیرا که ادعای آزادی کرده است و آزاد آقا است که از
پهلوی چپ کس دیگر آفریده نشده .بنده است که از فاضل طینت آقای خود
آفریده شده .پس یافتید معنی بنده را و معنی بندگی را.
حاال عرض میکنم که خداوند عالم جلشأنه میفرماید من خلق نکردم جن
و انس را مگر از برای اینکه بندگی مرا کنند .ایشان را برای خودسری و
خودرأیی و خودهوایی نیافریدهام .ایشان باید مطیع و منقاد من باشند و به
رأی من حرکت کنند و به امر و نهی من جاری شوند .پس بدان قدر خود و
امثال خود را اگر در این ملک در یکامری از امور ،در یکحرکت و سکون،
به هوای خود و به دلخواه خود حرکت کنی در آنوقت ادعای آزادی
کردهای ،در آنوقت ادعای خدایی کردهای .به جهت آنکه خدا است آزاد،
خدا مطیع کسی نیست ،خدا به رأی خود حرکت میکند .دیگر جمیع
ماسوای خداوند عالم از مبدء ایجاد که محمد بن عبداهلل صلوات اهلل و سالمه
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علیه و آله باشد تا منتهای ایجاد ،همه بایست عبد باشند .ان کل من فی
السموات و االرض اال اتی الرحمن عبدا ،لقد احصیهم و عدهم عدا خداوند
عالم اوست خدا ،باقی دیگر ،جمیع مردم دیگر جمیعا بایستی بنده باشند.
آیا نمیبینی که تاج افتخار بر سر محمد صلی اهلل علیه و آله خداوند گذارده
و فرموده تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا یعنی
مبارک است آن خدایی که نازل کرد قرآن را بر بنده خود .پس محمد بنده
خدا است و از اینجهت تو میگویی اشهد ان محمدا عبده و رسوله اگر تو
محمد را عبد ندانی و به عبودیت او را ستایش نکنی ،هرآینه مشرک شدهای
به خدای عزوجل و بیزاری میجوید از تو محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و
آله و ببین که چه شرمساری از برای بنده خواهد بود اگر کسی در حضور
موالی او به او بگوید تو آزاد و تو موالیی .اگر چنین گوید به او ،او شرمنده
و ترسان و لرزان میشود و المحاله بایست آنقدر خضوع کند با موالی خود
تا معلوم شود که من راضی به این ثنا نبودهام و راضی به این اسم برای خود
نبودهام .و اگر بنده سکوت کند مشعر بر این است که راضی است بر این
ثنا .پس اذیت است برای پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اینکه کسی او را به
عبودیت ستایش نکند بلکه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در نزد خدا واهلل بندهای
است ذلیل نه مالک نفع خود است نه مالک ضرر خود ،نه مالک موت خود
است نه مالک حیات خود ،نه قادر است بر حرکتی نه قادر است بر سکونی
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در نزد خداوند عالم .هرکس او را چنین شناخت به حقیقت شناخته و هرکس
غلو کرده درباره آن بزرگوار اذیت او کرده .ان الذین یوذون اهلل و رسوله
لعنهم اهلل فی الدنیا و االخره و اعد لهم عذابا مهینا پس کسی که اذیت رسول
خدا کند چنان است که خدا را اذیت کرده ،هرکس رسول خدا را اذیت کند
با خدا در میدان جنگ و محاربه در آمده و مشرک شده است به خدا .و
چقدر بیانصافی میکنند مردم که نسبت میدهند ما را به غلو درباره محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم و چنان میپندارند که ما غلو میکنیم در فضل
ایشان و در شأن ایشان .نه واهلل بلکه ایشان را عبید ذلیل خداوند عالم میدانیم
نهایت آنکه برای ایشان فضلی بسیار میدانیم از عطای خدا .فرض کن اگر
کسی بداند قبای این بنده حریر است و بداند که تاج این بنده زرین است،
برای این بنده اموال بسیار و امالک بیشمار است ،به عطای آقای او و بخشش
موالی او ،حاال نه این است که ادعایی درباره آن بنده کرده .خیر ،آن بنده
زرخرید است و جمیع مایملک او مال موالی اوست ،خود او مال موال است.
او ندارد از خود چیزی و خودی ندارد ولکن ثنا کرده این بنده را به این تاج
زرینی که بر سر اوست ،به این جامه حریری که در بر اوست ،به این امالک
و به این اموال و به این عالمات که موالی او به او داده او را ثنا کرده .لکن
نه این است که او را به مقام آقایی برده .هرکه او را به مقام آقایی ببرد کافر
است ،مشرک است به خدا .هرکس آلمحمد علیهم السالم را به مقام خدایی
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ببرد و به مقام آزادی ببرد غلو کرده در حق ایشان و کافر شده .آیا حد غلو
را میدانید چیست؟ اگر کسی مثال بگوید پیغمبر چشم خود را به قدرت خود
میتواند حرکت بدهد غالی شده و کافر شده و از این غافلند مردم ،خود غلو
میکنند در ادنای مخلوقات و ما را به تهمت نسبت میدهند در اعالی
مخلوقات .آیا هیچ فهمیدید معنی این حرف چه بود؟ مثال هرکس بگوید
فلفل مزاج مرا گرم کرد ،میگویند این گرمی مال خود فلفل است باالستقالل
و در حقیقت چنینکسی غالی است و توحید افعال ندارد ،یا اینکه بگوید
فالندوا را خوردم ضرر کرد ،دیشب دارچینی خوردم ضرر کرد و اعتقادش
این باشد که دارچینی خودش باالستقالل کاری کرده ،چنینکسی غالی شده
و کافر شده .دارچینی چهکاره است در ملک خدا که بتواند مضر باشد؟ و
خدا میفرماید و ما هم بضارین به من احد اال باذن اهلل که میتواند در ملک
خدا نفع به چیزی برساند یا ضرری به چیزی برساند؟ و که میتواند در ملک
خدا حرکتی کند؟ پس آنهایی که نسبت میدهند اعمال را به این دوا ،به آن
دوا ،به این چیز ،به آن چیز ،غلو شده و نمیفهمند .چون بسیار چنین
میگویند اعتنا نمیکنند و به گمان خودشان غلوی نکردهاند لکن چون فضلی
از فضائل امیرالمومنین را میشنوند که نسبت به آن بزرگوار داده شد
میگویند حاشا و کال! خیلی واهلل تعجب است ،اگر بگویی فلفل مزاج مرا
گرم کرد هیچکس نمیپرسد به اذن خدا یا بیاذن خدا ،اگر بگویی علی بن
صفحه | 22

ابیطالب مزاج مرا تغییر داد ،فیالفور میپرسند به اذن خدا یا بیاذن خدا .چرا
فلفل را که گفتی گرم کرد نگفتی به اذن خدا یا بیاذن خدا لکن اگر بگویی
حضرت امیر گردن کسی را زد میپرسد به اذن خدا یا بیاذن خدا .و اگر
بگویی گردن فالنکس را شمشیر زد نمیگوید به اذن خدا .آخر بگو ببینم
چطور شد کاری که از آهن برمیآید نباید پرسید به اذن خداست یا نه و
کاری که به امیرالمومنین نسبت دادند باید پرسید به اذن خدا؟ معلوم است
در قلب یکچیزی هست که نمیتواند ببیند علی فضل داشته باشد ،طبعا میل
دارد که علی فضل نداشته باشد .چه الزم کرده همانکه گفتی چاقو را
برداشتم قلم قط کنم )]3[(،چاقو دستم را برید ،نقلی نیست اما همینکه
میگوید علی دستم را برید میگوید به اذن خدا و در چاقو نمیگوید به اذن
خدا .اگر از باب معرفت میگویی که چاقو هم به اذن خدا برید ،بیاذن خدا
چاقو چکاره بود در ملک خدا که دست بنده خدا را ببرد؟ در ملک خدا مگر
چیزی میشود که از جای خود حرکت کند بدون مشیت خدا و اراده خدا و
قدر و قضای خدا؟ پس خداوند عالم از این قرار ضعیف است که در ملک او
غیر او هم میتواند کاری بکند .در همهجا این طور است دیگر حاجت به
ذکر او هر ساعت هر ساعت نیست .اگر میگویی چاقو بیاذن خدا میتواند
ببرد و علی نمیتواند ،معلوم است همان ناخوشی است که عرض کردم که
ثقلی است که بر قلب او از شنیدن فضائل امیرالمومنین وارد است.
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باری ،برویم بر سر مطلب ،مطلب این بود که از ذات محمد بن عبداهلل صلی
اهلل علیه و آله تا منتهای خلق ،جمیعا همه بندهاند از برای خدا و خداوند
معبود کل است .معبود یعنی چه؟ معبود آنکسی است که بندگان رسم
بندگی را نسبت به او بعمل میآورند .هرکس که بندگان رسم بندگی را از
برای او بعمل آوردند او را معبود خود قرار دادهاند .درست بیاب چه
میگویم ،مثال هرگاه تو عبد باشی و برای آقای خود رسم بندگی را بعمل
نیاوری ،رسم بندگی که برای او بعمل نیاوردی او معبود تو نیست و اگر
رسم بندگی را بعمل آوردی برای او ،او معبود تو است .اگر رسم بندگی را
بعمل نیاوردی نه تو عابدی نه او معبود و اگر رسم بندگی را بعمل آوردی تو
عابدی و او معبود .درست این کلماتی را که میگویم به همه حواس خود
ملتفت باشید .منفعت کلی در این کلمه بود که عرض کردم .مثال هرگاه تو
چوب زدی به کسی ،به زبان عربی تو را ضارب میگویند و به زبان فارسی
تو را زننده میگویند .اگر چوب زدی تو ضاربی و زنندهای و آنکسی که
چوب خورده به زبان عربی او مضروب است و به فارسی آنکه چوب خورده،
زدهشده تو است ،کتکخورده تو است ،یعنی از دست تو کتک خورده .لکن
اگر تو مطلقا چوب نزده باشی تو را ضارب نمیگویند ،تو را زننده نمیگویند
و او را مضروب نمیگویند و او را زدهشده نمیگویند .چون میدانم چه
میخواهم بگویم خودم دلم تکان میخورد .میگویم اگر نزنی تو ضارب
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نیستی و آنکس هم مضروب تو نیست دیگر آن شخص خواه مقصر باشد و
مستحق کتکخوردن باشد ،خواه مقصر نباشد و مستحق کتکخوردن
نباشد .بسا آنکه او مستحق کتک هست لکن چون او را نزدهاند او کتک
خورده نیست و تو هم کتکزن و زننده نیستی و حال آنکه او مستحق کتک
بود و آنکسی هم که کتکخورده اگرچه الیق کتک نبود لکن چون او را
تو زدی در این حال تو زننده و او زدهشده است.
حاال که ان شاءاهلل درست در قلب خود این را جای دادید عرض میکنم که
پس معبود آن کسی است که بنده به آداب بندگی نسبت به او حرکت کرده
ـ خواه مستحق بندگی بوده خواه مستحق نبوده ـ همانطور که در کتک
گفتم بعینه هرگاه نسبت به او بطور بندگی راه رفتی ،پیش او دست به سینه
ایستادی ،آب برای او آوردی ،کفش پیش پای او گذاردی ،کرنش برای او
کردی ،تمکین او کردی ،آب به او خورانیدی ،این خدمات را تو مرتکب
شدی در اینوقت تو بنده اویی و بندگی او شده ،یعنی بندگی نسبت به او
واقع شده ،او معبود تو است و تو عابد او ،خواه او واقعا آقایت باشد خواه
نباشد ،همینکه رسم بندگی را نسبت به او بجا آوردی اسم این را معبود
میگویند مثل اینکه کتکخورده را مضروب میگویند و هرگاه واقعا آقایی
داری هرگز خدمت او را نکردهای ،هرگز حضور او نایستادهای ،تو عابد
صفحه | 25

نیستی ،بندگی نکردهای او را ،او هم معبود تو نشده است اگرچه آقای تو
هست لکن آقای خشک و خالی که نمیشود و معنی ندارد .اگر خدمتش
کردی مخدوم تو شده و اگر خدمت او را نکردی او آقا هست لکن مخدوم
تو نشده ،مخدوم آن است که خدمت را نسبت به او بعمل آورده باشند و تو
که خدمت نسبت به او بعمل نیاوردهای پس آقای واقعی تو هست لکن
مخدوم تو نیست به جهت آنکه خدمتش نکردهای و آن آقای دیگر که تو
خدمتت را نسبت به او بعمل آوردهای او آقای تو است اگرچه آقای واقعی تو
آن است که پول داده و تو را خریده لکن او مخدوم تو نیست و تو خادم او
نیستی زیراکه خدمتی برای او نکردهای.
اگر این مثل را درست فهمیدی و در دل خود درست جا دادی عرض میکنم
که حاال بیا در این ساعت در این مجلس در اینوقت ببین چه کارهای.
یکدم بخود آی و ببین چه کسی
به که بسته دل و «معلوم» به که هم نفسی
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ببینیم عابد که هستیم معبود ما کیست؟ آیا آنکه معبود ما است شیطان
است؟ آیا معبود ما دنیا است؟ آیا معبود ما خدا است؟ معبود ما هوی و هوس
ما است؟ ببینیم معبود ما کیست؟ آخر سگ بیصاحب که نیستیم ،بیاییم
صاحب خود را بشناسیم ،ببینیم آقامان کیست و ما بنده کیستیم .پس اگر
معبود ما زید است چرا تهمت به عمرو میزنیم که عمرو معبود ما است؟ ما
که هرگز در خانهاش نرفتهایم ،هرگز خدمتی برایش نکردهایم ،راستی
راستیش را بیاییم همانکه معبود ما است بگوییم معبود ما است و هرگاه
واقعا معبود ما زید است بگوییم زید است .حاال ببینیم چهکارهایم ،ببینیم
بنده خداییم یا بنده دنیاییم .اول صبح که از خانه بیرون میآییم ببینیم خیال
بندگی برای که داریم ،خدمت که را میخواهیم بکنیم؟ صبح که میشود
چه اسبابی میچینیم؟ ببینیم معبود این خالیق کیست؟ پس اگر در این تفکر
بکنی زهره تو آب میشود و اشک تو میریزد و البته حالت تو منقلب میشود
حال تو دیگرگون میشود ،دیگر ادعای خام نخواهی کرد .پس اگر از خانه
که بیرون میآیی حرکاتی که تا شام میکنی آمد و رفتی که تا شام میکنی
اگر به اطاعت خدا است و هلل و فیاهلل است تو عبداللهی و خدا معبود تو است
و تو عابد اویی ،و اگر آنچه میکنی از برای طلب دنیا است و از برای رضای
اهل دنیا و از برای مخلوقات است ،یا شیطان یا غیر شیطان ،خدمت برای
آنها میکنی ،معبود تو آنها هستند .چهبسیار کسان که معبود ایشان زن ایشان
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است ،بسیارند که معبودشان زنشان است زیراکه حرکات ایشان و سکنات
ایشان به رضای زن ایشان است و به تدبیر زن ایشان است .به هرکس گفته
بده میدهد ،از هرکس گفته بگیر میگیرد ،شفاعت او را میپذیرد و جمیع
تدبیر معاش او و دنیای او را زن او میکند ،پس او عبدالنساء است ،چنین
کسی بنده است برای زن خود .چهبسیار کسی که عبادت میکند شیطان را
به جهت اینکه جمیع حرکات او برای رضای شیطان است ،جمیع آنچه
میکند به وسوسه شیطان است و اطاعت شیطان است .آب به او میدهد،
زیر پای او را جاروب میکند ،در خدمت او ایستاده تکریم و تعظیم او کرده،
پس معبود او شیطان است الم اعهد الیکم یا بنیادم ان التعبدوا الشیطان انه
لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم در روز میثاق و روز ازل در
عالم ذر خداوند از بندگان خود میثاق گرفته که عبادت نکنید شیطان را،
عبادت کنید رحمان را .عهد گرفته از بندگان خود لکن اینجا که آمدیم کار
را برعکس کردهایم .اگر کسی در امر خود تدبر کند از اول عمر تا آخر عمر
تا آنروز تدبر ،یکآن خالص برای خدا نشده ،یکآن برای خدا حرکت
نکرده ،یکقدم برای امتثال فرمان برنداشته ،فرمان خدا نبرده ،خواهد دانست
که از روزی که قدم به این دنیا گذارده شیطان را پرستیده و او را معبود خود
قرار داده .چه فرق دارد با آنهایی که بتها ساختند ،نام آنها را بت گذاردند و
معبود خود قرار دادند .آنها سنگی را بت ساختند و معبود خود قرار دادند.
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لکن برای او آمدند کرنشی کردند و یکعمل خود را برای بت کردند دیگر
بازار و کار و بار خود را روی او نگذاردند و چون کرنش و تعظیم و تکریم
برای بت کردند شدند بتپرست و وثنی شدند و وای بر آنها که جمیع
حرکات خود را برای شیطان و امتثال فرمان او کردهاند .آیا نه بتپرستی
است اطاعت شیطان؟ آیا نه شرک است به خدا که انسان ابدا او را عبادت
نکند؟ اگرچه شیطان مستحق عبادت نیست ولی تو برای او کردهای ،و
اگرچه خدا مستحق عبادت بود ولکن تو برای او نکردهای .پس اگر جماعتی
بنده پیدا شدند و یکنفر را معبود خود قرار دادند و او را بزرگ جمیع آن
بندگان هم خواندند ،معبود آنها اوست.
و چون این را دانستی تدبر کن که امروز شهنشاه کل روی زمین کیست؟
آنیکه صغیر و کبیر اطاعت او را میکنند کیست؟ واهلل چنان میبینم که این
خلق شیطان را طوری عبادت میکنند ،جمیع مردم ـ اال انبیا و اولیا ـ که
هیچکس اطاعت خدا را آنطور نمیکند ،در خلوات و در آنجاهایی که
احدی مطلع نمیشود چنان از روی اخالص معصیت میکنیم که خالصتر از
آن نمیشود .در خلوات اطاعت میکنیم شیطان را ،در مجالس اطاعت
میکنیم شیطان را اال اینکه اسم «شین» و «یا» و «طا» و «الف» و «نون»
را بر سرش نمیگذاریم .آنچه ثنا میکنیم بر شیطان میشود ،خدمت ما بر
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شیطان واقع میشود .پس نه خیال کنی که دولت شیطان دولتی کوچک
است ،برای او جمیع اصناف نوکر هستند .اوضاع دارد ،توپ دارد ،توپخانه
دارد ،معلوم است وقتی توپ را برای شیطان زد برای شیطان میشود.
قهوهچی دارد وقتی برای شیطان کرد قهوهچی شیطان میشود وهکذا جمیع
اصناف برای او هستیم مگر اینکه القوه اال باهلل خدا نگذارد باشیم ولکن
جمیع صنوف خلق در آن صنوف جمیع آنهایی که هستند اطاعت میکنند
شیطان را .وقتی بنا شد برای شیطان کفش بدوزد کفشدوز شیطان است،
وقتی بنا شد برای شیطان خیاطی کند خیاط شیطان است .پس شیطان جمیع
اصناف رعیت را دارد چنان مخلصینی دارد که مشرک به او نمیشوند ابدا
خدا را با او شریک نمیکنند نه در خلوت نه در عالنیه ،نه در ظاهر نه در
باطن بلکه اگر کسی در خلوت برود خدمت آن عبدالشیطان و در خلوت به
او نصیحت کند که چنین مکن ،خدمت شیطان را مکن از او میرنجد ،قهر
میکند ،بسا آنکه درصدد قتل او بر میآید .خرجها میکند تا او را از روی
زمین براندازد که چرا تو میگویی اطاعت شیطان را مکن اسمش را اطاعت
شیطان نمیگذارد ولکن اطاعت شیطان است طوری شده این «شین» و «یا»
و «طا» و «الف» و «نون» که مردم از این اسم روگردانند لکن اطاعت
شیطان است همینیکه اطاعتش را میکنی همین شیطان است اسمش را تو
شیطان نگذار ،اسمش را آقافالن بگذار .پس اگر در خلوت او را نهی از
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عصیان میکنی میبینی کمر عداوت تو را میبندد اسباب قتل تو را میچیند
که تو مرا منع از عصیان میکنی؟ این با غیرت من درست نمیآید که من
زنده باشم و تو مرا منع از عصیان کنی .اسمش را عصیان نمیگذارد مثال
شرابخوار ،اگر تو او را نصیحت کنی که شراب مخور خیلی تأکید کنی با
تو عداوت میکند که تو میگویی من اطاعت شیطان نکنم .تو میگویی من
شبها و نصف شبها فرمان شیطان را نبرم ،عداوت میکند با تو و هرگاه
بخواهی اسباب فراهم بیاوری که مانع او شود ،او هم در مقابل کمر عداوت
تو را میبندد و از روی اخالص اطاعت شیطان را میکند .کدام اخالص
برای کدام معبود از این بیشتر؟ پس بیایید قدری در کار خود تفکر کنید،
قدری متذکر شوید ،آخر در تمام عمر خود در یکساعت از آن ،اینقدر هم
راضی نیستی که یکساعتش را در کار خود تفکر کنی و به فکر خود بیفتی.
اغلب این عرضهایی که میکنم بیادبی اگر میکنم مطلب سخت است و نه
این است که میگویم شماها بخصوصه چنین هستید بلکه خطاب به نوع
میکنم ،حرفها را به نوع مخلوق دارم لکن معلوم است در مجلس که حرف
میزند آدم روی او به سمتی است و با یکنفر دو نفر حرف میزند .شماها
خوبان دنیایید ،شماها نخبه عالمید .نخبه جمیع امم اسالم است و نخبه اسالم
اثنیعشری است و نخبه اثنیعشری آنانیند که اهل تذکرند و اهل تفکرند.
خوبان عالم شمایید لکن باید خوبتر باشیم ،دیگر ضرری به جایی ندارد که
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سعی کنیم ان شاءاهلل خوبتر باشیم و نباشیم در تحت این آیه که و مایومن
اکثرهم باهلل اال و هم مشرکون ایمان نمیآورند اکثر مردم به خدا مگر اینکه
آنها مشرکند و گاهی شیطان را هم میپرستند ،برای او هم کاری میکنند.
پس بیایید سعی کنیم و برای شیطان کار نکنیم و اگر احیانا غفلت کردیم
فیالفور تبری کنیم از شیطان و از آن غفلت ،و رو کنیم به موالی خود ،عذر
بخواهیم و پشت خود را به شیطان کنیم اقال خدمتی که برای شیطان کردهایم
حاال تالفی کنیم .مثل مشهور است گاو نه من شیر ،گاوی بوده نه من شیر
میداده ،آخر لگد میزده همه را میریخته .پس بیاییم اقال باطل کنیم آن
خدمتهایی را که برای شیطان کردهایم لکن این را که نمیکنیم سهل است
برعکس هم خیلیمان میکنیم .دهسال عبادت میکنیم ،بعد از دهسال عبادت
یککفرانی میکنیم ،معصیتی میکنیم ،اذیت مومنی میکنیم همه راباطل
میکنیم .مثل اینکه اگر کسی صدهزار کرور تومان صدقه بدهد در راه خدا،
اینهمه را در راه خدا انفاق کند ،بعد از آن یکمومن را بیازارد جمیع آن
عبادتها محو میشود و همه باطل میشود به نص آیه مبارکه التبطلوا
صدقاتکم بالمن و االذی نمیفرماید اذیت کی ،مطلق اذیت را میفرماید .آیا
نمیدانی اذیت مومن اذیت امام است و اذیت امام اذیت پیغمبر است و اذیت
پیغمبر اذیت خدا است؟ و آیا کسی که خدا را اذیت کرده باشد صدقه او را
خدا میپذیرد؟ حاشا انما یتقبل اهلل من المتقین خدا قبول میکند از کسی که
صفحه | 32

تقوی داشته باشد ،بپرهیزد از اذیت خدا و کسی که اذیت مومن میکند اذیت
خدا کرده است .پس ببین چطور گاو نه من شیر هستیم! زحمتها میکشیم،
خرجها میکنیم ،خیرها میکنیم یکدفعه یکمومن را که آزردیم همه را باطل
میکنیم ،ثنا نسبت به شیطان همچو میکنیم.
باری ،برویم بر سر مطلب ،مطلب این بود که هرگاه تو خدمت کردی،
خادمی و عابد و هرگاه خدمت نکنی خادم نیستی و عابد نیستی اگرچه آن
آقا پول داده و خریده تو را و در حقیقت زرخرید او هستی لکن تو خدمت
نکردی او را و چون خدمت او را نکردی خدمتکار نیستی اگرچه تو را برای
خدمت خریده ولکن چون خدمت نکردی خدمتکار نیستی .پس تو خادم
نیستی ،پس تو عابد نیستی و چون تو عابد نشدی او هم مخدوم و معبود تو
نیست.
و چون معنی عبد و عابد و معبود معلوم شد معنی عبادت را هم عرض کنم.
عبادت معنیش این است که بنده در جمیع جزئی و کلی نگاه کند امر آقای
او چیست ،آنچه امر آقای او است امتثال کند و بعمل آورد و آنچه نهی آقای
اوست که آن را مکن از آن دوری کند و آنچه که آقا از آن سکوت کرده آن
هم سکوت کند و فضولی نکند و از پیش خود نگوید .حاال که آقا نگفته
باشد و او میکند و میگوید ،این خودسری و خودرأیی و هوی و هوس
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است .چرا چیزی میگوید که آقاش نگفته؟ این است که فرمودند اسکتوا
عماسکت اهلل و ابهموا ماابهمه اهلل ساکت شوید از آنچه خدا از آن ساکت
شده و مبهم بگذارید آنچه را که خدا مبهم گذارده .هرچه خدا نگفته شما
چرا میگویید؟ پس نگاه کند این بنده آنچه را که آقا امر کرده به آن امتثال
کند و فرمان برد و آنچه را که نهی از آن کرده از آن دوری کند .حاال باید
دید آقا به چه امر میکند و از چه نهی میکند .آقا امر میکند به آنچه
میخواهد و دلخواه اوست و نهی میکند از آنچه که آن را نمیخواهد و از
آن کراهت دارد و خاطر او از او مشمئز است و متأذی است از آن .آقا امر
میکند به آنچه از آن خورسند است و نهی میکند از آنچه که او را ناپسند
است راه امر و نهی این است .پس خداوند عالم به هرچه امر کرده پسند او و
مطبوع او بوده و از هرچه نهی کرده ناپسند او و مکروه او بوده معلوم است
از او خشم داشته و آنچه به آن امر میکرده او را دوست میداشته .پیغمبر
صلواتاهلل و سالمه علیه و آله فرمود ما من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم
من النار اال و قدامرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن الجنه و یقربکم من النار
اال و قدنهیتکم عنه یعنی هیچچیز نیست که شما را نزدیک به بهشت و دور
از جهنم کند مگر آنکه شما را امر به آن کردهام .معنی عبارت این میشود
که من فروگذاشت نکردهام از گفتن اینجور کارهایی که آنها شما را به
بهشت نزدیک میکند و از جهنم دور میکند .پس آنچه گفتهام از اینجور
صفحه | 34

است و آنچه نگفتهام اینجور نیست ،اینکلمه به کار علماتان میآید ،ایشان
متذکر باشند .پس میفرماید آنچه من نگفتهام از اینجور نیست که شما را
نزدیک کند به بهشت و دور کند از جهنم .چون از اینجور نیست پس تو
اگر از پیش خود خدمتی بکنی که او نگفته باشد از تو نمیپذیرد و شما را به
بهشت نخواهد برد و از جهنم دور نخواهد کرد و آنچه شما را نهی از آن
کرده این بوده که فروگذاشت نکرده آنچه سبب نزدیکی به جهنم و دوری
از بهشت بوده و آنها چیزهایی است که پیغمبر گفته و هرچه نگفته و شما را
نهی از آن نکرده از اینجور نیست و اگر آن را بکنی ضرر ندارد برای تو و به
کردن آن تو را به جهنم نخواهد برد و تو را از بهشت دور نخواهد کرد چنانچه
در آن قسم اول هم همینطور است اگر کاری را که نگفته بکن بکنی آن
کار تو را نزدیک به بهشت و دور از جهنم نخواهد کرد .پس پیغمبر صلی اهلل
علیه و آله تو را امر کرده به آنچه سبب نزدیکی تو به بهشت و دوری تو از
جهنم میشود و تو را نهی کرده از آنچه سبب نزدیکی تو به جهنم و دوری
تو از بهشت میشود .پس عبودیت و عبادت امتثال فرمان این پیغمبر است.
پس تو اگر فرمان او را بردی و امتثال اوامر او را کردی و از نواهی او اجتناب
کردی ،تو عبادت کردهای خداوند عالم را ،تو محبوبهای خدا را عمل
کردهای و از مبغوضهای خدا دور شدهای.
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خوب حاال بیاییم ببینیم خداوند عالم چهچیز را دوست میدارد و چهچیز را
دشمن میدارد .خداوند عالم دوست میدارد هر چیزی را که سبب تقرب به
خود اوست و دشمن میدارد هر چیزی را که سبب دوری از اوست .خداوند
عالم دوست میدارد هر چیزی را که شبیه به صفات اوست و دشمن میدارد
هر چیزی را که برخالف صفات اوست به جهت آنکه هرکس را میبینی
خود را دوست میدارد .از آن اول اصل مسأله را بفهم ،بیا ببین دوستترین
جمیع چیزها در نزد تو کیست؟ دوستترین جمیع چیزها در نزد تو ذات
خود تو است و نفس خود تو است .ذات خود تو و نفس خود تو محبوبترین
کل خلق است نسبت به تو پس هرچه به این محبوب تو شباهت بیشتر دارد
آن محبوب تو است ،هرچه به این ذات تو شباهت ندارد او مبغوض تو است.
آنچه شباهت به ذات تو ندارد دشمن ذات تو است .آب چون شباهت به آتش
ندارد دشمن آتش است و او را خاموش میکند و چون آتشی شبیه به آتشی
است دوست آتش است و او را قوت میدهد .پس هرکس شبیه به تو نیست
ضد تو است ،چون ضد تو است تو را فانی میکند پس او سبب عدم تو
میشود ،پس از اینجهت تو او را دشمن میداری .آنچه شبیه به تو است
مقوی تو است ،چون مقوی تو است سبب نشاط تو و دوام هستی تو میشود
پس تو او را دوست میداری .پس از اینجهت هرکس دوست میدارد شبیه
خود را و دشمن میدارد آنچه شبیه به او نیست .خداوند عالم دوست میدارد
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صفاتی را که مانند صفات اوست و همچنین خداوند عالم دشمن میدارد آن
صفاتی را که بر ضد صفات اوست .پس خداوند عالم عدل است و عادل را
دوست میدارد و عدالت را و دشمن میدارد جور را و جابر را .در ملک
هرکس عادل است او محبوب خداست ،هرکس جابر است او مبغوض
خداست .همچنین خداوند عالم است صادق ،در ملک هرکس صادق است
محبوب خدا است هرکس کاذب است مبغوض خدا است .خداوند عالم
وفی است ،پس هرکس باوفاست محبوب خداست ،بیوفایی مبغوض
خداست .همچنین خداوند است سخی ،هرکس که سخی است محبوب خدا
است و هرکس بخیل است مبغوض خدا است وهکذا خداوند عالم دوست
دوستان و دشمن دشمنان است ،هرکس دوست دوستان است و دشمن
دشمنان بر صفت خدا است و محبوب خدا است و هرکس برعکس این
است مبغوض خدا است .جمیع آنچه تو را پیغمبر به آن امر کرده آن صفات
خداست از اینجهت گفته تخلقوا باخالق اهلل متخلق به اخالق خدا بشوید،
و هرچه پیغمبر از او نهی کرده او مبغوض خداست به جهت آنکه شبیه به
خدا نیست .پس هرکس به این شریعت مطهره عمل کرد او محبوب خدا
میشود و هرکس از آنها اعراض کرد مبغوض خداوند عالم میشود .پس
عبادت حقیقی این شریعتی است که در دست است ،هرکس به این شریعت
مطهره عمل کرد او متخلق به اخالق خدا و متصف به صفات خداست.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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در تفسیر این آیه شریفه محتاج به چند کلمه بودیم و دیروز شرح کردیم.
یکی محتاج بودیم به معنی عابد و یکی معنی معبود و یکی معنی عبد و معنی
عبودیت ،اینها را بیان کردم از برای شما و معلوم شد که عبادت و عبودیت
به معنی رفتارکردن به شیوه بندگان است .بطور بندگان هرکس رفتار کرد
آنرفتار اسمش به زبان عربی عبودیت است ،یعنی کار بندگی کردن .پس
هرکس به شیوه بندگان حرکت کرد این شخص عبودیت کرده ،این شخص
عبادت کرده ،در این هنگام این شخص عابد است یعنی عملکننده به شیوه
بندگان و آن آقایی که این شیوه را نسبت به او بعمل آورده ،آن آقا هم معبود
است به زبان عربی .پس این بنده عابد میشود و آقا معبود و اگر این بنده به
شیوه بندگان حرکت نکرد ،نه این عابد است نه آن معبود است اگرچه
واجب بود بر این بنده که به شیوه بندگان سلوک کند و اگرچه آن آقا مستحق
این بود که بطور بندگان این بنده با او راه رود لکن حاال نکرده ،پس نه آن
آقا معبود است و نه این عبد و نه بندگی بعمل آمده پس در این هنگام این
عبد هم نیست .آخر عبد یعنی چه؟ عبد یعنی مطیع و منقاد باشد برای موالی
خود .وقتی که مطیع است اسم او عبد است ،وقتی که مطیع نیست عبد آبق
است ،یعنی گریزنده و گریزپا ،از پیش آقای خود گریخته رفته ،عبد نیست.
عبد یعنی آنکسی که به رسوم بندگی عمل میکند پس از اینجهت اگرچه
بحسب اصل زرخریدی تو صدهزار بنده داشته باشی و همه را تو پول دادهای
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و خریدهای ،بحسب زرخریدی همه بنده تو هستند لکن بحسب عبادت و
اطاعت بسا آنکه بعضی از آنها عبد تو باشند و بعضی از آنها عبد تو نباشند.
پس از اینجهت خداوند تاج افتخار بر سر محمد بن عبداهلل گذارده
صلواتاهلل و سالمه علیه و آله و او را بنده یاد کرده چنانکه این سالطین به
کسی القاب میدهند که مقرب الحضره الواال فالنکس مثال ،همچنین حاال
خدا هم القاب به اشرف خالیق خود داده فرموده تبارک الذی نزل الفرقان
علی عبده لیکون للعالمین نذیرا مبارک است آن خدایی که نازل کرده قرآن
را بر عبد خود ،بر بنده خود ،که حاال دیگر این لقبی است که خدا به او انعام
کرده و همچو لقبی دیگر به کسی نداده و اگر سایر انبیا را هم خداوند این
لقب داده به جهت این است که مراتب بندگان مختلف است و آنطور بندگی
که محمد برای خدا کرده صلی اهلل علیه و آله طوری است که هیچ پیغمبری
آنطور بندگی برای خدا نکرده اگرچه خداوند عالم درباره نوح میفرماید انه
من عبادنا المومنین اگرچه درباره الیاس میفرماید انه من عبادنا المومنین
اگرچه درباره موسی و هارون میفرماید انهما من عبادنا المومنین ،درباره
ایوب میفرماید و اذکر عبدنا ایوب و امثال اینها ،اینها را بنده یاد کرده و
لقب داده و تاج افتخار بر سرشان گذارده لکن بندگی آنها نیست مثل بندگی
محمد صلی اهلل علیه و آله و آنطور منقاد از برای خداوند عالم نیستند .از
اینجهت از سایر پیغمبران ترک اولی سرمیزند و در هنگام ترک اوالیی که
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از ایشان سرمیزند معلوم است انقیاد نداشتهاند برای خدا که ترک اولی
میکنند .اما پیغمبر ما صلواتاهلل و سالمه علیه و آله منقاد تمام است برای
خداوند عالم جلشأنه .پس حقیقت عبودیت و بندگی در کسی یافت نشده
مثل آنکه در محمد بن عبداهلل صلواتاهلل و سالمه علیه یافت شده .بعد
چنانچه پیغمبران از نور مقدس او آفریده شدهاند ،بندگی پیغمبران دیگر هم
از نور بندگی محمد است صلی اهلل علیه و آله و ظل بندگی محمد است،
یعنی از نور او شعاعی که صادر شده بر آن پیغمبران تابیده ،آن پیغمبران رسم
بندگی را از آن نور و از آن شعاع دریافتهاند و بقدر آن نور بندگی خدا را
کردهاند .پس درجات پیغمبران هم در مقام بندگی مختلف است ،نه هرکس
میتواند خیال کند که در مقام بندگی است ،بندگی مقام پیغمبران است.
باری ،بعد از آنیکه یافتید خداوند القاب برای پیغمبران داده و آنها را بنده
خوانده اگرچه بحسب مخلوقیت همه مخلوقات بندهاند و سزاوار این است
که همه بنده باشند لکن سلوک نکردهاند به رسم بندگی و چون سلوک
نکردهاند پس آبقند از درگاه خدا و گریختهاند .اینها همه حرف دیروز بود
که سر حرف بیایید و آنهایی که امروز آمدهاند که دیروز نیامده بودند سر
سخن دستشان بیاید.
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پس عرض میکنم عبادت و عبودیت یعنی بندگی و عملکردن به رضا و
عملکردن به محبت موال ،هرکس به محبت موال عمل کرد ،یعنی به آنچه
موال دوست میدارد و عمل کرد به آنچه موال راضی است و میپسندد ،اگر
کسی به آنطور عمل کرد ،امتثال فرمان موال را کرده و اطاعت موال شده و
به رضای موال این بنده راه رفته و چون به رضای موال این بنده راه رفت این
بنده مرضی موال و پسندیده موال شد و چون به محبت موال راه رفت این بنده
محبوب موال و حبیب موال شد .پس هرکس به رضای موال و به محبت موال
عمل کرد این شخص که عمل کرده عبادت کرده موال را و اگر به رضای
موال عمل نکرد و به محبت موال عمل نکرد ،عبادت موال را نکرده ،عبد
موال نشده و چون عبد موال نشده عابد نخواهد شد و موال معبود این نخواهد
شد .چرا؟ به جهت اینکه خداوند عالم جلشأنه ببینیم مردم را برای چه
آفریده؟ مردم را برای تقرب به خود آفریده و مردم را از برای انتفاع از خود
آفریده .درست ملتفت باشید بفهمید چه عرض میکنم .خداوند عالم مردم
را از برای انتفاع از خود آفریده چنانکه در حدیث قدسی میفرماید خلقتکم
لتربحوا علی و ماخلقتکم الربح علیکم یعنی من شما را خلق کردم تا شما از
من سود ببرید و شما را خلق نکردهام که من از شما سودی ببرم .پس شعر
مطابق این حدیث است که :٭ من نکردم خلق تا سودی کنم ٭ مصرع دومش
هم معلوم است ٭ بلکه تا بر بندگان جودی کنم ٭ پس خداوند عالم ما را
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خلق کرده برای اینکه از او منتفع بشویم ،انتفاع از خدا حاصل نمیشود مگر
اینکه به خدا کسی نزدیک بشود .هرچه از خدا دور میشوی از نفع خود و
از خیر خود دور میشوی .نظر کن اگر چراغی در جایی گذارده باشد انتفاع
از این چراغ وقتی میبری که تو در نزدیکی این چراغ بروی و اگر از این
چراغ دور بروی انتفاع تو از آن کم میشود .مثال اگر جایی آتشی است تو
انتفاع از حرارت آتش به نزدیکی آتش میبری و اگر از آتش دور شوی انتفاع
از آن نمیبری .اگر در جایی عطری است و بوی خوشی است انتفاع از آن
وقتی است که به نزدیک او بروی .پس تو هرچه نزدیکتر به آن شوی انتفاع
بیشتر میبری و هرچه دورتر از آن میشوی کمتر انتفاع میبری .همچنین
اگر صاحب جودی ،صاحب علمی ،صاحب کمالی باشد ،هرچه تو به او
نزدیکتر میشوی از جود و علم و کمال او بیشتر منتفع میشوی و هرچه از
او دور شوی از نفع خود محروم میشوی .پس چنین است انتفاع از خداوند
عالم جلشأنه ،انتفاع از برای اهل قرب است ،از برای کسی است که تقرب
به خدا پیدا کند اما کسی که از خدا دور شد محروم از جود او و از کرم او
و فیض او میشود .پس چون ما را خداوند از برای انتفاع از خود آفریده ما
بایست تقرب به خداوند عالم بجوییم تا اینکه از انوار او و از اسماء او و از
کماالت او و از خیر او و جود او بهرهور بشویم و اگر به او تقرب نجوییم از
او بهرهور نمیشویم.
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مثلی برای این عرض کنم تا از آن مثل پی به مطلب ببری .خداوند عالم
آسمان را در جایی آفریده و زیر آسمان کره نار یعنی کره آتش را آفریده و در
زیر او کره باد را آفریده و در زیر او کره آب را آفریده و در زیر همه خاک
را آفریده .حاال نار را مثل میزنیم ،چون کره آتش در جای معینی است و
آتش در آتشبودن خود چون خالص است در جای معینی قرار گرفته .حاال
هر چیزی که حرارت او زیاد بشود به کره او نزدیکتر میشود ،هرچه
حرارت بیشتر شد به کره نار نزدیکتر میشود تا آنکه اگر آتش خالص شود
در همانجایی که کره آتش است همانجا سکنا خواهد کرد و چیزهای دیگر
بقدر گرمی و حرارت خود رو به کره آتش میروند و در زیر کره آتش بقدر
حرارت خود در جای خود قرار میگیرند .پس هرچه حرارت او زیاد شود به
کره نار نزدیکتر میشود .این مثل را اگر یافتید عرض میکنم که انسان
هرچه به صفات خدا بیشتر متصف شود رو به خدا بیشتر میرود و هرچه زیاد
کند از آن صفات خدایی در خود ،رو به خدای خود بیشتر میرود و قرب او
به خدا بیشتر میشود و هرچه صفات خدایی در کسی کمتر باشد او از خدا
دورتر است تا آنکس که هیچ از صفات خدایی ندارد ،او از خدا دورتر از
جمیع مخلوقات خواهد بود .همین مردم بقدری که صفات خدایی ندارند از
خدا دورند و بقدری که صفات خدا دارند به خدا نزدیکند .شاید نفهمند این
حرف را عوام که صفات خدایی چگونه میشود در بنده پیدا شود ،شرح آن
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را باید کرد .آتش از آتش قوت میگیرد و آتش از آب ضعف میگیرد به جهت
آنکه آب سرد است و تر و آتش گرم است و خشک .حاال هرگاه آب را بر
آتش غالب میکنی و آب را بر آتش میریزی ،سردی آب گرمی آتش را باطل
میکند و رطوبت آب خشکی آتش را باطل میکند پس آب آتش را فانی
میکند .همچنین اگر آتش بیاوری پیش آتش ،آتش قوت میگیرد ،حرارت
این آتش به آن آتش قوت میدهد و خشکی این آتش خشکی آن آتش را قوت
میدهد .پس در آتشبودن خود کمال پیدا میکند و قوت میگیرد .پس چون
این آتش دوست ذات خود است و هستی ذات خود را میخواهد ،پس آتشهای
دنیا را دوست میدارد به جهت آنکه از نزدیکشدن آن آتشها قوت میگیرد
و نشاط برای او حاصل میشود و آبهای دنیا را دشمن میدارد به جهت آنکه
آبها فانیکننده وجود اینند و هستی این را برطرف میکنند .پس آتش به
همینجهت دشمن آب است و آب به همینجهت دشمن آتش است و آتش به
همینجهت دوست آتش است و آب به همینجهت دوست آب است .پس
هرکه را که تو میبینی ،دوست میدارد همرنگ خود را و دوست میدارد
همشکل خود را و دوست میدارد همجنس خود را و درجات محبت مردم
بقدر درجات شباهت تفاوت میکند .هرکس به تو شباهتش از جمیع جهات
بیشتر است تو او را از همهکس دوستتر میداری به جهت آنکه در او
نمیبینی چیزی که منافی طبع تو باشد در او آنچه میبینی باعث قوت و نشاط
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تو میشود و هرکس طبیعت او برخالف طبیعت تو است دشمن میداری او
را .به قول عوام سوهان روح تو است ،از معاشرتش متأذی میشوی ،آنچه تو
میخواهی او نمیخواهد ،آنچه تو میکنی او نمیکند ،آنچه تو میپسندی او
نمیپسندد ،پس سوهان روح تو میشود .از معاشرت او آنا فآنا تو را ضعف
حاصل میشود و تو را ضعیف میکند و اگر ناجنس قوی باشد ضد خود را
به زودی میکشد ،آدم از معاشرت ناجنس میمیرد.
پس این مسأله را که یافتی که هرکس دوست میدارد آنچه را که شبیه به
خود اوست و دشمن میدارد آنچه را که ضد اوست ،عرض میکنم خداوند
عالم جلشأنه دوست میدارد صفات خود را ،خداوند عالم دوست میدارد
اسماء خود را و دوست میدارد افعال خود را و هرچه شبیه به صفات خدا
باشد و هرچه همشکل و همرنگ صفات خدا و اخالق خدا باشد محبوب
خداست و هرچه منافی با صفات خداست و مخالفت با اسماء خدا و صفات
خدا و انوار خدا و کماالت خدا داشته باشد خدا آن را دشمن میدارد .پس
در شریعت مقدسه که خداوند عالم امر کرده است مردم را به محبوبات خود
و نهی کرده است از مبغوضات خود ،در شریعت مقدسه امر نشده است مگر
به آنچه شباهت به صفات خدا دارد و به اسماء خدا و به افعال خدا شباهت
دارد ،و نهی نشده است مگر از آنچه مخالفت با خدا و صفات خدا دارد.
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نگاه کن در جمیع شریعت تو را امر کرده به سخا ،سخا از صفات خداست
و محبوب خداست .تو را نهی کرده از بخل به جهت آنکه ضد صفات خدا
و مبغوض خداست .همچنین تو را امر کردهاند به عدل ،عدل از صفات
خداست و محبوب خداست ،تو را نهی کردهاند از جور ،جور ضد صفات
خداست و مبغوض خداست .تو را امر کردهاند به علم ،علم از صفات
خداست و محبوب خداست .تو را نهی کردهاند از جهل ،جهل ضد صفات
خداست و مبغوض خداست .تو را امر کردهاند به صدق ،صدق از صفات
خداست ،تو را نهی کردهاند از کذب به جهت آنکه بر ضد صفات خداست.
و چون در اینها امر را دانستی که اینطور است در همهجا بطور آسانی
میتوانی بفهمی .جایی که مشکل میفهمی در عبادات است ،میگویی
عبادت چطور از صفات خداست؟ میگویم عبادت بجز حقشناسی چیزی
دیگر نیست ،حقشناسی از صفات خداست .همچنین از آنطرف ضایعکردن
حق از صفات خدا نیست ،عبادت نیست مگر شکرگزاری ،شکور اسم
خداست .شاید شکر را ندانی ،شکر یعنی نعمت نعمتدهنده را در راه منعم
صرف کنی .کسی که به تو نعمت داده اگر آن نعمت را در رضای او صرف
کردی شکر او را کردهای و اگر آن نعمت را در غضب خدا و خشم او صرف
کردی ،کفران نعمت او کردی .اگر به تو گلوله داده و تو رفتی آن گلوله را
به دشمن او زدی در اینوقت شکر نعمت او را کردی و اگر گلوله را تو به
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خود او زدی در آنوقت کفران نعمت را کردی .اگر کسی مثال به تو هزار
تومان بدهد ،اگر این هزار تومان را تو در راه رضای او و در دفع دشمن او
خرج کردی شکر نعمت او کردی و اگر این هزار تومان را دادی قشون
درست کردی ،سرب و باروت و گلوله خریدی با او دعوا کردی کفران
نعمت او کردی .پس شکر نعمتهای خدا هم اینجور است ،شکر چشم تو
این است که تو با این چشم در حال قیام به موضع سجود نظر کنی که رضای
خدا در این است ،در حال رکوع در میان دو قدم خود نظر کنی ،در حال
سجود به روی زمین نظر کنی ،به این چشم قرآن بخوانی ،به آسمان و زمین
به عبرت نگاه کنی و راه مسجد را ببینی ،راههای خیر را به آن بپیمایی .این
کارها را اگر کردی شکر چشم را بعمل آوردهای ولکن اگر با این چشم به
نامحرم نگاه کردی ،به چیزهایی که شایسته نیست نگاه کردی و رضای
خدا در اینها نیست هرآینه کفران نعمت خدا کردهای .پولها را گرفتهای
رفتهای گلوله و سرب و باروت خریدهای به خدا گلوله میزنی ،محاربه با
خدا میکنی! پس وقتی که تو اعضا و جوارح خود را در راه او به مصرف
رسانیدی این اسمش عبادت میشود ،در اینوقت شکر خدا کردهای .پس
مردم به عبادت شاکر میشوند و شکور اسم خداست و اگر کسی عبادت
نکند و نعمتهای خدا را در راه خدا خرج نکند کفران نعمت او کرده ،این
ضد صفت خداست .پس یافتی و آسان شد این یکیش هم که اشکال داشت.
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اما در سایر صفات گفتهاند ظلم مکن ضد صفات خداست ،مال مردم را
مخور ،عدالت داشته باش ،از صفات خداست ،انفاق در راه خدا کن از
صفات خداست به جهت آنکه رزاق خداست .مال مردم را به عنف مگیر،
بدون حق مگیر ،اینها همه از صفات خداست .غرض آنچه ما را در این
شریعت به آن امر کردهاند صفات اهلل است و آنچه ما را نهی از آن کردهاند
صفات اهلل نیست.
باز مثل عرض کنم ،هرگاه تو یکچیزی ببینی مثال در بیابان گیاهی میبینی
نگاه میکنی برگش مثل برگ بنفشه است ،گلش مثل گل بنفشه است،
رنگش مثل رنگ بنفشه است ،وقتی آن را میگیری بو میکنی میبینی بوی
بنفشه دارد ،وقتی میچشی میبینی مزه بنفشه میدهد ،هر طوری که استعمال
بکنی خواص بنفشه به تو میدهد ،به بیمار میخورانی میبینی مسهل صفرا
است ،لعاب دارد مثل بنفشه ،همه چیزش بنفشه است .حاال بگو ببینم اسم
این علف چهچیز است؟ معلوم است بنفشه است .آیا چیز دیگری دارد؟ نه،
بنفشه همینطور چیزی است .و هرگاه گیاهی به شکل بته درمون([)]4
ببینی بوش بوی درمون ،شاخش شاخ درمون ،خاصیتش خاصیت درمون،
همچو چیزی درمون است .اگر همه چیزش درمون شد این میشود درمون،
چیزی دیگر نیست.
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مثلی دیگر ،یکچیزی را میبری پیش زرگر میپرسی این چهچیز است؟ نگاه
میکند میبیند رنگش رنگ طال است ،برقش برق طال است ،آن را توی بوته
میگذارد آب میکند ،میبیند گدازش گداز طال است ،چکش میزند میبیند
به نرمی طالست ،جمیع عالمات وقتی مثل طالست ،پس طالست .دیگر این
چهچیز است؟ مسلما طال است.
همچنین عرض میکنم اگر کسی مثال رنگ او رنگ تو شد ،شکل او شکل
تو شد ،صوت او صوت تو شد ،جمیع نشستن و برخاستن او ،جمیع حرکات
او ،جمیع سکنات او ،جمیع اشاراتی که میکند ،جمیع حاالتش علمش،
فضلش ،کمالش ،طبیعتش ،همه مثل تو شد ،حاال اگر کسی او را ببیند و تو
را ببیند ،او را میگوید تویی .اگر تو بیایی و کنار او بایستی هرکه تو را ببیند
و او را ببیند برایش مشتبه میشود که تو این یکی هستی یا آن یکی هستی و
تو را نمیشناسد ،به چهچیز امتیاز میان شما بدهد؟ نمیتواند امتیاز بدهد و
خیلی مشکل است امتیاز .حاال ببینید این عکسی که از آفتاب در آئینه است
چرا جمیع مردم این را آفتاب میگویند؟ میخواهم بدانم این چرا آفتاب
است؟ این آفتاب است .برای چه آفتاب است؟ به جهت آنکه این گرد است
چون گردی آفتاب ،به جهت آنکه زرد است چون زردی آفتاب ،به جهت
آنکه متأللئ است مثل تأللو آفتاب .چون در جمیع صفات مثل آفتاب است
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اسمش شده آفتاب ،بدون معطلی آفتاب است ،آفتاب همینطور چیزی است
لکن آن را که در آنجا میبینی و این را در اینجا عقل تو حکم میکند که
این نور آفتاب است لکن اسمش اسم او است ،صفتش صفت او است ،کارش
کار او است ،چشم را میزند چنانکه او میزند ،گرم میکند چنانکه او گرم
میکند ،حرکت میکند هر وقت او حرکت میکند ،ساکن میشود هر وقت
او ساکن میشود .چنانکه در جمیع چیزها مانند آفتاب شده پس چون بر
صفت آفتاب است آفتاب نام نامی خود را به او انعام کرده و او را خلیفه خود
قرار داده در زمین ،اگرچه،
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت «معلوم است» از زمین تا آسمان است

اگرچه معین است که این نور اوست و شعاع اوست لکن چون بر صفت
اوست در جمیع چیزها آن آفتاب تاج افتخار و نام نامی خود را به او داده،
پس شده آفتاب .آیا نه این است که میگویی آفتاب لب بام است؟ میگویی
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آفتاب لب باغچه است ،میگویی این جامه را ببر در آفتاب بینداز .آفتاب که
در آسمان است چطور شده به این آفتاب میگویی؟ به جهت آنکه در صفات
مانند آفتاب است ،نام نامی او آفتاب شده.
چون این را یافتی پس ببین چه مقام و چه معرفت را برای تو به این زبانهای
عامیانه بیان کردم ،به این زبان حکمتهای بلیغه را برای تو بیان کردم از
آنجمله محمد بن عبداهلل صلواتاهلل و سالمه علیه و آله که معصومی است
که در او به هیچوجه من الوجوه خطا و سهو و نسیان راهبر نیست و در
جمیع اعمال و در جمیع اقوال و در جمیع احوال و در جمیع صفات و در
کل ذات ،مطیع مشیت خدا و امر و نهی خدا شده صلواتاهلل و سالمه علیه
و آله که در او یکذره ،یکنقطه چیزی که بر خالف رضای خدا باشد یافت
نمیشود از اینجهت خداوند تاج افتخار اسم حبیب به او انعام فرموده که
مبغوض خدا نیست از هیچجهت و محبوب خداست از جمیع جهات .از
اینجهت در میان پیغمبران این نام نامی را به او انعام فرموده و هیچکس دیگر
الیق این اسم در میان پیغمبران نبود .اما ابراهیم اگرچه خلیل رحمن است
لکن خلیل به معنی فقیر است .ابراهیم چون صاحب خلت و صاحب فقر الی
اهلل بود و از جمیع ماسوی نظر را بریده بود و فقیر بسوی خدا بود وحده و
الفقر فخری را بعمل آورده بود خلیلاهلل اسم او شد لکن محمد صلی اهلل علیه
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و آله حبیباهلل شد ،چرا این حبیباهلل شد و چه ثمر کرد؟ حاال ببین چه ثمر
کرد .بعد از آنیکه دانستی که خدا امر نکرده مگر به موافقت نامهای خود
و مگر به موافقت صفات خود و مگر به موافقت افعال خود و مگر به موافقت
اقوال خود و نهی نکرده مگر از مخالفت اینها ،حاال بیا بگو ببینم پیغمبر
معصوم است یا معصوم نیست؟ البته معصوم است .چون معصوم است پس
مخالفت نکرده خدا را ،پس موافقت کرده از برای جمیع اسماء خدا ،موافقت
کرده از برای جمیع صفات خدا .پس اگر بگویی یکاسم را فروگذاشت
کرده ،در آن گوشه مخالفت کرده ،پس معصوم مطلق نیست ،پس از جمیع
جهات مطیع خدا نیست و این خالف ضرورت اسالم است .ضرورت اسالم
این است که محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله در هیچ جهتی از جهات
وجود خود و در هیچ حیثی از حیثیات هستی خود مخالفت خدا را نکرده.
حاال ببین این چه مقام عظیمی شد! پس در هیچ اسمی ،در هیچ رسمی ،در
هیچ کمالی ،در هیچ نوری و صفتی محمد صلی اهلل علیه و آله با خداوند
عالم مخالفت نکرده .پس از اینجهت آئینه سرتاپانمای اسماء و صفات الهی
شده و جمیع نامهای خدا در او یافت شده .چه عجب میکنی از این؟ هرکس
این معنی برای او سنگین است بعد از این زیارت ششم نخواند و حال آنکه
زیارت ششم اجماعی شیعه است .در زیارت ششم که زیارت حضرت امیر
است میخوانی السالم علی اسم اهلل الرضی سالم بر نام اهلل که پسندیده خداوند
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عالم است ،سالم بر رخساره تابان خداوند عالم .پس معلوم شد که آن
بزرگوار نام نامی خدا است .همچنین در آیه میفرماید فلله االسماء الحسنی
فادعوه بها از برای خدااست نامهای نیکو ،خدا را به آن نامها بخوانید.
میفرماید حدیثی که مضمونش این است که نحن واهلل االسماء الحسنی التی
امرکم اهلل انتدعوه بها یعنی ماییم واهلل آن اسماء نیکویی که خدا شما را امر
کرده او را به ماها بخوانید .پس ایشان در جمیع مراتب وجود خود تابعند از
برای خدا و از برای اسمها و صفتها و کمالهای خدا .حاال دیگر نمیدانم
بنفشه یعنی چه؟ یا آن بته که مثل آوردم یعنی چه؟ نمیدانم طال یعنی چه؟ آیا
هیچ فهمیدید چه ثمر کرد اینها؟ نمیدانم ملتفت شدید یا نه؟ پس ملتفت
باشید که آیا میتوان به آن بزرگواران نظری دیگر کرد؟ یا برای آن بزرگواران
نامی دیگر ذکر کرد؟ آیا نه این است که میفرماید من رآنی فقد رأی الحق
هرکه مرا ببیند حق را دیده .حق را دیده یعنی چه؟ برای چه حق را دیده؟
اگر نه رویت او رویت خداست ،اگر نه ظاهر او ظاهر خداست ،اگر نه
صفات او صفات خداست ،پس دیدار او چرا دیدار حق است؟ دیدار او نیست
مگر دیدار حق مگر به جهت اینکه به صفات اهلل متخلق شده ،به اسماء اهلل
متصف شده از این است که میفرماید من یطع الرسول فقد اطاع اهلل هرکه
اطاعت کند رسول را اهلل را اطاعت کرده است به جهت آنکه اطاعت او
اطاعت خداست .در زیارت جامعه میخوانی من احبکم فقد احب اهلل و من
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ابغضکم فقد ابغض اهلل و من اعتصم بکم فقد اعتصم باهلل الی آخر .ای سادات
من هرکس شما را دوست دارد خدا را دوست داشته و هرکس شما را دشمن
دارد خدا را دشمن داشته و همین معنی دشمنی خداست .دیگر با خدا چه
میکنند؟ و هرکس معتصم به شما شد ،به پناه شما درآمد به پناه خدا درآمده.
در زیارت جامعه صغیره میخوانی من عرفهم فقد عرف اهلل و من جهلهم فقد
جهل اهلل و من تخلی عنهم فقد تخلی عن اهلل سالم بر کسانی که هرکس
ایشان را شناخت خدا را شناخته ،هرکس ایشان را نشناخت خدا را نشناخته،
هرکس از ایشان برید از خدا بریده .این حرفها یعنی چه؟ از چه زیارت حسین
زیارت خداست در عرش؟ من زار الحسین بکربال کمن زار اهلل فی عرشه
برای چه همچو شده؟ اگر نه این است که او متصف شده به صفات خدا،
اگر نه متخلق شده به اخالق خدا ،مسمی شده به اسماء خدا ،کامل شده به
کمال خدا ،هست شده به نور هستی خداوند عالم جلشأنه .اگر نه چنین
شده از برای چه رویت او رویت خدا شده؟ از برای چه زیارت او زیارت خدا
شده؟ از برای چه انداختن او انداختن خدا شده؟ میفرماید و مارمیت اذ رمیت
ولکن اهلل رمی ای محمد! آن خاکی که تو در دعوا و غزوه برداشتی و به
چشم کفار ریختی ،تو نریختی ،خدا ریخت .برای چه همچو شده؟ برای چه
کارهای مردم دیگر همچو نیست؟ پس بد نگفته است این شعر را ،شعر
عامیانه است لکن درست گفته است .میگوید:
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اگر دست علی دست خدا نیست
«معلوم است» چرا دست دگر مشکلگشا نیست؟

اگر دست پیغمبر دست خدا نیست ،رمی او از چه رمی خدا شده؟ ان الذین
یبایعونک انما یبایعون اهلل آنانی که با تو بیعت میکنند ای محمد و دست به
دست تو میدهند ،این است و غیر این نیست که دست به دست خدا دادهاند.
دیگر هیچ معنی دیگری ندارد دست به دست خدا دادن .انما یبایعون اهلل معنی
دیگری ندارد و دست به دست خدا دادن همینطور چیزی است.
پس معلوم شد که آن بزرگوار در مقام اتصاف به صفات خدا و در مقام بخود
داشتن کماالت خدا به جایی رسیده که بقدر ذرهای از ذرات را وانگذارده.
اگر این سخن را که عرض کردم بر دل شیعه سنگین باشد خاک بر سر او و
حال آنکه سنی ناصبی معتزلی ـ ابن ابیالحدید ـ به علی بن ابیطالب صلوات
اهلل و سالمه علیه خطاب میکند و میگوید:
تقیلت افعال الربوبیه التی
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عذرت بها من شک «معلوم» انک مربوب

ای علی! آنقدر به خود گرفتهای از صفات خدایی که من عذر خواستهام از
علیاللهی که حق داری که او را خدا گرفتی .آخر هرچه تو از خدا میخواهی
که این دارد چیزی را فروگذاشت نکرده .ببین ابن ابیالحدید است و سنی
و ناصبی است و معتزلی است و چنین میگوید درباره حضرت امیر صلواتاهلل
و سالمه علیه .حاال دیگر هرکس از این امتناع کند خاک بر سر او .واهلل با
وجود آنچه درباره آن حضرت ذکر کردم و ذکر کنم باز علی بندهای است
ذلیل مخلوق و خداوند تاج افتخار بندگی بر سر او گذارده و به اینجهت که
بندگی کرده صفات خدایی از او آشکار شده .این را من نمیگویم حضرت
صادق صلواتاهلل و سالمهعلیه میفرماید ،میفرماید العبودیه جوهره کنهها
الربوبیه فماخفی فی الربوبیه اصیب فی العبودیه و مافقد فی العبودیه وجد فی
الربوبیه یعنی بندگی یکگوهری است که آخر او ربوبیت است .اگر در
مراتب بندگی کسی ثابت شد المحاله به صفات موال عمل میکند ،چون به
صفات موال عمل میکند به جمیع جهات هستی خود عمل به صفات آقا
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میکند به مقام آقا میرسد و آقا میشود ،نه به معنی آنکه آن حاال دیگر آقا
نیست و این آقا است ،این سخن کفر است .و نه این است که باز دو آقا
بشوند ،این هم کفر است ،بلکه معنیش این است که به جایی میرسد که
میشود مثل آفتاب توی آئینه و آفتاب آسمانی .میبینی این آفتاب در آئینه
باوجودی که نام نامیش آفتاب است لکن چون به حقیقت نظر کنی مییابی
او را نور آفتاب که اگر چشم خود را برهم گذارد آن آفتاب آسمانی و
رخساره خود را از این بگرداند ،این آفتاب زمینی فیالفور پا به عرصه عدم
میگذارد و نیست میشود .شرح این مقامات را امام تو در دعای رجب
فرموده ،فرموده و بمقاماتک و عالماتک التی ال تعطیل لها فی کل مکان
یعرفک بها من عرفک ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک فتقها و
رتقها بیدک بدوها منک و عودها الیک اعضاد و اشهاد و مناه و اذواد و حفظه
و رواد تا آخر .معنیش این است که خدایا تو را به آن مقامهای تو قسم میدهم
و تو را به آن عالمتهای تو قسم میدهم ،آن عالمتهایی که هیچفرق میان تو
و میان آن عالمات نیست مگر اینکه تو خدایی و آنها بنده تو ،تو را به آن
عالمات میخوانم و آن عالماتند محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم پس و
پیش دعا همه شهادت میدهد که ایشانند .و ایشانند بنده ،پس میفرماید
الفرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک خدایا هیچ فرق میان تو و اینها
نیست به جهت آنکه تو عادل اینها عادل و همچنین تو سخی اینها سخی ،تو
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عالم اینها عالم ،تو قادر اینها قادر ،هر صفتی که در تو میخواهم در محمد
و آلمحمد میبینم .هیچ فرقی میان تو و آنها نیست .بلی یکفرق میان تو و
آنها هست و آن این است که تو خدایی و اینها بنده .گفت:
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت «معلوم است» از زمین تا آسمان است

همین فرق بس که این شعاع است و آن صاحبشعاع ،آن موالست و این
بنده .این همین خاصیتی که پیدا کرده از بندگی پیدا کرده ،یعنی از
بخودگرفتن صفات خدا .پس عابدترین کائنات کسی است که متصفتر
است به صفات خدا ،عبد حقیقی آن است که متصفتر است به صفات خدا.
پس عبدی نیست در ملک خدا مثل محمد صلی اهلل علیه و آله از اینجهت
نام نامی او در اول امر عبداهلل است .این است که در قرآن میخوانی و انه لما
قام عبداهلل کادوا یکونون علیه لبدا پس پیغمبر نام نامیش عبداهلل است و اوست
که عبادت کرده خدا را .پس تو ببین به چه مقام عظیم شهادت میدهی که
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میگویی اشهد ان محمدا عبده و رسوله این حرفی که تو میزنی چنان پیغمبر
از اینحرف خورسند میشود که خدا میداند به اینجهت که میداند این
مقام عبودیت مقام بزرگی است .پس آن بزرگوار به عبودیت راضیتر است
تا اینکه نسبت دیگر به او بدهی ،اسم دیگر بر سر او بگذاری زیراکه کل
کماالت را بواسطه این عبودیت دریافته .پس همینکه گفتی اشهد ان محمدا
عبده و رسوله گفتهای که شهادت میدهم که هیچفرق میان تو و خدا نیست
مگر اینکه تو بنده او هستی .شهادت دادهای به مقام بسیار بلندی برای آن
بزرگوار .و ببین در اسم مقدس او خداوند چگونه گذارده این مطلب را؟ آیا
نه اینکه نام نامی خدا احد است و نام نامی این بزرگوار احمد است صلی اهلل
علیه و آله  .٭ ز احمد تا احد یک میم فرق است ٭ و این میم همان میمی
است که داللت بر بندگی او میکند و داللت میکند که آن بزرگوار مخلوق
خدا است و خداوند او را آفریده است .و این میم ـ لکن اینکلمه برای مالها
بکار میآید ـ قوای این میم چهل است و خداوند میفرماید خمرت طینه آدم
بیدی اربعین صباحا خصوصیت محمدی در این میم است از اینجهت در
سن چهلسالگی او مبعوث به رسالت شد .طینت او را خداوند در چهلروز
مخمر کرد و به جهتهایی که بر منبر برای عوام نمیتوان گفت و مخصوص
درس است ،میم دلیل بندگی آن بزرگوار است که اگر آن میم را برداری احد
است و اگر آن میم را بگذاری احمد است .پس آن بزرگوار ظاهرش عبودیت
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است و باطنش ربوبیت است.و حاال که باطنش ربوبیت است نه خیال کنی
که یعنی باطنش خدایی است .آخر این بالنگ را که استاد قناد برمیدارد و
درست میکند آنطوری که میخواهد و اسمش مربا میشود ،آن استاد مربی
است و آن مربا است .پس رب نقلی نیست ،رب به معنی موالست .عزیز مصر
را خداوند در قرآن رب یاد کرده اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه
در زبان عرب غالم را عبد میگویند و آقا را به زبان عربی رب میگویند.
نمیبینی که خود شماها بعضیتان اربابید؟ ارباب جمع رب است .شما ارباب
خانهتان هستید ،ارباب ملکتان هستید .پس همه شماها ربید ،همه ادعای
ربوبیت میکنید .پس رب یعنی موال ،یعنی صاحب ،دخلی به خدا ندارد.
حاال این بزرگوار صلواتاهلل علیه بعد از آنیکه قدم در دایره عبودیت بطوری
گذارد که هیچ مخلوق آنطور نگذارده بود ،و چنان بندگی کرد که هیچ
مخلوق آنگونه بندگی نکرده بود ،فائز شد به مقام ربوبیت پس رب شد برای
جمیع کائنات و برای خدا عبد شد .پس بد نگفته ،٭ ای بر ز آفرینش و کم
ز آفریدگار ٭.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

صفحه | 61

*«موعظه چهارم  ،چهارشنبه چهارم ماهرمضان *»1286

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز عرض کردم که بنده وقتی در بندگی کمال پیدا میکند که به صفات
موالی خود آراسته شود و از هرچه مخالف با صفات موالی اوست پیراسته
شود و پاک شود .اگر بنده به این مقام رسید در بندگی نهایت کمال را پیدا
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میکند و آئینه سرتاپانمای موالی خود میشود و چون آئینه سرتاپانمای موالی
خود شد قائممقام موالی خود میشود و خلیفه و جانشین او میشود و ظاهر
و پیدایی او در میان جمع میشود .مثل این حکایت را بیابید از چراغ ،بعد
از آنیکه این روغن در مقام بندگی آتش از رطوبتهایی که منافاتی با خشکی
آتش دارد گذشت ،آتش گرم است و خشک و روغن رطوبت در او بسیار
است از اینجهت روان است و این رطوبتهای روغن ضد آتش است .نمیبینی
روغن را اگر زیاد در آتش بریزی خاموش میشود بسبب آنکه ضد آتش است
و دشمن آتش است لکن در مقام چاکری و بندگی آتش اگر روغن از سر
رطوبتهای خود ـ چون منافات دارد با آتش ـ اگر از آن رطوبتها گذشت و
حرارت در وجود او زیاد شد و دودی شد به اینواسطه که حرارت در او اثر
کرد و رفت به کره آتش بواسطه آن حرارت و به آن واسطه صعود کرد و باال
رفت ،شعله میشود و آتش پنهانی در وجود او جلوهگر میشود .به جهت
آنکه روغن عبدی شد مطیع برای آتش پنهانی و صفات خود را که آن رطوبتها
و آن غلظتها و آن کثافتها بود آنها را از خود دور کرد و صفات آتش را که
خشکی باشد و رقت و لطافت تحصیل کرد .پس از اینجهت آتش او را به
بندگی خود قبول کرد و تاج افتخار بر سر او گذارد و او را به نام نامی خود
مسمی کرد و اسم او را در میان جمع آتش گذارد بطوری که اگر بخواهند
مردم پیش او بروند به یکدیگر میگویند بیا برویم پیش آتش ،و آتش اسم
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خود را بر سر آن گذارده است .هیمهها را هم که میسوزانند به همینجهت
آتش میگویند ،آن سختیهای چوب را ،آن رطوبتهای چوب را ،آن کثافتهای
چوب را چون چوب از خود دور کرده ،پس دودی لطیف شده و آتش در آن
دود اثر کرده و او را به نام نامی خود مسمی کرده .پس در میان خالیق به
اسم آتش مشهور شده و از اینجهت آتش او را رخساره تابان خود قرار داده
و از او جلوهگر شده برای جمع و او را دست توانای خود قرار داده و کارهای
خود را از او اظهار نموده .نمیبینی آتش با او میسوزاند ،با او میخشکاند،
با او روشن میکند؟ ببین چگونه در آئینه آن شعله جلوهگر شد! ببین چگونه
او را به نام نامی خود نامید! پس او را خلیفه خود در میان جمع قرار داد و او
را قائممقام خود کرد .پس این شعله به زبان فصیح بلیغ که عرب به عربی
میفهمد ،فارس به فارسی میفهمد ،ترک به ترکی میفهمد ،اهل هر زبانی به
زبان خود میفهمند که این شعله در میان جمع به ندای فصیح بیان میکند
که اینک منم پیدایی آتش در میان شما ،اینک منم رخساره آتش در میان شما،
و اینک منم دست توانای آتش و اینک منم زبان گویای آتش ،اینک منم
قائممقام و جانشین آتش در میان شما و اینک منم باب آتش در میان شما.
هرکس از شما را حاجتی به درگاه آتش باشد اینک دست نیاز بسوی من بلند
کند و هرکس تقرب بسوی آتش پنهانی میجوید اینک تقرب به من بجوید و
چنان نام آتش بر این راست آمده که عوام بجز این آتشی نمیدانند ،لکن شما
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بدانید که آتش حرارتی است پنهانی و آتش به چشم نمیآید ،آتش را نمیتوان
به شکلی و رنگی دید .آتش آن حرارت پنهانی است ،اگر بخواهی بفهمی
آتش کدام است ببین منقل آن پایین گذارده ،تو این باال دست میگیری
میبینی دست تو میسوزد .آن چهچیز است که به دست تو میخورد و دست
تو را میسوزاند؟ آن آتش است ،آنی که در غیب این هوا میرود و بسوی
آسمان باال میرود آن آتش است و آنچه در منقل است آنها چوبها و ذغالهای
سوخته است .مادام که آتش در تن آنها است گرم است و چون آتش از تن
آنها بیرون رود ـ چنانکه جان از تن بیرون میرود ـ آن ذغالها سیاه میشود،
یا خاکستر میشود ،اینها دخلی به آتش ندارد ،اصل آتش آن حرارت و سوزانی
پنهانی است .پس میگوید این شعله به اهل جمع که هریک از آنها که طالب
دیدار آتشند باید که بسوی من بنگرند ،هرکس مرا ببیند آتش پنهانی را دیده،
هرکس تقرب به من بجوید تقرب به آتش پنهانی جسته ،هرکس از من دوری
کند از آتش پنهانی دوری کرده .پس دشمن من دشمن آتش است ،دوست
من دوست آتش است زیراکه من خودی خود را گم کردهام ،سرتاپا آتش را
یافتهام .من زبان از هستی خود بستهام و به هستی آتش گویا شدهام ،بکلی
خود را پنهان کردهام و او را آشکار کردهام.
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
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نیست در ظاهر من و در باطن من ذکری به غیر از ذکر آتش از اینجهت من
یاد آتشم و من ذکر آتشم ،من پیدایی و جلوه آتشم ولی اگر تو میخواهی مرا
از خودی خودم بشناسی ،منم دودی سیاه .همینکه جان آتش از تن من بیرون
رفت من دودی سیاه هستم ،منم سردیی که حرارتی در من نیست ،سوزانی
در من نیست ،تابانی در من نیست .من همان روغنی هستم که بنیاد وجودم
از هم پاشید و دود سیاهی شدم و هستم ولی چون متوجه آتش پنهانی شدم از
خودی خودم گذشتم و سرتاپا محو جمال او شدم و بجز او به چیزی نگاه
نکردم .چون او آشکار شده مرا پنهان کرده ،چون او غالب آمده مرا مغلوب
کرده ،از اینجهت فعل من فعل او شد ،قول من قول او شد ،دیدار من دیدار
او شد ،جمیع آنچه میخواهی به آتش نسبت بدهی منم جهت نسبت ،آن را
به من نسبت بده که منم جهت نسبت آتش و جمیع آنچه از آتش میخواهی
از من بیاب زیراکه منم باب فیض آتش ،منم قبله او .یعنی چون در و دیواری
که هستند ،چون در و دیوار بخواهند متوجه بسوی من شوند من قبله از برای
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در و دیوارم بسوی آتش پنهانی و باید بسوی من متوجه شوند .ببین آنچه
گفتم در این شعله موجود است یا موجود نیست؟ ابدا اسم دودی از او گم
شده بطوری که احدی از آحاد به اسم دودی او را یاد نمیکند ،جمیع مردم
او را بجز به یاد آتشی یاد نمیکنند و حال آنکه اگر به حقیقت بشکافی سخن
را ،او را خواهی یافت دودی تیره .و اگر نظر کنی به فضل آتش و کرم آتش
و پیدایی آتش که در وجود او جلوه کرده او را خواهی یافت آتشی تابان،
خواهی یافت آتشی سوزان.
چون این را یافتی از تو میپرسم که آیا چه گمان تو است به محمد صلی اهلل
علیه و آله در نزد خدا؟ بگو ببینم آیا این روغن در آتش پنهانی بیشتر فانی
شده از وجود محمد در نزد خدا؟ و آیا لطافت این روغن بیشتر است از
لطافت وجود محمد؟ و آیا خلوصی که این روغن در نزد آتش دارد بیشتر
است از اخالص محمد به خدا؟ و آیا آراستگی این روغن به صفات آتش و
پیراستگی آن از صفات دود بیشتر خواهد بود از وجود محمد صلی اهلل علیه
و آله در نزد خدا؟ حاشا و کال! بلکه محمد صلی اهلل علیه و آله در نزد خدا
چنان اخالصی دارد که احدی از کائنات آنطور اخالص به کسی ندارد .آیا
اخالص میفهمی یعنی چه؟ مشکل است ،اخالص به معنی خالصکردن
چیزی است .میگویی من اخالص به تو دارم ،یعنی من جان و تن خود را
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خالص کردهام برای تو ،نه از برای خود هستم نه از برای غیر تو ،برای غیر
تو نیستم اگرچه برای خودم باشد .چون من برای خودم هم نیستم پس دست
من دست من نیست و برای من نیست ،دست من برای تو است و مال تو
است .چشم من چشم من نیست و برای من نیست ،برای تو است و مال تو
است هکذا جمیع اعضای من اگر برای غیر تو باشد من خود را از برای تو
خالص نکردهام .خالص یعنی شائبه غیر در او نباشد و ذکر غیر آنکسی که
اخالص به او دارد نباشد .مخلصین له الدین معنیش این است که برای خداوند
خود را خالص بکنی ،خالص بجز محمد صلی اهلل علیه و آله نیست که خود
را چنان خالص کرد از برای خدا که هیچکس در ملک خدا چنان خود را
برای خدا خالص نکرده .غیر او اگر از جهتی خود را خالص کردهاند از
جهت دیگر نکردهاند و اگر گاهی خود را خالص کردهاند گاهی دیگر
نکردهاند لکن آن بزرگوار در تمام ملک خدا و در تمام عمر ملک خدا ،از
جمیع جهات خود را خالص کرده که اگر نکرده باشد پس هنوز مشوب
است و مخلوط است و اگر هنوز مشوب و مخلوط است پس نظر به غیر خدا
کرده،و اگر نظر به غیر خدا کرده عبد غیر خدا شده ،خدمت غیر خدا شده،
پس مشرک به خدا شده .پس بدانکه در این ملک احدی از آحاد ،هیچ ملک
مقربی ،هیچ نبی مرسلی ،هیچ مومن ممتحنی ،خدا را توحید به حقیقت توحید
و اخالص توحید ،احدی جز محمد صلی اهلل علیه و آله نکرده حتی انبیای
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مرسل و مالئکه مقرب .مگر تو نخواندهای زیارت جامعه را که میفرماید
من اراد اهلل بدأ بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکم یعنی
هرکس در ملک خدا توحید خدا را کرده از شما پذیرفته و اصل توحید
شمایید .ببین چه گفته در این مقام خداوند تعلیم کرده است به آن بزرگوار
که قـل یعنی بگو ای محمد در جمیع ملک من ،در جمیع هزار هزار عالم
ندا کن و بگو انما انا بشر مثلکم من بشری و مخلوقی هستم مثل شما ،فرق
میان من و شما این است که یوحی الی انما الهکم اله واحد همچنین وحیی
را هیچ نبی مرسل طاقت ندارد ،هیچ ملک مقرب طاقت ندارد که این وحی
در اول امر به او بشود که انما الهکم اله واحد اگر این وحی بر کوههای
عالم نازل شده بود کوهها از هم میپاشید ،اگر به انبیای مرسل میشد تاب
نمیآوردند خر موسی صعقا نور این وحی به موسی شد ،موسی تاب نیاورد و
خر موسی صعقا کوه از هم پاشید و بنیاسرائیل مردند ،از نور آن وحی بود
که تاب نیاوردند ،غش کردند ،نمیتوانستند تاب بیاورند .پس بگو تو در
تمام مملکت من ،در تمامی هزار هزار عالم که انما انا بشر مثلکم یوحی الی
انما الهکم اله واحد من بشری هستم مثل شما ،مثل شمایم .فرق میان من و
شما این است که در وجود من جلوهگر شده وحدانیت خداوند عالم و در
شماها جلوهگر نشده .از من به شما میرسد که خدا یکی است ،اگر من لب
از توحید فرو ببندم شما را اطالعی بر یگانگی خدا نیست ،به هیچ برهانی و
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به هیچعقلی شما نمیتوانید یگانگی خدا را درک کنید ،من چون لب گشودم
مردم از احدیت خدا خبر شدند ،چون رخساره من جلوهگر شد خلق یگانگی
خدا را و توحید خدا را از جبهه من دانستند .چون آن نور توحیدی که از
جبهه من در ملک خدا تابید ،آن نور تابید شما آگاهی به وحدانیت خدا پیدا
کردید چنانکه این شعله به در و دیوار میگوید ای در و دیوار من جسمی
هستم مانند شما سرد مثل اینکه شما جسمی هستید سرد ،من جسمی هستم
تیره و تار مثل اینکه شما جسمی هستید تیره و تار ،فرق میان من و شما این
است که در وجود من وحی شد که آتش پنهانی سوزان است و آتش پنهانی
تابان است و آتش پنهانی درخشان است و این وحی به شماها نمیشود و شما
را قابلیت این خبر نیست ،شما از بس کثیفید و غلیظید این خبر را شما
نمیفهمید ،حواس شما درک صوت خفی آتش را نمیکند ولی چون من
لطیف هستم ،من چون صافی شدم ،من چون از خودی رستم ،من چون به
آتش پیوستم ندای او را من میشنوم و صدای او را جز گوش من گوشی دیگر
نمیشنود .از این چه عجب میکنی؟ جن در مجلس هزار حرف میزنند،
خوانندگی میکنند و شما نمیشنوید .همچنین مالئکه اینهمه هستند در هر
ذرهذره جاهای این مسجد تسبیح و تهلیل میکنند خدا را و گوش شما صدای
آنها را نمیشنود به جهت آنکه گوش شما از جنس ملک نیست ،از جنس جن
نیست .همچنین این در و دیوار به این کثافت از جنس آتش نیستند و مناسبت
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با آن آتش پنهانی پیدا نکردهاند ولی این دود چون لطافتی پیدا کرد ،صافی
شد ،مناسبتی با آتش پیدا کرد از اینجهت ندای آتش به او رسید و وحی آتش
را شنید .پس آتش بسوی او وحی میکند که منم آتش سوزان ،منم آتش تابان.
پس این شعله به در و دیوار میگوید من جسمی هستم مثل شما ،فرق میان
من و شما این است که به من چنین وحی شده و به شما نشده ،شما صدای
آتش را نشنیدید و بر صفات آتش آگاهی حاصل نکردید ولی چون او در
وجود من جلوهگر شد از گریبان من سر بیرون آورد و از رخساره من جلوهگر
شد ،در جبهه من نمودار گردید ،شما از آتش پنهانی اطالعی پیدا کردید .و
این حرارت فیالجمله هم که در شما پیدا شده این هم از تابشی است که از
جبهه من به شما تابیده .پس آتش پنهانی حکم میکند به شعله میگوید ای
شعله! ای قائممقام من! ای زبان من در ملک! در این خانه تو ندا کن که آتش
است تابان ،آتش است سوزان .این امر را به در و دیوار کثیف برسان برای
در و دیوار کر که صدای مرا نمیشنوند این امر را شرح کن و این لغت را
برای ایشان ترجمه کن .و چون شعله ترجمه کرد برای آنها ،آنها هم روشن
شدند.
و وقتی که دانستی امر چنین است در میان شعله و آتش پنهانی ،پس عرض
میکنم که بعد از آنیکه قابلیت محمدی و زیت وجود محمدی که خدا در
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شأن او میفرماید یکاد زیتها یضیء و لو لمتمسسه نار یعنی روغن وجود
محمدی و قابلیت آن بزرگوار چنان مستعد شعلهوری بود که نزدیک بود
شعلهور شود بدون اینکه آتش توحید بر آن بتابد .ببین چه مقام بزرگی است!
اگرچه چنین نشد لکن نزدیک بود که خود او خود بخود در بگیرد ،نزدیک
بود که خود بخود از آن آتش پنهانی توحید شعلهور شود .چنین نشد ولی به
انعام خدا و رحمت خدا و فضل خدا زیت وجود او در گرفت .چون در
گرفت او را مثل خود در میان جمع قرار داد فرمود اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء ولو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم مشکوه ،بدن محمد است صلی اهلل علیه و آله و آن
مردنگی که در این مشکوه است که میفرماید زجاجه الزجاجه کأنها
کوکب دری زجاجه آن بلور است که خدا میفرماید مراد از مردنگی نفس
محمد است فیها مصباح در آن مردنگی چراغی است که آن چراغ وجود
محمد است صلی اهلل علیه و آله و آن آیت توحیدی که در او جلوهگر شد،
آن آتش پنهانی توحید است که در وجود مبارک محمد درگرفته .پس آن
بزرگوار شد چراغ عالمافروز عرصه امکان .نمیبینی که در قرآن جای دیگر
تصریح به این فرموده فرموده انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی
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اهلل باذنه و سراجا منیرا ای محمد! ما تو را سراج منیر قرار دادیم ،چراغ
روشنکننده عرصه امکان قرار دادیم لکن هر چیزی به چیزی که در
میگیرد ،هر چیزی که در چیزی غلبه میکند آن خواص را پیدا میکند .آیا
نمیبینی جسمی را مثال یکتکه نان را اگر در سرکه بپرورانی ترش میشود،
اگر در شیره بپرورانی شیرین میشود ،اگر در گالب بپرورانی معطر میشود،
در هر عطری بوی آن عطر را میگیرد .هر چیزی به هرچه درگرفت خواص
او را پیدا میکند .حاال چون این روغن به آتش درگرفت این احکام احکام
آتش بود که گفتم و از زبان آتش اینها را بیان کردم .همچنین اگر این روغن
به مشک دربگیرد معطر میشود به مشک و رخساره تابان مشک میشود در
میان جمع ،قائممقام و خلیفه مشک میشود .پس این روغن به صدای بلند
میگوید ای در و دیوار! شما را خبری از مشک نیست .مشک در وجود من
جلوه کرده و مرا قائممقام و خلیفه خود قرار داده ،هرچه از مشک میخواهید
از من بخواهید چراکه مشک مرا رخساره خود قرار داده .پس هر چیز به هر
چه درمیگیرد آن را رخساره خود قرار میدهد .حاال بگو ببینم آیا وجود
محمد به چه درگرفته؟ اخالص به که پیدا کرده؟ خالص برای چه شده؟ تو
میدانی که برای خدا آن بزرگوار خالص شده و برای نامهای خدا و صفات
خدا خالص گردیده است از اینجهت است که از خود دوری کرده .دیگر
حاال نمیدانم تو اسمش را آتش میگذاری یا مشک میگذاری ،نه آتش بگذار
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نه مشک ،ببین چه در او درگرفته است اسمش را همان بگذار .در او درگرفته
نامهای خدا ،چون در او درگرفته نامهای خدا پس آن بزرگوار نام خداست،
در او درگرفته صفات خدا پس آن بزرگوار صفات خداست ،در او درگرفته
انوار خدا و چون در او درگرفته انوار خدا پس آن بزرگوار انوار خداست ،در
او درگرفته جالل خدا پس جالل خداست ،در او درگرفته کبریای خدا پس
آن بزرگوار کبریای خداست وهکذا .پس چه آسان شد این دعایی را که در
سحرها میخوانی همه را امشب بفهم و بخوان اللهم انی اسألک من بهائک
بابهاه و کل بهائک بهی این بهاء محمد است ،یکدفعه اسمش را این
گذاردهاند ،یکدفعه آن گذاردهاند ،یکدفعه آن .اللهم انی اسألک من
جمالک باجمله و کل جمالک جمیل محمد است ،من جاللک باجله جالل
محمد است ،آنچه از این نامها هست جمیع اینها در وجود مبارک او درگرفته
و از او ظاهر شده و نام نامی خود را به آن بزرگوار داده است .پس او شده
نام ظاهر خدا در میان عالم و او شده آنکسی که توحید خدا در او جلوهگر
شده و یگانگی خدا در وجود او جلوهگر آمده ،احدیت خدا از او ظاهر شده.
احد یکی از اسماء خداست ،احدیت صفتی از صفات خداست ،احدیت خدا
در وجود مبارک او جلوهگر شده چون او برای احد خود را خالص کرده از
هر کثرتی رسته پس او را نسبتی به احدی از آحاد عالم نیست ،نظرش به
چیزی از چیزها نیست و او خالص و محض شده برای خدا .چه معنی داشت
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این حرف؟ اگر دست غالم تو برای غیر تو باشد خالص برای تو نیست و اگر
چشم غالم تو برای غیر تو باشد و بسوی غیر تو بنگرد خالص برای تو نشده.
وقتی غالم تو در عبودیت برای تو خالص است که برای غیر تو کاری نکند
حتی برای خودش ،و چشم او برای غیر تو ابدا ننگرد ،همچنین پای او بسوی
غیر تو نپوید و به غیر حکم تو به جایی نرود اگر چنین شد در بندگی تو
خالص است واال مشوب است بندگی او به بندگی غیر .چون مشوب به
بندگی غیر است مخلوط است به بندگی غیر ،چون مخلوط به بندگی غیر تو
است مخلوط به شرک به تو است البته و محمد معصوم است صلی اهلل علیه
و آله  ،پس خالص است برای خدا .برو در جمیع بازار مسلمین از هرکه
میخواهی بپرس که محمد برای خدا خالص بود یا نبود؟ اجماعی مسلمین
است که محمد خالص است از برای خدا اگرچه معنی آن را ندانند .در جمیع
فضائل حکایت چنین است ،اعتراف دارند به لفظ آن ولکن وقتی براشان
معنی میکنی قبول نمیکنند .حاال همینکه محمد خالص است از برای خدا
ببینیم یعنی چه؟ معنی اینحرف چهچیز است؟ چه ثمر میکند؟ از این چه
فضائل بیرون میآید؟ از تو میپرسم عبای تو عبای تو است یا کفش تو است؟
عبای تو است .عمامه تو عمامه تو است یا قبای تو؟ عمامه تو است مسلما.
بگو ببینم قبای تو قبای تو است یا کاله تو است؟ داخل بدیهیات است که
قبای تو قبای تو است ،هرچیز تو همانچیز تو است .آیا میخواهی دست تو
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گوش تو باشد؟ یا چشم تو باشد؟ مسلما دست تو دست تو است ،گوش تو
گوش تو است ،در اینها حرفی نیست .پس بعد از آنیکه محمد صلی اهلل علیه
و آله خالص شد برای خدا مال خدا شد ،پس دستش دست کیست؟ میخواهم
بدانم .اگر میگویی دست محمد دست خودش است ،پس هنوز خالص برای
خدا نیست .اگر خالص برای خداست و مال خداست پس دستش دست خدا
است .غالم من غالم من است اگرچه من اینجایم و آن آنجا راه میرود،
دست محمد هم چه میشود روی زمین باشد و دست خدا باشد؟ و دست او
دست خدا است نه چیز دیگر خدا .غالم تو غالم تو است یا اسب تو است؟
معلوم است غالم تو غالم تو است ،اسب تو اسب تو است .هرچیزی خودش
خودش است ،حاال دست محمد مال کیست؟ مسلما دست محمد دست
خداست و خالص برای خداست .همینطور رخساره محمد رخساره
خداست ،چشم محمد عیناهلل است ،گوش محمد اذناهلل است ،زبان محمد
لساناهلل است ،پیدایی محمد ظاهراهلل است و ظهوراهلل است .حاال به آن قاعده
که عرض کردم روح محمد را بگو ببینم چهچیز خدا است؟ روح محمد
مسجد خداست؟ زمین خداست؟ آسمان خداست؟ بگو ببینم محمد روح
دارد یا ندارد؟ حاال که دارد روحش مال خودش است یا مال خداست؟ اگر
مال خداست و خالص برای خداست پس روحش روحاهلل است .نفس محمد
مال کیست؟ اگر از برای خداست پس نفسش نفساهلل است .همچنین بگو
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ببینم محمد ذات دارد یا ندارد؟ نمیتوانی بگویی ذات ندارد .حاال این ذاتش
برای کیست و مال کیست و خالص برای کیست؟ چه بگویم بجز اینکه
بگویم ذات او ذات خداست ،روح او روح خداست ،نفس او نفس خداست،
قلب او قلب خداست ،قول او قول خداست ،فعل او فعل خداست .هرکس
بگوید نه ،گفته محمد مشرک است به خدا ،گفته محمد عصمتش کامله
نیست .اگر عصمتش کامل و محمد صلی اهلل علیه و آله خالص در توحید
است و از برای غیر او نیست ابدا ابدا پس دیگر در آنچه عرض کردم هیچ
تأمل نیست .پس آن بزرگوار هلل است و خداوند این فضیلت را در افتتاح
کتاب خود شرح کرده .ابتدای کتاب خود را به فضل محمد شروع کرد و
شرح کرد و بیان فرمود که الحمد هلل .یعنی حمد هلل است ،حمد لغیر اهلل
نیست .آیا تو حمد را میشناسی؟ حمد حاء و میم و دال است و همین است
حقیقت آن بزرگوار .همین است آن حاء و میم و دالی که الفی چون بر سر
آن آمد احمد شد ،و همین است که چون میمی بر سر او درآمد محمد شد،
و همین است که چون واوی بر او افزوده شد محمود شد ،همین است
حقیقت حمد خدا .آیا نشنیدهای روز قیامت لوای حمد را برپا میکنند و
جمیع خلق اولین و آخرین در زیر لوای محمد و در زیر لوای حمدند .منبر
وسیله را در روز قیامت نصب میکنند ،منبری عجیب و عظیم است که هزار
پله دارد ،هر پله تا پله دویدن اسب تندرو سهروز لکن از روزهای آخرت و
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اسبهای آخرت که آنها اسبهایی هستند که در هرآنی گویا هفت همسر این
دنیا ،یا یک همسر این دنیا ـ و برای هریک وجهی است که هرکدام از وجهی
درست است ـ به هر حال در هر آنی یا هفتهمسر این دنیا یا یکبرابر این
دنیا را به یکجوالن طی میکنند .آن اسبها را ببین چطور سیر میکنند از این
پله تا آن پله منبر آن اسبها سهروز از روزهای آخرت بدوند آنوقت میتوانند
برسند و آن منبر هزار پله است .حضرت بر آن منبر برمیآید در میان محشر و
جمیع اهل محشر به هیئت تشهد به زانو درآمدهاند در پیش او در پای منبر
وسیله و آن بزرگوار بر عرشه منبر برمیآید و عرشه آن منبر مقام محمود نام
دارد و اشاره به این آیه است که عسی انیبعثک ربک مقاما محمودا بجز آن
بزرگوار کسی در آنجا سکنی نمیکند و در پله دویم آن منبر علی بن ابیطالب
میایستد آنگاه خداوند لوای حمد را از برای او میفرستد میفرماید آن را
بدست علی بن ابیطالب بدهند .لوا را بدست علی بن ابیطالب علیه السالم
میدهند و جمیع اهل محشر در زیر یکشقه آن لوا ساکن هستند ،بلکه
میتوان گفت اهل هزار هزار عالم در زیر یکشقه آن لوا ساکنند و این لوا
لوای حمد است یعنی جمیع کائنات باید حمد کنند منعم خود را و او
ولینعمت کل کائنات است که لمیحمد حامد اال ربه از اینجهت نام نامی
او محمد است یعنی حمدکرده شده ،یعنی جمیع کائنات حمد او را میکنند،

صفحه | 78

جمیع موجودات بایستی او را ستایش کنند و حمد و ستایش برای او بگویند
زیراکه اوست منعم حقیقی.
باری ،اینها مقصود نبود ،مقصود این است که خدا میفرماید الحمد هلل حمد
یعنی حقیقت محمد و وجود محمد که حمد خداست خود محمد حمد
خداست ،خود محمد ثنای خداست ،حمد هلل است ،حمد مخصوص خدا
است یعنی محمد مال خداست ،مال غیر خدا نیست .پس دستش دست
خداست ،چشمش چشم خداست ،گوشش گوش خداست ،زبانش زبان
خداست ،روحش روح خداست ،نفسش نفس خداست ،ذاتش ذات خداست.
چه معنی؟ یعنی ذاتی که مال خداست و مخصوص خداست ذات محمد است،
ذات محمد مال خداست و مخصوص از برای خداست .من نمیگویم ،آیا
نمیبینی غالم تو ذاتش مال خودش نیست مال تو است؟ مخصوص تو است؟
محمد هم همهچیزش مال خداست دیگر مال نباید گفت .تو نمیگویی مال
من است.
کسی از آنچه عرض کردم غلو نکند و خیال نکند از آنچه عرض کردم
ارتفاعی و تجاوز از حدی برای محمد .واهلل محمد عبدی است مخلوق و
رقی است مرزوق ،نه مالک نفع خود است نه مالک مضرت خود است ،نه
مالک موت خود است نه مالک حیات خود است ،مالک هیچچیز خود نیست
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ولکن در عبودیت خدا چون قدم گذارد ،چنان قدمی در عبودیت گذارد که
به کنه عبودیت رسید و کنه عبودیت آن است که بنده سرتاپا مال آقا بشود و
برای غیر آقا نباشد و چون چنین شده در سرتاپای او انوار خدا و اسماء خدا
و صفات خدا و کماالت خدا و احدیت خدا از جمیع کائنات بیشتر از
همهکس پیدا شده و چنانکه عرض کردم به غیر او وحی احدیت نشد ،چنان
احدیت وحی به او شد که به هر موجودی شده بود فانی میشد بکلی معدوم
میشد مگر آن بزرگوار که طاقت این وحی را داشت .چون این وحی به او
شد و طاقت آورد آئینه نماینده احدیت خدا شد ،خدا هم به او فرمود قـل
یعنی تو بگو ،آنها مرا نمیبینند ،صدای مرا نمیشنوند ،از من آگاهی نمیتوانند
پیدا کنند .تو بگو در عرصه امکان ،چه بگو؟ بگو هو اهلل احد چون خدا او
را امر به این کرد پیغمبر گفت هو اهلل احد و امتثال این فرمان را پیغمبر میکند
و چگونه میشود که پیغمبر امتثال فرمان خدا نکند؟ پس امتثال فرمان کرده
و گفته است هو اهلل احد لکن گفتن در هر عالمی بطور آن عالم است .در
عالم حروف و کلمات بطور حروف و کلمات گفت هو اهلل احد اما در عالم
ذاتهای کائنات بطور آنها جلوه کرد پس احدیت خدا را به ایشان تجلی فرمود
و اظهار کرد یگانگی خدا را به زبانی و این زبان زبانی است که عرب
میفهمد ،عجم میفهمد ،ترک میفهمد چنانکه شعله وقتی میگوید آتش
سوزان است ،آتش تابان است ،جمیع مردم میفهمند .همچنین آن بزرگوار
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به زبانی در تمام ملک توحید را بیان کرد که من وحده قبل عنکم یعنی
هرکس توحید خدا را کرده از شما پذیرفته ای سادات من یعنی شما درگرفته
به توحید شدید و شما چراغ توحید شدید .این چراغها چراغ آتشند و شما
چراغ توحیدید و چراغ راه توحیدید ،یعنی شما به آتش توحید درگرفتهاید.
ببین چطور فرمایش کرده در فضل حضرتامیر حضرتپیغمبر میفرماید علی
ممسوس فی ذات اهلل این حرف یعنی چه؟ اصل ممسوس در زبان عرب به
کسی میگویند که جن در او تصرف کرده باشد و او را جنی کرده باشد
کالذی یتخبطه الشیطان من المس مس جن به کسی که میشود مجنون
میشود ،مجنون یعنی چه؟ یعنی جن به او تعلق گرفته ،یعنی دیوانه .آیا دیوانه
میدانی یعنی چه؟ دیو در زبان عربی به معنی جن است و دیوانه یعنی منسوب
به جن چنانکه میگویی کفش زنانه یعنی منسوب به زن ،میگویی قبای
مردانه یعنی منسوب به مرد ،همچنین دیوانه یعنی منسوب به دیو .هرکس که
دیو یعنی جن در بدن او درگرفت و در جمیع اعضای او دیو سرایت کرد
همچنین کسی را دیوانه میگویند دیوانه همینکه جن در تن او رفت دست
او را جن حرکت میدهد اگر کاری میکند ،زبان او را جن حرکت میدهد
اگر سخنی میگوید ،پای او را جن حرکت میدهد اگر به جایی میرود از
اینجهت میشود جنی .همینکه دیوانه شد میبینی در سر تیغه دیوار میدود
و در ایامی که جنی نیست او را ممکن نیست در آنجا بتواند به آرامی راه
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رود .میبینی بر سر شاخه نازک درخت وا میایستد ،جن که در تن او درآمد
این بدن را مطیع میکند ،بدن منقاد جن میشود .وقتی منقاد جن شد
کارهای جنی از او سر میزند ،هرطوری که جن هست بدن را همانطور
حرکت میدهد .بسیار شده جن عرب بوده در تن جنی فارسی درآمده،
درمیآید و بنا میکند در حال جنونش به عربی حرفزدن ،گاه هست جن
ترک است در حال جنونش ترکی حرف میزند ،در حال غیر جنونش ترکی
راه نمیبرد و وقتی دیوانه میشود ترکی حرف میزند .بسا آنکه جن مرد
عالمی است در تن مرد جاهلی درمیآید ،در تن آن شخص جاهل که درآمد
به علم تنطق میکند .در لحسا یکزنی بوده جنی در ایام هفته روز معینی آن
ضعیفه جنی میشده .وقتی موعدش میرسید ،آثارش ظاهر میشد ،رختهای
زنانه را میکند رختهای مردانه میپوشید ،جنی میشد و در مجلس درس
مینشست .علمای لحسا حاضر میشدند و برای آنها درس میگفت .این
است که شیخ مرحوم فرمودند من به یکواسطه حدیث من کنت مواله فهذا
علی مواله را از پیغمبر روایت میکنم .گفتند چطور؟ فرمودند جنی که در
تن این جنی است روایت میکند که من در زیر منبر حضرترسول در روز
غدیر خم بودم که پیغمبر دست علی را گرفت و گفت من کنت مواله فهذا
علی مواله من به این یکواسطه این حدیث را روایت میکنم.
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مقصود این بود که آن جن هرچه باشد همینکه در وجود کسی درگرفت
آنکس کارهایش کارهای جنی میشود .خبر میدهد از تهران ،خبر میدهد
از شیراز ،خبر میدهد از بر و بحر عالم و گاه هست جنی دختری است در
خانه ،گاه هست پسری است هنوز به حد بلوغ نرسیده و این خبرها را
میدهد .همینکه جن در وجودش درآمد کارهای جنی میکند ،آثار جنی از
او ظاهر میشود ،در یکشب گاه است دهفرسخ راه میرود ،گاه است
بیستفرسخ راه میرود ،کارهای عجیب غریب میکند؛ همه را آن جن
میکند .دیده شده که از سوراخهای بسیار کوچک که در زمان سالمتی سر
او داخل آن سوراخ نمیشود در حال جنونش همه تنش توی آن سوراخ میرود
آنجا مینشیند .پس ببین وقتی که جن در بدن جنی درآمد مس این کرد
ممسوس به جن میشود ،این آثار از او ظاهر میشود .اگر جاهل بود عالم
میشود ،اگر عرب بود عجم میشود ،اگر شاعر نبود شاعر میشود و شعر
میگوید ،بسا آنکه شعرهایی که خبر ندارد میخواند .پس چه خواهد بود
گمان تو در آن وجود مبارکی که نور توحید در او درگرفته و ممسوس فی
ذات اهلل شده؟ اگر این لفظ در حدیث نیامده بود من هرگز جرأت نمیکردم
بگویم علی ممسوس فی ذاتاهلل است لکن پیغمبر فرمود علی در جنب ذات
خدا ممسوس شد ،یعنی چنان انوار توحید در او جلوهگر شد که ناطق به
توحید شده ،ظاهر به توحید شده ،کارهای خدا از او ظاهر شده .دیدارش
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دیدار خدا شده ،گفتارش گفتار خدا شده ،کردارش کردار خدا شده به جهت
آنکه آن بزرگوار ممسوس به نور توحید است ،درگرفته به آتش توحید است.
وقتی امیرالمومنین اینطور شد پس ظن تو چه خواهد بود به محمد صلی اهلل
علیه و آله ؟ اگر علی که خلیفه اوست ممسوس فی ذاتاهلل است و اینطور
آثار توحید از او جلوهگر است آیا چه خواهد بود حال محمد صلی اهلل علیه و
آله ؟ پس چه بیان از این باالتر و بهتر که خودش فرمود من رآنی فقد رأی
الحق هرکس رسول را اطاعت کرد اطاعت اهلل را کرده به جهت آنکه اوست
نام نامی خدا ،اوست صفت گرامی خدا .پس هرکس اطاعت رسول کرد
اطاعت اهلل کرد و چه بگویم باالتر از آنچه خدا در شأن او فرمود که و
مارمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی آن خاکی که به چشم کفار انداختی تو
نینداختی ،اهلل رمی کرد .حرف عجیبی است .روزی حضرت امیر با پیغمبر
مناجات میکرد ـ یعنی نجوی ـ نجوی را طول داد .منافقین گفتند پیغمبر
چقدر با پسر عمش نجوی میکند .پیغمبر فرمود من نجوایی با علی ندارم،
خدا نجوی با علی میکرد .حاال اگر خدا بخواهد با علی نجوی کند چطور
باید نجوی کند؟ نمیشود مگر اینکه سر پیغمبر را بیاورد بیخ گوش علی و
با علی حرف بزند چنانکه اگر جنی بحال بیاید بگوید من عربی نمیدانستم
آن جنی که در من بود عربی میگفت ،بگوید من خبر از غیب ندارم آن جنی
که در من است خبر از غیب میدهد ،وقتی آن جنی چنین است پس صدق
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شد که محمد هم که با علی نجوی کرد پیغمبر نجوی نکرده ،خدا نجوی
کرده .پس از اینجهت جمیع معامالت با محمد صلی اهلل علیه و آله بدون
استثنای معاملهای ،معامله با خداست .معامله یعنی آنچه نسبت به او بعمل
آوری ،دوستش بداری ،پیشش بروی ،سالم به او بکنی ،مصافحه با او بکنی،
بگیری ،بدهی ،جمیع معامالتی که با او بکنی با خود خدا کردهای .آیا
دانستی یعنی چه این حرف؟ در زبان فارسی میگویند «خود» و در زبان
عربی میگویند «نفس» .من چه کنم لغت عرب است؟ نفس یعنی خود .در
فارسی میگویی خودم آمدم ،عرب هم میگوید «انا جئت بنفسی» ،یعنی
خودم آمدم .حاال که این را دانستی زیارت هفتم حضرت امیر را که مرحوم
مجلسی روایت کرده برو بخوان ،اگر بدت میآید پاکش کن .در زیارت
میفرماید السالم علی نفساهلل القائمه فیه بالسنن سالم بر خود خدا که در راه
خدا جمیع سنتها را برپا داشته و دین خدا را اقامه کرده .پس علی خودی
خداست .بگو ببینم آیا محمد خود دارد یا ندارد؟ روح که دارد ،آیا خود
دارد یا ندارد؟ اگر میگویی خود ندارد پس از اینقرار پیغمبر مرخص نیست
بگوید خودم گفتم .پس خود دارد ،و اگر خود دارد این خود او مال کیست؟
این خود مال خداست .وقتی مال خدا شد حاال دیگر جمیع معامالتش
معامالت با خود خداست.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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دیروز عرض کردم که بنده بواسطه بندگی و اخالص ورزیدن به موالی خود
به مقامی میرسد که جمیع صفات موالی او در او یافت میشود و از هرچه
غیر صفات موالی اوست مبرا و منزه میشود .پس هرکس در عبودیت و
بندگی اخالصش بیشتر است شباهتش به موالی خود بیشتر است و هرکس
اخالصش کمتر است شباهتش به موالی خود کمتر است و به این برهان
گفتیم که پس محمد بن عبداهلل صلواتاهلل و سالمه علیه و آله که خداوند
تعلیم او کرده که بگو انا اول العابدین من اول عابدینم که هیچ
عبادتکنندهای بر من پیشی نگرفته و هیچ رسندهای به من نرسیده ،بمقتضای
آنچه در زیارت جامعه میخوانی در فضل ایشان که الیفوقه فائق و الیسبقه
سابق و الیلحقه الحق و الیطمع فی ادراکه طامع یعنی خداوند عالم شما را
در مقامی آفریده که هیچ برتریجویندهای بر مقام شما برتری نجسته و هیچ
پیشیگیرندهای بر شما پیشی نگرفته ،بلکه هیچ رسندهای به شما نرسیده ـ
یعنی آنکه از عقب میآید و میرسد ـ هیچ رسندهای به شما نرسیده بلکه
هیچ طمعکنندهای طمع درک مقام شما را نکرده به جهت آنکه هرکس غیر
از شماست از شعاع نور شما آفریده شده و شعاع هرگز به رتبه آن صاحبنور
نمیرسد و درک حقیقت او را نمیکند .پس آن بزرگواران در رتبهای هستند
که هیچکس مساوی و برابر با ایشان نخواهد شد ،پس در بساط عبودیت
ایشان قدم در جایی گذاردهاند که هیچ کائنی ،هیچ موجودی نمیتواند قدم
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در آن رتبه بگذارد .پس بنابراین هیچ مخلوقی آنطور که ایشان نماینده
صفات خدا هستند ،هیچ مخلوقی به آن پایه نرسیده و آنطور نماینده اسماء
و صفات خدا نشده.
در اینجا فیالجمله نکتهای باقی ماند که آن نکته را عرض نکردم و آن نکته
این است که میخواهم ببینم آیا صفتی از صفات خدا باقی مانده که در این
بزرگواران جلوهگر نشده؟ یا اینکه هیچ صفتی باقی نمانده و جمیع صفات
خدا و کماالت خدا در ایشان جلوه کرده؟ مقصود این بود ،میگویم اگر
صفتی باشد که در ایشان جلوهگر نشده باشد و این از دو قسم بیرون نیست:
یا این است که ایشان قابلیت آن صفت را نداشتهاند ،میگویم پس نقصان در
عصمت محمد و آلمحمد میرود .قابلیت نداشتهاند یعنی نقصانی در ایشان
بوده و اگر نقصان بوده نقصان در عصمت ایشان بوده معلوم است کوتاهی
کردهاند ،معلوم است فتوری در بندگی کردهاند .از این گذشته اگر چنین شد
معلوم میشود آن صفت در وجود ایشان نیست .وقتی آن صفت در وجود
ایشان نشد خالف او باید در ایشان باشد .مثال اگر عدل که از صفات
خداست در وجود محمد و آلمحمد جلوهگر نشده باشد کسی که عدل ندارد
ظلم دارد ،ظلم اگر آمد نقصان عصمت ایشان است .اگر صادق که اسمی از
اسماء خداست در ایشان جلوهگر نشده پس صادق نیستند و اگر صادق نیستند
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پس کاذب میباشند و اگر کاذبند این نقصان عصمت ایشان است .اگر
شکور نیستند و اسم شکور خدا در ایشان جلوهگر نشده ،کسی که شکور
نیست کفور است و کفران نعمت خدا کرده و اگر کفران نعمت خدا کردهاند
در عصمتشان نقص است .پس ان شاءاهلل به همین قیاس یافتید که اگر صفتی
از صفات خداوند عالم باشد و در ایشان نباشد ،باید گفت در عصمت ایشان
خللی است و نقصان در عصمت ایشان است و ضروری اهل اسالم است که
در عصمت ایشان نقصان نیست و خلل در عصمت ایشان نیست .پس از
جانب ایشان که نقصانی نیست و ایشان که قابلیت جمیع صفات را دارند و
اگر ایشان قابلیت دارند خدا چرا نداده؟ بخل که در خدا نیست ،هرکس
قابلیت چیزی را دارد خدا به او داده ،چرا به ایشان نداده؟ پس اگر نه خدا
بخیل است و یقینا خدا بخیل نیست و در قابلیت ایشان نقصان نیست و البته
نقصان نیست پس ایشانند دارای جمیع انوار خدا ،پس ایشانند دارای جمیع
کماالت خدا ،ایشانند دارای جمیع اسماء و صفات خداوند عالم جلشأنه.
پس چون ایشان چنین شدند ظاهر شد در ایشان اسم ربوبیت خداوند عالم.
این ربوبیت هم صفتی است از صفات خداوند عالم و رب هم صفتی است
از صفات خداوند عالم و اسمی است از اسماء خداوند عالم .پس چون در
عبودیت کمال را پیدا کردند مقام ربوبیت بطور کمال در ایشان جلوه کرد.
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در اینجا نکتهای است که باید آن نکته را بدانی و آن این است که باید بدانی
که ربوبیت دو معنی دارد :یکربوبیتی است مخصوص ذات خداوند عالم
جلشأنه است و ممکن نیست آن ربوبیت به خلقی از خلقها برسد ،آن ربوبیت
ذات خداست .آن ربوبیت ،خدایی خدا باید باشد و آن به محمد صلی اهلل علیه
و آله نمیرسد اینست که فرمودند نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ماشئتم
و لنتبلغوا فرمودند ما را از رتبه ربوبیت فرود بیاورید بعد آنچه در فضل ما
میخواهید بگویید .این ربوبیت که برای ایشان نمیتوان گفت ،این ربوبیت
ذات خدا و خدایی خدا است .آن قدم خداست آن ازلیت خداست خدایی
خداست این ربوبیت به کسی به ارث نمیرسد و به محمد و آلمحمد
نمیرسد .هرکس بگوید که محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین
خدایند علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین ،و هرکس بگوید ایشان اسم
خدایند و ایشان صفت خدایند و ایشان نور خدایند و ایشان کماالت
خداوندند ،این ایمان است و این حق است و این تجاوز نشده از رتبه بندگی.
از شما میپرسم آیا صفت خدا غیر ذات خداست یا عین ذات خداست؟ اگر
کسی بگوید صفت خدا عین ذات خداست برخالف قول علی بن ابیطالب
گفته که میفرماید کمال التوحید نفی الصفات عنه و حضرت رضا هم
میفرماید در خطبه کمال التوحید نفی الصفات عنه کمال توحید خدا آن
است که صفات او را در رتبه ذات او ندانی .پس اگر صفات او را در رتبه
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ذات او نگفتی و اطاعت امیرالمومنین کردی هرچه جز ذات خداست خلق
خداست و شکی در این نیست که افضل خالیق محمد بن عبداهلل صلی اهلل
علیه و آله است .پس او باالترین صفات خداوند عالم است و آن صفتی که
از آن باالتر نیست وجود مبارک محمد و آلمحمد است صلواتاهلل
علیهماجمعین .و از این چه عجب میکنی که ایشان اسم خدا باشند؟ چه
عجب میکنی که ایشان صفت خدا باشند؟ یکوقتی از برای شما مثلی آوردم
و چون درصدد ضبط آن نیستید البته بعضی فراموش کردهاید ،اینجا موقعش
است که باز برای شما عرض کنم تا متذکر آن مثل شوید تا اینکه عجب از
دل شما زائل شود و بدانید که آن بزرگواران اسماء خداوند عالمند و این
بزرگواران صفت خداوند عالمند.
هرگاه بنویسی بر روی کاغذی الف ،از تو بپرسند این چیست؟ میگویی
الف ،از هر طفلی بپرسند این چیست؟ میگوید الف ،در این که شکی نیست
که این الف است .و اگر بنویسی بر روی کاغذی ابجد از طفلی بپرسند این
چیست؟ میگوید ابجد ،از هرکس که مالست و خط میتواند بخواند از او
بپرسی چیست؟ میگوید ابجد ،و اگر گفت ابجد غلط نگفته ،ابجد است.
پس مینویسیم بر روی کاغذ زید ،اسم زید مینویسیم .نشان هرکس مال
باشد و خط بتواند بخواند میدهیم اگر نشان او بدهیم که این چیست؟
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میگوید این زید است ،نشان طفل بدهی میگوید این زید است .حاال که
زید شد آیا کفری ،چیزی الزم میآید؟ نه ،این زید است و حال آنکه اگر
کسی بگوید زید آنکسی است که آنجا راه میرود و این زید نیست راست
گفته ،و اگر کسی بگوید که اینی که نوشته است زید است این هم راست
گفته .اینی که نوشته نام زید است و آنی که راه میرود آن صاحبنام است
لکن در این زید نوشته تفاوتی است با آن .اگر پیش از زید نام هم بنویسی
بدست مالیی بدهی میخواند «نام زید» اگر ننویسی نام زید میخواند زید.
اگر نوشتی نون الف میم زاء یاء دال ،و آن را به دست کسی دادی میخواند
نام زید و اگر نوشتی اسم زید و به دست کسی دادی آن را اسم زید میخواند.
دیگر چهچیز بخواند؟ لکن اگر نام ننویسی و اسم ننویسی همان زید تنها
بنویسی و بدهی بدست خوانندگان ،میگویی این چهچیز است؟ میگوید این
زید است شکی و شبههای در این نیست که این زید است .به طفل بدهی
بخواند میگوید زید است ،اگر بگویی این نام زید است میگوید دروغ
میگویی ،این نام ندارد ،نام نون الف نا میخواهد میم میخواهد ،این زید
است .پس وقتی که زید نوشتی زید است ،وقتی که اسم زید نوشتی اسم زید
است و چون اسم زید نیست زید است و حال آنکه زید آن است که آنجا راه
میرود .پس ما که گفتیم این زید است دروغ گفتهایم؟ نه واهلل ،راست
گفتهایم .پس اگر با مرکب بنویسیم ،یا با قرمزی بنویسیم ،یا با طال بنویسیم
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تفاوتی با هم نمیکند همه زید است .خوب اگر این زیدی که نوشتیم بسخن
درآمد فیالمثل عیسی بیاید و او را بسخن درآورد به او بگویند تکلم کن
چنانکه سنگریزه را بسخن درآوردند همچنین به این کلمه که ما اینجا
نوشتهایم بفرماید تکلم کن و این کلمه به زبان فصیح بلیغ بخواهد بگوید من
کیستم ،آیا خواهد گفت من زیدم یا خواهد گفت من عمروم؟ البته خواهد
گفت من زیدم ،دیگر چهچیز خواهد گفت؟ زاء اگر سخن بگوید چه
میگوید؟ آیا میگوید من زاء هستم یا میگوید من دالم؟ معلوم است
میگوید من زاء هستم .وقتی زید نوشته سخن بگوید چهچیز میگوید؟ البته
میگوید و خواهد گفت من زیدم .هرطوری که نوشته باشند ـ خواه با مرکب
خواه با سرخی ،خواه با طال با هرچه نوشته باشند از او بپرسند تو کیستی؟
در جواب میگوید من زیدم و اگر گفت من زیدم آیا دروغ گفته؟ نه واهلل،
دروغ نگفته ،راست گفته است .خوب این هم که معلوم شد .حاال آمدیم
چوب دادیم نجار گفتیم از چوب تخته ساخت و همین حروف را که زاء و
یاء و دال باشد از آن چوب ساخت ،مشبکش کرد زید میشود بطوری که
آدم مال که نگاه به این میکند میگوید در این کتیبه زید نوشته ،در این تخته
زید نوشته شده .حاال اینجا مرکبی نیست ،طالیی نیست ،چوب است لکن
با وجود این خوانندگان میخوانند که این زید است .آیا تجربه نکردهاید که
کتیبههایی که در مسجدها مینویسند از گچ درمیآورند سوره قرآن
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مینویسند خوانندگان میخوانند ،از گچ هم هست .پس اگر زید بنویسند و
از گچ بیرون بیاورند زید میشود و اگر عیسی آن را بسخن دربیاورد حرف
بزند میگوید من زیدم .در این شکی و شبههای نیست ،کجای این سخن
منقصت دارد؟ هیچجاش منقصتی ندارد .همچنین اگر از گل لولهای بسازند
زاء و یاء و دال و کسی به آن بگوید که زید است راست گفته آیا این را مال
نمیخواند زید؟ میخواند .به دست هرطفلی بدهی میخواند زید و اگر عیسی
او را بسخن درآورد آیا میگوید من زیدم یا میگوید عمروم؟ شکی نیست
که میگوید من زیدم ،من عمرو کجا بودم؟ عمرو عین است و میم و راء و
من زاء هستم و یاء و دال ،هرچه از او بپرسی تو کیستی خواهد درجواب
گفت من زیدم و راست گفته و هیچجای این سخن عیبی ندارد و جزما این
زید است .حاال اگر برویم در دکان قصابها از گوشت بگیریم تریشه تریشه
کنیم آنها را ـ به زبان کرمانی گوشتها را که باریکباریک ببرند میگویند
تریشه تریشه ـ حاال گوشت میگیریم و این گوشتها را باریکباریک میبریم
و این تریشههای گوشت را به شکل زاء و یاء و دال درست میکنیم و آنجا
میگذاریم .حاال هر مالیی که این را ببیند میگوید این زید است ،هیچ شکی
و شبههای در این نیست و هرگاه نبیی این گوشت را بسخن درآورد آیا چه
خواهد گفت؟ اگر کسی از گوشت بسازد به شکل زاء و یاء و دال و اینها
را راست بر روی زمین بگذارد و درست اینها را وادارد ،آیا این چه خواهد
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بود؟ شک در این نیست که این زید میشود ،در این حرفی نیست .حاال
هرگاه در میان این گوشتها استخوانهای باریک هم باشد ،استخوانهای
باریک بگیریم و گوشت بر دور آن بپیچیم ،باالی این گوشتها هم پوست
بپیچیم به شکل زاء و یاء و دال ،اگرچه پوست است و گوشت است و
استخوان لکن هرکس این را میخواند زید میخواند .کجای این سخن عیبی
دارد؟ حاال اگر نبیی این را بسخن درآورد از او بپرسی تو کیستی؟ میگوید
من زیدم .چه بگوید؟ بگوید من حسن هستم که حسن نیست ،حسن حاء
است و سین است و نون است و این زاء است و یاء و دال .پس اگر از او
بپرسند تو کیستی؟ خواهد گفت من زیدم و اگر گفت من زیدم هیچکس او
را کتک نخواهد زد ،کذب نگفته ،واقعا زید است اگرچه گوشت و پوست
و استخوان است لکن زید است .خوب این هم که معلوم شد .حاال عرض
میکنم که الزم هم نیست به خط نسخ نوشته شده باشد ،میتوان آن را با
خط شکسته هم نوشت ،میتوان با خط نستعلیق هم نوشت ،با هر خطی
بنویسند زید است .به خطهای غیر اسالمی هم میتوان نوشت ،میتوان به
خط انگلیسی نوشت ،مینویسند به خط انگلیسی ،هر انگلیسی که به این
نگاه میکند میگوید این زید است دیگر الزم هم نیست که با همین گوشت
و پوست و استخوان باشد ،با همهچیز میشود .پس به هر خطی با هر مصالحی
که این را بنویسند به شکل زاء و یاء و دال صاحب آن خط که بر آن نگاه
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میکند میگوید این زید است شک و شبهه در این نیست که این زید است.
خوب حاال زید نمینویسیم کلمه دیگر مینویسیم ،اهلل مینویسیم رحمن
مینویسیم رحیم مینویسیم هیچ نقلی هم نیست ،میشود نوشت .مینویسیم
اهلل ،مینویسیم کلمه اهلل را به همان تفصیلی که در زید عرض کردم از گوشت
و پوست و استخوان ،حاال این را مالها چه میخوانند؟ از هرکه بپرسی
میگوید این اهلل است و اگر گفت اهلل است آیا حاال کفر گفته؟ نه واهلل ،کفر
نگفته ،اهلل است .و اگر عیسی آمد و این کلمه را بسخن درآورد و از او
پرسیدی تو کیستی؟ میگوید من اللهم .دیگر چه بگوید؟ المحاله خواهد
گفت من اللهم .اهلل یعنی الف و الم و الف و هاء و من هم که الف و الم و
الف و هاء هستم ،پس من اللهم میگوید من اللهم و نمیگوید من اسم اللهم
به جهت آنکه الف و سین و میمی پیشش نیست ،پس میگوید اللهم و
هیچکفری نگفته و راست هم گفته .اللهی است نوشتهشده و ما میخوانیم
آن را و صدا میکنیم ای اهلل .دیگر حاال الزم نکرده نوشتهاش همان اهلل باشد،
رحمانش را هم مینویسیم ،رحیمش را هم مینویسیم ،هیچ عیب و نقصی
هم ندارد .حاال هرگاه عیسی آمد میآید این کلمه را که از گوشت و پوست
و استخوان ساخته شده در او روح میدمد ،روح دمید و این کلمه اهلل زنده
شد و راه افتاد و همچو چیزی ممکن است ،مگر تو میگویی نمیشود؟
عیسی از گل به شکل مرغ میساخت و در او میدمید زنده میشد و میپرید
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نقلی نیست ،هیچ عجب نیست .حاال هرگاه من کلمهای درست کردم از
گوشت و پوست و استخوان به شکل اهلل و این را واداشتم روی زمین و نبیی
آمد روح درش دمید و این را راه انداخت ،این هم راه میرود و میگوید انا
اهلل و هیچجاش عیب ندارد و هیچ ادعای خدایی ندارد میگوید که من
گوشتم ،من پوستم ،من استخوانم لکن من کلمه اللهم آیا هیچ ضرری به
جایی دارد؟ آیا هیچ در دنیا کفری از این الزم میآید؟ نخیر ،هیچ کفری الزم
نمیآید ،هیچ کذبی الزم نمیآید .پس هرگاه اینی که من ساختم و نبی این
را راه انداخت و آن را بسخن درآورد و این بگوید من اسم اللهم ،من اسم
رحمانم ،من اسم رحیمم و امثال اینها ،یا تو درباره او ادعا کنی اینها را ،آیا
هیچضرری به جایی از جاها دارد؟ آیا هیچ کفری از این الزم میآید؟ نه،
هیچ کفری الزم نمیآید لکن دلهای آنانی که از فضائل آلمحمد علیهم
السالم مشمئزند اینجاها که میرسد از اینجوره سخنان مشمئز میشوند،
وحشت میکنند ،فرار میکنند لکن اگر ساکن باشد و مطمئن و آرام ،هیچ
وحشتی از این سخن نخواهد کرد .پس اگر کسی درباره امیرالمومنین
صلواتاهلل علیه بگوید تو اسم اللهی ،به هیچ وجه من الوجوه علی از مقام
بندگی باال نخواهد رفت و به مقام خدایی نخواهد رسید .چگونه نه و حال
آنکه جمیع شماها یعنی هرکس از شماها زیارت حضرتامیر کرده یا
نجفاشرف مشرف شده یا در غیر نجف زیارت ششم را خوانده در آن
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زیارت گفته السالم علی اسم اهلل الرضی سالم بر اسم اهلل ،اسم اهلل یعنی آن
کلمه اللهی که بر لوح کائنات نوشته شده و آن نام خدا است و اسم اهلل است.
برای خداوند اسماء است و اسماء خداوند عالم غیر خداوند عالم است و
خدا هزار و یک اسم دارد و خودش یکی است .اگر همه اسمها خدا بود باید
خدا هزار و یکی باشد و حال آنکه یکی بیش نیست .اسماء خدا غیر خداست
چنانچه نام تو غیر تو است .تو مردی هستی تولدکردهای از پدری و مادری
و اسم تو غیر از تو است .همچنین خدا هزار و یک نام دارد و نامهای خدا
غیر از خداست و شک و شبهه در این نیست که هرکه غیر از خداست خلق
خداست و چون هر که غیر خداست خلق خداست پس نامهای خدا خلق
خدایند و چون خلق خدایند چه کفر از این الزم میآید که علی نام خدا باشد
و خلق خدا باشد؟ و چون تا اینجا آمدی آنوقت میفهمی معنی بسم اهلل
الرحمن الرحیم را و معنی این را که فرموده بسم اهلل الرحمن الرحیم نزدیکتر
است به اسم اعظم از سیاهی چشم به سفیدی چشم .معنی این بسم اهلل که
میگویی فارسیش این است یعنی من شروع میکنم ،یعنی این کاری که
میخواهم بکنم در این کار شروع میکنم به نام اهلل ،به نام اهلل شروع میکنم.
آن اللهی که رحمن است و آن رحمانی که رحیم است .من به اسم اهلل رحمن
رحیم ابتدا میکنم و این بود معنی بسم اهلل .و اگر آنی را که عرض کردم
درک نکردی و نفهمیدی ،این را نخواهی فهمید .هر امری که برای او
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فیالجمله قابلیتی و اعتنایی باشد آن کار را که میخواهی بکنی اگر ابتدا به
بسم اهلل نکنی ناقص خواهد شد ،بلکه خداوند بعضی از دوستان خود را مبتال
میکند ،معذب میکند به اینکه کاری میکند و بسم اهلل نمیگوید .مومن
اگر کاری کند و بسم اهلل نگوید ،آن کار مومن مبارک و میمون نخواهد
شد .شخصی در خدمت حضرت امیرالمومنین بر کرسی نشست ـ و آن
پیشترها باب بوده بر کرسی مینشستهاند در مجالس ـ در خدمت حضرتامیر
بر کرسی نشست و بسم اهلل نگفت و از کرسی افتاد و سر او شکست .خدمت
حضرت عرض کرد چرا چنین شدم من؟ فرمودند به جهت آنکه بر کرسی
نشستی و بسم اهلل نگفتی .اینطور خدا امتحان میکند اولیای خود را که در
نگفتن ،صدمه هم به ایشان میزند تا بار دیگر ترک نکنند .پس هر کاری را
که میخواهید بکنید و میمون و مبارک بشود بر شما ،قبل از شروع در آن
کار بسم اهلل بگویید .اگر جامه خود را بکنی و بگذاری و بسم اهلل نگویی
میآید شیطان و در آن جامه بازی میکند ،جنیان آن را میپوشند و آن را کهنه
میکنند و فاسد میکنند و اگر بسم اهلل بگویی و بگذاری دیگر شیطان
نزدیک آن نمیرود.
باری ،در هر کاری که میکنی باید بسم اهلل بگویی ،حتی آنکه وضو که
میخواهی بگیری اگر بسم اهلل نگفتی همانقدر اعضایی را که در هنگام
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وضو شستهای پاک میشود و اگر بسم اهلل گفتی همه اعضای تو پاک میشود.
مجمال در هر کاری که محل اعتنای فیالجمله هست بسم اهلل را باید گفت
تا آن کار مبارک بشود .آیا هیچ فهمیدی معنی این که گفتم چه چیز بود؟
حاال برای تو میگویم ،معنی این حرف این است که پیش از شروع در هر
کاری که میخواهی بکنی تو باید شروع کنی به نام اهلل .چطور؟ یعنی متوجه
نام اهلل بشوی ،یعنی متوجه آن نام اللهی که رحمن صفت اوست و نام اوست،
آن نام رحمانی که رحیم صفت اوست و نام اوست .متوجه آنها بشوی تا
اینکه استمداد از آنها بجویی در انجام آن کار و از جانب ایشان امداد به تو
برسد و البته خواهد رسید .از تو میپرسم آیا وجود این بزرگواران ناقصتر از
آفتاب است؟ هرکس متوجه آفتاب بشود نورانی میشود ،آیا وجود این
بزرگواران از آتش ناقصتر است؟ هرکس متوجه آتش بشود گرم میشود.
پس هرکس متوجه این بزرگواران بشود البته از جانب ایشان امداد و افاضه
به او خواهد شد ،کمک او خواهند کرد و به برکت نور ایشان آن کار به
انجام میرسد و مبارک میشود .پس معنی این سخن این میشود که من در
این کاری که میکنم ابتدا میکنم به نام اهلل و نام اهلل حقیقه ،محمد است
صلی اهلل علیه و آله اوست نام اهلل حقیقی .یعنی نام خداست آن بزرگوار نه
اینکه خداست ،حاشا.
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این را شما از من بدانید هنوز اوائل ماه است و میگویم به شما ،شما این را
از من بدانید که هرکس بگوید یکمخلوقی را یککسی را ـ هرکه میخواهد
باشد ـ از محمد بن عبداهلل گرفته تا خاک ،بگوید اینها خدایند علیه لعنه اهلل
و المالئکه و الناس اجمعین .همچنین کسی کافر است و نجس است و مرتد
و زنش به خانهاش حرام و اگر همچو اعتقادی بکند هر شب زنا میکند ،بچه
که میسازد ولدالزناست .بدانید شما که این کفر است و نامربوط است .من
نمیگویم همچو چیزی را و نه این است که پنهان میکنم چیزی را و اینطور
میگویم ،حاشا .هرکس همچو دینی دارد و پنهان میکند علیه لعنه اهلل و
المالئکه و الناس اجمعین واهلل محمد بندهای مخلوق است و عبدی مرزوق
است ،نه قادر بر نفع خود است نه قادر بر ضر خود ،نه قادر بر موت خود نه
قادر بر حیات خود .محمد صلی اهلل علیه و آله قادر نیست که چشم خود را
برهم بزند مگر به اذن خدا ،مگر به مشیت خدا لکن بندهای است که در مقام
بندگی قدم به جایی گذارده که هیچ بندهای قدم به آنجا نگذارده و معنی
بندگی آراستگی به صفات موال است .هرکس آراسته به صفات موال شد
بندگی کرده و هرکس به صفات خودی خود آراسته شد ،خودسری و
خودرأیی را پیشه کرد آنکس بندهای است خودسر و خودرأی ،بندگی
نکرده .کارهای او دلبخواه است ،هرکار که میکند وقتی از او میپرسند
چرا کردی؟ میگوید دلم خواست .آنکس که به صفات موال آراسته است
صفحه | 101

کارهای او به اذن موالست و برای موالست و شک در این نیست که پیغمبر
اول عابدین است و شک در این نیست که در مقام عبودیت قدم به جایی
گذارده که هیچ مخلوقی به آن مقام نرسیده ،پس دارای جمیع صفات خدا
شده ،پس دارای جمیع نامهای خدا شده و اعظم اسمهای خدا که دیگر
اسمی از آن عظیمتر برای خدا نیست ،آن اهلل است زیراکه اهلل دارای کل
است .آنها که عالمند میفهمند ،اهلل صفت برای هیچ اسم نمیشود و جمیع
اسمها صفت برای اهلل میشوند .این اسم اهلل برای خدا مانند اسم زید است
برای تو ،چنانکه اسم زید برای تو بر جمیع اسمهای تو سروری دارد و از این
باالتر تو را اسمی نیست ،اگر تو اسم کاتب داری کاتب پایینتر از زید است
و اگر تو اسم صباغ داری صباغ صفت زید است چنانکه میگویی زید صباغ
و زید کاتب ،میگویی زید رونده ،زید دهنده وهکذا باقی اسمها .جمیع
نامها تابع زید است ،و اهلل سرور جمیع اسمهای خداوند عالم است و جمیع
اسمها تابع اللهند و کوچکتر از اللهند مگر یک اسم هست که او باالتر از
اهلل میشود و آن اسم را میتوان گفت اسم است و میتوان گفت اسم نیست
و آن را به زبان عربی «هو» میگویند و فارسی آن «او» است و او باالتر از
زید است .نمیبینی میگویی او زید است ،میگویی زید کاتب است و زید
صباغ است لکن میگویی او زید است .او یکاسمی است که باالتر از جمیع
اسمها است لکن اسم پنهانی است و آن اسمی که برای او گذاردهاند آن اسم
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آشکار است .این مطالب را به زبان علمی گفتن خیلی آسان است لکن چون
من عزم کردهام که همیشه به زبان عامیانه بگویم ،این مطالب دقیق را که به
زبان عامیانه میخواهم بگویم همچو میشود .پس میگویم در زبان فارسی
باالتر از «او» اسمی نمیشود ،میگویی او زید است ،این «او» ناماو زید
است پس معلوم شد که زید را برای او معین کردهاند و زید را برای «او» قرار
دادهاند پس معلوم شد او باالتر از همه اسمها است و در زبان عربی اسم «هو»
باالتر از همه اسمها است .یا هو یا من هو یا من ال اله اال هو .پس آن هو
باالترین اسمها است لکن اسمی است خفی و پنهانی و اسم آشکار اسم اهلل
است ،از اسم اهلل برای خدا باالتر نامی نیست پس اسم اعظم اعظم اعظم خدا
اهلل است و پیشتر که مخفی بود اسم اعظم برای مردم به جهت آن است که
مردم استعداد فهمش را نداشتهاند و حاال خداوند قابلیت مردم را قوی کرده
فهم مردم زیاد شده میتوان به ایشان آموخت اسم اعظم اعظم اعظم خدا را
که اهلل است ،هیچ اسمی در پرده و در عالنیه باالتر از اسم اهلل نیست و اسم
اهلل غیر از خداست .شک نیست در اینکه اسم خدا غیر ذات خدا است ،اسم
اهلل اگر مینویسی با مرکب اسم اهلل نوشتنی میشود ،وقتی میگویی با هوا و
با زبان و دندان و مخارج حروفش او را میسازی باز هم نوشتهای نهایت با
مرکب دیگر نوشتهای که این هوا باشد و اینها غیر از خدا است بال شک.
پس اسم اهلل غیر از خداست و غیر از خدا خلق خداست و معلوم است به
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ضرورت اسالم که از محمد صلی اهلل علیه و آله خلقی باالتر نیست ،پس هیچ
اسمی باالتر از محمد صلی اهلل علیه و آله برای خدا نیست و اوست اسم اهلل
ولکن به یکخط دیگری نوشته شده ،به خط قدرت نوشته اگرچه گوشت
دارد پوست دارد استخوان دارد و خدا در او جان دمیده است و به او قوه نطق
داده و دارد راه میرود لکن هرکس مال باشد و این خط قدرت را بتواند
بخواند نگاه که به او میکند میبیند که اسم اهلل است راه افتاده ،میبیند اسم
اهلل است میآید از اینجهت دیدار او دیدار اهلل است ،از اینجهت گفتار او
گفتار اهلل است ،از اینجهت کردار او کردار اهلل است و از این است که من
یطع الرسول فقداطاع اهلل هرکس اطاعت کند رسول را اطاعت کرده اهلل را.
پس اطاعت او اطاعت اهلل است از اینجهت و مارمیت اذ رمیت ولکن اهلل
رمی پس رمی او رمی اهلل است زیراکه نام او اهلل است .این است که هرکس
حسین را زیارت کند من زار الحسین بکربال کمن زار اهلل فی عرشه اهلل را
زیارت کرده ،هرکس ایشان را زیارت کند چنان است که اهلل را زیارت
کرده .اگر نه نام اللهند چرا گفتشان گفت اهلل است ،کردشان کرد اهلل است،
دیدشان دید اهلل است ،دادشان داد اهلل است ،گرفتشان گرفت اهلل است.
هرکس میگوید کارشان کار خدا نیست و میگوید دیدشان دید خدا نیست
علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین عالنیه به جهت اینکه این معنی در
مذهب اسالم داخل بدیهیات اسالم است .آخر مردکه چهارکلمه علم یاد
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گرفته میگوید حکم من حکم خداست ،رد بر من رد بر خداست و مجتهد
شده و حکم میکند ،چگونه محمد صلی اهلل علیه و آله گفتش گفت اهلل
نیست ،کردش کرد اهلل نیست؟ پس همچنینکسی از مذهب اسالم بیرون
میرود .پس آن بزرگوار جمیع آنچه از او صادر میشود از اهلل صادر میشود
و جمیع آنچه نسبت به او بکنی نسبت به اهلل کردهای پس زیارتش زیارت
خداست ،دیدارش دیدار خداست ،سرورش سرور خداست ،حزنش حزن
خداست .غرض ،جمیع آنچه نسبت به او میدهی نسبت به خدا باید داد.
ولی در اینجا دقیقهای ماند و آن دقیقه این است که آیا جمیع آنچه را هم که
میخواهی به خدا بکنی و برای خدا بکنی آن را هم باید با محمد بعمل آورد
یا اینکه برای خدا هم میتوان کرد؟ عرض میکنم که شکی و ریبی نیست
در اسالم که خداوند عالم از رتبه خدایی خود فرود نیامده ،خداوند از رتبه
ذات خود تنزل نکرده و به رتبه مخلوقات نیامده ،احدی از مخلوقات به او
متصل نشده شک در اسالم در این نیست که هیچکس به رتبه ذات خدا
نمیرسد و خدا را مشاهده نمیکند .خداوند عالم جلشأنه در غیبالغیوب
است ،برای احدی از کائنات جلوهگر نشده و احدی از کائنات بر ذات او
مطلع نشده ولکن چون خلق را برای عبادت و بندگی آفریده است و خواسته
است که او را بشناسند ،نامهای خود را در میان خلق منتشر کرده .چه عجب
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میکنی از این؟ ناصرالدینشاهی در قصر جالل خود نشسته و از دیدار جمیع
شماها پنهان است ،لکن در میان شماها نام نامی خود را منتشر کرده ،همه
شما دسترس به نام او دارید و از دیدار او محرومید و این هیچ منافاتی با
رعیتی شما و سلطنت او ندارد بلکه محرومبودن شما از دیدار او از بسیاری
جالل و عظمت اوست و محجوببودن شما از او به جهت کمی مناسبت
شما است با او .پس او از دیدار شما پنهان است و نام نامیش در میان شما
منتشر است .حاال خداوند عالم قدسش از سالطین بیشتر است و محجوب
است از دیدار خلق خود ،پس خود را محجوب کرده از دیدار خلق خود و
نام نامی خود را در عالم منتشر فرموده و دانستی که اعظم نامهای او اسم اهلل
است و اسم اهلل وجود مبارک محمد است صلی اهلل علیه و آله که خداوند به
خط قدرت این اسم را بر صفحه کائنات نوشته و این اسم وجود محمد است
که خدا او را نام نامی خود قرار داده و او را در عالم منتشر کرده .پس هرکس
توسل به آن نام جست و متوسل به او شد توسل به خدا جسته لکن نه معنی
این حرف این است که هرکه به او توسل بجوید مثل آنکسی است که توسل
به خدا جسته ،نخیر ،بلکه توسل به خدا نمیتوان جست ابدا ،دسترس به او
نیست ابدا ،تمامی دسترس به نام نامی او پیدا میکنند و ما چیزی از او بجز
او نامی دیگر نداریم .توسلی و راهی بجز اینکه دست خود را بسوی آسمان
بلند کنیم و بگوییم یااهلل یااهلل یااهلل و ندا کنیم اهلل را و بخوانیم اهلل را و دست
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توال بزنیم به دامن اهلل و او را شفیع خود کنیم در پیش خدا ،بجز این آیا چیزی
دیگر برای ما هست؟ نه نیست .این است که فرمودند نحن واهلل االسماء
الحسنی التی امراهلل انتدعوه بها ماییم واهلل آن اسمهای حسنای خدا که شما
را حکم کردهاند که خدا را به آن نامها بخوانید.
پس از اینجهت المحاله اعظم اسمها این است که بگویی خدایا تو را
میخوانم به حرمت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم که با من چنین کنی
و چنین کنی .اعظم توسالت این است که ایشان را شفیع خود کنی .هرکس
ایشان را شفیع خود کرد او خدا را به نامهای خود او خوانده است و بر خدا
از آن بابی که خواسته است داخل شده و دعایش مستجاب است .آیا نمیبینی
که پیش سالطین هرگاه مقربترین نوکران را شفیع خود کنی و او شفاعت
کند برای تو در نزد سلطان شفاعت او رد نمیشود به جهت آنکه مقربترین
نوکران این سلطان است و حرمتی برای او سلطان قرار داده رد نمیکند
شفاعت او را .پس هر دعایی که میخواهید بکنید و دعای شما رد نشود
متوسل شوید به محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم .چگونه نه و حال آنکه
و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به
مقصود این است که در زمان قبل خداوند به موسی وحی کرده بود که
پیغمبری خواهد آمد و چنین پیغمبری میآید و هرکس به من تقرب بجوید
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بواسطه آن پیغمبر ،دعای او را من مستجاب میکنم و دأب یهود و قانون
یهود این بود که در زمان قبل از پیغمبر دأبشان این بود که در هر حادثهای
که درمیماندند ،در هر قضیهای که میماندند خدا را به محمد و آلمحمد
قسم میدادند و دعاشان مستجاب میشد .این دأب یهود بود و خدا در قرآن
یهود را سرزنش میکند که شما همان طایفهای هستید که پیغمبر هنوز نیامده
بود شما در جمیع درماندگیها مرا به حق این بزرگوار قسم میدادید و من
کارهای شما را به اینجهت رواج میدادم؟ شما را چه شد که وقتی که او
آمد او را وا زدید و بعد از آمدن انکار کردید او را و قبولش نکردید؟ وقتی
که برای یهود امر چنین بود و حال آنکه آنها حق را نمیشناختند ،پس شماها
چگونه دعاتان مستجاب نمیشود که اعتراف به آن بزرگوار دارید و حق او
را بجا میآورید .این را بدانید که این منت از خدا بر شماست و بس .به
حضرت عرض کردند مابالنا ندعو اهلل و النجاب؟ فرمودند النکم تدعون من
التعرفون سبب چیست که ما دعا میکنیم و دعای ما مستجاب نمیشود؟
فرمودند به جهت آنکه شما میخوانید کسی را که نمیشناسید .پس همچنین
کسانی که معرفت به حق محمد و آلمحمد ندارند و کسانی که اقرار به
فضائل محمد و آلمحمد علیهم السالم ندارند توسالت ایشان مقبول نیست،
دعاهای ایشان مستجاب نیست ،اذکار ایشان بر حقیقت واقع نشده .نه من
میگویم ،نگاه کن در آن دعایی که در مفتاحالفالح روایت شده ،نگاه کن
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در مصباح کفعمی ،نگاه کن در بلداالمین ببین آن دعای توسل را که حضرت
کاظم صلواتاهلل علیه فرمایش فرموده من الاثق باالعمال و ان زکت و الاریها
منجیه لی و ان صلحت اال بوالیته و االیتمام به و االقرار بفضائله و القبول من
حملتها و التسلیم لرواتها ای خدا علی بن ابیطالب کسی است که من اعتقاد
دارم درباره او که اعمال من قبول نخواهد شد ،عبادت من قبول نخواهد شد
مگر اینکه اقرار به فضائل علی بن ابیطالب داشته باشم و از حامالن فضائل
بپذیرم و از راویان فضائل قبول کنم ،آنوقت اعمال من مقبول میشود .پس
متقی کسی است که انکار فضائل نکند و اقرار به فضائل داشته باشد و تقوی
پیشه کند و از خدا بترسد .اگر چنین شد آنگاه انما یتقبل اهلل من المتقین این
است و غیر این نیست که خدا قبول میکند اعمال را از آنها که ترسیدند از
محمد و آلمحمد و انکار فضائل ایشان نکردند و رد فضائل ایشان نکردند.
هرکس رد فضائل ایشان کرد دیگر از خدا توقع نداشته باشد که عملی از او
قبول کند .اگر کسی اسم اهلل را رد کند آیا دیگر یااهلل او قبول میشود؟ یا
اسم الرحمن او قبول میشود؟ و اگر اهلل را قبول کرد الرحمن و یارحمن و
یاارحمالراحمین او رد نمیشود و محال است رد شود .و کسی که تیشه
بردارد و واسطه و وسیله خود را از پا درآورد و فضائل او را انکار کند با
وجود این ،شفاعت این وسیله چگونه او را درمییابد .اینها که عرض میکنم
داخل بدیهیات اسالم است اگر کسی میگوید نه ،در جواب میگویم خاک
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بر سر آن شیعهای که از ابن ابیالحدید ناصبی سنی کمتر باشد .میخوانم
اشعار را اگرچه در ماه مبارک رمضان است در موضع ناچارم .ناصبی سنی
ابن ابیالحدید میگوید:
صفاتک اسماء و ذاتک جوهر
بریء المعانی «معلوم» عن صفات الجواهر

تجل عن االعراض و الکیف و المتی
و تکبر عن تشبیهها «معلوم» بالعناصر

مقصود این است که او به امیرالمومنین میگوید :ای علی صفات تو اسماء
اهلل است چه جای ذات تو ای علی بن ابیطالب و ذات تو جوهری است که
از جواهر باالتر است ،به ادراک ماها در نمیآید و ما نمیتوانیم آن را بفهمیم،
چیزی که میفهمیم همان صفات تو است .وقتی که ابن ابیالحدید ناصبی
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سنی در قصیده معروفه خود در شأن امیرالمومنین اینطور میگوید خاک بر
سر آن شیعه که نگوید علی اسماهلل است و صفت اهلل است .و کسی که انکار
کند اسم خدا را ،کسی که انکار کند صفت خدا را ،انکار کند جاللت اسم
خدا را ،انکار کند فضل اسم خدا را ،از او یااهلل میپذیرند؟ نمیپذیرند،
عبادتی از او مقبول نمیشود .واهلل عبادت احدی از خلق قبول نمیشود مگر
اینکه اقرار کند به فضائل علی بن ابیطالب .اگر اقرار کرد و در قلب خود
هیچ سختی و کراهتی از فضائل علی بن ابیطالب ندید ،او عبادتش مقبول
است واال عبادتش هباء منثور میشود .من نمیگویم الحمدهلل این را هم امام
تو میفرماید در تفسیر آیه و قدمنا الی ماعملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا
یعنی پیش میآوریم اعمال آن جماعت را در روز قیامت عباداتشان را
میآوریم فجعلناه هباءا منثورا همه آنها را مثل غبار پراکنده میکنیم ،آن
اعمال او را در هوا پراکنده میکنیم ،معدوم میکنیم .در تفسیر این آیه امام
میفرماید این آیه در شأن آن جماعتی است که چیزی از فضائل علی را انکار
کردهاند .یکچیزی را فرموده ـ هرچه میخواهد باشد ـ یکفضل از فضائل
او را اگر انکار کند میفرماید به جهت آن انکار چنین میکنیم .در حدیث
دیگر میفرماید و االنکار لفضائلهم هو الکفر انکار فضائل ایشان کفر است
به جهت آنکه انکار فضیلتی که میکنی یعنی آلمحمد قابلیت این فضیلت را
ندارند .اگر اینطور میگویی پس انکار عصمت ایشان کردهای ،یا میگویی
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قابلیت دارند و خدا نداده ،پس اثبات بخل برای خدا کردهای .اگر خدا جواد
است و ایشان قابل ،پس چرا نداده و ایشان چرا ندارند؟ پس دیگر راه ندارد
انکار فضل ایشان .پس در هر کار عظیمی باید شروع کرد به توجه به این
بزرگواران و گفت بسم اهلل الرحمن الرحیم یعنی در این کاری که میکنم
عجله نمیکنم که اول داخل کار بشوم و کار را مقدم بدارم و حریص بر
کار باشم ،نه ،اینجا میایستم ،اول متوسل میشوم به اسماهلل آنوقت به قوت
اهلل و به حول خدا آن کار را میکنم و چه خواهد بود کاری که بحول اهلل و
قوته نباشد و به حول و قوه خودت بشود؟ و این بسم اهلل رفع عجله را هم
میکند چهبسیار کارها که اگر از روی شعور نکنی و عجله کنی خراب
میشود و اگر عجله نکنی صالح دین و دنیای تو در آن خواهد بود .حاال اگر
عادت کرده باشی به بسم اهلل به جهت گفتن بسم اهلل عجله نمیکنی .هر
کاری را که میخواهی بکنی بسم اهلل بگو .اگر معصیت هم میخواهی بکنی
بسم اهلل بگو ،همین بسم اهلل تو را از معصیت بازمیدارد نمیتوان شراب خورد
و بسم اهلل گفت ،نمیشود به حول و قوه خدا توجه به معصیت و چیز حرام
کرد ،معنی ندارد .پس هر گاه هر کاری که میکنی بسم اهلل بگویی تو را از
حرام منصرف میکند ،تو را از مکروهات منصرف میکند .مباحات را هلل و
فیاهلل میکنی ،اعمال مباحه تو را عبادت میکند چه بهتر از اینکه عادت
بدهی خود را که اول هر کاری که میخواهی بکنی تأمل کن ،ابتدا به نام
صفحه | 112

اهلل کن ،متذکر نام اهلل بشو ،یعنی متوسل به محمد شو صلوات اهلل و سالمه
علیه و متذکر آن بزرگوار شو .اما کدام محمد؟ نه هر محمدی بکار
میخورد ،محمدی که خلیفه او ابوبکر باشد او بکار نمیآید بلکه محمدی
که موصوف به صفات الرحمن است ،آن محمد بکار میآید و اگر بخواهم
تفصیل اینها را عرض کنم زیاده از حد امروز میشود و شما را مالل میگیرد.
پس الرحمن را مجمال بدان که صفت علی بن ابیطالب است صلواتاهلل و
سالمه علیه و تو به آن محمد باید متوسل بشوی که صفت او و جلوه او به
الرحمن است .آن محمدی که به الرحمن جلوه کرده یعنی به علی بن
ابیطالب جلوه کرده باشد آن خوب است ،ما مطیع او هستیم و امت او
هستیم اما آن محمدی که به علی بن ابیطالب و به الرحمن جلوه نکرده آن
بکار نمیآید .ولکن نه هر الرحمانی بکار میآید ،آن علیی که نباید دوستان
او را دوست داشت و نباید دشمنان او را دشمن داشت ،همچو علیی خلیفه
پیغمبر نیست ،همچو علیی نام الرحمن نیست بلکه آن علیی که واجب است
دوستی دوستان او و دشمنی دشمنان او ،من آن علی را دوست میدارم و او
را خلیفه پیغمبر میدانم .پس بسم اهلل الرحمن الرحیم یعنی پیش از آنیکه من
در این کار داخل شوم و شروع در این کار کنم شروع میکنم به نام نامی
خدا که محمد است صلی اهلل علیه و آله  ،آن محمدی که خلیفه او علی بن
ابیطالب است صلواتاهلل و سالمه علیه ،آن علیی که مواالت اولیاء او شرط
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ایمان است و واجب است بر من که دوست دارم دوستان او را و دشمن دارم
دشمنان او را .آیا تو نمیدانی که رحیم رحمتی است مخصوص به مومنان،
یعنی آن علیی که در مومنان جلوه کرده ،آن علیی که در شیعیان جلوه کرده،
آن علیی که در شیعیان صفت او پیدا شده ،آن علیی که رحمت مکتوبه است
و مخصوص به شیعیان است من به آن علی ایمان دارم .پس ابتدا میکنم پیش
از هرکار به محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین و والیت اولیای
ایشان و برائت از اعدای ایشان و این کار را به حول و قوه خدا میکنم .اگر
چنین کردی اعمال تو مقبول است ،سعی تو مشکور است ،از بابش داخل
شدهای و اگر این کار را نکردی و خودسری و خودرأیی کردی و به حول
و قوه خود خواستی داخل آن کار بشوی آن کار بر تو مبارک نمیشود و آن
کار به انجام نمیرسد .پس هر کاری را باید هلل و فیاهلل کرد یعنی به این
قاعده که عرض کردم باید کرد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین)]5[(.
در ایام گذشته عرض کردم که عبادت و بندگی معنیش آن است که بنده
خود را به رضای موالی خود آرایش کند و بنده به صفات موالی خود در
آید و به آنچه پسند موالست در آید و از آنچه غضب موالی او در آن است و
مخالف طبع موالست و مخالف صفات موالست خود را پاک کند ،اگر
چنین کرد بندگی کرده و به رسوم بندگان راه رفته و اگر چنین نکرد به رسوم
بندگان راه نرفته .و عرض کردم که اشرف بندگان و اول بندگان و اعظم
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بندگان که خود را به صفات موالی خود آراسته کرده محمد و آلمحمدند
علیهم السالم که ایشان در مقام بندگی قدم در جایی گذاردهاند که هیچکس
مانند ایشان بندگی نکرده و هیچ مخلوقی خود را در نزد خدا بقدر ایشان
خاضع و خاشع ننموده و هیچکس در نزد خدا مثل ایشان فانی نشده به حدی
خود را فانی کردهاند که اثری از خودی خود نگذاردهاند و سرتاپا ذکر موالی
خود شدهاند و برای موالی خود هستند نه از برای خود ،برای خود نیستند و
برای موالی خود هستند و هیچ مخلوقی مثل ایشان این صفت را دارا نبوده
و نخواهد بود حتی انبیای مرسل .و چون در ایشان چند کلمه در این خصوص
گفته شد درباره شیعیان ایشان هم دوست داشتم چند کلمه عرض کنم و از
بندگی شیعیان و عبادت ایشان هم ذکری عرض بشود و این مطلب را بطور
تحقیق نخواهید فهمید مگر اینکه حقیقت شریعت را بطور درستی بفهمید.
این شریعت مقدسه که در دست است و امر فرمودهاند به بسیاری از چیزها
و نهی کردهاند از بسیاری از چیزها ،اگر در این شریعت مطهره غوری بکنی،
اگر در این شریعت مطهره فکری بکنی خواهی یافت آنکسی که به این
شریعت امر کرده ـ که محمد صلی اهلل علیه و آله باشد ـ خود او به این شریعت
عملکننده بود و به آنچه مردم را به آن امر کرده خود به آن عمل میکرده و
آنچه مردم را از آن نهی کرده خود آن بزرگوار مرتکب آن نمیشده .نه این
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است که شما را نهی کرده از صفتی و خود او مرتکب بوده آن صفت را ،و
یا امر کرده به صفتی و خود او ترک آن صفت کرده ،حاشا و کال به جهت
آنکه آن بزرگوار معصوم است و آنچه خداوند به آن امر کرده یا نهی از آن
کرده خالف آن نخواهد کرد .پس در حقیقت این شریعت صفات محمد
است که به آن امر شده .اگر پیغمبر خود صاحب این صفات نیست ،مثال
پیغمبر وفا ندارد و امر به وفا میکند ،همچو چیزی محال است .مثال اگر
عادل نیست و امر به عدل میکند همچو چیزی نمیشود ،مثال خود کفران
نعمت خدا کرده و از اینطرف امر میکند امتش را به شکر نعمت همچو
چیزی محال است .پس آنچه پیغمبر مردم را به آن امر کرده خود بطور کمال
دارای آن است و آنچه پیغمبر از آن نهی کرده است خود بطور کمال
اجتنابکننده از آن است .پس جمیع این شریعت صفات محمد است صلی
اهلل علیه و آله امر نکردهاند شما را مگر به آنچه که محمد دارای اوست و
نهی نکردهاند شما را مگر از آنچه محمد صلی اهلل علیه و آله دارای آن صفت
نیست و آن صفت را از خود دور کرده .پس جمیع این شریعت شرح کمال
محمد است و جمیع این شریعت شرح اخالق محمد است صلی اهلل علیه و
آله .
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مثل این شریعت را میخواهی بدانی فرض کن فیالمثل زید نامی در خارج
ایستاده باشد ،او در خارج ایستاده بدن او قامتی دراز دارد و آن قامت دراز
صفت خود اوست ،این صفت را تو به زبان بیان میکنی و میگویی قامت
زید دراز است ،زید در خارج ریشش سیاه است .تو به بیان و لفظ بیان
میکنی میگویی زید ریشش سیاه است ،زید در خارج ایستاده است به این
رنگ است ،به این شکل است .این الفاظی که تو گفتی همه شرح صفات
زید بود ،خود او در خارج ایستاده بود و این صفات الزم او بود و این بیانها
شرح احواالت زید و شرح صفات زید است .همچنین واهلل این شریعت
مقدسه که در میان است جمیعا شرح احواالت محمد است ،شرح صفات
محمد است ،شرح کمال محمد است .پس چون شریعت صفات نیک است
و آن بزرگوار دارای جمیع صفات نیک است پس جمیع این شریعت فضائل
محمد است و جمیع آنچه به آن امر شده فضیلتهای محمد است و جمیع آنچه
از او نهی شده صفات نقصی است که محمد صلی اهلل علیه و آله آن صفات
نقص را ندارد و مبرا و منزه از آن صفات نقص است .مردم را نهی از آن
صفات کردهاند که اینها صفات موالی شما نیست ،باید از اینها مبرا باشید
و اینها صفات موالی شما است و به این صفات باید شما آراسته باشید .پس
خوشا به حال آن جماعتی که متابعت میکنند این شریعت مقدسه را و خود
را به اوامر این شریعت آراسته میکنند و از نواهی این شریعت پیراسته
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میکنند .پس ایشانند بر صفات محمد صلی اهلل علیه و آله و اختالف درجات
ایشان بر حسب گرفتن به این شریعت است .باور مکنید قول جماعتی را که
خود را عارف نامیدند و آن جماعتی که صوفی شدند و مباحیمذهب شدند
و ترک شریعت کردند و چون به ایشان میگویی به این شریعت چرا
نمیگیرید؟ در جواب میگویند بابا مکلف غیر از مکلف است .اینها
مزخرفات است ،اینها جهاالت است .میخواهم بدانم این شریعت مقدسه
چیست غیر از انسانیت؟ چیست غیر از اعتدال و درستکرداری؟ میخواهم
بدانم مگر کسی که به حد کمال میرسد باید درستکردار نباشد؟ مگر
کسی که به حد کمال میرسد باید عادل نباشد؟ باید ظلم کند؟ مگر کامل
باید امین نباشد؟ مگر کامل باید راستگو نباشد؟ مگر کسی که کامل شد
باید شکر نعمت خدا نگوید و کفران نعمت کند؟ اینها مزخرفات است.
انسان هر چه به حد کمال بیشتر میرسد این شریعت مقدسه را بیشتر باید
مالزم باشد و هرکس بیشتر مالزم است او شبیهتر است به محمد صلی اهلل
علیه و آله و او شبیهتر است به امیرالمومنین صلواتاهلل علیه ،هرکس به این
شریعت کمتر گرفته شباهت او کمتر است .پس چه مزخرف میگویند آنها
که میگویند مباحیمذهب باید شد و همهچیز مباح است .اگر همهچیز مباح
است یکنفر انسان بیاید و در این آیینی که تو داری اطاعت تو کند و یک
چاقو بردارد که چشم تو را بخواهد بکاود و چشم تو را بیرون آورد و او
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حاال همچو میخواهد ،تو به او میگویی این چهکار است که تو میکنی؟
این کار را مکن ،در جواب تو میگوید مباح است ،تفاوتی ندارد ،حالل و
حرامی که نیست .اگر میگویی خوب نیست ،میگوید به چه دلیل؟ پس تو
یا ادعای نبوت داری یا در شریعت کسی دیگر میگویی خوب نیست .تو
که میگویی تفاوتی نمیکند و همه مباح است پس من میخواهم زن تو را
بردارم ببرم ،پس من میخواهم فرزند تو را بردارم ببرم ،میخواهم اموال تو
را صاحب شوم ،میخواهم تن تو را شرحه شرحه([ )]6کنم .اگر میگویی
حرام است میگویم خودت شریعت گذاردی .آخر شریعت که بجز حالل و
حرام چیزی دیگر نیست و اگر میگویی حالل است پس دیگر سکوت کن.
من اگر تمامی بدن تو را شرحه شرحه کنم هیچ نفس مکش ،چراکه مباح
است .معلوم شد که راضی نیستی به اینگونه معامله .اینها را مادام که آرام
نشسته و سرخوش است یکچیزی میگوید نه این است که این مذهبی باشد
اگر این مذهب مذهبی صحیح باشد جمیع این عالم رشتهاش از هم خواهد
گسیخت و از یکدیگر خواهد پاشید .پس هیچ هیچ این مذهب صحیح
نیست ،اگر صحیح باشد جمیع مردم باید همدیگر را قتل کنند ،جمیع مردم
باید زنهای همدیگر را صاحب شوند ،جمیع معاصی را مرتکب شوند و اگر
چنین کنند نظم عالم از هم میپاشد .آدم عاقل همچو حرفی نمیزند .پس
این شریعت سبب نظام عالم است ،به این شریعت انتظام مدینه انسانی است،
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به این شریعت معامالت مردم رواج میگیرد و مردم آسوده میخوابند .اگر
این شریعت مقدسه نباشد احدی مالک هیچ نیست و یک آن راحت نخواهد
شد .پس ببینید که چه دین مزخرفی دارند آنانی که انکار میکنند شریعت را
و درصدد شریعت نیستند .واهلل این شریعت بیان عقل است و شرح احوال
عقل است هرکس به این شریعت ملتزم شود عاقل خواهد شد ،معتبر خواهد
شد ،در جمیع روی زمین هرکه به شریعت راه رود در نزد جمیع ملتها این
شخص عادل است ،در جمیع ملتها این شخص معتبر خواهد شد ،انسان
خواهد شد ،مرجع خواهد شد .آخر شریعت چیست؟ گفتهاند در این شریعت
امین باش ،خیانت مکن ،گفتهاند مال مردم مخور ،به زن مردم نگاه مکن،
دروغ مگو ،راست بگو ،غیبت مکن ،نیک بگو ،ظلم مکن ،تعدی به خلق
مکن وهکذا امثال این چیزها .دیگر شریعت چهچیز است غیر از اینها؟ واهلل
هرکس به این قاعده در میان مجوس راه رود معتبر میشود ،هرکس به این
قاعده در میان یهود راه رود معتبر خواهد شد ،امین میشود ،مرجع و پناه
کل میشود .هرکس به این قاعده راه رفت در میان مردم معتبر میشود ،نام
او عاقل میشود ،محل رجوع مردم میشود .این شریعت همچو گوهری
است و این شریعت صفات محمد است صلی اهلل علیه و آله نظر به آنکه آن
بزرگوار عقل کل است و این صفات صفات عقل کل است .پس هرکس در
میان خلق خود را به این صفات آراسته کرد صاحب عقل میشود به جهت
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آنکه صاحب دین شده ،صاحب شریعت شده و شریعت عقل است ،شریعت
صفات عقل است ،شریعت شرح احوال عقل است ،هرکس خود را آراسته
به شریعت کرد عاقل است و هرکس خود را به خالف شریعت آراسته کرد
عاقل نیست .پس عاقلترین مردم کسی است که به این شریعت مقدسه
بگرود و این شریعت را به خود بگیرد.
درست اینی که عرض میکنم دل بدهید مقصودتان از این اجتماع تماشای
مسجد نباشد ،مقصودتان روز را شبکردن نباشد ،مقصودتان خود را
مشغولکردن که روزه را نفهمی نباشد .وقتی که میآیی برای شنیدن ،عزم
فهمش را هم داشته باش ،عزم عملکردن بر آنچه میشنوی داشته باش ،اقال
تا اینجا نشستهای در دل خود بگو راست میگوید با خود بگو باید چنین باشم
و اگر چنین نیستی غمین بشو عزم کن چنین باشی .مپندار مثل بعضی جهال
که شیطان زینت میدهد برای ایشان که اگر تو به شریعت راه روی دنیای تو
خراب میشود ،اگر تو فحش نگویی مال تو تلف میشود و اگر ظلم نکنی
ملکت از دستت میرود .نه ،اینطور خیال نکن این شیطان است همچو
میگوید به تو دروغ میگوید .اگر این شرط انسانیت بود رسول خدا یاد تو
میداد و چون رسول خدا یاد تو نداده و شیطان یاد داده ان الشیطان لکم عدو
فاتخذوه عدوا شیطان عدو شماست او را دشمن خود بگیرید ،عدو شما با
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شما صداقت نمیکند انما یأمرکم بالسوء و الفحشاء شیطان شما را امر
میکند به بدی ،شما را امر میکند به مخالفت محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم .نه این است که تصدیق شیطان باید بکنی و تکذیب محمد بکنی،
بگویی فحش در اینجا بر من مباح است ،بگویی که مباح است فحش بر من
مرتد میشوی زیراکه پیغمبر فحش را مباح نکرده .اگر بگویی تعدی از برای
من حالل است مرتد میشوی ،پیغمبر تعدی را حرام کرده .اگر میگویی
حالل نمیدانم تعدیکردن را و اقرار به حرام بودن آن دارم پس مصلحت تو
نیست ،نه خیالت برسد پیغمبر آمده دنیای مردم را خراب کند و آخرت مردم
را آباد کند ،حاشا .فرمود لیس منا من ترک الدنیا لالخره و لیس منا من ترک
االخره للدنیا از ما اهلبیت نیست کسی که ترک دنیا را برای آخرت کند یا
ترک آخرت کند برای دنیا .میفرماید این از ما نیست ،این از دین ما نیست.
دین محمد آن است که تعمیر دنیا و آخرت هردو به آن بشود ،مبنای این
شریعت بر تعمیر دنیا و آخرت است .ببین تو را تحریص به زنگرفتن کردهاند
که صاحب خانه شوی ،زندگیی پیدا کنی ،تو را تحریص بر کسبکردن
کردهاند که صاحب مال شوی ،تو را امر کردهاند به زراعت برای اینکه
ارباب شوی و مالک ملک شوی .پس تحریص به طلب دنیا کردهاند ائمه بلکه
فرمودهاند هرکه در طلب دنیا کاهل باشد در طلب آخرت کاهلتر خواهد بود
به جهت آنکه کسی که باعث طلب دنیا در طبیعت او نیست و کاهلی در
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دنیا میکند البته چنینکسی باعث طلب آخرت در طبیعت او نیست و در
امر آخرت هم کاهلی میکند چراکه طبیعتش کاهلیکردن است .پس به
اینجهت ما را امر به طلب دنیا فرمود تا کسالت نورزیم و کاهلی نکنیم و
ترک کسب نکنیم به جهت آنکه از دین محمد است تعمیر دنیا و آخرت.
چون سخن به اینجا رسید و سخن به کسب آمد یک دو سه کلمه اینجا عرض
کنم خیلی اوقاتم تلخ است از دست بعضی از رفقا و سببش این است که
خداوند بدنهای شما را توخالی خلق کرده و به زبان عربی اجوف یعنی
توخالی آفریده چون اندرون شما خالی است غذا میخواهد و بدنهای شما
لباس میخواهد ،پس شما محتاجید در زندگی دنیا به غذایی و محتاجید در
زندگی دنیا به لباسی .حاال این غذا و این لباس را به چه قاعده باید بدست
آورد؟ اگر بدست نمیآوری که بدن تو توش خالی است و محتاج به غذا
است و اگر دو روز سه روز به او غذا نرسانی خواهد مرد ،لباس به او نپوشانی
در خانه سکنا نکنی از سرما و گرما خواهد مرد .پس بدن تو لباس میخواهد،
غذا میخواهد ،مسکن میخواهد .حاال این را به چه قاعدهای باید بدست
آورد؟ از دو قسم بیرون نیست درست همه رفقا حواسشان را جمع کنند ببینند
چه عرض میکنم .تحصیل رزق از دو قسم بیرون نیست :یا مفتی از مردم
باید بگیری یا یکچیزی بدهی یکچیزی بگیری ،دیگر از این دو قسم بیرون
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نیست .یا چیزی تنخواه باید بدهی و چیزی بگیری یا مفتی باید بگیری .اگر
مفتی میخواهی از مردم بگیری این هم از دو قسم بیرون نیست :یا به ضرب
چماق از مردم میگیری که دزد سر گردنه میشوی ،یا به التماس از مردم
میگیری که سائل به کف میشوی .و هرگاه که به ازاء این یکچیزی
میدهی مردی میشوی عزیز و محترم در اینوقت مردم محتاج به تو میشوند
تو میدهی و تو میگیری بطور عزت و شرف .مثل بزاز که نشسته است بر
در دکان خود ،مردم محتاج به جامهها و پارچههای او هستند میآیند به
التماس پیش او و پول میدهند پارچههای او را میگیرند در نهایت عزت و
شرف چیزی میدهد و چیزی میگیرد .و اگر چیزی ندهی تا چیزی بگیری
البدی که مفتی بگیری ،مفت از دو قسم بیرون نیست :یا به زور است یا به
التماس ،اگر آنچه میگیری زور است پس تو ظالمی و دزد سر گردنهای و
اگر به التماس است سائل به کف هستی .و یکقسم دیگر هم هست که به
حیلهبازی و مکر چیزی تحصیل میکنی در اینوقت هم مردی هستی حیلهباز
و مکار و هیچیک اینها را نباید تو بر خود بپسندی به جهت آنکه مومن
هیچیک اینها را بر خود نمیپسندد .پس بر شما باد به کسبکردن ،عارتان
نیاید ،از عزت و شرف شما هیچ کم نمیشود .مردکهای گفته بود گدایی
میکنم تا منت هیچ مخلوقی را نکشم ،این هم بعینه همین حرف است که
تو عارت میآید از کسبکردن و سائل به کف میکنی خود را ،دائم چشمت
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به دست مردم است مردم از کجا بیارند به تو بدهند؟ به اتفاق میتوان یکنفر
را کمک کرد ،هزار نفر را خرج نمیتوان داد از این بیچاره که تو تمنا میکنی
آخر فکر کن ببین این چقدر بار میتواند بکشد .عمامه شما بر سر شما،
عبای شما بر دوش شما ،لباس شما در بر شما ،دارید راه میروید و هیچ
سنگینی برای شما ندارد و اگر همه را جمع کنید روی یک دست خود نگاه
دارید خسته میشود دست شما لکن تقسیم که میکنی بر اعضا ،این اعضایی
که هستند هریک حصه خود را برمیدارند خستگی برای هیچیک نیست.
همچنین اگر هریک از رفقا بار خود را بار کنند برای خود زحمت خود را
بکشند ،خستگی بار خود را بر دوش یکنفر نیندازند همه آسوده میشوند
لکن هزار نفر بار یکنفر که میخواهند بکنند بیچاره از کجا بیاورد بدهد؟
حال آن بیچاره بقدر خود حرکت نمیتواند بکند دیگر چطور میتواند برای
هزار نفر خرجی سالشان را بدهد؟ یکی سیتومان خرجشان بشود سالی سی
هزار تومان میشود ،آدم از کجا بیاورد؟
باری ،استدعای من از رفقا این است که به صفات شیعیان آراسته باشند و در
این مسأله هم اطاعت شریعت مقدسه کنند و مهماامکن کسب کنند و از
کسب روگردان نباشند .چه عزتی بهتر از کسب؟ شب نشستهای بیکاری
مرد معزز محترمی هم هستی ،چراغ هم روشن است ،بردار جوراب بچین.
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بیکار نشستهای جوراب بچین آنها را ببر بفروش خرج کن ،هرچه از خرجت
زیاد آمد بده به من بدهم در راه خدا .نخیر ،خودت بده .مقصودم این است
که یککسبی بکنی ،یککاری بدست داشته باشی ،بیکار میخواهم نباشی
زیراکه عزت شما و شرف شما در این است که چشمتان به دست مخلوق
خدا نباشد .خدا تو را قوت داده ،قدرت داده برو کسب کن .مگو مشغولم
به طلب علم! مگر طلب علم واجب است و طلب رزق واجب نیست؟ آن
فریضه است و این هم فریضه ،اگر از تقوای تو است که تو طلب علم میکنی
طلب کسب هم از تقوی است و صاحب شریعت سوالکردن را بر تو
نپسندیده و تو خود راضی میشوی و این ذلت را بر خود میگذاری .کسبی
را که از شریعت پیغمبر است چرا باید تو ننگت بشود؟ کدامیک از شما است
که در تمام عمر خود دو قران بیکار ندارد و برای او ممکن نمیشود دو قران
داشته باشد؟ این دو قران را بردار ببر یکتوپ کرباس بخر ببر بگذار در دکان
کسی برای تو بفروشد خیال کن که این را نداشتهام .تو این کار را بکن
المحاله ببین چطور خدا منفعت به تو خواهد داد! یکدفعه خبر میشوی
صاحب مکنت و مایه شدهای .لکن مردم عادت کردهاند به سوالکردن و
چاره نمیشود .بس است بیش از این مالمت خوب نیست ،برویم بر سر
مسأله.
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مسأله این بود که هریک از شما که به شریعت بیشتر بگیرید عاقلترید و
هریک از شما که کمتر به این شریعت عمل کنید آنها عقلشان کمتر است و
نادانترند .پس بنابراین آنانی که از اکابر شیعهاند ،آنانی که از بزرگان شیعهاند
کسانیند که متابعت میکنند محمد و آلمحمد علیهم السالم را در جزئی و
کلی ،در تمام احوال خود ،در جمیع امور متابعت آن بزرگواران میکنند و
الزال خود را به صفات محمد آراسته کردهاند ،خود را به صفات آلمحمد
آراسته کردهاند و این است عالمت شیعه .شیعه این است ،مپندار شیعه به
محض ادعا شیعه میشود ،شیعه آن است که چون به او نگاه بکنی جمیع
حرکات و سکنات او مثل حرکات و سکنات موالی او باشد ،اینوقت است
که شعاع آن موالست و نور آن موال بر وجنات او تابیده است از اینجهت
شیعه موالی خود است و از اینجهت به صفت موال متصف است .پس شیعه
کسی است که در جمیع صفات بر صفات محمد و آلمحمد باشد و این امر
به ادعا نیست.
شخصی روایت میکند که حضرت امامحسن عسکری در غرفه خود نشسته
بود در این اثنا والی والیت سامره شخصی را گرفته بود از آن کوچه او را
گذرانید و چون دید امام علیه السالم در غرفه خود نشسته پیاده شد از اسب
خود .حضرت به او فرمودند سوار شو ،او هم سوار شد .عرض کرد
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یاابنرسولاهلل از عادت من این است که اگر کسی را میگیرم و گمان
میکنم او دزد است او را پانصد تازیانه میزنم و این شخص را من دیشب بر
در دکان صرافی دیدهام و گمان من این شد که میخواهد دکان را بشکافد
و دزدی کند .او را گرفتم پانصد تازیانه خواستم بر او بزنم .چون خواستم
تازیانه بر او بزنم این شخص گفت از خدا بترس و مرا تازیانه مزن زیراکه من
از شیعیان امیرالمومنینم من از شیعیان این امام حاضر هستم ،از اینجهت او
را به خدمت شما آوردم که اگر از شیعیان شماست او را رها کنم و او را
عفو کنم و اگر از شیعیان شما نیست او را تنبیه کنم .چون این را عرض کرد
حضرت بر او نگریستند فرمودند حاشا که این شیعه ما باشد ،این شیعه ما
نیست .والی گفت راحت شدم ،رو به اصحاب خود کرد گفت این را
بردارید بکشید ببریدش .او را کشیدند بردند .گفت او را در پناه یکگوشه
بیندازند و دو نفر جالد بر او گماشت که تازیانه بر او زنند .چون آن دو نفر
جالد بنا کردند زدن ،هرچه میزدند بر او چوبها و تازیانهها بر زمین میخورد
و بر او نمیخورد .والی سامره ایستاده بود نگاه میکرد و از این در غضب
شد گفت شما قصدتان نیست این را بزنید ،نمیزنید و خیلی کجخلقی کرد
با آنها .چون عزم کردند و بناکردند او را بزنند چوبها و تازیانههای آنها به
یکدیگر میخورد و این جالد به آن جالد میزد و آن جالد به این جالد .والی
از این در غضب شد گفت من میگویم او را بزنید شما چرا یکدیگر را
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میزنید؟ و حکم کرد که حکما بر او بزنید .آنها همینکه بنا کردند زدن
چوبها و تازیانههای آنها از او رد میشد و به والی میخورد تا آنکه آنقدر
والی کتک خورد که از اسب افتاد بنای فغان گذارد که بدبختها چرا مرا
میزنید؟ دزد را بزنید .گفتند واهلل ما میزنیم بر او تازیانهها برمیگردد .والی
از این کجخلق شد چهار نفر دیگر را امر کرد و گفت بیایید شما هم با این
دو نفر همه شما ششنفر جمع شوید دورش را بگیرید و او را بزنید .هر
ششنفر بناکردند به او زدن ،تازیانهها رد میشد و بر سر و روی والی میخورد
تا آنکه بعضی از اعضای او شکست ،تن او زخم شد ،فریاد و فغان برآورد
والی که چرا مرا میزنید؟ مرا کشتید .گفتند شل شود دست ما اگر بخواهیم
تو را بزنیم ،ما میخواهیم که این مرد را بزنیم ،هرگز نمیخواهیم تو را بزنیم
لکن این چوبها به او نمیخورد به تو میخورد .آن شخص دزد گفت ای والی
از خدا بترس مرا مزن مرا ببر پیش امامحسن صلواتاهلل علیه ببین او چه حکم
میکند .او را برداشت به خدمت امامحسن برد چون او را به خدمت حضرت
امام حسن آورد ،عرض کرد من از این معجزاتی چند دیدم که بجز از انبیا از
کس دیگر دیده نمیشود و حال آنکه شما فرمودید این از شیعیان شما نیست
و هرکس شیعه شما نیست شیعه ابلیس است ،شیعه شیطان است .اگر این
شیعه شما نیست این معجزات از کیست؟ من معجزاتی چند از این دیدم که
بجز از پیغمبران از کس دیگر آن کارها نمیآید .فرمودند بگو یا از اوصیای
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پیغمبران .بعد از آن فرمودند این مرد که به دست تو گرفتار شد برای این بود
که گفت من از شیعیان امیرالمومنینم و از شیعیان این امام حاضرم .فرمودند
این از شیعیان ما نیست ،این از موالی ما است ،این از دوستان ما است و آنچه
تو درباره او دیدی که این بال از او دفع شد این معجزه ما است نه معجزه او.
نمیبینی حضرت عیسی مرده را زنده میکرد و معجزه معجزه عیسی بود نه
معجزه مرده؟ همچنین معجزاتی که پیغمبران میکردند امتی را به صورت
میمون مثال میکردند ،این معجزه آن امت نبود ،این معجزه پیغمبران بود.
همچنین آنچه تو برای این مرد از معجزه میگویی معجزه او نبود ،معجزه ما
بود ،خواست بال را از او دور کند .بعد از آن رو به آن شخص کردند فرمودند
شیعه کسی است که متابعت کند ما را در جمیع امور ،در جمیع صفات و
کسی که متابعت ما را در جمیع صفات نمیکند این شیعه نیست لکن از
دوستان ماست و این شخص چون مطلبش از اینحرف این بود که من از
دوستانم و به غلط گفت من از شیعیانم خدا هم این بال را از او دفع فرمود و
اگر به درستی و واقع گفته بود من شیعهام و فهمیده گفته بود این حرف را،
خداوند عالم زندان میکرد او را در حبسی که سیسال در آن حبس بماند.
خدا او را در آن حبس میانداخت ولکن چون به غلط گفت خدا هم بال را
از او دور کرد .و به والی هم فرمودند تو هم از روی جهالت نسبت معجزه
به او دادی ،اگر فهمیده نسبت داده بودی هزار تازیانه خدا به تو میزد و تو
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را در حبسی که سیسال در او بمانی میانداخت .او هم استغفار کرد و توبه
کرد .مقصودم از بیان این حدیث شریف این بود که مقام شیعه مقامی است
عظیم ،مقام شیعه مقامی است خطیر .نه هرکس ادعای دوستی امیرالمومنین
میکند او شیعه امیرالمومنین است ،بلکه موالی و دوست است و شیعه نیست.
همچنین جمعی رفتند خدمت حضرت امامرضا صلواتاهلل علیه بر در خانه آن
حضرت آمدند در زدند ،از راه دور آمده بودند اذن خواستند که بر آن حضرت
داخل شوند .آدم حضرت آمد پرسید که شما کیستید؟ گفتند ما جمعی از
شیعیان امیرالمومنینیم .حضرت اذن ندادند داخل شوند رفتند ،تا سیروز هر
روز میآمدند اذن میگرفتند و حضرت به آنها اذن نمیدادند که داخل شوند
و ملتفت نشدند که چه میگویند که به آن واسطه اذن به آنها نمیدهند .تا
آخر به فغان آمدند و جزع کردند تا اذن دادند .چون وارد شدند اذن نشستن
به ایشان ندادند ،اینها به فغان آمدند که یاابنرسولاهلل این چه جفا است که
شما با ما میفرمایید؟ ما به والیت خودمان رسوا خواهیم شد و دیگر کسی
اعتنا به ما نخواهد کرد .چه غلط کردهایم که ما را اینطور راه نمیدهید؟
فرمودند به جهت آنکه ادعای تشیع کردید و گفتید ما شیعه امیرالمومنینیم.
شیعه امیرالمومنین کسی است که چنین باشد ،چنین باشد .حاصلش آنکه
متابعت کند امیرالمومنین را در جمیع احوال ،در جمیع اخالق ،در جمیع
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صفات .اگر گفته بودید ما از موالی شما و از دوستان شماییم ،شما را رد
نمیکردیم .باری ،چون استغفار کردند ،توبه کردند فرمودند مرحبا مرحبا
حاال بیایید بنشینید .حاال بیایید باال ،بیایید باال .به نوکر خود فرمودند چند
روز اینها را اذن ندادی؟ عرض کرد سیروز .فرمودند سیروز باید بروی پیش
اینها و سالم مرا به اینها برسانی ،حاجاتشان را برآوری.
باری ،مقصود این است که مقام شیعه مقامی است عظیم ،شیعه امیرالمومنین
مثل سلمان کسی است ،شیعه امیرالمومنین مثل علیاکبر کسی است ،شیعه
امیرالمومنین مثل عباس کسی است ،شیعه امیرالمومنین مثل یونس بن
عبدالرحمن کسی است ،مثل مفضل بن عمر کسی است ،بزرگان شیعه آنها
هستند که متابعت کردهاند موالی خود را.
باری ،اینها همه مقدمه بود نتیجه این مقدمه این بود که چنانچه درباره پیغمبر
عرض کردم نسبت به خداوند عالم که چون آن بزرگوار عبودیت خدا را
بحدی کرد که صاحب صفات خدا شد ،صاحب اسماء خدا شد ،همچنین
بزرگان شیعه هم چون متابعت کردند محمد و آلمحمد علیهم السالم را و
چون در جمیع صفات خود را به صفات آنها آراسته کردند و جمیع اعمال و
افعال آنها را بجا آوردند آنها هم شیعه شدند و صاحب صفات ایشان شدند.
یککلمه در حدیثی میفرماید از شروط تشیع ،آنکلمه به کار عوام نمیآید،
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به کار علما میآید و آن این است که فرمودند شیعه ما کسی است که متابعت
آثار ما را کند ،متابعت کند احادیث ما را و آنچه ما در احادیث خود گفتهایم
به آنها متمسک شود نه آنکه از پیش خود چیزی در دین خدا بگوید ،به مظنه
خود ،و به رأی خود و به هوی و هوس خود و به استحسان خود و به عقل
خود چیزی در دین خدا نگوید بلکه آنچه میگوید به آثار آلمحمد باشد و
از احادیث آلمحمد باشد ،شرح صفات محمد باشد ،شرح صفات آلمحمد
باشد .اگر تو به این احادیث عمل کردی به صفات محمد آراسته میشوی
لکن آنچه به عقل خود میگویی و به رأی خود میگویی و به دلیل و برهانی
که خود تراشیدهای میگویی ،آنها صفات محمد و آلمحمد نیست .اگر
صفات ایشان بود در آثار ایشان بود و در شعاع ایشان که این شریعت باشد
در احادیث بود و چون در این شریعت نرسیده در کتاب و سنت ایشان نیست.
آنچه نور آفتاب است در تابش است از آفتاب هرچه از آفتاب در تابش نیست
نور آفتاب نیست .پس آنچه در احادیث آلمحمد علیهم السالم نیست از آثار
ایشان نیست و هرکس خود را آراسته به آن کند برخالف نور آلمحمد به
خود گرفته و خالف شعاع او را به خود گرفته و این از شروط تشیع نیست.
این را از پیش خود نگفتم ،لفظ حدیث بود که از شروط تشیع گرفتن به
احادیث ایشان است .آنچه امام تو میگوید تو هم آن را میگویی و چون
شیعه خود را به صفات این بزرگواران آراسته کرد و در جمیع جهات خود
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را مثل ایشان کرد آنوقت شیعه است .مثلی در آن روز اول عرض کردم که
اگر گیاهی ببینی در صحرا برگش مثل برگ بنفشه ،گلش مثل گل بنفشه،
تخمش مثل تخم بنفشه ،خاصیتش مثل خاصیت بنفشه ،همهچیز او بنفشه
باشد به این چه میگویی؟ معلوم است اسم او بنفشه خواهد شد ،خود بنفشه
است ،بنفشه همینطور چیزی است .همچنین هرکس خود را به سیمای
محمد و آلمحمد آراسته کرد قائممقام آلمحمد میشود و خلیفه محمد
میشود صلی اهلل علیه و آله و جلوه محمد میشود در میان جمع و ظاهر
محمد میشود در میان امت .پس واهلل چنان است که فرمودهاند که هرکس
مسرور کند مومنی را چنان است که آلمحمد را مسرور کرده و هرکس
آلمحمد را مسرور کرد خدا را مسرور کرده .بفهم معنی این احادیث را که
مکرر میشنیدی و نمیفهمیدی ،حاال بفهم معنی آنها را .همچنین هرکس
مومنی را زیارت کند زیارت کرده محمد و آلمحمد صلیاهلل علیهم را از
اینجهت فرمودند هرکس نتواند به زیارت ما اهل بیت بیاید به زیارت یکی
از شیعیان ما بیاید .صبح از خواب پا شدهای و خیلی مشتاق کربالیی،
میخواهی بروی زیارت سیدالشهداء و مشتاق زیارت آن حضرت شدهای،
نمیتوانی به کربال بروی .نه توشه راه داری ،نه رفیق داری ،نه به قول عوام
پاکش داری ،شوق زیارت آن حضرت را هم داری ،معالجه این چهچیز است؟
فرمودند من لمیقدر انیزورنا فلیزر صالحی اخوانه یکتب له ثواب زیارتنا عزم
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کن که میروم زیارت فالن مومن و فالن شیعه را میکنم که متصف است
به صفات محمد و نور محمد بر او جلوهگر است و بر وتیره ایشان لکن با
صدق و هلل و فیاهلل ،آنوقت که به زیارت او رفتی ثواب زیارت محمد در
مدینه ،ثواب زیارت حسین در کربال ،ثواب زیارت علی بن ابیطالب در
نجف و همچنین ثواب زیارت باقی ائمه در نامه عمل تو نوشته میشود .نه
خیالت برسد که حاال ثواب زیارت حسین چیزی نیست که تو میگویی ثواب
زیارت امامحسین نوشته میشود این یعنی چه؟ آیا میدانی چه ثواب دارد
زیارت حسین؟ فرمودند که من زار الحسین کان کمن زار اهلل فی عرشه
هرکه زیارت کند حسین را ثواب زیارت خدای عزوجل در عرش برای او
نوشته میشود زیراکه محمد عبداهلل است و به جهت آن عبودیت او برای خدا
دارای صفات خدا شده و جلوه خدا شده و ائمه طاهرین عبودیت در نزد
محمد دارند و مطیع و منقاد محمدند چنانکه حضرتامیر فرمود انا عبد من
عبید محمد یعنی من بنده طاعت محمدم و چون بنده طاعت محمد شد جلوه
محمد شد و به صفات محمد آراسته شد و چون شیعیان ایشان بنده ایشانند ـ
یعنی بنده طاعت ایشان ـ هرکس رفته کربال بر در روضات مقدسه ایشان
خوانده البته بر در حرم این فقره را خوانده که عبدک و ابن عبدیک المقر
بالرق و التارک للخالف علیکم پس جمیع شماها بنده محمد و آلمحمدید ـ
یعنی بنده طاعت نه بنده خلقت ـ یعنی بر شما واجب است که بنده ایشان
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باشید و اطاعت ایشان کنید .چرا بعضی دلها از این استنکاف کند؟ دهتومان
به یکشخصی میدهی و به آن دهتومان بنده دیگری را از بنده دیگری
میخری و به او میگویی تو بنده منی و او را بنده خود میدانی ،چه شده
است که محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم مالک رقاب این خالیق نیستند؟
واهلل جمیعا بنده زرخرید محمد و آلمحمدند صلواتاهلل علیهم .اگر این پیه
را به خود بمالی در مقام تشیع صادق هستی ،تو باید جمیع زنان خود را
کنیزان ایشان بدانی ،باید مردان خود را بندگان ایشان بدانی ،یعنی بنده
زرخرید ایشان .بخواهند ما را بفروشند حالل است بر ایشان ،بخواهند زنهای
ما را از ما منع کنند حالل است بر ایشان ،به دیگری ببخشند حالل است بر
ایشان ،جمیع اموال ما را بخواهند ضبط کنند حالل است بر ایشان .اگر
اینطور شدی در نزد امام تسلیم داری و اگرنه ادعای آزادی داری .پس شیعه
چون بنده امام است طاعت امام را میکند .اگر اطاعت ایشان را میکند در
جمیع جزئی و کلی ،ظاهر محمد و آلمحمد خواهد بود و واهلل اذیت او اذیت
محمد و آلمحمد خواهد بود و سبب لعن دنیا و آخرت خواهد بود و اذیت
خدا خواهد بود یقینا در حدیث قدسی میفرماید من اذی لی ولیا فقد بارزنی
بالمحاربه و دعانی الیها خدا میفرماید هرکس یکی از دوستان مرا بیازارد
چنان است که در میدان جنگ با من درآمده و مرا به جنگ با خود خوانده
است و بدیهی است که «کل عزیز غالب اهلل مغلوب» معلوم است،
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هرکه با فوالد بازو پنجه کرد
«معلوم است» ساعد سیمین خود را رنجه کرد

با خدا نمیتوان به جنگ رفت ،البته خدا غلبه میکند العزه هلل و لرسوله و
للمومنین ،کتب اهلل الغلبن انا و رسلی غلبه از برای خداست در هر حال پس
کسانی که اذیت میکنند شیعیان امیرالمومنین را ،اذیت میکنند متابعین
امیرالمومنین را ،واهلل اذیتکننده امیرالمومنینند و اذیتکنندگان امیرالمومنین
اذیتکننده محمدند صلی اهلل علیه و آله

و اذیتکنندگان محمد

اذیتکنندگان خدایند.
این اتفاقی شماست که میخواهم عرض کنم سبب چیست که اذیتکننده
حر ریاحی اذیتکننده سیدالشهداء شده و این حر در عمر خود یزیدی بود،
در عمر خود کافر بود ،در عمر خود ناصب بود و دشمن خاندان محمد و
آلمحمد بود .جمیع عمر خود را به کفر و آلمروان پرستی و آلابیسفیان
پرستی بسربرده بود .بعد از آنیکه آمد در صحرای کربال و دید که از طرفین
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صفوف قتال آراسته شده ،یکآن متذکر شد و یکآن محبت محمد و
آلمحمد علیهم السالم در دل او جا کرد و گفت آخرت را بر دنیا اختیار
کردم و دست بر سر خود گذارد و گفت اللهم الیک انیب اللهم فتب علی
خداوندا توبه مرا قبول کن ،بسوی تو بازگشت میکنم .دواندوان به خدمت
آن بزرگوار آمد و عرض کرد هل لی من توبه؟ آیا ممکن هست که بعد از
پنجاه شصت سال ناصببودن ،مرتدبودن کسی برگردد توبه کند از او قبول
شود؟ فرمودند نعم تاب اهلل علیک یکآن این توجه را کرده و مومن شد و
شما پس از هزار سال نشستهاید و بر او گریه میکنید و آن کسانی که او را
کشتهاند آنها را قاتل امامحسین میدانید ،دشمن خدا میدانید .آیا چه خواهد
بود حال کسی که چهلسال رو به امامحسین کرده ،شصتسال در راه آن
بزرگوار قدم زده و تمام عمر خود را در نشر فضائل ایشان بسر برده؟ سینه
خود را شصتسال سپر تیر بال کرده و اذیت و آزار دشمنان ایشان را متحمل
شده؟ چنینکسی چطور شده که اذیت او اذیت خدا نیست؟ چطور شده
دشمن او دشمن خدا نیست؟ و دشمن اصحاب امامحسین را پس از هزار سال
لعن میکنی و دشمن او را لعن نمیکنی؟ گریه از برای جون غالم ابیذر که
غالم سیاهی بود و کشته شد میکنی ،چطور شد سایر شیعیان اذیتشان اذیت
حسین نیست؟ واهلل هر اذیتی که به شیعیان بکنند چنان است که تیر به حلقوم
حسین زدهاند بدون تفاوت .خدا میفرماید چنان است که در میدان جنگ با
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خدا به محاربه در آمده و تیر بر خدا زده .وقتی چنین شد اذیت شیعیان اذیت
محمد و آلمحمد است .همچنین احسان به شیعیان احسان به محمد و
آلمحمد است ،اعانت شیعیان اعانت محمد و آلمحمد است .جمیع
معامالتی که آرزو داری با محمد و آلمحمد بکنی اگر با برادر مومن خود
کردی ،همانها به کیسه محمد و آلمحمد میرود .اگر دلت نمیخواهد اینجا
بکنی آنجا را هم دروغ میگویی و آنها غنیند از تو ،حاجتی به تو ندارند.
احسان به ایشان احسان به موالین ایشان است که مظهرهای ایشانند .فرمودند
هرکس نتواند زیارت کند ما را زیارت کند برادران مومن خود را ثواب
زیارت ما در نامه عمل او نوشته میشود و هر کس نتواند صله کند برای ما
صله کند برادران مومن خود را ثواب صله ما در نامه عمل او نوشته میشود.
پس آنچه نسبت به برادران مومن بکنی نسبت به محمد و آلمحمد کردهای
زیراکه ایشان به صفات محمد و آلمحمد آراستهاند و زیراکه ایشان مظهر
محمد و آلمحمدند اال اینکه گمان نمیکنم در تمامی شریعت مقدسه ،در
جمیع آنچه در این شریعت است گمان نمیکنم تکلیفی سختتر از این و
باالتر از این تکلیف به مردم شده باشد .این شریعت شما یکپارهاش مایه
نمیخواهد ،در این قسم اصراری دارند ،تقوای زیادی دارند .نماز را دو دفعه
و سه دفعه اعاده میکنند ،نمازهای گذشته را هی قضا میکنند .مایهای که
ندارد ،ضرری هم که به جایی ندارد ،هی وضو میگیرد هی اعاده میکند.
صفحه | 140

صد دینار به حمامی میدهد که برود یکغسل جنابت کند احتیاطا
صدوبیست غسل میکند ،دلش میخواهد هر غسلی اقال ربع ربع دینار بیفتد.
هی باال میرود و خود را توی آب میاندازد هی باال میرود هی پایین میآید،
نشد دفعه دیگر ،باز نشد و نشد و نشد .و تقوی خرج میکند نماز را اعاده
میکند ،تقوی خرج میکند روزههای سنتی بسیار میگیرد ،اقال ناهار
نمیخورد مفت است هی تقوی خرج میکند ،این قسمش آنجوری است که
مایه ندارد و مردم این قسم را جزء تقوای خود قرار دادهاند .یکقسمش هم
هست مایه دارد لکن مایه را به همگنان نمیدهد .این همگنان یکآزمایش
غریبی است چنانکه عرض خواهم کرد مایه میگذارد لکن به همگنان خود
نمیدهد .جمعی دیگر هستند زیر این بار هم میروند ،میبینی پول خرج
میکند به مکه میرود جناب حاجی هم میشود .پول برمیدارد پلها میسازد،
مسجد میسازد ،آبانبار میسازد وقف میکند .ملکها میخرد تکیهها
میسازد ،فرش درست میکند ،زیلو درست میکند برای مسجد ،همه را
میکند لکن نقل همگنانی توش نیست .پولی داده اسمی درکرده مایه
اعتبارش شده .پس معلوم شد در خصوص شریعت میان مردم این قسم هم
هست که مایه میگذارد لکن پای همگنان میان نیست .لکن یکقسم است
که مایه دارد و به همگنان باید داد او را ،مساوی خود و چشم هم چشم خود
و نظیر و عدیل خود را کمک کنی و زیر این بار نمیرود مگر مومن خالص،
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زیر این بار نمیرود مگر شیعه آلمحمد علیهم السالم  .این از جمیع این
شریعت مشکلتر است و امتحان مردم به این یکی است که همین
احسانکردن به برادران مومن باشد .دههزار تومان ملک آسانشان است بخرند
وقف کنند و هزار تومانش را به یکمومن نمیدهند ،از سر دههزار تومان
میگذرد و ملک میخرد وقف میکند ،صدتومانش را برنمیدارد ببرد خفیه
بر در خانه یکمومنی که باعث ذلت او نشود بدهد .خیالش میرسد که حاال
آن ملکی که وقف کرد خیلی ثواب کرد و پیش خدا خیلی اجر دارد و آن
صدتومان پولی را که برد در خانه آن مومن داد چندان اجری و ثوابی ندارد.
اشتباهی است ،این دههزار تومان را به رفقای خود تقسیم کن ،دهسال خرجی
میکنند اما آن وقفی که کردی دو سال وقفش ممضی است ،بعد از دو سال
به هر قسمی هست آن را باطل میکنند و اگر هم نکنند در غیر مصرفش خرج
میکنند .از این گذشته وقتی وقف کرده برای خدا نکرده ،خواسته اسم در
کند و اگر به برادران فقیر بدهد خفیه بطوری که منتی بر آنها نگذارد که
ذلیل شوند دیگر اسم در نخواهد کرد .به هر حال آن قسم از شریعت که
حقوق برادران است مشکلتر و ثوابش از جمیع شریعت بیشتر است ولکن
زیر این بار نمیرود مگر مومن ،مگر شیعه.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اصل سخن در معنی عبادت بود .و شرف بنده معلوم است بنده هرکسی
شرفش بقدر شرف موالست .غالم شخص تاجر نهایت کمال در بندگی که
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پیدا کرد امتثال فرمان تاجر را کرده و مانند آن تاجر شده در صفات و در
کمال و احوال و اخالق و آنکه بنده پیشکار سلطان است ،بنده قائممقام
سلطان است ،مثال نایب سلطنت ،آنکه بنده اوست و به اخالق او راه میرود
و بطور او و به امر و نهی او حرکت میکند ،وقتی به منتهای کمال رسید
شباهت به نایب سلطنت پیدا میکند ،قائممقام او میشود و جلوه نایب
سلطنت میشود و کسی که بنده سلطان شد بعد از آنیکه نهایت کمال را
پیدا کرد و به امر و نهی سلطان حرکت کرد و به صفات سلطان خود را
آرایش داد و در جمیع چیزها به محبوب سلطان راه رفت و از مکروهات
سلطان اجتناب کرد ،شرف او شرف آن سلطان میشود و قائممقام آن سلطان
میشود و نمونه و آیت آن سلطان میشود .رویت او رویت آن سلطان
میشود ،توالی او توالی آن سلطان میشود .پس معلوم شد که شرف هر بنده
بقدر شرف آن موالست .البته احترام بنده پادشاه بیش از احترام بنده
نایبسلطنت است و البته احترام بنده نایبسلطنت بیش از احترام بنده یکی
از رعایا است .او امتثال فرمان پادشاه را کرده است و دیگری امتثال فرمان
نایبسلطنت را کرده هریک به موالی خود تقرب پیدا میکنند .بنده سلطان
تقرب به سلطان پیدا کرده و مسافت مابین او و مابین سلطان کم شده ،پس
به سلطان متصل شده و چون به سلطان متصل شد درجه او و شرف او باال
گرفت .همچنین بنده نایبسلطنت تقرب به نایبسلطنت پیدا کرده ،معلوم
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است هرچه تقرب به نایبسلطنت پیدا کند مسافت مابین او و مابین
نایبسلطنت کمتر میشود تا به نهایت اتصال به نایبسلطنت میشود .دیگر
از نایبسلطنت نمیگذرد به جهت آنکه منتهای سیر او عمل به رضای
نایبسلطنت است .پس چون به او اتصال پیدا کرده شرفی به اندازه او پیدا
کرده و آنکه بنده یکی از رعایاست ،مثال بنده فالنشخص بقال است ،بعد
از کمال در بندگی شرف او همین است که خلیفه استاد میشود ،در دکان
بقالی امین او میشود .و اگر این را یافتی خواهی فهمید شرف بنده خدا را و
خواهی دانست که بنده خدا چه شرف پیدا میکند و بنده سایر مخلوقات چه
شرف پیدا میکند .پس بنده خدا تقرب به خدای خود پیدا کرده و چون
مسافت مابین او و مابین انوار خدا و مابین اسماء و صفات خدا کم شد و
کم شد تا آنکه دوری برطرف شد و به مقام نهایت قرب رسید ،معلوم است
شرف او شرف اسماءاهلل میشود ،شرف صفاتاهلل میشود و آنکسی که
اطاعت میکند محمد را صلی اهلل علیه و آله و بنده طاعت محمد میشود
معلوم است منتهای شرف او به جهت اتصال به محمد و بقدر اتصال به محمد
است و شرف اتصال به محمد مثل شرف اتصال به خدا نیست و قرب به
محمد مثل قرب به خدا نیست .پس منتهای اطاعت را اگر کرد بنده محمد
صلی اهلل علیه و آله میشود ،شرفی بقدر اتصال به محمد پیدا میکند .و
همچنین کسانی که اطاعت کردند ائمه طاهرین را و عبید طاعت شدند برای
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ائمه طاهرین ،معلوم است منتهای سیر ایشان اتصال به آلمحمد است علیهم
السالم و البته شرف آلمحمد بقدر شرف محمد نیست زیراکه میفرماید
اشرف ائمه که حضرتامیر باشد انا عبد من عبید محمد و شک نیست که
ائمه طاهرین رعیت محمدند و شک نیست که تابع محمدند صلی اهلل علیه و
آله  .پس شیعیانی که به ایشان اتصال پیدا میکنند شرفشان بقدر متصل به
محمد نخواهد شد .خواهی گفت پس متصل به محمد کیست؟ پس متصل به
نور خدا کیست؟ خواهم گفت متصل به نور خدا ،محمد است و بس .احدی
از آحاد تقرب به اسماء و صفات خدا بدون واسطه جز محمد صلی اهلل علیه
و آله پیدا نکرده ،هیچکس اتصال به کمال خدا و به نور خدا بدون واسطه
به غیر از محمد صلی اهلل علیه و آله پیدا نکرده و اما متصل به نور محمد
صلی اهلل علیه و آله ائمه طاهرینند صلواتاهلل علیهم اجمعین و به جز آن
بزرگواران کسی بدون واسطه به محمد صلی اهلل علیه و آله نرسیده.
کسی گمان نکند که بودند جماعتی که خدمت پیغمبر میآمدند و همزانو با
پیغمبر مینشستند و در مجلس او بودند و از او حدیث میپرسیدند و امر و
نهی میفرمود و میشنیدند و در مسجد پیغمبر امت حاضر بودند و امر و نهی
از آن حضرت به ایشان میرسید بدون واسطه .در جواب این عرض میکنم
که این اشتباهی است تو میکنی و این اشتباه به جهت این است که تو خبر
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از راههای باطن نداری و به همین ظاهر نگاه کردهای .مثلی برای این عرض
کنم ،هرگاه روی سینه خود روی پستان خود را سوراخ کنی آنوقت این
انگشت را داخل آن سوراخ کنی بر روی قلب بگذاری ،آیا حیات از قلب به
این انگشت بیواسطه میرسد؟ حاشا و کال ،بلکه باز حیات اول از دل
میرود تا به دماغ میرود و از دماغ به رگها و از رگها به بازو و از بازو به
ساق دست و از ساق دست به کف دست و از کف دست به آن انگشت و
اول حیات به آن بند اول میرسد نه این است که حیات بیواسطه به این
انگشت رسیده اگرچه تو انگشت را داخل سینه خود کردی و بر روی دل
خود گذاردی و متصل به دل کردی ولکن فیضیاب نمیشود این انگشت و
حیات نمییابد مگر به آن واسطههایی که مابین دل و مابین این انگشت
هست .اول حیات به آن رگها و پیها میرسد و همه جا میآید تا آخر دست
به آن انگشت میرسد اگرچه آن انگشت اتصال ظاهری و اتصال مکانی به
دل داشته باشد .پس عرض میکنم که اگرچه فالن امت اتصال به نبی پیدا
کردند در ظاهر و حال آنکه اضعف مردم بودند اتصال پیدا کردند در مکان
به محمد صلی اهلل علیه و آله  .آیا نه این است که محمد صلی اهلل علیه و آله
اول ماخلق اهلل است؟ آیا نه این است که محمد صلی اهلل علیه و آله انور
ماخلق اهلل است؟ آیا نه این است که محمد صلی اهلل علیه و آله اعلم ماخلق
اهلل است؟ آیا نه این است که محمد صلی اهلل علیه و آله اشرف ماخلق اهلل
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است؟ حاال آن شخص ضعیفی که از امت زانو به زانوی او نشست آیا در علم
ثانی پیغمبر است؟ آیا در نور و شرف ثانی پیغمبر است؟ در قوت و قدرت و
اطالع ثانی پیغمبر است؟ حاشا و کال ،خیلی از پیغمبر دور است .پس بدانکه
این قریب ظاهری و زانو به زانوی ظاهری دخلی به اتصال باطنی ندارد و این
شخص دوم ماخلق اهلل نمیشود ،در کماالت ثانی پیغمبر نمیشود بلکه باز از
پیغمبر باید فیض اول برسد به آنکسی که یکدرجه از پیغمبر پستتر است
اگرچه در هندوستان باشد .بعد از آن از او به آنکسی که دو درجه پستتر
است ،بعد از آن به آنکسی که سه درجه پستتر است تا آنکه برسد به آنکه
در درجه مساوی این شخصی است که زانو به زانوی پیغمبر نشسته آنوقت
به این میرسد .از اینجهت که پیغمبر اعلم ماخلق اهلل است و این شخص
ضعیف بسا آنکه جاهلترین ماخلق اهلل است ،بلکه بسا آنکه یهودی با آن
بزرگوار اتصال پیدا میکرد و از آن بزرگوار سخن میپرسید و سخن میشنید.
حضرتامیر در بعضی از غزوات بود و مابین او و مابین پیغمبر فاصله بود،
حاال آیا میپنداری یهودی اتصال به پیغمبر دارد و قرب به خدا پیدا کرده و
علی بن ابیطالب بعید از پیغمبر است؟ این نهایت بیمعرفتی است و این سخن
حد آنانی است که یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم غافلون
کسانی که عقلشان به چشمشان است اتصال جسمی را به جسمی خیال
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میکنند که قرب است اما آنانی که عقل ایشان در دل ایشان است و در باطن
ایشان میدانند که اتصال ظاهری دخلی ندارد.
اگر این را فهمیدی بفهم آن مسأله را اگرچه دور میافتیم از مطلب ،بفهم آن
مسأله را که بسیار سوال میکنند از من حتی عقال برای من مینویسند از راه
دور و از من سوال میکنند و از نزدیک هم آنهایی که شنیدهاند و سخن
فهمیدهاند غفلت میکنند و سوال میکنند که امروز امام ما نیست و چشممان
اماممان را نمیبیند و چون چشممان امام زمانمان را نمیبیند البته نمیتوانیم
حاجات خود را از او بخواهیم ،نمیتوانیم انتفاع از او حاصل کنیم .ای کاش
اماممان را میدیدیم ،اگر میدیدیم بهتر میتوانستیم عرض حال خود کنیم.
این سخنان از غفلت سر میزند ،اینها سخن آنکسی است که یهودی متصل
به پیغمبر را قریب میداند و علی در غزوات را بعید میپندارد ولکن اگر به
باطن نظر کند و علی را قریب بداند و یهودی را در نهایت بعد از پیغمبر
بداند ،میشناسد که اویسی که خدمت پیغمبر نرسید در یکآن و پیغمبر را
در این ظاهر اصال ندید ،او متصل به پیغمبر است و عمری و ابوبکری که
پیغمبر را دیدند و در یکسفره با هم غذا خوردند و زانو به زانوی پیغمبر
نشستند در نهایت بعدند از پیغمبر .اگر کسی این معنی را محقق فهمید باید
بفهمد معرفت به امام و اتصال به امام اتصال به سرخی گونه امام نیست،
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اتصال به سیاهی موی امام نیست ،اتصال به سفیدی چشم امام نیست ،دیدن
طول قامت او و عرض شانه او ،این به کار کسی نمیآید .آیا نه این است که
اگر امام تو بخواهد به غیر این صورتی که دارد در همینآن به صورتی دیگر
ظاهر شود اگر بخواهد میشود بلکه اگر بخواهد در صدهزار صورت ظاهر
بشود میشود .آیا نشنیدهای که امامحسن عسکری صلواتاهلل علیه روزی
پیش خلیفه آن زمان تشریف میبردند جمعی از شیعیان در خدمت آن بزرگوار
بودند و خدمت حضرت آمدند تا بر در داراالمان خلیفه نشستند و حضرت
داخل شدند .آنها نشسته بودند غالم حضرت بیرون آمد که برای چه نشستهاید
و چرا نمیروید؟ گفتند میخواهیم موالی ما چون برگردد زیارت او کنیم و
چشم ما به جمال مبارک او روشن شود و در خدمت او برویم تا به خانه.
غالم آن حضرت فرمود شما اگر امامتان را ببینید میشناسید؟ گفتند چگونه
میشود نشناسیم! دیگر معلوم است گاه هست خنده هم کردند ،گفتند البته
میشناسیم .گفت بنشینید اینجا ،نشستند .بعد که حضرت برگشتند از پیش
خلیفه روانه شدند ،شیعیان در خدمت آن حضرت آمدند ،حضرت داخل شدند
به خانه ،شیعیان عزم انصراف کردند غالم آن حضرت فرمود بایستید تا از
شما سخنی بپرسم .بعد از آنیکه از اندرون برگشت به یکی از آنها گفت
موالی تو چه شکل بود؟ گفت موالی من معلوم است قد بلندی داشت ،ریش
سفیدی داشت ،رنگش فالن ،هیأتش فالن .از یکی دیگر پرسید موالی تو
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چه شکل بود؟ گفت اینکه معلوم است موالی من قد کوتاهی داشت ،ریش
سیاهی داشت ،هیأت او چطور بود .از دیگری پرسید موالی تو چه شکل
داشت؟ گفت قدش فالن ،شکلش فالن ،ریشش فالن ،هیأتش فالن وهکذا
هریک موالی خود را به صفتی توصیف کردند و به شکلی و رنگی و ترکیبی.
مقصود این بود که ایشان به هر شکل بخواهند درآیند درمیآیند .حضرتامیر
میفرماید کالمی که معنی آن این است که انا الذی اتقلب فی الصور کیف
اشاء من رآهم فقدرآنی یعنی منم آنکسی که به هر صورتی که بخواهم درآیم
درمیآیم و در آن صورت ظاهر میشوم .گوشتان را باز کنید ،آنانی که از
اینگونه سواالت میکنند گوششان را باز کنند .حکمای ربانی آنچه
میگویند ابدا اعتنایی به این بدن ظاهر ندارند ،قصد این بدن ظاهر را نمیکنند
زیراکه تو به این حواس که داری غیر رنگ و شکل چیزی نمیفهمی .و
قرمزی امام شما نیست ،سیاهی امام شما نیست ،بلندی امام شما نیست،
کوتاهی امام شما نیست ،چاقی امام شما نیست .اینها دخلی به امام ندارد،
اینها را در یکمجلس به صدطور اگر بخواهند بدل کنند میکنند .این را بگو
ببینم که تو طالب رویت برای چه هستی؟ میخواهی امام را ببینی چه کنی؟
مگر میخواهی اکتساب کمال از سرخی گونه کنی؟ میخواهی اکتساب
کمال از کجی ابرو کنی؟ از سیاهی مو کسب کمالی و علمی کنی؟ اینکه
کمالی نشد و اگر تو را خیال این است که اگر به امام متصل میشدم آنچه
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میخواستم میپرسیدم و جواب میشنیدم ،مپندار که امام تو مثل سایر مردم
جاهل است بلکه امام تو عالم است زیاده از قابلیت تو ،ابدا جواب تو را
نمیدهد اگر قابلیت نداری ،ابدا مسأله و سری و حکمی برای تو بیان
نمیکند .اگر قابلیت داری االن هم او قادر است بر جواب تو و بر حصول
مطلب تو .چرا علم و حکمت به تو نمیآموزند؟ چرا جواب تو را نمیدهند؟
و حال آنکه امام قادر است از هر جای دنیا که بخواهد هرکس هست او را
برانگیزاند مطلب تو را به تو بفهماند .حکمت را از اهلش منع نباید کرد و به
نااهل نباید آموخت و آلمحمد ظالم نیستند و امام زمان تو ظالم نیست .اگر
تو اهل حکمتی برمیانگیزانند کسی را که به تو بیاموزد و اگر نیستی از تو
منع میکنند .اگر در حضور او و در مجلس او هم باشی و از او سوال کنی
به اصطالح قدیم از جراب نوره([ )]7جواب میفرمایند بقدر اندازه قابلیت
تو .آیا نمیبینی در زمان هر امام صاحبسر یکنفر بود و سایر مردم دیگر از
همین عرض سایر ناس بودند و صاحبان نمازی و تقوایی و عبادتی بودند اگر
خوب آدمی بودند ،و صاحب اسرار یکنفر بود یا دو نفر یا سهنفر بقدر
اقتضای آن عصر .االن هم امر چنین است ،چه طلب میکنی از رویت امام؟
چه طلب میکنی از رویت کامل؟ چه چیز کامل را میخواهی؟ سرخی کامل
را میخواهی یا سیاهی کامل را؟ طول قامت او را یا قصر قامت او را؟ آیا
چنان میپندارید که تا قابلیت نباشد آن کامل چیزی به شما خواهد گفت یا
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خواهد گذارد کسی را که او بگوید یا خودش چیزی خواهد گفت؟ قسمها
میخورم که اگر امام زمانتان یا یکی از کاملین برای شما ظاهر شوند و شما
سوال از ایشان بکنید از مطلبی که شما اهل آن نیستید ،جواب خواهد فرمود
تو را چه به این کارها؟ برو نماز خود را درست کن ،برو روزه خود را درست
کن .چنانکه ابوبصیر پرسید از امام جعفر صادق صلواتاهلل علیه که آیا
حورالعین از خلق دنیاست یا از خلق آخرت؟ فرمودند تو را چه کار به اینها؟
برو نمازت را درست کن .چون ایستادی معتدل بایست بگو اهللاکبر ،قرائت
را چطور بکن ،رکوع را چطور بکن ،سجود را چطور بکن و یکی یکی
آداب و شرایط نماز را برای او فرمایش فرمودند .مقصود این است که او از
حورالعین میپرسید ولکن چون اهل این مقام نبود و اهلیت این مقام برای او
نبود جواب به او نگفتند .و تو اعظم نیستی از ابیبصیر ،وقتی بروی پیش امام
و اهلیت مقامی را نداشته باشی و از آن بپرسی ،جواب میفرمایند برو فکر
کار خودت را بکن .چنانکه فرمودند سلمان کان محدثا راوی عرض کرد
که با او حدیث میگفت؟ فرمودند امام او .عرض کرد امام هم که محدث
بود ،که با او حدیث میگفت؟ فرمود اقبل علی شأنک تو را چهکار به این
کارها و هکذا هرکسی بقدر قابلیتش سوال کند او را محروم نخواهند کرد
البته .آیا میگویی در خدا هم بخل هست؟ آیا در خدا عجز هست؟ چرا خدا
نمیدهد؟ خدا که هست ،ظاهر است ،ظالم که نیست ،عاجز که نیست،
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بخیل که نیست ،چرا نمیدهد؟ به جهت آنکه استعداد ندارد .همچنین امامی
که در افعال تابع خداست اگر آشکار شود به تو بیش از آنیکه خدا داده
نخواهد داد .امام فعلش فعل خداست ،بلکه عرض میکنم همینقدری که تو
داری امام تو به تو داده ،اندازه تو همین است ،هیچ طلبی مکن ،هیچ خواهش
رویت امام مکن ،هیچ خواهش رویت بزرگان مکن ،ایشان تو را میبینند،
شرط دادنشان دیدن ایشان است نه دیدن تو .شرط تربیتشان دیدن ایشان است
نه دیدن تو.علم به قابلیت تو شرط ،دیدن ایشان است نه دیدن تو .پس هر
کسی را بقدر اندازه خود میدهند و بقدر اندازه او از او میگیرند و بر او
میگیرند معاذ اهلل اننأخذ اال من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون ابدا تعدی
نمیکنند از آن حق و از آن اندازهای که برای شخص هست .پس بروید سعی
در اصالح قابلیت خود کنید ،سعی در اصالح خود کنید تا به حد کمال
رسید .اگر به حد کمال رسیدی بسا آنکه تو یکدفعه در خانه نشستهای
میبینی یککسی دقالباب میکند ،میروی میبینی غالم موالی تو است
میگوید «یافالن ان موالک یدعوک» بردارد ببرد تو را به خدمت موالی تو.
بعد از آنیکه در تو استعداد و اهلیت دیدند ،تو را ایشان طلب میکنند ،به
حضور خود میطلبند ،آنچه باید بگویند میگویند ،هیچ حاجت دست
پرسهزدن نیست.
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چون سخن به اینجا کشید این را عرض کنم جهال یعنی جماعتی از صوفیه،
اول این را عرض کنم کارهای اغلب مردم به تبعیت است ،هرکاری را به
تبعیت کسی میکنند ،ملتفت نیستند که برای چه میکنند .مثال بالد فرنگ
در انگلیس در اغلب اوقات ابر است و از هوا خاکستر میبارد ،اغلب اوقات
هوا تیره و تار است چون از هوا خاکستر میریزد از این جهت رخت سفید
نمیتوانند بپوشند ،دائم از هوا خاکستر میآید ،جامههاشان را خراب میکند
از این جهت مردم آن والیت جامههای سیاه و تیره رنگ میپوشند ،به این
جهت آنها اینطور میکنند .حاال ایران هم میبینی آنجور لباس میپوشند و
نمیفهمند چرا اینجور لباس میپوشند .خاکستری هم از هوا نمیآید و هرگز
هم نیامده ،به تبعیت آنها این هم جامههای تیره میپوشد .مثال در والیت
آذربایجان رختهاشان را کوتاه میکنند به جهت آنکه بارش زیاد میآید و گل
و شل بسیار است ،حاال این والیت خشکسال هم هست ،هرگز هم آنطور
بارش نیامده ،میبینی رختهاشان را کوتاه میکنند به تبعیت آنها است .فرنگ
از شدت رطوبت اگر روی زمین بنشینند پاهاشان درد میگیرد ،روی کرسی
مینشینند ،در والیت ایران هم حاال کرسی میگذارند .مقصودم این است
که کارهای دنیا اغلبش به تقلید است .اینها را هم که عرض کردم مقدمه
بود ،مقصود نبود ،مقصود این بود که کار تصوف هم اینطور شده .در ملت
عیسی سیاحت باب بوده ،سیاحت از دینشان بوده و از جمله شرایع عیسی
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سیاحت بوده امت او هرکس منقطع از دنیا میشد سیاحت میکرد و به جهت
آنکه در این بیابانها و جزیرهها و راهها از آفات و قطاع طریق ایمن باشند
لباسی که از برای خود درست میکردند یککاریش میکردند مثال پر از پنبه
کهنه میکردند که به آن احدی میل نکند و در میان جنگلها هم چوب
نتراشیده را از درخت میکندند ،این هم عصاشان بود .دیگر یکشاخی هم
برمیداشتند توی آن فریاد میکردند که جانوران بترسند ،اگر در بیابانها یا
کوهها پلنگی یا جانوری به آنها میرسید پف میکردند توی آن شاخ ،صدا
میداد جانوران میترسیدند میرفتند ،این هم شد شاخ نفیر .کاله هم که بر
سر میگذاشتند چندتا تکه جلی برمیداشتند روی هم میدوختند و بر سرشان
میگذاردند که هیأتی باشد که کسی متعرض ایشان نشود و چون مومن بودند
و متقی بودند از شریعتشان بود که یکتا کیسویی([ )]8هم برای خود درست
کرده بودند که در آن مقراضی و آئینهای و سرمهدانی و یکپاره چیزهایی که
اسباب سنت بود که الزم داشتند همراهشان باشد ،این قانونشان بود .این افتاد
دست مردم ،حاال ببین چهچیز توش درآوردند! اوال اینکه توی امت پیغمبر ما
سیاحتی ندارد ،سیاحت از دین پیغمبر ما نیست .حاال که بنا شد سیاحت
کنند آن شاخ را که عرض کردم در امت عیسی برای ترسانیدن جانوران
بهمراه برمیداشتند ،اینها هم برای خود شاخ نفیر درست کردهاند ،چوبی را
بطور خاصی طور عجیب غریبی درست کردهاند برمیدارند این شده
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منتشاء .آن کیسه هم که در آن امت برای اسباب سنت برمیداشتند ،اینها
هم کیسه برمیدارند ،این هم شده جوزدان .کاله مخصوصی هم درست
میکنند این شده تاج ،یکپاره چیزها هم برمیدارند اسمش را گذاردهاند
سنگهای قناعت.
باری ،مقصود این بود که به این حالت و به این هیأت سر میگیرند در بیابانها
و کوهها و تلها و شهرها .از ایشان که میپرسی کجا میروی؟ بابا ما طلب
پیر میرویم ،پی پیر میرویم .مگر باید از پی پیر رفت؟ ما پی پیر رفتنی
نداریم ،مگر باید سیاحت کرد و مرشد طلب کرد؟ مگر مرشد طلبکردن
معقول است؟ طلب عاقل و طلب کامل ممتنع و محال است .حاال میخواهی
طلب کنی تو میروی فالنده آنجا که رسیدی بلکه یکساعت پیش از آنکه
تو بیایی ،از آنجا رفته باشد به جایی دیگر آنجا میروی از آنجا هم رفته ،بلکه
از کرمان میروی به ماهان ،وقتی ماهان رفتی او آمده باشد کرمان ،چهکار
میکنی؟ دو مرتبه برمیگردی کرمان او میرود .آدم عاقل آیا همچو کاری
میکند؟ بلکه زیر فالنسنگ باشد ،بلکه زیر فالنخار باشد ،بلکه در
فالنجزیره باشد .طلب کامل یعنی چه؟ میخواهم عرض کنم ممکن نیست
که خداوند این خلق را امر کند که طلب کامل کنند ،طلب مجهول مطلق
کنند.
صفحه | 157

زحمت بادیه حاجت نبود در ره عشق
خواجه برخیز و برون آی ز خود گامی چند

عسر و حرج در آن است ،بلکه محال است ،هیچ مکلف نیستی نه به مشرق
بروی نه به مغرب بروی ،مطلقا به جایی رفتن مأمور نیستی .بلی هر وقت
ندای کاملی به شما رسید ،صدا بلند شد که در فالن بلد کاملی پیدا شده و
این آثار اوست ،این عالمت اوست و تو دانستی شخص بزرگی است ،حاال
دیگر میخواهی به زیارت او بروی برو ،میخواهی بروی طلب علم از او
بکنی بسیار بجا .لکن العن شعور برمیخیزی راه میافتی که من به طلب
کامل میروم ،به کجا میروی که او را پیدا بکنی؟ بلکه تو باغین میروی
او به زرند باشد ،زرند میروی بلکه او به راور([ )]9باشد .تو به کجا
میروی؟ تو به هر جا بروی بلکه یکساعت پیش از آن او از آنجا رفته باشد،
چهکار میکنی؟ به کجا میروی که او را پیدا کنی؟ این نیست مگر از
وسوسههای شیطان ،این نیست مگر از هرزگیهای این مردم که از وطنها
خود را آواره میکنند ،از گرفتن به شرایع و احکام خود را بری میکنند به
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اطراف دنیا بدوند بیسبب و جهت .دیگر الزم دارد مرتکب نفاق بشوند،
سائل به کف بشوند ،به هر گروهی برسند با آنها نفاق کنند که بتوانند با آنها
راه روند ،حاصل این سیاحتها همینها است.
باری ،برویم بر سر مطلبی که در دست بود و آن این بود که قرب به نبی نه
این است که کسی زانو به زانوی نبی بنشیند و نبی را به چشم ببیند ،بلکه
قریب به نبی و متصل به نبی آن کسی است که نفس او تابع نفس نبی شده و
در جمیع احکام اخذ به حکم نبی کرده و به دین او متمسک شده و در جمیع
اوامر و نواهی رضا و سخط نبی را مالحظه کرده باشد .اگر چنین کرده این
قریب به نبی است و اگر چنین نکرده بعید از نبی است اگرچه زانو به زانوی
نبی نشسته باشد .پس اصل قرب و بعد نبی این است ،نمیبینی اگر حضرت
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله پیغام بدهد به گبری که برو در فالن بلد و به علی
بن ابیطالب چنین پیغامی بده ،حاال آیا این گبر واسطه فیض میشود در میان
محمد و علی؟ آیا معقول است این حرف؟ پس این توسطهای عالنیه و
مشاهدهدیدنها دخلی به جایی ندارد .پس اخذ از نبی بجز علی کسی نکرده،
پس احدی از آحاد بنده محمد نشده .خیالتان نرسد که هیچکس توانسته از
محمد بدون واسطه بگیرد .پس آنانی که خیال میکنند از احادیث نبوی
میتوانند منتفع شوند بدون تصدیق علی مثل جماعتی هستند که آن گبر را
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واسطه فیض میدانند میان پیغمبر و امیرالمومنین .آیا عمر که زانو به زانوی
پیغمبر مینشست ثانی ماخلق اهلل میدانی و علی را بعید میدانی؟ مگر همچو
خیال بکنی .واال هیچکس از احادیث پیغمبر نمیتواند منتفع بشود نه در
زمانی که پیغمبر بود و نه بعد از پیغمبر مگر از باب والیت علی بن ابیطالب
صلواتاهلل و سالمه علیه .شیعه و سنی این حدیث را روایت کردهاند که
پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها در چندین روایت از سنی این حدیث
روایت شده .پس اگر محمد مدینه علم است و علی باب آن است ،پس کسی
که داخل مدینه میشود بایست از بابش داخل بشود ،ممکن نیست کسی از
علم این مدینه منتفع بشود مگر از بابش من اراد المدینه فلیأتها من بابها .فأتوا
البیوت من ابوابها پس در زمان محمد صلی اهلل علیه و آله هرکس از باب
والیت علی بن ابیطالب صلواتاهلل و سالمهعلیه داخل شد او به احادیث
پیغمبر عمل کرده و توانسته عمل کند و درست عمل کرده و هرگاه از باب
والیت داخل نشد و چنان پنداشت که بیواسطه بتواند از احادیث پیغمبر
منتفع شود ،ابدا انتفاع از آنها حاصل نکرده است .خوب گفته است شاعر:
آنکه را روی به بهبود نبود
دیدن روی نبی سود نبود
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پس برای او دیدن پیغمبر یا شنیدن از پیغمبر هیچ فایده نکرده .واهلل احادیث
ظاهره پیغمبر را آنطوری که بایست بفهمند نمیفهمیدند و ایمان به آنها
نیاوردند و اگر ایمان به آنها آورده بودند بعد از پیغمبر مرتد نمیشدند .آنهایی
که از باب والیت علی داخل نشدند و اخذ به گفتار او نکردند جمیعا در
نصف روز کافر و مرتد شدند ،باقی نماندند مگر آنانی که از راه والیت
حضرت امیر اخذ به سنت پیغمبر کرده بودند .پس عبید پیغمبر و عبید حقیقی
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله امیرالمومنین است و ائمه طاهرین صلوات اهلل
علیهم اجمعین که آنها از پیغمبر گرفتهاند بیواسطه دیگری و امروز ـ اگرچه
در بعضی درسها گفتهام حاال هم میگویم تا عام باشد انتفاعش ـ میخواهم
عرض کنم کسی خیال نکند که میتواند از قرآن منتفع شود مگر به تصدیق
محمد صلی اهلل علیه و آله  .جاهلی نگوید قرآن عربی است و به زبان عربی
نازل شده و ما میفهمیم قرآن را و حاجت به محمد نداریم .هرکس چنین
بگوید شیعه عمر خطاب میشود که بعد از آنیکه پیغمبر در مرض موت
فرمود ایتونی بدوات و قرطاس و قلم اکتب لکم کتابا لنتضلوا بعدی ابدا
بیاورید برای من کاغذ و قلم و دواتی تا برای شما بنویسم یکرقعه و
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یکوصیتنامه که بعد از من گمراه نشوید ،عمر گفت «فینا کتاب اهلل و
یکفینا» کتاب خدا در میان ما است ،کفایت ما را میکند ،هیچ احتیاجی به
وصیتنامه نیست؛ و دانست میخواهد چه بنویسد .پس هرکس چنین بگوید
که امروز از قرآن میتواند منتفع شود مگر از باب محمد صلی اهلل علیه و آله
این قرین عمر خطاب میشود .همچنین هرکس گمان کند که از احادیث
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و از سنت پیغمبر میتواند منتفع شد بدون تصدیق
علی بن ابیطالب چنین کسی مذهب تسنن را اختیار کرده .آنکسی که
بگوید ما را حاجتی به آلمحمد نیست ،سنت پیغمبر را ما خود میفهمیم،
احادیث است و عربی است پیغمبر گفته و ما هم میفهمیم ،این مذهب بعینه
مذهب تسنن میشود .مذهب تسنن است که کسی گمان کند که بدون
تصدیق علی بن ابیطالب و ائمه طاهرین علیهم السالم میتوان عمل کرد به
احادیث پیغمبر صلواتاهلل علیه .اگرچه حدیث از پیغمبر است لکن باید از
امام پرسید که این حدیث منسوخ است یا منسوخ نیست ،آیا مراد پیغمبر
همین است یا غیر از این؟ آیا مأمور به این هستیم یا مخصوص آن زمان بوده؟
این علم در پیش آلمحمد است علیهم السالم  .پس امروز میباید تسلیم
آلمحمد کرد و به تصدیق ایشان به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کرد.
همچنین در این زمان که امام ما صلواتاهلل علیه برپا دارنده این شریعت است
و این دین را او حافظ است ،به احادیث ائمه گذشته و به احادیث پیغمبر و
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به قرآن نمیتوان عمل کرد مگر به تصدیق امامزمان مگر به تقریر امامزمان.
آنچه او تصدیق کرد ما باید به تصدیق او بگیریم.
از برای تصدیق امام هم دو معنی است :یکمعنی آن است که عالم بفهمد که
امام چگونه تصدیق کرده و یکمعنی که عوام بفهمند که امام تصدیق کرده
یا نه .اما آنچه عالم باید بفهمد ،عالم را دو راه است :راهی از باطن به امام
خود دارد و راهی از ظاهر .اما راه ظاهر بواسطه روایت روایتکنندگان و
کتابهای حدیث است و آنچه اذن از امامزمان رسیده و در کتابها نوشته شده
به آن عمل میتوان کرد ،از راه ظاهر اطالع به تصدیق امام میتوان پیدا کرد.
و اما راه باطنی که عالم دارد آن است که عالم به صفای سریرت خود و به
اخالص خود به امام و به جد و جهد خود و به آن استمدادی که از امام خود
میطلبد و میبیند امام او چنین حالی او کرده و قلب او را بر این ساکن کرده،
چون او ساکن کرده است میفهمد این به تصدیق امام ساکن شده .و مپندار
امام این کار را نمیتواند بکند .شیطان در کل دنیا این کار را میکند ،آیا
امام تو این کار را نمیتواند بکند؟ شیعیان اگر رجوع به او کنند ،طلب حق
از او کنند آیا هدایت نمیکند؟ آیا امام ضعیفتر از شیطان است؟ شیطان در
جمیع رگ و پی این مردم میرود و القا میکند آنها را معصیت و امام تو
حاضر در قلب مومن نیست؟ آیا امام تو نمیتواند هدایت القا کند؟ واهلل امام
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تو قادرتر از شیطان است ،قاهرتر است ،مطلعتر است .مأمور از جانب
خداوند به هدایت خلق هم که هست .شیطان مأمور به اغوای کل مردم
نیست ،بر شیطان واجب نکرده اغوای مردم را و امام را برای همین آفریده
است که هدایت خلق کند ،واجب کرده بر او هدایت را ،چگونه میشود
امام هدایت نکند؟ پس هرگاه قلب شیعه یا موالی که متوجه ایشان است
استمداد فهم از ایشان کند ،ساکن در مسألهای شود ،همان است تصدیق امام
و میتوان به آن عمل کرد .و اما سایر عوام میزانشان آن عالمی است که از
او اخذ کنند ،او را آئینه مابین خود و مابین امام دانستهاند ،عکس امام در او
میافتد و از او به ایشان میتابد و دین امام از او به ایشان میرسد و ایشان
میفهمند .پس منتهای سعی خود را بکنید و بدانید کی واسطه در میان شما
و امام است.
ای بسا ابلیس آدمرو که هست
«معلوم است» پس به هر دستی نباید داد دست
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اگر یکی از ماها را ببینید که رشوه میخوریم ،یا اغماض از حق میکنیم،
یا طلب دنیا میکنیم اگرچه از حرام باشد ،ببینید هر جایی از دنیامان سوراخ
شود پینهای از دین خود میکنیم بر آنجای از دنیا میزنیم ،اگر ببینید ما را
که هرگاه دو نفر آمدند پیش ما به مرافعه ،یکی رفیق و یکی بیگانه و ما
جانب رفیق را گرفتیم ،یکی دو تومان رشوه داد یکی پنج تومان ،ما جانب
پنجتومانی را گرفتیم ،اگر ببینید ما را که امروز صاحب هیچچیز نیستیم و
چون به منصب قضاوت رسیدیم دههزار تومان و صدهزار تومان پیدا میکنیم،
نمیفهمم من که چطور میشود همچو میشود؟ نمیدانم از من که مسأله
حیض پرسیدند و جواب گفتم که حیض اقلش سهروز است و اکثرش دهروز،
حاال مثال پانزدهتومان گیر من آمد هیچ دخلی نداشت ،چطور میشود که من
که هیچ ندارم به محضی که دو تا مسأله دانستم صاحب دههزار تومان و
صدهزار تومان میشوم ،اگر کسی جواب بگوید که عده را باید سهحیض
نگاه داشت ،آیا پول به آدم میدهند؟ مردکه روستایی است و هیچ ندارد،
ششماه وارد والیتی که شد و قضاوت کرد میبینی صاحب دههزار تومان،
صدهزار تومان میشود .پس هرگاه یکی از ماها طالب دنیاییم و عاشق
دنیاییم بدانید که عاشق ،جمیع ماسوای معشوق را فدای معشوق میکند.
بدانید که جمیع شماها را فدای معشوق خودمان که دنیا است میکنیم .گول
نخورید ،هرچه تعارفتان هم بکنیم برای این است که شما را به کمند
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بیندازیم ،شما هم برای ما کاری بکنید ،مداخل برای ما بکنید راهش این
است بدانید که اگر ما طالب دنیا شدیم غیر دنیا را فدای دنیا میکنیم ،دین
است خوب است ،کتاب است خوب است ،سنت است خوب است .عاشق
معنیش این است .و اگر طالب دنیا دیدید ما را ،متهم کنید ما را در دینمان،
بگویید این دین ندارد ،دین را فدای دنیا کرده ،ما از این چه بگیریم؟ آیا اگر
تو طبیبی دیدی که الزال علیل است ،به معالجه او چه اعتمادی میکنی؟
کحالی([ )]10که خود را کور کرده باشد آیا تو چشم خود را دست او
میدهی؟ ما اگر دین داشته باشیم باید خود را متذکر کنیم ،باید در دنیا زهد
داشته باشیم و راغب به آخرت باشیم ،نباید طالب دنیا باشیم.
چون این را دانستی عرض میکنم که چهبسیاری از مومنین علما را قدح
میکنند ،دنیا بر بسیاری از مردم مخفی است و نمیدانند .بسا گدای سر
کوچه که هیچ ندارد از مخ دنیا و اهل دنیاست ،بسا کسی که صاحب کرور
است اهل دنیا نیست .یوسف پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السالم پادشاه بود
و با وجود پادشاهی پیغمبر خدا بود .بگویید ببینم آیا زاهد در دنیا بود یا اهل
دنیا؟ داود پیغمبر با وجود پادشاهی آیا تو میگویی راغب در دنیا بود یا زاهد
در دنیا؟ سلیمان پیغمبر بود و چنان پادشاهی داشت که احدی مثل او پادشاهی
نداشت ،آیا راغب در دنیا بود یا معرض از دنیا؟ موسی علی نبینا و آله و
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علیهالسالم سلطنت داشت ،قشونکشی میکرد ،آیا میگویی زاهد در دنیا
نبود؟ پس (زهد در ظ) دنیا به کمی مال نیست .امیدوارم که شما که اینها
را میشنوید از من دیگر جهالت نورزید ،مبادا شما زهد را در رختهای
پارهپاره بدانید ،در عمامه شل و مل که به گردنش افتاده باشد بطوریکه:
هرکس که دید آن سر و شکل و عمامه را
گفت «معلوم است» گویا عزای اشرف اوالد آدم است

تحتالحنکش به خاک میکشد ،شال کمرش توی دست و پایش افتاده،
بگویید این چقدر مرد زاهدی است .نه واهلل ،این زهد نیست .چهبسیار از
مردم که این را دام خود قرار دادهاند ،روی دام خاشاک میریزند ،خاک
میریزند که مرغ بیچاره دام را نبیند و بیاید بنشیند و به دام افتد .همچنین
این رختهای کهنه پاره پاره را دام خود قرار دادهاند که بیایند صاحبان دولت
بر این بنشینند و بر این ترحم کنند ،وظیفهها بدهند ،جایزهها بدهند ،تکریمش
کنند ،بگویند آقا زاهد است ،آقا عابد است .پس شما مبادا زهد را و ایمان
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را بکلی در این بدانید که تسبیحهای دانهدرشت در دست بگیرید و ذکرهای
شفوی بکنید« .علی امم ممن معک و امم سنمتعهم» میخواند در مجلس
دائم لبهاشان برهم میخورد ،نمیدانم این چطور ذکری است هی تسبیحها
را میگرداند و لبها را بهم میزند مبادا که شما خیال کنید این زاهد در دنیا
و راغب به آخرت است ،یا خیال کنید آنکسی که مثل سلیمان بر سریر
سلطنت نشسته است آن راغب به دنیاست .نه واهلل زاهد در دنیا آنکسی است
که از حرام دنیا بکلی اجتناب کرده،از شبهات دنیا مهماامکن اجتناب
میکند ،از مکروهات دنیا مهماامکن اجتناب میکند ،از فرائض الهی تجاوز
نمیکند ،حقوق الهی را مهماامکن بجا میآورد .حاال خدا مقدر کرده پولی
برایش رسیده امسال ملکش دههزار من گندم کرده ،حاال خدا داده چه بکند؟
دور بریزد؟ وانگهی حدود خدا را جمیعا به این سلطنت بانجام میرساند.
حاال یکی میآید یکعبای نوی به من میدهد ،من نپوشم که باید زاهد باشم؟
مفت رسیده چکارش کنم؟ نپوشم که مردم بگویند آقا زاهد است و عبای
شره شره دوش بگیرم؟ اینها حرف است؟ اینها مکر است .بسا گدایی که
گدایی میکند و راغبتر است به دنیا از اغنیا ،دلیلش آنکه صددینار از حرام
اگر گیرش بیاید ،از هر راهی مال گیرش بیاید میگیرد ،دنیا را همین مال
میداند .آدم پستهمتی میخواهد طالب مال باشد .طالبان دنیا ،بلندهمتان
هستند که جمیع مال دنیا را برای عزت و آبرو میخواهند دنیاشان را جمیعا
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صرف میکنند محض اینکه برود آن باال باال بنشیند ،همان را میخواهد؛ این
پستهمتی است که راضی میشود فحشش بدهند صددینار هم به او بدهند.
اهل دنیا کسی است که از حرام اجتناب نمیکند ،از مکروهات اجتناب
نمیکند ،از شبهه اجتناب نمیکند و آنکه اینطور نیست اهل دنیا نیست
اگرچه مال بسیار داشته باشد .دیدهایم جماعتی که صاحبان اموال بسیارند
لکن هر طور مالی که گیرشان بیاید ،بمحض شبهه از او اعراض میکنند .به
مکانی که احتمال میرود که اگر آنجا بروند دینشان تلف میشود نمیروند،
بر فرشی که اگر بر آن بنشینند احتمال میرود دینشان نقصان پیدا کند
نمینشینند ،با کسی که احتمال میدهند ضرر به دینشان داشته باشد
نمینشینند ،نگاه به کسی که احتمال ضرر دینی در آن بدهند نمیکنند،
معاشرت با او نمیکنند .ولکن از آنطرف چهبسیار زاهد عابد که میبینی
عصای آبنوسی بر دست ،عمامه مولوی بر سر ،ردای نازک بر دوش ،گامهای
کوچک کوچک برمیدارد ،ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم میگوید
از آنطرف زن مردم را میبرد ،مال مردم را میبرد ،اشک چشم یتیمان را
میگیرد افشره میکند ،گوشت جگر بیوهزنان را کباب میکند ،از هیچ
معصیتی مضایقه ندارد لکن میبینی با ال حول و ال قوه اال باهلل حالت حالت
تقوی و زهد .پس شما چشم خود را باز کنید ،گول مخورید ،خیال نکنید
که هر کس دولتی دارد و سر و شکلی دارد ،سر و شکلش به سر و شکل
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آدم میماند او طالب دنیا است و اهل دنیاست و آنیکه آدم از دیدنش تهوعش
میگیرد بگویید این چه مرد خوبی است ،این مرد خداست .میبینم که بیشتر
این بزرگان و حکام و صاحب منصبان را که طالب قاذورند ،هرجا یکآدم
چرک کثیف پچلی دیدند میگویند اهلاهلل همین است ،باید این را تعظیم و
تکریم کرد .هرکس که پاک و پاکیزه و شسته و رفته است میگویند این از
اهل دنیا است .باری؛
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته سخن در معنی عبادت بود و عرض کردم که عبادت خدا را
بیواسطه بجز محمد صلی اهلل علیه و آله کسی نکرده .آن بزرگوار است که
از خداوند عالم بدون واسطه گرفته است و بسوی خدا بدون واسطه توجه
نموده است و عبادت کرده است خداوند عالم را .و اما به یک واسطه بجز
آلمحمد علیهم السالم احدی خدا را عبادت نکرده ،آن بزرگوارانند که خدا
را عبادت کردهاند بواسطه آنکه از محمد صلی اهلل علیه و آله اخذ کردهاند.
جمیع خواهش خدا را از محمد صلی اهلل علیه و آله اخذ کردهاند بدون واسطه
و بسوی خداوند عالم رفتهاند و خداوند عالم را عبادت کردهاند بواسطه
محمد صلی اهلل علیه و آله  ،بیواسطه نتوانستهاند بسوی خدا سیر کنند و
بدون هدایت و دلیل هادی نتوانستهاند که بسوی خدا سیر کنند بلکه بواسطه
محمد به هدایت او و داللت او و به مصاحبت او و به قوت و قدرت او و از
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باب توالی او و در آئینه وجود او توانستهاند که انوار خدا را مشاهده کنند و
خدا را عبادت کنند و قصد خداوند عالم را جلشأنه بکنند .و اما به دو
واسطه بطور حقیقت پیغمبران توانستهاند که خدا را عبادت کنند و آنها
بواسطه ائمه طاهرین و بواسطه پیغمبر خاتمالنبیین صلی اهلل علیه و آله خدا
را عبادت کردهاند و آنچه دارند از آثار نبوت و از علوم نبوت بواسطه
خاتمالنبیین و بواسطه ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم اجمعین دارند .نه این
است که از خدا به انبیا فیضی رسیده باشد ،یا مددی و علمی ،قوتی ،قدرتی،
حکمتی به سایر پیغمبران رسیده باشد بدون وساطت محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم اجمعین .آیا نشنیدهای آنچه را که امامحسن عسکری به
خط مبارک خود نوشت و در میان شیعیان یافت شد و آن حدیث را روایت
کردند از روی خط مقدس آن حضرت و آن این بود که ان الکلیم لماعهدنا
منه الوفاء البسناه حله االصطفاء یعنی موسی را ،موسای کلیم پیغمبر را چون
از او دیدیم که مرد باوفایی بود و چون او را از اهل وفا شناختیم به او خلعت
نبوت پوشانیدیم .یعنی بواسطه ما علم نبوت و حکمت نبوت و قدرت و
قوت و معجزه نبوت به موسی رسیده و او چون متوسل به ما شد خداوند عالم
به او داد آنچه را که داد .مقصود این است که به پیغمبران بدون واسطه وحی
به ایشان نمیرسید و روحالقدس به ایشان بدون واسطه محمد و آلمحمد
علیهم السالم تعلق نمیگرفت .پس ایشان آنچه را که از کمال دارند و آنچه
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را که از دین و ایمان یافتهاند بواسطه محمد و آلمحمد علیهم السالم
یافتهاند .بلکه در حقیقت عرض میکنم که در بقعه امکان دینی جز دین
محمد نیست و شرعی جز شرع محمد صلی اهلل علیه و آله نیست .نبی مبعوث
به جمیع ماسوی اهلل محمد است صلی اهلل علیه و آله و اولیاء و اوصیاء در
جمیع کائنات آلمحمدند علیهم السالم و اما سایر پیغمبران و سایر مومنان
جمیعا از امت محمدند صلی اهلل علیه و آله و جمیعا از شیعیان امیرالمومنینند
صلواتاهلل علیه .آیا قرآن نخواندهای درباره ابراهیم که خدا میفرماید و ان
من شیعته البرهیم یکی از شیعیان امیرالمومنین بود ابراهیم .پس جمیع
پیغمبران و جمیع امتهای ایشان جمیعا امت محمدند و شیعه آلمحمد
صلواتاهلل علیهم ،لکن چون حوصله مردم تنگ است و عقل ایشان به چشم
ایشان است چنان میپندارند که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله پیش از آنکه به این
دنیا بیاید و در این دنیا تولد کند نبوده ،همچو میپندارند .پس تعجب میکنند
که چگونه پیغمبر ،پیغمبر جمیع کائنات است؟ چگونه جمیع خلق امت
پیغمبرند و چنان میدانند که ائمه پیش از تولدشان در این دنیا نبودهاند ،و
اینها اشتباهی است که میکنند .در احادیث بسیار کتابهای مرحوم مجلسی
را وا کنند ببینند ،خداوند حضرت پیغمبر را صلی اهلل علیه و آله هزار هزار
دهر پیش از جمیع کائنات آفریده .هزار هزار دهر پیشتر که هر دهری
صدهزار سال که هر سالی صدهزار ماه باشد و هر ماهی صدهزار هفته و هر
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هفتهای صدهزار روز باشد و هر روزی مثل هزار سال از سالهای این دنیا
باشد .بقدر این مدت اگر میتوانی حساب کنی خداوند محمد و آلمحمد را
به این مدت پیش از جمیع کائنات آفریده .و کائنات را هم خیال مکن همین
عالم و خیال مکن همین آدم و همین بنیآدم .حضرتباقر فرمود آیا تو گمان
میکنی که خدا به غیر این عالم عالمی دیگر نیافریده و به غیر این آدم آدمی
دیگر نیافریده؟ بلکه خدا هزار هزار عالم آفریده و هزار هزار آدم آفریده که
این عالم آخری آن عالمهاست و این آدم آخری آن آدمهاست .جمیع این هزار
هزار عالم پس از وجود محمدند و آلمحمد سالماهلل علیهم اجمعین بر جمیع
این عالمها هزار هزار دهر مقدمند .خداوند ایشان را آفرید و حال آنکه قلم
را خلق نکرده بود و لوح را نیافریده بود و عرش و کرسی و آسمان و زمین
و دنیا و آخرت و هزار هزار عالم را نیافریده بود ،خداوند آن بزرگواران را
آفریده بود و تسبیح میکردند خدا را و تهلیل میکردند خدا را و تقدیس
میکردند خدا را و دائم در عبادت خدا بودند تا اینکه مشیت خداوند قرار
گرفت که از نور مقدس پیغمبر قلم را بیافریند و از نور مقدس ائمه طاهرین
لوح را بیافریند .از نور مقدس پیغمبر عرش را آفرید ،از نور مقدس ائمه
طاهرین کرسی را آفرید و دوازده برج در کرسی گذارد تا دلیل بودن آن
بزرگواران صلواتاهلل علیهم دوازدهنفر باشد .و بعد از نور مقدس این
بزرگواران سایر کائنات را آفرید .پس گمان مکن که این بزرگواران نبودهاند
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مگر هزار و دویست و کسری قبل از این و نبودهاند مگر کسانی که از این
مادران تولد شدهاند ،حاشا .روزی حضرتامیر از دور میآمد پیغمبر صلی اهلل
علیه و آله فرمود مرحبا بمن خلقه اهلل قبل ابیه آدم باربعین الف عام خوش
آمد آن کسی که خدا او را چهلهزار سال پیش از پدرش آدم خلق کرده ،پس
ایشان مقدم بودهاند .نشنیدی که بعد از آنیکه فرعون قصد کشتن موسی را
کرد حضرت امیر برای او ظاهر شد در اسلحه طال ،چون طال در نظر فرعون
عظم بزرگی داشت و طال را اسباب جاللت و سلطنت میدانست و
مخصوص سلطان میدانست؛ حضرتامیر از برای او با اسلحه طال ظاهر
شدند فرمودند تو قصد موسی کردی؟ میخواهی تو را با این نیزه هالک کنم؟
فرعون ترسید و خود را خراب کرد و از تخت افتاد.
باری ،مقصود این بود که این بزرگواران پیشتر بودهاند و جمیع عالم امت
ایشانند و رعیت ایشانند و پیغمبرانی که سابق آمدهاند در میان مردم ،امت
پیغمبر ما و شیعیان ائمه هدی علیهمالسالمند .پیغمبران بمنزله علما بودهاند،
همه امت پیغمبرند و پیغمبران سلف علمای امت این پیغمبرند .آنچه شنیدهای
از معنی علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل یکمعنی او این است که اگر علمای
امت من را میخواهی بشناسی و بدانی و بفهمی مثل پیغمبران بنیاسرائیل
آدمی ،آنها از علمای امت من هستند .مقصود این است که دین دین پیغمبر
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است و امت امت پیغمبر و پیغمبران علمای امت پیغمبرند و دین پیغمبر را به
مردم رسانیدهاند .پس جاهالنه کسی خیال نکند که اگر دین همه دین پیغمبر
است پس از چه موسی بطور یهودیت دینی آورد و دین یهودی غیر دین اسالم
است ،و از چه عیسی نصرانیت را آورد و اینها غیر از دین اسالم است.
میگویم این خیال از تفکر نکردن و از جهالت میشود .آیا نه این است که
پیغمبر ما ،در اول اسالم مسألههای چند فرمود و پس از چندی آن مسأله را
تغییر داد و بطوری دیگر فرمود؟ آیا نه این است که ضروری مسلمانان است
که در اول اسالم پیغمبر نماز بسوی بیتالمقدس میکرد مادام که در مکه
بود و مدتی هم در مدینه بود و رو به بیتالمقدس نماز میکرد تا آنکه یکروز
در اثنای نماز بر او وحی رسید و آمد جبرئیل و برگردانید روی او را بسوی
کعبه .این بدیهی اسالم است که پیغمبر اول به بیتالمقدس نماز میکرد و
آخر رو به کعبه نماز کرد .کدامیک دین پیغمبر است؟ بگویید ببینم اگر
میگویید بیتالمقدس ،پس چرا به کعبه نماز میکنید؟ و اگر میگویید کعبه
چرا چندی رو به بیتالمقدس نماز کردند؟ سرش این است که همه دین
پیغمبر است .پیغمبر پادشاهی است از جانب خدا بر خلق ،در اول اسالم
اینطور صالح خلق را میدانست که بسوی بیتالمقدس نماز کنند ،بعد که
اسالم قوت گرفت دید مردم حاال دیگر متحملند اگر آنها را از قبله بگرداند،
آنها را برگردانید بسوی کعبه .در اول جدیداالسالم بودند ،اگر با آنها مدارا
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نمیفرمود یکدفعه مردم را از یهودیت بسوی کعبه میخواند ،یهود راضی
نمیشدند و اسالم نمیآوردند و در مدینه یهود بسیار بود همینکه دیدند او
هم به قبله خودشان نماز میکند گفتند نه ،این دین هم چندان باکی ندارد،
به قبله ما نماز میکند ،میل کردند و مسلمان شدند .و بعد از آنیکه قوت
گرفت اسالم و ثابت شدند بر مسلمانی و مطیع شدند ،ایشان را منصرف کرد
بسوی کعبه .در اول اسالم اگر مردی میمرد زن او بایستی تا یکسال عده
نگاه دارد به جهت آنکه در زمان جاهلیت اینطور میکردند و بسیار در
نظرشان قبیح بود که مرد که مرد پیش از یکسال زن برود شوهر کند .پس
پیغمبر هم به جهت مدارا و رم نکردن آنها فرمود عده را یکسال نگاه دارند.
بعد از آنیکه اسالم قوت گرفت از این ایشان را منصرف کرد و عده را به
چهار ماه و ده روز قرار گذارد به جهت آنکه دید حاال دیگر میتوانند از آن
دین پدر و مادریشان بگذرند و ثابت در اسالمند .همچنین مسألههای بسیار
در اول اسالم بود ،بعد از آنیکه اسالم قوت گرفت آن را تغییر دادند .در اول
اسالم میراث را به دوستان میت میدادند و به هرکس از اولیای میت بود نه
وارث او ،بلکه به برادر دینی اولش میرسید .چون اسالم قوت گرفت قرار
شد به وارث بدهند .پس میشود پیغمبر دین خود را به جهت مصلحت رعیت
و به جهت صالح ملک هر طوری که صالح مردم را میداند عوض کند و
تغییر بدهد .مانند اینکه مریض میرود امروز پیش طبیب ،طبیب او را منضج
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میدهد این هم منضج میخورد ،دو روز دیگر میشود صالح او را در مسهل
میبیند مسهل میدهد او میخورد ،باز صالح بیمار را در منضج میبیند منضج
میدهد ،هر طور که صالح بیمار را میداند تغییر میدهد .همچنین خداوند
عالم به نبی نازل کرد هذا عطاونا فامنن او امسک بغیر حساب این دینی که
ما به تو دادهایم عطایی است از ما که به تو کردهایم ،میخواهی بگو
میخواهی مگو ،هرطوری صالح میدانی همانطور کن .بر امت هم نازل
کرد که مااتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا آنچه رسول به شما
میگوید بکنید بکنید و آنچه میگوید نکنید نکنید ،باید مطیع رسول باشید.
من یطع الرسول فقداطاع اهلل هرکس رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت
کرده .پس در اول اسالم هرچه صالح دانست گفت ما باید اطاعت او کنیم،
فضول نباید باشیم .بعد هم که طوری دیگر فرمود باید اطاعت کنیم .پس تو
مپندار دین خدا یکچیز معینی است که تغییر و تبدیل نمییابد بلکه دین خدا
رضای محمد است ،دین خدا پسند محمد است ،دین خدا صالحدید محمد
است و آنچه محمد صلی اهلل علیه و آله صالح بداند همان است دین خدا.
آیا نمیبینی که اگر پادشاهی حاکمی را به یکوالیتی حاکم کند دستورالعمل
رعیت رضای آن حاکم است ،هرچه صالح دید آن حاکم دستورالعمل رعیت
همان است .فرمانی از جانب پادشاه آمده که ما حاکمی را که پسندیدیم
صالح ملک خود را و صالح شما را در آن دیدیم ،پس فالنکس را حاکم بر
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شما کردیم .حاال باید جمیع شما به رأی او راه بروید و تمکین او کنید ،ما
از او خاطرجمعیم که بجز رأی ما رأی دیگری نخواهد داشت ،بجز صالح
ملک ما کار دیگری نمیکند پس شما اطاعت آن حاکم را کنید .همچنین
خداوند پیغمبر آخرالزمان را بعد از آنیکه تأدیب کرد و بعد از آنیکه ادب او
را کامل کرد بر او نازل فرمود که انک لعلی خلق عظیم اخالق تو دیگر حاال
اخالق عظیم شده ،ادب تو به نهایت کمال رسیده ،آنچه صالح ملک را
میدانی همان کن .پس دین خدا همان صوابدید محمد و آلمحمد است
صلواتاهلل علیهم اجمعین .اگر صبح ببینی چیزی را بر خلق فریضه فرمود و
پسین ببینی همانچیز را حرام فرمود مبادا چیزی به خاطر تو برسد ،آنچه او
میگوید دین خدا است.
اگرچه از مطلب دور میافتم لکن این مطلب هم مطلبی بزرگ است ،مطلبی
عظیم است باید عرض کنم و آن این است که عرض میکنم که شیعه
نخواهی شد مگر اینکه اعتقاد تو این باشد که آنچه محمد و آل محمد علیهم
السالم بگویند آن دین خداست .فیالمثل هرگاه تو را خانهای باشد و در آن
خانه اسباب و آالت گذارده باشد ،آیا نه این است که من وقتی داخل خانه
تو میشوم هر جایی که رضای تو است باید بنشینم .اگر گفت من آنجا
راضی نیستم بنشینی و من بنشینم بر من حرام میشود نشستن آنجا .چون این
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کلمه را گفتم این را بخصوصه عرض کنم که متذکر بشوید ،در خانه کسی
که میروید هرجا که میگویند بنشینید همان جا بنشینید دیگر تعارف مکنید
که بگویید خیر همینجا مینشینم .یکپاره تعارفها هست که خوب نیست.
هرجا گفت بنشین بنشین ،دیگر حاال میگویی خیر همینجا هم خوب است،
بلکه صالح نمیداند تو آنجا بنشینی .گاه است آنجا که تو مینشینی عیالش
پیدا باشد ،دلش نمیخواهد آنجا بنشینی .خیالشان میرسد این ادب است که
هرچه میگویی بفرمایید آنجا بگویند خیر همینجا هم خوب است .همینجا
هم خوب است یعنی چه؟ باید اطاعت کرد صاحبخانه را .جایی که میگوید
بنشین بنشین اگرچه صدر آن مجلس باشد که از آنجا باالتری نیست .هرجا
او میگوید تو بنشین ،مال مالش است ،خانه خانهاش است .اینها را معترضه
گفتم تا یاد بگیرید به جهت آنکه خیلی مردم تعارفهای بیجا دارند .همچنین
اگر صاحبخانه گفت این کاسه را آنجا بگذار آنجا بگذار ،هرجا میگوید
بگذار .اگر بگوید راضی نیستم دست به این کاسه کنی بر من حرام است
دست به کاسه کنم .اگر پنجدقیقه دیگر راضی شد بر من جایز است دست
به کاسه کنم .دو دقیقه دیگر که گذشت باز بگوید راضی نیستم ،بر تو
فریضه میشود که دست به کاسه نکنی و بر تو حرام است دستکردن اگر
باز بگوید راضی هستم باز بر تو جایز میشود .پس تو در خانه خود فرائضی
چند فرض میکنی .کاسه اگر دست تو باشد بگوید بگذار زمین ،فرض است
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بر تو ،واجب است بر تو بگذاری زمین .پس فرائضی چند صاحبخانه بر تو
فرض میکند و حرامی چند بر تو حرام میکند .بسیاری از امور را بر تو حرام
میکند .بگوید اینجا منشین بر تو حرام میشود ،بسیاری از چیزها را
صاحبخانه مستحب میکند میگوید این پسندیده من است اگر همچو کاری
را بکنی من راضیترم ،خوشترم میآید این مستحب میشود بر تو .بسیاری
را بر تو مکروه میکند میگوید حرفی ندارم لکن خوشم نمیآید تو اینجا
نشسته باشی ،حرفی هم ندارم لکن ننشینی خوشترم میآید ،این مکروه
میشود .یکپاره چیزها را صاحبخانه مباح میکند بر تو مختاری در آن
چیزها .صاحبخانه است و اختیار خانه خود را دارد .حاال اگر بر تو مباح
کرد چیزی را یا حرام کرد ،این غیر دین خدا که عمل نکرده .خدا این مرد
را مختار خانه خود قرار داده ،حکم او را نافذ در این خانه خود فرموده و امر
به اطاعت صاحبخانه کرده .تو شیعه نخواهی شد تا اعتقاد نکنی که خداوند
عالم این ملک را به تیول محمد و آلمحمد سالماهلل علیهم داده ،جمیع آسمان
و زمین را مسخر کرده برای محمد و آلمحمد علیهم السالم و خلق لکم
مافی االرض جمیعا و جمیع آنچه در این زمین است مال محمد است.
میخواهم عرض کنم اگر کسی خوانده باشد احادیث آلمحمد را میداند
که وقتی خدا آدم را آفرید کسی در این زمین نبود ،مالکی برای این زمین
نبود اصال .خدا آدم را که آفرید زمین را تیول او کرد و زمین مال او شد و
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پس از آدم معلوم است وصی آدم که شیث بود زمین تیول او بود و همچنین
بعد از آن پیغمبری پس از پیغمبری ارث بردند تا اینکه از همه اینها ارث رسید
به محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین .ان االرض یرثها عبادی
الصالحون این بزرگوارانند که وارث زمین و آسمانند و این بزرگوارانند که
صاحبخانه دنیا و آخرتند واهلل .آیا نشنیدهای قسیم جنت و نار علی بن
ابیطالب است؟ اگر خانه خانه او نیست مال که را قسمت میکند؟ خانه
اوست خدا به او داده ،دنیا و آخرت مال اوست و وقتی که این ملک جمیعا
ملک طلق ایشان شد و تیول ایشان داد خدا حاال دیگر خدا از خدایی خود
نمیافتد .خانه من مال من است و خدا از خدایی نمیافتد ،هر صاحبمالی
ادعا میکند که مال مال من است و قسم میخورد که مال من است و راست
هم میگوید و خدا از خدایی خود نمیافتد .همچنین این ملک ملک طلق
محمد و آلمحمد سالم اهلل علیهماجمعین است و خدا هم از خدایی نیفتاده
هو المالک لماملکهم و القادر علی مااقدرهم علیه ،العبد و مایملک لمواله
محمد و جمیع خانه محمد مال خداست ،محمد که بنده خدا شد خانه بنده
هم مال آقاش است ،خودش و خانهاش همه مال خداست لکن خانه خانه
اوست و وقتی همچنین شد خدا از خدایی خود عزل نشده و این خانه خانه
محمد و آلمحمد است صلواتاهلل علیهم اجمعین .و اگر خانه خانه او شد و
اعتقاد کردی این را پس حاال اگر بگوید راضی نیستم شما نوکران دست بر
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فالنچیز بگذارید ،بر همه حرام میشود دست بگذراند و اگر یکساعت بعد
گفت راضی هستم حالل میشود .اگر گفت فالنمال بر شما حرام ،حرام
میشود .یکساعت بعد گفت حالل ،حالل میشود .اگر گفت اینجا بنشینید
حالل است بر شما در این خانه که سکنا دارید بنشینید و اگر یکساعت
دیگر بگوید حاال دیگر نمیخواهم توی خانه خودت بنشینی ،نشستن در این
خانه بر تو حرام میشود .اگر گفت راضی نیستم این زنی را که برای خود
عقد بستهای نگاه داری ،بر تو حرام میشود .این بر مردم خیلی ناگوار است
حتی آنکه میپرسند که اگر پیغمبر یکچیزی را میخواست آیا بر او حالل
بود یا نه؟ اینها از ضعف ایمان مردم است ،جمیع شما بنده زرخرید محمد و
آلمحمدید سالماهلل علیهم .این پیه را به خود بمالید که تا امامتان گفت
فالنچیز بر شما حرام است آن را حرام بدانید ،تا گفت حالل است حالل
بدانید.
مباشید مثل آنکه پای منبر مرحوم مجلسی نشسته بود ،مالجعفر نامی بود،
پای منبر نشسته بود و مرحوم مجلسی موعظه میکرد گفت شکر کنید که
در زمان غیبت واقع شدهاید و آن اوضاع زمان ظهور را نمیبینید .مالجعفر
از اینحرف چیزی در دلش خلجان کرد .شب به اتفاق خواب دید که منادی
ندا کرد که ظهور امام شده است ،خوشحال و خرم شد برخاست برود امام
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را پیدا کند .رفت تا اینکه امام را پیدا کرد ،خدمت حضرت مشرف شد و
کرنشی و تعظیمی کرد و خوشحالی داشت .خدمت حضرت ایستاده بود در
این اثنا یککسی آمد خدمت امام کرنش کرد عرض کرد این مالجعفر این
ملکی که دارد فالنآباد مثال خالقآباد این ملک مال من است ،پدر مالجعفر
غصب کرده و حاال به ارث به او رسیده ،حاال حکمش چهچیز است؟
فرمودند ما احتیاج به شهود و بینه نداریم ،ما به علم امامت میدانیم که ملک
مال تو است .مالجعفر برو ملک مردم را واگذار .رفت ملک را واگذارد و
آمد خدمت امام .اینجا یکقدری دماغش سوخت ،مالجعفر ایستاده بود یکی
دیگر خدمت امام آمد عرض کرد فدای تو شوم این خانه که مالجعفر نشسته
از عموی من بوده و به من رسیده و حاال مال من است و در دست مالجعفر
غصب است .فرمود مالجعفر برو خانه مردم را خالی کن بده .مالجعفر رفت
خانه را خالی کرد عیال خودش را برداشت آورد سر کوچه واداشت .در این
مرتبه یکقدری دماغش بیشتر سوخت ،توی کوچه سر اسبابهاش ایستاده بود
که کسی چیزی نبرد یکی آمد خدمت امام عرض کرد که این زنی که
مالجعفر گرفته این زن وقتی در خانه خودشان بود او را در خفیه برای من
عقد کرده بودند و وقتی آمدند او را برای مالجعفر بگیرند او خجالت کشید
اظهار کند و بروز نداد و االن این زن زن من است .امام فرمودند راست
میگویی زن مال تو است ،مالجعفر برو و زن مردم را دست شوهرش بده.
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رفت داد آمد سر کوچه پیش اسبابهاش ایستاده بود گم نشود .یکدفعه فراشی
از جانب امام آمد که امام میفرماید پسری که به زنا تولد کرده باشد حاللزاده
نیست و در عهد ما حرامزاده نباید باشد ،باید بچههای خود را گردن بزنی.
آمد پیش امام دست به ریش خود گرفت گفت اگر تو امام باشی این ریش،
و از خواب برجست.
مقصود این است که اینطور نباشید نسبت به امامتان ،اگر جمیع مال شما را
ببخشد ،اگر جمیع اهل و عیال شما را ببخشد تمکین باید بکنید .اگر بگوید
توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم باید تمکین کنید .اگر بگوید سر خود را
ببر تو ،نباید رحم کند دست تو به گلوی تو ،اینطور تمکین داشته باش برای
امام خود .ملک ملک ایشان است ،خانه خانه ایشان است ،جمیع مردم بنده
زرخرید ایشانند بلکه تو بنده خود را نمیتوانی بکشی و ایشان مأذونند در
کشتن هرکس که بخواهند .آنچه بکنند عدل است ،تو اگر به مهمان خود
بگویی این کاسه را از این طاقچه که گذارده بردار آن طاقچه بگذار ظلم
نکردهای ،همچو صالح دانستهای .ایشان هم اگر صالح بدانند بخواهند
جمیع روی زمین را هالک کنند ظلمی نکردهاند ،مصلحت چنین دانستهاند.
اگر اینطور تمکین برای امام خود داری شیعهای واال مرد خودرأیی هستی.
امام تا هرجا مصلحت دانسته کرده ،هرجا مصلحت ندانسته وا زده.
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باری ،از آنچه عرض کردم معلوم شد که این ملک و این عالم خانه محمد و
آلمحمد است صلواتاهلل علیهماجمعین و در خانه خود هرچه صالح
دانستهاند کردهاند و گفتهاند .پس در زمان حضرت آدم صالح ملک را هرچه
دانستهاند تعلیم آدم کردهاند .آدم یکی از علمای امت پیغمبر ما بوده ،تعلیم
آن عالم چنین کردهاند .در زمان آدم آدم مأمور بود که آن مسألههای از دین
پیغمبر را به خلق برساند .دین دین پیغمبر است ،آنروز همچو مصلحت
میدانست چنانکه در اول اسالم یکپاره احکامی میفرمود بعد از چندی تغییر
میداد آن حکم را ،همچنین در زمان نوح صالح عالم آن دین بود که نوح
در میان مردم آورده بود و دین دین پیغمبر بوده .اگر میگویی در زمان نوح
پیغمبر کجا بود و ایشان کجا بودند؟ میگویم تو نمیبینی ایشان را نوح
میدید ایشان را به جهت آنکه نوح پیغمبر خدا بود و چشم نوح در عالم برزخ
و عالم ذر باز بود و او میدید محمد را و محمد با او تکلم میکرد و او
میشنید و تو نمیشنوی .پس پیغمبر تعلیم فرمود به نوح آنچه را که صالح
زمان نوح بود .همچنین در هر زمان آنچه صالح خلق آن زمان بود تعلیم انبیا
میکردند و ایشان به اهل آن زمان میرسانیدند .انبیا علمایی بودند مأمور از
جانب محمد و آلمحمد منسوب به حکومت از جانب آن شهنشاه و رسانیدند
به خلق در زمان خود آنچه را که مصلحت آنها بود .آیا نشنیدهای آن حدیث
را که بطور مطلق فرمودهاند که حالل محمد حالل الی یومالقیمه و حرام
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محمد حرام الی یومالقیمه یعنی تا روز قیامت حالل حالل محمد است ،دیگر
چیز دیگری حالل نیست و تا روز قیامت حرام حرام محمد است چیز دیگری
حرام نیست .یعنی آنچه حرام است در این بقعه و در این ملک حرام محمد
است تا روز قیامت و آنچه حالل است در این بقعه و در این ملک حالل
محمد است لکن در هر عصری هرچه صالح است میرسانند .معنی عبارت
این میشود که حکم حکم محمد است تا روز قیامت ،یعنی از اولی که
خداوند محمد را آفریده حکم حکم اوست ،بجز حکم او دیگر حکمی
دیگر نیست .پس معنی این حدیث که علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل یعنی
علمای امت من مانند انبیای بنیاسرائیلند .این مانندی که میگویند یعنی خود
انبیا ،چنانکه اگر کسی بپرسد بزرگان تهران و امنای دولت در تهران کیانند؟
میگویی مثل امینالدوله ،مثل مستوفیالممالک .مثل اینها یعنی خود اینها نه
کسی دیگر مثل اینها .به یککسی میخواهی نهی کنی میگویی آدمی مثل
تو نباید فالنجا بنشیند ،آدمی مثل تو نباید این کار را بکند .یعنی تو نباید
اینجا بنشینی ،تو نباید این کار را بکنی .حاال فرمود که علمای امت من مثل
انبیای بنیاسرائیلند ،یعنی که آنها علمای امت من هستند اگرچه برای این
حدیث معنیهای بسیار است.
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یکی از معانی این حدیث باز این است که مراد از علما ائمه طاهرینند سالماهلل
علیهم به جهت آنکه ائمه فرمودند نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون علما ماییم
و شیعیان ما شاگردان مایند .پس ائمهاند علمای امت .پیغمبر هم فرمود علماء
امتی کانبیاء بنیاسرائیل یعنی آلمحمد علیهم السالم مثل پیغمبران
بنیاسرائیلند .یعنی چنانکه پیغمبران بنیاسرائیل مروج تورات و مروج دین
موسی بودند و به مقتضای تورات حکم میکردند ،علمای امت من ـ یعنی
عترت من ایشان هم حفظ قرآن را میکنند ،احکام دین مرا ایشان در میان
خلق جاری میکنند.
باز از برای این حدیث شریف معنی دیگری هست که مراد از علما همین
علمای امت باشند ،همین فقها ،همین حکما ،همین عرفایی که هستند،
همینها علمای امت پیغمبرند و آنها مثل انبیای بنیاسرائیلند ،یعنی در حفظ
احکام قرآن و در حفظ سنت و نشر دین و در تعلیم سایر مومنین مثل آنهایند
مثل اینکه پیغمبران حکام بودند در میان خلق ایشان هم حکامند در میان
خلق واال مپندار که علمای امت مثل پیغمبران بنیاسرائیلند در آن شرافت ذاتی
که برای پیغمبران هست ،حاشا .خداوند مومنان را از شعاع پیغمبران و نور
پیغمبران آفریده و چگونه میشود مومنان مانند پیغمبران بنیاسرائیل بشوند؟
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باری ،مقصود این بود که دین دین پیغمبر است صلواتاهلل و سالمهعلیه و
ائمه طاهرین مروجان دین پیغمبرند و حامالن دین پیغمبرند .پیغمبران گذشته
که آنها به خداوند عالم تدین کردند و دینی قبول کردند بواسطه محمد و
آلمحمد علیهم السالم بود .جاهالنه خیال مکن که وحی به ایشان رسید
بدون توسط محمد و آلمحمد علیهم السالم یا اینکه ایشان خدا را شناختند
بدون واسطه محمد و آل محمد علیهم السالم مگر در زیارت جامعه
نخواندهای من وحده قبل عنکم یعنی ای آلمحمد هرکس در ملک خدا ،خدا
را توحید کرده از شما توحید را پذیرفته .واهلل اگر آلمحمد علیهم السالم
تعلیم نوح نبی که اشرف انبیا است نکرده بودند توحید خدا را هرآینه نوح
فایز به علم توحید نمیشد و ممکن نبود بتواند خدای خود را بشناسد ،و اگر
خدا را شناخته به تعلیم و تعریف آلمحمد علیهم السالم بود .بلکه عرض
میکنم به تعلیم حضرت فاطمه سالم اهلل علیها نوح عالم به توحید شد زیرا
که حضرت فاطمه این بزرگوار جزو چهارده نفس مقدس بود و این بزرگوار
در طینت با حضرت امیر و با سایر ائمه یکی بود .در زیارت جامعه میخوانی
اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده طابت و طهرت بعضها من بعض
من شهادت میدهم که ارواح شما چهارده نفر و نور شما و طینت شما یکی
است .و در احادیث بسیار مرحوم مجلسی روایت کرده که این چهارده نفس
مقدس را خداوند پیش از کل کائنات آفریده ،اینها همه یکی هستند و
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حضرت فاطمه سالماهلل علیها که تو شنیدی گمان مکن که او هم زنی بود
نهایت زن مکرمهای بوده .چهبسیار از جهال را اعتقاد این است که حضرت
فاطمه دختری بود مکرمه .حتی آنکه کار را به جایی رسانیدهاند از نقصان
معرفت که این زنهای کثیف حائضشونده خود را فاطمه الدورانی میگویند
و مینویسند؛ خیلی قبیح است .آیا هیچ خود را میتوان نوشت محمد
روزگار؟ نوشت محمد عصر خود؟ این حرف معنی ندارد .فاطمه الدورانی
یعنی چه؟ جاهالنه جهالی چند نوشتند و جاهالنه جهالی چند خواندند و منع
نکردند و کمکم منتشر شد و میان مردم ماند .مینویسند مریم صورت،
فاطمه سیرت .نمیدانم فالن و فالن .این مزخرفات چهچیز است؟ عرض
کردم مثل این است که بگویی فالنکس محمد عصر خود است ،معنی ندارد.
پس از اینقرار بگو خدای عصر خود است نعوذباهلل بعینه همین حکایت
است .بلکه روا نیست گفتن و نوشتن این چیزها .حضرت فاطمه را مقامی
است بلند ،خدا در شأن او میفرماید کال و القمر و اللیل اذ ادبر و الصبح اذا
اسفر انها الحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم انیتقدم او یتأخر خدا
میفرماید در قرآن کال یعنی حقا و القمر یعنی قسم بحق ماه .نه خیالت خدا
به همین جرم سفید قسم خورده این هست به ظاهر لکن قمر ،قمر والیت
است ،آفتاب ،آفتاب نبوت است و مقام محمد است و مقام قمر مقام
حضرتامیر است صلواتاهلل علیه .میفرماید کال و القمر حقا قسم بحق
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علی ،قسم بحق صاحب والیت .به سر علی قسم و اللیل اذ ادبر قسم بحق
زمان غیبت و زمان پنهانبودن ماه والیت و شمس نبوت که وقتی است که
ظلمات عالم را گرفته و شب عالم بسر دست در آمده .قسم بحق شب اذ
ادبر اما وقتی که پشت کند و بخواهد بگذرد .به حق ادبار این شب ،به حق
زوال این شب کال و القمر و اللیل اذ ادبر و الصبح اذا اسفر یعنی قسم به حق
امام زمان وقتی که پرده از رخسار مبارک خود بردارد و صبح طالع شود و
نور نبوت و والیت ثانیا پس از ظلمات لیل غیبت آشکار شود .قسم به حق
امام زمان .پس قسم به حق اول ائمه که علی است خورد و قسم به آخر ائمه
که امام زمان است و صبح است خورد و به حق باقی ائمه که زمان شب
غیبت باشد که مابین این دو حالت است .و اگر روا باشد که به ماه و به
شب و به صبح قسم بخورند چرا به ایشان روا نباشد؟ پس کال و القمر و اللیل
اذ ادبر و الصبح اذا اسفر یعنی قسم به آلمحمد که انها الحدی الکبر حضرت
فاطمه یکی از آیات بزرگ خداست و آیات بزرگ ائمه طاهرینند علیهم السالم
 .لقدرأی من ایات ربه الکبری حضرتامیر فرمود ای ایه هلل اکبر منی کدام
آیه برای خداوند بزرگتر از من؟ چهچیز از من بزرگتر است؟ پس پیغمبر در
شب معراج که آیت کبرای خدا را دید ،یعنی مرا دید .مگر پیغمبر در شب
معراج چهچیز از علی بزرگتر دیده؟ اگر عرش دید که بزرگتر از علی نیست،
کرسی دید بزرگتر از علی نیست ،لوح و قلم دید بزرگتر از علی نیست و
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حال آنکه لقدرأی من ایات ربه الکبری پیغمبر در شب معراج از آیات
پروردگار خود آن آیت کبری را ،آن آیت بزرگ را دید ،یعنی علی را دید
چراکه از علی بزرگتر چیزی نمیشود زیراکه علی مظهر کبریای خداست.
پس میفرماید انها یعنی حضرت فاطمه سالم اهلل علیها یکی از آیههای کبرای
خداست .چون خدا را دوازده آیه است که دوازده امام باشند که آیات
خدایند ،این هم یکی از آنهاست .لکن نه خیالت برسد از آنچه گفتم که
حضرت فاطمه امام است ،نه .بلکه آن بزرگوار حجت خداست و آیه اهلل است
و یکی از آیات کبرای خداست نهایت امامی از جمله مردان نیست مثل آن
دوازده نفر .جاهلی نرود بیرون نفهمیده بگوید فالنکس امام سیزدهم درست
کرده .امام دوازده تا است که آنها حجتهای خدایند که مأمور به ایصال و
ابالغ احکام و اوامر و نواهی بسوی خلقند و حضرت فاطمه یکی از حجتهای
خداست ،امام نیست لکن فاطمه از طینت آن دوازده نفر آفریده شده و از نور
محمد و آلمحمد آفریده شده .روح فاطمه و نور فاطمه و طینت فاطمه با
روح و نور و طینت ایشان یکی است و چون یکی است پس او هم یکی از
آیات کبرای خداست .بعد میفرماید نذیرا للبشر آن بزرگوار داخل نذیران
است و بشر را تعلیم میکند و بشر را میترساند .در زمان حضرت فاطمه
بسیاری از زنان میرفتند خدمت آن حضرت و مسائل و علوم از آن بزرگوار
میپرسیدند و آن بزرگوار تعلیم آنها میفرمودند .بسیار شده که مردان با زنان
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خود شب صحبت داشتهاند ،طرح مسأله کردهاند و در آن حرف زدهاند و
براشان شبهه شده ،صبح زن خود را فرستادهاند خدمت حضرت فاطمه حل
مشکل خود را کردهاند از آن بزرگوار و ایشان حدیث را میرفتند بیان
میکردند برای مردان خود .نه به خاطرتان برسد فاطمه همانجا نشسته بود
مثل این زنها گوشه خانهاش و چرخو میریشت ،نهخیر .آن بزرگوار عالمه
زمان خود بود و چگونه نه و حال آنکه علم جمیع پیغمبران در نزد علم آن
معصومه مثل یکقطره از دریا است .بلکه این نسبت نسبت گزافی بود و
نمیتوان علم پیغمبران را نسبت به علم فاطمه صلواتاهلل علیها داد .پس فاطمه
زنی است بسیار بزرگ اگرچه در ظاهر به صورت زنان است لکن نذیر بشر
است و میدانی که رتبه ابالغ و ایصال و رتبه هدایت رتبه بلندی است.
برویم بر سر مطلب ،پس پیغمبران را مپندار بیواسطه توانستهاند از خدا وحی
بگیرند یا گمان کنی بر ایشان ملکی نازل میشد بدون اطالع محمد صلی
اهلل علیه و آله بلکه بر هیچ پیغمبر نازل نمیشد ملکی مگر اینکه محمد صلی
اهلل علیه و آله او را طلبیده و تعلیم او کرده که برو به نوح مثال پیغام مرا
برسان ،بگو که امروز در میان امت مأموری که همچنین و همچنین بگویی.
آن ملک میآمد و پیغام از محمد میآورد و به آن پیغمبر میرسانید و ایشان
هم در میان امت آنچه مأمور بودند میرسانیدند و چنانچه جمیع شریعت خود
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را پیغمبران بواسطه محمد و آلمحمد علیهم السالم رواج دادند واهلل تقرب
به خدا پیدا نمیتوانند بکنند و خود را نمیتوانند به قرب خدا برسانند مگر
بواسطه محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین و نتوانستند یکقدم
بسوی خدا بردارند مگر به اجابت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم و مگر
به داللت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم و مگر به هدایت محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم و نتوانستند مشاهده کنند هیچ نوری از انوار خدا
را مگر آنچه از جبهه محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم ساطع شد و مگر
آنچه را که در رخساره محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین دیدند.
آیا شنیدهای آن حکایت را که خدا خبر داده از آن در کتاب خود در وقتی
که موسی بن عمران به کوه طور رفت فلما تجلی ربه للجبل هفتاد نفر از
بنیاسرائیل مردند و موسی غش کرد و کوه از هم پاشید و بکلی هباء منثور
شد .چطور شد که همچو شد؟ راهش چهچیز است؟ راهش این است که
میفرماید که خدا امر کرد یکی از کروبیین را که آن کروبیین را فرمودند
قومی از شیعیان ما هستند از خلق اول ،قومی از شیعیان امیرالمومنین هستند
که آنها را کروبی میگویند به جهت بسیاری تقربشان به خدا آنها را کروبی
میگویند .در زبان عربی «کرب» به معنی «قرب» است یعنی نزدیک شد.
کروبی یعنی بسیار بسیار نزدیک .بعد از آنیکه موسی آن سوال را از خدا
کرد خداوند امر کرد یکی از کروبیین را که قومی از شیعیان مایند از خلق
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اول که بقدر سوراخ سوزنی از نور خود بتاباند به کوه طور ،بقدر سوراخ
سوزنی از نور خود بر موسی تابانید ،هفتاد نفر از بنیاسرائیل مردند موسی
غش کرد .آن یکنفر کروبی توجهی که به کوه طور کرد و بقدر سوراخ
سوزنی از نور خود تابانید به کوه طور ،کوه طور از شعاع آن نور از هم پاشید
و سه حصه شد .حصهای از آن غبار شد و به زمین فرو رفت حصهای از آن
غبار شد و در دریاها منتشر شد ،حصهای از آن غبار شد و در هوا متفرق شد
و هفتاد نفر از بنیاسرائیل مردند و موسی بیهوش شد و افتاد ،یا مرد .خدا که
میفرماید صعق لغت «صعق» به معنی مردن است و میفرماید و خر موسی
صعقا ظاهر این است که مرد .به هر حال که موسی هم رفت از کار .بعد از
آن خداوند ثانیا احیا کرد موسی را تا آنکه بحال آمد و بنیاسرائیل را زنده
کرد به جهت آنکه بنیاسرائیل از موسی مسألت و خواهش کرده بودند و از
او باز خواست میکردند .غرض ،موسی نتوانست نور یکی از کروبیین که
از شیعیان امیرالمومنین بود ببیند؛ و اسم نور او را شما ببینید خدا چه گذارد،
میفرماید فلما تجلی ربه للجبل یعنی چون رب موسی و پرورنده موسی تجلی
کرد ،آن کوه را از هم پاشید .مقصود این بود که موسی نتوانست نور یکی
از شیعیان را چنانکه بایست ببیند ،چگونه میتوانست بیواسطه محمد و
آلمحمد توجه به خدا کند و انوار خدا را بدون واسطه محمد و آلمحمد
مشاهده کند؟ هیهات ،پس این بود که عرض کردم انبیای گذشته بواسطه
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محمد و آلمحمد تقرب به خدا جستند و بواسطه محمد و آلمحمد توسل به
خدا جستند .این است که در احادیث بسیار است که هر پیغمبری که در
مهلکه گرفتار شد توسل به محمد و آلمحمد جست و خداوند او را به برکت
ایشان نجات داد .پس نوح را از طوفان کشتی بواسطه محمد و آلمحمد
نجات داد ،ابراهیم را از آتش بواسطه محمد و آلمحمد نجات داد .هریک
در هر مهلکهای که درمیماندند خدا را به محمد و آلمحمد علیهم السالم
میخواندند و خداوند هم ایشان را نجات میداد .بلکه امتهای سلف
پیغمبرانشان عهد و میثاق از آنها بر توالی محمد و آلمحمد میگرفتند و
ایشان هم در مهلکههای خود خدا را قسم میدادند به محمد و آلمحمد.
مگو محمد و آلمحمد آن روز کجا بودند؟ تو االن امام زمان خود را نمیبینی
وتوسل میجویی ،االن شیطان را کسی نمیبیند و در مشرق و مغرب او را
لعنت میکنند .همچنین ایشان هم ندیده بودند محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم را و خداوند را به حق ایشان قسم میدادند .اینهمه اسماءاهلل و
صفاتاهلل هست و شما هیچ از آنها را ندیدهاید .برای خدا اسماء پنهانی است،
برای خدا اسم اعظم هست و شما آن را ندیدهاید .همچنین امتهای گذشته را
پیغمبران تعلیم کرده بودند که بعد از ما میآیند محمد و آلمحمد علیهم
السالم  ،ایشانند خالصه کل کاینات ،ایشانند مرجع جمیع موجودات و به
ایشان متوسل بشوید و ایشان به محمد و آلمحمد علیهم السالم متوسل
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میشدند و در امت بنیاسرائیل همین میثاق محمد و آلمحمد را فرقان
مینامیدند و خدا فرقان بر بنیاسرائیل نازل کرد تا اینکه هرکس متوسل به
محمد و آلمحمد علیهم السالم شد او جدا میکند حق را از باطل .فرقان
جدا میکند حق و باطل را و فرق میگذارد مابین حق و باطل .پس هرکس
نگروید آن روز به محمد و آلمحمد معلوم شد از اهل باطل است و هرکس
گروید به محمد و آلمحمد معلوم شد از اهل حق است و همانروز هم
کسانی بودند که بر دلهاشان گران بود ذکر آلمحمد و فضائل ایشان و ایمان
نمیآوردند و مشکلشان بود تمکین .چنانکه امام زمان هنوز نیامده و بر
دلهای بعضی گران است آنچه از فضل آن بزرگوار میشنوند و بر دلشان
سنگین است ،و وقتی که آمد هزار مرتبه باالتر از این انکار میکنند .و ان
شاءاهلل ال حول و ال قوه اال باهلل ،به حول و قوه خود امام زمان در این ماه هم
تجدید ظهور آن بزرگوار خواهیم کرد چنانکه در سالهای گذشته عادت
داشتهایم که هر ساله تجدید امر ظهور و رجعت میکردیم تا اینکه مومنان
فراموش نکنند و خود را خودسر نینگارند .نه چنان پندارند که امامی ندارند
و همینطور خودسرند .اگر خداوند عالم خواست و مشیت او قرار گرفت
امسال هم عرض میکنم.
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باری ،در آن روز که آن بزرگوار ظهور کند انکار و تصدیق اعظم و اعظم
خواهد شد چنانکه حاال هم امر چنین است .نه خیال کنید اهل زمین اهل
تمکین شدهاند ،خیر .از هزار نفر یک نفر اگر تصدیق کرده باشند .شما
مپندارید که در میان مسلمین مردم که دعا برای تعجیل ظهور میکنند اگر
امام ظاهر شود تمکین از آن بزرگوار میکنند .چه بسیار نفوس هستند که
میگویند:
مرا عار آید از این زندگی
که ساالر باشم «معلوم است» کنم بندگی

عارشان میشود ،قضاوت میکنند و حکومت و حاال بیایند تمکین کنند و
بندگی کنند؟ عارشان میشود .زحمت کشیدهاند صد هزار بیت تصنیف
کردهاند حاال همه را کنار بگذارند؟ همچنین امتهای گذشته قبل از پیغمبر
متوسل به پیغمبر میشدند لکن وقتی که آمد پیغمبر گفت آنچه در دست
احبار شماست دو پول سیاه نمیارزد و آنچه در دست رهبان([)]11
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شماست دو پول سیاه نمیارزد و آنچه را شما داشتهاید همه را زیر پای خود
بگذارید و آنچه تازه میگوییم باید به آن عمل کنید .و همچنین وقتی امام تو
خواهد آمد یأتی بشرع جدید و کتاب جدید میآورد شرع جدیدی میآورد
کتاب جدیدی آنوقت تو دیگر حاال فریاد و فغان برمیآوری که ای وای
کتاب فالن بیمصرف شد! چطور شد که فالن کتاب که حاال جرأت
نمیشود کرد اسمش را برد بیمصرف شده؟ ای داد ،ای بیداد! آنروز یک
پول سیاه نمیارزد جمیع آنچه در دست شماست باطل میشود مگر آنچه او
بیاورد که آن درست است.
باری ،مقصود این بود که پیغمبران گذشته بواسطه محمد و آلمحمد علیهم
السالم قصد خدا کردند ،و بواسطه محمد و آلمحمد رو به خدا کردند ،و
بواسطه محمد و آلمحمد خدا را شناختند ،و بواسطه محمد و آلمحمد تقرب
جستند به خدا .همچنین میخواهم عرض کنم شیعیان و موالیانی که هستند
هدایت جستهاند به محمد و آلمحمد و چنانکه دین محمد را از محمد و
آلمحمد آموختهاند همینطور بکار نمیتوانند ببرند دین را مگر بواسطه
محمد و آلمحمد .حاال که دانستی این اینطور است حاال دانستی نماز ظهر
چهار رکعت است ،چطور باید بکنی ،یاد هم گرفتی .یاد گرفتن جدا است
بکاربردن جدا است ،جمیع این شریعت را بواسطه محمد و آلمحمد تو یاد
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میگیری ،دین را نمیتوان بکار برد مگر هرکس که بکار برد بواسطه محمد
و آلمحمد علیهم السالم بکار برد و این علم را باید اخذ کرد .یاد گرفتهاند
مردم که چگونه علم از آلمحمد اخذ کنند ولی نمیدانند چگونه عمل به آن
کنند با وجود محمد و آلمحمد و چگونه باید سلوک کرد ،هنوز این علم در
میان مردم منتشر نشده ،این علم هنوز به تعلیم و تعلم درنیامده مگر آحادی
از این خلق .علم اینکه بفهمند و بدانند بکاربردن این دین چگونه است،
بدانند چگونه به هدایت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم رو بسوی خدا
باید رفت و چگونه میتوان بواسطه محمد و آلمحمد علیهم السالم تقرب
به خدا جست و چگونه میتوان بواسطه محمد و آلمحمد خالص در توحید
شد و چگونه باید بواسطه محمد و آلمحمد بری از شرک شد ،این علم در
دست مردم نیست لکن آن اولی که همان علم آلمحمد علیهم السالم باشد
رسمش در دست بسیاری از مردم هست ،نامش در دست بسیاری از مردم
هست و بسیاری از مردم از این غافلند .آن دینی که از محمد تراوش میکند
و از آلمحمد سالماهلل علیهم تراوش میکند دین ایشان است و آنچه که از
ایشان تراوش نکرده که نه از ایشان است و نه به ایشان برمیگردد آنچه از
کوزه معین بیاید و تراوش کند آن آب این کوزه است اما آن آبهایی که خود
میروی از نهر برمیداری ،آنها آب این کوزه نیست و دخلی به این کوزه
ندارد و تو نمیتوانی ادعا کنی که من آب کوزه را خوردهام و من از
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خورندگان آب کوزهام به جهت آنکه خودت رفتهای از نهر آب آوردهای.
همچنین واهلل علم آلمحمد علیهم السالم آن است که از آلمحمد تراوش
کرده باشد ،از ایشان مأثور باشد و روایت از ایشان شده باشد و در اخبار و
آثار ایشان باشد اما آنچه من از نهر عقل خود بردارم ،از رأی خود چیزی
بگویم ،از عرف و عامه این مردم چیزی بگویم ،آن آب کوزه ایشان نیست.
علم ،علم ایشان نیست و تو از آب علم ایشان نخوردهای .پس رسمش در
دست بعضی از مردم هست و اسمش در نزد جمعی از شیعیان هست .همه
میگویند ما بر دین محمد و آلمحمدیم سالماهلل علیهم لکن دین محمد و
آلمحمد آن است که فرمودند در دین خدا متابعت آثار ما را کنید .شیعه ما
کسی است که متابعت آثار ما را کند التأخذ اال عنا تکن منا مگیر مگر از
ما و اگر چنین کنی و نگیری مگر از ما آنوقت از ما حساب میشوی من
اتبعنی فانه منی هرکس متابعت خدا یا پیغمبر یا امام را ـ فرق نمیکند ـ
میفرماید هرکس متابعت کند مرا او از من است لکن آنکه به عقل خود
میگوید نه از خدا گفته نه از رسول گفته نه از آلرسول گفته.
اینها را گوش میکنید و معنی اینها را ملتفت نمیشوید .در میان سنی قرار
این است که مجتهد به رأی خود میگوید هرکه رأی دارد مجتهد است به
جهت آنکه جمیع احکام را سنیان از پیغمبر ندارند .دین پیغمبر در نزد
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آلمحمد بود و آنها از آلمحمد علیهم السالم روگردان شدند و چون
روگردان شدند جمیع دین را نداشتند ،بعضی از احادیث داشتند و اضعاف
مضاعف از دین را نداشتند .مجتهدان در میان سنی پیدا شدند و آنها را مجتهد
گفتند ،یعنی کوششکننده که آنچه پیغمبر نگفته خود کوشش کنند و
بفهمند .برای علما عرض میکنم آنها ملتفت میشوند .آیا نه این است که
اجتهاد در مقابل نص نامربوط است؟ جایی که نص ندارد اجتهاد میکنند به
جهت آنکه اجتهاد در مقابل نص که نامربوط است ،پس اجتهاد را جایی باید
کرد که خدا و رسول هیچ نفرموده باشند .ملتفت باشید چه عرض میکنم
اگر چیزی را مسألهای را خدا و رسول گفتهاند و شخص اجتهاد میکند که
به قول مالها اجتهاد مقابل نص است و نامربوط است و اگر خدا و رسول
نگفته باشند اجتهاد میکند .پس مجتهد کسی است که بگوید چیزی را که
نه خدا گفته باشد نه رسول گفته باشد .سنیها را میگویم ،حاال دیگر از
مسجد که بیرون میروید از شما بپرسند اینی که من میگویم بگویید نه چیز
دیگر .میگویم این اجتهاد توی سنیها است و جاش را که دانستید آنجایی
است که نه خدا گفته باشد نه رسول پس اجتهاد در آن چیزهایی است که
خدا و رسول نگفتهاند ،پس مجتهد یعنی کسی که میگوید چیزی را که نه
خدا گفته باشد نه رسول گفته باشد .حاال این رأی مجتهد است و این رأی
توی سنی است .پیشترها چون این والیتها دست سنی بوده است اندکزمانی
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است شیعه شدهاند و سنیها از دور ما رفتهاند .بقدر شصتسال هفتادسال
بیشتر نیست دور و بر این والیتها همه افغان بودند .در زمان صفویه اینجاها
همه سنی بودهاند .این گبرمحله را افغان قتل کردهاند ،اینجاها دست سنی
بوده است .االن در راه خراسان چهبسیار دهاتش که هنوز سنی هستند و
علمای سنی را میگفتند مجتهد .آنها علماشان مجتهد بودند ،فارسی که
میگویی آقا بودند .و مجتهد رأی هم داشت جایی که پیغمبر چیزی نگفته
بود اجتهاد میکردند ،این میشد رأی مجتهد .پس این مصطلح شد در میان
سنی که رأی فالنمجتهد چهچیز است و به رأی فالنمجتهد ما راه میرویم.
بعد از آنیکه شیعه روی کار آمدند و والیت شیعه خالص شد اینها هم به
عادت قدیم مجتهد گفتند لکن در میان شیعه مجتهد نیست .هیچ امامی
نگفته مجتهد بگویید .علمای شیعه بگویید ،راویان اخبار بگویید ،محدثان
و راویان آلمحمد بگویید لکن به اصطالحی که باب شده علمای شیعه را
هم مجتهد گفتند ،اسم این بیچارهها را هم مجتهد گذاردند ،شیعه مجتهد
نیست .چنانکه عمر روزی که خلیفه شد ـ حدیثش االن موجود است در
کتابهای احادیث نوشته شده ـ عمر روزی که خلیفه شد حکامی که به
اطراف میفرستاد حکم کرد به آن حکام که در قضیههایی که برای شما رو
میدهد اجتهاد کنید و مجتهد بشوید .او یاد مردم داد اجتهاد را ،اجتهاد از
طریقه ایشان است .حاال علمای ما را هم این اسم را بر سرشان گذاردهاند به
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اینها هم مجتهد میگویند ،هرگز مجتهد نیستند .علمای شیعه راویان حدیثند،
حامل علم محمدند .رأی فالنمجتهد این است ،این از الفاظ سنیها است.
خیلی چیزها است که از سنیها مانده مثل این انگشت شهاده که میگویند.
انگشت شهاده کدام است؟ توی کتابهاشان هم مینویسند که با انگشت
شهاده اشاره کنند .این مال سنیها است ،این سنیها نماز که میکنند وقت
تشهد این ناخن راستشان را بلند میکنند میگویند اشهد ان ال اله اال اهلل،
ناخن چپشان را بلند میکنند میگویند اشهد ان محمدا عبده و رسوله .توی
سنی اسم این ناخن را انگشت شهاده میگویند حاال توی شیعه هم مانده؛
این اسمی است از آنها .همچنین این پاشورهای حوض ،پاشور یعنی چه؟ این
از همان روز تسنن مانده .سنیها وضو که میگیرند از مذهبشان این است
که پاشان را بشویند ،وقتی وضو میگرفتند پاشان را میشستند و این عوض
مسحی است که ما میکشیم .در حوضها اینها را درست کردهاند اسمش
پاشور شد و هنوز مانده است .اینها اسمهایی است که از آنها مانده .همچنین
این حوضهای دو کری که درست میکنند قلتین درست میکنند ـ مشهد
خیلی هست این قلتین([ )]12هم از حرفهای سنیهاست .حاال هم به جهت
آنکه مردم تازه دست از سنیگری برداشتهاند یکپاره از الفاظ همانها در
توشان مانده آنها را میگویند .خیلی از عادات که در میان مردم مانده از آن
وقتی است که هنوز مسلمان نشده بودند ،گبر بودند .مثل این سفره سبزی
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که میچینند از گبرهاست ،آتش به بام روشن میکند ،شیربرنج به آب
میدهند ،اینها کارهای گبرها است ،جنها را مهمانی میکنند ،دختر شاه
پریان را مهمانی میکنند ،سر خال نماز میکنند ،روضه بیبی سهشنبه
میگیرند ،اینها همه از مذهبهای جاهلیت است که در میان مردم مانده و به
همان عادت قدیم هنوز میگویند .همچنین این اسم مجتهد هم از عهد تسنن
مانده است ،اسم علمای بیچاره را مجتهد گذاردهاند ،میگویند رأی آقا این
است .رأی کدام است؟ آقا بیزار از رأی است .مجتهد کدام است؟ آقا مجتهد
نیست .علما راوی اخبار آلمحمد علیهمالسالمند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه نهـم ،دوشنبه نهم ماهرمضان *»1286
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
خداوند عالم جلشأنه اولچیزی که آفرید که دیگر قبل از آن مخلوقی نیست
و نبوده بجز ذات مقدس او چیزی نبوده ،اول چیزی که آفرید مشیت خود
بود و اراده خود بود .مشیت و اراده یکمعنی دارند ،بر یکمعنی گفته
میشود .مشیت و اراده خود را آفرید و هیچ مخلوقی از آن نزدیکتر به خداوند
عالم نیست ،از آنجهت آن مشیت جمیع کماالت را داشت ،جمیع کماالتی
که ممکن است در رتبه مخلوقات از برای این مشیت بود و هرچه جز ذات
خداست از انوار خدا و نور خدا ،غیر از ذات خداست .هرچه غیر از ذات
خدا از نورهای خدا ،از کماالت خدا ،از خزائن خدا ،از رحمتهای خدا ،از
قدرتهای خدا ،از نامهای خدا ،از صفات خدا که غیر از ذات مقدس خدا
صفحه | 206

است ،جمیع آن کماالت در وجود این مشیت مجتمع بود و دارای جمیع آن
کماالت بود .پس جمیع انوار خدا در این مشیت است و جمیع نامهای خدا
در همین مشیت است و جمیع صفات خدا در همین مشیت است که
فروگذاشت نکرده این مشیت کمالی از کمالها را مگر اینکه دارای آن کمال
است بطوری که دیگر باالتر از آن ممکن نیست .نیست در عرصه امکان
نوری و کمالی و شرفی و عزتی مگر آنکه جمیع آنها برای مشیت خدا بود
و مپندار مشیت خدا را مثل مشیتهای ما یکچیزی ،یکخطوری .مشیت
خدا یک خواهشی خواهد بود و اراده خدا را مثل اراده ما خواهش دلی خواهد
بود ،حاشا و کال .اینطور نیست به جهت آنکه خدا را دلی نیست که در آن
دل خواهشی پیدا شود و در ذات خدا چیزی حادث نمیشود و میلی و حرکتی
در ذات خدا پیدا نمیشود و خداوند عالم را ذاتی است یگانه ،محفوظ از
تغییر .٭ آنکه تغیر نپذیرد تویی ٭ تغیر در ذات خدا راه ندارد این داخل
بدیهیات است .پس خداوند عالم تغیر نمیپذیرد ،در خدا چیزی که نبود پیدا
نمیشود .خدا در او چیزی یافت نمیشود ،خدا ظرف چیزی نیست ،خدا
آشیانه چیزی نیست ،مثل سایر مخلوقات نیست که ذاتشان آشیانه چیزی
بشود .خدا را ذاتی است یگانه و اول چیزی که آفرید این مشیت بود و جمیع
نامهای خدا ،جمیع کماالت خدا ،جمیع قدرت خدا ،جمیع علم خدا ،جمیع
صفت خدا در این مشیت قرار گرفته بود .بعد خدا با این مشیت سایر
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مخلوقات را آفرید .یعنی اول این مشیت را آفرید بعد از آن بواسطه این مشیت
سایر مخلوقات را آفرید و کیفیت آفرینش سایر مخلوقات به اینطور است
که مثل این مشیت بمنزله این آفتاب عالمتاب است که خداوند اول آفتاب را
آفرید بعد از آن از نور آفتاب فضا را روشن فرمود و زمین و آسمان را از نور
آفتاب روشن کرد .همچنین خداوند آفتاب مشیت را که آفرید از نور آن و از
شعاع آن مشیت عرصه امکان را منور فرمود و سایر مخلوقات را از نور این
مشیت و از شعاع این مشیت آفرید .پس نوری که از این مشیت ساطع شد
و نوری که از این مشیت تابید بر صفت مشیت بود و بر طور مشیت بود.
بگیر آئینهای را در پیش چراغ ،ببین نور چراغ در این آئینه بر صفت چراغ
است به این معنی که زرد است چنانکه چراغ زرد است و مخروطی است
چنانکه چراغ مخروطی است ،قامت او و اندازه او به اندازه چراغ است ،تأللو
و روشنایی او به اندازه چراغ است بطوری که هرکس آنچه در آئینه است
ببیند چنان است که خود آن چراغ را دید بدون تفاوت .و اگر آئینه را در زیر
آفتاب میگذاری عکس آفتاب بعینه مانند آفتاب است که در این آئینه میافتد.
پس این عکس آفتاب بر صفت آفتاب است ،زرد است چون زردی آفتاب،
گرد است چون گردی آفتاب ،درخشان است چون درخشانی آفتاب .در زیر
ماه بگذاری آئینه را میبینی نور ماه را مینمایاند بر صفت ماه .پس نور هر
چیزی بر صفت آن چیز است ،عکس هر چیزی بر صفت آن چیز است.
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نمیبینی عکس تو در آئینه مانند تو است و عکس زید در آئینه مانند زید است
و عکس حیوانی در آئینه مانند حیوان است و عکس درختی در آئینه مانند
درخت است .عکس هر چیزی شبیه به آن چیز است البته .پس نور مشیت
خدا و عکس مشیت خدا بر صفت مشیت خواهد بود و چون بر صفت مشیت
خدا شد البته آن عکس هم باید نامهای خدا در آن باشد و صفتهای خدا در
آن باشد و کماالت خدا در آن باشد واال عکس مشیت نخواهد بود و بر
صفت مشیت نخواهد بود و عکس هر چیزی بر صفت آن چیز باید باشد،
پس عکس مشیت و نور مشیت خدا هم دارای نامهای خداست ،دارای
صفتهای خداست ،دارای انوار و کماالت خداست .پس چون بر صفت
مشیت و بر طور مشیت است محبوب خداوند عالم خواهد بود و بر صفت
محبت خدا و بر صفت صفتهای خدا و بطور نامها و نورهای خدا خواهد
بود .و آن نوری که از مشیت تابید در عرصه امکان محبوب خداوند عالم
است و بر صفت مشیت و بر صفت محبت خداست و بر صفت خواهش
خداست .پس این نور همانطوری است که خدا خواسته است علی ماشاء اهلل
و کماشاء اهلل و کمااحب اهلل .پس این نور مطابق با محبت خداست ،مطابق
با رضای خداوند است.
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چون این را دانستی ملتفت مطلب دیگر شدم که عرض کنم و آن این است
که اگرچه نور چراغ بر صفت چراغ است ولی اگر آئینه رنگین باشد این نور
را رنگین میکند ،عکس چراغ در آئینه قرمز قرمز میافتد و حال آنکه خود
چراغ زرد است .عکس چراغ در آئینهای که کجی او از راه پهنا باشد در
همچو آئینهای عکس چراغ پهن میافتد نه مخروطی و حال آنکه چراغ
مخروطی است .پس کجی آئینه المحاله تغییر میدهد نور چراغ را .پس بر
حسب قابلیت آئینه نور چراغ پیدا خواهد شد .سنگی بزن وسط آئینه و آن را
خورد کن صد تکه میشود ،رو به چراغ نگاهدار صد چراغ در آئینه پیدا
میشود این از قابلیت آئینه است واال چراغ که یکی است .چراغ صد تا شده
بجهت آنکه آئینه صد تکه شده .پس همچنین هرگاه آئینه کج باشد ،سیاه
باشد ،آئینه زرد باشد ،قرمز باشد ،به هر طوری که آئینه است آن عکس در
آئینه پیدا میشود .پس بسا آنکه زید نگاه کند در آئینه عکس خود را آن تو
ببیند صورتی بسیار دراز ،بسیار کج و از آن بیزاری کند ،تنفر جوید که این
چه بسیار بد صورتی است خدا نکند من چنین باشم و حال آنکه صورت او
صورت معتدلی بود ،در آئینه بر حسب قابلیت آئینه کج و واج شده .حتی
آنکه برای مسخرگی در فرنگستان آئینهای ساختهاند و او را پست و بلند
بطوری ساختهاند که انسان در آن نگاه میکند صورت خوکی در آن میبیند،
هرچه نگاه میکند میبیند صورت صورت خوک است ،و طوری ساختهاند
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که آنجاهایی که خارج صورت است عکس نمیافتد و آنجاهایی که میافتد
خوک است میبیند خود را به شکل خوک .حاال این شکل خوک از آئینه
پیدا شد ،دخلی به آن انسان ندارد .صورت انسان در نهایت استقامت است.
این حکایت را بعضی جاها ذکر کردهام که در فرنگستان همچو آئینهای
ساختهاند ،بر من ایراد کردند که ما همچو چیزی که تو میگویی ندیدهایم.
دخلی ندارد ،مگر هرچه شما ندیدهاید باید نباشد؟ بگو ببینم صورت در آئینه
دراز میشود یا نه؟ البته این را دیدهای .در آئینه پهن میشود یا نه؟ البته این
را هم دیدهای .پس معلوم شد میتوان آئینه را طوری تراشید و پست و بلند
ساخت که بعضی از جاهای آئینه مواجه با صورت تو نباشد و آنجاهایی که
مواجه با صورت خود کردهای بطور مناسب همانجاها مینماید .حاال عکس
تو در آنجاهایی که به هیأت خوک مینماید به جهت این است که آنجا را
تراشیدهاند به ترکیب صورت خوک ،عکس که میافتد به صورت خوک
میشود نهایت هیأت خوک روی هم رفته معلوم میشود یکپاره جاهاش
عکس صورت توش میافتد ،یکپاره جاها عکس چشم توش میافتد ،یکپاره
جاها عکس ابرو لکن روی هم رفته خوک میشود .همچنین اگر آئینه را
رنگ کنند ـ و میشود رنگ کنند ـ البته آئینه سبز دیدهای ،آئینه قرمز دیدهای.
پس میشود که به رنگ خوک هم بکنند ،اندام انسان در او به رنگ خوک
هم میشود.
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باری ،مقصود این است که این از قابلیت آئینه پیدا میشود واال در عکس تو
اعوجاجی نیست ،عکس تو بر هیأت انسان است .یک سنگ بردار بزن وسط
آئینه او را خورد کن آنوقت در آن آئینه که نظر میکنی صد چشم برای تو
توی آئینه پیدا میشود ،ده دهان ،صد دهان پیدا میشود و حال آنکه تو یک
نفر بیشتر نیستی .پس اینها همه از قابلیتهای آئینه پیدا میشود .آنچه هست
از قابلیت این آئینهها پیدا میشود ،این تغییرها ،این تبدیلها همه از آئینهها
است.
مثلی دیگر عرض کنم ،این شخصی که نی میزند یا سرنا میزند در توی
سرنا یا نی بجز اینکه میدمد ،بجز یک پف که در آن میدمد چیز دیگری
نیست .لکن سوراخها بر این نی هست ،انگشت خود را برمیدارد و
میگذارد تندتر میگذارد و کندتر میگذارد ،گاهی یکی را میگیرد ،گاهی
دو را ،گاهی سه را ،میبینی آوازهای مختلف از آن نی بیرون میآید ،اشعار
میشود ،آوازها میشود و حال آنکه آن دمنده یک پف بیشتر نکرد ،در آن
پف هیچ تحریری ،هیچ آوازه و شعری نیست ،آن همان پف خالص بوده و
بواسطه دستگذاشتن و برداشتن و آن سوراخهای مختلف آن آوازهای
مختلف از آن نی میبینی بیرون آمد و این آوازهای مختلف در دمیدن آن نیزن
با قابلیت آن نی از کلفتی و نازکی ،از بزرگی و کوچکی آن ،از تنگی و
صفحه | 212

گشادی آن ،از گرفتن و بستن سوراخهای آن پیدا میشود .معلوم است همه
این اختالفات از قابلیت آن نی است .از این جوره مثل بسیار است در ملک
خدا ،بلکه همه ملک خدا چنین است .این آب است همه اجزای او یکسان،
در او هیچ رنگی نیست .وقتی بر زمین جاری میشود میبینی از این زمین
گلهای رنگارنگ بیرون میآید ،میبینی بوهای مختلف و به شکلهای مختلف
پیدا میشود .پس در زمین مختلف میشود و به رنگهای گوناگون جلوه
میکند .آیا آن اختالفها در آن آب و از جانب آن آب است یا از جانب این
زمین؟ معلوم است از جانب این زمین است ،جابجای این زمین اختالف دارد
در طعم ،در رنگ ،در بو ،در خاصیت .این آب که میرود در اجزای زمین
در هر جزئی اقتضایی میکند .در یک قطعه زمین میبینی زنبق میروید ،در
یک قطعه الله میروید ،در یک قطعه نرگس میروید به اختالف مکانها.
همچنین این باران که از آسمان میآید یک باران است که در بقعههای زمین،
در هر بلدی ،در هر کوهی این باران میبارد هرگونه گیاهی و اللهای در
جایی پیدا میشود به حسب قابلیت زمین .پس آبی که از آسمان میآید در او
اختالف نیست ،اختالفها در زمین است .حکایت پدر و مادر هم همچنین
است ،پدر بمنزله آب است و مادر بمنزله زمین .در پشت پدر نه پسری است
نه دختری ،نه خوشگلی نه بدگلی ،نه کوتاهی نه بلندی ،نه سعادت نه شقاوت
ولکن درشکم مادر اختالف همه آنجا پیدا میشود .در شکم مادر یا پسر
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میشود یا دختر ،یا خوشگل میشود یا بدگل ،یا سیاه میشود یا سفید ،یا
سعید میشود یا شقی .جمیع اختالفها در شکم مادر پیدا میشود این است
که فرمودند الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه شقی
در پشت پدر شقی نمیشود ،و سعید در پشت پدر سعید نمیشود .سعید و
شقی در شکم مادر میشوند .گل خوشبو و گل بدبو ،گل سرخ و گل زرد،
اینها در شکم زمین میشود که بمنزله مادر است نه در پشت پدری که آب
است و بمنزله پدر است و در آب اختالف نیست .این است که حضرت
پیغمبر فرمود به علی یا علی لیس االختالف فی اهلل و ال فی و انما االختالف
فیک یا علی یعنی ای علی اختالف در خدا نیست ،خدای احد اختالف درش
کجا بود؟ همچنین اختالف در من که پیغمبرم نیست ،همه اختالفها در تو
است .یعنی یکی مومن شده بواسطه تو و یکی کافر شده بواسطه تو ،یکی
سعید شده بواسطه تو یکی شقی شده بواسطه تو ،یکی عالم شده بواسطه تو
یکی جاهل بواسطه تو ،جمیع اختالفاتی که در امت من هست در صفاتشان،
در احوالشان ،در اخالقشان از پیش تو آمده ،باعث همه آن اختالفها تو هستی،
چرا؟ به جهت آنکه پیغمبر خدا صلواتاهلل و سالمهعلیه فرمود انا و علی ابوا
هذه االمه من و علی پدر و مادر این امتیم ،من بمنزله پدرم و در پشت پدر
هیچ اختالف نیست ،در خدای خالق پدر و مادر و فرزند در پیش این خدا
هیچ اختالف نیست و در پیش پدر اختالف نیست .پس محمد صلی اهلل علیه
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و آله که بمنزله پدر امت است در پیش او اختالف نیست ،همه اختالفها در
تو است ای علی به جهت آنکه حضرت امیر مادر است برای امت و اختالفها
در پیش مادر است .پس اختالفها پیش علی است از اینجهت علی قسیم جنت
و نار شده ،از اینجهت علی باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب
شده از اینجهت در زیارت او میخوانی که السالم علی رحمه اهلل علی االبرار
و نقمته علی الفجار .پس حضرت امیر رحمت خداست بر کسانی که والیت
او را قبول کردهاند و غضب خداست بر کسانی که والیت او را قبول
نکردهاند .و اما پیغمبر رحمه للعالمین است ،پیغمبر پدر است برای کل امت،
در پیش او اختالف نیست ،اختالفها همه در حضرت امیر است .این است
که خدا نازل کرد در شأن آن بزرگوار عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی
هم فیه مختلفون ای محمد از چه سوال میکنند از تو؟ از آن نبأ عظیم و از
آن خبر بزرگ سوال میکنند که در او اختالف کردهاند؟ یعنی از امیرالمومنین
صلوات اهلل علیه احوال میپرسند ای محمد چنین بگو و چنین بگو.
باری ،مقصود این است که حضرت امیر است آن نبأ عظیمی که در او
اختالف کردهاند ،خود حضرت امیر فرمود ای نبأ هلل اعظم منی کدام خبر در
ملک خدا بزرگتر از من؟ چه خبر بزرگتر از من؟ آیا خبر آنکه فالن قشون
رفت فالنجا بزرگتر است یا من؟ خبر اینکه فالنجا خراب شد بزرگتر است
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یا من؟ فالن مملکت را گرفتند بزرگتر است یا من؟ بزرگی اینها را وقتی
نگاه میکنی با بزرگی من ،بگو کدام بزرگتر است؟ آیا این خبرها بزرگتر
است یا خبر اینکه علی در فالنجا است؟ البته خبر اینکه علی در فالنجا
است از همه اینها بزرگتر است ای نبأ هلل اعظم منی این نبأ بزرگ امیرالمومنین
است.
معنی دیگر برای این ،یعنی من خبر از عرصه ربوبیتم ،من خبر خدای واحدم
در میان خلق ،منم آن خبری که خدا بواسطه من خبر داده از یگانگی خود،
از قدرت خود ،از عزت خود ،از انوار خود ،از کماالت خود و صفات خود،
از عظمت و جالل و کبریای خود بواسطه من مردم را خبر کرده .یعنی من
خودم جبروت خدا هستم ،خودم خبر قدرت خدا هستم ،خودم خبر عزت
خدایم ،خودم خبر جبروت خدا هستم ،خبر عظمت و جالل و کبریای خدا
هستم .نمیبینی پادشاهی یک نفر حاکمی به والیتی بفرستد در نهایت قوت،
در نهایت قدرت ،خود وجود این حاکم خبر وجود قدرت پادشاه است .اگر
عالمی یک شاگردی را به جایی بفرستد که آن شاگرد در نهایت کمال باشد،
خود وجود آن شاگرد خبر علم آن استاد است که وقتی آن شاگرد را ببینند
معلوم شود که آن استاد چه گوهر گرانبهایی دارد که این شاگرد ،شاگرد
اوست با اینهمه کمال و علم و فضل .پس وجود حضرت امیر اعظم خبری
صفحه | 216

است از خدا آن خدایی که این بنده اوست تعالی شأنه .آن خدا خداست که
همچو بندهای دارد .پس در حقیقت در عرصه ملک تمجید و تکریمی و
تعظیمی و تقدیسی و تنزیهی برای خدا باالتر از وجود مبارک محمد و
آلمحمد سالماهلل علیهم نیست از این است که در تشهد نماز خود باید بگویی
اشهد ان محمدا عبده و رسوله تسبیحی و تقدیسی باالتر از این نمیشود.
دیگر ببین تقدس او چیست ،دیگر قدس او ،عظمت او ،کبریای او ،جالل
او ،جبروت او چیست که این وجود به این عظمت ،با این قدرت ،با این
عزت ،با این علم ،با این کمال ،بنده اوست .دیگر از این تسبیحی باالتر
نمیشود.
چون به این کلمه رسیدم بد نیست که این کلمه را شرح کنم اگرچه دور
میافتیم و خارج از مطلب میشویم لکن بد نیست عرض شود .اغلب شما
درس خواندهاید و عربیدان میباشید ،نماز هم همه میکنید و کسی معنی
این را ندانسته باورت نمیشود ،بیرون که رفتی بپرس اگرچه همین حاال
میگویم مشهور میشود و آن این است که این ذکری که در سجده میگویی
سبحان ربی االعلی و بحمده این و بحمده یعنی چه؟ یعنی به پاکی یاد میکنم
خدای علی اعالی خود را و به حمد خدا .این «و به حمد خدا» یعنی چه؟
این به کجا بند است؟ چه دخلی به مطلب دارد؟ سبحان ربی العظیم و بحمده
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پاک است خدای عظیم من و به حمد او .این «به حمد او» یعنی چه؟ این
طوری شده که نه عرب میفهمد نه عجم .این «و به حمد او» یعنی چه؟ معنی
این این است که این حمدی که اینجا میشنوی یعنی ثنای خدا .تسبیح
میکنم خدای عظیم را و به ثنای او تسبیح او را میکنم .ببینیم این حمد
چهچیز است؟ این ثنا چهچیز است؟ اصل معنی ثنا آن است که کماالت تو را
بنشینند و ذکر کنند .فالنشاعر یا فالنکس پادشاه را ثنا گفته است ،یعنی
چه؟ یعنی که گفته پادشاه جلیل است و پادشاه عظیم است و پادشاه صاحب
قدرت است ،صاحب کبریا است .همینکه از اینجور حرفها زد میگویی
پادشاه را ثنا کرد .حاال ثنا دو جور است :یک ثنایی است که به زبان است
لکن میشود ثنا کرد کسی را نه به زبان بلکه به نشاندادن .مثال میخواهم
بگویم زید قباش چه رنگ است کاغذ سبزی نشان تو میدهم ،به همین
نشاندادن گفتهام قبای فالن چه رنگ است .کاغذ سبز را که نشان دادم من
ثنای او را کردهام .این معلوم است که اگرچه به دست گفتم لکن ذکر ثنای
او را کردم .پس یکدفعه به نشاندادن چیزی میتوان تعریف چیزی را کرد.
یکدفعه به بیانکردن چیزی به زبان تعریف چیزی را میکنند .حاال خدا وقتی
خواست خود را ثنا گوید در عرصه ملک و خداوند خودش ثنای خود را
میکند این است که پیغمبر عرض میکند به خدا انت کما اثنیت علی نفسک
انا الاحصی ثناءا علیک خدایا تو خود ثنای خود را میتوانی بگویی .پس خدا
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که خواست ثنای خود را بگوید وجود محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم
اجمعین را در عرصه امکان نشان خلق داد که اگر میخواهی مرا بشناسی
نگاه کن به ایشان ،علم خدا را میخواهی بفهمی نگاه کن به علم ایشان،
اگر قدرت خدا را میخواهی بفهمی نگاه کن به قدرت ایشان ،اگر جالل
خدا و عظمت خدا را و کبریای خدا را میخواهی بفهمی نگاه کن به جالل
ایشان و عظمت و کبریای ایشان وهکذا جمیع کماالت خدا جمیع انوار
خدا و نامها و صفتهای خدا را که میخواهی بفهمی نگاه کن به وجود مبارک
محمد و آلمحمد سالماهلل علیهم اجمعین .این است که پیغمبر خدا فرمود
من رآنی فقد رأی الحق هرکه مرا ببیند حق را دیده به جهت آنکه دیدار او
دیدار خداست ،ایشانند نامهای خدا فرمودند نحن واهلل االسماء الحسنی التی
امرکم اهلل انتدعوه بها ماییم نامهای نیکوی خدا و فرمودند اما المعانی فنحن
معانیه و ظاهره فیکم ماییم پیدایی خدا در میان شما و جلوه خدا و چون
چنینند تو در زیارت جامعه میخوانی من عرفهم فقد عرف اهلل هرکس ایشان
را شناخت خدا را شناخته ،هرکس ایشان را نشناخت ثنای خدا را که نشنیده،
از پیش خدا که آمده که خبر از خدا بیاورد برای او؟ پس خدا را نمیشناسد.
پس چون خواست خدا خود را ثنا گوید ـ و باید بگوید ـ وقتی که خواست
خود را ثنا گوید وجود محمد را در عرصه امکان به عرصه ظهور آورد و
ظاهر فرمود تا اینکه عارف به او عارف به خدا باشد و جاهل به او جاهل به
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خدا باشد .پس یافتی که محمد صلی اهلل علیه و آله حمد خداست ،محمد
ثنای خداست ،وجود پاک آن بزرگوار حمد و ثنای خداست ،خود این
بزرگوار حمد خدا و ثنای خداست .واقعا محمد حمد خداست ،حاال که
همچو شد افتتاح عالم را افتتاح کتاب خود را خدا به حمد خود کرد زیرا
که اول ماخلق اهلل است .فرمود الحمد هلل یعنی حمد مخصوص خدا و مال
خداست .افتتاح قرآن را به محمد صلی اهلل علیه و آله کرد و به حمد کرد به
جهت آنکه محمد فاتح عالم است بفتح اهلل وبه او افتتاح ملک شده و همچنین
ختم عالم را و ختم ملک را خدا به وجود محمد صلی اهلل علیه و آله خواهد
کرد به جهت آنکه عالم و ملک خدا که منتهی شد برمیگردد باز به محمد
صلی اهلل علیه و آله و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد هلل رب العالمین ملک
خدا که تمام شد و حکم شد روز قیامت برای هر کسی ،آنوقت گفته
میشود الحمد هلل رب العالمین .حاال حمد را شناختی چیست؟ ببین خدا
چگونه در کتاب خود ابتدا به فضیلت این حمد کرده فرموده الحمد هلل یعنی
محمد هلل است.
مجلس طول میکشد و به کلی از آنچه در آن بودیم دور میافتیم ،مختصر
کنم .چون یافتی معنی حمد خدا را پس میگویی سبحان ربی االعلی و بحمده
تسبیح خدا را میکنم به حمد خدا ،یعنی به وجود مبارک محمد صلی اهلل
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علیه و آله به اقرار به اینکه این بزرگوار عبد خداست ،به اقرار به اینکه این
بزرگوار ثنای خداست ،نه خدا .پس معنی اینطور میشود که من تقدیس
خدا را میکنم و بواسطه محمد صلی اهلل علیه و آله تقدیس میکنم خدا را،
بواسطه محمد صلی اهلل علیه و آله تسبیح میکنم خدا را و همچنین سبحان
ربی العظیم و بحمده یعنی بواسطه این حمد و ثنا صلواتاهلل علیه من تسبیح
خدای عظیم را میکنم ،تسبیح خدای اعالی خود را میکنم و به حمد او
صلواتاهلل علیه تسبیح او میکنم .اگر داللت محمد نبود من نمیتوانستم
تسبیح خدا کنم ،اگر معرفت من به محمد نبود من نمیتوانستم تقدیس کنم
خدا را ،اگر نه اعتراف به بندگی محمد داشتم نمیتوانستم خدا را تنزیه کنم.
پس همینکه اعتراف دارم که محمد ثنایی است که خدا برای خلق کرده،
این نهایت تسبیح من است برای خدا .بفهم چه میگویم ،اعتراف به اینکه
وجود پاک محمد ثنای خداست نه خدا؛ تسبیح خداست .چون ثنای خدا
محمد است ،تعالی آن کسی که این ثنای اوست ،بزرگ است آن خدایی که
این بنده اوست .ببین او چقدر بزرگ است!
برویم بر سر مطلب ،مطلب این بود که در محمد صلی اهلل علیه و آله اختالف
نیست همه اختالفها در وجود امیرالمومنین صلواتاهلل علیه است به جهت
آنکه میفرماید لیس االختالف فی اهلل و ال فی و انما االختالف فیک یا علی
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و در قرآن نازل کرده که یصورکم فی االرحام کیف یشاء پس در شکم
والیت علی بن ابیطالب که مادر است برای این امت همه این اختالفات در
او پیدا شد .پس شقی کسی است که بواسطه ترک والیت او شقی شده و
سعید کسی است که بواسطه قبول والیت او سعید شده ،و عالم کسی است
که از علی گرفته و جاهل کسی است که از علی نگرفته دیگر هرچه
میخواهد بگوید ،هرچه بگوید جهل بر جهل است ،همهاش مزخرفات است
واهلل لیس العلم اال ماخرج من هیهنا و اشار بیده الی بیته (صدره خل) جمیع
علم پیش آلمحمد است علیهم السالم آنچه از خانه ایشان بیرون آید علم حق
است آنچه از پیش غیر ایشان بیرون آید علم شیطان است ،آن علم علم
رحمانی و علم حق نیست.
باری ،از این مثلها روی هم رفته یافتی که اختالفها در قابلیتها پیدا میشود
اختالفی در آنچه از جانب باالست نیست مثل آفتاب که مثل آوردم ،در آفتاب
اختالفی نیست اختالف در آئینهها پیدا میشود .پس همه اختالفها در صورت
است ،یک چوب راست را به زمین نصب کن آئینه راست درست برابر آن
بگیر عکس چوب در آن آئینه راست میافتد و اگر آئینه کج شد عکس چوب
را کج میگوید ،اگر آئینه سبز میگیری سبز میگوید ،اگر آئینه زرد
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میگیری زرد میگوید .پس در چوب اختالفی نیست همه اختالفها در آئینهها
است.
بعد از آنیکه این مطلب را محقق کردی و بارها عرض کردهام و دانستهای
حاال برویم بر سر مطلب ،اصل مطلب این بود که آن نوری که از مشیت خدا
تابید در آن نور هیچ اختالف نبود و نسبت او یکسان بود و بر جمیع قابلیتها
آن نور یکسان تابید .انشاءاهلل خیلی شبههها به این رفع میشود اگر دل بدهید
و بفهمید .پس آن نوری که از مشیت خداوند عالم تابید به جمیع عرصات
امکان یکسان تابید مثل آن بارانی که از آسمان میبارد یکسان میبارد و مثل
نور آفتابی که از آفتاب بر زمین میتابد بر همهجا یکسان میتابد لکن در
روی زمین میبینی از یکزمین معدن یاقوت پیدا میشود از یکزمین معدن
طال ،یکزمین شوره میشود .همهجا آفتاب همین آفتاب است لکن در
یکجا نمک پرورده میشود در یکجا یاقوت پرورده میشود ،یکجا معدن
میشود .اختالف همه در اجزای زمین است اختالفی در آفتاب آسمانی
نیست .باران که میآید همه آب زالل است ،اختالفها در زمین از شوره و از
نمک و معدنها میشود .در یکپاره جاها معدن میشود ،لعل میشود ،یاقوت
میشود ،طال میشود همه همین بارانی است که میآید در اختالف زمینها
اختالف پیدا میشود .پس آن نوری که از مشیت تابید در او هیچ اختالف
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نبود چون از جانب خدای احد بود و خدا یگانه و بیاختالف است مشیت او
هم یگانه و بیاختالف است ،نوری هم که از مشیت میتابد یگانه و
بیاختالف است لکن در این قابلیتهای عرصه امکان آن نور مختلف شد .هر
قابلیتی که هیچ رنگ و شکل از خود نداشت هیچ الش نگذاشت ،آن نور را
چنانکه بود به همان صفا به همان تأللو و یگانگی و خوبی که بود همانطور
نمایش داد و آن قابلیتی که در او اعوجاجی و رنگی و شکلی بود آن نور در
او کج و واج نمود ،ضایع شد.
مثلی از برای تو باز بگویم ،قوت جان تو یکی است هرگاه دست چپ تو را
علتی پیدا شود و رعشه در دست چپ تو پیدا شود و دست راست تو صحیح
باشد و علتی نداشته باشد ،قوت جان تو در هر دو دست یکسان است لکن
در دست راست که آمده دست راست کاسه را برمیدارد و به آرامی میگذارد
و در دست چپ که آمد دست که به کاسه میگذارد کاسه را به رقص
درمیآورد ،تزلزل برای او پیدا میشود .همچنین است آن نوری که از مشیت
خدا تابید هیچ اختالف در او نبود لکن در این قابلیتهای خالیق که در عرصه
امکان بود اختالف پیدا شد ،در قابلیت سعید افاده سعادت کرد ،در قابلیت
شقی افاده شقاوت کرد .قابلیتی قابل علم بود عالم نمود قابلیتی دیگر جاهل
شد .همچنین بعینه همین مثلی که عرض کردم قوت جان تو وقتی در اعضای
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تو جلوه میکند یک چشم تو معیوب میشود مثال و یک چشم تو صحیح
است به جهت آنکه آن قوت بینایی که در جان تو است وقتی در آن چشم آمد
نمیبیند وقتی در این چشم آمد میبیند ،قوت جان تو از آن گوش سنگین تو
نمیشنود و آن گوشی که شنوا است میشنود .جان تو از آن پایی که زانوی
او درد میگیرد راه نمیتواند برود با آن پای تو که صحیح است میتواند راه
برود .پس به اختالف اعضا قوت جان تو جلوهگر میشود .همچنین جمیع
این خلقی که خدا در هزار هزار عالم خلق کرده بهحسب اختالف قابلیتها
آن نور مشیت خدا در ایشان جلوهگر شده نهایت هر قابلیتی که کج است آن
نور در او کج جلوه میکند .کسانی که چیزی نشنیدهاند میگویند قابلیتها
کجا بود؟ این هم داخل عرفانها شده ،هرکجا مینشینند میگویند قابلیتها
کجا بود؟ اصل منشأ این سوال این است که نمیخواهد تقصیر را گردن خود
بگذارد همهکس جمیع خلق میخواهند تقصیر را بر گردن خدا بگذارند.
انسان از ظل ربوبیت خلق شده میخواهد تقصیر را گردن دیگری بگذارد به
اینجهت سعی میکند که تقصیر را گردن خدا بیندازد .همه از این ناخوشی
است و خودشان نمیفهمند .میگویم آیا خداوند عالم پیش از آفرینش تو دانا
بود به تو و به احوال تو از اول تو تا آخر تو یا خدا دانا نبود؟ خدا مثل من بود؟
من وقتی مینشینم کاغذی بنویسم چیزی نیست ،چشم من هم چیزی
نمیبیند و چیزی که نوشته نشده من آن را نمیبینم ،آیا خداوند عالم هم چنین
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بود؟ وقتی میخواست زید را خلق کند او را نمیدید؟ بعد از آنیکه زید را
ساخت آنوقت دید؟ چه خواهی گفت؟ آیا میگویی خدا مثل من جاهل بود
یا خدا دانا و بینا بود به جمیع آنچه میآفریند تا روز قیامت؟ اگر میگویی
نادان بود از اسالم بیرون میروی ،از توحید خارج میشوی و اگر اقرار داری
که دانا بود به جمیع مخلوقات خود که تا ملک او هست آنها را میآفریند،
میگویم بگو ببینم آیا این علم خدا راست بود و درست یا کج بود و دروغ؟
نمیتوانی بگویی کج بود و دروغ ،بلکه میگویی البته راست بود و درست.
پس خدا میداند که این فرزندی را که به تو میدهد این صورت آدمی خواهد
بود که فالنطبیعت را داشته باشد ،فالنطور باشد ،فالنشکل باشد ،قابلیت
این چقدر است و چقدر سرمایه به این باید داد .مثل اینکه هرگاه تو کسی
را ندیدهای نمیدانی قابل چقدر احترام و چقدر اکرام است ،سرمایه به این
چقدر باید داد ،وقتی که ندانی این را که این برای تو ضرر ندارد .حاال
خداوند عالم عالم بود به قابلیت جمیع مخلوقات تا روز قیامت و آن نور
مشیت را که بر عرصه امکان تابانید بر حسب علم خود بود ،بر حسب علمی
که موافق واقع داشت آنطور که بایست آفرید ،آنطور که بایست تابانید.
پس اگر اینطور که عرض کردم فهمیدی فهمیدی و اگر نفهمیدی برای
جمیع شما یکقاعده به دست میدهم که آن را المحاله میفهمید ،آن را اقرار
کنید و دین خود را ضایع نکنید و با جان خود خصمی نکنید که بخواهید
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تقصیر را از گردن خود بردارید و به گردن خدا بیندازید و خود را نجات
دهید.
ساعتی از فرنگ میآورند تو یقین داری که این ساعت را شخص دانایی
ساخته ،شخص حکیمی ساخته این ساعت را میبینی درست کار میکند،
غروب که میشود میآید سر دسته به اصطالح ،درست کار میکند .حاال
من از تو میپرسم این فنر را چطور ساختهاند؟ میگویی نمیدانم .میپرسم
این چرخ را چطور ساختهاند؟ میگویی نمیدانم .چکشی است یا ریختنی
است؟ میگویی نمیدانم .حاال اینکه نمیدانی چطور ساختهاند آیا هیچ
منافاتی با این دارد که اقرار کنی این ساعت را حکیمی ساخته و درست
ساخته؟ چراکه درست کار میکند ،اقرار به حکیمبودن ساعتساز داری،
طور ساختن را راه نمیبری سهل است جمیع صنایعی که هست تو اقرار به
حکمت صانعش داری و نمیدانی آن صنعت را .چه باعث شده ،چرا انسان
اطاعت کند شیطان را که اینجا که رسید بنا کند طور ساختن را از پیش خود
گفتن و خدا را نسبت به ظلم دادن؟ پیغمبر را نسبت به دروغ دادن .اگر
گفتی که تقصیر خداست پس بهشت و جهنم دروغ است ،اگر میسوزاند و
راست میگوید ظالم است ،اگر دروغ میگوید پیغمبر دروغ گفته نعوذباهلل
که آن بدتر .حاال تو نسبت ظلم به خدا میدهی ،نسبت دروغ به خدا میدهی
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به جهت آنکه طور ساختن این ملک را میخواهی بفهمی و نمیفهمی بگو
آنیکه اقرار دارم این است که خدا عالم است ،خدا حکیم است و آنچه خبر
داده از جنت و نار راست است ،میدانم اگر من معصیت کنم به جهنم میروم
و خدا عادل است ،این باعث نجات من است الزم نیست که من و تو همهچیز
را بدانیم .آن بیانی را که عرض کردم اگر فهمیدی فهمیدی ،اگر نفهمیدی
این آخری را بفهم زبان را ببند از آنچه نمیدانی .تو یکساعت فرنگی را
حکمتش را نمیدانی اقرار میکنی به نادانی خود ،حاال حکمت ملک هزار
هزار عالم را نمیفهمی میخواهی تقصیر را گردن خدا بیندازی ،نهایت
بیمروتی است .خیر ،برای من و او کافی است همینقدر که اقرار کنیم خدا
حکیم است ،خدا عادل است ،محمد صادق است صلی اهلل علیه و آله میدانم
جنت و نار برحق است ،اگر اطاعت کنم مرا به بهشت میبرد اگر معصیت
کنم مرا به جهنم میبرد .دیگر حاال مرا چطور آفریده؟ قابلیت من کجا بود؟
بیمشیت خدا خلق شده بود یا به مشیت خدا؟ عقل من به اینها نمیرسد .من
کجا بودهام که عقل من به اینها برسد؟ من پینهدوزی را راه نمیبرم چطور
ملک به این عظمت را با این عقل میفهمم؟ با این دلی که اگر قوش آن را
بخورد سیر نمیشود میخواهیم کیفیت خلقت جمیع ملک را بفهمیم و دخل
و تصرف در معقوالت میکنیم.
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باری ،برویم بر سر مطلب ،هیچیک اینها مطلب نبود ،میخواستم معنی
عبادت را عرض کنم ،اینها مقدمه بود .از آنچه عرض کردم دستگیر شما شد
که هرکسی دو جهت دارد :یکجهت آن نور مشیت است که تابیده و
یکجهت جهت قابلیت او و خودی او است .نیست مخلوقی مگر آنکه دو
جهت دارد ،این دو جهت بر ضد یکدیگرند .آن قابلیت مخلوق نور خدا که
نیست پس ظلمت است ،آن قابلیت خودی انسان است ،همه فقر است ،همه
بیچیزی است ،همه ناچیزی است ،همه نادانی است ،همه ناتوانی ،همه
مرض ،همه علت ،همه قصور ،جمیع شرها در آن جهت خودی انسان جمع
است .آثار شرارت جمیعا در آن خودی انسان جمع است و جمیع خیرات،
جمیع کماالت ،جمیع صفات نیک در آن نور جمع است .مگر تو ندانستی
که آن نور خداست؟ و ندانستی خدا صادق است؟ پس نور خدا صادق است.
مگر ندانستی که خدا وفی است و نور خدا باوفاست؟ مگر ندانستی که خدا
علیم است پس نور خدا علیم است .جمیع کماالتی که تو داری از جانب آن
نور خداست که در تو است و جمیع نقصها که تو داری از جهت خودی تو
است .خدا که علیم است جهل در پیش خدا کجا بود؟ مسلما من که عجز
دارم ،مسلما خدا هم عاجز نیست ،پس این عجز از جانب خود من است.
همچنین جهل که من دارم و مسلما خدا جاهل نیست ،مشیت خدا هم جاهل
نیست ،پس نور مشیت هم جاهل نیست ،پس از کجاست این؟ از قابلیت
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خود این است خدا در قرآن فرموده ما اصابک من حسنه فمن اهلل و ما اصابک
من سیئه فمن نفسک آنچه از حسن و حسنه و نیکی به تو بتابد و بیفتد بر تو
و بر تو واقع شود از جانب خداست و هر بدی و سیئهای که به تو برسد از
جانب خود تو است .بشنو این سخن را از جانب آفتاب که با دیوار چگونه
سخن میگوید .آفتاب به زبان حال به دیوار میگوید ای دیوار! این نوری
که در تو است از من است و من اوالیم به این نور از تو و آن سایهای که برای
تو است تو اوالیی به آن سایه از من .اگرچه اگر من نبودم برای تو سایه نبود
که مطابق تو باشد و بر هیأت تو باشد ،اگر تو نبودی نور من پیدا نمیشد،
نور من بواسطه تو پیدا شد لکن اگر من نبودم برای تو نوری نبود و اگر تو
نبودی سایهای نبود .بیا انصاف ده ای دیوار اولی به نور منم یا تو؟ و اولی به
سایه منم یا تو؟ البته دیوار اگر انصاف دهد جواب خواهد گفت ای آفتاب
نور از تو است و تو اولی به نوری ،این سایه از من است و من اولی به آنم.
همچنین اگر خدا به تو بگوید ای بنده حسنات تو از من است یا از تو و من
اولی به آنها هستم یا تو؟ و سیئات تو از من است یا از تو و من اوالیم به آنها
یا تو؟ اگر انصاف بدهی میگویی ای خدا تو کامل و مشیت تو کامله و نور
مشیت تو کامل ،همه کماالتی که در ملک هست از تو است و تو اولی به
آنها هستی و همه نقصها و عیبها و ذلتها همه از جانب خود من است و من
اولی به آنها هستم.
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مختصر کنم مجلس طول کشید اگر آنچه را که عرض کردم یافتی دانستی
که جمیع عبادات تو از جانب آن نور است و جمیع معصیتهای تو از جانب
خودی تو است .پس جمیع آنچه تو عصیان کنی مبدء آن و اصلش و معدنش
و مأواش و منتهاش در پیش خود تو است ،تو باید استغفار کنی از آن و
اعتراف کنی که خدایا من ناچیزم آنچه خیر و خوبی است از جانب تو است
و آنچه هست از بدی ٭ آنچه هست از قامت ناساز ناهنجار ماست ٭ .جمیع
عیبها و نقصها از جانب قابلیت ناهنجار من است ،از جانب تو هیچ قصوری
و هیچ تقصیری خاسته نیست .اصل هر کمال تویی و اصل هر معصیت و
نقص من .پس جمیع عباداتی که از تو سر بزند توفیقی است از خداوند عالم
و او سزاوارتر است به این عبادات از تو و جمیع معصیتهایی که از تو سر
میزند از اقتضای ذات تو است و از قصور و نقص خود تو است و تو
سزاوارتری به آنها از خدا .پس بر طاعتهای خود حمد کن خدا را و از جانب
خدا بدان و از معصیتهای خود استغفار کن و آنها را از جانب خود بدان .اگر
کسی انصاف بدهد و مالحظه کند و چشم او بینا شود خواهد دید که از
جانب خدا یک سر سوزن نقص نیست و جمیع نقصها از خود ماست و در
خود ماست .پس خوشا بهحال آن کسی که خودی خود را فانی کرده باشد
و از خودی خود گذشته باشد و سرتاپا به نور خدا منور شده باشد .خوشا به
حال آنکس که هیچ خود را ننمایاند اگر آئینه زنگ و کثافت از خود نداشته
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باشد خود را نمینمایاند .آئینه وقتی تو را چنانکه هستی مینمایاند که از خود
هیچ رنگ و شکل نداشته باشد تو را چنانکه هستی نمینمایاند مگر آنکه
خود را ننماید و بکلی از تو بگوید .اگر آئینه خود را گم کرد و تو را آشکار
کرد ،اگر زبان از ثنای خود بست و لب به ثنای تو گشود خود او معدوم شد
و تو را موجود و هویدا کرد .پس هرگاه انسانی خودی خود را گم کرد و
بکلی متوجه خدا شد ،آئینه نماینده خدا میشود اما هرگاه لب از ثنای خدا
بست و لب به ثنای خود گشود ،ماها دائم قصیده برای خودمان میخوانیم،
دائم ثنای خود میگوییم .به محضی که وارد مجلس شدیم و نشستیم؛ بله
من از فالنچیز بدم میآید از فالنچیز خوشم میآید ،من طبیعتم چنین است،
من حالتم فالن است ،دائم ثنای خود را میگوید مثل آجر که همیشه «انا»
میگوید ،همیشه خود را مینمایاند ،دائم خود را میستاید اما عینک بلور
خود را نمینمایاند ،از خود نمیگوید ،دائم آن طرف خود را حکایت میکند
و از آنطرف خود میگوید .پس خوشا به حال قابلیتی که مانند آجر خودنما
نباشد و دائم مانند بلور خدانما باشد و سرتاپا انوار خدا را حکایت کند .اگر
چنین شد سرتاپا موصوف به صفات خدا خواهد شد ،سرتاپا منور به انوار خدا
خواهد شد و خواهد شد کسی که دیدارش دیدار خداست .حواریین عرض
کردند به حضرت عیسی که یا روحاهلل من نجالس؟ با که بنشینیم ای روح
خدا؟ در جواب فرمود جالسوا من یذکرکم اهلل رویته و یزید فی علمکم
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منطقه و یرغبکم فی االخره عمله بنشینید با کسی که دیدار او شما را به یاد
خدا میآورد و گفتار او بر علم شما میافزاید و کردار او شما را راغب به
آخرت میکند ،با او بنشینید .همچو آدم کسی است که بکلی از خود لب
بسته سرتاپا به ثنای خدا لب گشوده .پس آن بزرگوار در میان مردم ثنای
خداست که راه میرود و دلیل علم خداست ،دلیل قدرت خداست ،برهان
کمال خداست لقد جاءکم برهان من ربکم همان وجود مقدس در هر عصر
که باشد برهان خداوند عالم است .واهلل برهان محمد است ،همان وجود
برهان علی است .کدام برهان بر نبوت محمد از کامل عصری که تصدیق
محمد را داشته باشد محکمتر؟ اگر خودش میخواست ادعای نبوت میکرد.
این مردم عقلشان که نمیرسد ادعا میکرد و کسی نمیتوانست بر او رد کند
و میبینی با وجود این میگوید من بندهای از بندگان محمد و آلمحمدم .چه
عرض کنم اگرچه هر ادعایی که بکنند از ایشان میپذیرند مردمان زرنگ
هستند که هرچه ادعا بکنند مردم میپذیرند از آنها .عقول مردم قاصر است
از نبوت و از خدایی و درک نمیکنند چیزی و بهزودی قبول میکنند .به
باطل ادعای خدایی کردند و مردم از ایشان پذیرفتند ،به باالی مناره برآمدند
و گفتند «انا اهلل ال اله اال انا» و گفتند «لیس فی جبتی سوی اهلل» و مردم از
ایشان پذیرفتند .آمدند ادعا کردند که ما در مقام نقطهایم و محمد در مقام
الف بود ،و گفت من عقبتر از محمد آمدم پس منم نبیی که اکمل از محمدم
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و این مردم اقرار کردند به او ،همین مسلمانانی که پیشتر محمد را خاتمالنبیین
میدانستند اقرار کردند که نبیی هستی اشرف از محمد و آمد و شرع محمد
را برانداخت و دین محمد را فاسد کرد به باطلی که الشیء محض محض
بود ،باطل محض بود و هیچ نداشت و مردم اینطور به ایشان اقرار کردند.
اگر اهل حق بخواهند لب بگشایند برهان اقامه کنند و بنمایانند چیزها به این
مردم ،بر چه سخن ایشان تصدیق نمیکنند .حاال با وجود اینکه میبینی که
چنین کاملی میگوید من بندهای از بندههای محمدم ،میگوید منم بندهای
از بندههای امام زمان ،کدام تقدیس برای خدا از این باالتر؟ کدام ثنا برای
محمد و آلمحمد از این باالتر؟ کدام برهان بر توحید خدا و بر نبوت محمد
از این باالتر؟ بد نگفته بود ابنآلوسی افندیی بود در بغداد ،حنفی هم بود یکی
از کاملین را پیش او نام برده بودند گفته بود فالنکس اگر ادعای امامت کند
من او را وا نمیزنم به جهت اینکه امام میباید صاحب علم باشد که من علم
را میبینم در این ،امام میباید صاحب سیف باشد که هنوز نکشیده پس اگر
ادعا کند که من امامم نمیشود وا زد باید اقرار کرد .میخواهم عرض کنم
که در زمانی که به پیغمبر اقرار کردند به چه اقرار کردند به پیغمبری پیغمبر؟
امامت ائمه را به چه اقرار کردند؟ به همانطور که به یکپاره چیزها که از
آنها دیدند اقرار کردند ،اگر بخواهد شخص کامل آن چیزها را بنمایاند به
قوت امامش ،به قدرت امامش ،به کرم امامش مینمایاند آنوقت چگونه
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میتوانند وا زنند؟ پس وقتی که تصدیق خواهند کرد پس کدام برهان بر نبوت
محمد و بر آقایی محمد از این باالتر که همچو آدمی ،همچو کاملی نوکری
میکند و کوچکی میکند برای او مثل بنده ذلیل میرود در آستانه او و ریش
خود را و سر و صورت خود را توی این خاکها و خاشاکها و کثافتها میمالد
و آن آستانه را میبوسد .کدام برهان بر امامت امامش از این باالتر؟ هیچ
برهانی از این برهان باالتر نیست .این برهانهای سستی که مردم میآورند که
از همهچیز سستتر است آیا آنها برهان است و وجود همچو بزرگی که
اینطور کوچکی میکند برهان نیست؟ پس برهان بزرگ بر خدایی خدا این
است که محمد میایستد برای او به عبادت و قدمهای او ورم میکند و سینه
او از خوف خدا جوش میزند مانند مرجل ،مانند این دیگهای بزرگ سینه او
از خوف خدا میجوشید که از آندور هرکس میآمد صدای جوش سینه او
را میشنید .بر قدم مبارک خود آنقدر ایستاد که قدمهای مبارک او ورم کرد
تا آنکه عایشه عرض کرد تا کی خود را به مشقت انداختهای؟ و آیا نه این
است که خدا گناهان تو را آمرزیده؟ آخر یکقدری کمتر! فرمود افال اکون
عبدا شکورا مقصود این است که برهان بزرگ بزرگ بر توحید خدا و بر خدا
وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله  .وقتی میبینی او را که با وجود
این قدرتی که به ماه میگوید دو نیم شو دو نیم میشود ،به کوه میگوید بیا
میآید ،به آفتاب میگوید برگرد برمیگردد ،زمین را منشق میکند ،با طوفان
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نوح جمیع عالم را غرق میکند ،آخر جمیع این معجزاتی که بر دست
پیغمبران جاری شد معجز آن بزرگوار بود که بر دست آن پیغمبران جاری
میشد به این قدرت و جاللت و عظمت میبینی در پیش خدا میگوید من
بنده ذلیلم ،مرا هیچ قدرتی نیست پیش قدرت خدا ،مرا هیچ جاللتی نیست
پیش جاللت خدا .معلوم میشود که این برهان عظیم بسیار عظیم است بر
توحید خدا و بر خدایی خدا .همچنین برهان عظیم عظیم بر نبوت محمد
صلی اهلل علیه و آله وجود مبارک علی بن ابیطالب است صلواتاهلل و
سالمهعلیه که میگوید انا عبد من عبید محمد چه کار میکردند مردم اگر
امیرالمومنین ادعای نبوت میکرد آیا کسی از او نمیپذیرفت؟ و حال آنکه
از او مشاهده میکردند آن فصاحت را آن بالغت را ،آن سخاوت را آن
شجاعت را ،آن علم را آن حلم را ،آن زهد ،آن تقوی ،آن معجزات ،آن خارق
عادات را .حاال همچو کسی اگر ادعای نبوت میکرد چگونه از او
نمیپذیرفتند؟ وقتی دیدیم این امیرالمومنین با وجود این کماالت میآید و
مثل بنده ذلیل پای محمد را میبوسد میفهمیم پیغمبر مقامش بلندتر است و
اقرار به نبوت او میکنیم .پس کدام برهان بر نبوت پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله بزرگتر از وجود مبارک علی بن ابیطالب صلواتاهلل و سالمهعلیه.
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و همچنین برهان بر والیت آلمحمد علیهم السالم کاملین شیعهاند که
میبینی ایشان را که با آن اقتدار ،با آن علم ،با آن فضل ،تصدیق دارند محمد
و آلمحمد را و تسلیم دارند برای محمد و آلمحمد علیهم السالم  .پس
کدام برهان بر والیت آلمحمد علیهم السالم بزرگتر از کاملین شیعه؟ حاال
بگو ببینم این برهان قویتر است یا آن برهانهای خیالی که همهاش توهمات
است ،همهاش مزخرفات است .این یکی میگوید النسلم ،آن یکی میگوید
النسلم و میزنند به سر و کله یکدیگر .و این است آن برهانی که خدا در
قرآن یاد کرده که لقد جاءکم برهان من ربکم یعنی محمد صلی اهلل علیه و
آله .
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اصل سخن در بیان عبادت و حقیقت عبادت بود ،از برای شرح این معنی
دیروز مقدمهای عرض کردم و آن این بود که خداوند یگانه جلشأنه اول
چیزی که آفرید مشیت خود بود ،جمیع کائنات را به مشیت خود آفرید و
اول مشیت را آفرید و بعد از آن به این مشیت ماسوی را آفرید .آیا نیست که
میگویی هر چیزی را که خدا خواست میشود .آن خواست خدا به زبان
عربی مشیت خداست .این است که حضرت صادق صلواتاهلل و سالمه علیه
فرمود خلق اهلل المشیه بنفسها ثم خلق االشیاء بالمشیه خداوند عالم اول
مشیت خود را آفرید بعد بواسطه آن مشیت جمیع چیزها را آفرید و آن مشیت
همان خواهش خداست که اگر بخواهد خلق میکند و اگر نخواهد خلق
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نمیکند و آن خواستن و نخواستن همان مشیت خداوند عالم است و چون
آن مشیت اول مخلوق بود و از او نزدیکتری به خداوند عالم نبود عرض
میکنم جمیع نامهای مقدس خدا و جمیع صفات نیکوی خدا و جمیع انوار
عظمت و جالل کبریای خدا در آن مشیت جلوهگر است به جهت آنکه از
او نزدیکتری نیست و جمیع آنچه غیر ذات خداست به این مشیت آفریده
شده .پس همه نامهای نیکو در آن مشیت جلوهگر است و جمیع صفات
پسندیده خدا در آن مشیت جلوهگر است و جالل و عظمت خدا در آن مشیت
پیدا و جلوهگر است .بعد از آنیکه آن مشیت را آفرید از نور آن مشیت
خداوند وجود و هستی کل کائنات را آفرید .هستی کل کائنات از نور آن
مشیت و شعاع آن مشیت خداست .پس آن وجودی که به همه موجودات
بخشیده و آن خلعت هستی که به همه کائنات پوشانیده ،آن هستی و آن
وجود ،مانند مشیت بود و بر صفت مشیت چنانکه نور آفتاب بر صفت آفتاب
است و نور چراغ بر صفت چراغ است نور آن مشیت هم بر صفت مشیت
بود پس چنانکه مشیت محبوب خداوند عالم بود این نور و این هستی که از
او خداوند به سایر کائنات بخشید این نور هم بر صفت مشیت خدا بود .پس
آن نور هم محبوب خدا بود ،آن نور مجمع کماالت بود ،هر کمالی که
هست از هستی است و اگر هستی نباشد نیستی است و در نیستی کمالی
نیست .بیابید چه عرض کردم ،هر کمالی در هستی است ،اگر هستی برطرف
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شد نیستی است و اگر نیست کمال در نیست نیست .پس معلوم است که
همه کماالت در این وجودی است که خدا به کائنات بخشید ،جمیع
کماالت در این وجود بود و جمیع نامهای نیکوی خدا ،جمیع صفتهای
پسندیده خدا جمیعا در این وجود بود .پس این نوری که از مشیت تابید در
عرصه امکان دارنده جمیع کماالت خدا بود و بر طبق مشیت خدا و بر حسب
مشیت خدا بود .آیا نمیبینی نور چراغ بر حسب چراغ است و بطور دلخواه
چراغ است و نور آفتاب بر حسب آفتاب است و بطور دلخواه آفتاب است؟
ولکن عرض کردم آن نور در قابلیتهای خالیق مختلف شد چنانکه نور آفتاب
یک نور است ،اگر تو هزار آئینه زیر آفتاب بگذاری یک آئینه سبز ،یکی
قرمز ،یکی آبی ،یکی راست ،یکی کج ،یکی شکسته ،یکی منحرف ،یکی
راست به انحاء و اقسام آئینه در زیر آفتاب بگذاری ،در هر آئینه عکس آفتاب
مثل آن آئینه مینماید .اگر آئینه سبز است آفتاب سبزی در او مینماید اگر
قرمز است آفتاب قرمزی در او مینماید ،اگر آئینه کج است کج ،اگر آئینه
راست است راست .پس نور آفتاب از پیش آفتاب که آمد تا پیش آئینهها بر
حسب آفتاب و موافق دلخواه آفتاب بود و چون در آئینه جلوه کرد بر حسب
قابلیت آئینه شد .ببین از پیش صورت تو تا پیش آئینه بر حسب صورت تو
است همینکه در آئینه عکس انداخت و در آئینه داخل شد آنوقت بر حسب
آئینه است .اگر آئینه آبی است صورت تو آبی میشود .میگویی این چه
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صورت است؟ من از این صورت بیزارم ،خدا نکند صورت من اینطور باشد.
اگر آئینه کج باشد صورت تو را کج مینمایاند ،اگر آئینه شکسته باشد صد
چشم برای تو در آئینه پیدا میشود و تو میگویی خدا نکند من چنین باشم.
پس نور در آئینه بحسب قابلیت آئینه است و این آئینه فخرش و عزتش و
شرفش در این است که از خود هیچ رنگ نداشته باشد ،از خود هیچ شکل
نداشته باشد و ابدا نام خود را نبرد ،ابدا خود را ستایش نکند ابدا خود را نشان
ندهد ،لب از خود فرو ببندد و به ذکر آنکسی که مقابل اوست لب بگشاید.
اگر چنین کرد صورت تو را چنانکه هستی میگوید و هرگاه تو کاملی و در
نهایت اعتدال و جمال ،پس آنچه در آئینه است و مطابق با تو شد در نهایت
اعتدال و جمال خواهد بود و هر نقصی که در آن صورت پیداست و مخالف
جمال و مخالف اعتدال ،تقصیر آئینه است .زیراکه در تو جز جمال کامل و
اعتدال حقیقی نیست .پس همه تقصیرها ،جمیع کجیها ،جمیع نقصها از
آئینه است .اگر در صورت آئینه فی الجمله قباحتی پیدا شد اگر در صورت
آئینه نقصانی و کجی پیدا شد تقصیر از آئینه است نه از تو به جهت آنکه تو
در نهایت کمال و جمالی .پس خداوند عالم نقصان در او نیست و جمال
خدا جمیلترین جمالهاست .البته در این شبها میخوانی اللهم انی اسألک
من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل پس خداوند در نهایت جمال است،
خداوند در نهایت کمال است باز میخوانی اللهم انی اسألک من کمالک
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باکمله و کل کمالک کامل پس خداوند در نهایت کمال و جمال است و
مشیت خداوند که اول نور خداست آن هم در نهایت کمال و جمال است و
نوری که از مشیت صادر میشود و آن خلعت هستی که نور مشیت است و
در عرصه امکان تابیده ،آن هم صاحب جمال و کمال است .پس هر قباحتی
و هر عیبی و هر نقصی در مخلوقات پیدا شود تقصیر قابلیت ایشان است،
تقصیر آن شخص است و از جانب خدا هیچ نقصان نیامده ،از مشیت خدا
هیچ نقصان نیامده .همه نقصانها از قابلیت بندگان است .ببین اگرچه
میرعماد که در نهایت کمال و اعتدال مینویسد اگر یک چماق بدهی بدست
او و بر روی چیز خشن زبری و با ذغال عوض مرکب بخواهد به آن اعتدال
بنویسد نخواهد شد .لکن اگر قلم خوب باشد و چاقوی خوب و مرکب
بسیار خوبی بر روی کاغذی که بسیار خوب است بخواهد بنویسد خواهد
نوشت .هرگاه این آالت و اسباب درست شد به سلیقه ذاتی خود میرعماد
نوشته میشود و اگر اعوجاج در خط پیدا شد بر حسب اعوجاج کاغذ و قلم
و مرکب است .همچنین نجار بسیار کامل چون بنشیند که صندلی بسازد
هرگاه چوب به اعتدال است و اسباب و آالت درست است صندلی خوب
میتراشد بر حسب سلیقه ذاتی خود آن نجار ،لکن چوب پوسیده کرمخورده
را چه کند نجار؟ صندلی خوب نمیشود .اگر میگویی به زور او را خوب
کند که جبر است ،اگر میگویی بر حسب میل خودش بسازد که آن چوبی
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را که کرمخورده باشد با آن بخواهد صندلی بسازد همینطور میشود .نجار
دست و پای خود را به اعتدال حرکت میدهد لکن در آئینه چوب خوب،
خوب میشود؛ در آئینه چوب بد ،اعتدال دست نجار ظاهر نمیشود .چوب
بد که شد آنوقت صندلی پوسیده سستی میسازد که تا رویش نشستی برهم
میریزد ،خورد میشود و تقصیری بر نجار نیست او در نهایت استادی است
لکن این قابلیت ندارد ،صنع استاد نجار در این قابلیت که جلوه کرد اینطور
شد .همچنین خداوند خالقی است که در خلق او و در ایجاد او و صنعت او
هیچ نقصانی نیست کمال دارد و کامل است لکن قابلیت خلق مختلف است،
هر قابلیتی به اعتدال باشد بر حسب مشیت خدا و بر حسب اراده خدا میشود
و هرگاه مخالف میشود با مشیت خدا و صنع خدا از نقصان قابلیت او و از
طبیعت خود اوست .در حدیث قدسی خداوند به حضرت آدم خطاب
میفرماید که یا آدم روحک من روحی و طبیعتک علی خالف کینونتی ای
آدم روح تو از روح من است و از جانب من آمده لکن طبیعت تو بر خالف
کینونت من و هستی من است .اینکه میبینی در تو اینگونه جلوه کرده و
عصیان در تو ظاهر شده از خود تو است .عصیانی که آدم کرد از نقصان
طبیعت آدم بود .آدم را از بهشت راندند از نقصان طبیعت آدم بود ،آنچه از
بالهای دنیا به آدم رسید نه از جانب روحی بود که نفخت فیه من روحی از
آن روح هیچ نقصان نبود .پس آن هستی که به این موجودات میدهد در آن
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نقصان نیست ،تمام نقصان در قابلیتهای ماست .پس در خود هر نیکویی را
که میبینیم باید حمد کنیم خداوند را زیراکه از عطای اوست و از جانب او
و از فضل و کرم او آمده است و هر معصیتی و هر نقصانی و عیبی که در
خود میبینیم باید خود را مالمت کنیم ،استغفار از آن کنیم .این است که
حضرتامیر فرمود لمیحمد حامد اال ربه و لمیلم الئم اال نفسه هیچ
حمدکنندهای حمد نکند مگر خدا را و هیچ مالمت کنندهای مالمت نکند
مگر نفس خود را .یعنی مبادا که حمد کنی خود را و مالمت کنی خدا را.
و چهبسیاری از مردم که مالمت میکنند خدای خود را و دائم حمد میکنند
خود را .میگوید من چه تقصیر کرده بودم که باید مثال به این بال مبتال شوم؟
به من چه؟ چرا باید من چنین باشم؟ مالمت میکند تقدیر خدا را و سپاس
میکند خود را و خود را بیتقصیر و خدای خود را ناقص میانگارد .این
است که حضرتامیر فرمود لمیحمد حامد اال ربه و لمیلم الئم اال نفسه یعنی
نباید حمدکنندهای حمد کند مگر خدای خود را .آنها که مال هستند و
عربیت دارند ملتفت میشوند چه عرض میکنم .میفرماید لمیحمد حامد اال
ربه نهی است و به صورت خبر است ،یعنی حمد نکند هیچ حمدکنندهای
مگر خدای خود را ،او است صاحب حسنها و نیکیهایی که تو داری و
جمیع معصیتها و نقصانها از خود تو است .پس مالمت نکند مالمتکنندهای
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مگر خود را .شرط بندگی که این است اگرچه اغلب نفوس راضی به این
نیست ،کم نفسی است اعتراف به تقصیر خود داشته باشد.
و چون این را گفتم متذکر شدم این را بگویم ،بدان و چشم خود را باز کن
آنچه میگویم درش تأمل کن .میفرماید ال واهلل مااراد منکم اال ان تعترفوا له
بالنعم فیزیدکم و تقروا عنده بالذنوب فیغفرها لکم میفرماید نهواهلل هیچ خدا
از شما نخواسته شما را که آفریده و توی این ملک رها کرده هیچ مطلبی از
شما نداشته مگر همین دو کلمه یکی آنکه اعتراف کنید که همه خوبیها از
او است و شکر نعمت او را کنید که خدا هی زیاد به شما بدهد ،و اعتراف
کنید که همه بدیها از من است و خدا هی بیامرزد شما را .لکن اگر کسی
اعتراف به تقصیر نکند و بگوید من خوب کردم ،معنیش این میشود که این
مخالفتی که من کردهام که مخالفت قول رسولاهلل است ،مخالفت کتاب
خدا است ،مخالفت سنت رسول است ،درست کردهام و خوب کردهام.
شراب که میخوری اگر بفهمی معنیش را رده گفتهای و تکذیب
پیغمبرکردهای ،تقبیح قول او کردهای ،نسبت قول او را به خطا دادهای .او
گفته بد است تو میگویی خوب است ،ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
پس اگر اعمال قبیحه را خوب دانست و اقرار و اعتراف به بدی خود نکرد،
این در حقیقت رده گفته به جهت آنکه اگر این خوب است آنها باید بد باشد
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و از او خدا نمیگذرد .کسی که اعتراف نکند ممکن نیست خدا او را بیامرزد
و هرکس که اعتراف کرد که تقصیر از من است ،همه بدیها را من کردهام
و من مستحق عذاب هستم ،خدا از سر تقصیر او خواهد گذشت و او را
خواهد آمرزید و حاال طوری شده که این خلق منکوس از اعترافکردن به
گناه کسالت میورزند ،از اقرار به گناه کوتاهی میکنند بلکه مهماامکن
میخواهند تقصیر را و عیب را بر خدا وارد آورند که او مرا چنین کرده ،او
مرا عاصی خلق کرده ،من تقصیر ندارم .به همان دست که میپروردم
میرویم ،اینطور خواستهاند من اینطور شدهام نعوذباهلل ببین چه کفری
است! نسبت تقصیر را به خدای عزوجل دادن و خود را بری از تقصیر کردن.
برویم بر سر مطلب ،مطلب آن بود که آن نوری که از جانب خدا بسوی تو
آمده ،آن نعمتی است از خدا و شکر آن را باید گفت و آن ظلمتی که از
خودی تو برخاسته ،آن معصیتهایی است که باید از آن استغفار کنی .پس بنده
مومن دائم در میان این دو عبادت است :یا شکر کند برای جهت نور خود
یا استغفار کند برای جهت ظلمت خود .پس بنده مومن به استغفار جهت
ظلمت خود را بر میاندازد و به شکر کردن جهت نور خود را زیاد میکند
و قوت میدهد .این است که میفرماید لئن شکرتم الزیدنکم و لئن کفرتم
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ان عذابی لشدید اگر شکر کردید من بواسطه شکر نعمت را بر شما زیاد
میکنم.
پس چون سخن به اینجا رسید ـ اگرچه هیچ مقصود نبود ـ بهتر آن است که
شرح این شکر و این استغفار را بکنیم .آیا هیچ میدانی شکر یعنی چه؟
میخواهیم بفهمیم شکر یعنی چه ،درست ملتفت باشید چه عرض میکنم
که معنی بسیار بدیعی است که به فضل و کرم امام حاال آن را الهام فرمود،
درست ملتفت باشید .آیا شکر میدانی یعنی چه؟ شکر یعنی ثنای کسی را
اظهار کردن ،کماالت کسی را اظهار کردن .نمیبینی اگر شخص بزرگی به
تو بدهد مالیهای میگویی این را شما از راه مرحمت التفات فرمودید ،من
قابل نبودم لکن شما اهل کرمید ،اهل فضلید و اهل احسانید ،خدا عزت شما
را زیاد کند .اینطور اگر گفتی میگویند شکر نعمت فالنکس را گفت .و
هرگاه بنا کرد بدگفتن ،میگویند کفران نعمت او را کرد .در فارسی هم
همینطور میگویند در عربی هم همینطور شکر نعمت یعنی بیان کنی نعمت
منعم را ،بیان فضل او را کنی ،اظهار کنی کماالت او را در میان جمع اگر
کماالت صاحب عطا را تو اظهار کردی شکر او را گفتی و هرگاه کماالت
او را پنهان کردی و عیوب او را ظاهر و هویدا کردی آن شخص را کفران
کردهای و بعد از آنیکه یافتی آنچه را که عرض کردم حاال مثلی برای تو
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میآورم .چراغی که فانوس بر روی آن میگذاری آن چراغی که در اندرون
فانوس گذاردی نعمتی است که به آن فانوس انعام کردی به جهت آنکه به
این چراغ این فانوس روشن میشود و به این چراغ این فانوس مرجع عام و
خاص میشود ،به این چراغ این فانوس محل اجتماع خلق میشود .معلوم
است کمال فانوس به چراغی است که در اندرون اوست ،اگر این چراغ نبود
احدی از آحاد انتفاعی از فانوس نمیبرد ،کاری از فانوس برنمیآمد ،رجوع
به او نمیشد ،او را قطب مجلس نمیکردند که بر گرد او جمع آیند ،همه رو
به او کنند .معلوم است همه کماالت بواسطه آن چراغی است که در اندرون
اوست .حاال این فانوس باید شکر چراغ را بگوید .ببینیم چگونه فانوس باید
شکر چراغ را بگوید .شکر فانوس مر چراغ را این است که کمال چراغ را
اظهار کند ،فضائل چراغ را آشکار کند .پس هرگاه این فانوس از خود
کثافت را زدود و آن کلفتی و حاجببودن و پناهبودن را برطرف کرد و بکلی
از خودی خود درگذشت و بکلی وجود خود را پنهان کرد و سرتاپا شعله را
نمود ،فضائل چراغ را مو به مو منتشر کرد و برای جمع حکایت کرد و برای
در و دیوار شرح نمود .پس فانوس اگر مثل مردنگی شد حاال به زبان فصیح
بلیغ میگوید ای جماعت! ای در و دیوار! آن چراغی که در اندرون من است
تابان است ،آن چراغی که در اندرون من است فروزان است ،آن چراغی که
در اندرون من است سوزان است و چنین و چنان است .مو به مو ،جزئی به
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جزئی فضائل آن چراغ اندرونی را برای مردم بیان میکند .پس در همچنین
وقتی این فانوس شکر کرده چراغ را ،یعنی زبان به ثنای چراغ گشوده و
احواالت چراغ را و کمال و جمال چراغ را بیان کرده .پس این فانوسی است
که شکر نعمت خدا کرده و هرچه شکر بیشتر کند نور در او بیشتر جلوه
کند ،هرچه زنگ خودی از خود بیشتر بزداید ،از هستی بیشتر لب ببندد و
هرچه خودنمایی نکند نور چراغ در او بیشتر قوت میگیرد و در او بیشتر
جلوه میکند و تأللو آن زیادتر میشود و هرگاه که فانوس خود را نمود،
چراغ را پنهان کرد و کلفت و خشن شد ،کثیف و ظلمانی شد ،پنهانکننده
ماوراء شد ،آنوقت کفران نعمت چراغ را کرده و پوشیده نور چراغ را .کفر
به معنی ستر است .کفر یعنی پوشانیدن ،اگر میپوشانی نعمت خدا را کفران
نعمت کردهای ،اگر میپوشانی وحدت خدا را کفر به خدا ورزیدهای.
غرض ،کفر به معنی پوشانیدن است .پس چون این فانوس پوشانید چراغ را
و نور چراغ را پنهان کرد کفران نعمت چراغ کرده ،یعنی ستر چراغ کرده و
پوشانیده چراغ را .پس در اینوقت ان عذابی لشدید اگر کفران نعمت چراغ
کرد عذاب ظلمت او را فرا میگیرد و عذاب کثافت او را فرا میگیرد ،هیچ
جمال و کمال از او ظاهر نمیشود.
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آیا دانستی این فانوس مثل برای چه بود؟ مثل برای خودی تو و قابلیت تو بود
و آن چراغ مثل بود از برای نور خدا ،برای آن نور مشیت که در این فانوس
خودی تو گذارده شده .پس تو اگر از خودی خود میگذری و از خودنمایی
و خودستایی خود میگذری سرتاپا نور خدا و سرتاپا جمال خدا و سرتاپا
کمال خدا و سرتاپا اسماء و صفات خدا از تو جلوه میکند .زیراکه آن نور
که در تو گذارده شده است آن نور خدا است .نشنیدهای که پیغمبر فرمود
اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور اهلل بپرهیزید از فراست و هوشیاری مومن
که مومن با نور خدا نگاه میکند .امام فرمود ای النور الذی خلق منه یعنی
مراد از نور خدا همان نور مشیتی است که در اندرون فانوس قابلیت تو
گذارده شده .پس بعد از آنیکه معلوم شد آن نور نور خداست ،اگر تو از
خودی خود گذشتی نور خدا را مینمایی به همان قدری که تو خود را پاک
کنی ،بقدری که خود را صافی کنی .هرقدر که باشد خدا آن نور را در تو
زیاد میکند و آن نور در تو قوت میگیرد تا کار به جایی میرسد که در
جمیع مراتب تو آن نور ظاهر میشود .نمیدانی چه ثمر میکند .آن نور اگر
در چشم تو ظاهر شد چشم تو نظر میکند به آسمان و زمین به عبرت ،نظر
میکند به احادیث آلمحمد علیهم السالم  ،نظر میکند به مومنان ،نظر
میکند به آلرسول ،نظر میکند به چیزهایی که عبادت است و طاعت است.
و اگر آن نور خدا از زبان تو ظاهر شد نمیگوید مگر حق ،جمیع آنچه
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حرکت میکند به حق حرکت میکند ،جمیع آنچه میگوید به حق میگوید.
و اگر در دست تو ظاهر شد نمیکند مگر طاعت ،و اگر در پای تو ظاهر شد
نمیرود مگر در راه طاعت به جهت آنکه این فانوس قابلیت تو از خود ندارد
رنگی و شکلی .اگر در تن فانوس یک خال سیاهی باشد که خودنما باشد
بقدر یک خال نور چراغ را پنهان کرده ،اگر در او هیچ نباشد سرتاپا نور
چراغ را ظاهر کرده .از این است که کار مومن به جایی میرسد که سرتاپا
بر وفق نور خدا میشود .اینطور که شد حاال دیگر نور خدایی است که در
میان مردم دارد راه میرود .آن است کسی که دیدار او تو را به یاد خدا
میآورد به جهت آنکه در فانوس وجود او درگرفته است پس میگوید به خدا
و میبیند به خدا و میشنود به خدا و میکند به خدا و میرود و میدهد و
میگیرد به خدا .پس دیدار او تو را به یاد خدا میآورد به جهت آنکه در
فانوس وجود او در گرفته .آیا نمیبینی که از طرف مقابل هم همینطور
است؟ یک کسی را میبینی در جمیع فانوس قابلیت او نیست مگر ذکر ملک،
درگرفته است به ذکر ملک ،تا در مجلس مینشیند محلوج([ )]13فالنجا
چطور است ،امسال قنات فالنجا فالنطور شد ،آب چطور ،زمین چطور و
سر هم همینها را میگوید .چشمش به ملک است ،دستش در کار ملک
است ،پاش میرود بسوی ملک .سرتاپا ،از کوزه همان برون تراود که در
اوست .هرکس ذکر ملک میخواهد برود پیش این ،هرکس فانوس نماینده
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ملک میخواهد بیاید پیش این که ملک همینجا است .بعضی دیگر هستند
در فانوس وجود ایشان نیست مگر ذکر اکابر و حکام و شاه و وزیر و امثال
آنها .همچو وارد مجلس میشود تا مینشیند بله آن سال در خدمت سرکار
نایبالسلطنه بودیم ،کجا رفتیم و همچو فرمود و نمیدانم چهچیزالدوله چه
کرد ،فالنروز که خدمت شاه بودیم چقدر آنجا ایستادیم و او چه گفت و
من چه گفتم و چه کرد و امثال اینها ،از اول مجلس تا آخر مجلس ذکر و
فکر و خیالش چیزی نیست مگر ذکر سلطان و فکر حاکم .بابا اینها چه
دخلی داشت به خدا و پیغمبر؟ بعضی دیگر هستند در فانوس وجودشان
درگرفته ذکر پول ،تا نشست چیت از بمبئی آورده بودند فالنطور بود و فالن
قیمت میدادند و فالن غراب([ )]14فالنجا غرق شد ،فالنجا فالنپول
چقدر صرف کرده از اول تا آخر مجلس ذکر این چیزها است .همچنین است
مومن از اول وجود تا آخر شهود او جمیعا ذکر خداست پس دیدار او تو را
به یاد خدا میآورد .اگر نظر میکند هلل نظر میکند ،اگر میگوید ثنای خدا
را میگوید ،اگر مینویسد علوم و تصنیف کتب میکند علم خدا را
مینویسد ،اگر میرود برای طلب خدا میرود ،اگر میآید برای طلب خدا
میآید ،اگر سخن میگوید همه ذکر خداست ،جمیع آنچه میکند همه ذکر
خداست .مردی است که از دیدن او به یاد خدا میافتی .تجربه کن اگر
اینطور معرفت پیدا کردی و مومن را اینطور شناختی که به محضی که از
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دور پیدا شد بگویی الاله االاهلل و متذکر خدا شوی خود را جمع کنی و به
یاد خدا بیایی ،همچنین که شد دیدارش تو را به یاد خدا میآورد ،گفتارش
علم شما را زیاد میکند ،کردارش شما را راغب به آخرت میکند .با چنین
کسی مجالست کنید .آیا هیچ میدانی خدا به این مومن چه انعام میکند؟ او
را پیدایی نامهای نامی خود میکند ،جلوه صفات گرامی خود میکند ،خلیفه
و قائممقام خود در روی زمین مینماید .پس زیارت او زیارت خدا میشود،
اهانت او اهانت خدا میشود ،صله او صله خدا میشود ،اعزاز او اعزاز خدا
میشود ،جمیع معامالت با او معامالت با خدا میشود .تعجب مکن در
حدیث است که روز قیامت خدا مالمت میکند بندهای را که ای بنده! من
از تو طعام خواستم به من ندادی .عرض میکند خدایا تو اجل از آنی که طعام
بخواهی و گرسنه شوی .میفرماید فالنبنده از تو طعام خواست به او که
ندادی به من ندادی .پس طعامخواستن مومن طعامخواستن خداست .همچنین
میفرماید من از تو آب خواستم به من ندادی ،عرض میکند خدایا تو اجل از
آنی که آب خواهی .خطاب میرسد فالن بنده مومن از تو آب خواست
ندادی ،به من ندادی .پس خواهش آن مومن خواهش خدا شد .میفرماید من
مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ عرض میکند خدایا تو اجل از آنی
که مریض شوی میفرماید فالنبنده مومن مریض شد به عیادت او نرفتی،
پس مرض او مرض خداست .در حدیث قدسی است ان برخا یضحکنی کل
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یوم ثلث مرات خدا میفرماید برخ ،ـ برخ آسوده مردی بود بسیار شوخ،
شوخی میکرد ،مومنین را میخندانید

خدا وحی کرد به

موسی(پیغمبرخل.رجوع) که ان برخا یضحکنی کل یوم ثلث مرات برخ مرا
روزی سه دفعه میخنداند .معلوم است خنده مومن خنده خداست ،هرکس
به زیارت مومن برود خدا میفرماید ایای زرت و ثوابک علی ای بنده! تو مرا
زیارت کردی و ثواب تو بر من است ،پس زیارت مومن زیارت خدا شد،
همچنین سرور مومن سرور خداست ،اهانت مومن اهانت خداست .در
حدیث قدسی میفرماید من اذی لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها
هرکس اذیت کند یکی از اولیای مرا ،یکی از بندگان مرا چنان است که در
میدان جنگ من آمده .خدا میفرماید به میدان جنگ من آمده ،مرا به مبارزت
خود خوانده .پس معلوم شد جمیع معامالت با چنین مومنی معامله با
خداست.
لکن در مقابل چون از اینطرف عرض کردم از آنطرف هم عرض کنم و آن
این است که چهبسیار مردم که در اندرون فانوس ایشان شیطان درگرفته
چنانچه حضرت امیر در شأن منافقین میفرماید باض و فرخ فی صدورهم و
دب و درج فی جحورهم فنظر باعینهم یعنی شیطان در جمیع سوراخهای
منافقین ،در جمیع رگ و پی ایشان ،در جمیع تنشان فرو رفته و تخم کرده
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و جوجه گذارده در اندرون سینه ایشان و سوراخهای ایشان ،پس شیطان نظر
میکند از چشمهاشان ،تکلم میکند از زبانهاشان ،نگاه میکند از
چشمهاشان ،از جمیع اعضاشان و جوارحشان حرکت میکند فنظر باعینهم
و نطق بالسنتهم با دستهاشان ،با پاهاشان ،با زبانهاشان ،با جمیع اعضا و
جوارحشان شیطان کار میکند .پس آن شیطان درمیگیرد در قابلیت این،
در فانوس قابلیت این ،این فانوس میشود هیکلی از هیاکل شیاطین .چون
راه میافتد هیکلی از هیاکل شیطان است که میان مردم راه میرود از این
جهت دیدار او انسان را به یاد شیطان میآورد ،به یاد مکر و حیله میاندازد
و به یاد فسق و فجور میاندازد .نمیبینی اگر قوالی([ )]15را از دور ببینی
تو را به یاد قوالی میآورد نزدیک است تو هم به رقص در آیی ،شاربالخمری
را ببینی تو هم به یاد شراب میافتی ،معلوم است آن کسی که هیکل شیطان
است همینکه از دور پیدا شد تو را به یاد شیطان میاندازد ،گفتار او تو را
ترغیب به معصیت خدا میکند ،کردار او تو را راغب به دنیا و اهل دنیا
میکند .همچنین کسی میشود خلیفه شیطان ،میشود قائممقام شیطان،
بلکه شیطان کم کسی را توانسته اغوا کند مگر آنکه در هیکلی درآمده و
اغوا کرده .شیطان در فن اغوای خود در نهایت استادی است ،بیمناسبت
کسی را اغوا نمیکند .خود شیطان از جن است و از ارواح پنهانی است و
مناسبتی مابین او و مابین این جسدهای عنصری نیست و چون مناسبتی مابین
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او و مابین این جسدهای عنصری نیست نمیتواند جسدهای عنصری را به
راهی که میخواهد ببرد مگر آنکه بپوشد پالس هیکلی از هیاکل بشری را
و در لباس جسد عنصریی درآید و از زبان او تکلم کند و از چشم او نظر
کند و از دست او بدهد و بگیرد و از بدن او بنماید .چون چنین شد آن شخص
عنصری دیگر گوش عنصری خود را که میدارد سخن این را میشنود ،چشم
عنصری خود را که میگشاید این را میبیند ،هرکه را شیطان میخواهد اغوا
کند به این هیکل میکند .ببین اگر تو به لباس یک میشی در آیی و گرگ
باشی ،همینکه تو از جوب جستی آن گوسفند دویمی هم میجهد به جهت
آنکه میبیند جفت خود را که از جوب جست این هم میجهد .اگر یک
اسبی بجهد گوسفند هرگز جرأت نمیکند بجهد .حاال شیطان یک پالس
عنصری میپوشد و میآید در میان مردم و بنا میکند اغواکردن و مردم هم
گول میخورند به گمان اینکه این هم انسان است .نهخیر ،این شیطان است
دروغی به این شکل درآمده .نشنیدهای که بعد از آنیکه شیطان خواست قوم
لوط را به معصیت بیندازد ،خواست آنها را به لواطه بدارد ـ باب نبود لواطه ـ
آمد در میان آنها به صورت پسری مزلف([ )]16شد و آمد در میان آنها در
یک لحاف خوابید و بناکرد وسوسهکردن تا آخراالمر لواطه به اینها داد اینها
دیدند این هم کاری است ،کمکم این عمل در میانشان شایع شد .چون به
شکل خودشان درآمد وقتی دیدند این بز جست بزهای دیگر هم میجهند.
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پس شیطان به شکل هیاکل در میآید تا چون با آن هیکل کاری کند سایر
مردم دیگر هم که دیدند هرچه بگوید اقتدا میکنند که انا وجدنا اباءنا علی
امه و انا علی اثارهم مقتدون غافلند از اینکه آبائشان شیطان است و غافلند از
اینکه شیطان در آن هیکل درآمده .از اینطرف چنین الزم است چنانکه از
آنطرف چنان الزم است .که را مناسبت است با خدای غیبالغیوب؟ که
میبیند خدای غیبالغیوب را؟ از اینجهت خدا برای خود هیاکل توحیدی
گرفته و در آنها جلوهگر شده و آنها را اسوه و قدوه انام و پیشوای خالیق
قرار داده .مردم همینکه آن هیکالن خدا را ،آن هیکالن توحید را دیدند که
اینگونه عبادت میکنند ،اینگونه خضوع و خشوع میکنند ،اینگونه عدل
و انصاف میکنند امام میشوند و پیشوا میشوند .پس در این هیاکل که نظر
میکنند دوست میدارند خدا را و توحید خدا را میکنند و این هیاکل انبیاء
و اوصیاء و مومنان کامل هستند و این هیاکل پیشوایان و داعیان بسوی خدا
و صفات خدایند .از آنطرف هم هیکالن شیطان در میان مردم راه میروند،
قومی را شیطان هیکل خود گرفته و به آنها مردم را اغوا میکند .شیطان در
اغوای خود استاد است ،هرکسی را اغوا میکند از راه خودش اغوا میکند.
اگر کسی را میخواهد در راه دین اغوا کند نمیرود یک هیکل لوطی برای
خود بگیرد ،المحاله هیکلی که میگیرد عمامه مولوی بر سر ،عصای
آبنوسی در دست ،عبای نازک بر دوش ،گامهای کوچک کوچک بر
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میدارد ،به هر گامی تخم الحولی در زمین میافشاند ،نهایت خشوع و
خضوع را بکار میبرد تا به این هیکل آن مردم صاحبان علم را اغوا کند،
همچو کسی باید امام آنها باشد .اگر در هیکل یک لوطی جعلقی([)]17
درآید هرگز صلحا و مقدسین گول این را نمیخورند ،محال است شیطان
این را برای این کار بگیرد .شیطان برای هر کاری باید هیکل مناسب آن
بگیرد .پس برای هر کاری به شکلی در میآید .٭ هر لحظه به شکلی بت
عیار درآمد ،معلوم است دل برد و نهان شد ٭ پس هر ساعت به شکلی در
میآید ،هر جایی بطوری ظاهر میشود .اگر بخواهد طالبان علم را اغوا کند
باید در هیکل عالم درآید ،اگر یک هیکل جاهل که هر را از بر نمیداند
برای خود بگیرد با این هیکل علما را بخواهد گول بزند نمیتواند .المحاله
هیکل عالمی برای خود باید بگیرد .کدام عالم است این عالم؟ آنی است
که حضرتامیر میفرماید قصم ظهری اثنان عالم متهتک و جاهل متنسک در
این امت دو نفر پشت مرا شکستند .این را حضرت امیر میفرماید دو نفر
پشت مرا شکستند :یکی عالمی که فاسق باشد ،یکی جاهلی که عبادت
کند .این دو نفر پشت مرا شکستند .آن عالمی که فاسق است به زبان علمی
خود فسق خود را منتشر میکند در پیش مردم و مردم را گمراه میکند ،و
آن نادان عابد به زبان عبادت خود که رکوع میکند و سجود میکند و دائم
مثل دنگ([ )]18برنجکوبی سر بر زمین میزند و روزها روزه میگیرد،
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گول میزند مردم را .این احمقان نافهمان گول عبادت این را میخورند ،بعد
از آنیکه این عبادت را از او دیدند در تله جهل این عابد میافتند .این دو نفر
پشت مرا شکستهاند به جهت آنکه من میخواهم هدایت کنم مردم را و آنها
میخواهند مردم را گمراه کنند و آنها برعکس اراده من هستند ،پشت مرا
میشکنند .پس از هیکلهای شیطان آن عالمی است فاسق که در حقیقت
طالب دنیاست ولی زبان علمی دارد ،طالب این است که با اکابر بنشیند ،در
مجلس اکابر و سالطین و حکام و و اهل مناصب بنشیند ،تحصیل اموال دنیا
میکند ،هرچه حرام گیرش بیاید برباید و باک نداشته باشد .ولکی که
نمیشود! زبان علمی دارد و درس میگوید لکن تغییر احکام میدهد ،رشوه
میخورد ،فسق و فجور میکند ،در دنیا از هیچچیز مباالت نمیکند اال اینکه
زبان علمی دارد که در مجلس درس که مینشیند چنان شرح لمعه درس
میدهد که میگویی شهید ثانی زنده شده ،چنان اسفار درس میگوید و
تحقیق میکند که میگویی مالصدرا زنده شده است ولکن مرتکب معاصی
میشود .این اعظم هیکلهای شیطان است .پس،
ای بسا ابلیس آدم رو که هست
پس به هر دستی «معلوم است» نباید داد دست
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آنچه تمنای من از شماست این است که گول ماها را و گول زبان ماها را
مخورید ،نگاه کنید به اخالق ما ،نگاه کنید به احوال ما .به جهت آنکه همه
این علم تنها نیست .خود ابلیس اعلم مردم است ،ابلیس اسم اعظم را میداند،
ابلیس اعبد عابدان بود ،یکرکوع او ششهزار سال طول کشید .دیگر
یکرکوع که ششهزار سال بیشتر نمیشود .نه ،گول اینجور عبادت را
نخورید .نه ،گول اینجور علما را نخورید .نگاه کنید تقوی که دارد ،نگاه
کنید هلل و فیاهلل که حرکت میکند ،مگو هلل و فیاهلل در دل است من چه
میفهمم؟ نگاه کن ببین که از حرام حذر میکند یا نمیکند؛ خدا میداند
آدم میشناسد.
ثوب الریاء یشف عماتحته
و ان التحفت به فانک عاری
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نمیگذارد خدا پنهان بماند ،مومن با غیر مومن مشتبه نخواهد شد هل یستوی
الذین یعلمون و الذین الیعلمون ،ام نجعل المتقین کالفجار خدا میفرماید
افمن کان مومنا کمن کان فاسقا الیستوون نمیشود عالم و جاهل ،متقی و
فاجر ،و مومن و فاسق بههم مشتبه شود .در وقت سخن گفته میشود که
ندانستم لکن ده روز که با او راه رفتی معلوم میشود طالب دنیا است یا نه.
٭ از کوزه همان برون تراود که در اوست ٭ واهلل اگر در او شیطان است از
او شیطان تراوش میکند ،اگر در او رحمان است از او رحمان تراوش
میکند .هرگز گول زبان علمی را نخورید ،هرگز گول الحول و القوه اال
باهلل مردم را نخورید ،گول قدمهای نازک نازک را مخورید ،یکجان بیش
ندارید به فکر خود بیفتید ،یکعمر بیشتر ندارید ،این جان و این عمر را اگر
خرج ما کنید برای خودتان نمیماند محافظت کنید جان خود را .انسان به
هر دستی نباید دست بدهد ،نگاه کند ببیند بنده کیست ،بنده هیکل خداست
یا بنده هیکل شیطان؟ نگاه کن در این هیکل ببین این هیکل کیست ،آیا
خدا را حکایت میکند یا شیطان را؟ برای خدا کار میکند یا برای شیطان؟
ببین خدا را مینمایاند یا شیطان را؟ آنکه هیکل خدا است و خدا را
مینمایاند مأمورید از طرف او بروید و اگر از آن هیکل دور شوید از خدا
دور شدهاید .و به او بپیوندید که همینکه به او پیوستید به خدا پیوستهاید .و
آنکه هیکل شیطان است آن هم مخفی نمیماند ،خدا طوری نکرده که
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طبیعت شیطان بتواند امری را بپوشاند ،هرجا باشد خود را رسوا میکند ،هر
طور باشد معلوم میشود این ابلیس است ،شیطان است.
برویم بر سر مطلب ،مطلب این بود که آن مومنی که نماینده انوار خدا شد،
نماینده اسماء و صفات خدا شد او شکر کرده خدا را به جهت آنکه خودی
خود را گم کرده و به ما نموده فضل خدا را ،به ما نموده نام خدا را .پس
مومن نشر کننده صفات اهلل است ،پس مومن ثناکننده خدا است.
ای بسا ناورده استثنا به گفت
«معلوم است» جان او با جان استثناست جفت

مومن همینکه راه میرود الحمد هلل گفته ،همینکه راه میرود الاله االاهلل
میگوید ،همینکه راه میرود خدا را تسبیح کرده و تقدیس و تهلیل کرده.
نفس مومن تسبیح است ،نفسکشیدن مومن تسبیح خداست .خواب مومن
عبادت است ،خواب مومن تسبیح و تهلیل خداست ،به جهت آنکه خودی
را از خود زدوده و چون زنگ خودی را از خود زدود به صفات خدا جلوهگر
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شده و چون به صفات خدا جلوهگر شده پس نشر صفات خدا و نشر ثنای
خدا کرده .پس مومن ثناگوی خداست در ملک .از آنطرف قومی ثناگوی
شیطانند ،مداح شیطانند ،نشر فضائل شیطان میکنند ،انکار فضائل رحمان
میکنند و آنها کسانیند که پنهان میکنند نور محمد و آلمحمد را صلواتاهلل
علیهم و نشر میکنند نور بغنوی را و آمدی و ترمدی را ،بر سر هم اقوال آنها
را در میان مردم منتشر میکنند .آخر نمیخواهد ،یک کتاب را که باز میکنی
از اول کتاب تا آخر کتاب ،هر صفحهای که باز میکنی میبینی نوشته قال
ابوحنیفه کذا و کذا ،قال مالکی ،قال شافعی ،قال حنبلی ،علمای سنی را یک
یک اقوالشان را ذکر میکند .یکی را میپسندد یکی را میگذارد .یک کتاب
دیگر الش را که وا میکنی میبینی همهجاش قال الصادق علیه السالم  ،قال
الباقر علیه السالم قال محمد صلی اهلل علیه و آله  ،قال علی علیه السالم .
پس قومی از آنطرف سرتاپا ذکر محمدند و آلمحمد علیهم السالم  .پس
چنانکه سرتاپا نماینده نامهای خدایند به طریق اولی سرتاپا نماینده نامهای
محمدند ،سرتاپا نماینده صفات و فضائل محمدند و آلمحمد پس چون راه
میرود اگرچه هیچ نگوید نشرکننده فضائل محمد و آلمحمد است و
شرحکننده کماالت محمد و آلمحمد است و به زبان فصیح بلیغ میگوید
اللهم صل علی محمد و المحمد پس از این جهت واهلل زیارت او زیارت
محمد و آلمحمد است ،اهانت او اهانت محمد و آلمحمد است ،سرور او
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سرور محمد و آلمحمد است ،خیانت با او خیانت با محمد و آلمحمد است،
جمیع معامالت با او معامالت با محمد و آلمحمد میشود صلوات اهلل علیهم.
و از آنطرف واهلل اکرامشان اکرام شیطان است ،اکرام هیکلهای سنی اکرام
شیطان است ،واهلل اعزازشان اعزاز شیطان است ،دیدارشان دیدار شیطان
است ،گفتارشان گفتار شیطان است ،جمیع معامالت با ایشان معامالت با
شیطان است .هرچه در اینجا است در مقابل بعینه همینطور است.
و این مردم هم که میبینی در طبیعت دو قسمند :قومی البته از پی هیاکل
رحمان میروند و قومی از پی هیاکل شیطان میروند .حضرت امیر میفرماید
کالمی که حاصلش این است که اگر شمشیر خود را بر بینی مومن بگذارم
که از ایمان خود منصرف شود منصرف نخواهد شد و اگر دولت دنیا را بر
سر منافق بریزم مومن نخواهد شد .پس معلوم شد که قومی هستند که آنها از
جانب رحمانند و پیرو هیکل رحمان ،همینکه هیکل رحمان از دور پیدا
میشود دلشان غش میکند .و قومی هستند که از جانب شیطانند و پیرو
هیاکل شیطان ،همینکه یک هیکل شیطان از دور پیدا میشود برای او
دلشان غش میکند ،مثل مرغ بسوی آنها پرواز میکند .نه اینها با آنها انس
میگیرند نه آنها با اینها انس میگیرند .در راه مکه عجبی دیدم که من ندیده
بودم شاید دیگری دیده باشد ،دیدم یک گله بسیار بزرگی و دو شبان به
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همراه آن گله همراه بودند .این دو گله بهم آمیخته بودند و به همراه میرفتند
تا رسیدند به سر دو راهی .یک شبان از آنراه رفت یک شبان از آنراه ،هیچ
هم نگفتند ،دیدم جمیع آن گوسفندان دو فرقه شدند یکفرقه آنها از پی آن
شبان رفتند یکفرقه از آنها از پی شبان دیگر .بعضی یک و دویی که ماندند
و ادراکشان کمتر از آنها بود پر گوسفند بودند حیران ایستادند یک فوتک آن
کشید آنچه از گوسفندان او ماندند از پی آن صدا رفتند ،یک فوتک دیگر این
کشید آنچه از گوسفندان این مانده بودند رفتند ملحق شدند ،جمیع اینها دو
فرقه شدند.
همچنین واهلل هیکلهای رحمان در این میانه میروند و هیکلهای شیطان در
این میانه میروند در سر دو راهی که رسیدند آنها که تابع هیکلهای رحمانند
بسوی خدا میروند و آنها که تابع هیکلهای شیطانند بسوی شیطان میروند
و جمیع این دو فرقه از هم جدا میشوند بعضی خودبخود از آن راه میروند
بعضی خودبخود از این راه میآیند .چهبسیار از پی هیکل رحمان میروند و
شعور ندارند مردم میگویند از بیشعوری است .این چگونه بیشعوری
است ،چرا به بیشعوری از آن راه نرفتند؟ این به جهت آن است که به قوه
جاذبه هیکل رحمان و آن مغناطیسی که دارد بسوی خود میکشد اینها را،
خواه دانسته و خواه ندانسته .آنها هم از آنطرف قوه مغناطیسی دارند ،قوه
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آهنربایی دارند و میکشند دلهای منافقین را بسوی خود ،غش میکند دل
منافق که به شکل عمر نگاه کند چنانچه از اینطرف دل مومن غش میکند
که علی را ببیند لکن منافق اذا ذکر اهلل وحده اشمأزت قلوب الذین الیومنون
باالخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون اسم خدا که پیش او ذکر
میشود مشمئز میشود ،پشت او برهم میلرزد و طاقت نمیآورد و اگر ذکر
غیر خدا بشود بشاش میشود ،خندان میشود ،خوشحال میشود .از آنطرف
هم الحمدهلل همینطور است مومنان مطمئنند در نزد ذکر خدا ،شادانند به
لقای هیکلهای خدا ،انس میگیرند به لقای هیکلهای خدا و چون یکی از
هیکلهای شیطان را ببینند آنها هم طاقت نمیآورند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
قبل از شروع در مقصود دو سهکلمه الزم شد عرض کنم .یکی آنکه احترام
مسجد و احترام خداوند عالم این است که در مسجد صدا بلند نکنند ،خوب
نیست .هرکس نوکری کرده میداند ،نوکریکردن خیلی آدم را تربیت
میکند و خودسری ،خیر .در حضور بزرگ ،بر درخانه سلطان صدا بلندکردن
قباحت دارد .پس در مسجد باید احترام کرد ،قالقال کردن خوب نیست،
کاروانسرا که نیست ،جمعهبازار که نیست ،مسجد است .برای تذکر
آمدهاید ،برای خضوع و خشوع آمدهاید ،برای تحصیل معرفت آمدهاید ،چرا
حرمت ندارید؟ گذشتیم از این ،این را نخواهید شنید و نخواهید کرد.
حضرت صادق سالماهلل علیه میفرماید همینکه موذن قد قامت الصلوه
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گفت ،صدا به قد قامت الصلوه که بلند شد حرام میشود سخن برای اهل
مسجد ،حرام است تکلم کردن .دیگر حاال بعد از این فرمایش باید ساکت
شد ،اینقدر حرف میزنند بعد از قد قامت الصلوه و بعد از تکبیر ،که در
رکعت اول من قرائت را به اشکال میکنم ،نمیفهمم .همه از باب این است
که احترام نگاه نمیدارید .اگر نگاه میدارید چطور است پیش حاکم اگر
بروید همه ساکت و صامتید ،پس احترام نگاه دارید؛ این یکسخن بود که
میخواستم عرض کنم.
همچنین سائلین که سوال میکنند و منع خیر میکنند یکی آنکه بر درخانه
خدا سوال از خلق کردن بسیار بد است .این را که خودشان میدانند .یکی
آنکه اصل سوال حرام است ،سوال بد است ،این را هم خودشان میدانند
دیگر فریاد چرا؟ که حواس مردم را بهم بزنی .تو که راه میروی میان صفها
مردم هم که تو را میبینند و میبینند هم که چیزی نداری ،دیگر چرا فریاد
میکنی؟ فایدهاش چهچیز است؟ اال اینکه مسلمانان را منع از نماز کنی و منع
از تعقیب کنی و حواس مردم را پریشان کنی فایده دیگر ندارد .همانطور
که راه میروی راه برو ،دیگر قال قالش را مکن .اگر آن یکی را نمیشنوی
این یکی را خواهی شنید؛ این هم یکسخن.
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دیگر آنکه وقتی سالم میدهند این هجومآوردن و حملهآوردن و در زیر پا
قرآنها را لگدکردن ،تربتها را لگدکردن ،مهرها را پامالکردن لزومی ندارد
به این شدت .پس نهایت احتیاط را داشته باشید ،در نهایت آرامی بیایید ،نه
خاکی به هوا کنید نه خاکی به سر دیگری کنید ،به آرامی ،به پاکیزگی که
نه قرآنها لگد بشود نه مهرها پامال بشود .بیایید بنشینید ،این خیلی بهتر است
از اینجور حرکت .حاال دیگر برویم بر سر مطلب.
عرض کردم در ایام پیش که خدوند عالم جلشأنه این خلقی را که آفریده از
نور مشیت خود آفریده و آن نور مشیت گفتم بر حسب مشیت خداست و
موافق خواهش خداست و موافق محبت خداست .نظر به اینکه مشیت خدا
محبوب خداوند عالم است و نظر به اینکه مشیت خدا همان محبت خداوند
عالم است زیراکه آن مشیت مجمع جمیع نامهای مبارک خداست و مجمع
جمیع صفات نیکوی خداست و کمال خدا و نور خداست ،پس محبوب
خداست و محبت خداست و خداوند به این مشیت نوری آفرید و آن نور بر
طبق محبت خدا بود و بر وفق مشیت خدا بود ،چنانکه نور آفتاب بر وفق
آفتاب است و نور چراغ بر وفق چراغ است .و عرض کردم که آن نور مشیت
تابید بر آئینههای قابلیت خالیق و در آن آئینهها بر حسب آن قابلیتها جلوهگر
شد .یعنی اگر آئینه قابلیتهای خالیق از خود رنگ و شکلی نداشت ،آن نور
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را به همان طوری که بود و هست نمود و هرگاه از خود رنگ و شکلی
داشتند بقدر رنگ و شکل آن نور را تغییر دادند .در اینجا مثلی باید عرض
کنم ،ملتفت باشید که منتفع میشوید از آن و آن مثل این است که عکس
صورت تو بر حسب صورت تو است ،از پیش صورت تو عکس تو که میرود
بر وفق صورت تو و به اندازه رنگ و شکل تو است .بعد از آنیکه رفت و در
آئینه افتاد بر حسب قابلیت آئینه جلوهگر میشود و بقدر رنگ و شکل آئینه
رنگ و شکل میگیرد .رنگ و شکلهای آئینه را دو درجه است این بود که
گفتم منتفع میشوید .رنگ و شکلهای آئینه را دو درجه است :یکدفعه رنگ
و شکل آنقدر است که تو را از آنچه هستی نمیاندازد ولکن اندکی تو را
منحرف میکند ،اندکی رنگ تو را زردتر میگوید ،اندکی صورت تو را
کشیدهتر میگوید لکن به اندازهای است که هرکس در این آئینه نظر کند
میشناسد که این صورت صورت تو است و نام تو را بر آن میگذارد .و
یکدفعه این رنگ و شکل آئینه به سرحدی میشود که تو را از تویی میاندازد
که اگر شخص نگاهکننده به این نگاه کند و این عکس را ببیند نمیگوید
تویی و میگوید این عکس تو نیست ،بکلی تغییر میدهد عکس تو را .باز
مثل برای این عرض کنم .الف از آن استقامتی که در خط میر است از آن
استقامت تا به آن اندازه اعوجاجی که دیگر بعد از آن الف الف نیست ،این
میدان الف است .الف بسیار خوشخط الف است ،الفی که از آن اندکی
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پستتر باشد الف است ،الف بدتر از آن الف است ،همچنین الف بدتر و بدتر
تا به اندازهای که شخص مال که میبیند میگوید الف است لکن بسیار بد
نوشتهاند .از آن اندازه که گذشت به حدی کج و واج شده که شخص مال
که نگاه میکند میگوید این الف نیست ،این جیم شده ،این باء شده ،این
دیگر الف نیست .پس یکاندازهای است در کج و واجی که از آن اسم تو را
بیرون میبرد و یکاندازهای است در کج و واجی که اسم آن بر تو گفته
میشود ،اندکی زردرنگ گفته میشود ،اندکی صورت تو دراز گفته میشود،
قامت تو اندکی کوتاه وهکذا اینگونه تغییرات تو را از آنچه هستی نینداخته
لکن یکدفعه آئینه آنقدر کج و واج میشود که هیچ شباهت به تو ندارد مثل
آن آئینه که عرض کردم فرنگیان ساختهاند انسان توش نگاه میکند شکل
خوک در آئینه پیدا میشود .پس هرگاه از حد شباهت تو گذشت خواهی
گفت من بیزارم از این شکل ،من بری هستم از این شکل ،این دخلی به من
ندارد اگرچه بواسطه من جلوه کرده در این آئینه و اگر من مقابل آئینه
نمیآمدم و عکسی در این آئینه نمیانداختم در این آئینه هیچ عکسی نبود.
بواسطه من و به برکت من عکس در آئینه پیدا شد لکن این اعوجاج و کجی
که در آئینه است از من نیست ،من از آن بیزارم چراکه صورت صورت من
نیست ،این صورت سگ است و من میخواهم انشاءاهلل سگ نباشم ،این
انشاءاهلل شباهت به من ندارد .اما اگر اندک تغییر و تحریف شده باشد غمی
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به تو دست میدهد که اندک صورت مرا تغییر داد ،فیالجمله پژمرده میشوی
میگویی این آئینه صورت را درست میگوید بیزاری از این نمیجویم،
نمیگویم شکل من نیست ،شکل من است و از من است و رجوعش بسوی
من است لکن تغییر در او پیدا شده است.
اگر این مثل حکیمانه را یافتی عرض میکنم که اگرچه نور خداوند عالم و
نور مشیت خداوند عالم بر حسب مشیت خداست بدون تخلف لکن در آئینه
قابلیت خالیق که افتاد بر حسب قابلیتها مختلف شد .در بعضی آئینهها چنان
انحرافی و تغییری پیدا کرد که خداوند از آن بیزاری جست و گفت براءه من
اهلل و رسوله و گفت این هیچ دخل به من ندارد و این از من نیست ،بازگشتش
بسوی من نیست .نه هلل است نه فیاهلل است نه باهلل است ،هیچ دخلی به من
ندارد و من از شکل این بیزارم .و بسا آنکه قابلیتی هست که عکس مشیت
که در آن افتاد خداوند عالم همان کراهت دارد از آن و نه این است که
بیزاری از آن داشته باشد ،کراهتی دارد به جهت آن انحرافات جزئی که برای
اوست ،میگوید از من است ،این شکل من است ،این مثال من است،
بازگشتش بسوی من است اال اینکه تغییر و تحریف در او پیدا شده .اما آئینهای
که هیچ تغییر و تحریفی نداده و به هیچ وجه من الوجوه تغییری در آن صورت
نداده ،آن صورت برحسب رضای خدا و برحسب مشیت خدا و محبت خدا
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در آن عکس میاندازد آن صورت است که محبوب خداست آن صورت است
که حبیب خداست ،یک سر مو خدا کراهت از او ندارد ،او را به حقیقت
حبیب خود میداند زیراکه بر حسب محبت اوست .پس او را جلوه خود
میخواند و او را خلیفه خود میگوید و او را قائممقام خود قرار میدهد و او
را آیت خود بنیاد میکند و او را در میان خالیق آیت خود و عالمت خود و
قائممقام خود قرار میدهد .خلق را میگوید هرکس مرا میخواهد به این
آئینه نظر کند زیراکه عکس من چنانکه باید و شاید در آئینه جلوهگر است.
پس آن آئینه معرفتش معرفت خدا میشود و جهل به آن آئینه جهل به خدا
میشود .اما آن آئینههایی که اندک تغییر دادهاند کمی رنگ و شکل از خود
داشتهاند ،آنها مطلقا آیت خداوند نمیتوانند باشند و خلیفه و قائممقام خدا
نمیتوانند باشند زیراکه گاهی افترا میبندند و اندک تغییر و تحریفی دارند.
میگوید شاخص زرد است و حال آنکه شاخص زرد نیست ،میگوید
شاخص دراز است و در واقع شاخص دراز نیست ،پس افترا میبندد بر آن
صاحبی که در او نگران است و چون افترا میبندد روایت او حجت و سند
نمیشود و نباید از او پذیرفت و حکم او مطلقا حکم خدا نیست و قول او
مطلقا قول خدا نیست .ولکن آن آئینه که بکلی واگذارده خودی خود را که
ابدا از خود نام و نشان نگذارده ،روایت او حق است و او راوی عدل است
و روایتی که میکند رد بر او رد بر خداست ،روایتی که میکند اگر کسی
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اخذ به او نکند کافر شده به خداوند عالم ،مشرک شده به خدای عزوجل.
آن است آنکه حکمش حکم خداست ،رد بر او رد بر خداست ،قولش قول
خداست .اوست آن کسی که اخذ از او و امتثال فرمان او اخذ از خدا و امتثال
فرمان خداست و تسلیم از برای او تسلیم از برای خداست و آن است که
معرفت او معرفت خداست و جهل به او جهل به خداست .اما آن آئینههایی
که حاکی از خود هستند با رنگ و شکل میباشند ،بقدر آن رنگ و شکل
که از خود دارند افترا میبندند بر خدا و بقدر آن رنگ و شکل از خود الش
میگذارند.
پس اگر این مقدمهای را که هنوز تمام نشده تا اینجا فهمیدید میفهمی آن
راوی از روات آلمحمد است و او را باید امتثال کرد که از خود هیچ نگوید
و آنچه گوید از محمد و آل گوید سالماهلل علیهم اجمعین ،و آنچه بگوید از
کتاب و سنت گوید و از خود هیچ رنگی و هیچ شکلی ،هیچ رأیی ،هیچ
مظنهای ،هیچ اختراعی ،هیچ تحریفی([ )]19از خود الش نگذارد .آنچه
گفتهاند بطور شخص امین از آن دست بگیرد و از این دست برساند که هیچ
در او تغییر و تحریف ندهد ،از آنچه ساکت شدهاند ساکت شود ،به آنچه
ناطق شدهاند ناطق شود .آئینه عدل آن است که اگر تو لب گشودی عکسی
که در او افتاد لب بگشاید ،اگر تو لب بستی عکسی که در او افتاد لب
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ببندد .اگر الف گفتی او الف بگوید ،اگر باء گفتی او باء بگوید .اما آن
آئینهای که تو لب بستهای و او لب میگشاید افترا بر تو بسته و از خود نسبتی
دروغ به تو داده ،قول او قول تو نیست ،حکم او حکم تو نیست .نمیدانم
ملتفت میشوی چه میگویم یا نه.
پس اینهایی که میگویند ـ نمیدانم به چه لفظ بگویم ـ پس آنهایی که
میگویند شاخص چنین گفته و شاخص چنین کرده و حکایت میکنند از
شاخص تو نباید مطلقا تسلیم آنها بکنی .باید مالحظه کنی که او رنگ و
شکلی از خود دارد یا ندارد .اگر رنگ و شکلی از خود دارد بر تو روا نیست
تصدیق او و اگر رنگ و شکلی از خود ندارد واجب است تصدیق او و حرام
است بر تو رد بر او زیراکه رد بر او رد بر خداست چراکه این آئینه و این
راوی از خود هیچ ندارد ابدا ابدا .اگر بگویی من از کجا میفهمم؟ همه
آئینهها ادعای صفا میکنند ،همه آئینهها ادعای اعتدال میکنند ،من از کجا
بفهمم کدام راست میگویند؟ میگویم این امر پنهان نخواهد بود بر احدی
پوشیده نیست در مقام سوال که تو سوال میکنی و جواب میشنوی و مباحثه
میکنی این حرفها میرود لکن اگر با او بنشینی ،با او راه بروی معلوم میشود
البته برای تو ،و خدا نمیگذارد امر را مبهم بماند .میخواهی مثلی برای تو
بگویم؟ هرگاه پادشاهی بسیار عادل ،پادشاهی بسیار روف و رحیم بر رعیت
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نشسته باشد بر تخت جالل خود و جمیع رعیت در پیش روی او و در حضور
او ایستاده باشند .در این اثنا یکنفر برخیزد از میان این رعیت و رو به رعیت
کند بگوید ای حضرات رعیت! این پادشاه حاضر چنین فرمایش فرموده که
شما فردا جمیعتان بروید بیرون شهر مثال .اگر پادشاه راضی است که آن
شخص آن حرف را زده سکوت خواهد کرد و همین سکوت پادشاه دلیل
این است که جارچی راست گفته ،و هرگاه که پادشاه این حرف را نگفته،
هرگاه پادشاه صالح ملک را ندانسته و این امر را فساد رعیت و فساد مملکت
دانسته ،همینکه این جارچی چنین جاری کشید میفرستد او را میآورند
تنبیه میکند .منادی دیگر ندا میکند که ای رعیت بدانید که این جارچی
دروغ گفت ،پادشاه چنین چیزی نگفته بود ،همهتان بدانید عبثعبث فردا
از شهر بیرون نیایید .از شما میپرسم که آیا میکند پادشاه این کار را یا هرج
و مرج است؟ هرکس برخیزد هر ادعایی بکند پادشاه میشنود و هیچ
نمیگوید ،اگر همچو پادشاهی باشد که بسیار نافهم است ،بسیار حیوان
است ،چنین کسی پادشاه نیست زیراکه فساد ملک او در این است بلکه
پادشاه صاحب هوش روف رحیم فیالفور منادی میفرستد ندا کند که
فالنکس دروغ گفت ،فالن مقصر دولت است ،میفرستد او را میآورند
تنبیه میکنند .این پادشاهان ظاهری در یکوجب ملک ظاهری دنیایی چنین
میکنند آیا چه گمان تو است به امامزمان تو که اوست مظهر قدره اهلل و
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اوست رحمه اهلل و اوست شاهد برهمه ملک و اوست روف و رحیم به عباد.
او ببیند و بشنود که فالنشخص در میان رعیت ندا کرده که حضرات این
حکمی که من کردهام این حکم امام شماست ،این حکم پیغمبر شماست،
این حکم خدای شماست و بر شما واجب است اطاعت کنید .حاال گمان
شما چهچیز است؟ آیا باید پادشاه ما سکوت کند که هرکس در ملک هرچه
میخواهد نسبت به پادشاه بدهد؟ یا آنکه بر او است و واجب است در
حکمت و سیاست مدن که او را رسوا کند تا رعیت بدانند او کذاب است،
بدانند او افترا بر امام خود بسته است واهلل نخواهد گذاشت .این است که
میفرماید در قرآن جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا حق آمد و
باطل رفت ،زیراکه باطل رونده است ،باطل برطرف شونده است .میفرماید
لیحق اهلل الحق بکلماته و یبطل الباطل ولو کره المجرمون خدا احقاق حق
میکند به کلمات خود ـ که ائمه طاهرین سالماهلل علیهم اجمعین باشند ـ و
خداوند باطل را باطل میکند .پس حرف باطل را خدا باطل خواهد کرد و
حرف حق را ثابت میکند .میفرماید ماجئتم به السحر ان اهلل سیبطله یعنی
خداوند عمل مفسدان را اصالح نمیکند اگر سکوت کند و قول او را بر او
رد نکند که اصالح فساد کرده و خدا اصالح فساد نمیکند .در احادیث
بسیار میفرمایند کالمی که مضمون آن این است که ان اهلل الیخلی االرض
من حجه کیما ان زاد المومنون شیئا ردهم و ان نقصوا اتمه لهم و لوال ذلک
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اللتبس علی المومنین امورهم و لمیعرف الحق من الباطل یعنی خداوند
حجت در زمین گذارده و زمین را خالی از حجت نکرده تا آنکه اگر مومنان
چیزی در دین خدا زیاد کنند او بگوید زیاد کردید و اگر کم کردند بگوید
کم کردید و اگر چنین نباشد حق و باطل از هم امتیاز نمییابد ،حق شناخته
نمیشود ،باطل شناخته نمیشود .پس چه گمان تو است اگر یکشخصی که
نیست سخنش سخن خدا برخیزد میان مردم بگوید حکم من حکم خداست
و دروغگو باشد ،امام او را رسوا نمیکند؟ واهلل رسوا میکند ،البته او را
مفتضح میکند .مفتضحکردن هم اقسام دارد نه از یکراه است بلکه راههای
بسیار دارد .مثال اگر این را به تو فهمانیده که این مردی است تعصبکش،
مردی است فاسق ،مردی است فاجر ،مردی است که در سایر موارد کذاب
است ،مردی است که رشوه میخورد و تغییر احکام میدهد پس برای تو امام
تو واضح کرده امر این را ،دیگر تو چرا تصدیق کذاب میکنی؟ تو چرا
تصدیق فاسق میکنی؟ و حال آنکه خدا در قرآن میفرماید ان جاءکم فاسق
بنبأ فتبینوا انتصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی مافعلتم نادمین یعنی اگر
فاسقی چیزی بگوید شما در آنجا تأمل کنید و خودتان فحص کنید و حق و
باطل را تمیز بدهید .به محض قول فاسق نمیشود از او قبول کرد .پس اگر
امام از برای تو کذابیت این را آشکار کرده پس به تو شناسانیده این را .اگر
به تو آشکار کرده فسق این را ،آشکار کرده کذب این را ،آشکار کرده
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تعصب و حمیت این را ،آشکار کرده بطوری که خودش هم میگوید .اگر
خودش میگوید این حرفی که زدم خودم یقین ندارم ،وقتی خودش میگوید
من یقین ندارم که امامم چنین گفته ،مظنه که امام چنین گفته باشد ،تو
میگویی یقینا چنین است؟ خودش میگوید مظنه تو نباید بگوئی یقینا چنین
است تو هم بگو مظنه .اگر او مظنه میگوید تو هم باید مظنه کنی ،بلکه
اگر او میگوید مظنه باید برای تو شک حاصل شود .خودش میگوید مظنه
چنین است ،تو چرا میگویی یقین؟ او خودش میگوید مسأله حدیث ندارد
من خودم چنین فهمیدهام و چنین میگویم ،تو میگویی یقینا امام چنین گفته؟
همهاش خالف است .پس بر امام الزم بود که برای تو ظاهر کند که این
شخص که این روایت را میکند ،این حکم را نسبت به امام میدهد ،این
نیست حکم امام؛ بر امام این بود و کرد .و هرگاه دیدی که از هر جهت که
نظر کردی نه عیبی ،نه نقصی از او ندیدی و بجز قول امام و روایت امام و
طریقه امام و احوال امام و اخالق امام دیگر چیزی از او ندیدی و حکمی از
آلمحمد بطور یقین روایت میکند ،نمیتوانی رد کنی او را .آنجاست که
فرمودهاند هرکس بر او رد کند بر خدا رد کرده است و در حد شرک به
خداست ،رد بر او رد بر خداست.
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برویم بر سر مطلبی که بودیم .چون این نتیجه را داد خواستم این را هم عرض
کرده باشم .مقصود این بود که این آئینههای قابلیتها دو جورهاند ،یکجوره
از آنها آئینهای است که شما که نگاه کنید در او از آن کراهت دارید و یکی
آئینهای است که از آن بیزاری میجویید .همچنین قابلیتهای خالیق یکی
هست که خداوند عالم از آن کراهت دارد و یکی هست که خداوند عالم از
آن بیزاری میجوید .پس آنانی که خدا از آنها بیزاری میجوید آنها سرتاپا
افترای بر خدایند و آنها سرتاپا کافر به خدایند و آنها پوشاننده انوار خدا و
انوار اولیایند ،پس آنها شدهاند کافر ،و آنهایی که اندک تغییری دادهاند ،اندک
تحریفی دادهاند ،آنها سایر مومنانند .و اما آنهایی که هیچ تغییر ندادهاند آنها
سابقانند اینست و از این جهت است که خدا در قرآن تقسیم کرده بندگان را
در سوره واقعه به سه قسم :یکقسم را فرموده السابقون السابقون اولئک
المقربون یکقسم از آنها سابقانند آنهایند جماعتی که به هیچ وجه من الوجوه
نقصانی در آئینه قابلیت ایشان نیست و چنانچه هست شاخص را مینمایند و
آنها مقربانند .این مقربانند یکچیزی توش دارد ،دلیلی از خودش دارد ،آنها
مقربند ،یعنی قرب آنها به توفیق خدا شده و خدا ایشان را نزدیک کرده و این
نعمت را خدا به ایشان داده .نه این است که ایشان به قوت بازوی خود این
مقام را تحصیل کردهاند بلکه به فضل خدا ،به رحمت خدا ،نزدیک شدهاند.
مقرب یعنی نزدیککرده شده و خدا ایشان را نزدیک به خود کرده و این
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نزدیکی از آنجا شده که خداوند آن نور را در ایشان تابانیده .اگر آن نور نبود
ایشان نزدیک به خدا نبودند ،نزدیک نمیشدند .اگر چیزی از جانب خدا نبود
اگرچه آئینهشان بیرنگ و شکل بود لکن اگر نوری نبود البته ایشان نوری
نداشتند .پس از این جهت مقربند السابقون السابقون اولئک المقربون یعنی
آنهایی که پیشی بر جمیع کائنات گرفتهاند ،اول ماخلقاهلل شدهاند و آنهایی
که در شأن ایشان است که الیسبقه سابق و الیفوقه فائق و الیلحقه الحق
اگر نه ایشان سابق بر جمیع مخلوقاتند ،اگر سابق بر کل نیستند ،اگر سابقی
بر ایشان هست که ایشان سابق نیستند ،او سابق است .پس وقتی سابقند که
اول ماخلق اهلل باشند ،وقتی سابقند که هیچکس بر ایشان مقدم نباشد .اگر
کسی مقدم بر ایشان شد که ایشان الحقند نه سابق .پس همین السابقون
اشاره شد به محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین .ایشانند مقرب
درگاه خدا و ایشانند کسانی که در نزد خداوند عالمند که میفرماید و له
یسجد من فی السموات و من فی االرض و من عنده الیستکبرون عن عبادته
و الیستحسرون یعنی از برای خدا جمیع اهل آسمان و زمین سجده کردند
لکن کسانی که در نزد خدا هستند و من عنده الیستکبرون عن عبادته آنهایی
که در نزد خدایند از عبادت خدا تکبر نمیکنند .آیا هیچ میدانید چه مقامی
است که شخص در نزد خدا باشد و این چه نتیجه داد؟ خیلی مقام بزرگی
است .فیالجمله اشاره کنم؛ از جمله خاصیتهای در نزد بودن این است که
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اگر کسی در نزد تو باشد آنچه تو میکنی او هم بکند ،نتیجه در نزد تو بودن
این است که هر کاری که او میکند تو خواهی گفت ما چنین کردیم ،ما
چنین گفتیم «ما» را از برای همین میگویند که این شخص و آن شخص که
در نزد اوست دو تایی این کار را کردهاند از این جهت این شخص میتواند
بگوید ما چنین کردیم ،میتواند بگوید ما چنین گفتیم ،هم این شخص
میتواند بگوید هم آن شخص میتواند بگوید .چنانچه حضرت خضر با خدا
«ما» گفت فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا
منه پس خضر چون با خدا بود از این جهت به موسی گفت ما ترسیدیم ،یعنی
من با خدا ترسیدیم که این طفل پدر و مادر خود را گمراه کند ،پس ما
خواستیم او را بکشیم و عوض آن خداوند فرزند بهتری به این پدر و مادر
میدهد .پس از این معلوم شد که آن بنده که با خداست میتواند که «ما»
بگوید و خداوند با این بنده «ما» میتواند بگوید .آنچه در قرآن «ما» فرموده
از این باب است و االرض فرشناها فنعم الماهدون میفرماید زمین را ما فرش
کردیم ،پس ما خوب ممهد کنندگان هستیم .این «ما» کیست که خدا
میفرماید ما؟ همهجا من میگوید چرا اینجا «ما» میگوید؟ سایر بندگان از
راه شرف و عزت خود «ما» میگویند یعنی مرا تنها خیال نکنی ،خیالت
نرسد بر من مستولی میتوانی بشوی ،من یکنفر نیستم ،ما جماعتی هستیم
که خدم و حشم و جمعیت بسیار با من است از این جهت میگوید ما همچو
صفحه | 282

گفتهایم ،پس تو از ما بترس .اگر بگوید من همچو گفتهام هرکه میشنود
میگوید من که یکنفری را همه کار میتوانم بکنم .مردم «من» که
میگویند دلیل ضعف ایشان است و «ما» که میگویند دلیل جالل ایشان
است اما خداوند هرکجا که «من» گفته دلیل وحدانیت اوست ،دلیل احدیت
اوست ،دلیل این است که بر جمیع ماسوا برتری دارد .پس منی که خدا
میگوید دلیل این است که من از هزار هزار عالم برترم .و در آنجایی که
«ما» میگوید دلیل این است که با او هستند بندگانی که هرگاه که «ما»
گفت معنیش این است که من در عرض خدم و حشم آمدهام ،یعنی من جلوه
کردهام در محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین و در آن مقامی که
جلوه کردهام ما چنین کردیم و ما چنین گفتیم .پس مایی که خدا میگوید
پستتر است و منی که خدا میگوید باالتر است بر خالف سایر سالطین که
مای ایشان از من ایشان باالتر است .پس و من عنده الیستکبرون عن عبادته
و الیستحسرون آلمحمد علیهم السالم ایشانند که در نزد خداوند عالمند،
دیگر کیست اگر ایشان نیستند؟ کیست که در نزد خداست؟ کیست که از
عبادت خدا هیچ استکبار نکرده و به هیچوجه رنگ و شکلی در اسماء خدا
و صفات خدا از خود ندارد؟ بجز آلمحمد علیهم السالم خلقی نیست که
صاحب این مقام باشد و عصمت کلیه کبری را داشته باشد .پس آلمحمد
علیهم السالم مقربند ،یعنی به منتهای قرب به خدا رسیدهاند ،یعنی در نزد
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خدایند .آیا شنیدهای که خدا در قرآن میفرماید ان اهلل مع الذین اتقوا و الذین
هم محسنون خداوند عالم با آن جماعتی است که تقوی پیشه کردهاند .یعنی
از خدا ترسیدند و به غیر خدا نظر نکردند از غیر خدا بریدند و تقوی پیشه
کردند .این تقوی کدام تقوی است؟ این تقوی آن تقوایی است که میفرماید
فاتقوا اهلل حق تقاته بپرهیزید حق تقوی از خدا ،تقوی پیشه کنید حق تقوی.
در قوه احدی نیست که این امر را بعمل آورد مگر محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم اجمعین .پس آن بزرگوارانند که حق تقوی را دارند .پس
ان اهلل مع الذین اتقوا پس خدا با محمد و آلمحمد است ،ایشانند کسانی که
تقوی و حق تقوی را دارند .پس ان اهلل مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون
خدا با محسنین است ،محسن حقیقی آن کسی است که از خود هیچ اسائه
نکرده باشد ،هرکس از خود نام و نشانی دارد بدی کرده ،هرکس از خود
رنگ و شکلی دارد بدی کرده زیرا که همه جمال ،همه نیکی از برای
خداست و از برای نور خداست .هر آئینهای که از خود رنگی برپا کرده اسائه
کرده و بدی کرده .پس محسن حقیقی آن کسی است که از خود هیچ رنگ
و شکلی نداشته باشد ،تقوای حقیقی را چنین کسی دارد و آن محمد و
آلمحمد است صلواتاهلل علیهم اجمعین .پس معلوم شد که خدا با محمد
است و خدا با آلمحمد است علیهم السالم  .پس میفرماید و االرض فرشناها
فنعم الماهدون میفرماید و السماء بنیناها باید و انا لموسعون ما آسمان را با
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دستهای خود بنا کردیم و ما او را وسیع کردیم و ما زمین را پهن کردیم و
نیکو ممهد کردیم .این «کردیم» که میفرماید کیانند؟ وقتی ثابت شد که
قومی با خدایند و نزد خدایند به نص آیه قرآن نمیتوان زیرش زد ،کافر میشود
آدم .پس نزد خدا قومی هستند پس خدا که میگوید ما همچو کردیم ،هرجا
خدا گفته ما همچو کردیم یعنی من بواسطه محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم اجمعین چنین کردیم.
مثلی برای این بیاورم ،وقتی که بلور را در پیش آفتاب میگیری و در آن
طرف پنبه میگذاری و بلور آن را میسوزاند بگو ببینم بلور به تنهایی او را
سوزانیده و آتش از خود بلور بوده؟ حاشا .و بگو ببینم آفتاب بیواسطه بلور
سوزانیده؟ اگر بیواسطه بلور سوزانیده چرا آن طرف را نمیسوزاند؟ پس
آفتاب بیواسطه بلور نسوزانیده و بلور بیواسطه آفتاب نسوزانیده .بلور از
خود سوزشی نداشته ولکن آفتاب میگوید ما پنبه را سوزانیدیم ،یعنی من
بواسطه بلور سوزانیدم و بلور بواسطه من ،یعنی من بواسطه بلور سوزانیدم اما
بلور نمیتواند بگوید من به تنهایی سوزانیدم .و اما آفتاب به تنهایی اجل از
این است که توجه به چیزی کند ،در لباس بلور در میآید و توجه میکند و
پنبه را میسوزاند در لباس بلور از این جهت خداوند میفرماید و السماء
بنیناها باید و انا لموسعون هر جا در قرآن «انا» ببینی میفرماید از همین باب
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است انا انزلناه فی لیله القدر و امثال آن هرجا «ما» ببینی بدان مقصود این
است که خدا خواسته فضیلت این بلور را بگوید ،خواسته امر این بلور را بیان
کند که این بلور با من است و من با این بلورم .هرجا «ما» گفته خواسته
بیان کند که این بلور از آالت من است و از اسباب دست من است ،من
بواسطه او میکنم آنچه را میکنم و این بلور سبب احراق است .وقتی خدا
خواست مداحی محمد و آلمحمد کند فرمود «ما» یعنی تو اگر صاحب
شعوری و از من بپرسی که کی خدا شما بود؟ خدا که یکنفر بیش نیست،
آنوقت در جواب بفرماید من عنده الیستکبرون عن عبادته و الیستحسرون
و بگوید ان اهلل مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون و بگوید السابقون
السابقون اولئک المقربون پس آیا غیر محمد و آلمحمد علیهم السالم کسی
هست که صاحب این مقام باشد؟ این مقام که هست در قرآن مسلما ،پس
غیر خدا با خدا هست مسلما ،حاال بگو ببینم آن غیر چیزی غیر ایشان است
و ایشان نیستند؟ حاشا ،این که نمیشود .کیست افضل از ایشان؟ و اگر
ایشان هستند و دیگران هم هستند پس مطلب ما ثابت است که میگوییم
ایشان هستند نزد خدا نهایت دیگری هم هست .این که ثابت شد میگویم
که اگر دیگران باشند با ایشان که ایشان اول ماخلق اهلل نخواهند بود و
دیگران المحاله شریک با ایشان خواهند شد و حال آنکه ایشان در جایی
هستند که الیفوقه فائق و الیسبقه سابق و الیلحقه الحق و الیطمع فی ادراکه
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طامع هیچ برتریجویندهای بر ایشان برتری نجسته و هیچ پیشیگیرندهای بر
ایشان پیشی نگرفته و هیچ ملحقشوندهای به ایشان ملحق نشده و هیچ
طمعکنندهای طمع ادراک مقام ایشان را نکرده .پس ایشان متفرد در این
جالل و عظمتند .باری ،پس از آنچه سابق بیان کردم معلوم شد که مراد از
السابقون السابقون اولئک المقربون محمدند و آلمحمد صلواتاهلل علیهم
اجمعین.
و اما آن قسمی که آئینه ایشان اندک کج و واج شده و فیالجمله تغییر و
تحریف دادهاند آنهایند اصحاب میمنه و ما ادریک ما اصحاب المیمنه آنهایند
اصحاب یمین و سالم لک من اصحاب الیمین جماعتی هستند که اصحاب
دست راستند .یعنی اگرچه فیالجمله در ایشان تغییری و تحریفی هست لکن
بکلی تغییر داده نشده .سابقان سرند ،مومنان دست راستند ،کافران دست
چپند .پس آنهایی که آئینه قابلیت ایشان اندک انحرافی دارد ولکن جمال خدا
را مینمایند بطوری که هرکس نظر کند میفهمد این جمال خداست و جمال
محمد صلی اهلل علیه و آله را مینمایند بطوری که هرکس نظر کند میفهمد
جمال جمال محمد است و میفهمد این همهاش روایت از محمد و آلمحمد
است و حکایت از محمد و آلمحمد است صلواتاهلل علیهم اجمعین ولکن
فیالجمله نقص در ایشان هست و فیالجمله رنگی و شکلی در ایشان هست
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ولکن نه به حدی که نام محمد گم بشود و نام آلمحمد نیست شود .از این
جهت اینها اصحاب یمینند و از این جهت اینها اصحاب بهشتند و نامه عمل
ایشان در علیین است و مآل ایشان به خیر است و خدا از ایشان مواخذه
میکند بقدر آن انحراف فیالجمله لکن مواخذه نمیکند از ایشان ،یعنی
ایشان را هالک نمیکند واال این را به شما عرض کنم به قول مطلق بدانید
که محال است محال ،محال است محال که طاعتی در نزد خداوند عالم
بیثواب بماند و محال است محال که گناهی در نزد خدا بیعقاب بماند.
آخر نه مگر یمین را ،دست راست را ،عقاب کردهاند به همین که او را از
سر تا شانه فرود آوردهاند بقدر آن منقصتی که داشته همانقدر پایین آمده؟
اگر هیچ منقصتی این دست نداشت این هم سر و سردار بود .همینکه دور
افتاد یک درجه و از سر فرودتر آمده عقابش کردهاند و این به جهت این است
که این رنگ و شکل از خود اوست .پس گناه او اثر خود را کرده و او را به
درجه پایینتر رسانیده ،نمیشود هیچ گناهی بیجزا بماند ،نمیشود هیچ
طاعتی بیثواب بماند .نهایت تو میگویی پس توبه و استغفار ثمرش چهچیز
است؟ پس ما اگر معصیت کردیم و جزای ما به ما باید برسد پس ما چطور
نجات خواهیم یافت؟ عرض میکنم که هرگاه از کیسه پول صد تومان بیرون
رود ،صد تومان ضرر به تو رسیده و اگر تو تدارک کنی و صد تومان بیاوری
از جایی دیگر و در کیسه کنی تا صد تومان جاش پر شود حاال صد تومان را
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بجای او آوردی لکن اینی را که از جای دیگر آوردی و بجای آن صد تومان
گذاردی میشد که تو صد تومان اول را از کیسه در نکنی و آن صد تومان
دیگر را هم تحصیل کنی بر روی آن بریزی آنوقت توی کیسه دویست تومان
پول داشتی ،حاال صد تومان به تو ضرر خورده ،نقصان صد تومان به تو رسیده
نهایت زحمتی کشیدی رفتی صد تومان دیگر هم تحصیل کردی جای آن
ریختی ،معلوم شد که تو مردی بودی که میتوانستی تحصیل صد تومان
بکنی .بلکه عرض میکنم که اگر آن صد تومان در نمیرفت آبروی تو بیشتر
بود ،قوت و قدرت دل تو هم بیشتر بود ،بیشتر میتوانستی تحصیل کنی.
حاال ضرر صد تومان به تو خورده و تو رفتی از جای دیگر صد تومان را
آوردی جاش ریختی ،رفت به حالت اول ایستاد ،زحمتهایی که کشیدی بیجا
شد .درست ملتفت بشو چه میگویم ،پس نقصان را که تالفی کردی پس از
اول تا حال بر سر جای خود ایستادهای هیچ ترقی نکردهای .اگر مردی
هستی که این صد تومان را مگذار از کیسه بیرون رود دیگر اگر مرد هستی
و تحصیل صد تومان دیگر میکنی امروز صاحب دویست تومان میشوی.
پس آن کسی که معصیت میکند ده سال بعد از آن استغفار میکند و توبه و
گریه و زاری و تضرع میکند ،گناهان گذشته او پاک میشود نهایت جای
ضرر آن پر میشود و اگر آن ضرر را از اول نکرده بود و این استغفار و این
گریه و این زاری زیاد هم بود حاال صاحب دویست تومان و زیاده بود ،هم
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طاعات پیش را داشت هم این طاعات را .نمیبینی پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
هر روز هفتاد مرتبه میفرمود استغفر اهلل و اسأله التوبه هر روز هفتاد مرتبه
میفرمود اتوب الی اهلل بدون اینکه گناهی از او سرزده باشد ،برای اینکه
اگرچه صد تومان را از دست نداده لکن صد تومان دیگر هم روی آن
میخواهد بریزد .پس نقصان عاصیان همین بس که شصت سال معصیت
کردهاند ،حاال که توبه کردهاند رفتهاند به آن درجه اول ،میرود به آن خانه
اول .مثل اینکه حاال هیچ عمری نکرده ،طفلی است ،حاال اول تاتا تیتی
اوست و هرگاه که تا حاال عبادت کردی و حال هم باز تضرع میکنی و
توبه و البه و استغفار میکنی مردی کامل میشوی .معلوم شد میتوانستی
کاری کنی که آنجا ترقیات برای تو حاصل شود .این است که ائمه طاهرین
صلواتاهلل علیهم اجمعین با وجود عصمت کبرایی که برای آنها بود آن
گریهها را میکردند ،آن عبادتها را میکردند الیستکبرون عن عبادته و
الیستحسرون و یسبحون اللیل و النهار الیفترون بر سر هم عبادت میکردند.
برای این است که حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل علیه میفرماید در دعای
خود غیر ضنین بنفسی فیمایرضیک عنی اذ به قد رضیتنی خدایا من چگونه
بخل در عبادت تو کنم ،تو به همین عبادت مرا پسندیدهای حاال من بیایم
کوتاهی در این کنم؟ پس این است که دائم در عجز و البه و توبه و انابه
بودند.
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پس فهمیدی ان شاءاهلل که هیچ گناهی نیست مگر آنکه جزای آن باید به
انسان برسد ،هرکس رو به آفتاب رفت نورانی میشود و هرکس پشت به
آفتاب رفت ظلمانی میشود .این امری است محکم و حکمی است متقن.
نه این است که شصت سال که معصیت خدا را کردی و حاال توبه کردی به
این توبه طاعت گیرت میآید .نهخیر ،اگر قبول شد میروی به حالت اول بر
میگردی .اگر حاال استغفار زیاد کردی ،توبه کردی وقت استیناف عمل
است پس گناهانی که کردی آمرزیده میشود نه این است که رفع درجه
میشود .مثل طفلی که تازه تولد شده باشد میشوی ،درجه او چهچیز است؟
باری ،برویم بر سر مطلب .پس اصحاب یمین ـ یعنی مومنان ـ بقدر رنگ و
شکل ایشان نقصان در درجه ایشان است و پست شدهاند و در زمره سابقان
نیستند و اینهایند مومنان .پس در سوره واقعه که میخوانی و اما اصحاب
الیمین فسالم لک من اصحاب الیمین و میتوان گفت از راهی دیگر و از
علمی دیگر که یمین دو یاء دارد این بیست ،میمی دارد چهل این شصت،
نونی دارد که پنجاه است این صد و ده میشود و مراد از یمین علی بن
ابیطالب صلواتاهلل و سالمه علیه است که علی هم صد و ده است .پس مراد
از یمین علی بن ابیطالب صلواتاهلل و سالمه علیه است و اصحاب یمین
یعنی اصحاب امیرالمومنین ،یعنی مومنان و شیعیان .جمیع مومنان و شیعیان
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اصحاب امیرالمومنین و اصحاب علی بن ابیطالبند و اصحاب یمینند .یمین
صد و ده است صد و ده مراد حضرت امیر است صلوات اهلل و سالمه علیه.
اما اصحاب شمال و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم
و ظل من یحموم پس اصحاب شمال آنها کسانیند که چنان تغییر قابلیت
دادهاند و آئینه خود را چنان کج و واج کردهاند که خدا از ایشان بیزاری
جسته و اهلل عدو للکافرین خدا دشمن کافران است ،آنها دشمن خدایند و
خدا دشمن کافران است .پس کار ایشان از کج و واجی به جایی رسیده که
خدا دشمن ایشان شده .معلوم است انسان دشمن خنزیر میشود ،دشمن سگ
میشود ،وقتی اینها اینقدر نور را کج و واج کردهاند که بکلی روی نور را
پوشیدند و بکلی دین خدا را خواستند براندازند ،بکلی اولیای خدا را خواستند
براندازند چنان کج و واج شدند که بکلی برعکس اولیای خدا سخن گفتند
و المحاله اینها ناصب شدند ،ناصب مومنین شدند به جهت آنکه بکلی
برعکس مومنین شدند آنچه مومنین گفتند «ها» اینها گفتند «نه» ،آنچه
مومنین اثبات کردند اینها نفی کردند ،آنچه مومنین دوست داشتند اینها
دشمن داشتند ،پس این دو تا ضد همند از روز اول ،این دو تا عدو همند از
روز اول .ممکن نیست یکنفر از اصحاب یمین اصحاب شمال شود و ممکن
نیست یکنفر از اصحاب شمال اصحاب یمین شود .نامهای اصحاب یمین
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در علیین نوشته و ان کتاب االبرار لفی علیین و ماادریک ما علیون کتاب
مرقوم یشهده المقربون کتابی که نامهای مومنان در آن است در علیین نوشته
و نسخه او پیش محمد و آلمحمد است صلواتاهلل علیهم اجمعین و کتاب
الفجار لفی سجین و کتاب فجار که نامهای کافران در آن نوشته شده است
در سجین است و آن کتاب هم نسخه او پیش محمد و آلمحمد است
صلواتاهلل علیهم.
روزی حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله دست راست خود را بلند کرد و
رو به اصحاب کرد و فرمود آیا میدانید در این دست چیست؟ گفتند خدا و
رسول بهتر میدانند .فرمودند در این دست نامهای اهل بهشت و نامهای
پدرانشان و قبایلشان و عشایرشان است .فرمودند بسا آن کسی که تمام عمر
خود را معصیت کرده باشد به حدی که مردم بگویند عاصیتر از این کسی
نیست ،اما همینکه میخواهد بمیرد ختم او به خیر میشود و داخل اصحاب
یمین شود .بعد دست چپ خود را بلند کردند فرمودند میدانید در این
چیست؟ عرض کردند خدا و رسول بهتر میدانند .فرمودند در این دست
اسماء اهل آتش ،اسماء اهل جهنم و قبایلشان و عشایرشان ،اسماء خودشان
و پدرانشان همه در این دست است؛ مضمون حدیث است عرض میکنم.
بسا کسی که آنقدر طاعت کند در تمام عمر خود که بگویند از این باتقواتر،
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از این صالحتر کسی نیست .چون وقت مردن شود کافر شود و مرتد شود و
داخل اصحاب شمال شود .پس این دو کتاب در یمین و یسار ایشان است
از این جهت نام کافران اصحاب شمال شد و نام مومنان اصحاب یمین شد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
چون هر سال عادتی داشتیم که در اواسط این ماه که وقت اجتماع مردم
است به جهت شبهای قدر (قتل خل) و احیاء و امثال اینها و مردم بیکار
میشوند و اجتماعی در مسجدها میکنند ،چون اجتماع ایشان است در هر
سال تجدید عهدی با امام ایشان میکردیم تا آنکه خود را مردم مهمل
نپندارند و چنان ندانند که خداوند عالم جلشأنه این عالم را به این عظمت
بنیاد کرده و اینها را در توی این عالم رها کرده که هر طوری دلشان
میخواهد حرکت کنند .بخورند ،بیاشامند و برجهند و فرو جهند ،اینطور
ندانند و بدانند رعیتند برای پادشاهی عظیمالشأن و ایشان را خداوند برای
فایدهای آفریده؛ و فایده خلقت خود را بفهمند در این عالم شاید بکلی
فراموش نکنند این حکایت را .همینکه امری را مواظبت نکردند و آن را
حرمت نداشتند از نظر خواهد رفت حکما این از مجربات است که هر چیزی
را که حرمت الیق به آن را مالحظه نکردی ،چون حرمت او را که خدا برای
او قرار داده و آن اندازه حرمتی که خدا به او داده آن حرمت را از او نداشتی
و آن اندازه تواضع که خدا از برای او مقرر کرده برای او بجا نیاوردی ،کفران
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آن نعمت میشود و چون کفران شد خداوند نعمت را میگیرد .نعمت خدا
را باید حرمت داشت تا برای شخص بماند .آیا نشنیدهاید آن طایفهای را که
اهل سرسار بودند ،سرسار نهر عظیمی بود ،اهل سرسار قومی بودند در لب
آن نهر مسکن داشتند در اینجا به جهت برکت اینها رودخانه بسیار عظیم
خدا به آنها داده بود ،آنقدر زراعت میکردند و آنقدر گندم خدا به آنها
میداد که نان در میان ایشان بیقرب شده بود و بیعظم شده بود به حدی
که نانواهای آنها از نان قرص قرص کوچک میساختند ،دو ناخن دو ناخن
به یکاندازه میساختند ،زیاد از اینجور میساختند و عادت آنها بر این شده
بود که تغوط که میکردند خود را با یکی از این قرصها پاک میکردند.
پیشترها با سنگ و کلوخ خود را پاک میکردند ،دیگر معلوم است نان نرمتر
به نظرشان میآمد برای این کار به نظرشان بهتر بود .دیگر معلوم است به هر
اندازهای که میخواستند ،به هر ترکیبی که میخواستند و خود را با آنها پاک
میکردند و این قرصهای نان را در یکجایی تل میکردند ،روی هم
میریختند ،چون نجس شده بود کسی نمیخورد آنها را و اولیاء خدا بر آنها
عبور میکردند این حالت را میدیدند ایشان را میترسانیدند از غضب خدا
و زوال نعمت .میفرمودند اینطور نکنید و حرمت نعمت خدا را بدارید اگرنه
خداوند نعمت را از شما خواهد گرفت .میگفتند بروید از پی کار خودتان،
تا این سرسار جاری است ما از این حرفها غم نداریم .خداوند آب سرسار
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ایشان را کم کرد و برکت زمین را از ایشان گرفت و آن نعمت تمام شد .در
میان آنها قحط آمد کار آنها به جایی رسید که ترازو گذاردند پای آن تل
نانهایی که خود را به آنها پاک کرده بودند و به ترازو آن قرصها را میکشیدند
و میبردند و میخوردند .اینطور میکند خدا ،نان است چیز دیگری نیست
چون اینطور کردند خدا از ایشان گرفت .از این جهت در مذهب ما این قرار
شد که زیر پای خود اگر نان یافتید آن را بردارید ،بشویید اگر کثیف شده
باشد و بخورید به جهت آنکه ترسیدند ائمه ما و حجتهای خدا از زوال نعمت.
نان را زیر کاسه نباید گذارد ،ظرفی نباید قرار داد نان را به اینطور که چیز
دیگری باشد که نان را تابع آن بکنند به جهت آنکه زوال حرمت آن میشود.
پس چون زوال حرمت شد زوال نعمت میشود .حاال قابلیت نان معلوم است
که در کنار محمد و آلمحمد و اولیای ایشان علیهم السالم بگذاری این
نان خیلی کم حرمت دارد .عرضم این است که به قدری که حرمت نان را
نگاه میداری حرمت محمد و آلمحمد و اولیای خدا را البته هزار هزار مرتبه
باید بیشتر بداری و چیست حرمت نان در پیش محمد و آلمحمد؟ وقتی
حرمت نان را نداری اینطور میشود ،اگر حرمت محمد و آلمحمد و اولیای
خدا را نداری البته این نعمت بزرگ را خدا از آدم میگیرد .همچنین هر
متاعی را ،هر نعمتی را به قدری که خدا به او حرمت داده اگر کسی آنقدر
حرمت را برای او مالحظه نکرد آنچیز پیش او خوار میشود .خوار که شد
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کفران آن نعمت میکند ،کفران که کرد خدا آن نعمت را میگیرد .همهچیز
اینطور است ،هرچه باشد .حتی قلمدان خودش را آدم اگر حرمت بدارد ،آن
را باالی طاقچه بگذارد این برایش میماند و اگر آن را توی دست و پا بیندازد،
سر پا میزنندش تا توی باغچه یا توی حوض میافتد .توی آب که افتاد
میخیسد و فاسد میشود ،زوال نعمت میشود .حرمت هرچه را نگاه داشتی
برای تو میماند.
این مثلهای عامیانه را شنیدی بدانکه جمیع دین همینطور است .همین
نمازتان را اگر حرمت داشتی ،اگر اول وقت کردی ،طهارتش را درست
بجاآوردی ،حاضر شدی به جماعت و آن را به جماعت کردی ،با توجه
کردی ،این نماز برای تو ثابت میماند و اگر بیاحترامی کردی ،بیاعتنایی
کردی ،به آخر وقتش انداختی ،به جماعت نکردی ،دیگر این نعمت از دست
تو رفت ،خدا از تو گرفت .کمکم اگر اینطور کردی میشوی تارکالصلوه
و تارکالصلوه فاسق است .بلکه کار در این شرایع به جایی منتهی میشود
که به کفر میرسد .استخفاف امر خدا ،خفیفشمردن حکم خدا و بیاعتنایی
به آنها کار را به کفر میرساند .پس اگر کسی ترک نماز کند از روی
استخفاف و بیاعتنایی کافر و نجس میشود و مرتد از دین خدا میشود.
جمیع آنچه را که حرمتی خدا برای او قرار داده آن حرمت را باید مالحظه
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کرد و اگر مالحظه کردی آن چیز را خدا برای تو ثابت و دائم خواهد کرد؛
همهجا چنین است .همچنین حقوق آلمحمد علیهم السالم ایشان حقوقی
دارند بر ما ،اگر بنای بیاعتنایی به ایشان شد که ذکر ایشان نکنی ،فضائل
ایشان را نگویی ،تصدیق فضائل ایشان نکنی ،منکر فضائل ایشان شوی،
مواالت اولیای ایشان را نداری و این مواالت اولیای ایشان نمیدانند که
چقدر ذکر بزرگی از ایشان است؛ غافلند از آن مردم .مثال پادشاه نشسته در
تهران ،اینجا یکنفر نوکری میفرستد این نوکر ذکر پادشاه است .هرچه
حرمت از او میداری حرمت پادشاه را داشتهای .از این جهت اگر یکی گفت
بابا این نوکر پادشاه است و تو گفتی برو برای خودت ،نوکر پادشاه کدام
است؟! حرمت پادشاه را نداشتهای .پس شما هرگاه ذکر آلمحمد علیهم
السالم را تجدید نکنید و احترام از اولیای ایشان و اخوان و برادران ندارید
به جهت آنکه نوکر پادشاه هستند ،نه برای خودش .خودش مثل سایر مردم
است بلکه به جهت آنکه نوکر پادشاه است ،یا از موالیان اوست و از شیعیان
اوست؛ مثال منصب درخانه پادشاه دارد ،نوکر پادشاه را اگر احترام نداری
ذکر پادشاه را احترام نداشتهای .پادشاه حکایتش بزرگ است،آقا حکایتش
بزرگست ،خانه پادشاه را باید حرمت داشت ،فرش پادشاه را باید حرمت
داشت ،اسب پادشاه را باید حرمت داشت .اگر مهتر آن اسب سواری پادشاه
را به نظر اسبهای دیگر به او نگاه کند مثال به نظر آن اسبی که قبل
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منقل([ )]20میزنند نگاه کند حرمت اسب پادشاه را نداشته ،مهتری را از
او میگیرند ،او را بیرونش میکنند .تازی پادشاه را باید حرمت داشت ،اگر
مثل سگ گله با او سلوک کند ،تازیبان را عزلش میکنند .پس همهچیز
پادشاه را باید حرمت داشت .همچنین آلمحمد سالماهلل علیهم شاهنشاه دنیا
و آخرتند ،جمیع متعلقات ایشان حرمت دارد .پس حرمت یک یک آنها را
باید داشت .همچنین محمد صلی اهلل علیه و آله خیلی حرمت دارد و این
شریعت مقدسه از آیات اوست .اگر این شریعت را احترام نداری خدا بکلی
این نعمت را از تو میگیرد .مثال اگر به تو گفتند شراب حرام است ،گفتی
برو اینها را مالها از خودشان درآوردهاند .یا گفتند چرا نماز نمیکنی؟ گفتی
برو نماز چهچیز است! بنای این را که گذاردی کفران نعمت کردی ،کفران
نعمت که کردی خدا دینش را از تو برمیدارد نعوذباهلل و اگر خدا دینش را
از کسی برداشت انسان میشود کافر .پس حرمت باید داشت محمد صلی
اهلل علیه و آله را ،جمیع مضافات محمد را باید حرمت داشت ،مسجد را
باید حرمت داشت ،این مسجد خانه محمد است ،اوضاع مسجد را باید
حرمت داشت ،شریعت را باید احترام داشت ،رجال دولت را باید احترام
داشت ،متعلقان دولت را باید حرمت داشت .واویاله! هندو چهار تا در این
والیت هستند کسی به آنها بد نمیگوید ،میگویند اینها رعیت انگلیسند.
ببین مذهب هندو است رعیت انگلیس است در والیت تو حرمت از او
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میداری .گبرها در والیت حرمت دارند ،چرا حرمت دارند؟ بله به جهت
آنکه اینها رعیت وزیر دول خارجه هستند .چطور شد اینها حرمت دارند و
محمد صلی اهلل علیه و آله حرمت ندارد رعیت او حرمت ندارند؟ مضافات
به او حرمت ندارند؟ اینها حرفهایی است که به گوش کسی نمیرود لکن
روزی که جد شد کارها و حرفها ،آنوقت دیگر هزل از میانه میرود،
آنوقت خواهند فهمید .اما حاال بچهبازی است ،حاال اوضاع همه هزل است،
جدی هنوز نیامده .روزی که بنای جد میشود آن روز پای مواخذه از جزئی
جزئی امور میشود ،آنوقت خواهند فهمید که چه خطاها میکردهاند .پس
جمیع متعلقات دولت را باید حرمت داشت ،دولت دولت آلمحمد است
سالماهلل علیهم ،مسجد از حرمات ایشان است باید آن را احترام داشت .کعبه
از حرمات ایشان است ،کسی که مستطیع میشود و مکه نمیرود حرمت
کعبه را نداشته .قبور ایشان را زیارت کردن ،کوچکی در نزد آنها کردن،
احترام قرآن ،احترام کتب احادیث ،اینها همه از حرمات ایشان است .بنای
حرمت که شد عظمت پیدا میکند نعمت در نزد تو روز به روز .اگر تو جمیع
متعلقات شاه را حرمت داشتی عظمت او زیاد میشود نزد تو لکن وقتی که
این یکی را وازدی آن یکی را هم وازدی ،آن دیگری را هم وازدی کمکم
همه را وامیزنی ،آنوقت رعیتی دیگر نخواهی کرد یکدفعه یاغی میشوی.
همچنین است جمیع اوضاع دولت آلمحمد علیهم السالم  .با تمام دل خود
صفحه | 301

متوجه باشید؛ واهلل شما را برای دین آفریدهاند نه برای خوردن و تغوطکردن
و خودسری و خودرأیی ،چنانکه عرض خواهم کرد ان شاءاهلل .همچنین است
امر خدا ،امر خدای محمد هرچه بیاعتنایی به حکم خدا بکنی و حرمت
نداری آن را کمکم عظمش از نظر تو میرود ،کار به جایی میرسد که دیگر
آدم چه بگوید؟ از همین والیت یککسی رفته بود به فرنگستان در خانه آن
فرنگی که منزل کرده بود معلوم است صاحبخانه فرنگی بوده نشسته بودند
صحبت میداشتند و میخندیدند و شوخی میکردند در این اثنا حکمی آمده
بود از جانب پادشاه آن والیت که صاحبخانه را حکم کردهاند چنین بگو.
این شخص صاحبخانه گفت حاال دیگر حرف دولتی است ،گفت من که
میآیم همه تعظیم من کنید ،همه بطور ادب با من سلوک کنید .از جا
برخاست و رفت بیرون ،رختهای دولتی را پوشید ،بطور قاعده آمد نشست
و حرفهاش را از روی جد بناکرد زدن و حرفها را گفت و آن حکم را ابالغ
کرد از روی جد .بعد از آنیکه تمام شد دو مرتبه رفت رختهای دولتی خود
را کند و دو مرتبه آمد توی مجلس نشست مثل اول بنای شوخی شد و خنده
و معلقزدن .پرسیده بود که چرا چنین کردی؟ گفت من آنوقت عامل حکم
دولتم ،آنوقت احترام من احترام دولت است ،اگر حرمت نمیداری حرمت
دولت را نداشتهای چون حکم از دولت آمده بود و زبان من زبان دولت بود،
تو باید گوش بدهی به سخن من و حرمت بداری سخن مرا که حرمت حرمت
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دولت است ،حکم دولت است ،خنده یعنی چه؟ لکن بعد از آنیکه خلع
نسبت را از دولت کردم ،حاال دیگر نیستم از دولت ،حاال دیگر خودمانی
است ،معلق میزنیم.
باری ،مقصود این بود که اینطور کفار امر خود را منضبط میکنند ،آنهایی
که ادعای اسالم میکنند چرا باید حرمت دولت اسالم را ندارند؟ کار به
جایی رسیده که اسماءاهلل را در مقام هرزگی میگویند .نمیشود که گفت
چه میگویند ،من هم میخواهم بگویم برای تعلیم است .مثال در مقام
هرزگی و تمسخر میگویند ماشاءاهلل ماشاءاهلل و مسخرگی میکنند .اینجا
چه جای اسم خدا بردن بود؟ مثال برای سگ اسم خدا را میبرند نعوذباهلل ،در
مقام مسخرگی اسماء خدا را ذکر میکنند .بابا این حرفها حرفهای دولتی
است ،اینها را باید از روی جد بزنند ،اینها را باادب باید بگویند نه اینکه
اسماءاهلل را به هرزگی ذکر کنید ،به مسخرگی یاد کنید در ریشخند ذکر
کنید .نباید اسمهای دولتی را در این مقامها ذکر کرد ،بیاحترامی میشود،
کمکم عظم تمام میشود .عظم خدا کم میشود ،پیش آدم عظم خدا که
رفت دیگر بندگی نخواهد کرد .پس باید کاری که میکنید شما اسماء ائمه
را ،اسماء الهی را ،اسماء محمد و آلمحمد را سالماهلل علیهم ،اینها را وقتی
که میخواهید بگویید در مقام ادب بگویید ،با سکون قلب ،با احترام تمام،
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با طمأنینه و وقار در مقام جد ،با نهایت عزم آنها را باید گفت تا اینکه این
نعمت عظیم برای تو ثابت بماند .قرار عالم بر این است که هرچه را حرمت
داشتی برای تو بماند .تو حرمت کفشت را اگر نداشتی کنیزها و نوکرها سرپا
میزنند و میبرند تا توی خال خواهد افتاد اما اگر گفتی بابا یکی این را بردارد
طاقچه بگذارد ،این را لگد نکنند ،برای تو میماند .وقتی کفشی را حرمت
بداری برای تو اینطور شود همه امور چنین است .همینکه آدم خدا را
حرمت نداشت عظم انوار خدا ،عظم اسماء و صفات خدا تمام میشود .پس
تا میتوانید حفظ کنید حرمت را ،خوب چیزی است حرمت داری .برادر
مومن خود را بقدر اندازهای که حرمت دارد ،حرمت بدار .از زن ،از فرزند،
از غالم ،از کنیز ،هر چیزی را میخواهی شکرش را بگویی حرمتش را بدار
واال نعمت از دست تو خواهد رفت ،خسرالدنیا و االخره خواهی شد.
از جمله امور عظیمه عظیمه بلکه اعظم جمیع امور این است که بدانیم که
این عالم صاحب دارد ،این عالم بزرگتر دارد و ما نیستیم گوسفندان که ما
را خلق کرده باشند و توی این عالم ول کرده باشند مثل شترهایی که توی
بیابان ولند ،میچرند ،که هیچ شبان نداشته باشیم یا هیچ ساربان نداشته
باشیم ،اینطور نیست .بلکه این عالم صاحب دارد ،اعظم امور مسلم که
باید آن را حرمت بدارد آخر چه چیز است؟ اعظم امور این است که بداند که
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جمیع این ملک بلکه جمیع این هزار هزار عالم صاحب دارد .پس صاحب
دارند باید مراقبت این را بکنی و مواظب این باشی .اگر مراقبت این نکردی
بکلی فراموش میشود .چشمت که نمیبیند او را ،حاال زبانت هم ذکرش را
نکند ،دست تو هم هیچ خدمت براش نکند ،فکرت به یاد او نباشد ،یک سال
هم بگذرد و هیچ از او ذکری در میان نیاید ،بکلی فراموش خواهد شد .پس
از این جهت ما قرار دادیم و ال حول و ال قوه اال باهلل به تأیید خود صاحب
این ملک در هر سال این تجدید عهد را کنیم و این میثاق را تازه کنیم و ذکر
احواالت آن بزرگوار را در زمان ظهور او و کیفیت خروج او را و عالمات
ظهور او را و تغییر اوضاع عالم را از اول تا آخر بطوری که از احادیث بر
میآید نقل کنیم برای مردم و این اعظم عبادات ما خواهد بود ان شاءاهلل
عبادت بزرگی خواهد بود به جهت آنکه تجدید عهد که شد انتظار ظهورش
را میکشیم ،تذکر حاصل میشود برای ما که ما بیصاحب نیستیم .پس ان
شاءاهلل شما هم در صدد این میثاق و عهد باشید نه اینکه یکروزش را باشید
یکروزش را نباشید .این را برای خودم نمیگویم ،بلکه باز به حرمت نداشتن
این نعمت هم سلب نعمت میکنند از آدم .پس احترام بدارید ،همه شما جمع
بشوید و گوش بدهید و مترقب باشید ،انتظار فرج داشته باشید ،عرض
حاجات خودتان را به آن بزرگوار بکنید .چرا که بعد از آنیکه فهمیدی
بصیرت پیدا میکنی ،میفهمی که همین حاال صاحب تو به تو نزدیک است
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و همین حاال جمیع حاجات تو را میتواند برآورد معرفت که پیدا شد کار
آسان میشود .این اصل مطلب بود که مقصود چهچیز است برای اینکه معلوم
شود که پستای چه بیانی است.
اوال مقدماتی برای این باید عرض کنم ،پس برای مقدمه عرض میکنم که
هرگاه به نظر تدبر و تفکر و به نظر تعقل و فهم به این عالم نظر کنی مییابی
این عالم را بر وفق حکمت که اگر جمیع حکمای عالم جمع شوند و در
یک امری از امور این عالم بخواهند نقصی پیدا کنند که بگویند اگر اینجاش
طور دیگر بود بهتر بود ،نمیتوانند .دلیل عامیانه مختصر اینکه کدام دلیل بر
اینکه این ساعت همه اجزایش درست و موافق حکمت است حاال میخواهیم
بفهمیم اجزای این ساعت موافق حکمت هست یا نیست کدام دلیل بر اینکه
موافق حکمت است از این بهتر که این ساعت هزار سال یا ده هزار سال
است که میبینیم این ساعت دارد کار میکند و یک آن تخلف نمیکند و
جمیع چرخش و اسبابش درست حرکت میکند ،جمیع اوقات را به وقت
خود میگوید .دیگر بعد از آنیکه دههزار سال این یک دانه ساعت را دیدیم
دارد کار میکند و همه چیز را به وقت میگوید ،دیگر دلیلی از این بهتر که
این ساعت موافق حکمت کار میکند نیست .معلوم است جمیع چرخهای
این موافق حکمت است .تو ببین ملک به این عظمت دههزار سال یا بیشتر
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است که این چرخ ،این آسمان ،این زمین ،این فصول این ماه و این ستارگان،
این موالید دارند کار میکنند ،جمیعش به وقت ،جمیعش به اندازه ،بقدر
مصلحت ،موافق قاعده دارد کار میکند و هیچ جای این نساییده ،هیچ جاش
عیب نکرده؛ دلیل محکمتر از این؟ کدام دلیل برای اینکه بنیه تو و بنیاد تو
موافق حکمت است بهتر از اینکه درست بنشینی ،درست برخیزی و هر
صنعتی را بخواهی بکنی بتوانی ،جمیع مایحتاج تو را در بدن تو آفریده و در
بدن خود محتاج به هیچ چیز از خارج نیستی ،کدام دلیل مختصرتر و نافعتر
از خود تو برای تو بهتر است و اگر حکمتهای این عالم را بخواهیم تفصیل
دهیم ماههای دراز میخواهد نه همین ماه تنها بلکه ماههای بسیار ،بلکه
سالها باید بیان حکمت این عالم را کرد .آیا تعجب نمیکنی از این خانه
عظیم که آسمان سقف اوست و زمین فرش اوست و آفتاب و ماه و ستارگان
قندیلها و لنترهای([ )]21اوست که اینها گاهی برداشته میشود و گاهی
گذارده میشود .این زمین زمین آن خانه است و دریاها دریاچههای این خانه
است و معدنها خزانه این خانه است و کوهها مخزن جواهر آن و
صندوقخانههای اوست .آیا هیچ تعجب نمیکنی از این جنگلها و این
باغچهها و این چمنها و این مرغها؟([ )]22این چه اوضاعی است که
اینطور میگردد؟ این ساعت را چطور کوکی کردهاند که دههزار سال است
کار میکند و کوک جدایی نمیخواهد ،میگردد متصل بهم بدون اینکه یک
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مو تخلف کند .پس به همینقدرها اکتفا میکنیم در بیان حکمتهای عالم
چراکه دریایی است واسع که این شناوریها شخص را به انتهای این و به
ساحل این نمیرساند .پس این عالم موافق حکمت است ،ببین این حکمت
را که چگونه هر چیزی را مناسب هر چیزی به اندازه آن چیز داده .جزئیاتش
را بگویم هوش از سرت میرود .فیل را گردن نداده است و عوض گردن
خرطوم او را بلند کرده ،مرغی که گردن ندارد ،منقار بلند به او داده ،پا بلند
است گردن بلند داده ،این چه چیز است که همچو طور شده؟ این جوجهها
را در تخم ببین چطور به این ترکیب ،این پرها به این رنگها داده ،جمیع
مایحتاج او را در آن تو قرار داده بطوری که جمیع آنها بر وفق حکمت است
که هرکس نگاه کند هر ملتی ،هر مذهبی که نگاه کند میفهمد از روی
حکمت است و موافق حکمت است .پس چون این عالم موافق حکمت
است پس المحاله سازنده این عالم حکیم است ،نمیشود سازنده این عالم
سفیه باشد .نادان نافهم نمیشود همچو خلق به این استحکام و به این نظم
بیافریند ،البته صانع این عالم حکیم است مسلما .حاال که صانع عالم حکیم
شد و اتفاقی جمیع عقالی عالم است حکمت صانع عالم پس صانع حکیم
کار لغو از او سر نمیزند مسلما ،المحاله کار او فایده باید داشته باشد .هر
کاری را که حکیم میکند برای فایدهای میکند .فرق مابین لغو و حکمت
همین است که وقتی میبینی یککسی نشسته کاری میکند میپرسی این
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کار را برای چه میکنی؟ جوابی ندارد ،میگوید همینطور میکنم .میگویی
همینطور میکنم یعنی چه همینطور میکنم لغو است .اگر گفت برای فالن
فایده میکنم معلوم است از روی حکمت است ،معنی دیگری لغو ندارد و
معنی دیگری حکمت ندارد غیر از این که عرض کردم پس کار حکیم برای
فایدهای باید باشد و کار سفیه و دیوانه برای فایدهای نیست.
بعد از آنیکه این معلوم شد حاال ببینیم خدا عالم را برای چه آفریده .خوب
این آسمان به این عظمت ،این زمین به این وسعت ،این دریا ،این بر و بحر
را برای چه آفریده؟ این خلق را آفریده ول کرده توی این عالم ،حاصل این
چه چیز شد؟ فایدهاش چه چیز است؟ اگر میگویی هیچ فایده ندارد ،اقرار
کردهای که خدا سفیه است ،گفتهای سازنده این عالم عاقل نیست ،حکیم
نیست و کسی که حکیم نشد و سفیه شد چطور این عالم را بر وفق حکمت
میسازد؟ و اگر خدا حکیم است موافق حکمت کرده پس این عالم را باید
فایدهای باشد من و تو را برای یک فایدهای آفریده ،این «برای یک فایدهای
آفریده» دو معنی دارد .هرگاه فایده برای کاری ذکر شود اگر آن فایده قابل
اعتنا نیست آن کار کار بزرگ نیست مثل اینکه بچه مینشیند به قول خودش
گودالو میکند ،زمین را میکند ،گود میکند ،چاله میکند .میپرسی برای
چه؟ میگوید برای اینکه آب توش کنم .فایدهای گفت لکن قابل اعتنا
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نیست ،کار بچگانهای است .یکدفعه هست کار را برای آن فایدهای که
میکند آن فایده قابل اعتنا است معلوم میشود کار بزرگی است .همچنین
هرگاه کار را حکیم برای فایده بکند و آن فایده بعمل نیاید ،این دلیل عجز
حکیم است .مثال کاردی یا چاقویی برای برش ساخته وقتی میپرسی برای
چه میسازی؟ میگوید برای اینکه ببرد و با آن قلم سر کنم .پس باید ببرد،
حاال بعد از آنیکه ساخت فایده نداد و نبرید ،این دلیل عجز اوست ،دلیل
بیحکمتی اوست ،دلیل بیقدرتی اوست .چراکه خیالش بود خوب بسازد و
نتوانست بسازد .این دلیل بیقدرتی او میشود ،دلیل عجز او و بیحکمتی او
میشود .و هرگاه کاری برای فایدهای کرده شد و آن فایده بعمل آمد این
دلیل حکمت و قدرت او میشود .حاال فایده برای این خلق دانستی که
هست ،حاال آن فایده اگر به عمل نیاید آیا نه این است که دلیل بیقدرتی
خدا شد؟ بچهبازی شد؟ به جهت آنکه کاری را برای امری کرد و آن امر
نشد .مثل اینکه کسی تخت بسازد برای نشستن بر روی آن و وقتی ساخته
شد بر روی آن نمیتوان نشست و دیدی آن فایده بعمل نیامد ،بیمصرف شد.
پس اگر فایده بعمل نیامد دلیل بیقدرتی و عجز صانع است و هرگاه آن فایده
بعمل بیاید دلیل این است که سازنده آن حکیم است ،صانع آن قادر است،
عظیم است این خالق خیلی خوب است.
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حاال پس خداوند این ملک را که آفرید باید برای فایدهای باشد حکما جزما
و آن فایده هم البته باید بعمل بیاید و مأیوس مباشید از اینکه آن فایده بعمل
نمیآید ،احتمال ندهید که بعمل نیاید البته بعمل میآید .اینهایی را که
میگویم خیالم میرسد چیزهایی است که مثل این روز روشن است اگر دل
بدهید .و بعد از روشنشدن ان شاءاهلل دیگر دلهاتان تاریک نخواهد شد .حاال
که بنا شد فایده داشته باشد ببینیم فایده خلقت ما چه چیز است؟ میخواهیم
بفهمیم ،معلوم است فایده صنعت را ،فایده خلقت را خود صانع حکیم بهتر
میداند .کسی که از مافیالضمیر او خبر ندارد.کسی از مشیت او و اراده او
خبر ندارد .پس رجوع کردیم به خود این صانع که ببینیم فایده این خلقت
چیست ،دیدیم در حدیث قدسی میفرماید کنت کنزا مخفیا فاحببت ان
اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف من گنج پنهانی بودم ـ خدا میفرماید ـ من
گنج پنهانی بودم و احدی را بر من اطالع نبود .خود را گنج نامیده به جهت
آنکه مجمع کماالت است و مراد جمیع کماالت اوست و جواهر صفات و
اسماء اوست مراد گوهرهای انوار اوست .و چون برای خدا کماالت
بینهایت بود از این جهت تعبیر از معرفت خود به گنج آورده و من ـ میفرماید
ـ گنج پنهانی بودم دوست داشتم مردم بر این گنج اطالع پیدا کنند ،این گنج
را بشناسند ،خلق را خلق کردم تا اینکه این گنج رابشناسند یعنی مرا بشناسند
دوست داشتم مرا بشناسند خلق را خلق کردم تا شناخته شوم .پس این سری
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است برای اینکه من چرا خلق را آفریدم .این حدیث شریف معانی بسیار
دارد ،این یکی که حاال حاجت بود عرض کردم .پس خداوند عالم من و تو
را برای معرفت خود آفریده شکی در این نیست ،باید تحصیل معرفت کرد.
همچنین دیدیم در قرآن فرمایش فرموده ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون
من جن و انس را نیافریدم مگر از برای بندگی و عبادت .معلوم است فایده
خلقت من و تو عبادت است ،باید من و تو عبادت کنیم خدا را .باز در
حدیث قدسی دیدیم میفرماید ماخلقتکم الربح علیکم انما خلقتکم لتربحوا
علی یعنی من نکردم خلق تا سودی کنم از پهلوی مخلوقات خود ،بلکه تا بر
بندگان جودی کنم و ایشان سودی از من ببرند .حاال آن سودی که ما باید
از خدا ببریم ،آن جزای اخروی است برای اعمال ما لکن در دنیا باید عبادت
کنیم او را و او را بشناسیم .پس من و تو را برای بندگی آفریدهاند نه برای
آقایی مسلما ،این پیه را به خود بمال ،بدانکه ما را برای عبودیت آفریدهاند.
ما عبدیم نه آقا ،اگر ادعایی کنیم خطاست ،آقا اوست .پس خدا جمیع
ماسوی را برای عبودیت آفریده ،جمیع ماسوی عبدند ان کل من فی
السموات و االرض اال اتی الرحمن عبدا جمیع کائنات عبدند برای خدا،
جمیع کائنات را برای عبودیت آفریدهاند .پس من و تو باید این پیه عبودیت
را بر خود بمالیم و خود را عبد بدانیم ،خیال آقایی را از سر بدر کنیم و اگر
غیر از این کنیم خالف غرض صانع عالم کردهایم ،خالف چیزی که منظور
صفحه | 312

نظر او بوده کردهایم و خیلی امر بزرگی است خالف منظور سلطان کردن.
فیالمثل اگر پادشاه خانهای عظیم بسازد و صدهزار کرور مثال خرج کند و
آن خانه را بسازد از برای اینکه تو بیایی و مهمان او بشوی و فیالمثل تو بیایی
آنجا بنشینی میگوید برای این ساختهام که تو بیایی آنجا بنشینی و حاال که
ساختند این عمارت را از پی تو بفرستند و تو نروی ،ببین چهکار بزرگی
کردهای! جمیع زحمت این پادشاه را به هدر دادهای ،همه آنها را فاسد
کردهای ،صدهزار کرور خرج کرده و تو اعتنا نکردهای ،خالف منظور او
کردهای .پادشاه به ساختن آن اینهمه اعتنا کرده برای رفتن تو و تو بکلی
اعتنا نکردهای ،معلوم است پادشاه به سخط درمیآید .حاال همچنین خدای
عظیم این عرش عظیم و این کرسی رفیع و این سماوات بلند را و این ارضین
پست را برای این آفریده که من و تو عبادت او کنیم و بندگی او کنیم .حاال
هرگاه ما بندگی نکنیم و از این گذشته ادعای آقایی هم بکنیم خالف غرض
او کردهایم ،غرض او را بعمل نیاوردهایم و خدا میفرماید ادعونی استجب
لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین هرکس
استکبار از بندگی من کند المحاله داخل جهنم خواهد شد ،ذخیره جهنم
خواهد بود .من و تو را برای بندگی آفریده نه برای آقایی و ما باید در صدد
بندگی برآییم و در صدد معرفت او و خدمت او باشیم .در حدیثی میفرماید
عباده اهلل خدمته فی االرض عبادت خدا همان خدماتی است که در روی
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زمین باید بانجام رساند ،هرکس این خدمتها را کرد عابد است هرکس نکرد
عابد نیست ،معنی دیگری ندارد عبادت بجز انجام رسانیدن خدمات خدا.
بعد از آنیکه یافتی که من و تو را برای بندگی آفریدهاند حاال عرض میکنم
و بسیار امری است مشکل ،توجه تمام داشته باشید که برای آخرت شما
منفعت دارد و آن این است که پادشاه ما بر خالف مخلوقات است و شبیه به
مخلوقات خود نیست .مخلوقات فقیرند و محتاج و خدای ما غنی است و
بینیاز ،پس من و تو را که برای عبادت آفریدهاند نه از برای این است که او
خودش از عبادت انتفاعی ببرد و ما به عبادت تقویتی از او کنیم و اصالح
مزاج او کنیم ،یا اصالح بدن او به خدمت او کنیم .تو غالمت را میخواهی
خدمت تو را کند یعنی مشت و مالت کند ،آب به تو بدهد رفع عطش از تو
بکند ،نان به تو بدهد تو را از گرسنگی برهاند ،لباس برای تو بیاورد تو را از
علت برهنگی برهاند لکن خداوند عالم جلشأنه غنی است از خلق و از
عبادت خلق .حضرت امیر میفرماید التضره معصیه من عصاه و التنفعه طاعه
من اطاعه طاعت مطیعان به خدا نفع نمیرساند و معصیت عاصیان به خدا
ضرر نمیرساند .در قرآن فرموده من کفر فان اهلل غنی عن العالمین ببین چه
عظمتی اظهار میفرماید! میفرماید شما اگر یکنفرتان کافر به خدا شود،
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خدا از عالم بینیاز است .نه اینکه خدا از همان یکنفر بینیاز است ،از جمیع
عالم بینیاز است .پس،
گر جمله کائنات کافر گردند
«معلوم است» بر دامن کبریاش ننشیند گرد

هیچ تفاوت برای خدا نمیکند ،خدا را حاجتی به عبادت خلق نیست ،انتفاعی
از عبادت آنها ندارد ولکن خدا در ملک خود جهت عبادت آفریده ،جهتهای
عبادت آفریده و تو را امر کرده به واقعساختن آن بر آن جهتها .اگر عبادت
خود را بر آن جهتها واقع ساختی خدمت خدا را در روی زمین کردهای و
چون خدمت خدا کردی عبادت خدا کردهای و اگر عبادتها را بر آن جهتها
واقع نساختی خدمت نکردی و چون خدمت نکردی عبادت نکردی.
مثل عرض کنم ،پادشاه یکی را میگوید تو منصب مهتری را داشته باش ،آن
اسب را خدمت کن .باید تو شب و روز متوجه آن اسبی که فرموده باشی و
روی تو به آن اسب باشد و دست تو بر پشت و بر سر و پای آن اسب باشد،
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الزال آن اسب را جو میدهی ،تیمار میکنی .پنج سال هم بسا آنکه میشود
پادشاه را نمیبینی ،پیش پادشاه نمیروی لکن عبادت تو برای پادشاه همین
خدمت است .مهتر را هم پادشاه پول داده خریده و عبدش است ،عبادت
پادشاه و بندگی پادشاه این خدمتی است که به دستش دادهاند نه این است
که حاال بگوید من میخواهم تو را بمالم ای پادشاه ،نان برای خود تو بیاورم،
آب به خود تو بدهم ،این بندگی نیست .خدمتی رجوع کردهاند به آن بنده
باید خدماتی را که به من رجوع شده بکنم فضولی نباید بکنم اگر فضولی
کنم میگویند تو را چه کار به این حرفها؟ اگر گوید من میخواهم جو به
اسب ندهم ،به همان خود تو میخواهم نان بدهم ،خودرأیی است .اگر
بندهای ،آن جهت خدمت را که از برای تو معین کردهاند باید بسوی آن جهت
تو خدمت کنی و آن این است که روی خود را به آن اسب کنی و دست خود
را به تیمار اسب بداری .اگر چنین کردی تو خدمت پادشاه را کردهای.
خدمت که کردی عبادت پادشاه شده .نه خیالتان برسد که خود پادشاه را
باید بروید مشتومال کنید ،همه این خدمات عبادت است .یکی را منصب
تازیبانی میدهد ،جهت خدمت پادشاه برای او آن تازی است ،دیگر نباید
دخل و تصرف کند که تازی نجس است ،من خدمت تازی نمیکنم .خیر،
متوضا پاککردن هم جهت خدمت است ،حاال جهت خدمت تازی است.
این غالم را پادشاه حکم کرده که خدمت تازی را کند ،جل او را درست
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کند ،گوشت به او بدهد ،نان به او بدهد ،پاکیزهاش بکند ،تیمارش بکند،
مرس([ )]23بکند بدست جلودار پادشاه که وقتی شکار میرود او را ببرد.
اگر این کارها را کرد عبادت پادشاه و بندگی پادشاه را کرده واال این
خودسری و خودرأیی است ،نباید این فضولی بکند بگوید که من اگر عبد
توام دلم میخواهد تو را خدمت کنم ،من نمیخواهم خدمت تازی کنم،
خدمت تازی یعنی چه؟ خیر ،خدمت و عبادت تو خدمت آن تازی است.
شاید عوام بگویند فالنی چه اصراری دارد در این! اینها چهچیز است که
میگوید! اینها حکمتهای عظیمه است که حکمای بسیار بزرگ در آن
درماندهاند و من به زبان عامیانه میگویم .پس جهت خدمت خدا معین کرده
برای بندگان خود به جهت آنکه خدا غنی است از عبادت بندگان .نه طاعت
بندگان به او نفع میرساند نه معصیت عاصیان به او ضرر میرساند و نه
بندگان او را میبینند که عبادتی برای او بکنند ،نه او از رتبه خدایی خود فرود
میآید تا او را مشاهده کنند ،نه بندگان از رتبه خود باال میروند که با او
قرین شوند .پس دسترس به عبادت خدا ندارند ابدا در هیچ عبادتی ،در هیچ
مسألهای از مسائل هیچ بندهای از بندگان دسترس بسوی خدایی که التدرکه
االبصار و هو یدرک االبصار و هو اللطیف الخبیر است ندارند .که را دسترس
است به خدا؟ پس در جمیع امور خدا جهت خدمت قرار داده و جهتهای
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خدمت هم متعدد است نه یکجهت است ،جهتهای خدمت متعدد است اال
اینکه بعینه مثل این حکایت مثل سرباز است که همه سربازند لکن هر
دهتاشان تابعند برای یک دهباشی ،این دهباشی نسبت به آن دهتا کلی است،
امر همه این دهتا در دست قدرت اوست ،او را که بطلبند هر دهتا را طلبیدهاند،
او را که دور کنند هر دهتا را دور کردهاند .آنوقت هرگاه دهتا از این
دهباشیها جمع شوند در تحت یک یوزباشی جمع میشوند .آن یوزباشی آن
صدتا را متوجه میشود و آن کلی است نسبت به این صدتا .صدتا از این
یوزباشیها که جمع شوند در تحت یاور میافتند ،یاورها هم در تحت
سرهنگ جمع میشوند ،سرهنگها هم در تحت سرتیپ جمع میشوند ،دیگر
همه اینها در تحت میرپنجه جمع میشوند ،آن میرپنجه دیگر بر همه آنها
حکمران است و همه مطیع او باید باشند و همه اینها که هستند در زیر دست
آن پیشکار شاه در تحت آن قائممقام پادشاه باید باشند که او بیاید و تصرف
بکند و او میآید و به همه حکم میدهد ،همه در تحت فرمان او باید باشند.
جنباننده کل این سلسله همان یکی است .جهتهای خدمت خدا هم در روی
زمین اینطور است ،اگرچه خدا را خدمات بسیار است لکن هر چندی از
این خدمات در تحت یک بزرگ جمع میشوند و چندی از این بزرگها در
تحت یک بزرگی دیگر ،همینطور این جهتهای خدمت میرود تا جمیع
اینها جمع میشود نزد یک جهت خدمت که او بزرگتر از همه است .جنباننده
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همه این خدمات اوست ،باید جمیع اینها برای او بشود جمیع این خدمتها
جهتش اوست ،همه باید به امر او باشد ،همه باید به نهی او باشد ،به صالحدید
او باشد .خوب باز اینجا میگویم که پادشاه حکم کرد که جمیع این ده
سرباز مطیع آن دهباشی باشند ،آنچه این امر میکند آن دهتا باید اطاعت کنند
و او آنها را جزا دهد .دیگر بعد از آن جمیع این دهباشیها به حکم
یاور([ )]24میجنبند و یاورها به حکم سرهنگ و سرهنگها به حکم
سرتیپ و سرتیپها هم به حکم میرپنجه میجنبند و همچنین درجه به درجه
باال میرود تا اینکه جمیع اینها به حکم پادشاه جنبندهاند .پس اگر این
سربازها اطاعت نکنند دهباشی خود را ،اینها مخالفت سلطان کردهاند زیرا
که جهت خدمت را از دست دادهاند ،عبادت سلطان نکردهاند .عبادت
سلطان خدمت اوست در عرض مملکت او .گفتهاند شما ده تا مطیع این
دهباشی باشید حاال اگر کسی اطاعت نکرد نشد از این جهت که هرچه را
پادشاه جهت خدمت قرار داده او مطیع آن جهت باشد و آن جهت خدمت،
خلیفه پادشاه است .دهباشی خلیفه پادشاه است بر این ده تا سرباز ،یوزباشی
خلیفه پادشاه است بر آن صد تا ،قائممقام پادشاه است برای آن صد تا و رد
بر او رد بر پادشاه است ،معصیت او معصیت پادشاه است ،حرمت داشتن از
او حرمت داشتن از پادشاه است .یعنی آن صد تا نسبت به او چنین باید باشند
نه باقی سربازها .بلی حرمت منصبی برای این است که سربازهایی هم که در
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تحت یوزباشی دیگری هستند باید حرمت منصبی از این بدارند لکن فرمانش
را نباید ببرند ،اگر یکی از آنها را به جایی بفرستد خود به خود نباید اطاعت
کنند.
همینطور است جمیع امر این شریعت ،هی درجه به درجه باال میرود تا آنکه
جمیع این خدماتی که هست در تحت خدمتی بزرگ جمع میشود و آن
جهت خدمت بزرگ بزرگ که دیگر از آن بزرگتری نیست میشود و آن
کسی است که یکتای ملک خداست و باالتر از او خلقی نیست ،با او
موجودی نیست و او محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله و ائمه طاهرین
صلواتاهلل علیهماجمعینند که اولنا محمد اوسطنا محمد و اخرنا محمد کلنا
محمد جمیع ایشان محمدند صلواتاهلل و سالمه علیهم اجمعین .پس چون
همه یکی هستند این یک بزرگوار جهت خدمت کل کائنات است .حاال که
جهت خدمت کل کائنات است پس بایست از امر او صادر شد ،بایست از
نهی او منزجر شد و باید در جمیع امور اطاعت او را کرد .حاال اگر حرف
این را شنیدی ،عبودیت این را کردی ،عبادت خدا بعمل آمد اگر نه ،نه من
یطع الرسول فقد اطاع اهلل دیگر طرح دیگری نیست اطاعت خدا اگر غیر از
این باشد بگو ببینم اطاعت خدا دیگر چطور میشود؟ میخواهم بفهمم.
ندارد خدای ما طاعتی غیر طاعت محمد صلی اهلل علیه و آله میگویی نه ،از
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کدام راه رفتند؟ کی از خدا شنیدند؟ خدا کی از زبان کسی حرف زده برای
او؟ کی از چهره کسی جلوه کرده برای او بجز از محمد و آل طیبین طاهرین
او صلواتاهلل علیهم؟ پس جهت خدمت کل کائنات وجود مبارک محمد و
آلمحمد است صلواتاهلل علیهم .پس هرکس این بزرگوار را خدمت کرد
عبادت خدا شده ،عبادت خدا همین است ،دیگر ما عبادتی دیگر برای خدا
سرمان در نمیآید خوب بگو ببینم چکار برای خدا میکنی؟ میگویی عجز
و الحاح پیش او میکنم ،رکوع و سجود برای او میکنم ،میگویم همین
نماز را و این رکوع و سجود را محمد قرار داده وانگهی که جهت خدمت
برای این رکوع و سجود هم قرار داده .جمیع شماها باید در نمازتان رو به
خانه کعبه کنید ،دستتان را رو به خانه کعبه بلند کنید .حاال بگو ببینم خانه
کعبه سنگهاش خداست؟ چوبهاش خداست؟ فرشش خداست؟ نه ،هیچتاش
خدا نیست بلکه خدا این را جهت نماز تو قرار داده .پس این نمازی که
اشرف خدمتها است و در آن با خدای خود حرف میزنیم ،جهتش خانه کعبه
است .همین با خدا حرف میزنیم یعنی چه؟ مگر خدا گوشی دارد مثل گوش
تو که تو حرفهای خود را به گوش خدا برسانی؟ نهخیر ،خدا گوشی ندارد
پس دخلی به خدا ندارد حرفهای ما .حاال که خدا گوشی ندارد پس با که
حرف میزنی؟ میگویی با ذات خدا حرف میزنم .میگویم صدای تو صد
قدم راه بیشتر نمیرود ،چگونه به ذات خدا خواهد رسید؟ خدا گوشی ندارد
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مثل گوش خلق لکن السالم علی اذن اهلل الواعیه فی االمم و یده الباسطه
بالنعم و جنبه الذی من فرط فیه ندم در زیارت حضرت امیر است نوشته
مجلسی ،سالم بر گوش شنوای خدا در امتها و آن امام تو است ،اوست گوش
خدا و اوست گوشی که آنچه در ملک است از صداها خدا به آن گوش
میشنود .همینکه او شنید حاال دیگر خدا شنیده .هر سخنی را که توی آن
ده تا سرباز دهباشی شنید ،شاه شنیده .حاجت خود را باید آن ده تا سرباز به
آن دهباشی بگویند ،آنکه شنید پادشاه شنیده .حاجت تو ،عرض تو به گوش
دهباشی میرود .تو را نمیبرند در مجلس سالم توی تاالر بلور مثال بنشانند.
تو اگر بخواهی عرضی به پادشاه بکنی ،تو عرضت را باید به گوش دهباشی
برسانی از اینجا بیشتر تو مقام نداری ،رتبهای برای تو باالتر از این نیست بجز
گوش دهباشی سخن تو به جایی دیگر نخواهد رسید ،اعتنا نخواهند کرد.
حرفی که به جایی نرسد چند توان گفت ،در نزد سلطان مذکور نیستی ،تو
که سهل است سرهنگ هم در آنجا ذکری ندارد .پس تو نیستی آنجا که با
شاه بتوانی حرف بزنی ،پس آن دهباشی گوش به حرف این سربازها میدهد
و چون گوش دهباشی شنید دیگر گوش دهباشی گوش پادشاه است ،حکم
او حکم پادشاه است ،دست او دست پادشاه است ،پس این آنچه شنید پادشاه
شنیده نه این است که شاه ما کر است ولی شاه ما احتیاج به شنیدن ندارد
االیعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر اگر اسم شنیدن آمد گوش میخواهد،
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اگر اسم دانستن آمد خدای ما دانا است به آنچه آفریده و دانا است به آنها
پیش از آفریدن آنها و بعد از آفریدن دانا به خلق خود بود و هست ،لکن گوش
دهباشی و همان شنیدن دهباشی گوش پادشاه و شنیدن پادشاه است .خدای
ما را حاجت به گوش نیست .پس خدا میشنود سخن بندگان خود را لکن
با اذن اهلل الواعیه فی االمم ،خدا میدهد لکن با یده الباسطه بالنعم خدا پناه
میدهد لکن با جنبه الذی من فرط فیه ندم .همه کار میکند پادشاه ما لکن
گرم میکند با آفتاب ،تر میکند با آب ،خشک میکند با خاک ،میسوزاند
با آتش و هیچ نقلی هم نیست .همچنین میشنود با این گوش ،تو چرا زورت
میآورد؟ میبیند با این چشم ،تو چرا زورت میآورد؟ و هیچ جای دنیا هم
عیب نمیکند.
پس عرض میکنم که محمد صلی اهلل علیه و آله قائممقام خدا است ،آن
بزرگواری که یگانه عرصه امکان است ،یگانه کل کائنات است ،قائممقام
خدای واحد است ،جهت خدمت کل کائنات است ،باید جمیع آنها به امر
او باشد ،به نهی او باشد ،به اطاعت او باشد .عربی که میگویی اینطور
میشود نقلی نیست عربی و فارسی مثل هم است .من که اطاعت تو را کردم
مطیع تو میشوم ،تو مطاع من میشوی مثل اینکه غالمی که بندگی آقایی را
کرد آن غالم عابد میشود و آن آقا معبود ،طوری نمیشود ،کفری واقع
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نمیشود .پس مطاع کل کائنات محمد و آلمحمدند و مخدوم کل روزگار
محمد و آلمحمدند صلواتاهلل علیهم اجمعین و آن کسی که جمیع جهات
خدمت منتهی به او میشود محمد است و آلمحمد صلواتاهلل علیهم
اجمعین .واهلل اگر اطاعت کردیم او را اطاعت کردهایم خدا را به نص آیه
شریفه من یطع الرسول فقداطاع اهلل اطاعت این عین اطاعت خداست ،دیگر
طرح دیگری خدا طاعت ندارد .کذلک هرکس خدمت آلمحمد سالم اهلل
علیهم را کند خدمت خدا کرده ،طاعت خدا همین است ،عبادت خدا همین
است ،عبادت خدا دیگر طرح دیگری نیست .چه بکند انسان به خدا؟ بروم
آب به خدا بدهم؟ نان به خدا بدهم؟ چه خدمت برای خدا بکنم؟ خدا جهات
خدمت قرار داده صد دینار که به برادر مومن دادی خدا میگوید منذا الذی
یقرض اهلل قرضا حسنا خدا همچو قرض میگیرد به برادر مومن که به قرض
دادی به قرض خدا دادهای .میخواهی حاال دیدن خدا بروی ،عید آمده است
و دیدنی خدا میخواهی بروی چه میکنی؟ میفرماید من زار الحسین بکربال
کمن زار اهلل فی عرشه هرکس به زیارت حسین برود به زیارت خدا رفته،
این شد جهت خدمت .وهکذا جمیع معامالتی که شما با محمد و آلمحمد
بکنید به امر خدا و به حکم خدا ،بطوری که خدا قرار داده این میشود
عبادت خدا ،این میشود خدمت خدا .دیگر طور دیگری ،شکل دیگری،
کار دیگری نیست.
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مثلی عرض میکنم و ال قوه اال باهلل .این چراغی که در مردنگی گذارده شده
تو که بیرون مردنگی هستی استکبار از مردنگی چرا میکنی؟ اگر از مردنگی
استکبار کنی از کدام راه به چراغ میرسی؟ به چراغ نخواهی رسید مگر از
راه مردنگی .میگویی اصال چراغ نمیخواهم ،در توی ظلمات افتادهای.
اگر چراغ میخواهی ،توی مردنگی .پس همچنین میفرماید هو المحتجب
و نحن حجبه یعنی ماها کسانی هستیم که خدا در ما جلوه کرده پس من
رآنی فقد رأی الحق ،اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم ماییم جلوه خدا
و ظاهر خدا در میان شما .پس چون شدند جلوه خدا پس تو استکبار از که
میکنی و چرا استکبار میکنی از خدمت محمد و آلمحمد؟ حاال گیرم از
ایشان تمکین نمیکنی ،از کدام راه میروی پیش خدا؟ بگو ببینم تو خود
اول ماخلقاللهی که حاجت به محمد و آلمحمد نداری؟ یا یک اول ماخلقاهلل
دیگر سراغ داری؟ آیا موسی و عیسی اول ماخلقاهلل بودند؟ آیا این سایر خلق
منکوس اول ماخلقاهلل بودند؟ از کجا میروی پیش خدا؟ خودت هم میدانی
که متصل به خدا نیستی ،خودت این را فهمیدهای .آن کیست که حجاب
مابین تو و خداست؟ و آن کیست که اول ماخلقاهلل است؟ خدمت که را
میکنی؟ میگویی خدمت نمیکنم ،از فائده ایجاد بیرون میروی .خدمت
میکنی ،بگو ببینم خدمت که را میکنی؟ مخدوم شما کیست؟ لکن من
تجربه کردهام این مردم به «هیچ» اعتقاد عظیمی دارند ،هر چیزی که هیچ
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باشد ،هیچ هیچ باشد ،اعتقاد عظیمی به آن دارند .اثر عظیم عظیمی این هیچ
در وجود ایشان دارد .این مردم که از جن میترسند به جهت آنست که
نمیبینند او را ،چیزی نیست ،اگر میدیدند جن را مثل گربه میشد ،مثل شتر
میشد ،نمیترسیدند .چون هیچ نمیبینند و توی این داالن هیچ نیست هی
میترسند .همچنین مردم به هیچ خدمت میکنند ،به هیچ خیلی اعتقاد دارند،
خیلی به هیچ اخالص میورزند ،هیچ را باعث نجات خود میدانند .بگو ببینم
چه میکنی اگر نه تو خدمت میکنی از جهاتی که خدا گفته ،هیچ را تو
اعتقاد کردهای .غرض اینکه جمیع عبادتهای خدا جهت دارد و باید عبادت
را بسوی آن جهات ادا کرد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز مقدمهای عرض کردم که مختصر آن این است که هرکس نظر کند
در این عالم ،این عالم را موافق حکمت خواهد یافت بطوری که هیچ
حکیمی در این عالم نمیتواند خدشه بگیرد ،و بر احسن طورها و بر
نیکوترین قسمی این عالم بنیاد شده بطوری که هرکس در این عالم به نظر
عبرت نظر کند میبیند که این عالم صنعت حکیمی است ،صنعت عالمی
است ،صنعت قادری است .نه این است که این عالم را شخص جاهل نادان
سفیهی بنیاد کرده باشد .پس چون یافت انسان که این عالم را حکیم عالم
قادری بنیاد کرده خواهد یافت که آن حکیم عالم قادر این عالم را به لغو و
عبث نیافریده .پس برای فایدهای این خلق را بنیاد کرده و آن فایده بایست
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فایدهای باشد که قابل اعتنا باشد نه فایدهای که محل اعتنای عقال نباشد و
هیچ عاقلی برای آن کاری نکند .عرض کردم بچه گودال میکند از او
میپرسی برای چه میکنی؟ میگوید میخواهم توش آب کنم .حاال این
فایدهای نیست که عقال به این اعتنا کنند و حاصلی از آن بیابند .پس چنین
فایدهای فایده و عاقبت کار حکما و عقال نخواهد بود .پس باید فایدهای
باشد که محل اعتنا باشد .و عرض کردم که هرگاه حکیم علیم قادر کاری
را برای فایدهای کرد بایستی آن فایده بعمل هم بیاید و آن فایده حاصل هم
بشود .این مختصری از آنچه دیروز عرض کردم.
حاال ببینیم فایده خلقت این عالم چیست؟ آیا فایده خلقت این عالم همین
است که مردم بخورند و بیاشامند و تغوط کنند؟ و یا قومی به معاصی
بکوشند؟ آخر ببینیم که این عالم را برای این آفریدهاند که قومی شراب
بخورند و خر بشوند و مست بشوند و تغوط کنند ،توش بغلطند و قی کنند و
ریش و سر خود را ملوث کنند؟ در تغوط خود غوطه بخورند؟ این عالم به
این عظمت را برای این چیزها نیافریدهاند که هی بخورند و از آن پایین در
کنند .این چهچیز شد؟ بعینه گودالبازی بچههاست .پس خداوند علیم حکیم
این عالم به این عظمت را ،این آفتابی را که هزار همسر روی زمین است،
خیالت نرسد این آفتاب کوچک است ،چهارهزار سال راه دور است از تو و
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بزرگی او هزار همسر روی زمین است .پس این عالم به این عظمت را خدا
به لغو و عبث و بازی و برای فایدههای ناقابل نیافریده ،بلکه برای فایدهای
که آن فایده محل اعتنا باشد آفریده و آن فایده معرفت خداوند عالم است و
آن فایده عبادت خداوند عالم است .این عالم را برای این آفریده که بندگان
عارف به حق او شوند و بندگی کنند از برای او و نه این است که از بندگی
این بندگان نفعی به او برسد ،بلکه بندگی اگر بکنیم خود منتفع میشویم.
مثل مختصری برای این کلمه عرض کنم .مثل بندگیهای شما مثل کندن
معدن میماند و مثل کلنگزدن و زمینکندن و از آن سنگهای سخت معدن
بیرون آوردن و گداختن و از آن یک جوهری بیرون آوردن و طال و نقره
بیرون آوردن است .این بندگیهای شما عملی است که شما میکنید ،شما را
هدایت کردند به کلنگزدن ،به معدنکندن و سنگ بیرونآوردن و گداختن
و امثال اینها و فایده این کار و حاصل این کار دولتی است که برای شما
حاصل میشود .شما اگر معدن را بکنید فایده آن عاید خود شما خواهد شد،
نه این است که خیال کنید شما را به زبان این والیت به قلون بردهاند ،به
بیگار بردهاند که خدمت بیحاصل برای یککسی بکنید .همچو نیست،
بلکه شما را تعلیم کردهاند کیفیت بیرونآوردن از معدن را و منتفعشدن از
معدن را تا اینکه صاحب دولت شوید ،صاحب گنجهای گران شوید.
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آنکسی که داللت کرده شما را به کندن این معدن داللت کرده شما را به
کندن سنگ و گداختن آن نه از برای منفعت خود او بوده ،او هیچ حاجت به
تو ندارد .همچنین است خداوند عالم خزائن رحمت و خیر او و معدنهای
جود و کرم او بسیار عظیم است و بسیار عمیق است و شما را داللت کردهاند
بسوی آنها از برای حاصلکردن آن جود و آن کرم و آن رحمت .قاعده او را
بدست شما دادهاند ،علم او را بدست شما دادهاند مثل اینکه صاحب علم
سحر مینویسد که اگر میخواهی میان زید و عمرو دوستی بیندازی چنین
کن و چنین کن ،آدابی یاد تو میدهد و هرگاه میخواهی میان زید و عمرو
دشمنی بیندازی چنین کن و چنین کن ،اگر میخواهی منافع بیابی چنین کن،
آداب تعلیم میکند .حاال آیا معلم سحر تحمیلی بر تو وارد میآورد؟ آیا تو را
به بیگار گرفته؟ آیا قلون گرفته تو را؟ حاشا ،بلکه اینها را برای منفعت خود
تو و برای حاصلکردن مرادات خود تو به تو تعلیم کرده .همچنین خداوند
عالم این دینی را که به تو تعلیم فرموده ،این عبادتی را که به تو آموخته برای
حاصلکردن مرادات خود تو است ،برای پیداکردن منافع خود تو است ،برای
جستن حیات ابدی برای خود تو است ،برای یافتن رحمتهای سرمدی است،
برای مقربشدن در درگاه جالل و عزت اوست و جاللیافتن و عزتیافتن
و منصبیافتن و قابل برای حکم و امر شدن است .این عباداتی که تو را
تعلیم کردهاند برای قابلشدن و برای منافعیافتن تو به تو تعلیم کردهاند و من
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و تو را خیال میرسد که این تحمیلی است و برای این عذرها میتراشیم،
برای ترک دین بهانهها میجوییم .بلکه تو را آداب معدنکندن تعلیم کردهاند
که تحصیل دولت کنی ،تو بهانه میجویی که تحصیل نکنی ،عذر میآوری
که نمیدانم فالن شد و فالن شد .هرچه میخواهی عذر بیاور ،ضرر خودت،
از کیسه خودت رفته یخادعون اهلل و الذین امنوا و مایخدعون اال انفسهم و
مایشعرون این است که خدا میفرماید اولئک الذین خسروا انفسهم اینها
کسانیند که نفوس خود را ضرر زدند .خود نفس او از دست او میرود ،خود
حیات و دوام و ثبات او از دست او میرود .بهانه برای که میآوری؟ کسالت
از چه میورزی؟ خوب بنیه تو کسل است ،بهانه را برای که میآوری؟ حاال
نتوانستی نماز را اول وقت کنی چرا بهانه میجویی؟ حاال دیگر ضرر
کردهای ،عذر برای چه میآوری؟ پس ماها از روی جهالت خیالمان میرسد
که این اعمال قلونی است که به گردن ما انداختهاند .چندی پیش از اینها در
این طرف گرمسیرها عبدالرشیدخان نامی ضابط بوده .چون نماز نمیکردهاند
اینها را به نماز وامیداشته ،هنوز اسم نماز پیش آنها خلون عبدالرشید خانی
است .قلون هم نمیگفتهاند ،خلون عبدالرشیدخانی که به گردن آنها گذاشته
است .حاال خیالتان نرسد که این عبادات و طاعات اینها خلون محمد است
صلی اهلل علیه و آله حاشا ،هیچ خلونی نیست واهلل بلکه طریق اکسیر ساختن
یاد تو دادهاند .فرمودهاند همچو کن همچو کن ،حاال تو عذر میآوری که
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من مثال نتوانستهام عرق فالن چیز را بکشم؟ عذری نمیخواهد ،مکش .این
کارها را که نکردی اکسیر گیرت نمیآید .حاال که نکردی ضرر که شد به
خدا ضرر رسانیدی؟ نه ،به خدا ضرر نمیرسد .به محمد ضرر رسانیدی؟ نه،
بلکه ضرر به خودت رسید .بقدری که حرص داری برای این اکسیر عمل
در آن کن ،هرچه کمتر حرص در آن میزنی کمتر گیرت میآید.
چون سخن به اینجا رسید بیمناسبت نیست این را عرض کنم و آن این است
که بسیاری از عوام ـ و عوامی هم که من میگویم شاید خواص قومی دیگر
باشند غرض ،بسیاری از عوام چنان میپندارند که خدا را غضبی است ،یعنی
خدا کجخلق میشود ،خدا غضب میکند ،خدا سخط میکند ،رگهای
گردنش سیخ میشود ،خون دل او بجوش میآید و کجخلق میشود آنوقت
حکم میکند که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه این را بکشید ببرید به جهنم.
خیال میکنند خدا در او تغییری پیدا میشود ،غضبی در ذات او پیدا میشود
که نبود .و چنان میپندارند که خدا به کسی که رحمت میخواهد بکند نرم
میشود دل او ،نازک میشود دل او ،رقتی در قلب او پیدا میشود ،در او
جوشش خونی پیدا میشود ،میل نفسانی پیدا میکند که پیش از این نبود.
آنوقت میگوید ها! این بنده را ببرید به بهشت ،من رحم کردم بر این .خیال
میکنند خدا را مثل خود و این اشتباهی است بسیار بزرگ که میکنند .من
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میخواهم و ال قوه اال باهلل شماها دیگر عالم باشید و عارف ،نه مثل جهال و
عوام.
پس عرض میکنم که جمیع این اعمال شرعی که شما میکنید یا امر خدا
است یا نهی خدا و این امر و نهی مثل ادویه است که خدا خلق کرده چنانکه
در میان دواها دوائی است که او را بیش میگویند و آن بیش سم است .حتی
آنکه گفتهاند چنان سمی است که اگر به رکاب بزنی سوار را میکشد ،اگر
به سرنیزه بزنی نیزهدار را میکشد ،خالصه سم است .خدا این دوا را خلق
کرده و جدوار هم یک دوائی است که تریاقیت دارد ،اگر کسی آن زهر را
خورده باشد آن جدوار را که میخورد دفع زهر آن را از تن آدم میکند.
یکپاره دواهای مضر آفریده که آدم آنها را که خورد فاسد میکند بنیه او را،
یکپاره دواها باعث تب میشود ،یکپاره دواها باعث سردرد و چشمدرد
میشود ،یکپاره دواهای نافع آفریده که اگر آدم بخورد دلدرد رفع میشود،
یکپاره است که اگر آدم بخورد چشمدرد رفع میشود ،درد مفاصل رفع
میشود ،به اینطور اقسام دواها آفریده .واهلل چنین است جمیع این اعمالی
که تو میباید در این عالم بعمل آوری جمیع آنها مثل دواها است .بعضی از
آنها مضر است ،بعضی از آنها نافع است ،المحاله اثر دارد اعمال .اگر
میگویی نه ،برو توی بازار به فالنکس بگو پدر فالن ،ببین چطور فیالفور
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این کلمه حرف احداث غضب میکند در دل او! برو توی بازار به یکی بگو
قربان شما شوم ،ببین چطور فیالفور این کلمه حرف احداث رحمت در دل
او میکند .پس دیدی که اثر کرد! یک مشت به کسی بزن ببین چطور به
هیجان میآید و غضب میکند! برو زیر بازوی یک بیچشمی را بگیر ،ببین
چگونه میگوید قربان دست شما ،زحمت کشیدید ،التفات فرمودید .اعمال
اثر دارد ،اقوال اثر دارد .جمیع اقوال ،جمیع اعمال مثل دواها است بعینه
خدای روف رحیم چون شما را آفرید دید شماها نادانید به اثر چیزها ،انبیا را
فرستاد بسوی شماها و آنها را امر کرد که به شما بگویند که فالنعمل و
فالنعمل سبب فساد دنیاست و فالنعمل و فالنعمل سبب فساد آخرت تو
است .چنین کن و چنین کن دنیای تو اصالح شود ،چنان کن و چنان کن
آخرت تو اصالح شود .انبیا آمدهاند آثار اعمال را برای تو ذکر کردهاند .این
کتابی که اسم خاصیت یکی یکی دواها را در آن مینویسند ،اسم آن
«مفردات ادویه» است .حاال همچنین این فقه و این علم شریعت هم کتاب
مفردات ادویه است ،معاجینش را هم نوشتهاند ،خاصیت هر چیزی را
فرمودهاند .حاال هرکه میخواهد از آن زهرها بخورد به درک ،هرکه هم
میخواهد بخورد از آن تریاقها به بهشت میرود .هرکه از هر طرف میخواهد
برود ،هیچ مانعی نیست ال اکراه فی الدین باورت نمیشود؟ میخواهی ببینی
چه اثرها در این اعمال است؟ آیا نمیبینی دروغ که گفتی بیاعتبار میشوی
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در میان مردم ،دیگر احدی اعتنا به تو نمیکند .دروغ مگو تا مردی باشی
معتبر ،اعتنا به تو کنند .غیبت مکن به جهت آنکه المحاله میرسد به
صاحبش ،به او که رسید میان شماها تفرقه میشود و نظم مدینه از هم
میپاشد .مال مردم را مخورید ،حاشا مکنید ،به زن یکدیگر نگاه مکنید ،به
بچههای مردم نگاه مکنید ،طمع در مال مردم نداشته باشید ،شریعت دیگر
چهچیز است غیر از اینها؟ بجز اینکه آثار اینها را خواستهاند که به شما برسد
چیز دیگری نیست ،تحمیل دیگری نیست ،قلونی بر تو نگذاردهاند .همچنین
چیزهای دیگر که به روح تو اثر میکند فرمودهاند خلق خودت را خوش کن،
توکل کن خودت راحت شو .زهد در دنیا داشته باش جانت راحت بشود .تا
کی و تا چند اینهمه غم و غصه؟ پس جمیع این اعمال که تو را به آن امر
کردهاند برای راحت خود تو است .گفتهاند غسل کن ،حاال تو عذر
میآوری؟ برای چه؟ خواستهاند گند آن عرق متعفن که از جنابت برای تو
حاصل شده از تو دور شود ،خواستهاند پاک کنند تو را از آن منی کثیف
نجس .این که عذری نمیخواست .دیگر چه گفتهاند؟ گفتند چشمهات را
سرمه کن نور چشمت زیاد شود ،گفتهاند مسواک کن برای اینکه دندان تو
پاک شود ،زنت متأذی از تو نشود ،برادرت که با او سرگوشی میکنی از
گند دهان تو متأذی نشود ،غسل جمعه کن برای اینکه متعفن نباشی ،مردم
از گند بدن تو متأذی نشوند .جمیع این شریعت منافع خود تو است ،عذر
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میآوری که بله نتوانستم غسل کنم .حاال نتوانستی ،نتوانستی .حاال عذر
میآوری پیش خدا که کتکت نزند ،خدا کتکت نمیزند بلکه خدا برای
اعمال اثری قرار داده آن اثرهای مضر غضب خداست و سخط خداست و آن
اثرهای نافع رحمت خداست .هرگاه تو آن اعمالی را کردی که اثرهای نافع
دارد ،اثرهای رحمت تو را در مییابد و همان رحمت جنتی است که خدا در
دنیا و آخرت برای تو آفریده .حاال دیگر تو از اهل جنت و راحت میشوی.
کارهای مضر را کردی اثرهای ضرر تو را در مییابد و همانها غضب
خداست و تو داخل غضب خدا شدهای و داخل جهنم شدهای ،چرا داد و
بیداد و فغان داری؟ به جهت آن اثرها است .حاال کندت کردهاند ،پات را
میان این چوبها گذاردهاند و میخ کوبیدهاند ،اثر اینها درد است و غضب است
و جهنم ،اال اینکه جهنم در دنیا بر حسب دنیاست و جهنم آخرت بر حسب
آخرت و بهشت دنیا بر حسب دنیاست و بهشت آخرت بر حسب آخرت
است .پس این بود معنی آن حرف که گفتم صاحب شریعت آمده معدنکاری
یاد شما داده .میخواهی معدن طال کار کنی کار کن ،طال گیرت میآید.
میخواهی معدن گوگرد مشتعل کار کنی ،بکن آتش نصیب تو میشود؛ اینها
همه معدنها است .بعضی از مردم هستند که کلنگها بدست گرفتهاند و در
معدن غضب کار میکنند ،یک کلنگ میزنند در معدن گوگرد آتشی شعله
میکشد و از آن میسوزند ،باز کلنگی دیگر میزنند آتشی دیگر شعله
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میکشد و بیشتر میسوزند .هی معدن گوگرد مشتعل را میکاوند و هی
غضبها بر آنها شدید میشود ،به هر کلنگی در وادی برهوت خواهند افتاد و
خواهند سوخت؛ بعضی از خلق اینطورند .بعضی از مردم معدنهای رحمت
را میکاوند و هی کلنگ میزنند و طال بیرون میآورند ،لعل بیرون میآورند،
یاقوت بیرون میآورند ،خزائن از برای خود درست میکنند .حاال ببین چه
میکنی ،خدا میداند که این چیزهایی که عرض میکنم گمانم این است که
محسوس است و به چشم دیده میشود .پس کار خود را بفهم و ببین عمله
کجایی .پس بدانکه این حرفهای مزخرف را شیطان میزند یکی را میبینی
میگوید خدا کریم است برو تو چه میدانی بلکه من از تو بهتر باشم .مردکه!
تو داری میکاوی معدن کبریت افروخته را و میگویی خدا کریم است؟
خدا کریم هست لکن اگر راست میگویی ،خدا را کریم میدانی چرا
زراعت میکنی؟ چرا کسب میکنی؟ بگو خدا کریم است و دستت را روی
هم بگذار و هیچ کار مکن ،این که نشد .خدا کریم هست مسلما لکن تو
داری کلنگ بر معدن کبریت افروخته میزنی ،میگویی خدا کریم است!
پس بدانکه اینها را شیطان به تو میگوید ،تو اگر به خدا معتقدی تو را نهی
کردهاند از گوگرد کندن ،از آتش ،تو چرا در این معدن کار میکنی؟ تو اگر
معتقد به خدا هستی تو را امر کرده به کندن معدن رحمت ،تو معدن غضب
میکاوی و طلب رحمت میکنی؟ این اشتباه است .بر دیوار معدن گوگرد
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مشتعل نوشته شده اسم المنتقم خدا ،اسم معذب خدا ،اسم مهلک خدا .آن
اسم کریمی که تو میگویی بر سنگهای معدن طال نوشته شده ،بر دیوارهای
معدن طال نوشته شده ،بر دیوارهای معدن طال اسم کریم است ،اسم رحیم
است ،اسم عفو است ،اسم غفور است .اگر تو راست میگویی آن نامها را
میخواهی ،توی آن معدن کار کن واال توی این معدن که معدن آتش است و
تو در آن کار میکنی اسم منتقم خدا بر سنگها و دیوارهای آن نوشته شده،
تو در آتش کار میکنی و میگویی من متمسک به اسم کریمم .دروغ
میگویی ،اینها تسویالت شیطان است لیس بامانیکم و ال امانی اهل الکتاب
من یعمل سوءا یجز به اینها حرف است من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من
یعمل مثقال ذره شرا یره هرکس در هر معدن که کار میکند همان را دارد.
پس از آنچه عرض کردم یافتی ان شاءاهلل که خدا غضبی نمیکند که خون
دل او به هیجان بیاید ،کجخلق و متغیر شود و عداوتی در ذات خدا باشد با
قوم کفار ،حاشا .همچنین خدا را قرابتی با مومنین نیست ،هیچ رقت قلبی
برای خدا حاصل نمیشود برای مومنین بلکه خلقی خلق کرده و اعمالی برای
آنها آفریده و برای هر عملی اثری قرار داده .پیغمبران مثل اطبا ،اطبای
نفوسند ،مردم را داللت میکنند به آثار اعمالشان .میگویند دلت میخواهد
این را بکن این اثر را دارد ،دلت میخواهد آن را بکن آن اثر را دارد .اگرچه
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تفضل کردهاند ،اگرچه آن شارع چون ما را مثل حیوان یافت و بیشعور یافت
از بابت بیشعوری ما بر ما ترحم فرمود ،دید ما مثل طفل هستیم ،دست دراز
میکنیم زهر برمیداریم میخوریم و زهر ما را خواهد کشت و از روی
حماقت و نادانی یکپاره کارها میکنیم به این جهت یکپاره اسباب تخویفی،
یکپاره حدی برای ما قرار داد ،تازیانه قرار داد ،حدی و تعزیری قرار داد
بلکه مثل چوب استاد ما بترسیم و زهر نخوریم .اگر ما عقل داشتیم و شعور
داشتیم ابدا این چوب و کتک را برای ما قرار نمیدادند ابدا .نشنیدهاید که
بعد از آنکه حضرت آدم منهی شد از آن شجره ،مالئکهای که حافظ و حارس
آن شجره بودند همینکه دیدند آدم نزدیک آن درخت آمد خواست بیاید
بخورد از آن ،چون مالئکه دیدند این را عزم کردند آدم را دور کنند از آن
درخت نگذارند آدم و حوا از آن درخت بخورند .وحی رسید به آنها که من
شما را حافظ و حارس این درخت کردهام برای بیعقالن ،اینها عقل دارند
شما را حافظ و حارس قرار دادم برای حیوانات بهشت ،برای آهوی بهشت،
برای طایر بهشت شما را حافظ و حارس قرار دادم که آنها از این نخورند
لکن آدم مکلف است و عاقل ،خیر و شر را به او نمودهام ،بگذارید خود
میداند .حاال در این دنیا هم سیخ و میخ و حد و تازیانه که قرار دادهاند این
برای کسانی است که چشمشان به چوب است و تازیانه و حد .آنکه دزدی
نمیکند از ترس دستبریدن است نه از ترس خداست مثل اینکه االغ راه که
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میرود از ترس این است که سیخم میکنند نه برای این است که حق صاحبم
را باید مالحظه بکنم ،آخر جوی به من میدهد ،کاهی به من میدهد ،خیر،
از ترس سیخ است .همچنین چهبسیار مردم از ترس حدود یکپاره کارها
نمیکنند ،یکپاره ترسهای دیگر هم هست که خیالی میکنند .خداوند از
حکمت بالغه خود آبرویی در میان خلق قرار داده یکپاره ناموسها قرار داده
از آن بابتها هم خیلی مردم معاصی را ترک میکنند واال اگر عاقل باشند ،عقل
داشته باشند ،خیر ،هیچ حد و تازیانه ضرور نیست .خود ضررش را میبینند
و ترک میکنند .پس نه خیال کنند بعضی که گناهانی که حدی دارد آنها
بزرگتر است و آنچه حد ندارد کوچکتر ،چنین نیست امر .بلکه امر اینطور
است که هر امری که چوب و کتک دنیا کفایت آن را میکرد چوب و کتک
دنیا و حد برای او قرار دادند و هر امر که چوب و کتک دنیا کفایت آن را
نمیکرد او را گذاردند برای آخرت .نه خیالت برسد که آنها کوچکتر بوده
که حدی برایش قرار ندادهاند.
باری ،برویم بر سر مسأله ،مسأله این بود که خداوند که شما را تکلیف
کرده به این شریعت از برای منفعت خود شماست ،هیچ منتی بر سر کسی
نداشته باشید که ما به این شریعت عمل کردیم بلکه باید ممنون باشید که
این شریعت را به شما تعلیم کردهاند و شما را از عذاب خدا نجات دادهاند
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یمنون علیک ان اسلموا قل التمنوا علی اسالمکم بل اهلل یمن علیکم ان
هدیکم لالیمان ان کنتم صادقین پس منت از برای اوست که ما را هدایت
کرده به این شریعت ،اگر عمل به آن کنیم منفعت آن عاید خودمان میشود،
هیچ منفعت به کیسه خدا نمیرود ابدا جمیع منفعت آن به کیسه خودمان
میرود .پس خداوند ما را که برای عبادت آفریده است معلوم است برای
حاصل عبادت آفریده به جهت آنکه عبادت مثل کندن معدن شد .وقتی
بگویم من شما را میفرستم معدن معنیش این است که برای خود طال و نقره
حاصل کنید ،برای خود منفعت تحصیل کنید .پس فایده فرستادن شما کندن
معدن است لکن کندن معدن برای خود شما منفعت دارد این است که در
حدیث قدسی فرمود خلقتکم لتربحوا علی ماخلقتکم الربح علیکم من شما
را خلق کردم تا شما از پهلوی من سود ببرید و منفعت حاصل کنید نه این
است که شما را آفریدهام که از پهلوی شما سودی ببرم ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین میفرماید ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون من این
خلق را که آفریدم برای عبادت آفریدم و تکلیف به آنها کردم نه از برای این
بوده که بیایند یک چیزی به من بدهند کمک من کنند ،عبید و اماء مرا چیزی
بدهند ،هیچ حاجت به آنها نداشتم بلکه برای منفعت خود آنها آنها را آفریدم.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که فایده خلقت امری بزرگ است و آن
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عبادتکردن و منتفعشدن است نه عبادتکردن و نفع به خدا رسانیدن ،این
مقصود نبود و نیست.
حاال ببینیم این عبادت را چطور باید بکنیم ،این عبادت را چطور بعمل
بیاوریم .مثال اگر پادشاه گفت مرخصی برو فالن معدن را بکن و در آن کار
کن و هرچه میخواهی طال و نقره بردار ،هرچه برداشتی مزد خود تو باشد،
مال تو باشد .حاال پادشاه تو را امر کرده میکنی به امر پادشاه و به اطاعت
پادشاه لکن این کار را نه این است که نسبت به ذات پادشاه میکنی ،دخلی
به ذات پادشاه ندارد بلکه جهت عبادت و بندگی آن معدن است تو میروی
پیش آن معدن اگرچه صد فرسخ دور باشد و روی تو به معدن است و کلنگ
تو به معدن میخورد و معدن را میکاوی و از آنچه بایست جوهر و گوهر
برمیداری و معدن هیچ دخلی به ذات پادشاه ندارد و همچنین خدا تو را
آفریده و به تو حکم کرده خدماتی چند را که هیچیک آنها دخلی به ذات
خدا ندارد .حاال یادگرفتن این خدمات را میخواهیم بدانیم چگونه آن
خدمات را باید بجا آورد .عرض کردم نه خدا فرود میآید که سخن بگوید
و سخن او را بشنوند و عالنیه او را ببینند و نه این است که خلق باال میروند
به رتبه ذات خدا تا او را مشاهده کنند .معلوم است همه خلق نبی نیستند از
خدا بیواسطه گرفتن محال است از این جهت خدا مابین خود و مابین رعیت
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جاهل نادان ناقابل قرار داد پیغامآورانی چند که از جانب او پیغام بیاورند
بسوی رعایا و آن پیغامآوران را در میان رعایا قائممقام خود کرد ،حاکم بر
آنها قرار داد ،آنها را مطاع این خلق قرار داد و امر و نهی خود را از زبان
ایشان به خلق رسانید ،حکم و سلطان خود را از جبهه ایشان آشکار فرمود.
پس این رسل ،این رسوالن نشستند در میان خلق و حکامی بودند از جانب
خدا و امر و نهی از لب ایشان بیرون میآمد و از زبان ایشان شنیده میشد و
نور خدا از رخساره رسوالن دیده میشد .خدا دیده نمیشد و سخنی کسی
از خدا نمیشنید .پس رسول را خداوند در میان مردم آشکار کرد لب او را
لب خود قرار داد ،زبان او را زبان خود قرار داد ،حکم او را حکم خود قرار
داد .چون چنین شد رسوالن در میان خلق نشستند در منصب حکومت و
قائممقام شدند برای خدا و هیچ فرقی میان ایشان و میان خدا نبود و نخواهد
بود مگر آنکه ایشان پیدایند و خدا پنهان ،ایشان بندهاند و خدا خالق ایشان،
ایشان قائممقام خدایند بدون تفاوت .حاال که یافتی مطلب را پس بدانکه
خلق خلق شدند برای اطاعت محمد و آلمحمد سالماهلل علیهماجمعین به
جهت آنکه اطاعت یعنی امتثالکردن .حاال من که فرمانی میخواهم ببرم،
من که ابدا نمیشناسم خدایی مگر به بیان محمد ،نمیدانم خدایی مگر آنچه
محمد برای من بیان کرده .جاهلی نگوید ،نیمچه مالیی نگوید که در اثبات
خدا ما محتاج نیستیم به محمد ،اگر همچو بود به او نمیگفتند قل هو اهلل
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احد بر او نازل نمیکردند که یوحی الی انما الهکم اله واحد به زبان او امر به
توحید نمیکردند .مردم مکلف به توحید نبودند؟ از که توحید را میآموختند؟
آیا میگویی از تو بپرسند توحید را؟ تو میگویی؟ اگر بخواهی بگویی چطور
میگویی؟ پیغمبر خودت خودت هستی؟ آیا توحید را خودت باید بفهمی و
پیغمبر را برای کارهای دیگر قرار دادهاند؟ حاشا و کال که چنین باشد ،بلکه
پیغمبر آمد اول کالمی که آورد گفت قولوا ال اله اال اهلل از جانب خدا آمد و
مردم را بسوی خدا خواند .خاصیت پیغمبر خواندن خلق است بسوی خدا،
به او امر فرموده که ادع الی سبیل ربک پس پیغمبر مردم را بسوی خدا باید
بخواند ،اگر من خود خدا را میشناختم دیگر چه ضرور بود که او به من
بشناساند .پس بدانید که اینها مزخرفات حکما و مزخرفات متکلمین و
مزخرفات مالهای نصاری و مالهای سنی است .آنها این مزخرفات را در
آوردهاند .شما بدانید که توحید را بواسطه پیغمبر باید بشناسیم .نمیبینی
حضرت امیری که صاحب این دین است به امام حسنی که صاحب این دین
است میفرماید اگر تو را خدایی غیر خدای یگانه بود ،رسوالن او بسوی تو
میآمدند و آیات ملک او را میدیدی .حاال که نفرستاده رسوالن بسوی تو
معلوم است که تو خدای دیگری نداری ،اگر خدای دیگری داشتی بایست
پیغمبران او هم بیایند .خدا پیغمبر میفرستد ،پادشاه باید حاکم نصب کند تا
آن حاکم مردم را به رعیتی پادشاه بدارد .به هر حال مقصود این بود که ما
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را رابطه بسوی خدا نیست ،ما را معرفتی به حق خدا نیست ،معرفتی به خیر
و شر و حقایق اشیاء نیست ،باید خدا خود تعلیم ما کند و تعلیم خدا هیچ
معنی دیگری در ملک ندارد ابدا مگر اینکه زبان محمد را به حرکت درآورد
و زبان محمد و دهان محمد به بیان آید و سخن را به ما بگوید و امر کند و
نهی کند .هر وقت پیغمبر به سخن درآمد خدا حرف زده ،هر وقت پیغمبر
سکوت کرد خدا ساکت شده .سکوت که کرد تو از شخص ساکت چه
میفهمی؟ سکوت محمد سکوت خداست ،کالم محمد کالم خداست .آیا
نشنیدهای که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله روزی با علی نجوا میکرد و نجوا
را طول داد .منافقین گفتند محمد چقدر با پسر عم خود نجوا میکند! فرمود
من با علی نجوا نمیکردم بلکه خدا با علی نجوا میکرد ،خدا سرگوشی
میگفت با علی و نجوا با او میکرد .خدا نجوا که میخواهد بکند سر محمد
را بیخ گوش علی میآورد ،همچو که کرد گفته میشود که خدا نجوا کرد.
همچنین خدا به کسی که میخواهد تعلیم کند لب محمد را میگشاید ،به
کسی که میخواهد رو کند روی محمد را بسوی او میکند ،به کسی که
میخواهد امر و نهی کند محمد به امر و نهی زبان میگشاید.
مثلی عرض کنم و مپندار که این مثلی که میخواهم عرض کنم که امر از
همه جهت همینطور است ،از همه جهت چنین نیست بلکه برای اینکه فهم
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تو نزدیک شود .به این جهت اول تدارک میکنم و بعد مثل را میگویم و
گفتم بدانکه همه این مثل مطابق نیست لکن برای اینکه فهم تو نزدیک شود
این مثل را میگویم .پس میگویم که آیا نه این است که جان تو غیر از تن
تو است؟ مسلما جان از تن تو بیرون میرود و تن میافتد و حس ندارد و
حرکت ندارد و شعور ندارد و خاک میشود و جان باقی میماند .پس جان
تو غیر از تن تو است مسلما ،جان از تن جدا میشود مسلما ،حاال که جدا
شد و غیر شد من جان تو را بخواهم ببینم یا چیزی از جان بخواهم بشنوم،
یا بخواهم با جان تو مصافحه کنم نه به چشم جان تو را میبینم ،نه با گوش
از جان تو صدایی میشنوم ،نه با دست با جان تو مصافحه میکنم لکن جان
تو برگزیده است در این عالم از برای خود تنی را و آن را مظهر خود و جلوه
و پیدایی خود قرار داده .گویا بهندای فصیح این جان میگوید هرکس
میخواهد تقرب به من بجوید باید بیاید در پیش این تن که این تن عرش
استوای من است ،این تن کرسی سلطنت من است ،آئینه سرتاپانمای من
است ،قائممقام و خلیفه من است ،هرکس به قرب من میخواهد برسد به
قرب این بدن آید ،هرکس میخواهد سخن از من بشنود از این زبان و از این
دهان بشنود ،هرکس که میخواهد چیزی به من صله بدهد در توی مشت
این دست گذارد ،هرکس میخواهد بسوی من بیاید گامها بسوی این بدن
بردارد ،هرکس میخواهد به سالم من بیاید سالم به این بدن کند .بدن که
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غیر از تو است مسلما ،جان تو میگوید هرکس بیعت میخواهد با من کند
دست به دست این بدن بگذارد ،بیعت با دست این بدن بکند که با من بیعت
کرده .ولی بدانید که من غیر از این بدنم .نه این بدن من است نه من این
بدنم ،این گوشت است و پوست است دخلی به من ندارد و من نوری ملکوتی
هستم ،مرا دخلی به بدن نیست لکن در لباس این بدن درآمدهام ،با این بدن
من جلوه کردهام .مطیع من کسی است که سخنهایی که از زبان گوشتی این
بدن بیرون میآید اطاعت کند ،منکر من کسی است که این سخنان را منکر
شود ،دشمن من کسی است که آسیب به این بدن گوشتی و استخوانی
برساند ،دوست من کسی است که در صدد حفظ این گوشت و پوست و
استخوان برآید .این مثل را آوردم ولی گمان مکن که خدا در محمد مثل
جان در تن باشد ،استغفراهلل ،این کفر میشود و برای تو میگویم آنچه را که
ایمان است ،صدهزار هزار کرور مرتبه از جان به بدن ،خدا به محمد نزدیکتر
است .همانقدر که جان در بدن جلوه کرده صدهزار هزار کرور مرتبه خدا
در محمد بهتر و بیشتر جلوه کرده است و آن که عرض کردم مبادا خیال
کنی مثل از همه جهت مطابق بود برای اینکه این ناقص بود ،این قرب قرب
ناقصی بود و این مثل از برای این الیق نیست .نه این است که جان به تن
نهایت اتصال را دارد و خدا به محمد اینقدر اتصال ندارد ،استغفراهلل .بلکه
خداوند عالم اولی به محمد است از محمد ،اولی به ذات محمد است از
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محمد و اولی است به عقل محمد از محمد ،و اولی است به روح محمد از
خود محمد ،اولی است به نفس محمد از خود محمد ،اولی است به ظاهر و
باطن محمد از خود محمد صلی اهلل علیه و آله وسلم .امر همان است که خدا
در قرآن فرموده ،فرموده الحمد هلل محمد مال خداست .حمد ،محمد است،
محمد صلی اهلل علیه و آله هلل است .یعنی ذات او هلل است ،عقل او هلل است،
همچنین روح او ،نفس او هلل است ،ظاهر و باطن او هلل است .پس نیست آن
بزرگوار را چیزی لنفسه ،نیست آن بزرگوار را چیزی لغیر اهلل ابدا پیغمبر
برای خود نیست بلکه بکلی برای خداست .پس خدا اولی است به او از
همهکس و او اولی است به خدا از همهکس .چندین هزار هزار هزار تا ملک
خدا هست ،بگویم هزار هزار هزار مرتبه خدا به محمد نزدیکتر است از جان
تو به تن تو .پس چون چنین شد محمد صلی اهلل علیه و آله شد جلوه خدا و
آن بزرگوار شد تجلی خدا و آن بزرگوار شد قائممقام و خلیفه خدا ،از این
جهت شد اطاعت او اطاعت خدا ،نیست خدا را اطاعتی دیگر غیر اطاعت
محمد ،هرکس اطاعت او را کرد همین کار اسمش اطاعت خدا میشود،
هرکس اطاعت او را نکرد اسم این شخص عاصی خدا میشود.
خوب حاال یک چیزی میخواهم عرض کنم ،در زبان عرب یکچیزی است؛
چه فایده عوام چیزی نمیفهمند لکن من چون سعی دارم که عامیانه بگویم
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ان شاءاهلل معلوم میشود .مثل عامیانهاش را اول عرض کنم ،میگویی من
گفتم و دستت را به تن خود میگذاری و میگویی «من» .آن جان که اینجا
نیست ،چرا دستت را به تن خود میگذاری؟ پس این تن آنقدر اختصاص به
جان تو دارد و اینقدر آن جان اختصاص به این تن دارد که وقتی تو میخواهی
من هم بگویی اشاره به او میکنی و به بدن خود دست میگذاری و میگویی
من .این بدن ،من تو شد ،بگویم منیت تو باز مقصود حاصل نمیشود ،ندارم
لفظی که بگویم« .من» فارسی است ،وقتی میخواهی بگویی من ،این «من»
را هم اشاره به بدن خود میکنی .این من تو است و من تو همین است .حتی
آنکه من هم وقتی بخواهم به تو بگویم «تو» ،به بدن تو «تو» میگویم .پس
تویی تو ،به بدن تو است من تو هم به بدن تو میخورد .تو دست به بدن خود
میگذاری میگویی «من» ،من هم که اشاره به تو میخواهم بکنم به بدن تو
میگویم تو .پس برای دیگران مخاطبشدن تو با بدن تو است و برای دیگران
به سخن درآمدن تو با بدن تو است .هر وقت تو میخواهی به دیگران بگویی
من گفتم ،دست به بدن خود میگذاری .هر وقت کسی بخواهد بگوید تو
گفتی اشاره به بدن تو میکند .حاال همچو شده روح تو اشاره بر نمیدارد
سر دستها و انگشتان به طرف روح تو اشاره نمیتواند بکند .روح در ملکوت
است بدنها به او اشاره نمیتوانند بکنند .حاال که خدا میفرماید من گفتم،
میخواهم ببینم این من خدا کجا میرود؟ این من را از کجا باید پیدا کنیم؟
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این من خدا که نفس متکلم است و خودی خداست در وجود محمد صلی
اهلل علیه و آله جلوه میکند .اگر اینها را نفهمیدی آن زیارت را تصدیق کن
که مرحوم مجلسی در تحفه الزائر روایت کرده ،در زیارت هفتم نوشته که
السالم علی نفس اهلل القائمه فیه بالسنن و عینه التی من عرفها یطمئن یعنی
سالم بر آن خودی خدا .خودی خدا یعنی چه؟ یعنی خدا هر وقت میگوید
من ،این «من خودم» معنیش یعنی علی بن ابیطالب .هر وقت علی حرف
میزند میگوید من خودم گفتم ،به جهت آنکه خودم خدا علی بن ابیطالب
است صلواتاهلل و سالمه علیه.
از آنچه عرض میکنم کسی گمان نکند که از این قرار علی خدا شد ،حاشا.
لعنت همین خدا و لعنت همین محمد صلی اهلل علیه و آله و لعنت همین علی
و لعنت جمیع مالئکه مقرب و جمیع انبیای مرسل و جمیع خلق بر کسی که
محمد را خدا بداند یا علی را خدا بداند .هرکس چنین گمان کند کافر است،
نجس است ،ملعون است ،زنش به خانهاش حرام میشود ،کافر میشود،
مشرک میشود .لکن عرض کردم که محمد صلی اهلل علیه و آله خودی خدا
شده است در میان خلق مثل اینکه پادشاه در تهران است کسی را حاکم
میکند در اینجا میگوید آنچه این بگوید خودم گفتهام ،حرف این حرف
من است .یعنی خودی من در وجود حاکم جلوه کرده ،آنچه حاکم بگوید
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من گفتهام .پس من من اینجا است .میگوید هرکس اطاعت حاکم بکند
اطاعت من کرده ،معلوم است منش اینجاست .هرکس عداوت با حاکم کند
با من عداوت کرده ،معلوم است پادشاه چون خواست من خود را در کرمان
بگذارد حاکم برای کرمان تعیین کرد ،گفت این حاکم من ،خود من است.
پس دشمن این حاکم دشمن پادشاه است و دوست این حاکم دوست پادشاه
است .همچنین خدا چون خواست من خود را در عالم آشکار کند محمد
صلی اهلل علیه و آله را و آلمحمد علیهم السالم را آفرید ،فرمود هرکس اینها
را زیارت کند من را زیارت کرده .معلوم است که من او اینجاست .هرکس
با اینها عداوت کند با من عداوت کرده .اگر اینها من نیستند چرا در جای
دیگر من را نمیبینی؟ هرچه را که بخواهی ببینی باید خود او را ببینی اگر نه
چرا به ستون که نگاه میکنی منبر را نمیبینی؟ به جهت آنکه به منبر نگاه
نکردهای معلوم است ستون چیز دیگری است غیر منبر .لکن خدا میگوید
هرکه زیارت کند محمد و آلمحمد را من را زیارت کرده .آخر چطور شده
همچو شده؟ معلوم است من خدا اینجا جلوه کرده .خدا گفته جمیع معامالت
با محمد معامالت با من است به جهت آنکه من خدا اینجا است ،جمیع
منافرتها و عداوتهای با محمد منافرت و عداوت با من است .حاال که چنین
شد پس این که فرموده ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون این لیعبدون یعنی
من جن و انس را خلق نکردم مگر از برای اینکه من را اطاعت کنند ،تمکین
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کنند از من .حاصل سخن این میشود که من شماها را برای نوکری محمد
و آلمحمد آفریدهام .حاصل این شد که شماها باید مطیع محمد و آلمحمد
باشید ،حاصل این شد که ندارید ابدا فایدهای بلکه جمیع شماها را برای
خدمت محمد و آلمحمد آفریدهاند .نمیبینی اینجا ماخلقت الجن و االنس
اال لیعبدون فرموده و آنجا حضرت صادق میفرماید عباده اهلل خدمته فی
االرض پس عبادتکردن خدا اطاعت محمد و آلمحمد است .ما را امر
کردهاند به اطاعت محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم و ما را برای اطاعت
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین آفریدهاند .اگر آنچه را عرض
کردم از روی معرفت فهمیدی میفهمی که نوکری ،میفهمی غالمی،
میفهمی بنده رق زرخریدی و نیست فایدهای در خلقت تو مگر اطاعت
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین .لکن نه خیالت برسد که این
بندگی شد و نقص شد نهخیر فخر بر جمیع کائنات باید کرد به بندگی محمد
و آلمحمد صلوات اهلل علیهم اجمعین .٭ چون تو دارم همه دارم ٭ او را که
دارم چهچیز ندارم؟ همهچیز دارم ،وانگهی که من اتبعنی فانه منی تو اگر
اطاعت کنی محمد را صلی اهلل علیه و آله از محمد میشوی و به جایی
میرسی که سلمان منا اهلالبیت .پس تو هرگاه عبودیت کنی کنهها الربوبیه
میشود ،میرسی به جایی که تو را منصب میدهند .نمیبینی که اگر سرباز
خدمت کرد او را دهباشیش میکنند ،اگر خدمتی نمایانتر از این کرد باز از
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جالل سلطان بر این میتابد ،او یاور میشود .باز هم که زیاده خدمت کرد
جالل و عظمت سلطان بر او تابید سرهنگ میشود .پس نوکری باطنش آقایی
است .دهباشی اگرچه نوکر است لکن آقای دهتا سرباز است .از طرف باال
عبد است و از طرف پایین آقایی دارد .پس معلوم شد بندگی کنهش آقایی
است ،هرکس بنده شد برای آقای یگانه هزار هزار عالم و به نهایت قرب
رسید ،هزار هزار عالم زیر پای او میافتد ،آقا میشود .٭ فصرت مولی الوری
اذ صرت موالیی ٭ وقتی رفت به مقام قرب رسید اتصال به کسی که بر جمیع
کائنات برتری دارد پیدا کرد ،این بنده برتری بر کائنات پیدا میکند و چون
برتری بر جمیع کائنات پیدا کرد و در وجود او جالل و عظمت پادشاه
جلوهگر شد این هم میشود مربی برای مادون خود .چه عجب میکنی از
این؟ آن شخص شربتدار بالنگ را تربیت میکند و مربا میکند ،مربی به او
میگویی و هیچ کفری هم واقع نمیشود ،هیچ نقصی در ربوبیت خدا هم
واقع نمیشود ،مربی بالنگ است .هر پدری ،هر مادری ،مربی فرزند خود
هستند .کسی برود مال مکتبی بشود صد تا بچه را مربی میشود و هیچ نقصی
در ربوبیت خدا واقع نمیشود .اگر کسی به قرب مربی کل رسید به قرب
مربی عالمها رسید ،نور تربیت بر این میتابد ،جالل و عظمت او در این
آشکار میشود ،او را امیرتومان([ )]25میکنند ،امر لشگر را به این
میگذارند ،مربی جنود میشود .میشود مربی جمیع جنودی که هستند و
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مایعلم جنود ربک اال هو کسی عدد این جنود را غیر از خدا نمیداند ،جمیع
این جنود در تحت تصرف این امیر است .حاال امیرتومان شدنش منافاتی با
سلطنت پادشاه ندارد بلکه دلیل جالل و عظمت پادشاه است ،دلیل این است
که پادشاه به ذات نفیس خود اجل از این بود که مباشر امور بشود و نشد،
یکی از خدام او امیر اینهمه لشگر است و نام امیر را هم پادشاه به این داد
و حکم او را هم بر این لشگر پادشاه جاری و نافذ فرمود .این دلیل عظمت
سلطان است نه این است که سلطان بیکار شد و معزول شد .یکپاره مردم
هستند که کارها را میخواهند خود مباشر شوند ،به مباشرنشدن خود راضی
نیستند ،فخر میکنند که خود مباشر باشند .به قول مردکه میگفت اقال به
خودم میگویند استاد به زنم میگویند زن استاد ،و به همین راضی بود.
اینجور مردم نقص میدانند برای خدا که مباشر نباشد ،همینکه میخواهی
خدا را تقدیس کنی و تنزیه کنی ،اینها را نقص میدانند برای خدا ،میترسد
از حمامیگری معزول شود ،حمام را که از او گرفتند دیگر استاد به او
نگویند و به زنش هم زن استاد نگویند .خیر ،این نقص در حمامیگری تو
است نه در خدا .خداوند عالم اجل از این است که خود مباشر امور شود پس
یکی از لشگریان را امیر لشگر میکند و جمیع جنود خود را به اطاعت او
میدارد و این از عظمت پادشاه است نه از کوچکی اوست.
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بعد از آنیکه اینها را یافتی عرض میکنم که از جمله بدیهیات مذهب اسالم
این است که محمد صلی اهلل علیه و آله در بساط بندگی خدا قدم به جایی
گذارده که هیچ بندهای از بندگان قدم در آنجا نگذارده به این واسطه برتری
بر کائنات پیدا کرد از این جهت خدا نازل کرده که سبحان الذی اسری بعبده
لیال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا
ببین که میفرماید اسری بعبده یعنی عبودیت او سبب این مقام شده چون او
در عبودیت به جایی رسید که خود را گم کرد ما را یافت ،او را در منزل
بعد نگذاردم و او را به مقام قرب آوردم به جهت آنکه او غیر از من را گم
کرده .نشنیدهای که پیغمبر فرمود در شب معراج به جایی رسیدم که جمیع
ماسوی را مرده یافتم ،احدی را غیر خود ندیدم ،خودم بودم که زنده بودم
دیگر ماسوی همه مرده بودند .معلوم است از جمیع ماسوی چشم پوشیده،
معلوم است از جمیع موجودات بریده و به خدا پیوسته .چون چنین کرد خدا
به او فرمود تو در مقام بعد نباید باشی ،تو باید به مقام قرب بیایی .سبحان
الذی اسری بعبده لیال من المسجدالحرام الی المسجداالقصی سبوح است آن
خدایی ،منزه است آن خدایی که محمد را از آثار بعد منزه کرد و سبوحیت
خود را از جمیع نقصها و از جمیع خودبینیها و جمیع ذلتها منزه گردانید،
بعدها آن را در وجود محمد جلوه داد و چون او را سبوح و قدوس کرد
سبوحیت خدا جلوهگر شد .پس سبحان الذی اسری بعبده لیال من
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المسجدالحرام الی المسجداالقصی و ببین چه کرده او را؟! در شب برده.
تعجب این است که او را از شب گذرانیده و به روز رسانیده .پس در شب
معراج به جایی رسید که آفتاب بر قمه الرأس([ )]26بود ،بر فرق سر بود و
نماز ظهر را آنجا کرد و اول نمازی که کرد در شب معراج نماز ظهر روز
جمعه بود .نماز ظهر یعنی چه؟ در شب نماز ظهر یعنی چه؟ شب به معراج
میرود ،آنجا نماز ظهر روز جمعه را میکند ،معنی این چه چیز است؟ معنی
این را اگر به زبان ظاهر بخواهی همینکه انسان به فلک زهره رفت و از فلک
زهره گذشت ،دیگر زمین پیدا نیست و شب سایه زمین است و چون زمین
از نظر گم شد سایه زمین هم گم میشود و چون سایه زمین گم میشود از
آسمانی که فلک زهره است به باال همه روز است اگرچه نصف شب باشد.
نصف شب برای کسی است که اینجا توی سایه زمین نشسته ،اگر سایه زمین
تمام شد بیرون رفت از سایه زمین و به جایی رسید که دیگر زمین پیدا نیست
و سایهاش هم پیدا نیست ،دیگر شب یعنی چه؟ شبی نیست ،جمیع ملک خدا
آنجا روز است و پیغمبر از آن آسمان گذشت و به باالتر هم رفت؛ این زبان
ظاهری بود .لکن برای این باطنی است و آن این است که جمیع خودبینیهای
کاینات ،جمیع نقصهای موجودات ،جمیع خودیهایی که در ملک است،
همه آنها عرصه شب است ،بجز نور خدا عرصه روز نیست .آنچه جمیع
کائنات میکنند از نوری و روشنایی است که از روز بر ایشان میتابد ،جمیعا
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از نور خدا و از جهت خداست و از جانب خداست .از خدا که گذشتی دیگر
خودی است .حاال خدا محمد را در شب خودی از ظلمت خودی بیرون برد
و در دریای نور خدایی غوطهور گردانید از این جهت معراج در شب کرد
که باید از شب بگذرد و باید از ظلمتهای خودی بکلی رست و باید به نور
خدایی پیوست و چون محمد صلی اهلل علیه و آله از ظلمت ماسوی برید و
به روز نور خدا پیوست خداوند او را به مقام قرب رسانید ،پس به او انعام
کرد مقام مربیبودن از برای کل روزگار را ،مربیبودن برای هزار هزار عالم
را .پس چون چنین فرمود آنوقت به محمد خطاب فرمود هذا عطاونا فامنن
او امسک بغیر حساب این است عطای ما که به تو انعام کردیم ،میخواهی
بده میخواهی مده ،مال مال تو است .یکوقتی برای این مثلی عرض کردهام
البته جمعی نشنیدهاند و اگر بعضی هم شنیدهاند البته فراموش کردهاند و آن
این است که هرگاه گدایی در بیابان شصت اندر شصتی باشد که در آن بیابان
نه آب باشد نه آبادانی و این گدا یک قرص نان و یک کوزه آب داشته باشد
و بغیر از آن چیزی نداشته باشد .پادشاهی در آن بیابان گیر افتد و به هیچوجه
مفر نداشته باشد و از تشنگی و گرسنگی نزدیک به مردن شده باشد و به این
درویش برسد .این درویش یک قرص نان و یک کوزه آب دارد ،این گرده
نان و کوزه آب را میدهد به پادشاه و پادشاه را نجات میدهد و خود تن به
مرگ میدهد و مرگ را برای خود میخرد و این را میکند به قصد اینکه
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بمیرد ،جان فدای پادشاه کند .حاال پادشاه هم رفت احیانا قافلهای اتفاقا از
این طرف عبور کرد و این شخص را آب داد و نان داد و برد و به آبادانی
رسانید .حاال این درویش رفت در آن مملکت ـ یعنی مملکت آن پادشاه ـ و
آن پادشاه حاال بخواهد تالفی کند ،آیا باید چه بدهد؟ بگو ببینم همت تو
چقدر است؟ اگر بگویی پادشاه همان قیمت قرص نان او و کوزه آب او را
به او باید بدهد خیلی پستهمتی .اگر بگویی اضعاف این بدهد ،ده قیمت
این ،صد قیمت این بدهد ،هزار قیمت این بدهد ،باز میگویم همتی نداری.
اگر بگویی پادشاه نصف مملکت خود را بدهد باز همت نکردهای ،مکافات
این احسان که او به پادشاه کرده نمیشود .اگر بگویی جمیع ملک خود را
آن سلطان به درویش بدهد چنانکه او را سلطان کند پادشاهش هم بکند و
خود گدا شود ،وقتی که به این گدا سلطنت خود را داد حاال همسر به او
نداده به جهت آنکه او جان خود را داده .٭ دنیا پس مرگ من چه دریا چه
سراب ٭ وقتی من زندهام مال و دولت میخواهم ،وقتی جان خود را پادشاه
بدهد همسر داده واال گیرم کل ملک خود را داد ،باز که زنده است .پس
پادشاه اگر جمیع ملک خود را بدهد و جان خود را هم بدهد همسر داده،
کرم نکرده ،هیچ زیاده نداده.
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این مثل را یافتی حاال عرض میکنم خداوند ثواب مومنان را در عرض مومنان
قرار داده ،ده برابر ثواب به مومنان میدهد ،صابران را بیحساب اجر عطا
میکند انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب به آنها بیحساب میدهد.
حاال ببینیم محمد صلواتاهلل و سالمه علیه و آله در راه خداوند عالم جمیع
هستی خود را داده یا نداده؟ جمیع مایملک خود را ،جمیع هستی خود را در
راه خدا داده یا نداده؟ اگر میگویی نداده معصوم نیست اگر میگویی داده
خدا مکافات چه کرده به ایشان؟ آیا مثل پادشاه همسر میدهد ،ده برابر
میدهد ،چنانچه به مومنان میدهد؟ هفتصد برابر میدهد یا بیحساب
مضاعف میدهد؟ خدا بزرگ است باید بیحساب مضاعف بدهد .پس اگر
خدا چنین میدهد به او ملکی باید بدهد که نفادی نداشته باشد و داده .جان
خود را به او بدهد و داده به این معنی که او را جان خود کرده ،عیسی را
روح خدا پیشترها هم میگفتند و نقلی نیست روح خدا بودن ،پس خدا اگر
محمد را جان خود کند و نفس خود کند و خودی خود کند جمیع ملک
الینفد خود را به او بدهد خدا خدایی کرده و نقلی هم نیست .پس این
بزرگوار را استیال داده بر ملکی که از برای او نفاد نیست ،او را مربی بر کل
کائنات کرده ،بر جمیع ماسوی او را مقام تربیت داده ،مقام مخدومی و
مطاعی داده ،او را سلطان بر جمیع کائنات کرده و معلوم است آنانی که در
روح و نور و طینت با او یکی هستند همین مقام را دارند .پس آلمحمد علیهم
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السالم را خدا سلطان بر جمیع کائنات کرده .وقتی چنین شد حاال چقدر
آسان شد که میفرماید ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون یعنی خلق نکردم
جن و انس را مگر از برای اینکه خدمت کنند محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم را به جهت آنکه من من و منی من هستند ایشان؛ هر وقت من من
میگویم ،از منی که میگویم ایشان را اراده میکنم .خلق کردم جن و انس
را تا من را عبادت کنند و اگر من من را میخواهید این محمد و آلمحمد
است ،من من اوست پس او را اطاعت کنید .پس نازل فرمود که من یطع
الرسول فقداطاع اهلل و نازل کرد که ما اتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه
فانتهوا آنچه او بگوید از حکم او سرپیچی نکنید و مطیع و منقاد از برای او
باشید.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که ما مردمان مردمان خودسری نیستیم،
صاحب داریم پس انتظار باید بکشیم برای نوکری ،برای خدمت و عبودیت
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه حکیم است و حکیم
کار لغو نمیکند و حکیم کاری که میکند برای فایده میکند .و عرض
کردم که آن فایده باید محل اعتنا باشد و قابل باشد از برای اینکه صنعتی
برای آن فایده بکنند .و عرض کردم که خدای حکیم قادر علیم عظیم کاری
که برای فایدهای میکند آن فایده باید بعمل بیاید ،اگر کار را برای فایده
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کرد و آن خاصیت را نداد این نقصان در حکمت او است ،نقصان در قدرت
او است ،نقصان در علم او است .تو هرگاه جامهای درست کنی ،از تو بپرسند
این را درست میکنی برای چه؟ میگویی برای پوشیدن .بعد از آنکه تمام
کردی نتوان آن را پوشید و پوشیده نشود ،آیا نه این است که نقصان در صنعت
تو است؟ عیب در حکمت تو است؟ پس معلوم شد که برای آن فایده که خدا
این کار را کرده و این عالم را برپا کرده باید آن فایده حاصل بشود و آن
فایده گفتیم که اطاعت محمد است صلواتاهلل و سالمه علیه و آله و قیام به
خدمت آن بزرگوار است و برپاداشتن سنت او است و عملکردن به اوامر او
و اجتناب کردن از نواهی او است .مقصود از خلقت خدمت محمد و
آلمحمد است صلواتاهلل علیهم اجمعین .و جمیع این هزار هزار عالم را از
برای محض وجود این بزرگواران خدا آفریده و جمیع این عالمها تیول است
از برای ایشان و در تحت تصرف ایشان است و جمیع کائنات مأمورند به
خدمت محمد و آلمحمد و امتثال فرمان ایشان .و عرض کردم در ایام گذشته
که فایده خلقت این است و با دلیل و برهان هم عرض کردم.
حاال میگویم که هرگاه این خدمت بعمل نیاید و جمیع کائنات قیام به
خدمت ایشان نکنند و امتثال اوامر ایشان نکنند ،فایده ایجاد بعمل نیامده.
خدا برای خدمت آلمحمد علیهم السالم عالم را برپا کرده باشد ،ولکن
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چون برپا شد ،حاال هیچکس خدمت ایشان را نکرد ،فایدهای بعمل نیامده
است .این دلیل عجز است در خلقت ،دلیل نقصان است در حکمت ،دلیل
ضعف است در قدرت ،و خدا اجل از این است که کاری بکند برای فایدهای
و آن فایده بعمل نیاید .بلکه عرض میکنم این فایده البته باید بعمل بیاید و
خداوند بایست جمیع روی زمین را مسخر کند از برای ایشان و جمیع خلق
را به طاعت ایشان بدارد و همه اسالم بیاورند بر دست ایشان ،همه خدمت
کنند از برای ایشان ،خواه راضی باشند خواه اکراه داشته باشند .و له اسلم
من فی السموات و االرض طوعا و کرها و همچنین میفرماید لیظهره علی
الدین کله ولو کره المشرکون خداوند عالم بایست از برای محمد و
آلمحمد دولتی قرار دهد و بایست امر ایشان را چنان اظهار کند که بر جمیع
کائنات غالب آیند و جمیع کائنات اطاعت ایشان را کنند و رعیتی ایشان
کنند و خدمت ایشان کنند و ممتثل فرمان ایشان شوند؛ پس نمیشود و محال
است که این نشود .و از جمله عجایب این است که این خبر را جمیع ملتها
دادهاند و اقرار دارند که در آخرالزمان دین خدا ظاهر خواهد شد و دین خدا
رواج خواهد گرفت و مروج دین خدا خواهد آمد و خداوند ،عالم را
نمیگذارد بر دست آنانی که به دین او راه نمیروند و به رضای او سلوک
نمیکنند باشد .در کتاب هنود نوشتهاند ،هندوها در کتابهای خود خبر
دادهاند ،مجوسان در کتابهای خود خبر دادهاند ،در اسالم سنی و شیعه در
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کتابهای خود به این معنی خبر دادهاند ،در قرآن آیات چند به اخبار این معنی
نازل شده و احادیث بسیار از طریق شیعه و سنی رسیده که این امر باید بشود،
صادر شده و این امری نیست که پوشیده و پنهان باشد .در همه ملتها انتظار
این دولت کریمه را میکشند و انتظار ظهور امر آن بزرگوار را میکشند و
البته میباید این امر ظاهر شود و البته میباید دولت حق بر جمیع دولتها غلبه
کند .لکن اینجا نکتهای است و آن نکته این است که بطور مثل عرض
میکنم .خداوند عالم وقتی میخواهد انسانی بیافریند ،یک خلقی بیافریند آیا
نه این است که در رحم مادر اول نطفه پیدا میشود و نطفه حیاتی ندارد و
نطفه نجس است و نطفه گندیده است .بعد از آنیکه مدتی این نطفه میماند،
پس از چندی این نطفه علقه میشود ـ یعنی یک قطعه خونی میشود ـ خون
معلوم است کثیف است و نجس است .بعد از مدتی مضغه میشود ،مثل تکه
گوشتی میشود که در او هنوز اعضائی و جوارحی نیست .پس از چندی در
او استخوان میروید و اعضای او و سر او درست میشود .پس از چندی بر
روی آن استخوان گوشت میروید ،پس از آنیکه بر روی آن استخوانها
گوشت رویید و پس از آنیکه اعضاء ظاهرا و باطنا درست شد و مجاری
روح و رگها و پیها همه درست شد و قلب و جگر و معده و اعضای دیگر
که در بدن طفل است درست شد آنوقت خداوند عالم جل شأنه روح را از
ملکوت حکم میکند که حاال خانه تو درست شد و تو بیا حاال در این خانه
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مسکن کن .و به حکم خدا روح از ملکوت میآید و در اندرون دل این طفل
مسکن میگیرد و از آن کوچهها و راههایی که از این دل به همه اعضا هست
نفوذ میکند و به تمام بدن میرود و مستولی به همه مملکت بدن میشود و
بدن زنده میشود و در وقتی که چهار ماه او تمام شد زنده میشود ،به حرکت
در میآید .پس از آن مدتی باید بماند در رحم تا اینکه بدن او قوت بگیرد،
صالحیت پیدا کند برای هوای این عالم ،برای سردی و گرمی این عالم بتواند
جامه این عالم را پوشیده خشونت جامه او را اذیت نکند .پس میباید تا نه
ماه در شکم مادر بماند ،پوست او سخت بشود فیالجمله بدن او منعقد شود،
منجمدتر شود .صالحیت برای سرما و گرما و روشنی و تاریکی و صداها و
لمسهای پدر و مادر که پیدا کرد او را میآورند به این دنیا .مقصود این
است که تا بدن او درست نشود روح در او قرار نمیگیرد و روح آخر میآید
و حالت علقه و مضغه و استخوان و روییدن گوشت پیشتر حاصل میشود و
حکمت در این است چنانکه عرض خواهم کرد ان شاءاهلل تا بدانی که چرا
خدا دولت این علقه و مضغه را مقدم داشته و دولت آن روح را موخر داشته.
حکمت همین است که حال عرض میکنم ،خداوند عالم جلشأنه از برای
اینکه این عالم را تعمیر بفرماید و این عالم را اصالح بفرماید و این عالم از
برای دولت روح مستعد بشود ،از برای دولت محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم دولتی چند را مقدم داشته و بواسطه آن دولتهای باطل ،خداوند عالم
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را تعمیر میکند و عالم را اصالح میکند و در این زمانها که شعورها ناقص
است ،در این زمانهایی که بنیهها ضعیف است ،در این زمانهایی که عقلها
کم است ،علمها کم است ،بنیهها طاقت ندارد از برای نور محمد و آلمحمد
و از برای حکمت ایشان و علم ایشان بنیهها طاقت ندارد خدا دولت باطل را
مقدم داشته و در این دولت باطل فیالجمله انوار دولت حق را مخلوط و
ممزوج کرده تا اینکه بقدر آن دولت حق هم باقی باشد .بنیهها االن ضعیف
است و مردم بیش از این طاقت ندارند انتفاع از دولت حق پیدا کنند در این
دولت باطل و آن دولت باطل باعث حفظ بنیه ایشان و تقویت ایشان شود.
عرض کردم که آیا نه این است که این شب بواسطه اینکه ظلمت و نور به
یکدیگر آمیخته تو بهتر میتوانی اگر چشمت ضعیف باشد چشم بگشایی،
چشم میگشایی .پس این ظلمت شب تقویت ضعف انسان میکند و با ضعف
چشم نمیتوانی توی آفتاب راه روی ،به آفتاب نظر میکنی آفتاب چشم تو
را میزند و تو را کور میکند .پس هرگاه شب این ستارهها انوارشان ممزوج
شد با ظلمت شب ،تو میتوانی چشم بگشایی به جهت آنکه نور ستارهها
ضعیف است و بقدر چشمزدن نیست و با ظلمت شب ممزوج میشود ،چشم
ضعیف طاقت میآورد؛ پس در ظلمات شب میتوانی چشم بگشایی .نمیبینی
آنانی که چشمشان خراب است میروند در آن اطاق اندرونی و در تاریکی
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چشم خود را میگشایند ،آنجا که نور بسیار ضعیفی باشد آنجا چشم
میگشایند لکن در توی نور قوی آنها نمیتوانند چشم باز کنند .پس این
بنیههای ضعیف و این عقلهای ناقص و این علمهای کم و این نفوس ضعیفه
مردم اینها طاقت دیدار انوار محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم را با روهای
گشاده و دولت قاهر غالب و حکمت ظاهر طاقت آن را ندارند ،ممکن
نیست بتوانند در دولت محمد و آلمحمد زیست کنند .پس خدای حکیم در
این اول امر انبیائی چند آفرید لکن ضعیف ،مقهور ،مغلوب ،مظلوم ،و دولت
باطل را غلبه داد در دنیا و ظلمات باطل عالم را فراگرفته و انبیا و اولیا و
حکما در میان ایشان مقهور و مغلوب و مظلوم میباشند و میدرخشند در
آن ظلمات دولت باطل چنانکه ستارگان میدرخشند در شب .مثل اصحابی
فیکم کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم ایشان بمنزله ستارگانند در ظلمات
دولت باطل و کسانی که چشم ایشان ضعیف است میتوانند به این ستارههای
ریز کوچک نظر کنند و میتوانند از نور آنها منتفع شوند و بواسطه این ظلمت
شب انوار خالص نمیشود و چشم ایشان را کور نمیکند .پس به این واسطه
مردم میتوانند چشم بگشایند و چشمهاشان در این ظلمات شب قوت خواهد
گرفت و روز به روز قوی میشود چنانکه میبینی به حول و قوه خدا روز به
روز بنیه اسالم قویتر شده اگرچه شنیدهای که روز به روز ظلم و جور زیاد
میشود لکن نمیدانی چگونه در این ظلمت انوار ستارگان میدرخشد.
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تجربه نکردهای که اگرچه نهایت ظلمات نصف شب است هرچه رو به نصف
شب میروی تاریکتر میشود لکن هرچه رو به دم صبح میروی هوا صافتر
میشود ،بخارات مینشیند ،کواکب تأللوشان زیادتر میشود ،انوار زیاد
میشود ،مردم بهتر هدایت مییابند .در سر شب بخارها بسیار بود ،اغبره
بسیار بود ،کواکب تیره و تار بود ،نور ستارگان از آن غبارها پژمرده شده
بود لکن هرچه رو به صبح میروی روز به روز امر ظاهرتر میشود .نمیبینی
که در اول دولت محمد صلی اهلل علیه و آله که آمدند در این دنیا مردم را
معرفتی به حال ایشان نبود ،معرفتی به فضائل ایشان نبود ،خورده خورده
بواسطه علما در حال تقیه ،در حال مظلومی و مقهوری علمای آلمحمد
فضائل ایشان را منتشر کردند و مردم طاقت بیش از آن نداشتند .هرچه زمان
پیش آمد این کواکب تأللوشان بیشتر شد ،انوارشان ظاهرتر و باهرتر شد تا
آنکه میبینی بحولاهلل و قوته الوفی مینشینند و فضائل آلمحمد علیهم السالم
را با دل جمع میگویند و مردم متحمل آن میشوند و قبول میکنند و تسلیم
میکنند .آنچه امروز بر منبر گفته میشود در مأل عام ،در صدر اول ،آنها توی
زیرزمینها میرفتند و بعد از عهد و میثاق گرفتن و کسی را قابلیافتن یک
گوشه از این حرفها را به کسانی که کامل و بالغ بودند میگفتند .نمیشد
ابدا ذکر فضائل آلمحمد را اینطور بکنی و بگویی لکن خورده خورده
میبینی که امر را خداوند چگونه ظاهر کرده و چگونه فضائل آلمحمد علیهم
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السالم بر سر منبر گفته میشود .اگر در عهد قدیم نبودهاید سی سال چهل
سال پیش از این که بودهاید ،اگر سی سال چهل سال پیش از این هم یادت
نباشد بلد بلد را میتوانی تفحص کنی و خبر بگیری .بقعههای زمین مختلف
است ،مثال نجف تجربه شده که غبارش کمتر از همهجاست ،بخارش کمتر
از همهجاست ،کواکبش در نهایت تأللو و درخشانی است ،سایر بالد
اینطور نیستند همچنین بلدها مختلف میشوند هر بلدی طوری است.
همچنین زمانها هم مختلف است .عرض میکنم که حاال فضائل آلمحمد
علیهم السالم اینطور عالنیه گفته میشود و آن اسراری که حکیمی کامل
به حکیمی کامل در زیرزمینها بعد از عهد و میثاقگرفتن میگفت حاال این
زمان در میان خواص و عوام آنها گفته میشود و این نیست مگر آنکه روز
به روز ابخره مینشیند و نور آلمحمد علیهم السالم ظاهر میشود و این نور
نیست مگر دلیل قوت نور ایشان ،مگر تأثیر نور ایشان واال این علمای ضعیف
چه میتوانند بکنند؟ از ایشان چه برمیآید؟ لکن نور آلمحمد علیهم السالم
از پس است و نور آلمحمد از پس پرده مربی عالم است.
باز از برای این معنی مثلی عرض کنم .بعد از آنیکه آفتاب به زمین اثر کرد
و از زمین بخارهای بسیار متصاعد شد حرارت در زمین اثر کرد و در
رطوبتهای زمین اثر کرد میبینی از زمین بخارها ساطع میشود و این بخارها
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میرود در هوا و ابر میشود و روی آفتاب را میپوشد و نور آفتاب را پنهان
میکند ولکن آفتاب از پس این ابر در تابش است و حرارت خود را دارد و
خورده خورده حرارت او این ابرها را میخشکاند و به تحلیل میبرد و بخارها
را برطرف میکند ،ابر را نازک میکند تا اینکه رخساره خود را آشکار
میکند و عالم را نورانی میکند .همچنین بعد از آنیکه آفتاب وجود محمدی
صلواتاهلل و سالمه علیه و آله بر زمین این امت تابید و حرارت او بر زمین
دلهای منافقین و مومنین تابید ،از زمین دلهای منافقان بخارهای حقدها و
حسدها بلند شد .بعد از آنیکه آن بزرگوار القا کرد به مردم شرایع و احکام
و والیت آل خود را ،نور او که تابید آن حقدها و حسدها برخاست و فاصله
شد مابین نور محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم و مابین سایر خلق و نور
پیغمبر پنهان شد دین پیغمبر پنهان شد بطوری که اثری از آثار آن نماند .واهلل
چیزی باقی نماند از آن چنانکه حدیث است که نماند در دست آنها چیزی
مگر استقبال قبله ،هیچ از شرع پیغمبر در دست این مردم نماند ولکن آفتاب
وجود امام در هر زمان از پس این پرده ابرهای حقدها و حسدها و پوشیدن
امر دین و کتمان این شرع مبین آفتاب وجود ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم
اجمعین در هر زمان در پس این ابرها بود و هی زمانی پس از زمانی این ابرها
را به تحلیل میبرد ،هی خورده خورده ابرها را نازک میکرد و لطیف میکرد
و هی آنجاش را سوراخ میکرد و پیدا میشد و هی آنجاش را سوراخ میکرد
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و خود را مینمایانید و از گوشه و کنار نور خود را ابراز میداد .هرچه ابر
نازکتر میشود هوا روشنتر میشود ،نور آفتاب ظاهرتر میشود.
مقصود این است که نور امام زمان در پس ابرهای اهل کتمان و از پس
حسدهای اهل کینه و عدوان از پس اینها آن نور در تابش است و او مربی
است و اظهارکننده امر خود است و چون این ابرها بکلی برطرف شود نور
امام ظاهر میشود و رخساره او آشکار میشود و آنوقت وقتی است که
چشمها میتواند در آفتاب باز شود لکن حاال به جهت صالح عالم این ابرها
را برپا کردهاند و اگر این ابرها برپا نشود در موسم بهار و آفتاب بتابد بر این
گیاههای طفل و بچه که تازه سر از خاک بیرون میآورد بواسطه حرارت او
اینها خواهد سوخت و هیچ گیاهی رشد نخواهد کرد ،هیچ برگی به کمال
نخواهد رسید لکن خداوند حکیم در موسم بهار قرار داده ابرهای پی در پی
در هوا بلند میشود ،هوا را اندکی تیره و تار میکند ،نور آفتاب را پنهان
میکند و باران بر گیاهها میبارد تا اینکه این گیاهها که طفلند و ضعیفند و
تازه سر از خاک درآوردهاند بیرون بیایند و به همان حرارت کمی که از پس
این ابرها و به همان نور ضعیفی که از پس آنها نفوذ کرده بر این طرف ابرها
آن گیاهها فیالجمله قوتی بگیرند ،فیالجمله صالبتی پیدا کنند ،قابل بشوند
برای نور آفتاب .پس آفتاب از پس پرده روز به روز ابرها و بخارها را تمام
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میکند تا چون موسم تابستان شود رخساره خود را بدون ابر ظاهر میکند و
گیاهها هم تحمل رخسار آفتاب و نور آفتاب را پیدا کردهاند آنگاه درختها
و گیاهها در تابش آفتاب نضج میگیرند ،پخته میشوند تا به منتهای تابستان
همه میوهها میرسد و به صالحیت میآیند .پس ببین که خداوند چگونه عالم
را موافق حکمت قرار داده! و همچنین وقتی زمستان جاهلیت که بکلی عالم
یخ کرده بود گذشت ،موسم بهار وجود محمد صلی اهلل علیه و آله که رسید
و آفتاب در شرف خود مسکن کرد و آفتاب به حمل آمد و نهایت شرف از
برای او بود و مبعوث به رسالت و نبوت در این عالم شد ،بیتالشرف این
آفتاب مقام محمود است و موضع رسالت است و در بیتالشرف مقام
محمود نشست ،نور او به این خلق تابید و نور او امر او و نهی او بود و اشرف
اوامرش نصبکردن ولی بود و امر به مودت آل او بود .بعد از آنیکه اوامر را
فرمود به بیتالشرف حمل و نور امر او تابش کرد آنوقت از زمین دل منافقان
بخارهای عدوان و حقد و حسد بلند شد .در اول امر چنان ابری تیره و تار
باال آمد که ارتد الناس کلهم بعد النبی صلی اهلل علیه و آله اال ثالثه جمیع
خلق مرتد شدند مگر سه نفر .ببین این سه نفر در وجود آنها نور چقدر قوت
داشت که ظلماتی که جمیع روی زمین کافر شده باشند در آنها اثر نکرد و
چون آن ظلمات عالم را فرا گرفت این گیاههای تازهمسلمان جدیداالسالم
که تازه از یهودیت و نصرانیت آمده بودند ،تازه اسالم آورده بودند از
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مجوسیت و نصرانیت تازه اسالم آورده بودند در این ظلمات زمان غصب
خالفت توانستند فیالجمله زیستی کنند ،خورده خورده به همان قدر نور
ضعیفی که از پس آن ابرها تابید اینها چشمشان بیش از آن نمیدید و
نمیتوانستند بیش از آن متحمل شوند .آخر همانهایی که برای حضرت امیر
دعوا میکردند و قشون او بودند که از باالی او شمشیر میزدند و با معاویه
از باالی او جنگ میکردند حضرتامیر به امامحسن فرمود برو در میان قشون
ندا کن بگو که علی میگوید که این نماز تراویحی که میکنید ـ که نماز
نافله را به جماعت در ماه مبارک میگزارید ـ این بدعت است و این را
رسول خدا قرار نداده .حضرت آمدند در میان آنها و ندا کردند که پدرم
اینطور میفرماید .فغان از لشگر برآمد که واعمراه! میخواهند دین تو را از
میان بردارند ،میخواهند سنت تو را تغییر دهند! همین قشون با حضرت بودند
و اینطور ظلمات عالم را فراگرفته بود ،نمیتوانست حضرت امیر تغییر بدهد
سنت ابابکر و عمر را .حضرت دید غوغایی در میان لشگر بلند است ،پرسید
چه خبر است؟ گفتند لشگر همچو میگویند .فرمودند خیر ،هر کار دلتان
میخواهد بکنید ،هیچ ،گذشتیم از سرش .اینطور بودند مردم! حضرت امیر
متمکن نبود از اظهار دین مگر کلمهای پس از کلمهای از پس چندین حجاب
به گوشه اظهار میفرمود که مردم متحمل بتوانند بشوند .همینطور هم
هست ،مردم از مجوسیت آمدهاند کجا متحمل اسرار اسالمند؟ مردم از
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یهودیت آمدهاند ،مردم از نصرانیت آمدهاند ،مردم از دهریت آمدهاند ،طاقت
بیشتر از این نداشتند ،طاقت امر و نهی حضرت امیر را نداشتند .پس خداوند
این اوضاع را سرپا کرد ،عالم را اینگونه غبارآلود کرد ،این ابرها را فرستاد
تا ظلمات باقی باشد ،تا حق اینطور پنهان بماند ،تا کمکم در زیر سایه این
ابر زیستی بتواند بکند و یکچیز ضعیفی از او باقی باشد تا آنکه خورده خورده
قوتی پیدا کند و روز به روز در عالم معرفت خدا زیاد شود و از دین و مذهب
مردم متمکن شوند .شکر کنید واهلل که شما در این جزء از زمان واقع
شدهاید ،نه خیالتان برسد مثل بعضی جهال که کاش ما در زمان ائمه بودیم،
کاش در زمان حضرت صادق بودیم! شما نمیدانید که چه معرفتها داشتهاند!
مگر نه همینها بودند که شیعیان بودند و به حضرت امامحسن میگفتند یا
مذلالمومنین ،ای ذلیلکننده مومنان چرا نشستهای؟ برخیز شمشیر بکش.
مذلالمومنین فحش است و اینها شیعیان بودند و به امام خود اینطور
میگفتند .شما خیالتان نرسد اینها معرفت داشتند به حال امام خود ،نهایت
امام را مثل عالمی میدانستند .یکی از اصحاب حضرت صادق که آخر از
جمله بزرگان دین شد زراره بود ،یعنی در آخر امر از بزرگان شد ،در آن اولها
روزی حضرت صادق مسألهای از مسائل حکمت را اظهار فرمودند .گفت
من خیالم میرسید که همین شما فقیهید ،شما از علم کالم هم که خبر
دارید! آن روز معرفتهاشان اینطور بوده ،شما شکر کنید که در این زمان
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واقع شدهاید .حاال فرض کن که در زمان امامی امامت در مدینه نشسته و تو
اهل کرمانی ،او آنجا تو اینجا و تو چشمت نمیبیند جسم امام را .مگر جسم
امام بایست برای تو کار بکند؟ مگر سرخی گونه امام برای تو باید کار بکند؟
مگر سیاهی موی امام بایست برای تو کار بکند؟ بلکه وجود او کار میکند
اگرچه تو او را نبینی .اگر میگویی میخواهم امامم را من بشناسم میگویم
همچنین نیست ،صالح بنیه تو و صالح تو همینقدر نور است .اگر تو حاال
هم احیانا به خدمت امام میرسیدی آیا نه این است که او در تقیه بود؟ آیا نه
این است که نمیتوانست ابراز چیزی به تو بدهد؟ همین قدرها باز بیشتر به
تو نمیرسید ،مصلحت بیشتر نبود .او طبیب است برای مرضی ،او میداند
گلوی هر کسی قابلیت چقدر آب دارد ،میداند دریا به گلوی خلق ضعیف
نمیرود ،باید قاشق قاشق آب به گلوی آنها کرد .حاال قاشق قاشق قاعدهاش
همین است که میکنند .آیا نه این است که اگر تو طالب دو مثقال نور باشی
باید باقی عالم ظلمت باشد ،دو مثقال نور در عالم بیشتر نباشد تا این دو
مثقال نور بر تو بتابد .اگر همه عالم نورانی باشد که صدهزار کرور نور بر
تو میتابد .پس وقتی که از ناطق هیچ علم بروز نکند مگر همان دو کلمه،
تو همان دو کلمه را میشنوی دیگر زیاده از آنبروز نمیدهد .چرا بروز
نمیدهد؟ به جهت آنکه عالم متحمل نیست.
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پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که به این حکمت خداوند عالم دولت
باطل را مقدم داشت و دولت باطل را انقراض است .فرمود للحق دوله و
للباطل جوله دولت باطل باید منقرض شود و دولت حق باید ثابت و دائم
باشد .اگر دولت حق را مقدم میداشتند زوال باید پیدا کند تا دولت باطل
بیاید و این این معنی بود که عرض کردم .پس دولت باطل را مقدم داشتند تا
جوالن خود را بزند برای صالح دولت حق ،دولت حق را موخر داشتند تا
ثابت و دائم باشد تا دامان قیامت .پس به این واسطه خداوند عالم باطل را
مقدم داشت چنانکه خداوند دولت مرگ را بر دولت زندگی مقدم داشته.
نظر کن در آن مثل که آوردم که چندی نطفه بودی ،چندی علقه شدی،
چندی مضغه شدی ،چندی استخوان شدی ،چندی گوشت بر استخوان تو
رویید .آیا نه اینکه اینها میت بودند و مرده بودند و جان نداشتند؟ و کیف
تکفرون باهلل و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم برای قیامت .پس
چون دولت موت مقدم است بر دولت حیات و دولت علقه و مضغه و عظام
و لحم مقدم است بر دولت جان ،از این جهت خداوند این دولت باطل را
در این زمانها مقدم داشته ولکن اگر بالتمام دولت باطل بود که ظلمت محض
محض بود مثل آن اطاقی که جمیع منفذهای آن را ببندی ،چنان اطاقی
میشود که هیچکس نمیتواند در آن هدایت بجوید به چیزی و انتفاع از
چیزی حاصل کند .لکن این شبها را خداوند با این ستارگان مخلوط کرده
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تا شبروانی که سفر میکنند کاسبانی که در شب کار میکنند و قاصدان و
مالحان که در شب سفر میکنند به این ستارگان هدایت جویند و بتوانند
روی زمین راه را از چاه تمیز دهند و با وجود این شب هم باشد ،هوا هم
خنک باشد .پس از این جهت دولت باطل را مقدم داشت و انبیا و اولیا که
یک یک میآمدند هریک از آنها مبتال به بالیی بودند به ظلم ظالمان مبتال
بودند بطوری که قدرت بر سخن نداشتند ،تا لب از لب میگشودند
سنگبارانشان میکردند ،آنها را نفی بلد میکردند .کدام یک از آنها در این
دولت باطل جان بسالمت در برد و آنچه در دل داشت توانست بگوید؟ حاشا،
خیالتان نرسد که پیغمبر آن روز که آمد ،بطور اظهار دولت آمد؛ کجا؟ خوب
مگر چه گفت پیغمبر؟ چه توانست بگوید؟ آیا نه این است که کل روی
زمین کافر بودند؟ آیا نه این است که با خلق منکوس مدارا میفرمود؟ آیا نه
این است که مدتها محصور بود در شعب ابیطالب که در آن مدت نتوانست
اظهار امری کند و آخر نتوانست در مکه زیست کند ،فرار کرد رفت به مدینه
و مهاجرت کرد؟ آیا نه این است که وقتی آمد به مدینه این خلقی که همه
یهودی بودند یک یک را از یهودیت بایست به اسالم بیاورد؟ چقدر معرفت
به یهودی میتوان آموخت تا اینکه اسالم اختیار کند؟ معلوم است اول الفبائی
تعلیم طفل میکنند و وقتی بنا شد هر روزی یکبچه تازه به مکتب آید هر
روزه الفباء را باید درس گفت .پس پیغمبر مردم را از مجوسیت و از جاهلیت
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هدایت فرمود در آن ظلمتها که بودند موافق ایشان و بقدر قابلیت ایشان به
ایشان تعلیم میفرمود و چه بالها که بر سر او آوردند همچنین مگر ائمه
توانستند در عهد خود نفس بکشند؟ مگر توانستند اظهار امری کنند؟ حقی
را در عالم آشکار کنند؟ چنان ظلمت فرا گرفته بود عالم را که گنگ بود
امام ،یک مسأله جزئی که میخواست بفرماید این طرف را نگاه میکرد ،آن
طرف را نگاه میکرد ببیند که کسی نباشد آنوقت آن مسأله را به یک آدم
امینی بگوید .اینطور بود ،تقیه میکردند از سلطان آن زمان .کی متمکن
بودند از اظهار امری؟ پس نه خیالتان برسد که آمدن پیغمبر دولت حق بود،
نه این است که آمدن ائمه دولت حق بود که چنان خیال کنید که پیغمبر آمد
و امر را اظهار کرد .حاشا ،همه آنها دولت باطل بود بلکه این بزرگواران
مثل ستارگانی که عرض کردم نور ضعیفی اظهار میکردند نهایت این است
که زهره جلوه میکند نزدیک صبح که میشود زهره که طالع شد هوا
روشنتر میشود ،خورده خورده فجر کاذبی پیدا میشود ،خورده خورده
روشنی تازه در عالم پیدا میشود .همچنین این ظلمات خورده خورده
برطرف میشود تا اینکه فجر طالع شود .فجر که طالع شد ابتدای نهار است،
روز به روز ،ساعت به ساعت نور در عالم زیاد میشود .باز حکمت بالغه را
ببین که یکدفعه از ظلمات شب مردم به نور نیایند واال کور میشدند مردم.
پس از فجری طالع کردند که نور آن مخلوط به ظلمت باشد نهایت تیغهای
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در آن دم افق پیداست ،خط ضوئی پیداست ،باقی عالم دیگر تیره و تار است،
خورده خورده ،ذره ذره فجر باال میآید و روشنتر میشود و هنوز آفتاب
طالع نشده و به لحاظی و در نظر جمعی هنوز جزو شب حساب میشود .اول
روز طلوع آفتاب است لکن خورده خورده ضوء زیاد میشود و نور زیاد
میشود .این ضوء و نور چهچیز است جز فضل آفتاب؟ چهچیز است جز
حرکات آفتاب؟ پس فجر که میدمد اول فضیلتی است از فضائل آفتاب که
اظهار میشود و اول شعاعی است که از آفتاب ظاهر میشود .خورده خورده
هی آفتاب به افق نزدیک میشود و این ضوء زیاد میشود ،شعاع زیاد میشود،
فضل آفتاب بیشتر ظاهر میشود تا در نزدیکیهای طلوع آفتاب افق چنان
درخشان میشود که نزدیک است چشم را بزند و نه هر چشمی میتواند به
آن افق نگاه کند تا آنکه میبینی قرص آفتاب با هزار شکوه و جالل و جبروت
از افق سر زد و دشت و کوه و عالم را از نور جمال خود منور فرمود و جمیع
عالم را روشن کرد به حدی که جمیع ذرات هبائیه که در عالم است همه
پیدا شد و میتوان همه را تمیز داد .همچنین است دولت حق روز به روز رو
به صبح میروند مردم تا آنکه فجر طالع شود و اظهار فضائل آلمحمد علیهم
السالم بشود و خورده خورده ضوء زیاد میشود و فضائل آلمحمد علیهم
السالم در تزاید میشود و ظلمات میکاهد و هی ضوء زیاد میشود و ظلمت
میکاهد تا اینکه همه عالم پر از فضائل آلمحمد میشود .این فیالجمله
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ضوئی که در بین طلوعین هست برای این است که به تدریج نور آفتاب در
عالم آشکار شود .آیا تجربه نکردهای که از اندرون حمام گرم یکدفعه که
بیرون میآیی میچایی([ )]27بلکه برزخی مابین اندرون حمام و بیرون قرار
دادهاند که میآیی آنجا و میمانی ،اندکی خنک میشوی ،مناسب با بیرون
میشوی ،آنوقت میآیی بیرون و نمیچایی .اگر در اطاق بسیار بسیار
ظلمانی باشی ،اگر یکدفعه برابر آفتاب بیایی چشمهات هیچجا را نمیبیند،
پیش پات را نمیبینی ،پیش چشمت سیاه میشود ،توی آفتاب چشمت کور
میشود ولکن اگر بتدریج از آن ظلمات قوی بیایی خورده خورده نور زیاد
میشود ،چشم تو هم بیناتر خواهد شد .میآیی پیش آفتاب و میبینی همهجا
را .پس ببین خداوند چه مصلحت دیده در مقدم داشتن دولت باطل و در
فجری که مابین ظلمت شب دولت باطل و مابین نور آفتاب دولت حق است
قرار داده ،خواسته در زمین کسانی را قرار دهد که ذکر کنند فضائل آلمحمد
علیهم السالم را و نشر کنند علوم ایشان را و بنیه خلق را مستعد کنند برای
ظهور نور امام صلواتاهلل و سالمه علیه .باری ،این فایده تقدم دولت باطل
بود بر دولت حق.
از جمله چیزها و فایدههای دیگر که خدا دولت باطل را مقدم داشته این
است که اگر امام بروز کند آیا میگویی کار خود را بکند و سلطان غالب
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باشد یا بیاید و مغلوب باشد و مقهور و مظلوم مثل آنکه آبائش مقهور و
مظلوم بودند؟ اگر بیاید و مثل آبائش مظلوم باشد روز دوم میکشندش،
میرود .و اگر بیاید و سلطان غالب باشد ،باید دشمنان خود را بکشد .اگر
نکشد مردم او را خواهند کشت .پس باید دشمنان خود را بکشد و چون
خداوند حکیم میداند که در صلب مومنان کافرانند و در صلب کافران
مومنانند و خدا آنها را میداند اگر امام حال ظاهر شود و بکشد دشمنان خود
را چهبسیار مومنانی که در صلب کافران هستند و منقرض میشوند و به دنیا
نمیآیند و به عبودیت خدا قائم نمیشوند .پس از این جهت امام را پنهان
کرده و دولت باطل را مقدم داشته تا آنچه مومن در صلب این کافر
واجبالقتل است جمیعا بیایند به عرصه ظهور و بعد از آنیکه آمدند و جمیع
صلبهای مردم پاک شد آنوقت امام به قهر و غلبه ظاهر میشود و آنقدر
خواهد کشت از این خلق روی زمین که خواهند گفت تو از نسل فاطمه
نیستی ،از اوالد پیغمبر نیستی اگرنه رحم در دل تو پیدا میشد .آیا امام رحم
بر دشمن خدا هرگز کرده؟ پس رحم نمیفرماید و آنقدر خواهد کشت که
مردم این بیادبی را خواهند کرد به جهت آنکه آنها داخل اوساخ عالمند عالم
را باید از لوث آنها پاک کرد ،آنها را از روی زمین برانداخت .اینها زیر زمین
باید باشند ،لزومی ندارد بودنشان بر روی زمین و این طرف زمین باید بمانند
کسانی که در بندگی ایشان راسخند و اطاعت ایشان را میکنند .حاال روی
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زمین راه بروند کسانی که بتپرستند ،خاصیتش چهچیز است؟ به خدا که
نفع ندارد بودنشان ،به امام که نفع ندارد ،به خودشان هم که نفع ندارد،
هرچه زودتر بروند بهتر ،هرچه بیشتر بمانند کفرشان بیشتر میشود ،جا بر
مردم بیشتر تنگ میشود .منافع امالک را میخورند ،بار زمین را سنگین
میکنند ،مال مسلمانان را جلو میگیرند میخورند .واهلل مصلحت همهشان
این است که گردن همهشان را امام بزند ،عذاب براشان کمتر میشود .روی
زمین بودنشان هیچ حاصلی ندارد ،لزومی ندارد باشند ،بار زمین سبکتر
میشود ،امالک مفوض میشود به مومنان ،دولت دولت مومنان میشود،
مومنان رزق خدا را میخورند شکر خدا را میکنند ،خدمت دولت اسالم
میکنند؛ پس از این جهت خداوند دولت حق را موخر داشته .پس اگر بیاید
امام باید همه را بکشد و اگر همه را بکشد مومنانی که در صلب کافرانند
دیگر به دنیا نمیآیند .پس امام مراقب و منتظر نشسته است در پس پرده ،دائم
نظر میکند به اصالب ،همینکه دید اصالب مردم از کفار پاک شد آنوقت
وقتی است که اذا نقر فی الناقور ناقور دل امام است اذا نقر فی الناقور فذلک
یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر پس آنوقت وقتی است که آن
بزرگوار بروز خواهد کرد و خواهد آمد و آنچه باید بکشد میکشد؛ این هم
یک فایده.
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یک خاصیت دیگر در تقدم دولت باطل این است و این حکمتی ظاهر است
که اهل دولت باطل نگویند که ای خدا اگر تو ما را مثل محمد و آلمحمد
استیال داده بودی ما هم عبادت میکردیم تو را ،ما هم امر تو را آشکار
میکردیم ،تقویت میکردیم دین تو را بلکه باید خداوند مدتی دولت را به
اهل باطل وا گذارد تا بدانند که نمیتوانند اقامه دین کنند بدانند که جاهلند.
تا انسان ننوشته نه خودش میفهمد بد نوشته نه کسی دیگر میفهمد .وقتی
کاغذ و قلم و دوات را مهیا کردند پیش روش گذاردند که بسماهلل بنویس،
وقتی نوشت دید نمیتواند ،آنوقت خجالت میکشد ،سرش را به زیر
میاندازد .تا نگفته چنان میپندارد فصیح و بلیغ است ،همینکه بنای سخن
شد و رخصت به او دادند که بسماهلل اول تو بگو ،آنوقت میفهمد هر را از
بر تمیز نمیدهد ،خودش میفهمد مردم دیگر هم میفهمند ،خجالت
میکشد .به این جهت خداوند به جمیع طبقات مردم یکگونه استیالئی و
دولتی داده در هر زمانی ،در هر ملکی ،در هر طبقهای یکگونه استیالئی
داده تا آنکه بدانند نمیتوانند این ملک را راه اندازند ،بدانند ملک را فاسد
کردهاند و خراب کردهاند .چون اینها به بهره خود رسیدند آنوقت خداوند
دولت حق را آشکار میکند و سیاست محمدی در ملک ظاهر میشود و
معلوم میشود که که بر هدایت بوده ،آنها آنوقت خجالت میکشند .در
حقیقت نمیتوان گرمی را فهمید تا سردی پیش نیاید ،در حقیقت نمیتوان
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سفیدی را فهمید تا سیاهی نباشد .همچنین مقدار دولت حق عظمت پیدا
نمیکند ،سیاست دولت حق معلوم نمیشود مگر آدم چندی مبتال باشد به
این بینظمیها تا وقتی که بعد از اینها نظم آمد آنوقت لذت نظم را میفهمد،
لذت میبرد .اگر الم گرسنگی به کسی نرسد لذت سیری نخواهد یافت،
اگر درد تشنگی به کسی نرسد بهره و حظی از سیرابی نخواهد برد .پس
خداوند خلق کرده تشنگی را برای اینکه شکر کنند او را بر سیرابی ،خلق
کرده گرسنگی را برای اینکه شکر کنند او را بر سیری .همچنین خداوند
گرسنگی از حق را در دولت باطل مقدم داشته تا اینکه بنیهها مستعد شود
برای اینکه مردم گرسنه حق شوند ،تشنه حق شوند ،مستعد حق شوند تا چون
باران حق بر زمین این دلهای مستعد ببارد ،این باران را به خود بکشند و از
آن بنوشند و از زمین آن دلها گیاههای علم و حکمت بروید آنوقت حمد و
شکر خدا را کنند؛ این هم یک فایده دیگر برای تقدم دولت باطل.
فایده دیگر و این فایده بسیار بکار میآید .هریک از اینها که عرض میکنم
بکار میآید ،ضبط کنند علما آنها را که هریک از آنها در موضع سیاست ـ
یعنی هرکس میخواهد سیاست داشته باشد ـ بکار میآید .از جمله خواص
تقدم دولت باطل این است که در این زمان و این بنیهها مردم را طاقت اظهار
مر حق و خالص حق نبود ،مر حق و خالص حق را در این زمان نمیشد
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آشکار کنی .چون نمیشد آشکار کنی بایست کسی که صاحبرأفت و
رحمت باشد باید آنیکه ستاری کند باشد ،آنیکه غفاری کند باشد ،آنیکه
مدارا کند ،آنیکه اهمال کند ،آنیکه اغماض کند باشد .ببین طفلی را که
تو میخواهی تربیت کنی طاقت مر حق ندارد ،اگر فحش داد نباید فیالفور
یک سیلی بر او زد ،تنبیه و تعزیرش کرد .اگر بد نشست حاال تعزیرش نباید
بکنند ،اگر خوابید ولکی حاال نباید او را بزنند ،اگر بول کرد نباید او را
بترسانند .اگر بخواهند او را به جد بگیرند و از کارهای بچگی منع کنند بچه
است سر دو روز میمیرد و زنده نخواهد ماند بلکه باید اغماض کرد از این،
باید اهمال کرد با این ،باید مدارا نمود با این تا این طفل بتواند دو روزی
زندگی کند و باقی بماند .اگر مربی دوست و مهربان باشد باید با آن طفل
مدارا کند و کمکم او را تربیت کند بلکه بسا آنکه فحش داده و باید تعریف
او را کرد و مقصود از تعریف ،شکر همین است که پسرم حرف زده ،حروف
را از مخرج درست میتواند ادا کند اگرچه پدر فالن گفت لکن شکر خدا
که پسرم مخرج «پ» دارد ،شکر خدا که مخرج دال دارد ،شکر خدا که
مخرج راء دارد ،شکر خدا که میتواند حرف بزند .باید شکر خدا را کرد و
آن حسن را باید مالحظه کرد و باید شکر کرد که بول کرده روی فرش،
شکر خدا که احلیل او راهش باز است ،مثانه دارد .اگر بولش بند بیاید هزار
مفسده برش مترتب میشود آن نعمت را باید مالحظه کرد و شکر بر بولش
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کرد .پس به اهمال باید بسیاری از امور او را گذرانید و هرچه عقل او زیاد
میشود بر ادب او باید افزود .شعورش که زیادتر میشود میگویی جیش آن
دور ،دیگر حاال آنجا بول باید کرد .این کخ است مخور ،تلخ است ،آن په
په است .به این زبانها باید تعلیم او کنند و نیک و بد به او بیاموزند .لولو
میآورند برای او که فالنکار را مکن از این لولو بترس ،یکپاره لولویی برای
این درست میکنند ،یکپاره تق تقی میکنند ،یکپاره چیزها برایش درست
میکنند تا اینکه این را به تدبیر بیارند باال تا مستعد امر شود ،تا مستعد نهی
شود ،تا چون به حد بلوغ رسد آنوقت اگر چیزی بدزدد حاال دیگر دستش
را باید برید ،اگر زنا کرد تازیانهاش بزنند ،اگر شراب خورد تازیانهاش بزنند،
حدود را باید جاری کرد .این سیاست باید باشد واال این عالم مستعد مر حق
نیست .هیچ مقدسی از شما تمنا نکند مردم به مر حق راه روند که این آرزو
را به گور خواهید برد .عالم باید چنین باشد ،باید اهمال کرد از بسیار چیزها.
چهبسیار نامربوطکاریها را که میکنند ،حکیم باید تعریف هم بکند که
خوب گفتی ،خوب کردی .بلکه مقصود حاصل است همینقدر که پیش من
آمده است خانهاش آبادان ،اگر رفته بودی پیش فالن کافر چکار میکردم؟
حاال خودت را مثل ارمنی میسازی بساز ،تعریف هم میکنند میگویند خیلی
خوب آقا خیلی خوشگل است ،په په ،په په! خیلی خوب کاری کردی خودت
را به شکل ارمنی ساختی! من قانعم به همینکه به من سالم کردی ،به
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همینکه با من رفت و آمد کردی حاال به همین قانعم لکن اگر عقل تو زیاد
شد چنان تعزیری کنم تو را که هوش از سرت برود .مگر تو ارمنی میخواهی
باشی که خود را به شکلی ساختهای که از دور فریاد میکند که من ارمنی
هستم؟ بله من خوشم نمیآید با این عمامهسریها بنشینم ،اینها را دشمن
میدارم .تو غلط میکنی! چرا انسان باید خود را به شکل ارمنی بسازد؟ به
سیمای ارمنی خود را بیاراید؟ به صورت دشمن خدا خود را آرایش کند؟ چه
الزم کرده خود را به هیأت دشمن خدا بسازی؟ پس امروز نمیشود که از
مردم طلب مر حق را کرد ،باید همینقدر قانع بود از مردم که خانه من
میآید ،به مسجد میآید شکر خدا که مثل دیگران نیست .باید همینقدر
قانع باشید از مردم که خانه انسان میآیند .همینقدر که در بلد اسالمند ،بلکه
همینقدر که در بلدتان یکنفری اذان میگوید و شما کجخلق نمیشوید به
همین میگویند په په آقا ،په په چه آدم خوبی است! همچنین قناعت کردهاند
در این زمانها به همین آثار اسالم و به همین ادعای اسالم چراکه مردم غیر
از این را طاقت نمیآورند .اگر کار را سخت بگیرند بر مردم ،این مردم بکلی
از دین و مذهب بیرون میروند .خدا به پیغمبرش فرمود ولو کنت فظا غلیظ
القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم و اصفح ای محمد! اگر تو قلبت
یکقدری سخت باشد ،کجخلق باشی مردم از دور تو میپاشند ،پس از آنها
عفو کن و دعا کن به آنها و اعراض کن از آنها اعرض عن الجاهلین اگر
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نامربوطی گفتند نشنیده بینگار .پس باید شما هم چنین باشید .بلکه اگر علما
میدانی که اگر من در آن مجلس بروم چیز منکری خواهم دید ،مرو ،چه
ضرور بروی همچو مجلسی که منکری بشنوی که اگر رفع آن را بخواهی
بکنی ذلیل و خوار شوی و آخر هم نشود؟ اگر علما بدانی که اگر به
فالنسخن گوش بدهم منکری خواهم شنید ،گوش به آن سخن مده .اگر
علما بدانی که اگر نظر به فالنجا کنم منکری میبینم ،یا باید نهی از آن
منکر کنم و از من نمیشنوند ،نظر مکن .باید از اینگونه تکالیف حذر کرد،
مهماامکن نباید تجسس کرد ،خدا حرام کرده تجسس را ،به قول مطلق
فرموده التجسسوا در این زمان تجسس از باطن خلق حرام است بر مردم ،زیر
پرده مردم دست نباید زد تفتیش از باطن مردم نباید کرد .التفتش الناس تفتیش
مکن ،احوال بواطن امور خلق را دست مزن؛ چهکار داری؟ مثل این زمان
مثل بالوعهای([ )]28است ،مثل منجالبی است که روی آن باد خورده و
گندش پنهان شده ،حاال گند نمیکند .اگر چوب بگیری و در آن حرکت
بدهی و این بالوعه برهم بخورد گندش عالم را میگنداند .پس همینطور
دست به این خلق نباید زد و باطن آنها را نباید آشکار کرد .خدا هم حدود
را از میان برداشته ،صاحب حد را از میان برده ،امر را به اهمال گذارده به
جهت آنکه نمیتوان این عالم را اصالح کرد ،قابل اصالح نیستند .اگر کسی
متصدی این امر شود مردم را مرتد خواهد کرد مردم را کافر خواهد کرد و
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آخر خودش هم تلف خواهد شد .پس از این جهت دولت حق خود را پنهان
کرده باطل را سپر خود قرار داده .حاال اگر هیچ سیاست در عالم نباشد
بکلی عالم سر ده روز فاسد خواهد شد یکپاره سیاستهای لغو و باطل باید
در عالم باشد .اگر دزد را مثال کتکی بزنند ،پاش را برکشند چوب به او
بزنند ،این کار خالف قاعده است .حاال این کار خالف قاعده بر دست که
باید جاری بشود؟ دست حق و اهل حق که بسته است ،آنها که نباید بکنند،
پس باید بر دست کسی دیگر باشد که این خالف قاعده را بکند .مثال اهل
حق به مظنه اینکه در این خانه شراب هست در این خانه ابدا نخواهند رفت
لکن یککسی هست که میبینی به مظنه اینکه شراب اینجا هست سر
میگذارد و میرود .وقتی در این زمان همچو اشخاصی پیدا میشوند که به
مظنه و احتمال این سیاستهای خالف قاعده را میکنند ،آنها سیاستها بجا
بیاورند برای آنها نقلی نیست ،همین الیقشان است ،لکن این سیاست الیق
حق و اهل حق نیست از این جهت خداوند اینگونه اسباب را پیش انداخت
و خیلی کار بواسطه این اسباب پیش میافتد تا این سیاستهای باطل نباشد
عالم را نظمی نمیتوان داد ،به جهت اینکه اینگونه نظم الیق حق نیست اگر
آنها هم اینگونه سیاست نکنند که کار پیش نمیرود و اینگونه نظم الیق
دولت امام نیست .پس در ملک اینها باکی نیست .نه این است که میخواهم
بگویم مواخذه ندارد ،مواخذه دارد لکن در تدبیر ملک باکی ندارد خدا
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درست کرده آلت هر جایی را در جای خود گذارده .پس در دولت باطل به
مظنه میگیرند ،به شک میگیرند ،به احتمال میگیرند ،به مناسبت میگیرند
کسی را ،به احتیاط میگیرند کسی را ،به جهت احتیاط کتک میزنند کسی
را ،به احتیاط گوش میبرند کسی را ،تا آنکه اینطور عالم فیالجمله نظمی
میگیرد لکن حق و اهل حق که اینگونه کارها را نمیکنند ،اهل باطل
میکنند .پس از این جهت حق و اهل حق روی خود را پنهان کردهاند و
دولت باطل را پیش انداختهاند تا نظم عالم را به ایشان بدهد ،همینطورها
مناسب این روزهاست .یوم نولی بعض الظالمین بعضا این زمان صالحشان
را در اینگونه خدا دانسته ،به غیر از این امر منضبط نمیشود .پس اهل حق
میبایست اغماض کنند و صبر کنند و طلب نکنند مر حق را هیچکس همچو
توقعی نکند .پس بایست یکپاره چیزهایی که حق است اهل حق آنها را با
دست خود بکنند و یکپاره معالجات باطل را بدست خود باید نکنند،
بگذارند آن را یکی از اهل باطل بدست خود بکند چنانکه امام شما چنین
کرده ،معالجات باطل را با دستهای باطل میکند و آنچه باطل نیست آن را
با دست اهل حق میکند .فیالمثل ،ـ مثل است باکی ندارد ـ فیالمثل ملکی
را وقف کردهاند ،شروطی را واقف قرار داده .حاال اگر بخواهی حکم کنی
و قرار چنین بدهی که این بر وفق قاعده باشد که واقف قرار داده نمیکنند
اهل حق این حکم را هزار بهانه درمیآورند که این نمیشود ،چطور است و
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چطور است .این را که میبینند نمیشود یکی دیگر دست اندر کار میشود،
آن دیگر هر طور دلش میخواهد در آن عمل میکند ،دیگر حاال هر قدریش
که موافق شرط واقف اتفاق افتاد تو هم اعانت کن و کمک کن ،هر قدریش
را که میبینی نمیشود ،تو اعانت باطل مکن ،اغماض کن ،اهمال کن.
اینطور که کردی این وقف مستمر میماند ،اگر اصرار بکنی بکلی وقف را
باطل میکنند .پس آب باریک مستمر بهتر است تا اینکه پا بیفشری و جمیع
آن را باطل کنی ،بکلی برود پی کار خودش .جمیع اوضاع عالم اینطور
است .مثال اجتماع اخوان نپندارید شما که این اجتماع اخوان ،این اجتماع
شیخیه ،این اجتماعها که میشود اینها همه بر وفق قاعده است ،از اهمال
است که اینها مجتمعند ،هرگاه پا بیفشرند به یک یک اینها بگویند این خالف
است مکن ،این خالف است مکن ،ده روز نمیگذرد جمیعشان میروند پی
کار خودشان ،از هم میپاشند .پس به اهمال است که جمعیت آنها از هم
نمیپاشد .کسی خیال نکند از اینکه میگویم به اهمال باید راه رفت که
جمعیت از هم نپاشد ،خیالی برای خود کردهام .نهخیر ،جمعیتکردنها بر
دو قسم است :یکی هست جمعیت میخواهد و جمعیت را برای خودش
میخواهد ،چنین کسی طالب دنیا است و از رجال دولت باطل است .و یکی
خود را بر حق میداند و تابعان خود را تابعان حق میداند و اجتماع را برای
حق میخواهد او اهمال که میکند برای این است که مردم از حق منصرف
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نشوند و پیرو باطل نشوند و بر حق ثابت بمانند .پس البد باید اغماض کنند
حاال به هر شکل خود را آرایش کرده کرده باشد .په په ،په په! خیلی خوب
تا اینکه به تدبیرها به مصالح ملکی در مدتها خورده خورده آنها را منصرف
کنند و منصرف میشوند چنانکه تجربه کردهاید و هلل الحمد و المنه که به
این تدبیرها چهبسیار از اهل کبایر که تائب شدهاند ،الحمدهلل چهبسیار
دائمالخمرها که نافلهگزار شدهاند ،چهبسیار اهل قمار که نماز شبکن
شدهاند ،چهبسیار بیدینان که به همین ترتیب متدین شدهاند ،اینها همه به
برکت امام زمان و به اغماضکردن شده .مثال حاال اگر یک مردکه از تصوف
آمده وقتی که میآید سالم که میکند من با او مدارا کنم بگویم علیکم
السالم ،تعارف با او بکنم ،چه ضرر دارد؟ دلش مایل میشود ،من خوشحال
به اینم که آمده خانه من ،خانهاش آباد باز هم میآید و وحشتی نمیکند .لکن
اگر اول مرتبه که وارد شد گفتم ای ملعون! ای کافر! ای مباحی مذهب! که
گفته پا روی فرش من بگذاری؟ این میرود پی کارش دیگر ابدا نمیآید.
اگر امروز که آمد سالم کرد تعارفش کردی یککلمه اضافه به او میگویی،
فردا هم میآید دو کلمه دیگر هم میشنود وهکذا ،سر ده روز که شد میآید
میگوید توبه کردم ،انابه کردم ،بد کردم ،غلط کردم ،تا حاال بر ضاللت
بودم .حاال این درستتر است یا اینکه خشونت کنی و ملعون ملعون و
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بدبخت بدبخت کنی و او را برانی که دیگر نیاید؟ معلوم است مدارا بهتر
است.
چون این را گفتم مقامش رسید اگرچه مناسب مجمع عام نیست لکن جاش
رسید و میگویم هستند یکپاره از دوستان ما ،از رفقای ما ،که اگر یک
غریبی تازه آمده باشد ،تا مینشیند همه زیرچشمی به او نگاه میکنند ،به
یکدیگر میگویند این از فالن طایفه است ،در ضمن مسخرگی هم میکنند،
برای او بدگویی میکنند ،سوالی اگر میکند پوزخند میزنند .خوب نیست
اینها ،چرا میرانید مردم را؟ پیغمبر فرمود بشر و التنفر مردم را بشارت به
جنت بده نه تنفر از جنت .حاال هستند یکپاره از رفقا و دوستان ما که اینها
منفرند ،خاصیتشان منفر بودن است ،طالب حق را از حق منع میکنند و عمله
و عساکر شیطانند .قرارشان این است که هرکس رو به حق میآید میزنند
توی پوزهاش برمیگردانند او را و این بد صفتی است ،هرکس میآید نهایت
مهربانی ،تعارف ،انسانیت به او بکنید تا اینکه به این جهت مردم مایل به حق
شوند نه اینکه از حق روگردان بشوند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته عرض کردم که خداوند حکیم شما را به لغو و بازیچه
نیافریده ،العن شعور و بیفایده نیافریده بلکه شما را از برای فایدهای آفریده
و عرض کردم که آن فایده بایست بعمل بیاید و اگر بعمل نیاید باز لغو خواهد
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بود چنانکه مثل آوردم همه چیزها همینطور است .هرگاه تو منزلی بسازی
برای سکنا ،بعد از آنکه ساختی نتوان در آن سکنا کرد این لغو خواهد بود.
جامهای بدوزی برای پوشش و چون دوختی نتوان پوشید ،این لغو است.
همچنین خداوند عالم عرض کردم این خلق را برای فایدهای آفریده ،حاال
بعد از آنیکه خلق کرد اگر آن فایده بعمل نیاید از نقصان علم و حکمت و
قدرت صانع میشود .پس خداوند که قدرت او را نهایتی نیست و علم و
حکمت او را پایانی نیست و او این عالم را برای فایده آفریده ،پس آن فایده
باید بعمل بیاید و در نهایت کمال هم باید بعمل بیاید که هیچ نقصان در آن
فایده نباشد به جهت آنکه فایده صنعت حکیم علیم قادر است و آن فایده را
عرض کردم خدمت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین است .و
مپندار که خدمت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین از برای
حاجت آن بزرگواران است به خدمتکردن ما برای ایشان عزتی زیاد
میشود ،یا ایشان انتفاعی میبرند از پهلوی ما ،حاشا و کال .بلکه خدا ما را
خلقت کرده تا از انعام محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم سودمند بشویم نه
اینکه ما را خلقت کرده باشند که آن بزرگواران از ما سودی ببرند ،حاشا و
کال؛ ایشان مظهر بینیازی خداوند عالمند و ایشان پیدایی غنای خداوند
عالمند و ایشان مالک خزائن بینفاد خداوند عالمند و چگونه آن بزرگواران
محتاج به من و تو باشند و حال آنکه خداوند از نور ایشان جمیع هزار هزار
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عالم را آفریده و وجود کائنات به نورافشانی ایشان است و به اشراق جمال
ایشان است .وقتی که هستی کائنات از نورافشانی ایشان باشد چگونه
محتاجند به این انوار خود؟ آیا هیچ آفتابی محتاج به نور خود هست؟ و آیا
هیچ چراغی محتاج به نور خود هست؟ و حال آنکه وجود آن نور را او افاضه
کرده و حیات آن نور و هستی آن نور و پیدایی آن نور و وجود آن نور به
وجود چراغ بسته .پس مپندار محمد و آلمحمد محتاج به من و تو میباشند،
حاشا .هرکس میخواهد ایمان بیاورد هرکس میخواهد کافر شود بر دامن
کبریاش ننشیند گرد .وانگهی عرض کردم که حیات کائنات بسته به التفات
آن بزرگوار است که،
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را
«معلوم است»اگر نازی کند از هم بپاشد جمله قالبها

چه عجب میکنی؟ اگر آفتاب رو بگرداند از انوار خود و چشم عنایت خود
را از انوار بپوشاند جمیع انوار در یک لحظه از عرصه هستی به عرصه عدم
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میروند ،اگرچه جمیع فضای عالم پر از نور باشد بمحضی که آفتاب چشم
عنایت خود را از انوار بردارد جمیع انوار معدوم میشوند و چون دانستهای
به احادیث بسیار و به اخبار متواتره که خداوند جمیع کائنات را از نور محمد
و آلمحمد آفریده پس اگر رخساره مبارک خود را بگرداند از جمیع کاینات،
در یک لحظه پا به عرصه عدم میگذارند .پس ایشان را حاجتی به خدمت
انوار نیست در واقع اگرچه خلق را برای خدمت محمد صلواتاهلل علیه و آله
آفریده لکن برای این آفریده که بروند در خدمت او و انعامها بگیرند و
خدمات او را که فرمان میدهد به آن خدمات سرافراز بشوند و منصبها بیابند
و مقرب درگاه بشوند و حیات ابدی دریابند و خلود سرمدی حاصل کنند.
نه این است که از بندگی ما به محمد عزتی بیفزاید و برای او منفعتی حاصل
شود .این است که خدا میفرماید ـ و شرح همه اینها را در این آیه فرموده ـ
میفرماید من خلق نکردم جن و انس را مگر برای خدمت محمد و آلمحمد.
نه اینست که محمد و آل محمد اینها عمله میخواهند برای خود بگیرند تا
اینکه ارزاق بواسطه اینها تحصیل کنند یا اینکه اینها اطعام محمد و آلمحمد
کنند .چه اطعام علم باشد چه اطعام قدرت باشد چه اطعام نعمتی دیگر باشد.
نه این است که محمد صلواتاهلل علیه و آله در وجود خودش محتاج باشد به
اینها و نه این است که در این نوکرداری و قشونداری محتاج به این قشون
است ،حاشا؛ به هیچوجه من الوجوه محتاج نیست ،نه در رزق این قشون
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محتاج است چراکه خزائن پر است .نه اینکه قشون میخواهد برای اینکه آن
قشون برود یغمائی کند ،مالی بیاورد و به آن مال مواجب قشون خود را
بدهد ،حاشا؛ از خزائن بینهایت خود به این قشون میدهد و حاجت به این
یغما کردن نیست .ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون آنها را نیافریدم
که بروند یغمائی کنند مواجب سالیانه قشون را بیاورند ،من رزق یعنی
سورسات نمیخواهم از ایشان و ماارید انیطعمون و نمیخواهم محمد و
آلمحمد را اطعام کنند و تقویت کنند ایشان را ،حاشا ان اهلل هو الرزاق
خداست رزاق ،اهلل رزاق است و روزیدهنده جمیع این قشون است و خود
او را حاجتی به این قشون نیست .السالم علی اسم اهلل الرضی و وجهه المضیء
سالم بر اسم اهلل .غرض ،خداوند رزاق جمیع کائنات است ،او را حاجت به
کسی نیست و ذوالقوه است و متین است و او را هیچ حاجتی به استمداد
سایر کائنات نیست .او قوتش و قدرتش نه از طعام خوردن است ،نمیخواهد
اینها طعامی به او بدهند که قوتی در جان او پیدا شود ،حاشا .پس در این آیه
شرح شد که شما محتاج به محمد و آلمحمد هستید و آن بزرگوار محتاج
به شما نیست .پس شما را آفریدهاند برای خدمت و برای خدمت محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین .حاال این فایده آیا باید حاصل شود یا
نباید؟ ببینیم ما را که برای این آفریدهاند آیا این فایده باید بعمل آید یا نباید
بعمل آید؟ اگر نباید بعمل آید که نهایت لغوی در این کار خواهد بود که ما
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را برای خدمت محمد و آل محمد بیافریند و خدمتی برای ایشان نشود ،این
که نخواهد شد .پس المحاله این فایده باید بعمل بیاید لکن در هنگام تمامی
صنعت ،اگرچه فایده کرسی و تخت ،نشستن بر آن است لکن تخت که تمام
شد سلطان باید بر آن بنشیند نه این است که دو پایه او را که ساختند ،یا یک
تخته او را که روش گذاردند حاال قابل نشستن باشد ،نه قابل نیست بلکه
وقتی کرسی تمام میشود ،سریر سلطنت بانجام میرسد ،عرش استوا ساخته
میشود ،آنوقت سلطان قاهر قادر باجالل و عظمت خواهد آمد و بر آن
خواهد نشست .پس این ملک را و این خلق را اگرچه برای محمد و آلمحمد
علیهم السالم آفریدهاند لکن بعد از آنیکه این صنعت باتمام رسید ،این بنیه
کمال اعتدال را پیدا کرد ،قابل خدمت شدند ،آنوقت باید خدمت کنند.
نمیبینی خداوند میفرماید ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون و بچهها تا به
حد بلوغ نرسند عبادت از ایشان نخواسته ،هر کاری همینطور است .حتی
آنکه اگر چاقو میسازی برای بریدن ،وقتی آهن را تازه برداشتهای نمیبرد
وقتی کورهاش میبری نمیبرد ،تا ساخته نشود ،چرخ نشود و دم او تیز نشود
نمیبرد .همچنین این خلق تا استعداد پیدا نکنند از برای خدمت محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین دولت محمد و آلمحمد علیهم السالم
بروز نخواهد کرد .پس در این عالم از اول ظهور آدم تا کنون و همچنین از
حاال تا هنگام ظهور ،این عالم در دست کارگر است و عالم تا تمام نشود
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این بنیهها قابل خدمت آن بزرگواران نیست و قابل تکالیف ایشان نیست.
خدمتهایی که او از مردم میخواهد غیر این چیزهایی است که در دست مردم
است و البته شنیدهای که آن بزرگوار چون بیاید یأتی بشرع جدید و کتاب
جدید و هو علی العرب شدید آن بزرگوار خواهد آورد شرع جدیدی و کتاب
جدیدی که بر عرب شدید باشد .معلوم است آن روز تکلیف آن است و آن
است خدمت .آیا نشنیدهای که پس از آنیکه به کوفه تشریف آورد امام بر
منبر باال میرود و از آنهایی که حاضرند میخواهد ایمان بیاورند به مطلبی
کاغذی از بغل مبارک خود بیرون میآورد که مهر آن هنوز تر است و مهر
آن مهر رسولخداست صلی اهلل علیه و آله  .بلی همان ساعت مهر شد چگونه
تر نباشد! بیرون میآورد آن کتاب را ،میفرماید که شما مأمورید که به
مضمون این کتاب عمل کنید .چون بر مضمون آن مطلع شوند جمیع مردم
فرار خواهند کرد حتی آن نقبائی که در خدمت او شمشیر زدهاند و از مکه تا
اینجا در خدمت او بودهاند ،آنها هم فرار میکنند و طاقت نمیآورند مضمون
آن کتاب را عمل کنند ،جمیعا فرار میکنند مگر حضرت عیسی و یازده
نقیب که باقی میمانند که آنها کسانیند مانند سلمان و امثال سلمان ،آنها باقی
میمانند و تمکین میکنند و باقی دیگر فرار میکنند و به اطراف زمین
میروند و هر جای عالم را میگردند میبینند امامی نیست بجز آن بزرگوار،
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برمیگردند خاضع و خاشع خدمت آن حضرت و آنوقت تسلیم میکنند برای
آن فرمان همایون.
خالصه ،پس خدمت آن است که آنروز گفته خواهد شد و تکلیف آن است
که آنروز میکنند ،امروز تکلیفی که هست مثل آن تکالیفی است که به بچه
میکنی میگویی آن دور بول کن ،پاهات را گشادتر بگذار تا ترشح به تو
نکند ،دستت را بشور ،صورتت را بشور .بجز اینگونه صفات دیگر چیز
دیگری نیست ،اینها دخلی به خدمت ندارد .تو را امر کردهاند به اینها و به
این صفات تا خود تو مردی بشوی ،برای اینکه غالم بشوی و بعد از آنیکه
غالم شدی قابل خدمت شوی .گفتند مسواک کن دهنت گند نکند برای
خود تو است ،گفتند سرمه به چشمهات کن چشمهات قوت داشته باشد ببیند
خدمات را ،غذا بخور تا قوت داشته باشی برای خدمتکردن ،غسل جنابت
کن برای اینکه گند جنابت را از خود دور کرده باشی .معامالتتان همه
درست باشد تا توی قشون دعوا نشود ،خود این قشون بهم نریزند و جمع
باشند آنوقت خدمت بکنی واال جمیع اینها برای خودمان است .دروغ به
همدیگر نگویید ،غیبت همدیگر را نکنید ،مال همدیگر را مخورید ،با هم
دعوا نکنید برای اینکه قشون از هم نپاشد و قشون جمع باشند .یکپاره دیگر
مصالحی است که در بدنهای شماست ،یکپاره دیگر مصالح در عیال و
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خانوادههای شماست ،یکپاره مصالح در قشون شما و ملک شما است .آنچه
گفتهاند در اصالح بدنها و خانوادهها و خود قشون است ،پس خدمت آقا
کو؟ وقتی این کارها را کردی حاال شدی تو آدمی زنده ،حاال باید خدمت
کنی .این شریعتهای حاال متوجهشدن این اطفال است که در آب و آتش نیفتند
و از کثافت و نجاست پاک و پاکیزه باشند تا چون ان شاءاهلل به حد بلوغ
برسند و آنوقت تعلیم ایشان بشود آنچه که باید بشود ،مستعد آن باش انتظار
آن را بکش واال آن چیزهایی که گفتهاند همه مصلحت قشون است ،مصلحت
لشگر است که این لشگر به حالت اجتماع بمانند و یکدلی و اخوت شما
برقرار باشد که یکی از شما آنچه میکند مجموعا آن کار را بتوانند بکنند،
تفرقه در قشون نشود .نه به خیالت برسد چیزی از این شریعت به کیسه خدا
میرود یا مخصوص خدا باشد ،همه مخصوص خدا است لکن همین کارها
که میکنی برای اصالح خانواده و بدن تو است و مخصوص خداست اگر
نباشد و اصالح بدن نکنی بدن تو بایست از هم بریزد .به هر حال تکلیف آن
است که آن روز خواهد کرد و آن روز خواهد گفت ،خدمت آن است که
آن روز باید کرد ،حاال هنوز طفلی هستی نادان ،هنوز به حد تکلیف
نرسیدهای.
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چون باید این را شرح کرد تا عالنیه ببینی که به حد تکلیف نرسیدهای
فیالجمله شرح میکنم کیفیت خلقت انسان را از اول تا آخر ،بعد از آن نظم
عالم را منطبق بر آن میکنم از اول تا آخر تا بدانی که هنوز عالم به حد بلوغ
نرسیده و مستعد خدمت نشده.
پس برای شرح این عرض میکنم که اول چیزی که خداوند عالم آفرید ،اول
اول چیزی که خدا آفرید که هنوز هیچ عالمی خلق نشده بود نه دنیا نه آخرت،
نه زمین نه آسمان ،نه لوح نه قلم ،آفریده نشده بودند و نه عرش و نه کرسی
هیچ چیز آفریده نشده بود ،اول چیزی که خدا آفرید عقل بود و این عقل
محبوبترین جمیع چیزها بود در نزد خدا و شبیهترین خلق خدا بود به نور
مشیت خدا و داراترین جمیع اشیاء بود از برای اسماء خدا و صفات خدا ،و
انوار خدا و کماالت خدا در این عقل جلوه کرده بود .در این عقل جلوه
کرده بود آنچه در هیچ مخلوق جلوه نکرده بود این است که فرمودند اول
ماخلق اهلل العقل این عقل اول چیزی است که خدا او را آفرید به او فرمود
ماخلقت خلقا احب الی منک بک اعاقب و بک اثیب الی آخر .بواسطه تو
عقاب میکنم هرکه را عقاب میکنم و بواسطه تو ثواب میدهم به هر که
ثواب میدهم .بعزتی و جاللی ماخلقت خلقا احب الی منک به عزت و جالل
خودم قسم که من خلقی نیافریدهام که او را بیشتر از تو دوست بدارم ،من
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هیچ خلقی خلق نکردهام که از تو محبوبتر باشد پیش من ،هیچ خلقی از تو
دوستتر در نزد من نیست و تو را کامل نمیکنم مگر در دل هرکس که
دوست میدارم او را .هرکس محبوب من شد ،تو که محبوب من هستی تو
را در او قرار میدهم ،من روی سخنم به تو است ،امر و نهی من به تو است،
از دیگران توقعی نیست .از تو که عقلی اگر گذشتم مابقی جهل است چنانکه
از نور که گذشتم مابقی همه ظلمت است .پس وقتی از عقل گذشتی مابقی
جهل است و از جهل ،خدا هیچ توقع ندارد .ای رجل رکب امرا بجهاله فال
شیء علیه هرکس از روی جهالت و از روی جهل مرتکب شود امری را
چیزی بر او نیست به جهت آنکه بر جاهل تکلیفی نیست تا عالم نشود ،همه
تکلیفها برای عقل است .پس امر خدا از برای عقل و نهی خدا از برای عقل
است و ثواب بواسطه عقل میدهند به جهت آنکه اگر شخص دیوانه باشد که
هیچ عقل نداشته باشد ،اگر صدهزار رکعت نماز بکند یکذره ثواب برای او
نیست ،اگر هزار مرتبه برود حج خانه خدا طواف خانه خدا کند نمیگویند
نیکو کاری کرده ،کاری نکرده ثواب هم از برای او نیست .همه ثواب از
برای عقل است .پس جمیع عقوبت گناه هم برای عقل است .همچنین آن
دیوانه بیعقل اگر دائم در گناه هم باشد عقوبتی و مالمتی برای او نیست به
جهت آنکه عقل مکلف است و عقل مخاطب است ،٭ سخن را روی با
صاحبدالن است ٭ و این دل ،مراد عقل است .پس هرکس عقل دارد او
صفحه | 404

محبوبترین خلق است در نزد خدا ،هرکه عقل ندارد جهل دارد و جهل
مبغوض خداست ،نیست در ملک خدا مبغوضی مبغوضتر از جهل زیرا که
جمیع معاصی و سیئات راجع به جهل است ،هرگونه معصیتی تابع او و نوکر
او است و هیچ محبوبی در ملک خدا محبوبتر از عقل نیست ،هر عمل
نیکویی از قبل عقل است و از مزاج عقل و طبیعت او است .پس خود عقل
محبوبترین چیزها است نزد خدا پس از اینجهت عاقل در ملک خدا
محبوبترین خلق خداست و هیچ مخلوقی در نزد خداوند به تقرب عاقل
نخواهد بود و به محبوبی عاقل نخواهد بود .از این است که محمدی صلی
اهلل علیه و آله که عقل کل است و صاحب عقل کل است و حبیباهلل است،
او است حبیب اول و اوست حبیب کلی خدا و هیچکس محبوبتر از آن
بزرگوار در نزد خدا نیست به جهت آنکه آن عقل کل که از آن محبوبتری
پیش خدا نیست در او جلوه کرده .و این عقلی که عرض کردم ملکی است
که اول خداوند او را آفریده ،ملکی است از روحانیین ،اول خلق است ملکی
است از روحانیین که خداوند اول او را آفریده و از برای این ملک آنقدر سر
آفریده و رخساره آفریده به عدد جمیع مخلوقات ،به عدد جمیع مخلوقات
برای این ملک رخساره آفریده که هر رویی و سری از آن مخصوص یکنفر
آدم معینی است و بر آن سر و بر آن رو نقابی آویخته .همینکه شخص دنیا
میآید ،زید نام دنیا میآید آن سری که مخصوص آن زید است و به او تعلق
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دارد همانطور نقاب بر روی آن دارد تا آنکه زید به حد کمال و به حد بلوغ
میرسد .همینکه به حد بلوغ رسید اندکی آن نقاب را پس میکنند .هی
خورده خورده آن نقاب را پس میبرد و از رخساره او بیشتر عکس میافتد
در دل این زید و همین ملک خورده خورده نقاب را پس میکند تا به سن
چهل که رسید بالتمام روی این ملک باز میشود و انوار او بالتمام در دل این
زیدی که متعلق به او است میافتد و آنوقت عقل این زید کمال پیدا میکند،
دانشمند میشود .اما پیش از حد بلوغ بعضی از آن جلوه کرده مثل هاللی که
در اول ماه بسیار ضعیف است آنا فآنا در زیادتی است تا شب چهارده قرص
میشود و بدر میشود .همچنین روی این ملک نسبت به این زید اینگونه
است تا سن چهل سال بدر میشود ،تمام در آن میافتد .لکن در اول بلوغ
اندک اندک پرده را پس میکند و جمیع آن ملک و تمام آن ملک و انوار آن
ملک جمیعا مال محمد است و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین و یک سر
از سرهای بینهایت او مال زید است ،یکی دیگر از آنها مال عمرو است
وهکذا لکن جمله آن ملک و نور جمله آن ملک که تمام عقل است و عقل
کل است مال محمد است و آل محمد صلواتاهلل علیهم اجمعین .٭ آنچه
خوبان همه دارند تو تنها داری ٭ و عقل جمیع کائنات در وجود محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم جلوهگر است .و چون آن عقل محبوبترین خلق
است در نزد خدا از این جهت که تمام او در محمد و آلمحمد جلوه کرده
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ایشان شدند حبیباهلل بطور مطلق .در دعا میخوانی ال حبیب اال هو و اهله
حبیب حقیقی کامل ،حبیب تمام نیست مگر محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهم و تمام این ملک در هیچ پیغمبر مرسلی و در هیچ وصی پیغمبری و در
هیچ مومنی نیست مگر در وجود آن بزرگواران .پس جمیع اسماءاهلل و
صفاتاهلل و جمیع علمی که تعلق به خلق دارد از علماهلل و جمیع قدرتی که
به کائنات تعلق گرفته از قدره اهلل ،جمیع اینها در وجود محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم جلوهگر است و ایشان به این واسطه حبیب خدا شدهاند.
برویم بر سر مطلب ،مطلب آن بود که بعد از آنیکه خدا آن عقل را آفرید آن
عقل دارای جمیع کماالت بود ،دارای جمیع صفاتاهلل و اسماءاهلل و انواراهلل
بود و عبادت میکرد خدا را به یگانگی و چنانکه خدا میخواست و خدا
میپسندید عبادت میکرد خدا را و او اول العابدین بود و هیچکس پیش از
او خدا را نپرستیده بود .پس این عقل کل بود مدتهای مدید در ملک غیر
متناهی خدا و خدا را عبادت میکرد تا چون به منتهای کمال رسید و نور او
در نهایت قوت و تابش شد خدا به او امر کرد ادبر حاال دیگر برو به سایر
مملکتهای من ،از همینجا که ایستادهای متوجه به سایر مملکتهای من شو،
متوجه عالمهای عرصه امکان شو و در همهجا سیر کن تا اینکه از هر جایی
علمی استفاده کنی .برو به منتهای ملک من .آن عقل هم گفت سمعا و طاعه
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از قرب اعلیحضرت مرخص شد و بسوی عالمهای بعیده و در سایر ممالک
بنای سیر را گذارد .و چون این عقل یک عالم دور شد از مقام قرب خداوند
بقدری که دور شد از مقام قرب خدا به همانقدر در این عقل ضعف پیدا
شد ،در علم او و نور او و کمال او فیالجمله ضعفی پیدا شد .عالمی دیگر
که فرود آمد برای او ضعف بیشتر شد حیات او نقصان بیشتر گرفت ،قوت
و قدرت او نقصان بیشتر گرفت .همچنین عالم به عالم عالم به عالم آمد تا
به این عالم که رسید به اصل پشت عرش که رسید و داخل عرش شد ضعف
در او شدید شد ،حیات او نقصان پیدا کرد ،قوت و قدرتش ضعیف شد.
همچنین وقتی که از عرش به کرسی رسید و از کرسی به آسمانها ،از آسمانها
به کره نار و به کره هوا و آب آمد تا به خاک رسید ،جمیع حیات او پنهان
شد ،جمیع علم او پنهان شد ،جمیع قوت و قدرت او پنهان شد ،در اینجا به
صورت اموات شد و نقصان در جمیع قوتهای او پیدا شد بطوری که از حس
و حرکت افتاد .بعد از آن خطاب رسید از خداوند عالم که باز بسوی من بیا
باال ،توجه بسوی من کن ،بیا به مقام قرب خود چنانکه اول بودی و آنجا
بایست .عقل درجه به درجه بنا کرد باالرفتن از اینجا هم که هرچه باال
میرفت علم او زیاد میشد ،حیاتش قوت میگرفت ،قوت و قدرتش زیاد
میشد تا به منتهای قرب رسید به همانطوری که عالم به عالم آمده بود به
همانطور باز باال رفت .در اول قادر بود و حکیم و علیم و مظهر انوار خدا
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و صفات خدا و اسماء خدا بود ،عالم به عالم باال رفت تا باز بر همان کرسی
جالل نشست ،باز همان خلعت همایون را در بر کرد و به همان منصب
قائممقامی که داشت قائم شد و با جاه و جالل فرمانروایی کرد در تمام این
ملک.
این مختصرش بود لکن تفصیل باالرفتن را باید عرض کنم تا به حقیقت
مطلب برسی .منتهای تنزل عقل که فرود آمد در این غذاهایی است که
میخوری ،بعد از آنیکه منتهای تنزل عقل در این غذا شد به جهت آنکه این
غذا از خاک است در مقام جماد است و از جنس زمین است و از خاک بعمل
آمده و چیز تازهای نیست .این غذاهایی که تو آنها را میخوری و با دندان
آنها را میخایی و آنها را فرو میبری در معده خود و این را آنجا طبخ میکنی
و در آنجا کشکابی حاصل میشود یک چیزی است ،آب غلیظی است ،آب
لزجی است در معده از آن غذا حاصل میشود .معلوم است نه ادراک دارد نه
فهمی دارد نه قوتی دارد نه قدرتی دارد نه علمی دارد ،مقامش مقام جماد
است که پستترین مقامات است .بعد از آن خطاب میرسد به همین غذایی
که در معده تو است خطاب به این میرسد ـ یعنی به آن عقلی که آمده
اندرون این غذا پنهان شده ،در خاک آمده دفن شده ،خطاب به آن میرسد ـ
که توجه کن و بسوی من باال بیا .این است که این غذایی که در معده است
صفحه | 409

اول قدمی که برمیدارد این است که شیره لطیف صافی از آن کشیده میشود
و میرود در جگر تو و آن ثفلها و کثافتها میآید بیرون و آنها آن قاذورات
و کثافتها و نجاستها میشود ،این فضله که از انسان بیرون میآید کثافتهای
آن غذاست که میخورد که:
گر از دستت برآید پوست از تن
«معلوم است» بیفکن تا که بارت کمترک بی

اینها که بیرون آمد سبک شد زیراکه آنچه در معده انسان بود از آن کثافات
و نجاسات به جهت آنکه خفیف شود این سنگ فضلهها را از خود گشود،
حاال دیگر سبک شد مثل خیکی که پر باد کنی و بر آن سنگها ببندی و آن
را در دریا بیندازی و بواسطه سنگینی آن سنگها برود به ته دریا .حاال سنگها
را از آن میگشایی خفیف میشود ،سبک میشود ،اندکی باالتر میآید .هی
تو سنگها را دور میکنی خفیفتر میشود تا چون هیچ سنگ از برای آن
خیک نماند آنوقت بر روی آب در مقام هوا میایستد .همچنین بعد از آنیکه
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این سنگهای گران به پای عقل بسته شده بود و آن اعراض به آن عقل ملحق
شد تا به این عالم اعراض ،حاال بعد از آنیکه میخواهد برود باال سنگهای
گران را از پا میگشاید قدم به قدم باال میرود .اول سنگی که از خود
میگشاید این فضلهای است که جزو آن غذا است و ثفل آن غذا است که آن
را از خود دور میکند و آن غذا شیرهای میشود صاف و لطیف و میرود در
جگر یک طبخ دیگر میشود .پس این یک قدم برداشت بسوی خدا و
لطیفتر شد و صافتر شد .بعد از آنیکه رفت در جگر باز خطاب از خدا
به او میرسد که بیا بسوی باال ،باز از پای خود سنگها را باز میکند و سبک
میشود و باال میرود .سنگ بلغم را از خود دور میکند ،سنگ صفرا را از
خود دور میکند ،سنگ سودا را از خود دور میکند ،بول را از خود دور
میکند میماند جوهری بسیار صاف ،جوهری بسیار لطیف .از آنجا سیر
میکند بسوی دل انسانی ،این هم یک قدم دیگر که باالتر رفت ،یک درجه
ترقی کرد و باز از خود این غرضها و مرضها را دور کرد ،این سنگهای گران
را از پای خود گشود تا اینکه به منزل دل آمد .باز خطاب مستمر است از
جانب خدا که بیا باال مثل مشتاقی بسوی مشتاقی که همینکه میبیند از دور
پیدا شد میگوید بیا بیا بیا ،متصل میگوید بیا بیا .همچنین چون خدا دوست
داشت این عقل را و نهایت محبت را به این عقل داشت خطاب مستمر به
این عقل رسید که بیا بسوی من باال .در دل که آمد اینجا دو گام برداشته
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بسوی خدا باال رفته ،لکن در دل همینقدر است که صافی شده و لطیف
شده ولکن هنوز جانی و علمی در او پیدا نشده .باز خطاب رسید که بسوی
من بیا باال ،میبینی در اینجا بخار میکند توی این دل مثل آبی که در دیگ
است و آتش میکنند و این آب بخار کند آن بخار البته از آن آب لطیفتر
است .باز ثفل خود را که غلیظ است و کثیف است و سنگین در ته دل
میگذارد و بخار لطیفی میشود ،میرود تا به قبه دماغ ،بخاری شده لطیف
صافی و باال رفته باز آن سنگ خون را از پا باز میکند و در دل میگذارد که
آن هم غلیظ است که ،گر از دستت برآید پوست از تن ،بیفکن که آن هم
کمتر شود .پس میآید در منزل اول دماغ و در اینجا برای او حیات پیدا
میشود .وقتی بخار شد برای او حیات پیدا شد منزل اول دماغ در او
فیالجمله شعوری پیدا میشود باز خطاب به او میرسد که اقبال کن به
اینجاها قناعت مکن بیا باال ،به اینقدر حیات و شعوری که پیدا کردهای
مغرور مشو ،بیا بسوی من که نعمت سرمدی پیش من است .باز میرود در
منزل دویم دماغ شعورش زیاده میشود اول حیاتی حاصل میکند خورده
خورده واهمه حاصل میشود ،خورده خورده صاحب علم میشود تا آنکه آن
منزل آخر که رسید عاقله در او پیدا میشود ،میشود مردی عاقل فیالجمله
عقل و شعور در او بروز میکند .بعد از آن میآید به دار دنیا ،اینها در شکم
مادر بود یعنی بعد از آنیکه آن کیلوس درست شد اگر در بدن تو بخواهیم
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بگوییم به همانطور و همان ترتیب است که گفتیم و اگر در طفل بخواهیم
بگوییم از آن خون جگر تو نطفه حاصل میشود و نطفه در شکم مادر سیر
میکند تا علقه میشود ،باالتر میآید مضغه میشود ،گوشت میشود،
استخوان میشود ،در استخوانها گوشت میروید .بدن او که تمام شد جان
در تن او پیدا میشود و در اینجا روح در تن او میآید .روح میرود تا به
دماغ چنانکه عرض خواهم کرد و آن کیفیت اول در غذا بود و کیفیت ترقی
همان غذا بود .و اگر ترقی کل بدن را بخواهی بدانی آن است که دویم گفتم
که بعد از آنیکه نطفه پیدا شد از خون میرود در شکم مادر و در آنجا ترقی
میکند و حیات در او پیدا میشود خورده خورده میرود تا به دماغ و آنجا
به حرکت در میآید .اینها هم منزلهای ترقی است ،یعنی اول که نطفه است
به او خطاب میرسد که بیا بسوی باال علقه میشود ،خطاب میرسد بیا
بسوی باال مضغه میشود ،خطاب مستمر میآید استخوان میشود ،گوشت
بر آن استخوان میروید تا اینکه حیات در او پیدا میشود و از آنجا به دماغ
میآید ،حس و حرکت در او پیدا میشود آنوقت که دنیا میآید این طفل
آنوقت اول انسانیت اوست .طفل تا در شکم مادر است حیوان است ،یعنی
جسمی است که برای او حیاتی است و جنبشی است و احساسی است مثل
این حیوانات دیگری که در روی زمین دارند راه میروند .بعد از آنکه به دار
دنیا میآید این اول انسانیت اوست ،اول انسانیت بواسطه معاشرت انسان پیدا
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میشود ،یعنی معاشرت با پدر خود ،معاشرت با مادر خود ،معاشرت با دایه
خود ،با پرستاران خود ،با آنهایی که پرستاری او را میکنند بواسطه معاشرت
آنها ابتدا میکند انسانیتی در او پیدا میشود .انسانیت خورده خورده قوت
میگیرد تا اینکه میشناسد شب را از روز و تمیز میدهد مادر را از پدر .باز
مستمر خطاب میرسد که بیا بسوی من باال و این هی ترقی میکند و شعور
او زیاده میشود تا اینکه خورده خورده فهم او بیشتر میشود و بنا میکند
بعضی حروف از دهان او بیرون بیاید .هنوز تعمدی در حروف ندارد یک
پایی مثال در گفتن کلمه پدر ،یک دالی ،یک چیزی از دهان او میپرد ولکن
تعمدی ندارد تا آنکه خورده خورده شعور او زیاد میشود و خطاب میرسد
بیا باال و از این مقام ترقی میکند و خورده خورده به سخن میآید و اول
سخن کلماتی میگوید که از یک حرف تولد کرده و همان یک حرف را
مکرر میکند .پدر را بابا میگوید ،دو تا «با» میگوید همان یک با یاد
گرفته یک بای دیگر هم به او میچسباند بابا میگوید .یک نونی یاد گرفته
یک نونی دیگر به او میچسباند میگوید ننه ،یکتا «پ» یاد گرفته مکررش
میکند میگوید په په همچنین دده ،هلل یک حرف یاد گرفته و همینها را
مکرر کرده و آن را اسم برای چیزی گذارده .خورده خورده حروف زیاد
میشود انسانیت قوت میگیرد ،باز ندای بیا باال به او میرسد تا اینکه سخنگو
میشود ،حرف میزند ،اسم چیزها را یاد میگیرد .خورده خورده همینطور
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باال میرود شعور او زیاده میشود ،تصرف در کارها میکند .همچنین باال
میرود صنعتها میکند و کسبها میکند همینطور باال میرود تا اینکه به سن
بلوغ میرسد ،شعور او زیاد میشود ،قابل این میشود که خدا را بشناسد و
قابل این میشود که دینی و شرعی به او بیاموزند .و همچنین چیزها به او
بیاموزند و باال میرود و هی باال میرود و در این سنها جمیعا ندا به او از
غیب میرسد که بیا بسوی من باال ،و او باال میرود تا اینکه به چهلسالگی
میرسد و در آن هنگام عقل او نهایت کمال را پیدا میکند ،معرفت زیاد
میشود منتهای کمال او اینجاست ،منتهای ظهور عقل در سن چهلسالگی
است لکن چون به اینجا رسید میداند که با سنگهای این بدن نمیتواند بسوی
عالم غیب باال رود و نمیتواند به آن منزل باالیی قدم بگذارد ،المحاله باید
این سنگهای بدن را هم از خود بگشاید تا مجرد شود و بتواند در ملکوت
سیر کند ،تا به منزل اول از عالم غیب در آید .پس از این مقام بنای گشودن
این سنگ میشود ،گرهی میگشاید چشم او از قوت میرود ،گرهی دیگر
میگشاید گوش او سنگین میشود ،گرهی میگشاید مفاصل او سخت
میشود ،هر گرهی میگشاید خورده خورده ضعف و فتور در این بدن از
برای او زیاده میشود تا آنکه جمیع این گرههای بدن را از پای خود
میگشاید و این سنگ بدن را از اینجا میاندازد و پرواز میکند بسوی ملکوت
و مجرد میشود و با مالئکه در طیران است ،لذت آنوقت است ،حظ آنوقت
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است .خدا شاهد است که اگر از برای انسان نجات باشد و برای خود نجاتی
بداند وقتی از اینجا در ملکوت میرود نمیدانید که چه عیدی برای او خواهد
بود! روزی که میمیرد روزی است که باالتر از آن عیدی برای او نیست.
اوال که همان لفظ خودش را بگویم ،اوال که آن خیک گه را ،آن دیگ
گهپزی را از خود دور میکند .این خانه پر اعراض و پر امراض و پر غوغا و
پر کثافت را از خود دور میکند و جمیع آالم و جمیع مصائب دنیا که همه
تعلق به این بدن دارد همه را از خود دور میکند و مجرد میشود و در عالم
ملکوت سیر میکند .شخص آنجا برود و با ارواح و اخوان صفا در خیر و
راحت بسر ببرد چه ضرر دارد؟ چه عیب دارد؟ و از این مردن چه منقصت
برای او حاصل میشود؟ مادام که در این بدن است و در این چاه عمیق بدن
است و لوازم این بدن به او چسبیده و از اینها نمیتواند که دوری کند و
نمیتواند به اختیار خود دست از اینها بردارد مگر اینکه خدا او را توفیق دهد
واال نمیشود .در اینجا یکپاره چیزها هست الزمه اینجاست که شخص ناچار
است از آن لوازم .آیا نشنیدهای که حضرت عیسی وقتی که ناخوش میشد
به مادر خود ـ یعنی به مریم ـ میگفت که فالندوا را و فالندوا را و فالندوا
را ،اینها را برای من بجوشان و بیاور و به من بده و طفل قنداقی بود .بعد از
آنیکه مریم آن دواها را میجوشانید و میخواست به او بدهد نمیخورد و
گریه میکرد ،هی قاشق قاشق به او میدادند و او هی گریه میکرد و
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نمیخورد مریم به او میگفت فرزند! تو خود گفتی اینها را درست کن برای
من بیاور ،من به فرمان خود تو اینها را درست کردهام ،چرا تو نمیخوری؟
حضرت عیسی میفرمود آنچه گفتم به علم نبوت بود ،میدانستم این صالح
این بدن است و حال هم بحسب علم میدانم صالح بدن را لکن طبیعت قبول
نمیکند ،زمخت است ،تلخ است ،بد است ،طبیعت امتثال نمیکند آن را
لکن به علم نبوت میدانم که این خیر این بدن است .همچنین برای این بدن
اقتضاهاست ،نمیبینی که بحسب علم میداند این پای شقاقلوسدار([)]29
را باید برید و صالح او بریدن است ولی اره که بر بند پای او میگذارند که
ببرند فغان او بلند میشود ،طبیعت طاقت نمیآورد .به هر حال خورده خورده
سنگها را از پای خود به فرمان خداوند عالم به حکمی که از جانب او آمده
میگشاید و اعضا و جوارح سست میشود .به کسی گفتند چونی؟ گفت
دارم خورده خورده میمیرم به جهت آنکه چشمم پنجسال است مرده ،گوشم
دو سال است مرده ،زانوهایم یکسال است مرده ،سست شده ،قوتش تمام
شده .خدا این بدن را بنیادش را طوری قرار داده که اگر هیچ مرض به او
نرسد این بدن به آن منتهای کمال که رسید خورده خورده از بس آفتاب و
ماهتاب این عالم و سرما و گرما بر او وارد میآید و بواسطه دوران فلک
خورده خورده این بدن ضعیف میشود ،این بدن تحلیل میرود .بدن که
قدری ضعیف شد خورده خورده خون او غلیظ میشود ،هرچه بدن ضعیف
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میشود روز به روز خون او غلیظتر میشود تا به جایی میرسد که نشسته
است یکدفعه خونش منجمد میشود .منجمد که شد دیگر بخاری از او
برنمیآید ،کمکم روح بخاری تمام میشود ،چراغ روح خاموش میشود.
بدن را میبینی اگر هیچ آفتی هم به او نرسد میبینی هی ضعف او زیاد میشود،
میشود مثل چراغی که روغن او تمام شده باشد ،ضعف در روشنایی او پیدا
میشود و میشود و میشود تا اینکه آخر به لرزه در میآید و میپرد ،یکدفعه
خاموش میشود .همچنین خون هم که در بدن تمام شد روشنایی روح خورده
خورده کم میشود و کم میشود تا اینکه یکدفعه خاموش میشود .خاموش
که شد بدن میافتد دیگر این مرضها و صدمهها و آفتهایی که به این بدن
میرسد وجودهای بازیافتی است گمان نداشته باشید که اگر هیچ ناخوشی
نیاید این بدن میماند ،خیر ،کمکم ضعیف میشود و میشود تا اینکه سنگها
باز میشود و در ملکوت طیران میکند .سالهای دراز در عالم برزخ در عالم
دهر طیران میکند و در آن عالم خواهد بود تا اینکه نفخه صور شود .همینکه
صور را دمیدند سنگهای برزخی را این روح از خود وا میکند و آن اعراض
و آن امراض که در عالم برزخ هست آنها را هم از خود دور میکند میآید
به عرصه محشر و صاف شده از جمیع اعراض دنیا و اعراض برزخ ،اعراض
را از خود دور میکند تا آنکه او را وارد بهشت میکنند .وقتی که وارد
بهشت میشود باز یکپاره اعراضی است که الیق عرصه قیامت است و در
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قیامت خواهد ماند ،برای او یکپاره نقصانهاست که معطل میشود به آن
واسطه دیگر بسا کسی که یک ساعت معطل میشود بسا کسی که ده
ساعت معطل میشود ،بسا کسی که ده روز بایستد ،بسا کسی که ده سال
معطل شود ،بسا کسی که ده هزار سال بایستد تا اینکه از آن اعراض پاک
شود واال معطلیش چهچیز است؟ کسی را که هیچ حسابی نیست چه باک از
حساب دارد؟ چرا معطل بشود؟ و آنیکه از آن اعراض دارد میایستد ،چه
کار بکند؟ چطور برود؟ مرخص نمیشود برود معانقه با حورالعین کند لکن
بر حسب اعمالی که دارند حسابی برای آنها هست در صحرای محشر
همانقدر باید معطل شوند تا آن سنگها از ایشان باز شود .وقتی باز شد باالتر
میرود و میرود داخل بهشت میشود .و بهشت که میشنوی خیال مکن
بهشت را که باغی است مثل باغستان فریزن([ )]30مثال که توی صحرای
محشر که میایستی آن سرش آن باغ پیداست ،یا مثل باغهای ماهان است که
اینجا دیدهای ،خیر .آیا نشنیدهای که خدا در قرآن فرموده بهشت در آسمان
است التفتح لهم ابواب السماء و الیدخلون الجنه درهای آسمان برای کافران
گشوده نمیشود و داخل بهشت نمیشوند .پس معلوم شد بهشت در آسمان
است و این شخص از صحرای قیامت باید برود به بهشت و معلوم است
نمیتواند به آسمان باال رود مگر سنگها را از خود دور کند در صحرای
قیامت باز سنگهای محاسباتی که داشت بر پای دارد حاال در بهشت که
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میخواهد برود ،در بهشت چشمهای است که آن چشمه را چشمه حیوان
میگوید .اول میرود در آن چشمه غوطه میخورد و بعد از آن داخل بهشت
میشود و بعد از آنیکه در بهشت رفت روز به روز برای او ترقی حاصل
میشود نه اینکه در آنجا به یکحال بماند ،بلکه هر وقت به زیارت خدای
خود میرود خدا هم حلههای انوار عظمت و جالل کبریای خود را بر او
میپوشاند و او را ترقی میدهد تا آنکه بعد از چهلونه هزار هزار سال که در
بهشت ماندند آنوقت مأمور میشوند که داخل رضوان شوند .در اینوقت
ترقی دیگر میکنند ،آنجا هم ثقل آن بهشت را از خود دور میکنند ،ثقل آن
و سنگینی آن را بنا میکنند از خود دورکردن .آیا نشنیدهای که اذا تنعم اهل
الجنه بالجنه تنعم اهل اهلل بلقاء اهلل نشنیدهای که الجنه اسفلها اکل و شرب و
اعالها علم پس بهشت هم باز شکمپرستی است برای همین است که هلو
بخورند و خربوزه بخورند و معانقه با حورالعین بکنند .قصر است و نهر است
و مرغ بریان است و خرما و امثال این چیزها .اول بهشت اینهاست بعد از آن
از اینها هم باید برهد و او را اذن میدهند که داخل عرصه رضوان شود.
همینکه به عرصه رضوان رسید آنوقت دیگر تنعم او به اکل و شرب و جماع
نخواهد بود ،در آنجا تنعم او به لقاءاهلل است ،در آنجا تنعم او به نظرکردن به
وجه محمد و آلمحمد است علیهم السالم  ،صلواتاهلل و سالمه علیهم
اجمعین بهبه چه عالم خوشی است آنوقت! لذت آنوقت است! آنوقت،
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چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن
«معلوم است» به رخت نظارهکردن سخن خدا شنیدن

پس جمیع لذت ایشان در این است که نظر کنند به جمال محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره در آن روز آنها
رخسارههاشان در نهایت نضارت و نهایت طراوت است .نظر میکنند بسوی
پرورنده خود نهایت لذت این است ،دیگر لذتی از این باالتر نیست که آنها
محو جمال محمد بشوند و از خود بیخود شوند .چون به این مقام رسیدند
صاحب مشیت میشوند لهم مایشاءون عند ربهم آنچه مشیت ایشان قرار
بگیرد عندالرب که وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره عندالرب در مجلس
قرب رب که درآمدند در آنجا صاحب مشیت میشوند .نشنیدهای حدیث
قدسی را که یاابن آدم انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی فیماامرتک
اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون ای فرزند آدم منم آن خدایی که به
هرچه بخواهم بگویم بشو میشود ،اطاعت مرا کن در آنچه به تو فرمان دادهام
تا تو را صاحب حکم و فرمان کنم ،تو هم به هرچه بگویی بشو بشود ،به
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هرچه بگویی بشو فیالفور بشود .پس چون به مقام رضوان رسیدند صاحب
مشیت میشوند ،صاحب اراده میشوند ،چیز(خیرخل)بینهایتی دیگر به
ایشان میدهند و لدینا مزید اگر به آنجا رفتند مزید بینهایتی برای ایشان
است ،عطایی که اندازه برای آن نیست مزید نعمتی است ،هرچه بخواهند
عطا شود و زیاد شود مثال اگر یک بخواهد ده به او دهند ،یک بخواهد
هفتصد به او دهند ،یک بخواهد بینهایت به او دهند به جهت آنکه انما یوفی
الصابرون اجرهم بغیر حساب پس خدا در آنوقت مزید به ایشان خواهد داد
و صاحب امر و حکم میشوند و این سیری است طبیعی و این سیری است
که خدا در تدریج کل ملک قرار داده .اگر تو در این ایام حیات به مقتضای
موتوا قبل انتموتوا و به مقتضای حاسبوا قبل انتحاسبوا اگر در این ایام حیات
زهد را پیشه خود کنی و این سنگهای گران را از دل باز کنی ،روح خود را
مجرد کنی ،عالقه به هیچوجه به هیچچیز دنیا نداشته باشی ،عالقههای
برزخی را از خود دور کنی به مقتضای حاسبوا قبل انتحاسبوا عالقههای
عرصه محشر را هم از خود دور کنی که گفتهاند:
آن را که حساب پاک است
از محاسبه چه باک است
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همه را پاک کردهای .بعد از آنیکه شخص چنین کرد و حساب خود را در
این دنیا کرد و داخل جنت شد و بعد از آن قطع نظر کرد از نعیم جنت و
دانست که آن نعیم همه تنپروری است و عبادت کرد خدا را نه مثل عبادت
مزدوران ،عبادت خدا را به اینطور کرد که ماعبدتک خوفا من نارک و ال
طمعا فی جنتک بل وجدتک اهال للعباده فعبدتک پس وقتی که خدا را عبادت
کرد نه برای نعیم جنت فائز میشود به لقاءاهلل و مجاور میشود با محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین و حال آنکه در همین دار دنیا است و
هنوز به مرگ اضطراری نمرده است .پس در همین دنیا میشود از کسانی که
علم لدنی براشان حاصل شده لدینا مزید برای او حاصل شود .آیا نه این است
که در آن حدیث قدسی میفرماید اطعنی فیماامرتک اجعلک مثلی و حال آنکه
در دنیاست .پس چهبسیار مومنان که االن در دار دنیا هستند که سنگهای
عالیق را از پای خود گشودهاند و بکلی خود را خالص از برای خدا کردهاند.
پس در اینوقت صاحب مشیت و صاحب حکم میشوند.
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این کیفیت ترقی این عقل بود که میرود به منزل رضوان که خانه اول است،
از همان جایی که روز اول آمده بود ،او را در عرصه رضوان آفریده بود .اهل
عرصه رضوان مرضی خداوند عالمند ،پسندیده خداوند عالمند و راضیه و
مرضیه هستند ،داخل عرصه رضوان که شد آنجا در بساط حب خدا پا
میگذارد و این فرودآمدن و باالرفتن برای این بود که عقل استکمالی کند
و کامل شود و نهایت قوت و قدرت برای او حاصل شود و اگر این پایینآمدن
برای عقل نبود به این تفصیل علم برای عقل حاصل نمیشد ،سیر این عوالم
را نمیکرد این مقامات مفصل نمیشد ،نهایت کمالی مجمل داشت ،نوری
مختصر داشت .چون این سیرها را کرد علمش مفصل شد .مثلش را اگر
میخواهی بدانی ببین اگر چشمی به تو بدهند بینا بعد بگویند برو سیر کن،
تماشا کن و انواع گلها و ریاحین را سیر کن .در اینوقت علم بینایی مفصل
میشود و چیزها خواهی دید به جهت اینکه چشم بینا بود اول که به تو دادند
بینا بود لکن این علم به هر گلی ،به هر سنگی ،به هر چیزی برای او حاصل
نبود .حاال که سیر کرد این علوم را حاصل کرد.
خالصه این عقل در این عالمهای مادون سیر کرد و علم به هر چیزی مفصل
از برای این عقل حاصل شد .حاال که رفت بر آن سریر رضوان نشست مردی
است صاحب تصرف ،مردی است که اطالع بر کل پیدا کرده ،مطلع بر
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جمیع مملکت شده ،قادر بر جمیع مملکت شده این است که حکمای علم
سیاست مدن گفتهاند در حکمت سیاست برای سلطان الزم است که فرزند
ولیعهد خود را از قرب جالل خود دور کند و او را در جمیع ممالک محروسه
فرستد نه بطور جالل که بدانند این فرزند سلطان است بلکه بطور سایر رعایا.
مثل اینکه خدا این عقل را فرستاد تا این خاک و جاهلش کرد ،همچنین آن
فرزند ولیعهد را باید از جالل او کاست ،از عظمت او کاست ،او را مانند
یکی از رعایا کرد و او را بسوی رعایا فرستاد تا در جمیع محروسه سیر کند
و هر سخن را بشنود و هر مزرعهای را ببیند و هر قریهای را بشناسد تا بعد از
آنیکه بر سریر سلطنت نشست کسی نتواند بر او امر را مشتبه کند که اگر
بگویند از اینجا تا اصفهان صدهزار فرسخ است باور نکند ،بگوید خیر من
رفتهام اینقدرها نیست .اگر گفتند فالنقریه استعدادش پنج تومان است
بگوید من خودم دیدهام استعدادش بیش از پنجهزار نیست .بعد از آنیکه
جمیع طبقات را دید از جمیع رعیت باخبر شد ،با همه نشست ،از همه شنید،
از جمیع طبقات مطلع شد ،آنوقت چون بر سریر سلطنت بنشیند ،بر جمیع
مملکت مطلع باشد چنین که شد در هر عضو عضو این مملکت بطور قابلیت
آنها حکم میکند ،مقدار حرمت ایشان را میشناسد ،مقدار عزت ایشان را
میداند ،به اشتباه عزیز را ذلیل نمیکند .پس حکما درست گفتهاند که باید
ولیعهد را چنین کرد ،حرفی است درست .دیگر هرکس مصلحت دانسته
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کرده ،هرکس مصلحت ندانسته نکرده .این حرف حرفی است حکیمانه.
همچنین خداوند عالم هم ولیعهد خود و قائممقام خود را که عقل باشد به
ممالک محروسه فرستاد تا در هر جایی علمی کسب کند و برگردد و بیاید
به مقام اول خود .حاال که رفت در رضوان بر سریر سلطنت قرار گرفت بنای
حکومت گذارد ،اعطی کل ذی حق حقه و ساق الی کل مخلوق رزقه.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته عرض کردم که خداوند عالم جل شأنه این عالم را از برای
فایدهای آفریده و آن فایده باید بعمل بیاید ،اگر آن فایده بعمل نیاید خلقت
لغو خواهد بود .و فایده خلقت را عرض کردم خدمت محمد است و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین که جمیع هزار هزار عالم را خداوند از
برای خدمت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین آفریده که همه قیام
به خدمت او کنند و همه به فرمان او عمل کنند ،به آنچه امر فرموده عمل
کنند و از آنچه نهی کرده از آن باز بایستند .و عرض هم کردم که این خدمت
نفع به غالمان و کنیزان او میدهد و نفعی به خود آن بزرگوار نمیدهد و او
غنی است و بینیاز است از جمیع کائنات این است که برای فقر دو صفت
فرمودهاند یکی فرمودند الفقر سواد الوجه فی الدارین و یکی فرمودند الفقر
فخری و به افتخر یعنی فقر بسوی خدا آن فقر فخر من است و به آن فقر من
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افتخار بر جمیع کائنات میکنم زیراکه گدای او سلطان کل کائنات خواهد
بود و منقطع بسوی او دارای جمیع موجودات خواهد بود .پس آن فقر بسوی
خدای فخر من است و به آن بر همه کائنات افتخار میکنم .و اما فقر بسوی
مخلوقات سواد الوجه فی الدارین است و سبب روسیاهی دنیا و آخرت است.
اما روسیاهی دنیا ذلتی است که در پیش مخلوق بیچیز و ناچیز و نادار
میکشم و اما سواد وجه که در آخرت دارد از دو جهت است :یکی آنکه از
بسیاری از خیرات وا مانده و یکی آنکه مشرک شده به خداوند عالم جلشأنه
و امیدوار به غیر خدا شده و رزق خود را از غیر خدا طلبیده ،پس باعث سواد
وجه است در دنیا و آخرت .اما فقر بسوی خدا آن بینیازی از کل کائنات
است و آن بزرگوار فقیر الی اهلل بود و از جمیع کائنات بینیاز بود .پس خدمت
کائنات به او هیچ نفع نخواهد بخشود و آن بزرگوار غنی است و جمیع مردم
بسوی او فقیرند این است که خدا در قرآن فرموده یاایها الناس انتم الفقراء
الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید ای مردم! شما فقیر بسوی خدایید و خدا بینیاز
است از شما و تو میدانی که نام نامی خدا ایشانند السالم علی اسم اهلل الرضی
پس یاایها الناس انتم الفقراء الی اهلل ،اغناهم اهلل و رسوله من فضله پس خدا
غنی است و نبی و محمد صلی اهلل علیه و آله که جلوه او است و آیت او
است او هم غنی است .پس ما را برای خدمت آن بزرگوار آفریده که شاید
از خدمت او بهرهور شویم و از طاعت او به نعیم دائمی سرمدی برسیم.
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پس چون این معنی را یافتید در اینجا مقدمهای است که بایست عرض شود
و آن این است .دیروز مقدمهای دست گرفتم و به انجام نرسید و از آنچه
دیروز عرض کردم دانستی که انسان در شکم مادر تولد میکند ،اول او نطفه
است و دانستی نطفه ترقی میکند و علقه میشود .درست ملتفت شوید چه
عرض میکنم ،اولی که طفل در شکم مادر پیدا میشود نطفه است و نطفه
سفید است ،نطفه غلیظ است ،نطفه بوی معینی دارد ،حالت و مزاج معینی
دارد .چون چندی در شکم مادر بماند برمیگردد از آن حالت و علقه میشود
قطعه خونی میشود رنگ او برگشت و قرمز شد ،رنگ سفیدی زایل شد و
رایحه او تغییر کرد ،رایحه اول زایل شد ،مزاج و طبیعت اول برطرف شد
مزاج و طبیعت دیگر آمد و چون باز چندی در رحم مادر ماند و از این حالت
ترقی کرد مضغه شد ،مثل قطعه گوشتی شد .دیگر حاال حالت علقه تمام شد
و مزاج علقه برطرف شد ،صفات علقه بکلی زایل شد صفات جدیدی آمد،
حالت حالت دیگر شد که حالت حالت مضغه باشد .پس بعد از آنیکه چندی
در رحم ماند حالت مضغه هم برطرف شد در او استخوان پیدا شد ،بند بند او
از هم جدا شد ،یعنی تمیز پیدا شد میان استخوانهای او ،انگشتان او ،دست
او و پای او اصالح شد استخوانهای او معین شد احکام مضغه برطرف شد،
حاال دیگر احکام استخوان و صفات استخوان و طبیعت استخوان آمد .پس
از چندی که در رحم مادر ماند بر او گوشت پیدا شد ،پوست پیدا شد احکام
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تغییر کرد ولی احکام استخوان برطرف نشد و آن احکام فیالجمله باقی ماند
و بر او گوشت رویید و حاال هم گوشت دارد و هم استخوان دارد .درست
ملتفت شوید ،تا حال تغییر میکرد و بکلی حالت پیش برطرف میشد اما
حاال که استخوان در او پیدا شد و بند بند او معین شد ،امر استخوانی بر جای
خود قرار گرفت ،قفل و بندها همه درست شد ،گوشت بر او رویید .گوشت
که آمد استخوان را بیرون نکرد ،احواالت استخوان از میان نرفت ،استخوان
دارد گوشت هم دارد .بعد از آنیکه گوشت و پوست و استخوان چندی در
شکم مادر ماند روح در او دمیده شد و روح که آمد گوشت و پوست از پی
کار خود نرفت استخوان زایل نشد ،استخوان باقی است ،گوشت و پوست
باقی است ولکن در او روحی پیدا شد و اضافه بر آنها شد لکن تا حال روح
مسلط نبود بر اینها ،حاال جانی پیدا شد و روحی مسلط بر این بدن شد و این
روح از وقتی که دمیده شد در این بدن ،از این بدن بیرون نخواهد رفت تا
هنگام مردن .همیشه جان دارد و همیشه حرکت دارد ،حرکتدهنده این
بدن جان است ،ادراککننده جان است و احکام و سلطنت جان از این بدن
زایل نخواهد شد و همچنین در شکم مادر هست تا اینکه صالحیت پیدا کند
برای اینکه به دنیا بیاید .چون چشم او طاقت نور پیدا کرد ،بدن او طاقت
حرکت پیدا کرد ،ممکن شد مس کنند او را دست بمالند بر او و پوست او
زایل نشود ،ممکن شد بر او جامه بپوشانند و پاره پاره نشود و از هم منقطع
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نشود ،همینکه بدن او صالحیت برای دنیا پیدا کرد خداوند حکم کرد که
او را سرازیر کنند به دار دنیا و از جمله عجایب خلقت که عقول در آن حیران
است این است که طفل تا هنگامی که تولد نشده درست بر حال خود سر او
باالست و پای او پایین در شکم مادر اینطور است و هنگام تولد که میشود
او را برمیگردانند و سر او را فرود میآورند و پای او را باال میبرند تا این
طفل را به سهولت ممکن باشد بیرون آمدن .همینکه بیرون آمد از شکم
مادر ابتدای تعلق نفس انسانی به این میشود ،ابتدای تعلق دانش و فهم به این
میشود اگرچه در هنگام تولد طفل آنیکه تولد میکند بسیار ضعیف است
شعور او لکن اول شعور آنوقت است و شعورش در نهایت ضعف است و
خورده خورده از معاشرت پدر ،از معاشرت مادر ،از معاشرت دایه و پرستاران
شعور او قوت میگیرد و زیاد میشود تا به آن طوری که عرض کردم حروفی
یاد میگیرد و کلماتی یاد میگیرد و هی شعور او در بدن او زیاد میشود
لکن عقل هنوز نیامده و این نفس است در این پیدا شده و عقل هنوز نیست
و رخساره آن ملکی که عرض کردم پرده بر روی او است و این نفس اماره
در این قوت میگیرد ،روز به روز در این مملکت نفس اماره استیال پیدا
میکند ،در جمیع اعضای او ،در جمیع اخالط بدن او سرایت میکند ،همه
را به خدمت خود میدارد ،همه را کار میفرماید مانعی هم که از برای او
نیست ،کسی او را نهی نمیکند .پس این دولت باطلی است که مقدر شد
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که پیش از آنکه عقل در مملکت دنیای بدن پیدا شود این دولت باشد تا آنکه
بدن را آنقدر اصالح کند که قابل کند برای نوکری عقل و قابل کند برای
خدمت پیغمبر عقل .حاال که قبل از بلوغ است دولت دولت باطل است و
دولت نفس اماره است لکن اعضا ضعیفند و امتثال فرمان عقل را چنانکه
باید و شاید نمیکنند ،همینقدر که نفس پیدا شده اکتفا میشود و این اعضا
هم بقدر سستی خود بواسطه آن رطوبت که در بدن ایشان است امتثال فرمان
نمیکنند و به لهو و لعب مشغولند .هرچه اعضای او قوت میگیرد رطوبات
بدن کم میشود و رگ و پی محکمتر میشود ،الیق خدمت نفس اماره بیشتر
میشود ،نفس اماره بر آن مستولی میشود و فرمانهای او برحسب اراده نفس
جاری میشود آنوقت این بدن و این اعضا بنا میکند فرمان آن نفس را بردن.
این است که بنا میکند شرارت کردن ،ظرف شکستن ،جایی را خراب
کردن ،زمینی را کندن ،دیواری را سوراخ کردن و بنای شرارت و فساد را
میگذارد .خورده خورده اعضای او قوت میگیرد ،خورده خورده رطوبات
او کم میشود ،فرمان نفس اماره در او بیشتر میشود و به معاشرت پدر و
مادر و آن مربیهایی که هستند که آن مربیها للگان و ددگان باشند شعور نفس
اماره زیاد میشود لکن نفس اماره شعورش که زیاد شد شرش زیاد میشود.
این است که برای نصیحت برادرانی که طلب علم میخواهند بکنند مکرر
عرض کردهام که بدنهای شما بمنزله مکتبخانه است .ببین در این مکتب که
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درس میخواند؟ آیا شیطان در این مکتبخانه درس میخواند یا اینکه
روحاالیمان و ملک درس میخواند؟ اگر شیطان است روز به روز عالمتر
میشود و فاضلتر میشود و شرارتش بیشتر میشود زیراکه علم شیطان هرچه
بیشتر شد بر شیطنت او میافزاید بر مکر او میافزاید چنانکه بر شیطان افزود.
این شیطنت مثل آئینهای میماند سبز رنگ ،هر عکسی در او بیفتد سبزرنگ
میشود .آینه سرخرنگ باشد هرچه در او بیفتد سرخرنگ میشود .چون
شیطان است هر علم که در او بیفتد ،هر کمال که در او حاصل شود به رنگ
شیطنت و به شکل شیطنت میشود .پس علمی میشود شیطانی ،فهمی
میشود شیطانی .هرگاه در این بدن شیطان نشسته باشد و شیطان درس
بخواند اول تحصیل نحوی و صرفی ،عربیتی میکند بعد از آن حکمتی کالمی
تفسیری ،خورده خورده اصولی فقهی میخواند ،خورده خورده بنا میکند
درسدادن ،مرد عالمی میشود لکن شیطان است که باض و فرخ فی
صدورهم و دب و درج فی جحورهم فنظر باعینهم و نطق بالسنتهم و چون
در این بدن است و این بدن هم به اقتضای آن شیطان جاری میشود القابی و
آدابی برای این هست .پس این جناب آقا مالشمسعلی مثال میشود .جناب
آقا مالشمسعلی بدن دارد ،بدن لباس میخواهد .پس عمامه مولوی بر سر
میگذارد ،عصای آبنوسی بدست میگیرد ،ردای رقیق نازک میپوشد ،نعلین
عربی در پا ،گامهای کوچک کوچک برمیدارد و درس هم میگوید،
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حکمت میگوید ،کالم میگوید ،فقه میگوید ،اصول میگوید ،تحقیقات
میکند لکن شیطان است درس خوانده کمال تحصیل کرده و تو میدانی که
چنین هیکلی از اعظم اسباب شیطان است .اگر شیطان خلق را بخواهد اغوا
کند ،امتی را اغوا کند همچو هیکلی برای خود میگیرد .یک لوطی پا بهوایی
را برنمیدارد هیکل خود بگیرد .چه میکند با این؟ هرچه بگوید راه مردم
را نمیتواند بزند ،هیکلی میخواهد که اگر لب از لب بردارد هزار نفر بگویند
صدق صدق ،درست فرمود .اگر دست بلند کند میبینی هزار دست همراه او
باال رفت ،آلتی است که از این بهتر نمیشود .پس هرگاه در این مکتبخانه
شیطان درس بخواند مال میشود .این بدن اعظم اسباب شیطان میشود .ببین
بعد از آنیکه در هیکل اولی و دویمی در آمد چگونه جمیع امت پیغمبر را
اغوا کرد! با کدام هیکل میشد اینطور جمیع امت را اغوا کند؟ شما را به
خاطر میرسد که ابابکر و عمر مردمان ولی بودند؟ نخیر .خدا رحمت کند
پدر و مادر ما را ،از بس به ما گفتهاند عمر چنین است و چنان است و مذمت
عمر را برای ما کردهاند ،وقتی عمر میشنویم خیال میکنیم یک چیز سیاهی
بدهیکلی ،بد ترکیبی ،دم بسیار بلندی دارد ،ریشش هم ،یک ریش بزرگ
بدترکیبی دارد وانگهی هم که در عیدها دیدهایم شکلی میسازند اسمش را
عمر میگذارند ،آنرا هم که دیدهایم خیالمان میرسد که آن هم همینطورها
بوده و قدری هم بدتر .اگر همچو چیزی بود میشد که امت پیغمبر را بتواند
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اغوا کند؟ میشد در مقابل امیرالمومنین بایستد؟ آن بدبخت زهد از او
نگذشته بود ،ملعونی ورع از او نگذشته بود ،شدت فی جنباهلل غریبی
داشت ،چنان سعی در اجرای حدود میکرد ،چنان نظم بالد مسلمانان را
میداد که مافوق آن در میان اهل باطل ممکن نبود .همچو چیزی را شیطان
برای کار خود میگیرد .خیالتان میرسد مردکه جعلق ولی بود؟ اگر آدم ولی
بود ،آدم بیمعنی پر و پوچی بود ،محال بود ،نمیشد .لکن هیکلی بود که
امر را بر عقالی امت مشتبه کرد ،امر را بر اهل حل و عقد امت مشتبه کرد.
نه همهاش به زور شمشیر تنها بود که خیالتان برسد که به زور بود خالفت
عمر ،خیر .چنان تقوایی خرج میکرد که مردم را به آن گمراه کرد .احادیث
ساختند ،براهین درست کردند اجماع امت شد ،چیزی چند ساختند که کار
را بر سایر خلق مشتبه کردند .پس اعظم هیکلهایی که شیطان برای خود
میگیرد میباید عالم باشد ،فقیه باشد ،محدث باشد ،چیزی که میخواهد
بگوید قال رسولاهلل بگوید .شما خیالتان میرسد که آنچه اولی میگفت
همینطور پیش خود یکچیزی میگفت؟ یا دویمی آنچه میگفت پیش خود
میگفت؟ خیر ،بطوری بود این بدبخت که آنچه میگفت استناد آنرا به
حدیث میکرد .حتی آنکه دید جمعی تیراندازی میکنند رفت پیش آنها گفت
سمعت رسولاهلل یقول کذا و کذا که باید اینطور تیر بیندازند و بنا کرد
گفتن .مقصود این است که اینطور بود که با بچهها حرف میزد حدیث
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میخواند .ببین مردکه تیراندازی یاد بچهها میداد حدیث روایت میکرد،
اینطورها بودند که کار را مشتبه کردند بر خلق.
باری ،برویم بر سر مطلب ،مطلب این است که میگویم ای برادران که
طالب علمید و تحصیل علم میکنید ببینید در بدنهای شما که درس
میخواند؟ شیطان است یا ملک؟ اگر شیطان درس میخواند این بدن را
هیکل خود قرار میدهد ،اگر ملک درس بخواند هرچه بر علم او بیفزاید،
هرچه بر حکمت او بیفزاید بر اعمال صالحه او میافزاید .بر تقوی و زهد و
ورع او میافزاید در اینوقت این هلل و فیاهلل درس خوانده و آنکه شیطان در
مکتبخانه دل او درس میخواند درس میخواند مجتهد شود ،شریک مال
یتیمان شود ،شریک اوقاف شود ،درس میخواند که جگر بیوه زنان را کباب
کند ،اشک چشم یتیمان را افشره کند ،شریک اموال غایب و مجنون باشد.
درس میخواند برای اینکه قاضی شود و مرجع شود و همین در فضل این
هیکل بس است جمیع این مردم با او به ادب سلوک کنند ،حرمت از او
بدارند .یکی فحش میداد به کسی به او گفتند پس چرا پیش او میروی؟
گفت اگر نروم پوست از سرم میکند ،مرافعه که میروم حکم به مدعی من
میدهد .خوب بابا تو که میدانی این چنین است چرا اعتقاد به این داری؟
چرا با این نماز میکنی؟ غرض مردم از شر زبانش با او راه میروند ،از شر
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قلمش میترسند ،از ترس احکام بغیر ماانزل اللهش با او راه میروند پس کدام
دلیل از این بهتر برای اینکه این هیکل شیطان است که تو از شر او میترسی.
این اگر مومن است تو توی کلهاش هم بزنی ،مغز او را بکوبی ،اموال او را
ضبط کنی ،اگر در پیش او مرافعه داشته باشی یک سر مو اغماض از حق
نمیکند و نه این است که جانب خصم تو را بگیرد و بخواهد حق تو را پامال
کند .اگر جمیع اموال او را گرفته باشی فرزندان او را قتل کرده باشی و فردا
با خصم خود پیش او مرافعه بروی اگر حق با تو است حکم به تو میدهد و
جانب او را نمیگیرد .تو هرچه کردهای کرده باش ،چه دخلی به آن دارد که
تغییر احکام خدا را به جهت آن کارها بدهد؟ حاال آن معصیت کرده من هم
معصیت کنم؟ اگر همچو کنم گفتهام که تو مخالفت کردهای آیا من زنده
باشم و مخالفت نکنم؟ من هم باید مخالفت کنم .این عجب حسدی است،
عجب بخلی است که بگویم من زنده باشم که تو به جهنم بروی و من نیایم.
تو دیروز این معصیتها را کردی من امروز تالفی نکنم و بر تو حسد نبرم ،تو
اعمال دیروز را کردی و به جهنم رفتی من هم میآیم و باال چاقتر از تو هم
هستم ،آن درک پایینتری هم میروم؛ نیست اینجور اعمال مگر کارهای
شیطانی .ملک کارش آنطور است که اگر صد هزار عداوت با او بکنی و
امروز پیش او مرافعه داشته باشی ،امروز تغییر احکام خدا را به نظر آن عداوتی
که با او کردهای نخواهد داد اما شیطان و هیکل شیطان حمیت میکند،
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عصبیت میکشد برای برادر خود حکم به برادر خود میدهد اگرچه حق به
جانب مدعی او باشد ،اگر اموالی از جایی آوردند مثل سومی ،بر قوم و
خویشها تقسیم میکند ،همان اعمالی که آنها کردهاند میکند.
باری ،برویم بر سر مطلب .مسأله این بود که طفل قبل از بلوغ ،نفس اماره
در بدن او است و هنوز عقل نیامده ،به این دلیل که تکلیفها برای عقل است
و این را هنوز تکلیف نکردهاند .پس معلوم شد که عقل در این پیدا نشده ولی
نفس برای او هست و از پدر و مادر یکپاره چیزها تعلیم گرفته و از آنها فهم
تحصیل کرده و روز به روز بر فهم او هم میافزاید تا اینکه شیطانی میشود
علم او و فهم او روز به روز زیاد میشود و چون زیاده شد بر شر او میافزاید،
چون بر شر او افزود تدبیرها میکند بر معاصی و اقدام میکند بر مخالفت و
نافرمانی .خورده خورده بنای هرزگی میگذارد ،خورده خورده شرابی
میخورد ،کبابی میخورد ،دزدی میکند ،بنای شرارت میگذارد ،بنای
دزدی میگذارد ،هرزگی میکند ،فحش میدهد ،چه عرض کنم؟ مستی
میکند ،صداها میدهد .اغلب صفات که در ایشان مشاهده میکنید در دنیا
اینها صفات نفس است ،صفات عقل نیست .غرض هرزگی میکند ،فحاشی
میکند ،غیبت میکند ،تهمت میزند ،اذیت میکند ،مال مردم را حاشا
میکند ،هرچه میبیند میرباید ،لوطیگریها میکند .روز به روز شرارت او
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زیاد میشود تا نزدیک بلوغ که میرسد ،نزدیکیهای بلوغ که میرسد
هنگامی میشود که آفتاب عقل نزدیک به افق وجود او شده و نزدیک شده
که آفتاب عقل او در بدن او از افق دل او طلوع کند نور آفتاب بیشتر در این
بدن میتابد و فیالجمله در او انوار عقل ـ نه خود عقل ـ پیدا میشود .آن
هنگامی است که از برای او ثوابها نوشته میشود و هنگامی است که او را
باید تمرین کرد ،یعنی او را به عبادات و طاعات باید وا داشت و مسائل حالل
و حرام باید به او آموخت ،او را مشق به نوکری به خدمت داد .تمرین یعنی
او را بدارند به خدمت مشق بدهند به نماز ،به روزه ،به عبادات تا خوب
زیرچاق او شود و بتواند فردا که به احتالم و بلوغ میرسد نماز را به سهولت
کند ،وضو را به سهولت بگیرد ،روزه را به آسانی بگیرد .پس در این ایامی
که هنگام فجر او است نور عقل از پشت افق دل او میتابد ،اندکی شعور او
زیاد میشود و حرارتی در وجود او پیدا میشود که میتوان با او سخن گفت،
به او چیزی تعلیم کرد .رویی فیالجمله به خدا میکند فیالجمله عکس
معرفتی در دل او برای او پیدا میشود و این هنگام تمرین اوست ،باید او را
عادت داد به عبادات ،به خداشناسی؛ و عادت داد به معرفت و حالی او کرد
که پیغمبر معنیش این است ،امام معنیش این است ،من و تو را برای نوکری
آفریدهاند ،برای خدمت آفریدهاند و فردا که به حد بلوغ میرسی باید تو را
به سربازی ببرند به حضور اقدس میباید بروی آن روز تکلیف به تو میکنند.
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پس بیا ما و تو امروز مشق نوکری بکنیم که فردا ما را به نوکری خواهند
گرفت ،حکم به ما میکنند .اگر ما حاال هیچ نوکری ندانیم فردا باید
خجالت بکشیم .پس او را تمرین میکنند همینکه عقل او از افق دل او پیدا
شد و عاقل شد ،به حد بلوغ رسید تکلیف شارع به او تعلق میگیرد ،حکم
پیغمبر به او میرسد ،فرمان امام از پی او میرسد ،او را تکلیف میکنند و امر
و نهی میکنند و حدود بر او جاری میکنند .حاال دیگر توقع شرارت از او
نیست ،عقل به سر او آمده است .لکن عقلی آمده از علیین در اینجا و او
غریب است و ضعیف است مانند هاللی که در نهایت ضعف باشد .در اول
بلوغ عقل به آنطور ضعیف است و در اول عقل مانند هاللی است تا
چهلسالگی بدر میشود .پس اول نهایت ضعف را دارد و در این والیت این
مرد غریب و تنهاست ،یتیم و بیکس ،بیاخوان ،به تنهایی خود میآید در
مکه این بدن ،در مملکت این جهال برای دعوت آنها .اهل خانه او اهل
والیت او همه اهل جاهلیتند ،نفس اماره او ابوجهل است مثل سلطان
صاحبقدرت در این مملکت نشسته .میآید این هالل ضعیف ـ یعنی این
عقل شریف ـ در میانه این گروه و به آرامی و نرمی یواش یواش به اینها
میگوید قولوا الاله االاهلل لکن سر از هرجا در میکند جنود جهل سنگ بر او
میزنند ،او را اذیت و آزار میرسانند ،دندان او را میشکنند .اگر به صدای
ضعیفی بگوید بابا نماز کنید هنگام نماز است از آنطرف میبینی شیاطین
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اعوان جهل هجوم آوردند و حمله کردند ،صدهزار جور حیله و بهانه درست
میکنند ،اعضا را سنگین میکنند تا تأخیر بیفتد .البته تجربه کردهای وقت
نماز که میشود میبینی میگوید کسی در دل تو برخیز نماز کن ،همینکه
میخواهی برخیزی خیال میکنی هزار من بار ،خیال میکنی خفتو روی تو
افتاده ،کابوس روی تو افتاده .اینکه شب روی تو میافتد و تو را سنگین
میکند در کتابها اسم آن را کابوس مینویسند ،به زبان کرمانی خفتو
میگویند .وقتی وقت نماز میشود میبینی تو را سنگین میکند ،تو را به
زمین میچسباند و اگر در این اثنا فکر کنی که بیرون برویم ،شربت بخوریم،
میبینی در نهایت خفت مثل پر مرغ از جا برمیخیزی در نهایت سبکی .اگر
دهدفعه بنشینی و برخیزی هیچ غمت نیست .نمیبینی مردم روزی هزار
میل([ )]31میگیرند ،گاه هست هر میلی دو من سه من چهار من است،
خاک میکشند و هیچ غمشان نیست .وقتی چهار رکعت نماز میخواهد
بکند میبیند برای رکوع و سجود دو سه مرتبه باید خم و راست شود ،این
برایش ثقیل است ،خیال میکند کوه الوند میخواهند پشت این بگذارند،
نمیتواند دو رکعت نماز کند .این از جهت همان اعوان جهل است و نفس
اماره که او را سنگین میکند ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی االرض و
اتبع هواه پس در زمین میخ میشود و دوخته میشود و سنگین میشود .این
حالت را اگر کسی مالحظه کرده باشد میبیند این حالت را در خود که اگر
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میخواهد یکدیناری به فقیری بدهد دستش به جیبش نمیرود و شل شده و
حرکت از دست و پایش میرود لکن اگر بخواهد چیزی را بدزدد و سیلی
بر روی یتیم بزند ،مال کسی را برباید ،میبینی مثل شاهین میرود و میرباید،
ابدا بکلی در خود فتوری و سستی نمیبیند .این است که آن نفس اماره جنود
خود را حکم میکند که اعضا و جوارح را بدارند به اطاعت او ،و در این
والیت آن عقل غریب و وحید و یکه و بیاخوان و بیکس آمده در میان اینها
میخواهد اهل مملکت را به ایمان بدارد .اگر توفیق رفیق شد برای جنود
عقل غلبه حاصل خواهد شد و دائم این دو لشکر با هم در نزاعند بعینه مثل
این دو تا خروس که میایستند با هم دعوا میکنند و هریک از آندو حمله به
دیگری میکنند .مثل شیری که او را با گاوی به جنگ بیندازند آن یکی
حمله به این میکند و این یکی حمله به آن میکند .و تو اینجا بنشینی لکن
برای هیچیک غلبه نیست .لکن به محضی که حرکت کردی میان آنها ،از
هم جدا میشوند ،شیر میرود پی کار خود .دیگر شیر چه چیز ،گاو چه
چیز؟ دو تا گربه با هم دعوا میکنند چنان صدایی میدهند و حمله بر یکدیگر
میکنند مثل شیر ژیان صدا میدهند .به محضی که پیشت کردی آن میرود
پی کار خودش این میرود پی کار خودش .همینطور نفس اماره با این عقل
دعوا دارند ،تا تو پیشت میکنی میبینی نفس اماره میرود پی کار خودش.
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اگر تو نصرت کنی عقل را و نفس اماره را پیشت کنی ،نفس اماره اضعف از
این است که بتواند زیست کند .خدا میفرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا.
یکچیزی هم عرض کنم که اغلب این ناخوشیهایی که هست که شیطان
غلبه میکند از کجاست؟ شیطان آدم عاقلی است ،میداند چه کند .هرگز
شنیدهاید شیطان کسی را اغوا بکند فضله خود را بخور؟ هیچ ابدا شیطان
همچو اغوایی نمیکند ،صدهزار اصرار بکند کسی از او نمیشنود این به
جهت آن است که فضله خوردن در طبیعت انسان نیست لکن اغوا میکند
که مال مردم بخور ،اغوا میکند که شراب بخور به جهت آنکه اقتضای آن
در طبیعت انسان هست .اگر شیطان اقتضائی در طبیعت نبیند نمیآید اغوا
کند مردم را ،اقتضای هرچه در طبیعت هرکس هست به آن اقتضا او را اغوا
کند واال فضله هم که حرام است و معصیت است خوردنش مال مردم هم
حرام است ،شراب هم حرام است ،چرا به فضلهخوردن اغوا نمیکند؟ معلوم
است در طبیعت او نیست که اغوا نمیکند و شرابخوردن در طبیعت او
هست اغوا میکند .چطور شد اطاعت شیطان میکند در شراب خوردن؟
اگر همه تقصیر شیطان است فضله هم که حرام است چرا نمیخورد؟ معلوم
است طبیعت خودش اقبال نمیکند اما در شراب طبیعت خودش مایل است،
در مال مردم خودش مایل است این است که شیطان میگوید ما کان لی
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علیکم من سلطان اال ان دعوتکم فاستجبتم لی فالتلومونی و لوموا انفسکم
ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی من تسلطی بر شما نداشتم به راهی که
میرفتید من شما را نبردم مگر اینکه شما را خواندم که بیایید بیایید بیایید،
همهتان تا شنیدید آمدید .گفتم این خوب چیزی است شما هم باورتان شد.
من کی ریسمان گردنتان کردم و شما را به زور به معصیت داشتم؟ من چوب
و فلکی نداشتم .از آن طرف خدا میفرماید که من به زور و استیال شما را به
راه باطل نداشتم ،اگر به زور بود میباید به فضلهخوردن شما را بدارم ،پس
تقصیر خودش است .و بنا میکند با وجود این اشعار خواندن در تعریف
شراب که مثال نمیدانم رنگش یاقوتی است مانند لعل مروق([ )]32است،
چگونه تأللویی دارد! آتش سیال را در جام تماشا کن و هکذا از این
مزخرفات .یکپاره شعرها درست میکنند ،یکپاره توصیفات برای شراب
میکنند ،چرا نمیآید فضله را این کار کند و این تعریفات را برای فضله
بکند؟ پس همه تقصیر خودمان است.
باری ،برویم بر سر مطلب .چون این عقل آمد در مملکت بدن ضعیف بود و
آمد دعوتی کرد ،نفس اماره هم برخالف آن گفت .اگر تو نشستی تماشا
کردن و هیچیک غلبه نکردند خواستهای تماشا بکنی و خواستهای نفس اماره
بر او مستولی بشود چراکه نفس اماره چهارده سال سلطنت کرده ،مستولی
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بر این مملکت شده و همه قشون و اعوان و انصار او شدهاند و عقل یتیم
ضعیف بیکس مثل هاللی ،مثل ستاره ضعیفی در گوشه آسمان پیدا باشد
چقدر نور خواهد داشت؟ مگر اینکه تو کمک کنی عقل را .بمحضی که
کمک کردی نفس دیگر داخل آدم نیست با تو مقابلی کند ،با تو نمیتواند
برابری کند .تا نفس چیزی گفت بزن توی دهن او ،هر مرضی را در هنگام
ضعفش باید معالجه کرد و هر امری از امور دنیا را در هنگام ضعف آن
میتوان بر او مستولی شد زیرا که در هنگام قوت او ،در وقت استیالی او
معالجه بسیار قوی الزم دارد ،خیلی قوت و قدرت میخواهد تا معالجه شود.
پس اگر کسی در بلد تو خیال طغیان کرد یکی توی دهنش که زدی ،فحش
به او دادی ،میرود آرام میگیرد .اگر هیچ نگفتی یکی دیگر به کمک او
میآید قشون همهشان کمک همند تا یکی است دفعش آسان است همینکه
خواست مفسده در مملکت بکند دفع او آنوقت مشکلتر است .جمیع
امراض را در اول ظهور آن به اندک چیزی میتوان معالجه کرد که حاجت
نشود به دواها و دیگر مسهلهای قوی نخواهد و اگر دفع نکردی محتاج به
دواها و مسهلها میشوی .حاال اخالق هم همینطور است اگر در اول بروز
اندک کبری پیش تو آمد ،یا اندک حسدی در سینه خود یافتی ،یا اندکی حب
دنیا در دل تو آمد ،توی دهن نفس زدی ،فیالفور آرام میگیرد هیچ بر تو
نمیتواند تسلط پیدا کند و اگر نزدی و ماند توی سینه و ریشه کرد و شاخ و
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برگ کرد آنوقت کندنش مشکل است .حاال دیگر چطور معالجه میتوانی
بکنی؟ بسیار مشکل است اال اینکه ماها به قصد اصالح نفس و تربیت نفس
نیستیم و حاال این اخالق بد در نهایت استیال و قوت شدهاند و ما اینجا
افتادهایم عاجز و نمیتوانیم حرکت کنیم که فرار کنیم ،نفس بر ما استیال
پیدا کرده .لکن اولیای خدا مراقب خود هستند بمحضی که محبت لغیراهلل
سر از جایی بیرون آورد میزنند به کله او و او را دفع میکنند ،بمحضی که
حسد خلجان کرد در سینه ایشان او را میزنند بیرون میکنند لکن ماها حسد
را نگاه میداریم بلکه سالها مشقش را میکنیم.
چون سخن به اینجا رسید این را هم عرض کنم دائم میآیند از من مسأله
میپرسند که ما میخواهیم در نماز حضور قلب داشته باشیم ،حضور قلب
چهچیز؟ اینها را برای چه میپرسی؟ که را گول میخواهی بکنی؟ شصت سال
مشق توجه به دنیا کردهای ،مشق توجه به اعراض کردهای تا اینکه اینها در
دل تو ریشه کرده و شاخ و برگ کرده و سلطنت پیدا کرده ،قشون و اعوان
او زیاد شده تا آنکه طبیعی تو شده ،حاال آمدهای میخواهی من چیزی به تو
یاد دهم که حضور پیدا کنی؟ این نمیشود ابدا محال است که حضور پیدا
کنی .هر چیزی حسابی دارد ،اگر در مقابل شصت سال مشق توجه به دنیا
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که کردهای شصت سال توجه کنی آنوقت شاید حالت تو مثل حاالت
کسانی باشد که مشق توجه میکنند.
باری ،برویم بر سر مسأله .پس در اول امر نفس اماره را میتوان معالجه کرد
لکن اگر گذاردی ریشه کرد ،قشون او آمد و اطراف مملکت را گرفت و
تو را عادت به اعمال باطله داد آنوقت دیگر اشکال دارد .به هر حال اگر تو
عقل را نصرت کردی در این کار خیر در آن حالتی که میخواهی کار خیری
بکنی و ترددی در آن برای تو پیدا میشود عقل تو روز به روز قوت میگیرد
و نفس اماره ضعف پیدا میکند و کمکم ترقی میکند تا آنکه چهل سال
میشود .هنگام چهلسالگی عقل مثل آفتاب تابان یا مثل بدر نمایان میشود
و تمامی رخساره عقل در بدن ظاهر میشود و سلطان سلطان او میشود و
خیاالت نفس برطرف میشود .مثل حالت چهلسالگی مثل حالت ظهر است
که آفتاب در وسط آسمان است که بکلی ظلمت شب در آنوقت برطرف
میشود میرود پی کار خود .پس ظلمت شب که قبل از بلوغ بود بکلی
میرود تا وقت زوال ظهر بشود بکلی ظلمات تمام میشود .همچنین عقل در
سن چهلسالگی مثل آفتاب در وسط آسمان است .پس قبل از بلوغ نصف
شب است و در چهلسالگی نصف روز است که ظهر باشد و اندکی قبل از
بلوغ که بین طلوعین است که نور آفتاب عقل ظاهر نشده ،تمرین طفل را
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آنوقت باید کرد .هنگام بلوغ تا چهلسالگی قبل از ظهر است ،آفتاب از
وسط آسمان که سرازیر شد سایه برای چیزها پیدا میشود ،نور با ظلمت
مخلوط میشود ،خورده خورده ضعف در انوار پیدا میشود ،سایهها پیدا
میشود ،حواس کدر میشود ،حافظه زایل میشود ،فهم و شعور کم میشود
تا هنگام غروب که میرسد کیالیعلم من بعد علم شیئا میشود ،خرافت او
را در مییابد ،عقل از سر او میرود تا اینکه آفتاب غروب میکند .همینکه
غروب کرد باز شام موت در میرسد و باز شب است و تاریک ،دیگر هیچ
اثری از آن انوار نیست .این است کیفیت ترقی طفل از احواالت نطفه تا
هنگام مردن.
چون این را دانستید پس عرض میکنم که از برای طفل شریعت و برای طفل
دین خدا ـ که حقیقت انسانیت است و اصل انسانیت است ـ از برای طفل
دین هم در این عالم همین احواالت بعینه هست و این عالم مانند طفل میماند
که در هنگامی که حضرت آدم در دنیا ظاهر شد این عالم بمنزله نطفه بود و
آنچه حضرت آدم در آن حال فرمود برای اوالد خود بمنزله تربیتکردن رحم
برای نطفه است و در آن روز عالم بمنزله نطفه بود و شریعت حضرت آدم
مثل تربیت رحم بود برای نطفه .آن نطفه را که حرارتی بر آن مستولی کردند
و او را تربیت کردند و روز به روز شریعت حضرت آدم نطفه عالم را تربیت
صفحه | 448

کرد و ترقی داد و روز به روز قوت گرفت .شما خیالتان نرسد شریعت
حرارت ندارد! خدا میداند این شریعت چنان حرارتی دارد که اگر باطن آن
بروز کند جمیع آسمان و زمین را طاقت آن نیست انا عرضنا االمانه علی
السموات و االرض و الجبال فابین انیحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان
انه کان ظلوما جهوال ما عرضه کردیم امانت شریعت را بر آسمان و زمین و
کوهها ،پس از حمل آن ابا کردند و از آن ترسیدند و انسان متحمل آن شد.
این شریعت باطنش نار فلق است که میخوانی قل اعوذ برب الفلق و در روز
قیامت این نار فلق جلوه میکند ،چنان حرارتی دارد که جمیع این آسمان و
زمین و کوه و دشت و جمیع اهل محشر از او به فغان میآیند ،احدی را
طاقت مالقات آن آتش نیست و امر میکنند اطفال مسلمین را که خود را در
آن آتش بیندازند .هر طفلی خود را در آن آتش انداخت او از اهل بهشت
خواهد بود و به او آسیب نمیرسد و هرکس از آنها که ترسید و خود را در
آن آتش نینداخت از اهل جهنم خواهد بود .زنان مستضعف را به همین آتش
فلق تکلیف میکنند ،همچنین مجانینی را که در این دار دنیا مکلف نشده
بودند ،پیرمردانی که در جاهلیت پیر شده بودند دعوت پیغمبر وقتی به آنها
رسید خرافت آنان را درگرفته بود و آنهایی که مستضعف بودند اینها را به
آتش فلق تکلیف میکنند .هر مستضعفی را که در این دنیا تکلیف نکرده
بودند در آنجا به این آتش فلق تکلیف میکنند .هرکس داخل آن آتش شد آن
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آتش بر او برد و سالم میشود ،مثل آتش ابراهیم برای او میشود و از اهل
بهشت میشود و هرکس داخل آن آتش نشد از اهل جهنم خواهد بود و این
آتش باطن همین شریعت مقدسه است ،باطن همین دین شماست .این
شریعت آتشی است که در این دنیا خدا افروخته به این صورت خدا او را
جلوه داده ،جمیع ضعفای مردم را به این مکلف میکنند که داخل آتش
شریعت شوند همینکه نگاه به این آتش میکنند میبینی هی شانه به شانه
میکنند و میترسند ،زهرهشان میرود و رعبی از این آتش شریعت در دلشان
میافتد ،میگویند کجا ما میتوانیم زیر این بار برویم؟ متحمل این مشقت
بشویم؟ این چه مشقت است! تو از برای نفس اماره هزار تا بیل میزنی از
صبح تا عصر هزار میل میگیری چطور است دو رکعت نماز که میخواهی
بکنی این همه شانه به شانه میکنی؟ هی بیرون آتش شریعت میایستی و هی
ناله میکنی که زیر این بار ما چطور برویم؟ این تحمیالت را چطور متحمل
شویم؟ بعضیشان میروند داخل شریعت میشوند ،وقتی داخل شریعت شدند
میبینند اوسع از آسمان و زمین است ،دین خدا اوسع از آسمان و زمین است
ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم و ان الدین اوسع من ذلک دین خدا اوسع
است از مابین آسمان و زمین ،این شریعت جای راحت است ،جای ایمنی
است و اما در بیرون شریعت جای تعب و رنج است ،شهر سگسار است ،نه
این از آن ایمن است نه آن از این ایمن ،مثل گرگهای راه کعبه نشستهاند در
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کمین یکدیگر که تا آن یکی چشم بر هم گذارد بجهند او را بدرند .جمیع
آنهایی که در بیرون شریعتند همه در شهر سگسارند ،همه دست و پای
یکدیگر را میجوند ،همه تعدی به یکدیگر میکنند .اما مقام راحت و جای
امن و امان همین شریعت مقدسه است .پس هرکس داخل این شریعت مقدسه
شد آتش این شریعت بر او برد و سالم میشود و هرکس بیرون این شریعت
ماند او در تعب و رنج و محنت خواهد بود .جهنم سگساران است و شیاطین
دور و بر هم چنگ به صورت او میزنند و اهل جهنم تماشاش میکنند هر
یکیشان برای دیگری عذاب است .میبینی این چنگ میزند صورت او را
زخم میکند او چنگ میزند صورت این را زخم میکند ،این یکی دندان به
او میگیرد آن یکی جیغ بر سر آن یکی میزند ،فریاد میکند ،آن یکی لگد
به او میزند ،جمیعشان بال برای همدیگرند یوم نولی بعض الظالمین بعضا.
اما اهل بهشت اخوانا علی سرر متقابلین همه برابر هم نشستهاند ،برادران از
صحبت یکدیگر لذت میبرند در نهایت خوشی و راحت ،این از آن در امن
و امان و آن از این ایمن ،خدا میداند دیوانهایم ماها ،ماها اگر از این شریعت
مقدسه اعراض کنیم خیلی دیوانهایم.
باری ،سخن در این بود که این شریعت حرارت دارد و در قیامت به صورت
آتش میشود و مستضعفین را که تکلیف میکنند داخل آن آتش شوند اول
صفحه | 451

هرکه نگاه میکند زهرهاش میرود ،راه باریکی به نظرش میآید لکن برای
دوستان همچو نیست ،اوسع از مابین آسمان و زمین است و بر دشمنان خدا
از مو باریکتر است و از شمشیر برندهتر و از شب تاریکتر است ،اما برای
دوستان پهنای او از زمین تا آسمان است .پس حضرت آدم این آتشی را که
در دنیا روشن کرد مثل حرارت رحم بود و به آن حرارت عالم را طبخ کرد
و آن حالت حالت نطفه داشت و عالم را به آن حرارت طبخ میداد و نضج
میداد و علم و حکمت میآموخت و از آن آموختن حرارتشان زیاد میشد.
بعد از آنیکه حالت نطفه بانجام رسید در زمان حضرت نوح چون حضرت
نوح آمد عالم را حالت و استعداد علقه پیدا شد ،عالم مقام علقه را پیدا کرد.
نوح به شریعت خود این عالم را طبخ داد و تربیت کرد و بکلی احکام دین
آدم از میان رفت و منسوخ شد و حالت نطفه از عالم رفت و حالت حالت
علقه بود و نوح عالم را تربیت میکرد ،به شریعت حضرت نوح استعداد عالم
زیاد میشد روز به روز تا اینکه زمان حضرت ابراهیم رسید و چون زمان
ابراهیم عالم حالت مضغه پیدا کرد و حالت علقه که شریعت نوح بود منسوخ
شده بود ،شریعت نوح منسوخ شد و شریعت ابراهیم روی کار آمد .بعد از
آنیکه حضرت ابراهیم آمد همینطور به شریعت حضرت ابراهیم عالم نضج
گرفت و ترقی کرد و حرارتش زیاد شد تا زمان حضرت موسی که صاحب
ناموس اکبر و شریعت اعظم در عالم آمد .تورات را آورد ،شریعت برای
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ایشان آورد ،در اینوقت مقام بند بندهای استخوان عالم درست شد ،امتیاز
پیدا کرد ،موسی برای هر ذرهای حکمی آورد ،برای هر حالتی حکمی آورد،
اعضا و جوارح دین ممتاز از یکدیگر شد .از زمان حضرت موسی اگر
گذشتید اعضا و جوارح دین از هم ممتاز نبود ،دین مجملی در میان مردم
بود چراکه مردم را آن فهمی که احکام را برای ایشان تفصیل دهند نبود .شما
نه خیالتان برسد که در زمان آدم برای هر چیزی حکمی خدا قرار داده بود،
حاشا .همچنین زمان نوح و زمان ابراهیم ناموس و احکام که برای هر چیزی
قرار داده شد در تورات بود استخوانهای بدن دین در تورات درست شد .بعد
از آنیکه حضرت عیسی در عالم آمد بر تن این طفل عالم گوشت رویید،
پوست بر باالی آن خلق شد ،صورتبندی آن درست شد اگرچه شریعت
موسی هم از میان نرفت بلکه زینت گرفت به شریعت عیسی و حضرت عیسی
به بنیاسرائیل فرمود من نیامدهام شریعت تورات را از میان بردارم بلکه من
آمدهام تورات را کامل کنم ،نیامدهام تورات را منسوخ کنم چنانکه گوشتها
که میآیند نمیآیند استخوانها را باطل کنند بلکه میآیند اندام و ترکیب را
درست میکنند .یکپاره گوشتها که میآیند برای ترکیبند ،خوشگل میکنند
و این گوشتها که بر روی استخوان هست خوشگل است ،اگر گوشتها را
بگیرند چیز مهیب عجیبی خواهد ماند .هرگاه اصل و فرع را هردو را درست
کردند اندام پیدا میشود ،بدن به شکل صحیح میشود .بعد از آنیکه حضرت
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محمد صلی اهلل علیه و آله پا به این عالم گذاردند طفل عالم بدنش بواسطه
موسی و عیسی درست شده بود ،حضرت پیغمبر که آمد جان در تن عالم
دمید ثم انشأناه خلقا اخر فتبارک اهلل احسن الخالقین در اینجا جان در تن
عالم آمد و از هنگامی که جان در تن آمد جان دیگر از تن بیرون نمیرود تا
هنگام مردن طفل و به جهت همین است که شریعت پیغمبر منسوخ نمیشود.
حالل محمد حالل الی یوم القیمه و حرام محمد حرام الی یوم القیمه پس
چون پیغمبر جان در تن عالم دمید و بود و بود همینطور تا در زمان
حضرتامیر علیه السالم یعنی در وقتی که در غدیر خم پیغمبر خدا او را به
خالفت نصب کرد طفل عالم به دنیا آمد و بواسطه حضرت امیرالمومنین
نفس ناطقه انسانیت در عالم پیدا شد و عالم بنای انسانیت و حدود انسانیت
را گذارد ولکن چنانکه عرض کردم همینکه نفس به بدن طفل تعلق گرفت
بخارها و رطوبتهای بدن طفل باال میرود و در مابین آفتاب نفس و شعور آن
طفل حائل میشود و ظلمات پیدا میشود چنانکه در ایام گذشته عرض کردم
همینکه حضرت امیر علیه السالم منصوب به خالفت شد ابرهای حسدهای
منافقین صعود کرد و مابین حق حضرت امیر علیه السالم و طفل عالم حائل
شد و حق امیرالمومنین مخفی شد و این طفل جاهل نادان تازه تولد شد و
پیغمبر خدا از عالم رفت و دینش برقرار بود .در هنگام نصب حضرت امیر
علیه السالم طفل تازه تولد کرد و اول بچگی و جهالت طفل عالم بود .ببین
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عالم چقدر بچه بود که جمیع روی زمین کفر و ظلمت بود مگر همان چهار
نفر که نور اسالم بر آنها باقی بود و روز به روز این عالم ترقی کرد و شعور
پیدا کرد .در زمان ائمه علیهم السالم به حرارت ائمه هدی علیهم السالم
خورده خورده شعور عالم زیاد شد تا در زمان امام دوازدهم که غیبت کبری
شد این عالم از شیرخوردن وا شد و عالم را از شیر باز کردند .در زمان ائمه
شیر از علوم ائمه میخورد عالم و از حکمها و حکمتهای ایشان بهرهور
میشد .همینکه غیبت کبری شد و ائمه روی خود را پنهان کردند طفل
عالم از شیر باز شد .حاال دادند این طفل را دست ددهها و هللها و این علمای
مذهب شیعه اثناعشریه هستند که اینها بعد از ائمه این طفل را محافظت
میکردند ،آداب میآموختند ،طهارت و نجاست یاد میدادند ،حالل و حرام
یاد میدادند .پس از اول غیبت تا مدتها این عالم را دادند به دست هللها و
ددهها و آنها هم تربیت کردند .بعد از آنیکه عالم به سن هفتسالگی رسید
قابل این شد که حاال تربیتش کنند او را به مال ببرند .خدا این عالم را داد به
دست معلم ،یعنی به دست آن معلم که این طفل عالم را تربیت بکند .آنچه
ددهها و هللها میگویند همین تربیت که میکنند ،این کخ یعنی حرام است،
و پهپه یعنی حالل است ،جیش آن دور ،یعنی بول نجس است وهکذا .پس
این طفل را دادند به مکتب و معلم از برای او آوردند و خورده خورده بنای
تعلیم شد که معرفت خدا به او تعلیم کنند ،معرفت رسول به او تعلیم کنند،
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معرفت ائمه به او تعلیم کنند ،فضائل پدر و مادر به او بگویند ،یعنی فضائل
محمد و علی که پدر و مادر این امت هستند ،فضائل به ایشان تعلیم کردند
و چندی این طفل در مکتبخانه درس میخواند .و پس از چندی که گذشت
طفل را تمرین میکنند ،یعنی به او میگویند نوع تکلیفاتی دیگر ،وقتی امام
خواهد آمد این عالم را او مکلف خواهد کرد .این طفل هنوز به حد تکلیف
نرسیده و هنوز هنگام تمرین است و هنوز عالم در دست معلم است و در
مکتبخانه است .بعد از آنیکه تمرین او بانجام رسید خداوند آفتاب وجود
امام را که عقل کل است برای او جلوهگر میسازد .آن بزرگوار که آمد عالم
به سن تکلیف میرسد ،به حد بلوغ میرسد پس او یأتی بشرع جدید و کتاب
جدید ولکن آن عقل که میآید در اول ضعیف است همانطور که مثل زدم
لکن نصرت خدا از پی است و آنا فآنا او قوت میگیرد و دولت او و سطوت
او زیاد میشود و مسلط بر نفس اماره میشود و بکلی این قوانین نفس اماره
را از میانه برمیدارند و بطور عقل این عالم حرکت میکند.
چون طول کشید مختصر کنم ،همینطور میرود عالم تا ظهور محمد صلی
اهلل علیه و آله که آنوقت عقل به سن چهلسالگی میرسد و آفتاب محمدی
در زوال ظهر جلوهگر میشود و نهایت نور و استیال را پیدا میکند و در تمام
روی زمین یک سایه و یک لکه سیاهی نمیماند .عالم همینطور میماند و
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هست تا مدتی که خدا خواسته بعد از آن بنا میکند نور ضعیفشدن و
کمشدن تا اینکه در آخرالزمان باز غلبه میکند بعضی از ظلمات و عقل از
سر عالم کم میشود .نشنیدهای که قیامت بر سر شرار خلق برپا میشود
آنوقت صور میدمند و مردم در نهایت غفلتند و صور میدمند آنوقت عالم
را هنگام مردن میرسد .چندی پیش از مردن عالم حضرتفاطمه
سالماهللعلیها باال میرود به آسمان بعد از آن ائمه به آسمان باال میروند ،بعد
از آن پیغمبر به آسمان باال میرود و عالم هرج و مرج میشود .عالم به سن
خرافت میرسد ،مردم بیشعور میشوند .مدتی بر این حالت میماند آنگاه
صور دمیده میشود و عزرائیل کلی جان عالم را میگیرد و عالم میمیرد و
دفن میشود و مدتهای مدید در قبر میماند ،چهارصد سال یا بیشتر آنقدری
که خدا خواسته باشد .دو مرتبه نفخه دیگر میدمند و مردم جمیعا زنده
میشوند و به صحرای محشر میآیند ،دیگر یا از اهل جنت میشوند یا از
اهل نار.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته عرض کردم که فارسی این آیه شریفه این است که خداوند
خالق شما و بیرون آورنده شما از عدم ،خدائی که شما را از عدم به وجود
آورده فرمایشی در کتاب خود کرده و فرموده که من جن و انس را خلق
نکردهام مگر از برای اینکه مرا عبادت کنند .و جن را که در این آیه مقدم
داشته نه از جهت شرافت جن است که جن بر انس شرافت داشته باشد ولکن
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طریق بیان و طریق سخن این است که گاهی انسان از پائین به باال ترقی
میکند و گاه از باال به پائین تنزل میکند .مثال یک دفعه از باال به پائین میآئی
میگوئی من اشرفی ندارم ،ریال هم ندارم ،پول سیاه هم ندارم .این از باال به
پائین آمدن است ،اول اشرفی را که اشرف بود نام بردی و ممکن بود کسی
اشرفی نداشته باشد ریال داشته باشد ،یا ریال داشته باشد پول سیاه نداشته
باشد .پس تو گفتی که من نه اشرفی دارم نه ریال دارم نه پول سیاه .یک دفعه
پستای سخن از پائین به باال رفتن است ،مثال به کسی تو غالمی دادهای اسب
هم دادهای ،یک تومان هم عالوه دادهای ،به او میگوئی من آن یک تومان را
به تو دادم ،سهل است که اسب را هم به تو دادم ،سهل است غالم را هم به
تو دادم .این از پائین به باال رفتن است .حاال خداوند در این آیه از پائین به
باال رفته ،میفرماید جن را از برای بندگی آفریدهام ،خیلی خوب مناسب است
برای بندگی هم هست ،جن را که سهل است انس را هم برای بندگی
آفریدهام ،همه را من برای بندگی آفریدهام .پس ماخلقت الجن و االنس اال
لیعبدون آیا ممکن است جنی که رتبه او پست است برای فعلگی آفریده باشند
و انسان را برای فعلگی نیافریده باشند؟ لکن میفرماید من جن را که مناسب
عملگی بود برای عبادت آفریدم سهل است که انس را هم برای اینکه مرا
بپرستند آفریدهام ،نمیخواهم روزیی از ایشان ،از این جن و انس من رزق
نمیخواهم ،آنها را نیافریدهام که عملگی کنند یا غارتی کنند یا زحمتی
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بکشند روزی برای خود پیدا کنند و از برای این هم نیافریدهام که به من
کمک کنند ،به من طعامی دهند یا به من روزی دهند ،ایشان را نه از برای
روزی خودشان نه از برای روزی خودم آفریدهام .خلق نکردم ایشان را مگر
برای بندگی و عبادت ان اهلل هو الرزاق خداوند عالم اوست رزاق از برای
همه جن ،از برای همه انس .معلوم است کسی که خود میآفریند بندهای را
فکر روزیش را هم میکند چون سخن اینجا آمد و اینطور شد و خدا ابتدای
سخن را اینطور کرد اینجا دقیقهای است آن را باید عرض کرد اگرچه از
مطلب دور میافتیم لکن خدا خواست سخن را اینجا کشانید.
اعتقاد شما مومنان این باشد که این کسبهایی که شما میکنید ،اینها روزی
دهنده شما نیست .روزی شما در کسب شما نیست ،شیطان میخواهد شما
را گول بزند کسی از شما چنان نپندارد گمان نکنی که به شرق دست خود
روزی پیدا میکنی یا نان میدهی یا رزق تحصیل میکنی .آیاتجربه نکردهای
کهچه بسیار کاسب ماهر شب و روز جان میکند و شب که میشود هیچ
پیدا نکرده تجربه نکردهای که چه بسیار بیکاری که ول میگردد و مبلغهای
خطیر به ناگاه بگیر او میآید؟ آیا تجربه نکردهای که چه بسیار میشود که
از صبح تا شام بسا چکش میزنی آن شب آن نانی که میخوری از آن کسب
نمیخوری ،جای دیگر روزی تو حواله شده بوده ،آنی که از صبح تا شام
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چکش زدی تحصیل کردی آن را نمیخوری ،حواله میشود روزی تو در آن
روز به جای دیگریبسا آنکه مبلغی کار کرده در کیسه خود میگذاری به
ناگاه دزد میآید آنها را میبرد .بیست سال تجارت میکنی ،هی جمع میکنی
مال تحصیل میکنی ،هر ساله روانه بمبئیای و هی زیاد میشود ،سال بیست
و یکم جمیعش غرق میشود .این همه زحمت کشیدی دخلی به روزی تو
نداشت و از جای دیگر خوردهای .پس اعتقاد خود را کامل کنید و مپندارید
که این کسبی که میکنید هیچ دخلی به روزیهای شما دارد ،یا این روزیی
که میخورید دخلی به کسبهای شما دارد
و کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه
و کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا

چه بسیار عاقل دانائی که جمیع راههای او سد شده و چه بسیار جاهل نادان
که میبینی امر او در کمال خوشی میگذرد .کسب ندارد اصال و شصت
سال است که خودشان و عیالشان همه روزی میخورند .پس دخلی به کسب

صفحه | 461

ندارد .اعتقاد خود را ضعیف نکنید و چنان مپندار که روزی در کسب
خودتان است .شخص اعتقاد خود را اگر درست کرد دیگر این حرص از
برای چه در کسب و کار و جان کندن ،هی ده آباد کند ،هی امالک درست
کند ،اینها را برای که میکنی؟ روزی دخلی به این اوضاع ندارد)]33[(.
به هر حال ،پس اگر دانستید که رزق شماها دخلی به این تقالها و جان
کندنها و این مشغولالذمگیها و این حق و ناحقها ندارد و تصدیق کردید
قول خدا را که ماارید منهم من رزق و ماارید ان یطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین ،اگر تسلیم کردید انسان دیگر تقال و تالش کمتر خواهد
کرد ،حرص کمتر خواهد زد .کسی نگوید پس فایده کسبهای ما چیست؟
میگویم نمیدانی چه فایده دارد .کسب را آفریدهاند تا تو را از معاصی
بازدارند و صبح تا شام مشغول کسب باشی و فرصت نداشته باشی معصیت
کنی .آیا عبرت نمیگیری که اغلب عاصیان بیکارانند ،اغلب عاصیان نان
مفتخوارانند ،آنهائیاند که بیکار میگردند .مثال خان است ،خانزاده
است ،شاهزاده است نان مفت که دارد بیکار هم که هست انسان هم که
مخلوق برای حرکت است میخواهد یک کاری بکند ،کاری نیست البد
است سگ پیدا کند ،البد است قوش پیدا کند ،البد است شکار برود ،بیکار
نمیتواند بگردد کسب هم که ندارد البد به هزرگیها میافتد ،در مجالس
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بطالین بنشینند و تخمه بشکنند ،اینطرف و آن طرف بنشینند ،پا روی پا
بگردانند ،هرزگی بکنند ،لوطیگری بکنند ،جمع بشوند به غیبت،به تهمت،
به هرزگی ،مفسدههای عظیم اینها جمیعا از بیکاری پیدا میشود .پس این
کسب را خدا خلق کرده که مردم گرفتار کسب باشند و از معاصی باز
میایستند واال رزق دخلی به کاسبی ندارد حتی آنکه اقل کسبی که امر
کردهاند ائمه به آن که عذر کثیری به آن قطع میشود ،اقل کسبی که
فرمودهاند این است که صبح که میشود پشت خانهات را جاروب کن،
سبوی آبت را بگذار آنجا بنشین .تو این کار را بکن رزق تو از هر جا باشد
خواهد رسید و کردهاند و مداخلها دیدهاند .اگر کار نداری ،بیکاری ،در
یک دکانی بنشین ترازوئی هم داری پیش روی خود بگذار ،ترازو هم نداری
نداشته باش ،همینکه نشستی به انتظار روزی ،خدا روزی را میرساند .کی
نشستی که خدا به تو نداده؟ خدا میگوید من میدهم بنشین به انتظار رزق
ببین چهطور خدا میدهد .همینطور کردهاند و باعث برکتها شده و روزیها
برای ایشان زیاد شده .
باری ،برویم بر سر مسأله ،از این آیه شریفه معلوم شد که ما و شما را برای
عبادت آفریدهاند .نه خیال کنید شما که این کسب و کار برای تحصیل
روزی برای خودتان است میکنید ،باید محض بندگی باشد هر کاری که
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میکنید ،هر کاری که میکنید باید برای بندگی باشد و عرض کردم این
بندگی و عبادتی که ما را برای آن آفریدهاند محقق و ثابت میشود به اطاعت
محمد و آلمحمد صلواتاهلل و سالمه علیهم اجمعین .هرکس اطاعت این
بزرگواران را کرد خدا را پرستیده و هرکس اطاعت این بزرگواران را نکرد
خدا را نپرستیده .پس مطیع ایشان به فایده خلقت عمل کرده و عاصی ایشان
به فایده خلقت و غرض خدا عمل نکرده .پس ما را برای خدمت و
فرمانبرداری محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین آفریدهاند .حاال
ممکن هست ما را برای خدمت بیافرینند و ما خادم باشیم و هیچ مخدوم
نداشته باشیم؟ پس هیچ زمانی نیست که حجت خدا در روی زمین نباشد و
هیچ عصری نیست که مخدوم کل کائنات در زمین نباشد و همه خدمتکاران
او باشند و مخدومی که علت کل کائنات است نباشد و همین دلیل است
برای اینکه امام زمان امروز موجود است و امام زمان امروز زنده است و امام
زمان امروز مدبر است برای کائنات ولکن پادشاه است و مصلحت را او بهتر
دانسته و در این قلیل ایام صالح چنین دانسته که رخساره مبارک خود را از
خدام خود بپوشاند ،پرده بر روی خود بکشد و رعیت او را نبینند .پادشاه
است یک دفعه دلش میخواهد در ارگ خود بنشیند و بگوید مرخص نیست
کسی پیش من بیاید و کسی او را نبیندلکن عمال او و نواب او و وزرای او
در اطراف مملکت او هستند و احکام را جاری میکنند و ذکر پادشاه را
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تجدید میکنند .هستند آنها لکن پادشاه صالح چنین دانسته که رخساره خود
را پنهان کند از رعیت در این ایام قلیله این پادشاه رخساره خود را پنهان
کرده .مگو چرا میگوئی ایام قلیله ،اگر بدانی عمر دنیا را میدانی این هزار
و کسری سال خیلی کم است .میدانی این مدت در پیش عمر دنیا بسیار
قلیل است ،تو خیلی میشماری لکن این هزار و کسری سال چیزی نیست،
این هزار سال چه چیز است ! آیا نشنیدهای که سیدالشهدا در رجعت پنجاه
هزار سال سلطنت میکند؟ همچنین دولت امام زمان دولتی است که نیست
برای او انقراضی ،تا نفخه صور دولت دولت ایشان است وقتی که گذشت
این اباطیل ،گذشت این دولت باطل و زمان ظهور شد اول دولت حق است
و در قیامت هم دولت دولت محمد و آلمحمد است سالماهلل علیهم ؛ حکم
حکم ایشان است .
عرضم این بود که نمیشود خادم را برای خدمت بیافرینند و مخدومی نباشد،
لکن حکمت اقتضا کرده است که در این زمان قلیل رخساره خود را پنهان
کنند .
برویم بر سر مطلب ،اینها را برای این عرض کردم که چون امروز جمع
کثیری تازه آمدهاند و نشنیدهاند ،بشنوند .عرض کردم در ایام گذشته که این
دین و ایمان به منزله انسانی است که این انسان اول تولدش در شکم مادر
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نطفه میشود ،بعد علقه میشود ،بعد مضغه میشود ،بعد استخوان میشود،
بعد گوشت بر او میروید ،بعد از آن جان در تن او پیدا میشود ،بعد تولد
میکند ،بعد مدتی شیر میخورد و بعد از آن از شیر باز میشود .خورده
خورده مربیان او را تربیت میکنند تا به سن هفت سال میرسد و آنوقت او
را مال میبرند و روز به روز بر فهم او و علم او میافزاید تا اینکه نزدیک بلوغ
میرسد او را تمرین میکنند و خورده خورده به حد بلوغ میرسد و مکلف
میشود .دیگر حاال اگر خالف کرد او را حد میزنند چنانکه انسان اینطور
است این دین هم به همین سیاق است .این عالم در زمان حضرت آدم نطفه
بود ،در زمان حضرت نوح علقه شد و همچنین مضغه شد و استخوان و
گوشت و روح در او دمیده شده تا در زمان حضرت امیر عرض کردم دنیا
تولد کرد و حضرت امیر صلواتاهلل علیه مادر است از برای این امت و جمیع
خلق و کائنات امت محمدند و فرمود انا و علی ابوا هذه االمه من و علی پدر
و مادر این امتیم و تو میدانی که پیغمبر ما مبعوث بر جمیع کائنات است و
جمیع کائنات امت اویند .پس جمیع کائنات فرزند میشوند از برای محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین و مادر کل حضرت امیر است
صلواتاهلل و سالمه علیه چنانکه در ایام گذشته یک روزی تفصیل بیشتر دادم
و بیان کردم که پیغمبر پدر است برای امت و عرض کردم حضرت امیر مادر
است برای این امت و این اختالفها همه در والیت او میشود .پیغمبر فرمود
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لیس االختالف فی اهلل و ال فی و انما االختالف فیک یا علی اختالفی در خدا
و در من نیست ،اختالفی نیست مگر در تو یا علی و معلوم شد حضرت امیر
علیه السالم مادر است برای امت و چون مادر شد خوبی و بدی این امت و
زشتی و خوشروئی این امت و سعادت و شقاوت این امت در شکم مادر
صلواتاهلل و سالمه علیه پیدا میشود ،یعنی در والیت علی بن ابیطالب که
السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امه یعنی سعید کسی
است که در والیت علی بن ابیطالب سعادت پیدا کرده و شقی کسی است
که در والیت علی شقاوت پیدا کرده و تمکین از والیت او نکرده و او را به
امامت و خالفت بالفصل قبول نکرده ،یا کرده و فضائل ظاهره او را انکار
کرده و به این واسطه شقی شده و کافر شدهآیا نشنیدهای که فرمودند االنکار
لفضائلهم هو الکفر انکار فضائل ظاهره امیر مومنان کفر است ،واقعا کفر
است ،واقعا نجس میشود آدم ،مخلد در جهنم میشود به انکار فضائل
ظاهره .پس هرکس انکار فضائل ایشان کرده در باره ایشان و در والیت
ایشان هالک شده .پس شقی کسی است که در والیت علی بن ابیطالب
شقی شود ،همچنین سعید کسی است که در والیت علی سعید بشود و اقرار
به امامت او بکند ،اقتدا به او بکند ،اقرار به فضائل او داشته باشد ،تمکین
کرده باشد برای فضائل علی بن ابیطالب .پس السعید من سعد فی بطن امه
یعنی فی والیه علی صلوات اهلل علیه .این است که فرمودند هلک فی اثنان
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محب غال و مبغض قال میفرماید حضرت امیر که در باره من در والیت من
دو نفر هالک شدند  :یکی آن کسی که مبغض من و دشمن من است و یکی
آن که از بسیاری دوستی در باره من غلو میکند .آن که در باره ایشان غلو
میکند البته آن هم کافر میشود و البته مکذب است برای علی بن ابیطالب
و افترا بر علی بن ابیطالب میبندد و علی بن ابیطالب خودش میگوید انا
عبد من عبید محمد و آن شخص غالی میگوید که ایشان خدایند .پس ببین
که این شخص تکذیب امیرالمومنین کرده ،تکذیب پیغمبر کرده ،بلکه
تکذیب خدا کرده و هرکس تکذیب خدا کرد البته کافر شود .بهرحال سعید
کسی است که در والیت علی بن ابیطالب سعید شده و شقی کسی است
که در والیت علی بن ابیطالب شقی شده .در صلب پدر ،پسری و دختری
نیست ،زشتی و جمالی نیست و سیاهی و سفیدی و کوتاهی و بلندی نیست.
همه اینها در رحم مادر پیدا میشود هو الذی یصورکم فی االرحام فرموده و
صورت در شکم مادر پیدا میشود .جمیع هفتاد و سه فرقه اسالم در صلب
پدر ،یعنی در اقرار به نبوت محمد صلی اهلل علیه و آله اختالفی ندارند و همه
اعتقاد دارند به محمد صلی اهلل علیه و آله ولکن هفتاد و دو فرقه از اسالم به
واسطه علی بن ابیطالب هالک شدند و یک فرقه از آنها به واسطه علی بن
ابیطالب نجات یافتند .پس مقصود همه این است که حضرت امیر مقام مادر
را دارد ،ائمه طاهرین مقام مادر را دارند .همینکه حضرت امیر بخالفت
صفحه | 468

نصب شد دین از گریبان مادر سر بیرون کرد و امر همه عالم محول به
حضرت امیر شد صلوات اهلل و سالمه علیه و جمیع عالم بایستی از پستان
والیت علی علیه السالم شیر بخورند و این شیر ،شیر علم است و این شیر،
شیر ایمان است و جمیعا بایستی از او طعام بجویند .فلینظر االنسان الی طعامه
انا صببنا الماء صبا ثم شققنا االرض شقا میفرماید خدا که انسان نظر کند به
طعام خود که این طعام را چگونه پیدا میکند و از کجا پیدا میکند .امام
میفرماید یعنی نظر کند به علم خود که این علم را از که میآموزد .چنانکه
طعام بدن این نان است و این غذاها ،طعام جان تو هم علم است و شما غافلید
از این علم ،نمیدانید که چقدر ایمان به این علم رشد میکند و قوی میشود
و هرچه طعام نخوری و تجدید ایمان نکنی واهلل ایمان ضعیف میشود ،مریض
میشود ،خورده خورده میمیرد .پس قدر این مجالس را بدانید و این است
مجلس ذکر که ما مأمور شدهایم که حاضر شویم در مجلس ذکر جائی است
که ذکر آلمحمد علیهم السالم میکنند و علوم ایشان نشر میشود و شما از
شنیدن این علوم ایمانتان زیاد میشود ،متذکر ایمان میشوید ایمان قوت
میگیرد و اگر مدتی ترک کنید این علوم را البته ایمانتان ضعیف میشود.
تجربه نکردهاید که جمعی که رفتند به والیات فرنگستان و مدتی گذشت
آثار اسالم را ندیدند ،عقایدشان فاسد شد ،کمکم عقایدشان مرد به طوری
شد که بکلی بیدین شدند ،از دین برگشتند و سخریه و استهزاء به دین و به
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ائمه مسلمین میکردند .اینها همه به جهت این است که دینشان مرده است.
وقتی انسان در بلدی که ذکر خدا و رسول و ائمه سالماهلل علیهم میشود
باشد روحاالیمان او زنده میشود .اگر بیرون رفتی در بلدی در بیابانی رفتی
که هیچ طعام نباشد ،این بدن منجمد تو خواهد کاهید و خواهد مرد از
بیطعامی و بیغذائی .همینطور جان ایمانی تو اگر تو در بلدی باشی که
هیچ ذکر ایمانی و علمی و معرفتی در آن نشود البته ایمان تو خواهد کاهید.
همه چیز عالم اینطور است .آیا نیست که تو یک شعر میدانی اگر ده سال
ترکش کردی بکلی از یاد تو میرود؟ یک عبارت را اگر ده سال ترک کردی
فراموش خواهی کرد؟ همین زبانی که داری شصت سال است به آن سخن
میگوئی و از طفولیت به آن بزرگ شدهای ده سال که گذشت خورده خورده
کلمات یاد تو میرود ،اسم بسیار چیزها را فراموش میکنی ،بسا زبان را
بکلی فراموش میکنی .چه بسیار عرب که آمده اینجا مانده چند سال که
گذشته ابدا عربی را فراموش کرده .این سیاههائی که میآرند زبان خودشان
را فراموش میکنند به جهت آنکه مدد نمیرسد در این والیت و کسی با او
به این زبان حرف نمیزند ،مدد که نمیرسد تمام میشود .همچنین ایمان،
نه این است که این امر در عالم امر سستی باشد ،خیر همه عالم همینطور
است .پس اگر نشنوی از جنس ایمان و از جنس کلمات معرفت ،البته ایمان
تو ضعیف میشود ،خورده خورده ایمان تو خواهد مرد .پس بدان آن جماعتی
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که تارک هستند برای مجلس ذکر آلمحمد عمر خود را در بیابانها و شهرها
به باطل صرف میکنند و گریزان از مجالس علم و از مساجد و از جاهائی
که در آنجا اهل علمند برای ایشان روحاالیمان نخواهد ماند .این است که
فرمودند در حدیثی امام میفرماید اگر نبودند در زمان غیبت علما که
نگاهدارند دلهای ضعیفان شیعه را چنانکه سکانی کشتی کشتی را نگاه
میدارد ،اگر علما نبودند در زمان غیبت هرآینه جمیع مردم مرتد میشدند
لکن علما هستند و تجدید میکنند دین را و ایمان را و تکرار میکنند دین
را ،پیش اینها دین میماند واال دینی نمیماند .چه تعجب میکنی؟ اگر ماست
توی والیت نیاید ماست نیست ،اگر پنیر در والیت نیاورند پنیر نیست .حاال
دین و ایمان اگر توی والیت ،مسلمی نباشد که این متاع را بیارد مشکل که
به دست کسی بیاید .حاال میخواهیم ببینیم بقال این پنیر کیست؟ که این
متاع را دارد؟ بقال این پنیر و صاحب متاع دین و ایمان علما هستند .اگر
اینها لب ببندند و دیگر پنیر نفروشند توی والیت دیگر پنیر از کجا میآرند؟
ندارند پنیری .اگر بگوئی که همین نمازت را و همین روزهات را ،بگوئی
اینها را که خودم میدانم احتیاج به علما ندارم ،میگویم حاال تو میدانی
نهایت یک کج و واجی هم که راه میبری به بچه خودت یاد دادی آن هم
یاد میگیرد ،اما یاد که ندادی یک پشت دو پشت که گذشت این کج و واج
هم برباد میرود ،بکلی دین و ایمان از میان خواهد رفت ،حالل میرود حرام
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میرود بکلی میبینی آثار اسالم از میانه گم شد .از اول پدر و مادر تو یک
چیز کج و واجی یاد تو دادند تو کج و واجتر از آن یاد بچهات دادی وانگهی
که اگر علما زبان ببندند یاد علم دیگر نخواهی کرد .اگر کسی حرف علمی
هم بزند میگوئی برو بابا اینها را مالها از خودشان درآوردهاند ،هیچکس هم
نیست این حرفها را بزند چند سال بر این نمیگذرد ،ده سال پانزده سال بر
این نمیگذرد مگر اینکه آثار دین از عالم برطرف میشود.
مقصود این است که جان ایمانی و روحاالیمان غذا میخواهد و غذای آن
علم است .پس در عهد حضرت امیر و در عهد ائمه طاهرین علیهم السالم
این عالم از پستان والیت شیر خورده ائمه علوم خود را تعلیم مردم میکردند
و همینها شیر است از این جهت اهل علم تعبیر ،تعبیر کردهاند که هرکس
در خواب ببیند شیر میخورد در بیداری علمی برای او نصیب میشود .پس
این شیری که خدا به این عالم خورانید شیر علم آلمحمد علیهم السالم بود.
از زمان حضرت امیر تا غیبت کبری عالم را ائمه شیر میدادند و ایمان مردم
از علوم شیر میخورد و روحاالیمان هم بچه بود و قوتی و قدرتی برای او
نبود .چگونه بچه نبود و حضرت امیر نمیتوانست چیزی بفرماید؟ معلوم
است دین هنوز بچه است ،نمیایستد سرپا ،در قوهاش نیست بایستد مگر
اینکه بپاش بدارند .ندیدهای بچه که زبان نمیفهمد و گریه میکند صدهزار
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تدبیر میکنی که او را ساکت کنی نمیتوانی ،عاجز میشوی .همچنین ائمه
طاهرین عاجز شدند که این مردم را به اعتدال حقیقی بدارند .حضرت امیر
نتوانست آن نماز تراویحی را که قشون خود او میکردند موقوف کند،
سنتهای عمر را نتوانست تغییر بدهد .پس در عهد ائمه دین مردم نمیتوانست
بایستد سرپا ازبس ضعف داشت ،صدای واعمراه از لشکرش بلند شد،
نمیتوانست احکام شیخین را تغییر بدهد .مردم بیعت که با حضرت امیر
میکردند ،بیعت میکردند بشرطی که آن حضرت سنت شیخین را تغییر
ندهد .اگر میخواست به کتاب خدا و سنت رسول حکمی کند قبول
نمیکردند .حاال به جهت ضعف ایمان عالم بود و ائمه نمیتوانستند با عالم
بدرستی راه روند چنانچه مادر نمیتواند به فرزند شیری خود بدرستی راه
رود .باید بر کثافتش صبر کند ،بر نجاستش صبر کند ،بر امراضش صبر کند،
بر ضعفش صبر کند .باید به این شیر بدهد تا اینکه روز به روز قوت بگیرد.
پس عالم را شیر دادند ائمه تا زمان غیبت که شد عالم را از شیر باز کردند.
غیبت که شد دیگر علم مجددی ،حدیث مجددی از خدا و رسول و ائمه
صادر نمیشد .بعد از آن در غیبت کبری عالم را دادند دست ددهها .بایستی
اول ددهها تربیت بچه کنند ،بچه که از شیر باز میشود دده ضرور دارد ،اول
دده میخواهد نه هلل .زنان به جهت ضعف عقولشان مناسبتشان با اطفال بیشتر
است و چون مناسبتشان به اطفال بیشتر است اطفال بیشتر به آنها انس
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میگیرند ،صدای ایشان ضعیفتر است بچه صدمه از صدای ایشان
نمیخورد .امر و نهی زنان بیعاقبتتر است ،امرشان و نهیشان ضعیفتر
است و زن عقلش هم ضعیف است از این جهت صبر میکند بر قذارتش ،بر
نجاستش ،بر کهنه شستنش ،بر تر و خشک کردنش ،بر این جور چیزها زنان
صبر بیشتر میکنند .مردان را آن حوصله نیست که با اطفال راه بروند و با آن
کثافات صبر کنند .
پس طفل عالم را خداوند عالم در اول غیبت کبری بدست ددهها داد که
بتوانند بر قذارتهای او صبر کنند و این ددهها علمائی بودند که عالم را تربیت
میکردند .حاال دیگر علما قهر نکنند که بیادبی به ایشان شد ،اسم دده به
ایشان گفته شد .وقتی ائمه مادر شدند اینها دده باشند طوری نمیشود .پس
اینها مقام ددهها را دارند از برای تعلیم بچه عالم .میدارند مومنین را که روی
خود را بشویند ،میدارند آنها را که طهارتی بگیرند .پاک باشید ،جامههاتان
را بپوشید اینطور است شریعت ،میگویند رو به باد بول مکنید ،بچهها را
برمیگردانند که باد نزند به صورت شما و به رختهای شما بول بریزد.
میگویند پشت به باد بول مکنید که از پشت سر باد میآید دامنهای شما را
توی بول میاندازد نجس میشود .رو به آفتاب ننشینید ،پشت به آفتاب ننشینید
و هکذا یاد بچهها اینگونه چیزها میدهند چگونه بول کنید ،چگونه تغوط
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کنید .میگوید بچهها به همدیگر مزنید ،کله همدیگر را مکوبید بعینه
همینطور مثل بچههابه ایشان میگویند من شام تو را در نعلبکی و بشقاب
جدا کشیدهام ،شام او را جدا ،تو دیگر دست به شام او مکن اینها عباره
اخرای همانهاست که این مال او را نخورد آن مال این را نخورد ،گوسفند
همدیگر را ندزدید .به او میگویند چرا خانه این را تصرف کردی؟ چرا توی
کله این زدی؟ کار بچهها همیناست ،دده هم برای همین کارهاست که
اینها را نظم و نسق بدهد.
خالصه این عالم چندی در دست ددهها بود بعد از آن چندی که گذشت و
بزرگ شدند این اطفال از برای ایشان هللها هم قرار دادند ،بناشد که ایشان را
بدست هللها بدهند .از شروط هلل هم این است که قدری این هلل باید مسن
شده باشد ،عقل او ضعیف شده باشد .اصل اصلیش هم این است که
کمادراک باشد .هرچه هلل کمادراکتر باشد بچه بهتر رشد میکند و بچه با
بیادراکی هلل میسازد تا یکپاره کارها و بازیها بکنند «امیر قافله را یک
تغافلی شرط است» باید بچه یکپاره خرابکاریها بکند و المحاله دارد
خرابکاری و هللها متحمل میشوند .حاال کجا میتواند آن مومن کامل
متحمل آن خراب کاریها بشود؟ هلل هم تحمل میکند که آنها را نهی نکند،
یا میگوید عیب ندارد بلکه گاهی کمکش هم میکنند تا اینکه این بچه
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بازیهای خود را بکند .همچنین این طفل عالم هم هلل ضرور دارد ،هللها هم
دانششان قریب به ددهها است ،فهمشان مناسب اطفال است لکن جهت
مردانگی در آنها هست لکن هللها چون جهت مردانگی در ایشان هست
بعضی هللهای این عالم میان این علمایند و آنها علمائیاند که مردانگی
کردند ،یعنی از برای آنها جهت معرفت و جهت حکمت بود ،آنها هلل بودند.
آن اولیها همان جیش دور دور میگفتند ،پات را همچو بگذار ،رختهات را
چه کار کن همینها بود لکن هللها چون جهت مردانگی دارند و الرجال
قوامون علی النساء پس مردان قدری معرفتشان و فهمشان زیادتر بود از برای
مردم جدیداالسالم هللها درست شد .حکما و عرفائی چند درست شد و
فراغت پیدا شد .چون از امر فقه و از ظواهر شریعت ظاهره پرداختند ،نوشتند
کتب در حکمت و یاد مردم دادند معرفت خدا را ،معرفت رسول را ،معرفت
ائمه را ،طریقت یاد مردم دادند ،اخالق یاد مردم دادند .همینطور طفل عالم
بزرگ شد تا خورده خورده به جائی رسید که طفل را باید ببرند به مکتب
وقتی که به سن هفت سالگی رسید آنوقت هنگامی است که طفل را باید
به مکتب برد .اگر پیش از هفت سالگی طفل را پیش معلم ببرند پژمرده
میشود ،مهموم و مغموم میشود ،رشد نمیکند .طفل تا هفت سال آقاست،
از سر هفت سالگی تا هفت سال دیگر باید نوکر باشد .امرش کنند نهیش
کنند از بازیش بگیرند و نوکر باید باشد .تا آن هفت سال اول آقا بود هر طور
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رأی او بود باید حرکت کنند ،نباید بگذارند مهموم و مغموم شود .سن
چهارده که شد آنوقت وزیر است به جهت آنکه نوکری کرده حاال دیگر
قابل وزارت است ،تا هفت سال طرف مشورت میشود و هکذا و از آن به
بعد باید عبد باشد .پس طفل عالم را هفت ساله که شد بردند به مکتب و آن
مالی مکتبی و آن آخوندی که در مکتب است و معلم است معلوم است عقل
او دخلی به دده ندارد ،عقل او دخلی به عقل هلل ندارد ،معلم آداب او دخلی
به آداب هلل و دده ندارد .بچه را وامیدارد به علم و دانش ،بچه را وامیدارد
به فهم و حکمت .اگر توی مکتبخانه دیگر برود ،اگر اینطرف و آنطرف
نگاه کند چوب انار است و تربیت .طفل نمیتواند توی مکتبخانهها برود،
نمیتواند کارهای خالف قاعده بکند ،بازی نمیتواند بکند .پیش هلل خالف
قاعده میکرد ،بازی میکرد در اینجا در مکتبخانه باید بچه به عزم ،کسب
علم کند ،تحصیل معرفت کند .آنها علمائی هستند که خداوند ایشان را
برانگیخته و ایشان را معلم قرار داده ،به ایشان تعلیم میکنند معرفت خدا را،
معرفت رسول را ،معرفت ائمه را ،معرفت حقایق اشیاء را تعلیم میکنند
فضائل آلمحمد علیهم السالم را ،معرفت اخوان را ،علومی را که خدا
مصلحت اطفال دانسته به این علما داده و اینها میدانند ،دیگر الزم هم نیست
جمیع علم خود را به بچهها بگویند بلکه به قدری که بچه طاقت دارد به بچه
میگویند .نه خیال کنی که این استاد باید به قدر همین درس امروز این طفل
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بداند ،خیر ،صالح امروز تو این است ،فردا چیز دیگری صالح میداند درس
دیگری میدهد .خیر امروز روز الف باء است ،فردا روز ابجد است ،هر روز
هرچه وقتش میشود همانرا درس میدهند همینطور پیش این استاد تعلیم
میگیرد تا آنکه میفهمد چه بایدش کرد آنوقت او را تمرین میکنند ،تأدیب
بر او شدید میکنند همینطور میماند تا ظهور امامت بشود ،عالم عقل در
سر او میآید و هنوز در صدد این نیستند که کیفیت تکلیف را بگویند ،بعد
باید تکلیف درست بشود .حاال آنچه مقصود است این است که قبل از
تکلیف ،عقل در بدن این طفل جلوه نکرده و نفس در بدن او جلوه کرده و
اینهمه تربیتها برای نفس اماره بود و جمیع این مربیان و معلمان آمدهاند که
این نفس اماره را رام کنند .هرگاه بیاید آن عقل آنوقت انسان میتواند بطور
واقع احکام را بگوید.
مثلی عرض کنم ،نفس اماره به منزله آن حیوانی است که تو سوار او میشوی.
این حیوان را اگر رام کنند و ریاضت دهند ،وقتی تو سوار شدی اطاعت تو
را میکند ،به هر سمتی که میخواهی تو را میبرد ،به هر طوری که تو
میخواهی میرود اگرچه حیوان بود و شعور نداشت پیش از آنیکه تو سوار
شوی او نه عازم کربال بود نه عازم مشهد ،عزمها را تو داری .بعد از آنیکه
تو سوار شدی عزم کربال کردی ،عزم مشهد کردی ،حیوان به مشایعت تو
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میآید .همچنین نفس اماره هرگاه مرتاض شد در دست هللها و ددهها و
مرتاض شد در دست معلمان تا اینکه معتدل شد ،قابل آن میشود که آن عقل
که انسان او است بیاید و سوار بر آن نفس اماره شود و او قصد کربال کند و
قصد مشهد کند و او قصد کند زیارت موالی خود را و این پاکش رونده و
خرجی حالل هم که دارد بهمراهی چاووش راه میافتد و ان شاءاهلل میرود
تا به کربال میرسد .اگر چاووش نباشد که نمیتوانند اینها به مشهد بروند.
نرفتهاند ،خبر از راه ندارند .چاووش که رفته میتواند برود .پس باید بهمراهی
چاووش با حیوان رونده ،با رفیق موافق ،با خرجی حالل روانه کربال شد.
نمیدانم هیچ فهمیدی اینها که گفتم چه چیز بود؟ اینها معما بود .آن حیوان
رونده آن نفس اماره تو است که باید بر او سوار شوی ،خرجی حالل تقوی
است ،بهترین توشهها تقوای تواست ،آن است خرجی حاللی که تو باید
برداری و سوار این حیوان رونده شوی و در این سفر این را ببری لکن متوجه
باش که اگر گاهی این حیوان چموشی میکند جوش را کم کنی ،او را
سوغان([ )]34بگیری ،او را شب بگردانی ،شب سوارش شوی او را ببری
بگردانی نصف شبها سوارش شوی او را سوغان بگیری .دیگر این معما چه
بود؟ اینکه گفتم جوش را کم کنی یعنی روزه بگیری ،اینکه گفتم شبها او
را برخیزان و بگردان یعنی به نماز شب او را برخیزان ،او را قائماللیل کن،
صائم النهار کن تا این نفس اماره رام شود آنوقت حیوان رونده شود .خرجی
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حالل توشه تقوی است ،رفیق موافق برادران مومن تو است ،حقوق آنها را
ادا کن ،اول رفیق برای خود بگیر که «الرفیق ثم الطریق» اما چاووش آن
استاد تو است که تو را تعلیم میکند ،آن دلیلی است که تو را بسوی امام تو
داللت میکند و این راه را مکرر رفته و آوازه میخواند در شهر و آوازه او
بلند است و میخواند به صدای بلند هرکه دارد هوس کربــبال بسماهلل دعوت
میکند مردم را میگوید کجایند طالبان حق؟ کجایند سالکان بسوی خدا و
رسول؟ هرکس میخواهد بسوی ایشان برود و خیال این راه را دارد منم
چاووش و دانای این راه .برادران زوار هم همراهند ،بر حیوانهای رونده
سوار ،توشههای حالل تقوی را برداشته بهمراه میآیند.
باری ،مقصود این بود که قبل از آنیکه عقل ظاهر شود در بدن ،نفس اماره
را انسان دارد و او مستولی بر این مملکت بدن است و همه این علمها و
فهمها را هللها و ددهها و معلمان به این حیوان تعلیم کردهاند تا اینکه این
حیوان رام بشود و انسان بتواند بر آن سوار شود .پس قبل از بلوغ ،نفس اماره
مستولی است علم او هم زیاد میشود ،شرارت او و مکر و حیله او زیاد
میشود ،حقد و حسد او و کینه او و بخل او ،جمیع شرارت او به واسطه این
است که دانش و فهم او زیاد میشود .نشنیدهای که هیچ بالئی بر این خلق
مستولی نمیشود مثل یأجوج و مأجوج ،عظیمتر از بالی یأجوج و مأجوج
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بالئی نیست ،از جمیع بالها بدتر است ،از ملخ این یأجوج و مأجوج بدترند
به جهت آنکه شعور دارند و شرارت هم که دارند .شعور نفس اماره هم که
در ایشان هست و عقل در ایشان نیست از این جهت به نهایت حیلهها و
مکرها و تسلطها آنچه نفس اماره میخواهد بر آن جاری میشود .اگر این را
درست کردی و فهمیدی اعظم بالها را خواهی دانست .همینکه شعور زیاد
شد و شرارت هم هست ،هرکار بخواهد بکند از روی شعور میکند معلوم
میشود بالی این یأجوج و مأجوج اعظم بالها است .ملخ شعور ندارد ،تدبیر
ندارد که فالن درخت را که زیر فالن جامه پنهان کردهاند میتوان رفت
خورد .دیگر این تدبیر را که ندارد ،هرچه سبز میبیند میخورد دیگر تدبیر
نمیکند این افعی است به جهت آنکه شعور ندارد ولکن همینکه این یأجوج
و مأجوج آمدند شعور دارند ،تدبیر دارند ،قوت و قدرت هم دارند ،قدها مثل
نخلهای طوالنی باشعور با قدهای بلند از دست اینها کسی میتواند نجات
یابد؟ کثرتشان از مشرق تا مغرب ،درازی هر صف هرچه از مشرق برود تا
مغرب و از پس صف صفی دیگر و از پس آن صف دیگر الی ماشاءاهلل .میآیند
میمالند هرچه جلو ایشان درآید ،به هر رودخانه که میرسند میخشکانند،
به هر دریائی میرسند میخشکانند ،به هر مأکولی میرسند میخورند ،به هر
دیواری میرسند آن را میمالند ،به هر حصاری میرسند آن را خراب
میکنند .انسان میبینند میخورند حیوان میبینند میخورند ،به هرچه هم
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دسترس نباشد میروند آن را پیدا میکنند و فاسد میکنند .دیگر بالئی عام
اعظم از یأجوج و مأجوج در میان این بالها نیست .سرما معالجه دارد ،آدم
اطاق را که گرم کرد معالجهاش میشود لکن از دست یأجوج و مأجوج
نجات نیست .میدانی بالی اینها چرا اعظم بالها شده؟ به جهت آنکه عقل
در ایشان نیست و نفس اماره هم دارند ،فهم هم دارند ،نهایت تنومندی و
قوت و قدرت هم که دارند ،حاال این اسباب هرچه اقوی باشد بال عظیمتر
میشود .پس هرچه فهمش بیشتر میشود بال بزرگتر میشود ،هرچه نفس
امارهاش قویتر میشود ،لطیفتر و قویتر میشود و هرچه فهم و علمش
زیادتر میشود ،اعوان و انصار برای خود بیشتر میگیرد و بالی این در ملک
عظیمتر میشود به جهت آنکه میکند آنچه میخواهد از فتنه و فساد .تصرف
میکند در هرچه بخواهد ،هرکه را بخواهد میدارد به هرچه میخواهد .از
اینجا بیاب که اعظم بالهای عالم آن اولی است علیه لعنه اهلل و المالئکه و
الناس اجمعین .چه بالئی بود آن ملعون! چنان این صحرای اسالم را خورد
که هنوز سبز نشده اصال مگر یک بوته ،دو بوته که در زیر جوالهای تقیه آن
را پنهان کردهاند و پوشانیدهاند از اینها اگر یکی دوتائی باقی مانده باشد،
باقی را چنان ماالندند و خوردند که دیگر اثری از آنها نگذاردند و الیاالن
هم اثری برای او نیست وانگهی آن اعوان و انصار کثیره که برای او هست
همه صاحبان نفس امارهاند ،هرچه علمشان زیادتر ،شرشان بیشتر ،هرچه
صفحه | 482

جویا شدیم چنین یافتیم .ازجمله آنها محییالدین بن عربی بود که جمع
کثیری از این خلق را به راه ضاللت برد و به راه وحدت وجود و کفر و انکار
معاد و زندقه داشت و چنان علمی داشت که الی االن آنهائی که محقق هستند
آرزو میکنند یک کلمه از کلمات او را بفهمند و او را پیر بزرگ خود و
مرشدخود میدانند و این ملعون واداشت مردم را به انکار توحید و واداشت
به انکار معاد ،واداشت به انکار پیغمبر و ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم
اجمعین .از مزخرفاتش این است که من در مکاشفه دیدم که پیغمبر نشسته
بر تختی و ابوبکر پیش روی او نشسته و عمر در طرف راست او و عثمان در
طرف چپ او و علیبن ابیطالب لخت در پشت سر او ایستاده .رفتم پیش او
گفتم هنوز هوای خالفت داری؟ این داخل مکاشفاتش است ،بعد از همه آن
ریاضتها .باز از مکاشفات اوست که رفتم به آسمانها باال در بیست و هشت
منزل قمر سیر کردم ،در هر منزلی بکارت دختری را بردم و خود را صاحب
مقام والیت میداند و والیت را اشرف از نبوت میداند و مزخرفات چندی
میبافد ،چیزی چند میگوید که خدا میداند! آخر کمالش این است که سنی
است ،بعد از این مکاشفات و باوجود این ترقیها سنی هم هست .دیگر سنی
میخواهید چه باشد! اینها گمراه کردند شیعه و سنی را و مردم را به ضاللت
داشتند.
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باری ،مقصود این است که بدترین فتنههای عالم ،عالم بیدین است .ببین
چه فتنه بزرگی است حضرت امیر میفرماید قصم ظهری اثنان عالم متهتک
و جاهل متنسک میفرماید کمر مرا در این امت دو نفر شکستند  :یکی عالم
بیتقوی ،یکی عابد تقویدار بیعلم .آن که تقوی دارد و علم ندارد کمر مرا
شکسته و آن که علم دارد و تقوی ندارد کمر مرا شکسته و همین بس است
در عظمت فتنه عالمی که نفس اماره او مسلط است .به شیرین زبانی و به آن
حکمتهای نغزی که دارد چنان مردم را به فسق و فجور میدارد ،به انکار
دین میدارد که اصال و قطعا خبر نمیشوی یکدفعه میبینی سی سال پیش از
این تخته از زیرپات کشیده شده بود .همچنین علما بهتر مردم را گمراه
میکنند به جهت آنکه چاهی هستند که از علمشان خار و خاشاکی بسیار بر
سر آن چاه ریختهاند و او را با زمین مسطح کردهاند .بیچاره جاهالن زمینی
مسطح میبینند ،آنجا مینشینند تا نشستند خاشاک و خار آن میلغزد و
میافتند ته آن چاه .باز آن چاههائی که سرش باز است مردم گول او را کمتر
میخورند .هزار هزار آفرین بر آن لوطی شاربالخمری که دارد تنبک میزند
و برمیجهد احدی گول آن را نمیخورد ،همه کس میداند این لوطی است،
لکن آن شیخ جلیلی که عمامه دارد و عبائی و عصائی و به هرکس هم که
میرسد سالم میکند ،یا اینکه میبینی مردم بر او سالم میکنند در ظاهر به
صورت علماست و در باطن کافر محض بیدین است با این حالت مردم از
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پی این میروند و مردم را به ضاللت خود گرفتار میکند .مردم به آن اولی
به همین جهت گرویدند دیدند آن سن را ،آن تقوی را ،آن الحول گفتن را،
اینها به همینطور این مردم را گمراه کردند.
باری ،برویم بر سر مطلب و آن این بود که در زمان قبل از بلوغ نفس اماره
چون مستولی است فساد عالم به انتها میرسد پس این عالم هم قبل از بلوغ
که زمان ظهور امام باشد چون ترس از کسی هم ندارد و نفس اماره هم در
این عالم مستولی میشود علمها و حکمتها در عالم زیاد میشود ،فتنهها و
فسادها طغیان میکند روز به روز .تو ببین پیشتر از اینجا به تهران یک فتنه
که میخواستند بکنند میبایستی بیست روز از اینجا سوار شوند ،کاغذی
ببرند .حاال یکتا سیمی کشیدهاند از اینجا تا آنجا ،دو ثانیه خبر میرسد .اینها
تدبیر آخرالزمان است ،امر اینطور است که فتنهها باال میگیرد به واسطه
تدبیرها ،به واسطه علمها ،به واسطه تجربههائی که حاصل شده .پس از
عالمات بلوغ یعنی عالمات نزدیک بلوغ بسیاری ظلم و جور است در این
عالم و بسیاری فساد است در عالم .همین که این عالم فسادش به منتهی
رسید امیدوار باشید بلوغ را که نزدیک ظهور عقل است .شعور طفل هرچه
ضعیفتر است از بلوغ دورتر است ،فتنه او کمتر است و هرچه نزدیک به
بلوغ میشود شعور او زیادتر ،فتنه او بیشتر .اطفال خود را در نزدیکیهای
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بلوغ سعی کنید محافظت کنید که عمده فتنه ایشان در آن ایام است .پس در
این ایام که ایام قبل از بلوغ است فتنه عالم باال گرفته ،شرارت عالم زیاد
شده به حدی که زبان از بیان آن الل است و من عاجزم از بیان فتنههای این
عالم و از ذکر شرارتهای این عالم و جرأت آن نیست که انسان بگوید ،نه از
بزرگ میتوان ایمن بود نه از کوچک ،نه از غنی نه از فقیر ،نه از عالم نه از
جاهل ،از احدی از آحاد انسان ایمن نیست که حق واقع شریعت را بگوید.
دیگر میخواهید چه باشد؟ زمان چنین شده ،به که میتوان گفت فالن کار
را خالف قاعده کردی؟ به که میتوان نصیحت کرد مگر قلیلی از اهل
انصاف؟ پس زمان زمانی شده که جمیع امور از آنچه پیغمبر قرار داده منحرف
شده و انحرافش منحرف شده ،جمیع چیزها معیوب شده است و معیوبش
هم معیوب شده .عیبش هم عیب دیگری دارد اگر درست نگاه کنی عیبهای
هفت طبقه تو بر تو پیدا شده ،هر طبقه را که برداشتی عیبی ظاهر میشود.
جمیع این عالم از آنچه خدا و رسول قرار دادهاند و عقل سلیم شهادت میدهد
که باید چنین باشد منحرف شده .این دلیل این است که عالم نزدیک به بلوغ
رسیده .مثال اگر میروند به مسجد فیالمثل نمیروند مگر از برای تماشا.
تماشا کردی چه حاصل؟ اگر نماز میکنند مسأله ندانسته میکند ،چه
حاصل؟ نماز میکند بیوضو میکند ،نماز میکند به غیر قبله میکند ،چه
حاصل؟ مسائلش را درست نمیداند ،حالل و حرام آن را درست نمیداند،
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چه حاصل؟ تو ببین یک نمازش چه قدر خراب است؟ اوال که نمیکنند ،اگر
کردند بیوضو میکنند ،اگر وضو هم گرفتند وضوی باطل اگر گرفتند به
آب غصبی عالوه بر این اگر نمازی میکند جنب است ،منزل در جائی کرده
که حمامش غصبی است و بر جنابت باقی است .حاال مسجد هم میآید،
تسبیح هم دست میگیرد ،قرآن هم دست میگیرد و قرآن هم میخواند،
خیلی مقدس هم هست حاال ایشان چنینند .حاال کار آخرالزمان همهاش
خراب است اگر نماز کرد بیوضو ،اگر وضو گرفت مسأله ندانسته تقلید
احدی نکرده ،از خدا و رسول نگرفته .دیده مادرش وضو میگیرد آن هم یاد
گرفته .حاال اگر بناشد وضو باشد وضوی باطل .خیر حاال وضوی صحیح
هم گرفت ،نماز را نمیداند ،حدود نماز نمیداند .اگر حدود هم دانست و
نماز هم کرد برای غیر خدا کرده ،اگر به جماعت میآید برای این میآید که
امام ببیند ایشان آمدهاند .تا سالم میدهد رو میکند به امام که آقا بیادبی
است یکتا استخاره بفرمائید برای اینکه بداند او به نماز آمده .فردا مرافعه اگر
اتفاق افتاد بداند این مرید است .حاال هم که خواست حرفی بزند آقا بیادبی
است یک استخاره؛ همهاش خالف.
چون سخن به اینجا رسید حاال جاش شد و میخواستم یک وقتی این را عرض
کنم ،حاال عرض میکنم .آنچه تتبع کردهام در احادیث ندیدهام در زمان
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پیغمبر و در زمان ائمه که هرگز کسی برای کسی استخاره کرده باشد .این
نیست از دین پیغمبر لکن حاال این اسباب تقدس شده ،تا میرسد به آدم آقا
بیادبی است یک استخاره بفرمائید .استخاره که کردی بیادبی است یکی
دیگر ،باز هم کردی بیادبی است یکی دیگر و هکذا .بابا استخاره عبادت
است ،تو باید خودت بکنی .بعینه مثل این است که به من بگوئی بیادبی
است یک نماز ظهر برای من بکنید ،این نمیشود .استخاره برای من بفرمائید
یعنی چه؟ نیست از دین پیغمبر ،همچو چیزی ندیدهایم و نبوده که کسی
استخاره از برای کسی بکند .لکن حاال اعظم اسباب تقدس همین شده
است ،محض همینکه خود را نشان آقا بدهد که من آمدهام ،اگر مرافعه اتفاق
افتاد بدان من مریدم .نمازش که برای ریا بود یک عیب ،این عیبش هم عیب
دیگر که خواست به آقا خود را بنمایاند عالوه بر آن سمعه هم کرد .حاال
چهطور سمعهاش را کرد؟ با طلب استخارهای که شرعیت نداشت آقا بیادبی
است یک استخاره .آقا هم استخاره کرد یکی دیگر و یکی دیگر .این عیبش
هم باالی عیب دیگر؛ اگر عرض کنم معرکهاش پر میشود.
مقصود این بود که در آخرالزمان امر اینطور شده ،پسران احترام پدران
نمیدارند ،به پدران خود فحش میدهند ،هرزگی میکنند ،بیاعتنائی به دین
میکنند و حال آنکه از گناهان کبیره که المحاله خدا کننده آن را عذاب
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میکند و خدا وعده آتش کرده عقوق والدین است و از جمله عقوق این
است که به پدر بگوئی اف ،اینقدر که گفتی عاق پدر شدهای آتش جهنم
برای تو واجب شده به همین گفتن اف ،دیگر اگر اکتفا به این نکرد و
بیاعتنائی کرد تا به فحش کشید مال او را اتالف کرد با علم به اینکه او ابدا
راضی نیست ،چنین کسی عاق است .این را هم عرض کنم خیالتان نرسد
عاق آن کسی است که پدر بگوید به او که تو عاق منی ،خیر ،عاق در زبان
عرب یعنی عاصی .نه این است که پدر کاری بایست بکند تا فرزند عاق
شود ،خیر .این نامربوط است ،عجمها این را اینطور میگویند .عاق یعنی
عاصی .پس عاصی پسر است اگر خالف رأی پدر کرد عصیان کرده و عاصی
شده .عاصی که شد عاق است ،دیگر میخواهد پدر بگوید تو عاقی
میخواهد نگوید ،همین که عصیان پدر کرد عاق او است .و در این
آخرالزمان کار به اینجا رسیده که پسران را ابدا هیچ احترام از پدران نیست،
هیچ احترام از مادران نیست ،هرزگی میکنند ،میزنند مادران را .اینها از
کارهائی است که در آخرالزمان شایع شده.
باز از جمله فتنههای آخرالزمان بخصوص این اوقات این است که کار به
جائی رسیده و میرسد که علما از مجوس ذلیلترند ،کار به جائی رسیده که
علما از هنود ذلیلترند به جهت آنکه احدی جرأت نمیکند به هندو بیادبی
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کند ،میگویند اینها رعیت انگلیسند احدی جرأت نمیکند به مجوسی
خالف کند ،یک فحش به مجوسی بدهد به جهت آنکه اینها رعیت انگلیسند،
اینها تعلق به وزیر دول خارجه دارند لکن علما همسر یک یهودی قابلیت در
نزد مردم ندارند ،هرطور بر سرشان بیاید حامی ندارند ،ناصر ندارند ،هیچ
احترام از برای سادات نمانده است .اینها همه از عالمات آخرالزمان است .از
عالمات آخرالزمان آن است که آلمحمد یعنی اوالد محمد صلی اهلل علیه و
آله  ،آلمحمد که ساداتند ،اذل خلقند .امروز در میان امت و در مساجد
محمد صلی اهلل علیه و آله که ندا میکنند اشهد ان محمدا عبده و رسوله
صلی اهلل علیه و آله آل او در میان ایشان اذل خلقند و نه این است که این
تقصیر هم همه از مردم تنها باشد بلکه خود آن آل هم کمک میکنند در ذلت
خودشان ،خودشان را ذلیل میکنند.
باز چون سخن به اینجا رسید عرض میکنم فتنهها خیلی است نهایت یک
قدریش را میگوئیم .از شما میپرسم که کدام یک از شما راضی میشوید
که فرزند شما برود در مأل عام و بگوید من فرزند فالن کسم یک لقمه نان
به من بدهید؟ آیا نه این است که این ننگ شماست؟ آیا نه این است که او را
تأدیب میکنی که تو مرا رسوا کردی؟ میروی میان مردم و میگوئی من
پسر آقا حسن تاجرم مثال یک لقمه نان به من بدهید .مرا ضایع کردی ،روی
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مرا سیاه کردی ،خیر نبینی .حاال چه شده است که سادات برمیخیزند در
مسجد بنامیکنند محمد صلی اهلل علیه و آله را وسیله خود کردن ،بنا میکند
فاطمه و علی را وسیله خود کردن که بله من فرزند فاطمهام ،یک لقمه نان به
من بدهید ،من اوالد پیغمبرم به من چیزی بدهید .پیغمبر مواخذه چند از اینها
بکند ،چنان تنبیهی اینها را بکند که مافوق ندارد .چه خیالشان رسیده؟! ذلیل
میکنند محمد صلی اهلل علیه و آله را حاال سوال میکنید بکنید ،چهکار به
محمد دارید ،چهکار به فاطمه دارید که میگوئید شما را به حق فاطمه یک
پول به من بدهید؟ یک نفر از شما برای خودتان راضی نمیشوید ،چگونه
ایشان به این راضی میشوند؟ انسان چرا این ننگ را برای محمد صلی اهلل
علیه و آله بپسندد؟ یک وقتی کسی سوال کرده بود که شما را برای خاطر
خدا لقمه نانی یا یک چیزی به من بدهید .گویا حضرت امیر علیه السالم
برخاستند و پنج تازیانه به او زدند .آمد خدمت حضرت پیغمبر عرض کرد که
من گفتم برای خدا یک چیزی به من بدهید پنج تازیانه به من زدند .حضرت
رسول برخاستند و پنج تازیانه دیگر به او زدند ،فرمودند سوال میکنی به
روی خدا؟! برو به آبروی خودت سوال کن ،چرا به وجه خدا سوال میکنی؟
به وجه خود سوال کن .خدا را مایه میگذاری و وسیله گدائی خود قرار
میدهی چه معنی دارد؟ همچنین عرض کردم چه معنی دارد محمد صلی اهلل
علیه و آله را وسیله صد دینار میکنند و خود را ذلیل میکنند در میان امت
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و امت را هالک میکنند و خود را ذلیل میکنند؟ همهاش عیب اندر عیب.
از آن اول سوال معیوب ،سوال که جایز نیست میکند یک عیب ،در مسجد
هم که خانه خداست میآید سوال میکند و در مسجد آنقدر حرف میزند
که هیچ در طاعت و عبادت حواسی برای کسی نمیماند .مردم گوش دارند
چهقدر میگوئی؟ برخاستی دیدندت ،گفتی از تو شنیدند ،دیگر سه هزار
کلمه حرف زدن لزومی ندارد ،از نماز و دعا و تعقیب مردم را وامیکنی ،هی
حرف میزنی برای چه؟ پس سوال نکنند سادات فقرا به وجه محمد صلی اهلل
علیه و آله چرا وجه خود را مایه نمیگذاری؟ هی میگوئی من اوالد پیغمبرم
برای خاطر پیغمبر چیزی به من بدهید .آخر عمامه تو سبز است ،همینکه
برخاستی مردم دیدند تو را ،فهمیدند تو سیدی ،دیگر چرا ذلیلشان میکنی
سادات را؟ پس آنها خود خود را ذلیل میکنند و گویا از لوازم این اوقات و
این زمان شده که اگر جمعی نشستهاند و یک سید وارد شود ،روی مردم همه
از او برمیگردد به جهت آنکه از لوازم سید سوال شده .بابا چشم داری،
قوت داری ،قدرت داری ،چرا سوال میکنی؟ برو کسب کن ،رزق تو بر
خداست ،میرساند .نه خودت را ذلیل کن نه مردم را به معصیت انداز .حاال
مگر واجب است آنچه تو میگوئی حتم باشد که میگوئی از همین جمعیت
میخواهم؟ میگوئی پنج تومان از همین شماها میخواهم ،حاال واجب که
نیست که تو گفتی پنج تومان البد باید به تو بدهند ،بلکه پنجاه تومان از زبانت
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دررفته بود و گفته بودی ،حاال آن را باید بگیری؟ این که نمیشود .خود را
ذلیل میکنی ،اجداد خود را ذلیل میکنی ،مردم هم اعتنا نمیکنند و حرمت
نمیدارند .بسا سیدی که در مجلسی سوال میکند دست احدی بسوی او به
یک شاهی دراز نمیشود.
باری ،از عالمات آخرالزمان است که آلمحمد علیهم السالم و اوالد انبیا
اذل خلق باشند در میان مردم ،هم خودشان خود را ذلیل میکنند هم مردم
آنها را خوار میکنند .اهل علم خوارند در میان مردم و جهال معتبر و محترمند
و نمیدانم برای چه محترمند؟ اینها همه عالمات آخرالزمان است ،دولت
حق که میشود جمیع مردم درجاتشان به قدر علمشان است ،به قدر تقواشان
است ،به قدر ایمانشان است .آنروز هرکس اعلم و اتقی و اورع است معززتر
و محترمتر و هرکه فاسقتر و فاجرتر است اذل خلق است .معلوم است تا
دزدی کرد دستش را بریدند ،تا خطائی کرد چشمش را کندند ،باید اذل خلق
باشد .لکن حاال از عالمات آخرالزمان این است که هرچه فسق و فجور آدم
زیاد میشود جالل و جبروت و عزت و حرمت آدم زیاد میشود .هرچه تقوی
و ورع آدم زیاد میشود حقیرتر و ذلیلتر میشود ،بیمصرفتر میشود و اینها
از عالمات آخرالزمان است .نهایت تقوای مردم زینت کردن قرآنها است که
جلدهای خوب و کاغذهای خنبالق ،جدولهای طال میکنند .حاال اینها را
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که کردی چه فایده دارد؟ مضمون این را که عمل نمیکنی چه فایده؟ پس
مضمون قرآن در آخرالزمان از میان رفت و میرود ،عمل نمیکنند به مضمون
قرآن ،زینت میکنند او را با طال و نقره .فریاد میکنند بر منارهها به اشهد ان
محمدا رسول اهلل و ابدا به رسالت او عمل نمیکنند ،فرمان او را نمیبرند ؛
حاصل این کار چه شد؟
از جمله عالمات آخرالزمان این است که مسجدها معمور است و دلها خراب
است ،حاصل این چه شد؟ جمعی بنشینید بدنهاتان بهم متصل باشد و مابین
دلهاتان مابین مشرق و مغرب باشد .تو از او دور او از تو دور ،تو از او متنفر
او از تو متنفر .اما مومنان اگر یکی به مشرق باشد یکی به مغرب بهم نزدیکند
و منافقان اگر جفت همدیگر بنشینند ازهم دورند ،با هم عدوند .از عالمات
آخرالزمان این است که زنها مرد میشوند و مردها زن میشوند .یعنی زنها
کارهائی که مخصوص مردان است میکنند و مردان کارهائی که مخصوص
زنان است میکنند .مردان زلفها را میگذارند ،چوگان میکنند([،)]35
سرخاب میمالند ،سفیداب میمالند ،خود را آرایش میکنند که زرق و برق
برای آنها بدهد ،هی زینت میکنند مثل دختر باکره که امشب او را به حجله
میخواهند ببرند خود را آرایش میکنند که پهپه آقا خیلی جمیل است .مردان
به شکل زنان خود را میسازند از آنطرف زنها متبرج میشوند ،مثل مردان
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خود را میسازند ،برای خود سبیل میگذارند بخصوص هی رنگ میبندند
که موها زیاد باشد و سیاه باشد .ریش که نمیتوانند داشته باشند دستمال
سیاهی میبندند که مثل مردان ریش داشته باشند .نمیتواند سرباز باشد خود
را به شکل سرباز میسازد ،زیرجامه تنگ تا باالی زانو ،پاتوه([ )]36بسته
خودشان را به لباس مردان میآرایند ،زینتشان زینت مردان ،سرداری
میپوشند .خوب پاتوها را که بستهای ،سرداری هم که پوشیدهای ،کجا
میخواهید تشریف ببرید آقا؟! خورده خورده زنها هم لباس مردان را
پوشیدهاند .خالصه زنها به هیأت مردان و مردان به هیأت زنان میشوند ،این
هم از عالمات آخرالزمان است .مرد خانه مینشیند مثل زنان ،زنها میروند
بازار مثل مردان .بخصوصه اهل کرمان که عادت کردهاند به این صفت.
زنکه باید شب جمعه که میشود برود بازار کبریت و روغن چراغ و آفتابه
و چراغ موشی میگیرد و مردکه در خانه نشسته ،هرگز بازار نرفته ،نقص
خود میداند .ریس([ )]37را زنکه باید بازار ببرد و مردکه در خانه نشسته،
چگونه این را به ریش خود میپسندد که زنکه برخیزد برود توی بازار ،توی
این جمعیت مردم ،مردکه بیاید ریس را از دستش بستاند ،دستش را فشار
بدهد ،قدقدی بکنند یکدیگر را .آن یکی دیگر از آنطرف صداش کند
دخترو بیا اینجا! و آن هم برود آنجا و حیا نکند ،هزار خالف شرع بکند تا
دو پول ریس را بفروشد و خرید بکند .با هر کسی باید ضعیفه هزار حرف
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بزند و آقا در خانه نشستهاند بیکار .بعینه مثل لولیها که فروش کمو و میانه
و امثال اینها با زنهاست و مردشان توی چادر نشسته؛ این از عالمات
آخرالزمان است.
همچنین باز از عالمات آخرالزمان است که زنها خدای جمعی شدهاند و
معبودند برای رجالشان .زنان آنچه تمنا کنند ،آنچه توسط کنند ،آنچه بگویند
مردکه تخلف نمیتواند بکند .از عالئم آخرالزمان است مردان شبیه به زنان
شدهاند در خیلی چیزها .مردکه مأبون شده علیه لعنه اهلل و المالئکه ،زنکه
مساحقه میکند علیها لعنه اهلل و المالئکه اینطور شده است .مردکه میرود
مفعول واقع میشود ،لواطه میدهد ،دیگر یا ریش دارد یا ندارد و زنان
میروند باالی زنان و مساحقه میکنند .کار آخرالزمان اینطور شده است.
جمیع آنچه میبینی برخالف قاعده شده است ،چه بسیار چیزها که نه زبان
را طاقت ذکر آن و نه گوشها را طاقت شنیدن آن است و نه دلهای ما ضعفا
را جرأت ابراز دادن آن است .غرض آنچه میبینی برخالف آن است که محمد
صلی اهلل علیه و آله به آن نازل شده و کتاب و سنت بر آن جاری شده .طوری
شده که حاللهای ما از حرامهای سابق حرامتر شده .آنچه در زمان پیغمبر و
ائمه علیهم السالم حرام بوده امروز داخل حاللها شده .خیالشان میرسد
مردم که میگویند تجارت میکنیم ،کسب میکنیم روزی میخوریم.
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تجارتهای بسیاری مثل حوضی شده که یک کاسه آب پاکی برداری از روی
آن و یک کاسه بول توش بریزی ،باز یک کاسه آب برداری یک کاسه بول
توش بریزی ،آخر همهاش بول میشود .میروند پول حالل را میدهند
میگویند حواله دیوان کن ،حواله گمرک کن ،یک کاسه آب برداشت یک
کاسه بول توش ریخت .همچنین حواله دیگر به بلوک([ )]38کن ،یک
کاسه دیگر بول و هکذا .آخر میبینی یک چیزی شد سگ گرگ یوزه شغال،
سگ باالی شغال برود ،بچه او باالی گرگ ،او باالی سگ ،چیز عجیبی
غریبی میشود .حاال این مال حالل شده! از جمله عالمات آخرالزمان مردن
شرایع اسالمی است که وجهی یا پولی در آن باشد .زکات مرده است ابدا
زکات در میان مردن نیست .اگر بنابود مردم زکات بدهند فقیری نمانده بود.
خیالشان میرسد مردم ترکه دارند ،ترکه چه چیز؟ بگو ببینم خیالشان
میرسد .تو وقتی میمیری ،پنجاه سال ،چهل سال بوده زکات بر ذمهات بوده
ندادهای و مدیونی ،جمیع ترکه تو مال دین است ،باید به دیون خود بدهی.
پس مال به این ورثه نرسیده ،وارث نبردهاند ،مالی نیست ارث ببرند ،اینها
جمیعا دیون است .زکات خود را ندادهای حتی آنکه پدرت هم زکات نداده.
همین ملکی که تو میگوئی از پدرم به من رسیده ،این پدرت هم از مال خود
زکات نداده که همهاش دین بوده ،این ملک را خریده این مال را تو نگاه کن
ببین پنجاه سال محصول این ملک را برداشتهای و زکاتش را ندادهای ،عین
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مالت زکات است ،همه مالت زکات است ،ترکه زکات است ،جمیع آنچه
داری باید به زکات داده شود .حاال خیالت میرسد ترکه دارد؟ این است که
قسمها اثرش تمام شده .میآید قسم میدهد ،قسم میخورد که مشغول ذمه
تو نیستم و دروغ میگوید و اثر نمیکند .به جهت آنکه تو مال نداری ،جمیع
آنچه داری مال فقرا است .پس قسم خوردم که مشغول ذمه تو نیستم ،راست
هم گفتم ،درست هم گفتم ،مشغول ذمه فقرا هستم .این است که تأثیر
نمیکند قسم و اثرش برداشته شده .پس کسی صاحب مال نیست اال قلیل
کسی روزی حالل نمیخورد اال قلیل .اینها همه از عالئم آخرالزمان است.
پس چه نعمتی است و چه شکر بزرگی است برای کسی که در این فتنه
آخرالزمان کسی بتواند موفق شود به حالل خوردن! حالل بخورد ،حالل
بپوشد ،حالل بگوید ،جمیع کارهاش را سر و صورت بدهد.
باری ،عالمات آخرالزمان زیاده از اینهاست که من بتوانم شرح آن را در یک
روز بکنم مجمال این فتنههائی که زیاد شده عالمات بلوغ است لکن این را
بدانید که همینکه در صحرا یک بوته خشک شد آن را میکنند میدهند
حیوان بخورد .حاال یک بوته سهل است لکن وقتی صحرا بن خشک گرفت
و جمیع صحرا خشکید به جز الش کردن ـ به اصطالح کرمان ـ دیگر چاره
نیست حیوانها را رها میکنند توی این صحرا .دیگر چارهای غیر از این
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نیست .این خلق که شما میبینید در میان آنها باقی نمانده است بوتهای که
سالم باشد ،نزدیک شده همه را الش کنند ،نزدیک شده به جهت این فتنهها
در آخرالزمان یک قتل عامی بشود ،فتنه بزرگی در عالم بشود .امام که بیاید
آنوقت جمیع این بوتههای خشک شده را الش میکنند ،هرچه در این عالم
باشد که چیز مصرفداری باشد باقی میگذارد باقی دیگر مصرفش چه چیز
است؟ اینها همه از عالمتهای ظهور امام است و نیست چیزی که عالمت
ظهور در او پیدا نشده باشد .عجل اهلل فرجه و سهل مخرجه.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین)]39[(.
مقصود از اجتماع شما معلوم است ان شاءاهلل اصل نیت این است که به
مسجدی آمده باشید و سخنی شنیده باشید و یاد خدا افتاده باشید .پس چون
از برای این انشاءاهلل به مسجد میآئید سعی کنید که این ثمره برای شما
حاصل شود و تذکری از برای شما حاصل شود نه اینکه بهره زنها همین باشد
که مردان را ببینند و بهره مردها هم اینکه بعضیشان محض تماشا آمده باشند،
برای تماشای مسجد آمده باشند ،برای تماشای زنها آمده باشند .اگر برای
این است این اجتماع حاصلی ندارد ،روی میدان گنجعلیخان هم برای این
کارها میتوان رفت لکن اینجا از برای خدا میآیند .پس انشاءاهلل گوش دهید
که علم خدا و حکمت خدا و کالم خدا را بشنوید و بعد از آنکه گوش
میدهید و ساکت هم میشوید دل شما هم جمع باشد .بسا کسی که ساکت
میشود و میشنود ،لکن دل او اینجا نیست ،کالم را چنانکه باید نمیفهمد.
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سر کالم را گاه است غافل است نمیشنود ،ته کالم را میشنود گاه است
سر کالم را میشنود ته کالم را نمیشنود و از این میان مسألهها پیدا میشود.
گاه است من گفتهام روزی عمر همچو گفت و حکایت میکردهام ،او
خواب بوده و چرت میزده ،وقتی بیدار میشود من همان سخن عمر را
میگفتهام ،میرود بیرون میگوید من به گوش خود شنیدم که فالنی همچو
میگفت .بابا تو «عمر همچو گفت» را نشنیده بودی ،میروی میگوئی از
گوش خود شنیدم فالن کس باالی منبر همچو میگفت .بابا اولش را چرت
زدی ،من گفتم عمر گفت و تو آن را نشنیدی .نمیبینی کلمه ال اله اال اهلل
یعنی نیست خدائی جز خدا .حاال من اگر نیست خدا را گفتم و تو بجز خداش
را نشنیدی ،چرت میزدی نشنیدی کلمه نیست خدا که کفر است شنیدی
میروی میگوئی من به گوش خود از فالن کس شنیدم که میگفت نیست
خدائی؛ این مفسدهها از اینجا پیدا میشود )]40[(.مثال پریروز بود ،دیروز
بود ،دو سه روز پیش از این بود درست نظرم نیست کی بود من عرض کردم
ندیدهام در اخبار اهل بیت سالم اهلل علیهم که در عصر رسول خدا و ائمه
طاهرین علیهم السالم ندیدهام حدیثی از ایشان صادر شده باشد که کسی
کسی دیگر را وکیل کند که تو برای من استخاره کن ،هرکسی خودش
استخاره میکرده به جهت آنکه استخاره عبادت خداست و ذکر خدا و
دعاست و درست نیست کسی دیگر بکند .هر کسی برای خودش میکرده
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و رخصتی از پیغمبر برای این نرسیده که کسی از کسی دیگر استدعا کند
که تو از برای من استخاره کن .همچو چیزی در عصر ائمه هم نبوده و در
صدر سلف از علما هم همچو حدیثی ذکر نشده ابدا متعارف نبوده در اسالم
که تو برای من استخاره کن ،یا فالن عبادت را بکن .بعینه مثل این است که
بگویند بیادبی است شما دو رکعت نماز برای من بکنید ،بیادبی است یک
روز روزه برای من بگیرید .این معنی ندارد ،عبادت را هرکسی خودش باید
بکند ،استخاره را هر کسی خودش باید بکند .استخاره یک جورش این است
که دو رکعت نماز بکنند ،در زیر سجاده چند رقعه بگذارند و سر به سجده
بگذارند و صد دفعه یک چیزی است در سجده بگویند .حاال نمیشود گفت
شما دو رکعت نماز برای من بکنید و استخاره بکنید .همچنین استخاره با
تسبیح آدابی دارد ،نمیشود یکی دیگر را گفت تو آن کارها را بکن ،رخصت
ندادهاند ائمه طاهرین که دیگری را وکیل کنند در استخاره .باری من
اینطور گفتهام حاال رفتهاند گفتهاند فالن کس گفته استخاره جایز نیست.
من همچو حرفی نزدهام .پس گوش بدهید و سخن را همانطور که میگویم
نقل کنید ،همانطور که میگویم اگر نقل کنید عیب ندارد به جهت آنکه
من خالف ضرورت اسالم که نمیگویم ،خالف کتاب خدا و سنت رسول
که نمیگویم و ال قوه اال باهلل مگر دیوانه بشوم ،مگر خدا عقل مرا از من
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بگیرد ،مگر آنکه خدا ایمان مرا از من بگیرد واال تا عقل و ایمان و توفیق
هست انسان نمیگوید چیزی که خالف ضرورت اسالم باشد.
در ایام گذشته سخن رسیده بود به اینجا که عالم به واسطه ظهور امام
صلواتاهلل و سالمه علیه به سن بلوغ میرسد نظر به آنکه این عالم مانند
انسانی است که عمر او صدهزار سال باشد .عمر دنیا صدهزار سال است و
اول تولد دنیا اول خلقت او است و موت دنیا و فنای دنیا وقتی است که صور
را میدمند و تمام احساس کننده و احساسشونده فانی میشوند و فاسد
میشوند مگر اصل زمین و آسمان که به واسطه صور ندیدم فاسد شود خود
آسمان و زمین ،لکن جمیع مالئکه آسمان و جمیع مالئکه زمین و جمیع
جن و انس و جاندار ،آنچه مرکباتی هست جمیع اینها فاسد میشوند و اما
آسمان به واسطه صور از هم بپاشد و این زمین هم فانی شود آسمان فانی
شود ،هیچ نماند ،ندیدهام در اخبار .نهایت آنچه از قرآن برمیآید این است
که تبدل االرض غیر االرض و السموات زمین رابه زمین دیگری بدل میکنند
و آسمان را به آسمان دیگری .این هم هست که یوم نطوی السماء کطی
السجل للکتب آسمانها را درهم میپیچند یعنی آسمانهائی که این اعراض را
دارد درهم میپیچند و آسمانی بیعرض اظهار میکنند و ابراز میدهند لکن
فانی شود بکلی آسمان و زمین و جمیع آنچه در اینها هست که هیچ چیز در
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هیچ مکانی از امکنه نماند ،ندیدهام در اخبار اهل بیت همچو چیزی؛ ادله
هم مساعدت نمیکند.
باری ،مقصود این بود که برای این عالم ابتدای تولدی است و انتهای موتی
است و عمر او صدهزار سال است .بیست هزار سال از آن دولت باطل است
و مخلوط است با دولت حق و بقیه عمر دنیا جمیعش دولت حق است که
هیچ باطل در دنیا راه ندارد و نمیگذارند و این شخص عالم از برای او هنگام
بلوغی است که آن هنگام ظهور امام زمان است صلواتاهلل و سالمه علیه .و
عرض کردم که طفل را قبل از بلوغ چون نفس اماره غالب است شرارتهای
بسیار است و جمیع حرکات او بر وفق هوی و هوس است و از روی طبیعت
او و از خواهش نفس اماره او است و همین که به حد بلوغ میرسد مکلف
میشود و آنگاه که مکلف شد برخالف هوی باید حرکت کند و برخالف
هوس خود و بر خالف رأی خود و بر خالف نفس اماره خود باید حرکت
کند و بر وفق رضای موالی خود و خالق خود باید حرکت کند .از برای
این بلوغ دو عالمت است :یکی عالمتهای عامه ،یکی عالمتهای خاصه.
عالمتهای عامه طفل این است که شرارت او زیاد میشود ،حرکات جاهالنه
بسیار میکند ،لهو و لعب او زیاد میشود .زبانی پیدا کرده سخنی میتواند
بگوید ،دروغ بسیار میگوید ،فحش میگوید ،غیبت میکند ،اذیت مردم با
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زبان خود میکند .دست و پای او قوت دارد این را میزند ،آن را میزند ،این
را میشکند آن را میشکند .پای او را قوتی است ولگردی میکند ،به کوچه
میرود ،به بازار میرود ،سوار میشود شکار میکند ،حرکاتی که از او
سرمیزند همه بر وفق لهو و لعب است .وانگهی که اگر پدر و مادر را مکنتی
باشد مفسدههای دیگر هم برای او حاصل میشود .غرض عالمتهای عامه
این است که شرارتهای بسیار برای طفل حاصل میشود و عرض کردم
شرارتهای این دنیا قبل از بلوغ بسیار خواهد شد ،عالم پر از ظلم و جور
خواهد شد و چون امام زمان بیاید عالم را پر از عدل و داد خواهد فرمود و
جمیع آثار ظلم و ظالمان را خواهد برانداخت ،در جمیع روی زمین به دین
خداوند عالم ندا خواهد شد و به دین خدا عمل خواهند کرد و عالمتهای
عامه را دیروز عرض کردم و چنانکه از برای طفل عالمات خاصه هست از
برای بلوغ او مثل اینکه همین که به سن چهارده سالگی رسید بنا بر رأی
بعضی از فقها و بنا بر قول بعضی پانزده سالگی یا شانزده سالگی بر اختالف
اقوال فقها رسید ،به حد بلوغ رسیده و به این مکلف خواهد شد .اما آنچه
من فهمیدهام سن سیزده که تمام شد تا به چهارده که رسیدند مکلف میشوند
زیرا که اول وقتی که امکان احتالم در بدن او هست و امکان توالد و تناسل
برای او هست وقتی است که به سن چهارده میرسد .داخل چهارده که شد
مکلف میشود و اگر سن در دست نباشد برای بلوغ عالمتی دیگر است که
صفحه | 505

موهای درشت در بدن طفل بروید در مواضعی که مو درمیآورد موهای
خشن بروید ،این از عالمات بلوغ است .اگر یکی باشد که این را هم نداشته
باشد احتالم یکی از عالمات بلوغ است و معلوم است در هنگام بلوغ تغییر
در صورت او پیدا میشود ،در گلوی او برآمدگی پیدا میشود ،صوت او
درشت میشود ،موهای او خشونت پیدا میکند .اینها عالمتهای خاصه
است .همچنین برای این عالم و برای بلوغ او عالمات خاصهای است که
امیدوارم به حق آن کسی که عالم را کامل خواهد نمود و حق را ظاهر کرد
به حق آن بزرگوار که چشم همه مومنان به آن عالمات خاصه روشن شود و
دلهای ایشان به آن مسرور شود و آن عالمات را ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم
از فضل خود و از کرم خود ،از حرصی که در هدایت خلق داشتهاند برای
شیعیان خود بیان فرمودهاند تا اینکه چون هنگام ظهور آن بزرگوار رسد برای
مومنان و موالیان میخواهد آشکار شود و تو همینکه قبل از ظهور آن
بزرگوار بشنوی آنها را و بدانی و مخبر صادق خبر داده باشد و ببینی آن
عالمات ظاهر شد ،دیگر نباید شک در امام خود کنی و چون بیاید آن دعوت
کننده و ظاهر شود مبادا شک در ظهور او کنی.
از جمله عالمات خاصه آن است که قبل از محرمی که در آن امام تو ظاهر
خواهد شد ،در ماه جمادیاالوالی آن سال ـ درست گوش بدهید و ضبط
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کنید که دیگر برای شما اشتباه نشود ـ در دهم جمادی االولی که پیش از
آن محرم است به هشت ماه یک شخصی در شام خروج خواهد کرد در آن
سالی که محرمش امام ظهور میفرماید در دهم جمادیاالولی هشت ماه
پیش از ظهور شخصی در شام خروج خواهد کرد .اسم آن شخص عثمان
است ،آنچه در اخبار رسیده اسمش عثمان است ،دیگر به زبانهای این روزها
شاید اسم او طوری دیگر باشد مثال عثمان آقای افندی باشد ،یا مثال
عثمانبیک باشد یا آقا عثمان باشد یا خان باشد ،اصل اسم او عثمان است و
اسم پدر او عنبسه است .اصل اسمش این است ،دیگر حاال به زبان دیگری
اسم دیگری داشته باشد نقلی نیست و این عثمان از اوالد ابیسفیان است و
از طایفه حرب است و االن از طایفه حرب هستند که اصل پدر ایشان حرب
است و حرب پدر ابیسفیان بوده و موافق بعضی اخبار این شخص از اوالد
عتبه پسر ابیسفیان است و موافق بعضی از اخبار از اوالد یزید بن معاویه
است و میشود که یزید هم پسرعموی خود را یزید نام کرده باشد .پس
میشود از اوالد عتبه یا اینکه یکی از اینها تأویلی داشته باشد و یکی حقیقت
داشته باشد .مثال از اوالد عتبه باشد لکن موافق آن اخبار دیگر میشود بر
طبع یزید باشد و اعمال و اخالق او مثل اعمال و اخالق یزید باشد و هیچ
منافاتی ندارد مثل اینکه بنیامیه را نفرین میکنی آنها را که اللهم العن بنیامیه
قاطبه تو باید از جمیع بنیامیه بیزاری بجوئی و لعن کنی بر همه ایشان .این
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هست و باوجود این علی بن یقطین که از آنها بوده و از خوبان بوده لعن تو
به او نمیرسد چرا که از بنیامیه حساب نمیشود .آیا نشنیدهای که حضرت
امیر علیه السالم فرمودند محمد ابنی من صلب ابیبکر محمد پسر من است
از صلب ابیبکر .پس علی بن یقطین اگرچه از صلب امیه باشد فرزند امیه
حساب نمیشود و هر وقتی که میگوئی اللهم العن بنیامیه قاطبه این لعن تو
به علی بن یقطین برنمیخورد .و از آن طرف بسا کسی که از آل کسی دیگر
باشد و اوالد کسی دیگر باشد در ظاهر ولکن در واقع بنیامیه باشد .وقتی
به افعال بنیامیه راضی باشد ،اخالقش اخالق بنیامیه باشد ،عداوت عترت
طاهره داشته باشد و در صدد اطفاء نور ائمه طاهرین باشد همچو کسی
بنیامیه است اگر چه از نسل فاطمه باشد که بنی امیه است و وقتی که
میگوئی اللهم العن بنیامیه قاطبه به او هم لعن شده .اما از آن طرف اگر
شیعه خالص باشد و نسل امیه باشد این هیچ دخلی ندارد و از بنیامیه حساب
نمیشود و از آل فاطمه حساب میشود و از آل علی حساب میشود .همچنین
میشود عثمان از آل یزید است معنیش این میشود که احوالش و اخالقش
مثل یزید باشد .غرض احادیث را میتوان هریک را در سر جای خود معنی
کرد و همه درست است و این عثمان عالمتش این است که سرخ رنگ است
و ازرق چشم است و این دو عالمت در قیافه بسیار بد است و تجربه شده
چنین کسی صاحب خیلی اخالق زشت ناپسند میشود .هرکه زاغ چشم
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باشد و سرخ گونه ،اخالقش خیلی بد میشود و این عثمان قیافهاش اینطور
است و او را سفیانی ذکر میکنند به جهت آنکه از آل ابیسفیان است.
عالمت دیگر قامتش قامت بسیار کوتاهی است و چهارشانه است و روی
بسیار خشنی دارد و وقتی که به او نگاه میکنی در نظر چنان مینماید که
چشم راست او معیوب باشد به این هیأت آدمی است در شام خروج میکند،
اصل او از روم آمده و رومی است و شاید تولد او در روم شده باشد و آنچه
از اخبار برمیآید این است که مسلم هم نباید باشد اگرچه در بالد اسالم تولد
کرده باشد و اسم او عثمان باشد لکن در حدیث است که صلیب به گردن
دارد و اخالق او اخالق نصاری است ،عبادت او عبادت نصاری است ،دیگر
یا مسلم بوده مرتد شده و نصرانی شده ،یا نصرانی است .غرض صلیب به
گردن دارد بسیار مردی خبیث النفس است ،بسیار بیمروت و شریر است از
شرارت او این است که با زن خود معانده میکند و او را زنده زنده در گور
میکند و این عثمان بن عنبسه در شام خروج خواهد کرد و قشون بسیار از
شامات به همراهی او خواهد آمد و بسیار سفاک است ،مردم بسیاری را
میکشد حتی آنکه از حدیثی برمیآید که در شام رجفهای خواهد شد که در
آن رجفه صدهزار نفس هالک خواهد شد و احتمال کلی میرود که مراد از
این رجفه سفیانی باشد و رجفه به معنی تزلزل است که الزال در زمین باشد
برای این رجفه در شام صدهزار نفس هالک میشود احتمال کلی در این
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است که این سفیانی باشد و این شخص شش ماه پیش از جمادیاالولی بنای
جمعآوری میگذارد ،شش ماه پیش از آنکه خروج کند بنای جمعآوری
قشون را میگذارد معلوم است قشون زیاد را یکدفعه نمیتوان جمع کرد،
باید مدتها سعی کرد در صدد برآمد تا قشون جمع بشوند تا اینکه به حد ادعا
برسد .شش ماه پیش از جمادی االولی از شامات برمیخیزد و بنای جنگ
میگذارد و جنگ میکند به این طرف و آن طرف میرود تا اینکه پنج والیت
از والیات را تسخیر میکند دمشق خود شام را میگیرد .غرض یکی دمشق
یکی فلسطین یکی قنسرین یکی اردن یکی حمص ،این والیات را به تصرف
درآورده روز دهم جمادی االولی که شد در خود دولت و سلطنتی که دید
آن وقت ادعای سلطنت کند مخالفت با خونکار روم کند و خودش مردی
شود ادعای سلطنت کند و قشون او بیاندازه شود بعد قشون خود را دو دسته
کند یک دسته آن را به جانب مشرق بفرستد و شرقی شام ،کوفه خواهد بود
و کربال .غرض آن دسته به عراق میآیند و وارد میشوند و در بغداد قتل
عظیمی خواهد شد که سه هزار نفر در بغداد کشته شوند ،زنهای بسیاری را
مفتضح کنند .قشون هرزه هستند قشون سفیانی دیگر معلوم است چه خواهند
بود و از بنیعباس سیصد نفر از بزرگانشان در بغداد باشند آنها را بکشند.
چون اسم بنیعباس گفته شد این را عرض کنم آنچه از اخبار اهل بیت
برمیآید و احادیث گواهی میدهد این است که امام وقتی خروج خواهد کرد
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که دولت بنیعباس روی کار آمده باشد و بنیعباس در عالم استیال داشته
باشند و چنانکه روز اول دولت به آنها رجوع کرد و بعد از آن منقرض شدند
به طوری که کأنه اثری از آنها نماند دومرتبه باز روی کار آیند ،باز دولت به
آنها رجوع خواهد کرد و زمان زمان سلطنت بنیعباس میشود و امام باز در
زمان بنیعباس ظاهر خواهد شد .پس در بغداد سیصد نفر از بنیعباس را
قشون سفیانی میکشند بعد از آنجا به کوفه خواهند آمد و کوفه آن روز آباد
خواهد بود و آباد خواهد شد و الحمدهلل از برکت وجود امام کوفه االن رو
به آبادی گذارده ،باغستانها و قهوهخانهها ساخته شده .سیسال پیش از این
بیابان بود و هیچ اثری از آبادی نبود ،حاال الحمد هلل در همین سی سال آباد
شده ،باغهای بسیار ،خانههای بسیار گاه است پنجاه هزار خانوار باشند
ساخته شده و رو به آبادی گذارده .در زمان امام کوفه بسیار عظیم خواهد
شد هجده فرسخ دور تا دور کوفه خواهد شد ،کربال داخل قبرستان کوفه
خواهد شد .بغداد هم آنچه از اخبار معلوم میشود در آن روز در نهایت آبادانی
خواهد شد .کار بغداد به جائی رسد که مردم گمان کنند که رزق به مردم
قسمت نمیشود مگر در بغداد و گمان کنند پسرانش غلمانند و دخترانش
حورالعیناند و بغداد بهشت روی زمین است و در بغداد آنقدر فسق و فجور
بشود ،آنقدر شرب خمر و معاصی و منکرات بشود که در هیچ شهری آنقدر
نشود و نشده باشد .مردمش در نهایت تنعم و دولت و عزت و ثروت باشند
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چون کار بغداد به اینجا رسد خداوند سالطینی چند از اطراف عالم رو به این
بغداد حرکت خواهد داد و علمهای بسیار وارد بغداد خواهد شد .عربهای
جزیره از اطراف هجوم به بغداد آورند ،بالها از اطراف به بغداد آید ،آنقدر
بال بر این بغداد وارد آید که بر هیچ امتی آنقدر بال وارد نیامده باشد و بغداد
خراب شود به طوری که در آنجا بیابان خالص باشد که از آنجا هرکس
بگذرد خواهد گفت اینجا یک وقتی بغداد بوده به جهت آنکه معاصی و فسق
و فجور که زیاد شد ،خدا هم او را چنین خواهد کرد .باری ،قشون سفیانی
خواهد آمد به کوفه و قتل بسیاری در کوفه خواهد کرد و منادی ایشان در
کوفه ندا کند که هرکس سر یکی از دوستان علی را بیاورد صد
باجغلو([ )]41به او میدهیم .مردم که این را میشنوند میپرند به این و به
آن ،هرکس را که گمان میکنند دوست باشد سر او را میبرند میبرند پیش
سرکرده قشون سفیانی و از او صد تومان میگیرند .بسا آنکه همسایه بجهد
بر همسایه خود که تو هم رافضی هستی و به تهمت او را بگیرد و بکشد و
در بغداد یکی از نفوس زکیه را که از بندگان صالح خداست و از مومنان
خالص است با هفتاد نفر از صالحان در آنجا خواهند کشت .کار این دسته
قشونی که به این سمت آمدند به اینجا میکشد که کوفه را تصرف میکنند
و بغداد را میگیرند و یک دسته قشون دیگر خواهد فرستاد به سمت مغرب
به جانب مکه و مدینه از برای خراب کردن خانه خدا و تصرف کردن مکه
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و مدینه و آن دسته قشونی که به جانب مکه و مدینه میفرستد سیصد هزار
قشون خواهد بود ،ببین چهقدر جمعیت دارد که سیصد هزار نفر نصف قشون
او میشوند که به سمت مغرب میروند و گویا این قشون به طور ایلجاری
باشد .قرار حرب ایلجاری است ،جمیع رعیت قشون میشوند ،واجب نیست
مواجبی و جیرهای بگیرند .رعیت را حکم میکنند که بروید به دعوا ،شاید
از این بابت باشد )]42[(.خالصه سیصد هزار نفر قشون خواهد فرستاد به
سمت مکه و مدینه از برای خراب کردن خانه خدا و از برای تصرف مدینه.
سیصد هزار قشون به طرف مدینه خواهد فرستاد و این قشون مدینه را تسخیر
میکنند و قاطرهای خود را در مسجد پیغمبر میبندند .منبر پیغمبر را
میشکنند ،قاطرهاشان سرگین در مسجد خواهد انداخت بعد از آن از مدینه
بیرون میروند رو به مکه میروند رو به مکه در بیرون مدینه بیابانی است که
او را بیداء میگویند ،حاال هم هست ،زمینی است معین دغ([ )]43است
همین که قشون میرود آنجا اردوی ایشان در آن دغ منزل میکنند چادر
میزنند جبرئیل از جانب خداوند جلیل مأمور میشود که پای خود را به این
زمین بزند و بگوید یابیداء ابیدی القوم ای بیداء این قوم را هالک کن .این
زمین از هم خواهد شکافت جمیع سیصد هزار قشون از بنه و مال و
حیوانشان ،خودشان جمیعا به این زمین فرو خواهند رفت و خسف خواهد
شد زمین و خسف امری است اتفاق افتاده و متعدد هم خواهد شد .خسفی
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هم در مشرق خواهد شد لکن در جزیره عرب خسفش این است .غرض
زمین بیداء خواهد شکافت و جمیع آن قشون را با آنچه دارند همه را خواهد
بلعید مگر دو نفر از طایفه جهینه که قومی هستند از عرب که با این قشون
هستند که یکیشان اسمش وتر است و یکی وتیر .این دو نفر در میان این همه
قشون جان بیرون میبرند در کنار این وادی در کنار این صحرا این دو نفر
را نجات میدهد .ملکی میآید برای این وتر و وتیر و یکی از آنها را دستی
بر صورتش میزند ،صورتش برمیگردد .میگوید به او که میروی و ملحق
میشوی به سفیانی برو خود را به او برسان و بگو قشون تو در بیداء جمیعا
هالک شدند و به زمین فرورفتند .یکی دیگر را باز سرش را برمیگرداند به
پشت سر و میگوید برو ملحق شو به مکه و امام زمان را خبر کن که خداوند
عالم یکدفعه سیصدهزار قشون دشمن ترا به زمین فروبرد و بر دست امام توبه
کن که توبه تو قبول خواهد شد .و این دو نفر از طایفه جهینه میباشند این
است که مثل شده در عرب که عند الجهینه الخبر الیقین جهینه خبر درست
میآورد و خبر یقینی است .آن که پیش سفیانی میآید خبر صدق میآورد و
آن که پیش امام زمان هم میآید خبر صدق میآورد .این از عالماتی است که
باید بشود و این مرد هشت ماه قبل از ظهور از اول جمادی االولی بنای
سلطنت میکند و تا ظهور امام هست و با امام هم دعواها میکند و یکماه
هم بعد از ظهور هست و سلطان است و قشون و قشون کشی میکند تا آنکه
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امام او را خواهد کشت .مقصود اینست که این نه ماه سلطنت میکند و شش
ماه پیش از این نه ماه قشون جمع میکند و بر والیات تاخت و تاز میآورد و
این هم بر شما مخفی نباید باشد که این ملعون آخر مردی باید باشد قابل
سلطنت و قشون جمع کند و قشون کشی کند ،از زیر بوته بیرون نمیآید،
گاه است سی سال ،پنجاه سال ،بیشتر ،باید در تدارک باشد .پس البته مدتی
پیشتر تولد کرده است ،پنجاه شصت سال پیش از آن باید تولد کند ،مردی
بشود ،منصب بگیرد تا قابل سلطنت شود واال خود به خود یکمرتبه نمیآید
سلطان بشود و از بعضی ثقات شنیده شده که تولد کرده و هنوز یقین
نکردهام ،اعتمادی به قول او نکردهام ،احتمال کلی دارد در اشتباه این حرف
را شنیده .غرض سفیانی این احوال را دارد و خروج او از عالمات حتمیه
است و حکما باید بیاید .لکن دیگر حاال در دهم جمادیاالولی یا یازدهم،
اینها دیگر داخل حتمیات نیست .اصل وجود سفیانی داخل عالئم حتمیه
است ،این جزئیاتش دیگر حتم نیست ،میشود تغییر کند ،پس و پیش شود.
خبر دادهاند و اینطور مقدر کرده خدا لکن برای خدا بدا هست ،هرچه را
نشده خدا اگر بخواهد پس و پیش کند ،تغییر بدهد ،میکند احتمال بدا درش
هست لکن خود خروج سفیانی دیگر بدا ندارد ،از عالمات حتمیه است.
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عالمت دویم از عالمات خاصه که باید بشود خروج دجال است و این از
جمله فتنههای بزرگ آخرالزمان است و آنچه از اخبار برمیآید این است که
هر پیغمبری امت خود را از فتنه دجال ترسانیده و مقدر نشده در سایر امتها
این دجال روی کار آید و خدا موخر داشت او را تا آخرالزمان در این امت و
آنچه از اخبار برمیآید این هم در همان روز خروج سفیانی خروج خواهد
کرد و این از اصفهان برمیخیزد ،از دهی که آن را یهودیه مینامند و قریب
به اصفهان است ،آن ده را یهودیه مینامند ،حاال هم هست .این دجال از آنجا
خروج خواهد کرد و از بعضی اخبار مستفاد میشود که از سیستان خروج
خواهد کرد و احتمال میرود که اصل بیرون آمدن او از اصفهان باشد ولکن
خروج به سلطنت و به ادعای ریاست او از سیستان باشد و از آنجا میرود به
شهرها .از جمله عجایب این دجال است از برای او خری است ،مینمایاند
خری به مردم که این خر بسیار بزرگ است .از بعضی اخبار برمیآید که یک
گام او ثلث فرسخ باشد .همچو خر عجایبی کسی ندیده .از بعضی اخبار
چنین برمیآید که مابین دو چشم او یک میل راه است ،از بس بزرگ است
و آنچه من از اخبار میفهمم این مردی است جادوگر و ساحر ،چشمبند دارد
و اینطور به مردم مینمایاند یک کوهی از دود پیش روی خود نشان مردم
میدهد که این جهنم من است و کوهی از طعام پشت سر خود نشان مردم
میدهد که این بهشت من است .نهری از آب به همه جا همراه خود نشان
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مردم میدهد و این آثار آثار جادو است و سحر است و این شخص خروج
خواهد کرد و جمیع روی زمین را سیر خواهد کرد .همچو خری معلوم است
همه جا خواهد گشت .در یکپاره جاها مذکور است االغ او از خراسان
است از آنجا میآید لکن من سندی برای این ندیدهام .به هر حال این ملعون
خروج میکند در دهم جمادیاالولی و تمامی روی زمین را میگردد و در
بر و بحر عالم سیر میکند اال مکه و مدینه که داخل این دو شهر نمیشود،
سایر جاها همه جا را سیر میکند .ندا میکند به طوری که جن و انس و
شیاطین همه میشنوند که «هلموا الی اولیائی» ای اولیای من بشتابید بسوی
من .میگوید «انا الذی خلق فسوی انا الذی قدر فهدی انا ربکم االعلی»
بشتابید بسوی من که من شما را خلق کردم و مقدر کردم .منم پروردگار
اعالی شما و از عقب این میروند جمع کثیری از اوالد زنا و از یهودان
صاحبان طیلسانهای سبز و ظاهرا صاحبان طیلسانهای سبز مراد یهودان
باشند .و از جمله کسانی که از پی این دجال بسیار میروند زنانند ،زنان
بسیار از پی این دجال خواهند رفت .چون در زمانی خواهد آمد که چند سال
پیش از آن قحط در عالم پیدا شده باشد ،گرسنگی در مردم بسیار باشد.
کوهی از نان نشان مردم میدهد ،نهری از آب از برای جمیع مردم در پی از
پشت سر به مردم نشان میدهد و مردم را به خدائی خود میخواند و مردم از
پی او میروند و اقرار به خدائی او میکنند .لکن حاال که مخبر صادق خبر
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داده به شما که همچو چیزی خواهد آمد شک نداشته باشید که خواهد آمد
و این خدا نیست و این را امام علیه السالم در گردنهای در شام که آن را
افیق میگویند روز جمعه سه ساعت به غروب مانده او را خواهد کشت و به
قوت امامت او را در کوفه به صالبه خواهند زد .مخبر صادقی که خبر به
وجودش داده خبر به قتلش هم داده .از جمله عالماتش اینست که یک چشم
است و شاید کج است صورتش ،شاید آنقدر صورتش کج باشد که چشمش
به باال اتفاق افتاده باشد و همچو مینماید یک چشم توی پیشانی دارد و
بسیار میشود که از کجی صورت همچو مینماید و آن یک چشم او سرخ
است و درخشان مثل ستاره صبح و این ادعا میکند که من خدای شما
هستم .این را بدانید که خدای شما یک چشم و کور نمیشود ،خدای شما
غذا نمیخورد ،خدای شما تغوط نمیکند ،در کوچهها راه نمیرود ،خدا خر
سوار نمیشود ،خدا را نمیتوان کشت و او را به صالبه زد .این چگونه خدائی
است؟! پس گول نخورید برای دعوت قومی اگرچه دیدهام جمعی را االن که
دجالوشانی چند را تصدیق کردند و نه خر دارند و نه گام خرشان یک میل
راه است و نه آن کوه را نمودهاند و نه آن نهر آب را نشان دادهاند و نه آن
قوت و قدرت را دارند .هر را از بر نمیدانند آمدهاند ادعای خدائی کردهاند،
جمعی هم به ایشان گرویدهاند و خیلی بدتر از دجال ،خیلی خیلی بدتر به
جهت آنکه دجال آن سحرها ،آن چشمبندها و آن تصرف عظیم را و آن صدای
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عظیم را که مابین مغرب و مشرق را صدای او فرامیگیرد و به آن صدا مشتبه
گردد امر بر اوالد زنا و بر یهودان لکن این مرد که در این روزها پیدا شد،
هر را از بر نمیدانست ،منتهای کمال او هندی گفتن .یک شرط ارشاد این
است که آدم زبانش را کج بگیرد ،هندی بگوید .بابا ما از هند آمدهایم ،این
بهتر ارشاد میشود .همه کمالش این است که زبانش را کج بگیرد ،به طور
قلندران سر به بیابان بگذارد .همه همش این است که هندی حرف میزند تا
تاج سرش گذاشت از خواصش این شده که زبانش کج شود مثل اینکه
هرکس از طالب تا عمامه سر گذارد زبان او هم دیگر تغییر میکند و
حرفهاش را میخواهد عربی بزند و بگوید «بر من ثابت شد» و «ث» را از
مخرج بگوید .یا «برای من علم حاصل شد» و «عین» را از مخرج از توی
حلق غلیظ بگوید .خواص سر تاج گذاردن هم همین است که زبانش هندی
بشود .به هر حال اقرار کردند برای اینگونه مردم که این خداست .مردکه
خودش میگفت بابا مکلف غیر از مکلف است و جمیع عبادات را ترک
کردند و مردم از روی صدق ارادت به این ورزیدند .مقصود این است که
االن همچو دجالوشانی هستند که مردم را دعوت میکنند به خود و مردم
اقرار به خدائیشان هم میکنند .از جمله چیزها که میگویند به مرید خود
میگویند بابا تو از حق دوری ،تو نمیتوانی به حق برسی ،تو فنای فی الشیخ
باید بشوی ،فنای فی المرشد باید بشوی و مرشد به حق رسیده .بابا میباید
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تو به ما برسی ،تو به خدا نمیرسی ،تو باید تمکین ما کنی ،ما را اطاعت کنی
و همه مقصودشان این است که میخواهد بگوید من باید خدای تو باشم و
همینطور میگویند در تعلیماتشان که پیر تو خدای تو نبی تو امام تو .باری
مطلب این بود که االن هم هستند کسانی که اینجور کسان را اعتقاد دارند.
هنوز خیلی مردم تعریف منصور را میکنند و شعرها برای او میخوانند که بر
سر دار اناالحق میگفت .پس تعجبی نیست که آن روز دجال ادعای خدائی
کند و مردم از او بپذیرند و این دجال را دجال گفتند به جهت آنکه به زبان
عربی دجال بسیار دروغگو را میگویند ،یا دجال به زبان عربی سوزنده را
میگویند چون عالم را آتش میزند این بدبخت به این جهت دجال است و
کسی که به تزویر امور را به اشتباه میگذراند و او هم چنین است او را دجال
میگویند ،یا کسی که سیر زیاد میکند و سفر زیاد میکند او را دجال
میگویند .شاید چون این روی زمین را میگردد به این واسطه دجال نام او
باشد .کسی هم که مردم همه اطاعت او را میکنند او را هم دجال میگویند.
شاید چون جمع کثیری اطاعت او را میکنند به این جهت او را دجال گویند.
و از بعضی اخبار چنین معلوم میشود که این ملعون نامش صاید است و
پدرش صید ،دجال لقب او است و نامش صاید است .از خطبهای از
خطبههای حضرت امیر علیه السالم چنین معلوم میشود که نامش صاید است
پدرش صید است و در بعضی اخبار سنیها ذکر کردهاند که صاید بن صید
صفحه | 520

در زمان پیغمبر تولد کرده و پیغمبر رفتند و او را دیدند و میگویند پیغمبر او
را دعوت فرمودند که بگو ال اله اال اهلل و اقرار کن به رسالت من .عرض
کرد در جواب پیغمبر تو بگو ال اله اال اهلل و اقرار کن که من پیغمبرم ،تو اولی
از من نیستی به ادعای نبوت ،من هم ادعای پیغمبری میکنم .سه روز رفتند
پیغمبر با او صحبت داشتند .فرمودند چه میبینی؟ عرض کرد حق و باطلی
میبینم و عرشی بر روی آب .غرض یکی از عالمات حتمیه این دجال است
و هر پیغمبری امت خود را از این ترسانیده این است دجال اگر امرش بر شما
مشتبه بشود بدانید که ادعای خدائی میکند و خدای یک چشم خدا
نمیشود .به هر حال از بعضی روایات سنی چنین معلوم میشودکه این صاید
بن صید است و یهودی بوده و یهودیزاده و میآید و این ادعا را خواهد کرد
و روی زمین را میگردد و به مکه و مدینه نخواهد رفت چرا که در آنجا
سالطین بزرگ هستند ،از سطوت آنها میگریزد و نمیتواند آنجا برود .غرض
آنچه من میفهمم این جادوگر است ،این اعمالی که از او مشاهده میشود
چشمبندی است ،سحر است واال نظم این عالم نیست که همچو خری در
عالم پیدا شود که هر گام از او یک میل راه باشد و از خواص نحس او یکی
این است که به هر نهر آبی که میگذرد آن آب فرو میرود و تا روز قیامت
بیرون نمیآید .از عالمات حتمی یکیش همین دجال است ،این هم در همان
دهم جمادی االوالی آن سال قبل از ظهور جلوه خواهد کرد برای مردم.
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و از اخبار برمیآید که یک شخصی از خراسان خروج خواهد کرد و ادعا
میکند و قشون خواهد کشید .یک شخص هم از یمن خروج خواهد کرد.
سید حسنی یمانی از یمن خروج میکند و آن رایت یمانی از همه رایتها بهتر
است .اگر کسی با آن رایت باشد و در تحت علم او باشد نجات خواهد
یافت و اقرار به حق خواهد کرد .به هر حال اینها در دهم جمادی االولی
میشود .بعد از آن در بیستم جمادی االوالی همین سال ابتدای بارانی میشود
و الزال باران از آسمان میبارد تا اول رجب ،این چهل روز پی در پی باران
میبارد .دیگر حاال پنج دقیقه بایستد و دومرتبه ببارد منافاتی ندارد با متوالی
باریدن در چهل روز آنقدر باران ببارد که بسیاری از خانههای دنیا خراب
شود و در اوایل رجب که شود چند نفری از مردگان زنده خواهند شد و
شمشیر بر دوش خود خواهند گذاشت و در میان مردم راه خواهند رفت .این
است که در میان عرب مثلی مشهور است و خیلی میگویند حتی آنکه بچهها
که بازی میکنند میگویند «العجب کل العجب بین جمادی و رجب» از
امام پرسیدند این چه عجبی است که میان جمادی و رجب است؟ فرمودند
آیا عجب نیست مردگان از قبر بیرون آیند ،شمشیر بر دوش خود بگذارند و
بزنند زندگان را؟ و این حکایت در اوایل رجب یعنی در ماه جمادی الثانی
خواهد شد .این هم از عالماتی است که بعد از بیستم این ماه جمادی االولی
ظاهر خواهد شد.
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همچنین از عالماتی که خواهد شد و حتم است ندائی است که در ماه رجب
بلند خواهد شد .همین که ماه رجب شد ندائی از آسمان خواهد آمد .این هم
حتمی است که یا کفی یا روئی یا سری بیتن ،یا تنی بی سر در آسمان ظاهر
خواهد شد که همه مردم ببینند و اگر دست است آن دست حضرت امیر است
و اگر رخساره است رخساره حضرت امیر است و اگر جسد است جسد
حضرت امیر است ولکن آن که در آسمان ظاهر شد بند دل مردم از هم جدا
میشود ،ندا از آسمان میآید اال لعنه اهلل علی الظالمین بر جمیع ظالمان لعنت
باد آگاه باشید ای مردم که خدا ظالمان را از رحمت خود دور خواهد کرد.
ندای دوم که میآید این است که ازفت االزفه آنچه باید بیاید آمد ،آنچه باید
نزدیک شود نزدیک شد ای گروه مردم .ندای سیم این است که هذا
امیرالمومنین قد کر فی هالک الظالمین این امیرالمومنین است که به جهت
هالک ظالمان برگشته .این است که در این وقت بند دل منافق پاره خواهد
شد معلوم است دیگر با ذوالفقار مرتضی علی نمیتوان برآمد و این ندا در ماه
رجب خواهد شد و این از عالمات حتمیه است.
باز از عالماتی که حتمیه است در همین سال در ماه رمضان المبارکش ندائی
از آسمان میآید در صبح بیست و سیم کهای مردم بدانید که حق با علی و
شیعیان علی است و در عصر بیست و یکم آن ماه شیطان در میان زمین و
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آسمان ندا کند که ای مردم بدانید که عثمان مظلوم کشته شده ،حق با عثمان
است .قومی از پی ندای اول و ندای آسمانی میروند و قومی از پی آن ندای
دومی میروند .ندا از آسمان بسیار خواهد آمد این دو ندا یکی در ماه رجب
خواهد بود یکی در ماه رمضان المبارک .ندای دیگر هم میآید که آن ندای
مائده است و آن ندا از برای این است که در قرقیسا که شهری است در کنار
فرات که قرقیسا پسر طهمورث او را بنیاد کرده و شهری خیلی عظیم است
در آنجا در میانه بنیمروان و بنیعباس مقاتله بسیار عظیمی خواهد شد و
جمع کثیری کشته خواهند شد .خداوند عالم میفرماید منادی ندا کند که
ای مرغان هوا و ای وحشیان صحرا شکمهای خود را سیر کنید از گوشت
جباران .مرغها و گرگها و درندگان بر سر آن کشتهها میریزند و آنها را
میخورند و خدا به واسطه این دعواها امام علیه السالم را کمک خواهد
کرد .بیشتر این رجفههائی که در عالم میشود آن قتلهای سفیانی که میشود
همچنین به واسطه آن رایت خراسانی قتلهائی که میشود به واسطه آن رایت
یمانی قتلهائی که میشود تخفیف در عالم میشود و عالم شسته و رفته
خواهد شد .چندین بالی دیگر قبل از ظهور در عالم نازل میشود :یکی
آنکه قحط در عالم زیاد میشود .از جمله چیزها آن قتل سرخ و قتل سفیدی
است که در عالم خواهد شد که به آن خیلی تنقیه خواهد شد این عالم .اما
مرگ سرخ مرگی است که به شمشیر باشد و جاری کردن خون و مرگ
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سفید به طاعون خواهد بود که مستولی بشود و خیلی از مردم بمیرند.
همچنین جنگهای بسیار شود ،قتلهای بسیار شود .همچنین ملخی در موسم
و ملخی در غیر موسم به رنگ خون بیاید و در آن سال ملخخواری بسیار
شود و این عالمات قبل از ظهور آشکار میشود .بعضیش که مثل سفیانی و
مثل دجال و آن ندای ماه رجب ،اینها داخل محتومات است و باقی دیگر
حتمی نیست.
باز از جمله عالماتی که در این سال قبل از ظهور آشکار میشود این است
که در نیمه همین ماه رمضانالمبارک آفتاب میگیرد .هیچ متعارف نیست
که آفتاب در نیمه ماه بگیرد خداوند چنین میکند که مردم متنبه بشوند،
تکان بخورند ،بفهمند حادثهای در دنیا روی میدهد .و همچنین در اواخر
ماه که ماه هالل شده و گم شده ماه خواهد گرفت و هیچ متعارف نیست در
آخر ماه ،ماه بگیرد خدا چنین میکند از برای تکان دادن دلها تا اینکه مردم
متنبه بشوند.
از جمله عالماتی که حتمی است و آخر عالمتی است که باید به این عالمت
شناخت از جمله عالمات یکی قتل نفس زکیه است در مابین رکن و مقام
که نام او محمد است و پدر او حسن است و از جمله سادات عظیمالشأن
است .بزرگواری است خیلی بزرگ است و شاید از نقبای بزرگ باشد به
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جهت آنکه همین که این بزرگوار را در مکه در مابین رکن و مقام کشتند
خداوند پانزده شب دیگر بیشتر مهلت نخواهد داد و در آسمان سرخی ظاهر
شود و آن اشک حمله عرش است که بر زمین میآید از برای او و غضب
میکند خداوند بر زمین و اهل زمین .از این عالمتها چنان مینماید که مرد
بسیار بزرگی باشد وانگهی که این از جمله کسانی است که قبل از ظهور
خدمت امام میرسد و امام او را به مکه میفرستند ،میآید در میان آنها
میگوید ما اهل بیت رحمتیم ،ما معدن رسالتیم ،از روزی که پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله از دنیا رحلت فرموده ما مقهوریم ،ما مظلومیم بیائید نصرت
کنید ما را .همین که آن بزرگوار اینطور خواهد فرمود برمیجهند اهل مکه
و سر او را میبرند ،او را ذبح میکنند و سر او را میبرند پیش سفیانی در
شام .همین که این کشته شد غضب خدا بر اهل زمین شدید خواهد شد.
پانزده شب دیگر بیشتر به اهل زمین مهلت نخواهد داد .امر همینطور میرود
تا محرم میشود .بیست و پنجم ذیالحجه این سید کشته میشود ،همین که
محرم شد این محرم از سالهای طاق است به جهت آنکه طاق اول عدد است
و این اول دوره است و اول ظهور والیت است و سر توحید در طاق است.
پس در سال طاق یعنی در سال یک یا سه یا پنج یا هفت یا نه باید امام ظاهر
شود و از جمله اتفاقات اینکه روز عاشورای این محرم روز نوروز هم هست.
اما روز نوروز هم باید باشد به جهت آنکه خداوند ،عالم را در روز نوروز
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ابتدا کرد و آفرید و چون این دوره هم دوره اول است و اول ظهور باطن
است و عالم تجدید باید بشود ،باید در روز نوروز باشد .اما در روز عاشورا
هم باید باشد به جهت آنکه این بزرگوار به خونخواهی سیدالشهدا میآید.
میآید طلب خون حسین را بکند این است که خدا در قرآن میفرماید و من
قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فالیسرف فی القتل انه کان منصورا یعنی
حسینی که به مظلومی کشته شده است ما از برای ولی او ـ و ولی حسین
امام زمان است ـ ما از برای ولی او سلطنتی قرار میدهیم ،استیالئی به او
عطا میکنیم که او به خونخواهی آن حضرت برخیزد فالیسرف فی القتل
چنانکه در قرائت اهل بیت است اگر جمیع روی زمین را قتل کند اسراف
نکرده در خونخواهی .میکشد قتله حسین را ،میکشد نسل قتله حسین را،
جمیع قاتالن حسین و نسل آنها را خواهد کشت .اما نسل اینها را چرا
میکشد؟ آن بزرگوار ظلم که نمیکند ،پس چرا نسل قاتلین حسین را
میکشد؟ به جهت آنکه آنها کسانیند که راضیند به فعل آبائشان .میگویند
پدران ما خوب کردند این عمل را کردند .هرکس راضی باشد به قتل کسی
شریک است در خون او ،پس راضیان به قتل حسین قاتل حسینند از این است
که آن امام میکشد جمیع نسل کشندگان آن حضرت را .فالعدوان اال علی
الظالمین هیچ تعدی نباید کرد ،تعدی بر هیچکس نباید کرد مگر بر ظالمان.
اصل مسأله این است که تعدی در دین خدا نباید کرد .تعدی یعنی تجاوز،
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یعنی از حد گذشتن ظلم است و عدل آن است که در دین خدا به حد اندازه
راه رود .حاال که مسأله معلوم شد ببینیم چه معنی دارد آیه که میفرماید
تعدی نیست ،یعنی از حد گذشتن در دین خدا نیست در قرآن فرموده تعدی
نیست لکن خدا میفرماید فالعدوان اال علی الظالمین مقصود یعنی تعدی از
کشتن قاتالن حسین که مباشر قتل بودند از آنها به غیر آنها نباید کرد مگر
بر نسل آنها که آنها هم ظالمینند چرا که راضی به اعمال پدرانشان میباشند
چون ظالمند این عدوان را در شرع اذن دادهاند و نسل قاتلین را باید بکشد
آن بزرگوار در آن وقتی که آن بزرگوار ظاهر شود به این جهت باید روز
ظهور آن بزرگوار روز عاشورا باشد .پس چون روز عاشورا شود و روز نوروز
هم باشد و اتفاقا جمعه هم باشد و روز جمعه باید باشد به جهت آنکه روز
جمعه روز اجتماع خصوم است و آن روز مردم بیشتر در مسجدالحرام جمع
باشند .چون آن روز شود عمامه رسول خدا بر سر و نعلین آن بزرگوار در پا،
چوبدستی آن حضرت در دست .این را هم بدانید حاال بگویم به شما عمامه
رسول خدا که میشنوید خیالتان نرسد عمامه پیغمبر باید زربفت باشد ،خیر،
همان عمامه کهنهای است که در زمان خود بر سر میبست .همان نعلین
مبارک پیغمبر که وصله داشت در پا دارد ،به این هیأت تشریف میآورند.
دیگر واجب نیست نو باشد لباس او و به آن هیأت که بز در جلوشان دارند
مثل یکتا چوپان میآیند ،لباسی است مناسب همین هیأت به این لباس میآیند
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و هفت بز در جلو دارند .هیچ میدانی چرا بز در جلو دارند؟ به جهت آنکه
در جنس گوسفند بز بسیار زیرک است ،بسیار زرنگ است ،بر کوه باال
میرود ،بر درخت باال میرود ،بر دیوار میرود ،بسیار تند و تیز است،
شاخهای تیز دارد و بر جلوش انداخته که اصحاب و اعوان من بر هر کوه و
تل باال میروند ،بر هر بنیان باال میروند ،شاخهاشان هم تیز است بر هرکجا
بگذارند فرو میرود از این جهت بر جلوش انداخته و از گردنه طوی که
گردنهای است مکه دارد به جانب مکه میآید و وارد مکه میشود و همه جا
بزهای خود را با آن چوبدستی که در دست دارد میراند تا میآید به
مسجدالحرام .به مسجدالحرام که رسید داخل مسجد میشود ،میرود امام
جمعه را ،خطیب را که دارد خطبه میخواند او را میکشد و غایب میشود
و گویا در خانه کعبه تشریف میبرد و آن شب که شب شنبه است در خانه
میماند .چون صبح آنروز میشود جبرئیل به او عرض میکند که دست
مبارک خود را به صورت خود بکش و خروج کن که وقت نصرت تو رسید
خدا ترا نصرت میکند .آن بزرگوار دست مبارک به روی خود میکشد و
میفرماید الحمد هلل الذی صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء من الجنه حیث
نشاء فنعم اجر العاملین([ )]44پس آن بزرگوار دست به صورت خود
میکشد و خواهد فرمود الحمد هلل الذی صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء
من الجنه حیث نشاء فنعم اجر العاملین و چون صبح شود یا در همین شب
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است که میبینی جمعی از مردم به خدمت او رفتند .این شب آن بزرگوار ندا
میکند هلموا الی اصحابی ای اصحاب من بیائید بسوی من از اطراف عالم.
سیصد و سیزده نفر نقیب ،سیصد و سیزده بزرگ از شیعیان کامل خدمت آن
بزرگوار حاضر میشوند و آنچه نظرم میآید الزم هم نیست که همه آنها در
آن شب از اطراف عالم بیایند .معلوم است آنها نقیبند و بزرگ و مومن بعد از
آنی که صیحه سفیانی را شنیدند پیشتر حرکت میکنند از جای خود از اطراف
جمع میشوند در مکه .همین که ندا بلند میشود در مسجدالحرام حاضر
میشوند وانگهی که احادیث را شنیدهاند ،عالمات را که دیدند همه حاضر
میشوند .بلی اگر یک و دوئی از آنها در اطراف به خدمتی مشغول باشند و
نتوانند که بیایند آنها در همان شب بر باد سوار میشوند ،یا بر ابر سوار
میشوند ،یا به طیاالرض به خدمت آن بزرگوار میرسند و نوری در آن شب
در مکه از مسجدالحرام تتق میکشد که جمیع روی زمین این نور را خواهند
دید ،جمیع مومنان میفهمند که امامشان ظاهر شده وانگهی که خوابیدهاند،
مومن خوابیده در بستر خود صبح پامیشود میبیند رقعهای در زیر سر خود
بر آن نوشته طاعه معروفه یعنی باید اطاعت کنید به طور معروف .دیگر
سروری در تمام عالم باالتر از این برای مومن آیا ممکن هست؟ دل قوی
دار ،آن حالت حالتی است که از هیچ چیز مومن را باکی نیست ،دلهاشان
محکم است ،از اطراف میروند رو به مکه نجبائی چند از مصر میروند،
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ابدالی چند از شام میروند ،اقویائی چند از عراق میروند همه خدمت آن
بزرگوار جمع میشوند .صبح که میشود خواجههای حرم نگاه میکنند
میبینند در مسجدالحرام جمعیت دیگری ،اوضاع دیگری است .از یکدیگر
میپرسند این کیست و این اوضاع چیست؟ وانگهی که در اول طلوع ندا
میدهد جبرئیل که مطلع و آگاه باشید که امام زمان ـ و آن بزرگوار را به
اسم و نسب و آباء او میگوید ـ آگاه باشید که امام زمان ظاهر شد و امر به
اطاعت آن بزرگوار میکند و در پسین همین روز باز شیطان ندای دیگری
میدهد که سفیانی در فلسطین ظاهر شده حق با او است ،اطاعت او را
بکنید .جمعی از پی آن ندا میروند .باری ،اهل مکه که داخل مسجد
میشوند قومی را میبینند آخر هریک از جائی آمدهاند ،از بلدی آمدهاند ،از
جمیع بالد خواهند آمد و ملحق به آن بزرگوار خواهند شد مگر از بصره که
نیست کسی که از آنجا بیاید ،دیگر از هر بلدی از هر جمعی یکی دوتا سه
تا چهارتا خواهند آمد .اهل مسجد میگویند اینها کیانند که ما اینها را
نمیشناسیم؟ یکی خبر میدهد که این همان مرد است که دیروز آمد و کشت
خطیب را و آن بزها را داشت .میگویند اینها کیانند؟ نگاه میکنند و
میگویند ما چهار نفرشان را میشناسیم که اهل مدینهاند و باقی دیگر را
نمیشناسیم .آن بزرگوار پشت مبارک خود را به خانه کعبه میدهد و دست
مبارک را دراز میکند و میفرماید بیعت کنید با این دست من که دست
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خداست و میخواند ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل فمن نکث فانما
ینکث علی نفسه خالصه این را خواهد خواند و اول کسی که با آن بزرگوار
بیعت خواهد کرد جبرئیل خواهد بود ،بعد از آن نقیبان شیعیان بعد هرکس
تسلیم دارد برای آن بزرگوار .پس پشت خود را به خانه میدهد و میفرماید
هرکس میخواهد نظر کند به آدم و شیث اینک منم آدم و شیث ،همان آدم
و شیثی که شما دارید جلوهای از جلوههای من است ،جمالی از جمالهای
من است .هرکس میخواهد نظر کند به نوح و سام منم نوح و سام ،هرکس
میخواهد نظر کند به ابراهیم و اسماعیل اینک منم ابراهیم و اسماعیل .حاال
یکی سر حرفها را نشنیده باشد ،وقتی میرود بیرون میگوید امروز فالن کس
باالی منبر میگفت منم ابراهیم و اسماعیل .خیر ،امام زمان میگوید و
هرکس میخواهد نظر کند به موسی و یوشع اینک منم موسی و یوشع،
هرکس میخواهد نظر کند به عیسی و شمعون منم عیسی و شمعون ،هرکس
میخواهد نظر کند به محمد و علی منم محمد و علی ،هرکس میخواهد
نظر کند به حسن و حسین منم حسن و حسین و همچنین جمیع ائمه را
میشمرد تا آخر .آنوقت بنا میکند و میخواند صحفی را که خدا بر آدم
نازل کرده به طوری که اگر امت آدم باشند میگویند آنچه تو میخوانی همان
است که بر آدم نازل شد و آنچه در دست سایرین است محرف است.
همچنین میخواند صحف نوح و ابراهیم را ،میخواند تورات موسی را و
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انجیل عیسی را و قرآن محمد را صلی اهلل علیه و آله به طوری که هر امتی
میگویند همین است اصل کتاب و حقیقت کتاب .بعد از آنیکه در مکه آن
بزرگوار خواهد آمد آنوقت امر امر آسمانی است ،امر زمینی نیست که بتوان
تدبیر کرد و چاره کرد .این جهالی که خود را داخل عقال شمردهاند
میگویند با توپ و توپخانه انگلیس چه خواهد کرد؟ خیالشان میرسد امر
زمینی است! وقتی امر آسمانی آمد گلوله توپ برمیگردد به خود انگلیس ،به
خود ارس .دیگر توپ درنمیرود ،باروت از روی دنیا گم میشود به قدرت
الهی طوری با این مردم سلوک میکند که به اندک زمانی جمیع روی زمین
مسخر او میشود و دخلی هم به دعوا ندارد .امام دعوای چندانی نخواهد
کرد ،همهاش روی هم رفته اگر سیزده شهر را به دعوا بگیرد ،باقی دیگر
بالتأمل تسلیم خواهند کرد و چرا نکنند؟ عدل او را که دیدند ،انصاف او را
که دیدند ،جاری شدن او را بر وفق حق و صواب که دیدند چرا تمکین
نکنند؟ مگر سیزده جا که دعوا میکنند و بر آنها هم غلبه خواهد کرد.
باری ،در مکه آن بزرگوار که ظاهر شد دور او دوازده هزار نفر جمع میشوند
از اطراف هی میآیند و بیعت میکنند و میروند و آنبزرگوار میمانند در
مکه و مکه را نظم و نسق میدهند و یکی را حاکم مکه خواهند کرد و
منادی ندا کند که احدی از قشون سورسات برندارد .سنگی که خداوند آن
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را برای موسی مقرر کرده بود که عصای خود را به آن زد و دوازده چشمه
جاری شد از آن سنگ و دوازده سبط بنیاسرائیل از آن منتفع شدند ،امام آن
سنگ را بهمراه خود خواهد برداشت .بار یک شتر است و بسیار بزرگ است.
در منزل که میرسند آن را زمین میگذارند آب جاری و طعام از آن سنگ
برای سورسات قشون آن حضرت بیرون میآید و پیش از آنکه این را ببینند
گاه است یکپاره با خود بگویند که ما را میخواهد گرسنگی بدهد ،به این
عقلهای ناقص همینطور میشود ،همین ترکیب میفهمند .یکی از اهل مکه
را حاکم مکه میکند و تشریف میبرد چند منزلی که گذشت اهل مکه
اجماع میکنند و بر سر آن حاکم میریزند و او را میکشند .خبر به حضرت
میرسد ،برمیگردد و آنها را نصیحت میکند ،موعظه میکند .توبه میکنند،
امام باز حاکمی دیگر برای آنها نصب میکند ،باز برمیجهند او را هم
میکشند دو مرتبه حضرت برمیگردد و این دلیلی است که باید ازاین یاد
گرفت چه بسیار نادان که خانه خود را تعمیر نکرده وامیگذارد میرود تعمیر
کند خانههای مردم را ،این از دستش میرود جائی دیگر هم به دستش نمیآید
و نخواهد آمد.
باری ،از آنجا میآید به مکه ،اهل مکه خاضع و خاشع ،گریهکنان میآیند
خدمت آن بزرگوار که یامهدی آلمحمد غلبت علینا شقوتنا بد کردیم ،غلط
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کردیم ،بر ما رحم کن ما مجاورین خانه خدای تو هستیم .بر آنها رحم
میفرمایند و حضرت حاکمی دیگر برای آنها نصب میکنند باز آنها بار سیم
هم میجهند و حاکم را میکشند .آنوقت اشاره میفرماید امام به جنیانی که
در رکاب همایون آن بزرگوارند و آن روز جنیان مثل انس مرئی میشوند و
در رکاب آن بزرگوارند .بزرگان جن ،نجبای جن در خدمت آن بزرگوارند.
حضرت جمعی از جن را با نقبا میفرستد که آنها را قتل کنند .باقی
نمیگذارند احدی را مگر آنکه مومن باشد .پس میفرماید از هزار نفر یک
نفر را باقی نگذارند ،جمیعشان را قتل میکنند .این را هم عرض نکردم آن
بزرگوار خانه مکه را هم خراب میکند .حاال نه این است که فریاد واعمرا
بلند کنی کهای وای! ای خدا! ای داد! ای بیداد! این بنیاد خانه تو است
خراب میکنند .این وحشتها را مکن ،جمیع عمارات ظالمین را از روی
زمین محو خواهد کرد ،اثری از آنها نخواهد گذارد ،مسجد با سقف نخواهد
گذارد مسجدهای با شرفه را نخواهد گذارد ،ساباطها و دریچههائی که
تحدی به کوچه کرده همه را خراب میکند ،جمیع بنیادهای ظالمین را
خراب میکند ،جمیع این قلعهها ،جمیع این نارنج قلعهها را جمیع بنیاد
ظالمین را برخواهد انداخت .خانه کعبه بنیاد ظالمین است ،بنیاد نبی نیست،
بنیاد وصی نبی نیست پس آن را خراب خواهد کرد و از نو بنیاد میکند به
طوری که ابراهیم خلیل روز اول بنیاد کرد و همه جا خواهد آمد آن بزرگوار
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تا اینکه به مدینه مشرفه خواهد رسید .این را عرض نکردم که حضرت هنوز
در مکه هستند که آن شخصی که از طایفه جهینه است میآید و این بشارت
را در مکه برای حضرت میآورد .عرض میکند که بشارت باد ترا که خدا
سیصد هزار نفر دشمن ترا کشت و همه به زمین فرورفتند .حضرت دست به
سر او میکشند و او به حالت اول برمیگردد و تشریف میبرند تا به مدینه
میآیند تا به سر قبر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله میفرمایند این قبر جد من
است؟ عرض میکنند بله .میفرمایند این دو تا قبری که در کنار قبر رسول
خداست از کیست؟ عرض میکنند اینها قبر دو صاحب رسول و دو همخوابه
رسول است .میفرمایند اینها کیانند اینها چه چیز پیغمبر بودهاند که اینجا
دفنشان کردهاند؟ نکند اینها نباشند! عرض میکنند نه خیر ،ما یقین داریم که
اینها همانها میباشند .میفرمایند ما سه روز دیگر قبر اینها را میشکافیم و
اینها را بیرون میآوریم تا ببینیم که اینها همانها هستند .این خبر به اطراف
میرود ،میان مردم منتشر میشود که این مرد میخواهد قبر ابیبکر و عمر
را بشکافد .آن روز در مسجد جمع کثیری از خلق جمع میشوند امام علیه
السالم به نقبا حکم میفرمایند که با دستهای خود زمین را بکاوند به جهت
آنکه آن خالف حرمتی که آنها روز اول کردند و کلنگ بیخ گوش پیغمبر بر
زمین زدند و آن خالف را بجاآوردند به جهت اینکه آنها را آنجا دفن کنند،
این خالف حرمت نشود .جایز نیست در نزدیک قبر پیغمبر یا امام کلنگ به
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زمین زنند ،بیحرمتی است ایشان مردهشان حکم زنده دارد ،آنها زنده و مرده
براشان تفاوت نمیکند پس به جهت اینکه بیحرمتی نشود نقبا را میفرمایند
که با دستهای خود خاک را بکاوند تا آنها را بیرون آورند با دستهای خود
زمین را میکاوند و آنها را بیرون میآورند با کفن تازه .کفن را از ایشان دور
میکند ،بدنهای ایشان تازه است .میفرمایند همین است آنی که میگفتید؟
نکند آنها نباشند! میگویند همانهایند ما به صفت میشناسیم ایشان را ،ما
اعتقادمان زیاد شد در باره اینها ما گمان نمیکردیم که اینها این قرب را
پیش خدا دارند حاال که این کرامت را از ایشان دیدیم اعتقاد ما زیاد شد.
امام حکم میفرماید که بیزاری بجوئید از این دوتا .غرض سخنی بسیار در
میان گفته میشود و بیادبی میکنند میگویند اینی که گفتی نسبت به تو
میکنیم ،از اینها بیزاری نمیجوئیم .دو دفعه میفرمایند هرکس مطیع
اینهاست جدا بایستد ،هرکس اطاعت اینها نمیکند و دوست اینها نیست
جدا بایستد .نخله خشکی در آنجا است امر میفرماید این دو را بر آن درخت
بیاویزند ،صالبه میزند آنها را بر آن درخت .این دو را به صالبه میزنند
آنوقت صدا بلند میکند و هیمه میطلبد .همان هیمه را که بر در خانه فاطمه
آوردند و آتش زدند .حضرت صادق میفرمایند ما آن هیمه را نگاه داشتهایم
از آن روز آن هیمه را ضبط کردهایم .چون سخن به اینجا رسید و روز قتل
هم هست و همه برای تعزیهداری مستعدیم اشاره بکنم .پس عرض میکنم
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که آن هیمه هیمهای است که بعد از آنی که رسول خدا صلواتاهلل علیه از دار
دنیا رفت ،هنوز کفن آن بزرگوار نخشکیده بود که آمدند و فرستادند عمر
را و خالد را و قنفذ را بر در خانه پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه و فریاد
برآوردند که علی را بگوئید بیاید به بیعت مسلمانان حاضر شود .فضه بر در
خانه آمد گفت علی مشغول است نمیتواند بیاید .خالصه عمر حکم کرد
بروید و هیمه بیاورید .فدای زهد محمد و آلمحمد شوم شاید گمان کنید
در خانه علی که میشنوید در خانه علی تخته داشت آن را تراشیده بودند و
ساخته بودند .نه خیر ،در خانه او از سعف خرما بود که ساخته بودند از این
چیزها که در کرمان میگویند بیش خرما از این شاخههای باریک نخل خرما
که جاروب از آنها درست میکنند ،از این چیزها آورده بودند و در ساخته
بودند .آوردند هیمه در پای آن در گذاردند و در را سوختند .خالصه امام
علیه السالم بقیه آن هیمه را که همهاش نسوخته است که آتش زدند و در را
گشودند و حضرت صادق میفرماید ما آن را ذخیره کردهایم و نگاه داشتهایم
و آن را به ارث میبریم و دست بدست میدهیم تا آنکه همان هیمه را امام
زمان در پای آن درخت خواهد آورد و آتش خواهد زد و آن درخت آتش
خواهد گرفت و آن دو ملعون آتش خواهند گرفت .بعد از آن امام حکم
میفرماید بادی را که بر آنها میوزد ،آن دستهای که از موالیان ابیبکر و
عمرند جمیع آنها را در مسجد تلف خواهد کرد و همه را خواهد کشت.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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کالم در ظهور امام صلوات اهلل و سالمه علیه بود و عرض کردم که بعد از
آنیکه عالم به حد بلوغ رسید و عالم را استعداد ظهور امام علیه السالم پیدا
شد آن بزرگوار بروز خواهد کرد و قبل از بروز ،عالم را آن استعداد نیست،
مردم را آن تحمل نیست که بتوانند به احکام او عمل کنند و طاقت بیاورند
به حرفهای او و به تکلیفات او عمل کنند .نپندار که آن بزرگوار چون آمد
مثل سایر ائمه سلوک خواهد کرد و در مجالس و محافل مثل ایشان بنشیند
که احکام را به طور مدارا و تقیه بیان فرماید .اگر اینطور کند و اینطور
باشد فایده ندارد ،عالم اصالح نخواهد شد و عالم از این حالتی که دارد
ترقی نخواهد کرد .پس آن بزرگوار به مر حق ،آن بزرگوار به حق خالص که
هیچ شایبه ظلم و جور در او نباشد و تقیه از اهل جور و ظلم در نزد او نباشد،
(عمل میکند) .اما ائمه علیهم السالم به طور تقیه راه رفتند و احکام را به
طور تقیه فرمودند .اگر چه بحسب ظاهر و در تدبیر چنان مینماید که این
بزرگواران در این ایام مقهور و مظلوم بودهاند چنان مینماید در انظار که
ائمه علیهم السالم در ایام ظهور خود مقهور و مظلوم بودهاند و از روی
اضطرار و تقیه به ناچاری اینطور فرمایشات فرمودند ،لکن این نظری است
دنیائی و در نزد عارفان به حق و در نزد عارفان به فضائل محمد و آلمحمد
علیهم السالم معلوم است و برای ایشان واضح است که این بزرگواران هرگز
مقهور نبودند و هرگز منقاد از برای این خلق ضعیف نبودند ،بر حسب امر
صفحه | 540

خداوند عالم راه میرفتند و بر حسب قابلیت مردم راه میرفتند .زیرا که این
بزرگواران طبیب نفوسند و طبیب هر روز نظر میکند به احوال بیمار و آنچه
صالح بیمار است میدهد .نه این است که آن طبیب از ترس کسی اینطور
سلوک میکند یا از ترس کسی به بیمار میگوید نان مخور ،فالن دوا را
بخور ،بلکه صالح بیمار خود را در این دیده از این جهت آنچه مناسب مزاج
بیمار میداند میدهد تا چون آن بیمار بحران کند و مرض او به نهایت شدت
برسد بعد از آن پرهیز او را طبیب میشکند و به او از آن غذاهای مناسب
میدهد تا اینکه بنیه او قوی میشود ،آنوقت مرخص میکند او را که آنچه
میخواهی بخور؛ حاال دیگر مزاج تو مزاج معتدلی است .همچنین این عالم
در ایام قبل از ظهور مریض است و بنیههای مردم مخلوط به این اعراض و
امراض است و به واسطه آن اعراض طاقت مر حق ندارند ،طاقت حق خالص
ندارند ،آن اعراض متحمل حق خالص نیست.
چون کالم به اینجا رسید متذکر مطلبی شدم ،دقیقهای است بد نیست آن را
عرض کنم .به طور اختصار عرض میکنم ،طولش نمیدهم و آن این است
که در بدن انسان آتشی است و خاکی که آن صفرا باشد و سودا ،آتشی و
حرارتی که در بدن انسان هست اقتضای حرکت میکند و خاکی و برودتی
که در بدن انسان هست اقتضای سکون میکند .آن خاک دائم خواهشش و
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طبیعتش و میلش این است که ساکن شود و آن آتشی که هست دائم طبیعتش
این است که در حرکت باشد .و چون خداوند بنیه انسان را از این آتش و
خاک آفریده ،همینکه انسان قدری به مقتضای آتش و صفرا حرکت کرد آن
خاکی که در بدن انسان است او اقتضای حرکت ندارد ،خسته خواهد شد از
بسیاری حرکت و آن خاک اقتضای سکون میکند .میخواهد یکجا آرام
باشد و همینکه تو به اقتضای حرارتی که در بدن تو است حرکت کردی
خاک خسته میشود ،ماللت میگیرد و اگر مدتی ساکن شوی به اقتضای آن
خاک که در بدن تو است و آن برودت ،آتشی که در بدن تو است ماللت
میگیرد ،کسالت حاصل میکند زیرا که طبیعت آتش آن است که حرکت
کند ،او را که به سکون میداری ساکن نمیشود ،ملول میشود .و همچنین
طبیعت خاک آن است که ساکن باشد ،او را که به حرکت میداری حرکت
نمیکند ،کسل میشود .از این جهت طبیعت انسان هیچ امری را بسیار
نمیتواند بکند .انسان از جمیع بسیاریها او را ماللت میگیرد و برای او
کسالت حاصل میشود چرا که انسان را از اضداد آفریدهاند هر ضدی که
کاری میکند آن ضد دیگر ملول میشود .قوت ضد که زیاد شد نمیتواند
اضداد ازهم نپاشند ،البد از همدیگر جدا میشوند .نمیتواند صفرای بدن
انسان کاری کند و طغیانی بنماید و بلغم بتواند برود پی کار خود .خداوند
عالم اجلی برای این قرار داده چون جدا نمیشود پس صفرا نمیتواند به اخالق
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بلغم راه رود و بلغم به اخالق صفرا نمیتواند راه برود از این جهت انسان
خسته میشود و ماللت میگیرد .اگر انسان صفرای خالص بود دائم الحرکه
بود ،از حرکت ابدا او را مالل نمیگرفت و اگر سودای خالص بود ابدا ساکن
بود و از سکون او را مالل نمیگرفت .اگر این نکته را درست بفهمی که
نکته حکیمانهای است آنوقت میفهمی دوام لذت اهل جنت را که چگونه
لذتشان دائم است .فهمهای دنیائی اینطور است که عمارتی را که آدم
میبیند اول دفعه که آدم میبیند خیلی به نظرش جلوه میکند و لذتی حاصل
میکند از تماشای آن .ده روز که در آن مسکن کرد و انس گرفت دیگر
لذتی نمیبرد .حاال بهشت را هم خیالش میرسد همینطور است .قصر
یاقوت اول دفعه جلوه میکند ،باغها را همان اول دفعه که میبیند براش جلوه
میکند ،همین که مسکن شد برای او و چندی او را دید دیگر لذتی حاصل
نمیکند و حال آنکه اینطور نیست در بهشت مردم خالصند ،یعنی آن ضدی
که سبب ماللت است ندارند از این جهت که بهشت مالیم طبع ایشان است
و ایشان ضدی هم ندارند در بهشت از این جهت دائم در بهشت لذت میبرد
و متصل الزال مومن در هر آنی منتهای لذت را در بهشت میبرد مثل کسی
که اول دفعه وارد چیزی شود چیزی عجب میبیند و لذت میبرد همچنین
اهل بهشت دائم لذت میبرند مثل کسیکه اول چیزی را ببیند .چون این نکته
را فهمیدی ضدش را هم بفهم که مسألهای است که در آن حکما درماندهاند
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و چنان پنداشتهاند که اهل جهنم مدتی که در جهنم ماندند دیگر عذاب برای
ایشان نیست .هیمه را که در آتش میگذارند اول عذاب میکشد ولکن بعد
از آنی که سوخت و آتش شد میگویند دیگر عذاب نمیکشد از آتش .عرض
میکنم این آتش آتش دنیاست و ضد دارد لکن اهل جهنم باز ضد ندارند و
چون ضد ندارند جهنم منافر با طبیعت ایشان است و منافی طبیعت ایشان از
این جهت ابدا عذاب ایشان شدید است ،در هر آنی مثل حالت اول عذاب
است برای ایشان .اگر اهل جهنم سودای تنها باشند و آنها را به حرکت دائم
بدارند ابدا در عذاب خواهند بود .پس اهل جهنم دائمالعذابند به جهت آنکه
یک جهتیاند و جهنم منافی با طبیعتشان است و اهل بهشت دائم التنعمند به
جهت آنکه یک جهتیاند و جنت مناسب طبیعتشان است از این جهت عذاب
جهنم مخلد و نعمت جنت مخلد خواهد بود .در این زمان در این دنیا مردم
اعراض بسیار دارند و آن اعراض برخالف طبیعتها است و این است که
نمیتوانند از آن اعراض جدا شوند و هرکسی مخلوط به عرضها و مرضهاست
در این دنیا و جدا نمیتواند بشود .اگر حکمی موافق اصل طبیعتشان شود
عرض طاقت نمیآورد و اگر حکمی موافق عرضشان بگوئی طبیعت طاقت
نمیآورد این است که در این ایام ائمه مدارا کردند با خلق و با مردم به طور
مدارا راه میرفتند .مردم خیالشان میرسد که ایشان به اضطرار تقیه فرمودند.
حاشا که به طور اضطرار تقیه فرموده باشند .اگر تقیه فرمودهاند در جائی
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بوده که صالح عباد و بالد در آن بوده ،اگر حکمی را تغییر دادند صالح عباد
و بالد در آن بوده و امر همینطور هست و مردم مریضند تا در هنگام ظهور
امام علیه السالم که عالم روز میشود تا اینکه در شب پیش دنیا؛ و این شب
دنیا که میگویم نه این شبهاست ،صد سال پیش است تا اینکه در شب پیش
دنیا این عالم بحران خواهد کرد و نهایت شدت مرض در حالت بحران است.
بسا آنکه مریض به حالت مرگ مبتال شود و به بالهای شدیدی که مانند آن
نیست مبتال میشود .به طوری میشود در اواخر غیبت که مومن آرزوی
مرگ خواهد کرد که از این فتنه و مصائب و محن خالصی یابد و راه خالصی
ندارد و پیش از ظهور عالم در حالت بحران است ،عالم بحران میکند و
مرض در نهایت شدت میشود و چون امام علیه السالم بروز کرد عالم عرق
میکند ،سرتاپای عالم عرق میکند و جمیع این مرضها به آن عرق تمام
میشود و چه عرقی شایسته میکند .عرقی قرمز میکند که روی زمین را
سیل میدهد و روی زمین تر میشود از خون منافقان .عالم را فصدش
میکنند ،خونش را میگیرند و معلوم است از عالم که باید خون جاری شود
نهر و رودخانهها از خون باید جاری شود .رگهای عالم کلفت است ،خونش
بسیار است پس آن قدر خون از این عالم میگیرد امام که طبیب نفوس است
که این عالم صحیح میشود و مرض از تن او بیرون میرود .کدام مرض از
حقد حقودان و حسد حسودان و کفر کافران و نفاق منافقان بدتر؟! جمیع
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مرض عالم از معاصی است ،از حقد حقودان و حسد حاسدان ،غیبت غیبت
کنندگان ،حرام حرام خورندگان ،از این چیزهاست و این مرض را به واسطه
این فصد عظیم از بدن عالم بیرون میکنند ،همه کفر را بواسطه این فصد
بزرگ بیرون میکنند کذب را بیرون میکنند نفاق را بیرون میکنند عداوتها
را بیرون میکنند ،معاصی را همه را بواسطه این فصد بزرگ که آن بزرگوار
میکنند از تن عالم بیرون میکنند .چنان فصادی است و چنان فصدی میکند
که اهل این عالم خواهند گفت تو محمدی نیستی ،تو فاطمی نیستی اگر تو
فاطمی بودی رحم در دل تو بود .آن بزرگوار کار فصدش به جائی میرسد
که بسا شخص در خانه خود نشسته در خلوت معصیتی کرده ،یکمرتبه فراش
میآید بر در خانه که امام تو را میطلبد .او را میبرند گردن میزنند .آن
بزرگوار حاجت به بینه ندارد و قسم ضرور نیست بدهد .حکم میکند به
حکم آل داود ،حکم میکند به علم امامت .به اینطور عالم امن و امان
میشود .آیا هرگز دیدهای دزدی دو شاهد عادل را بدارد و برود در حضور
آن دو شاهد عادل دزدی کند که فردا دو شاهد عادل بیایند شهادت بدهند
که این دزدی کرده ،آنگاه دستش را ببرند؟ هرگز همچو چیزی نمیشود
بلکه پس از هزار مرتبه دزدی هم ثابت نمیشود در این شریعت .برای همین
هم امروز قرار دادهاند این را که ثابت نشود برای کسی به جهت آنکه عالم
متحمل نیست .اگر بنای این بود که تا کسی دزدی کرد ثابت بشود و اورا
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دست ببرند مردم از اسالم بیرون میرفتند .اسبابی قرار دادند که شهود باید
بیاید .اگر شهود پیدا شدند و شهادت دادند دو نفر عادل که با چشم خودمان
دیدیم فالنکس دزدی کرد باید دستش را ببرند و اگر نه ،میگویند نه،
مسلمان است تهمت به مسلمان مزن و آن دزد هم زیر جلی کار خود را کرده
و ثابت نشده است .در این شریعت کدام زانیه و کدام زانی در حضور چهار
نفر شاهد عادل در حضور چهار تا پیشنماز زنا میکنند تا آن چهار نفر بروند
شهادت بدهند که ما دیدیم «کالمیل فی المکحله» زنا میکردند؟ ما این را
دیدهایم ،همچو چیزی نمیشود .پس شهود پیدا نشد؛ شهود که پیدا نشد زنا
ثابت نشد ،زنا که ثابت نشد حد زده نشد ،حد که زده نشد دیگر پری
نمیترسند .همچو که شد در یک شهر ده هزار نفر ،دوازده هزار نفر زناکار
پیدا میشود .دوازده هزار زنا هرگز ثابت نمیشود .به این قاعده امر را
خواستهاند پنهان کنند .تو نمیدانی بچههای سه ساله چهارساله اگر کاری
کردند تو هی پردهپوشی میکنی ،میگوئی خیر بچه این کار را نکرده .کاسه
را زده شکسته لکن تو داری برای او پردهپوشی میکنی به جهت آنکه اگر
صدا بر او بلند کنی زهره او میرود .اگر او را بخواهی بزنی باید هر روز
کتکش بزنی ،این نمیشود .اگر براو صدا بلند کنی بنامیکند گریه کردن ،تا
پسین گریه میکند ،همه را عذاب میگذارد از این جهت میگوئی آقا هرگز
کاسه را نشکسته ،کاسه را لولو شکسته ،ثابت نشده بچه شکسته باشد.
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همچنین امروز هم باید گفت ثابت نشده ،خیر مسلمان است تهمت به
مسلمان مزن .چه بکند ،ثابت که نشد شرعا نمیتواند حد جاری کند .اگرنه
بسا بیگناهی بگیر تو بیاید این مجتهد جاهل و نادان است آن مجتهد جاهل
و نادان اگر بنا باشد به تهمت بگیرند گاه است هزار بیگناه را بیتقصیر باید
بگیری و آنوقت حرمت آن هزار مومن بیگناه را نداری و بیحرمتی به آنها
کنی تا ده نفر دزد را به قصاص برسانی و حرمت آن یک مومن که بیگناه
بوده و اذیت کرده هزار مرتبه از آن ده دزد که به قصاص برسانی بیشتر است
و نمیدانی لکن بیگز پاره کردن یا زیاد میشود یا کم .پس در این زمان
محال است و نخواهد شد ،نه شهود میآید شهادت بدهد نه دزد خودش اقرار
میکند ،بیگز پاره کردن هم کم و زیاد میشود .نه خیالت برسد که شریعت
ناقص است ،نه خیر ،مردم بچهاند .بچهها که بزرگ شدند به حد بلوغ رسیدند
آنوقت درست حکم میکند .سلطنت برای کسی است که بر تخت جالل
خود نشسته میگوید در فالن شهر در فالن محله در فالن کوچه فالنکس
زنا کرد ،باید به قصاص برسد .همچو که شد دیگر حاال کی که جرأت
میکند در مشرق و مغرب عالم معصیت کند؟ وقتی سلطان بداند کجای
عالم مویی حرکت میکند یا ساکن میشود وبکم سکنت السواکن و
تحرکت المتحرکات فیالفور فرمان مینویسد به یزد که مثال در فالن کوچه
در فالن خانه زید دزدی کرده ،دست او را باید برید .دو تا همچو دست که
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بریدند دیگر کیست جرأت بکند دزدی بکند؟ شب رفته توی زیرزمین خانه
خود شراب زهرمار کرده و احدی هم خبر نشده ،امام میفرماید فالنکس
پسر فالنکس در زیرزمین خانه خود شراب خورده بروید او را بیاورید.
میروند باالی سرش که سلطان تو را میخواهد او را میآورند حدش میزنند.
که دیگر جرأت میکند؟ لکن کجا دو تا شاهد عادل ،دو تا پیشنماز پیدا
میشوند شهادت بدهند که ما دیدیم فالنکس شراب خورد؟ همچو چیزی
نمیشود .آیا هیچکس دو تا پیشنماز را میبرد آنجا وادارد پیش آنها شراب
بخورد؟ پس این زمان عالم نظم نمیگیرد مردم بچهاند حکمها را ناقص
میکنند مردم ناقصند این شریعت بچههاست،
چون که با طفالن سر و کارم فتاد
«معلوم است» هم زبان کودکان باید گشاد

برای مردم این حکام باید باشند ،غیر از اینطور محال است که حکم شود.
مالشمسعلی مثال حاال میخواهد قضاوت بکند ،چکار بکند؟ یک مسلمانی
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را میگویند این دزدی کرده ،شاهدی هم که نیست ،چه کند؟ از این است
که میگوید شرعا ثابت نشد بر من .خیر ،دزدی کرده و خورده و برده و
ثابت هم نشده پس این شریعت برای بسیاری مردم است ،برای این است که
مردم جمع شوند و داخل شریعت بشوند و پرده مردم پاره نشود و اگر سلطانی
باشد که آدم بفرستد تا دوازده هزار زانیه را سر ببرند یا حد بزنند ،کی طاقت
میآورد؟ آن بزرگوار به علم و حکمت و سیاست ظاهر میشود بسا آنکه
نشسته باالی سر او سیافی ایستاده به جهت ادب و حرمت او میفرستد که
فالنکس را بیاریدش .میروند او را میآورند گردنش را میزنند برای اینکه
خطرهای در قلب او خطور کرده ،شکی در قلب او حاصل شده .میآرند
گردنش را میزنند .وقتی امر اینطور شد دیگر جمیع عالم یکدفعه امن و
امان میشود دیگر در قوه کسی نیست نفس بکشد ،نمیتواند خیالی بکند.
آن بزرگوار احکام عجیبه غریبه میکند ،حکمی میکند به حکم حضرت
آدم ،جمعی بر او انکار میکنند ،حکم میفرماید میآرند گردنشان را
میزنند .حکمی میکند به حکم نوح ،جمعی انکار میکنند گردنشان را
میزنند .حکمی میکند به حکم داود و جمعی انکار میکنند گردنشان را
میزنند .حکم میکنند به حکم ابراهیم ،به همینطور تا اینکه وقتی حکم
میکند به حکم پیغمبر قلوب ساکن میشود میگویند این حدود آنوقت
ثابت میشود واال آن احکام را طاقت نمیآورند .چون احکام را طاقت
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نمیآورند انکار میکنند .میفرماید آنها را میآرند گردنشان را میزنند و آن
بزرگوار به واسطه این سفاکی و آن عظمت خدائی که برای او هست معلوم
است عظمت خدائی با اوست .شخصی به امام حسن عسکری عرض کرد
شما متکبر هستید .فرمودند من تکبری ندارم ،این کبریای خداست که در
من ظاهر شده .آن بزرگوار به عظمه اهلل و کبریاءاهلل راه میرود و احدی را
قدرت تخلف او نیست .آن بزرگوار به آن جاللت که راه میرود یک ماه
پیش رو و یک ماه پس سر ،رعب از آن بزرگوار در دلهای مردم است ،همه
ترسان و لرزانند .مثال میشنوند سر طهران آمده اینجا خود به خود زهرهشان
میرود از سطوت آن بزرگوار .سلطنت این است که اگر آن سلطان بگوید
به کسی بگوید بکن و نکرد واجبالقتل باشد و او را بکشند .دو تا را که
همچو کردی ممکن نیست حرف از دهن سلطان آید و به زمین بیفتد .پس
آن بزرگوار به اینطور سلطنت میکند ،احکام خدا را جاری میکند در
مشرق و مغرب عالم ،در بر و بحر عالم حکم او نفوذ دارد .چون این عدل
را مردم ببینند جمیع مردم هرکه او را رگ ایمانی است طالب میشود و دیگر
حمایت این سالطینی که برای طلب دنیا محاربه میکنند نمیکنند .وقتی
تمکین نکنند از سلطانی رعایا خودش تنها میماند ،تنها که ماند او را
میکشند .وانگهی که عرض کردم آن بزرگوار دعوائی نمیکند مگر سیزده
دعوا .البته تجربه کردهاید و دیدهاید سیل که میآید وقتی میآید هنوز به
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دیوار نرسیده و سی قدم به دیوار مانده دیوار خودش میافتد .از آن بادی و از
آن هیبتی که دارد .آن بزرگوار هم رو به هر سمت که تشریف میبرد هیچ
چیز جلو او بند نمیشود ،همه تمکین میکنند .پس بعد از آنی که به مدینه
تشریف آورد و قبر آن دو را شکافت و آن دو را بیرون آورد میفرماید به
اولیای آنها که بیزاری بجوئید از این دو تا .نامربوطی میگویند که بیزاری
میجوئیم از آن کسی که ما را به این امر میکند .در آنوقت امر میفرماید
بادی سیاه را که بر آنها میوزد ،پانصد نفر از آنها را در همان مسجد مثل
درختی که از ریشه درآید میاندازد زمین و هالک میکند .بعد از آن حکم
میفرماید به آن دو خبیث که زنده شوند و زنده میشوند و بر ایشان الزام
میکند جمیع گناهانی را که از عهد آدم تا آن روز شده و جمیع فسق و فجور
جمیع خلق را بر اینها الزام میکند به طوری که اقرار میکنند که اینها همه
تقصیر ماست .یک خورده عقبش که بروید به طور ظاهر زود میتوانید
بفهمید .مثال اگر شما غصب خالفت نکرده بودید و خالفت را به علی بن
ابیطالب واگذارده بودید چنان نظمی میداد در عالم که کسی شراب
نخورد ،دزدی نکند .پس هرچه شراب خورده شده تقصیر شماست ،هرچه
دزدی شده ،هرچه زنا شده ،هرچه لواط شده همه تقصیر شماست .هرچه
بتپرستی شده تقصیر شماست ،اگر او غصب خالفت نکرده بود و علی بن
ابیطالب خلیفه شده بود هیچ بت پرستیده نشده بود ،کافر در دنیا نمیبود،
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چین بر حال خودش بود .جمیع بت پرستی چین تقصیر شماست ،جمیع بت
پرستی فرنگ تقصیر شماست .جمیع اینها را بر گردن آن دو میگذارند.
ظاهرا که فهمیدی لکن در باطن از آن روزی که آدم خلق شده تا آن روز
جمیع گناهان را گردن آن دو میگذارند .از روزی که قابیل هابیل را کشت
همه به جهت آن بود که اصل همه شرور شمائید ،جمیع ظلمتی که در عالم
هست از ظل شماست ،جمیع نفوس اماره از ظل شماست .یک روزی شیطان
پشیمان شد فکر کرد که این چه غلطی بود کردم ،یک سجده نکردم لعن
ابدی را بر خود خریدم ،عذاب ابدی برای خود درست کردم ،بد کاری
کردم .بناکرد دعا کردن ،استغاثه کردن .یک کسی به او گفت اگر راست
میگوئی برو قبر او را سجده کن تا بلکه خداوند عالم از سر تقصیر تو
بگذرد .بعد از آنکه میخواست برود عمر به او برخورد ،سراغ گرفت گفت
پشیمان شدهام میروم بر قبر آدم سجده کنم ،از گناهان من بگذرد .گفت
برو مردکه دیوانه! آدم وقتی که زنده بود سجده به او نکردی حاال میروی
به قبرش سجده کنی؟! شیطان گفت واهلل همان روز هم که به من حکم
کردند سجده به آدم کنم ،همان روز مثال تو پیش من آمد نگذاشت ،امروز
هم تو مانع من شدی .اگر کسی چشم او بینا بود میدید اصل شرور را،
میدید همه تقصیر اوست ،مردم دیگر خبر ندارند.
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خالصه امام علیه السالم قتل قابیل هابیل را و هر گناهی را تا آن روز و جمیع
بتی که سجده شده ،جمیع فسقی که شده ،جمیع کلمات کفری که در عالم
گفته شده همه را گردن آن دو خبیث میگذارد و آنها اقرار میکنند .آنوقت
حکم میکند حاضرینی و معاصرینی که هستند انتقام از آنها بکشند .یکی
میآید که فالن کس پدر مرا کشت تقصیر تو است من حاال پدرت را از گور
درمیآورم ،یکی دیگر میآید که فالن خونی که شد تقصیر تو بود حاال
جگرت را درمیآورم .جمیع حقی که هرکس بر کسی دارد این دو را مکرر
میکشند و زنده میکنند و باز میکشند بعد از آن آنها را آتششان میزنند.
حکم میکنند به باد که خاکستر آنها را به دریا بریزد .دیگر در رجعت باز
آنها را دو مرتبه زنده میکنند که در رجعت هم جمیع خلق روزگار صاحبان
حقوق همه حاضر میشوند هرکسی مطالبه حق خود را از این دو خواهد
کرد و روزی صدهزار مرتبه آنها را زنده میکنند و میکشند .یکی میآید که
پدرسوخته روزی پدر مرا فالن کس کتک زده بود تقصیر تو است ،یکی
دیگر میآید که پدرسوخته پدر مرا فالن کس کشته تقصیر تو است انتقام
خود را جمیعا از آن دو میکشند به جهت آنکه او اصل شرور است و هرکس
هر شری از او سرزده تقصیر او است .پس انتقام او را باید بکشند.
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باری ،مدینه را نظم میدهد و حاکمی از جانب خود در مدینه میگذارد.
چون بیرون میآیند اهل مدینه میجهند بر او و او را میکشند ،دو مرتبه
برمیگردد و مدینه را منتظم میکند و از آنجا تشریف میبرد به طرف عراق
به جانب کوفه .چون دارالسلطنه در آن روز کوفه خواهد بود و کوفه بزرگ
خواهد شد و هجده فرسخ طول و عرض کوفه خواهد شد در آن روز کوفه
به طوری مرغوب میشود که جمیع مومنانی که در عالم هستند رو به کوفه
میروند ،همه آنجا میروند به طوری مرغوب میشود که به قدر بستن یک
اسب اینقدر جا را دویست تومان خرید و فروش میکنند .محلهای از
محالت مرغوبش که اسم او سبیع است چنان مرغوب میشود که وجبی
زمین یک وجب طال خرید و فروش میشود به جهت آنکه در جوار امام است
و نزدیک امام است .پس آنجا دارالسلطنه خواهد بود و محل سلطنت و
قضاوت آن بزرگوار مسجد کوفه خواهد بود .صندوقخانه آن حضرت و
بیتالمال ،مسجد سهله خواهد بود و خلوتخانه آن بزرگوار نجف اشرف
خواهد بود .پس در کوفه خواهد نشست و نقیبان را به اطراف خواهد فرستاد
پیش از آنی که وارد کوفه بشود چون جیش سفیانی پیش از ظهور آمدهاند به
کوفه آن بزرگوار همین که به حوالی کوفه رسید چهل و شش هزار ملک در
خدمت او میآیند و چهل و شش هزار جن و سیصد و سیزده نفر نقبا و آنچه
از خلق عالم ملحق شدهاند به ایشان در قشون حضرت هستند ،بیرون میآیند
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و آن جیش سفیانی که در آنجاست با اوباش کوفه حکم میفرماید که حمله
میکنند قشون حضرت و قتل خواهند کرد آنها را لکن مصیبت بزرگ و
محاربه جلیل آن است که شانزده هزار مجتهد و فقیه و قاری از شهر کوفه
بیرون میآیند و دامنهای تقدس به کمر زدهاند میگویند یامهدی ما را حاجتی
به تو نیست ،ما همه مجتهدیم ،همه عالمیم ،همه از قرآن خبر داریم ،حدیث
میدانیم ،احتیاجی به تو نداریم .آن بزرگوار گویا عصر دوشنبه است در آن
روز حکم میفرماید که این شانزده هزار فقیه را قربانی کنند و وارد میشود
به کوفه و مقر سلطنت او کوفه خواهد بود .در آنجا مجمع جمیع خالیق
است ،نقبا را برای نظم عالم میفرستد ،پیش از فرستادن نقبا وارد کوفه که
میشود منبری نصب میکنند برای آن حضرت .حاال همچو شده که منبر
مخصوص روضهخوان و مال شده ،پیشتر سالطین منبر داشتهاند و بر منبر
مینشستهاند .پیشترها گویا سلطان تختش منبر بود ،همین پادشاه را هم منبری
هست ،همین ناصرالدینشاه را هم منبر دو پلهای هست نهایت مرصع است،
عیدها و نوروزها بر آن مینشیند .حاال همچو قرار شده که مال ماها باشد،
در زمان سابق سالطین بر منبر مینشستهاند و خوب قاعدهای بود .رفعتی
دارد ،رعایا او را میبینند .حاال هم قرار این شده که آنی که باالی منبر است
نباید ساکت بشود ،تا ساکت شد پامنبریها صدا میکنند که مجلس خنک
نشود .حاال اینطور است ،پیشتر خیر ،قرار اینطور نبود بسا آنکه دو ساعت
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سه ساعت هم روی منبر مینشست و حرف هم نمیزد .مثال میخواست
بفرستد کسی را بیاورندش نشسته بود هر وقت میخواست حرف میزد هر
وقت نمیخواست نمیزد .منبر جای نشستن سلطان است .غرض در مسجد
کوفه منبری برای آن بزرگوار نصب میکنند ،بر آن منبر مینشیند ،دست
میکند در جیب مبارک و صحیفهای بیرون میآورد ،کاغذی بیرون میآورد
به مهر طال میفرماید باید شما به من تمکین کنید ،اقرار داشته باشید به
مضمون این فرمان .این فرمان که اظهار میشود جمیع نقبائی که در خدمت
آن حضرت هستند اال یازده نفر که طاقت میآورند و میشنوند باقی دیگر
فرار خواهند کرد .آنچه از خبر برمیآید اطراف عالم میروند میگردند ،هیچ
جا نمیبینند امامی دو مرتبه میآیند تمکین میکنند .به نظر من فرار کردن
آنها به اطراف عالم تفرق قلوبشان است ،شاید مراد از دهشت و وحشت این
نقبا این باشد واال اینها سفیانی را که دیدند ،آن عالمات را که دیدند آنها را
صداشان کردند بر ابر سوار شدند ،از مکه تا کوفه در خدمت او بودند ،این
همه کرامات و معجزات و خارق عادات را که دیدند حاال باوجود این تمکین
نکنند که تو امام نیستی و بروند امام پیدا کنند و بگردند و چون نجویند دو
مرتبه برگردند بیایند ،به نظر بسیار بعید میآید ،خالف عادت است که آن
نقبای جلیلالشأن عظیمالقدر که خالصه عالمند و نظیر سلمانند از خدمت
امام فرار کنند بروند .کجا بروند؟ حاال از خدمت امام که فرار کردند که
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قدرت طیاالرض براشان نمیماند وانگهی مرتد بشوند یعنی چه؟ بلکه مقصود
شاید این باشد که آن حرف را که میفرماید حواس آنها متفرق میشود،
قلوب آنها پریشان میشود ،هی در اطراف عالم میگردند قلوب خود را به
براهین امتحان میکنند میبینند چارهای بجز تمکین نیست .هرچه فکر
میکنند که رو به که کنند ،میبینند کسی نیست ،جائی نیست .مگر میتوان
به مشرق رفت؟ مگر میتوان به مغرب رفت؟ میگویند چه کنیم؟ دلهاشان
را متوجه مشرق میکنند ،متوجه مغرب میکنند ،هرجا میگردند امام خود
را نمیبینند دومرتبه برمیگردند خدمت امام ،میبینند چارهای بجز تسلیم از
برای امام نیست و آن حرف از جمله حرفهای بزرگ است و از علم باطن
باطن است که کسی را تحمل آن نیست و این از آن جمله حرفهائی است که
حضرت امیر میفرماید بل اندمجت بمکنون علم لو بحت به الضطربتم
اضطراب االرشیه فی الطوی البعیده علمی در این سینه من مکنون است که
اگر آن علم را بروز بدهم به شما هرآینه مضطرب میشوید شما چنانچه
ریسمان دول در چاه عمیق مضطرب میشود .مثل غریبی است و در عرف
متعارف است این مثل اگرچه در عجم نگویند .اگر نگاه کنی در این دولی
که در چاه بسیار عمیق بیندازند چنان موجی برمیدارد این ریسمان که چیزی
به این تموج نیست .دول که در چاه بیفتد در تن این ریسمان چنان تموجی
از باال تا پائین پیدا میشود که هیچ چیز به آن طور موج نمیخورد .حاال
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میفرماید علمی در سینه من مکنون است که اگر آن علم را بروز بدهم شما
مضطرب میشوید که مانند آن ریسمان دلهاتان میلرزد از آن علم و این علم
آن علمی است که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله و کفره اگر ابوذر
بداند آن علمی را که در قلب سلمان است او را میکشد ،تکفیر میکند
سلمان را و نیست چیزی واهلل مگر مضمون ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل علی
ولی اهلل چیز تازهای نیست ولکن آنقدر عظیم است عمل به مقتضای آن
کردن که آنها طاقت نمیآورند .مثل عرض کنم برای شما ،مثال به کسی
بگویند قبول کن بیعت مرا به اینکه پای خود را روی این پای خود بگذار و
تا یکسال به این حالت بایستی .حاال این امری نیست که عظمی داشته باشد
لکن هیچکس نمیتواند تمکین کند به جهت آنکه کسی طاقت این را
نمیآورد واال مسأله شنیدن که آدم میشنود ،نقلی نیست .صوفیه ملعونه «انا
اهلل» گفتند و مردم از ایشان قبول کردند ،مرشدین به آن کثافت و قذارت که
کثافت از ایشان میریزد گفتند ما خدائیم و از ایشان قبول کردند گفتند پیر
تو ،خدای تو ،پیغمبر تو ،امام تو و مردم قبول کردند .حاال گیرم امام تو
بگوید منم خدا ـ نعوذ باهلل ،و نخواهد گفت واهلل ـ بلکه همان مضمون ال
اله اال اهلل است نه چیزی دیگر .پس این چه خواهد بود که حواس آنها را
پریشان کند؟ معلوم است که عمل به آنچه او میفرماید و ثبات بر آنچه فرمان
میدهد و پاداری آن آن است که طاقت نمیآورند ،طاقت نمیتوان آورد به
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مضمون او نمیتوان بیعت کرد .آیا با همچو سلطانی میشود بازی کرد که
بیایند امروز بیعت کنند فردا از زیر کار بیرون روند؟ حاشا بلکه تا جان هست
باید پای کار ایستاد پس از این است که وحشت میکنند این حرف حرفی
است بزرگ که نقبا طاقت نمیآورند .این صحیفه همان کتاب جدیدی است
که شنیدهاید یأتی بکتاب جدید و شرع جدید آن این صحیفهای است که
بیرون میآورد واال قرآن که کتاب قدیم است نهایت در زمان حضپرت امیر
هم این قرآن را حضرت جمع کرد و همانطور نوشت ،پس جدیدی ندارد.
قرآن در زمان حضرت پیغمبر قرآن درستی اصلی بود ،در زمان ابیبکر هم
بود ،در اوایل عمر هم بود نهایت متفرق شد و در این اواخر از او دزدیدند.
عثمان هم کمش کرد و دزدید واال در زمان نبی در میان مردم بود ،در زمان
ابوبکر هم بود و در اوایل عمر هم بود پس کتاب تازه که میآورد کدام
است؟ این که قدیمی است ،اصل کتاب یعنی این کاغذی که از اطراف
والیات به اطراف والیات میرود ،این را کتاب میگویند .پس میآورد کتاب
جدیدی آن بزرگوار آن صحیفهای است که از بغل بیرون میآورد آن است
کتاب جدیدی که هو علی العرب شدید و این عربی که میفرماید عربی است
که شیعتنا العرب و سایر الناس علج وقتی بر نقبا شدید باشد بر ضعفای شیعه
معلوم است شدیدتر خواهد بود و شرع جدیدی که میآورد آن شرع جدید
همان کتاب و سنت است ،نهایت احکامش احکام اصحاء میشود نه احکام
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مرضی .این احکام امروز همه احکام مریضان است چون مرض عالم بحران
کرد عالم چاق شد و عالم را فصدش کردند آنوقت پرهیز را باید بشکند،
احکام اصحاء را باید به او بگویند .حاال نمیشود به او آن احکام را گفت
مادام که مریض است فقیه به این بیمار میگوید تو خوابیده نماز کن ،همین
که بحران کرد و چاق شد میگوید حاال دیگر ایستاده باید نماز کنی .مریض
نباید بگوید من تا حال نشسته و خوابیده نماز میکردم ،تو تغییر احکام الهی
را دادهای .خیر ،این تغییر احکام الهی نیست چه کنم؟ تکلیف صحیح
ایستادن است .همچنین امام شما وقتی میآید احکام اصحاء را برای مردم
میگوید .پس میآورد شرع جدیدی و عالم یکجا صحیح میشود .پس
وحشت نکنید اگر آن روز احکامی بیاورد که غیر اجماعی فقها باشد که
آنوقت شرح لمعه را پیش بکشید بگوئید این خالف اجماع مسلمانان است
که گفتی .میگویند مسلمان چه؟ کار چه؟ آن روز اگرچه نصیحت من ضرور
نیست آنچه میخواهد ان شاءاهلل میکند .از جمله کارها که میکند آن روز
این است که زانی محصن را رجم میکند ،از جمله کارها که میکند این
است که آنهائی که زکات ندادهاند گردن میزند .این را هم بدانید پیشتر
الفاظ عربی بود و به زبان خودشان حرف زدهاند ،اوضاع اوضاع سلطنت
بوده است ،مالیاتی را که باید به دیوان بدهند این را زکات میگفتهاند .دیوان
وقتی حق شد مالیات که همین زکات باشد مال صندوقخانه است ،میبرند
صفحه | 561

در صندوقخانه و قسمت میکنند بر فقرا .دیگر مالیات را ذخیره نمیکنند
برای خودشان همین زکات ،مالیات دیوان است ،هرکس نداد یاغی است و
یاغی را خواهند کشت .هرکس زکات ندهد واجبالقتل است امروز هم اگر
کسی زکات ندادن را حالل بداند یا استخفاف کند به زکات و از روی
خفیف شمردن حکم خدا و بیاعتنائی به آن زکات ندهد االن مرتد است،
زنش به خانهاش حرام است ،بچههائی که میسازد حرامزاده است درست
کرده االن واجبالقتل است و کافر و مشرک است ولکن کو آن کسی که
امروز بتواند این حدود را جاری کند؟ امر خیلی عظیم است.
چون سخن به اینجا آمد عرض میکنم برادران من! حذر کنید از عذاب خدا،
تارکالصلوه با تارکالزکوه فرقی ندارد ،هر دو مثل هم است .اگر خیالتان
میرسد که اگر من ده یک گندم خود را میدهم فقیر میشوم ،نه خیر،
اینطور نیست .شیطان است که چنین میگوید .الشیطان یعدکم الفقر
شیطان وعده فقر به شما میدهد ،خداوند از راه فقیری خود نخواسته زکات
از شما بگیرند بلکه این زکات را برای خیر شما خواسته خدا خواسته شما
مالتان زیاد شود به این جهت به این زکات گفتهاند .زکات یعنی نموی که
در مال پیدا میشود ،یعنی اگر زکات بدهی مال تو زیاد میشود و برکت
میکند .مپندار این تحمیلی است بر گردن تو گذاردهاند ،خیر خود تو است،
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وقتی نمیدهی خدا اضعاف آن را به دست سالطین ،به دست حکام ،به دست
پاکار ،به دست سایر مردم از شما میگیرد .نمیبینی حق خدا را که دادی
روز به روز اموال شما زیاد میشود .هرچه مشغول ذمگیهای شما به زکات
کم میشود مال زیاد میشود ،صد تومان زیاد میشود ،هزار تومان زیاد
میشود .شما که حق خدا را منع میکنید مستولی میکند کسی را بر شما
که به زور از شما میگیرد .خسرالدنیا و االخره مشغول ذمگی کردهای مال
مردم را گرفتهای از این طرف به زور گرفتهاند از تو و خودت را ذلیل
کردهای ،خوارت هم کردهاند حاال به دست خودت بده تا خدا این بال را دفع
کند ،تحمیالت بر تو کمتر وارد آید .نمیخواهید تجربه کنید من ضامن،
اگرچه اگر من بگویم من ضامن خدا میشوم یا ضامن پیغمبر میشوم خیلی
قباحت دارد .برای تأکید و مبالغه میگویم من ضامن ،یک سال تجربه کنید
طوری نمیشود مردم هزار خرج میکنند ،هزار قنات آباد میکنند تو هم بیا
دهیک مال خود را بده .پانصد من را بیا پنجاه من زکات بده ،تجربه کن و
امسال را بده ،اگر نمو کرد و تحمیل بر تو کمتر بسته شد هرسال بده و اگر
نمو نکرد و ضرر کردی مثل پیشتر دیگر خودت میدانی .این همه تحمیل
دیوان که میبندند بر شما اگر کفایت گناهتان را میکرد سرما نمیآمد
زراعاتتان را فاسد کند .اگر سرما کفایت گناهتان را میکرد دیگر ملخ
نمیفرستاد با ملخ هم تنبیه میکند تحمیل دیوان که سر جاش هست که اگر
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نه سرما ببرد نه ملخ بخورد آن سر جاش هست اگر اینها کفایت میکرد
عادت نمیکردی که به دست خود دویست تومان ،پنجاه تومان ،صد تومان
خرج کنی و مهمانی کنی .اینها را میکنی و زکات نمیدهی .هی بخور ،هی
بخواب و زکات نده ،خیالت میرسد مفتی دربردهای و این بالها هم اتفاقات
دنیاست گاهی هست گاهی نیست دخلی به زکات دادن ندارد حاشا که
چنین باشد ،نه واهلل .سوزن اگر به پای تو برود به واسطه معصیتهائی است که
از تو سرزده .اگر اینها کفایت میکرد دزد به خانهات نمیآمد ،اگر اینها
کفایت میکرد طلبهات که از مردم داری سوخت نمیکرد ،مال تو را پانصد
تومان و هزار تومان نمیخوردند .اگر اینها کفایت میکرد مالت غرق
نمیشد ،غرق هم میکنند ببین از کجاست که به تو ضرر نمیرسد؟ همه به
جهت این است که زکات نمیدهی.
هرکه گریزد ز خراجات شاه
«معلوم است» بارکش غول بیابان شود
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زکات که ندادی از جهات عدیده بر تو ضرر وارد میآید و اگر بخواهید
بدانید حدود زکات را زکات در گندم است و جو .دیگر هرچه کشته باشند
زکات ندارد ،زکات در همان گندم است و جو .از یک گندم ده شما و از
یک جو ده شما زکاتی قرار دادهاند که ده یک این را شما بدهید .بله اگر
کسی باغ داشته باشد ،باغی که انگور بدهد انگور او را مویز کنند اگر بکنند
مویز او را هم ده یک زکات باید داد .خرما هم همچنین ده یک آن را زکات
باید داد .دیگر گوسفند و گاو و شتر ،آنها هم حسابی دارد و از همین چیزها
باید زکات داد .نه این است که از هرچه شما دارید باید زکات داد ،خیر
واهلل جزئی است .آیا نمیخواهی معامله کنی که نهتاش را خودت برداری و
یکیش را بدهی و این همه منافع برای آن باشد؟ اما این را هم به شما بگویم
که این گفتن من سبب این شد که اگر ندهید اموالتان بیشتر تلف شود .حاال
دیگر حجت بر تو تمام شد ،اگر بعد از اینکه من گفتم و شنید کسی زکات
مالش را ندهد بداند که مصیبت بر مالش بیشتر وارد خواهد آمد .حاال من
گفتم دیگر هرتا هرچه کردید برای خودتان کردید .هرچه احتمال خودم
توش دارد از آن حرف نمیزنم.
باری برویم بر سر مطلب و آن این بود که آن روز امام تو هرکه زکات ندهد
او را خواهد کشت به جهت آنکه یاغی است و مالیات پادشاه را نداده .پس
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عالم را چنان نظم بدهد آن بزرگوار که اگر یک پیرزن از مشرق بخواهد به
مغرب برود میرود و به هیچوجه خطر از برای او نخواهد بود ،در کمال
راحت میرود .نه دزدی در اطراف عالم خواهد بود نه قطاع الطریقی ،نه
کسی که ظلمی به کسی کند .نقیبان را به اطراف میفرستد به حکومت و
سلطنت لکن طور غریبی است .به ایشان میفرماید که شما که رفتید به
اقصی بالد عالم ـ مثال زیرباد([ )]45هند ـ آنجا که رفتی هر وقت حاجتی
داری ،فرمانی میخواهی از من ،نگاه کن کف دستت آنچه فرمان تو است
بر کف دست خود خواهی دید و آن روز آنچه میکند با علم امامت است،
حاجت به عریضه نوشتن نیست .آن روز دیگر تلغراف نمیخواهد ،تلغراف
آن روز روحانی است ،به محضی که کف دست خود نگاه کرد میفهمد
حکم همان است ،حاجتی به این داستانها و به این زحمتها نیست .دسته
قشونی خواهد فرستاد به روم از برای مطالبه بنیامیه که فرار کردهاند و
رفتهاند به روم و پناه به روم آوردهاند .دسته قشونی میفرستد به روم که بروند
بنیامیه را بیاورند .آنها ملتجی به سلطان روم میشوند ،مردم میخواهند مانع
شوند به غیرتشان نمیگنجد که از والیتشان کسی را ببرند .پادشاه روم،
قیصر روم به رومیها خواهد گفت که مانع مشوید که این سلطنت در نظر
من سلطنتی عظیم است ،بروید این بدبختها را بگیرید تسلیم قشون حضرت
کنید .میگیرند و تسلیم میکنند آنها را به سزای خودشان میرسانند و قتل
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میکنند .اول کسی را که قتل خواهد کرد ابتدا به قریش میفرماید چنانکه
پیغمبر اول خانواده خود را اصالح کرد اول قوم و خویشهای خود را باید
اصالح کند .اول بنای قتل را در قریش خواهد گذارد ،هرکدام طغیانی
کردهاند ،ادعائی کردهاند ،مانع حق شدهاند گردن میزند .آلعلی سالماهلل
علیهم و سادات از هر جای عالم ملحق به آن بزرگوار میشوند ،هرکدام
ایمان میآورند نجات مییابند.
از جمله آلعلی یکی سیدی است حسنی که این سید حسنی پادشاه میشود
و این از جانب ایران ظاهر میشود و از دیلم که طرف قزوین باشد از اینجاها
بیرون میآید .قشون عمده دارد ،قشون طالقانی هستند ،مردمانیاند که
دلهاشان مثل آهن است و از خصال این سید آن است که چنان جمالی دارد
که مثل قرص ماه میماند به طوری که هرکس نگاه به او میکند دلش
میرود ،خیلی جمیل است .این شخص ،این سید ،با این جمال و رقت بشره
چنان سفاک است که از سر طفل شیرخوار نمیگذرد ،از سر طفل از شیر
بازکرده نمیگذرد ،از صغیر تا کبیر ،به هرکه میرسد .هی قتل است و قتل
میکشد و میرود ،راه میافتد از ایران و الزال قتل میکند و زمین را از لوث
منافقین پاک میکند و این شخص بر هدایت است ،میداند حق با امام زمان
است ،حرف او این است که اجیبوا الملهوف و المنادی من حول الضریح و
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مرادش امام زمان است و رو به کوفه میآید و در قشونش چهل هزار زیدی
است که همه قرآنها حمایل کردهاند و در رکاب او میآیند تا به کوفه
میرسند .این قشون میپرسند از این سید حسنی که این کیست در کوفه
خروج کرده؟ میگوید بیائید برویم ببینیم کیست ،برویم ببینیم چهطور آدمی
است .میروند قشون او صف میکشند حضرت هم بیرون تشریف میآورند
آنها هم صف میکشند .این میرود پیش در میان میدان ،حضرت هم پیش
میآیند .عرض میکند اگر تو مهدی آلمحمدی صلی اهلل علیه و آله و راست
میگوئی بیرون بیاور عالمات پیغمبر را ،زره پیغمبر را ،عمامه پیغمبر را،
عصای پیغمبر را ،اسبی که یربوع اسم او بود ،بیاور ناقه غضبای پیغمبر را،
بیاور قاطری را که دلدل اسم او بود ،براق را بیاور ،اسباب و اسلحه پیغمبر
را خواهش میکند از حضرت .امام هم سبدی بیرون میآورد و از توی آن
سبد جمیع آنها را بیرون میآورد .تماشا دارد اسب یربوع از توی سبد بیرون
میآید ،بغله دلدل از توی سبد بیرون میآید ،ناقه غضبا از توی سبد بیرون
میآید ،چوبدستی پیغمبر از توی سبد بیرون میآید .سبد غریبی است ،جمیع
آثار انبیا توی او هست ،هرچه میخواهند از آن تو بیرون میآورند .کار امام
دیگر مثل کار مردم نیست ،در حدیثی نظرم میآید آمدند خدمت امام صادق
علیه السالم ؛ حضرت فرمودند زره پیغمبر پیش من است بعد از آن
انگشترشان را درآوردند انداختند ،زره از توی آن بیرون آمد .همچو چیزی
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است کار امام ،نه اینکه از زره که از سبد بیرون بیاورد یا قاطری که بیرون
یا ناقه که بیرون آورد عاجز باشد .تو تعجب میکنی که اگر اینها از توی سبد
باید بیرون بیاید چه طور بیرون میآید؟ قاطری نمانده که بیرون بیاید ،این
چیزها که تا حال نمانده است کار امام دخلی به کار سایر خلق ندارد عصای
پیغمبر را بیرون میآورد ،به یک سنگی فرو میکند فیالفور درختی سبز
میشود در نهایت عظمت که سایه بر سر جمیع قشون میاندازد و قشون
حسنی در زیر سایه او خواهند بود .همینکه این کار را میکند آن سید میآید
و رکاب همایون او را میبوسد حضرت دست مبارک میدهد او بیعت
میکند با آن بزرگوار ،جمیع قشون او بیعت میکنند با حضرت مگر این
چهل هزار زیدی که میگویند جادو کرد ،سحر کرد .هرچه امام نصیحت
به آنها میفرماید تمکین نمیکنند تا سه روز مهلت به ایشان میدهد .بعد از
سه روز حکم میکند که جمیع این چهل هزار نفر را قربانی کنند ،همه را
قربانی میکنند .قربان همچو دست و بازویی! و آنها را در میان بیابان
میاندازد .اصحاب عرض میکنند که این قرآنها که هیکل کردهاند بر خود
بستهاند روی تنهاشان توی این خونها افتاده حکم بفرمائید برداریم .میفرماید
بگذارید تا حسرت آنها باشد همینطور که ایمان به مضمون آن نیاوردند
حسرت براشان باشد .قرآن خود حضرت است ،دیگر او کاغذ و مرکب
میخواهد چه کند؟ وانگهی قرآنی که زیدیه نوشته باشند .به هرحال آن
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بزرگوار در کوفه نهایت استقالل را پیدا میکند حتی آنکه جمیع روی زمین
تا کوه قاف جمیعا در تسخیر آن بزرگوار درمیآید ،به همینطور احکام جاری
میکند تا پنجاه و نه سال بعد از آن حضرت سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمه
علیه با دوازده هزار صدیق و با شهدای کربال رجعت میکنند .اول رجعت
زمان سیدالشهدا است ظهور آن اولی بود و ظهور بر وفق اوضاع این دنیا
بود .اما سیدالشهدا که رجعت میکند اوضاع دیگر اوضاعی میشود و در
این مدت پنجاه و نه سال عالم استعدادی پیدا کرده و قابل زمان رجعت شده
و آسمان و زمین مطابق حال عالم میشود آنوقت حضرت سیدالشهدا رجعت
خواهد کرد با دوازده هزار صدیق ولی سلطنت با امام زمان است و حضرت
سیدالشهدا هم مستعد سلطنت است تا یازده سال .بعد از آن روزی امام زمان
در کوفه میگذرد ،زنی از طایفه بنیتمیم که او را سعیده مینامند و منحوسه
است در حقیقت ریش هم دارد ،این زن به واسطه حقد و عداوتی که به آن
حضرت دارد از باالی بام خانه خود هاون سنگی را از باالی بام میاندازد بر
سر حضرت میزند و حضرت شهید خواهد شد و معلوم است که این حکایت
باز به قبول خود آن بزرگوار است واال که را یارای قتل آن بزرگوار است
لکن به جهت آنکه اقتدا به آباء خود کرده باشد ،اقتدا به رسول خدا و به ائمه
طاهرین علیهم السالم کرده باشد این معنی را قبول خواهد فرمود وانگهی
به مقتضای قرآن که از برای هر مومنی قتلی و موتی است ،هیچ مومنی نیست
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مگر اینکه برای او قتلی و موتی است .اگر شیعه و مومن در این اوقات کشته
شده در رجعت دومرتبه زنده خواهد شد و میماند تا به مرگ خدایی بمیرد
اگر کسی امروز بمیرد در رجعت او را زنده میکنند و در رکاب ائمه کشته
خواهد شد .مقصود این است که برای هر مومن یک کشتن و یک مردن خدا
نوشته .حاال امام زمان اگر کشته نشود حاال در رجعت باید بیاید و آنوقت
کشته شود و حیات ایشان حیات خالد است ،دیگر موت نخواهد داشت.
پس قتل مقدم شد و در رجعت خواهد آمد و باقی خواهد بود مادام ملک اهلل.
از این جهت در اواخر ظهور آن بزرگوار قتل را برای خود قبول میکند و به
واسطه این هاونی که بر سر آن بزرگوار میآید شهید میشود .چون امام را
جز امام نباید غسل بدهد و کفن کند حضرت سید الشهدا تجهیز امام زمان
میکند ،او را غسل میدهد کفن میکند ،نماز میکند ،دفن میکند سلطنت
منتقل میشود به سیدالشهدا صلواتاهلل و سالمه علیه .پس مینشیند بر سریر
سلطنت و سیدالشهدا سلطنتی خواهد کرد که پنجاه هزار سال سلطنت آن
بزرگوار طول خواهد کشید و این سلطنت طوالنی را خدا به او میدهد به
جهت آن شهادتی که قبول کرد از روز اول و آن طور در راه خدا جان و مال
و عرض و ناموس خود را داد ،خداوند عالم هم چند نعمت به او انعام فرمود.
یکی آنکه ائمه را از نسل او کرد و این نعمتی است که به احدی از آحاد داده
نشده ابدا خدا به امام حسن همچو نعمتی نداده ،پس ائمه را از نسل او قرار
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داده .استجابت دعا را تحت قبه او قرار داده .از جمله خواص سیدالشهدا این
است که در مشرق و مغرب دعائی مستجاب نمیشود مگر در تحت قبه
سیدالشهدا .آن قبه میدانی کجاست؟ آن قبه قبه خضوع و تسلیم است .اگر
تو خاضع شدی دعای تو مستجاب است ،تا خاضع نشوی تسلیم نمیکنی و
تا تسلیم نکنی دعای تو مستجاب نمیشود .قبهای که سیدالشهدا زده بر قبر
خود قبه تسلیم است و خضوع .چرا؟ به جهت آنکه خود خاضع شده خود
او تسلیم کرده تو هم اگر خاضع شدی و تسلیم کردی در زیر لوای اوئی و
دعای تو مستجاب است .استجابت دعا را در تحت قبه سیدالشهدا قرار داده.
ائمه از نسل آن بزرگوار قرار داده ،جمیع خاکها را حرام کرده خوردن خاک
حرام است مثل خوردن گوشت خوک بجز تربت سیدالشهدا صلواتاهلل علیه
جمیع شفا در تربت سیدالشهدا است .هیچ دوائی در عالم شفا ندارد مگر
تربت .مگو شاهتره خوردهام شفا یافتهام ،خداوند در تقدیر خود چنین قرار
داده که بادها از خاک کربال بردارد و در اطراف عالم منتشر کند آن خاکها
بر هر گیاهی که نشست شفا در آن پیدا شد .همان دوائی که میخوری و
شفا مییابی به جهت غبار کربالست که باد برده بر آن ریخته .باز از جمله
نعمتهائی که خدا به او داده او را ابوعبداهلل کرده .جمیع عباداهلل و منقادین از
برای خدا جمیعا از نسل آن بزرگوارند ،او پدر جمیع عباداهلل است واگرتو
عبادت خدا کردی سیدحسینی میشوی واز نسل حسینبنعلی میشوی.
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دیروز پریروز بود عرض کردم که هرکس عمل بنیامیه را کرد بنیامیه است،
هرکس عمل آلمحمد را کرد از آلمحمد است .به راوی فرمودند انتم من
آلمحمد قال من انفسهم؟ قال من انفسهم شما از آلمحمدید .نشنیدهاید که
پیغمبر فرمودند انا و علی ابوا هذه االمه پس وقتی حسین عبادت کرد خدا را
به طوری که احدی آنطور عبادت نکرده و پیغمبر هم فرمود حسین منی و
انا من حسین هرکس عبادت خدا کرد از اوالد حسین میشود ،او رئیس این
کار شده .اصل مقصود این است که هرکس عبادت خدا را کرد حسینی
میشود و بر شکل حسین میشود و خلق او را از نور حسین کردهاند.
همینکه عبادت کرد از اوالد حسین میشود .پس آن بزرگوار را لقب
ابوعبداهلل دادهاند ،او پدر جمیع بندگان خداست .در این ملک هرکس عبادت
کرده از نسل او و از فرزندان اوست ،از صلب این بزرگوار است و از برادران
دینی تو است .آخر چهطور شد که پدر محمد و مادر علی ،و ما از اوالد
ایشان نباشیم؟! و شما میدانید که همه اینها یک نورند .حسین منی و انا من
حسین پس جمیع عابدان سادات حسینیاند و برادران دینی تویند .باز از جمله
چیزهائی که به آن بزرگوار داده و این داخل عجایب است حاال عرض میکنم
میفهمی ،این است که یک نجابتی به آن بزرگوار دادهاند که در نسل آدم تا
روز قیامت همچو نجابتی نیست ابدا حتی پیغمبر آخرالزمان ،حتی
امیرالمومنین .احدی از آحاد همچو نجابتی ندارد .از جمله آنها یکی اینکه
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جدی دارد مثل محمد صلی اهلل علیه و آله که خود پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
نداشت .بگو ببینم پیغمبر همچو جدی داشت؟ نه ،نداشت .پدری دارد مثل
علی بن ابیطالب بگو ببینم پیغمبر همچو پدری داشت؟ خود امیرالمومنین
همچو پدری داشت؟ استغفراهلل .مادری دارد مثل فاطمه که احدی همچو
مادری نداشت .پیغمبر صلی اهلل علیه و آله کی مادرش مثل فاطمه بود؟
امیرالمومنین کی همچو مادری داشت؟ بله امام حسن داشت لکن حسن
برادری مثل برادر امام حسین ندارد و حسین برادری مثل امام حسن دارد .و
همچنین ائمه از نسل او است ،کی امام حسن همچو شرافتی دارد؟ هیچکس
همچو شرافتی ندارد .پس امام حسن هم به این شرافت جدا شد از حسین .از
جمله برکات عظیمه بزرگ این است که مهدی صلواتاهلل علیه از نسل این
بزرگوار است و این دین و این مذهب را حقش امام زمان بروز خواهد داد و
خدا عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد به واسطه آن بزرگوار که همچو
نعمتی دارد که سیدالشهدا دارد صلواتاهلل و سالمه علیه .از جمله خواص این
بزرگوار این است که امت مرحومه ،روایت شده در روز قیامت هزار صف
میایستند ،نهصد و نود و نه صف آنها به شفاعت سیدالشهدا صلواتاهلل علیه
به تنهائی داخل بهشت میشود و آن یک صف دیگر هم به شفاعت
سیدالشهدا و پیغمبر و امیرالمومنین و باقی ائمه که بهم میشوند و شفاعت
میکنند آنها را داخل بهشت میشوند .پس نهصد و نود و نه صف را به تنهائی
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شفاعت میکند .شفاعت این عرصه را خدا به این بزرگوار داده و این
خصوصیت را به او داده و به احدی این خصوصیت را نداده .از جمله خواص
این بزرگوار این است که حساب جمیع در رجعت با سیدالشهدا است ،یعنی
حساب جمیع خلق را او رسیدگی میکند .روز قیامت که آمد دیگر به بهشت
میروند یا به جهنم حساب گذشت حساب خلق در رجعت با سیدالشهدا
است .در زیارت جامعه است ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم بر ائمه
همه گفته میشود لکن این معنی بر حسین گفته میشود که در زمان رجعت
حسین مینشیند و حساب خلق را میرسد و حکم همه را میکند .به یکی
میگوید تو از اهل ناری باید به جهنم بروی ،به یکی میگوید تو از اهل جنتی
باید به بهشت بروی .روز قیامت دیگر روز جزاست حساب در رجعت است.
از جمله چیزها که خدا به این بزرگوار داده سلطنت پنجاه هزار سال است.
این بزرگوار پنجاه هزار سال سلطنت میکند ،کربال در آن روز مأمن کل
خالیق میشود ،موضعی میشود که اگر مومن در اینجا هزار همسر این دنیا
از خدا تمنا کند تمنای او بعمل میآید ،دعای او مستجاب میشود .قبهای
برای آن بزرگوار نصب میکنند بسیار عجیب است که دور او نودهزار قبه
نصب میشود آن بزرگوار سلطان است و پادشاه و دولتی الیزول برای او
هست لکن هشت سال که سلطنت کرد قدری در میان مردم همهمه
میپیچد .بعضی از مردم طغیانی میکنند حضرت امیر صلواتاهلل علیه رجعت
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میکند آن روز سلطنت از برای سیدالشهداست و سرداری برای حضرت
امیر است .قشون برمیدارد و اطراف مملکت را برای سیدالشهدا نظم میدهد
و سیصد سال به سرداری میماند آن بزرگوار و امر عالم را منتظم میفرماید
باز حضرت امیر را شربت شهادت میچشانند و ضربتی بر طرف دیگر سر آن
بزرگوار میزنند .این است که آن بزرگوار را ذوالقرنین مینامند و فرمود انا
الذی احیی مرتین و اقتل مرتین منم آن کسی که دو دفعه زنده میشوم و دو
دفعه کشته میشوم .این دفعه که شهید میشود حضرت امیر در اینجا روایات
مختلف است ،در بعضی روایات چهار هزار سال در بعضی روایات شش هزار
سال ،در بعضی روایات ده هزار سال غایب خواهد شد و سیدالشهدا سلطان
است و عالم منتظم خواهد بود .بعد از این مدت دو مرتبه حضرت امیر رجوع
به عالم میکند و این رجوع رجوع آخری است و در رکاب او جمیع شیعیان
او که در زمان او بودند جمیعا رجوع میکنند .جمیع اعادی خود را که در
زمان او با او دشمنی کردهاند همه زنده میکند به جهت اینکه انتقام از آنها
بکشند و همچنین امامی پس از امامی زنده میشود و دوستان و دشمنان زمان
خود را زنده میکند و شیعیان عصر خودشان با دشمنان آنها زنده میکنند.
جمیع ائمه زنده میشوند و در این وقت که همه ائمه زنده شدند حضرت امیر
قشونی میکشد که جمیع مومنان از اولین و آخرین جمیعا در قشون او حاضر
میشوند از آن طرف هم شیطان قشونی میکشد که جمیع کفار اولین و
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آخرین در قشون او حاضر میشوند و صف میبندند از دو طرف که همچو
دو صفی الی االن بسته نشده و هر صفی از مشرق است تا مغرب .دعوائی برپا
میشود که همچو دعوائی در روزگار اتفاق نیفتاده و این دعوا در سر بیست
هزار سال از خلقت عالم گذشته اتفاق میافتد موافق بعضی از اخبار این دعوا
در روحا که یک زمینی است در کنار شط فرات در آنجا این دعوا برپا میشود
و معلوم است زمان رجعت اوضاع دیگر اوضاعی است همچو صفی را که
از مشرق تا مغرب باشد چگونه در این اوضاع این دنیا میتوان بست؟ معلوم
است احکام احکام رجعت است ،هرجا بخواهند وسعت بدهند میدهند.
خالصه همچو صفی آراسته میشود و بنای دعوا میشود در اول قشون شیطان
غلبه میکند و قشون حضرت امیر پس مینشیند و اینها آنقدر پس مینشینند
که جمعی از قشون حضرت امیر وارد شط میشوند و در شط فرو میروند
در شط میافتند .همینکه قدری به شط ریختند از باال شیطان ملعون نگاه
میکند میبیند رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نازل شد در ظلهای ،در
سایهبانی از ابر و در دست مبارک او حربهای است از نور .این حربه را در
دست دارد و میآید همینکه شیطان چشمش به رسول خدا میافتد بنامیکند
گریختن .قشون او میگویند کجا میروی؟ ما فتح کردیم ،عدد ما بیشتر
است از آنها ،آنها صدیک ما هم نیستند ،همه را تلف میکنیم .شیطان
میگوید انی اری ماالترون انی اخاف اهلل رب العالمین من چیزی میبینم که
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شما نمیبینید ،من از خداوند عالمیان میترسم .میگریزد شیطان و رسول
خدا مثل شهاب مبین از پشت سر او میرسد و حربهای بر او میزند که به آن
یک حربه آتشی در جان او و در جان اتباع او درمیگیرد و همه کشته
میشوند .مبدأ کفر و منتهای کفر و اصل کفر به همین یک حربه تمام میشود
این وقت عالم پاک میشود و وقت معلوم این وقت است که وقتی شیطان
سجده برای آدم نکرد و ملعون شد و رانده شد عرض کرد که مرا مهلت بده
تا روز قیامت ،خطاب به او رسید که انک من المنظرین الی یوم الوقت
المعلوم تا روز وقت معلوم ترا مهلت دادیم .وقت معلوم آن روز است شیطان
که کشته شد و جمیع کفار عالم که در قشون او حاضر بودند همه کشته
شدند آنوقت عالم نور خالص میشود و خیر خالص ،شر از عالم برداشته
میشود ،حیوانات زهری گم میشود از صفحه عالم ،دواهای زهردار از عالم
تمام میشود ،جمیع امراض از عالم برطرف میشود و برکت عالم را پر
میکند .جمیع بیبرکتیها که در عالم هست از معاصی است ،جمیع معاصی
از عالم برداشته میشود و صفحه صفحه خیر میشود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در ایام گذشته عرض کردم که خداوند عالم جمیع خلق را از برای عبادت
خود آفریده نه از برای خودسری و نه از برای آقائی و آزادی ،بلکه از برای
بندگی خود آفریده و بندگی خداوند عالم محقق نمیشود و بندگی خداوند
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عالم بعمل نمیآید مگر به اطاعت محمد و آلمحمد علیهم السالم و خدمت
این بزرگواران صلواتاهلل علیهم اجمعین .پس گویا خداوند جمیع جن و انس
را از برای اطاعت محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین آفریده زیرا
که اطاعت ایشان اطاعت خداست و خدا را اطاعتی دیگر غیر اطاعت این
بزرگواران نیست و این بزرگواران را اطاعتی غیر اطاعت خدا نیست .این
معنی را نفهمیدید فی الجمله بد نیست شرح شود ،الزم است .مثال پادشاه
میگوید که هرکس اطاعت کند فالن حاکم را چنان است که مرا اطاعت
کرده لکن در این مقام برای پادشاه اطاعت جداگانهای هست و برای آن
حاکم اطاعت جداگانهای ،نهایت اطاعت حاکم مثل اطاعت پادشاه است و
به منزله اطاعت پادشاه لکن پادشاه از حاکم جدا و حاکم از پادشاه جدا.
ممکن است برای پادشاه اطاعتی دیگر و ممکن است برای حاکم اطاعتی
دیگر نهایت چون حاکم غیر رأی پادشاه را نمیگوید اطاعت حاکم مانند
اطاعت پادشاه است و شبیه به اطاعت پادشاه است .به اینطور نمیگویم در
باره خدا و در باره آلمحمد صلواتاهلل علیهم اجمعین بلکه عرض میکنم
که خدا را دیگر اطاعتی نیست غیر همین اطاعت و خدا را دیگر امری نیست
غیر امر ایشان و نهی دیگر خدا را نیست غیر نهی ایشان به جهت آنکه تمام
مشیت خود را خدا در دلهای ایشان قرار داده میفرماید ان اهلل جعل قلوب
اولیائه وکرا الرادته یعنی خداوند دلهای اولیای خود را آشیانه اراده خود قرار
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داده و در زیارت میخوانی ،در زیارت امام حسین اراده اهلل فی مقادیر اموره
تهبط الیکم و فی بیوتکم الصادر عما فصل من احکام العباد جمیع اراده اهلل
و مقادیر اموره در جمیع تقدیرها و در جمیع امرها اراده خدا در جمیع اینها
نازل میشود به دل شما ،نازل میشود بر شما .پس این بزرگوارانند محال
مشیه اهلل و این بزرگوارانند معادن کلماتاهلل ،جمیع انواراهلل در ایشان است.
پس طاعت خدا چیز جداگانهای غیر پیروی ایشان نیست کذلک جمیع
مضافات خدا مضاف به ایشان است .پس ایشانند رخساره خدا و ایشانند
دست توانای خدا و ایشانند زبان گویای خدا و امر ایشان است امر خدا
الیسبقونه بالقول و هم بامره یعملون اگر چنین شد پس نیست خدا را عبادتی
و نیست خدا را اطاعتی غیر اطاعت محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم
اجمعین پس خداوند عالم جمیع هزار هزار عالم را تیول ایشان داده و مملوک
ایشان کرده و بنده ایشان کرده .هرکس کربال رفته بر در حرم خوانده است
عبدک و ابن عبدیک المقر بالرق و التارک للخالف علیکم من بنده شما
هستم و فرزند دو بنده شما هستم اقرار به زرخریدی خود برای شما دارم.
این چه چیز است بر در حرم میخوانی؟ تعارف ایشان میکنی؟ مثل این مردم
که به همدیگر میرسند میگویند مخلص شما هستم ،بنده شما هستم یا
واقعیت دارد میگوئی المقر بالرق بلکه واقعیت دارد .ما میبایست اقرار به
زرخریدی خود برای ایشان داشته باشیم ،زنهای ما کنیز زرخرید ایشانند،
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مردهای ما غالم زرخرید ایشانند .اگر بگوید کنار زنت مرو بر تو حرام
میشود بروی ،اگر بخواهد بدهد به یک کسی دیگر مختار است ،بخواهد
بفروشد مختار است .اگرچه این را از شوخیهای پیغمبر نوشتهاند لکن
شوخیهای پیغمبر هم چیزی است که واقعیت دارد .یکی از اصحاب پیغمبر
در بازار راه میرفت پیغمبر از عقب او رسیدند دو بازوی او را گرفتند و
حراجش کردند میفرمودند من یشتری منی هذا العبد پس پیغمبر اگرچه به
ظاهر شوخی کرد لکن واقعیت دارد و حقیقت دارد .جمیع این خلق مملوک
ایشانند ،جمیع این هزار هزار عالم بنده ایشانند .اگر اینطور تشیع پیدا کردی
معرفت پیدا میکنی ،به حقیقت موالی میشوی نه مثل بعضی جهال یکپاره
برداشتهاند یکپاره مسألهها نوشتهاند که جایز نیست بر امام که این را ببخشد
به جهت آنکه مال خودش نیست ،مال که را میبخشد؟ مثال بر سر جنازه اگر
امام حاضر بشود بیاذن صاحب جنازه نمیتواند نماز بر میت بکند .اینها یعنی
چه؟ اینها به خیال خود حرفی میزنند خیال میکنند امام مجتهدی است،
عالمی است و فقیهی است مثل این مالها لکن اگر بدانند که او مالکالرقاب
است ،او ولی نعمتهاست انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون
الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون ایشان ولیند و بدانید که النبی اولی
بالمومنین من انفسهم پس تو مال او باشی اولی است تا آنکه مال خودت
باشی .اولی بالمومنین گفته ،نگفته اولی باموالهم ،نگفته اولی باوضاعهم،
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اولی باثات بیتهم .فرموده اولی بالمومنین من انفسهم به خود مومنین پیغمبر
اولی است .باری اگر اینها را بدانند دیگر از اینگونه حرفها نمیزنند و این
خیالها را نمیکنند .باری اگر از این راه برویم سخن طول میکشد ،حاال
مقصود این است که ایشانند مالکالملک ،ایشانند مالکالرقاب و چون خدا
عقل را از نور محمد و آلمحمد علیهم السالم آفریده عقل هم مالک شده
است برای دنیا ثانیا .درست این یکی را بفهمید ،پس عرض میکنم که چون
عقل از نور این بزرگواران آفریده شد فرزند ایشان است و آقازاده جمیع
کائنات است ،شاهزاده جمیع موجودات است و نایب سلطنت است و خلیفه
سلطان و قائممقام سلطان است به جهت آنکه از نور ایشان آفریده شده و
شیعتنا جزء منا و این عقل جزئی از آلمحمد علیهم السالم است و فرزند
آلمحمد است صلوات اهلل علیهم از این جهت خدا به عقل گفت ماخلقت
خلقا احب الی منک من از تو محبوبتر چیزی از انوار محمد چیزی که
محبوبتر باشد از تو نیافریدهام بک اعاقب و بک اثیب و ایاک آمر و ایاک
انهی پس چون شاهزاده دارای مقام است و امیرزاده بزرگ است او هم مالک
ملک پدر است و او هم صاحب اختیار در ملک پدر است از این جهت مالک
هر مملوک عقل است .میخواهی تجربه کنی ببین اگر تو دیوانه شدی آیا نه
این است که بر تو ولی عاقلی دیگر میگمارند؟ مال را به دست آن عقل
میدهند و مال را از تو میگیرند زیرا که حاال دیگر اینجا مالک نیست ،عقل
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نیست که مالک باشد .زن ترا مرخص میکنند برود پیش آن کسی که عقل
دارد آنی که صاحب زن بود رفت .زن زن این بدن نیست ،زن عقل بود او که
رفت این را مرخصش کردند ،امالک این را از دستش میگیرند ،اموال این
را از دستش میگیرند آن عقل که شاهزاده بود رفت آن عزت و احترام که
برای تو بود رفت حاال دیگر کنده به پای تو میزنند ،تو را توی خانه
میاندازند که بیشتر اذیت نکنی مردم را .جمیع احترام از برای عقل است،
شوهر زنان عقل است ،مالک اموال عقل است ،صاحب علوم عقل است،
صاحب صنایع عقل است .آن عقل زرگر است زرگر که رفت مردکه دیگر
زرگر نیست میبینی چاق هست ،گنده هست آنجا نشسته و زرگری نیست.
پس زرگر عقل است ،آهنگر عقل است ،مجتهد و عالم و فقیه عقل است،
جمیع کماالت مال عقل است او که از این بدن بیرون رفت میبینی این بدن
چاق و گنده سرجاش هست نفس میکشد ،قوت و قدرت دارد لکن عقل
که رفت جمیع اموالش را در میان ورثه متفرق کنند ،والیت بر سر پسر و
دخترش ندارد ،اطاعتی از او نمیکنند از اوالد نسبت به او عقوقی نمیشود،
عصیان او را بایست بکنند .پس ببین چگونه ضایع شد این شخص و این بدن
به جهت اینکه آن پادشاهزاده جلیل ایشان از این مملکت بیرون رفت .پس
جمیع تصرف برای عقل است مالک کل عقل است نهایت عقل هرکسی در
دایره خودش و آن بزرگواران یعنی محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم
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اجمعین آن بزرگوار مالک کل است به جهت آنکه او عقل کل است او هم
به جهت آنکه عقل کل است مالک کل است .پس از آنچه عرض کردم قدر
عقل را بدان ،حرمت عقل را بشناس .این عقل چنان گوهری است که در
هرجا پیدا شد سیاست بر سایرین پیدا میکند و سایرینی که آن عقل را ندارند
بالطبع خاضع میشوند از برای عقل ،جاهل بالطبع خاضع است ،جاهل
نمیتواند تخلف بکند از حکم عقل .در زیارت میخوانی طأطأ کل شریف
لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل جبار لفضلکم شتر به این
گندگی چرا منقاد انسان است که به هرجا او را میکشد میرود؟ به جهت
جهلش است و عقل انسان به طوری منقاد است برای انسان که خیال مخالفت
نمیتواند بکند .این همه گوسفند چرا منقاد یک شبان است؟ به جهت جهل
آنهاست و عقل انسان این همه رعایای جاهل که هستند منقاد سلطانند به
جهت جهلشان است .جمیع امت منقاد نبیند ،جاهلند و نبی عاقل است جمیع
جهال که میبینی منقاد عالم میشوند به جهت عقل او است این عقل چیزی
است که خدا او را بالذات شرف داده بر جمیع کائنات ،او را افتخار داده بر
جمیع موجودات از این است که عاقل به هر بلدی برود در میان هر گروهی
برود ،توی هر امتی برود احترام خود را دارد همینکه عقل دارد و صاحب
تدبیر و دانش است حرفش درست ،کارش درست ،همه چیزش درست چنین
کسی اگر توی یهود برود محترم است ،توی نصاری برود محترم است.
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جاهل در هر بلدی خوار است چه میشود یک جاهلی را هم جائی مردم
احترام بدارند؟ مثل این است که از گرگ احترام کنند و بترسند از چنگ
زدنش .حاال اگر از جاهلی بترسند مردم نه این است که آن جاهل محترم
شده ،اگر این محترم است پس سگ هار خیلی محترمتر است ،پس گرگ
خیلی محترمتر است و چنین نیست لکن از شر دستش ،از شر چنگش ،از شر
اعمالش ،از شر دندانهایش میترسند ،از شر اعمالش است او را حرمت
میدارند ،این حرمت نشد .آن حرمتی که بالطبع مردم کسی را احترام کنند
در عقل است و بس در هرجا که این عقل جلوه کرد مردم بالطبع عزت و
احترام میدارند.
بعد از آنی که به برهان این مسأله ثابت شد حاال انصاف دهید که اگر این
عقل را ما ضایع کنیم چهقدر ما نافهمی داریم! قومی از ما شراب میخورند
که عقل از سر ایشان برود .بابا شراب که خوردی خر میشوی تو وقتی که
خر شدی دیوانه میشوی در آن حال ایمان نداری ،در آن حال مالک مالت
نیستی ،سفیهی و چون سفیهی باید ولی برای تو بگمارند .اگر بیع کنی در
آن حال بیع تو باطل است ،اگر نکاح کنی نکاح تو باطل است .در حال
مستی تو سفیهی مالک خانهات نیستی اگر خانهات را بفروشی بیع تو باطل
است .پس ببین چهقدر نافهمیم ماها که سعی میکنیم این عقل را برطرف
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کنیم .ببین شیطان با ما چه میکند و ما چهقدر اطاعت شیطان میکنیم!
بعضی دیگر به بنگ خوردن میخواهند خر بشوند ،فهم از سرشان برود،
بعضی چرس میکشند ،مخدرات میخورند فهمشان کم شود تضییع این عقل
را میکنند .هیچ میدانی اعظم بیهوش داروها چیست؟ اعظم مسکرات کدام
است؟ اعظم بیهوش داروها تحصیل عقل نکردن است ،تضییع اوقات کردن
است ،مست دنیا شدن است این است که ماه بگذرد و سال بگذرد و تو بر
عقل خود هیچ نیفزایی و طلب عقل برای خود نکنی و حال آنکه فرمودند
طلب العلم فریضه علی کل حال طلب کردن علم فریضه است در هر حالی.
خود به خود که نمیشود دلت میخواهد متشخص بشوی سعی کن عقل تو
زیاد شود .وقتی عقل تو زیاد شد قدر تو زیاد میشود در هر ملت بروی
محترمی .خود به خود نمیشود محترم شد مگر صفات گرگی پیدا کنی ،هار
بشوی ،به مردم چنگ بزنی آنوقت مردم از تو بترسند و تو را حرمت بدارند.
اگر میخواهی به طور واقع از تو حرمت بدارند این نمیشود مگر به سعی
کردن در زیادتی عقل .پس بدانید که عقل شما زیاد نمیشود از چاه در بیابان
کندن ،عقل شما زیاد نمیشود از قنات جاری کردن ،از رودخانه جاری
کردن ،از اینکه دیوار مرتفع کنی ،از اینکه اسباب و اوضاع برای خود بچینی،
از اینها عقل تو زیاد نمیشود .پس شما سعی کنید عقل را زیاد کنید.
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چون این را دانستید عرض میکنم که در اول بلوغ که عقل جلوه میکند
ابتدای تکلیف است همینطور روز به روز عقل زیاد میشود ،تجربه او زیاد
میشود ،صنایع او زیاد میشود ،فهم او زیاد میشود ،حکمت او زیاد میشود
تا به چهل سالگی .همین که به چهل سالگی رسید نور عقل در چهل سالگی
کمال پیدا کرد هالل او بدر شد و نور عقل او بر همه بدن میتابد ،ظلمات
نفس اماره از این بدن خواهد رفت ،ظلمات طبیعت منور خواهد شد از این
است که چون به سن چهل سالگی میرسد انسان جمیع شهوات او جمیع
عادات او ،جمیع تمنیات او ،حرص ،طمع او و حسد او و اخالق ذمیمه او
در سن چهل سالگی و در وقتی که از سن چهل سالگی گذشت دیگر جمیع
اینها به تحلیل میرود .نه آن آرزوهای دور و دراز جوانان را دارد ،نه آن
حرصها را دارد ،نه آن شهوتها را دارد به جهت آنکه عقل او بدر شد و تمامی
مملکت بدن او روشن شد .یا آفتاب عقل طلوع کرد و جمیع شب عادتها و
طبیعتها و شهوتها و غضبهای او از این بدن رفت .وای بر کسی که به سن
چهل برسد و هیچیک از این قوای او ضعیف نشود حرص او کم نشود،
شهوت او کم نشود ،تمنیات او کم نشود ،میل او به دنیا و حب او برای دنیا
کم نشود ،مراقب به مرگ نشود .وای بر چنین کسی! همچو کسی در دل او
رجعت نشده ،عالم بدن او هنوز در دست جهل است ،عقل که آیت پیغمبر
است در دنیا و در این کس رجوع نکرده .چون رجوع نکرده مملکت بدن
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او دولت باطل است ،هنوز دولت ظلم و جور است .خوشا به حال کسی که
دولت جور و ظلم از بدن او بکلی برطرف شدهباشد زمان زمان مملکت عقل
شده باشد و عقل او رجعت کرده باشد ،آفتاب نبوت عقل در تن او رجوع
کرده باشد و شیطان و جنود شیطان در وجود او کشته شده باشد .عقل هیچ
اثری از آثار شیطان در او نگذاشته باشد .خوشا به حال چنین کسی.
پس چنانکه در اینجاها به اختصار فهمیدید عرض میکنم که چون عالم به
جهت ظهور به حد بلوغ میرسد وآفتاب رخساره امام که عقل کل است بر
این عالم جلوه میکند و عالم به حد بلوغ میرسد و حدود را بر عالم جاری
میکند تا حاال حدشان نمیزدند اما این حدود شرعیه به منزله سیلی بود ،به
منزله جنگ کردن بود و لولو آمده بود لکن در زمان امام علیه السالم آنوقت
حدود تامه بر عالم جاری میشود .حدود تامه او این است که اگر صالح
روی زمین هست که وجود او در روی زمین باشد او را میگذارند باشد و
اگر صالح نباشد او را به زیرزمین میفرستند ،یعنی او را میکشند میگویند
برو بسوی آن طرف زمین آنجا ،اینجا نباشی بهتر است ،برو آن طرف زمین
همه ملک ماست حساب تو با خدای تو است .از این ملک و از این روی
زمین بیرون رو ،برو در ملک جهنم هیچ نمیترسد که رعیتش از این نقصانی
پیدا کند اینجا ملک او است آنجا هم ملک او است نه این است که اگر حاکم
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گفت مصلحت نیست در کرمان باشی باید بروی؟ برو سیستان در رعیت او
نقصانی پیدا نشده آنجا هم ملک او است .امام هم همچنین وقتی مصلحت
ندید روی زمین باشد او را روانهاش میکند زیر زمین ،میگوید تو برو آنجا
باش .پس حدود تامه به اینطور جاری خواهد کرد و عالم را منتظم خواهد
کرد تا اینکه هر امامی رجعت میفرماید و این امامها که رجوع میکنند به
منزله افعال عقل است ،به منزله نور عقل است ،به منزله فجر مابین طلوعین
است نسبت به آفتاب وجود پیغمبر .پس این انوار جمیعا پیشتر میآیند و هر
امامی میآید با اولیائی که در عصر او بودند و اعدائی که در زمان او بودند
تا اینکه امام زمان صلواتاهلل علیه باز دومرتبه رجوع میفرماید و حضرت
امیر قشونی میآراید در روحا که جائی است در کنار فرات .جمیع مومنان
اولین و آخرین در رکاب همایون او هستند .همچنین شیطان هم از آن طرف
قشونی میآراید و کفار اولین و آخرین در رکاب منحوس او هستند و بنای
جنگ از دو طرف میشود .قشون شیطان در ابتدا زور میآورند و غلبه
میکنند تا اینکه اصحاب امام قدری پس مینشینند به فرات میریزند آنوقت
سیداکبر محمد صلی اهلل علیه و آله نازل میشود هل ینظرون اال ان یأتیهم
اهلل فی ظلل من الغمام و المالئکه آن بزرگوار میآید در ظلهای یعنی در
سایهبانی از ابر و حربهای در دست او است و چون شیطان او را دید
میگریزد .به او میگویند لشکر او که کجا میگریزی؟ اینک غالب آمدیم
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او میگوید انی اری ما الترون انی اخاف اهلل رب العالمین و زهره او آب
میشود و پیغمبر از پس سر او میآید حربهای به او میزند ،آتشی در جان او
و در جان جمیع کفار خواهد افتاد بدیها از زمین بکلی تمام میشود ،امراض
بکلی از زمین تمام میشود ،زهردار از زمین تمام میشود .جمیع نقصها و
بیبرکتیها جمیع آفات و عاهات ،جمیع گندها جمیع عفونتها جمیع
نجاستها جمیعا از عالم برطرف میشود .عالمی میشود طیب طاهر ،جمیع
درختان دائم بابر هستند ،هرچه میچینی فیالفور در جای او میروید جمیع
زرعها بر حال خود قائمند ،هرچه درو میکنی فیالفور به همان احوال که
بود میشود ،هیچ تفاوت به احوال این زرع نمیکند .در اول جامه میدوزند
برای طفل ،هرچه طفل بزرگ میشود جامه هم با طفل قد میکشد قوه نامیه
دارد .جامه را به هر رنگی که میخواهند میشود به جهت آنکه لهم
مایشاءون عند ربهم الی آخر .آنچه میخواهد میشود اگر میخواهد رنگ
جامه سبز شود فیالفور سبز میشود ،اگر میخواهد زرد باشد فیالفور زرد
میشود ،دعوت میکند مومن مرغ را از هوا میآید او را کباب میکند
میخورد .بعد استخوانهای او را بر روی هم میچیند میگوید «طر باذن اهلل»
مرغ زنده میشود و پرواز میکند .مومن آهو را میطلبد او را کباب میکند
میخورد و استخوانهای او را بر روی هم میگذارد میگوید قم باذن اهلل .آهو
برمیخیزد و از جای خود راه میافتد و میرود .غرض آنچه خواهش مومن
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به آن تعلق بگیرد و آنچه اراده مومن به آن تعلق بگیرد از برای او حاصل
خواهد شد و هرچه امروز ما کوتاهی داریم هرچه نقصان در ارادتمان و
قدرتمان است جمیعا از معاصی و هواها و هوسها و اغوای شیطان است وقتی
ظلمت رفت سرتاپا نور میشود وقتی جهل رفت سرتاپا عقل میشود از این
است که فرمودند امام دست مبارک خود را بر سر دوستان میگذارد و آن
شخص عالم میشود به جمیع مایحتاج خود به جهت آنکه علمها همه از عقل
است هرکه عقلش درست شد عالم است و سرتاپا نور و خیر از او ظاهر
میشود حتی آنکه هر زن در خانه خود قضاوت میکند عالم به احکام اهلل
میشود ،آنروز بر جمیع مردم بر جمیع اولیا وحی نازل میشود لکن مپندار
مردم پیغمبر میشوند .وحی شدن نقلی نیست به ام موسی هم وحی میشد و
اوحینا الی ام موسی این وحی وحی نبوت نیست لکن بر جمیع مردم وحی
نازل میشود یعنی در قلوب ایشان الهام میشود که چنین کن و چنان کن
چنانکه در دل پیغمبر و ائمه در دار دنیا الهام میشد در دل آنها در رجعت
الهام خواهد شد .جمیع آنچه خدا خواسته در دین از ایشان به ایشان الهام
میشود .ببین اگر غصب خالفت نشده بود چگونه جمیع این کارها پیش
میافتاد حاال که پس افتاد به جهت همین غصب خالفت پس افتاد .جمیع
مومنان صاحب الهام و وحی میشوند و به همین معنی است که در انجیل
است که در آخرالزمان جمیع خلق پیغمبر میشوند ترجمه کردهاند مراد
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حضرت عیسی این بوده که در آخرالزمان وقتی من خواهم آمد وقتی نزول
خواهم کرد جمیع مردم صاحب الهام و وحی میشوند .خالصه زمان زمانی
میشود که :
بگذرد این روزگار تلختر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آید

دنیا میرود تا به حالت اولی که خداوند وضع این خلق را برای آن کرده بود
آن حالت کدام بود؟ ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون من خلق نکردم جن
و انس را مگر برای خدمت کردن محمد صلی اهلل علیه و آله و آلاو صلواتاهلل
علیهم اجمعین آن زمان محمد سلطان است و جمیع کائنات خدمتکار او و
مطیع و منقاد اویند .حکمی نمیماند مگر حکم او ،امری نمیماند مگر امر
او .بعد از آنی که فرود آمد شیطان را کشت در این زمین میماند سلطان
لکن در آن وقت داستانی عظیم روی خواهد داد.
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اول مثلی عرض کنم برای شما ،هرگاه پادشاهی در مملکتی باشد و آن پادشاه
درنهایت رأفت و رحمت باشد و بالها را از اهل بالد رفع کرده باشد ،عطاها
به اهل آن بالدها داده باشد و همه این بالد را بر خیرات داشته باشد همه را
تربیت کرده باشد ،حاال این پادشاه از این بالد برود آنوقت اهل این مملکت
نامردی کرده باشند و به محضی که پا از در دروازه بیرون گذارد بریزند در
خانه او و عیال او را متفرق کنند ،خانه او را آتش بزنند ،بعد از آن فیالمثل
این پادشاه برگشت حاال اوالد او جمع بشوند در پیش پادشاه ،جمیع اوالد او
حاضر شوند و شرح آن احوال را از برای او کنند .یکی بگوید بابا چنان سیلی
به من زدند ،یکی بگوید گوش مرا دریدند ،مرا داغ کردند ،چه کردند چه
کردند .ببین چه احوالی از برای آن پادشاه دست خواهد داد؟! امر همینطور
خواهد بود.
بعد از آنی که آن بزرگوار یعنی سیداکبر بر سریر سلطنت نشست ائمه
طاهرین جمیعا جمع میشوند مومنان جمیعا جمع میشوند و آنوقت ابتدا
میکنند به شکایت از آنچه بر ایشان وارد آوردهاند .اول برخیزد صاحب
عصمت کبری حضرت فاطمه صلواتاهلل و سالمه علیها با پهلوی شکسته و
بازوی آسیب رسیده برخیزد در حضورپیغمبر عرض میکند یاابه بعد از آنی
که تو از دار دنیا رحلت کردی علی مشغول شد به غسل تو و کفن تو بعد از
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آن مشغول شد به جمع کردن قرآن بعد از آن مشغول شد به امر عیال تو و
زنان تو .هنوز کفن تو از آب غسل تو تر بود ابوبکر در خانه ما فرستاد،
فرستاد عمر را ،خالد را ،قنفذ را با جمعی از منافقین آمدند در خانه ما .عمر
فریاد برآورد که ای علی بیرون بیا به بیعت مسلمانان واال ترا بیرون خواهیم
برد .فضه آمد در پشت در گفت علی مشغول است به امر زنان پیغمبر و به
جمع قرآن و اگر انصاف دهید حق با اوست و باید شما با او بیعت کنید و
شما غصب کردهاید حق او را .عمر گفت بیاورید هیمه ،رفتند هیمه آوردند
بر در خانه من هیمه ریختند و هیمه را روشن کردند و در را سوزانیدند .چون
چنین دیدم خودم آمدم در پشت در گفتم وای بر تو ای عمر! چه جرأت است
بر خدا و رسول میکنی؟ میخواهی نسل محمد را براندازی؟ میخواهی نور
محمد را خاموش کنی؟ آن بدبخت بناکرد نهیب به من زدن ،گفت ای فاطمه
بس کن و بناکرد به شماتت کردن گفت ای فاطمه دیگر جبرئیل به خانواده
شما نمیآید ،خدا نبوت و والیت را به شما دیگر نخواهد داد .آنوقت من
استغاثه کردم عمر گفت بس کن ای فاطمه از این سخنان احمقانه .بعد از
اینکه در را قدری سوزانید قنفذ دست خود را داخل کرد ،عمر لگد بر در
زد ،من در میان در و دیوار بودم ،در بر شکم من آمد ،بچه مرا سقط کرد
که هجوم آوردند و ریختند در خانه .عمر سیلی به روی من زد تازیانه بر من
زد میفرماید من بنای استغاثه را گذاردم یا ابتا دختر تو را میزنند .در این اثنا
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حضرت امیر از اطاق بیرون آمد با چشمهای سرخ شده و از غضب دستهای
خود را برمالیده .اول کاری که کرد آمد جامه بر روی من انداخت ،آمد مرا
بغل گرفت گفت ای فاطمه مبادا سر به آسمان باال کنی نفرین کنی به امت،
که اگر تو روی خود را بسوی آسمان بکنی و نفرین کنی به امت خدا دیگر
پرندهای در آسمان و جنبندهای در زمین باقی نخواهد گذارد .بعد از آن
حضرت امیر روی خود را به عمر کرد و گفت وای بر تو ای عمر از امروز
و بعد از امروز برو بیرون رو از این خانه پیش از آنکه شمشیر خود را بگذارم
از اول این امت تا آخر این امت .ترسیدند و جستند از جای خود .حضرت
امیر فرمودند ای فضه بیا خاتون خود را دریاب که فرزند خود را سقط کرد.
عرض میکند آنوقت دستخطی فرمانی که به من مرحمت فرموده بودید در
باب فدک آن را بردم در مسجد پیش ابوبکر گفتم این دستخطی است که
پیغمبر به من داده است .گفت بده ببینم .فرمان تو را بردم ،عمر او را از دست
من گرفت در میان مسلمانان تف بر آن انداخت و او را پاره پاره کرد.
بعد از آن حضرت امیر برمیخیزد و عرض میکند بعد از تو ای رسول خدا
بودم در میان امت چنانکه هارون پس از موسی بود و رفتند و گوساله را
پرستیدند و مصیبتهای خود را عرض میکند خدمت آن حضرت بیعت مرا
شکستند و طلحه و زبیر چنین و چنان کردند آمدند از من رخصت گرفته به
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مکه روند و به بصره رفتند ،عایشه را برداشته بر سر من آوردند و محاربه با
من کردند .یارسولاهلل در آن دعوا چنان صدمه خوردم که هرگز در رکاب
تو نخورده بودم تا خدا مرا بر ایشان غلبه داد و در آن جنگ بیست هزار از
ایشان کشتم ،هفتاد دست قطع شد که مهار ناقه عایشه را گرفته بودند ،هر
دستی که قطع میشد یکی دیگر میگرفت تا آنکه هفتاد دست قطع شد .در
آن دعوا مصیبتی کشیدم که باالتر از آن در هیچ دعوائی مصیبت نکشیده
بودم .خالصه عرض میکند جمیع گذشته را ،جمیع حکایات معاویه و
صفین همه را عرض میکند.
بعد از آن حضرت امام حسن برمیخیزد عرض میکند یارسولاهلل بعد از آنی
که پدرم را به ضربت ابنملجم ملعون شربت شهادت چشانیدند من بودم در
میان امت ،خبر به معاویه رسید زیاد را با صد و پنجاه هزار نفر به کوفه فرستاد
و امر کرد او را که از من و از حسین و از جمیع شیعیان بیعت برای معاویه
بگیرد و اگر بیعت نکنیم سر ما راببرد برای او بفرستد .من رفتم در مسجد
باالی منبر این حکایت را برای مردم گفتم .گفتم اگر مرا نصرت کنید من
با معاویه محاربه میکنم .یک نفر برنخاست ،هیچکس یاری نکرد مگر
بیست نفر از آنها که برخاستند گفتند ما مالک جان خود هستیم و مالک
شمشیر خود هستیم ،هرچه میخواهی حکم کن و دیگر احدی سر بلند نکرد
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و حمایت نکردند .من گفتم به جد خود اقتدا میکنم که سی و نه نفر
اصحاب داشت و امر خود را پنهان کرد تا وقتی که چهل نفر یاور پیدا کرد،
اگر چهل نفر مرا کمک کنند با معاویه جنگ میکنم دیگر کسی برنخاست
به یاری من .و مصیبتهای خود را تا آخر عرض میکند.
در این اثنابرمیخیزد صاحب مصیبت عظمی صاحب مصیبت کبری حسین
علیه السالم و برمیخیزد با او شهدائی که در رکاب او شهید شدند،
برمیخیزد علیاکبر ،برمیخیزد عباس ،برمیخیزد علیاصغر همینکه چشم
پیغمبر به او میافتد بنامیکند گریه کردن دیگر از گریه پیغمبر معلوم است
آن زمان پیغمبر که گریه بکند جمیع هزار هزار عالم به فغان میآیند جمیعا
به گریه میآیند .حضرت امیر از دست راست حسین ،حضرت امام حسن از
دست راست حسین ،فاطمه از دست چپ ،جعفر طیار از دست چپ ،خدیجه
محسن را برداشته فاطمه بنت اسد فریاد کنان و شیون کنان هریک از این
بزرگواران بنا میکنند آنچه بر سرشان آمده شکایت کردن .نمیدانم علی
اصغر چه میگوید؟ میگوید گلوی نازک مرا تیر زدند و مرا کشتند ،بپرس
از اینها به چه گناه مرا کشتند و هکذا هریک هریک از ائمه برمیخیزند و
شکایت میکنند .حضرت امام زینالعابدین از عبدالملک شکایت میکند و
از یزید و ظلمهای یزید شکایت میکند .شما خیال میکنید مصیبت سید
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سجاد را کم مصیبتی است! حضرت امام حسین همهاش یک صبح تا ظهر
جنگ کرد و مصیبت دید و کشته شد ،دیگر جمیع این محنتها جمیع این
مصیبتهائی که بود همه بر علیبن الحسین علیه السالم وارد آمد .بفدای آن
پاهائی که به زیر شکم شتر بسته بودند و رانهای او مجروح شده بود از کوفه
تا شام چرک و جراحت از پای او میآمد .بعد از آن برمیخیزد حضرت باقر
صلواتاهلل علیه و شکایت میکند از هشام .بعد از آن برمیخیزد حضرت
صادق صلواتاهلل علیه و از منصور و اهل زمان خود شکایت میکند .بعد
برمیخیزد موسی بن جعفر از هارون شکایت میکند .مصیبتی برای این
بزرگوار روی داد که نشنیدهام برای شما ذکر بکنند همه جگرشکاف است
لکن این جگرشکافی و سوزش دیگری دارد .شخص نصرانی میگوید که
دلم برای او سوخت او را داده بودند به حاکم بصره ،سپرده بودند به حاکم
بصره ،ارسیی بود ،تاالری بود .ببین نصرانی دلسوزی میکند ،میگوید در
عقب این صفه طنبیی([ )]46بود صندوقخانهای بود او را حبس کرده بودند.
خود این بدبخت در آن بیرون آن جلو نشسته بود و شبها و روزها تار و تنبور
و هرزگی و لوطیگری ،این امام علیه السالم توی این صندوقخانه این اوضاع
را میدید و میشنید ،ببین چه بر او میگذشت .چهل روز در آنجا آن بزرگوار
را به اینطور حبس کرده بودند ،الزال مشغول این عمل بودند ،نمیگذاردند
آن بزرگوار متوجه عبادت خود باشد اگرچه او را چیزی مشغول نمیکند امام
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است لکن آنها این مصیبت را وارد آوردند .غرض بحسب ظاهر مصیبتی
بسیار بزرگ بود که اینطور بیحرمتی بشود نسبت به آن بزرگوار .بعد از آن
حضرت امام رضا برمیخیزد شکوه از مأمون میکند .بعد از آن حضرت جواد
برمیخیزد از مأمون شکایت میکند .بعد از آن حضرت هادی برمیخیزد از
متوکل شکایت میکند .بعد از آن امام حسن عسکری برمیخیزد از معتز
شکایت میکند ،هیچیک جان که در نبردند .بعد از آن امام زمان برمیخیزد
و از اهل زمان غیبت شکایت میکند که چه کردند چه کردند ،چگونه انکار
مرا کردند .شکایتهائی که از اهل زمان غیبت دارد میکند.
البته در آن روز نوبت نوکرها هم میرسد ،نوبت غالمان و زرخریدها که
میشود ،آنوقت که نوبت به ما برسد عرض خواهیم کرد یارسولاهلل در
زمانی واقع شده بودیم که مدتهای مدید از غیبت امام گذشته بود و بکلی
انوار دین و مذهب از عالم برداشته شده بود .نمانده بود از اسالم مگر اسمی،
نمانده بود از قرآن مگر رسمی ،صاحبان شبهات و شکوک شبههها کرده
بودند جمیع ملل در دین تو رخنه کرده بودند جمیع اهل ملل معزز و محترم
بودند و علمای امت تو خوار و ذلیل بودند .جمیع طایفهها از اهل ملل معزز
و محترم بودند و علمای امت تو ذلیل شده بودند فضائل تو و آل تو را از میان
گم کرده بودند .ماها بحول و قوه خدا و به برکت شما و به توفیق شما
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برخاستیم سینه خود را سپر تیر بال کردیم و احادیث شما را نشر کردیم،
فضائل را منتشر کردیم و علوم شما را اظهار کردیم .حسد در سینه بعضی
طغیان کرد و نتوانستند ببینند نور تو عالم را بگیرد ،بنای عداوت را گذاردند،
فتوی به حاللی خون ما دادند ،اموال ما را حالل دانستند ،زنهای ما را به
فتوای ناحق از ما گرفتند ،هرکدام از ما اگر شهادتی دادیم رد کردند ،دشمنان
ما اگر شهادتی دادند اگرچه به ناحق بود ترجیح دادند .اگر از جانب ما مقرین
به فضائل سید قرشی بود و از جانب آنها عبد حبشی بود ،عبد حبشی از آنهارا
ترجیح دادند بر سید قرشی از ما .هریک از ما را اخراج بلد کردند به هر بلدی
که رفتیم درهای مساجد را بر روی ما بستند ،شهرها که میرفتیم دم دروازه
که میرسیدیم دروازهها را بر روی ما بستند ،مکاتبات به اطراف نوشتند که
اینها مرتدند واجبالقتلند .کاغذ به سلطان نوشتند اعوان سلطان را بر ما
شورانیدند ،گناهی نداشتیم نسبت به ایشان کاری نکرده بودیم مگر آنکه
ذکر فضائل شما میکردیم ،مگر آنکه نشر فضائل شما میکردیم .بپرس از
اینها به چه گناه با ما چنین کردند ،چه کردهایم نسبت به ایشان؟ کدام ملت
را تغییر دادهایم؟ کدام مذهب را تحریف کردهایم؟ کدام از شرایع اسالم را
تغییر و تبدیل نمودهایم؟ بپرس یارسولاهلل که کسی که در مساجد فریاد
میکند به اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسولاهلل و اشهد ان علیا
ولی اهلل چگونه کافر به مذهب است؟ چگونه این شخص غالی شده و کافر
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شده؟ ولکن هیچ نبود مگر اینکه شیاطین برای خود هیکلها گرفته بودند
میخواستند اطفاء نور شما را کنند ،انکارفضائل شما را کنند ،علوم شما را
پنهان کنند به این حیلهها متشبث شدند ،به این واسطهها دفع ما میخواستند
بکنند .استشهادها مهر کردند سجلها نوشتند ،افتراها بستند ،چیزها درباره ما
گفتند که روح ما از آن خبر نداشت ،چیزها نسبت به مادادند ،اتفاق کردند
بر اینکه خون ما مباح است)]47[(.
چون بپرسی میبینی که بجز آنکه ذکر آلمحمد کردهایم تقصیری نسبت به
حضرات نکردهایم ،نه مالشان را خوردهایم نه حسد بر ایشان بردهایم نه حسد
داریم نه بخل داریم ،چرا با ما چنین میکنند؟ معلوم است که اینها نیست
مگر اینکه فضائل آلمحمد بر ایشان گران است ،به مقتضای آنچه خدا در
قرآن فرموده که انها لکبیره اال علی الخاشعین تحمل فضائل آلمحمد مگر
برای شیعه دیگر برای کسی دیگر ممکن نیست از این جهت چون به واسطه
صیت اسالم که نمیتوانند بگویند باطل است ،خود به خود که نمیشود،
المحاله به تهمت به افترا ،به بهتان ،چیزها نسبت میدهند و میگویند .به
هرکسی نگاه میکنند میبینند این از چه وحشت میکند ،از چه وحشت دارد
همان را نسبت به ما میدهند و از برکت آلمحمد علیهم السالم و از برکت
امامزمان صلواتاهلل علیه زیاده از سیصد کتاب تصنیف کردهام ،یک ورق آن
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را رد کنند .آخر یک کتاب در رد اینها بنویسند .خود به خود که نمیشود،
خیر یک صفحه از آنها را رد کنند ،خیر یک سطر آنها را رد کنند ،بنویسند
تا بماند در روزگار و مردم بدانند حق به جانب اینها بود .خود به خود بگوئی
اینها کافرند و افترا بزنی چرا؟ آخر بگو ببینم آدم عاقل خالف ضرورت اسالم
چهطور میگوید؟ آدمی که نماز میکند ،اذان میگوید ،اشهد ان ال اله اال اهلل
میگوید ،چه طور همچو کسی منکر توحید است؟ نمیدانم خود به خود چه
طور میشود که جلدی آدم کافر میشود! نه واهلل ،بلکه و من لمیحکم
بماانزل اهلل فاولئک هم الکافرون.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
درایام

گذشتهعرض

کردم

کهمضمون

اینفقره

مبارکهازکتابخداوندعالمجل شأنه این است که من جن و انس را نیافریدهام
مگر از برای اینکه مرا بپرستند ،من ایشان را برای پرستش آفریدهام نه از برای
اینکه ایشان تحصیل رزق کنند ،یا به من اطعامی کنند ،طعامی به من بدهند
و من از ایشان نخواستهام ایشان رزق خود را پیدا کنند بلکه من رازقم .من
که ایشان را آفریدهام رزقهای ایشان را خود متکفلم ان اهلل هو الرزاق ذوالقوه
بنده ضعیف اضعف از آن است که بتواند خود را رزق بدهد یا عیال خود را
خود رزق بدهد .این با ملک خدا ،با سلطنت خدا ،با رزاقیت خداوند عالم
درست نمیآید .چنین مپندارید شما خود به خود روزی میدهید یا به قوت
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عقل و صنعت خود روزی میخورید ،حاشا .اگر چنین گمان کنید مشرک
میشوید بلکه رزاق شما خداوند عالم است .رزق را او میدهد اگرچه تو
صنعتی میکنی اگرچه تو کاری میکنی .مکرر تجربه کردهای که بسا آنکه
تا شام چکش زدهای یا صنعتی کردهای آنچه آن روز تحصیل کردهای نصیب
دیگری میشود ،یا روزی تو به جای دیگری حواله میشود .این را بدانید
که از بسیاری حرص و از بسیاری تقال بسیاری تالش برای احدی روزی زیاد
نمیشود و از کم حرص زدن و کم تقال و تالش کردن روزی شما کم
نمیشود .چه بسیار کسان که حرکت نمیکنند مگر قلیلی و صاحب الوفند
و چه بسیار که شب و روز جان میکنند و تحصیل دنیا میکنند و مالی
گیرشان نمیآید و روزی بر ایشان تنگ است .اگر دست به طال کنند خاکستر
خواهد شد ،اگر معدن طال بکنند خاکستر درمیآید .خدا وقتی نخواست
بدهد نمیدهد به سعی و کوشش ما نیست .پس چنین مپندارید که شماها به
حرص زیاد روزی خود را زیاد میکنید ،مپندارید که به حرکت کم روزی
شما کم میشود .اگر این را اعتقاد کردی و تجربه در عمر خود کردی و
دیدی که بیحرکتان در دنیا مرزوق بودند و باحرکتان محروم بودند ،پس
حرکت زیاد مکن .نمیگویم که هیچ حرکت مکن ،میگویم به قدر حرکت
حریصان مکن و بیحرکت به قدر کسالن مباش بلکه حرکت کن قلیلی به
قدر آنکه در خانه رزاق را بکوبی تا خبر بشود و بداند تو آمدهای ،طلب کن
صفحه | 605

همینقدر ،رزق که باید از خانه بیرون بیاید میآید .صاحبخانه کر نیست باید
برای رزق همینقدر حرکت کنی حرکت تو همان کوبیدن در است یواش
بکوب ،اندک بکوب همان قدر رزق طلب کن دیگر آنچه او صالح تو را
دانسته از این خانه بیرون میدهد .این است که فرمودند اجملوا فی الطلب
یعنی طلب را مجمل کنید در دنیا نه اینکه آنقدر حرص بزنی که نه نمازت
را بفهمی نه روزهات را بفهمی ،سفرهای دور و دراز بکنی ،سفرهائی بکنی
که بکلی از دین و ایمان بری شوی ،جاهائی بروی که نه اسم خدا بشنوی نه
اسم رسول ،نجس بخوری نجس بپوشی .آخر وقتی سفر انگلیس میکنی
همینطور است بروی نجس بخوری نجس بپوشی ،غسل ندانی ،قبله ندانی
آخر چه خبر است؟ برای چه اینهمه زحمت؟ همهاش برای این یک لقمه
نانی که میخواهی بخوری فضله بپزی این همه مصیبت که بر خود
میگذاری برای که؟ میگوئی برای اوالدم میکنم ،آیا تو دینت را تلف
میکنی برای اوالد؟ تو زحمت بکشی که آنها بخورند؟ آنها هم دینشان را
تلف کنند؟ این است که بدترین مردم کسی است که دین خود را صرف
دنیای خود کند و بدتر از او کسی است که دنیای خود را و دین خود را
صرف دنیای دیگران کند .وقتی تو از برای زن خود برای اوالد خود تقال
کنی و تحصیل کنی و دینت را به باد دهی ،هزار دروغ بگوئی ،هزار قسم
بیجا بخوری که آنها نان داشته باشند ،همین میشود نمازت را ترک میکنی
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که آنها نان داشته باشند .هزار جهل بر خود میافزائی که آنها نان داشته باشند.
حاصلش را میخواهی بدانی؟ بگویم به زبان فصیح بلیغ؛ بدان که آنچه
تحصیل میکنی از مال دنیا جهاز زن خود را درست میکنی آخر میروی
گالبپاش میخری ،الله و مردنگی میخری میگذاری میروی ،زنکه
برمیدارد و میبرد به خانه شوهر خود .پس اینهمه سعی کردن و دین دادن
و آبرو ریختن و توی بازارها فریاد کردن ،فریادهای بیجا همه برای تحصیل
جهاز زن است و همه اینها از برای تدارک دخترهای مردم است .پسران تو
دختران مردم را میگیرند و آنها مالهائی که تحصیل کردهای میبرند .اینهمه
زحمتها برای تعمیر خانه پسران مردم است .زحمت کشیدهام دخترم را عروس
کردهام هرچه از مال دنیا تحصیل کردهام برمیدارد میبرد خانه پسران مردم.
فردا هم که میشود میگویند تو چهکاره بودی این همه زحمت کشیدی
برای آن دروغ گفتی ،برای آن نمازت را ترک کردی ،برای آن ترک تحصیل
علم کردی؟
به هرحال مقصود این بود که اعتقاد خود را صحیح کنید و بدانید که شما
رزاق نیستید نه برای خود نه برای دیگران این است که خدا فرمود ماارید
منهم من رزق و ماارید ان یطعمون نخواستهام که تحصیل رزق برای من کنید
دخلی ندارد هرکه خلق میکند ،رزق میدهد اهلل الذی خلقکم ثم رزقکم ثم
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یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه و
تعالی عمایشرکون یعنی خدا خلق میکند شما را ،خدا رزق میدهد شما را،
خداوند میمیراند شما را و خدا زنده میکند شما را ،هیچیک از آنهائی که
شریک برای خدا قرار دادهاند آنها این کارها را میکنند؟ حاشا ،عبرت
نمیگیری مگر غیر شما در این روی زمین نفسکشی نیست؟ جمیع این
حیوانات بر و بحر ،جمیع این طیوری که هستند صبح از خانهها بیرون میآیند
با شکمهای خالی بدون صنعت بدون تجارت بدون سرمایه و رأسالمال و
برمیگردند شام به خانه خود با شکمهای سیر و معمور در کمال پاکیزگی.
اگر خدا روزی نمیداد این جنبندگان روی زمین چه میکردند؟ آیا این
گنجشکها همه آهنگرند؟ اینها همه مسگرند؟ چهطور آنها را روزی داد ،شما
را هم همینطور روزی میدهد لکن حرص شما نمیگذارد .وانگهی این
رزق که اوقات این دنیا که کفایت تحصیل این دنیای ما را نمیکند وقت
کم میآید .پس عبادت را کی باید کرد؟ همچو نیست ،ما را برای عبادت
آفریدهاند در ایام حیات میتوان عبادت خدا را کرد و تحصیل رزق هم کرد.
پس ما را که برای اطاعت و عبادت آفریدهاند و عبادت ما ممکن نیست مگر
به اطاعت محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم اجمعین به اطاعت آن
بزرگواران خدا پرستیده میشود بعبادتنا عبد اهلل همچنین بنا عبد اهلل بنا عرف
اهلل و لوالنا ماعرف اهلل به خدمت کردن ما از برای محمد و آلمحمد و امتثال
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فرمان ما برای ایشان خدا پرستیده میشود اگر ایشان نبودند خدا پرستیده
نمیشد ابدا ،کسی راه نمیبرد طریق عبادت را ،کسی نمیدانست جهت
عبادت را ،طور عبادت را احدی از آحاد نمیدانست .پس به واسطه ایشان
خدا پرستیده شد و لوالنا ماعبداهلل .پس بعد از آنی که ما را برای خدمت
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم آفریدند پس باید زمانی شود که این
خدمت بعمل آید و این امر به انجام رسد و عرض کردم خدمت محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم به طوری که در او هیچ شایبه شرک نباشد ،هیچ
منقصت در او نباشد وقتی ظاهر میشود که حضرت پیغمبر رجوع به دنیا
کند و آن وقتی است که عقل عالم کامل شود و آن بزرگوار عقل کل است
که به سر عالم میآید و چون عقل کل است و به سر عالم میآید ،عالم عالم
عقل میشود .چون ظلمات از تن عالم رفت بکلی شهوتها و غضبها و عادتها
و ناموسها و معصیتها آنچه باطل در تن عالم بود از تن عالم رفت پس عالم
مردی میشود چهل ساله عالم بالغ کامل و چون چنین شد عالم معصیت
خدا نخواهد کرد پس سرتاپا اطاعت محمد و طاعت آلمحمد علیهم السالم
خواهد کرد که در جمیع مشرق و مغرب عالم بجز طاعت آن بزرگوار بجز
نام نامی آن بزرگوار چیزی بروز نخواهد کرد .لکن در اینجا دقیقهای است
که بجز اینکه شما را به عجب درآورم فایده دیگری ندارد نمیتوان گفت و
نمیتوان اظهار کرد و آن این است که در اول بلوغ که ظهور امام است عرض
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کردم که امام علیه السالم صحیفهای از بغل مبارک بیرون میآورد به مهر
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و میگوید به مضمون این با من سلوک کنید ،همه
کافر میشوند و فرار میکنند مگر یازده نفر نقیب و حضرت عیسی که
تمکین میکنند و بیعت میکنند .اگر در اول بلوغ چنین تکلیفی است و در
اول ظهور چنین عملی خواهند کرد آیا در زمانی که پیغمبر رجعت کند و
عقل عالم کامل شود و معرفتها زیاد شود ،آیا در آنوقت چه تکلیف وارد
خواهد آمد؟ آنوقت برای مسلمین چه حالت خواهد بود؟ اگر بعضی از آن را
میخواهید به شما عرض کنم.
عرض میکنم بعد از آنی که عقل در سر این عالم پیدا شد و نور عقل در
جمیع ذرات عالم نفوذ کرد جمیع مردم عاقل میشوند .جمیع مردم عاقل
میشوند یعنی چه؟ یعنی نور محمد صلواتاهلل علیه و نور علی فرامیگیرد
ایشان را ظاهرا و باطنا و فرامیگیرد جمیع مراتب هستی ایشان را که ایشان
منور به نور محمد و آلمحمد صلوات اهلل علیهم اجمعین میشوند .پس از
ایشان برمیآید خواصی که از محمد صلی اهلل علیه و آله و از علی سالم اهلل
علیه برمیآمد ولکن آنها کلیند این جزئی .و اینکه عرض کردم از ایشان آن
خواص برمیآید مثل این است که بعد از آنی که بر چشم تو نور جان تو تابید
و نور روح تو تابید از چشم تو میآید آنچه از جان تو برمیآید لکن همان
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بینائی نه چیز دیگر و بعد از آنی که نور روح تو بر گوش تو تابید از گوش تو
برمیآید آنچه از جان تو برمیآید لکن همان نور شنوائی نه چیز دیگر.
همچنین از دست تو برمیآید آنچه از جان تو برمیآید لکن همان نور نوشتن
و عطا کردن و دادن و ستادن روح .پس بعد از آنی که نور آن بزرگواران در
جمیع اولیائشان جلوهگر شد از هر ولیی به قدر قابلیت او به طور کارهای
محمدی برمیآید ،کارهای علوی برمیآید .چرا تعجب میکنی از این؟
درباره سلمان فرمودند که علم اول و آخر را دانست .راوی نفهمید خیال
کرد علم اول و آخر یعنی علم اسرائیل و علم اسالم را داشت ،امام علیه السالم
فرمود بل علم علم محمد و علی سلمان علم اول و آخر را دانست یعنی علم
محمد و علی را دانست به جهت آنکه سلمان در این زمان شده بود مثل آن
اشخاصی که در زمان رجعت فایز میشوند به نور محمد و آلمحمد سالماهلل
علیهم از این جهت فرمودند سلمان رجل من العلماء النه رجل منا اهل البیت
مضمون خبر بود عرض کردم سلمان مردی است از علما فرمودند نحن
العلماء و شیعتنا المتعلمون مائیم علما و شیعیان مایند شاگردان ما .بعد از آنی
که سلمان از علماست نه از متعلمین است بیاب چه فرمایش کردهاند از
علماست النه رجل منا اهل البیت سلمان از ما اهل بیت است .پس آن زمان
زمانی است که همه سلمانیت پیدا کنند و همه منور به نور محمد و آلمحمد
علیهم السالم بشوند و همه علما خواهند شد و صاحبان وحی خواهند شد
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چنانچه در حدیث است که در زمان رجعت وحی به همه مومنان خواهد شد.
امام علیه السالم دست خود را بر سر هر مومنی میگذارد هر مومنی عالم
میشود به مایحتاج خود .کار ایشان در آنوقت به جائی میرسد که در آن
حدیث قدسی است یاابن آدم انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی
فیماامرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون ای فرزند آدم من که در
وجود محمد جلوه کردهام در وجود محمد آنچه بخواهم بگویم بشو میشود،
تو هم اطاعت کن محمد صلواتاهلل علیه را تا از او شوی به مقتضای من
اتبعنی فانه منی پس تو اگر اطاعت کردی و متابعت کردی محمد را جزء
محمد میشوی و منی میشوی .پس هر کسی که جزء محمد شد ولد محمد
میشود به جهت آنکه خدا در قرآن ولد را جزء والد قرار داده و فرموده و
جعلوا له من عباده جزءا پس معلوم شد که هرکس از ایشان شد جزء ایشان
میشود ،ولد ایشان میشود آخر بچه کبوتر کبوتر است بچه کالغ کالغ
است ،بچه سگ سگ میشود ،بچه هر چیزی همان چیز میشود ،بچه محمد
و علی چه خواهد شد؟ میخواهم بدانم پدر محمد ،مادر علی ،فرزند چه
میشود؟ آیا از این میانه عمر درمیآید؟ عاصی میشود؟ فاسق میشود؟ جاهل
میشود؟ حاشا .پدر کبوتر باشد مادر کبوتر باشد بچه کبوتر درمیآید .پدر
آهو باشد مادر آهو باشد بچه آهو میشود .پس هرگاه پدر کسی محمد باشد
مادرش علی باشد بچه چه خواهد شد؟ محمد علی خواهد شد ،رگی از جانب
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محمد دارد رگی از جانب علی دارد .اگر پسر شد رگ محمد در او غلبه
کرد داخل نقبا میشود و اگر دختر شد و رگ علی در او غلبه کرد این داخل
نجبا میشود .غرض این است که فرزند محمد یا پسر است و رگ محمد
باید در او غلبه داشته باشد و نقیب است یا رگ علی در او غلبه دارد و نجیب
است چون چنین شد پس در این هنگام میشود آشیانه مشیت خدا در حدیث
قدسی میفرماید انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی فیماامرتک اجعلک
مثلی تقول للشیء کن فیکون من خدائی هستم که هرچه را بخواهم بگویم
بشو میشود ،اطاعت کن مرا در آنچه تو را به آن امر کردهام تا تو را هم مثل
خود کنم ،هرچه را بخواهی بگو بشو بشود .پس مومن میشود آشیانه مشیت
خدا ،صاحب مشیت و صاحب اراده میشود از این جهت آنچه از عیسی
ظاهر میشد از احیای مردگان ،از مومن در ایام رجعت ظاهر میشود.
میگوید به آهوی کشته خورده شده قم باذن اهلل برمیخیزد ،به مرغ خورده
بریان شده استخوانهاش را روی هم میچیند و میگوید طر باذن اهلل میپرد
زنده میشود .آیا این چیست به غیر از اینکه او آشیانه مشیت خدا شده و احیا
میکند باذن خدا آنچه را که میخواهد .از این است که اگر مومن هزار
همسر این دنیا از خدا تمنا کند قادر میشود مملوک او میشود هزار همسر
گفتم به چه معنی؟ یعنی اگر بخواهد یک جامه او هزار شود فیالفور هزار
میشود ،اگر بخواهد کفش او هزار شود فیالفور هزار میشود ،بخواهد
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عمامه هزار تا داشته باشد یک آن هزار تا میشود ،باغش هزار باغ میشود
خانهاش هزار خانه میشود و هکذا اگر هزار همسر این دنیا خواسته باشد
فیالفور برای او مهیا میشود .جمیع برکات آسمان به زمین نازل میشود،
جمیع برکاتی که خدا از زمین قرار داده بیرون آید بیرون میآید .زرع دائم
برپاست ،اشجار دائم باثمر است ،میوه زمستان در تابستان پیدا میشود میوه
تابستان در زمستان پیدا میشود .مومنین از این آفتاب و ماه مستغنی میشوند
بنوراهلل عالم روشن میشود حاجت به آفتاب و ماه ندارند .بهشت برای
مومنان ظاهر میشود ،جنتان مدهامتان از پشت کوفه ظاهر میشود ،اکل
مومنان و طعام و شراب مومنان از آن جنت خواهد بود .بعضی از دوستان
تعجبی کردند در این حرف که من چند روز قبل عرض کردم ،گفتند چنین
دجال که تو میگوئی بسیار عجیب است گفتم هزار سال قبل از این اگر
کسی به شما گفته بود که هزار سال بعد برای مردم مرکوباتی پیدا میشود
آتشین که در روزی مثال هزار فرسخ راه ،دویست فرسخ راه میرود ،روزی
پانصد فرسخ راه میرود ،مرکوباتی پیدا میشود که شب که بر آن سوار
میشوند صد فرسخ راه دویست فرسخ راه میروند مهمان میشوند میروند
و شام میخورند و برمیگردند به خانههای خود .اگر هزار سال پیش از این
چنین خبری کسی به تو میداد تو هیچ تصدیقی میکردی؟ البته تعجب
میکردی میگفتی چهطور همچو چیزی میشود؟ اگر به تو میگفتند هزار
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سال بعد از این مرکوبی در روی زمین پیدا خواهد شد که یکدفعه نشستهای
میبینی که هزار قشون ،سه هزار قشون در یک روز از پانصد فرسخ راه به
یکدفعه وارد قلعه تو شدند تو هیچ باور میکنی؟ البته باور نمیکنی .اینها
عجایب دنیاست هرگاه هزار سال قبل از این گفته بودند که هزار سال بعد
از این چنین خواهد شد که از اینجا به ینگیدنیا سرگوشی حرف بزنند ،از
اینجا به اسالمبول نجوی کنند تو باور میکردی؟ میگفتی حاشا که همچو
چیزی بشود و میبینی که دارد میشود .پس چه عجب میکنی از این جوره
سخنان؟
پس عرض میکنم که در رجعت برای امیر مومنان قبهای ساخته میشود که
یک رکن او در نجف اشرف گذارده شده یک رکن او در مدینه گذارده یک
رکن او در لحسا و هجر گذارده یک رکن او در صنعای یمن گذارده میشود
در این قبه قندیلهاست که مثل آفتاب درخشان است معلق در آن قبه آویزان
است .حاال وقتی این حرف را میشنوی خیال میکنی همچو چیزی همچو
قبهای چهطور میشود که در این عالم ساخت! این حرف یعنی چه؟ در زمان
نوح حکیمی بود که او را بلصیال حکیم میگفتند شنیده بود حضرت نوح
نفرین کرده است و از غایت حکمت خود میدانست که نوح پیغمبر است و
دعای او مستجاب میشود و عالم را غرق خواهد کرد .آمد خدمت سلطان
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بلد خود و عرض کرد نبیی مبعوث شده است در عالم و شنیدهام که نفرین
کرده و عالم به نفرین او غرق خواهد شد .اگر تو اذن میدهی من به علومی
که خدا به من داده است قبهای در بلد تو نصب کنم که از غرق ایمن شود،
رخصت داد .بلصیال بر تمامی آن بلد قبهای نصب کرد از علوم به قوت
حکمت خود و به قوت علم خود بر آن بلد قبهای نصب کرد که عالم را آب
گرفت و آن بلد ایمن بود و اهل آن بلد غرق نشدند .پس وقتی دیدی بلصیال
حکیم همچو کاری میتواند بکند پس بدان که علی بن ابیطالب صلواتاهلل
و سالمه علیه قبهای میتواند بسازد که یک رکن او در نجف اشرف باشد
یک رکن او در لحسا و هجر باشد یک رکن او در صنعای یمن باشد ممکن
است .و همچنین از برای حضرت امام حسین قبهای از یکپارچه یاقوت
بنامیکنند .حاال میگوئی قبه از یکپارچه یاقوت یعنی چه؟ ما جان میکنیم
یک انگشتر یاقوت نمیتوانیم پیدا کنیم ،میگویم حوصلهتان را بزرگ کنید
اوال که دنیا در ترقی است .تو چه میدانی معادن چهقدر زیاد شده در دنیا و
چهقدر زیاد میشود؟ پس میشود که چنان یاقوتی از معدن بیرون آید که
بتوان به قدر قبه از آن ساخت .هرگاه از این هم وحشت میکنی بدان که بعد
از آنی که کسی صاحب مشیت و اراده شد ،صاحب امر کن فیکون شد ،چه
عجب میکنی از اینکه بفرمایند بشو بشود ،میکنند و میشود قبهای از یاقوت
نصب میکنند در کربال در اطراف آن قبه نود هزار قبه سبز است و شاید از
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زمرد سبز باشد .در آن روز کربال مزار جمیع مخلوقات میشود ،جمیع
مومنان میآیند در آنجا و در آنجا زیارت میکنند حسین را .سالم نشسته
حسین و مردم به سالم میآیند و به خدمت او مشرف میشوند و حوائج خود
را عرض میکنند و خیر دنیا و آخرت عاید مومنان خواهد شد .در آنروز از
زمین مسجد کوفه برمیآید چشمه روغن ،حاال میگوئی چهطور چشمه
روغن از زمین بیرون میآید همانطور که نفت از زمین بیرون میآید آن روز
هم چشمه روغن و چشمه عسل از زمین مسجد کوفه بیرون میآید .چشمهای
از آب بیرون میآید .در کوفه مسجدی ساخته میشود که پانصد در داشته
باشد .معلوم است وقتی که کوفه مجمع جمیع مردم باشد میخواهند نماز
کنند در آنجا باید مسجد به این بزرگی باشد که پانصد در داشته باشد .در
آنروز مسجدهای متعدد خواهد ساخته شد جمیع آنچه ظالمان ساختهاند
برانداخته میشود سنگ با مومن بسخن درمیآید ،درخت با مومن سخن
میگوید ،هرگاه کافری اتفاقا رفته باشد پشت سنگی یا پشت درختی ،آن
سنگ یا آن درخت بسخن درمیآید و مومن را صدا میزند میگوید ای فالن
یکی از اعداءاهلل پشت سر من است ،بیا این را بکش .مومن میرود او را
میکشد .خالصه جمیع برکاتی که تعقل آن را نتوان کرد ،آنچه خواهش تو
به آن تعلق بگیرد در رجعت برای تو حاصل میشود .عالم مثل بهشت خواهد
شد چنانچه جمیع آنچه بخواهی در بهشت از برای تو حاصل است در رجعت
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هم برای مومن هرچه بخواهد حاصل است .آنقدر شخص عمر خواهد کرد
که هزار پسر جنگی از نسل خود ببیند که ماللش بگیرد از حیات ،اگر
بخواهد تا نفخ صور زنده باشد زنده میماند .جمیع مومنین به خواهش خود
بخواهند بمیرند میمیرند واال آن عرصه و آن دولت عرصهای است که تا نفخ
صور باقی است ،برای آن دولت زوالی نیست ،ملک را نباید برای باطل خلق
کنند ملک برای حق خلق شده .این یک خورده ایامی که برای باطل است
بپایان خواهد رسید دولت دولت حق خواهد شد ،دولت ظلم تمام میشود
فراموش میشود آنقدر دولت عدل طول میکشد که این یک خورده ایام
فراموش میشود ،چیزی نیست این ایام مثل عصر جان بن جان که پیش از
این عصر بود و فراموش شد این ایام هم فراموش میشود و زمانی دیگر میآید
و آن زمان زمانی است که برکات آسمان و زمین بر مومن نازل میشود ،وحی
بر او نازل میشود و صاحب علم میشود آنچه ضرور است در وجود او بر او
وارد میشود .پس چون عالم مستقر شد و جنت ظاهر شد حضرت سیدالشهدا
صلواتاهلل علیه رجعت فرماید و آن بزرگوار حساب خالیق را خواهد کرد و
مقدار قابلیت هرکسی را معین خواهد فرمود و اندازه درجه بهشت او را و
درک جهنم او را معین خواهد فرمود آنگاه دابه االرض صلواتاهلل و سالمه
علیه بروز خواهد کرد و مراد از دابه االرض حضرت امیر است صلواتاهلل و
سالمه علیه و با اوست خاتم سلیمان و با اوست عصای موسی .آن خاتم را
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بر پیشانی مومنین میگذارد نقش میشود مومن حقا عصا را بر پیشانی کافر
میگذارد نقش میشود کافر حقا به طوری که همه مردم میتوانند بخوانند
آن را و آنوقت کافر به مومن میگوید خوشا بحال تو کاش من در مقام تو
میبودم ،مومن به کافر میگوید بدا بحال تو ،حمد خدا را که من مثل تو
نیستم .در آن هنگام عمل برداشته میشود ،توبه برداشته میشود ،از احدی
توبه قبول نمیشود و عالم حالت آخرت را پیدا میکند ،برزخ مابین دنیا و
آخرت است دیگر از احدی توبه مقبول نمیشود ،جمیع کفار مأیوسند از
نجات ،جمیع مومنان مسرورند به رحمت .دیگر آن دولت را پایان نیست
لکن به آنطور بیپایانی که باز بوقتی خواهد رسید که حضرت فاطمه از زمین
باال میرود بعد از آن ائمه هشتگانه از زمین باال میروند ،پس از ایشان حضرت
امام حسین و امام حسن و امیر مومنان و امام زمان همه ائمه اینها از زمین باال
خواهند رفت ،پس از ایشان حضرت پیغمبر از زمین باال خواهند رفت و فاصله
مابین رفتن اینها را که چهقدر وقت مابین رفتن هریکی از آنها تا دیگری
فاصله است آن را خدا بهتر میداند ،کسی نمیتواند تحدید آن کند که چهقدر
میشود اگرچه به واسطه علم و از قوت علم میشود چیزی استنباط کرد
لکن حدیث بخصوصی ندارد که من عرض کنم .همینکه این بزرگواران از
عالم باال رفتند عالم را حالت شخص محتضر پیدا میشود و شعور او از سر
او رفته ،فهم او از سر او رفته ،در حالت جان کندن است ،بحال احتضار
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رسید .پیغمبر و ائمه که بیرون رفتند عالم هرج و مرج میشود مثل اینکه
حرکات شخص محتضر از روی شعور نیست گاهی دستی میاندازد گاهی
پائی حرکت میدهد من غیر شعور ،گاهی چشمی برهم میگذارد و
میگشاید ،گاهی نفسی میکشد من غیر شعور .پس تا چهل روز عالم در
حالت جان کندن خواهد بود به جهت آنکه این بزرگواران چشم عنایت و
تربیت را از او برداشتهاند ،نه این است که قطع نظر بکلی از عالم کردند،
اگر بکلی قطع نظر از عالم میکردند عالم فانی میشد بلکه چشم عنایت و
تربیت را از عالم برمیدارند .پس جمیع مردم در آن چهل روز بیشعور
میشوند ،شعوربه طوری از عالم میرود که شخص نمیداند عمامه را بسر
میباید بست یا به پا ،نمیداند عبا را باید خورد یا پوشید ،فهم از مردم زایل
خواهد شد چرا که جمیع فهم به عنایت محمد و آلمحمد است صلواتاهلل
علیهم تو به خود مغروری که صاحب عقلی و صاحب تدبیری لکن نمیدانی
از پس این پرده دستی هست که او مدبر عالم است .برای این مثلی عرض
کنم ،روزی حضرت عیسی دیدند شخصی فالح را دارد بیل میزند در میان
بیابان ،این دور ایستادند و نگاه کردند به او از این دور دیدند که اینطور
مشغول است دعا کردند که خدایا حرص را از او بگیر .بعد از آنیکه دعا
کرد دعای او مستجاب شد حرص او از سر او رفت بیل را انداخت و خوابید
و دراز شد مدتی بر این حالت خوابیده بود .حضرت عیسی تعجب میکردند
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باز عیسی دعا کرد که خدایا حرص را به او پس بده .چون حرص در بدنش
آمد دومرتبه برخاست و بیل را گرفت و بنای زراعت را گذارد .حضرت
عیسی پیش رفت پرسید ای مرد چرا بیل را انداختی و خوابیدی و چرا دومرتبه
برداشتی و مشغول شدی؟ گفت اول فکر کردم دیدم من عمرم به انتها رسیده
و پیرمردی هستم ،آنقدر دارم که تا آخر عمرم بخورم ،گفتم چه حاجت به
این همه زحمت! بیل را انداختم و دراز کشیدم .بعد بخاطرم آمد که آدم تا
زنده است باید بجنبد ،آدم زنده زندگی میخواهد ،برخاستم دومرتبه مشغول
شدم .حاال ببین
دریا بوجود خویش موجی دارد
خس پندارد که این کشاکش «معلوم» با اوست

مردکه خیالش میرسد این به قوت فکر خود این به قوت صالحدید خود
ترک کرد و کار کرد لکن از پس این پرده دستی دیگر مدبر است ،کار از
جای دیگر ساخته میشود آنچه صالح تو است به خاطر تو میآورد آنچه
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صالح تو نیست از خاطر تو محو میکند .همچنین در آن روز بعد از آنی که
آن کسی که شعور عالم بود از عالم باال رفت ادراک از تن مردم تمام خواهد
شد ،جمیع مردم بیشعور میشوند و چهل روز بر این حالتند و شاید این
چهل روز از روزهای آن زمان باشد و روزهای آن زمان بسیار بسیار طوالنی
است دخلی به روزهای این زمان ندارد وقتی در زمان ظهور هر روزی ده روز
حاال باشد در آخر رجعت نمیدانم چه خواهد شد ،چهقدر بر آن حالت
خواهند بود.
بعد از آن اسرافیل از جانب خدای جلیل مأمور میشود به نفخ صور و صور
یک شاخی است از نور به شکل قند ،یک سر او باریک و یک سر او پهن.
آن سر باریک در دهان اسرافیل است و آن سر پهن رو به بیرون است در آن
سر پهن این صور به عدد صاحب روحهائی که در روی زمین هستند و به
عدد صاحبان ارواحی که در آسمانها هستند سوراخ هست و جمیع این
سوراخها میآید و به این سر قند به این یک سوراخ منتهی میشود .در دهان
اسرافیل یک سوراخ است پف میکند در آن یک سوراخ آن یک پف در آن
صد هزار هزار کرور سوراخ داخل میشود .پس چون اسرافیل مأمور میشود
صور را در دهان میگیرد همینکه چشم اهل آسمان به اسرافیل میافتد
پشتشان بر هم میلرزد و همینکه چشم اهل زمین به اسرافیل میافتد میدانند
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هنگام فنای ایشان رسید آنوقت اسرافیل در صور میدمد و این نفس اسرافیل
سراباال است مثل قلیان کشیدن نفس را باال میکشد .چون نفس را باال کشید
اول جان هر صاحب جانی که در زمین است میرود و در یکی از این
سوراخها که مخصوص او است قرار میگیرد ،جان کل اهل زمین اول گرفته
میشود و بعد از آن جان اهل آسمان بار دویم گرفته میشود .جمیع ارواح
اهل آسمان و زمین در سوراخهای آن صور میروند و هرکسی در سوراخ
مخصوص خود میرود و سبب اینکه اول از زمین گرفته میشود جان و بعد
از آسمان این است که آفتاب چون میخواهد غروب کند اول نور از پایین
دیوار میپرد بعد نور از باالی دیوار .این آسمان و این زمین مانند دیواری
است که زمین پایین این دیوار است و آسمان سر این دیوار و بعد از آنیکه
عنایت را صاحب عنایت از عالم برمیدارد معلوم است اول از پای این دیوار
که زمین باشد نور ارواح برداشته میشود تا آنکه خورده خورده از سر دیوار
پرواز میکند .نمیبینی در هنگام نزع روح اول از پای انسان جان بیرون
میرود و پای انسان به منزله پایین دیوار بدن انسان است بعد میآید به زانوی
انسان بعد میآید به ورک بعد به شکم و هکذا ،اول از اطراف بدن روح بیرون
میرود و آخر از سر او و از دماغ او بیرون میرود .همچنین اسرافیل که صور
دمید اول ارواح اهل زمین که پای این دیوار است از تن آنها بیرون میرود تا
آنکه از سر دیوار آسمان هم ارواح مالئکه بیرون میرود .بعد از آن خداوند
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حکم میکند به اسرافیل که ای اسرافیل جان از بدن تو هم باید بیرون برود
و بحکم خدا اسرافیل هم میمیرد پس در آن هنگام نه حاسی میماند نه
محسوسی .حاس یعنی کسی که چشم او چیزی ببیند ،کسی که ادراک
چیزی بکند و محسوس یعنی چیزی که آن را درک بکنند .پس در آن روز
نمیماند احساس کننده و احساس شونده و هرچه در دنیا ترکیب شده جمیع
آن ترکیبات از هم خواهد پاشید هیچ نخواهد ماند چیزی که بتوان بر آن نامی
گذارد نماند چهارصد سال از سالهای آنوقت این حال باقی است و نمیدانم
این چهارصد سال از چه سالها است خدا بهتر میداند که از سالهای آن عالم
است یا از سالهای عالم دیگر است خدا میداند چهطور است ،چهارصد سال
طول میکشد غرض عالم اینطور فانی میشود جمیع مرکبات عالم از هم
خواهد پاشید .خداوند جلیل در آنوقت ندا میکند با زبان خود به زبان فصیح
بلیغ و هیچ میدانی این زبان چه زبانی است و خدا چگونه ندائی میکند؟
صور ،جان هرکس زیر صور است میگیرد نه اینکه هرکه باالتر از صور هم
باشد به نفخ صور جان او میرود ،حاشا چگونه حیات خدا تمام میشود؟
حاشا حیات خدا تمام نخواهد شد .پس هرکس زیر صور است جان او گرفته
میشود به دمیدن صور و هرکس باالی صور است و صاحب صور است جان
او گرفته نمیشود این است که خدا صاحب صور را استثنا کرده فرموده و
نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من فی االرض اال من شاءاهلل شاءاهلل
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خدا خواسته او باالی صور باشد و از برای او فنا و زوال نباشد چگونه برای
او فنا و زوال است و میفرماید کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل
و االکرام جمیع آنچه در صفحه کائنات است فانی خواهد شد مگر رخساره
پروردگار .میفرماید نحن وجه اهلل ایشانند رخساره خدا و ماعند اهلل خیر و
ابقی ایشانند عند رب و نزد خدا ایشانند پس ایشان باقیترند از جمیع کائنات
از جمیع موجودات و برای ایشان فنا و زوالی نیست .پس بعد از آنی که صور
و هرچه در تحت صور است تمام شد آن بزرگواران لساناهلل ناطقند آن
بزرگواران وجهاهلل صادقند پس ایشان ندا میکنند و ندای ایشان ندای خداست
که لمن الملک الیوم کجایند جباران؟ کجایند آنانی که رزق مرا میخوردند
و عبادت غیر مرا میکردند؟ چهطور شدند آن ملکها ،چهطور شد آن جاللها،
کو آن سلطنتها ،کجا رفت؟ چون هیچکس نیست جواب بگوید باز محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم در این دفعه به لسان محمدی میگویند هلل
الواحد القهار ملک امروز مخصوص خدای یگانه است که برای او شریکی
نیست در آن روز کجایند آن بتان؟ آن بتان جاندار که ادعای ربوبیت کردهاند،
ادعای خدائی کردهاند ،جمیع آنها فانی و تمام میشوند بجز وجود مبارک
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم چنانکه در خواب به یکی از دوستان خود
فرموده بودند و منا المنادی و منا المجیب منادی مابین نفختین از ما اهل بیت
است و جواب دهنده آن روز هم از ما اهل بیت است .به هرحال مقصود این
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بود که چهارصد سال به این حال خواهد گذشت بعد از آن خداوند حکم
خواهد کرد بارانی خواهد آمد که جمیع روی زمین را آن باران خواهد
خیسانید آنقدر باران خواهد آمد که روی زمین مواج شود آنوقت موج
خاکهای روحانیین را از طرفی به طرفی ببرد و مراد از روحانیین یعنی صاحب
روحان .خاک هر صاحب روحی از هر طرفی به طرفی میرود به واسطه موج
آن آب .بسا کسی که مرده قدری از خاک او به مشرق رفته قدری از خاک
او به مغرب رفته آن آب که به موج درآمد خاک هر شخصی صاحب روحی
را میبرد بر سر قبر او جمع میکند .مپندار و قیاس مکن قدرت پروردگار
را به عقل ناقص خود اما همینکه تو نمیتوانی در میان خاک زید را پیدا کنی
آیا خالق زید هم نمیتواند پیدا کند؟ البته میتواند تو به قدر عقل ناقص خود
یک مشت نخود و عدس و باقال و ماش و ارزن توی مجموعه بریز و داخل
هم کن ،آنوقت ارزنها را میتوانی جدا کنی از میانه آنها یا نمیتوانی؟ البته
میتوانی یکی یکی برمیداری و جمع میکنی و همچنین نخود و عدسها و
باقی دیگر را .مگو اینها درشت است و خوب جدا میشود خاکها را نمیشود
جدا کرد ،میگویم عظمت خدا را ببین و قدرت او را تماشا کن! خدا قادر
بر هر چیزی است پس خاکهای روحانیین یعنی خاک هر صاحب روحی که
در مشرق و مغرب عالم پهن شده یا در شکم زمین مانده به هرجا رفتهاند آن
خاکها را خداوند جمع میکند ،خاک هر کسی را در سر قبر او جمع میکند
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خداست و میکند .عرض کردم خدائی که خلق میکند در یک آن از مشرق
و مغرب عالم اناسی را در یک آن این همه برگی که برای درختان است همه
را خدا میآفریند و تربیت میکند آیا نمیتواند بدنهای روحانیین را از اطراف
عالم جمع کند؟ پس جمع میکند خاک هر بدنی را بر سر قبر او و به او
میگوید کن زنده میشود و برمیخیزد و همانطوری که روز اول ساخته
حاال هم میآفریند وانگهی که اسباب طبیعی هم بر این جاری میشود،
خاکهای زید معلوم است مناسب جان زید است ،هر دو همطبعند ،هر دو
یکجا میخواهند بروند ،مرکزی واحد طلب میکنند ،منجذبند بسوی همان
مرکز مثل اینکه اگر هزار قطره آب با هزار ذره خاک را بهم ممزوج کنی
آمیخته باشند خاکها بهم مجتمع که شدند خشتی میشود .اگر آن خشت را
در آب بگذاری خاک آن خاکها بهم میچسبند و میروند پیش خاکها و آبها
هم پیش آبها میروند به جهت مناسبتی که دارند .همچنین خاکهای زید و
عمرو هم با روحهاشان مناسب با همند همه با یکدیگر الفت دارند طالب
یک مقام هستند ،همه میروند در حیز خود جمع میشوند .پس خاکهای
زید جمع میشود در سر قبر او و چون در آنجا آمد هر جزء او در همانجای
آن جزء میایستد مثل اینکه نطفه هر جزئی از او جای جزئی است وقتی که
نطفه در رحم رفت آنقدر از نطفه که الیق سر است در جای سر میایستد
آنقدر که الیق دست است جای دست آنقدر که الیق پاست جای پا .جهال
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این نکتهها را نمیفهمند چنان میپندارند این قطره آب منی همه جاش مثل
هم است و حال آنکه چنین نیست .در این قطره آب منی اجزائی است که
بجز اینکه سر بشود چیز دیگری نمیشود ،اجزائی است که بجز اینکه پا
بشود چیز دیگری نمیشود از این جهت است که اگر اجزائی که قابل سر
است دو برابر داشته باشد طفل دو سر میشود ،اگر اجزائی که قابل پاست
دوبرابر داشته باشد چهارپا میشود .آیا ندیدهای آدم دو انگشت؟ این به جهت
آن است که آن اجزاء زیاد شده پس آن اجزائی که قابل سر است بجای سر
میایستد ،اجزائی که قابل پا بجای پا .همچنین است خاکهای روحانیین
همین که روح در قبرش آمد اجزای سرش بجای سرش میایستد اجزای پاش
بجای پا و هکذا بدن او بالتمام ساخته میشود .همینکه بدنها تمامی ساخته
شد و همه در یک لحظه ساخته میشود آنوقت اسرافیل مأمور میشود به
نفخه دویم در این وقت پف میکند در میان صور هر تنی روحش از سوراخش
بیرون میرود و داخل تنش میشود برمیخیزد ازقبر خود و خاک از سر او
میریزد همین که برخاست و نگاه کرد و خود را صحیح و سالم دید ،خود
را درست دید این است نشر روز نشور ،این است نشر یعنی زنده کردن .پس
در آن روز جمیع مردم در روز نشور همه منشور میشوند ،همه زنده میشوند،
همه از قبرهای خود بیرون میآیند ولی دهشتی به ایشان دست میدهد که
ما فوق ندارد چنانچه طفل وقتی به دنیا میآید اول عالمی عجیب غریب
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میبیند دهشت میکند بنامیکند گریه کردن مردم هم چون از رحم خاک
سر بیرون میآورند خود را در عالمی وسیع میبینند ملکی میبینند زمینی
میبینند خالی از پست و بلندی ،میبینند یکه و تنها هر ذیروحی تنها است
در سر قبر خود روز اول تنها آفریده شده ذرنی و من خلقت وحیدا و در روز
آخر هم کلهم اتیه یوم القیمه فردا برمیخیزد تنها و حیران و سرگردان نمیداند
پدرش کجاست نمیداند برادرش کجاست ،نمیتواند استعانت به کسی
بجوید ،کاری دست کسی ندارد حیران و سرگردان .مدتی چون به این حالت
ماندند حشر برپا میشود حشر در زبان عرب به معنی جمع است و حشر
لسلیمان جنوده یعنی جمع شد مردم محشور میشوند یعنی جمع میشوند
مردم اینها را که زنده کردند مالئکهای که موکل بر آنها هستند آنها را
میرانند و میبرند در زمین محشر در جائی که موضع حشر است ،موضع
جمع است مثل زرعی که پی سر هم زرع شده باشد یا مثل تیرهائی که در
تیردان آنها را چیده باشند در این محشر اینطور بهم پیوسته بهم متصل
میایستند نه موضع نشستن دارند نه جای جنبیدن ،نمیتوانند قدم از قدم
بردارند جمع میشوند و نمیفهمند چه خبر است و چه واقع شده ،نمیفهمند
چه بایدشان کرد به که ملتجی باید بشوند ،رو به که کنند .این را عرض
نکردم که بعد از آنی که اسرافیل دم دویمی را دمید در این دم ،اول جان به
مالئکه داده میشود و دویم جان به تن زمینیها میرود چنانکه آفتاب وقتی
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سرمیزند اول سر دیوار میزند بعد از آنی که برآمد نور به پای دیوار میرسد
چنانکه طفل وقتی که در شکم مادر است و جان ندارد وقتی جان در او
دمیده میشود جان اول به قلب و دماغ و سر او میرسد بعد از آن به سایر
اعضای او ،همچنین وقتی جان به این عالم میدمند اول به قلبش که عرش
است میدمند بعد دماغش که کرسی است جان پیدا میکند بعد افالکش که
حواسش باشد مانند فکر او و خیال او و واهمه او و امثال اینها ،بعد به دست
و پا و اعضا و جوارح او که زمین است میدمند .مردم منشور میشوند و
زنده همه در محشر جمع میشوند هرکسی در سر جای خود آنوقت آسمانها
را خدا حکم میکند که نازل شوید ،آسمانها فرود میآیند گرد این مردم را
میگیرند .آسمان دویم پس از آسمان اول فرود میآید و گرد آن را میگیرد
آسمان سیم زیر آسمان دویم و گرد آن را میگیرد تا اینکه همه آسمانها پشت
بر پشت گرد این مردم را میگیرند به طوری که نمیتوان جنبید .آنوقت
خطاب میرسد یامعشر الجن و االنس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار
السموات و االرض فانفذوا التنفذون اال بسلطان ای گروه جنیان و آدمیان
اگر میتوانید از اقطار آسمانها و زمین بیرون بروید بسماهلل ،بروید .نمیتوانید
بیرون بروید .پس اینها به این طور که جمع شدند و آسمانها گرد ایشان را
گرفت این است که میفرماید و ازلفت الجنه للمتقین بهشت نزدیک میشود
برای متقیان ،بهشت در آسمان است آسمان که فرود آمد بهشت نزدیک
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میشود .آفتاب که در آسمان چهارم است یک نی باالی سر خالیق میایستد
گرم میگیرد خالیق را مردم عرق میکنند به طوری که تا دهانشان زیر عرق
میرود ،حیران و واله که چه حکم در باره ایشان صادر شود .در این اثنا
میآورند منبری از نور و میگذارند و آن منبر را منبر وسیله میگویند و در
وسط این صحرا این منبر را میگذارند .آنچه نظرم میآید مدتی است دیدهام
آنچه نظرم میآید هزار پله برای این منبر فرمایش فرمودهاند از یاقوت و از
الماس و از در و از مروارید و سایر جواهر از برای این منبر پلههاست ولی از
هر پلهای تا پلهای آنچه نظرم میآید فرمایش فرمودهاند این است که اسب
تیزرو از اسبهای اخروی که سه روز بدود ،سه روز از روزهای آخرت از آن
اسبها هرگاه سیر کند از این پله منبر تا آن پله دیگر میرسد و برای منبر هزار
پله است .آن پله باال را مقام محمود میگویند این است که خدا به پیغمبر
میفرماید عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا تو را در مقام محمود خدا
مبعوث خواهد کرد و حضرت پیغمبر میآید و در آن باال مینشیند و مستولی
بر جمیع محشر میشود و جمیع این مردم مأمورند که به هیأت تشهد
بزانودرآمده در پای آن منبر بنشینند .جمیع مردم متورک در پای این منبر
نشسته منتظر اینند که آیا رسول خدا در باره آنها چه حکم فرماید .همه
حیران ،در این اثنا حضرت امیر مأمور میشود که از طرف باال در پله دویم
در زیر پای پیغمبر آنجا بنشیند .معلوم است حضرت امیر عبدی است از عبید
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محمد ،باید پائینتر بنشیند و جمیع مردم حیران و سرگردانند که چه شود و
تری کل امه جاثیه کل امه تدعی الی کتابها میبینی که جمیع امتها بزانو
درآمدهاند مثل حالت تشهد ،نگاه میکنند میبینند ملکی آمد باال رفت بر این
منبر ،رفت و رفت پله پله تا آن پله آخری .بعد از تحیتهای بسیار خدمت
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله عرض میکند از جانب خدا مأمورم کلیدهای
بهشت را تسلیم شما کنم .آنوقت میفرماید پیغمبر ـ و او اعلم است و دانا،
میفرماید برای اینکه اهل محشر بشنوند ـ که تو کدام ملکی که من هرگز
ملکی به این خوشبوئی و خوشروئی و خوشموئی و خوشخوئی ندیدهام؟
عرض میکند من رضوان خازن جنتم ،خداوند عالمیان مرا امر کرده که
کلیدهای بهشت را تسلیم شما کنم ،شما به هرکس میخواهید مرحمت
کنید ،هرکس را در هر درجه که میخواهید منزل دهید .میفرماید بده به
برادرم علی بن ابیطالب .کلیدهای بهشت را میدهند به دست علی بن
ابیطالب .آن ملک فرود میآید ،ملک دیگر باال میرود عرض میکند بعد از
تحیت و درود بسیار که خدا مرا امر کرده که کلیدهای جهنم را تسلیم شما
کنم .میفرماید تو کدام ملکی که من ملکی به این بدروئی و بدبوئی و
بدخوئی ندیدهام؟ عرض میکند من مالک خازن جهنمم ،از خدا مأمورم
کلیدهای جهنم را خدمت شما بدهم .میفرماید بده به برادرم علی بن
ابیطالب که حضرت امیر قسیم جنت و نار است به اجماع شیعه و سنی،
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قاسم بهشت و دوزخ او است .بعد از آن میآید ملکی دیگر و میآورد لوای
حمد را و آن لوائی است ،علمی است از برای رسول خدا میآورند که او را
علم حمد میگویند و از برای او شقهها است که اگر عرض کنم کلیات آنها
را که هفتاد هزار شقه است راست گفتهام .یک شقه آن جمیع اهل محشر را
سایه میاندازد بلکه زیادتر از آنها هم هست ،یک شقه آن جمیع خالیق را
کافی است .آن ملک میآورد خدمت پیغمبر لوای حمد را و عرض میکند
این را خدا برای شما هدیه فرستاده و میفرماید بده به دست برادرم علیبن
ابیطالب .حضرت امیر لوای حمد را بدست میگیرد و بر سر پیغمبر آن را
نگاه میدارد و معلوم است هرکس از اولیای او است در زیر سایه این لوا
خواهد بود و از سایه آن منتفع خواهد شد لکن کسانی که در زیر لوای
والیت او نیستند اگرچه سایه آن شقه لوا وسیع است ،نفعی به ایشان
نمیبخشد .پس در این اثنا به اذن پیغمبر صلی اهلل علیه و آله حضرت امیر
یک کلمه میفرماید ،آن هم نه کلمهای که حروف زیاد داشتهباشد ،همهاش
یکحرف است ،یک حرف مثل ب ت ،یک همچو کلمهای میفرماید جمیع
این خلق که بزانو درآمدهاند میبینند حضرت امیر بیان کرد و خواند و شرح
فرمود جمیع این اعمالی که مردم در تمام عمر خود در دنیا کردهاند ،آنچه
گفته بودند مایلفظ من قول اال لدیه رقیب عتید جمیع الفاظی را که گفته
بودند ،جمیع اعمالی که کرده بودند میبینند همه را علی بن ابیطالب خواند
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و شرح کرد و نامه اعمالشان را که خیر بود یا شر میبینند خوانده شد.
حضرت مالئکه را میفرستد که نامههای اعمالشان را به دستشان بدهند ،نامه
هرکه مومن است میآید از پیش روی او و بدست راست او قرار میگیرد.
چون نظر در آن میکند میبیند جمیع اعمالی که کرده در این نامه رسم است
و نامه عمل هرکس که کافر است از پشت سر او میآید و بدست چپ او
داده میشود به اینطور که میآید ملکی و میزند میشکافد پشتشان و
شکمشان را و دست چپشان را از سینه بیرون میآورد و نامه را بدست چپشان
میدهد .میبینند جمیع اعمالی که کردهاند در آن رسم است چون حضرت
امیر آن کلمه را میفرماید جمیع مردم نگاه میکنند میبینند جمیع نامه
عملشان را حضرت امیر به همان یک کلمه خواند این است که خدا در قرآن
میفرماید هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق این است کتاب ما که با شما سخن
میگوید بحق کل شیء احصیناه فی امام مبین به نصوص آیات قرآنی ائمه
شاهدند و مشاهده میکنند اعمال را .یوم یقوم االشهاد که میفرماید ایشانند
اشهاد ،روزی که برمیخیزند شاهدها ،آنها ائمهاند .که را یارای انکار است؟
نمیدانند آن روز چگونه روزی است ،اگر بدانند پیش از آنکه آن روز برپا
شود اول خاکی بر سر خود میکنند ،اگر بدانیم البته معالجه درد خود را
میکنیم .این رابحقیقت بدان که چنانچه از بیان حکیمربانی معلوممیشود و
از آثار آلمحمد علیهم السالم فهمیده میشود میروند آن روز اعمال خالیق،
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خود اعمال در آن مجلس که پیغمبر بر منبر باال آمده میآورند عمل را و آن
انسان را .چه معنی داشت این حرف؟ یعنی میآورند آن پیاله شراب را و آن
حالتی را که پیاله شراب را برداشته در دست گرفته و میخورد و مستی
میکند .در همچو جائی این کار را میتوان حاشا کرد؟ چگونه؟ همچنین
یکی دیگر را میآورند او را در موضع زنا نشسته و مشغول زناست و به همین
طور جمیع اعمال را میآورند .ببین چه فضاحی([ )]48است آن روز ،یوم
تبلی السرائر آن روز است ،روز افتضاح آن روز است ،آن روز است که کافر
مفتضح میشود ،آن روز است که عاصی مفتضح میشود این است که
میفرماید و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اهلل الذی انطق کل
شیء دست تو که شهادت میدهد که پیاله شراب را گرفتی ،آیا شهادت نداده
که صاحب من شراب خورد؟ دهان تو شهادت میدهد که شراب خوردی،
اینطور است همه اعضای مردم شهادت میدهند .شهادتی میدهند که نه
عربی است نه ترکی نه فارسی ،لکن شهادتی است که هرکس نظر کند
میفهمد و میشنود .این رنگ تو قرمز است ،به چه زبان میگوید من قرمزم؟
چنان شهادتی است که هرکس نظر کند میشنود این شهادت را و میبیند آن
را و نه ترکی است نه عربی نه فارسی .به همینطور مردم میبینند دست دراز
کرده و دزدی میکند به همان هیأت میبینند زبان گشوده فحاشی میکند،
دست بلند کرده اذیت میکند ،جمیع اعمال او را میآورند در حضور رسول
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خدا و ائمههدی علیهم السالم در مجمع عام در مأل عام .حاال آیا دوست
میداری به این ترکیب باشی؟ نامه عمل را هم مردم گمان میکنند کاغذی
است ،یکپاره چیزها هم توش نوشته شصت سال هفتاد سال جمیع کلماتی
که گفته ،چشمی که بهم زده جمیع حرکات تو باید رسم بشود .نامه عمل
یک نفر را شترهای عالم نمیتوانند بکشند مپندار نامه را یک کاغذ کوچکی
است .اگر نامه عمل را بار کنند شترهای عالم نمیتوانند بکشند ولکن دفتری
است برای جمیع اعمال لکن چه دفتر که اگر بدانی که چگونه دفتری است
جرأت نمیکنی که دیگر میل به معصیت کنی .میآورند فرد فرد نامه عمل
را میگشایند ،چون گشودند میبینی نوشته این بود و این بود آن فحش که
فالن کس در فالن موضع اینطور و اینطورها در فالن مکان در فالن زمان
چه فحشی داد و چند فحش داد جمعش که میزنند میبینی در مدت عمر
خود صد هزار کرور فحش داده .بیرون میآورند فردی دیگر این فرد فرد
غیبت فالن کس است نوشته فالن کس در فالن روز در فالن جا در فالن
مسجد چند فحش در بین قرآنخواندن گفت ،دربین طلوعین غیبت کرد.
فالن روز در اثنای روزه غیبت کرد ،فالن شب در فالن جا غیبت کرد و
هکذا جمیع غیبتی که کرده همه را نوشتهاند جمعش را میزنند میبینی سیصد
و پنجاه هزار کرور غیبت شد .عمل به عمل برای هر عملی دفتری بیرون
میآورند و همه را ثبت کردهاند پس ببین چه عملی میکنی ،ببین چه
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میگوئی! یک خورده مطالعه کن فکری در امر خود کن حاسبوا قبل ان
تحاسبوا میبینی یک فرد بیرون میآورند میگویند آنچه اذیت اولیای شما را
کرده در این فرد ثبت است .خطاب درمیرسد که فالن بن فالن یکی از
اولیای شما را که فالن بود به فحشش آزرد ،یا آنکه به خوردن مالش او را
آزرد ،فالن صدمه را بر او وارد آورد ،چه کرد چه کرد ،بیحرمتی به او کرد،
سرزنش کرد ،سرکوب داد ،یکی یکی آنچه اذیت اولیای خدا شده همه ثبت
است .این را بدانید و این را از قول حق و از قول خدا میگویم که در آن نامه
عمل گناهی اکبر و اعظم بعد از شرک به خدا از اذیت مومن نیست ،هیچ
گناهی با آن فرد اذیت مومن برابری و همسری نخواهد کرد .اذیت مومن
اذیت پیغمبر است ،با خدا محاربه کردن است و این امر در میان مردم
خوارترین چیزها شده به طوری که کأنه هیچ قابلیت برای او نمانده .به دست
اذیت مومن میکنند ،به زبان اذیت مومن میکنند ،به چشم اذیت مومن
میکنند ،به هر طور که بتوانند اذیت میکنند و هیچ گناهی با این برابری
نمیکند .تو مپندار شرب خمری که میکنی در اندرون خانه خود گناه آن
مثل اذیت مومن باشد! حاشا ،شراب خوردهای خودت خر شدهای ،خودت
دیوانه شدهای صبح که میشود هشیار شدهای چه مناسبت دارد گناه این با
گناه مومنی آزردن؟ آن صدهزار مرتبه بدتر است خدا در قرآن میفرماید ان
الذین یوذون المومنین و المومنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما
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مبینا شوخی نیست اذیت مومن اذیت خداست ،رنجش خدا در آزردن دل
مومن است باالتر از همه اذیتها آن است که دل مومن را بیازاری .اگر نسبت
به خودت کسی این صفت را بکند ببین چه حالتی برای تو است! بسا کسی
که هرگونه حرکت نسبت به تو بکند چندان عظم در پیش تو ندارد تا اینکه
دل تو را آزرده باشد .این آزردن دل تو باالتر از هر عمل بدی نسبت به تو
است هرکس عظمت معاصیش نسبت به تو به قدر آزردن دل تو است اگر تو
دل آزرده نشوی تو را اذیت نکرده هر کاری را که نسبت به تو بکند بقدری
که دل تو را نیازارد عظیم نیست .همچنین اعظم گناههای عالم اذیت کردن
برادران مومن است و رنجانیدن دل آنهاست ،اذیت ایشان اذیت خداست.
خالصه فردهای اعمال خیر را بعد از آن بیرون میآورند .فرد نمازت را بیرون
میآورند نگاه میکنی میبینی نماز کردهای لکن در مدت شصت سال در
یک نماز ،در یک ذکر توجه نداشتهای ،اخالص نداشتهای .همین سری مانند
دنگ برنجکوبی بر زمین زدهای .بیرون میآورند فرد روزهات را ،میبینی
روزه گرفتهای لکن در آن روز هزار بهتان زدهای ،هزار فحش دادهای ،هزار
غیبت کردهای ،هزار اذیت مومن کردهای .فرد زکاتت را بیرون میآورند
میبینی در هفتاد سال یک دینار زکات ندادهای ،حق خدا را از مالت بیرون
نکردهای .فرد خمست را بیرون میآورند یک دینار حق خدا را ندادهای و
هکذا باقی اعمال ببین اینطور است یا نه؟ هرتا را که میگوئی نه ،یک گوشه
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بنشین مطالعه کن ،کاله خود را قاضی کن ببین از اول عمر تا آن روزی که
فکر میکنی چه امال کردهای بر کرامالکاتبین .آنچه میگوئی امالی بر کرام
الکاتبین است که تو میگوئی و آنها مینویسند .ببین چه هرزگیها امال
میکنی! امال میدانی یعنی چه؟ اینهائی که پیش مال مینشینند کاغذ بنویسند
کلمه کلمه میگویند و آن مال مینویسد ،این امالست .حاال تو داری امال
میکنی بر کرامالکاتبین ،میگوئی ایشان بنویسند و جمیع آنچه میگوئی و
جمیع آنچه میکنی ایشان نوشتهاند و ماها که از گناه ایمن نیستیم ماها
نمیتوانیم گناه نکنیم .حاال یک کار هم که میکنیم یک استغفاری بکنیم
نمیتوانیم؟ و نمیتوانیم در پای هر فردی به عدد آن گناهانی که از ما سرزده
استغفاری ثبت کنیم؟ این را که میتوانیم بکنیم و آن این است که اگر نتوانی
به عدد یکی یکی گناهان خود استغفار کنی و فرصت نداشته باشی میتوانی
مجمل و مختصر کنی ـ به قول میرزاها خرج مجمل کنی ـ بگوئی خداوندا
از جمیع این گناهان استغفار کردم ،بگوئی از همه این فرد توبه کردم .آیا
این را هم نمیتوانیم؟ البته میتوانیم و اگر چنین کردیم همه فرد را خط
میزنند و نه میکشند .پس ان شاءاهلل بیائید متذکر شویم این ماه مبارک
گذشت آیا میبینی به خود که تا ماه مبارک دیگر زنده باشی؟ آیا نمیخواهی
که این فردها را با تو محاسبه نکنند؟ پس بیا یکجا و یک مرتبه همین حاال
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از جمیع گناهان استغفار کن و از همه گناهان یک مرتبه توبه کن و میتوانیم
همچنین کاری بکنیم .حاال بیا و این محاسبه را امروز بگذران)]49[(.
پس بیائید استغفار کنیم لکن به اینطور که توجه کنیم به خدا به واسطه
محمد و آلمحمد علیهم السالم و به ایشان متوسل بشویم و ایشان را در
درگاه خدا شفیع کنیم و ایشان را پیش روی خود واداریم ،بلکه خداوند به
برکت ایشان گناهان ما را بیامرزد .پس عرض میکنیم خداوندا تو را
میخوانیم بمحمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم و تو را میخوانیم به ولیت و
حجتت امام زمان صلواتاهلل و سالمه علیه و ایشان را واسطه و وسیله خود
در نزد تو قرار میدهیم و ایشان را در درگاه تو شفیع میکنیم و ایشان را
پیش روی خود میداریم و ترا میخوانیم با زبان ایشان نه با زبان گناهکار
خود و با روی ایشان رو به تو میکنیم نه با روی گناهکار خود و با دست
ایشان دست نیاز به درگاه تو بلند میکنیم نه با دست گناهکار خود و چشم
ایشان را به جانب تو میگشائیم نه چشم گناهکار خود را و با زبان ایشان
عرض میکنیم استغفر اهلل الذی ال اله اال هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع
السموات و االرض ذوالجالل و االکرام من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی
علی نفسی و اتوب الیه .حال که خداوند به برکت آلمحمد علیهم السالم و
از تصدق سر ایشان توفیق داد به استغفار و توبه و به واسطه ایشان منت گذارد
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بر ما که پشیمان شدیم از اعمال خود و توبه کردیم پس این صلوات را هم
میخوانیم که هرکس این صلوات را بخواند از گناهان بیرون آید مثل روزی
که از مادر متولد شده باشد صلوات اهلل و صلوات مالئکته و انبیائه و رسله و
جمیع خلقه علی محمد و آلمحمد و السالم علیه و علیهم و رحمه اهلل و
برکاته)]50[(.
مقصود این بود که نامه اعمال میآید وقتی مردم بزانو درآمدهاند و حضرت
امیر آن کالم را میفرماید و میبینند جمیع آنچه در نامه عملشان ثبت شده
بود شرح شد .این را بدانید که هرکس از شما به صدق استغفار کرد از روی
خلوص یقین بدانید که بر نامه عمل او نه کشیده شد و االن از گناه پاک است
و این را هم بدانید که گناهان شیعیان امیرالمومنین برای ایشان مغفور است
واهلل بینهایت خدا مهربان است به دوستان امیرالمومنین ،به اندک چیزی خدا
گناهان ایشان را میآمرزد .همین که عزم کرد که بعد از این دیگر نادرستی
نکند و درگذشت از آن کارهائی که میکرد و تجدید والیت امیرالمومنین
را در دل خود کرد خدا از گناهان او میگذرد .آیا نمیبینی اگر هزار سال
رو به دیوار داشته باشی تاریک و ظلمانی هستی ،تا رو به آفتاب کردی نورانی
میشوی؟ همچنین تو هم هرچه گناه داشته باشی بمحضی که رو کردی به
آلمحمد علیهم السالم متوسل به آلمحمد علیهم السالم شدی ،تجدید
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والیت ایشان را کردی خدا از تو میگذرد .خالصه جنت حاضر است در آن
روز جمعی هستند بیحساب داخل بهشت میشوند ،جمعی هستند به محاسبه
قلیلی داخل بهشت میشوند .چشم شما روشن باد که اگر کسی از شما از
روی صدق و صفا و از روی اخالص و والیت امیرالمومنین استغفار کرده
باشد حساب کرده نخواهد شد و بیحساب داخل بهشت میشود .دیگر
هرچه از این به بعد معصیت کند حساب آن سر جاش هست و شیعه کارش
ان شاءاهلل بخیر است بعضی بیحساب داخل بهشت میشوند .این را هم
عرض کنم بدانید دلهاتان قسی نباشد این استغفاری که کردید برای معاصی
است که کردهاید و اما حقوق مردم اگر بر ذمه هست آن به استغفار نمیگذرد
و معالجه ندارد .پس ذوق نزنید که امروز توبه کردیم و گریه کردیم و
استغفار کردیم ،اشکهای شما گناهان شما را پاک کرد لکن حقوق مردم را
باید ادا کرد ،آن توبه برنمیدارد .از مخالفت توبه میشود کرد ،از اینکه گفته
بود مکن من کردم ،اما حقوق مردم اگر یک دینار بر ذمه تو باشد ،یک قیراط
اگر بر ذمه تو باشد باید ادا شود .از مرحوم سید شنیدم که فرمودند اگر یک
قیراط حق مومن بر گردن کسی باشد پانصد نماز قبول شده از ظالم میگیرند
به مظلوم میدهند .اگر ظالم نماز ندارد از گناهان آن مظلوم برمیدارند روی
گناهان آن ظالم میگذارند آنقدر که راضی شود .حقوق مردم را میباید ادا
کرد مگو نمیتوانم ،واهلل ادا کردن حقوق هیچ کار ندارد.
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بعد از آن جهنم را حاضر میکنند و در آن روز جهنم بر هیأت شتر خواهد
بود .خیال نکنید که جهنم یک گودالی است پر از آتش ،خیر جهنم را
میآورند به صورت شتری در نهایت غضب و شدت و صولت و گردن او
عرصه محشر را فرامیگیرد ،جمیع مردم را فرامیگیرد و حضرت امیر علیه
السالم بر عجز این شتر مینشیند ،مهار این بدست او است میفرماید خذی
هذا و ذری هذا این را بگیر این از دوستان من نیست ،این را رها کن این از
دوستان من است .اینطور جمیع اهل جهنم را در شکم آن شتر که مظهر
غضب خداست جا میدهند و این شتر شتری است مست و گردن او محیط
است بر کافران .آیا میدانی چرا جهنم را به صورت شتر میآورند؟ به جهت
این است که مستی شتر از هر چیزی مهیبتر است ،شتر مست که میشود
هیچکس نمیتواند طاقت بیاورد که دم او بند شود .شتر کینه پنجاه سال در
دل نگاه میدارد ،اگر امروز با کسی دشمن شده است پس از سالهای دراز
تالفی میکند .شتر ذلول و منقاد است برای صاحبش ،جهنم چون منقاد است
برای حضرت امیر و چون مست است برای هالک دشمنان آن حضرت به
صورت شتر مست میآید .مزاج شتر حار و یابس است و آتشین است ،شتر
شدیدالغضب است چنانکه جهنم شدیدالغضب است از این جهتها جهنم را
به صورت شتر میآورند .بر پشت این شتر صراط را نصب میکنند و صراط
هزار سال سراباالست و هزار سال سرازیری و هزار سال سر این گردنه است
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و عرض کردم این صراط بر پشت این شتر است و مردم مکلف میشوند هزار
سال سراباال بر این صراط روند و هزار سال سر گردنه روند و هزار سال فرود
آیند .بعضی از مردم بر این صراط میروند مثل برقی که در آسمان بزند و از
آن طرف صراط میگذرند ،بعضی از این صراط میگذرند مانند بادی صرصر
که بوزد ،بعضی از صراط مثل اسب تندرو میگذرند ،بعضی دیگر مثل
حیوانی تندرو ،بعضی دیگر مثل انسانی که راه برود ،بعضی مثل اطفال
میخزند و میسرند بر روی صراط میافتند و برمیخیزند ،یک گام میروند
گام دیگر میلغزند و آویخته میشود دست میگیرد پابند میکند بر باالی
صراط و به اینطور گاهی قرار میگیرد گاهی میخزد باز میایستد باز
میسرد و این اغلب دوستانند که چنیناند .اغلب مردم از این قسم بیرون
نیستند اما آن اقسام پیش آنها مقام سابقان است ،آنها رتبه بزرگان است .آیا
نمیبینی پائی که بر صراط شریعت میگذارد یک کلمه را درست میگوید
کلمه دیگر را غیبت میکند ،باز استغفراهلل میگوید خود را بر صراط راست
میگیرد باز پاش میلغزد فحش میگوید ،باز استغفار میکند و خود را راست
میگیرد لکن دستی از او بند است ،پائی بند است و آنبندی همان والیت
است .وای بر کسی که پای اول را که گذارد جائی بند نکرد افتاد و سرید
رفت به جهنم .آنها کسانیند که والیت ندارند اغلب این دوستان پاشان بند
است ،دستشان بند است ،هرگاه بدی کردند باز پائی قایم میکنند به توبه و
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انابه .جمیع اعمالی که از شما سرمیزند همه سبب این میشود که پا را بر
روی صراط قایم میکنید ،هر دانه اشکی که برای سیدالشهدا میریزی یا
برای معصیت خود گریه میکنی ،هر عمل صالحی که از تو سرمیزند همه
سبب این میشود که باز خود را بر صراط میگیری لکن عملی دیگر که
میکنی پات میلغزد و هکذا و این رتبه رتبه اغلب موالیان است .این اغلب
که گفتم اغلب آنهائی که توبه نکردهاند و بر معاصی ثابت هستند لکن بحول
و قوه خدا و به برکت امام زمان صلواتاهلل علیه این استغفاری که شما کردید
اگر از روی صدق باشد جمیع محاسبهتان را یکجا گذرانیدهاید ،حسابهای
شما تمام شده مثل اول شدید یعنی آن دفعه اول که پات را گذاردی دیگر تا
قدم دویم چه کنی .از در مسجد که بیرون رفتی قدم دویم را که برداشتی
آنوقت چه کنی .به هر حال بر این صراط اینطور میگذرند لکن از این
صراط نمیگذرد با حقوق مردم اگر نداد بر روی این صراط معطل میماند،
لهیب جهنم از زیر پا او را میگیرد و آن هیبت جهنم به او میرسد .مگر تو
نمیدانی آن صراط از مو باریکتر است ،از شب تاریکتر است ،از شمشیر
برندهتر است لکن بر دشمنان امیرالمومنین اینطور است .برای دوستان علی
بن ابیطالب پهنای این صراط به قدر مابین زمین و آسمان است .اگر آدم
بخواهد درست راه برود علی بن ابیطالب را دوست بدارد پهن میشود صراط
برای او لکن وقتی هم میخواهد هم نمیخواهد راه برای او باریکتر از مو
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میشود .وقتی انسان درست راه میرود ،به شریعت راه میرود راه برای او
گشاد میشود میبینی امر سهل است اما آن کسی که به شریعت راه نمیرود
عمر به انتها میرسد و از صراط نمیگذرد .میخواهد بگذرد نمیتواند
میگوید شرع چهطور راه باریکی است .آدم میباید در دین خدا خودرأی
نباشد ،اگر نگوئی در دین خدا چیزی را که خدا نگفته است راه برای تو
گشاد میشود ،میخواهی در دین خدا چیزی بگوئی که خدا نگفته است این
است که راه برای تو بسیار باریک میشود کار برای تو سخت میشود ان
الخوارج ضیقوا علی انفسهم و ان الدین اوسع من ذلک دین بسیار وسیع
است.
خالصه قومی از صراط میگذرند میروند وارد بهشت میشوند ،سالهای
دراز در بهشت خواهند بود ،نهصد هزارهزار از آن سالها در بهشت خواهند
بود .بعد از آن مأمور میشوند بروند به رضوان درجه به درجه باال میروند.
دیگر در رضوان چهقدر خواهند بود ،داخل چیزهائی است که خبر ندادهاند
عاقبت آن را جز خدا کسی نمیداند ،منتهای آن را جز خدا کسی نمیداند.
قومی دیگر اهل جهنم هستند آنها هم دو جور میشوند یک جور آنها در
طبقه اول جهنم میمانند ،پس از چندی بیرونشان میآورند .بسا صد هزار
سال ،بسا دویست هزار سال ،بسا سیصد هزار سال در طبقه اول جهنم
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میمانند و در آنجا معذب میشوند تا پاک شوند .ببین طالی وجودش چهقدر
غش دارد که اینهمه مدت آتش بر آن میکنند تا آن معاصی بسوزد و آن
اعراض تمام شود و آن خالصه بیرون آید ،آن باقیمانده را که جوهر خالص
است و مومن است بیرون میآورند از جهنم در دم بهشت چشمه حیوانی
هست او را در آن چشمه غوطه میدهند بعد داخل بهشت میکنند .پس از
آنی که داخل بهشت شد از جگر ماهی به او میخورانند ،از جگر ماهی به او
اطعام میکنند تا اینکه ثلجالفواد و باردالقلب بشود ،دلش ساکن شود از آن
حرارت جهنم که مدتی در آن مانده تبریدی برای او حاصل شود .پس از آن
در بهشت راه یابد لکن این جماعت که به بهشت میروند بچه مچهها
میگویند این جهنمی است و اشاره میکنند که این جهنمی کجا بود آمد؟ تا
مدتی بر این حال است به فغان میآید عرض میکند خدایا این بد اسمی است
که به ما میگویند ما آنچه باید بسرمان بیاید آمده ،من در چشمه حیوان غسل
کردم و از طیب جنت خود را خوشبو کردم ،به بهشت تو آمدم این اسم را
از سر من بردار .بادی میوزد جمیع اهل بهشت این اسم از خاطرشان میرود
آنوقت اینها میشوند اخوان .اول هم یک خورده بوئی از جهنم دارند که
اسم جهنمی به آنها میگویند لکن همان اول هم که اسم جهنمی به ایشان
میگویند باز اولیای خدا هستند نهایت بوئی از جهنم دارند وقتی آن بو تمام
شد و خالص شدند برادر دینی میشوند و مثل باقی اهل بهشت .این یک طبقه
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اهل جهنمند و بیشتر عاصیان شیعه نعوذ باهلل که استغفار نکرده باشند ،توبه
نکرده باشند ،مکافات اعمال بد خود را ندیده باشند از این جورند که طبقه
اول جهنم معذب میشوند مدتها آنوقت نجات مییابند .کسی که در طبقه
اول جهنم است امید نجاتی برای او هست اما کسانی که در باقی طبقات
جهنم هستند از برای آنها نجاتی نیست ،بعد از آنی که اهل جهنم در جهنم
قرار گرفتند و این طبقه اول خالی شد شیعیان عاصی هم نجات یافتند و به
بهشت رفتند آنوقت به عمودها در جهنم را میبندند فی عمد ممدده
اینجاست حکم میشود از جانب رب العزه عمودها را بیندازند مثل اینکه سر
چاهی را سنگی میاندازند سر جهنم را مطبق میکنند .آنجاست که یأس از
برای اهل جهنم حاصل میشود ،آنجاست که فریاد و فغان اهل جهنم بلند
میشود بجهت آنکه مأیوسند از نجات .آنوقت دیگر محال است کسی را
از جهنم بیرون آورند .تا سر جهنم را نبستهاند یکی دو تائی احتمال دارد
بیرون بیایند لکن همینکه عمودها را انداختند ،در جهنم را گرفتند اینها در
اینجا معذب خواهند بود ابدا و مومنان هم در بهشت خواهند بود ابدا .آن دار
خلود برای مومنان است این دار خلود برای کافران است .آنگاه خداوند
عالمی دیگر بنیاد میکند ،خلقی میآفریند که زن و مرد برای آنها نیست،
همه یک یک هستند و آنها الزال عبادت کنند خدا را و کافر ومشرک نشوند.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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از فضل و کرم خداوند عالم جل شأنه تجدید میثاق ظهور شد و الحمدهلل
متذکر شدید و دانستید که شما را سلطانی است ،شما رعیت آن سلطانید و
باید در رعیتی او بکوشید و انتظار ظهور او را داشته باشید .معنی انتظار نه
این است که هر وقت اسم او ذکر شود ،هروقت اتفاقی بیفتد بگوئی عجلاهلل
فرجه ،همچو چیزی که انتظار اسمش نیست .اگر میهمانی جلیل طلبیدهای
و خرجی برای او کردهای و خانهای روفتهای و اطاقی چیدهای منقح کردهای
و آن میهمان دور بیاید ،تو به چه حالت مینشینی؟ حالت انتظار آن است.
دائم چشم تو به در است با خود میگوئی چه شد نیامد؟ هر صدا که به
گوشت بخورد بخیال تو میرسد او آمده .دورتر شود میفرستی پی او که چه
شد؟ آیا سبب تأخیر چیست؟ همچو چیزی را میگویند انتظار واال آنکه
ماهها و سالها برود و به هیچ وجه ملتفت او نباشی ،انتظار فرج او را نداری،
انتظار ظهور او را نداری .پس باید کسی که مدعی انتظار ظهور است دائم
چشم به در باشد ،دائم مترقب باشد ،هر صدا که برمیآید از آن صدا فحص
کند ،دائم مستعد خدمت باشد ،اطاق را چیده باشد ،منزل را روفته باشد،
فرش را گسترده در را گشوده قهوه و قلیان آماده مترقب که آیا کی بیاید.
گاهی هم برخیزد تا دم در بیاید نگاه کند ،بیاید تا سر کوچه نگاه کند .اگر
این حالت داری و دائم مستعد خدمت و اطاعت و فرمانبرداری او هستی تو
منتظر هستی و هرگاه این حالت را نداری مستعد خدمت نیستی پس مترقب
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ظهور و بروز دولت او نیستی و از منتظرین ظهور او نیستی و اگر بدانی این
انتظار ظهور اعظم عبادات است منتظر نفسی که میکشد تسبیح است ،راه
میرود عبادت است ،حالت او حالت ذکر است ،در هر حالت منتظر عبادت
میکند دائم در عبادت است به جهت آنکه دائم در استعداد خدمت است،
دائم منتظر صدور فرمان و حکم است .اگر حاال کاری نمیکند به جهت
این است که فرمان صادر نشده به این جهت ساکن است پس چون فرمان
صادر نشد و ساکن است سکون او یک اطاعتی است از موالی او و حاال که
کاری و خدمتی نمیکند مأمور به همین است .غالم را تا صدا نکردهاند
همان ساکن نشستن بندگی است چرا که مستعد خدمت است ،همان یک
بندگی است ،همان یک خدمتی است .معلوم است آقا حاال از او نشستن
خواسته اگر از او ایستادن خواسته بود گفته بود که بایست .پس آرام مینشیند
به جهت اینکه موالی او راضی به آرامی است و حکم موالی او آرامی و
سکون است از این جهت این باید آرام بنشیند حاال همین آرامی او عبادتی
است به هر حال باید دائم شخص مراقب و منتظر در پرس و سوال باشد ان
شاءاهلل چون آن سال گذشته عالمات زیاد پیدا شده باعث امیدواری شده .از
عالمات خاصه چیزی که پیدا شده ظاهرا اگرچه خدا بهتر میداند ،اگرچه
در کتابهای خودمان ندیدهام در انجیل عیسی است که از عالمتهای ظهور
عیسی و نزول او در زمین این است که ستارهها از آسمان بهم بریزد و بهم
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کنده شود و این عالمتی بود که سه سال قبل شد و این از عالمتهای بزرگ
بود چیزی بود که تاکنون چنین چیزی نشنیده بودیم دیده شده باشد .غافلید
از این کأنه در جمیع روی زمین این اتفاق افتاد به جهت آنکه از هرجا
روزنامه آمد آن شب آن ساعت همه دیده بودند ستارهها بهم ریختند و این از
جمله آیات بزرگ است وانگهی که خبر دادهاند در کتب که چنین خواهد
شد و دیگر نگفتهاند که در همه زمین این اتفاق میافتد .باری این خیلی
امیدواری است برای قرب ظهور عالمتی است که در کتاب انجیل خبر
دادهاند .وانگهی که آن عالمتهای عامه هم بالتمام پیدا شده لکن نه این است
که حجتی به این میگیرم و این را برهان قرار میدهم ،نه این است که این
را دلیل و دین قرار میدهم لکن شخص منتظر به این چیزها هم دل خود را
خوش میکند همینقدر که یک بچهای بیاید که مهمان آمد آدم خوشحال
میشود از این بابت است عرض میکنم .همچنین از بمبئی آقاخان کاغذ به
من نوشته بود که جمیع حکمای فرنگستان و منجمین فرنگ اجماع کردهاند
بر اینکه در همین زودی عیسی ظهور خواهد کرد و به همین زودیها نازل
خواهد شد .عرض کردم اینها از بابت خوشحال شدن است نوشتهاند که
عیسی به این زودی ظاهر خواهد شد لکن این نه دلیل شرعی است چیزی
نیست که آدم به آن دین بورزد بلکه از بابت این است که آدم منتظر به اینها
خوشحال میشود .منجمهای ایران هم بعضی خبرها دادهاند در تقویمهای
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پیش که استخراج کردهاند خبر دادهاند که بعد از این چه نظرها میشود ،چه
قرانها میشود ،به این چیزها احتمال ظهور به زودی میرود ،از برای سرور
خاطر خوب است واال دلیل شرعی نیست که انسان اعتماد کند به آن .پس
ان شاءاهلل سعی کنید منتظر ظهور باشید ،منتظر فرج باشید ،همین سعی شما
عبادتی است از شما برای خداوند عالم .باری این را خواستم تتمه برای
حرفهائی که عرض میکردم قرار دهم.
برویم بر سر آن مطلبی که قبل از اظهار و تجدید این میثاق بود در معنی
عبادت و باز همه به هم ربط دارد ،یکی میشود آخر .باز برویم بر سر آن
سخنهائی که قبل از این ایام در دست داشتیم ،شرح معنی عبادت را
میکردیم .پس عرض میکنم که از برای عبد ـ و به زبان عربی بنده را عبد
میگویند ـ از برای عبد سه حرف است یکی عین یکی باء یکی دال .از
آلمحمد علیهم السالم چنین رسیده است که عبد را که سه حرف قرار
دادهاند مراد از این عین علم او است به خدا و این عین را از کلمه علم باهلل
برداشتهاند و این بائی که دارد از کلمه بون من خلق برداشتهاند و بون از خلق
یعنی دوری از خلق و دالی که در عبد است در معنی این دال را از دنو من
الخالق برداشتهاند یعنی نزدیکشدن به خالق .مقصود از این حدیث شریف
این بود که شرایط بندگی را برای شما عرض کنم ،حدود بنده را و عالمات
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بنده را عرض کنم تا بدانید بنده چه صفات باید داشته باشد و به آن صفات
خود را و برادران خود را بشناسی که آیا بنده هستی یا بنده نیستی و برادرت
چون است؟ پس عالمت اول علم باهلل است یعنی عالم باشی به صاحب خود.
آن سگی که صاحب خود را نشناسد همراه که میرود؟ پس بنده باید آقای
خود را بشناسد ،بداند بنده کیست ،گردن او رقبه او در قید کیست ،مال
کیست؟ مالک خود را باید بشناسد ،هرگاه نداند مالک او کیست صبح که
از خانه بیرون میآید نمیداند رو به که کند ،نمیداند کجا برود ،خدمت که
را بکند ،زرخرید کیست ،رزق خود را ناهار خود را شام خود را از که
بگیرد ،لباس خود را از که بستاند ،خدمت که را بجا آورد .پس اگر آقای
خود را نمیشناسد این شخص بنده نیست .پس اول باید خدای خود را
بشناسد بعد بندگی او را بکند .حاال میخواهیم ببینیم ماها میشناسیم خدای
خود را؟ میشناسیم مالک خود را یا نه؟ ان شاءاهلل اگر خدا بخواهد یک روز
دو روز سه روز که به آخر ماه مانده شرح این بشود آنوقت ببینیم عالمت
بندگی داریم یا نه.
پس عرض کردم علم به خداوند عالم از شرایط بندگی است ،بلکه علم به
خدا و معرفت به خدا غایت ایجاد خلقت و حقیقت بندگی است .در حدیث
قدسی میفرماید کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی
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اعرف یعنی من گنج پنهانی بودم ،خدا میفرماید من گنج پنهانی بودم و احدی
را بر من اطالع نبود ،دوست داشتم که مرا بشناسند ،خلق را خلق کردم که
مرا بشناسند .پس یافتی که خداوند خلق را از برای معرفت خود آفریده و از
جمله عالمات بندگی تو علم به خداوند عالم و معرفت خداوند عالم است
جل شأنه ،هرکس عارف به خدا نیست فایده ایجاد او در او بروز نکرده و
شرط عبودیت در او محقق نشده .حاال ببینیم فایده وجود ما که معرفت
خداست آیا معرفت خدا چه معنی دارد ،اصل کلمهاش را ببینیم میفهمیم یا
نه؟ خداشناسی یعنی چه؟ خدا را میشناسیم یا نمیشناسیم؟ اغلب مردم چنان
میدانند که خداشناسی الفاظی است که از دهان ایشان بیرون میآید که در
وقت حاجت که بپرسند بنده کیستی بگوید بنده خدا .چنان میدانند معرفت
خدا ،خا و دال و الف گفتن است ،حتی آنکه اگر بگوئی تو خدا را نمیشناسی
بدش میآید ،میگوید مگر من خدانشناسم؟ پس مردم خیالشان میرسد
معرفت خدا همین است که انسان به زبان خود بگوید ال اله اال اهلل این معرفت
نشد .معرفت یعنی شناختن ،اصل کلمه معرفت یعنی شناختن .ببین معنی
شناختن در میان مردم چه چیز است؟ تو میگوئی من زید را میشناسم ،عمرو
را نمیشناسم ،معنی شناسائی این است که من زید را میشناسم یعنی هرجا
او را ببینم در هر کوچه زید را ببینم میشناسم .عمرو را نمیشناسم یعنی اگر
در کوچه او را ببینم ،در خانه او را ببینم نمیدانم او عمرو است یا عمرو
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نیست .معنی شناختن که این است در میان ماها .ما را هم امر به معرفت خدا
کردهاند یعنی به شناسائی خدا که خدا را بشناسیم .درست ملتفت باشید
مسأله علمی است بسیار مشکل است به تمام دل خود متوجه باشید شاید
قدری از معرفت خدا بدست شما بیاید .پس ما مأموریم به معرفت خدا یعنی
شناختن خدا .معنی شناختن آن بود که هرجا ببینی بشناسی ،غیر این شناختن
در توی ماها معنی ندارد .پس چه معنی دارد این حرف که ما خدا را در هرجا
ببینیم بشناسیم ،این چه معنی دارد؟ چهطور میشود خدا را دید و شناخت؟
از برای این معنیهای بسیار است از جمله آنها که در همین حاال االن خدا
الهام کرد که به شما عرض کنم یکی این است که حاال عرض میشود .معنی
این سخن آن است که خداوند عالم جل شأنه در خلق خود در نیکان خلق
خود ،در مقربان درگاه خود خداوند جلوه فرموده به این معنی که خدا ایشان
را نور خود قرار داده و ان نور المومن اشد اتصاال بنور اهلل من نور الشمس
بالشمس ان اهلل سبحانه خلق المومن من نور عظمته و جالل کبریائه نور مومن
نور خداست میفرماید اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور اهلل بپرهیزید از
هشیاری مومن که به نور خدا نظر میکند از این جهت امام فرمود ای النور
الذی خلق منه یعنی مومن را خداوند از نور خود آفریده آن حدیث معنیش این
بود که خداوند مومن را از نور عظمت و جالل کبریای خود آفریده .هرکس
طعنه بر مومن زند یا رد کند بر مومن قول او را هیچ نسبت و رابطهای به خدا
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ندارد و هیچ کاره خداست ،چنین کسی نه داخل بندگان خدا حساب میشود
نه خدا کاری دست او دارد ،چنین کسی منقطع است از خدا .هرکس رد
کند بر مومن یا طعنه بر او زند اینطور است پس مومن را خدا از نور عظمت
خود و جالل کبریای خود آفریده و چون درجات ایمان مختلف است
درجات مومنین مختلف میشود .هرکس ایمان او قویتر است نور خدا در
او قویتر میشود ،هرکس ایمان او کمتر است نور خدا در او ضعیفتر
میشود .پس اول نور خدا که کاملتر نوری است که در میان خلق جلوه کرده
آن نور است که در وجود پاک محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم جلوه
کرده که ایشان نور ال ظلمه فیهاند ،ایشان نور خدا هستند و هیچ ظلمت
خودبینی در ایشان نیست ابدا .پس چون چنینند و خدا در ایشان جلوه کرده
و ایشان را ظاهر خود قرار داده پس معرفت ایشان معرفت نور خداست،
هرکس ایشان را شناخت خدا را در ایشان شناخته .آیا نمیبینی که هرگاه تو
عارف به زید باشی و زید را بشناسی اگر یک روز عبا دوش بگیرد اگر یک
روز بی عبا باشد ،اگر یک روز در حمام لخت باشد ،هر روزی بر یک لباسی
باشد تو اورا ببینی میشناسی .پس چون در محمد صلی اهلل علیه و آله جلوه
کرد و در آنجا ظاهر شد چنانچه فرمودند اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره
فیکم اخترعنا من نور ذاته و فوض الینا امور عباده پس آن بزرگواران جلوه
خدایند و پیدائی خدایند که خدا از ایشان جلوه کرده از برای سایر خلق که
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هریک از خلق که بخواهند خدا را بشناسند به آن بزرگواران بشناسند از این
جهت در زیارت جامعه صغیره میخوانی السالم علی الذین من عرفهم فقد
عرف اهلل و من جهلهم فقد جهل اهلل و من تخلی عنهم فقد تخلی عن اهلل
هرکس آن بزرگواران را شناخته خدا را شناخته و هرکس جاهل به ایشان
بشود جاهل به خدا شده است .فرمود نحن االعراف الذین الیعرف اهلل اال
بسبیل معرفتنا مائیم آن اعراف که خدا شناخته نمیشود مگر به سبیل معرفت
ما ،مگر به راه معرفت ما .فرمودند بنا عرف اهلل و لوالنا ماعرف اهلل به ما خدا
شناخته شد اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد .پس هرکس معرفت محمد را
داشته باشد عارف است به خدا و هرکس معرفت او را نداشته باشد عارف
نیست به خدا .معرفت محمد را آیا میفهمی یعنی چه؟ عوام در جمیع مراتب
ناقصند و نمیدانند معنی سخن را ،و عوامی هم که من میگویم نه محض
همین عوامی است که مردم میگویند ،هرکس صاحب معرفت نیست عامی
است هرکس میخواهد باشد .عوام خیالشان میرسد معرفت محمد آن است
که بدانی مردی از عرب برخاست نام او محمد بود ،پدر او عبداهلل مادر او
آمنه .اگر معرفت محمد همین باشد که این را که کفار قریش هم میدانستند،
این را که مشرکین هم میدانستند ،پس ایشان عارف به محمد بودند؟! و
حاشا که ایشان عارف باشند .پس معرفت محمد نه معرفت پدر او است نه
معرفت مادر او است نه معرفت شخص او است ،نه دانستن اندازه قامت او
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است .اگر حظی بکنی که من صفات او را هم میدانم رنگ او سفید است،
قد او نه بسیار بلند است نه بسیار کوتاه است ،این را که مشرکین عرب هم
میدانستند و شکل او را و اندازه او را دیده بودند و عارف به محمد نبودند
ابدا و عارف به خدا نبودند ابدا و اگر خیال کنی چون ادعای نبوت کرده
کفار قریش اقرار نداشتهاند به نبوت او و من اقرار به نبوت او دارم پس من او
را میشناسم به اصل نسب و به حسب و به اقرار به نبوت او پس من عارف
به اویم ،میگویم حاشا و کال اگر این معرفت باشد این معرفت را هفتاد و
دو فرقه اسالم دارند و عارف به خدا نیستند و عارف به حق محمد نیستند
من قال ال اله اال اهلل وجبت له الجنه هرکس ال اله اال اهلل بگوید بهشت برای
او واجب است و این هفتاد و دو فرقه اسالم ال اله اال اهلل میگویند و مخلدند
در آتش جهنم پس نیستند اهل ال اله اال اهلل و نیستند عارف به خداوند عالم.
مختصر بگویم مجمل بگویم هرکس عارف به خدا شد از اهل نجات و از
اهل بهشت است و هیچکس نیست عارف به خدا باشد و هالک باشد و هیچ
هالکی هم نیست که عارف به خدا باشد ،محال است بحسب عادت و این
وضعی که خدا قرار داده و این وعده صدقی که کرده التحسبن اهلل مخلف
وعده رسله که عارف به خدا هالک شود و نجات نیابد ،این محال است .و
جمیع آنچه شنیدهای از شرایع و جمیع آنچه شنیدهای از آداب و از علوم و از
حکمتها جمیعا حدود معرفت خداست ،جمیعا اطراف معرفت خداست.
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عارفترین مردم آن است که جمیع حدود معرفت را داشته باشد ،هرکس
جمیع حدود معرفت را دارد عارف است به خدا حتی آنکه واهلل معرفت بدن
تو به خدا آن است که به این شرایع راه روی و نماز را چنانکه گفتهاند
بجاآوری ،روزه را چنانکه گفته بعمل آوری ،زکات را چنانکه گفته بدهی،
حج را چنانچه فرموده بانجام رسانی حتی آنکه جمیع شرایع واهلل حدود
معرفت بدن تو است هر بدن که این حدود را بجا آورد عارف است به خدا
و هر بدن که این حدود را بجا نیاورد جاهل است به خدا و هر بدن که بعضی
را بجابیاورد و بعضی را بجانیاورد ناقص است در معرفت خدا .پس معرفت
تمام کامل آن است که به حقیقت خود ،خدا را بشناسی و به عقل خود
امیدوار به فضل خدا باشی و به نفس خود خائف از خدا باشی و به بدن خود
عمل کنی به شرایع .در هر مقامی آنطور که شایست و بایست اگر راه رفتی
عارفی به خدا واال عرفان چه؟ عرفان کدام است؟ این داخل مزخرفات صوفیه
میشود .مردکه مینشیند تار میزند و خود را مرشد میداند و هنوز نماز
نمیداند و هنوز طهارت نمیداند .یک صوفی در سن شصت و هفتاد از
عمرش گذشته آمد توبه کرد اسالم آورد .بعد از آنی که اسالم آورده بود
آنوقت از من میپرسید که غسل جنابت را چهطور باید کرد و نمیدانست.
هفتاد سال داخل ارکان عرفا بود ،آدم بسیار معتبری بود توی صوفیها و غسل
جنابت نمیدانست .باری من این چیزها سرم درنمیآید ،اینها مزخرفات
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است .عرفان آن است که بشناسی اگر تو سلطان را میشناسی و خاضع و
خاشع نزد او نیستی و برای او سرفرود نمیآوری پس تو اعتنا به سلطان نداری
اگر سر فرود نمیآوری یا اینکه سلطان را نمیشناسی واال اگر کسی عظمت
سلطان را بداند ممکن نیست نافرمانی کند و اگر سلطان را بشناسی میشود
کرنش نکنی بخاک نیفتی؟ منادی او محصل دیوان که ندا میکند حی علی
الصلوه اقبال نکنی؟ دارد فریاد میکند روزه بگیر نمیگیری ،ندا دهد که
زکات بده و زکات ندهی معذلک من قدر سلطان را میشناسم ،من عارف
به سلطانم ،دروغ میگوئی یا نمیشناسی و اگر میشناسی و اعتنا نمیکنی
یاغی هستی دیگر معنی دیگری ندارد و نمیتوان با آن معرفت خاضع نشد.
پس اگر معرفت خدا در بدن کسی آمد بدن خاضع میشود ،منقاد میشود،
عبد میشود ،عبودیت پیدا میکند واال یا یاغی است یا در معرفتش نقصان
است .بهرحال اگر کسی خیال کند که عارف است به محمد ،به نبوت او،
این معرفت خدا را دارد نه چنین است معرفت به نبوت نه بخاطرت برسد
معرفت بخداست هفتاد و دو فرقه اسالم پیغمبر را به نبوت سپاس میکنند
عارف به خدا هم نیستند و مخلدند در آتش جهنم .آنهائیشان هم که
مستضعف نیستند نجسند مثل سگ هرگاه سایر خدمات را قبول نکردند .پس
معلوم شد معرفت محمد معرفت خدا است نه به این معنی که این نبی است،
همه کس میداند این نبی است .معرفت خدا این نیست لکن معرفت محمد
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صلی اهلل علیه و آله که شرط معرفت خداست بلکه حقیقت معرفت خدا
است آن است که آن بزرگوار را بدانی که عالمه اهلل است و بدانی که آن
بزرگوار آیه اهلل است بدانی آن بزرگوار قائم مقام خداست بدانی آن بزرگوار
خلیفه اهلل است .الفاظ فارسیش بدنما نیست اگرچه عظمی ندارد لکن بدنما
نیست در زبان فارسی خدا به معنی صاحب است ،خدا یعنی صاحب ،چیز
تازهای نیست .خداوندگار یعنی صاحب .سر کاغذها به یکدیگر نمینویسید
خداوندگارا؟ مینویسید و هیچ کفری هم نمیشود .خداوندگار به معنی
صاحب ،خدا به معنی صاحب است در زبان فارسی .نمیبینی هرکس زن
گرفت صاحب خانه شد میگوئی کدخدا شد .کد یعنی خانه در لغت فارسی
کد به معنی خانه است ،کدخدا یعنی صاحب خانه ،چیز تازهای نیست ،تازگی
ندارد .برای والیتی برای محلهای بزرگتری نصب میکنند کدخدا به او
میگویند ،کفر نیست ،همه مردم به او کدخدا میگویند .کد به معنی خانه
است .همچنین این ناخدا ،نو به معنی کشتی است ،نو که میشنوی یعنی
کشتی .در مازندران کشتی بسیار است آنجا کشتی را نو میگویند ،ناخدا
یعنی نوخدا و این ناو است نو میگویند مردم .ناخدا یعنی صاحب کشتی،
خدا یعنی صاحب هیچ مسأله تازگی ندارد .پس هرگاه تو دانستی که محمد
صلی اهلل علیه و آله خداوندگار کائنات است و ناخدای نای عرصه امکان
است و دانستی او صاحب کل است ،معرفت او معرفت خدا میشود .اگر او
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را به صاحبی این کائنات بشناسی و او را مالکالرقاب کل موجودات بدانی
و بدانی که او است آیت خدا و بدانی که او است کدخدای این عرصه امکان
و او است ناخدای این نای عرصه امکان و او است خداوندگار جمیع این
رعایا ،اگر او را به خداوندگاری شناختی آنگاه یحتمل تو عارف به خدا
شوی آنوقت خدای خود را شناختهای یعنی صاحب خود را شناختهای.
همینکه خدای خود را نشناسیم مثل سگی هستیم که صاحب خود را
نشناسیم .خدا معنی دیگری ندارد ،پس هرکس عارف شد به محمد صلی اهلل
علیه و آله و او را صاحب کل کائنات دانست همچنین کسی این معرفت
خدای خود را پیدا کرده ،یعنی معرفت صاحب خودش را پیدا کرده واال ذات
خدا را نمیتوان دید که هرجا او را ببینی بشناسی ،ذات خدا مصور نمیشود
که تو هرجا ببینیش بشناسیش .در دعا میخوانی لم یمثل فیکون موجودا خدا
ممثل نمیشود که یافته شود و بفهمند او را .برای علما عرض میکنم عوام
ملتفت نمیشوند .وجده یعنی یافت او را ،وجد اسم مفعولش موجود است،
حاال در دعا میخوانی لمیمثل فیکون موجودا یعنی خدا ممثل نشده و به
صورتی درنیامده که یافته شود و کسی بتواند او را بیابد استغفراهلل پس خدا
به ذات خود ممثل نمیشود و به شکلی و هیأتی و صورتی درنمیآید لکن
خود او پنهان است در غیبالغیوب خود و محمد صلی اهلل علیه و آله را آیت
معرفت خود قرار داده در میان مردم و او را معروف کرده و به معروفیت او
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خود را معروف کرده فرموده میخواهی مرا بشناسی این را بشناس ،اگر
معروفیت مرا طالبی بدان این مطلب تو است .پس هرکس محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم اجمعین را شناخت به اینکه او است صاحب من و به اینکه
او است ناخدای کشتی امکان و به اینکه او است کدخدای عرصه موجودات،
هرکس او را به کدخدائی شناخت این شخص ممکن است عارف باشد به
آنچه که خدا خواسته معروف باشد و خدا غیر محمدی را معروف نخواسته
و غیر محمد صلی اهلل علیه و آله را در عرصه کائنات محل معرفت خود و
صفت معروفیت خود قرار نداده .برای این مثلی عرض کنم ،اگر تو
ناصرالدینشاه را ندیده باشی لکن این مثل باشد بجای خود بسا آنکه آن
آخرهایش کلمهای بیاید که ظاهرا بی ادبی باشد .زید را میگوئیم یا اینکه
هرگاه اسبی را تو بخواهی بشناسی و او را ندیده باشی و من از برای تو
توصیف میکنم که این اسب رنگش کرن([ )]51است ،قد او این است،
چاق است ،دهان او گشاد است ،زبان او بلند است ،سمهای او گرد است،
یال و دم او کم است ،گوش او کوچک است ،گردن او کوتاه است،
بنامیکنم صفات اسب را برای تو گفتن .از این گفتن تو یک نوع علمی به
احوال این اسب پیدا میکنی لکن من چیزی میگویم و تو چیزی خیال
میکنی و آنچه تو خیال کردهای بسا آنکه مطابق با آن اسب بشود بسا آنکه
نشود .این یک قسم شناسائی است .از این بلندتر آن است که من از برای تو
صفحه | 664

صورت اسب را میکشم روی کاغذی و رنگ میکنم و به همان شکل
عکس اسب را میکشم میآورم برای تو نشان تو میدهم .حاال که تو میبینی
بهتر میشناسی .از آن حرفها گاه است کج خیال کرده باشی لکن حاال که
عکس او را من کشیدم نشان تو دادم البته معرفت تو بیشتر میشود وانگهی
که به همان بزرگی قامت بر روی پرده شکل او را بکشم نشان تو بدهم
آنوقت معرفت تو به این اسب خیلی زیاد میشود و بهتر است از آن سخنها
که من گفتم ،به جهت آنکه حاال به چشم میبینی و آنها را شنیدی و شنیدن
کی بود مانند دیدن .از این کاملتر معرفت اسب آن است که من از مقوا
بسازم صورت اسبی را و آن را رنگ کنم و از برای او به همان شکل اسب و
به همان طور او بتوانم درست کنم و بیاورم در نزد تو و بگویم آن اسبی که
تو طالبی به اینطور است .حاال دیگر حجمش معلوم شد ،قطرش معلوم شد،
چاقی و الغری او معلوم شد ،خوشگلی و بدگلی او معلوم شد .پیش او پس
او سینه او کفل او همه معین شد برای تو .و بهتر از این و باالتر از این آنکه
عیسیوشی در این مقوائی که ساخته شده بدمد ،در این بدن روح بدمد و او
را زنده کند و این زنده شود و برخیزد اسبی شود و راه افتد .بعینه همان اسبی
که من از برای تو توصیف کردم باشد .این دفعه دیگر راهش هم معلوم
میشود ،یورتمه میرود یا قدم میرود معلوم میشود تند هم میدود ،باتعلیم
هم میدود و حاال دیگر زنده شد ،حیوانی شد .لکن یک وصفی از این باالتر
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و معرفتی از این باالتر هم هست و آن وقتی میشود که نبی کاملی بیاید ـ و
نبی کامل میتواند چنین کارها بکند ـ شخصی آمد خدمت امام علیه السالم
حرفی زده بود ،بیادبی کرده بود .فرمودند میخواهی تو را سگ کنم بروی
سر چادر خود ترا بزنند؟ از جهالتی که داشت گفت بله بسماهلل .فرمودند
اخسأ همان ساعت سگ شد سر چادر خود رفت ،تبصبص میکرد ،موس
موس میکرد ،سنگش زدند ،چخش کردند ،او را راندند .آمد خدمت امام
گریه کرد ،اشکش ریخت ،التماس کرد دومرتبه ترکیب انسانش کردند.
معلوم است امام است و صاحب ملک ،میتواند چنین کاری بکند .پس وصف
عظیمتر آن است که هرگاه من از امام پرسیدم از اسب ،بگوید اسب شو و
فیالفور خود مرا اسب کنند .اگر خود مرا اسب کردند دیگر در این وقت
من بر باطن و ظاهر این اسب اطالع پیدا خواهم کرد ،به خیاالت این اسب
مطلع میشوم و به اندازه شهوت و غضب این اسب مطلع میشوم ،بر
گرسنگی و تشنگیاش مطلع میشوم آنوقت یک روز دو روز مرا همانطور
بحالت اسب بگذارد ،بعد دومرتبه مرا انسان کند ممکن که هست .حاال من
هرگاه اسب را برای تو به کمال توصیفی که ممکن است وصف کنم ،جمیع
اقسام وصف را برای تو جمع کنم البته بالغتر خواهد بود.
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حاال خداوند عالم بعد از آنیکه مرا و تو را برای معرفت آفرید خواست خود
را به خلق بشناساند .اول کتابی نازل کرد در آن کتاب فرمود هو االول و
االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم همچنین ان اهلل علیم خبیر
همچنین ان اهلل سمیع علیم بناکرد در کتاب توصیف کردن و صفات خود را
به بیان بیان کردن .این بیان را مردم شنیدند و خیالها کردند از این جهت
کسانی که علم خود را از الفاظ گرفتند بنای قال قال گذاردند .آیا نمیبینی
ـ اگرچه بکار عوام نمیآید برای علما عرض میکنم ـ آیا نمیبینی میگویند
بنا بر مفهوم عدد متعدد میشود ،دیگر نمیدانم بحث میکنند که آیا صفات
زاید بر ذاتند یا خارج از ذاتند یا عین ذاتند و قال قال میکنند کالم عین ذات
است یا غیر ذات است و هی قال قال به جهت آنکه علم خود را و معرفت
خود را از همین کلمهها برداشته بودند و از همین کلمهها خواستند بفهمند و
چون از همین کلمهها خواستند علم بفهمند اختالفها کردند .پس جمیع اهل
اختالف همه از کلمهها اختالف پیدا کردند ،از الفاظ اختالف پیدا شد و
عارف به خدا نیستند نهایت معرفت ناقصی بر حسب حال خود دارند.
جماعتی دیگر از این مقام برتر رفتند ،نظر کردند به این نقشهائی که خدا در
این عالم به مردم نشان داده و فرموده و فی االرض آیات للموقنین و فرموده
ان فی خلق السموات و االرض و اختالف اللیل و النهار الیات الولی االلباب
فرمود ان فی ذلک لعبره الولی االبصار همچنین فرمود سنریهم آیاتنا فی االفاق
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و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق آیات خود را خدا در آفاق و در نفوس
خود خلق و در زمین و آسمان خدا به مردم نشان داده .آیا نمیبینی که خدا
صداها آفریده و از نشان دادن صداها به تو فهمانیده که من شنوا هستم .آیا
آدمی کر میتواند صدا درست کند؟ میتواند زیر و بم بسازد؟ میتواند از
الفاظ صوت بیرون آورد؟ هرگز نمیتواند آدمی کر چنین کارها کند .پس
هرکس این صداها را در ملک آفریده او شنوا به این صداها هست و آیا نه این
است که این رنگهای بدیع را این چیزهای لطیف آفریده به تو نموده که من
بصیرم ،آیا آدمی کور میتواند قرمزی درست کند؟ و زردی و آبی و سایر
رنگهای مختلف درست کند؟ چیزهای رقیق لطیف بیافریند؟ این آبخورهای
این برگها که به نظر نمیآید ،به چشم نمیآید ،این نقطهها ،این نقطهپردازها
که در این گلهای رنگارنگ است بزند .شخص کور همچو کار میتواند
بکند؟ حاشا .پس به تو نموده که من بصیرم و چون در این عالم نظر میکنی
حکمتی میبینی که جمیع حکمای روزگار در حکمت این عالم درماندهاند
به تو نموده به این حکمت که من حکیمم به طوری که نمیتوان نفس کشید
لکن بدلیل و برهان در الفاظ علمی بسا آنکه هزار شک و شبهه بتوان آورد
که از کجا این صانع حکیم باشد .لکن وقتی که حکمت او را به چشم
دیدی دیگر شبهه برنمیدارد که بلکه حکیم نباشد ،بلکه بصیر نباشد ،بلکه
سمیع نباشد ،این مزخرفات چه چیز است؟ ببین این رنگهای بدیع عالم را
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کسی را که بصر نباشد و بینا نباشد این رنگها را این جمالها این نقطهها این
پردازها این اعتدالها این گلها را به این طور چگونه میسازد .اگر یک نقطه
در این برگ است در مقابلش در آن برگ نقطهای است ،اگر خطی در این
برگ است در مقابلش در همانجا خطی است که اگر بخواهم بسط دهم این
روزها و این سالها تمام نمیشود .پس کسی که اینطور نقش میبندد چگونه
میشود نابینا باشد؟! پس بگذار دلیلهای متکلمین را و مزخرفات آنها را برای
خودشان که آنها چشم ندارند واال کسی که در آیات آفاق نظر کند همه اینها
را عالنیه میبیند و شک و شبههای برای او نمیماند .و از برای مردم درجه
باالتر هست که میتوانند از این باالتر رتبهای ببینند و آن باالتر آیاتی است که
در انفس است .آیاتی است که در انفس خالیق نموده ،آیاتی است که در
نفوس کاملین نموده .آن آیات باالتر از آیات آسمان است باالتر از آیات زمین
است .بد نگفته:
لو جئته لرأیت الناس فی رجل
«معلوم است» و الدهر فی ساعه و االرض فی دار
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و انسان جامع است انسان مجسم است مجسم عالم غیب است و شهاده،
مجسم آسمان است و زمین ،مجسم هزار هزار عالم است .حضرت
امیرالمومنین منسوب است به او که فرمود:
اتزعم انک جرم صغیر
«معلوم» و فیک انطوی العالم االکبر

دواوک فیک و ماتبصر
و داوک منک «معلوم است» و ماتشعر

و انت الکتاب المبین الذی
باحرفه «معلوم است» یظهر المضمر
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معنیش این است که تو خیال میکنی جثه کوچکی هستی و حال آنکه خدا
در تو عالم اکبر را گذارد .هرچه طلب میکنی در خود تو است .پس خداوند
نفوسی چند را در این عالم ظاهر کرده و در آن نفوس نموده است معرفت
خود را به مردم .این معرفت کاملتر و بالغتر است و اعظم اینها همه و اعظم
آنچه نموده به خلق تمثل و وجود محمد است و آلمحمد صلواتاهلل علیهم
اجمعین که آنها را نموده گفته اگر مرا میخواهی بشناسی نگاه کن در این،
آنچه در این میبینی همان چیزی است که از من میطلبی .آخر تو از من چه
میخواهی؟ اگر علم مرا میخواهی به علم محمد نظر کن ،اگر سلطان مرا
میخواهی و سلطان همین سلطنت است به عربی سلطان میگویند .اگر
سلطان و سلطنت مرا میخواهی به محمد نظر کن ،اگر قدرت و حکمت
مرا میخواهی قدرت و حکمت مرا در محمد صلی اهلل علیه و آله نظر کن.
پس از این جهت معرفت این بزرگواران معرفت خدا شده و االن آن اسب
پنهانی درنیامده و آن اسب را کسی ندیده ،نمایش او را در این خارج درست
کردهاند و اسبی بر هیأت آن اسب ساختهاند و
میان ماه من تا ماه گردون
«معلوم است» تفاوت از زمین تا آسمان است
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همین معنی تفاوت را امام علیه السالم فرموده در دعای رجب که و
بمقاماتک و عالماتک التی ال تعطیل لها فی کل مکان([ )]52آیاتک است
گویا آنجا بمقاماتک و آیاتک التی ال تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من
عرفک ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک
بدوها منک و عودها الیک مقصود این بود که هیچ فرق مابین این اسب که
اینجا به تو نمودم ،هیچ فرق مابین این اسب و آن اسب که از تو پنهان کردهام
نیست مگر آنکه این نمایش او است ،این مثال او است ،آن اصل است و این
نمایش او است و جلوه او است و همین قدر فرق بس است واال
فعینک عیناها و جیدک جیدها
سوی ان عظم الساق منک دقیق
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همه چیز این همه چیز آن است ،رنگ این رنگ آن ،شکل این شکل آن،
دست و پای این دست و پای آن .همچنین است محمد صلی اهلل علیه و آله
در بیان معرفت خدا مثل آن اسب است .ان اهلل الیستحیی انیضرب مثال ما
بعوضه فمافوقها([ )]53همه مثل حق است پس عیب ندارد اگر از اسب مثل
برای شما آوردم برای این بود که اسب برای شماها مناسبتر است .پس
خداوند وجود مبارک محمد و آلمحمد را مثال خود قرار داد صلواتاهلل
علیهم اجمعین ایشانند امثال علیای خدا و ایشانند مثال خدا .خدا میفرماید
هلل المثل االعلی لکن مثلهای ادنی التضربوا هلل االمثال مثلهای پست را برای
خدا نمیتوان زد و هلل المثل االعلی و آن مثل اعلی را برای خدا میتوان زد.
آن مثلی که در عرصه امکان اعلی و اعلی و اعلی از او در جمیع ماسوی
نیست کیست جز اول ماخلق اهلل؟ و اعلی از اول ماخلق اهلل کیست؟ پس آن
بزرگوار است مثل اعالی خدا و هرگاه او مثل شد پس او مثل علم خداست
مثل حکمت خداست ،مثل قدرت خداست ،روی خداست زبان خداست
دست خداست روح خداست نفس خداست .چه نقلی است! عیسی که
روحاهلل بود چه طور بود؟ اگر بناشد عیسی روحاهلل باشد چگونه محمد مثل
نفس خدا نباشد و یحذرکم اهلل نفسه مراد محمد است صلی اهلل علیه و آله و
در زیارت میخوانی السالم علی نفس اهلل القائمه فیه بالسنن پس این بزرگوار
مثل است از برای خدا بلکه مثل است از برای ذات خدا .آیا نه این است که
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حضرت امیر در باره نفس کلیه میفرماید فهی ذات اهلل العلیا و شجره طوبی
هم به او شجره طوبی میفرماید هم ذاتاهلل العلیا معلوم است دخلی ندارد و
خدا نمیشود به این چیزها .ذات اهلل العلیا هست و خدا هم نشده .پس معلوم
شد که ایشان مثلند برای خدا در عرصه امکان .اگر ایشان را شناختی خدا را
شناختی و هرکس ایشان را نشناخت خدا را نشناخت.
باز مراتب معرفت را عرض کنم تا بدانی و بابصیرت شوی .از دور که تو
شخص را میبینی و میآید و هنوز تمیز ندادهای که چه چیز است میگوئی
سوادی از دور پیدا است .پس آن چیز برای تو معروف است به اینکه این
سوادی است ،و هیچ چیز غیر از این برای تو معروف نیست .چون پیشتر آمد
میگوئی حیوانی میبینم میجنبد ولکن تمیز نمیدهی ،میگوئی نمیدانم
کدام جنبنده است همینقدر میبینی که از جای خود حرکت کرد ،دیگر
این چیست و کیست ،تمیز نمیدهی از این .قدری که پیشتر آمد میفهمی
که انسان است دیگر حاال این کجائی است و کیست تمیز نمیدهی .و چون
پیشتر آمد تمیز میدهی که این عرب است ،همینقدر میفهمی این از عجمها
نیست ،ترک نیست ،تاجیک نیست ،عرب است .چون پیشتر آمد میفهمی
که از اهل مکه است ،همینقدر تمیز میدهی که میگوئی سیمای او مکی
است .چون قدری پیشتر آمد میبینی فالن شخص است تمیز میدهی که مثال
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شیخ احمد است فیالمثل در اول میفهمی این شیخ است ،شیخی است و از
اهل مکه است و اسمش را هم نمیدانی کیست و چیست ،خوب که پیش
آمد میبینی شیخ احمد است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
اگرچه در تفسیر این آیه شریفه که تازه در آن شروع کردهایم در لنگر قدری
از مقدمات آن را گفتهایم و لکن اهل اینجا آن مقدمات را نشنیدهاند و اعاده
همه هم اشکالی دارد بقدر کفایت بطور اختصار باید آنچه را گفتهایم ذکر
کرد تا همه بر بصیرت باشند .معنی فارسی این آیه این است که میفرماید
خداوند عالم جل شأنه من خلق نکردهام جن و انس را مگر از برای اینکه مرا
عبادت کنند خلقت جن و انس برای عبادت است برای چیز دیگر نیست،
برای خوردن نیافریدم ،برای هرزگی نیافریدم ،برای پرستش غیر نیافریدم.
میفرماید ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون من از ایشان جیره و
مواجبی تمنا ندارم ایشان را خلق نکردهام که مرا جیره و مواجبی بدهند برای
من مستمری قرار بدهند و من از تصدق سر ایشان منفعتی ببرم ،برای این هم
ایشان را نیافریدم که ایشان صدقه به من بدهند یا طعامی به من بدهند ان اهلل
هو الرزاق ذوالقوه المتین خداوند عالم جل شأنه او رزاق است و خداوند
عالم او رزاق کل کائنات است و خداوند عالم او صاحب قوت است و
خداوند عالم متین است و محکم است امر او و سایر خلق مرزوق خدایند و
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خداوند ایشان را باید روزی بدهد و ایشان را نگاه بدارد .پس خداوند ماها
را از برای این که به کار او بخوریم نیافریده ،چگونه برای این بیافریند که
بکار او بخوریم و حال آنکه ما را از عدم بوجود آورده.
در اینجا به شما یک کالمی عرض کنم تا خیلی مطلبها از آن واضح شود و
آن این است که اغلب مردم خیال میکنند که مثل آفرینش خدا مردم را مثل
آفرینش بنا است بنا را .چنانکه بنا مشت گلی بر میدارد و این گل را بشکل
عمارت میسازد و بعضی را بر بعضی میگذارد و وقتی تمام شد بنا دست
خود را از بنا بر میدارد و بسا آنکه بنا بمیرد و این بنا برپا باشد سالهای دراز،
بسیاری چنین گمان میکنند که خداوند عالم این عالم را که آفرید مثل بنا
برسرپا میکند و بنا میرود پی کار خودش یا مثل کوزهگری که کوزهها
بسازد و وقتی که ساخت کوزهها بر جای خود هست و گوشهای گذاشته و
کوزهگر از پی کار خود میرود و کوزهها باقی و برقرار است و احتیاجی
بکوزهگر ندارد .خدا هم خلق را این طور آفریده و دیگر خلق احتیاجی به او
ندارند و شاید چنان بپندارند که خداوند عالم ما را از خاک یا نطفه آفریده و
بدنهای ما را مانند آن کوزهها مستحکم کرده و بعد از آنی که بدنهای ما
تمام شده دیگر خداوند عالم دستی روی ما نباید داشته باشد ،دیگر به ما
کاری نباید داشته باشد ،ماها را آفریده و رهامان کرده گفته حاال دیگر
صفحه | 677

بخورید و بخوابید و بروید و بیایید و حرف بزنید ،خودتان دفع بالها از
خودتان بکنید .مثل اینکه پدر و مادر بچه را میسازند و رها میکنند
میگویند حاال دیگر چشم داری گوش داری عقل داری برو کاسبی کن و
کارهای خودت را خودت بکن و حاشا که امر چنین باشد .بلکه مثل این
خلق در جنب مشیت خداوند عالم مانند نور چراغ است نسبت به چراغ که
اگر یک طرفه العین آن چراغ رخساره خود را پنهان کند جمیع این نورها پا
به عرصه عدم میگذارند و جمیعا فانی و معدوم خواهند شد .باز عرض
میکنم که مثل مردم با مشیت خداوند عالم جل شأنه مثل سایه تو است با
تو در پیش آفتاب ،چنانکه اگر تو هستی سایه هست اگر تو نباشی یا اینکه تو
بگذری سایه معدوم میشود .باز مثل مردم در نزد مشیت خداوند عالم مانند
نور آفتاب است در نزد آفتاب اگر آفتاب یک طرفه العین روی خود را در
حجاب مغرب پنهان کند جمیع انواری که در صفحه عالم است معدوم
خواهد شد و اثری از آثار آنها باقی نخواهد ماند .حاال نه اینست که آفتاب
دنیا را روشن کند و برود پی کار خود بگوید شما که روشن شدید دیگر
کاری به من ندارد ،حاشا .بلکه اگر آفتاب هست نور هست و اگر آفتاب
رفت نور هم میرود ،همچنیناند مردم در نزد مشیت خداوند عالم اگر
عنایت خدا باشد مردمی هستند و اگر خداوند عالم یک طرفه العین عنایت
خود را از خلق بردارد جمیع هزار هزار عالم مثل دودی میشوند که در هوا
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متفرق شوند و جمیعا معدوم خواهند شد .حاال وقتی که خلق اینطور بعنایت
خدا برپا و موجودند چگونه میشود که خدا محتاج بخلق باشد و از دولت
سر خلق بخواهد زندگی کند یا رفع وحشت خود را خواسته است به این
خلق بکند؟ بسا اینکه بعضی خیال میکنند که خداوند عالم پیش از آنکه این
خلق را خلق کند تنها بود این خلق را برای انس خود آفریده تا از تنهایی
وحشت نکند یا گدا بوده و خدا از خلقت این خلق منفعت خودش منظورش
بوده ،حاشا .بلکه خلق را خلق کرده که به این خلق جود و احسان کند و
رزقهای پی در پی و روزیهای الیزالی به اینها بدهد چه در دنیا ،چه در برزخ،
چه در آخرت جمیع خلق الزال ریزهخور خوان احسان اویند و هستی ایشان
به عنایت او برپا است .پس او محتاج به خلق نیست ،خلق محتاج به اویند.
چنانکه در حدیث قدسی فرموده ما خلقتکم الربح علیکم بل خلقتکم
لتربحوا علی من خلق نکردم شما را که سودی از شما ببرم بلکه شما را خلق
کردم که از من سودی ببرید .این است که میفرماید ما ارید منهم من رزق
و ما ارید ان یطعمون این است که در آیه دیگر میفرماید یا ایها الناس انتم
الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید ای مردم شماها فقیران و محتاجانید به
خدا و خدا او بینیاز است و میفرماید و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین
یعنی
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گر جمله کائنات کافر گردند
بر دامن کبریاش «معلوم» ننشیند گرد

پس معلوم شد که خداوند عالم جل شأنه ما را برای منفعت و دستگیری خود
نیافریده ،پس حاال ما ببینیم ما را همچو بیفایده محض آفریده یا آنکه ما را
برای فایدهای آفریده؟ اگر کسی بگوید که خداوند عالم ما را بیفایده محض
آفریده هر آینه اقرار به این کرده و تدین به این نموده که خداوند لغوکار و
بیهوده کردار است و این عمل را ما برای کوزهگری روا نداریم که کوزههای
متعدد بسازد بیفایده .هر کس کاری بیفایده کرد ما او را دیوانه و سفیه
میخوانیم آیا نمیبینی دیوانهها هم کاری میکنند دیوانه است و دست او
حرکت میکند ،پای او حرکت میکند ،سنگی را باالی سنگی میگذارد،
چوبی را بر میدارد میدود یک کاری میکند دائم ،دیوانه هم کاری میکند،
عاقل هم کاری میکند لکن فرق میان عاقل و دیوانه این است که کارهای
دیوانه بیهوده است و کارهای عاقل آنچه میکند با فایده است .پس عاقل
هم اگر کارهای بیهوده کرده بود هر آینه ما او را دیوانه میخواندیم و اگر
صفحه | 680

همه کارهای دیوانه هم برای فایدهای بود ما او را عاقل میخواندیم .پس
فرق میان عاقل و دیوانه آن است که برای کارهای عاقل غایت و نهایتی است
و کارهای دیوانه بیفایده است .حاال آیا تو خدای خود را به صفت دیوانگان
و سفیهان توصیف میکنی یا به صفت عاقالن و عالمان او را وصف میکنی؟
گمان نمیکنم که مسلم همین که متذکر شد خدای خود را به صفت
دیوانگان و سفیهان و بیعقالن توصیف کند چه میشود عاصیان و غافالن
در حال غفلت با اعمال خود خدای خود را به صفت دیوانگان توصیف کنند.
زیرا که طوری حرکت میکنند که همه خودسری و خودرأیی است و گوئی
که مهار او را بر روی او انداختهاند که هر کاری که خواهد بکند او را
بیفایده آفریدهاند لکن همین که او را متذکر کردی که خدای خود را
توصیف کن هر آینه خواهد گفت خدای من عالم است و حکیم ،آنچه من
کردهام از روی غفلت بوده و اال اگر کسی عصیان را از روی شعور و تعمد
بکند چنین کسی اقرار به توحید ندارد اقرار به پیغمبر ندارد ،چنین کسی اقرار
به معاد ندارد و همچو کسی کافر است و مومن اگر معصیتی از او سر بزند
شهوتی بر او غلبه میکند و چشم عقل او را میپوشاند و در آن حال او را
غافل از خدا میکند و به غلبه شهوت و هوی و هوس عملی میکند و بعد از
آنکه آن شهوت فرو نشست و به فکر افتاد پشیمان میشود و بر خود خشم
میکند که چرا من این عمل را کردم و این پشیمانی عالمت این است که
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معصیت را از روی غفلت کرده و اال اگر معصیت کرده و متذکرش کردی
و باز متنبه نشد و باز با گردن کشیده و چشم دریده و دل شادان و لب خندان
است و دست از این عمل هم بر نمیدارد ،این اقرار به معاد و جنت و نار
ندارد و اال چگونه میشود کسی اقرار به معاد داشته باشد و بگوید جزای این
عمل من آتش جهنم است و اگر من این کار را کردم باید به آتش بسوزم و
معذلک پشیمان نباشد این نمیشود ابدا .اگر پادشاهی مقصری را بیاورد امر
کند او را حد بزنند او را تنبیه کنند و آن شخص مقصر به هیچ وجه من الوجوه
عجز نکند نگوید بد کردم غلط کردم و هی با گردن کشیده بگوید بزن،
خوب هم کردم باز هم میکنم همچنین کسی بر پادشاه یاغی است ،چنین
کسی به هیچ وجه اعتقاد به سلطنت این سلطان ندارد و از این سلطان خائف
نیست و به این سلطان امیدوار نیست یاغی است لکن اگر چون بخواهند او
را تنبیه کنند این عجز کند و به خاک افتد و گریه کند و بگوید بد کردم
غلط کردم و عهد خود را تجدید کند و عهد کند که دیگر مخالفت سلطان
نکند معلوم است که این مردی است که از عقاب پادشاه ترسان است و به
نعمت او امیدوار است و از عمل خود پشیمان است ،معلوم است یاغی نیست.
حاال همچنین بنده خدا اگر بعد از آنی که معصیت کرد و او را متذکر کردند
برای او پشیمانی رو نداد و با قلب ساکن و لب خندان باز مشغول است و
دست بر نمیدارد همچو کسی مومن به قیامت و جنت و نار نیست ،ایمان به
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خدا و رسول ندارد و قابل شفاعت نخواهد بود و نجات از برای او نیست و
اما کسی که بعد از تذکر پشیمان شد خائف از خدا شد خشمناک بر خود
شد این قابل شفاعت است و چنین کسی گناهکار است نه کافر .از اینجا
معنی آیه معلوم میشود که میفرماید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ال
تقنطوا من رحمه اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم ای
بندگان من که اسراف بر خود کردهاید و ستم بر خود کردهاید ناامید مشوید
از رحمت خدا ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا به درستی که خدا میآمرزد گناهان
را همهاش را ،جمیعا میفرماید تأکید فرموده که جمیع آنها را خدا میآمرزد
انه هو الغفور الرحیم به درستی که آن خدا خدای آمرزنده مهربان است و باز
موکد کرد و انه فرمود که دلیل تأکید مغفرت است و خود را به اسم غفور
یاد کرده یعنی بسیار بسیار مغفرت ـ کننده و خود را به اسم رحیم یاد کرده
یعنی رحمت کننده به رحمت خاص .پس ببین هیچ استثناء نکرده و نگفته
مگر فالن گناه را و آنی که هیچ استثناء ندارد و همه آمرزیده میشود آن گناه
است و گناه آن است که از غلبه شهوت یا هوی و هوس کاری بکنی ،گناه
آن است که چون متذکر شدی پشیمان شدی اعتراف کردی که بد کردم
غلط کردم این گناه است و آمرزیده میشود .اما نعوذباهلل اگر تو را متذکر
کردند و باز پشیمانی نداری و میگویی و میشنوی با لب خندان و دل شادان
این داخل گناه حساب نمیشود این کفر است اعتقاد نداشتن به خدا است
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اعتقاد نداشتن به معاد است محال است کسی مومن باشد و گناهی کند و
ندامت از برای او دست ندهد ،چرا که معترف است به جهنم و به عذاب دائم
جهنم و نمیشود بگوید میدانم جهنم هست و به این گناه خدا مرا عذاب
خواهد کرد و باز آن را میکند این نمیشود.
باری برویم بر سر مطلب .پس خداوند عالم ما را برای فایدهای آفریده مومن
نمیتواند خدای خود را به صفت دیوانگان و بیخردان توصیف کند .مومن
میگوید خدای من حکیم است حاال که حکیم شد خداوند کار بیفایده و
لغو نمیکند پس آدم مومن عاقل باید بنشیند تفکر کند که من از کجا آمدهام،
اینجا کجا است ،برای چه اینجا آمدهام ،به کجا میروم ،من صد سال قبل از
این و پیشتر از آن هر چه بود به کجا بودهام و این یک خورده ایامی که من
اینجایم و آمدهام به چه کار آمدهام ،خودم آمدهام یا مرا آوردهاند ،من اینجا
خواهم ماند یا مرا از اینجا خواهند برد ،من از اینجا کجا خواهم رفت و تا
صد سال بعد و بعد از آن کجا خواهم بود و چه خواهد شد و خدا میداند که
چه بسیار کم است این قلیل مدتی که ما در آن هستیم ،کشش گذشته و
کشش آینده را به نظر بیاور ببین چقدر گذشته و چقدر خواهد گذشت و تو
در این بین در چقدر از زمان خواهی بود .مثل این آنکه فرسخهای بینهایت
باشد از پیش رو و فرسخهای بینهایت هم گذشته باشد و تو در یک وجب
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راه این میانه باشی ،حاال ببین چقدر کم است این یک وجب نسبت به آن
فرسخهای گذشته و فرسخهای آینده! واهلل این ایام عمر همین طور است
نسبت به وقتهای گذشته و وقتهایی که نیامده ببین صد هزار سال گذشته
بلکه بیشتر صد هزار سال خواهد آمد بلکه بیشتر این ملک بینهایت خداوند
عالم که نه اول دارد نه آخر و تو در این میانه این ملک بینهایت عمر تو زمان
زیست تو در این عالم چهل پنجاه سال بیشتر نخواهد شد ،میدان تو در این
میانه چقدر کم است .پس در این مسافت کوتاه برای چه فرصت را غنیمت
نمیشماری وقت به این کمی این را هم میبینی مانند ابر در گذر است و
میرود و ملحق به ماضی شود ،به هر نفسی گامی بر میداری و به سرعت
تمام میروی که به مرگ برسی عما قریب میبینی آثار مرگ ظاهر شد و آمد
آن وقت به قول عوام دست از پا درازتر .و این مثلی است یعنی حیران و
سرگردان ،چرا که آدم حیران سرپا مینشیند و دست خود را دراز میکند بر
روی پای خود این دستش از پا درازتر است .باری این مثل است آن وقت که
مرگ میرسد میبینی ایام گذشت به هیچ وجه من الوجوه فرصت اینکه یک
لمحه کاری بکنی نداری .همین طور که آوردندت باید بروی ،اگر نمیروی
میبرندت اذا جاء اجلهم ال یستأخرون ساعه و ال یستقدمون و چارهای برای
مرگ نیست اگر به دولت میشد مرگ را دور کنی سالطین جهان که روی
زمین را تسخیر کردند بایستی مرگ را از خود دور کنند و نکردند و اگر به
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معالجه و تدبیر میشد مرگ را معالجه کنند این طبیبان ماهری که در روزگار
بودند افالطون و ارسطو آن را بایستی از خود دور کنند و نکردند و اگر
میشد که به قوت و قدرت و حکمت مرگ را معالجه کنند انبیاء و مرسلین
با آن قوت و قدرت بایستی آن را از خود دور کنند و نکردند و اگر به علم و
حکمت میشد این همه علما و حکمای بزرگ که در روی زمین بودند
بایستی آن را از خود دور کنند و نکردند و اگر به عجز و التماس میشد این
همه ضعفا و زنان آن را از خود دور میکردند و نکردند .پس بدانید که از
مرگ مفری و نجاتی نیست برای احدی .در این میدان بسیار کم که ما واقع
شدهایم و نمیدانیم بعد از این ما چقدر ماندهایم ،بلکه نمیدانیم امشب در
کجا مهمانیم در برهوت مهمانیم یا در بهشت یا در خانه خود هستیم .پس
باید انسان و مومن تا نفسی و فرصتی هست به فکر کار خود بیفتد بگوید از
کجا آمدهایم ما را برای چه آوردهاند به اینجا لغو که البته نیاوردهاند برای آن
کاری که ما را آوردهاند آیا من آن را باید بکنم یا نباید بکنم اگر مرا برای
کاری آورده باشند و من آن کار را نکنم که باز آوردن من لغو است .پس
مرا برای کاری آوردهاند پس باید از پی آن کار رفت غفلت تا کی؟ خدا
میداند مهلت بسیار کم است ،تا کی وعده فردا به خود میدهی واهلل هر
روزی که بیاید باز تو را کاری است چنانکه روزهای گذشته برای هر ساعتی
تو را کاری بود روزهایی هم که میآید برای هر ساعتی تو را کاری است
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آخر غفلت تا کی ببینید برای چه شما را اینجا آوردهاند از شما چه میخواهند
اوضاع گذشته را که دیدیم به جز خوردن و تغوط کردن چه حاصل داشت
برای ما هیچ یادمان نماند لذتهای گذشته آینده هم همین طور است حاال
میخواهی من عمرت را دراز کنم همان طور که حادثه ده سال پیش از این
را دیدی و از خاطرت رفته حاال خیال کن حادثه صد سال پیش از این را هم
دیدی و خاطرت رفته همان طوری که فسنجانی که ده سال پیش از این
خوردی مزه او از خاطرت رفته دویست سال پیشتر را هم خیال کن آن هم
همین طور ،هر غذائی که بیست سال پیش از این خوردی و یادت رفته خیال
کن صد سال دویست سال پیش از آن هم بودی و خوردی و حاال یادت رفته
هر چه میخواهی فرض کن خیال کن هزار سال دو هزار سال بیست هزار
سال پیش از این بودی در عهد جانبنجان هم بودی و اسم حاکمشان هم
مثال میدانستی طرطبه بود و حاال یادت رفته چه فایده اگر بنای غفلت باشد
گذشته ما با آیندهمان تفاوتی ندارد لکن اگر بنای تذکری است پس سعی
کنید در این دو روزه بلکه به جز یک روز عمر ما بیشتر نباشد گذشته که
گذشت گذشتههایمان که حاصل نکرد فرض هم میکنیم لذت هم بردیم
حاال که یادمان رفته فرض میکنیم دو هزار سال هم عمر کرده بودیم و لذتها
هم برده بودیم آنها هم که یادمان رفته حاال برای ما فایده ندارد .بلی آن دو
هزار سال خیالی معاصیش برای ما ثبت نیست لکن لذتهاش هم یادمان
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نیست .پس بیایید و متذکر شویم که خداوند ما را برای چه اینجا آورده دیوانه
این طور خلق را به این طور حکمت سرپا نمیکند این آسمان به این رفعت
را این طور نمیآفریند این زمین به این وسعت را پهن نمیکند و این عجایب
غریبه بدیعه را صورت نمیبخشد دیوانه چنین حکماء و انبیاء و چنین علماء
و حکماء و چنین حکمتها و علمها نمیآفریند .پس اینها کار حکیم است و
چون کار حکیم است پس ما را برای حکمتی آفریده حاال آن حکمت را ما
نمیدانیم چه چیز است و باید خداوند خود خبر بدهد و خدا خود خبر به ما
داده و فرموده ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون خلق نکردم شما را مگر
برای اینکه مرا پرستش کنید و برای اینکه به رسوم بندگی قائم باشید و این
پرستش را که فایده خلقت قرار داده نه از بابت انتفاع خود او است بلکه برای
انتفاع بندگان است که به این پرستش به او نزدیک میشوند و چون به او
نزدیک شدند حیات ابدی در مییابند و نعمتهای جاویدان را درک میکنند
و کماالت عظیمه برای ایشان حاصل میشود اگر آفتاب مردم را ندا کند که
رو به من بیایید نه از برای انتفاع خود او است چه احتیاجی به مردم دارد
آفتاب را در فلک چهارم چه نفعی از دیدار شما و از توجه شما به هیچ وجه
حاجتی از شما برای او روا نمیشود پیدا نیستید شما آنجایی که او است لکن
آفتاب اگر از روی رأفت و رحمت خود بگوید که رو به من آورید مرا
بشناسید رو به من کنید شما نورانی میشوید گرم میشوید بیایید از من منتفع
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شوید نه از برای حاجت او است به شما بلکه منفعت خود شما را خواسته.
همچنین است خداوند عالم جل شأنه این خلق را خلق کرده از برای اینکه
این خلق به سوی او متوجه شوند و از نور او نورانی شوند و از حیات او
حیات ابدی در یابند و از علم او علمها و حکمتها بیاموزند به قدرت او قادر
شوند ،به بینایی او بینا شوند ،به شنوایی او شنوا .خالصه خدا این خلق را
آفریده است برای اینکه عبادت کنند و اگر شما بندگی کردید به فایده خلقت
عمل کردهاید و وجود خود را لغو قرار ندادهاید و اگر اهمال کردید به جز
اینکه خود را هالک کردهاید دیگر ضرری به کسی نرسانیدهاید .اینجا
درخانهای است که هر کس آمد خود او منتفع خواهد شد و هر کس نیامد
خود او خائب و خاسر شد .حضرت امیرالمومنین علیه السالم میفرماید ال
تنفعه طاعه من اطاعه و ال تضره معصیه من عصاه اطاعت مطیعین به خدا نفعی
نمیرساند و معصیت عاصیان ضرری به خدا نمیرساند .پس انشاءاهلل تعالی
بیایید در این ایام کم سعی کنیم بلکه ثمره خلقت خود را بچینیم و به فایده
خلقت خود برسیم و اال از برای احدی دو جان نیست یک جان است اگر آن
یک جان به طاعت صرف شد همین است اگر به معصیت صرف شد همین.
میدان فرصت دنیا است و میدان جزا آخرت است ،آنجا خانه جزا است ،آنجا
اگر صد هزار سال استغفار کنی میگویند میبایست یکیش را در دنیا بکنی
و هر چه بکنی برای تو ثمری نخواهد داشت اگر صد هزار عجز و البه و
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گریه و زاری بکنی میگویند گذشت و ختم شد اگر خاتمه عمل تو به خیر
شد اینجا که زهی سعادت و اگر خاتمه عمل تو به شر منتهی شد آنجا هر
عجز و البه کنی میگویند میبایست اینها را در دنیا بکنی .مثل این است که
کاسه از دست تو افتاد و شکست دیگر حاال هر چه میخواهی تضرع و البه
و گریه و زاری کن کاسه درست نمیشود ،شکسته شد و ختم شد همچنین
است مثل مردم در آخرت ختم امور است اگر به نجات رفتی و خاتمه امر تو
به خیر شد خیر خواهی دید تا در ملک خدا هستی و اگر به در رفتی و خاتمه
امر تو به شر منتهی شد تا ملک خدا است در عذابی دیگر آنجا نه استغفار به
کار میخورد نه توبه نه انابه نه جزع نه اظهار فقر و پریشانی ابدا.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
عرض کردم که هر کس ایمان به خدا دارد البته باید معتقد به این باشد که
خدای او حکیم است و اال اعتقاد به خدا نخواهد داشت .اگر اعتقاد به
خداوند عالم کرد و صفت دیوانگان و سفیهان را برای خدای خود روا
نداشت و اعتقاد کرد که خدای او علیم است و حکیم ،میداند که خداوند
کار بیهوده و لغو نکرده .کار بیفایده را بر ادنای خلق تو روا نمیداری چه
جای آنکه بر خدای خالق .و بر خدا روا نیست کار لغو و بیهوده و معلوم
است که کار هر چه کوچکتر باشد فایده او هم کوچکتر خواهد بود و هرچه
کار بزرگتر باشد فایده او هم بزرگتر خواهد بود .نمیبینی آدم حکیم نمیآید
صد هزار تومان خرج کند برای نیم شاهی منفعت و لکن از این طرف میتوان
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یک غاز خرج کرد برای یک شاهی منفعت ،آدم حکیم نمیآید کار عمده
عظیمی را متکفل بشود برای فایده بسیار کمی .پس شخص حکیم کار
عظیمی که میکند البته فایده عظیمهای در نظر دارد البته پس خداوند عالم
که هزار هزار عالم را برپا کرده و هزار هزار آدم را خلق کرده این خلق عظیم
را برای منفعت بیقابلیتی که محل اعتنا نباشد نیافریده البته فایده بسیار بسیار
عظیمهای برای آن هست ،غایت عظیمهای منظور نظر خدا بوده .این غایت
لفظی است عربی ،آن فایده و حاصل چیزها را عرب غایت آن چیز میگوید.
باری خداوند عالم جل شأنه این ملک به این عظمت و این هزار هزار عالم
را از برای غایتی بیقابلیت نباید آفریده باشد بلکه باید حاصلی بزرگ و غایتی
عظیم برای این ملک عظیم باشد ،وانگهی که باز کارها تفاوت میکند.
سلطانی اگر مشغول امری بشود باید آن امر غایت بزرگی داشته باشد و اگر
تاجری مثال مشغول امری بشود غایت امر او به عظمت امر آن غایتی که
منظور نظر سلطان است نیست .تاجر یک شبانه روز اوقات خود را صرف
میکند برای منفعت سه قروش و لکن اگر در یک شبانه روز پادشاه اوقات
خود را صرف کند برای تسخیر ملکی است مثال و اگر یک شخص فالحی
یک شبانه روز اوقات خود را صرف کند گاه است برای یک شاهی منفعت
است ،منظور نظر او همین فایده است و پادشاه این طور نمیکند .حاال چه
چیز است گمان تو به عظمت خداوند عالم جل شأنه فایدهای که خدای
صفحه | 692

جلیل عظیم به آن اعتنا کرده باشد و این عالمها را برای آن آفریده باشد معلوم
است فایده عظیمی خواهد بود .پس خدای به آن عظمت این عالم را برای
امر عظیمی ،امر بسیار محکمی ثابتی دائم آفریده و آن امر عظیم محکم ثابت
دائم را خود او در کتاب خود ذکر کرده و فرموده ما خلقت الجن و االنس
اال لیعبدون خلق نکردم جن و انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند .پس
این عبادت امری است بسیار عظیم ،امری است بسیار خطیر که اگر خداوند
عالم مقدر کرده باشد در ایامی که موفق شوم و عرض کنم خواهی دانست
که این عبادت و این عبودیت چه امر عظیمی است و چه ثمرهای بزرگ بر
آن مترتب است .در تمام ملک خدا هیچ مقامی از مقامات و هیچ نعمتی از
نعمتها و هیچ فیضی از فیضها و هیچ رحمتی از رحمتها باالتر از عبودیت
نیست که خداوند آن را به کسی انعام کرده باشد .اگر امری از این باالتر بود
او را لقب خاتم انبیاء صلی اهلل علیه و آله قرار میداد میفرماید تبارک الذی
نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا اگر عظیمتر از عبودیت چیزی
بود آن را به پیغمبر خود میداد و آن وقت نام او را بر حسب آن چیز میگذارد
و همچنین نام آن بزرگوار را عبداهلل گذارد فرمود انه لما قام عبداهلل کادوا
یکونون علیه لبدا نام حقیقی آن حضرت عبداهلل است و از این محبوبتر نامی
در نزد خدا برای او نیست و آن را تو مقدم بر مقام رسالت میداری در تشهد
نماز و میگویی اشهد ان محمدا عبده و رسوله پس بنده بودن او را مقدم بر
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رسول بودن او میداری به جهت اینکه این مقام عبادت مقامی است بسیار
عظیم و بسیار خطیر و خداوند عالم تاج افتخار بر سر هر پیغمبری که
خواست بگذارد او را به اسم بندگی مفتخر و سرافراز فرمود فرموده و اذکر
عبدنا ایوب و همچنین و اذکر عبادنا ابرهیم و اسمعیل و اسحق پس پیغمبران
را به نام بندگی در کتاب خود یاد کرده.
و اگر بخواهی فی الجمله به طور اختصار عظمت مقام عبودیت را بدانی
عرض کنم حضرت صادق علیه السالم میفرماید العبودیه جوهره کنهها
الربوبیه فما خفی فی الربوبیه اصیب فی العبودیه و ما فقد فی العبودیه وجد
فی الربوبیه این بندگی یک جوهری است که حقیقت آن ربوبیت است پس
هر چه در ربوبیت مخفی است در عبودیت گذارده شده و هر چه در عبودیت
پنهان است در ربوبیت یافت میشود .اگر در ظاهر به صفت عبودیت است
لکن در باطن ربوبیت است .به حسب ظاهر نگاه کن ببین اگر تو را بندهای
باشد صادق در بندگی و از روی اخالص بندگی تو را بکند کم کم کار او
به جایی میرسد که او را امین ملک و مال خود میکنی ،اختیار جمیع مال
خود را به دست او میدهی .پس عبودیت او امری است که عاقبت او آقایی
است .آقا کدام است آن است که حکم بر سایرین کند اختیار هر چه بخواهد
داشته باشد .پس معلوم شد که عبودیت او امری است که عاقبت او آقایی
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است و همچنین در درخانه خداوند عالم اگر کسی صادق شد در بندگی و
خالص شد در عبودیت این عبودیت عاقبت او ربوبیت و فرمانفرمایی خواهد
شد .نشنیدهای در حدیث قدسی میفرماید یاابن آدم انا رب اقول للشیء کن
فیکون اطعنی فیما امرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون .و این مقام
مقام ربوبیت است هر کس قادر باشد و فرمان دهد بر آنچه بخواهد این
ربوبیت دارد و این مقام به عبودیت حاصل خواهد شد .در این دنیا بعد از
آنی که آینه خود را فانی کرد آفتاب را مینمایاند ،چون خود را پنهان کرد
آفتاب را ظاهر کرد ،چون از خود گذشت آفتاب را یافت ،چون از هستی
خود لب بست به جمال و نور آفتاب لب باز کرد ،چون خود او از دیدهها
پنهان شد از او جز آفتاب چیزی پیدا نشد .پس فنای آینه امری است که عاقبت
او آفتاب نمودن است و زوال او امری است که عاقبت او وجود آفتاب است
همچنین بنده اگر خود را در نزد خداوند عالم چنین کرد خودسری را از سر
انداخت و به کلی در جنب موالی خود مضمحل و فانی شد نماینده جمال
او میشود ،نماینده کمال او میشود ،نماینده اسماء و صفات او میشود .پس
خلعت ربوبیت را خداوند به او انعام میکند و او را مربی مادون خود میکند
و صاحب حکم و فرمان میشود .پس تو را آفریدهاند از برای ربوبیت ،اگرچه
به ظاهر گفتهاند تو را برای عبودیت آفریدهایم ،لفظ دوتا است لکن معنی
یکی است .یعنی تو را آفریدهام برای عبودیت که حاصل کنی ربوبیت را پس
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مپندار که این تکالیفی که بر تو کردهاند تحمیلی است بر تو گذاردهاند،
مشقتی است بر تو حواله کردهاند هیهات نگفتهاند و نخواستهاند مگر صفات
ربوبیت را .آخر چه گفتهاند گفتهاند تحصیل علم کن عالم خدا است گفتهاند
تو هم عالم باش ،گفتهاند تحصیل حکمت کن حکیم خدا است گفتهاند تو
هم حکیم باش ،گفتهاند بینا باش بصیر خدا است ،شنوا باش سمیع خدا است،
گفتهاند جود و کرم داشته باش خداوند جواد و کریم است تو هم جواد و
کریم شو ،گفتهاند شکر احسان مردم کن خداوند شکور است تو را گفتهاند
شکور باش ،گفتهاند رحمت بر زیردستان کن خدا رحیم است تو را گفتهاند
رحیم باش ،گفتهاند با مردم وفا کن وفی خدا است تو را گفتهاند به صفت
خدایی آراسته باش ،از سر گناهان مردم عفو کن عفو خدا است تو را گفتهاند
به این صفات آراسته باش ،چه خواستهاند از تو جز صفت خدایی ،گفتهاند
عادل باش عادل خدا است از تو خواستهاند به صفت خدایی آراسته باشی.
پس این عبودیت در دنیا نامش عبودیت است و ربوبیت در آخرت است .پس
تو را آفریدهاند که رب و مربی شوی برای کسانی که مادون تو هستند .پس
این امر کوچکی نیست این امر بسیار عظیمی است و شاید از آنچه عرض
کردم بدانی مطلبی را و آن این است که هرگز طلب رحمت از خدا مکن
اگر تو رحم به غیر نمیکنی ،اگر تو رحم به غیر نکنی محال است خدا بر تو
رحم کند .پیغمبر فرموده ارحم ترحم رحم کن تا بر تو رحم کنند اگر تو
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رحم کننده به بندگان نیستی مظهر رحیم نیستی ،آینه نماینده اسم الرحیم
نیستی متوجه اسم الرحیم نیستی و اگر متوجه اسم الرحیم نیستی معلوم است
آفتاب اسم الرحیم بر تو نتابیده و اگر آفتاب اسم الرحیم بر تو نتابیده کی
رحمت خدا شامل تو میشود ،تو میخواهی به بندگان خدا قساوت کنی و
رحم نکنی و خدا بر تو رحم کند این ممکن نیست یا میخواهی که تو عفو
نکنی از تقصیر مردم و عفو خدا به تو تعلق بگیرد نخواهد گرفت اگر عفو
خدا به تو تعلق گرفت المحاله از آینه وجود تو عفو پیدا است.
تجربه میخواهی بکنی آینهای را برابر آفتاب بگیر و قرص آفتاب که افتاد در
آینه از آینه عکس به جای دیگر میافتد آینه عکسانداز شده به جهت آنکه
توجه به آفتاب کرده اگر توجهی به آفتاب نمیداشت عکس در او نبود .پس
اگر خبر از احوال آینه نداری ببین عکس بر در و دیوار دارد یا نه؟ اگر دارد
معلوم است توجه به آفتاب کرده و اگر بر در و دیوار عکسی ندارد توجهی
به آفتاب نداشته ،آفتاب هم در او نیست .و این مسألهای بود که پشت مومن
را میشکند .نگاه کن به آثار مردم و ببین از ایشان چه بروز میکند و به در
و دیوار وجودشان چه افتاده .اگر کسی را میبینی به در و دیوار وجود او
عکس کذب افتاده است ،آیا ائمه طاهرین کاذبند نعوذباهلل حاال این هر چه
میخواهد اظهار زهد بکند نگاه کن ببین چگونه از این کذب بروز میکند!
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اگر کذب از این بروز کرد یقینا آینه وجود این متوجه خدای صادق نیست،
متوجه نبی صدیق صادق نیست ،متوجه ائمه صادقین صدیقین نیست یقینا.
پس المحاله آینه وجود این متوجه است به شیطان ،متوجه است به ابیبکر و
عمر و عثمان ،چرا که فرمودند نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من
البر التوحید مائیم اصل هر خیری و از فروع ما است هر نیکی که یکی از آن
نیکیها توحید خدای عزوجل است و اعداونا اصل کل شر و من فروعهم کل
قبیح و فاحشه دشمنان ما اصل هر شری هستند و هر بدی از فروع ایشان
است .پس اصل هر خیری آل محمدند علیهم السالم و هر نیکی نور ایشان
است و جمال ایشان است و اصل هر شری اعدای ایشانند و هر شری و
فسادی ظل ایشان است .پس اگر از انسانی دیدی کذب به در و دیوار
وجودش بروز کرد بدان این شخص آینه او متوجه نیست به خدا و رسول و
حجتها بلکه آینه او متوجه اعداء است ،هیچ معطلی ندارد اگر از توی دلش
خبری نداری نگاه به اعمالش کن میفرماید یقین المرء یری فی عمله پس
اگر از زبان او کذب و غیبت و فحش و تهمت بروز کرد بدان که آینه وجود
او متوجه به اعداء است و اگر از زبان او ذکر و علم و حکمت و اصالح میان
مومنین و دعا و ثنا و تالوت قرآن و صلوات بر محمد و آل محمد علیهم
السالم بروز کرد این متوجه است به خدا و رسول و ائمه طاهرین صلوات
اهلل علیهم اجمعین.
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پس از اینجا بشناس قدر خود را و قدر سایر مردم را بدان ،هیچ نگاه به
ادعاهای مردم مکن و گول ادعاهای مردم را مخور ابدا بلکه نگاه کن به
اعمال ایشان و آثاری که ازایشان ظاهر میشود «ان آثارنا تدل علینا» از آثار
مردم باید پی برد به حقیقتهای مردم و دلهای مردم .پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله فرمود اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور اهلل بپرهیزید از تیزهوشی مومن
که او به نور خدا نظر میکند ،نمیشود او را گول زد او گول نمیخورد،
مضایقه نیست کسی در نزد او بگوید من مرد بسیار صاحب خلق مومنی
هستم او بگوید او هم بگوید بله بله البته معلوم است حاال تو خیال میکنی
گول خورد حاشا مومن گول نمیخورد آیا شنیدهای اعضای مردم روز قیامت
شهادت میدهد به آنچه کرده ،اینجا هم مومن که نگاه میکند به کسی
اعضای آن کس شاهد زبان و ادعایند ،آنچه زبان ادعا میکند اعضای او
شهادت میدهند حاال یا میگویند راست میگوید یا میگویند دروغ
میگوید .پس به ادعای مردم آدم حکیم عالم گول نمیخورد .حاال تعارف
میکند و میگوید آنچه شما بگویید من اطاعت میکنم و لکن از سر نیم
غاز اگر بگویی بگذر نمیگذرد ،حاال این شاهد میشود برای کذب این قول
که میگفت هر چه بفرمایید اطاعت میکنم .تو از سر نیم غاز نگذشتی و
خیر تو در این بود و نجات و صالح تو در این بود چطور هر چه بگویم
اطاعت میکنی پس چطور گول میخورد حاال گول نمیخورد آدم عاقل
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لکن مردم خیالشان میرسد گول خورد ،او هم که نمیآید پرده مردم را پاره
کند میگوید راست میگوئید بلی چنین است و لکن یخادعون اهلل و رسوله
و الذین آمنوا و ما یخدعون اال انفسهم و ما یشعرون خیالشان میرسد که با
خدا و رسول و مومنان خدعه کردند و آنها را گول زدند و گول نزدند مگر
خود را و نمیدانند ،پس خودشان را گول میزنند من که خواستهام گول بزنم
خودم گول خوردهام به جهت آنکه خیالم رسیده که او را گول زدهام و لکن
خودم گول خوردهام ،عصیان دیگری هم باالی آن عصیان کردهام ،قوز باال
قوزی برای خودم درست کردهام.
خالصه برویم بر سر مطلب .مطلب این بود که بندگی مقام خطیری است،
چه گفتهاند به شما غیر صفات خدایی .به عبارت دیگر اینکه خلق نکردهاند
شما را مگر برای اینکه به صفات خدایی آراسته شوید .پس هیچ امری از این
باالتر آیا سراغ دارید که فایده خلقت بتواند باشد .یک چیزتان بدهند که شما
نان بخورید این عظیمتر است یا به صفات خدایی آراسته باشید؟ ملکی به
شما بدهند عظیمتر است یا به صفات خدایی شما را آراسته کنند؟ نه در دنیا
امری از این باالتر است ،نه در برزخ ،نه در آخرت .آخر چه مثل این است
حور مثل این است؟ نه ،قصور مثل این است؟ نه ،بلکه همه اینها فرع این
مقامند و اصل همه این است .پس در تمام ملک خدا مقامی باالتر از این
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نیست که انسان به صفات خدایی آراسته باشد و خدا این ملک را آفرید تا به
صفات خدایی آراسته شوند و این امر امری است که خدا باید به آن اعتنا کند
و هزار هزار عالم را بیافریند و شایسته است و امری است بسیار بزرگ و
الیق اینکه حاصل خلقت باشد هست .باری همین که عبودیت در میان خلق
منتشر بشود یا عبودیت در کسی ظاهر بشود به قدری که عبودیت در تو
ظاهر شد همان قدر عارف خواهی بود و هر قدر عارف شدی همان قدر از
معرفت در تو ظاهر شده که او را شناختهای .اگر اقرار به علم او کرده باشی
باید در خود دیده باشی.
سه قسم معرفت است یک دفعه شما آتش ندیدهاید ابدا من میآیم یکدفعه
برای شما وصف آتش را میکنم میگویم و شما میشنوید و یاد میگیرید و
از آن یقین برای شما حاصل میشود یک دفعه این طور معرفت به آتش پیدا
میکنید .دفعه دیگر این است که من دست شما را میگیرم و میبرم پیش
آتش و میگویم این آتش و آتش را نشان شما میدهم و شما به چشم خود
آتش را میبینید ،به المسه خود آتش را درک میکنید و گرم میشوید و اما
قسم سیم آن است که تو را در آتش اندازند و تو خود آتشی شوی سوزان و
چنان فانی شوی که از تو به جز آتش هیچ پیدا نباشد ،این است منتهای معرفت
و این است کمال معرفت که تو سر تا پا نماینده آتش شوی .آتش نمیشوی
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باز تو توئی لکن آینه سر تا پا نمای آتش میشوی آیا نمیبینی این دودی که
از سر فتیله بر میخیزد و به آتش در میگیرد این دود آتش نیست لکن آینهای
است که سرتاپا آتش را مینمایاند ،باورت نمیشود پف کن ببین چگونه
برودت آن پف و آن هوا حرارت را از تن این دود بیرون میکند و آتش میرود
و دود تیره میماند ،باز تا نزدیک آتش ببری تا خوب که گرم شد دو مرتبه
مشتعل میشود و آینه سرتاپا نمای آتش میشود .تو هم اگر در آتش بیفتی و
بسوزی زغالی میشوی سرخ شده و در گرفته به آتش و از آینه قابلیت تو آتش
پیدا است تو آتش نیستی و لکن آینه نماینده آتش هستی .پس این است تمامی
معرفت آتش و کمال معرفت آتش و شخص اگر به این مقام رسید کمال
معرفت را حاصل کرده و لکن آن کسی که از قسم دویم است از بیرون نگاه
میکند ،دستی از دور بر آتش دارد به این جهت معرفت کامل ندارد ،با خبر
از بواطن آتش نیست ،ظواهر آتش را میبیند و اول آنکه از دور کلماتی و
صفاتی چند از آتش میشنود که هیچ آگاهی از آتش ندارد چیزی میشنود.
بسا آنکه چیزی میشنود و خیاالتی پیش خود میکند وقتی که نزدیک آتش
رفت و آتش را دید میبیند خیاالتی واهی بوده ،همچنین آنچه مردم از علم
توحید به طور شنیدن یاد بگیرند معرفتی به خدا ندارند الفاظی چند میگویند
و خیاالتی پیش خود میکنند و اما آن کس که اطالعی بر آیات آفاق و انفس
دارد و در آفاق و انفس نظر کرده و مشاهده آیات خدا را کرده و عارف
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میشود به آیات کبرای خدا و در او میبیند آیات خدا را این از قسم دویم
است که آتش را دیده این هم باز به نهایت معرفت نرسیده لکن مقصود اصلی
آن است که تو در آتش توحید بیفتی و فانی بشوی علی ممسوس فی ذات اهلل
اگر به آن مقام رسیدی که ممسوس شدی یعنی فانی شدی و خود را گم
کردی و او را یافتی ،خود را پنهان کردی و او را آشکار ،از خود زبان بستی
و به او زبان گشودی و چنان فانی شدی که تو آمد خورده خورده رفت من
آهسته آهسته به این مقام که رسیدی عارف به حق خدایی و نهایت معرفت
برای تو حاصل شده.
پس بدان و آگاه باش که این عبودیت که مردم را به آن امر فرمودهاند معرفه
اهلل است به جهت آنکه معرفت آن است که سر تا پا صفات اهلل را بشناسی و
چون تو به این صفات درگرفته شدی و ظاهر و باطن تو به صفات اهلل در
گرفت سرتاپا نور خدا در تو در میگیرد و چراغی میشوی به آتش توحید
درگرفته در میان جمع ،پس در این هنگام مقام تو مقامی میشود که عارف
به تو عارف به او خواهد بود ،جاهل به تو جاهل به او خواهد بود ،گفتار تو
گفتار او خواهد بود ،دیدار تو دیدار او خواهد بود .پس نهایت معرفت همان
نهایت عبودیت است و نهایت عبودیت همان نهایت معرفت است .پس
اختالفی در میان قرآن و حدیث قدسی نشد که خلقت الخلق لکی اعرف و
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قرآن ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون هر دو یکی شد و در حقیقت ما را
برای عبادت آفریدهاند و در حقیقت ما را برای معرفت آفریدهاند و در حقیقت
ما را برای ربوبیت آفریدهاند .لکن ربوبیت که میگویم نه مقصودم خدایی
است که خلق را خلق کردهاند برای خدایی ،ربوبیت همه جا نه به معنای
خدایی است .ملعون است ،سگ است ،نجس است هر کس چنین بگوید
بلکه ربوبیتی که میگویم به معنی فرمانفرمایی است .شما را ارباب ملک
خود میگویند .ارباب جمع رب است و رب یک نفر است ،مربا شخص
شربتدار مربی اوست و رب او است حاال هیچ خدا شد؟ نه خدا نشد.
همچنین دده تو هلل تو مربی تواند و خدا نمیشوند و لکن مربی تو هستند
تربیت تو را کردهاند نه اینکه اگر اطاعت شرع بکنی و عالم شوی ده نفر
دیگر را تربیت خواهی کرد و به حد کمال میرسی؟ پس مردم را برای اینکه
به حد کمال برسند و مربی شوند و صاحب امر و نهیی شوند و فرمانفرما
شوند آفریدهاند پس متفق شد قرآن و حدیث .اگر بگویی ما را برای معرفت
آفریدهاند راست است چرا که معرفت کامل حاصل نمیشود مگر به عبودیت
چنانکه عبد اول رسول خدا صلی اهلل علیه و آله کمال معرفت را حاصل کرد
لکن مردم از بس پی علم نمیروند و معنی عبادت را نمیفهمند گاه است
خیال میکنند عبادت همان نماز است و خم و راست شدن ،دیگر آنکه سوار
میشود و نیزه بر میدارد میرود جهاد میکند اسمش عبادت نیست یا اینکه
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میرود حاجتی از مومنین روا کند این به نظر مردم اسمش عبادت نیست و
عبادت همان نماز است هیهات در جمیع اعمال انسان را عبادتی است ،در
هر کاری عبادتی است ،ای بسا خنده کنندهای که عابدتر است از گریه
کنندهای ،بسا کسی که در کوچه و بازار دارد میدود و عابدتر است از کسی
که مسجد آمده و نماز میکند به جهت آنکه آن کسی که در کوچه و بازار
میدود به نصرت مظلومی میدود میرود حاجت مومنی را برآورد او آن
عبادت را کرده و جمیع آن عبادات اسم خدا است و صفت خدا است و نور
خدا است و نام خدا است .پس تو اگر به آتش عبادت در گرفته شدی و
عبداهلل شدی معرفت کامل حاصل کردهای .پس غافل نشوند قومی از شما
چنانکه پیشینیان غافل شدند و نام خود را عرفا گذاردند و گفتند ماها عارف
به خدا هستیم و از آن طرف جمیع عبادات و شرایع را ترک کردند و به هیچ
وجه از شریعت اطالع نداشتند و ندارند .آخر تو چطور عارف باللهی که از
شریعت اطالع نداری .پس معرفتی نیست مگر عبادت و همین است معرفت
کامل و عارفترین مردم عابدترین مردم است و عابدترین مردم عارفترین
مردم است .مپندارید عرفان همین است که این مزخرفات را به هم ببافند و
هی آه بکشند که عوالم هست یا اینکه تحقیق کنی که جبرئیل چند تا بال
دارد حاال اینها را هم یاد گرفتی حاال این معرفت شد و این شد عارف به خدا
نه واهلل عارف به خدا نشد باز گول نمیخورد خدا و پیغمبر و ائمه و اولیاء
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که نام خود را حکما بگذارند و نام خود را شیخی بگذارند عبادت و شیخی
هم دو لفظند و یک معنی دارند .واهلل عابدترین مردم شیخیترین مردمند و
شیخیترین مردم عابدترین مردمند .به محض یادگرفتن بعضی کلمات آدم
شیخی نمیشود ،نه واهلل شیخی نیست .شیخی کسی است که همه عبادات
را به قدری که میتواند و متمکن از آن هست به جا بیاورد و اال اسم خود را
شیخی بگذارد و شراب بخورد و کباب بخورد و دروغ بگوید و اذیت
برادران بکند آیا این ممکن است شیخی باشد؟ نه واهلل شیخی نیست .بلکه
عرض میکنم اگر در والیتی صد هزار نفر باشد یک نفر شیخی در میان آنها
باشد حاال اگر توی این والیت راستگوتر از این پیدا شد این شیخی نیست،
اگر توی آنها صاحب وفاتر از این پیدا شد این شیخی نیست ،معلوم است آنها
متوجه خدا شدهاند و تو متوجه شیطان شدهای این چه بندگی است برای خدا
که تو جفا کنی و مخالف تو وفا کند این شیخی نشد چه بندگی شد که تو
دروغ بگویی و مخالف تو راست بگوید خاک بر سر ما .پس نیست آن کس
شیخی که در والیتی که صد هزار جمعیت دارد وفا کنندهتر از اویی در میان
آنها باشد و این جفا کرده باشد ،امانت گذارتر از اویی در میان آنها باشد و
این خیانت کرده باشد این نخواهد شد .ببین تو اگر خواسته باشی به عبادت
مشغول شوی برای تو ممکن نیست مگر اطاعت شریعت بکنی و اطاعت
شریعت نمیتوانی بکنی تا طلب شریعت را نکنی پس طلب شریعت بکن اوال
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پس حاصل خلقت تو عبادت شد و آن را نمیتوانی به جا بیاوری مگر به
شریعت و شریعت را نمیتوانی بشناسی مگر علم به شریعت پیدا کنی و علم
به شریعت نمیتوانی پیدا کنی تا پیش عالم به شریعت نروی .پس باید رفت
پیش علما و طلب علم از آنها کرد طلب العلم فریضه علی کل مسلم طلب
علم فریضه است مثل نماز ،نماز یعنی چه نماز را تو به علم فهمیدی ،روزه
را به علم فهمیدی پس علم از نماز واجبتر است از روزه واجبتر است از
جمیع فرایض واجبتر است اطلبوا العلم و لو بالصین طلب علم کنید اگر چه
باید به چین رفت اگر در آنجا عالمی سراغ کردید که علم از او باید آموخت
باید بروی و طلب علم از او بکنی ،طلب علم که کردی شریعت میدانی،
شریعت که دانستی عمل میکنی ،عمل که کردی عبادت کردی ،عبادت
که کردی مقام ربوبیت برای تو حاصل میشود ،مقام ربوبیت که برای تو
حاصل شد غایت خلقت در تو پیدا شده ،به منتهای حیات ابدی و دوام
سرمدی خواهی رسید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
عرض کردم که قدری از مطالب را در لنگر گفتهام و تمام آنها را اعاده
کردن مشکل است .پس آنچه از مقدمات گفتهام به طور اختصار اینجا
میگویم تا آنهایی که نشنیدهاند مطلع باشند .حاال از جمله مقدماتی که عرض
کردهام این است که خداوند عالم جل شأنه جمیع خلق را برای عبادت
آفریده و عبادت یعنی بندگی و بندگی یعنی به قاعده و رسم بنده بودن عمل
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نماید .بنده در نزد موالی خود باید چگونه سلوک کند انسان هم در نزد خدا
همان طور باید سلوک کند .سلوک دو سلوک است یکی سلوک آزادگان
است ،یکی سلوک بندگان .سلوک آزادگان دلخواه خودشان است به رأی و
میل خودشان آنچه میکنند میکنند .به آزاد میگویند چرا چنین کردی؟
میگوید دلم خواست ،چرا چنین پوشیدی؟ دلم خواست ،چرا چنین
خوردی؟ دلم خواست .و اما سلوک بنده غیر سلوک آزاد است .آن تابع اراده
موالی خود است به او میگویند چرا این را پوشیدی؟ میگوید به من این را
پوشانیدند ،چرا این را خوردی؟ میگوید به من این را خورانیدند ،چرا این
راه را رفتی؟ میگوید مرا فرستادند و همچنین .پس فرق مابین بنده و آزاد
این است که بنده تابع موالی خود است و شخص آزاد تابع هوی و هوس
خود است .حاال ماها باید فکر کنیم ببینیم ماها چکارهایم .آیا ما آزادیم یا
بندهایم؟ اگر بندهایم به رسم بندگی و به طور بندگان باید عمل کنیم نه به
رسم بوالهوسان و خودسران و خودرأیان ،آنچه از اکابر دین به ما رسیده آنچه
از احادیث ائمه اطهار سالم اهلل علیهم به ما رسیده است این است که مومن
آنچه میکند ،هر کاری که میکند ،هر گامی که بر میدارد و میگذارد تدبر
کند که آیا این کار را آیا خدا به من اذن داده بکنم یا نه؟ اگر اذن به او دادهاند
بکند ،اگر اذن ندادهاند نکند .بنده وقتی بنده میشود که هر کار که میخواهد
بکند فکر کند که آیا آقا این کار را به من اذن داده یا نداده؟ فرموده یا
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نفرموده؟ اگر فرموده ،بکند اگر نفرموده نکند .اگر چنین کرد این شخص
را بنده میتوان گفت و اال بنده نیست و این امر بسیار عظیم است.
سه تکلیف به شما کردهاند که در تمام شریعت به آن اشکال مطلبی نیست.
یکی از آن سه تکلیف این است که ذکر کنی خدا را در جمیع احوال از این
مشکلتر کاری نیست .میفرماید معنی این نه این است که بگویی سبحان
اهلل و الحمدهلل و ال اله االاهلل و اهلل اکبر بلکه یعنی در هر حالتی و هر کاری
متذکر خدا بشوی ،ببینی خدا به تو اذن داده این کار را بکنی یا اذن نداده این
است معنی یاد خدا در جمیع احوال و اال سبحان اهلل سبحان اهلل سبحان اهلل
گفتن ،زبانت چیزی میگوید و در دلت و اعضاء و جوارحت فکر جایی
دیگر هستی ،یاد خدا هیچ نیستی پس این ذکر نشد .دویمی انصاف الناس
من نفسک فهمش در عربی آسان است و لکن این مضمون را بخواهی فارسی
کنی خیلی حرف باید زد تا معلوم بشود .حاصل آنکه اگر از مردم چیزی
بخواهی و تو چیزی بخواهی اگر حق به جانب مردم است انصاف مردم را
بدهی اگرچه درباره خود تو کاری کرده باشند .فکر کن ببین این کاری که
به تو کرده حق داشته یا حق نداشته اگر حق داشته انصاف دهی ،اگر حرف
بدی به تو گفته فکر کن ببین راست گفته یا دروغ اگر راست گفته انصاف
دهی .مثال به من گفته احمق .حاال من باید فکر کنم ببینم راست گفته یا
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دروغ وقتی فکر کنم میبینم راست گفته کسی که معصیت خداوند عالم را
میکند احمقترین مردم است ،باید انصاف دهم .پس باید با مردم در جمیع
مطالباتشان ،در جمیع حقوقشان ،در جمیع گلههاشان انصاف بدهی ببینی
اگر حق به جانب او است اعتراف کنی و بگویی حق با شما است و هکذا،
این دو تا .سیمی از آن سه تکلیف هم مواسات با برادران است در مال .این
هم از جمله امور مشکلهای است که بر شما فریضه کردهاند .مواسات با
برادران این است که مالی که هست مال خدا بدانی و خلق را عیال خدا
بدانی .آنچه باید به مصرف خود برسانی برسانی اگر از مصرف تو زیاد آمد
به او بدهی اگر مصرف تو و او مساوی است قسمت کنی ،نصف را تو
برداری و نصف را به او بدهی و اگر او زیاده از تو خرج دارد و تو کمتر خرج
داری زیادتر را به او بدهی و این داخل چیزهای مشکل است و گفتنش در
این زمانه در این اوقات حاصلی ندارد .در این زمانه طلب مردم را نمیدهند
تا به مواسات برسد.
باری مقصود این بود که ذکر اهلل فی کل حال مشکل است و همین است
عالمت بندگی .پس تو هر کاری که میخواهی بکنی فکر کن ببین اگر
رضای موالی تو در آن هست آن را باید بکنی اگر رضای موالی تو در آن
نیست آن کار را نکنی و این بندگی بر حسب اعضای تو مختلف میشود،
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هر یک از اعضای تو بنده خدایند و برای آن بندگیی هست .مثال از چشم
دیدن بر میآید او باید بندگی خدا را به دیدن بکند ،از گوش شنیدن بر میآید
او باید بندگی خدا را از شنیدن بکند ،مثال چشم میخواهد به چیزی نظر کند
فکر کن ببین آیا رضای خدا در این هست که من نظر کنم یا نه؟ اگر نیست
چشم خود را بر هم بگذار و نگاه مکن .گوش تو میخواهد چیزی بشنود
ببین اگر رضای خدا هست گوش بده اگر رضای خدا نیست گوش خود را
بگیر یا از آنجا برخیز برو و همچنین عبادت پای تو رفتار است اگر میخواهی
جایی بروی ببین رضای خدا در آن هست یا نه؟ اگر هست در آن راه برو،
اگر رضای خدا نیست در آن راه مرو و همچنین دست تو و زبان تو و جمیع
اعضای ظاهره تو همه بنده خدایند و هر یک مأمور به خدمتی هستند و باید
آن بنده در آن خدمت عامل باشد و به انجام برساند و چنانچه اعضای ظاهره
تو همه بندهاند و هر یک خدمتی دارند همچنین اعضای باطنه تو هم هر یک
بندهای هستند از بندگان خدا ،مأمور به خدمتی هستند که باید آن خدمت را
به انجام برسانند و این مشکلتر است از خدمتهای اعضای ظاهره تو ،بندگی
آن اعضای ظاهره بسیار آسانتر است .بسا کسی که جمیع اعضای او به
خدمت موال مشغول است اما روح خود را و عقل خود را و نفس خود را
نمیتواند نگاه بدارد .مثلی عرض کنم یخ را میتوانی سه گوشه و چهار گوشه
کنی و مدتهای مدید سه گوش میماند برای تو چهارگوش میماند برای تو
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به هر شکلی که او را بسازی به همان شکل میماند و لکن آب سه گوش و
چهارگوش برای تو نمیایستد به جهت آنکه آب روان است و لطیف و صافی
است و آن طوری که تو بخواهی نمیایستد و اطاعت تو را نمیکند به جهت
آنکه روان است لکن یخ منجمد است و خشک اطاعت تو را میکند هر
طوری آن را بداری ،اما آبی که روان است اطاعت تو را نمیکند .چنین است
تن تو و جان تو .اما جان تو روان و لطیف و روحانی است مثل باد و هوا که
لطیف هستند اما تن تو منجمد است و بسته و چیزی است ثقیل و غلیظ چون
چنین است این بدن را میتوانی واداری رو به قبله و تا هر وقت بگویی بایست
میایستد ،میتوانی او را بخوابانی و تا هر وقتی بخواهی میخوابد ،بخواهی
آن را راه ببری میرود تا هر جایی که تو بخواهی .مثل سنگی که آن را
بغلطانی تا هر جا که میخواهی اما جان تو لطیف است و روان است مثل هوا
و باد .تو هوا را نمیتوانی منجمد بکنی ،نمیتوانی آن را به قید خود در آوری
مثال به باد میگویی متوجه این دیوار باش متوجه میشود اما تا غفلت کردی
میبینی رفته است هند ،میگویی متوجه این حدیث باش تا غافل شدی یک
مرتبه میبینی سر از روم در میآورد ،میگویی متوجه خدا باش میبینی رفت
فرنگ و هکذا این اطاعت کردن روح و نفس و مشاعر باطنی بسیار امر
مشکلی است بدن را میشود باز داشت به بندگی اما تنم در مسجد و دل در
خرابات .هزار نفر را میبینی که همه در مسجد جمع میشوند و صدا به تکبیر
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و تهلیل بلند میکنند و مثل زنبور عسل همهمه دارند لکن دل یکی مکه
است ،دل یکی هند است ،هر کسی یک دردی دارد ،دلش در جایی است
بدنهاشان مجتمع است ،سنگها است که کنار هم آنها را چیدهاند .لکن آن
ارواح لطیفه اگر به ربقه و چنبر عبودیت در آمدند و کنده بندگی را به پای
خود زدند که اگر مدتهای مدید او را رخصت ندهند چشم از آن جایی که
مأمور است بر ندارد آن وقت به بندگی خود عمل کرده.
باری خیال شما هم بندهای است از بندگان خدا و مأمور است به بندگیهای
چند اگر غیر آن کارها را کرد خودسری کرده خیال و فکر شما مأمور است
که متوجه شود به آنچه محبوب خدا است و فکر کند در آنچه محبوب خدا
است و در آنچه غضب خدا در آن است فکر نکند .عیسی فرمود به حواریین
که موسی شما را نهی از زنا کرد فرمود زنا نکنید من شما را نهی از تفکر زنا
میکنم به جهت آنکه خانهای که در زمین آن آتش کنند اگر چه آتش به سقف
آن خانه نرسد لکن دود سقف را سیاه میکند .در دلهای شما اگر خیال زنا
آمد و فکر زنا کردید اگر چه زنا در نامه عمل شما ننویسند لکن انس
میگیری به زنا خورده خورده وحشت تو تمام میشود عادت میکنی و غالبا
آنچه بر دل میگذرد بر اعضاء همان جاری میشود .ببین کسانی که دائم
فکر اربابی هستند تا مجلس منعقد میشود و بنا میکنند حرف زدن میگویند
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حسینآباد چطور شده ،کمالآباد چطور شده ،فالنجا چطور است و فالنجا
چطور خواهد شد و همینها را میگوید به جهت آنکه توی دلش همینها
است ،بر زبانش همینها جاری میشود .آنی که حاکم است تا مینشیند چاپار
از تهران آمد ،کی چه گفت ،فالن چه کرد ،چه فرمان برای کجا دادند و
هکذا .همچنین آن کسی که مال است تا مجلس منعقد شد مسألهای طرح
میکند از هر کس که میداند آن را میپرسد یا گفتگوی آن را میکند به
جهت آنکه آن مسائل در دل او غلبه دارد بر زبانش جاری میشود هر کسی
را میخواهید بدانید در باطنش چه غلبه دارد ببینید مشغول به چیست ،دائم
ذکر چه را میکند هر چه را که مشغول به آن است در باطنش همان غلبه
دارد حاال اگر فکر زنا کنی انس به زنا میگیری انس که گرفت خورده
خورده به زبان میآید صحبتش را میآورد .در این شهر فالن کس زنا کرده
بود و آن را چه کردند و کی میخواست زنا بکند و خورده خورده هی انس
بیشتر میگیری هی انس و هی انس تا اینکه میبیند به همین چشم دنیایی زنا
را و وحشتی نمیکند تا اینکه مرتکب میشود و باک ندارد .پس عیسی فرمود
که من شما را نهی از تفکر زنا میکنم به جهت آنکه آتشی که در خانه کردند
اگر چه به سقف آن نرسد لکن سقف سیاه میشود .در دل که این فکر را
کردید در سقف بدن شما که دماغ شما باشد خورده خورده این سواد پیدا
میشود و انس در خیال و فکر شما میگیرد و خیال شما فاسد میشود خیال
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که فاسد شد اعمال فاسد از انسان سر میزند در هر چیزی که شما تفکر
کنید همین طور است .اگر معصیت را کسی فکر کند خورده خورده انس
میگیرد تا اینکه مرتکب میشود اینهایی که مبتال میشوند به شراب خوردن
اول اسم شراب را میشنود وحشت میکند ،کمکم با شرابی همین که رفیق
شد خورده خورده انس به اسمش میگیرد ،خورده خورده به اسم شراب که
انس گرفت خورده خورده به خانه او میرود ،خورده خورده پیش روی او
میخورند و رم نمیکند تا اینکه به جایی میرسد که او را تکلیفی هم میکنند
و او استنکاف میکند لکن باز شب دیگر میرود تا اینکه به او میدهند که
مزهاش را ببین چطور است میچشد میگوید تلخ است و متعفن ،معذلک
باز شب دیگر میرود این دفعه میخورد خورده خورده طوری میشود که
قرابه([ )]54را سر میکشد و باک ندارد ،جمیع عالم همین طور است .پس
انسان باید فکر کار خود را بکند و فکر و خیال را رخصت ندهد به معصیت
بلکه تمام فکر و خیال خود را به ذکر خدا مشغول بدارد به توجه خدا و
رسول بدارد .پس فکر تو بندهای است از بندگان خدا و او را بندگیی است.
پس باید در آنچه فکر میکنی به امر خدا و رضای خدا باشد و اگر رضای
خدا در آن نباشد آن فکر را نکنی ،همچنین علمهایی که تحصیل میکنی باید
علمهایی باشد که رضای خداوند عالم در آن است .پس علم سنیها را نباید
تحصیل بکنی زیرا که رضای خدا در آن علم نیست ،علم بدعتها را نباید
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تحصیل بکنی رضای خدا در آن نیست لکن علوم آلمحمد علیهم السالم را
که همه نور است و خیر به تو اذن دادهاند که آن را تحصیل بکنی ،علم غیر
ایشان علم نیست .همچنین عقل شما بندهای است از بندگان خدا و او را
بندگیی است ،بندگی عقل آن است که تحصیل یقین کند ،تحصیل امیدواری
کند یعنی مشاهده فضل خداوند عالم را بکند ،اجتناب کند از شک و از شبهه
و از تردد در امور دین ،ایمن نباشد از غضب خدا ،امید نداشته باشد مگر به
خدا ،ناامید نباشد از رحمت خدا و اخالق حسنه را ترک نکند و اخالق ذمیمه
را نگیرد و آنها را ترک کند ،اگر چنین کرد عقل هم به رسوم بندگی عمل
کرده .همچنین فواد شما و آن حقیقت ذات شما آن هم بندهای است از
بندگان خدا و باید بندگی کند بندگی او این است که تحصیل کند معرفت
خدا را ،تحصیل کند محبت خدا را ،بر هر چیزی خدا را اختیار کند ایثار
کند خدا را بر خود لفظش عربی است باید خیلی لفظها گفت تا فارسیش
معلوم شود .ایثار کند یعنی دائم خدا را بر خود اختیار کند و از خواهش خود
اجتناب کند ،خدا را بگیرد و خود را واگذارد ،خدا را یاد کند و خود را
فراموش کند ،برای خدا بکند آنچه میکند و برای خود نکند ،دائم در خدمت
خدا واقف باشد ،آنچه به آن امر صادر میشود مرتکب شود ،آنچه از آن نهی
میشود از آن باز ایستد اگر چنین کرد و عارف به خدا شد بندگی خود را
کرده و اگر غیر این کرد به این طور که عوض اینکه محبت تحصیل کند
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بغض تحصیل کرد ،عوض معرفت انکار تحصیل کرد این شخص عبادت
غیر خدا را کرده و خودسری کرده و بندگی خدا نکرده عبادت خدا وقتی
کرده که معرفت و محبت خدا را و اولیاء را تحصیل بکند و دائم در خدمت
خدای خود واقف باشد وقتی چنین کرد آن وقت میشود بنده خدا.
باری مقصود از آنچه عرض کردم این بود که شاید از این بیانها بیابید که هر
چیزی بندگی او بر حسب حال او است از عقل تو نخواستهاند که رکوع و
سجود کند ،از نفس تو نخواستهاند غسل جنابت کند ،عقل و نفس تو جنب
نمیشود که غسل جنابت ضرور داشته باشد ،بدن جنب میشود و حدث از
او سر میزند ،باید بدن را شست نه روح را ،روح مومن جنب نمیشود و
حدث از او سر نمیزند و چون جنب نمیشود و حدث از او سر نمیزند وضو
و غسل ندارد .روح بندگیی دارد به طور خودش که طور روحانیت است و
باید عبادت خدا را آن طور بکند .پس بسا روحی که عابد است و حال آنکه
بدن او مشغول کارهای خودش است و در ظاهر عبادتی نمیکند .مردم عابد
را کسی میدانند که دائم نماز کند از نماز که خسته شد قرآن بخواند ،از آن
خسته شد تسبیح دست بگیرد و ورد بخواند و دائم توی مسجد افتاده باشد
و هیچ کاری دیگر نکند ،همچو کسی را مردم عابد میدانند .اما آن کسی
که با این و آن مینشیند و برمیخیزد و دائم میخندد و شوخی میکند اگر
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چه روح او عابد باشد او را عابد نمیخوانند به جهت آنکه این مردم نمیدانند
رسم عبادت را عابد آن است که اطاعت موالی خود را بکند به هر خدمتی
که او را امر کنند آن خدمت را به انجام برساند ،اگر چشم او را حکم کنند
به نظر کردن خدمت گوش را نباید چشم بکند ،اگر گوش را حکم کنند به
شنیدن خدمت چشم را از او نخواستهاند ،خدمت زبان گفتن است ،خدمت
دست باز شدن و بسته شدن و دادن و گرفتن است ،خدمت پا رفتن و
بازگشتن است ،خدمت روح علم است .روح بسا آنکه شب و روز به علم
که خدمت او است مشغول است و همسر عابدی هم ظاهرا کمتر عبادت
کرده و معذلک رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود فضل عالم بر عابد
مثل فضل من است که پیغمبرم بر ادنای خلق .حاال ببین چقدر فضیلت دارد
به جهت آنکه عابد بدن او حرکت میکند مثل سنگ مازاری([ )]55هی او
را گردانیدهای و او هم گشته ،کاری دیگر نکردهای لکن عالم روح او دائم
در عبادت است خواب او عبادت است ،بیداری او عبادت است ،نشستن او
عبادت ،برخاستن او عبادت ،نظر کردن او عبادت ،شنیدن او عبادت و
چگونه عبادتی که ثواب عمل چندین عابد که به آن علم عمل کردهاند خدا
به او میدهد به جهت آنکه او است عامل به همه آن اعمال .پس ثواب همه
آن اعمال برای او است و از صاحبش هم چیزی کم نمیشود آنها ثواب خود
را دارند و همه ثواب آنها را هم به این میدهند .مثلی عرض کنم شما اگر در
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خانهای ایستاده باشی جمیع این عکسهایی که در آینهها پیدایند اگر تو رکوع
کنی همه رکوع میکنند ،اگر تو سجود کنی همه سجود میکنند آیا نه این
است که صد هزار عکس از تو در آینه هست و صد هزار رکوع در این آینهها
پیدا میشود و صد هزار رکوع اگر حسن دارد آن عکسها همه از تو است و
عکس تو است و حال آنکه آن عکسها از آینهها گم نشد هست و لکن جمیع
آن حسنها و مدح برای تو است به جهت آنکه همه عکس از تو است .این
است که صاحب سنت حسنهای که در میان مردم سنت حسنه گذارده باشد
جمیع مردمی که به آن سنت عمل میکنند ثواب همه مال آن کس است الدال
علی الخیر کفاعله از آن طرف هم همچنین است الدال علی الشر کفاعله.
باری پس جمیع آن ثوابها که کردهاند کسانی که از عالمی اخذ کردهاند همه
مال آن عالم است از همین جا بدان که از روزی که ائمه این شریعت را
آوردهاند تا روز قیامت هر کس عمل به حق کرده یا میکند عکس جمال
ایشان و عکس عمل ایشان است و به این جهت ثواب همه برای ایشان است
ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و همچنین
از آن طرف بدان که اعدای آلمحمد علیهم السالم که این بدعتها را
گذاردهاند و این معاصی را مرتکب شدهاند تا روز قیامت هر کس به بدعتی
از آنها راه رود یا آن معاصی را مرتکب شود جمیع گناهش برای آن روسای
ضاللت است که این گناه را سنت گذاردهاند و در نامه عمل آنها نوشته
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میشود و آنها را به همه آن گناهان عذاب خواهند داد ،همچنین است عالم
در روز قیامت از برای او نوری است که هر کس در دنیا از علم او منتفع
شده روز قیامت به نور او متمسک خواهد بود و دست به دامان او میزند و
میرود به همراه او به بهشت به جهت آنکه آنچه که او دارد جمیع نیکیی که
تحصیل کرده همه را از آن عالم اخذ کرده ،پس دست او به دامان آن عالم
است پس هر جا او میرود اینها هم میروند اگر آن عالم از قول محمد و آل
محمد علیهم السالم گفته پس آن عالم متمسک به نور محمد و آلمحمد
علیهم السالم خواهد بود و آنهایی که از آن عالم گرفتهاند متمسک به نور
آن عالمند هر جا که محمد و آلمحمد علیهم السالم رفتند اینها هم از عقب
ایشان خواهند رفت این است معنی شفاعت و اعظم مراتب شفاعت .پس هر
کس رابطهای به ایشان پیدا کرد او متمسک به ایشان شده آن وقت به شفاعت
ایشان و به کشش ایشان میرود به بهشت.
باری مقصود این بود که عبادت روح علم است و علم حق است و عبادت
بدن عمل حق است و اما عبادت عقل شما آن یقینهایی است که تحصیل
میکنید ،آن امیدهایی است که به خدای خود تحصیل میکنید ،مشاهدههایی
است که برای فضل خدا میکنید ،آن اخالق حسنه زکیهای است که تحصیل
کردهاید ،در عالم عقل عبادت همینها است صاحب خلق نیکو راه میرود
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و در نامه عمل او عبادت ثبت میشود ،صاحب وفا همچو دائم در عبادت
است به جهت آنکه وفا عملی است عقالنی ،نیست مثل نماز که هر وقت
خم و راست بشوی کرده باشی و اگر نشوی نکرده باشی این عمل بدن است
که این طور است لکن عمل عقل اگر صاحب وفایی همیشه وفا داری
همچنین کسی که صاحب جود و کرم است الزال در نامه عمل او ثواب
نوشته میشود به جهت آنکه همیشه این خلق زکی را دارد همچنین شخصی
است دوست آل محمد علیهم السالم این همیشه در نامه عمل او ثواب نوشته
میشود الزال شب و روز عبادت برای او نوشته میشود به جهت آنکه الزال
دوست است و الزال دوستی محمد و آلمحمد و دوستی اولیاء خدا را دارد.
پس شب و روز او را عابد میگویند لکن نمازگزار شب و روز او را مصلی
نمیگویند هر وقت نماز گذارد مصلی است ،همچنین حاج هر وقت حج
کرد حاج است لکن اخالق حسنه را که تحصیل کنی الزال آن خلق با تو
هست و ثواب آن برای تو ثبت است .پس شخص صاحب یقین دائم در
عبادت است و چگونه عبادتی که اعظم عبادات است اعظم از علم همه
علمای عالم است .این یقین مخصوص مقام نقبا است چنانکه علم مخصوص
مقام نجبا است لکن نماز و روزه اینها عبادت ظاهری است و عبادت
جسمانی است و کسانی که روحانیت دارند عبادت آنها علم است و کسانی
که به مقام عقل رسیدهاند عبادت آنها یقین است و کسی که صاحب مقام
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حقیقت شد عبادت او این است که مشاهده جمال خدا را کند ،مشاهده انوار
خدا را نماید و چنین کسی دائم الحضور است دائم در حضور خداوند خود
به عبادت مشغول است و عبادتی میکند که از آن اعظم در ملک خدا عبادتی
نیست ،یک نفس او از جمیع اعمال عاملین از روزی که آدم به دنیا آمده
است تا زمان خاتم تا قیام قیامت آن یک نفس ثوابش بیشتر است مگر کسی
که او هم اهل این مقام باشد .سایر مردم که عبادت خدا را میکنند مشاهده
انوار خدا را نمیکنند و خدا را نمیشناسند لکن این که مشاهده میکند یک
نفس که میکشد در آن یک نفس عارف به خدا است و خدا را دوست
میدارد پس افضل است این یک نفس او از جمیع اعمال جمیع عمل کنندگان
تا قیامت .آخر همچو میشود که ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده
الثقلین و آن به این جهت است.
و از آنچه عرض کردم معلوم شد وجه اختالف احادیثی که وارد شده در
ثواب زیارتها و اعمال همه یک زیارت است میبینی در یک جایی فرمودهاند
ثواب یک حج و یک عمره به او میدهند ،جایی دیگر میفرمایند ثواب دو
حج و دو عمره ،جایی دیگر ثواب ده حج و ده عمره ،در جایی دیگر به هر
قدمی ثواب حجی و عمرهای میفرماید در نامه عمل او نوشته میشود ،در
جایی دیگر به هر نفسی حجی و عمرهای و هکذا اینها همه به جهت اختالف
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عاملین است یک ال اله اال اهلل که عارف به خدا میگوید از صد هزار کرور
ال اله اال اهلل که عابد میگوید افضل است به جهت آنکه او نمیداند چه
میگوید .خیلی فرق است میان آن که میداند و نمیداند و در نظر نمیآید
عبادت آن شخص عارف پیش مردم و عبادت آن عابد در نظر مردم میآید و
لکن یک ال اله اال اهلل که این بگوید از جمیع اعمال این عابد و جمیع عابدان
که در روی زمین بودهاند و هستند و خواهند بود تا قیامت افضل خواهد بود.
پس یافتید که شخص عارف معرفت او به خدا عبادت است و شخص عاقل
یقین او به خدا عبادت است و شخص عالم همان علم او عبادت است و
مردمان جسمانی که به آن مقامات نرسیدهاند همچو شخصی عبادتش
حرکات ظاهری است از رکوع و سجود و سایر اعمال و چون اینها را دانستی
از آنچه عرض کردم معلوم میشود که خداوند که در حدیث قدسی میفرماید
من خلق کردم خلق را تا اینکه مرا بشناسند و در قرآن میفرماید من خلق
نکردم جن و انس را مگر برای عبادت این دو اختالف ندارند .پس این دو
کالم یکی است اول عباده اهلل معرفته پس اگر میگویی خدا مردم را برای
معرفت آفریده راست میگویی و اگر میگویی مردم را برای عبادت آفریده
است راست میگویی ،معرفت همان عبادت است ،عبادت همان معرفت
است ،بنده باید بندگی کند و همه اینها بندگی است.

صفحه | 724

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
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بعضی از مقدماتی که در تفسیر این آیه شریفه الزم بود در هفتههای گذشته
به طور اختصار عرض کردم ،باز بعضی از آن مقدمات معرفت عبادت است
که عبادت چیست و عابد کیست و معبود کیست .فرق میان اینها را الزم
است بیان کنیم و بشناسیم .عبادت در زبان عربی به معنی بندگی است در
زبان فارسی عجمها فارسیها میگویند بندگی و عربها میگویند عبادت.
همین کارهائی که غالمها میکنند بندگی است و به زبان عربی عبادت
میگویند و بندگی یعنی کارهائی که برای بنده شایسته است و از بنده مناسب
است بعمل آورد و کاری که مناسب بندگان نیست اگر بعمل آورد بنده
نیست ،این آزادگی است .اگر کاری که مناسب بنده است بعمل آورد بنده
است و اگر خالف آن کرد خودسری و خودرأیی و آزادگی کرده ،بندگی
نکرده .پس بنده کسی است که به رسوم بندگی عمل میکند و اگر به رسوم
بندگی عمل نکرد او اسم خود را به غلط بنده گذارده به جهت آنکه به رسم
بندگی عمل نمیکند .مثل آنکه کسی اسم خود را نجار بگذارد و نجاری
نکند و به رسم نجاری عمل نکند نجار نیست این اسم خود را به غلط نجار
گذارده؛ نجار کسی است که نجاری بکند .همچنین بنده کسی است که
بندگی کند و به رسوم بندگی عمل کند واال نام دیوار را بنده بگذار ،طفلی
که تولد میکند اسم او را بنده بگذار ،حاال اسمش بنده است و هیچ بندگی
هم نکرده .بندگی به معنی عبادت است ،اصل عبادت و روح در تن جمیع
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عبادتها و بندگیها فرمانبرداری موال است به جهت آنکه این فرمانبرداری به
منزله تنه درختی است که از برای این شاخ و برگهای بیحد است و آن شاخ
و برگها همه جهات بندگی و فروع بندگی است به جهت آنکه بندگی آن
است که در خانه آقا را جاروب کنند ،بندگی آن است که در خانه آقا را آب
بپاشند ،بندگی آن آب دادن است به آقا ،شام دادن است ،قلیان دادن است،
اینها رسوم بندگی است نه اینکه همه اینها شاخ و برگ فرمانبرداری است؟
اگر موالی او به او نگفته باشد و این کارها را بکند خودسری و خودرأیی
کرده .در خانه جاروب کردن بندگی است اگر به فرمان موال باشد ،آب
پاشیدن بندگی است اگر به فرمان موال باشد ،آب دادن و شام دادن بندگی
است اگر به فرمان موال باشد ،جمیع خدمات بندگی است اگر به فرمان و
امتثال امر موال باشد و اگر به فرمان موال و امتثال امر موال نیست دل خود او
خواسته است این کارها را بکند ،بندگی نکرده اطاعت دل خود را کرده و
اطاعت موال اسمش را گذارده .پس روح بندگی و حقیقت بندگی جمیعش
فرمانبرداری است .پس بنده یعنی فرمانبردار .حاال این فرمانبرداری شاخ و
برگی دارد و آن این است که میگوید برو بازار گوشت بخر ،نان بخر،
جاروب کن ،آب بپاش ،اینها همه شاخ و برگ بندگی است .پس بنده کسی
است که فرمانبردار باشد ،بنده آن کسی را میگویند که امتثال امر موال را
میکند و از آنچه موال نهی کرده است باز میایستد .اگر امتثال امر موال را
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کرد بنده است و اگر نکرد آزاد است اگرچه آزاد نیست لکن ادعای آزادی
دارد و ادعای آزادی در این درخانه غلط است زیرا که هرچه جز ذات مقدس
خداوند عالم است جل شأنه بنده است و مخلوق .پس آزادی در حقیقت
ادعای خدائی است به جهت آنکه اول خلق اول بندگان است ،اول خلق
محمد است صلی اهلل علیه و آله و او است بنده حقیقی خدا و تو میگوئی
اشهد ان محمدا عبده و رسوله پس از اول ماخلق اهلل که محمد است صلی
اهلل علیه و آله تا انتهای خلق جمیعا بندهاند از برای خدا نهایت بعضی از آن
بندگان در رسم بندگی قویترند و عمل به رسوم بندگی میکنند و بعضی
اگرچه بندهاند لکن در رسوم بندگی تکاهل میکنند یا تعمد خالف میکنند.
از بنده بودن به حسب خلقت بیرون نمیروند لکن بندگی نکردهاند ،بنده
شرعی به آنها نمیتوان گفت واال جمیع مخلوقات بنده حقیقی خداوند عالمند
جل شأنه .پس بنده فرمانبردار موال شد و بنده را عابد در زبان عربی
میگویند ،عبد را در زبان عربی عابد هم میگویند عابد یعنی بندگی کننده
و عبد یعنی بنده و بنده همان است که بندگی کننده است .پس اگر در خود
فرمانبرداری از برای خداوند عالم میبینی نام خود را میتوانی بنده بگذاری
و خود را عابد بشمری و هرگاه در خود فرمانبرداری خدا را نمیبینی و امتثال
اوامر او را نمیکنی و اجتناب از نواهی او نمیکنی مگو من بنده خدا هستم
به جهت آنکه تو فرمان او را نمیبری پس تو بنده نیستی یاغی هستی .چگونه
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بندهای و حال آنکه بندگی نمیکنی؟ این است معنی عبد .همچنین عابد
کسی است که در جمیع احوال و اوقات خود فرمانبردار برای خدا باشد اما
معبود آن کسی است که فرمانده است و امر کننده و نهی کننده ،زیرا که تو
که فرمانبرداری عابدی پس معبود تو فرمان دهنده تو است و تو اطاعت او را
میکنی و فرمان او را میبری پس او معبود تو است یعنی آن کسی که تو را
فرمان میدهد و امر و نهی به تو میکند چنین کسی معبود تو است یعنی
مطاع تو است ،یعنی آن کسی است که او را اطاعت میکنی و فرمان او را
میبری .نه به خیال شما برسد که عبادت اسمی است برای این نماز و این
روزه و این خمس و زکات و حج که هرگاه کسی اینها را کرد حاال این
عبادت خدا را کرده ،نه بلکه عبادت یعنی فرمانبرداری .هرگاه این کارها را
به فرمان خدا کردی عبادت خدا کردهای و اگر به فرمان خدا نکردی و اینها
را به فرمان شیطان کردی اسم این کارها عبادت خدا نیست ،بندگی شیطان
است .پس تو اگر صدقه بدهی ،روزه بگیری ،روضهخوانی بکنی ،بروی
زیارت بکنی ،حج بکنی ،ذکر بکنی دائم و هکذا جمیع اعمالی که از شما
سرمیزند قابل این است که عبادت خدا باشد و قابل این هم هست که
عبادت غیر خدا باشد .آیا نشنیدهای آن حدیث را که میفرمایند من اصغی
الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق ینطق عن اهلل فقد عبداهلل و ان کان الناطق
ینطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان هرکس که گوش بدهد به سخن
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سخنگوئی بتحقیق که بندگی او را کرده ،پس اگر سخنگو از جانب خدا
سخن میگوید بتحقیق که بندگی خدا کرده و بندگی او راجع به خداست و
اگر سخنگو از جانب شیطان سخن میگوید بندگی او راجع به شیطان است.
پس آن کسی که در اندرون دل تو تو را به هیجان میآورد از برای نماز ،ببین
کیست تو را به هیجان آورده برای نماز؟ آیا وحی ملک و الهام ملک است و
خوف خدا و شوق مناجات خدا و ذکر خدا است که تو را به هیجان آورده؟
یا آنکه در دل تو خواهشی است هوائی است هوسی است امر شیطان است
خیال ریائی و سمعهای داری؟ پس نگاه کن که تو را به هیجان میآورد؟ این
عمل را تو به فرمان که میکنی؟ اگر به فرمان خداست عبادت خداست و تو
داری عبادت خدا را میکنی و اگر این کارها را به هوی و هوس خود میکنی
و به خواهش خود کردی عبادت شیطان کردی این است که میفرماید
الیبالی الناصب صلی ام زنا صام ام سرق تفاوت نمیکند برای ناصب چه نماز
کند چه زنا کند ،چه روزه بگیرد چه دزدی کند ،هیچ فرق نمیکند .در نظر
جهال این نماز عبادتی میآید این نماز با زنا هرگاه برای خدا نباشد هیچ فرق
نمیکند بلکه یک فرق دارد که نماز خبیثتر میشود از زنا ،نماز او گندیدهتر
میشود از زنای او ،زنای او از نماز او خیلی بهتر است ،عذاب او برای این
زنای او از عذاب او برای نماز او کمتر است .عرض کنم تا واضح شود .هر
غذائی که لطافت او بیشتر است چون متعفن شد و از او عذره تولد شد
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متعفنتر میشود و هر غذائی که کثیفتر است و غلیظتر است چون متعفن
شود و غائطی بعمل بیاید از آن غذای لطیف گندش کمتر است .نان ارزن
که متعفن شد گندش کمتر میشود تا گوشت و روغن و غذاهای لطیف گند
آنها عفونت آنها بیشتر است به جهت آنکه چیزی که کثیف است و غلیظ
است روحانیت زیادی ندارد و چون روح او از تن او برود زیاده مردار
نمیشود و آن غذای لطیف چون روحانیت زیادی دارد چون روح از تن او
بیرون رود زیاده مردار میشود و از این جهت زیاده گندیده میشود مانند
انسان و حیوان و درخت .درخت روحانیت چندانی ندارد وقتی آن را بریدند
و قطع کردند عفونتی ندارد اما حیوان چون فیالجمله روحانیتی دارد وقتی
روح از بدن حیوان بیرون رفت بیش از درخت عفونت میکند لکن نه به قدر
انسان ،و اما انسان چون روحانیت او از حیوان بیشتر است و چون مرد زیاد
میت میشود و موت در او تأثیر عظیم میکند از این جهت فاسدتر و متعفنتر
میشود .مثل ظاهر اگر سنگی را از سر دو ذرع بیندازی چندان صدمهای
نمیخورد و اگر سنگ را از صد ذرع بیندازی خیلی صدمه میخورد و اگر
سنگی را از سر هزار ذرع بیندازی صدمه خیلی بیشتر میخورد از آن سنگی
که از سر صد ذرع انداختی ،ریزریز میشود .حاال همچنین است انسان
ارتفاع مقام او و قرب او به خداوند عالم زیاده است وقتی که ساقط شد و
مبدء ،روحانیت خود را از او گرفت عنایت امر خود را که آن روح باشد که
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قل الروح من امر ربی از او برداشت و از سر هزار ذرع افتاد زیاد فاسد میشود
و عفونت او خیلی جاها را میگیرد و میگنداند .حیوان قرب زیادی به مبدء
پیدا نکرده بود وقتی خدا روح خود را از او بگیرد از سر صد ذرع راه بیشتر
نیفتاده و فساد زیادی و عفونت بسیاری نمیکند اال قلیلی و اما درخت دو
ذرع بیشتر ارتفاع ندارد و روحانیت او بسیار کم است وقتی روح او را خدا
از او میگیرد عفونتی برای او حاصل نمیشود ،چیزی از او نگرفتهاند .از
گدای دوپولی دوپول را که گرفتی جمیع مایملکش را که از او گرفتی دو
پول گرفتهای هیچ نگرفتهای لکن از آن کسی که هزار تومان پول دارد وقتی
هزار تومان را گرفتی هزار تومان گرفتهای .هزار تومان کجا و دو پول کجا!
و از آن کسی که یک کرور دارد اگر یک کرورش را گرفتی یک کرور از
او گرفتهای ،آن صدمه یک کرور میخورد و آن صدمه هزار تومان را
میخورد و آن صدمه دوپول را میخورد .دوپول چه صدمهای دارد؟ مشهور
است به گدا چه یک نان بدهی چه یک نان از او بگیری فرق نمیکند .سنگها
چون حیاتی ندارند و حیاتی از ایشان گرفته نشده عفونتی نمیکنند اما درخت
فیالجمله حیاتی دارد آن حیات را که از او میگیرند کمی متعفن میشود و
اما انسان چون صاحب حیات است وقتی حیات از تن او بیرون رفت خیلی
میگندد و عفونت میکند .پس دانستی که هر چیزی که لطیفتر است اگر
گندید گندیدهتر میشود و هر چیزی که کثیفتر است اگر گندید چندان
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عفونت زیادی نمیکند .پس از این است که نماز نواصب و کسانی که از
روی ریا و سمعه نماز میکنند و عبادات را برای خدا میکنند بدتر است از
معاصی .این اعمال لطافتش زیاد است و استقامت این اعمال و وضع این
اعمال مطابق حکمت شده است و بسیار دقایق و لطایف در این اعمال
گذارده شده .چون این اعمال فاسد شد و برای غیر خدا شد هرآینه چنان
گندیده میشود که هیچ عملی به گندیدگی آن عمل نمیشود .پس در جهنم
آن درکی را که ناصب برای نمازگزاردن برای خود تحصیل کرده هیچ درکی
پستتر از آن و مقابل با آن نمیشود .با هیچ زنائی با هیچ فسقی برابری
نمیکند ،عقوبت هیچ عمل قبیحی با عقوبت آن نمازی که آنبدبخت کرده
مقابل نمیشود .آیا نمیبینی در این دنیا هیچکس به زنای او گول نخورد و
مغرور نشد اما چون نماز کرد با آن تضرع و خشوع و زاری جمعی را گمراه
کرد ،دل بعضی را نرم کرد و آنها فریب او را خوردند و ریا کرد و شرک
ورزید به خداوند عالم .پس این بدتر است غرض نماز باطل فاسد که برای
خدا نباشد از زنا و لواط هزار مرتبه بدتر است به قدری که خود نماز شرافت
بر سایر اعمال دارد و هیچ عملی برابری با این نماز نمیکند نماز قطب جمیع
اعمال است ،این نماز عمود دین است اگر این نماز قبول شد جمیع اعمال
مقبول خواهد شد و اگر این نماز مردود شد جمیع اعمال مردود خواهد شد.

صفحه | 733

باری سخن در این بود که مانند جاهالن شماها دیگر گمان مکنید که عبادت
منحصر به این اعمال است و هرکه خم و راست میشود و گریه میکند یا
حج میرود این را مرد عابد صالحی بدانید ،حاشا .گول مخورید نگاه کنید
فرمان که را میبرد؟ ببینید به گفته که عمل میکند؟ میبینی مردکه نماز
میکند و اشکش میریزد مثل باران ،وقتی از او میپرسی که این نماز را به
قول که کردی؟ به قول حضرت ابیحنیفه .نماز به قول ابوحنیفه چه نمازی
شد؟ نماز وقتی نماز است که به قول خدا باشد چنانکه روزی شیطان به
عیسی عرض کرد که قل ال اله اال اهلل حضرت عیسی فرمود کلمه حق الاقولها
بقولک کلمه حقی است اما به قول تو نمیگویم زیرا که اگر به قول تو گفتم
عبادت تو شده ،عبادت خدا نشده .پس کلمه ال اله اال اهلل عبادت نیست
فرمانبرداری عبادت است .اگر این کلمه را به فرمان شیطان گفتی
عبدالشیطانی و اگر به فرمان خدا گفتی عبداللهی .چنانکه نصاری آمدند
خدمت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله گفتند آنچه تو در حق ما گفتی واقع شده
بود اما اینکه گفتی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل مالها و عباد
خود را خدایان گرفتند ،کی نصاری همچو کاری کردهاند؟ کی ما مالها و
عباد خود را خدایان گرفتیم؟ فرمودند آیا نه این است که از برای شما حالل
میکردند چیزی را و اطاعت میکردید و حرام میکردند چیزی را و اطاعت
میکردید؟ عرض کردند بلی این کار را میکردیم ،این بود ،راست گفتی.
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فرمودند همینطور مالهای خود را خدای خود گرفتهاید .آیا نه این است که
خدا در قرآن میفرماید الماعهد الیکم یا بنیآدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم
عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم آیا من عهد نکردم با شما ای
بنیآدم که عبادت شیطان مکنید و عبادت مرا کنید؟ راه راست همین عبادت
من است پس خدا از شما عهد گرفته که او عبادت کرده شود ،عهد نکرده
فرمان شیطان را ببرید ،عهد نکرده که فرمان شیطان برده شود .بیائید پنبه
غفلت از گوش خویش بیرون کنید ،بدانید که آنانی که امر میکنند زیردستان
خود را به معصیت و نمیتوان طوری دیگر گفت ،به همین لفظ باید گفت
که آنانی که امر میکنند زیردستان خود را به معصیت و آن زیردستان امتثال
فرمان او را میکنند عبادت کردهاند او را برغم انفشان و به کوری چشمشان
عبادت کردهاند او را زیرا که میگوید به او معصیت را بکن و او هم میکند
و ثبت میشود در نامه عمل او که عبد فالن زیرا که عبد یعنی کسی که
فرمانبرداری بکند .پس مگوئید ما بنده خدائیم نهایت او به من امری کرده و
من اطاعتش را میکنم ،خیر همین عبادت او است .عبادت یعنی
فرمانبرداری ،نماز که عبادت نیست ،نماز مثل جاروبکشی است.
جاروبکشی را اگر آقا گفته میکنی این شد بندگی ،این شد اطاعت آقا و
اگر یک کسی به تو گفته جاروب کن و تو به امر او کردهای این بندگی آقا
نشد ،بلکه آقا نمیخواست تو جاروب کنی .پس جاروب عبادت نیست
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فرمان بردن عبادت است .پس نماز هم عبادت نیست فرمان بردن عبادت
است .پس آنانی که عبادت میکنند بندهاند و آنانی که امر میکنند ایشان را
به معصیت و اطاعت ایشان را میکنند اینها عبد ایشانند برغم انفشان در روز
قیامت خوانده میشوند که ای کسانی که عبادت کردید زید را ،بنده زید
بودید زیرا که هرچه او گفت تو شنیدی ،پس تو عبد اوئی و یاغی خدائی پس
تو عبد اوئی پس ثواب را هم برو از او بگیر و ثواب نمیتوانند بدهند و این
در همه مراتب جاری است از عالم خودمان حرف بزنیم .مثال اگر گویندهای
بگوید این کار مستحب است یا این کار واجب است یا این کار حرام است
یا مکروه است یا مباح است ،کسی این را گفت مثال فقیه تو گفته عالم تو
گفته مجتهد تو گفته و تو او را اطاعت کردی .اگر این از کتاب خدا و سنت
رسول صلی اهلل علیه و آله گفته تو فرمان او را که بردی فرمان خدا رابردهای
به جهت آنکه اطاعت رسول را کردهای و من یطع الرسول فقد اطاع اهلل خدا
به این لفظ گفته تا مردم وحشت نکنند ،هرکس فرمانبرداری خدا را
میخواهد بکند باید فرمان محمد و آلمحمد راببرد .آیا بر در حرم ایشان
نرفتهای نخواندهای عبدک و ابن عبدیک المقر بالرق و التارک للخالف
علیکم ای موالی من من بنده توام و پسر دو بنده توام ،اقرار به زرخریدی تو
دارم ،زرخرید و مملوک توام ،هرچه تو در من حکم کنی روا است پس تو
باید اطاعت بکنی موالی خود را تو عبد ایشانی به جهت آنکه من یطع
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الرسول فقد اطاع اهلل پس اگر این کالم را دانستی دیگر هیچ اشکالی در آن
حدیث برای تو نماند که از حضرت امیر روایت شده که فرمود انا العابد و
انا المعبود یعنی من فرمانبردارم و من فرماندهم .فرمانبردارم برای خدا پس
عابدم و معبودم به جهت آنکه فرماندهام ،فرمان جمیع امت با من است .پس
اگر اطاعت مرا کردید اطاعت خدا را کردهاید ،اطاعت حضرت امیر
فرمانبرداری او است .پس او است فرمانده این امت و امت بنده اویند یعنی
فرمانبردار او من اصغی الی ناطق فقد عبده آیا نشنیدهای حدیث مشهور و
معروف را که اطفال در مکتبخانهها میگویند من علمنی حرفا صیرنی عبدا
آیا حضرت امیر یک حرف هم یاد این امت نداده است؟ پس جمیع این امت
عابد اویند وقتی عابد او شدند پس معبود است پس مطاع است و فرمانده
است و خودش هم بنده و فرمانبردار است برای خدا« .ای بر ز آفرینش و کم
ز آفریدگار» پس او است فرمانبردار خدا که خدا به او امر کرده و او اطاعت
کرده خود او میفرماید انا عبد من عبید محمد زیرا که من یطع الرسول فقد
اطاع اهلل و فرمانبردار رسول بود پس چون علی فرمانبردار رسول بود و
فرمانبرداری رسول فرمانبرداری خدا است پس او عابد است برای خدا .برای
جمیع کائنات معبود است و مطاع جمیع موجودات است و فرمانفرمای
جمیع مخلوقات است .نه اینکه جاهلی برود بیرون و بگوید فالنکس بر منبر
عالنیه میگفت عبادت علی را باید کرد .هرکس چنین حرفی بزند که بگوید
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عبادت علی را باید کرد یا عبادت خدا را و علی را با هم کرد علیه لعنه اهلل
و المالئکه و الناس اجمعین .مشرک است به خدا هرکه غیر خدا را در عبادت
با خدا شریک میکند و کافر است هرکس هرکه غیر خدا را عبادت کند.
بفهمید چه میگویم آنچه میگویم این است که علی مطیع خدا است و مردم
مطیع علی هستند اگر روایت کنند از من برای کسی اینطور روایت کنند نه
غیر اینطور چنانکه وقتی امام علیه السالم در زندان بود یا حضرت رضا یا
حضرت موسی ،شخصی از شیعیان رفت خدمت ایشان فرمودند روایت
کردهاند از ما که ما گفتهایم مردم بنده ما هستند ،به کی به کی قسم که ابدا
ما چنین حرفی نزدهایم ،این حرف حرف ما نیست ولکن من گفتهام که مردم
عبد طاعت ما هستند فلیبلغ الشاهد الغائب عبد خلقت نیستند لکن جمیع
مردم عبد طاعت ما هستند .اگر کسی روایت میکند اینطور روایت کند
این را گفتهام و میگویم .پس همه باید مطیع محمد و آلمحمد علیهم السالم
باشیم و هرکس اطاعت کند مخلوقی را در معصیت عبادت کرده او را و
مشرک به خدا شده است و عبادت کرده غیر خدا را .نمیبینی خدا میفرماید
و مایومن اکثرهم باهلل اال و هم مشرکون بیشتر مردم ایمان نمیآورند به
خداوند عالم مگر اینکه باز مشرکند و عمل به شریعت نمیکنند یعنی ایمان
آوردهاند لکن عبادت غیر خدا را میکنند یا عبادت مخلوقی را میکنند،
فرمان ظالمی جابری را میبرند ،فرمان شیطان را میبرند یا اطاعت هوای
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خود را میکنند افرأیت من اتخذ الهه هواه فرمان هرکه غیر از خدا است که
برد در همه این احوال مشرک میشود ولکن نام او مومن است ولکن اشهد
ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسولاهلل بر زبان میراند پس مومن است به
خدا و مشرک است در طاعت خدا .پس اغلب مردم اینطورند که مومنند به
خدا و مشرکند .مومنی که هیچ شرک نورزیده باشد ابدا ائمه طاهرینند سالم
اهلل علیهم اجمعین زیرا که از ایشان ترک اولی سرنمیزند چه جای معصیت
صغیره ،چه جای معصیت کبیره .دیگر از ایشان که گذشتی هرکس یک
میلی به چیزی پیدا کرده یا صغیرهای از او سرزده یا کبیرهای از او سرزده یا
متعدد از او سرزده و عبادت غیر خدا را کرده .پس مواظبت کنید به استغفار
و مواظب باشید به تجدید ایمان .آیا نمیدانید اینکه شما را امرکردهاند برای
چیست؟ غافلید از این حرفها؟ اینی که شما را امر کرده که هر روز در اذان
میگوئی اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل و در اقامه خود
میگوئی و همچنین در تشهد خود میگوئی برای این است که باید تجدید
اسالم کنی و گفتن این کفاره گناهان تو باشد و هست و اگر چنین ندانی
چقدر ضعیفاالیمانی .گبری که هفتاد سال از عمر او گذشته در سجده
آفتاب و آتش عمر خود را گذرانیده و ابدا عبادت خدا را نکرده پس از هفتاد
سال میآید یکدفعه میگوید اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسول
اهلل میگوئی مسلمان است و حکم میکنی به ایمان او و میگوئی االسالم
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یجب ماسلف میگوئی جمیع گناهان او به گفتن این کلمه پاک شد و امروز
اگر بمیرد از اهل بهشت است و کسی که پنج وقت نماز میکند و در هر
نمازی در اقامه خود شهادتین میگوید ،در تشهد خود شهادتین میگوید و
تجدید ایمان میکند کفاره گناهان او نمیشود؟ البته کفاره میشود چنانکه
برای این مجوسی شد .چطور شد که یک چیزی که هفتاد سال نجس است
به یک آفتابه آب که بر او میریزی همین حاال پاک میشود و کسی که روزی
پنج دفعه در نماز خود شهادتین میگوید و ایمان خودرا تجدید میکند پاک
نمیشود؟ البته پاک میشود .پس این نماز کفاره میشود برای گناهان لکن
شما متوجه باشید و همین شهادتین را به اذن اهلل بگوئید واال کلمه حقی را به
قول شیطان گفتن فایده ندارد .پس اگر نماز باذن اهلل باشد کفاره گناهان
خواهد بود و گناهان تو پاک میشود بلکه اگر در این چهار رکعت نماز اگر
یک رکعت او درست شد و در آن توجه داشته باشی خداوند جمیع گناهان
تو را میآمرزد ،بلکه اگر در آن یک رکعت یک ذکر را درست گفتی و از
روی خلوص و ایمان و اطاعت خدا گفتی جمیع گناهان گذشته تو آمرزیده
خواهد شد و جمیع اعمال تو مقبول خواهد شد .آیا نمیدانی تو و نمیبینی
اگر کسی هزار سال در اطاق ظلمانی باشد یک طرفه العین و یک لمحه و
یک نظر متوجه آفتاب بشود فیالفور نورانی میشود و آن ظلمت برطرف
میشود؟ حاال گیرم گناهان تو بسیار باشد لکن اگر یک رکعت نماز بکنی
صفحه | 740

و در آن یک رکعت یک ذکر را متوجه باشی و به اطاعت خدا باشد جمیع
بدن تو و ظاهر تو و باطن تو به سبب آن یک ذکر منور خواهد شد به انوار
الهی به جهت آنکه وقتی که نور آمد ظلمت رفت ،جنت آمد دوزخ رفت،
مغفرت آمد گناه رفت .پس این نمازهای پنجگانه به منزله نهر آبی یا حمامی
است بر در خانه شما که تو روزی پنج وقت بروی در آن نهر آب یا در آن
حمام شستشو کنی و شسته شوی و پاک شوی .همچو کسی آیا در بدن او
چرک باقی میماند؟ نه واهلل .پس ان شاءاهلل مواظبت کنید بر این نماز و آن
چیزی که حفظ این نماز را میکند و بهتر چیزی که حفظ این نماز را
میکند نماز جماعت است ،مثل نماز جماعت چیزی نیست چرا شخص تنها
نماز کند؟ الواحد شیطان هرکس که نماز خود را تنها کند و به جماعت
نکند شیطان بر او مستولی خواهد شد لکن نماز را که به جماعت میکند
باید هلل باشد ،برای اقامه سنت رسول باشد ،برای اشاعه آثار اسالم باشد ،برای
تعمیر خانه خدا و اظهار امر و بندگی خدا باشد .اگر در میان جماعت یک
نفر مرحوم بشود جمیع آن جماعت به جهت آن یکی مرحوم خواهند شد،
اگر نماز آن یک نفر مقبول بشود نماز همه مقبول میشود نماز که مقبول شد
باقی اعمال مقبول میشود .مقام مومن عظیم است ،مقام مومن خطیر است
و نماز مومن قبول خواهد شد چگونه نشود و گفته در قنوت خود اللهم اغفر
لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا و دعای مومن مستجاب است .حاال وقتی
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مومن این دعا را کرد و مستجاب شد جمیعا مغفور میشوند .مپندارید مثل
یکپاره عباد جاهل که میگویند اگر من بروم یک گوشه بایستم نماز کنم
حضور قلبم بهتر است ،حواسم جمعتر است .چنین نیست ،نه هر حضوری
را میخواهند و میپسندند .از ما بندگی و فرمانبرداری خواستهاند هرچه آقا
میگوید میباید کرد .حاال اگر آقا بفرماید برو توی طویله اسب را تیمار
کن ،این بگوید خیر ،من از حضور شما جائی دیگر نمیروم ،قرب جوار
شما را طالبم .هرچه او میگوید برو اسب را تیمار کن ،خیر من حضور
مبارک را میخواهم ،از خدمت شما جائی نمیروم ،از روی این مسند
آنطرفتر نمیروم .همچو کسی اطاعت نکرده .اطاعت آن است بروی توی
طویله توی آن پهنها و اسب را تیمار کنی .همچنین نماز را خدای تو از تو
در جماعت خواسته ،نماز جماعت شکوه اسالم است ،شکوه نبوت محمد
است صلی اهلل علیه و آله پیغمبر از ما خواسته همه جمع شویم همه با هم در
حضور یکدیگر سر عجز و مسکنت بر خاک بسائید ،همه با هم تذلل کنید،
همه با هم عرض حاجات خود را کنید .پس اینکه میگوئی میخواهم بروم
یک گوشه بایستم نماز کنم که حضور قلبم بیشتر است ،غلط کردهای .پس
برای حفظ این نماز چیزی بهتر از نماز جماعت نیست لکن مپندارید و ال
قوه اال باهلل که این اصراری که دارم مانند اصرار جاهالن است ،نه خیر
جاهالنه مقصودم نیست بلکه برای منفعت خودتان میگویم .هرکس از شما
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به هر قدری که میتوانید و ممکنتان است ،تا میسرتان است نماز جماعت را
ترک مکنید ،نماز خود را به ازدحام و جمعیت بکنید ،جاها رابر یکدیگر
تنگ کنید ،همه مجالس وسعت دادن خوب است اال نماز که باید تنگ کنید
جا را بر یکدیگر و صف بکشید و نماز کنید .حتی آنکه به قدری جا تنگ
کنید که اگر در حال قیام همه ایستادهاید و جا تنگ شده در حال سجده آن
که نمیتواند سجده کند یک خورده پیش بایستد و سجده کند ،اینقدر هم
تنگیش خوب است به جهت آنکه خدا خواسته حریص بر نماز باشید و سالم
عام که میآیید همه حاضر باشید در نزد آن پادشاه جلیلالشأن در میان بالد
در حضور خلق همگی اظهار تذلل و خضوع برای خداوند عالم بکنید و سر
به خاک بسائید.
باری ،برویم بر سر مطلب ،پس عبادت شد فرمانبرداری خدا و فرمانبرداری
خدا در فرمانبرداری رسول است صلی اهلل علیه و آله  .خدا را تو ندیدهای و
سخن او را نشنیدهای مگر در رخساره نبی او و مگر از زبان نبی او خداوند
عالم نه از در جلوه کرده برای تو نه از دیوار ،نه از سنگ .در درخت جلوه
نکرده ،در حیوان جلوه نکرده در انسان جلوه نکرده بلکه جلوه کرده از برای
تو و ظاهر کرده خود را برای تو از جبهه محمد صلی اهلل علیه و آله  ،با تو
سخن گفته از لسان محمد صلی اهلل علیه و آله و به هیچوجه من الوجوه از
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جای دیگر با تو سخن نگفته مگر از زبان محمد صلی اهلل علیه و آله و پس
از او و از هیچ جای دیگر صدای خدا را نمیتوان شنید مگر از زبان ائمه
طاهرین سالماهلل علیهم اجمعین .پس اطاعت ایشان اطاعت خداست عصیان
ایشان عصیان خداست ،جمیع آنچه منسوب به ایشان است نسبت به خدا داده
میشود چنانکه جمیع اعمالی که اضافه به خدا میکنی نسبت به ایشان داده
میشود .آیا نه این است که میگوئی من احبکم فقد احب اهلل و من ابغضکم
فقد ابغض اهلل و من اعتصم بکم فقد اعتصم باهلل آیا باز نمیخوانی السالم
علی الذین من عرفهم فقد عرف اهلل و من جهلهم فقد جهل اهلل و من تخلی
منهم فقد تخلی من اهلل جمیع اعمالی که اضافه به ایشان است اضافه به خدا
میشود .پس اطاعت ایشان اطاعت خداست و پس از این از ایشان هم که
گذشتی فقهای مذهب ایشان اگر از ایشان میگویند اطاعت ایشان هم
اطاعت خداست و بندگی خداست و اگر به رأی و هوی و هوس خود
میگویند و میگوید عقل من چنین حکم کرده است ،نفس من چنین
پسندیده است ،سلیقه من این را دوست داشته است ،یا انس به کتاب سنیان
و قواعد مخالفان گرفته ،چنین کسی اطاعت او اطاعت شیطان است اطاعت
خدا نیست .اما آن فقیهی که نمیگوید مگر از کتاب خدا ،نمیگوید مگر
از سنت رسول ،نمیگوید مگر از احادیث آلمحمد علیهم السالم اطاعت او
اطاعت آلمحمد است علیهم السالم و رد بر او رد بر آلمحمد است علیهم
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السالم و آن است آن کسی که میفرمایند در حق او و اذا حکم بحکمنا و
لمیقبل منه فکأنما بحکم اهلل استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی رسول
اهلل و هو علی حد الشرک باهلل آن عالم اگر حکم کند و از او نپذیرند به حکم
خدا استخفاف کردهاند و بر آلمحمد رد کردهاند و رد بر آلمحمد رد بر خدا
است و رد بر خدا حکمش حکم شرک به خداست .پس رد بر عالم شیعه
مثل شرک به خداوند عالم است .ابوبصیر عرض کرد که الراد علی کالراد
علیکم؟ ای امام من کسی که بر من این امر را رد کند رد بر شما کرده؟
فرمود الراد علیک هذا االمر کالراد علی رسول اهلل رد کننده بر تو این امر را
مثل رد کننده بر رسول خداست و تو میدانی که هرکس عصیان کند رسول
را عصیان کرده است خدا را و هرکس مخالفت کند رسول را مخالفت خدا
کرده .پس قبول از علمای شیعه قبول از خداست و رد بر ایشان رد بر خداست
و اطاعت ایشان اطاعت خداوند عالم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
دیروز سخن در عبادت بود و خواستم و ال قوه اال باهلل که قدری از معنی
عبادت را عرض کنم و عرض کردم که عبادت به معنی بندگی است و به
رسم بنده بودن عمل کردن .هرکس به رسم بندگان عمل کرد او بندگی
کرده و به قاعده بنده بودن راه رفته ولکن در بندگی مخلوقات و بندگی
خداوند عالم فرقی است و آن این است که مخلوقات اگر بندهای نگاه
میدارند و آن بنده را به بندگی امر میکنند از برای انتفاع خود ایشان است،
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یعنی برای انتفاع آقا ،آقا او را نگاه میدارد خدمتی برای او بکند ،زحمتی از
او کم کند .غرض آقا از غالم خود منتفع میشود و اما خداوند عالم جل
شأنه بندهای را که آفرید و امر به بندگی کرد از برای انتفاع خود نیافریده و
از برای انتفاع خود امر به بندگی نکرده ،بلکه بندگان را آفریده برای انتفاع
خود آن بندگان تا خود آن بندگان به فیضی برسند و از خداوند رحمتی و
نفعی عاید ایشان بشود .خداوند عالم غنی است از خدمت بندگان ،چگونه
نه و حال آنکه دست بندگان به خداوند عالم نمیرسد و چشم بندگان خدا
را نمیبیند و گوش بندگان صدای خدا را نمیشنود و فکر بندگان به خداوند
عالم نمیرسد و عقل بندگان خدا را درک نمیکند و حقیقت بندگان خدارا
احساس نمیکند ،به هیچوجه من الوجوه بنده به خدا نمیرسد پس چگونه
میتواند بنده خدمتی نسبت به ذات خداوند بکند و نفعی به ذات خدا برساند؟
و ذات خدا چه حاجت به این بنده دارد؟ و ذات خدا زیاده نمیشود و ذات
خدا کم نمیشود ،ذات خدا مریض نمیشود و صحت نمیپذیرد و ذات خدا
زوال و تغییر ندارد پس او را انتفاعی از بندگان نخواهد بود و هیچ کار بندگان
از برای ذات خدا نمیتوانند بکنند ،نه منفعتی به خدا میتوانند برسانند نه
مضرتی به خدا میتوانند برسانند یا برگردانند ،به هیچوجه من الوجوه بنده به
خدای خود دست ندارد و خدا خود در قرآن در محکم آیات خود فرموده
التدرکه االبصار و هو یدرک االبصار و فرموده یاایها الناس انتم الفقراء الی
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اهلل و اهلل هو الغنی الحمید شماها جمیعا محتاجان به خداوند عالم هستید و
خداوند از شما بینیاز است و فرموده که بصیرتهای مردم و ادراکهای مردم
خدا را درک نمیکند و خدا مطلع و آگاه است بر همه چیز و درک میکند
همه چیز را و هیچ چیز خدا را درک نمیکند و به ذات او نمیرسد .پس
خدمتی از برای ذات خدا از دست ما برنمیآید و نمیتوانیم برای ذات خدا ما
کاری بکنیم .پس جمیع خدمتهای ما از اول تا آخر منحصر شد در ملک خدا
و از برای انتفاع اهل ملک خداست .آیا نمیبینی زکات میدهی عبادتی است
نفع آن در ملک خداست و انتفاع آن برای بندگان خداست؟ خمس میدهی
عبادتی است و انتفاع آن برای بندگان خداست و هرگاه نماز میکنی رو به
کعبه میکنی و آن در ملک خداست و رکوع میکنی رو به جانبی که در
ملک خداست و سجود میکنی رو به ملک خدا و نفع میدهد به خود تو نه
به خداوند عالم ،جهاد میکنی و دشمنان خدا را میکشی آن دشمنان ضرر
به بندگان خدا داشتهاند و دشمنی به بندگان خدا میکردهاند و تو به جهادت
دفع مضرت از ذات خدا نکردهای بلکه دفع مضرت از بندگان خدا کردهای
و هکذا جمیع عباداتی که قرار دادهاند از برای مصلحت ملک است و در
میان ملک است و برای ملک است به هیچوجه دخلی به ذات خدا ندارد ،منتی
بر سر ذات خدا نگذارید که برای ذات خدا عبادت میکنید ،خیر کاری
برای ذات خدا نمیتوانید بکنید .پس جمیع آنچه میکنید در ملک است و
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جمیع آنچه میکنید با اهل ملک است و جمیع آنچه میکنید برای اهل ملک
است و به هیچوجه من الوجوه دخلی به خداوند عالم ندارد و منفعتی به او
نمیرسانید .پس از این جهت خداوند عالم جل شأنه نظر به ملک خود کرد
و در تقدیر خود و در قضا و قدر خود ملک خود را پیوسته به یکدیگر آفرید،
بعض ملک را محتاج به بعض قرار داد اجزای ملک را پیوسته بهم کرد تا اینکه
دلیل یگانگی او باشد .پس هر کاری که این ملک را پیوسته میداشت آن
کار را عبادت خود نام کرد و هر کاری که این ملک را متفرق میکرد و
پریشان میداشت آن کار را معصیت خود نام گذارد .ملتفت باشید چه عرض
میکنم هر کاری که آن کار این ملک را بهم پیوسته میکرد و امور این ملک
را بهم متصل کرد آن کار را عبادت قرار داد و هر کاری که آن کار ملک را
متفرق میکرد و اجزای آن را از هم میگسیخت آن کار را معصیت خود
قرار داد .اگر کسی عاقل باشد و تدبر در این شریعت مقدسه بکند نمیبیند
چیزی را که به آن امر کردهاند مگر آنکه از اسباب اتصال است و از اسباب
اتفاق اجزای ملک است و هر چیزی را که از آن نهی کردهاند میبیند سبب
اختالل نظام است و سبب تفرقه اهل عالم است و از این جهت شما را از آن
نهی کردهاند.
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چون سخن به اینجا رسید این را عرض کنم این را بدانید که خدای شما
یگانه است وحده ال شریک له و شما را خداوند عالم خواسته که او را توحید
کنید و توحید خدا و ظهور توحید خدا و صدق توحید خدا این است که
جمیع کارهای بنده کاری یگانه باشد ،کارهای متفق باشد ،کاری باشد
مرتبط و کارهائی که سبب اتفاق است و سبب این است که جمیع ملک بهم
پیوسته شوند هرکس چنین کاری کرد دلیل این است که این از اهل توحید
است و دلیل این است که در وجود این نور خدای یگانه کارفرما شده،
خدای یگانه قولش یکی است رضایش یکی است محبتش یکی است ،پس
اگر در وجود تو نور خدای یگانه فرمانفرما شد تو را به یگانگی و اتفاق و
اتحاد امر میکند و اگر در وجود تو نور خدایان عدیده و نور بتهای بسیار
فرمانفرما است هر بتی تو را به چیزی و به کاری امر میکند و به جهتی
میخواند .مگو من بت پرست نیستم ،هرچه بغیر خدا پرستیده شد بت است،
هوای تو بت است هوس تو بت است شهوت تو بت است غضب تو بت تو
است ،ریا میکنی در نماز سمعه میکنی که زید و عمرو نماز تو را ببینند و
بشنوند زید و عمرو بت تو است ،دینار و درهم بت تو است که صبح تا شام
از پی آنها میروی و رو به آنها داری و از جمیع جهات متوجه آنها میشوی
و جمیع خواب و بیداری و خوردن خود را مخصوص آنها قرار میدهی پس
آنها معبود تواند از این جهت فرمودهاند سجده بر درهم و دینار جایز نیست،
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بر درهم و دینار سجده نباید کرد زیرا که معبود اهل دنیا است و اهل آخرت
نباید عبادت کنند معبود اهل دنیا را .پس آنها موحدند در درهم و دینار و از
جمیع جهات متوجهند به درهم و دینار ،همه کار را برای درهم و دینار
میکنند و اما مومن بت پرست نیست همه کارها را باید برای خدای یگانه
بکند .پس از آنچه عرض کردم صاحبان هوش نه عوام ،چرا که بعضی ملتفت
نشدند صاحبان هوش و علما دانستند که عالمت توحید اتفاق است و عالمت
توحید ارتباط است .واهلل قسم میخورم در مأل مسلمین در مسجد خداوند
عالم و خدا را شاهد میگیرم که اگر شما از اهل اتفاق باشید موحدید و
خدای یگانه را میپرستید و اگر اهل اختالف باشید ،اهل شقاق و نفاق باشید
خدای یگانه را همه شما نمیپرستید .اگر یکی از شماها پرستیده باقی شما
هر یکی بتی پرستیده .نمیبینی که اگر یک نفر نشسته باشد همه اگر طالب
او هستید همه به او نگاه میکنید ،همه نظرتان به یک جا است اما اگر هریک
از شما نظر به طرفی داشته باشید طالب یک نفر نیستید بلکه هرکسی که نظر
به طرفی داشته طالب آن طرف بوده .پس اگر شما طالب خدای یگانهاید و
بسوی خدا سلوک میکنید باید متفق باشید و اگر راست میگوئید همه رو
به مشرق هستید چرا همه رو به مشرق نمیروید اگر راست میگوئید همه
شما رو به کربال میروید چرا همه رو به کربال ندارید؟ بعضی رو به کابل
میروید بعضی رو به قندهار میروید .هرکس رو به کربال میرود آن طالب
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کربال است و هرکس کابل میرود آن رو به کربال ندارد ،هرکس رو به
قندهار میرود رو به کربال نمیرود و رو به کربال ندارد اما کسانی که طالب
کربالیند و رو به کربال دارند اگر از اطراف عالم بیایند همه رو به کربال
میآیند و اگر بعضی رو به قندهار میروند گو برو که این ره که تو میروی
به ترکستان است ،به کربال نخواهی رسید .حاال شماها اگر جمیعتان اهل
توحیدید و راست میگوئید طالب خدا هستید باید رو به خدا روید .حاال
ببینیم رو به خدا رفتن چطور است ،آیا خدا از هر نیک و بدی و طیب و
خبیثی جلوه کرده و خدا از هر کامل و ناقصی ظاهر شده یا آنکه خداوند
عالم در وجود پاک کامل جلوه کرده و در ناقصان جلوه نکرده؟ اگر جلوه
در وجود پاک کامل کرده که پس خدای یگانه که مطلوب تو است جلوه
نکرده مگر در وجود محمد صلی اهلل علیه و آله  .پس آنانی که خداپرستند
واهلل باید جمیع آنها رو بسوی محمد صلی اهلل علیه و آله داشته باشند و از او
بپذیرند و باید اطاعت محمد صلی اهلل علیه و آله را بکنند .اگر بعضی رو به
مسیلمه کذاب کنند محمدی نیستند ،آنها مسیلمی هستند و ممکن نیست
محمدی مسیلمی باشد و مسیلمی محمدی باشد .چگونه مسیلمی محمدی
خواهد بود؟ هرکه رو به مسیلمه کذاب رفت رو به محمد صلی اهلل علیه و
آله نرفته ،که را گول میزنند؟ یخادعون اهلل و الذین آمنوا و مایخدعون اال
انفسهم و مایشعرون بخیال خود که خدا را گول زدند ،بخیال خود که مومنان
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را گول زدند و خبر ندارند که به همین خیال خود گول خوردهاند و خود
خود را گول زدهاند .پس بر که امر را مشتبه میخواهیم بکنیم؟ اگر طالب
خدائیم واهلل از محمد نباید دوری کنیم و نباید خالف گفته محمد صلی اهلل
علیه و آله کنیم و باید جمیع ماها متفق باشیم رو به او داشته باشیم .اگر
یکی از ما بگوید مطیع رامم یکی از ما بگوید مطیع جاماسبم یکی از ما
بگوید مطیع گشتاسبم ،یکی از ما بگوید من مطیع مسیلمه هستم و یکی
هم بگوید من مطیع محمدم ،حاال اینها همه در یکجا جمع میشوند همه
اینها رو به یک چیز دارند؟ نه واهلل خدا میداند دو عمر نداری ،دو جان نداری
یک جان داری و یک عمر ،این یک عمر که بسر رفت این یک جان هم تمام
میشود و از این دنیا منقطع خواهی شد آنوقت که رفت دیگر هرچه بگوید
رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت به دهان او میزنند که کال انها
کلمه هو قائلها پس محال است که دیگر تو را مهلت دهند و محال است که
دیگر فرصت داشته باشی .پس به فکر کار خود بیفتید و واهلل که به غیر طریق
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم طریقی ندارید و راهی بسوی خدا نیست
و نجاتی بجز این از برای احدی نیست و مپندارید که همین که بگوئید ما
محمدی هستیم محمدی میشویم ،محمدی کسی است که مطیع امر محمد
باشد و اجتناب از نهی او بکند و چنانکه خداوند عالم جلشأنه جلوه نکرده
مگر در وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله وجود پاک محمد صلی اهلل
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علیه و آله سر بیرون نکرده مگر از گریبان علی بن ابیطالب و مگر از گریبان
حسن و حسین و ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم اجمعین .واهلل ایشانند
جلوهگاههای محمد و آنانند ساجدینی که خدا شهادت داده که الذی یریک
حین تقوم و تقلبک فی الساجدین یعنی او است که متقلب در صورت
ساجدین است چنانکه امیرالمومنین صلواتاهلل علیه میفرماید انا الذی اتقلب
فی الصور کیف اشاء خدا هم به پیغمبر خود میفرماید و تقلبک فی الساجدین
یعنی خدا تو را میبیند چون به صورت علوی جلوهگر شوی و چون به صورت
حسنی درآئی و چون به صورت حسینی ظاهر شوی و به صورت هر امامی
جلوه کنی .آیا تو نشنیدهای که میفرماید اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا
محمد و کلنا محمد و آیا نشنیدهای که اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم
واحده طابت و طهرت بعضها من بعض پس ائمه طاهرین جلوهگاههای رسول
رب العالمینند و جمیع اینها هریک محمدی هستند در عصر خود و جمیع
اینها جلوهگاه محمد و جلوهگاه خداوند عالمند جل شأنه .پس واهلل نجاتی
از برای احدی از آحاد نیست مگر برای پیروان ائمه اثنیعشر سالماهلل علیهم.
این امت که هفتاد و سه فرقهاند واهلل همه آنها هالکند مگر کسی که
اثنیعشری باشد و تابع ائمه اثنیعشر باشد صلواتاهلل علیهم اجمعین .جمیعا
به راه ضاللت رفتهاند و جمیعا مشرکند به خدای عز و جل این است که در
احادیث وارد شده که مشرک به علی مشرک به خداست و هرکس علی را
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ول کند و غیر علی را بگیرد کافر به خداست .پس مپندارید که توحیدی و
شرکی حقیقت داشته باشد مگر کسی که مشرک به علی شده باشد .پس
آنهائی که ادعای توحید میکنند و گمان میکنند مشرک نیستند بایستی الزال
پیرو ائمه طاهرین سالماهلل علیهم اجمعین باشند ،بایستی از جمیع جهات
متوجه آلمحمد علیهم السالم باشند ،دست توال به دامان ایشان زنند و امر و
نهی ایشان را متوجه باشند و واهلل بحق خدای عظیم که آلمحمد علیهم
السالم جلوه نکردهاند در هندوهای عالم ،واهلل آلمحمد علیهم السالم جلوه
نکردهاند در یهودان و آلمحمد علیهم السالم جلوه نکردهاند در نصاری و
واهلل که جلوه نکردهاند آلمحمد علیهم السالم در مجوسان و واهلل که
آلمحمد علیهم السالم جلوه نکردهاند در سنیان و در هفتاد و دو فرقه ضاله
مضله و واهلل بحق خدای عظیم قسم آلمحمد علیهم السالم جلوه نکردهاند
مگر در شیعیانشان و نیست شعاع ایشان مگر در شیعیانشان .پس واهلل نیست
توحید به خدا و نیست توحید به واسطه محمد و نیست توحید به واسطه ائمه
طاهرین علیهم السالم مگر به واسطه شیعیانشان .نجاتی نیست برای شما
مگر اینکه شماها متفق باشید در توال و همه با یکدیگر مهربان و دوست
باشید ،کلمه شما کلمه واحده باشد .مشرک کسی است که با شما یکی
دیگر را شریک کند ،مشرک کسی است که شما را دوست میدارد و
واقفیها را هم دوست میدارد ،شما را دوست میدارد مرجئه را هم دوست
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میدارد ،با شما یکی از هفتاد و دو فرقه را شریک میکند .میگوید این
شیعیان خوب مردمانی هستند لکن این مرجئه هم خوب مردمانی هستند ،به
به! خوب آدمهائیاند؛ به همین شد مشرک .چگونه نه؟ مگر آلمحمد علیهم
السالم جلوه کردهاند مگر در شیعیان؟ اگر آلمحمد را دوست میداری جلوه
نکردهاند مگر در شیعیان و اگر آلمحمد را دشمن میداری نعوذباهلل پیش
هرکه میخواهی برو خداوند عالم جمیع انوار توحید و جمیع اسرار تفرید را
در شیعیان گذارده ،نه در عمر جلوه کرده نه در ابابکر جلوه کرده نه در بت
جلوه کرده نه در اتباع اینها جلوه کرده نه در جمادات جلوه کرده نه در
نباتات جلوه کرده نه در حیوانات جلوه کرده .میخواهی گاوپرست باشی،
باش .پس بدان که غیر شیعه محل تجلی و آئینه تجلی برای خداوند عالم و
برای پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و برای ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم نیست.
برای ایشان جلوهگاهی بجز دوستان ایشان نیست ابدا .پس اگر دوست خدائی
دوست شیعیان باید باشی ،دوست شیعیان دوست خداست دشمن شیعیان
دشمن خدااست ،اهانت کننده به شیعیان اهانت کننده به خداست ذلیل کننده
شیعیان ذلیل کننده خداست و هکذا آنچه معامله داری که با شیعیان
اثنیعشری میکنی معامله با خداست ،دستگیری اینها دستگیری خداست،
قرض دادن به اینها قرض دادن به خداست اذیت اینها اذیت خدا است و هکذا
باقی معامالت .خداوند عالم میفرماید در حدیث قدسی من آذی لی ولیا فقد
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بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها هرکس که اذیت کند ولیی از اولیای مرا به
تحقیق که در میدان جنگ به مبارزت من آمده و مرا به جنگ خود خوانده از
این جهت جمیع معامالت با شیعه را نسبت به خود داده زیارت مومن زیارت
خداست سرور مومن سرور خداست ،عیادت مومن عیادت خداست اطعام
مومن اطعام خداست سیراب کردن مومن سیراب کردن خداست .این از چه
چیز است؟ به جهت این است که روی زمین آینه جلوهگاهی برای خدای
عظیم نیست مگر شیعیان اثنیعشری .مپندارید واهلل که با اختالف شما و با
نفاق شما با یکدیگر موحد خواهید بود چه جای اینکه مسلم باشید چه جای
اینکه مومن باشید چه جای اینکه شیخی باشید .وقتی میتوان شیخی به شما
گفت که جمیع شما با یکدیگر مهربانی کنید ،خیانت به یکدیگر نکنید،
دروغ به یکدیگر نگوئید ،مال یکدیگر را نخورید ،یکدیگر را امین بدانید.
وقتی چنین شدید شیخی هستید .پیغمبر فرمود المسلمون ید واحده یعنی
مسلمانان ،و هرکه میگوید من مسلمم همه باید یک دست باشند ،دستت را
که برمیداری هر پنج انگشت برداشته میشود دستت را میگذاری هر پنج
انگشت گذارده میشود ،حرکت میدهی هر پنج انگشت حرکت میکند
ساکن میکنی هر پنج انگشت ساکن میشود .جمیع مسلمانان باید یکدست
باشند و همچنین یک زبان باید باشند و همچنین یک چشم باید باشند ،یک
نفس و یک روح باید باشند ،یک نظر و یک رأی باشند تا دلیل شوید بر
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خدای یگانه .حاال اگر نمیخواهی دلیل خدای یگانه باشی من حرفی ندارم
برو دلیل هرکه میخواهی باش .حاال شما اگر ده تاتان دلیل رام باشید ،ده
تاتان دلیل مسیلمه باشید ،ده تاتان دلیل جاماسب باشید ،ده تاتان دلیل
گشتاسب باشید ،ده تاتان دلیل خودتان و هوی و هوس خودتان باشید ،اگر
اینطور شدید دلیل خدا نخواهید شد .اگر میخواهید نور خدا باشید و دلیل
بر خدا باشید و نور پیغمبر و ائمه طاهرین باشید باید همه شماها متحد باشید.
نور ایشان که میگوئی یعنی شعاع ایشان ،شعاع ایشان یعنی شیعه ایشان.
حاال نور چراغ را اگر بخواهی از هم جدا کنی بعض آن را دشمن بعض دیگر
کنی نمیشود و اگر بخواهی بعض نور چراغ را به غیر رنگ بعض او یا به
غیر شکل بعض بکنی نمیشود .هر قطعه از نور چراغ به شکل آن قطعه دیگر
است از نور چراغ هر تکه از نور چراغ بر صفت تکه دیگر است از نور
چراغ .پس اگر شماها نور آلمحمدید علیهم السالم باید هر یک نفر شما بر
صفت آن یک نفر دیگر باشید .پیش آن یکی که آمدند و از او چیزی پرسیدند
و جواب شنیدند پیش آن دیگری هم اگر رفتند و پرسیدند همان طور جواب
بشنوند .مثل ظاهر ،میآیند پیش تو مثال کسی که نماز ندیده باشد میآید
پیش تو از نماز میپرسد میگوئی نماز ظهر چهار رکعت است نماز عصر
چهار رکعت است نماز مغرب سه رکعت است نماز عشا چهار رکعت است
نماز صبح دو رکعت است ،میرود پیش یکی دیگر از او هم همین را
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میپرسد او هم همینطور جواب میگوید که نماز ظهر چهار رکعت است
تا آخر .آنوقت آن شخص میگوید این دو تا مثل هم میگویند ،میرود پیش
یکی دیگر از او هم میپرسد او هم همینطور جواب میگوید ،از کس دیگر
هم میپرسد همینطور جواب میشنود .میگوید معلوم است اینها تابع یک
نفرند ،امت یک پیغمبرند به جهت آنکه هرچه آن گفت این هم گفت پس
اتحاد دلیل این است که ما یک موال داریم و هرگاه اتحاد نداشته باشیم و
هرچند نفر ما رو به یکی برویم و با یکدیگر شقاق و نفاق کنیم و اختالف
کنیم معلوم میشود که اینها تابع یک نفر نیستند مسلما .حاال که چنین شد
پس اتفاق دلیل این است که اینها تابع یک موالیند و سالک یک راهند و
بسوی یک کس میپویند و هرگاه اختالف کردید نه گول بزنید و نه گول
بخورید و واهلل که گول نمیخورند نهایت تو به سیلی صورت خود را سرخ
میداری ،خیالت میرسد گولش زدی میگوئی خوب گولش زدم .نه چنین
است ،خاطرت جمع باشد ،میشناسم تو را .پس اگر مختلف شدید جمیع
شما از اهل یک راه و یک طریقت نیستید از اهل یک راه و یک طریقت که
نشدید خدا که یگانه است یقینا پس اگر او اهل خدا است تو نیستی اگر تو
اهل خدائی او نیست .اگر او امت پیغمبر است تو نیستی اگر تو امت پیغمبری
او نیست ،اگر او شیعه ائمه طاهرین است تو نیستی اگر تو شیعه هستی او
نیست .پس شماها وقتی شیعیانید و وقتی شماها موحدید که متفق باشید و
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این اتفاق شما یک عالمت دارد .عالمت اتفاق شما محبت است و اتفاق شما
در توال است .اگر جمیع شماها با هم توال جستید و متفقا توالی آن یگانه
خود را ورزیدید که امام شما است آنوقت معلوم میشود که شما شیعهاید و
شما موحدید و اگرنه موحد نخواهید بود .پس بیائید ان شاءاهلل این خیاالت
فاسد و این تحریص کردن شیطان ما را بر معاصی ترک کنیم .مگر ما قوچیم
که یک شیطان کهنه سوار بایستد و هریک از ما را مثل این قوچها را که
میخواهند جنگشان بیندازند یک طرف وادارد و هی علف نشان این بدهد
که پیش او ،پیش او و علف نشان آن بدهد و پیش او ،پیش او هی اشاره به
این بکند و هی اشاره به آن بکند و اینها را بهم بیندازد و این شاخ بر آن بزند
و آن شاخ بر این بزند و آن شیطان از دور بایستد تماشا کند و بخندد .اینطور
ما را بهم بیندازند و آنها حظش را بکنند .پس شما همچو مباشید که شیطان
برود پیش آن یکی بگوید آن همچو میگوید درباره تو بیاید پیش این بگوید
این همچو میگوید در باره تو ،دروغی از زبان تو بگوید دروغی از زبان او
بگوید ،تو را تیر کند رو بسوی او او را تیر کند رو بسوی تو و شما را برهم
بیندازد و هی شما بر هم بزنید و دعوا کنید ،بر کله یکدیگر بکوبید و شیطان
آن دور بایستد و دمش را به زمین بزند و بگوید خوب بهمشان انداختم و
خوشحالی کند و ما چرا باید اینقدر احمق باشیم و چرا تابع آلمحمد
نباشیم؟ پس آنچه آلمحمد علیهم السالم ما را گفتهاند ما چرا آن را بگذاریم
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و آنچه شیطان ما را به آن امر میکند ما قبول کنیم .شما مپندارید و مبادا
جاهلی از شما خیال کند که شیطان بر ما مستولی شده است و حاال دیگر
چاره نداریم ،ضعیفیم .چرا ضعیفیم؟ چرا چاره نداریم؟ اوال حامیی مثل
خداوند عالم داریم که بزرگتر از همه حامیان است ،بعد از آن حامیی مثل
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله داریم که شفیع ما و ناصر ما و حامی ما است
و کدام حامی متشخصتر از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله  .بعد از آن
بزرگوار مثل امیرالمومنین و ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم اجمعین و امام زمان
ناصر و معین داری ،بعد از این بزرگواران حامیانی مثل انبیای کبار داری،
انبیا همه ناصر و معین تواند در زمان خود دعا کردهاند برای تو که اللهم
اغفرلی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومنا و للمومنین و المومنات پس انبیا در
زمان خود برای تو دعا کردهاند پس دیگر کجا ضعیفی و همچنین حامیی
داری مثل مالئکه مقرب و غیر مقرب که میفرماید الذین یحملون العرش و
من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء
رحمه و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم پس
شما حامیی مثل مالئکه مقرب و حاملین عرش دارید ،شب و روز شما را
دعا میکنند .چرا بیناصری و ضعیفی؟ همچنین مومنان و نفوس کامله همه
حامی تواند در حق تو دعا میکنند ،امام زمان تو دائم دعا میکند در حق تو،
پس کجا شما ضعیفید و بیناصرید؟ حاال یک نفر شیطان دمی علم بکند
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بخواهد شما را اغوا کند آیا شما باید بترسید و بگوئید ما ضعیفیم و چاره
نداریم؟ حاال اینهمه اعوان که جنداللهند ،انبیای مرسل ،مالئکه مقرب،
مومنان کامل همه اینها جنداللهند و ان جندنا لهم الغالبون همه حزب اللهند
ان حزب اهلل هم المفلحون آیا حزب خدا بر شیطان غالب نخواهند شد؟ البته
غالبند .پس معلوم است که خودمان ناخوشی داریم ،شیطان چه میتواند
بکند؟ واهلل شیطان اگر در طبع شما چیزی نبیند از آن خوارتر و ذلیلتر است
که کسی را اغوا کند .پس در خودمان چیزی هست که شیطان به آن ما را
اغوا میکند .آیا یک نفر را شما شنیدهاید که شیطان اغوا کند که برو فضله
سگ بخور؟ مگر گه سگ نجس نیست؟ هیچ کس نشنیده که شیطان کسی
را اغوا کند که برو گه سگ بخور ،مگر گه سگ حرام نیست؟ مگر خوردن
گه سگ معصیت نیست؟ این به جهت این است که مردم خودشان میل
ندارند ،شیطان هم هیچ آنها را در این خصوص اغوا نمیکند لکن شراب را
وقتی میبیند در طبع خودشان میل به آن هست ،طبع میل دارد ،شیطان زینت
میدهد آن را بنا میکند تعریفش کردن و وسوسه کردن ،این هم میخورد
واال شیطان از آن ذلیلتر است که بتواند خودش ایمان کسی را سلب کند یا
کسی را گمراه کند مگر اینکه خود او بخواهد گمراه شود .وقتی این خودش
میخواهد دزدی بکند آن جایش را نشان میدهد .نه این است که معصیت را
شیطان خلق میکند در طبع شما ،نه واهلل .واهلل از این ذلیلتر است پس همه
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تقصیر از خود ما است ،خود ما مایلیم به معاصی ،شیطان هم اغوا میکند ما
را و میگوید بیا اینجا بجانب من و چون در خودت میل هست تا گفت
میروی بازار میروی و میگذری در طبیعت تو میل به خرما است همینکه
مردکه بقال جار میکشد و بنامیکند تعریف خرمای خود را کردن که بهبه
عجب خرمای خوبی است! خرمای خوب دارم ،چون در طبییعت تو میل به
آن هست اینها را که شنیدی آنوقت میل تو بروز میکند و آب به دهن تو
میگردد و میروی پول میدهی و میگیری و میخوری .حاال اگر کسی
تعریف فضله سگ را بکند و جار بکشد آیا هیچکس آب به دهنش میگردد
و هوسش میشود؟ نه ،هیچکس هوس فضله سگ نمیکند .این از برای این
است که این در طبع او نیست .همچنین این معاصی که ما میکنیم تخمش
در نفوس خود ما کشته است ،شیطان آبیاریش را میکند ،علفش را پاک
میکند ،قوت به او میدهد واال اگر تخمش نباشد شیطان کیست که بتواند
کسی را اغوا کند .این است که زهره مومن از این آب میشود واال جمیع
این معاصی در نفس اماره مضمر است و تخمش در طبع ما کشته شده مگر
آنکه خدا رحم کند ،خدا حفظ کند ان النفس الماره بالسوء اال ما رحم ربی
نفس امر کننده به بدیها است مگر آنکه خدا رحم کند.
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باری ،خداوند عالم این نفس را آفریده و مقابل عقل او را خلق کرده است،
شرها همه در زیر سر خودمان است و اگر خودمان طالب معاصی نباشیم
خداوند عالم از برای ما الحمدهلل اسباب هدایت جمع فرموده است .از آسمان
خود کتابها نازل کرده صد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاده همه آمدهاند
و دعوت کردهاند و هدایت کردهاند و باوجود این زمانی را از هدایت و از
هادیان خالی نگذارده .از جانب خدا حجت تمام است پس اگر ماها
میخواهیم که موحد باشیم باید متفق باشیم ،عالمت توحید شما این است
که با یکدیگر متحد باشید ،عالمت توحید این است که متفق باشید و اگر
شماها با هم مختلف شدید و نفاق و شقاق پیشه کردید دلیل این است که
خدایان عدیده دارید از برای خود و بتهای متعدد میپرستید .بعضی از مردم
میگویند رفقای تو در اوایل امر اتفاق زیادی داشتند ،گرمتر بودند و اختالفی
در میانشان نبود ،همه با هم دوست بودند و حاال سرد شدهاند و اصال آن
اتفاق را ندارند و از این غمینند و غافلند از اینکه همین حالت در جمیع
اعصار بوده و اصحاب پیغمبر هم در اول امر اتفاق داشتهاند و درآخر همه
نفاق و شقاق در میانشان افتاد تا اینکه مرتد شدند .در جمیع امتها امر اینطور
بوده در اول امر اتفاق دارند و در آخر اختالف در میانشان پیدا میشود .پس
حاال اینها همه اینطورند لن تجد لسنه اهلل تبدیال و لنتجد لسنه اهلل تحویال
اینها هم بر همان طریقه سابق اتفاقی داشتند بعد بنای اختالف و شقاق و نفاق
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را گذاردهاند الجرم دوره دیگر الزم میشود به واسطه اینکه اهل شقاق و
نفاق از میانشان بیرون رود و معلوم شود و عالمت جداگانهای آنها برای خود
دارند و صفات جداگانهای دارند .بزرگ جدائی برای خود میگیرند ،راهی
دیگر دارند و اهل اتفاق راهی دیگر دارند و اینها آنها را لعن میکنند و آنها
اینها را لعن کنند ،اینها آنها را تکفیر کنند آنها اینها را تکفیر کنند و ازهم
ببرند تا از هم ممتاز شوند .بعد ازآن آن دوره جدید باز اهل اتفاق باشند و
مدت زمانی باهم متفق باشند و هر زمانی که آنها هم اختالف کردند باز
فتنهای دیگر برپا میکند و آنها را غربال میکند و اهل نفاق آنها را جدا
میکند .امام میفرماید مثل شما مثل آن کسی است که گندم بسیاری در
انبار کرد و گندمها در انبار بود چون مدتی بر این گذشت سوله در اینها افتاد
چون دید سوله در اینها افتاده گندم را از انبار بیرون آورد و پاک کرد و سوله
خوردهها را جدا کرد و دور ریخت و آن باقی گندمها را انبار کرد .باز چون
مدتی گذشت در انبار را گشود دید باز سوله در گندمها افتاده ،باز انبار را
پشت و رو کرد و دو مرتبه گندمها را بیرون ریخت و باز اینها را پاک کرد
سوله خوردهها را دور ریخت و باز آن باقی را انبار کرد و هی چنین خواهد
کرد و کرد تا آن گندمهای محکمی که سوله به آنها ضرر نمیرساند ابدا
آنها باقی میماند و هرچه از آنها سست باشد و رطوبت کشیده و فاسد شده
باشد و نارس و ناتوان باشد آن را دور میریزد .این است که حضرت امیر
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میفرماید و لتغربلن غربله و لتبلبلن بلبله و لتساطن سوط القدر حتی یعود
اسفلکم اعالکم و اعالکم اسفلکم یعنی خداوند عالم شما را غربال خواهد
کرد غربال کردنی و اضطراب در میان شما خواهد افتاد اضطرابی و مثل
اینکه این دیگ حلیم را چگونه میزنند که ته او باال میآید وباالی او ته
میرود ،همچنین شما را خواهند زد ،یعنی شما را زیر و رو خواهند کرد که
آنهائی که ته بودهاند باال بیایند و چه بسیار که باال بودهاند ته خواهند رفت.
چه بسیار مقصران که سابق شوند و چه بسیار سابقان که مقصر شوند و به
جهت این خدا این کار را میکند تا اینکه شما را خالص کند و معلوم شود
خالص شما کیست و با غش شما کیست و از اول عهد آدم تا خاتم تا روز
قیامت امر چنین بوده و خواهد بود و بهترین شاهدها و قولها قول خداست
که میفرماید بسم اهلل الرحمن الرحیم الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا
آمنا و هم الیفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اهلل الذین صدقوا و
لیعلمن الکاذبین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :ماخلقت الجن و
االنس اال لیعبدون ماارید منهم من رزق و ماارید انیطعمون ان اهلل هو الرزاق
ذوالقوه المتین.
در هفته گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در معنی عبادت بود و عرض
کردم که عبادت یعنی بندگی خداوند عالم جل شأنه و به رسم بنده بودن راه
رفتن و عرض کردم که بندگی نسبت به خدا با خلق تفاوت میکند .بندگی
خلق یعنی به رسم بندهبودن راه روی به اینطور که میخواهی با خلق راه روی
نفعی به آن خلق برسانی .بنده نفعی به آقای خود میرساند ،بنده نان به آقای
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خود میدهد ،آب به آقای خود میدهد ،یا او را میمالد یا در خانه او را
جاروب میکند ،آب میپاشد ،آقا منتفع میشود و آقا بنده برای خود خواسته
به جهت آنکه منتفع بشود ،زحمتی از او کم بشود و اما خداوند عالم جل
شأنه بنده آفریده نه از برای انتفاع خود او است ،نه از برای دفع مضرتی از
خود او است بلکه بنده را آفریده به جهت انتفاع خود بنده .خوب عجب
است! فکر کن ببین اگر به تو مالی بدهند نفعی به تو رسانیدهاند ،خانهای به
تو بدهند نفعی به تو رسانیدهاند ،ملکی به تو ببخشند نفعی به تو رسانیدهاند،
جان به تو بدهند نفعی به تو رسانیدهاند ،وجود و هستی به تو بدهند نفعی به
تو رسانیدهاند .پس خداوند عالم جل شأنه تو را آفریده برای آنکه نفعی به تو
برساند ،تو را نیافریده که از پهلوی تو منفعتی ببرد یا به واسطه تو دفع مضرتی
از خود بکند .خداوند عالم جل شأنه ایمن است از مضرت ماسوی ،مستغنی
است از منفعت ماسوی ،حاجتی به خلق خود ندارد ابدا .پس خداوند عالم
خلق را برای بندگی آفریده ولی بندگی خلق به خود خلق عاید میشود .مثلی
عرض کنم برای این بندگی ،مثال در این عالم معدنی است در کوه و این
معدن را به تو نمودند و کیفیت بیرون آوردن این معدن را و تصرف کردن و
خرج کردن آن را همه را به تو تعلیم کردند .تو را گفتهاند به این کیفیت
بکن ،به این کیفیت صاف کن ،به این کیفیت بگداز ،در این معدن چنین و
چنان عمل کن طال بعمل میآید ،نقره بعمل میآید ،آنها را به مصارف خود
صفحه | 768

برسان .از آنچه به تو تکلیف کردهاند که بکن و بگداز و صاف کن ،این
تکلیفها و زحمتها که به تو گفتهاند برای انتفاع خود تو است ،نه از برای
انتفاع آن گوینده و آن کسی که اینها را به تو گفته و تعلیم کرده .و از اینجا
مطلبی بزرگ از برای تو معلوم میشود که چه بسیار مردم که چنین گمان
میکنند که رحمت خداوند عالم آن است که خداوند عالم حالتی از او پیدا
میشود که به واسطه آن حالت التفاتی به بنده خود پیدا میکند و رحم میکند
به بنده خود .چنانکه وقتی میگویند زید رحم کرد به فالن که رقتی در قلب
او پیدا شد و میلی پیدا شد به فالن و رحم کرد بر او و چنان میپندارند که
خداوند عالم غضب بر کسی که میکند تغیری و انقالبی برای او پیدا میشود
و حرارتی بر خدا دست میدهد که کج خلق میشود و غضب میکند و از
روی آن غضب میگوید خذوه فغلوه و حاشا که چنین باشد ،خداوند عالم
جل شأنه قدیمی است که در او تغیر راه ندارد و ابدا از حالت خود نه زایل
میشود نه منقلب به حالت دیگر میشود .نه این است که حالت رحمت در
او پیدا شود و حال آنکه نبود ،یا آنکه حالت غضبی در او هویدا شود و حال
آنکه نبود ،حاشا و کال .خداوند عالم چنانکه بوده همانطور هست و خواهد
بود ،به هیچوجه تغییری در ذات مقدس او راهبر نیست ولکن آنچه را که
آفرید اگر آب آفریده برای او نرمی و تری آفریده ،اگر خاک آفرید برای او
سختی و درشتی آفریده ،اگر آفتاب آفریده برای او حرارتی قرار داده ،اگر ماه
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آفریده برای او برودتی قرار داده .برای هر چیزی خداوند یک اثری قرار داده،
هیچ چیز بیخاصیت خلق نشده .حاال این خاصیتهائی که برای چیزها خدا
آفریده المحاله این خاصیت با یک چیزی مناسبت دارد با یک چیز مناسبت
ندارد .آتش آفریده آتش با آتش دیگر مناسبت دارد ،با آب مناسبت ندارد.
آب آفریده با آب دیگر مناسبت دارد با آتش مناسبت ندارد .حاال جمیع این
اثرها و خاصیتها که از برای چیزها هست اینها خزائن خداوند عالم است
لکن این خزینهها برای بعضی رحمت میشود و برای بعضی غضب میشود.
همین خزینهها اگر بجا پیدا شد در سرجایش و موقعش بحسب رضای خدا
و مصلحت خدا پیدا شد ،میشود خزانه رحمت خداوند عالم و اگر همین
خزینهها بیجا و بیموقع پیدا شد مضر میشود و آنوقت خزانه غضب خدا
میشود و جهنم است و دار دار غضب خداست .برای این دو اثر مثلی دیگر
عرض کنم ،فرض کن سفره گستردهای باشد و در او از انواع طعامها چیده
باشد ،بعضی از این طعامها نافعند و اثر منفعت در آنها است و بعضی از آن
طعامها مضرند و اثر مضرت در آنها است و صاحبخانه جمعی کثیر را از
دوست و دشمن بر سر آن سفره میهمانی کرده باشد و به نداهای بلند به
میهمانها گفته که فالن غذا و فالن و فالن مقوی است و منفعت دارد و فالن
غذا و فالن سم است و ضرر دارد .اگر از آن سموم بخورید جانکاهند و
هالک میشوید و اگر از آن غذاهای مقوی مفرح بخورید آنها جانبخشند.
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اینطور تعلیم میهمانها کرده و دوستان تصدیق او را کنند و از آن غذاهای
مفرح و جانبخش بخورند و دشمنان تکذیب صاحبخانه را بکنند و از آن
غذاهای مهلک جانگداز بخورند .معلوم است که آنها از آن غذاهای مفرح
لذت میبرند و تقویت مییابند و اینها از این غذاهای بد هالک میشوند.
حاال نه این است که صاحبخانه بر آنهائی که تکذیب او را کردهاند غضبی
کرده و آنها را کشته بلکه همین زهرها جزای کسی است که تکذیب کرده
صاحبخانه را و چون تکذیب کرده هالک شده و آنی که تصدیق کرده است
خود دوست صاحبخانه بوده است و صاحبخانه را دوست خود انگاشته پس
از این جهت جزای او این تریاقها و این غذاهای مفرح شده است و همین
مفرحها رحمت صاحبخانه است برای دوستان خود و عطاها و بخششهای
صاحبخانه است برای کسانی که تصدیق او را کردهاند .حال چنین است
ملک خداوند عالم جل شأنه ،خداوند عالم رضا و غضبی که در او تغیر
حاصل کند ندارد ،رحمتی که از رقت قلب باشد یا غضبی که از تغیر حالت
باشد برای خدا نیست لکن برای چیزها خواصی قرار داده و آن خواص نافع
را بیان فرموده .به زبان پیغمبران و علما و حکما بیان آنها را کرده که اینگونه
چیزها به شما منفعت دارد و آنچه مضرت دارد بیان کرده که این و این را
اجتناب کنید که اینها برای شما مضر است .مثال فرموده شراب مخورید به
جهت آنکه شراب که خوردید شما را دیوانه میکند و قبح چیزها را
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نمیفهمید ،شما را جری میکند بر آنچه در حال عقل آن کار را نمیکردید.
در حال عقل مثال شما کشف عورت نمیکردید و حاال که شراب خوردی
و مست شدی کشف عورت میکنی و قبح آن را نمیفهمی .در حال مستی
حالتی برای تو رومیدهد که برمیخیزی میان مردم رقص میکنی و قبح آن
را نمیفهمی و در حال عقل تو هرگز رقص نمیکردی .شراب که خوردی
حالتی در تو پیدا میشود که قبح چیزها را نمیفهمی ،شراب که خوردی
باعث مضرتها میشود ،باعث فلج میشود ،باعث لقوه میشود ،تو را از آن
حالت انسانیت بیرون میبرد و روی تو را مانند روی مردگان و مسوخان
طوری دیگر میکند .بخاطرت همچو رسید که آن دفعه اول که شراب
خوردی گونه تو سرخ شد ولکن آن نور را از صورت میبرد و صورت تو
مانند صورت مستسقیان و مردگان ورم میکند و قبیح میشود .تو را از خدا
غافل میکند ،تو را از عبادت میاندازد و تو را با دوستان دشمن میکند ،تو
را با دشمنان دوست میکند ،تو را از منافع دنیا و رسیدن به اینکه حفظ کنی
خود را و مال خود را بازمیدارد و تو را رسوا و مفتضح میکند .یکدفعه در
توی کوچه میافتی و توی ریش خود قی میکنی و میآیند تو را کول میکنند
و به خانه میبرند .با این و آن تو را به محاربه و عربده میاندازد ،زخم بر
یکدیگر میزنید .حاال خدا فرموده مکن این کار را تا به این طورها مبتال
نشوی ،بعد از آنکه کردی همین بالها غضب خداست و خدا به واسطه اینکه
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تو شراب خوردی کج خلق نشده و به هیچوجه تغییری در ذات او راه نیافته
ولکن این زهری را که در این سفره گذارده و به جهت آزمایش نفوس آن را
آفریده و تو را هم بر قبایح آن داللت کرده و فرموده مخور ،حاال که خوردی
معصیت او را کردی ،معصیت او را که کردی غضب میکند بر تو به همین
بالها مبتال میشوی .کدام غضب از این بدتر که در دنیا مفتضح شدهای ،از
آبرو افتادهای ،در برزخ مفتضح شدهای ،چه بسیار کفرها که گفتهای و خود
را رسوا کردهای و تو را در آخرت به همین جهات رسوا خواهد کرد.
خالصه هر معصیتی که تو را از آن نهی کردهاند به جهت آثاری است که از
برای آن است و همان آثار جهنم است و دار غضب خداست چه در دنیا چه
در برزخ چه در آخرت .مگر خدا مالک دنیا نیست؟ دنیا ملک خداست و
دارالسلطنه خداست و عذابهای دنیا جهنم او است و برزخ ملک خداست و
دارالسلطنه خداست و عذابهای برزخ جهنم خداست و آخرت ملک خداست
و دارالسلطنه خداست و عذابهای آخرت جهنم خداست و چنانکه خدا در
آخرت رحمتی و غضبی دارد و رحمت او بهشت او است در آخرت و غضب
او جهنم او است در آخرت همچنین خدا در برزخ رحمتی و غضبی دارد و
رحمت او بهشت برزخ است و غضب او جهنم برزخ است ،همچنین خدا در
دنیا رحمتی و غضبی دارد رحمت او بهشت دنیا است و غضب او جهنم دنیا
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است .هر گناهی که شایسته است به واسطه او در دنیا عذاب کنند کننده آن
را در دنیا عذاب میکنند و هر گناهی که شایسته است به واسطه او در برزخ
عذاب کنند کننده آن را در برزخ عذاب میکنند و هر گناهی که شایسته
است به واسطه او کننده آن را در آخرت عذاب کنند میکنند .ملک ملک
خداست و رحمت رحمت خداست در هر سه ملک و غضب غضب خداست
در هر سه ملک .و همچنین خداوند عالم به چیزی چند شما را امر کرده
فرموده صادق باش ،ببین این هیچ نفعی به خدا دارد تو صادق باشی؟ اگر تو
صادق شدی خودت مردی شدی معتبر ،شهادت تو مقبول مردم میشود،
معزز میشوی ،محترم میشوی ،امین مردم میشوی ،اعتماد میکنند به
معامله تو ،اعتماد میکنند به وعده تو .همچنین وقتی غیبت نکردی و نیکی
مردم را گفتی جمیع مردم از تو خرسند میشوند ،از تو ایمن میشوند و هکذا
آنچه به تو فرمودهاند بکن جمیع آنها از برای منفعت خود تو است و همان
نفعها رحمت خداست در این دنیا و در برزخ و در آخرت .پس آن عملهای
نیک که تو را امر به آن کردهاند جنت است و دار رحمت خدا و عملهای بد
که تو را نهی از آن کردهاند جهنم است و دار غضب خدا .پس تو را خلق
کردهاند و معدنهای رحمت خدا را به تو نمودهاند و تو را تکلیف کردهاند که
از این بکن و تحصیل معاش خود را به این بکن و این آثار را که سبب عزت
و مکنت است برای تو ،سبب آبروی تو است ،سبب انتظام جان وتن تو است
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امالک تو مضبوط میشود ،خانه تو آباد میشود .به تو فرمودهاند این کارها
را بکن این تکلیف را به تو کردهاند و فرمودهاند قاعده تحصیل این رحمت
اینطور سلوک کردن است ،اینطور کندن و اینطور گداختن و اینطور
صاف کردن است .معدن رحمت را اگر میخواهی کار بکنی اینطور و
اینطور کار بکن .حاال دیگر تو دانی و قوت بازوی تو تا چقدر کار کنی،
اگر بیشتر کار میکنی بیشتر از این معدن بدست تو میآید ،اگر کمتر کار
میکنی کمتر .مباشید شما بعد از این جهال که بنشینید در خانه خود و
بگوئید خدا بزرگ است ،قادر است که من صبح که از خواب برمیخیزم
هزار من طال از این معدن گداخته و صاف کرده به من عطا کند .خدا بزرگ
است ،خدا کریم است ،اینها را بگوئید و هیچ کار نکنید .اینها جهالت است
و تسویالت شیطان است خداوند میفرماید لیس لالنسان اال ماسعی نیست
برای انسان از این معدن مگر به قدری که از آن بکند ،همان قدری که میکنی
همانقدر عاید تو میشود .انما هی اعمالکم ترد الیکم این بهشتی که
شنیدهای اعمال خود تو است مجسم که میشود حوری میشود قصر میشود
نهر میشود ولدان و غلمان میشود نه اینکه مثل یک پاره احمقها خیال کنید
که در بهشت نیست حوری و قصوری و انهاری و اشجاری و اینها همه کنایه
است که گفتهاند ،خیر اینها مزخرفات است و تکذیب خدا و رسول است.
کافر است هرکس انکار کند که در بهشت حور نیست و قصور نیست و
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بگوید اینها کنایهای است که گفتهاند بلکه در بهشت قصور است حور است
باغها است تختها است طعامها است به همینطور که صفت آن در اخبار
است و حق است و خداوند عالم مثل برای تو نموده تا اینکه اینها را انکار
نکنی نه این است که تو خواب میبینی شیر میخوری تعبیرش در این دنیا
این است که تحصیل علم میکنی ،شیر خواب میبینی علم است در این دنیا
لکن صورت برزخی او شیر است که در خواب میبینی .خواب میبینی
مروارید میخوری تعبیرش در این دنیا این است که علم قرآن را از استادی
تعلیم میگیری در اینجا علم قرآن است در آخرت شکل همین علم به شکل
مروارید است و صورتش در دنیا صورت قرآن است .همچنین در عالم خواب
میبینی کاهو خوردهای تعبیرش این است که در دنیا مسألههای فقه یاد
میگیری چند مسأله از مسائل شرع و دین میآموزی .همچنین در خواب
میبینی جامه زرد پوشیدی یا طالی زردی در خواب دیدی بیدار میشوی
حکما غصهای به تو خواهد رسید .این چه صورت است؟ این غم در اینجا
صورت غم بود در آنجا صورت طال شد جمیع این اعمالی که اینجا داری
در آخر صورتی دارد در اینجا میگوئی ال اله اال اهلل در آخرت به صورت
درخت ظاهر میشود ،در اینجا میگوئی الحمدهلل در آخرت به صورت
درخت ظاهر میشود .پس هر عبادتی در بهشت به یک صورتی است پس
مپندارید که آنچه ائمه فرمودهاند اینها تمثیلی است که فرمودهاند ،تشبیهی
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است که کردهاند ،حاشا .چنانکه فرمودهاند همانطور است بعینه حور است
و قصر است و تختها در آنجا گذارده ،نهرها از زیر تختها جاری است همه
به همان تفصیل واقعا حقیقتا و فوق آنچه گفتهاند و بهتر و باالتر ،به جهت
آنکه تو در اینجا نهر میشنوی خیال میکنی مثال نهر سرآسیاب را ،نهرهای
بهشت اینطور نیست اگرچه واقعا نهر است و جاری است لکن نه اینطور
که تو خیال میکنی .حاال فرض کن در همین دنیا یک جوئی جاری بکنند
از یکپارچه مروارید ،آبش به حالوت عسل باشد ،سفیدی او مثل برف باشد
یا اینکه فرض کن نهری از یکپارچه یاقوت سنگریزههای آن مروارید باشد،
آبش در تأللو چنان باشد که عالم را روشن کند حاال این چه شباهت دارد به
نهر فتحآباد؟ این هم نهر است لکن شباهت به آن ندارد .غرض آنچه در
آخرت است طوری است که عقل هیچ بشر به آن لذت و خوبی و صفا تعقل
نکرده و نفهمیده زیرا که فهم او در این عالم به قدر این عالم است ،آنجا
عالم دیگر است حکایت دیگر است .ببین چه حکایت است! میفرماید یک
شاخه موی حورالعین را اگر بیاورند در دنیا از برق آن جمیع دیدهها
کورمیشود ،از بوی خوش او جمیع خلق دنیا مدهوش خواهند شد .یک
لقمهای که مومن در آخرت آن را میخواهد بخورد آن یک لقمه را اگر
بخواهد تقسیم اهل دنیا کند جمیع اهل دنیا را به همان یک لقمه مهمانی
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میتواند بکند که سیر بشوند و معمور بشوند .پس ببین این چه حکایت است!
معلوم است حکایتی از این عظیمتر نمیشود.
باری ،مقصود این بود که عرض کردم در اول سخن که عبادتهای تو منفعت
به تو میرساند و معصیتهای تو ضرر به خود تو دارد و خداوند عالم غنی است
از این منفعتها و ایمن است از این ضررها ،برای خاطر خود به تو امری و
نهیی نکرده ،معدنهای رحمت است و معدنهای غضب است گفته این معدن
غضب من است اگر یک کلنگ زدی افعیی بیرون میآید جانگداز ،یکی
دیگر زدی میبینی اژدهائی بیرون میآید ،یکی دیگر میزنی میبینی آتشی
بیرون میآید تو را فرامیگیرد ،عفونتی از آن بلند میشود که خفه خواهد کرد
عالم را .حاال گفته تو اینها را مکن زیرا که اگر کردی این مضرتها به خود
تو میرسد او میگوید لکن این نمیشنود .آیا نمیبینی یک کلمه حرف
میزند گندش عالم را میگیرد جمیع مومنین مشمئز از آن میشوند به طوری
که اگر صد تا چماق به ایشان بزنی آنقدر متأذی نمیشوند .ببین چگونه اثر
عظیمی دارد یک کلمه حرف زده قومی را با خود عدو کرده که همه کمر
بر قتلش بستهاند ،یک غیبت کرده است جمع کثیری را با خود به عداوت
داشته است ،به سر ضرر خود واداشته به طوری که هروقت فرصت بکنند
جگر او را درمیآورند .ببین چطور اثر عظیمی دارد! این را بدانید واهلل بحق
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خدای عظیم قسم که اگر کسی دین نداشته باشد و اقرار به آخرت نداشته
باشد همینقدر بخواهد دنیای او معمور باشد به شریعت راه برود دنیای او
معمور میشود .آخر چه گفتهاند؟ گفتهاند فحش مده ،وقتی فحش ندادی
کسی به تو فحش نمیدهد .اذیت مکن ،نکردی اذیت نمیکنند .ظلم مکن،
ظلمت نمیکنند .سر زن مردم مرو کسی سر زن تو نمیآید ،به بچه مردم نگاه
مکن کسی نگاه به بچه تو نمیکند ،مال مردم را مخور مال تو را نمیخورند.
دیگر چه گفتهاند در این شریعت بجز صالح دین و دنیا و آخرت؟ واهلل اگر
کسی هیچ دین نداشته باشد همینقدر در دنیا بخواهد معتبرترین خلق باشد
باید به قواعد شریعت راه برود .به قاعده شریعت که راه رفت محل اعتماد
دوست و دشمن میشود اگر یهود و نصاری راست میگویند امین میشوند،
کدام امت از راستگو بدش میآید؟ راست میگوئی امین میشوی .دیگر چه
گفتهاند؟ گفتهاند سر زن مردم نروی ،گفتهاند غیبت مردم را نکنی ،کیست
بدش بیاید؟ پس بدانید که ماها بجز به هرزگی و پا به بخت خودزدن و خود
را ضایع کردن کار دیگری نداریم و میدانیم و میکنیم .بدیهی است که
میداند این طبع منحوس که چائیده ،غذائی که مثال روغن دارد نباید بخورد
و باز میخورد .این نفس اماره میداند مضر است چائیده است ،ترشی نباید
بخورد میخورد .پس بدانید که طبع ما طبعی است احمق و دشمن خود و
پای جان خود ایستاده است ،جمیع خلق میدانند دروغ بد است یک طبعی
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را میبینی همینطور خوشش میآید یکتا دروغی بگوید و برود جمیع مردم
میدانند حرف بد مردم زدن بد است و باز میزنند .پس بدانید که جمیع آنچه
ما را به آن امر کردهاند واهلل خیر دنیای ما است و باعث ازدیاد عزت دنیای
ما است ولکن حماقت مردم را ببینید که به این نیم ساعت و یک ساعت و
یک روز و ده روز و شش ماه قناعت میکند ،میداند که اگر این ظلمها را
بکند دوامی ندارد ،میداند وفا نمیکند این خطا است و باز دست برنمیدارد.
باری ،پس خداوند عالم دو معدن آفریده یکی معدن رحمت و آداب کار
کردن در این معدن را نموده و یکی معدن غضب و آداب کار کردن در این
را به تو نموده است .پس اهل غضب خدا عاصیانند و غضب خدا همین اعمال
بد است ،اعمال بد جهنم است همینها جهنم میشود ،مار میشود عقرب
میشود سگ میشود و گرگ میشود و همینها در جهنم سر بجانت میکنند
و همانها حورالعین میشوند ،قصور میشوند نهر میشوند باغ میشوند و
لذت میبرد .خدا میداند که همانها در همین دنیا هم لذت دارد .آیا حظ
نمیکنی که امین باشی راستگو و معتبر باشی در این والیت بنشینی دو کلمه
کاغذ بنویسی به یزد به تهران به والیات بعیده همه تو را امین بدانند ،کاغذ
تو را بخوانند؟ آیا این لذت ندارد؟ البته لذت دارد لکن این مردم نمیفهمند
لذت را .یکپاره مردم هستند برگ عناب میخورند که وقتی میخواهند دوا
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بخورند ذائقهشان مزه دوا را نفهمد .حاال این مردم برگ عناب خوردهاند
ذائقه لذت طاعت از دهانشان بیرون رفته هیچ لذت طاعت را نفهمیدهاند به
همان لذت معصیت ساخته ،به همین یک ساعت دو ساعت لذت معصیت
طبیعت معوج لذت میبرد حظ میکند و آن لذت دائم که تا زنده است امین
است و معتبر است و برات او را میخوانند و در میان مردم معزز و محترم
است فهم آن لذت را نمیکنند و به این لذتهای نیم ساعت و یک ساعت،
لذتهای بیاعتبار دروغی ساختهاند و حال آنکه لذتی است ناخوش مثل این
ناخوشیی که زنها میگیرند سفال میخورند و لذت میبرند .یکی را دیدم
توی کوچهها میگشت فضله خشک پیدا میکرد توی دهان خود میگذاشت
و میخورد .مقصود این است که وقتی انسان ناخوش شد فضلهخور میشود.
حاال همچنین عاصیان ناخوشند و لذت از معصیت میبرند .میبینی یکتا
فحش میدهد و حظ میکند و غافل است از تلخی آن ،همچنین جمعی هم
از آن طرف ذائقهشان عیب نکرده لذت طاعت را میبرند و تلخی معصیت را
میفهمند.
برویم بر سر مسأله ،مسأله آن بود که خداوند عالم جل شأنه غنی است از
طاعت خلق نه طاعت خلق به او نفعی میرساند نه معصیت خلق به او ضرری
میرساند .پس ما هیچ خدمتی نمیتوانیم نسبت به ذات خداوند عالم بکنیم،
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نفعی که به او نمیتوانیم برسانیم .نه آبی میتوانیم روی دست او بریزیم نه
مشت و مالی میتوانیم به خدا بکنیم ،چه منفعت به خدا داریم؟ پس ما نسبت
به خدا هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم عبادتی که ما برای خدا باید بکنیم
خدماتی است که در ملک او باید بانجام برسانیم ،خدماتی است که نسبت
به ملک او و سایر بندگان او باید بانجام برسانیم .حکم همچو شده است که
اگر بندگی مرا میخواهید بکنید تو غالمی که نامت مبارک است باید آب
بریزی بدست فیروز ،دست او را بشوئی .دست من شستن ندارد و آبی هم
ضرور ندارد تو هم که باید خدمت مرا بکنی .خدمت تو فیروز این است که
سر مبارک را بتراشی جمیع شما را به عبادت خوانده است و آن کاری است
که در ملک نسبت به بندگان خدا بکنی .پس شما را مغرور نکند شیطان به
اینکه خیالتان برسد که عبادت خداوند عالم به این نمازها و به این روزهها
است و از آن طرف بندگان خدا را میآزارید .حاال خیالتان هم برسد عبادت
خدا را کردهاید ،خیر عبادت نکردهاید بلکه جمیع عبادت خدا خدمتهائی
است که بندگان باید نسبت به یکدیگر کنند .بلی در میان غالمان پادشاه
یک غالم بزرگتر است که باقی غالمان کوچک اویند .حکم همچو شده که
بروی پیش آن مبارک و در برابر او بایستی و بگوئی سالم ،اطاعت او را کنی.
حکم شده که باید کفش پیش پای فیروز جفت کنی ،اطاعت فیروز را بکنی.
حاال همچنین در ملک خدا جمیع بندگان خدا عبید خدایند از خاتم انبیا
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گرفته تا ادنای خلق ،جمیعا بندگان خدایند .در تشهد نمازت میخوانی اشهد
ان محمدا عبده و رسوله پس پیغمبر غالم خداست ،پس جمیع خلق بندگان
خدایند و عبادتهای ما خدمتهائی است نسبت به بندگان خدا .پس بندگی
اعمالی چند است که ما باید نسبت به پیغمبر بکنیم نسبت به امیرالمومنین و
ائمه طاهرین بکنیم ،نسبت به مومنین بکنیم و همچنین اعمالی چند است که
باید نسبت به اعدای خود بکنیم .اگر این کارها را کردیم همین کارها
میشود عبادت خدا .زکات دادن عبادت خداست حاال تو گندم را برمیداری
بدست فالن فقیر میدهی عبادت خدا را کردهای ،خمس داخل عبادت است
چکار میکنی؟ پول برمیداری میدهی به اوالد پیغمبر ،خدا میگوید تو
میخواهی عبادت مرا بکنی پول بردار بده به این سید .وقتی دادی عبادت
میشود و حال آنکه تو نسبت به خدا کاری نکردی .مثال یکپاره عبادات
هست نسبت به زمینها آنها راباید بجا آوری .وقتی زمین را آباد کردی و
درخت کشتی برای خدا و آب جاری کردی و زمین خدا را آباد کردی و
تعمیر کردی عبادت خدا را کردهای .خدمت را رو به زمین و برای زمین
کردی خدا میگوید خدمت من و عبادت من همین است .و همچنین روی
زمین من راه رفتی و تو را گفتم برو به مکه رفتی ،همین عبادت است و
مقصود من بعمل آمد .و همچنین خدا گفته روزی پنج دفعه رو کن به کعبه
و به این سمت دنیا رو کن ،وقتی روکردی به کعبه همین عبادت خداست.
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ببین آیا خدا در مشرق است در مغرب است در جنوب است در شمال است؟
خدا در سمتی نیست چون چنین بود گفته رو به کعبه کن .حاال خدا در
خانه کعبه میخوابد؟ خیر نمیخوابد بلکه خلقی است از خلقهای خدا وقتی
رفتی طواف آن کردی نماز بسوی او کردی این میشود عبادت خدا .مگر
این ذکرهائی که میکنی چیست بجز الف و الم و الف و هائی که حروف
است و خلقی است از خلقهای خدا .تو را گفته است اگر عبادت مرا
میخواهی بکنی این الف و الم و الف و هاء را بر زبان جاری کن و اینها را
بگو عبادت مرا کردهای .ببین چه دخلی به خدا داشت؟ ولکن حروفی و
کلماتی است که به فرمان خدا آنها را از باد میسازی و با زبان و دهان خود
بیرون میاندازی .حاال این سخنها را که از هوا ساختی همین شد عبادت خدا
واال نه صدای تو میرود باال نه صدای تو توی گوش خدا میرود و نه این
ذکرهای تو منفعتی به خدا میرساند نه مضرتی از خدا دفع میکند نه خدا را
نامی است نه نشانی است ،ابدا هیچ کاری نسبت به او نتوانستهای بکنی.
تصور او را نمیتوانی بکنی چه جای اینکه عبادت او را بکنی ولکن آنچه
گفتهای نسبت به مخلوقات او گفتهای ،آنچه کردهای نسبت به مخلوقات او
کردهای و جمیع آن کارهای نیک نسبت به بندگان و مخلوقات معدنهای
رحمت خداست وقتی آن کارها را کردی در معدن رحمت خدا عمل
کردهای و چون در معدن عمل کردی منفعت عاید تو خواهد شد آنوقت
صفحه | 784

گفته میشود رحمت خدا شامل حال فالن شد واال فکر کار خود باشید
شماها مزدی ندارید اگر کار نکنید این تمناها را از خود دور کنید لیس
بامانیکم و ال امانی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجز به حاال هر کاری خواسته
باشید بکنید و تا شما را نهی کنند بگوئید برو خدا بزرگ است ،تو چه میدانی
بلکه من آن دنیا به از تو باشم؟! چنین نیست ،نگاه کنید به عمل هرکسی،
هر عمل نیکی که میکند کلنگی است در معدن رحمت خدا کار کرده و
به همان قدر منفعت عاید او میشود .واهلل که نزدیکترین خلق به بهشت در
میان مردم مطیعانند و واهلل که نزدیکترین خلق به جهنم عاصیانند .چرا خود
را گم میکنی؟ آن معصیتهای تو کلنگهائی است بسوی جهنم به جهت آنکه
همین معصیت قدمی است بسوی جهنم .آخر یا منکر پیغمبر شو و بگو دروغ
گفته این معصیت قدم بسوی جهنم است و فیالفور کافر میشوی و اگر این
را نمیگوئی پس اعمال زشت بد است اگر اعمال زشت بد است پس سبب
جهنم است پس که نزدیکتر به جهنم از من که معصیت خدا را میکنم و
شب و روز گام برمیدارم رو به جهنم ،یا تکلم میکنم دروغی است یا تهمتی
است یا افترائی است یا غیبتی است .اگر نظر میکنم نظر به جائی است که
خدا رضا نیست ،اگر سعی میکنم در معصیت خدا سعی میکنم ،پس که
نزدیکتر به جهنم از کسی که جمیع اعمال او گامهای بسوی جهنم باشد؟
مگو امید به خدا دارم ،خدا کریم است بلکه راه امیدواری به خدا عمل نیک
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است .پس بدانید که دروغ میگوید کسی که میگوید من امید به خدا دارم
و اعمال نیک نمیکند ،دروغ میگوید من از خدا میترسم و دست از اعمال
بد برنمیدارد .حضرت امیر میفرماید یزعم انه یرجو اهلل کذب و العظیم ما
باله الیتبین رجاوه فی عمله و کل من رجا یتبین رجاوه فی عمله یرجو اهلل
فی الکبیر و یرجو العبد فی الصغیر فیعطی العبد ما الیعطی الرب امید به خدا
داری در جنتی که عرضش عرض آسمان و زمین است و امید به بندگان داری
در چیزهای کم باوجود این با این سلوک به اینطور میکنی که با خدا آنطور
سلوک نمیکنی .پس بدان که اینها امید نیست ،اینها همه تسویالت شیطان
است .این را بدان که چراغ جمیع این بیابان ظلمانی که در این افتادهایم
جمیعا تفکر است .فرمودهاند ال خیر فی عباده ال تفکر فیها به تفکر انسان
چیزی میفهمد نه تنها در امر آخرت یک محاسبه جزئی با تاجری داریم ،آیا
ممکن است که تا تو نظر نکنی دستک خود را و فکر نکنی نفهمی نمیشود
و آیا ممکن است نظر کردن در این مگر اینکه نظر را از اطراف دیگر باز
بگیری .پس باید که از جمیع ماسوای دستک چشم بپوشی تا به دستک نگاه
کنی و اگر به دستک نگاه کرد ممکن میشود تو را نگاه کردن بر محاسبه
و فهمیدن آن .همچنین ممکن نیست شما را که در ایمان بکوشید و معرفت
ایمان را حاصل کنید مگر اینکه تفکر کنید و نمیشود که هی اینطرف و
آنطرف نگاه کنی و هی سر هم توجهت به دکان یا به معامله باشد و بتوانی
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تفکر بکنی .پس المحاله باید تفکر کنی و تفکر نمیتوانی بکنی مگر آنکه
از جمیع جهات نظر را قطع کنی دیگر فکر نمیخواهد ،اگر بخواهی به این
انگشتر نظر کنی نمیتوانی مگر آنکه از ماسوای این چشم بپوشی پس از
ماسوای خدا اگر چشم پوشیدی آنوقت میتوانی به خدا نظر کنی .وقتی به
خدا نظر کردی آنوقت ممکن است تو را معرفت خدا و آنوقت میتوانی
عبادت خدا کنی و تا تفکر نکنی ممکن نیست فهم یک مسأله .پس المحاله
شما باید برای خود یک وقتی از اوقات شبانه روز خود را قرار بدهید برای
تفکر خود .نمیگویم صبح تا شام فکر کنید ،انسان البد است از کسب و
کار و زندگی دنیا لکن عرض میکنم که از میان شبانهروز نیم ساعتی یک
ساعتی را برای این قرار بدهید که بنشینید یک گوشهای و از جمیع عالم
چشم بپوشید و فکر کنید پس به قدر نیم ساعت فرصت داری یک ساعت
فرصت داری بنشین یک گوشهای فکر کن که من از کجا آمدهام ،کجا
بودهام ،برای چه به اینجا آمدهام ،اینجا کجا است؟ من کهام؟ مرا که آورده
است ،چطور آورده ،برای چه آورده ،داللت بر وجود او چیست از اینها
مطلب کدام است .صد سال پیش از این تا ماشاءاهلل من کجا بودم ،آیا من
عدم صرف بودم یا چیزی بودهام؟ یقینا عدم صرف بودهام و همچنین وقتی
که من مردم تا آخر الی ماشاءاهلل من نخواهم بود و عدم خواهم شد ،حاال در
میان این دو مدت بینهایت قم فاغتنم الفرصه بین العدمین آن پیش عدم بود
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بعد از اینش هم عدم خواهد بود ،من در این مدت قلیل چه باید بکنم؟ در
این یک خورده وقت من چه خاک بر سر بکنم؟ بناکند فکر کردن ،فکر کند
که این دار دار عمل است دار آخرت دار جزا است در آن دنیا دار جزا است،
اگر تو صدهزار گریه کنی میگویند یک خورده از این گریهها را میخواستی
در دنیا بکنی و همین که کسی را انداختند در آتش و خود را در آتش دید
نمیشود که نسوزد .همینکه شراب خورد حاال دیگر مست است اظهار
پشیمانی چه فایده دارد؟ حاال که خوردی مستی ،نمیشود مست نباشی .مثلی
دیگر برای این عرض کردهام خود را از کوه بیندازی پایت میشکند ،دیگر
حاال پشیمانی فایده ندارد این ندامت را هزار بکش حاال دیگر پایت شکسته
وقتی شکست چه حاصل از این پشیمانی؟ همچنین حالت آخرت مثل حالت
آن پاشکستگی است ،وقتی در آخرت معذب شدی دیگر معذبی ابدا آن درد
هست تا وقتی که خدا بخواهد .همچنین است تا در دنیا فرصت داری به فکر
آخرت بیفت ،پشیمانیها را حاال داشته باش ،استغفار را حاال کن ،سعی در
عمل کن .باری عبادتی که در آن تفکر نیست خیر ندارد آن عبادتی است
کورکورانه اما عبادت با تفکر که آن چراغی است روشن با آن بینا میشوی،
پیش پای خود را میبینی ،فکر میکنی از کجا آمدی چرا آمدی کجا
میروی ،این فکرها را که کردی تو را بشوق میآورد که سعی کنی و مشغول
عبادت بشوی از روی خلوص و از روی ذوق و شوق.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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([ )]1این عبارت در اول نسخه خطی مواعظ ماه مبارک بود و نظر به اینکه
از  27مجلس یادشده فقط  22مجلس به ما رسیده است؛ بدینوسیله اصالح
میگردد .ناشـر
([ )]2چون جمعیت زیاد بود و از اطراف هجوم آورده بودند و قال قال زیاد
میکردند ،به جهت اینکه نزدیک منبر بیایند به اینجا که رسیدند قدری تأمل
کردند آنوقت فرمودند :بابا شما که آن آخر نشستهاید این بچهها را ساکن
کنید ،این بچهها را ساکت کنید.
([ )]3قط کردن :بریدن چیزی به عرض ،مانند بریدن سر قلم به پهنا.
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([ )]4درمون گیاهی است که میآورندبرای سوختن.در بعضی والیات
آنرایوشنی میگویند،بعضی جاها آنرا درمینه میگویند،بعضی جاها آنرا نرخ
میگویند،در کرمان و اطرافش هم درمون میگویند.
([ )]5جمعیت زیاد بود ،همهمه زیادی میکردند در اینجا اندک تأملی
فرمودند و فرمودند :انشاءاهلل یکخورده اگر همهمه را کمتر میکنید منتفع
میشوید.
([ )]6پاره پاره ،قطعه قطعه.
([ )]7جراب نوره مثلی است در عرب که میگویند همیان نوره چرا که
وضع همیان برای آرد است .حاال همیان نوره میدهند به دست آدم میبیند
چیز سفیدی است قانع میشود لکن دقت که میکنی آخرش که میشکافی
میبینی آهک بوده آرد نبوده به درد ما نخورد آهک الیسمن وال یغنی من
جوع هیچ رفع جوع نمیکند لکن پر شده به جهت آن که در دهان مردم را
ببندند.

دروس  2ص 173/2

([ )]8کیسـو :مصغر کیسه یعنی کیسه کوچکی یا یک کیسه بی قابلیتی که
محل اعتنای کسی نباشد.
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([ )]9باغین و زرند و راور :سه ده هستند در اطراف کرمان ،که هرکدام
در سمتی واقع شدهاند.
([ )]10در قدیم کحال به کسی گفته میشد که هم سرمه به چشم کسان
میکشید و هم جراحات و امراض چشم را عالج میکرد.
([ )]11احبار :جمع حبـر به معنی دانشمند یهودی است و رهبان :جمع
راهب به معنی عابد نصاری است.
([ )]12قلتین :دو خم که برابر با یک هزار و دویست رطل عراقی در آن
آب بگنجد.
([ )]13محـلوج :حالجی شده ،پنبه زدهشده.
([ )]14نوعی کشتی قدیمی که بشکل غراب ساخته میشده ،کشتی نیش
کالغی.
([ )]15قـوال :آوازهخوان ،نغمهگر ،کسی که در محافل به آواز خوش اشعار
بخواند.
([ )]16مزلـف :زلفدار ،پسری که سرش زلف دارد.
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([ )]17آدم بیسر و پا و بیادب و فرومایه ،جعلنق هم میگویند.
([ )]18دنـگ :آلت شالیکوبی ،دستگاهی که با آن شلتوک را میکوبند تا
برنج از پوست جدا شود.
([ )]19تخریجی خل
([ )]20اسباب و اثاثیه که بر ستور بار کنند.
([ )]21لنتر :چراغ پایهدار ،فانوس ،مناره ،در فارسی چراغ نفتی بیپایه را
میگویند که از سقف آویزان میکنند.
([ )]22مـرغ :چمن ،سبزه.
([ )]23رسن و ریسمان که در گلوی اسب و سگ و غیره بندند.
([ )]24درجه نظامی که سابق در ارتش معمول بود و بجای آن کلمه سرگرد
برگزیده شد ،درجهای است فروتر از درجه سرهنگ دوم و برتر از سروان .
([ )]25امیر تومان :سرکرده و فرمانده صدهزار سرباز.
([ )]26قمه الرأس :باالی سـر.
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([ )]27چاییدن :سرما خوردن.
([ )]28بالوعه :گودال یا چاهی که در آن نجاست جمع شود.
([ )]29شقاقلوس :بیحسی و فاسدشدگی عضوی از اعضای بدن.
([ )]30دهی است از دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان .
([ )]31میل :یکی از ادوات ورزش باستانی که از چوب ساخته میشود.
([ )]32مـروق :صاف شده ،صافی.
([ )]33صدای همهمه از بیرون مسجد آمد حواس جمعی پریشان شد .تأملی
کردند و فرمودند چه خبر است؟ دسته میآید ،یکی دوئی از مردم برخاستند
بروند ببینند چه خبر است بعضی روشان را برگردانیدند .فرمودند یکباره
مجلس را برهم بزنید بروید ببینید چه خبر است ،نه همین شما اینطور
میکنید زمان رسول خدا 9همینطور کردند و روز جمعه بود پیغمبر خطبه
میخواندند این کار را کردند در اثنای خطبه پیغمبر صدای تنبک بلند شد از
بیرون مسجد ،تاجری آمده بود از والیتی با مال بسیار ،پیش رویش تنبک
میزدند مردم آن صدا را که میشنیدند پامیشدند و میرفتند .پیغمبر خطبه
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میخواند و کسی هم نمانده بود ،به تماشای مردم بیرون رفته بودند ،حاال
همچو شده است ،بد نیست !
([ )]34سوغان گرفتن :ریاضت دادن و دواندن اسب جهت آماده شدن برای
مسابقه.
([ )]35چوگان کردن زلف :تاب دادن و خم کردن زلف.
([ )]36پاتوه :پاتابه ،پاپیچ ،چیزی که پیادهروان به پا پیچند.
([ )]37ریسمان ،نخ.
([ )]38بلوک :قسمتی از والیت که دارای یک قصبه و چند محال بوده و
توسط یک نفر نایبالحکومه از طرف حاکم اداره میشده.
([ )]39چون جمعیت زیاد شده بود و همهمه و قال خیلی زیاد بود قدری
باالی منبر تأمل فرمودند .یک پسر در میان زنها راه میرفت که بیاید توی
مردها ،رو کردند به او فرمودند :پسر از توی زنها برو بیرون .باز دو مرتبه
فرمودند :پسر برو از توی زنها بیرون .چون بسیار متغیر شدند بعد فرمودند:
اگر مقصود شما این است که چیزی بشنوید و چیزی یاد بگیرید یک خورده
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بیصدا باشید و همشیرهها شما را به خدا بیصدا باشید ،یک خورده همهمه
را کم کنید ،یکخورده بیصدا.
([ )]40باز همهمه میکردند و قال قال میکردند ،تأملی کردند و فرمودند
شما را به مرتضی علی بیصدا .اگر من صدایم صدای توپ هم باشد که آخر
بایست صدا برسد .
([ )]41باجغلو :باجاوقلی ،نام سکه طالی عثمانی.
([ )]42از بیرون مسجد صدای هیاهو بلند شد فرمودند بابا دم در ایستادهای
آن بیرونها را ساکت کن .باز بیرون صدای سینهزن و نوحه خوان و قال قال
مردم بلند بود .تأملی فرمودند ،زنها روشان را برگرداندند .فرمودند خیلی
خوب یکباره زنها پاشوید بروید تماشا .بعد فرمودند همینها خوب است.
بعد فرمودند شما که دم درید التماس کنید اینجا سینه نزنند ،اینجا نخوانند،
بروند آن طرف بخوانند .باز تأمل فرمودند و فرمودند نمیگذارند چه کار
کنیم! مردم رفتند ممانعت کنند فرمودند به آرامی اجتماع مردم است احتمال
میرود فسادی کنند .باز تأمل کردند و فرمودند تفرق خلق عذاب
اجتماعشان عذاب.
([ )]43صحرای بی آب و علف که هرگز گیاه در آن نرسته باشد.
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([ )]44باز ازبس جمعیت زیاد بود در گوشه و کنار صدا میآمد و حواسها
پریشان میشد .فرمودند اشتباه حمام به مسجد شده ،همشیرهها بیصدا باشید
اینجا مسجد است.
([ )]45اصطالح دریانوردی که شامل جزایر جنوب شرقی هندوستان مثل
سوماترا ،ماالکا ،بنگال و سنگاپور میشود.
([ )]46طنبی :ایوانی که توی ایوان کالن باشد.
([ )]47چون به اینجا رسیدند آنوقت تأملی کردند و فرمودند:
([ )]48آشکار شدن زشتیها.
([ )]49در اینجا گریه زیادی شد به طوری که از شدت هیاهوی گریه و
افغان مردم نزدیک بود که صدای مبارک ایشان را نشنوم باوجودی که نزدیک
بودم و دیگر هرچه خواستم خود را حفظ کنم و گریه نکنم تا نوشته شود
تاب نیاوردم و بسیاری در اینجا از قلم افتاد و نوشته نشد .در اینجا بیاد آوردند
گناهان هرکسی را که کرده و متذکرشان کردند و گریه زیادی فرمودند،
بعد فرمودند پس بیائید استغفار کنیم ...
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([ )]50باز در اینجا چند فقره دیگر فرمایش شد که از قلم افتاد .بعد
فرمودند مقصود این بود که...
([ )]51کرن :اسبی که زرد پر رنگ یا حنائی یا قهوهای روشن باشد.
([ )]52تأملی فرمودند که بخاطرشان بیاید .آقا محمد شریف روضهخوان
عرض کرد :و بمقاماتک و عالماتک .فرمودند یک چیز دیگری دارد
میخواهم آن یادم بیاید ،تأملی کردند آنوقت فرمودند بمقاماتک و آیاتک
التی ال تعطیل لها ...
([ )]53در «مثالما» وقف فرمودند.
([ )]54صراحی .شیشه شراب.
([ )]55سنگ عطاری.
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