 36موعظه
تحت عنوان آیه مبارک:
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا ...
از افاضات
عامل ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی
(اعلی الله مقامه)

بسم الله الرحمن الرحیم
*« موعظه اول»*
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
خداوند عالم جلشأنه از ادراک جمیع خالیق برتر است و هیچ مخلوقی
ادراک ذات خدا را نمیتواند بکند و از این جهت که خداوند حکیم است و
کار لغو نمیکند و ایجاد را برای فایدهای کرده و آن معرفت است از این
جهت در حکمت تدبیری الزم شده چون خلق را برای معرفت آفریده و
معرفت ذات هم که محال شد و شک نیست که امر محال علت ایجاد
نمیشود ،پس ما محل را گم کردهایم .و چون رجوع به قرآن کردیم دیدیم
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میفرماید و ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون و دانستهایم و فهمیدهایم و
ائمه ما بیان فرمودهاند که عبادت و رأس عبادت و اصل عبادت و حقیقت
عبادت ،معرفت خداوند عالم است .و باز در حدیث قدسی میفرماید من
گنج پنهانی بودم دوست داشتم که شناخته شوم ،پس خلق را خلق کردم که
شناخته شوم .پس علت غایی ایجاد معرفت است و معرفت خدا هم که محال
است و چون مقصود من فهمانیدن است آنها که میفهمند ماللشان نگیرد
بلکه برای بعضی که تازه آمدهاند برای آنها میگویم .پس میگویم اگر نجار
نشسته باشد چوبی را اره میکند از او بپرسی برای چه میکنی؟ بگوید خود
به خود ،میگویی دیوانه شده است که خود به خود کاری لغو میکند .و
اگر بگوید منبر یا کرسی یا تخت میخواهم بسازم ،روا است .حاال از
خداوند بپرسند چرا این خلق را آفریدهای؟ آفریدهای که همینطور بیایند و
بروند خود به خود ،یا فایدهای دارد؟ البته فایده دارد و آن فایده معرفت است.
باز اگر به نجاری بگویی چرا اره میکنی؟ بگوید مثال میخواهم آفتاب از
آسمان به زمین بیفتد ،یا روز شب گردد مثال یا برعکس ،میگویند آیا دیوانه
شدهای؟ این نمیشود ،چراکه ممکن نیست .حاال این خلق را که خدا خلق
کرده باید برای کاری خلق کرده باشد که ممکنشان بوده باشد و دانستی از
کتاب و سنت که ذات خدا شناختهشدنی نیست و در قرآن است که التدرکه
االبصار و هو یدرک االبصار و هو اللطیف الخبیر و پیغمبر میفرماید
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ماعرفناک حق معرفتک و کذلک احادیث بسیار و اخبار و آثار و ادله عقلیه
و نقلیه و غیره شهادت میدهند که معرفت خدا محال و ممتنع است .پس
خلق را برای چیزی که ممکن نیست خلق نکردهاند ،پس خلق را برای معرفت
ذات خلق نکردهاند .پس برای چه آفریدهاند؟ برای معرفت صفات خدا و
نامهای خدا .و این خلق بجز از معرفت نامها و نشانههای خدا دیگر چیزی
ممکنشان نیست .نامها اسماء خدا است و نشانهها آیات خدا است ،پس راهی
نداریم مگر نشانههای خدا .پس از خدا بجز اسمی و آیاتی و عالماتی چیز
دیگر در دست نداریم ،دلیله آیاته و وجوده اثباته مگر نامهای خدا .اما
نامهای خدا و اسمهای خدا شک نیست در اینکه ائمه طاهرینند و فرمودند
نحن واهلل االسماء الحسنی التی امرکم اهلل انتدعوه بها اما آیات باز ائمه
طاهرین میباشند حضرت امیر فرمود ای آیه هلل اکبر منی کدام آیه برای خدا
بزرگتر از من میباشد؟ وقتی که زمین آیهای باشد از آیههای خدا و آفتاب و
ماه آیهای از آیههای خدا باشند ،عرش و کرسی آیهای از آیههای خدا باشند
پس چرا حضرت امیر صلواتاهلل و سالمهعلیه آیهای از آیههای خدا نباشد؟
وای آیه هلل اکبر منه و ائمهاند آیات خدا و پیغمبر است آیه بزرگ و او است
اسم اعظم اعظم اعظم خدا .پس علت غایی معرفت محمد و آلمحمد است
صلواتاهلل علیهم پس خدا جمیع آسمان و زمین و عرش و کرسی و جمیع
آنچه در آنها است برای معرفت محمد و آلمحمد آفریده است و همین
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معرفت ایشان اسمش معرفت خداست چراکه هرچه منسوب به ایشان است
منسوب به خداست و هر چه منسوب به خداست منسوب به ایشان است .در
زیارت جامعه میخوانی من احبکم فقداحب اهلل و من ابغضکم فقدابغض اهلل
و من اعتصم بکم فقداعتصم باهلل یعنی هرکس دوست داشت شما را پس
دوست داشته خدا را و هرکس دشمن دارد شما را دشمن داشته خدا را و
هرکس معتصم به شما شد و ممتنع به شما شد و پناه به شما برد معتصم به
خدا شده .پس هرچه منسوب به ایشان است منسوب به خداست پس محبتشان
محبت خداست عداوتشان عداوت خداست و پناه بردن به ایشان پناه بردن به
خداست و چنانکه فرمودند من سرنی کمن سر اهلل پس سرورشان سرور
خداست و زیارتشان زیارت خداست من زار الحسین بکربال کان کمن زار
اهلل فی عرشه اذیت ایشان اذیت خداست من آذی لی ولیا فقد بارزنی
بالمحاربه و دعانی الیها و همچنین فرمودند بنا عرف اهلل و در زیارت
میخوانی من عرفهم فقد عرف اهلل و من جهلهم فقدجهل اهلل هرکس ایشان
را شناخت به تحقیق که خدا را شناخته و هرکس جاهل به ایشان شد جاهل
به خدا است .پس معلوم شد که معرفت محمد و آلمحمد علیهم السالم
معرفت خدا است از این جهت حضرت امیر فرمودند یا سلمان و یا جندب
معرفتی بالنورانیه هی معرفه اهلل عزوجل و معرفه اهلل عزوجل معرفتی بالنورانیه
پس معلوم شد که معرفت خدا معرفت محمد و آلمحمد است علیهم السالم
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همچنین معرفت محمد و آلمحمد معرفت خداست چراکه هرچه منسوب به
ایشان است منسوب به خداست .پس معلوم شد که توحید خدا والیت
آلمحمد است .حاال توحید ،والیت آلمحمد است یعنی چه؟ یک معنی آنکه
این بزرگواران را نور واحد بدانی و بدانی که اشهد ان ارواحکم و نورکم و
طینتکم واحده طابت و طهرت بعضها من بعض و نور یگانگی خداوند
میباشند ،و در نور عزت و جالل خداوند ،منفرد و یگانه بدانید و بدانید که
لمیجعل اهلل الحد فی مثل الذی خلقهم منه نصیبا یعنی در مثل آنچه از آن
ایشان را خلق کرده برای احدی نصیبی قرار نداده و بدانید که لمیسبقهم
سابق ،و بدانید که لمیلحقهم الحق ،و بدانید که لمیفقهم فائق ،و بدانید که
لمیطمع فی ادراکهم طامع .یعنی هیچ پیشیگیرندهای بر ایشان پیشی نگرفته
و پیش از ایشان چیزی نیست و هیچ ملحقشوندهای به ایشان ملحق نشده و
هیچ باالیی جویندهای بر ایشان باالیی نجسته و هیچکس طمع ادراک مقام
ایشان را نکرده و اینطورها آیت یگانگی خدا میباشند .پس ایشان در مقام
عزت و جالل منفرد و یگانه و نور وحدانیت خدایند .پس تو باید با ایشان
کسی را شریک نکنی که شرک به ایشان شرک به خدا است و بدانی که
الیجری علیهم ما هو اجراه یعنی جاری نیست بر ایشان آنچه خود ایشان در
خلق جاری کردهاند ،و الیعود فیهم ما هو ابداه یعنی ایشان را مبرا و منزه از
صفات جمیع کائنات بدانی و به این جهت باید توحید کنید ایشان را بلکه
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اگر متحمل بودید قدری از توحید ایشان را شرح میکردم تا بدانید که توحید
برای ایشان باید کرد که توحید ایشان توحید خدا است .مختصرش این است
که ایشان را مبرا و منزه از صفات جمیع کاینات بدانی و ایشان را یگانه و
منفرد بدانی .پس این است معنی آن عبارت شیرینی که شیخ مرحوم میفرماید
که خدا مردم را امر به توحید کرد تا در والیت علی بن ابیطالب خالص
شوند .پس اگر مردم موحد نبودند ،در والیت آلمحمد علیهم السالم خالص
نبودند .نمیبینی غیر از موحدین کسی والیت آلمحمد را ندارد؟ پس مشرک
به ایشان مشرک به خدا است و موحد ایشان توحید خدا کرده است و دیگر
راهی بسوی توحید بجز از والیت آلمحمد نیست .عبرت نمیگیری از این
آیه لقد جاءکم برهان من ربکم جمیع براهین الهیه آمده است پیش شما و آن
برهان وجود مبارک محمد است صلی اهلل علیه و آله که دلیل خدا و برهان
خدا است .پس علت غایی معرفت محمد است و همه را برای آن وجود
مبارک خلق فرموده و این را صریح در آن حدیث فرموده که نحن سبب خلق
الخلق و در آن حدیث قدسی میفرماید من گنج پنهانی بودم دوست داشتم
که شناخته شوم ،یعنی دوست داشتم معرفت را پس معرفت حبیب خدا است.
بعد میفرماید فخلقت الخلق لکی اعرف یعنی خلق را برای معرفت خلق
کردم ،یعنی برای حبیب خود خلق کردم و حبیب خدا محمد و آلمحمدند
صلواتاهلل علیهم .آیا نمیدانی که آن بزرگوار آفتاب جهانتاب عالم امکان
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است؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اهلل باذنه و سراجا منیرا
و سراج منیر همان آفتاب است و جعلنا الشمس سراجا یعنی ما شمس وجود
مبارک محمد را چراغ روشنکننده عالم امکان قرار دادیم والشمس و
ضحیها یعنی قسم به حق محمد و به شریعت آن بزرگوار والقمر اذا تلیها و
قسم به حق علی چون از عقب او درآید و جانشین او شود .پس آفتاب
جهانتاب عرصه امکان وجود مبارک محمد است صلی اهلل علیه و آله و
ماسوی نور اویند و نور را خدا میآفریند برای آفتاب ،نور برای آنکه کمال
آفتاب است و جمال آفتاب است و پیدایی آفتاب است برای آفتاب خلق شده.
پس به عبارت دیگر بگو خداوند نیافریده مگر محمد و آلمحمد را .آیا اگر
در اطاقی چراغی باشد و از شما بپرسند در اطاق چیست؟ میگویی چراغ و
نور چراغ؟ نه ،بلکه میگویی چراغ و نمیگویی چراغ و نور چراغ زیراکه
نور چراغ با چراغ شمرده نمیشود چراکه نور هرجا هست مال چراغ است.
پس اگر گفتی در اطاق چراغ است آنچه را که در اطاق است گفتهای .زید
که آمد از تو میپرسند که آمد؟ میگویی زید .دیگر نمیگویی زید و سایه
زید .زیراکه سایه زید دیگر با زید گفته نمیشود و مال زید است .همچنین
جمیع کائنات نور مقدس آن بزرگوارند و نیست چیزی مگر محمد در جمیع
هزار هزار عالم.

صفحه | 7

ما فی الدیار سواه البس مغفر
و هو الحمی و الحی و الفلوات

و هرچه هست همه جمال او است و نور او است و سیمای او است که ٭ در
هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم ٭،
پیداست سر وحدت از اعیان اماتری
کالنقش فی المرایا و النفس فی القوی

در جمیع مرایای قوابل و در جمیع آسمان و زمین جز محمد و آلمحمد
چیزی نیست این است که در حدیث است که وقتی که خداوند عرش را
آفرید بر او نوشت علی ،وقتی که کرسی را آفرید بر او نوشت علی ،آسمانها
را که خلق کرد بر آنها نوشت علی ،آفتاب را بر او نوشت علی ،ماه و ستارگان
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را بر آنها نوشت علی و همچنین جمیع آنچه آفریده از آسمان و زمین و آنچه
در آنها است بر همه آنها نوشته است علی.
باری ،اینها مقصودم نبود مقصودم این بود که اول چیزی که خداوند آفرید
پیغمبر بود و چون خداوند حکیم بود و خلق را برای معرفت آفریده بود و
معرفت ذات او هم محال بود ،پس برای معرفت آیت خود و معرفت یگانگی
خود آفریده و آن پیغمبر است .پس پیغمبر آیت معرفت خدا است و جمیع
خلق را خدا برای او آفریده است و او است معرفت خدا .حاال که پیغمبر
معرفت خدا شد آیا میگویی این پیغمبری که خدا آفریده او را ناقص و جاهل
و نادان آفریده یا عالم به ماکان و مایکون و زنده و پاینده و ازلی که انتجبه
فی القدم علی سایر االمم و او را حی و قیوم و قادر و عالم و سمیع و بصیر
آفریده از این جهت او را آیت معرفت خود آفریده .آیا عاجز و جاهل و ناقص
و نادان آفریده؟ نمیتوانی بگویی او را جاهل آفریده البته او را عالم و حی و
پاینده آفریده و ازلی و ابدی و قادر و سمیع و بصیر آفریده و آیت معرفت
خود آفریده و به همین یککلمه جمیع فضائل را درباره آن بزرگوار ثابت
کردم و قدح جمیع نواصب را به همین یککلمه کردم و نگذاردم فضیلتی
مگر آنکه در این یک کلمه آن فضیلت را بیان کردم.
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خالصه آنکه این بزرگوار آیت خدا است و آنچه تو از خدا میدانی ،اگر در
کتاب ذات محمد خواندهای و دیدهای پس دیگر انکار برای چه؟ و اگر
جایی دیگر دیدهای و خواندهای آنجا کجا است و از چه راه رفتی که محمد
آنجا نبود؟ مختصر ،آنچه گفتم و بگویند گویندگان ـ هرکس باشد ـ و
هرچه بگویند و گفته شود تا رجعت اهل رجعت ،و آنچه بگویند و گفته شود
تا روز قیامت ،و آنچه گفتهاند پیغمبران مرسل و غیر مرسل و اولواالعزم و
غیر اولواالعزم از قدس خدا و تنزه خدا و سبوحیت و قدوسیت خدا جمیع آن
را از کتاب ذات محمد و آلمحمد خواندهاند و دیدهاند واال آنکه غیر از این
میگوید بگوید از کدام راه رفته که به محمد نرسیده؟ آیا کسی مساوی او
میشود؟ و حال آنکه او است سبیل اعظم و صراط اقوم و او است ظهور
اعظم اعظم اعظم خدا و جایی از ظهور خدا خالی نیست و از این است که
فرمودند بنا عرف اهلل و لوالنا ماعرف اهلل به ما خدا شناخته شد و اگر ما
نبودیم خدا شناخته نمیشد .پس ببینید به همین کلمات مختصر چقدر فضائل
برای ایشان ثابت کردم و یک کلمه هم بیشتر نبود و هرچه مکرر کردم برای
تفهیم عوام بود و اگر اقرار به این یک کلمه بکنی اقرار به جمیع فضائل
کردهای و اگر انکار کنی انکار جمیع فضائل را کردهای .هیهات چقدر
پست است فطرت آن جماعتی که توصیف پیغمبر که زیاد میشود میگویند
حاال میرود به صفات خدایی .میگویم اوال صفات خدایی را معنی کن،
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مراد از صفات خدا چیست؟ صفات خدا یعنی چه؟ اگر شناختهای صفات
خدا را پس این حرف برای چه که حاال میرود به صفات خدایی؟ و اگر خود
به خود میگویی که دیوانه شدهای .اشهد باهلل ،اشهد بمحمد که محمد عبدی
است از عبید خداوند .واهلل پیغمبر الیملک لنفسه نفعا و ال ضرا و ال موتا و ال
حیوه و ال نشورا پیغمبر مالک هیچچیز نیست نه مالک نفع خود است نه
مالک ضرر خود ،نه مالک موت خود نه مالک حیات خود .اینها که باز
حرفی است واهلل در نزد خدا نماینده نفس خود نیست و فانی است .فانی،
مالک چهچیز میخواهید باشد؟ خودش نیست ،مالک چه باشد؟ هیچ بندهای
در تمام ملک خدا کوچکتر و خاضعتر از محمد نیست .دیگر او را چقدر
خوار کنم و پست نمایم! دیگر از این پستتر میشود که آن بزرگوار فانی
است و نیست در جنب خداوند عالم؟ و چون چیزی نیست از این جهت
هرچه نسبت به او میدهی نسبت به خدا داده میشود و به خدا اشاره شده.
پس وقتی او را دیدی او را ندیدی خدا را دیدی ،احدی آمده و احمدی را
فانی و مضمحل کرده ،خود را گم کرده و او را نموده ،خود را پنهان و او
را آشکار کرده ،خود را مضمحل و او را مستقل کرده ،خود را معدوم و او
را موجود کرده .اما او را موجود کرده نه به این معنی که او را آفریده بلکه
او را ظاهر کرده و موجودبودن او را نموده و خود را نیست و او را هست
کرده .پس بدانکه فضیلتی باقی نماند مگر اینکه در این اصل گذارده شده،
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نتیجه همه حرفها همین بود که پیغمبر را خدا وقتی خلق کرد جاهل نبوده،
آیا میشود که این پیغمبر به اینطور که تو گفتی جاهل و ناقص باشد و
هیچچیز نداند و بعد از مدتها علمی پیدا کند؟ پس چقدر سخیف است قول
آن جماعتی که اختالف کردهاند که آیا پیغمبر پیش از بعثت چه مذهب
داشت؟ بعضی گفتهاند به دین ابراهیم بود ،بعضی گفتهاند یهودی بود ،بعضی
گفتهاند نصرانی بود ،بعضی گفتهاند مذهب دیگری داشت ،یکی میگوید
مذهب نداشت ،یکی هم میگوید بر ملت خودش بود و این درست است
این است که میفرماید کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین من پیغمبر بودم و
آدم در میان آب و گل بود و در عالم ذر پیغمبر رساننده بسوی خلق بود
الست بربکم را .و در جمیع مراتب پیغمبر پیغمبر بود .پس معلوم شد که
پیغمبر دانا به جمیع احکام الهی بود و جاهل و نادان نبود.
حاال میپرسم که آیا به تعلیم خدا عالم بود یا پیش خود عالم بود؟ اول بفهمیم
معنی تعلیم را ،معنی تعلیم این است که کلماتی من بگویم و به گوش شما
صدایی برسد ،یا نقشی به چشم شما بنمایانم ،یا اگر قدرت و توانایی داشته
باشم در آئینه دل شما عکس چیزی را بیندازم .وقتی که من قدرت دارم به
دل شما میاندازم که این اینطور و آن آنطور ،حاال خدا چطور تعلیم پیغمبر
خود میکند؟ یا باید صدایی بیافریند و در گوش پیغمبر تعلیم او کند ،یا نقشی
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بیافریند در برابر چشم پیغمبر ،یا قدرت دارد که در دل پیغمبر الهام کند
چیزی بیندازد و خداوند قدرت دارد و به همه قسم تعلیم پیغمبر کرده و
اختالف هم در این اقسام نیست و مطابق هم هست .حاال هم صدا خلق کرده
و هم نقش و هم در دل او انداخته و آنچه تعلیم پیغمبر کرده قرآن است و آن
کتاب را در سینه پیغمبر نقش کرده و به چشم او نموده و به گوش او رسانیده
و در دل آن بزرگوار انداخته بل هو ایات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم
خداوند عالم همین کتاب را در سینه ایشان همان روز اول قرار داده و دیگر
در آنجا تدریجی و مهلتی و طول و تفصیلی نبود که یکی را اول بیافریند و
یکی را بعد ،و پیش خدا طول و تفصیلی نیست و وقتی که پیغمبر را آفریده
سینه او را لوح کل کتاب آفرید و یکدفعه هر دو را آفرید .آیا نمیبینی که
خداوند در کتاب خود میفرماید ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین نیست
تر و خشکی مگر اینکه در کتاب مبین است و میخوانی و کل شیء احصیناه
فی امام مبین هر چیزی را ما احصا کردیم در امام مبین و شماره او را در نزد
امام مبین قرار دادیم و آن پیغمبر است و امام کل امامان است و امام کل خلق
است و نقش کتاب در سینه پیغمبر است و معنی کتاب در دل پیغمبر است به
جهت اینکه کتابی که خدا معنی آن را به پیغمبرش نفهماند چگونه علم او
قرار میدهد؟ اما نقش کتاب و خطوط و رسوم آن بر سینه و نفس پیغمبر
رسم است و اما بیان کتاب بر زبان او است و زبان او امیرالمومنین است
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صلواتاهلل و سالمهعلیه .پس معنی کتاب در عقل پیغمبر است و صورت
کتاب در نفس پیغمبر است و به اجماع مسلمین حضرت امیر نفس پیغمبر
است هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق پس حضرت امیر کتاباهلل میباشد
الرحمن علم القرءان خدا قرآن را تعلیم پیغمبر کرد خلق االنسان علیه السالم
که حضرت امیر باشد و حضرت امیر انسان است علمه البیان که قرآن باشد
و چون به او تعلیم کرد فرمود ان علینا جمعه و قرءانه ثم ان علینا بیانه یعنی بر
ما است جمع قرآن و قرائت آن پس بر ما است بیان او و علی جمعکننده قرآن
است و اگر هم میخوانی علینا بیانه بهتر است چراکه علی جمعکننده قرآن
است و علی قرائتکننده قرآن است و علی بیان قرآن است .پس علی که
کتاب خدا است همیشه با پیغمبر بوده و این هردو یک نورند و یک روحند
و یک طینتند و همیشه با هم بودهاند .پس از این قرار هرگز پیغمبر بی قرآن
نبوده این است که میفرماید لنیفترقا حتی یردا علی الحوض همچنانکه در
روز اول از هم جدا نبودند بعد هم که در قیامت میآیند از هم جدا نیستند.
قرآن را ثقل اکبر نامیدند و آل را ثقل اصغر و در وقتی که از دنیا میرفت
فرمود میگذارم در میان شما دو چیز بزرگ را کتاب خدا و عترت خودم،
اما بزرگتر قرآن است و کوچکتر اهل بیت .و سبب این معنی که قرآن را
بزرگتر فرمود و اهلبیت خود را کوچکتر و فرمود کتاب خدا و عترت
من ،وقتی آلمحمد را نسبت به خدا بدهی کتاباهلل میشوند ،وقتی نسبت به
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محمد بدهی عترت میشوند و وقتی که نسبتشان را به خودشان ببینی معلوم
است که آن مقام اصغر است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
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دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه اول مخلوقی که آفرید وجود
مبارک محمد بود صلی اهلل علیه و آله و او را عالم آفرید نه جاهل .نه این
است که پیغمبر در مقام قرب خداوند عالم در اول ایجاد که نهایت قرب را
به خداوند عالم داشت آنجا جاهل بود و بعد از آنکه آمد به این عالم که
نهایت بعد است عالم شد ،این که نمیشود و میفرماید انزلنا الیکم ذکرا
رسوال پیغمبر را خداوند نازل فرمود و فرستاده نمیشود که در این مقام بعد
و دوری عالم بوده باشد و در مقام نزدیکی و قرب جاهل بوده باشد .همچو
چیزی شده است که نزدیک به چراغ نورانی نباشد و دورتر چراغ نورانی
باشد؟ آیا میشود که نزدیک به آفتاب گرم و نورانی نباشد و دور از آفتاب
گرم و نورانی باشد؟ پس پیغمبر در آن عالم باال آفریده شد و جمیع نیک و
بد عالم و رضا و غضب خداوند عالم و حقیقت جمیع چیزها را میدانست
و عالم بود و آن علمی که داشت به تعلیم خدا بود و همان تعلیم خدا و علمی
که خدا به او انعام کرده بود ،همان قرآن است و همان کتاب علم او است
که به او انعام فرموده و تعلیم او کرده .پس پیغمبر در آنجا با کتاب آفریده
شد و بیکتاب و جاهل و نادان آفریده نشد و علم جمیع کاینات در آن کتاب
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بود از این جهت میفرماید تبیانا لکل شیء بیان هر چیزی را خدا در قرآن
فرموده و میفرماید ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین هیچ تر و خشکی
نیست مگر آنکه در کتاب مبین هست .تر و خشک میدانید یعنی چه؟ علم
غیب تر است و علم شهاده خشک است ،عالم ماده تر است و عالم صورت
خشک است .عالم امر تر است عالم خلق خشک است .عالم حقایق تر است
عالم ظواهر خشک است .هیچ تری و هیچ خشکی نیست مگر آنکه در
کتاب هست از این جهت فرمود مافرطنا فی الکتاب من شیء ما فروگذاشت
نکردیم در قرآن چیزی را و جمیع چیزها در قرآن ثبت شده است .از این
جهت حدیث رسیده است ما من شیء اال و فیه کتاب او سنه نیست چیزی
مگر آنکه در آن یا کتاب خدا رسیده یا سنت پیغمبر ،و آنچه پیغمبر بیان
فرموده در قرآن است و از قرآن .پس نیست چیزی مگر آنکه یا در ظاهر قرآن
و یا در باطن قرآن است .پس چون کتاب به پیغمبر انعام فرمود معلوم میشود
که عالم بوده .پس در همان عالم باال عالم بوده به رضا و غضب خدا و به
جمیع نیک و بد عالم و به حقایق اشیاء و بعد از آنکه از خلقت وجود مبارک
او هزار هزار دهر گذشت ،و مکرر گفتهام که هر دهری صدهزار سال است
و هر سالی صدهزار ماه و هر ماهی صدهزار هفته و هر هفتهای صدهزار روز
و هر روزی صدهزار سال این دنیا است و ان یوما عند ربک کألف سنه
مماتعدون و بعد از آن از نور مقدس او و از شعاعی که از پیشانی پیغمبر تابید
صفحه | 17

صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آفریده شد و صد و بیست و چهار هزار
وصی پیغمبر ،موافق آنچه صدوق نقل کرده است .و چون واجب است که
وصی از جنس موصی باشد و نایب از جنس آن کسی باشد که نایب قرار داده
از این جهت آن اوصیاء هم باید از طینت آن پیغمبران باشند و از نور آن
پیغمبران باشند و از روح آن پیغمبران باشند و اگر نایب و منوبعنه از جنس
هم نباشند آن نفعهایی که از آن اصل میآید از این نایب نخواهد آمد .اگر
حرارتی در خانه باشد و از آن خانه برود نایبی برای خود قرار بدهد از سردی،
این نمیشود .و اگر یک عالمی از میان مردم برود و جاهلی را خلیفه خود
کند ،آنچه را آن عالم کفایت میکرد این جاهل کفایت نمیتواند بکند .آنچه
را که آن میتوانست جواب از آن بگوید این هم باید بتواند جواب بگوید و
اگر نتواند این نایب برای آنکس نیست ،و میماند برای آن عالم خصلتهای
چندی که این نایب آن خصلتها را ندارد و این نایب کلی نیست .و نایبها
مختلفند بعضی کلی هستند بعضی کلی نیستند .نایب سر ده نایب و فرمانفرما
بر سر زعیمها است ،دیگر نایب این نیست که زن او را طالق بدهد و نایب
کلی نیست از این جهت فقهای شیعه نایب کلی و حقیقی امام نیستند و نایب
پیغمبر نیستند .و اما نایب کلی که از جمیع جهات نایب باشد نیست مگر
امام و از این جهت که نایببردار نبودند هر امامی که رفت امام دیگر نایب
بود بر جای او و اگر همه بروند که میتواند نایب باشد؟ پیغمبر رفت
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امیرالمومنین نایب او بود ،او رفت امام حسن بود ،او رفت امام حسین بود و
همچنین تا امام زمان ،امامی پس از امام دیگر نایب بود و به غیر از خودشان
کسی دیگر نایب کلی نبود .بلی نایبها در علمها و در بعضی امور نصب
میکنند ،نایب در مسائل فقهی همان بقدر فتوی نایب است و دیگر حکم با
او نیست ،نایب در قضاوت همان در قضاوت نایب است و فرمودند انی جعلته
علیکم حاکما بدرستیکه من او را حاکم بر شما قرار دادم و او همین باید
مرافعه کند و دیگر در قوه او نیست حکم میان حکما کند اگر در مسألهای
در میان آنها اختالف پیدا شود و در قوه او نیست میان اطبا حکم کند یا میان
منجمین حکم کند اگر اختالف در آنها پیدا شود .بلی نایبی دارند که نسبت
به سایرین کلیتر است و شیعهای که در جمیع جهات کلی باشد نیست،
هرکس همچو گمان کند که همچو شیعهای یافت میشود که در علم و
قدرت و فضل و کمال و جمیع آنچه مخصوص به ایشان است نایب کلی
است غلو کرده در دین خدا و چهارده معصوم را پانزده خیال کرده ولکن
بقدر کفایت رعیت میشود نایبی کلی داشته باشند ،یعنی کلی نسبت به
دیگران .شاید کسی را نایب کنند که رفع کفایت کل رعیت را بکند مثال
در میان حکما اگر اختالف پیدا شود رفع آن اختالف را بکند ،اگر در میان
اطبا اختالفی پیدا شود رفع کند ،اگر در میان فالسفه اختالفی پیدا شود رفع
کند ،اگر در میان فقها اختالفی پیدا شود رفع کند ،و اگر در میان منجمین
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اختالفی پیدا شود رفع کند و همچنین کسی ممکن است نایب کلی باشد و
او است باطن این حدیث انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و نظر فی
حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانی قدجعلته علیکم
حاکما کسی که احکام آلمحمد را کال بداند او است نایب کلی و جمیع
اختالفات که در جمیع مردم است باید بتواند رفع کند .پس چنین کسی نایب
کلی است و ممکن است چنین کسی ،و اگر رد حکم او کند و اطاعت او
را ننماید فکأنما بحکم اهلل استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی رسولاهلل
و هو علی حد الشرک باهلل پس از برای کفایت رعیت و به جهت رفع اختالف
رعیت ممکن است او را بر رعیت حاکم کنند.
برویم بر سر مسأله که صد و بیست و چهار هزار وصی پیغمبر از جنس صد
و بیست و چهار هزار پیغمبر خلق شدهاند .به هر حال که خداوند از نور
حضرت پیغمبر صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و صد و بیست و چهار هزار
وصی پیغمبر آفریده و آن پیغمبران بعد از آنیکه آفریده شدند معلوم است که
دانا به جمیع علم خدا و رضا و غضب خدا نبودند مگر به تعلیم خدا .و پیغمبر
ما هم به تعلیم خدا دانا بود و هیچ نمیدانست پیغمبر مگر به تعلیم خدا .پس
باید خدا پیغمبران را تعلیم بکند .حاال میخواهیم بدانیم که بواسطه ،تعلیم
پیغمبران کرده یا بیواسطه؟ پس اگر بیواسطه باشند باید آنها اول ماخلق اهلل
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باشند و چنین نیست ،بلکه به آنها بواسطه پیغمبر ما تعلیم میشود و از پیغمبر
ما به ایشان تعلیم میشود.
باید مثلی ذکر کنم ،نظر کنید به این نور که بر دیوار افتاده خدا به او
درخشانی داده و به آفتاب هم درخشانی داده نهایت به آن بیواسطه داده و به
این بواسطه آفتاب داده .اگر بیواسطه درخشانی به نور آفتاب رسیده بود
دیگر حاجت به آفتاب نداشت و سخن در نور آفتاب است .پس پیغمبران
چون از شعاع پیغمبر آفریده شدهاند علم ایشان بواسطه پیغمبر میرسد چگونه
نه و حال آنکه هستی ایشان بواسطه پیغمبر است و تا بواسطه آن بزرگوار نبود
هستی نداشتند .حاال چطور از پیغمبر یاد بگیرند؟ شکی نیست که آنها
نمیتوانند به درجه پیغمبر برسند و نمیتوانند ادراک مقام پیغمبر را بکنند،
چگونه میتوانند و حال آنکه الیلحقه الحق و الیطمع فی ادراکه طامع پس
پیغمبران طمع ادراک مقام آن بزرگوار را نمیتوانند بکنند چگونه و حال آنکه
درختی در بهشت بود که درخت علم آلمحمد بود ،حضرت آدم را خدا نهی
کرد که التقربا هذه الشجره نزدیک درخت مشو به جهت آنکه تو را قابلیت
نزدیکشدن به این درخت که درخت علم آلمحمد است نیست و آن
مخصوص خود ایشان است و کسی دیگر را قابلیت آن نیست که نزدیک آن
درخت برود و حضرت آدم هم از خود آن درخت نخورد و نزدیک آن نرفت
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بلکه از شبیه آن درخت خورد و چون از شبیه آن درخت خورد خدا او را از
بهشت بیرون کرد و لباسهای او را از تن او بیرون کرد و عصی آدم ربه فغوی
و او را عاصی خواند که چرا از درختی که شباهت به شجره علم آلمحمد
داشت تناول کردی و از شبیه آن درخت نباید بخوری و الیق شأن پیغمبران
نبود که شبیه حرامی را مرتکب شوند .اگر آنها را از حرامی منع کنند از شبیه
آن هم باید درگذرند از این است که فرمودند اتقوا من مواضع التهم بپرهیزید
از موضعهای تهمت .مثال با زن خودت در کوچه حرف مزن که موضع تهمت
است چون با زن خود حرف میزنی میگویند با این زن چرا حرف میزد؟
پیغمبر وقتی با یکی از زنان خود در کوچه حرف میزد کسی از آنجا
گذشت ،حضرت به او فرمودند زن خودم است .عرض کرد یا رسولاهلل در
حق شما کسی گمان بدی نمیکند .حضرت فرمودند شاید کسی گمان کند
که من با این زن چرا حرف میزدم .و همچنین مومنین باید از شبیه به معصیت
اجتناب کنند مثال شخصی بنشیند و از شیشهای که مخصوص به شراب است
آبانار رنگین خوبی در آن ظرفهایی که مخصوص شراب است بریزد .مثال
خودش پسری داشته باشد بیریش و این پسر خودش از این ظرفها این آب
انار را به او بدهد به همانطورهایی که شاربین خمر میکنند ،این کار از
مومنین شایسته نیست زیراکه موضع موضع تهمت است و شباهت به معصیت
دارد .از این جهت همینکه حضرت آدم از شبیه آن درخت تناول فرمود او
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را از بهشت بیرون کردند و به او گفتند و عصی آدم ربه فغوی .مقصودم این
بود که حضرت آدم از شجرهای که شبیه به شجره علم ایشان بود خورد و
اینطور شد حال پیغمبران را چگونه یارای آن است که به مقام پیغمبر برسند؟
و حال آنکه الیلحقه الحق و الیطمع فی ادراکه طامع هیچ ملحقشوندهای به
ایشان ملحق نمیشود و هیچکس طمع ادراک مقام ایشان را نمیکند .پس
پیغمبران که نمیتوانند به عرصه جالل پیغمبر برسند چه جای خدا ،حاال چه
کنند؟ جاهل میمانند .خداوند از لطف خود به پیغمبر فرمود که تو از برای
پیغمبران لباسی برای خود بگیر و در آن لباس نور خود را بینداز تا از آن لباس
تعلیم بگیرند .اگر نور پیغمبر در میان پیغمبران به لباس خود آنها نبود پیغمبران
چگونه میتوانستند از خود پیغمبر یا از خدا تعلیم بگیرند؟ ان هلل سبعین الف
حجاب لو کشف واحد منها الحرقت سبحات وجهه ماانتهی الیه بصره من
خلقه از برای خدا است هفتادهزار حجاب که اگر بردارد یکی از آنها را
هرآینه میسوزاند نورهای روی او جمیع آنچه خلق کرده است و میبیند
چشم او آن خلق را .همچنین نور پیغمبر را که یارای آن دارد که نظر کند؟
یک تار موی حورالعین را اگر در میان زمین و آسمان بیاویزند جمیع از نور
آن و بوی آن میمیرند ،پس دیگر پیغمبران چگونه طاقت دارند که پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله به آن نور و تقدس و یگانگی خود بیاید در میان آنها؟
اگر خود پیغمبر در میان پیغمبران میآمد جمیعشان میمردند و جمیعشان عدم
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میشدند و میسوختند و نمیشد که آنها هم باال روند و از مرتبه خودشان
باالتر روند که از پیغمبر تعلیم بگیرند ،لهذا خدا امر کرد که از میان پیغمبران
لباسی بگیرد برای خود و در آن لباس علم تعلیم ایشان نماید .مثل نور آفتاب
که اگر قرص آفتاب به زمین بیاید جمیع زمین آب میشود و گداخته میشود
از حرارت آفتاب ولکن خداوند تدبیری کرده از زمین تا پیش قرص آفتاب
چهارهزار سال است و از آن سر چهارهزار سال نور آفتاب میتابد به زمین و
در این مابین حجابها و واسطههای بسیار قرار داده .و قرار داده فلک زهره
را که سرد و تر است و حجاب نور آفتاب قرار داده فلک عطارد را که سرد
و خشک است و حجاب و پرده نور آفتاب قرار داده فلک قمر را که دریای
مواجی است که به او موج مکفوف گفتهاند ،در مابین زمین و آفتاب حجاب
قرار داده و کره زمهریر را حجاب برای نور آفتاب قرار داده و از پس اینها
همه نور آفتاب را بیرون آورده و نور آفتاب را در این دریاها خاموش کردهاند
و پانصد سال او را در دریای فلک زهره شستشو دادهاند و خاموش کردهاند
و پانصد سال در فلک عطارد او را شستشو داده و خاموش کرده و پانصد
سال در فلک قمر آن نور را شستشو داده و باز هم او را تنزل داده و پانصد
سال آن نور را در کره زمهریر شستشو داد و خاموش نمود و باز هم به اینها
اکتفا نکرد و بر روی نور آفتاب حجابی و پردهای بر روی آن قرار داد و از
پس این همه حجابها و پردهها و شستشوها و خاموشکردنها به این دریاها
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و به این شستشوها باز به این حرارت است که میبینی ،بعضی زمینها را
میسوزاند در بعضی جاها و بعضی گیاهها را میسوزاند .وقتی که این آفتاب
چنین است ببینید که اگر محمد آمده بود در عرصه پیغمبران چه میشد؟
جمیعا فانی و معدوم میشدند و میسوختند.
پس خداوند امر کرد که نور خود را در دریاهای آب والیت که دوازده دریا
است که دوازده امام باشند که سرد و تر است ـ و والیت سرد و تر است ـ
آن نور را شستشو ده و خاموش کن و بعد از آن در حجاب عصمت عظمی
صدیقه کبری فاطمه زهرا صلواتاهلل علیها آن نور را خاموش کن ـ و عصمت
سرد و خشک است ـ و آنچه نور از حضرت فاطمه ابراز کند و بتابد بر آن
هیکل که در میان انبیا از لباس خود ایشان برای خود گرفته بودند و به شکل
ایشان شده بود ،شاید پیغمبران زنده بمانند و تعلیم بتوانند بگیرند .پس آمد
در آن عرصه و لباسی برای خود گرفت و با ایشان در آن لباس سخن گفت
که انا بشر مثلکم من بشری هستم مثل شما و فرمود من هم مثل دست شما
دست دارم و مثل پای شما پا دارم و مثل اعضای شما اعضا دارم ،دیگر حاال
عذر از شما برداشته شد که نتوانید بگویید ما نمیتوانستیم به عرصه پیغمبر
برسیم و از او تعلیم بگیریم .و آن لباس ،پیغمبری شد در میان پیغمبران و
میثاقگیرنده و تعلیمدهنده و مبلغ احکام الهی و در میان پیغمبران راه رفت
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و اسم پیغمبری و مقام پیغامآوری اینجا پیدا شد و در عالم باال اسم پیغمبری
نمیرود .آنجا از جانب که و برای که پیغامبر و پیغامآور باشد؟ مگر بگویی
در آن عالم پیغمبر بود بر حضرت امیر و حضرت امیر در آنجا امت آن بزرگوار
بود و ائمه امت او بودند و اما باز در رتبه خود آن بزرگوار مقامی هست که
دیگر اسم پیغمبر بر او گفته نمیشود و آن مقام ،مقام پیغامده است و در آن
مقام است که کتابها را فرو فرستاده و پیغمبران را در آن مقام به پیغمبری
فرستاده .پس آنجا پیغمبر به او گفته نمیشود .جایی که رعیت باشد آنجا
پیغمبر میخواهد مثال شما اینجا که راه میروید اسمتان قاصد نیست ولکن
وقتی که رقعهای به شما دادند و شما را به قاصدی جایی فرستادند آنوقت
اسم قاصد بر شما راست است .پس وقتی که خداوند آن ذات مقدس را حکم
نکرده بود که بیاید در رتبه پیغمبران ،پیغمبر نبود .پس معلوم شد که پیغامبر
خلق است بسوی خدا و پیغامآور خدا است بسوی خلق ،یا آنکه پیغامبر خدا
است بر خلق و پیغامآور خلق است بسوی خدا که عرض حاجات ما را بسوی
خدا میکند و شفاعت ما را پیش خدا میکند ،آنوقت پیغمبر ما است بسوی
خداوند عالم .و اگر پیغامبر بسوی خلق است آن هم درست است و معنی
ظاهری است و رتبه پستی است زیراکه خدا از خلق خود دور نیست بلکه
خلق از خدا دورند .پس پیغمبر ما است بسوی خدا و پیغامآور خدا است
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بسوی ما .حاال خدا دور از خلق خود نیست و در جایی ننشسته که پیغمبر از
جانب او پیغام بیاورد پیغامبر یعنی پیغام ما را بسوی خدا ببرد.
باری ،بعد از آنیکه حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله نازل شد و آمد پیش
پیغمبران که تعلیم کند پیغمبران را خداوند باز قرآن بر او نازل فرمود و فرمود
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا پس خداوند فرقان
را بر بنده خود نازل کرد تا بر همه عالمها نذیر باشد و اول جایی که قرآن را
نازل کرد آن عالم پیغمبران بود و پیش از آن عالمی نبود که نازل شود قرآن
در آنجا .حاال آیا نه این است که و ماارسلنا من رسول اال بلسان قومه ما هیچ
پیغمبری نفرستادیم مگر به زبان قوم خود ،معلوم است که در آن عالم پیغمبر
باید به زبان پیغمبران تکلم کند و معلوم است که قرآن هم باید به زبان
پیغمبران باشد .زبان ترکی را اگر برای هندی بگویی البته نمیفهمد ،حاال
اگر زبان دیگری باشد آن کتاب خلیفه پیغمبر در میان پیغمبران نمیتواند بود.
پس آن بزرگوار آمد در میان پیغمبران ایستاد و سخن گفت و قرآن را در آن
مقام خواند برای پیغمبران به زبان ایشان .پس ظاهری باید در آن عالم داشته
باشد و باطنی باید داشته باشد و تأویلی باید در آن عالم داشته باشد و در آن
عالم باطن باطنی دارد و تأویل باطنی و باطن تأویلی و کذلک .غرض باید
قرآن در آن عالم صاحب معانیی که عرض کردم باشد .پس پیغمبران هر قدر
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از قرآن بیشتر میدانند عالمترند و هرچه عالمترند درجاتشان بلندتر است یرفع
اهلل الذین امنوا و الذین اوتوا العلم درجات پس عالمترین آنها اولواالعزم آنها
هستند .بعد از آن ،سیصدوسیزده نفر مرسل آنها عالمترند و بعد باقی آنها
عالمترند و بعد اوصیای ایشان .حاصل مسأله آنکه از برای قرآن در آنجا
معنیهای بسیار است که عرض کردم از ظاهر و باطن و تأویل و باطن باطن
و تأویل باطن و باطن تأویل.
و بعد از آنکه در آن عرصه ماند صدهزار دهر خداوند از نور مقدس ایشان
سایر مومنین را آفرید و به همین ترتیب در میان مومنین لباسی از جنس مومنین
گرفت و در آن لباس ایشان را تعلیم کرد و دعوت فرمود .خالصه چه طول
دهم! میفرماید آیا گمان میکنی که خدا غیر از این عالم عالمی نیافریده؟
خداوند هزار هزار عالم آفریده و هزار هزار آدم آفریده که این عالم آخری آن
عالمها است و این آدم آخری آن آدمها است و پیغمبر در جمیع این عالمها
پیغمبر است ،و امام در جمیع این عالمها همین دوازده امام میباشند ،و کتاب
در همه این عالمها همین قرآن است ،و دین در همه این عالمها اسالم است.
ان الدین عند اهلل االسالم و من یبتغ غیر االسالم دینا فلنیقبل منه و هو فی
االخره من الخاسرین پس دین جمیع هزار هزار عالم اسالم است از این جهت
فرمود أفغیر دین اهلل یبغون و له اسلم من فی السموات و من فی االرض
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آسمانهای غیب ،زمینهای شهاده و آنچه در آنها است برای خدا اسالم آورده
و مسلمان است ،و همچنین آسمانهای امر و زمینهای خلق و آسمانهای
مشیت و زمینهای امکان و جمیع آنچه در آنها است همه مسلمانند و همه
کتابشان قرآن و پیغمبرشان محمد و ائمهشان دوازده امام میباشند .پس از
برای قرآن در هریک از این عالمها از این معنیها که عرض کردم هست .نه
اینکه اهل هر عالمی برای خود ظاهری دارند و باطنی دارند و تأویلی دارند؟
و همچنین در آن عالم که قرآن خوانده میشود تبیانا لکل شیء است و ال
رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین پس در هر عالمی قرآن هزار هزار معنی
ظاهر و هزار هزار معنی باطن و هزار هزار معنی باطن باطن و هزار هزار تأویل
و تأویل باطن و باطن تأویل دارد و عالم شیعه بقدر رتبه خودش از این معانی
باید آگاهی داشته باشد .یکی یک معنی ظاهر بیشتر نمیداند ،یکی دو معنی
ظاهر ،یکی ده معنی ظاهر ،یک صد معنی ظاهر و همچنین یکی هست که
هزار هزار معنی ظاهر آن را میداند و همچنین معنیهای باطن را به همینطور
و عالم شیعه میتواند جمیع آن معانی را برای قرآن بکند و در جمیع عالمها
قرآن را میتواند بخواند ولکن کسی را هم میخواهد که بتواند بفهمد .وقتی
کسی توانست عالمها را از هم جدا کند و تمیز میان عالمها بدهد و رنگ
هریک را و طبع هریک را و مزاج هریک را بداند که چگونه است و توانست
که از یکچیز همهچیز را بیرون آورد ،آنوقت عالم شیعه برای چنین کسی
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میتواند در هر عالمی قرآن را برای او بخواند .یکوقتی به یکی گفتم عالم
شیعه میتواند ،عالم شیعه که معلوم ،خادم ایشان هم میتواند ـ یکی از
شاهزادگان بود ـ گفتم عالم شیعه اگر بخواهد از پر کاهی بیرون آورد جمیع
علم توحید و نبوت و امامت و معاد و جمیع شرایع و احکام را میتواند بیرون
آورد .تا این را شنید وحشت کرد ،پر کاهی برداشتم و شروع کردم برای او
گفتن از حکمتها و علم توحید را ثابتکردن و نبوت را ثابتکردن .یکچیز
را که ثابت کردم هوش از سرش رفت ،آنوقت که این را دید اقرار کرد و
گفت بلی میشود .خالصه ،عالم شیعه میتواند و آن کسی است که از یک
آب بتواند جمیع آبها را بیرون بیاورد و از یک خاک بتواند جمیع خاکها
رابیرون آورد ،قرآن را در هر عالمی میتواند بطور آن عالم بخواند و به همه
این معنیها معنی کند؛ عالم شیعه این کار را میتواند بکند به برکت آلمحمد
علیهم السالم .
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

صفحه | 30

*«موعظه سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
از آنچه دیروز عرض کردم معلوم شد که حضرت پیغمبر مبعوث است به هزار
هزار عالم و مپندار که همین مبعوث بر بنیآدم بود بلکه پیغمبر بود بر جمیع
مخلوقات ،بر جمیع جمادات و بر جمیع نباتات و بر جمیع حیوانات و بر
جمیع جن و انس و بر جمیع مالئکه و بر جمیع پیغمبران و مانند اینها و آنچه
در این عالم و آنچه در هزار هزار عالم است از جماد و نبات بر همه اینها
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پیغمبر بود و صاحب شریعت بود برای جمیع آنها و جمیعا باید بواسطه او
تقرب به خدا جویند .و شاید بعضی از کوتاهنظران خیال کنند که چگونه در
عصر حضرت آدم پیغمبر مبعوث بر اهل آن عصر بود؟ و چگونه در عصر نوح
مبعوث بود بر اهل آن عصر؟ و همچنین باقی زمانهای سابق و این از راه
کوتاهنظری است و از این است که پیغمبر را همین بدنی که در این دنیا تولد
کرده بداند واال اگر کسی عارف باشد به مقام پیغمبر و بداند که او پیغمبر
بود و هنوز آدم در میان آب و گل بود و بداند که او است فرستنده جمیع
پیغمبران و همه فرستاده اویند و همه از جانب اویند و بداند که پیغمبران در
میان امتها مثل علما هستند در میان مردم ،میداند چگونه مبعوث بر اهل آن
عصر هم هست .آیا نه این است که در هر عصری امتی است و در هر امتی
عالمی است و آن عالم از امت پیغمبر است؟ و همچنین پیغمبران علمای امت
پیغمبر ما میباشند و همین است یک معنی این حدیث که علماء امتی کانبیاء
بنیاسرائیل و این لسانها در میان مردم معروف است که میگویند بزرگان
این والیت مثل فالن و فالن است و کسی غیر از آنها را نمیخواهند و خود
آنها را میخواهند .علماء امتی کانبیاء بنیاسرائیل یعنی انبیای بنیاسرائیل
علمای امت منند ،بنیاسرائیل امت آن بزرگوارند ،بنیآدم امت آن بزرگوارند،
رسوالن فرستادگان اویند ،نهایت برای پیغمبر ما در عصر حضرت آدم
شریعتی است که در نزد آدم سپرد و از برای پیغمبر ما در عصر حضرت نوح
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شریعتی بود که در نزد نوح سپرد ،و از برای پیغمبر ما در عصر حضرت
ابراهیم شریعتی بود و آن را به ابراهیم سپرد و همچنین .لکن اگر گویی که
اگر همه یک شریعت است پس چرا نسخ میشود؟ میگویم همه یک شریعت
است اما اینکه میبینی نسخ میشود ،در همین شریعت هم در اول چیزی چند
فرمود ،به جهت سیاست بالد و حکمت تغییر داد چراکه شریعت را برای
میل خود و شهوت خود نفرموده بلکه هر طور صالح بندگان است همانطور
تغییر میدهد .نمیبینی که طبیب دوا را بر حسب میل خود و شهوت خود
نمیدهد ،بلکه بر حسب حالت مریض روزی منضج میدهد ،روزی مسهل
میدهد ،هر روز چیزی میدهد بر حسب حالت مریض و مصلحت او و چون
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله طبیب نفوس است و جمیع مردم از مرضهای نفس
اماره مریضند و هر روز مرضی برای مردم پیدا میشود و مرضها مختلف
میشود ،احکامی که هست تغییر میکند .پس مثال گاه بود پنج سال حکمی
میفرمود بعد مصلحت خلق تغییر میکرد و حکم را تغییر میداد ،و همچنین
در شریعت آدم صالح آنطور بود که حضرت آدم به فرزندان خود میگفت
و در شریعت حضرت نوح صالح آنطور بود و در شریعت ابراهیم آن و
کذلک ،پس نقصی در این مسأله نمیشود که شریعت پیغمبران با هم مختلف
است .آخر اینها همه دین است و ان الدین عند اهلل االسالم و من یبتغ غیر
االسالم دینا فلنیقبل منه دینی بجز دین اسالم نیست ،شرعی بجز شرع اسالم
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نیست ،هر زمانی هر طور صالح آن زمان را میدانند کسی را میفرستند که
به همانطور که صالح است برساند .پس پیغمبران علمای دین اسالمند و
دین اسالم دین پیغمبر است .پس تعجب مکن که چگونه پیغمبر مبعوث بود
بر بنیآدم پیش از این و پیغمبر پیغمبر است بر جمیع جمادات و نباتات و
حیوانات و بر جمیع عوالم پیغمبر پیغمبر است .پس در میان حیوانات
میگذارد برای آنها معلمانی از جنس خود آنها و ماارسلنا من رسول اال بلسان
قومه و پیغمبر است مرسلالرسل و منزلالکتب .آیا نشنیدهای حدیث حضرت
امام حسن عسکری علیه السالم را که میفرماید ان الکلیم لما عهدنا منه
الوفاء البسناه حله االصطفاء یعنی چون موسای کلیم را دیدیم که وفای بر
عهد میکند ،خلعت پیغمبری به او پوشانیدیم و همه عبد و مطیع و منقاد آن
بزرگوارانند .کذلک در میان حیوانات پیغمبران میباشند اگرچه آنها هم
حیوانات هستند لکن برای آنها هم دینی است که پیغمبرانشان برای آنها
میگویند .و حاال مپندار که حیوانات باید دینشان مثل دین تو باشد و واجب
نیست مثل بنیآدم راه بروند .و همچنین در میان گیاهها پیغمبران فرستاده که
احکام نباتات را برای آنها بگویند ،در میان آنها هم بعضی مومنند و بعضی
کافر ،هرکس اطاعت نبی خود کرد مومن و هرکس نکرد کافر است .هر
گیاه که شیرین و لطیف و باصفا و باطراوت است مومن است و هر گیاهی
که گندیده و کثیف و بدبو است کافر است ،و از برای پیغمبر ما شریعتی
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است که پیغمبر نباتات را حکم میکند .و در میان جمادات پیغمبران فرستاد
که تکلیفات جمادات را برای آنها بیان کند و مسألههای مخصوص جمادات
را به ایشان برساند .هر زمینی و هر آبی و هر کوهی که قبول کرد طیب شد،
معدنهای خوب و آبهای خوب و زمینهای خوب و کوههای خوب شد و اما
هر زمینی که والیت و شریعت را قبول نکرد تلخ و شور و گندیده و منخسف
شد و در آنها کوههای آتشفشان و چاههای آتشفشان پیدا شد .و شکی نیست
که خداوند به میل خودش و طبیعت خودش کسی را بد نکرده ،هرکس کافر
شد به خدا صفات کفر به او داده و هرکس مومن شد صفات ایمان به او
داده .و اگر بخواهم کیفیت رسانیدن شریعت را به جمادات و نباتات و
حیوانات بیان کنم بکلی از وضع این مجلس بیرون میرویم و از تفسیر آیه
هم بیرون میرود و گمانم آنکه در ارشادالعوام نوع آن را بیان کردهام.
باری ،پیغمبر پیغمبر است بسوی جمیع مخلوقات که در جمیع هزار هزار
عالم هستند و در جمیع این عوالم کتابش قرآن بود و احکام همه عالمها را
از قرآن برای آنها بیان فرمود .پس اگر عالم بخواهد جمیع قرآن را در عرصه
جمادات بطور جمادی معنی کند میکند ،و اگر بخواهد جمیع قرآن را در
عرصه نباتات بطور نباتی معنی کند میکند .عالم شیعه موسی را در توی
نبات پیدا میکند و دست تو میدهد و فرعون و فرعونیان و هالک آنها را و
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اطوار رود نیل را و جمیع حکایات موسی را در میان همین نبات به تو نشان
میدهد ،جمیع قرآن را در توی همین یک درخت و توی همین چوب که
تکیه خود را به او دادهای پیدا میکند و بیرون میآورد و بدست تو میدهد
که با چشم خود ببینی .و اگر جمیع قرآن را در عرصه حیوانات بخواهد
بخواند میتواند بخواند و میتواند که کلماتی که در توی قرآن است جمیعش
را در توی حیوانات پیدا کند بطوری که خودت قبول کنی ،و همچنین اگر
بخواهد جمیع قرآن را در عالم جن معنی کند باید بتواند و میتواند ،و
همچنین اگر بخواهد جمیع قرآن را در عالم پیغمبران بخواند میخواند ،و
همچنین در عالم ائمه و پیغمبر .پس اگر بخواهد کل قرآن را در فضائل پیغمبر
تفسیر کند میتواند بهقسمی که هیچ دخلی به غیر آن بزرگوار نداشته باشد.
مقصود ما اینکه و ال قوه اال باهلل در این ایام ماه مبارک رمضان این آیه را در
عرصه مومنین انس تفسیر بکنیم و جمیع کلماتش را در عرصه مومنین انس
بخوانیم ،و بفهمیم کعبه در عالم اناسی یعنی چه و چنانچه این کعبه جمادات
مکه میخواهد کعبه اناسی هم مکه میخواهد.
باری ،در عالم اناسی کعبه انسانی میخواهد که او خانه خدا است و باید
اول خانه باشد در عالم اناسی که برای منفعت مردم بنا شده است و در آن
عالم مبارک و هدی است برای اهل همه عالمها ،و باید امن و امان باشد
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برای هرکه داخل آن خانه شود ،و میباید حج او واجب باشد بر همه مردم،
و باید قصد او کنند از اطراف ،و باید هرکس ترک او کند کافر شود .پس
ان شاءاهلل در این ماه مبارک این آیه را بخوانیم و تفسیر کنیم ،پس مقدمهای
ضرور است و آن این است که بعد از آنیکه پیغمبر به عرصه انسانی درآمد و
در عالم اناسی تشریف آوردند و لباس انسانی پوشیدند و آمدند در میان
ایشان ،و خیال مکنید که عرصه انسان همین بدنهای خاکی است که
برمیخیزد و مینشیند و میرود و میآید ،این نیست .این بدنهای جمادی
است نهایت خانه به شکل انسانی ساخته شده واال این بدنهای جمادی انسان
نیستند .آیا نمیبینی بعد از مردن انسان روح که مفارقت کرد این بدنها
خاکش به خاک برمیگردد و آبش به آبها برمیگردد و هوایش به هواها
برمیگردد و آتشش به حیز خود برمیگردد چراکه اینها خانههای انسان بود
و خراب شد مثل آن قومی که از ده خود بیرون رفتند و بارانها و برفها بر آن
آمده و موشها پای آن دیوارها را سوراخ کرده خالی کردند و دیوارها روی
هم ریخت و خاک شد ،همچنین از این ده بدن که این قریه جمادی باشد که
انسان بیرون رفت و خانه از برفها و بارانها خراب شد و جانوران این بدنها را
سوراخ سوراخ کردند و بنیاد این خانه را برهم زدند و اهل ده رفتند ،و مپندار
که انسان همین بدنی است که توی این دنیا است .نمیبینی که این بدن باید
به بهشت برود و در قبر باید بنشیند و از او سوال میکنند و در قبر از زید
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میپرسند نه از خانه زید ،بلکه همه امرها و نهیها برای زید است نه برای
خانه زید ،و هر وقت انسان میگوییم مقصود ما صاحبخانه است نه خانه .و
در آخرت هم همچنین صاحبخانه است که میآید .نمیبینی که زید چاق
میشود و سی من وزن او میشود و پولی قرض میکند سیتومان ،بعد الغر
میشود و وزن او ده من میشود ،حاال آنکه پول از او طلب دارد بیستتومان
آن را کم میکند که دهتومان آن را بگیرد به جهت آنکه بیست من از او کم
شده؟ و چنین نیست و آنکه کم شده زید نیست بلکه تو به زید سیتومان
دادهای و زید برقرار است و اندود خانه او است که خراب شد .پس مقصود
ما از انسان صاحب این خانهها است و خدا پیغمبر را بسوی انسانها فرستاده
و از برای آن بزرگوار لباس انسانی و بشری قرار داد و آمد در میان مردم با
آن لباس آن وقت مردم آن لباس را دیدند و صدای او را شنیدند و آمد در
لباس ما و به شکل ما ،اما نه مثل ما ،مگو پیغمبر مثل ما است .نه اینکه حاال
که در میان ما است مثل ما است و احکام ما بر او جاری است .اگرچه خانه
پادشاه را از گل میسازند و خانه من و تو را هم از گل میسازند اما خانه
پادشاه کجا و خانه ما کجا! پس اگرچه برای پیغمبر هیکل بشری بنیاد کرده
و برای ما هم هیکل بشری بنیاد کرده ،آن هیکل کجا و این هیکل کجا!
احترام خانه پادشاه ببین چقدر است! پس آن خانه خانهای است که مهبط
انوار الهی است و محل وحی الهی و محل نزول کتاب است و آن خانه بارگاه
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جالل و کبریایی خداوند است .پس از آن دست افعال خدایی ظاهر میشد و
از آن زبان کالم خدایی ظاهر میشد .پس اگر گفت انا بشر مثلکم نه این
است که مثل ما باشد.
و چون دشمنان شما که میخواهند انکار فضائل کنند استدالل به این آیه
میکنند ،معنی آیه را عرض کنم که اینکه فرمود انا بشر مثلکم من بشری
هستم مثل شما ،حاال ببینیم مثل شما است ،مثل یک یک شما است در جمیع
چیزها؟ اینکه نمیشود ،اینکه تناقض الزم میآید چراکه یکی از ما سفید
است یکی سیاه .حاال اینکه پیغمبر ما هم سفید است هم سیاه ،هر دو که
نمیشود .در میان ما دائمالخمر و زانی و فاسق و فاجر و الطی و ظالم و
باعیب و نقص هست ،حاال میگویی پیغمبر مثل ما است ،یعنی میگویی
صاحب این صفات است؟ که نیست .پس معنی این آیه نه این است که
نعوذباهلل مثل یک یک از ماها باشد .به خصم بگویید اگر میخواهی که او را
مثل ما بکنی ،میخواهی مثل ما دائمالخمر و زانی و فاسق و فاجر باشد؟
المحاله خواهد گفت در نقصها مثل ما نیست .بگویید اگر در نقصها مثل ما
نیست پس مبرا است از جمیع نقایص و عیوب و خصال ناپسندیده که در ما
هست ،بلکه چون به دقت نظر کنی اگرچه نماز کمال است اما نماز من
کمال است از برای من نه از برای آن بزرگوار .پس کمالهای ما و صفاتی که
صفحه | 39

برای ما پسندیده است آنها هم برای او نقص است و از آنها هم مبرا است.
پس معلوم شد که در نوع بشریت مثل ما است ولکن مبرا از جمیع نقصهای
بشر است .چگونه و حال آنکه حاکم خدا و خلیفه خدا است بر جمیع بشر
و باید جمیع بشر از او بپذیرند .پس باید پیغمبر طوری باشد که در نزد جمیع
خالیق کار او معجز باشد .و اگر گویی باید آنکه اکمل بشر است که از آن
کاملتر و مومنتر در میان ما نیست مثل او باشد ،عرض میکنم پس از این
قرار باید پیغمبر بر آن یکنفر پیغمبر نباشد و صحیح نباشد این آیه در حق او
که یا ایها الناس انی رسولاهلل الیکم جمیعا پس از صفات جمیع ماها مبرا
است و آن بزرگوار در علم باید طوری باشد که علم او برای جمیع علما
معجز باشد و در عبادت باید طوری باشد که عبادت و زهد او برای جمیع
عباد و زهاد معجز باشد و در قوه و قدرت باید طوری باشد که قوه و قدرت
او برای صاحبان قدرت و قوه معجز باشد و همچنین بود پیغمبر در لباس بشر
بیرون آمده بود تا بشر او را بتوانند ببینند و این بعثت برای بشر بود در عالم
ذر چهارهزار سال پیش از خلقت این عالم و در آن عالم جمیع مردم را خدا
ذر خلقت کرد و ذر عربی است و در فارسی به معنی مورچه است ،یا به معنی
ذرههایی که دم آفتاب پیدا میشود .حاال مپندار که مردم را بطور مورچه
آفریده بود و همینطور مردم گمان کردهاند و میکنند و از این جهت از امام
پرسید سائلی کیف اجابوا و هم ذر؟ در جواب فرمودند جعل فیهم ما اذا
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سألهم اجابوا قرار داد در ایشان چیزی را که بواسطه آن چیز اگر از ایشان
سوال میکرد جواب میگفتند لکن ذر و حقیر بودند در نزد خداوند عالم و
جالل و کبریایی او و حقیر و خوار بودند در نزد ملک خداوند .مثل اینکه
اگر تو باالی کوهی باشی مردم را که در پایین آن کوه میبینی از کوچکی
مثل مورچه میبینی و بسا باشد که از شدت کوچکی آنها و بلندی تو آنها در
نظر نیایند .حال همچنین از جهت علو و عظمت خداوند بر خلق عالم آنها
مثل مورچه بودند و حقیر و خوار و در جنب جالل و عظمت خداوند جمیع
خلق کوچک و حقیرند .اگر بگویی بنا بر این این عالم هم باید عالم ذر باشد
و این عالم هم عالم ذر است و کوچک است در جنب عظمت خداوند،
میگویم بلی اینجا هم عالم ذر است و در نزد خداوند حقیر و کوچکند .و
آن معنی دیگر که ذر را به معنی ذرههای آفتاب بگیریم ،آن الیق این مجلس
نیست و نمیتوان در این مجلس برای عوام ذکر کرد.
پس عرض میکنم که در عالم ذر جمیع مردم را خداوند عالم خلق کرد و
در آن عالم هم اول آدم را خلق کرد بعد اوالد آدم را در آن عالم به ترتیب
پسر را از پدر نسل به نسل و صلب به صلب به ترتیب بیرون آورد از پشتهای
ایشان و از این است که میفرماید و اذ اخذ ربک من بنیآدم من ظهورهم
ذریتهم یعنی یاد کن پروردگار خود را در وقتی که گرفت از بنیآدم از
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پشتهای ایشان اوالدشان را ،جمیع مردم را بطور توالد و تناسل بیرون آورد و
در آنجا هم به اینطور بودند .پس در آنجا پیغمبر آمد در میان ایشان و جمیع
ایشان را در نزد کعبهای که در مسجدالحرام آن عالم بود جمع کرد در نزد
رکن عراقی که رکن حجراالسود است و آنوقت پیغمبر ما را بر ایشان مبعوث
فرمود و پیغمبر ایستاد در میان ایشان و بیان کرد که الست بربکم یعنی آیا
من نیستم پروردگار شما؟ و این را گفت و مراد نه این بود که پروردگار
شمایم بلکه لسان خود خدا بود در گفتن این کلمه ،چنانکه تو خودت هم
که قرآن میخوانی ،سر صفحه را باز میکنی و میگویی انی انا اهلل ال اله اال
انا چون اینطور در قرآن هست تو هم اینطور میخوانی ،ادعای خدایی
نیست و معلوم است که قرآن میخوانی بلکه نمیگویی قال اهلل انی انا اهلل در
گفتن این کلمه .حال همچنین رسول دیگر ضرور نیست بگوید قال اهلل فالن
و فالن و همینکه رسول خدا است بر ما و از جانب خدا است و پیغمبری او
ثابت است کافی است .پس در میان مردم ایستاد و گفت الست بربکم و
محمد نبیکم و علی و احدعشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءکم الستم
توالون اولیائی و تعادون اعدائی در اینجا جمیع اناسی و انسانها اقرار کردند
که خدا خدای ما است و پیغمبر پیغمبر ما است و در آن باقی که امامت و
والیت اولیاء باشد سکوت کردند .پس پیغمبر مأمور شد که جمیعشان را
برداشت برد در غدیر خم و فرمود الست بربکم و محمد نبیکم الیس علی و
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احدعشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءاهلل الستم توالون اولیاء اهلل و تعادون
اعداء اهلل بعضی عالنیه گفتند بلی بعضی عالنیه گفتند نه و انکار امامت را
کردند و جمعی باقی ماندند و آنها هم باز بسیار بودند و بعد از آنکه فرمود
الستم توالون اولیاء اهلل و تعادون اعداء اهلل منکرین انکار را به انتها رسانیدند
و کسانی که سکوت کرده بودند در والیت امیرالمومنین و ائمه طاهرین
وقتی عرض والیت شد بر ایشان انکار کردند چنانکه کسانی که سکوت
کرده بودند در توحید و نبوت وقتی که در غدیر خم عرض امامت بر ایشان
شد احقاد ایشان بروز کرد .و باز در عرصه والیت بسیار بودند که جرأت
انکار ولی را نکردند ولکن وقتی اینجا آمد که مقام والیت اولیاءاهلل است
انکار کردند و انکار والیت دلیل انکار امامت است و انکار امامت دلیل
انکار توحید و نبوت است و هرکس هم در اینجا انکار کرد دلیل آن شد که
اقرار به آن پیشنهاد نکرده.
میخواهم تحذیری دیگر کنم و انذاری دیگر نمایم ،این را بدانید که خداوند
عالم اکتفا به ظاهر شما نمیکند و به اینکه به زبان تنها اقرار کنید از شما
نمیپذیرد تا اینکه باطنهای شما را ابراز دهد .این را هم بدانید که هیچ باطنی
در هنگام تسلط آن سابق بروز نمیکند .وقتی پیغمبر آمد بعضی ایمان آوردند
از روی طمع و بعضی از روی خوف و نفاقهای آنها پنهان بود در حیات
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رسول خدا و حضرت رسول به حضرت امیر سفارش کرد که بعد از من
ساکت شو تا غصب حق تو را کنند و باطنهای آنها آشکار شود و
دعوتکننده باطل در مقابل پیدا شود و مردم را به باطل دعوت کند .پس
اینجا کسانی که از روی خوف و طمع ایمان آورده بودند آزمایش شدند
بواسطه والیت امیرالمومنین و از هم جدا شدند و باقی نماندند مگر کمی.
نمیبینی میگوید مسلمم و مقر به پیغمبرم و منافقی است از منافقان ،از این
جهت اسباب آزمایش را در والیت قرار داد بعضی اقرار به ولی کرده ایمان
آوردند و بعضی انکار نموده خالفت را غصب کردند .تا مدتی طول کشید
تا آنکه خالفت بحسب ظاهر منتقل به آن جناب شد .در خالفت حضرت امیر
باز منافقان آمدند و جمعیت کردند به جهت طمعها و خوفها و خیالهای
خود ،باز خدا گفت نشد ،باید شما را آزمایش کنم و باید شما را غربال کنم
از این جهت امیرالمومنین به امام حسن امر کرد که با معاویه صلح کن تا
آنهایی که خیالها در سر داشتند آزمایش شوند .حضرت امام حسن هم با
معاویه صلح فرمود ،آن منافقین گفتند این هم آدم بیکارهای میباشد و رفتند
پیش معاویه و کمی ماندند نزد امام حسن تا اینکه کمکم پیش امام حسن هم
جمعیت زیاد شد .باز آزمایش کرد خداوند مردم را به حضرت امام حسین و
پای جان در میان آورد و آنهایی هم که با امام حسن بودند و از ضعف نفس
نرفته بودند و در خدمت آن بزرگوار بودند باز در خدمت امام حسین غربال
صفحه | 44

شدند و باقی نماندند مگر قلیلی .دیگر در زمان باقی ائمه هر امامی پس از
امامی مردم غربال شدند و آزمایش شدند تا اینکه در زمان حضرت صادق
بسیار شدند و دور حضرت را گرفتند به جهت آنکه مردم دشمنان دین را
شناختند و واضح شد که بنیامیه در صدد انقراض اوالد محمد بودند و باطل
بودند و کفر و نفاق ابوبکر و عمر ظاهر شد چراکه آنها در اول عداوت بطور
ظاهر نمیکردند ولکن خورده خورده ظاهر شد برای مردم که آنها منافق
بودند و دیدند انقراضشان را که خدا آنها را منقرض کرد و اختالف علماشان
را که همه با هم مختلف شدند ،بطالنشان ظاهر شد برای مردم به اینکه نه
حدیثی نه کتابی نه سنتی در دست داشتند .در این زمان بسیاری آمدند شیعه
شدند و کمکم شیعه عددشان بسیار شد .همچنین تا زمان یک یک از ائمه تا
آخر و کمکم شیعه بسیار شدند و این از حکمت بود و از آنجایی که خدا
میدانست بعد از این سالطین در میان دشمنان پیدا خواهند شد و تسلط پیدا
خواهند کرد لهذا عدد اینها را زیاد فرمود که اینها هم جمعیتی داشته باشند
و در میان اینها هم سالطین پیدا شود و چون زیاد شدند و اینطور شد که
تسلط پیدا کردند خداوند آزمایش کرد ایشان را به غیبت امام و امام را پنهان
فرمود تا بیرون بروند از این آزمایش جمع کثیری از مردم و به این آزمایش
بسیاری از مردم بیرون رفتند و انکار وجود مبارک امام را کردند و چیزها
گفتند که طولی دارد و قلیلی باقی ماندند .باز به جهت غلبه سالطین و زیاد
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شدن علما کمکم زیاد شدند و عددشان بسیار شد ،باز خدا فرمود باید شما
را آزمایش کرد و آزمایش فرمود آزمایش بزرگ؛ و آن این بود که علمایی
چند فرستاد و چیزی چند از مقامات و فضائل آلمحمد و شیعیان ایشان را
بروز دادند .کسانی که در باطن اقرار به والیت نداشتند انکار نمودند و آنها
مومنین متقینی بودند که فسقهاشان پنهان بود آنوقت بروز کرد و معلوم شد
که باک از هیچ چیز نداشتند و معلوم شد که اقرار به والیت آلمحمد علیهم
السالم نداشتند و تجهیل ائمه علیهم السالم و انبیا نمودند.
باری ،از جانب خدا آزمایش بود و باز مپندار که خدا دست از سر شما
برمیدارد اگرچه بواسطه شیخ مرحوم جمع کثیری آزمایش شدند و بیرون
رفتند ولکن بعد از شیخ که شیخیه زیاد شدند و جمعیت کردند باز خداوند
آنها را به سید مرحوم آزمایش کرد و بواسطه آن بزرگوار اعداء و اولیاء از
هم جدا شدند و باقی نماند مگر کمی از آنها ولکن باز چون در میان آنهایی
که به سید مرحوم گرویدند منافق بهم رسید بعد از سید مرحوم خداوند ببین
چه فتنهای برپا کرد که فتنه بابیه ملعونه باشد لعنهماهلل .آنهایی که آمده بودند
ولی شوند و بروند به والیت خود تاخت و تاز کنند ،آنهایی که آمده بودند
مجتهد شوند بروند به والیت خود مال ایتام و صغار و وقف و فقیر و مسکین
را بخورند ،آنهایی که آمده بودند علمی تحصیل کنند و معارفی پیدا کنند که
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بلکه مال مردم را حالل کنند ،یا از جهت ترس حاکم والیت که شیخی بود
آمده بودند شیخی شده بودند ،یا کسانی که از جهت خیالهای فاسد آمده
بودند شیخی شده بودند خداوند آزمایش کرد آنها را و فتنه باب را بر سر پا
کرد و دیدی که چگونه فوج فوج رفتند و در مال مردم و عیال مردم افتادند
و بنای تاخت و تاز گذاردند و بنای خونریزی مردم را گذاردند .آنهایی که
از اهل اباحه بودند مباحی مذهب بودند چه کردند؟ همه دنبال این باب
افتادند ،مال مردم را بر خود مباح کردند ،حرامهای خدا را حالل کردند و
حاللهای خدا را حرام کردند و شایع کردند در میان مسلمین زناها را و
لواطها را و معصیتها را .اینها همه توی دلشان بود لکن ممکنشان نبود اظهار
آنها و چون اسبابش مهیا شد دیدید که چگونه ابراز دادند .و چنین بدانید که
فتنهای بعد از این خواهد شد و این جماعتی که خود را شیخی میدانند که
االن در بالد بقدر صدهزار شیخی متجاوز میباشند و هرکسی به خیالی
شیخی شده ،خدا نمیگذارد این منافقین در این میان باشند و باز فتنهای بر
سر پا خواهد کرد که باقی نماند مگر قلیلی که جدا شوند دوست و دشمن و
مومن و منافق .دعا کنید که شما را کور و کر نکند آخر آنهایی که بابی
شدند دیدند سیرت سید را و حرکات و سکنات و رفتار سید را که همه
زهد ،همه تقوی ،همه علم ،همه حلم ،همه اعراض از دنیا بود و باز چشم از
آنها پوشیدند و رفتند از عقب باب .و اگر از ایشان بپرسی که چرا رفتید؟
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جواب ندارند .نه سیرت انبیاء و نه طریقه اولیاء را میدانند ،رفتند و شعور
نکردند و هالک شدند.
خالصه ،خداوند عالم عماقریب باز فتنهای برپا خواهد کرد و گوسالههای
سخنگویی چند پیدا خواهند شد که هر از بر تمیز نخواهند داد و برخواهند
خاست و ادعاها خواهند کرد و جمعی دنبال آنها خواهند افتاد و هالک
خواهند شد و باقی نماند مگر قلیلی .اگر زیاد بشوند غربالی دیگر میکنند و
همچنین غربالی دیگر و غربالی دیگر تا خدا بخواهد .از این است که
حضرت امیر میفرماید و لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله و لتساطن سوط القدر
حتی یعود اسفلکم اعالکم و اعالکم اسفلکم هرآینه مضطرب خواهید شد
مضطرب شدنی و غربال خواهید شد غربال شدنی و از تخماقهایی([ )]1که
بر دیگ میزنند آنقدر بر کله شما بزنند که پایین شما باال آید و باالی شما
پایین آید؛ همچنین خداوند آزمایش خواهد کرد شما را و مبتال خواهد کرد
شما را.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
بعضی از مقدمات عرض شد و بحولاهلل و قوته شروع میکنم حال در
تفسیری که میخواستم عرض کنم ولکن بدیهی است برای اهل دانش که
معنی باطن را نمیتوان فهمید تا ظاهر فهمیده نشود زیراکه باطن در ظاهر
مثل روح در جسد است و شخص هرگاه جسد محسوس ظاهر را نفهمد
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روح آن را که غایب است چگونه خواهد فهمید؟ پس در ابتدا قدری از ظاهر
این آیه را عرض کنم و بعد برویم بر سر آن تفسیر.
پس از برای معرفت ظاهر تفسیر این آیه فارسی آن را عرض کنم تا عذری
برای عوام نماند که بگویند ما معنی فقرات آیه را نفهمیدیم و نمیدانستیم
فقرات آیه چه بود ،بلکه اگر پیغمبر در عجم مبعوث میشد تکلم میکرد به
زبان فارسی و در آن زبان هم کامل بود و باید آنوقت آن زبان هم باطن داشته
باشد و باطن باطن داشته باشد .میفرماید خداوند عالم در این آیه که اول
خانهای که برای منفعت مردم بنیاد شده آن خانهای است که در بکه بنیاد
شده و نفرموده اول خانهای است بلکه فرموده اول خانهای که برای منفعت
مردم و هدایت مردم وضع شده است آن خانهای است که در بکه بنیاد شده
و بنیاد این خانه را ابراهیم بنا کرد و پیش از این خانه هم خانهها ساخته شده
بود .بلی زمین بکه بوده همیشه و آن اول زمینی است و آن خاکی است که
خانه را بر او بنیاد کرده و بکه اسم آن زمین است .اسم زمین کرمان کرمان
است نه اسم خانههای آن و زمین یزد یزد است و دخلی به عمارات آن ندارد
و عمارات کرمان را کرمان نمیگویند بلکه زمین کرمان را کرمان زمین
میگویند .پس بکه اسم آن زمین است و مکه اسم آن شهری است که آن
خانه را آنجا ساختند و اما کعبه خانهای است چهارگوش و مرتفع و بلند و
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آن خانه را در روی زمین بکه ساختهاند .حاال خداوند میفرماید اول خانهای
که وضع شده است برای منفعت مردم آن خانهای است که در بکه است و
آن خانه اسمش کعبه است و مکعب است و مکعب یعنی چیزی که شش
گوش داشته باشد و این خانه چون شش طرف دارد که چهار دیوار دارد و
طرفی به باال و طرفی به پایین شش گوشه دارد و مکعب است و به این واسطه
اسمش کعبه است .و بر گرد آن خانه مسجدی است که آن را مسجدالحرام
میگویند که این خانه در وسط این مسجد است و بعد از آن برگرد این
مسجد شهری است که مکه باشد و دور تا دور آن شهر قدر معینی است که
آنجا را حرم میگویند و نشانهها گذاردهاند و حرم خدا آنجا است ،و حرم
است به جهت آنکه حرام کرده است که آنجا صید کنند و کسی را اذیت
کنند یا گیاهی بکنند یا مرغی را در آنجا شکار کنند چراکه آنجا حرم خدا
است و این بست خدا است و حرم امن و امان خدا است .حاال خداوند حرم
را قبله اهل عالم قرار داد به جهت آنکه شهر مکه در توی آن ساخته شده و
هرکس در خارج حرم است رو به آن حرم میکند و نماز میکند و هرکس
در حرم است رو به شهر میکند و نماز میکند و اگر کسی داخل شهر شد
و اهل شهر آنها از اطراف رو به مسجدالحرام میکنند و نماز میکنند ،و
آنکه در مسجدالحرام رفت رو به کعبه میکند و کعبه قبله اهل مسجد است.
بعد آن کسی که رفت توی خانه کعبه آن وقت قبله او آسمان است و به پشت
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میخوابد و رو به آسمان نماز میکند اگرچه بعضی از فقها گفتهاند که در
توی خانه رو به چهار طرف دیوار کعبه میکند و نماز میکند و در پشت بام
کعبه به پشت میخوابد و رو به آسمان میکند و نماز میکند .اما آنچه من
فهمیدهام از اخبار آلمحمد علیهم السالم چنین فهمیدهام که در خانه هم
باید به پشت بخوابد و در آنجا رو به بیتالمعمور کند که آن را ضراح
میگویند و نماز کند که آن قبله کعبه است .ولی من به آن فقها عرض میکنم
که اگر این شخص که در پشت بام است و شما میگویید در خانه کعبه
نیست برفرض اگر ده ذرع دیوار خانه کعبه را بلندتر از این کنند که فعال
هست ،آنوقت همه پشت بام توی خانه میشود و آنوقت قبله این دیوار
نیست و برای کعبه بام و اندرون فرق ندارد.
پس اول خانهای که برای منفعت مردم خلق شده آن خانهای است که در بکه
است و آن خانه مبارک است و در حال مبارکی است و صاحب برکت است
و خدا در آن خانه برای توجهکنندگان و غیر توجهکنندگان برکت قرار داده.
اما آنها که توجه میکنند چون توجه میکنند برکت به ایشان میرسد اما غیر
توجهکنندگان هم از برکت توجهکنندگان برکت به ایشان میرسد .از برای
گندم خارها هم آب میخورند به جهت آنکه گندمها آب بخورد خارها را
هم آب میدهند و حکمت خدا بر این قرار نگرفته که خارها را از میان
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گندمها بیرون آورد بلکه حکمت چنین قرار گرفته که رحمت عام باشد و
غضب هم عام ،و اگر در میان بدان غضبی به قومی فرستد اگر در میان ایشان
خوبی باشد آن خوب هم از آتش ایشان میسوزد ولکن برای آن خوب ،آن
هالکت ،غضب نیست او آسوده میشود و از غم دنیا فارغ میشود و اگر در
میان خوبان رحمتی نازل شود و بدان هم در میان آنها باشند از تصدق سر
خوبان به آنها هم رحم میکند .این است که میفرماید به نمازگزاران شیعه
از سر آنها که نماز نمیکنند بالها را رفع میکند ،و از برکت روزهداران شیعه
از آنها که روزه نمیگیرند بالها را رفع میکند و همچنین از تصدق سر
حاجیان بر آنها که حج نمیکنند رحم میکند و بالها را از آنها رفع میکند.
پس باید قدر عابدان را بدانیم و حسد بر آنها نبریم ،حسد بر اولیا نبریم که
از تصدق سر آنها زندهایم .واهلل اگر بواسطه آنها نبود با این اعمال ما آب
خوش از گلوی احدی پایین نمیرفت ،واهلل مستحق این بودیم که زمینها
شکافته شود و به قعر جهنم فرو رویم و زمین منخسف شود و همه به زمین
فرو رویم و مستحق عذابهای بسیار بودیم .پس از تصدق سر عابدان زاهدان
و روزهداران و حاجیان خداوند بالها را از سر ما رفع میکند .پس حرمت
آنها را بدارید که از برکت آنها لقمه نانی میخوریم .آیا گمان میکنیم ما
که این عرش رفیع و کرسی وسیع و اینهمه آسمانها و زمینها را میگرداند
و ساکن میکند و فصول را میگرداند و این نعمتها را میدهد برای مشتی
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اوباش و اراذل فضلهپز فاسق فاجر که عبادت خدا را نکردهاند و در عمر خود
طرفه العینی توجه و عبادت و خلوص نکردهاند؟ واهلل قابل عنایت نیستند،
واهلل اگر کسی مستحق ذرهای رحمت باشد خدا او را در جهنم مخلد
نمیکند .حاال خدا این ملک عظیم را و این آسمان و زمین را برای ما خلق
کرده؟ نه چنین است بلکه ما هیچ نیستیم ولکن از تصدق سر عابدان و زاهدان
بر ما رحم میکند که بسا از کهنگی لباس آنها کسی اجتناب کند و از درشتی
طعام او کراهت دارند و حال آنکه خداوند این آسمان و زمین را میگرداند
برای خاطر او .پس هرگز در نظر شما خوار نیایند فقرا و مساکین و بیاعتنایی
به آنها نکنید و نظر به کهنگی لباس آنها و فقر و پریشانی آنها نکنید و بسا
آنکه برای تو ظاهر شوند به صورتی که در صحرا آبیاری میکنند با همان
لباسهای کهنه و بسا آنکه به صورت زعیمی ظاهر میشوند و تو نمیشناسی
ایشان را ولکن ولیی است از اولیای خدا که اگر لب بجنباند جمیع عالم زیر
و رو میشود .پس از این جهت حسن ظن به مردم داشته باشید و اگر به حسن
ظن نظر کنید دائم و مردم را خوب بدانید ،خضوع و شکستهنفسی برای شما
پیدا میشود چراکه میبینید همه خوب هستند و اعمال خود را هم که خبر
داریم .و اگر به سوء ظن نظر کنید و مردم را بد بدانید نفس شما سرکش
خواهد شد و بسا آنکه به عجب مبتال بشوید و چون به حسن ظن نظر کنید
همیشه خوبیها را میبینید و کمکم عادت به نیکیها میکنید و چون به سوء
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ظن نظر کنید طبع شما به بدی عادت میکند .اگر در والیتی بروید که همه
شرابخوار باشند و شما در آن والیت بروید و در میان آنها باشید کمکم
شرابخوار میشوید و اگر در کربال بروید و ببینید مردم همه مشغول دعا و
تضرع و گریه و زاری و زیارت و تالوت قرآن و دعا هستند و همه مشغول
ذکر خدا و عبادت پروردگار خود هستند و در میان آنها باشید شما هم
کمکم عادت میکنید .پس مبادا به مردم گمان بد ببرید و اگر هم دیدید
بدی بروز کرد از کسی ،بقدر همان بدی او او را بد بدانید نه زیادتر و باز هم
از بد او در شکی و بر هیچبودن خودت بر یقینی.
خالصه ،مقصود این بود که خداوند عالم از برکت متوجهان بسوی خانه
کعبه برکت میدهد به کسانی که توجه بسوی خانه کعبه نمیکنند و آن خانه
کعبه هدایت است برای اهل عالم و اگر بسوی او توجه کنند رو به خدا
کردهاند فیه ایات بینات در آن خانه و از مضافات و متعلقات آن خانه است
آیات بینات ،یعنی خدا عالمتهای واضح قرار داده است در آن خانه که از
جمله آنها مقام ابراهیم است و این مقام ابراهیم در او عالمتهای ظاهر است
و دلیل توحید خدا است به جهت آنکه به ضرورت و طور تواتر این مقام
ابراهیم معجز ابراهیم است و آنچه دلیل حقیت ابراهیم شد معجز او بود و این
مقام ابراهیم دلیل آن چیز است که خدا این ملت را ملت ابراهیم قرار داده،
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بلکه این مقام ابراهیم دلیل جمیع شرایع است و دلیل معاد و دلیل اسماء و
صفات خدا است و دلیل پیغمبری جمیع پیغمبران پیش از او و بعد از او است
و دلیل پیغمبری پیغمبر ما است زیراکه ابراهیم خبر داده که بعد از من
پیغمبری میآید به این صفت و تعریف پیغمبر را کرده و همچنین دعا کرده
که خدایا از ذریه من امامان قرار ده .پس مقام ابراهیم دلیل نبوت پیغمبر ما
است صلواتاهلل علیه و آله و دلیل حقیت نبوت جمیع پیغمبران است و مقام
ابراهیم دلیل این است که نماز ظهر چهار رکعت است و عالم شیعه به همین
مقام ابراهیم میتواند دلیل بر چهار رکعت بودن نماز ظهر بیاورد و شما هم
میدانید که میتواند و ببین چه عالمت واضحی است.
کلمهای بگویم برای علما باشد .این مقام ابرهیم مفسرین میگویند تفسیرش
این است که «منها مقام ابراهیم» و بنابر این تفسیر باید بعض آیات بینات در
مقام ابراهیم باشد نه همه ،و ما میگوییم که همه آیات بینات در این مقام
ابراهیم باید باشد و این مقام ابراهیم بدل است از آیات بینات یعنی همه آنها،
و از این جهت در تفسیر باطن این آیه عرض کردم در حق حضرت امیر علیه
السالم است این فقره که مقام ابراهیم حضرت امیر است و حضرت امیر همه
آیات خدا است چنانکه خدا میفرماید و لقد اریناه ایاتنا کلها و بتحقیق که
ما نمودیم به فرعون آیات خود را ،همه آنها را .ولی کل آیهها را به فرعون
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ننمود ،کی قرآن را برای او نمود؟ کی تکلمنمودن سنگریزه را به فرعون
نمود؟ کی تکلمکردن بزغاله را به فرعون نمود؟ کی مرده زندهکردن را به
فرعون نمود؟ کی معجزههای جمیع پیغمبران را به فرعون نمود؟ پس کل
آیهها را به فرعون ننمود ولکن وقتی عزم کرد فرعون که موسی را بکشد
حضرت امیر با اسلحه طال ظاهر شد و فرعون کسی بود که لباس طال در
نظر او خیلی عظم داشت و چون حضرت بر او ظاهر شد ترسید و لرزید و
خود را نجس کرد و از ترس از تخت خود افتاد ،پس از این است که خدا
میفرماید جمیع آیههای خود را به فرعون نمودیم .پس حضرت امیر کل
آیههای خدا است و او است همه آیههای خدا و آیت است بر جمیع شرایع و
احکام و مقام ابراهیم دلیل است بر جمیع شرایع و من دخله کان امنا و
هرکس داخل آن خانه شود ایمن است از جمیع بدیها و کسی را یارای آن
نیست که کسی را که داخل آن خانه شود او را اذیت کند زیراکه حرم کعبه
بست خدا است و هرکه بمیرد و در حرم دفن شود از فزع اکبر ایمن خواهد
بود .پس هرکس داخل این خانه شود در دنیا و آخرت ایمن است از جمیع
شرور دنیا و آخرت و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و از
حق خدا بر ذمه این مردم است قصد این خانه .این عهد و میثاق مأخوذی
است که خدا از خلق گرفته است که حج کنند این خانه را برای هرکس
استطاعت داشته باشد زیراکه زیارت این خانه زیارت خدا است و جمیع
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بندگان هرکس استطاعت زیارت این خانه را داشته باشد باید به زیارت خدا
برود و پایتخت برود و بر درخانه پادشاه برود و من کفر و هرکس از روی
استهزاء یا بی مباالتی یا بیاعتنایی ترک حج این خانه کند کافر شود و خدا
از همه عالمها بینیاز است .و به این آیه بسیاری از مردم کافرند و به نص این
آیه کافر شدهاند بسیاری از مردم از باب بیاعتنایی به امر خدا ،و از بابت
تهاون و شهوتها و انس به منصبها و طلب دنیا و دوستی ریاستها ترک این حج
میکنند و عذر شرعی ندارند که خداوند بپسندد و به همین واسطه کافرند.
و دلیل خوار شمردن اینکه هیچ غم ندارد از نرفتن با وجود بیعذری و میرود
و میآید و مشغول لهو و لعب و خوردن و آشامیدن و خوابیدن خود است و
میخندد و هیچ باک ندارد و استخفاف میکند و کافر است .و معنی
استخفاف همین خفیفشمردن است و همینکه خفیف شمرد میگویند
استخفاف کرد اال اینکه در این زمان غیبت پرده اسالم را خدا بر روی این
خلق کشیده و کفرهای باطنی آنها را به همین یک کلمه اسالم میپوشاند و
اسم مردم را مسلم گذارده ولکن اگر اسباب امتحان پیش آید و امام ظاهر
شود و پردهها برچیده شود آنوقت که نگاه میکنید میبینید که همه کافرند.
و همچنین اغلب خلق کافرند به ندادن زکات و مطلقا خیال دادن زکات
ندارند و از ندادن زکات هیچ باکشان نیست حال این چه مسلمانی است!
مثل همان است که آن گبر میگفت مسلمان پاکم .میگویند مسلمانیم
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ولکن نجسند و کافر و مخلد در آتش جهنم .زکات تا حال نداده و خیال
دادن هم ندارد و غم ندادن هم ندارد و هیچ حکایتی نیست که کافر باشد و
طوری نمیشود که کافر باشد .کافر باشد تا چشمش کور شود .آخر نه
پدرش زکات داده نه جدش هیچیک زکات ندادهاند .پدرش مرده است
زکات در مال پدرش بوده و نداده و مانده است و جدش زکات در مالش
بوده نداده و مانده است برای این ،باید زکات آن مال را بدهد و مرافعه میکند
و این طرف و آن طرف میدود و مال را هم مال خودش میداند و میگوید
مطالبه مالم را میکنم و حقم است و حال آنکه جمیع آن زکاتهای داده نشده
دین است و دین بر ارث مقدم است .این مردم جمیع امالکشان غصب است
چراکه از مالی که زکاتش را ندادهاند میخرند و هرچه میخورند حرام است
اال آن کسی که زکاتش را میدهد و چنانکه در قیامت به جهنم میروند برای
آنکه کافر شدهاند در دنیا هم جهنم برای ایشان هست و شب و روز در
زحمت و تعب هستند و از همین مالی که زکات نداده کنیز میخرد و پیش
او میرود ،اوالد از او بوجود میآید و حرامزاده است.
خالصه ،بگذار به همینطور در این خال گذارده باشد که هرچه بر هم زنیم
گندهای آن زیادتر میشود نعوذباهلل .حاال بیایید ما اقال چنین نباشیم ،اگر
نمیتوانید بدهید اقال طوری بکنید که بدهید و اگر میتوانید بدهید که
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بدهید .باری میفرماید از حق خدا است بر ذمه مردم قصد این خانه هرکس
استطاعت رفتن بسوی این خانه را داشته باشد و هرکس کافر شود به ترک
حج این خانه تفاوت نمیکند که در صف یهودی بایستد یا در صف نصرانی
و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین و چون موعظه سختی بود امروز همین
بس است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
تفسیر فارسی این آیه را عرض کردم پس عذری برای آنانی که عربی نمیدانند
نماند و طوری شد که همهکس ظاهر آن را فهمید .پس امروز ان شاءاهلل علت
قرار دادن خانه کعبه را قبله عرض میکنم و تا علت ظاهر را نفهمید علت
باطن آن را نخواهید فهمید .پس علت قرار دادن این خانه این است که خداوند
خلق را از برای عبادت و بندگی آفریده و معنی فارسی عبادت و بندگی این
است که آنطوری که شخص بنده نسبت به آقای خود سلوک میکند تو هم
نسبت به خداوند عالم باید بجا آوری و اگر چنین کردیم بندگی کردهایم و
اگر خالف این کردیم سرکشی کردهایم .تو که بندگی کردی بنده میشوی،
تو بندهای و بندگی کار تو است و به زبان عربی بندگی عبادت است و بنده
عبد است .پس ما باید عبد باشیم از برای خدا و عبادت خدا را بکنیم و در
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زبان عربی آن آقایی که رسوم بندگی را نسبت به او بجامیآوری معبود
میگویند .از این جهت خدا معبود است و ما عبد و باید به رسم بندگی که
عبادت است قیام نماییم و این رسم بندگی دو چیز میخواهد یکی آقایی که
فرمان میدهد ما را و فرمان او را میبریم و یکی آن جهت که خدمت آقا را
در آن جهت باید بکنیم .آقا معبود است یعنی آن کسی که فرمان او را میبریم
و «من عبد» یعنی آن کسی که بندگی میکنیم و آن خدمت که میکنیم
عبادت است و آن اسبی که آقا مرا امر کرده خدمت او کنم جهت عبادت
است و باید خدمت آقا را بر آنجا وارد آورم .پس برای هر عبادتی جهتی باید
باشد و اگر در خانه آقا را جاروب میکنی آن زمین جهت خدمت تو است و
اگر باغ آقا را آب بدهی ،باغ جهت خدمت تو است و همچنین در جمیع
خدمات میباید جهت خدمتی باشد .و گاه میشود جهت خدمت بنده بدن
آقا میشود و بدن آقا جهت خدمت تو میشود که او را کیسه کنی و
مشتومال بدهی ،غذا به او بدهی ،آب به او بدهی و این در امر آقایان ظاهری
است ولکن خداوند غنی احتیاجی به تو ندارد و خود خداوند جهت عبادت
واقع نمیشود و هیچ عبادتی به خود خداوند واقع نمی شود و جمیع عبادات
نسبت به مخلوقات خدا واقع میشود و جهت عبادت ،مخلوقات خدا خواهند
بود .نمیبینی گفته زکات بده ،جهت خدمت ،گندم است و فقرا هستند.
گفته حج برو باید این راه را طی کنی و بروی آنجا و طواف آن خانه را کنی
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و اعمال حج را بجابیاوری .گفته جهاد کن باید شمشیر بکشی گردن
دشمنان را بیندازی ،گفته نماز کن باید بیایی به مسجد و رو به قبله کنی و
آن اعمال را بجابیاوری و آنچه خدا رسوم بندگی خواسته از برای خود بندگان
است خداوند از طاعات و بندگی ما بینیاز است نه معصیتهای ما به خدا
ضرری میرساند و نه از عبادات ما منفعتی به او عاید میشود .اگر ما را از
معصیت نهی کرده برای رفع ضرر از خود ما است و اگر ما را امر به عبادت
کرده به جهت منفعت خود ما است و ما چنان خاکبسر هستیم که خیال
میکنیم که این تحمیل است بر گردن ما گذاردهاند .ما باید ممنون خدا باشیم
که خدمت به ما رجوع کرده و راه منفعت را به ما نموده و راه ضرر را به ما
نموده و خیال میکنیم که منتها بر خداوند عالم داریم و میگوییم بندگی
کردیم و منت بر خداوند عالم میگذاریم و همه از بیفهمی ما است و منت
از خدا بر ما است.
حاصل مطلب آنکه خدا از برای هر عبادتی جهتی قرار داده و ما باید متوجه
به آن جهت بشویم و رو به آن جهت کنیم .تو اگر مأمور به خدمت اسب
باشی و پشت به اسب کنی و دست بر روی هم بگذاری که من دست به
اسب نمیگذارم و جز به آقا به کسی دیگر دست نمیگذارم ،نتیجه این عمل
این است که این شخص بندگی نکرده آقا را .ملتفت باشید چه میگویم،
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اگر اسب آقا را تیمار میکنید بندگی اسب را نکردهاید ولی نفع شما به اسب
رسیده و تیمار او را کردهاید و کاه به او دادهاید و جو به او دادهاید و مطلقا
اینها را نسبت به پادشاه بعمل نیاوردهاید و جمیع توجه شما و روکردن تو به
اسب است و با وجود اینها همه اسب جهت خدمت است و خدمت را به
پادشاه کردهای و به این کارها مشرک به پادشاه نشدهای .بلکه تو پادشاه را
به یگانگی پرستیدهای و بندگی او را کردهای و بندگی آن است .فرق میان
نوکری پادشاه و نوکری اسب چیست؟ آنکه نوکر اسب است اگر پادشاه
گفت خدمت اسب را دیگر مکن قبول نمیکند و آنکه نوکر پادشاه است
اگر گفت خدمت اسب را مکن نمیکند و فیالفور دست میکشد و اگر
بگوید خدمت اسب را بکن آن را هم بکند .اگر این حرف در دل شما به
حقیقت جا کند نعوذباهلل میبینید جگرشکاف است .خدا گفته معصیت مکن
و ما میکنیم ،پس ما بنده هواییم و اگر بعضی کارها را هم میکنیم صورت
آن صورت عبادت است و هیچ حقیقت ندارد .نمیبینی چهبسیار مسجدها و
منبرها را موال گفته مرو و مأذون نیستی ،باز میروی در محراب میایستی،
میروی باالی منبر و آنچه نباید گفت میگویی! اگرچه صورتش صورت
عبادت است ولکن بندگی موال نکردهای .موال گفته امامت مکن ،تو اهل
محراب نیستی ،باالی منبر مرو ،تو نیستی اهل منبر ،منبر رفتن تو افترا بر خدا
و رسولش است ولکن قبول نمیکند و نمیشنود .اگر دکانش را ببندد چه
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کند؟ پس معلوم شد شکلش شکل عبادت است و عبادت نیست .گفته
حرص مزن ،حرص میزند و نمیشنود اسمش را میگذارد طلب روزی حالل
میکنم حاال طلب روزی حالل می کنی و عبادت می کنی .آخر کسب از
عبادات است و میتوان گفت اعظم عبادات است و حال آنکه تحصیل حرام
میکنی و نطفهای که از لقمه حرام بسته میشود دیگر چنینکسی عبادت
خدا را نمیتواند بکند .اگر صدهزار آیه بخوانی نمیشنود ،اگر صدهزار
حدیث برای او بخوانی قبول نمیکند ،از تأثیر آن لقمه حرامی است که نطفه
او به آن بسته شده.
باری ،پس معلوم شد که ما نوکر اسبیم و اگر پادشاه بگوید دیگر خدمت
اسب را مکن قبول نخواهیم کرد .پس باید بفهمیم معبود ما طال و نقره است
یا خدا ،اگر بگوید حج برو نمیروی ،بگوید زکات بده نمیدهی ،بگوید در
راه بیجا خرج مکن نمیشنوی و میگویی ما معبودمان خدا است! این است
که اگر به او بگویند پولت را خرج مکن ،میگوید چشم! پس معلوم شد که
این بنده دینار و درهم است .تا میگویی پولت را نگاهدار فیالفور اطاعت
میکند .هرکس معبود او موال است چشم او به موال است و گوش او به
فرمان موال است .اگر در همان آن فرمان بیاید که دور او بگرد و خود را
فدای او کن ،بر دور او میگردد و جان خود را فدا میکند.
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حاال عرض میکنم که شکی نیست که خداوند از ادراک خالیق برتر است،
نه حواس ظاهر تو که گوش و چشم و بینی و زبان و المسه تو باشد ادراک
او را میکند و نه حواس باطن تو که عاقله و واهمه و مدرکه و متفکره و
متخیله تو باشد .جمیع اهل آسمان در خدا حیرانند چنانکه اهل زمین به هر
مشعری که دارند هرچه به آن مشاعر خود جد و جهد کنند سرگردانند و
چنانکه اهل دنیا درک او را نمیتوانند کرد به هیچ قسمی از اقسام همچنین
در آخرت اهل آخرت هیچکس درک او را نمیتواند بکند ،آنجا هم باز آسمان
باالی سر و زمین زیر پا ،به هرچه نگاه کنند خدا را نمیتوانند دید ،به هرچه
گوش دهند صدای خدا را نمیتوانند شنید و در آخرت رسانندگان از خدا
بسوی خلق بندگانند چنانکه در دنیا رسانندگان از خدا بسوی خلق بندگانند.
آن کس که پادشاه دنیا است از جانب خدا بر خلق همان کس پادشاه آخرت
است بر خلق و چنانکه رسول خدا و امام زمان پادشاه خلقند اینجا ،همچنین
در آخرت هم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و امام زمان پادشاه بر خلق
میباشند و باز گوش خلق به فرمان ایشان و چشم خلق به جالل و عظمت
ایشان خواهد بود نهایت به آن جالل و عظمت که در آخرت بروز میکنند
اهل این عالم طاقت نداشتند بروز نکردند ،بلکه در دنیا هم دو بروز داشتند
یکی آن وقتی که ظاهر شدند و یکی هم وقتی که در رجعت بروز میکنند.
اهل این زمان را طاقت دیدار وقت رجعتشان نیست و اگر آن نور و آن جالل
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و آن عظمت که ایشان داشتند به آن ظاهر میشدند جمیع اهل باطل از دنیا
فانی میشدند و اگر چنین میشد آن مومنی که از نسل کافر بعمل میآید
بعمل نمیآمد و جمیعا منقطع و منقرض میشدند و مصلحت در این زمان
این بود که بطور سلطنت جزئی ظاهر شوند و بطور کلی تسلط نداشته باشند.
آیا نمیبینی میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی
الدین کله ولو کره المشرکون و این وعده در رجعت بعمل خواهد آمد که
دین آن بزرگوار را بر همه دینها غالب نماید و آن وقتی است که شاهنشاه
اعظم و سلطان سالطین دنیا و پادشاه ذواالقتدار عظیمالشأن ـ ابلیس ـ کشته
شود و معلوم است که او پادشاهی است که جمیع پادشاهان دنیا همه نوکر
اویند و همه وزرای اویند و جمیع بزرگان دنیا و صاحب پولهای دنیا همه
نوکرها و سرتیپهای او هستند و همه نوکر ذلیل اویند و این متشخصین همه
سرهنگهای اویند .شیطان پادشاه مقتدری است که جمیع روی زمین قشون
و لشگر اویند و همه متابعت او میکنند .اما کفار و منافقین که از روی میل
خودشان متابعت میکنند و اما مومنین از روی تقیه اطاعت او را میکنند و
بعضی هم گولش را میخورند .و مپندار که شیطان سلطنت ندارد ،اگر تخت
خود را بگذارد جمیع پادشاهان عالم در پیش تخت او بخاک میافتند و زمین
میبوسند و تشخص از این زیادتر نمیشود.
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خالصه مقصود این است که دولت امروز دولت شیطان است و جمیع دنیا
در دست او است و ائمه هم بطور مقهوریت و مظلومیت ظاهر شدند و جزئی
سلطنت خود را آشکار کردند .شیطان قشون بر سر آنها کشید و کمر دفع
آن بزرگواران را بست و سرهنگان و سرتیپهای او آنها را کشتند.
هارونالرشید و مأمونالرشید و امثال آنها همه دستنشاندههای او بودند که
آن بزرگواران را شهید کردند ولکن نه این بود که از دفع او عاجز بودند،
خودشان دست بر روی دست گذاردند تا او غلبه کرد و چون خودشان دست
بر روی دست گذاردند شیطان غلبه میکند و این از حکمتهایی است که
مالحظه کردهاند در مغلوبیت خود و مقهوریت خود همه برای ما روسیاهان
است .و یکی از محسنات این پادشاه عظیمالشأن این است که جمیع رعیت
او اوالد اویند و جمیع منافقین و کفار رعیت اویند .شیطان با مادر آنها زنا
کرده و آن حرامزادهها متولد شدهاند وانگهی که آن زنها هم دخترهای
پارسالی او است که به زنای با مادر این دخترها بهمرسیده بودند و باز با
اوالد اینها هم زنا میکند و حرامزادههای دیگر بهممیرسند و سال دیگر با
همانها زنا میکند ،حال چقدر حرامزاده میشود؟ ببین چه میشود! دو آتشه،
سه آتشه ،چهار آتشه ،و همچنین تا هرچه برود .و تا چنین نباشد و پسران او
نباشند اطاعت او را نمیکنند و تا اوالد او نباشند فرمان او را نمیبرند چنانکه
مرغی است که او را «قدم» میگویند تخم میگذارد در وقتی از اوقات سال
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در جزیرهای و چون طوری است آن جزیره که اگر این مرغ در آن جزیره
بماند هالک میشود تخمهای خود را در آشیان مرغهای دیگر میگذارد و
میرود تا اینکه این بچه قدمها سر از تخم بیرون میآورند و در آشیان آن
مرغها که هستند آن مرغها برای آنها آب و دانه میآورند و با جوجههای آن
مرغها انس میگیرند تا موسمی میرسد که مادرشان دو مرتبه میآید به آن
جزیره و گوشهای مینشیند و صدا میکند .جمیع این جوجهها هرکدام هرجا
هستند پرواز میکنند و میآیند پیش مادرشان و رفیقهای ششماهه و نه
مادریها و منزلها را همه را میگذارند و پیش مادر خود میآیند .حاال ابلیس
اگر مناسبت با این مردم نداشته باشد و مردم اگر اوالد او نباشند چگونه تا
صدای او بلند میشود فوج فوج اجابت او میکنند؟ از این جهت در روز
قیامت میگوید فما لی علیکم من سلطان اال ان دعوتکم فاستجبتم لی
فالتلومونی و لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی انی کفرت
بما اشرکتمون من قبل من کاری به شما نداشتم و تسلطی بر شما نداشتم
مگر اینکه شما را صدا زدم و شما خود اجابت کردید و این نیست مگر
اینکه اینها همه بچهقدمند .پس از پی شیطان نمیرود مگر کسی که از نطفه
شیطان باشد و از اوالد او باشد ،این است که خدا اذنش داده است که
شارکهم فی االموال و االوالد پس شیطان شریک در اوالد میشود با شخص.
همچنین در مال هم که شریک شد اثری دارد به اینطور شریک میشود که
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میآید در اثنای معامله دستش را در آستین معاملهکننده میکند و با همان
دست معامله میکند ،زبانش را در زبان معاملهکننده میگذارد ،چشمش را
در چشم معاملهکننده میگذارد و در دل معاملهکننده جا میگیرد و آن
معاملهکننده با آن زبان بنا میکند قسم دروغ خوردن و دروغ گفتن و قیمت
رأسالمال را دروغ گفتن ،و به آن دست کم میدهد و به آن دست زیاد
میگیرد و مال خود را مغشوش میکند .میرود در دل او و به این علم که
میداند مال صغیر است میگیرد همینکه دست ابلیس توش آمد همهاش را،
جمیع جهاتش را خوب حرام میکند تا این معامله را منعقد کند و این وقت
شریک میشود در مال .حاال این وقت با این مال چه میکند؟ میرود شراب
میخرد و میخورد ،با این پول قمار میبازد ،با این پول خرج مهمانی ساالر
میکند ،در مصارف حرام خرج میکند ،یا اینکه باید دزد ببرد یا اینکه باید
جمع بشود مبلغی و در دریا غرق شود .غرض همینکه مشغولالذمگی برای
تو باقی بماند و شیطان در آن دور بایستد و بنا کند خندیدن و هی دست بر
دست زدن و بگوید خوب مالت را تلف کردم ،نه خیر آخرت داری نه خیر
دنیا .در دنیا هم خیری از او ندیدی .پول که حرام شد تا میگویی بده شراب
بخر فیالفور بیرون میآورد میدهد شراب میگیرد میخورد و اگر حالل
باشد هرگز پی شراب نمیرود .گندم حالل به دست ظالم نمیافتد ،همینکه
حرام شد و شیطان در او شریک شد آنوقت چنین میشود .عقوبت از این
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عظیمتر میشود که از اول سال تا آخر سال بیل میزنند و آب میدهند و
زحمت میکشند و زراعت میکنند ،متوجه رز([ )]2میشوند تا شکوفه
میدهد ،متوجه میشوند تا غوره میشود ،یکمرتبه میبینی همه سیاه شد.
این یک سال دوندگی چه شد؟ این نیست مگر آنکه در قیمت زمینش و آبش
پول حرام داده است ،نان حرام خورده ،خدمت آن را کرده ،آب حرام که مال
مردم بوده با پول حرام بطوری که حرام باشد خریده .آن پول را زکاتش را
نداده ،ارث پدرش که زکات در او بود نداده با آن پول این زمین و آب را
خریده حاال اگر هیچ عیب هم نکند و برسد و بعد از چیدن هم ضایع نشود
و بار شود و در راه آفتی به او نرسد و بجای فروش درست برسد و درست
فروش برود و درست به قیمت فروخته شود پولش هم عاید بشود باز حرام
است .و اگر هیچیک از اینها نشود آنوقت باید ظالم بگیرد .و اگر شراکت
شیطان در مال شما نباشد و حرام نشود چرا باید ملعون باشد باغ شما ،ملعون
باشد خانه شما ،ملعون باشد زمین شما؟ لعنت دنیا همینها است .پس ملعون
است جمیع اموال ،ملعون است جمیع اوالد .پس دولت دولت شیطان است
و جمیع مردم خزانهداران شیطانند .کدام پادشاه اینقدر دولت دارد؟ کدام
پادشاه اینقدر تسلط دارد؟ مگر میشود که کسی حرمت یک نفر از اوالدش
را ندارد؟ یا با این شاهزادگان بیاحترامی کند؟ پس با جمیع اوالد او باید راه
رفت .و همچنین تا بتوانید اجتناب کنید از مال او که همینکه داخل مالی
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شد جمیعش را میسوزاند و خودش و مالش همه آتش است ،دیگر آنوقت
جمیعش مال خودش است یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم
و جنوبهم و ظهورهم هذا ماکنزتم النفسکم فذوقوا ماکنتم تکنزون باری
مقصود این نبود.
پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله در دولت ابلیس ظاهر شد بطور مظلومیت و
مقهوریت و ائمه هم در دولت ابلیس به همین مغلوبیت و مظلومیت ظاهر
شدند ولی این دولت را پایانی است زیراکه گفت رب انظرنی الی یوم یبعثون
خدایا مرا تا قیامت مهلت بده ،خداوند فرمود انک من المنظرین الی یوم
الوقت المعلوم تو تا آن روزی که در لوح محفوظ ثبت است و نوشته شده
است مهلت داده شدهای و هستی و سر این هم این است که حق و باطل از
هم جدا بشوند و جمیع دولت باطل بیستهزار سال است و مهلت ندادهاند
به او مگر به جهت امتیاز حق از باطل تا این دو طایفه از هم جدا بشوند .اگر
دولت ابلیس نبود که را یارای مخالفت محمد و آلمحمد میبود؟ که
میتوانست از امر آنها سرپیچی کند؟ خداوند از آن طرف داعی حق را
برانگیخت که آنها که طالب حق هستند اجابت او نمایند از این طرف هم
داعی باطل را برانگیخت تا آنها که طالب باطل هستند اجابت او کنند تا هر
دو طایفه مالذی و ملجأی داشته باشند و حجت تمام باشد ،هرکس
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میخواهد رو به حق برود داعی حق باشد و هرکس میخواهد رو به باطل
برود داعی به باطل موجود باشد .پس معلوم شد که وجود ابلیس به جهت
امتیاز حق و باطل است و از هم امتیاز گرفتند الحمدهلل و ممتاز شدند و وقتی
که رسول خدا ظاهر میشود دیگر آن وقت سلطنت مال ایشان است و دولت
دولت ایشان و سلطنت آن است که آن بزرگواران دارند اگرچه حال شیطان
سلطنت جمیع روی زمین را دارد و همهکس در اطاعت و رعیت او است
ولکن آن سلطنت اعظم و صدهزار مرتبه اعظم و اعظم از این سلطنت است.
شیطان و جمیع فرزندان او کشته خواهند شد بطوری خواهد بود که یک نفر
هیکل برای او در جمیع عالم پیدا نخواهد شد و یک مطیع برای او در تمام
دنیا پیدا نخواهد شد و یک دینار مال حرام در همه روی زمین یافت نخواهد
شد ،جمیع کفار و منافقین و بدان تمام خواهند شد و جمیع حیوانات
حرامگوشت از روی زمین تمام میشوند ،حیوانات زهردار از دنیا برمیافتند
و هیچ بدی در روی زمین باقی نمیماند و همه امارت و امامت مال ائمه
طاهرین صلواتاهلل علیهماجمعین میشود و برکات آسمان و زمین ظاهر
میشود برای مومنین و آنوقت جنتان مدهامتان در پشت کوفه ظاهر خواهد
شد و میخورند مومنین از طعام بهشت و میآشامند از شراب آن و مالئکه با
مومنین در مجالس مینشینند و با هم صحبت میدارند و همچنین با مومنین
جن مینشینند و برمیخیزند و صحبت میدارند و زمان زمانی میشود که
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جامه برای طفل میدوزند هرچه آن طفل بزرگ میشود و قد میکشد جامه
هم بزرگ میشود و با او بلند میشود و به هر رنگی که میخواهد به همان
رنگ میشود و برکت در زراعت پیدا میشود و هرچه درو میکنند میروید.
یک زرع در اول دولت میکنند و دیگر همیشه درو میکنند و برمیدارند و
باز میروید و چنان زمانی میشود که صدا میکنی مرغ را میآید او را
میگیری میکشی ،گوشت او را میخوری و استخوانهای او را بر هم
میچینی و میگویی پرواز کن ،پرواز میکند .غرض عالمی میشود که هیچ
نقصان و ظلمت در آن عالم نخواهد بود و همین دلیل تو است که چنانچه
در این زمان که دولت شیطان است نوری نخواهد بود و هیچ امری موافق
رضای خدا و رسول نخواهد بود در آن زمان هم هیچ ظلمت و شری نخواهد
بود و هیچ امر شیطانی که متعلق به شیطان باشد نخواهد بود و شیطان کشته
میشود .ولکن حاال دولت دولت شیطان است و در مالهای همه مردم
شراکت کرده و فیالواقع همه حرام است .پس مومن حقیقه اکل میته میکند
در دنیا و این اکل میته به جهت حفظ جان او است واال جمیع عالم را این
زهرمارها گرفته.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
سخن در علت قراردادن خانه کعبه بود که خدا از چه جهت این خانه را قبله
کرده و این جهت را خدا از میان جهات انتخاب کرده و از برای فهم این
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مطلب دیروز عرض کردم معنی عبد و معبود و عبادت و جهت عبادت را.
پس عرض میکنم که خداوند عالم جلشأنه بندگان را از برای عبادت آفریده
چنانکه میفرماید ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون خلق نکردم جن و انس
را مگر از برای عبادت .حصر کرده است خداوند عالم فایده ایجاد را در
عبادت و برای هیچچیز و هیچکار خلق نشدهاند مگر برای عبادت .آیا خیال
میکنید که همین برای اینکه راه بروند و بخورند و بخوابند و کسب کنند
خلق شدهاند؟ چنین نیست ،بلکه خلق نشدهاند مگر برای عبادت .مومن از
این کالم باید متذکر شود و بفهمد که اگر میخورد از جهت عبادت خدا
بخورد ،اگر میآشامد از جهت عبادت خدا بیاشامد ،هرکاری که میکند از
جهت عبادت خدا باشد .و بدانید که خداوند در ظاهر شریعت احکام خود
را پنج قرار داده :واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح .واجب آن است
که اگر بکنی ثواب داری و اگر نکنی عقاب داری ،مستحب آن است که
اگر بکنی ثواب داری و اگر نکنی عقاب نداری ولکن مقام تو پست میشود
و خداوند عالم و اولیاء او آزمایش نکردهاند بندگان خود را به واجبات.
سلطان رعیت را به واجبات آزمایش نکرده بلکه به مستحبات آزمایش میکند
و در نکردن آن عقاب قرار نداده تا دوست و دشمن از هم جدا شوند .آنکه
دوست پادشاه است ترسان است که مبادا غباری به خاطر پادشاه برسد از این
جهت به مستحبات عمل میکند تا با دیگران از هم جدا شوند و آن به
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مستحبات معلوم میشود چراکه اگر نکنی تو را عقاب نمیکند و اگر بکنی
از تو راضی میشود و از تو خورسند میشود و از اینجا معلوم میشود که کی
رضای پادشاه را طالب است و دوستی پادشاه را میخواهد و کی نمیخواهد؛
مومنان مقرب می شوند به مستحبات و فرمودند انما یتقرب الی العبد بالنوافل
حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده
التی یبطش بها و رجله التی یمشی بها ان دعانی اجبته و ان سکت عنی ابتدأته
در نافله ریسمان به گردن کسی نکردهاند ،معلوم است که روح تو از عرصه
قرب او است که بیاختیار میل به نافله دارد و همینقدر بدانکه خدا به
مستحبات آزمایش مردم را کرده است ،رسول و ائمه و اولیا همه به
مستحبات آزمایش دوستان خود را کردهاند.
باز از جمله احکام محرمات است و مکروهات است .محرمات آن است که
اگر بکنی تو را عقاب میکنند و اگر نکنی هلل و فیاهلل تو را ثواب میدهند و
مکروهات آن است که اگر هلل نکنی تو را ثواب میدهند و اگر هم بکنی تو
را عقاب نمیکنند .و باز بدانید که خداوند به ترک مکروهات بندگان خود
را آزمایش کرده و در مکروهات مومنان و متقیان معلوم میشوند و شناخته
میشوند .آنکه راضی نیست که از عمل او غباری به خاطر محبوب برسد
البته مکروهات را ترک میکند و فخری که هست در ترک مکروهات است
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و نکردن حرام فخری نیست و فخر در این است که مستحبات را بجا آورد
و ترک مکروهات نماید و متقیان و مقربان اینجا معلوم میشوند و آنکه
راضی نمیشود که غبار ماللی به خاطر دوستش بنشیند چنینکسی باید فخر
کند .پس اگر شما طالب فخرید در دنیا و آخرت در این دو تا بکوشید که
عمل به مستحبات و ترک مکروهات باشد.
اما حکم پنجم مباح است به جهت آنکه مردم در ظاهر دنیا با این بنیهها
طاقت آن چهار حکم را نداشتند و مردم ناچارند از خودسری ،و طبیعتی
دارند که نمیتوانند صرف کارهاشان عمل به مستحبات و ترک مکروهات
باشد .طبیعت حیوانی و نباتی از شأنشان این است که همان راهی که دارد
میرود و از کار خود منصرف نمیشود .شیری که طبیعت شیری دارد همیشه
طبیعتش شیر است و همیشه میخواهد بدرد و هرگز طبیعت روباه پیدا
نخواهد کرد .نعناع طبیعتش گرمی و خشکی است و همیشه همینطور
است و نمیشود گاهی سرد و تر باشد ،همان راهی که گرمی و خشکی باشد
همیشه همان راه را دارد میرود و کسانی که به این دو صفت که صفت
نباتی و حیوانی باشد متصفند خداوند میفرماید در حق ایشان بل یرید االنسان
لیفجر امامه همیشه در پیش روی خود دارد در فجور میرود مثل آنکه نعناع
همیشه میخواهد در امام خود گرم و خشک باشد و هرگز نمیخواهد
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طبیعت دیگر داشته باشد .حیوان و نبات مثل اسب سرکش میمانند که
همینکه عنان را از دست صاحبش گرفت سر میگذارد به بیابان و میرود
به همان راهی که میخواهد و نمیتوانی عنانش را بگیری و همانطور دارد
میرود لکن انسان مثل اسب تعلیمدار میماند که به اشارهای که به او میکنی
مثال بر روی آجری هزار چرخ میزند که در هر آنیکه بخواهی بایستد
میایستد و تا اشاره کنی بایست فیالفور میایستد ،تا اشاره کنی بدو میدود
از آن تعلیمی که دارد .حاال انسان مودب است به آداب و تعلیم داده شده
است و چنان است که به هر طرفی که مأمور میشود فیالفور به همان طرف
متوجه میشود .اگر مأمور باشد به دست چپ غضب کند و به دست راست
حلم کند در همان آن که مأمور است به دست چپ غضب کند در همان آن
بدون مهلت به دست راست حلم میکند .رویش به دست چپ است و با
کافر غضب می کند و در نهایت خشم است و تا رو به دست راست میکند
با مومن در نهایت حلم و محبت است ،دیگر نمیگوید من کجخلقم
ببخشید .و اینکه میگوید ببخشید من کجخلقم دلیل آن است که حیوان
است و نمیتواند از آن راهی که دارد میرود برگردد و از همان راه که میرود
نمیتواند خود را منصرف کند پس از این جهت که مردم خودسری داشتند و
تعلیم ایشان زیاد نبود که به اشارهای که میشود فیالفور رو به آن سمت که
مأمور میشوند بکنند و چون مردم چنین بودند خداوند عالم مباحاتی چند
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قرار داد به جهت اینکه این طبیعت در مردم هست که طبیعت نباتی و حیوانی
باشد و این مباحات در ظاهر شریعت است ولکن از برای اهل طریقت و
اولواااللباب و ارباب قلوب دیگر مباحی نیست و کسی که از اهل طریقت
و ارباب قلوب است دیگر مباحی ندارد و جمیع آن کارهایی که میکند یا
مستحب است یا مکروه المحاله یا هلل میکند یا هلل نمیکند .ولکن از برای
اهل حقیقت و آنها که در مقام قربند دیگر برای آنها مستحبات حتم است
چراکه باید دائم رو به محبوب باشد پس امر از برای آنها یا واجب است یا
حرام ،جمیع آنچه روگردانیده است برای آنها حرام است و جمیع آنچه در
جمیع اوقات در هر کاری و شغلی که هستند میکنند روشان را به محبوب
خودشان کردن برای ایشان واجب است .پس احکام را در ظاهر پنج قرار
داده و این مباح را در ظاهر برای اهل ظاهر مباح کرده واال اهل حقیقت
دیگر مباح برای آنها نیست و آنها باید در جمیع اوقات و کارها و شغلها
روشان به محبوبشان باشد و رو از او نگردانند و اگر آنها یک طرفه العین رو
بگردانند فیالفور در آن عرصه کافر میشوند و از آن مقام قرب رانده میشوند
از این جهت پیغمبران را خدا به ترک اولی میگرفت.
برویم بر سر مطلب ،مطلب این بود که خداوند مردم را برای عبادت آفریده
پس اینها که در نظر شما مباح میآید این حکم ظاهری است و در آن عالمی
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است که در حیوانیت و در نباتیت غوطه میخوری و تو را نیافریدهاند مگر
برای عبادت .پس عباداهلل هر کاری میکنند برای خدا میکنند و این است
که در نصیحت سیدمرحوم میفرمایند که اگر عمل مباحی را میخواهی
بکنی به این قصد بکن که چون خدا مباح کرده به جهت اباحه خدا این کار
را میکنم و بگو چون مرخصم کرده این مباح را میکنم الباحه اهلل مثل نماز
کردن که میکنی برای آنکه خدا واجب کرده مباح را هم میکنم برای اینکه
مباح کرده .و اگر چنین گویید در مباحاتتان هم ذکری از خدا پیدا میشود،
شما مباحات بجا نیاورید و هرچه هم از مباحات بجا میآورید هلل بکنید و از
اهل طریقت باشید و اهل طریقت جمیع آن کارهایی که میکنند یا مستحب
است یا ترک مکروه و اما اهل حقیقت جمیع آن کارهایی که میکنند از
مستحبات یا ترک مکروهات ،مستحبات برای ایشان واجب است و
مکروهات برای ایشان حرام است و مباح ندارند.
برویم بر سر مطلب و هرچه مطلب را میخواهم بگویم حرف جایی دیگر
میرود .پس خدا مردم را از برای عبادت آفریده و برای بندگی آفریده و ما
را خدا نیافریده که حشو عالم باشیم که معنی فارسی آن این است که پنبه
متکای این عالم باشیم که زمین را پر کنیم بلکه شما را از برای محض
عبادت آفریده و عبادت به رسم بندگی عملکردن است و رسم بندگی امتثال
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امر موال است و فرمانبرداری موال است حاال فرمانبرداری موال چیست؟ آیا
موالی ما فرمان داده برویم پای او را بمالیم و او را کیسه بکشیم و سر او را
بتراشیم و خدمتها را برای خود او بکنیم؟ یا فرمان داده که به فالنبنده او
احسان کنیم ،از فالنکار حذر کنیم ،فالنکار را بکنیم ،فالنکار را نکنیم،
فالن راه را برویم ،فالنراه را نرویم؟ حاال میگویی کدامیک است؟ اگر ما
بایست به تن خدا و ذات خدا خدمت کنیم که این حرف نامربوط است بلکه
کل امرهایی که کرده ،نکرده مگر آنکه از خلق و در خلق است و ما مأموریم
به تعمیر عالم .حاال تعمیر عالم را هم بطوری که صاحبخانه دوست میدارد
باید بکنیم یا بطوری که دل خودمان میخواهد؟ بلکه باید بطوری باشد که
صاحبخانه دوست میدارد .پس جهت عبادت ما ،در این عالم است و نسبت
به این خلق و در این خلق میباشد نه در ذات خدا.
حاال جهات خدمت دو گونه است کلی و جزئی .جهت جزئی آن جهت
کوچکی است که ما یک کار جزئی را نسبت به او باید بعمل بیاوریم .پس
جهت عمل دو جهت شد جهت کلی و جهت جزئی و عمل هم دو عمل شد
عمل جزئی و عمل کلی .حاال بشکافیم مسأله را ،در میان جمیع این عملها
و عبادتها روحی هست و آن روح امتثال و فرمانبرداری است .نماز را از
جهت فرمانبرداری میکنیم ،روزه را به جهت فرمانبرداری میگیریم ،حج
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را از جهت فرمانبرداری میرویم ،زکات را از جهت فرمانبرداری میدهیم.
پس فرمانبرداری امر کلی است و کلیتر از آن نیست .نمیبینی نماز کلی
نیست و دخلی به روزه ندارد و روزه کلی نیست و دخلی به زکات ندارد و
هیچیک از اینها را برای دیگری نمیکنی ،ولی همه آنها را برای فرمانبرداری
میکنی و جمیع واجبات را از روی امتثال و فرمانبرداری باید بجا آوری و
جمیع محرمات را از روی امتثال و فرمانبرداری باید ترک کنی .پس معلوم
شد جهت عبادت دو جهت است ،جهت عبادت کلی و جهت عبادت جزئی
و کارها هم دو کار است کار کلی و آن امتثال و فرمانبرداری است و کار
جزئی و آن کارهای جزئی است مثل نماز و روزه و زکوه و امثال آنها .پس
جهت عبادت جزئی آن یکی یکی عبادات است .دست بر سر یتیم کشیدن
جهت عبادت جزئی است و همان سر یتیم جهت عبادت است و همچنین
پولدادن به فقیر جزئی است و جهت او هم جزئی است و جهت این عبادت
آن فقیر است .همینکه چیزی به فقیری دادی رو به قبله کردی و همین فقیر
جهت عبادت تو است .پس به یک معنی اینما تولوا فثم وجه اهلل معنی آن
همین است .هر خیری که در دنیا هست یک عبادتی است و هرجا آن عبادت
را میکنی و در هر وقت میکنی ،همانجا و همانوقت جهت عبادت است
و قبله جزئی است .نشنیدهاید ان اهلل یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات
بدرستیکه خدا قبول میکند توبه را و خودش صدقات را میگیرد و صدقه
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که به فقیر دادی در دست خدا واقع میشود و همینکه آن چیز را در دست
فقیر گذاردی در دست خدا گذاردهای و حضرت صادق علیه السالم چیزی
را که به فقیر میدادند آن را میگرفتند و میبوسیدند و دو مرتبه به فقیر
میدادند و رخساره خدا همین فقیر است ولکن به شرطی که تو او را آئینه
نماینده خدا ببینی و منظور نظر تو خدا باشد و تو اگر هلل و فیاهلل و باهلل با
مالحظه خدا به فقیر میدهی به خدا دادهای .خدا وقتی صدقه را در دست
فقیر گذاشتی میگیرد و خدا را در آنجا خواهی یافت چراکه رو به روی خدا
کردهای .و همچنین جمیع اعمال جزئیه را که میکنی رو به روی خدا
کردهای و خدا را آنجا خواهی یافت .و این را هم بدانید که روی خدا تابان
و نوربخش است و اگر نوربخش برای تو نشد معلوم است رو به خدا نکردهای
و صورت رو کردن به خدا کفایت نمیکند و باید واقعا رو به خدا کنی و
منظور نظر تو خدا باشد و بس .چهبسیار عوام را میبینم که صورت خیر را
میکنند ولکن وقتی میشکافی میبینی خیر نیست .اگر راست میگوید خیر
نیست مگر آنکه هلل راست بگوید آن راست خیر است و وقتی که در قیامت
ندا میکنند و میگویند کجایند آن کسانی که در رکاب رسول خدا کشته
شدند؟ جمعی بر میخیزند و میگویند ماییم .مالئکه آنها را وا میزنند،
میگویند تو آمدی از جهت ریاست تو آمدی به جهت اینکه تحصیل علم
کنی بروی جای دیگر بخرج بدهی ،آمدی از جهت حمایت برادرت که پیش
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ما بود تا حمایت او را کنی ،از جهت عداوت که با ابوسفیان داشتی پیش ما
آمدی ،و همچنین سایر قصدهای دیگر و این آمدن صورت رو کردن است
و حقیقت ندارد.
باری ،این باب که مفتوح شد خیلی از اعمال وا زده میشود .پس نفس خود
را دائم متهم کنید و دائم در محاسبه با او باشید .حاال مسجد آمدهاید ببینید
برای چه آمدهاید و رو به که کردهاید؟ عمر به مسجد رسولخدا آمده بود و
در مسجد رسولخدا میآمد و نماز میکرد و عبادت میکرد و صورت
صورت عبادت بود و هیچ جان نداشت و روح در تن عبادت او نبود ولکن
مومنین چون عبادتشان روح دارد و حیات حقیقی دارد همیشه از خدا ترسانند
الذین یوتون ما اتوا و قلوبهم وجله هر عملی که میکنند دلهاشان ترسان
است .به مردم چیزیدادن بکار نمیخورد بسا آنکه کسی روزی مبلغها در
راه خدا میدهد و در زمین او را داخل انفاقکنندگان و روکنندگان به خدا
میشمارند و مینامند و در آسمان او را داخل مشرکین مینامند نعوذباهلل.
اینها آن چیزهایی است که دل من از آن ترسان است واهلل که من به خودم که
نگاه میکنم عملی به خود سراغ ندارم که هیچجایش عیب نداشته باشد .و
همچنین هرکس باید دائم تفکر کند .مقصود این بود که هر کاری را هلل
بکنی رو به خدا کردهای و آن کار قبله است برای تو و جهت عبادت جزئی
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است و چون رو به خدا کردی خدا نوربخش است نورانی میشوی و سبب
اینکه اینهمه که از عمر ما میگذرد و این اعمال ما برای ما هیچ ثمری
ندارد ،پنجاهسال از عمر ما میگذرد و نورانی نشدهایم برای این است که رو
به خدا نکردهایم .این مشاقها که مشاقی میکنند اگر عملی را دهمرتبه بکنند
و نشود میاندازند آن عمل را و میروند پی کار خود و ما پنجاهسال است
نماز میکنیم و عبادت میکنیم و به هیچ وجه ترقی نمیکنیم ،آخر چه شده
است که نورانی نمیشویم؟ پس معلوم است رو به خدا نکردهایم واهلل اگر رو
به خدا کرده بودیم نورانی میشدیم و عمل هلل اگرچه یک کلمه ال اله اال اهلل
باشد شخص را منور میکند به جهت آنکه رو به خدا میکنی و خدا از آفتاب
کمتر نیست ،از آتش کمتر نیست ،تا رو به آتش کردی روشن میشوی و
اینهمه رو به خدا میکنی و نورانی نمیشوی .آخر این چه خدایی است که
پنجاهسال خدمتش میکنی و رو به او میکنی و برای تو ثمری ندارد؟
باری ،مقصود اینها نبود ،مقصود این بود که عمل بر دو قسم است جزئی و
کلی .جزئی این بود که شنیدی اما عمل کلی امتثال است و فرمانبرداری
است که مثل روح است در تن اعمال جزئی .پس امتثال هم جهتی میخواهد
و جهت امتثال ،فرمانده است .حاال میخواهیم بفهمیم این جهت امتثال ذات
خدا است ،ذات خدا که نمیشود باشد .چراکه دانسته شد که ذات خدا در
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جهتی نیست پس خداوند هم به جهت امتثال در دنیا جهت خدمتی قرار داده
است و این آن کسی است که امتثال او امتثال خدا است و باید خدا را در او
ببینی و چون جهت کلی است باید انوار اسماء و صفات خدا در او ظهور
داشته باشد و خلیفه خدا باشد که فرمود انی جاعل فی االرض خلیفه یعنی
من قراردهندهام در زمین خلیفه و جانشینی و خلیفه باید چنانکه آنکسی که
خلیفه میفرستد کفایت میکرد او هم کفایت بکند و هرچه او میرساند به
مردم این هم برساند و بگوید آنچه او میگوید و حکمش حکم او باشد و
امرش امر او باشد و در همه عوالم جانشین او باشد در اداء و خلیفه کلی که
در اداء قائممقام خدا باشد آن است جهت خدمت کلی و آن است جهت
امتثال کلی که امتثال او را باید کرد و آن است که خدا در شأن او فرموده و
من یطع الرسول فقد اطاع اهلل و از این جهت امرش امر خدا است و حکمش
حکم خدا است ،گفتارش گفتار خدا است کردارش کردار خدا است و این
همان است که عیسی بن مریم به حواریین فرمود جالسوا من یذکرکم اهلل
رویته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی االخره عمله و هستند اینجوره
اشخاص و جزئی هستند و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله کلی است زیراکه
فرمانفرما و فرمانروای عالم امکان و فرمانفرمای جمیع هزار هزار عالم آن
بزرگوار است و در جمیع عالمها امتثال امر او را باید کرد و او است قبله
کلی و رخساره کلی و جهت عبادت کلی و این معنی را اگر کسی درست
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بفهمد میفهمد معنی انا العابد و انا المعبود که حضرت امیر فرمودند .از برای
این دو معنی است :یا بگوید «انا العابد لمحمد و عبده و المعبود لمادونه»
بنده محمد است و معبود مادون خودش است .یا بگو خودش در زمره فرمان
محمد است در عالم پائین و در عالم باال خود محمد است و معبود است .از
این است که بر در حرمشان میخوانی عبدک و ابن عبدیک المقر بالرق و
التارک للخالف علیکم بنده تو و پسر دو بنده تو هستم و اقرار به غالمی تو
دارم.
شوخی خوبی به نظرم آمد بطور مثل علما میگویند که آنچه حرام است و به
آن نص شده در قرآن مادر رضاعی است و خواهر رضاعی است چراکه مادر
و خواهر آن باقی را الزم دارد و میگویند بعد دیگر ائمه و علما آمدند و باقی
نسب را از توی همین مادر رضاعی و خواهر رضاعی بیرون آوردهاند ،خاله
و عمه و باقی نسب را .حاال تو که میخوانی عبدک و ابن عبدیک من بنده
توام و پسر دو بنده توام ،حاال ببین این حرف را چه چیز الزمهاش افتاده؟ پس
من یطع الرسول فقد اطاع اهلل پس باید در جمیع هزار هزار عالم اطاعت
پیغمبر را کرد و رسوم بندگی را نسبت به او باید بعمل آورد چراکه او است
جهت خدمت خداوند عالم و من یشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی و
یتبع غیر سبیل المومنین نوله ماتولی و نصله جهنم و مشاقه رسول و مخالفت
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رسول باعث این است که انسان را به جهنم بیندازد .پس مشاقه رسول مشاقه
خدا است و اطاعت رسول اطاعت خدا است ،محبت رسول محبت خدا
است عداوت رسول عداوت خدا است .پس از آنچه عرض کردم معلوم شد
جهت کلی و جهت جزئی عبادت و عبادت کلی و عبادت جزئی.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در مقدمهای بود که علت بنای کعبه چیست
و خداوند چرا این خانه را قبله قرار داده؟ و حاصل آنچه گذشت این است
که خداوند عالم حکیم است ،لغو نمیکند پس این خلق را از روی لغو و
عبث خلق نکرده و برای فایدهای آفریده و آن فایده باید عاید خود خلق بشود
و آن فایده عاید ذات خدا نمیشود و خداوند غنی است از جمیع خلق و
احتیاجی به خلق و فایده خلق ندارد و آنهایی را که از عدم بوجود آورده
احتیاجی به آنها ندارد و انتفاعی از اطاعت آنها برای او نیست و نه ضرری از
معاصی خلق بر او وارد میآید و نه از نبودن خلق وحشتی برای او است و از
خلقکردن خلق انسی برای او پیدا نمیشود .پس فایده خلقت عاید خلق باید
بشود .و آن فایده که عاید خلق باید بشود چیست؟ رجوع به قرآن کردیم
دیدیم فرموده ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون خلق نکردم جن و انس را
مگر از برای عبادت .اگرچه چیز دیگر در نظر داشتم عرض کنم ولکن
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دوست داشتم که این را عرض کنم که کسره نون لیعبدون را یعنی «عبادت
کنند مرا» را شرح کنم.
بدانید که خداوند عالم جلشأنه ذاتی است برتر از ادراک جمیع خالیق و از
جمیع اوصاف و هیچ وصفکنندهای خدا را نمیتواند وصف کند چنانچه در
قرآن میفرماید سبحان ربک رب العزه عمایصفون منزه است خدای تو خدایی
که پرورنده عزت است از آنچه وصف کنند او را ،منزه است از جمیع وصفها
و نعتها و ولی او فرمود کمال التوحید نفی الصفات عنه یعنی اعتقاد کنی که
صفات در ذات خدا راهبر نیست ،ذاتی است یگانه و با او غیر اویی نیست.
پس آنچه از صفات به خدا نسبت میدهی جمیع آن صفات برای انوار خدا و
جلوههای خدا و آیات خدا و آثار خدا است و به ذات خدا برنمیگردد و
دخلی به ذات خدا ندارد .و برای عوام همین مطلب نازک بس است که از
چند و چون بیرون است و از جمیع صفات که در خلق او هست منزه و مبرا
است و هیچکس او را درک نتواند کرد و پی به ذات خدا نخواهد برد ،چگونه
نه و حال آنکه میفرماید انا الاحصی ثناءا علیک انت کما اثنیت علی نفسک
من ثنای تو را نمیتوانم احصا کنم ،تو چنانی که خودت خودت را ستودهای.
وقتی که پیغمبر نتواند ثنای خدا را بکند دیگر سایر مخلوق چگونه میتوانند
وصفی از او کنند؟ بلکه بیرون است از صفت .و نه چنین است که در ذات
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او صفت باشد و ما نفهمیم ،بلکه پاک است از جمیع وصفها و نعتها و آنچه
در جمیع خلق یافت میشود .پس جمیع آنچه از صفات ذکر میشود جمیعا
همه آنها برای نور خدا و ظهور خدا و پیدایی خدا و جلوه خدا است و به ذات
خدا راهبر نیست.
و چون این را دانستی عرض میکنم که به اجماع شیعه و سنی و دلیل عقل
و نقل خدا را باالتر از نور پیغمبر صلی اهلل علیه و آله خلقی نیست ،هیچ چیز
را پیش از او نیافریده نه صفتی از صفات خدا بر او سبقت گرفته و نه اسمی
از اسماء خدا بر او پیشی دارد .پس او است صفت اعظم اعظم اعظم خداوند
عالم .پس باالتر از حضرت پیغمبر ،خدا را نامی نیست و باالتر از آن بزرگوار
خدا را نشانی نیست و آن بزرگوار است نشان خدا و خدا خود را بواسطه
پیغمبر به خلق خود شناسانیده و بواسطه آن بزرگوار خود را نشان داده زیراکه
آن بزرگوار است ظاهر خدا در میان خلق چنانچه فرمودند اما المعانی فنحن
معانیه و ظاهره فیکم اخترعنا من نور ذاته و فوض الینا امور عباده ماییم معانی
خدا و ظاهر او در میان شما ،ما را اختراع کرد از نور ذات خود و به ما
واگذاشته امور بندگان خود را .پس ایشانند پیدایی خدا و آنچه از خدا پیدا
است.
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آیا میگویی آنچه را خدا از من پنهان کرده من میدانم؟ اگر کسی چنین
چیزی بگوید که ادعای علم غیب کرده ،و اگر میگویی ال علم لنا اال
ماعلمتنا پروردگارا ما را علمی نیست مگر آنچه تو به ما تعلیم کردهای و
نمیشناسیم ما مگر آنچه تو به ما شناسانیدهای و نمیفهمیم ما مگر آنچه را
که تو فهمانیدهای ،پس میگویم بجز پیغمبر صلی اهلل علیه و آله شناخته
نمیشود و از این جهت است که معرفت او معرفت خدا است و پیغمبر هم
ظاهر خدا است ،همینکه او را شناختی خدا را شناختی و نیست پیدایی خدا
و خدای پیدایی بجز محمد و آلمحمد و از این جهت حضرت پیغمبر خلیفه
خدا است ،از این جهت حضرت امیر علیه السالم در خطبه غدیر و جمعه
میفرماید اقامه مقامه فی سایر عوالمه فی االداء اذ کان التدرکه االبصار و
التحویه خواطر االفکار و التمثله غوامض الظنون فی االسرار ال اله اال هو
الملک الجبار خداوند او را در همه عالمها قائممقام خود کرده .پس در سه
عالم پیغمبر را قائممقام خود کرده اما در عالم ظاهر او را سلطان دنیا و
آخرت فرموده و او است آمر و او است ناهی ،و او است مالکالملک ،و او
است بخشنده و کشنده و گیرنده و دهنده و صاحب والیت بر جمیع
مخلوقات .پس این والیت او والیه اهلل و کبریاءاهلل و جاللاهلل است .پس او
ادا میکند برای خلق آنچه را که خدا میخواهد ادا کند زیراکه اگر روا بود
خدا بیاید به این دنیا و محسوس و ملموس مردم بشود هرآینه چنین میآمد و
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چنین میکرد .آخر اگر خدا ظاهر میشد به جود کامل ظاهر میشد و که
صاحبجودتر از پیغمبر است؟ اگر پیغمبر را صاحبجود کامل نمیدانی ادعا
کردهای که یکقدری بخیل بوده .و همچنین اگر ظاهر میشد به علم کامل
ظاهر میشد و که عالمتر از پیغمبر است؟ و اگر پیغمبر صاحب علم کامل
نباشد باید بگویی قدری جاهل بوده .و اگر ظاهر میشد به قدس کامل ظاهر
میشد و قدس کامل را اگر پیغمبر نداشته باشد که دارد؟ پس پیغمبر است
قائممقام خدا و خلیفه خدا در این مقام .چگونه نه و حال آنکه آیه اهلل است
و خداوند قدس خود را به قدس این و علم خود را به علم این و یگانگی خود
را به یگانگی این شناسانیده .و چون یگانگی پیغمبر را دیدیم فهمیدیم خدا
یگانه است و خدا منزه و مبرا است از آنچه در خلق است و چون چنین بود
پیغمبر را قائممقام خود کرده در ظاهر پس اینک پیغمبر ظاهر است از جانب
او در عالم و از جانب او پادشاه جمیع عالم است و قائممقام او است در علم
او و قدس او و جمیع صفات .اما از خود چیزی نیست و از خود هیچچیز
نگذاشته است و ندارد و صاحب قبض و بسط و امر و حکم است در ظاهر
در جمیع دنیا از جانب خداوند عالم .و همچنین او است در عالم برزخ
حکمران و صاحب قبض و بسط ،در آنجا هم بحسب همانجا و بطور آنجا
قائممقام خدا است و ادا میکند از جانب خدا احکام آنجا و اوامر آنجا و
نواهی آنجا را .و همچنین او است در عرصه حقیقت قائممقام خدا و آن که
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عالم است باید ملتفت شود عالم حقیقت عالمی است که به او باید خدا را
بشناسی و معرفت حقیقت را که پیدا کردی معرفت خدا را پیدا خواهی کرد
و آن عالم عالم محبت است و در آن عالم هم قائممقام خدا است و محبوبیت
خدا به محبوبیت او معلوم میشود و معروفیت خدا به معروفیت او معلوم
میشود و تقدس خدا به مقدسبودن او معلوم میشود و منزه و یگانهبودن خدا
به منزه و یگانهبودن او معلوم میشود .پس در جمیع عالمها این بزرگوار
قائممقام خدا است پس بر عرش ظهور خدا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله مستولی
است ،پس بر کرسی نور و صفات و اسماء خدا پیغمبر مستولی است ،بر
جمیع مخلوقات فرمانروا و حکمران و فرمانفرما حضرت پیغمبر است
صلواتاهلل علیه و آله.
میخواهم عرض کنم خدا یعنی چه؟ خدا در فارسی یزدان است ،خدا صفت
است و این خدا اسم یزدان است .معنی خدا صاحب است ،کدخدا« ،کد»
یعنی ده به زبان فارسی چنانکه میگویند دهکده و کدخدا یعنی صاحبده.
ناخدا« ،نا» به معنی کشتی است که در مازندران االن هم میگویند «نو»
یعنی کشتی ،و خدا به معنی صاحب و ناخدا یعنی صاحب کشتی .خدا چیز
دوری نیست ،به همدیگر مینویسند خداوندگارا! یعنی صاحبا ،و چیز تازهای
نیست .پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله ناخدای کشتی امکان است و صاحب
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جمیع موجودات است و اینکه تازگی ندارد و چه میشود که خداوندی خدا
به آن بزرگوار جلوه کند؟ یعنی صاحببودن خدا .پس او خدای ظاهر باشد
و به لفظ عربی میگوییم سلطان این ملک و مالک این ملک باید بوده باشد
و چه میشود که بازگشت جمیع خالیق بسوی آن بزرگوار باشد؟ پس از
اینجا معلوم شد که در تفسیر این آیه که اال الی اهلل تصیر االمور گفته شده
یعنی الی علی علیه السالم چون بازگشت جمیع امور بسوی علی بن ابیطالب
است و مصیر بودن او مصیر بودن خدا است ،همه بسوی او برمیگردد .آیا
نمیخوانی در زیارت جامعه ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم یعنی
بازگشت خلق بسوی شما است و حساب خلق بر شما است .پس معلوم شد
که بازگشت کل خالیق بسوی محمد و آلمحمد است صلواتاهلل علیهم و
چون او است مالک ظاهر و صاحب ظاهر پس او است آمر و ناهی و دهنده
و گیرنده ،و او است صاحب قبض و بسط در جمیع هزار هزار عالم .در
زیارت حضرت رضا میخوانی بکم سکنت السواکن و تحرکت المتحرکات
به شما ساکن شدند جمیع ساکنشوندگان و به شما متحرک شدند جمیع
حرکتکنندگان .پس ایشانند بحرکت آورنده عرش بر کرسی و بحرکت
آورنده قلم بر لوح و بحرکت آورنده کرسی بر افالک و بحرکت آورنده
افالک بر زمین و ایشانند بحرکت آورنده گیاهها به جهت نمو آنها و روییدن
آنها و ایشانند بحرکت آورنده حیوانات در تقلبات ایشان و حرکتشان و به
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حرکت آورنده انسان در حرکات ایشان و تقلبات ایشان و رفتار و گفتار و
کردار ایشان .پس هر چیزی در هر جای عالم حرکت کرده بواسطه محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم است .پس هیچ محرکی در مشرق و مغرب عالم
نیست مگر محمد و آلمحمد .در زیارت حضرت امیر میخوانی السالم علی
مقلب االحوال یعنی سالم بر زیر و رو کننده جمیع حالها که هیچ چیز از
حالی به حالی نمیشود و هیچ حرکت ظاهری و باطنی نیست مگر آنکه او
تغییر داده آن را و حال آنکه در حدیث دیگر میفرماید الیغیر الشیء من
جوهریته الی جوهر اخر اال اهلل یعنی تغییر نمیدهد هیچ چیز را از جوهری
بسوی جوهر دیگر غیر خدا .و دیروز خواندی یا مقلب القلوب و االبصار و
یا محول الحول و االحوال هیچچیز حرکت نمیکند مگر به اشاره ایشان در
جمیع هزار هزار عالم و بسا جاهلی از اینکه گفتم تعجب کند و او را جثه
کوچکی خیال کند و بگوید جثه به این کوچکی چگونه در هزار هزار عالم
محرک آنها است؟! عبرت بگیر از جان خودت که در همان آن که در سر تو
است از پای تو خبر دارد و پای تو را بحرکت در میآورد و همان آن که در
پای تو است از دست تو خبر دارد و دست تو را بحرکت در میآورد و در
همان آن که در چشم تو است از گوش تو خبر دارد و همچنین در همه
جاهای بدن تو هست .پس ایشانند در این عالم مانند جان و در یک آن
همهجاهای عالم را بحرکت در میآورند .آیا جان شتر از کله او آگاه است
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و خبر دارد در همان آن که در پای او است و آیا جان مورچه از کله او آگاه
است در همان آن که از پای او آگاه است و جان عالم و آن جان جهان از
عالم خبر ندارد؟ بلکه در همانوقتی که از پشت عرش خبر دارد در همان آن
از زیر زمین خبر دارد ،بلکه ایشان حیات عالم میباشند و زندگی عالم
ایشانند و هستی عالم به ایشان برپا است.
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را
اگر نازی کند از هم بپاشد جمله قالبها

قنبر روزی آمد بر در خانه حضرت امیر علیه السالم و دقالباب کرد ،فضه
آمد از وی پرسید کجا است سید و موالی من؟ فضه فرمود موالی تو در
بروج است و تقدیر روزی خالیق را میکند .قنبر وحشت کرد و شکایت
فضه را خدمت حضرت امیر کرد .حضرت امیر پرده از پیش چشم قنبر
برداشتند و فرمودند نگاه کن .قنبر میگوید دیدم جمیع این آسمانها در دست
موالی خودم مانند گویی بود و در دست خود میگردانید ،دیدم جماعت
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بسیاری را که عدد آنها را از بسیاری بغیر از خدا کسی نمیداند .بعد حضرت
کالمی فرمودند ـ اگرچه حدیث است و در کتابها نوشتهاند باز جرأت
نمیکنم بگویم ـ باری ،ملخصش و معنی کالم این بود که این خلق جمیعشان
نوکر منند و مطیع منند .پس معلوم شد که پیغمبر نه همین جثه کوچکی است
بلکه او جان این عالم است .دست تو را جان تو حرکت میدهد و اگر جان
تو نباشد دست کاری از او نمیآید ،دست و پا و چشم و گوش و جمیع اعضا
به حرکت روح و به مدد روح حرکت میکنند و این عالم هم هر حرکتی
دارد همه به حرکت آن بزرگوار است .اگر میگویی به امر خدا ،میگویم او
است امر خدا و حکم خدا و او است دست خدا .پس بگو خدا به دست
مبارک خودش میدهد و به دست خودش قبض و بسط میکند و میدهد و
میگیرد و هر تصرفی که میخواهد میکند.
مقصود این بود که ایشان پیدایی خداوند عالمند و هرچه نسبت به ایشان
بدهی نسبت به خداوند عالم دادهای و جمیع امر و حکم خدا در دست ایشان
است و باوجود اینها بندهای هستند از بندههای خدا ،نه مالک نفع خود هستند
نه مالک ضرر خود ،نه مالک موت خود نه مالک حیات خود بلکه موجود
نیستند مگر به امر خدا و حکم خدا ولکن خدا چنین خلقشان کرده و اگر
در هر طرفه العین خدا بخواهد ایشان را نیست و نابود کند ،میتواند و الیسأل
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عمایفعل و هم یسألون ولکن خدا همینطور خلقشان کرده و حسد نباید برد
چنانکه میفرماید ام یحسدون الناس علی ما اتاهم اهلل من فضله پس ما که آقا
میخواهیم بگذار آقای ما بزرگ باشد و تشخص و بزرگی آقا باعث تشخص
و بزرگی نوکر میشود .به زبانی دیگر عرض میکنم که ایشان را خدا برای
خودش خلق کرده چنانچه دست تو را برای تو خلق کرده .ببین چگونه دست
تو غیر تو است؟ آیا نمیبینی که اگر کسی از تو طلب داشته باشد و دست تو
را ببرند ،چیزی از طلب خود را از تو کم نمیکند؟ چراکه از تو چیزی کم
نشده ،این دست تو مال تو است نه مال غیر تو و برای کسی دیگر نیست و
برای دیگری حرکت نمیکند و از زبان تو بجز تو کسی دیگر غیر از تو در
مدت عمر تو سخن نمیگوید و زبان تو مخصوص تو است و همچنین چشم
تو .آیا در مدت عمر تو از چشم تو غیر از تو کسی دیگر نگاه میکند؟ نه،
چشم تو مخصوص تو است و برای غیر تو نیست .حاال چه میشود که چشم
تو مخصوص تو باشد و غیر از تو از او کسی دیگر نگاه نکند و از چشم خدا
غیر از خدا نگاه کند؟ عرض من این است که خود زبان تو برای خودش در
مدت عمر تو حرف نزده بلکه اگر با او حرف زدی زدی واال هرگز برای
خودش حرف نزده .چشم تو برای خودش در مدت عمر تو ندیده بلکه آنکه
دیده است تویی که به آن دیدهای ،و با گوش تو غیر از تو هرگز نشنیده بلکه
تو اگر با او شنیدی شنیدی واال برای خود هرگز نشنیده .حاال همچنین غیر
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خدا در پیغمبر شریک نیست و پیغمبر برای غیر خدا نیست و برای خودش
هم نیست .پس پیغمبر هرگز خودش نگاه نکرده ،آنکه نگاه کرده خدا
است .هرگز خودش نشنیده ،آنکه شنیده خدا است .در جنگ خیبر با
حضرت امیرالمومنین نجوی فرمود منافقین گفتند چقدر با علی نجوی
میکند پیغمبر فرمود من با علی نجوی نکردم ،خدا با علی سرگوشی میکرد.
حال غیر از خدا کسی با علی نجوی نکرده و با علی پیغمبر نجوی نکرده
بلکه خدا نجوی کرده و حال آنکه غیر او هم با او نجوی نکرده .و همچنین
خدا به هرکس باید بدهد به دست خود میدهد و از هرکس که باید بگیرد
به دست خود میگیرد .حاال که برای غیر خدا نشد ظاهرش ظاهر خودش
نیست ،ظاهر خدا است .باطنش باطن خودش نیست ،باطن خدا است.
جمیعش مال خدا است .حال که چنین شد چشم او گوش نمیشود و گوش
او چشم نمیشود ،هیچیک از اینها دست نمیشود و همچنین هر چیزی از او
همان چیز خدا میشود نه غیر آن چیز .ظاهر او ظاهر خدا میشود نه باطن
خدا و همچنین باطن او باطن خدا است نه ظاهر خدا و همچنین روح او روح
خدا است نه نفس خدا ،نفس او نفس خدا است نه روح خدا .غیب پیغمبر
غیب خدا است نه شهاده خدا ،شهاده پیغمبر شهاده خدا است نه غیب خدا.
خالصه جمیع آنچه نسبت به او بدهی جمیعش منسوب به خدا است .پس
آلش آلاهلل است ،مالش مالاهلل ،جندش جنداهلل ،حزبش حزباهلل ،شیعه او
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شیعه اهلل چراکه از نور خدا خلق شدهاند .نشنیدهای آن حدیث را ان اهلل تعالی
خلق المومن من نور عظمته و جالل کبریائه فمن طعن علی المومن او رد
علیه فقد رد علی اهلل فی عرشه و فرمود المومن اشد اتصاال بنور اهلل من نور
الشمس بالشمس پس شیعه او شیعه خدا است از این جهت اطاعتش اطاعت
خدا است ،امرش امر خدا است ،نهیش نهی خدا است ،محبتش محبت خدا
است ،اعراض از او اعراض از خدا است ،اقبال بسوی او اقبال بسوی خدا
است ،و هرچه را هم میخواهی نسبت به خدا بدهی نسبت به او بده و هرچه
را میخواهی نسبت به او بدهی نسبت به خدا بده .و چون زبان متکلم خدا
است و نفس متکلم خدا است پس نون لیعبدون را که به کسر میخوانی در
ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون راجع به ایشان است چراکه اشاره به نفس
متکلم است .یعنی جن و انس را خلق نکردم مگر برای فرمانبرداری محمد
و آلمحمد صلواتاهلل علیهم و لعنت خدا و پیغمبر و مالئکه و جمیع خلق و
آسمانها و زمینها بر کسی که پیغمبر را عبادت کند و معبود ،خداوند عالم
است و غیر از خداوند کسی معبود نیست و پیغمبر نور خدا است و وصف
خدا و اسم خدا و ذکر خدا و صفت خدا و تعبیر خدا و آنچه از خدا بگویی
همه از خدا است و مرجع کل ضمایر خدا است و حساب کل خالیق با خدا
است و او است خداوند کل وحده الشریک له و آنچه را عرض میکنم توحید
خدا است و هیچ دخلی به پیغمبر ندارد .پیغمبر بنده خدا است و جایز نیست
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عبادت او و سجدهکردن به او و نماز و رکوع و سجودکردن برای پیغمبر
کفر است و شرک است به خداوند عالم جلشأنه ولکن باید برای خداوند
عالم عبادت کرد و او را پرستید و باید به جهت خداوند توجه کرد و هرکه
از اینهایی که عرض کردم تخلف کند از توحید بیرون است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه حضرت پیغمبر را خلیفه خود
قرار داد و او را جهت عبادت بزرگ کلی خود قرار داد .و عرض کردم که
از برای عبادت دو جور جهت عبادت است جهت عبادت کلی و جهت
عبادت جزئی ،چنانچه عبادتها هم دو جوره است عبادت کلی و عبادت
جزئی ،عبادت بزرگ و عبادت کوچک .عبادت بزرگ جهت عبادت بزرگ
میخواهد و عبادت بزرگ امتثال است که فرمانبرداری است و جهت او
فرمانده عالم امکان است .پس فرمانروای عرصه امکان جهت عبادت بزرگ
است که همان امتثال باشد و اما عبادتهای جزئی جهت عبادت جزئی
میخواهد .حاال از جمله عبادتهای کوچک یکی نماز است ،یعنی نسبت به
امتثال جزئی است و اما نسبت به سایر اعمال کلی است و عمود دین است و
از او اشرفی نداریم و مردم قدر این نماز را نمیدانند و اگر این نماز نبود اثری
از اسالم در میان مردم باقی نبود زیراکه جهاد که نمیکنند به جهت آنکه در
زمان غیبت جهاد نیست ،حج را هم که غیر مستطیعین نمیکنند ،و روزه هم
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سالی یکدفعه میآید و آن هم همین نخوردن و نیاشامیدن است و معلوم
نیست کی روزه است و کی روزه نیست ،و زکات و خمس هم که داخل
منسوخات است و خورده خورده بسا آنکه گروهی پیدا شوند که ندانند
زکاتی هم بوده است ،یکوقتی این داخل اسالم بوده و اسم زکات را نشنیده
باشند .پس اثری که از اسالم هست همین نماز است و این نماز را به آنطوری
که پیغمبر قرار داده از آثار اسالم است و آن این است که در مسجد بطور
جماعت ادا کنند واال کسی که در خانه خودش نماز کند که کسی نمیبیند
از این جهت پیغمبر در خصوص رفتن مسجد تأکید زیاد کرده و ما خجالت
میکشیم که در این خصوص حرفی بزنیم چراکه مردم بعضی خیالها
میکنند.
باری ،پیغمبر صلی اهلل علیه و آله قرار داده کسی که این امر را ترک کند از
روی تهاون ،خانه او را بسوزانند ،با ایشان معامله نکنند ،با ایشان اکل و
شرب نکنند ،همچنین دختر به ایشان ندهند و از ایشان دختر نگیرند .غرض
این است که نمازی که از آثار اسالم است نماز در مسجد است و ثمرهایی
که در مسجد آمدن است ببینید یکی آنکه در مسجد متذکر خدا میشوی،
ثانیا شوکت اسالم است و حاال چنان شیعه خاک بسر شده است که سنیها
این امر را مواظب هستند و ابدا شیعه نمیتوانند مثل آنها مواظب باشند .یکی
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دیگر آنکه یکدیگر را در مسجد میشناسید ،مومن و غیر مومن را
میشناسید ،خاضع و غیر خاضع را میشناسید ،اقال یک کلمه یاد خدا
میکنی ،ذکر خدا بر زبان جاری میکنی ،اقال یک برادر دینی یادت میآید.
نمانده است از اسالم مگر همین و این را هم شیطان خراب کرده است
چنانکه میبینید.
باری ،چون نماز عمود دین است و بطوری عمود دین و ستون خیمه دین
است که اگر این نماز قبول شد باقی اعمال قبول میشود و اگر قبول نشد
باقی اعمال از شما قبول نمیشود .اگر این ستون برپا است خیمه دین برقرار
است و همینکه این ستون افتاد خیمه دین هم میافتد و این ستون به این
بزرگی که میبینید بته خارخسکی را آوردهایم عمود دین خود قرار دادهایم.
اوال اینکه تقلید نمیکنیم و همانکه پیش مادرمان یاد گرفتهایم میگوییم
مثل قول آن مردکه که میگفت تا نستخینش را پیش مادرم یاد گرفتهام باقیش
را هم پیش باباجونم درست میکنم .بسا کسی که نماز میکند و از اول
نمازش تا آخر نمازش یک کلمه درست نمیگوید و اگر هم سر و صورتش
داد و از کسی که اعتماد به او دارد پرسید باز به همانطور خودسری و
خودرأیی میکند و تقلید نمیکند و اگر هم تقلید عالمی را میکند شیطان
نمیگذارد مسائل دین خود را از آن عالم یاد بگیرد ،همان اسمش را تقلید
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میگذارد و هیچ مسائل دین خود را نمیداند ،یا اینکه مسائل میداند و از
باب بیمباالتی به دین خرابش میکند ،یا آنکه از باب بیاعتنایی به نماز و
عبادت ملتفت نمیشود و نمیکند آنطوری که صحیح باشد و اگر تقلید
کرد و مسائل خودش را هم یاد گرفت و نمازش را هم صحیح کرد میبینی
آنوقت که این کار را میکند از بابت ریا میکند و از برای غیر خدا میکند.
ما خیال میکنیم که اغلب کارهای ما ریا درش نیست و برای خدا است
ولکن چنین نیست .من کاری یاد گرفتهام و به شما تعلیم میکنم که اگر
میخواهید ببینید ریا در اعمالتان هست یا نه ،آن عمل را عرضه کنید بر نفس
خودتان و از او بپرسید برای چه این عمل را میکنی؟ اگر جواب میگوید
برای آنکه اگر نکنم مردم چنین و چنان میگویند بدانکه این عمل ریا است،
و اگر جواب میگوید برای رضای خدا میکنم بدانکه از برای خدا است.
و یاد گرفتهام این را از روی این حدیث که اگر میخواهید متعه کنید بروید
پیش آن زنی که میخواهید او را متعه کنید ،او را همینطور تکلیف به زنا
کنید .اگر قبول کرد بدانید که خوب نیست و او را متعه نکنید و اگر قبول
نکرد و ابا کرد آنوقت او را بگیرید .حاال همینطور دزد این نفس را بگیریم
مثال میخواهی بروی مسجد از او بپرس برای چه مسجد میروی؟ مرو
مسجد .ببین چه جواب میگوید؟ مثال میگوید اگر مسجد نروم رفقا
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میگویند چرا فالنی مسجد نیامده است؟ باالسری شده است .یا بگو برو
شراب بخور ،ببین چه جواب میگوید؟ مثال میگوید تو را میگیرند،
میبرند ،چوب میزنند ،جریمهات میکنند .یا بگو زنا بکن ،ببین چه جواب
میگوید؟ خالصه هر کاری را خالفش را عرضه کنید بر نفس خود و ببینید
چه جواب میگوید؟ هر عملی را که گفت چگونه این کار را بکنم و حال
آنکه خدا راضی نیست و نافرمانی خدا میشود ،آن ریا نیست و اگر این حرف
را عرضه کنی اغلب کارهای مردم را میبینی که همه مشوب به ریا است و
بسا آنکه مشرک است بجهت آنکه هم برای خدا و هم برای غیر خدا میکند
و کم کسی است که عملی کند و در عمل به فکر مردم نباشد .از نصیحت
اکابر است که شخص یا باید جمیع مردم را مرده بداند یا خودش را مرده
بداند .اینکه همه مردم را مرده بداند آنوقت امید به مرده چگونه میشود
داشت؟ خوف از مرده چگونه میشود داشت؟ طمع به مرده چگونه میشود
داشت؟ و همه کس از مردگان مأیوسند قد یئسوا من االخره کما یئس الکفار
من اصحاب القبور یا اینکه خود را مرده بگیرد و اینطور که شد،
هرکه خواهد گو بیا و هرکه خواهد گو برو
هرچه خواهد گو بگو و هرچه خواهد گو بکن
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هرچه میخواهد بشود برای او فرق نمیکند .وقتی که من مردم ٭ دنیا پس
مرگ من چه دریا چه سراب ٭ وقتی که خود را مرده پنداشت از غمهای دنیا
بکلی فارغ میشود ،این کار را که کرد از جمیع ماسوی انقطاع پیدا میکند
و میشود موحد.
مقصود این بود که نماز عمود دین است و چون گمان نمیکنم که خود شما
در حق من خیال کنید که طالب جمعیت هستم التماس میکنم که این ستون
را چه در اینجا و چه در هرجا برپا بدارید و مواظب باشید چراکه نماز ظاهر
والیت است و حضرت امیر فرمود من اقام الصلوه فقد اقام والیتی و در میان
اعمال به جامعیت نماز عملی نیست .شیخ مرحوم فرمودند اگر کسی تمام
دنیا را به من بدهد برای او حج نخواهم کرد و اگر کسی دو رکعت نماز
کند و ثوابش را به من بدهد و بگوید برو از برای من حج کن خواهم رفت.
و راه این این است که عبادتی به این جامعیت نیست چراکه معراج مومن
است و مقام اتصال مومن است به نور خدا.
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باری ،همینقدر بدانید که هرکس این نماز ظاهر را مواظب باشد و درست
کند جمع همه خیرات را کرده و چنانچه والیت جامع جمیع خیرات است
این نماز هم بدن آن روح است و واهلل از وضع این نماز حکمت پیغمبر معلوم
میشود و دلیل سیاست آن بزرگوار است .اگر این نماز نبود جمیع امور
اسالم از هم میپاشید .ببینید چگونه قرار داده هر روز پنج وقت به در خانه
پادشاه خود جمع میشوند و عرض حاجات خود میکنند .اگر میخواهی
صولت نماز را بفهمی جایی که نماز جماعت میکنند شما در آن دور بایستید
و نگاه کنید و صولت نماز را ببینید .میبینید جمعی ایستادهاند در حضور
پادشاه اینها صف کشیدهاند یکی عرضچی شده و آنهای دیگر همه ایستاده،
یکمرتبه همه سر فرود میآورند ،یکمرتبه همه به خاک میافتند ،خیلی
اوضاع غریب و عجیبی است .و آنوقت ببینید چه عظمتی است در این نماز؟
و این نماز ظاهر والیت است و هرکس ادعای تشیع میکند اقال حفظ ظاهر
والیت را بکند .و چون نماز جامع عبادات بود از برای این عمل هم وجه و
جهتی ضرور بود .خدا که در مشرق و مغرب نیست ،در فوق و تحت و
جنوب و شمال نیست ،در جهتی نیست و ما هم پشت و رو داریم و قفل و
بستها هم از یک طرف خم میشوند .حاال برای این عبادت جهتی قرار دادهاند
که هرکس رو به این سمت کند و خضوع و خشوع به این جانب کند رو به
من کرده و خضوع و خشوع پیش من کرده .ببین وضع این قبله چه تدبیر
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محکمی است که این جهت را رخساره و قبله قرار داده که اهل مشرق و
مغرب رو به او کنند و این را یگانه قرار داده و آیت یگانگی خود قرار داده
و حکم کرده که جمیع مردم رو به آن سمت کنند و او را به آن سمت بخوانند
و این سمت را جهت ذبح و ذبایح قرار داده چراکه ذبح باید به نام خدا باشد
و قربانی را برای خدا میکنی ،پس باید رو به روی خدا بکنی چنانکه کفار
به قربانی تقرب به بت میجستند تو هم به توجه به این سمت و ذکر نام خدا
تقرب به خدا میجویی .تو عوض خودت این را قربان میکنی و چنانکه تو
باید در حال قربانی رو به روی موالی خود کنی از این جهت در وقت ذبح
در حال تسلیم جان هم باید رو به آن جهت کنی.
و این را جهت حج هم قرار دادهاند و چه تدبیرها و حکمتها از این حج برای
مردم حاصل میشود و مردم به این سفر پخته میشوند و شخص تا سفر نکند
پخته نمیشود و سفر شخص را پخته میکند و نوکر باب میشود و شما را
برای نوکری آفریدهاند ،نوکر نمیشوید مگر آنکه سفر کنید .باید هر روز
بار کنید ،بار فرود آورید تا زرنگ شوید ،باید در سفر کشیک اموال خود را
بکشید تا کشیککشیدن را یاد بگیرید و اگر دزدی برسد دعوا کنید ،مشق
دعوا کردن را بکنید که اگر مأمور به دعوا شدید بتوانید دعوا کنید .و
خاصیت دیگر برای حج آنکه جمیع مردم از جمیع جاهای عالم آنجا جمع
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میشوند و مردم همدیگر را میبینند و چیزها از دیدن هم یاد میگیرند .بسا
کسی که همراه استادی میرود به والیت آن استاد ،خدمت آن استاد میکند
و چشم و گوش انسان باز میشود و بسا آنکه آنجا علما را میشناسد ،پیش
آنها علم تحصیل میکند .باز خاصیت دیگر وقتی که اجتماع کل مسلمین
در آنجا شد متاع کل عالم از هر والیتی به آنجا میرود و تجارتهای عظیمه
در آنجا میشود و منافع بسیار بدینواسطه حاصل میشود و از اطراف که
مردم میروند منفعت زیاد از یکدیگر میبرند و اینها معاش خلق است .باز
تدبیری دیگر آنکه در این سفر سیاحتها میکنند و از سیاحت شخص چیزها
میفهمد و چیزهای ندیده میبیند و چیزهای نشنیده می شنود .چه صنعتی در
آن والیت هست و والیتی دیگر می رود و صنعتی دیگر می بیند و همچنین
هرکس طالب هرچه باشد به او میرسد ،در هر والیتی صنعتی میبیند .باری
در این والیات اصحاب صنایع را میبیند و بر متاع هر بلد مطلع میشود،
بلکه صنعتها یاد میگیرد .غرض انسان بینا و شنوا و صاحب تجربه میشود.
باز خاصیت دیگر این حج آن است که همینکه انسان رفت و دید خانه نبی
و اوضاع نبی و قبر نبی و مسجد نبی را و منبر او را و آن اوضاع را بر یقین
او میافزاید و به بودن پیغمبرش یقین میکند و اگر این فریضه نبود ابدا بسا
بود که کسی اسم پیغمبر را نشنیده و خبر نداشت پیغمبری دارد ولکن مردم
مولد و موطن و منزل و مسجد و محراب و منبر نبی را که دیدند میآیند به
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مردم خبر میدهند و بر بصیرت مردم میافزاید و پیغمبر خود را میشناسند.
و فایده دیگر در این سفر فوائد تحصیل میکنی و وقتی که برگشتی
بازماندگان به آن منتفع میشوند از متاعهایی که آورده میشود و بالد معمور
میشود به آن متاعها و اسم اسالم بلند میشود به این واسطه و اگر این اوضاع
نبود مردم بکلی بچهننه میشدند ،یا به سفرهای باطل خود میرفتند و اینها
هم که پخته شدهاند با وجودی که به مکه نرفتهاند باز به جهت همان سفرهای
باطل خودشان است .یکی دیگر آنکه هر سال امام علیه السالم میآید به
مکه و شخص آنجا خدمت امام خود میرسد نهایت نمیشناسد ولکن از
برکات امام فیضها به او میرسد و برکتها تحصیل میکند و همچنین است
سفرهای زیارت ائمه طاهرین همین ثمرها را دارد و اگر مداومت بکنید به
این سفرهای زیارت دائم ترقی میکنید و منفعتها میبرید.
باری ،برویم بر سر مطلب که خداوند عالم کعبه را رخساره خود و خلیفه
خود برای خاکیان قرار داده و بدیهی است که بنده باید پایتخت برود و در
صف سالم حاضر شود وانگهی اگر اعمال حج را ملتفت باشد که عرفات
یعنی چه؟ مشعر یعنی چه؟ منی یعنی چه؟ باری ،این خانه را خلیفه خود قرار
داده برای زیارت کنندگان چراکه دیدار این خانه و طواف این خانه و استالم
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ارکان این خانه همه منسوب به خدا است و اگر نبود این خانه مردم چه
میکردند؟
اگر کسی خیال کند چرا پیغمبر و امام را قبله قرار نداد و حال آنکه آنها
اشرف از این خانهاند؟ کار حکیم در نهایت حکمت است ،انسان مستقر در
یک مقام نیست .پیغمبر و امام متحرک و منقلبند در زمین و هر وقتی در
جایی هستند و در جهتی از جهات عالم و در بلدی از بالد هستند و چگونه
مردم که در بالد دورند میفهمند که حاال پیغمبر یا امام کجای عالم است
که رو به آنجا کنند؟
حال کسی بگوید چرا خانه امام را قبله قرار ندادند؟ میگویم فرقی ندارد و
االن هم همینطور است و خانه خانه پیغمبر است و خانه خانه امام است ،پس
چرا مدینه را یا شهری دیگر را قبله قرار ندادند؟ فرق نمیکند اگر نسبت به
خدا میدهی باید نسبت به پیغمبر و امام بدهی و اگر نسبت به پیغمبر و امام
میدهی باید نسبت به خدا بدهی .عرض میشود این به جهت آن است که
مکه شهر خدا است و خدا از روز اول این را اختیار کرده و اول عضوی که
از زمین خلق کرده همین زمین کعبه است .اول چیزی که آفرید جوهری بود
شفاف ،پس نظر کرد به نظر هیبت بر آن جوهر و آن یاقوت آب شد و کف
کرد و بخاری پیدا شد و از آن بخار آسمانها پیدا شد و بادی وزید و باد کفها
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را در یک موضع جمع کرد و آن موضع موضع بکه است .بعد خداوند امر
کرد که سایر زمینها را از زیر خانه کعبه بیرون آوردند و پهن کردند و از زیر
خانه کعبه این زمین پهن شد و از این جهت کعبه را ام القری و مادر شهرها
گفتند و جمیع شهرها از او تولد شدهاند .مثل این بکه در زمین مثل دل است
در بدن که اول او خلق میشود بعد سایر اعضا و جمیع زمینها باید رو به مکه
کنند و حیات از آنجا بیابند و جمیع فیضها و مددها را از او فرا گیرند و
چنانچه این دل تو خلیفه روح تو است در بدن همچنین جمیع فیضها و
برکتهای خدا که به مردمان خاکی و شهرهای خاکی میرسد بواسطه خانه
کعبه که خلیفه خدا است میرسد و هیچ مخلوقی از خاک مددی و فیضی به
او نمیرسد مگر بواسطه این خانه از این جهت است که اگر جمیع مردم
اجماع کنند بر ترک حج ،خداوند عالم احدی را مهلت نمیدهد و همه را
هالک میکند.
و از جمله عجایب امر این خانه است که از زمان حضرت آدم الی االن محل
توجه بوده و قبله و مطاف بوده و همیشه محترم بوده و در زمان جاهلیت
مردم طواف همین خانه را میکردند و بتها در او نصب کرده بودند و چون
نبی آمد بتها از طاق آن خانه افتادند و شکستند .و خداوند توفیق بدهد که
شخص که عصرش عصر جاهلیت است و بتها در خانه قلب او نصب است
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که چون عقل که نبی باطن است در این مملکت تولد کند آنوقت آن قلب
را مصلی و مسجد کند و بتها را از طاق او بریزد و بشکند و آن بتکده است
و هرچه غیر از خدا است بت است ،حاکم بت است ،وزیر بت است ،زن
بت است ،فرزند بت است و هکذا جمیع آنچه برای غیر خدا است بت است
و زمان زمان جاهلیت است چراکه عقل نیست .اما اگر خداوند توفیق داد و
نبی باطن که عقل باشد مبعوث شد و سماوات فکر و خیال و سایر قوای
باطنه به نور عقل منور شد آنوقت این سماوات را منع میکند از تطرق
شیاطین و پیغمبر که مبعوث شد انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع
االن یجد له شهابا رصدا پیشترها شیاطین میرفتند به آسمان و استراق سمع
میکردند و وقتی که پیغمبر مبعوث گردید آنها را از آسمانها منع کردند و
اگر پیغمبر بدن تو هم که عقل تو باشد مبعوث شد هرآینه سماوات وجود تو
از تطرق شیاطین محفوظ خواهد شد و مالئکهای چند در آنجا هستند که به
تیر شهاب برهان حقی از آیات از آسمان و زمین آن شیاطین را دور میکنند
و میرانند .و دیگر اگر خداوند توفیق داد به تو و پیغمبر تو باطنش رجعت
کرد آنوقت معلوم میشود و شیطان کلی بدن تو به ضربتی از ضربتهای ادله
باطنیه که باطن عقل تو باشد کشته میشود و تو مردی میشوی از اهل
رجعت و این دیگر به اختالف قابلیتها است .مثال باغی باشد که همه را
یکوقت بکاری هرجا زمینش نرمتر و آبش بیشتر و آفتاب بیشتر میخورد و
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قابل تربیت بیشتر است ،زودتر سبز میشود .همچنین این قطعات زمین بعضی
زودتر میرسند بعضی دورتر میرسند .بعضی دورتر رسیدهاند جماد شدهاند،
بعضی از آنها زودتر رسیدهاند نبات شدهاند ،بعضی از آنها زودتر رسیدهاند
حیوانات شدهاند و بعضی از آنها زودتر رسیدهاند و انسانهای متعارفی شدهاند،
بعضی از آنها زودتر رسیدهاند صلحا و عباد شدهاند ،بعضی از آنها زودتر
رسیدهاند و آنها علما شدهاند ،و بعضی از آنها زودتر رسیدهاند و حکما
شدهاند ،و بعضی زودتر رسیدهاند عرفا شدهاند ،بعضی زودتر رسیدهاند نجبا
شدهاند ،بعضی زودتر رسیدهاند نقبا شدهاند ،بعضی زودتر رسیدهاند اوصیا
شدهاند ،بعضی زودتر رسیدهاند پیغمبران شدهاند ،بعضی زودتر رسیدهاند
پیغمبران مرسل شدهاند ،بعضی از آنها زودتر رسیدهاند پیغمبران اولواالعزم
شدهاند ،بعضی از آنها زودتر رسیدهاند و ائمه علیهم السالم شدهاند و یکی
زودتر از همه رسیده و پیغمبر و خاتم انبیا شده و اینجا غایت سیر است و
هیچکس از اینجا نمیگذرد و حاال بسا کسی که از اهل رجعت میشود و
کلیه عالم هنوز به رجعت نرسیده و او میرسد به اینطور که به مردن اختیاری
خود بمیرد چنانکه فرمودند موتوا قبل انتموتوا بمیرید پیش از مردن و باز
فرمودند من مات فقد قامت قیامته هرکس بمیرد قیامت او برپا شده و باز
فرمودند حاسبوا قبل انتحاسبوا یعنی حساب خود را بکنید قبل از آنکه شما
را در معرض حساب درآورند پس در همینجا برای او قیامت خواهد بود و
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همینجا کتابش و میزانش و صراطش و جنتش و نارش برپا خواهد شد و
همچنین چهبسیار از مردم که االن داخل بهشت شدهاند چنانکه میفرماید اما
الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها مادامت السموات و االرض اال ماشاء
ربک و اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق و چهبسیار کمند آنان
که االن ساکن در جنت هستند و چهبسیارند کسانی که االن در جهنم هستند
و لقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و االنس لهم قلوب الیفقهون بها و لهم
اعین الیبصرون بها و لهم اذان الیسمعون بها اولئک کاالنعام بل هم اضل
اولئک هم الغافلون بتحقیقکه ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جن و
انس را ،مر ایشان راست دلهایی که به آن دلها چیزی نمیفهمند ،و مر ایشان
راست چشمهایی که به آن چشمها چیزی نمیبینند ،و مر ایشان راست
گوشهایی که به آن نمیشنوند این گروه مثل چهارپایانند ،این گروه غافالنند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه نهـم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز عرض کردم اشرف عباداتی که به اعضاء و جوارح باید کرد نماز است
و از برای نماز خداوند قبله و جهت عبادتی آفریده به جهت آنکه از برای
بدنهای ما پشت و رویی است ،اگر به سمتی رو کرد پشت به سمتی دیگر
کرده و از همین جهت خداوند عالم جهتی آفرید و آن جهت را رخساره خود
قرار داد و قبله قرار داد برای خاکیان تا بدنهای خاکی رو به آن قبله خاکی
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کنند ،پس بدنهای خاکی اگر رو به این خانه خاکی کنند و عبادت کنند،
عبادت خانه خاکی را نکردهاند بلکه عبادت خدای یگانه را کردهاند .در
مجلس سالم سلطان این صفهای سالم ،هر صفی در سمتی و جانبی بسته
میشود و صفهای مختلف میکشند ،هر صفی در طرفی و بعد از آنیکه پادشاه
نشست آن کسانی که مقابل پادشاه هستند رو به پادشاه کرنش میکنند و آنها
هم که مقابل نیستند رو به همان سمت که ایستادهاند کرنش میکنند اگرچه
آن سمت پادشاه نیست لکن آن سمت سمتی است که باید رو به آن سمت
کرنش کنند .حاال این مثل برای نزدیککردن ذهن خوب است زیراکه خدا
به جانب کعبه نیست ولکن مردم چون ناچارند که به جهتی کرنش کنند خدا
این خانه را قرار داده و نه این است که خانه را منظور نظر آورید و خانه ببینید
بلکه رو به این خانه باید کرد و منظور نظر خدا باید باشد و مقصود خدا باید
باشد.
شاید کسی بگوید فالنی چقدر اصرار دارد که خانه را در نظر نیاورید و خانه
نبینید بلکه برای خدا عبادت کنید ،اصراری که من دارم از برای باطن این
است و برای تأویل این است و برای باطن باطن این است که بدانید که
چنانچه در ظاهر هیچ مومنی کرنش برای کعبه نکرده همچنین در باطن هم
هیچکس نباید کرنش برای کعبه باطن کند .آیا عبرت نمیگیری از زبان
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خودت و قبله او؟ آیا نه این است که جمیع سخنهایی که میگویی هوا است،
زور میآورد این رگها و پیها به شش و از این شش که فشرده شد بادی از
آن بیرون میآید و در مقاطع حروف که حلق و حنجره و دهن و لب و دندان
باشد صدا میپیچد و این حروف پیدا میشود مثل نیزن که در نی پف میکند
و به دست خود انگشتها را برمیدارد و میگذارد و به این انگشتها این
اختالفها در آن صدا میپیچد و همچنین از آن شش بادی بیرون میآید و از
لب و دندان و حلق و حنجره این اختالف پیدا میشود و جمیع این حروف
را خودت میسازی ،مثل نوشتن که خودت میسازی نهایت سخن را با زبان
و لب و دندان میسازی و حروف را با قلم میسازی .سخن را با هوا میسازی
و حروف را با مرکب میسازی .حاال در میان سخنان درستکرده تو ،قبله
حاجات تو یا اهلل یا رحمن است .قل ادعوا اهلل او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا
فله االسماء الحسنی بگو که بخوانید اهلل را یا بخوانید رحمن را ،هریک را
که بخوانید برای خدا است اسمهای نیکو و این دو هم از اسماء حسنایند.
پس تو با زبان و دهان خود یا اهلل ساختی ولکن در عالم کالم و سخن ،آن
سخنی که در وقت توسل به خدا توسل به او میجویی یا اهلل است و همین یا
اهلل را خودت ساخته بودی و چون برای خدا ساخته بودی و به اطاعت خدا
ساخته بودی گناه نکردهای .حاال در گفتن یا اهلل و یا رحمن عبادت خدا را
میکنی یا عبادت مخلوق و مصنوع خودت را؟ بلکه عبادت خدا را میکنی.
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من خدا را عبادت میکنم و او را به این نام میخوانم ،من که عابد مخلوق
خودم نمیشوم بلکه من عبادت خدا را میکنم .مسجد که میسازیم کارهای
او را همه را خودمان میکنیم و باز رو به محراب آن میکنیم .بر فرض ظهور
امام علیه السالم باشد و ما را عمله کعبه کنند ،بعد مثال ما مأمور میشویم
رو به کعبه بکنیم حاال عبادت کعبهای که خودمان ساختهایم باید بکنیم؟
استغفر اهلل ،نه چنین است .بتپرستان بحث کردند بر پیغمبر که ما را نهی
کردی از بتپرستی امر کردی که رو به کعبه کنیم بتپرستان چشمشان
همین خانه را دید پنداشتند که ما رو به خانه میکنیم ،گفتند این مثل رو به
بت کردن است .در جواب فرمودند این را خدا امر کرده و خداوند حکم
کرده که رو به خانه کنیم و نگفته است رو به بت کنیم و ما نمیتوانیم قیاس
کنیم .اگر کسی دو خانه داشته باشد و به تو اذن بدهد که داخل یکی از آنها
بشوی و یکی را اذن ندهد ،نمیتوانی قیاس کنی و داخل آن خانه که به تو
اذن نداده بشوی .و اینکه حضرت در جواب آنها فرمودند وجهی است
بحسب ظاهر و تفسیر حدیث آن است که چون بتپرستان دلشان و عقلشان
و روحشان و فکرشان و خیالشان پیش بت است و ما اینها را نباید رو به
کعبه کنیم .اگر خطابهای ما رو به کعبه باشد مشرک و کافر میشویم ،اگر
به سنگهای سیاه کعبه بگوییم تو را میپرستیم و استعانت از تو میجوییم
البته کفر میشود و امر اینطور نیست و شماها قصد خانه را نباید بکنید
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ولکن خانه کعبه را که یافتید روح شما بدن شما را وا میدارد و خودش
میرود در عالم باال و در آن عالم هم کعبهای است و آن هم در آن عالم رو
به کعبه خود میکند .پس همچنین است امر در هر عالمی چنانکه بدن را
میگذاری و روح را میبری به جای دیگر و برای فکر تو و خیال تو هم
کعبهای است و نفس فکر و خیال را رو به کعبه خودشان وا میدارد و خودش
میرود به عالم باال و از برای نفس کعبهای است آنوقت که نفس فکر تو را
و خیال تو را در پیش کعبه خودشان قرار داد خودش میرود در عالم خودش،
بعد از آن فواد هم عقل را در پیش کعبه خودش میدارد و خودش میرود در
عالم خودش رو به کعبه خودش میکند.
خالصه این را بدانید که از ذات خاتم انبیا تا خاک ،کسی رو به ذات خدا
نمیتواند بکند و باید جمیعا کعبه داشته باشند حضرت امیر میفرماید انتهی
المخلوق الی مثله و الجأه الطلب الی شکله الطریق مسدود و الطلب مردود
دلیله ایاته و وجوده اثباته ولکن از برای خود آیاتی گذارده و آن آیه را قبله
قرار داده .و اینکه عرض کردم هر چیزی قبلهای دارد اگر بپرسند قبله کعبه
کجا است؟ میگویم قبله کعبه بیتالمعمور است و اگر بپرسند قبله
بیتالمعمور کجا است؟ میگویم عرش .و قبله عرش خانه بسم اهلل الرحمن
الرحیم است و آن خانه را چهار دیوار است یک دیوار آن بسم است و یک
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دیوار آن اهلل است و یک دیوار آن رحمن است و یک دیوار آن رحیم است و
این خانهای است که خداوند در فوق عرش بنا کرده و این عالم کتاب خدا
است مانند قرآن و سوره حمد این عالم عرش است و باالی این سوره بسم
اهلل الرحمن الرحیم است و آن خانه قلعهای است که خداوند در باالی عرش
آفریده و قبله است برای عرش و برای آن خانه هم قبلهای است و قبله او
کلمات اسالمیه است که مبنای اسالم بر آن است که سبحان اهلل و الحمدهلل
و ال اله اال اهلل و اهللاکبر باشد و برای آن هم قبلهای است الی ماشاءاهلل و هیچ
مخلوقی نیست که برای او قبله نباشد نهایت بعضی از توجهکنندگان انفصالی
از قبله دارند و بعضی متصلند به قبله .همچنین کعبهها با نمازگزاران مختلفند
بعضی جاها هست که کعبه نزدیک ایشان است و بعضی جاها هست که
دورند از کعبه .پس فرق میان ما و مشرکان این است که مشرکان به دل و
به فکر و خیال خود رو به بت میکنند و اینهایند بتپرستان و آیت آنها در
اسالم این است که مومنین عالمی را قرار دادهاند برای خود و صوفیه برای
خود مرشدی قرار دادهاند و فرق این است که مومنین آن عالم را راوی امام
و محدث از جانب امام میدانند و اخالق امام و انوار امام را در عالم خود
میبینند و اگر از جانب امام نباشد اطاعت او را نخواهند کرد و آن کسانی
که پیش این عالم میروند میروند دین خدا و شریعت پیغمبر و طریقه امام
خود را از او یاد بگیرند و اگر غیر از دین خدا و شریعت پیغمبر و طریقه امام
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میگفت پیش او نمیرفتند و اگر میرفتند مشرک میشدند .پس این جماعت
در دین پیغمبرند اما در میان همین جماعت آنها که پیش این عالم میروند و
توجه به خود این عالم میکنند و عقل و روح و نفس خود را متوجه به این
عالم میکنند آنها مشرک میشوند به خدا و پیغمبر و ائمه و از مذهب اسالم
بیرون میروند و دلیل این و آنها مثل اسب و پادشاه است و عبادتکننده
اسب کسی است که اگر پادشاه گفت خدمت این اسب را مکن باز دست
از کار خود برندارد و متوجه اسب باشد و عبادتکننده پادشاه کسی است
که اگر پادشاه به او بگوید خدمت تازی را بکن و عبادت اسب را مکن
اطاعت کند و اطاعت اسب را نکند و خدمت تازی را بکند ،و اگر بگوید
زمین را از نجاست پاک کن اطاعت کند و دست از خدمت تازی بردارد و
به همان امری که مأمور است برود .حاال آن کسی که اطاعت عالم را از
جهت خود عالم بکند بندگی خدا را نکرده بلکه آن عالم را پرستیده .و اگر
بگویی کجا چنین میشود؟ میگویم آنوقت وقتی است که میشناسی آن
عالم را به فسق و فجور و رشوهخوردن و حکم بغیر ماانزل اهلل و روایت از
کذاب و به فطرت هم میدانی که نباید از چنین کسی قبول بکنی و تو
میشناسی او را به فسق و فجور و خودت بسا آنکه آهوگردان و زنبورکچی
او هستی و معذلک از پی او میروی و عمل به قول او میکنی و خدا در دل
تو و فطرت تو به تو گفته که اطاعت او را مکن و این خر را تیمار مکن و
صفحه | 125

تو باز این خر را تیمار میکنی و میگویی من تیمار میکنم این را و این را
آیین خود قرار میدهی .هرچه مردم آن را آیین خود قرار دادند مذهب است
برای ایشان چنانکه حاال اکثر مردم مذهبشان مذهب فرنگی است و مذهب
یهود و مجوس و آتشپرستان است و بطور آنها راه میروند .پس بدانید که
در میان مردم عالمداران مشرک بسیارند و آنها کسانیند که مرشد خود را در
نظر میگیرند این است که یکی از مرشدین از یک نفر از شیخیه پرسیده بود
که اگر فالنکس را ببینید که در محراب شراب میخورد اعتقاد شما به او
عیب میکند یا نه؟ گفته بود البته عیب میکند .گفته بود هنوز در اعتقاد
کامل نشدهاید.
خالصه ،این وصیت از من به شما که اگر اینطور بنا بگذارید که هرچه
خالف شرع ببینید باز اعتقادی که به کسی بهم رسانیدهاید عیب نکند
عماقریب فساق و فجار پیدا خواهند شد و دنبال ایشان خواهید شتافت.
رسول خدا شراب را حرام کرده ،هرکس شراب میخورد خالف شرع پیغمبر
را کرده است ولکن چون صوفیه دانستهاند که مالک نفس خود نیستند کلکی
درآوردهاند که هرکار بخواهند بکنند همچنانکه من خودم کلک درآوردم
در راه مکه وقتی میرفتم یک روز در چادر خود نماز میکردم مهر گذارده
بودم .سنیها آمده بودند گریبان مرا گرفته بودند که تو چه مذهب داری؟ من
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هم گفتم مذهب من مذهب شیخی است .گفتند شیخی چه مذهب است؟
گفتم شیخی آن است که میگوید فرق نمیکند روی مهر نماز بکنی یا نکنی،
سراباال وضو بگیری یا سرازیر ،دستبسته نماز کنی یا دستباز ،هیچ فرق
نمیکند .گفتند واهلل خوش مذهبی است .خالصه این صوفیه هم برای اینکه
هرکاری بخواهند بکنند بتوانند ،کلکی درآوردهاند که مرشد کامل آن است
که اگر پیش زن مرید برود منافاتی با کاملبودن ندارد و آنوقت با دل جمع
فسق کند و غیبت کند و بچهبازی کند .بچه مردم و زن مردم و مال مردم
هرچه دستش بیاید همه را مباح بداند .رسول خدا محرماتی و قرقی قرار داده،
تو قرق رسول خدا را شکستهای ،من به چه جهت تو را خوب بدانم؟ اگر
برای خودت باید تو را خوب بدانم دلیلی بر این نداری و اگر برای خدا و
رسول است که تو قرق آنها را شکستهای.
باری ،آنکسی را که بزرگ قرار میدهید به محضی که خالف شرع کرد
نهیش کنید ،اگر عذر مسموعی آورد که شرعی باشد و توبه کرد قبول کنید
واال آن را بزرگ خود قرار مدهید و بر دهنش بزنید هرکس میخواهد باشد،
هرکس خالف شرع کرد نهیش کنید .پارهای چیزها هست که عذر
برنمیدارد و میتوان فهمید .معاصی که ضرورت اسالم است دیگر عذر
برنمیدارد .خالصه استدعای من از شما این است که این باب را مفتوح
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نکنید که هرچه خالف شرع ببینید باز وثوق شما تمام نشود .خالصه در
تابعین علما هم مشرک پیدا میشود .نصرانی خدمت پیغمبر عرض کرد که
آنچه تو در حق ما گفتهای همه صدق است و راست است و درست است
ولکن در کتاب تو است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل
گفتهای ما مالهای خودمان را خدا گرفتهایم ،ما کی مالهای خودمان را خدا
گرفتهایم؟ فرمودند آیا نبود که حالل میکردند هرچه را میخواستند و حرام
میکردند هرچه را میخواستند و به شما میگفتند و شما اطاعت میکردید
و از آنها قبول میکردید؟ عرض کرد بلی .فرمودند آیا نه این است که هرکه
چنین کارها کند او را خدا میدانند؟ خالصه کسانی از علما را که ایشان را
به فسق و فجور میشناسید و اطاعت آنها را میکنید ملتفت باشید و اطاعت
نکنید .شاهد دیگر ،کسی به حضرت صادق علیه السالم عرض کرد که
خداوند عوام یهود را مذمت کرده که تقلید علماشان را میکنند که و منهم
امیون الیعلمون الکتاب اال امانی و ان هم اال یظنون چه فرق است میان ما و
ایشان؟ اگر تقلیدکردن از علما بد است پس باید تقلیدکردن ما هم از علمامان
بد باشد .فرمودند آنها علماشان را به فسق و فجور شناختند و باز اطاعت
کردند و اگر اهل اسالم از علماشان فسق و فجور دیدند و باز تقلید کردند
آنها هم مذمت دارند چنانچه یهود مذمت دارند .و همچنین اگر فهمیدند و
دانستند که این شخص فتوی میدهد به طورهایی که خدا و پیغمبر و ائمه
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نفرمودهاند و به رأی و هوای خود و هوس خود فتوی میدهد نه به اطاعت
قرآن و نه به اطاعت احادیث ،در چنین وقت اطاعتشان چه راهی دارد؟ آیا
خدا دین ناقص فرستاده که باید اینها تمام کنند؟ آیا رسول خدا دین ناقص
آورده و آنچه خدا به او نازل کرده ابالغ نکرده که اینها باید تمام کنند؟ پس
در میان عالمداران عالمپرست هم هست و عالمپرست مشرک است.
و اما طریقه شیعه آن است که آن عالمی را که شناختند به زهد و تقوی و علم
و عمل و متابعت کتاب خدا و اطاعت سنت رسول ،باید اطاعت او را کنند
و تقلید او نمایند چراکه او میگوید حکم خدا و شریعت رسول را و فرمان
او الزم است و اطاعت او واجب است به همانقدری که برادر بزرگتر است
از شما و شما در همه چیز آن را باید بر خود اختیار کنید و اطاعت او را در
آنچه از رسول و ائمه روایت کند بنمایید .اما اطاعت و فرمانبرداری مال خدا
است ،خدا در قرآن فرموده اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولیاالمر منکم
اطاعت خدا کنید و اطاعت پیغمبر را کنید و اطاعت صاحبان امر کنید که
امامان شما باشند .و اما روات را گفته فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون هیچکس
مطاع نیست جز خدا و رسول و ائمه طاهرین.
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اما صوفیه هم طریقهشان طریقه بتپرستی است .مثل عالم مثل مکه است و
مثل مرشد مثل بت است حتی آنکه اسم بت را بر خود روا داشتند و گفتند:
کافران از بت بیجان چه تمنا دارند
باری آن بت بپرستید که جانی دارد

مثل حیوانات و خیلی کارها در میان مردم مصطلح است که طریقه صوفیه
است مثل اینکه بر سر کاغذها مینویسند «فدای حضور مبارکت شوم» این
اصطالح صوفیه است و از این قبیل خیلی در میان مردم میبینم خیلی در میان
روضهخوانها و درویشها متعارف است.
باری ،مقصود این بود که بتپرستی را آنها قرار دادند که هرچه میخواهند
میکنند که ضرری به نفس ناطقه ندارد .حکیمی لواط میکرد او را منعش
کردند گفت ضرری به نفس ناطقه ندارد و مرشد را به فسق و فجور و
حماقت و فرو رفتن و طمع دنیا میشناسند و معذلک رو به او میکنند و
همت از نفس مرشد میطلبند .مرشد را به غفلت میشناسند و میبینند
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علیاالتصال دارد حرف میزند ،مثل گنجشک صدا میکند و معذلک این را
از اهل ذکر و توجه میدانند و میبینند ابدا زیارتی نکرده ،نافلهای نکرده،
یک عمل مستحب بجا نیاورده و نمیکند ،این را خدای خود قرار داده و
میدهند ،با روح خود و عقل و نفس خود متوجه او میشوند و او را خدا
میدانند زیراکه مذهب وحدت وجودشان همین است که شخص که ترقی
کرد میگویند خدا شده است از این جهت «انا اهلل» میگویند« ،لیس فی
جبتی سوی اهلل» میگویند .پس بدانید که بتپرستند چنانکه در زمان
جاهلیت بت از خرما ساختند و وقتی قحطی شد و گرسنه شدند خدای خود
را کشتند و خوردند ،اینها هم همینطور یکدفعه از مرشد خود برمیگردند.
پس معلوم شد که بتپرستان قیاس کردند خانه کعبه را به بت و سنگها را
پرستیدند و راه اطاعت این است که ما سجده به سنگ و گچ نمیکنیم ولی
چون بدنهای ما پشت و رو دارد این سمت را خدا برای خود قرار داده و
گفته رو به این سمت کنید و سمت دخلی به خدا ندارد و ما هم باید اطاعت
کنیم .حاال همچنین است مثل صوفیان و مثل کسانی که متقیان را پیشوای
خود کردند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه دهـم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
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در تفسیری که منظور بود ،مقدمهای ضرور شده بود و سخن در آن مقدمه
بود و آن مقدمه بیان علت قرار دادن کعبه بود و علت آن را عرض کردم و
حاصلش این بود که چون خداوند عالم از ادراک خالیق برتر بود و خلق البد
بودند که خدای خود را عبادت کنند و خضوع و خشوع در نزد او کنند و
خداوند در جهتی نبود ،از برای عبادتها جهتی قرار داد .و عرض کردم از
عبادتها یکی نماز است و برای آن هم جهتی قرار داد و مثل جهال گمان
مکن که نماز همین رکوع و سجود است بلکه چنانکه خداوند از برای تو
نوری قرار داده و عقلی و روحی و نفسی و طبعی و مادهای و مثالی و جسمی
است و برای هر یک از این مراتب تو نمازی است و در هر عالمی برای آن
عالم قبلهای است و این نماز در هر عالمی باید کرده شود حال بدنهای ما را
ارواح ما رو به کعبه میدارد و خودش میرود از پی سیاحتهای خود و
معامالت خود و معاشرات خود و الجرم چنین نمازی ثبت نمیشود مگر در
لوح زمان .و چون مسأله دقیق است و بکار عوام هم نمیآید و از فهم آنها
بیرون است به زبانی دیگر عرض کنم.
خداوند از برای بدنهای شما نامهای خلق کرده و آن نامه را به دست مالئکه
بخصوصی داده که هر عملی که از ابدان سر زند در آن نامه نوشته شود.
نامهای دیگر برای ارواح شما خلق کرده و آن نامه را به دست مالئکه
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بخصوصی داده و هر عملی که از ارواح شما سر زند در آن نامه نوشته شود.
و همچنین خلق کرده نامهای برای عقلها و معرفتهای شما و آن نامه را به
دست مالئکه بخصوصی داده و هر عملی که از عقلها و معرفتهای شما سر
زند در آن نامه نوشته شود و چون روز قیامت شود نامههای اعمال تو را آورند
اگر نماز جسمانی کردهای در نامه جسم تو ثبت است و دیگر نامههای سایر
مراتب تو نماز ندارد و اگر به روح و عقل خودت نماز نکردهای در آن
نامههای دیگر که نامههای روح و عقل تو باشد چیزی ثبت نیست و چون
آنها را بگشایند مطلقا در آنها نماز نیست و در آن نامهها تو را تارکالصلوه
نوشتهاند و از این حکایت جگر مومن آب میشود .چون نامه نفس تو را در
میآورند در او هیچ نماز نیست و در آنجا نمازی ننوشته .بلی مینویسند در
آنجا که فالنکس در فالنوقت ظهر که شد بنا کرد فروشکردن و بازار رفتن
و کوفته پختن و نزاع کردن و امثال اینها .بدن تو که عمل کرد مینویسند
در نامه بدن تو ،خیال تو که عملی کرد مینویسند در نامه خیال تو ،نفس تو
که عملی کرد در نامه نفس تو مینویسند ،روح تو که عملی کرد مینویسند
در نامه روح تو ،عقل تو که عملی کرد مینویسند در نامه عقل تو و به عقل
تو مینویسند که فالن کس در اول ظهر بنا کرد شک و شبهه و انکار خدا و
رسول و اولیا کردن و عداوت کردن با مومنین و بغض با دوستان خدا کردن
نعوذ باهلل من غضب اهلل حاسبوا قبل انتحاسبوا انسان محتاط باید حساب کار
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خودش را بکند ولکن آدم بیاحتیاط سرمایه خود را به بیحسابی تلف
میکند ،یکدفعه حساب آن را میکنند آنوقت پوست از کله او در میآورند.
اما آدم عاقل شب تا شب مینشیند حساب میکند که امروز مال صاحب را
چقدر تلف کردهام ،حساب خود را میکند پیش از آنوقتی که حساب
خواهند گرفت .با خود بگوید امروز صبح که از خواب برخاستی چه کردی؟
اگر به معصیتی عبور کرد استغفار کند ،اگر به طاعتی بگذرد حمد خدا را
کند .آنهایی که ترقی کردهاند همینطور ترقی کردهاند نه اینکه از شب تا
صبح بخوابیم ،هیچ فکر نکنیم و اگر هم گاهی آه سرد خنکی بکشیم کسی
در مجلسی حرفی میزند و چون آن مجلس گذشت ابدا در فکر نیستیم .پس
انسان اگر حساب خود را بکند گناه او پاک میشود و فردا کمتر گناه
میکند .اگر مرض امروز زائل شد دیگر فردا مرضی تازه عارض نمیشود و
اگر مرض امروز زائل نشد فردا مرضی تازه عارض میشود و زیاد میشود به
جهت آنکه بنیه ضعیف شده ولکن اگر دفع مرض را امروز از خود کردی
فردا بنیهات قوت دارد و مرض نمیآید و هرچه معصیت میکنیم مرض شدت
میکند تا اینکه با دهن خندان و دل شاد مینشینیم و صحبت میداریم و
شوخی میکنیم و هیچ یاد خدا نیستیم و باکی هم نداریم و این با ایمان
منافات دارد .اما مومن میداند این لقمه جهنم است و بدش میآید .هرکس
از چیزی بدش آمد حکما کمکم دست از آن کار برمیدارد .پس انسان اگر
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حساب خود را کند و توبه کند پاک میشود و سالم میشود و فردا کمتر
گناه میکند.
پس مقصود این بود که اگر بنشینی و حساب کنی و نامه عمل خود را در
قلب خود حاضر کنی کمکم توبه میکنی .حاال نامه عمل بدن خودت را که
میخوانی میبینی رفته مسجد ولی تنم در مسجد و دل در خرابات ،و چون
نامه خیال و نفس و فکر خود را باز کنی آنوقت میبینی بجز معصیت چیزی
نیست .و اینکه شنیدهاید که انسان تا عمل نکند خیال معصیت را نمینویسند،
بلی این اعمال بدن را تا شخص نکند نمینویسند و آن وقتی است که خیالش
را بکنی و با تن نکنی .بغض مومن در دلداشتن اگرچه با بدن اذیت او را
نکنی ،چون بغض از اعمال روح است در نامه روح مینویسند .بلی زدن مومن
کار جسد است ،اگر نزنی نمینویسند .و همچنین با عقل خود هر معصیت
عقالنی بکنی در نامه عقل تو مینویسند.
باری ،مقصود این بود که مپندار که نماز همین عمل بدن تو است بلکه سعی
کن که با روح خودت و عقل خودت و معرفت خودت نماز کنی .هریک از
آنها مسائل و آدابی دارد و از برای هریک از آنها قبلهای است .قبله فکر و
خیال خودت را باید پیدا کنی و فکر و خیال خودت را رو به آنجا بداری ،و
قبله نفس خود را باید بشناسی و نفس خود را رو به آنجا بداری ،و قبله عقل
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خود را بشناسی و عقل خود را رو به آنجا بداری ،و همچنین در هر مرتبهای
از مراتب اعمال آن مراتب را باید بجا آوری ولکن اغلب مردم از ظاهر اسالم
باالتر نرفتهاند ،همان مسلمند و ایمان داخل دلهاشان نشده قالت االعراب امنا
قل لمتومنوا ولکن قولوا اسلمنا و لمایدخل االیمان فی قلوبکم.
پس بدنهای شما چون خاکی بود از این جهت قبله خاکی ضرور داشت ،خدا
از خاک قبله ساخت .بدن شما در عرصه جهات بود ،خدا از این جهت جهتی
از جهات را برای شما قبله قرار داد و آن کعبه است .حاال از برای این قبله
روحی است و عقلی است و معرفت و فوادی است ،یعنی این کعبه جسدی
است که در آن روح و نفس و عقل و معرفت و فواد هست و انسان باید با
بدن خود رو به بدن کعبه کند و با فکر خود رو به فکر کعبه کند و با نفس
خود رو به نفس کعبه کند و با عقل خود رو به عقل کعبه کند و با معرفت
خود رو به معرفت کعبه کند و با نور خود رو به نور کعبه کند ،و همچنین
هر مرتبهای را رو به آن مرتبه از کعبه بدارد آنوقت این شخص در جمیع این
نامهها نمازگزار ثبت میشود و در جمیع مراتب نماز گزارده است .حال
مقصود این بود که ظاهر این آیه را عرض کنم و عرض شد الحمدهلل و معلوم
شد و مقصود این بود که تفسیری از تفسیرهای باطن این آیه را عرض کنم،
پس ان شاءاهلل شروع میکنیم و کلمه کلمه آیه را میخوانیم و تفسیر میکنیم.
صفحه | 137

خداوند میفرماید ان اول بیت وضع للناس اول خانهای که وضع شد از برای
منفعت مردم ،حاال ما بیاییم خانه را بشناسیم که خانه یعنی چه؟ «بیت» در
زبان عربی غیر از «دار» است و در میان غالب مالها این اشتباه هست« .دار»
در زبان عربی آن حیاط و آن محوطه را گویند و «بیت» در زبان عرب به
معنی اطاق است و از همین جهت اطاق را مناسب صاحب اطاق و مناسب
آن چیزی که در اطاق میگذارند میسازند .اطاق مطبخ را مناسب اوضاع
مطبخی میسازند و اطاقی که برای انبار است مناسب اوضاع انبار و آن
چیزهایی که در او میگذارند میسازند و اطاقی که برای انسان میسازند
مناسب انسان میسازند .از این جهت غالف شمشیر بیت است از برای او و
به شکل شمشیر میسازند مثل غالف کارد .نمیبینید که این جعبههای هزار
پیشه را که خانه هر چیزی را مناسب به آن چیز میسازند و همچنین بیا در
بدن خودت ببین دل خانه است برای روح و این خانه را به شکل روح و
مناسب روح تو میسازند .جگر خانه است برای اخالط و خون خانه است و
زهره خانه است  . . . . . . . . . .و خانه چشم تو مناسب چشم تو است و
خانه زبان تو مناسب زبان تو است .و چون یافتی این را عرض میکنم که
خانه جسمانی باید مناسب جسم باشد و خانه روح باید مناسب روح باشد و
خانه آتش را از پنبه نمیسازند ،آب را در غربال نمیگذاری و همچنین هر
چیزی را در جای خود باید گذارد .خانه روح باید روحانی باشد ،خانه جسم
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باید جسمانی باشد ،خانه هر چیزی باید مناسب آن چیز باشد .نمیتوان روح
را در صندوق کرد در اطاق حبس کرد و خیال و روح تو در اطاق جا
نمیکند .پس برای روح خانه روحانی و برای بدن خانه جسمانی و از برای
عقل خانه عقالنی و از برای فواد خانه فوادی باید باشد ،از برای مشیت خدا
باید خانه بطور مشیت خدا بوده باشد ،مشیت خدا را نمیتوان در خانه
عقالنی و روحانی یافت و خانه مشیت باید از طینت مشیت و از جنس مشیت
بوده باشد .پس ببین که ان اهلل تعالی جعل قلوب اولیائه وکرا الرادته و ممکنا
لمشیته خدای تعالی دلهای اولیای خود را آشیانه مشیت خود قرار داده ،مرغ
مشیت آشیانه سرمدی میخواهد ،مرغ مشیت آشیانه الهوتی میخواهد و باید
در آن عرصه سکنا کند و جایی دیگر مناسب او نیست ،پس دلهای آلمحمد
علیهم السالم از جنس مشیت است .پس این است معنی آنچه شیخ مرحوم
فرمودهاند که حقیقت پیغمبر از جنس مشیت خدا و در عالم سرمد است و
او را ملحق به آن عالم گرفتهاند .پس ببین چه خواهد بود خانه انوار خدا و
خانه جالل و عظمت خدا و خانه اسمها و صفتهای خدا که باید خانه آنها
مناسب آنها بوده باشد و از جنس آنها بوده باشد ،پس باید از جنس اسمها و
صفتها بوده باشد تا نام خدا در آن بتواند سکنا کند و اگر از جنس آنها و
مناسب آنها نباشد در آن سکنا نتواند کرد .پس اهلبیت که آیینههای سرتاپا
نمای اسماء و صفات خداوند عالمند باید از جنس اسماء خدا و صفات خدا
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باشند تا ممکن باشد که نور خدا و صفات خدا در آن جلوه کند و بدانید که
نور آلمحمد علیهم السالم نمیشود که در دل جهال سکنا کند مگر اینکه
اول سکنا در دل بزرگان مومنین و بزرگان شیعه کند آنوقت آن بزرگ شیعه
در دل دیگران سکنا کند ،آنوقت نور بزرگان در دل سایرین ممکن است
سکنا کند .و همچنین نور اهلبیت بیواسطه در دل شیعه نمیافتد بلکه
بواسطه پیغمبران میافتد و همچنین نور پیغمبر در دل پیغمبران بیواسطه
نمیافتد تا در دل آلمحمد علیهم السالم نیفتد ،و همچنین نور خدا در دل
آلمحمد نمیافتد تا در دل پیغمبر نیفتد .پس به این ترتیب و به این تدریج
ممکن است نور خدا در دل مومن سکنا کند ولکن به این واسطگان .این
است که وقتی به سید مرحوم عرض کردم که شک نیست که خدا بهتر از
پیغمبر است و من احساس محبت پیغمبر را بیشتر میکنم ،و شک نیست که
پیغمبر از ائمه بهتر است ولی چون به قلبم عرضه کنم احساس محبت ائمه را
بیشتر از پیغمبر میکنم ،و همچنین بالشک ائمه هدی علیهم السالم از شما
نسبتی ندارند و معذلک احساس محبت شما را بیشتر میکنم .فیالمثل
میخواهم بروم در حرم یا در خدمت شما بیایم ،میبینم بیشتر میل دارم
خدمت شما بیایم .نمیدانم حاال این چطوراست؟ فرمودند چون مناسبت با
ما داری احساس محبت ما را بیشتر میکنی و چون مناسبت با ائمه هدی
کمتر داری از این جهت احساس محبت ما را بیشتر میکنی و همچنین
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مناسبت با پیغمبر کمتر داری و با خدا مناسبت کمتر داری از آن جهت است.
و این مثل مثل آن حکایت پادشاه است که وزیرش را فرستاد در پیش شبان
برای اینکه دختر شبان را برای او بگیرد ،وزیر هم به آن قاعده ادب و به آن
نظافت و میرزایی([ )]3که داشت مثال دو دست از آستین جبه بیرون آورد
و با جمیع آدابی که در حضور پادشاه میرفت آمد در پیش آن شبان و گفت
قبله عالم طالب صبیه شما شدهاند ،چه جواب میگویی؟ این شبان گفت چه
میگویی؟ دو مرتبه گفت .نفهمید ،گفت برو پی کار خود و تعرضی هم به
او کرد و اصلش نفهمید چه میگوید .وزیر برگشت و برای پادشاه نقل کرد.
پادشاه گفت چه تدبیری در این باب میکنی؟ گفت بروید شبانی حاضر کنید
حاضر کردند گفتند برو دختر فالن شبان را برای پادشاه بگیر و خواستگاری
کن .همینکه رفت برود پیش آن شبان از آن دور هنوز نرسیده فریاد کرد اهو
فالنکس! چرا دخترت را به پادشاه نمیدهی؟ گفت کی مثل تو کدخدا
مردی فرستاد که من ندادم؟ حاال شیعه برای آن شیعه مثل آن چوپان است
برای آن چوپان و زبان هم را میفهمند و آن باال را من نمیفهمم ،من آنجا
نیستم چگونه دوستی کنم؟ مثل دوستی پشه و باد میماند ،او که آمد من
دیگر خودم نیستم تا دوستی من باشد .من نیستم ،که را دوست بدارم و
چطور دوست بدارم؟ بلکه اگر حقیقتش را میخواهید باز احساس محبت
من پیش رفیقها و همسرها بیشتر بود و در پیش رفیقها احساس محبت را
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بیشتر میکردم و در مجلس ایشان که میرفتیم همهاش حکایت مرگ و
آخرت بود ،قدری که مینشستیم غممان میگرفت .بلکه اگر شخص
بخواهد دو روز با بزرگ شیعه راه برود ماللش میگیرد آخر نه این است که
من حیزی دارم و رفیق من و همدوش من حیزش حیز من است؟ سنگ را به
هوا ببری حیزش چون پایین است پایین میآید ،خیک پر باد را اگر ته دریا
ببری چون حیزش باال است میآید روی آب ،آتش حیزش باال است میرود
رو به باال ،استاد درجه او باالتر است و شاگرد درجه او پایینتر است نهایت
ساعتی او را میبرد باال ،تا رهایش میکند میآید پایین برمیگردد میآید به
حیز خودش .پس حقیقتا میزان محبت خدا محبت پیغمبر است ،و میزان
محبت پیغمبر محبت ائمه است ،و میزان محبت ائمه محبت بزرگان شیعه
است ،و میزان محبت بزرگان شیعه محبت برادران است و هرکس ادعای
محبت با بزرگان شیعه میکند و خالف با برادران میکند ساختگی میکند،
دروغ میگوید و هر کس ادعای محبت با ائمه میکند و خالف با بزرگان
شیعه میکند ساختگی میکند و هرکس ادعای محبت با پیغمبر میکند و
خالف با ائمه هدی علیهم السالم میکند ساختگی میکند ،و هرکس ادعای
محبت با خدا میکند و با پیغمبر خالف میکند ساختگی کرده .پس میزان
محبت خدا واهلل محبت اولیای خدا است و محبت همینهایی که همدوش
تو هستند هرقدر به آنها محبت داری توحید تو کاملتر است هر قدر به آنها
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محبت بیشتر داری اعتقاد به نبوت تو کاملتر است هر قدر به آنها محبت
داری اعتقاد به امامت تو کاملتر است و هرقدر به آنها محبت داری محبت
با بزرگان شیعه بیشتر داری و اعتقاد تو به بزرگان شیعه کاملتر است .اگر
اینجا درست راه رفتی با خدا درست راه رفتهای ،اگر اینجا درست راه رفتی
با ائمه درست راه رفتهای ،اگر اینجا درست راه رفتی با بزرگان شیعه درست
راه رفتهای .عیب این است که هرکس با هوی و هوس من درست آمد من
او را خوب میدانم ،میخواهد دوست اولیا باشد میخواهد نباشد و حال
آنکه میفرماید دوست دار دوست علی را اگرچه کشنده پسر و پدر تو باشد
و دشمن دار دشمن علی را اگرچه پدر و پسر تو باشد واال حال میزان طوری
است که میزان را هوی و هوس خود قرار دادهاند .برای دو روز تعطیل در
حق تو او را ناصب میخوانی ،تفسیق او را میکنی ،بلکه او را تکفیر میکنی.
واهلل محمد و آلمحمد متأذی میشوند از اذیتکردن مومنان ان الذین یوذون
المومنین و المومنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا ،من اذی
لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها نعوذ باهلل چگونه توحید دارد
کسی که در میدان جنگ بیاید و خدا را به محاربه خود طلب کند؟ پس میزان
توحید شما محبت برادران است.
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باری ،مقصود این بود که خانه هر چیزی مناسب آن چیز باید باشد ،دل من
و تو مناسب با نور توحید نمیشود .تا انسان یگانه دوران نباشد دل او خانه
توحید نمیشود .باید یگانه دوران بلکه یگانه هزار هزار عالم باشد تا نور
توحید در دل او قرار بگیرد .خانه خدای احد باید احدی باشد این است که
شیخ مرحوم میفرماید در تفسیر قلب المومن عرش الرحمن این مومن همان
مومن اول است که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله است و باقی دیگر قلوب من
وااله قبره نهایت دل من و تو قبر بزرگان شیعه است و دل بزرگان شیعه قبر
ائمه و دل ائمه قبر پیغمبر است و پیغمبر خانه توحید خدا است و به این
واسطه شاید از پس این مردنگیها از اهل توحید بشویم.
پس خانه هر چیزی باید مناسب آن چیز باشد که اگر آن چیز را میخواهی
بشناسی خانه او را بشناس و اگر خانه را میشناسی آن چیز را خواهی شناخت
چراکه از جنس او است واال او را نخواهی شناخت .حاال میخواهی ببینی
توحید را میشناسی یا نه؟ و میخواهی بدانی کجا است؟ حاال اگر توحید را
خبر نداری خودت را که میشناسی ،ببین دل تو خانه توحید میشود؟ و دل
تو با این آلودگیها و خیاالت فاسده و کثافتها میشود خانه توحید شود؟ خانه
نجس که پر از عذره باشد برای کرم خال خوب است .خانه طیب برای چیز
طیب است ،خانه نورانی برای چیز نورانی است ،خانه تاریک محل انوار
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نمیشود .ما اگر در خود ببینیم نجاستهای معاصی و کثافتهای اخالق رذیله
را آیا گمان میکنی که نور توحید در این دلها که به این کثافت و آلودگی
است سکنا میکند؟ نه واهلل خانه خانه شیاطین است و نور توحید در خانه
شیاطین منزل نمیکند .در خانه شیاطین مالئکه نمیآیند چه جای انوار خدا.
خانهای که در آن زباله جمع شده باشد مالئکه در آن خانه نمیآیند ،ظرف
بول آلوده در خانه باشد مالئکه در آن خانه نمیآیند چگونه انوار توحید در
این دلها سکنا میکند؟ این است که والیت آلمحمد قرار نمیگیرد مگر در
دل حاللزاده .اگر کسی نطفه او در حال حیض بسته شود این کس والیت
امیرالمومنین را قبول نمیکند .حدیث است که دشمن تو نمیشود مگر
ولدالزنا و نطفهای که در حیض بسته شود و منافق .و قرار نمیگیرد والیت
امیرالمومنین مگر در دل کسانی که نطفهشان پاک باشد .پس از این جهت
عرض میکنم که اگر دل پاک باشد والیت در آنجا سکنا میکند واال فال.
پس دل تو هرگاه طیب و طاهر شد آنوقت دوستی برادران و بزرگان در دل
تو جا میکند و اگر دل پاک و طیب و طاهر نباشد دوستی بزرگان و برادران
در آن جا نمیگیرد .این است که در وقت انعقاد نطفه اگر بسماهلل نگویی
شیطان شریک میشود و اذیت مومنین و دشمنی با دوستان امیر المومنین
میکند به جهت آنکه شیطان در آن نطفه شریک است و اوالد شیطان است.
اگر خواسته باشی ببینی اوالد شیطان هستی یا نه ببین در قلب خود اگر میل
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به اذیت مومنین ،یا میل به دوستی دشمنان امیرالمومنین ،یا دشمنی با دوستان
آن بزرگوار میکنی بدانکه از اوالد شیطان هستی .جمیع فسادهای روزگار
از اوالد ابلیس است و جمیع اهل جهنم اوالد ابلیسند و جمیع اوالد آدم اهل
بهشتند و این است که خدا میفرماید و لقد کرمنا بنیآدم و حملناهم فی البر
و البحر و رزقناهم من الطیبات خداوند اوالد آدم را تکریم کرده ،چه تکریمی
است که آدم را جهنم ببرند و حال آنکه خداوند در حق جهنم میفرماید ال
بارد و ال کریم پس همینکه کرمنا فرمود باید آنها را در بهشت ببرد .پس
معلوم شد که دوستی برادران بجز در نطفه پاکان جای دیگر قرار نمیگیرد
و اگر روزی دیدی عداوت با برادر مومن داری معصیتی کرده نهایت حرفی
که داری میگویی معصیت در ایشان پیدا میشود من چگونه ایشان را دوست
بدارم؟ میگویم آنکسی که دوستی بزرگان و برادران را واجب کرده آیا
عالم به احوال اینها بوده که اینها معصیت خواهند کرد یا نه؟ اگر عالم بوده
که گفته دوستی آنها واجب است و باید با اینکه میدانی معصیتکار هستند
آنها را دوست بداری و امام تو را امر کرده است به دوستی ایشان .دیگر چه
باالتر از اینکه میفرماید دوست بدار دوست علی را اگرچه کشنده پسر و
پدر تو باشد و دشمن دار دشمن علی را اگرچه پدر و پسر تو باشد نهایت از
کشتن پسر بدت بیاید نه از کشنده پسر .دوستی را از مادر یاد بگیر ،مادری
که طفلش تغوط میکند و در نجاست خودش غوطه میخورد و با این
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صورت و آن حالت همینکه او را شست در بغل میگیرد و او را میبوسد
معلوم است که از بچه هیچ بدش نمیآید ،از نجاستش بدش میآید .تو هم از
برادران بدت نیاید ،از معاصی آنها بدت بیاید .تو با او دوستی ،برو پیش خدا
برایش استغفار کن و بشوی معاصی او را و دوستش بدار و خودش را هم به
مالیمت براه بیاور نه به مالمتکردن .جمیع معاصی را همه داریم نهایت او
از انبار بیرون آورده و من در انبار دارم ،چقدر مالمت میکنی؟ پس سعی کن
او را پاک کن و خود را هم پاک کن.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه یازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در معنی بیت بود و باطن بیت را بیان میکردم
و عرض کردم خانه هر چیزی بایستی مناسب آن چیز باشد .خانه جسد
مناسب با جسد باید باشد و خانه روح مناسب با روح باید باشد و خانه عقل
مناسب با عقل باید باشد و خانه مشیت خدا مناسب با مشیت خدا باید باشد
و خانه انوار خدا و نامها و صفتهای خدا باید مناسب با اسماء و صفتهای خدا
باشد و از جنس او باید باشد تا اینکه روا باشد که آن چیز در آن خانه سکنا
کند که اگر مناسب نباشد در آن خانه نخواهد گنجید .عقل را نمیتوان در
کاسه کرد به جهت آنکه از جنس او نیست پس خانه هر چیزی بایست از
جنس آن چیز باشد .حاال این خانهای که ما در صددش هستیم اول ببینیم چه
خانهای است و خانه کیست؟ و عرض میکنم که شکی نیست که این خانه
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خانه خدا است ،پس در او نور خدا باید سکنا کند و خانه خدا نه به این معنی
است که ذات خدا در او سکنا کند چراکه با ذات خدا غیر خدا معقول نیست
قرین بشود و ذات خدا را خانهای نیست و ذات خدا در هیچ مکان سکنا
نمیکند ولکن انوار خدا ممکن است برای آنها مکانی باشد .پس در این
خانه انوار خدا و مددها و فیضها و کرم خدا است و خانههای اسماء و صفات
خدا باید باشد .بعد ببینیم صاحبخانه کی در خانه سکنا میکند و چگونه
سکنا میکند؟ چون دیدیم چیزی که در چیزی سکنا میکند چند قسم است
یکی مثل شخصی که در خانه سکنا میکند ولی میان او تا دیوار و سقف
فاصله است با وجود این میگویند خانه خانه این شخص است و قسم دویم
از سکنا کردنها سکنا کردن آب است در کوزه که جمیع فضای کوزه را
آب میگیرد و از اطراف متصل است به دیوار خانه خود و به جسد خود پر
میکند فضای خانه کوزه را ،و معلوم است که این قسم از قسم اول بهتر و
بیشتر سکنا کرده .و قسم دیگر سکنا کردن آب است در برگ گل که در
جمیع جاهای این برگ گل نفوذ کرده مثل آبی که در خاک بریزی که این
آب در جمیع جاهای این خاک میرود و این سکنا از سکنا کردن آب در
کوزه بهتر و بیشتر است زیراکه این آب در جمیع ذره ذره خانه خودش که
برگ گل باشد سکنا کرده و گنجایش غیر را ندارد .در خانه تو گنجایش
غیر تو بود و در جسم تنگ بلور و کوزه آب گنجایش غیر باز داشت و ممکن
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بود که غیری هم در یک جایی از این سکنا کند و در این یکی غیری
نمیگنجد .معلوم است این صاحبخانه بیشریکتر است پس یگانگی
صاحب این خانه بهتر و بیشتر است .و باز سکنا کردن از این بهتر و بیشتر و
یگانهتر آن مانند آتش است در تن دود که در تن دود سکنا کرده و چنان نافذ
در دود شده که بکلی دود پنهان شده و آتش هویدا شده و صاحب این خانه
چنان یگانه است که راضی نشده که خانه هستی داشته باشد .نمیبینی اول
از این فتیله دود برمیخیزد و بعد شعله ظاهر میشود؟ و دود پیدا نیست .و
این هم یک قسم سکنا کردن است لکن این میشود باز خاموش شود و
همانطور که روز اول سرد بود بشود .و سکنا کردن از این بهتر که
صاحبخانه بهتر و بیشتر سکنا میکند و انفذ است مثل حیات بخاری است
که در بدن تو و در دل تو این روح بخاری بهتر از آتش در دود سکنا کرده
و نافذتر است زیرا که این روح در بدن انسان میگردد و آن بخاری است
مثل آن بخاری که از دیگ برمیخیزد و در آن بخار حیات غیبی است و آن
حیات مانند آتش است و آن بخار مانند دود است و آن حیات صاحب خانه
و آن بخار خانه است مثل شعله و دود و آتش و آن هفتاد مرتبه بیشتر و بهتر
است به جهت آنکه حیات آنقدر لطیف است که از جمیع آتشها و آسمانها
لطیفتر است و بطوری نفوذ میکند در این بخار که کأنه این بخار خودش
روح است و خودش بیننده و خودش شنونده و خودش گویا و خودش پویا
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شده و خود را پنهان کرده و روح را آشکار کرده و خود را گم و آتش را
پیدا کرده آتش نمیتواند دود را بینا و شنوا کند لکن حیات غیبی در این روح
بخاری او را به حرکت آورده و در همهجای او سکنا کرده و نافذ شده و
هیچ شریکی با خود در ملک بخار نمیگذارد ،بلکه راضی نمیشود که این
بخار و این خانه هستی داشته باشد و بر نافهمی و جهل خود باشد و راضی
نمیشود که نباتی باشد بلکه او را حیوانی میکند متحرک به اراده ،بینا و
شنوا و توانا و گویا و پویا که بخار را پنهان میکند و حیات را آشکار میکند
و این هم یک نوع سکنا کردن است .و سکنا کردن در جایی از این باالتر
هم میشود و هرچه خانه لطیفتر است صاحبخانه یگانهتر میشود و به
تنهایی بهتر ساکن میشود .حال از مشیت خدا لطیفتر مخلوقی نیست و
خانه آن مشیت دل اولیای خدا است ان اهلل تعالی جعل قلوب اولیائه وکرا
الرادته و ممکنا لمشیته بدرستی که خدا دل اولیای خود را آشیانه مشیت
خود قرار داده .پس معلوم است که چیزی از مشیت بهتر خدا نیافریده و از
دل اولیا چیزی شریفتر نیست و این دل که میشنوید دل گوشتی نیست زیرا
که این دل را حیوانات و خرها و گاوها همه دارند ولکن این دل آن دلی
است که میرود و میآید ،دوست میدارد دشمن میدارد و شاد میشود و
غمگین میشود و این دل آن دلی است که میفرماید ان فی ذلک لذکری
لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید در این قرآن یادآوری و تذکری
صفحه | 151

است برای هرکس که برای او قلبی است و دلی دارد ،و میفرماید انما یتذکر
اولوا االلباب متذکر قرآن نمیشوند مگر صاحبان دل و اگر این دل دل
گوشتی بود معنی آن این بود که متذکر میشوند گاوان و خران .دل گوشتی
محل عنایت و صاحب رضا و غضب نمیشود ،خداوند این دل گوشتی را
حقهای قرار داده که دل که میخواهد کاری بکند کار خود را در این دل
میگذارد و از این دل ظاهر میکند و چهبسیار مردم که آن دل را ندارند و
چون دل ندارند دل نمیدهند و اگر دل داشتند و دل میدادند آن دلبران دل را
میبردند ولکن دلبران چون دل نمیبینند چه ببرند؟ دزد که در خانه چیزی
نمیبیند چه ببرد؟ چیزی که نیست چه ببرد؟ اما دل که هست دلبری دل او
را میبرد و دلدار دل او را نگاه میدارد.
پس معلوم شد که این دلی که آشیانه مشیت خدا است این دل گوشتی
نمیشود و این دل به معنی عقل است .هرکس عقل دارد دل دارد و صاحب
دل است و هرکه هوشیار است دل دارد و هرکه دل دارد هوشیار است .پس
آن عقل که اصل هوش است و دل است آن عقل را قلب میگویند و حضرت
امیر میفرماید العقل وسط الکل عقل در وسط کل است .پس عقل اولیاء
آشیانه مشیت خدا است پس عقل مناسب با مشیت خدا باید باشد و مشیت
در عقل در میگیرد و چگونه عقلی که اول ماخلق اهلل است و اول چیزی که
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خدا خلق کرده عقل است چنانکه اول بیت در میان خاکیان خانه کعبه است
و چنانکه این کعبه اول خانهای است که از برای منفعت مردم بنیاد شده و
چنانکه اطبا نوشتهاند که اول عضوی که حیات در او دمیده میشود دل است
و آخر عضوی که از حیات میافتد دل است و این دل تو کعبه بدن تو است،
پس آن عقل قلبی است برای بدن عالمها و آن عقل قلب است و آن دلی است
که آشیانه مشیت خدا است از این جهت مشیت خداوند عالم مالک دلهای
عالم شده و دلدار جمیع عالم شده و دلبر جمیع عالم شده و این عالم هم
دل خود را به او سپرد به این جهت محبوب خدا شده و خداوند به عقل
خطاب میفرماید و عزتی و جاللی ماخلقت خلقا احب الی منک به عزت و
جالل خودم قسم که خلقی را خلق نکردم که در نزد من محبوبتر از تو
باشد .پس آن عقل حبیب خدا و محبوب خدا شده و خدا او را دوست داشته
و خدا دل او را ربوده و از عرصه خلق دل او را ربوده و برده به عالم امر.
همینکه عاشق دل داد به معشوق خود و رفت پیش معشوق چون از عرصه
خود و عالم خود رفت و گذشت آنوقت از عالم معشوق میشود انما صار
سلمان من العلماء النه رجل منا اهلالبیت این است و جز این نیست که
سلمان گردید از علما و در سلسله علما آمد به جهت آنکه او مردی است از
ما اهل بیت و چون دلش را داد به اهل بیت ،او از اهل بیت شد .حقیقت
سلمان رفت پیش اهل بیت و حقیقت شیء همان دل او است .پس چون در
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عالم محبوب رفت و در آن عرصه رفت ،پس شد منا اهلالبیت و از این جهت
است که فرمودند به شیعیان خود انتم من آلمحمد قال منهم؟ قال منهم .قال
من انفسهم؟ قال من انفسهم شما از آلمحمد هستید .پس شیعیان از
آلمحمدند به جهت آنکه دل دادهاند و دلی برای خود نگذاشتهاند و دل را به
دلبر سپردهاند .حاال دیگر این راه ،هرچه میخواهی برو ،هرچه بیشتر دل
میدهی دل تو را بیشتر میبرند و چون دل تو را بردند اعضای تو هم همراه
دل تو خواهند رفت و آنوقت میروی در عرصه ایشان .از این جهت است
که میفرماید زکات به شیعیان ما ندهید که گوشتشان از گوشت ما است و
پوستشان از پوست ما است .آخر وقتی که دلش را داد به آلمحمد گوشتش
میشود گوشت آلمحمد ،پوستش میشود پوست آلمحمد ،خونش میشود
خون آلمحمد .دیگر حاال زیارتش میشود زیارت آلمحمد ،اذیتش میشود
اذیت آلمحمد و همچنین میگویی آیا ممکن است که مثل سلمان یا یکی
از شیعیان مثل سلمان را بیازاری و امیرالمومنین را نیازرده باشی؟ میگویم
ممکن نیست چراکه شیعیان از ایشان میباشند و فرمودند از ما هستند.
حضرت فرمود من مریض میشوم وقتی شما شیعیان مریض میشوید .آخر
ببینید کدام دوست است که دوست او مریض شود و او صحیح باشد و آرام
داشته باشد؟ لیلی را رگ زدند خون از دست مجنون میرفت ،دوست
همینطور است .حاال آلمحمد راستی راستی شیعیان خود را دوست میدارند
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چنانکه تو بچهات را دوست میداری و اگر بچه تو مریض شود البته مرض
تو است .آخر صریحتر از این میخواهید خداوند میفرماید ان البرخ یضحکنی
کل یوم ثالث مرات هرآینه برخ روزی سه مرتبه مرا میخنداند و برخ شخصی
بود از بنیاسرائیل در زمان موسی و مومنین را میخندانید .حاال خدا میفرماید
مرا میخنداند بدیهی است که ذات خدا نمیخندد و خنده ولی خنده خدا
است چراکه دلش را به خدا و آلمحمد سپرده است و آلمحمد به پیغمبر دل
دادهاند انا و علی ابوا هذه االمه و آلمحمد به خدا دل دادهاند اخترعنا من نور
ذاته و فوض الینا امور عباده چون دل به خدا دادهاند گرفتند لنا مع اهلل حاالت
فیها نحن هو و هو نحن و شیعیان دل به آلمحمد دادهاند و گرفتند ان لنا مع
کل ولی اذنا سامعه و عینا ناظره و لسانا ناطقا هرکه دل به کسی داد در عرض
او میشود و از جنس او میشود .نشنیدهاید که امام علیه السالم فرمود ما را
از علیین خلق کردهاند و دلهای شیعیان ما را از فاضل طینت ما اهل بیت خلق
کردهاند .پس شیعه از جنس امام خودش است و باطن شیعه با ظاهر اهل بیت
علیهم السالم از یک جنسند از این جهت شیعه دلش میل به امام خود دارد
و چیزی تا از جنس چیزی نباشد میل به آن چیز نمیکند .عالمت اینکه یک
طینتند اینست که فرمودند قلوبهم تحن الینا دلهاشان میل میکند به جانب
ما.
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و معلوم است قومی هستند که دلهاشان از طینت منافقین و اعدا خلق شده
خود بخود فکر زنا میکند دلش غش میکند ،فکر لواط میکند خود بخود
دلش غش میکند ،فکر دروغ میکند ،فکر مال حرام میکند نعوذ باهلل من
غضب اهلل .فکر مومن را که میکند خود بخود بدش میآید ،فکر عبادت را
که میکند خوشش نمیآید ،تا فکر مومن میکند خود بخود مشمئز میشود.
خود بخود شیعه اسم آلمحمد را که میشنود دلش پرواز میکند ،خیرات را
که فکر میکند دلش پرواز میکند و اهل خیر را که میبیند دلش پرواز
میکند و مواضع خیر را که میبیند خود بخود دلش برای آنها غش میکند
و خودش هم نمیداند چرا اینجاها و اینها را دوست میدارد .حدیث است
که فرمودند بسا قومی شما را دوست میدارند و نمیدانند شما چه میگویید
و به بهشت میروند و قومی شما را دشمن میدارند و نمیدانند که شما چه
میگویید و جهنم میروند .حتی آنکه کسی وارد این مجلس بشود و طبیعت
را به حال خود بگذارد ،خود بخود نمیخواهد کنار کسی بنشیند و میل
نمیکند و خود بخود میل میکند کنار کسی دیگر بنشیند و این از اقتضای
همجنس بودن است .در مجلسی ده کالغ و ده کبوتر باشند ،کبوتری وارد
آن مجلس شود میرود کنار کبوتران و نمیتواند برود کنار کالغها مگر
اینکه عمدا برود واال اگر به فطرت برود و عمد برخالف آن نکند المحاله
پیش همجنس خود میرود.
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باری ،سخن در این بود که از مشیت خدا چیزی لطیفتر نیافریده چگونه
بهتر از او چیزی باشد و حال آنکه نیکیها و یگانگیها را خدا به مشیت
آفریده و مشیت یگانه و بیهمتا است و قلب مومن باید مناسب با مشیت خدا
بوده باشد تا بتواند آشیانه او بشود و قلب مومن ملحق است به عالم سرمد و
چون خانه مشیت است آن هم یگانه است و مناسب با مشیت است .بعد از
آنیکه آتش آنطور در دود نفوذ میکند و دود را گم میکند و خود را
مینمایاند که سرتاپای دود را فرو میگیرد حاال چه خواهد بود وقتی که دل
مومن به نور مشیت در گیرد؟ معلوم است که مشیت خدا چنان در دل مومن
نفوذ میکند که جایی از دل مومن را نمیگذارد مگر آنکه آنجا را مالک
میشود و میشود «تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته» و میشود:
فکأنما خمر و ال قدح
و کأنما قدح و ال خمر
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بطوری میشود که گویا نیست غیر از مشیت خدا .نشنیدهاید کیفیت آن بنده
صالح را که در کشتی نشسته بود یکمرتبه کشتی طوفانی شد .اهل کشتی
همه مضطرب شدند پیش او آمدند که دعا کن خدا ما را نجات دهد .جواب
نداد ،باز شدت کرد آمدند التماس کردند جواب نداد تا بعد از آنیکه طوفان
شدت کرد همه اهل کشتی به فغان آمدند باز هم آمدند التماس کردند لبی
جنبانید فیالفور دریا ساکن شد و کشتی قرار گرفت و طوفان فرو نشست.
عرض کردند چرا در آن اول ما هرچه التماس کردیم اجابت نفرمودید؟ و
چون خواستید دعا کنید تا لب جنبانیدید دریا ساکن شد و کشتی قرار گرفت
و طوفان فرو نشست؟ فرمودند «انا نترک مانرید لمایرید فاذا اردنا یوما یرید»
ما ترک کردیم آنچه خواهش خودمان بود و خواهش خودمان را زمین
گذاشتیم و سرتاپا خواهش موالی خود شدهایم ،هرچه آن میخواهد ما را
خوش است لهذا اگر وقتی ما هم چیزی از او بخواهیم او هم اجابت میکند
و خواهش خود را که داشته و مقدر کرده و در قضا و قدر او چنین بود تغییر
میدهد و بدا میکند و خواهش ما را بجا میآورد و آنوقت او به خواهش ما
عمل میکند .معلوم است تا آنطور نشود کی آنطور میشود؟
چون خدا از خود سوال و کد کند
کی سوال خویشتن را رد کند
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چون لب جنبانیدن ولی لب جنبانیدن خدا است و حرکت ولی حرکت خدا
است و خواهش ولی خواهش خدا است ،اگر چنین کسی چیزی خواست
معلوم است خدا خواسته است پس کار را به جایی میرساند که:
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را
اگر نازی کند از هم بپاشد جمله قالبها

وقتی که رأیش قرار بگیرد که نباشد چیزی معلوم است رأی خدا قرار گرفته.
پس مشیت خدا در دل ولی چنان در میگیرد که گویا دلی نیست و آن دل
را پیش خود برده و بجز مشیت چیزی از او پیدا نیست و با مشیت در لطافت
همدوش و یکسانند مثل تو و خانه تو ،تو از خاکی و خانه تو هم از خاک
است .قلب مومن همدوش مشیه اهلل است و مشیت نافذ در او است اما به چه
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حد؟ بگویم مثل نفوذ آتش در دود؟ اینکه نیست .بگویم مثل نفوذ جان در
تن؟ که استغفراهلل آن هم که نیست و هیچ مثل نمیتوانم بگویم بجز آنکه
بگویم اراده خدا در تن مراد خدا مثل محبت خدا در تن محبوب خداست.
محبت خدا میدانید چگونه در تن محبوب خدا است؟ میفرماید در حدیث
قدسی اذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی
یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سکت عنی ابتدأته چون کسی را دوست داشتم
و محبوب من شد ،من گوش شنوای او میشوم ،و من میشوم چشم بینای
او ،و من میشوم دست توانای او ،و من میشوم پای پویای او ،اگر مرا بخواند
او را اجابت میکنم و اگر ساکت شود من از خود ابتدا میکنم.
باری ،او هم میشود مشیت خدا و اگر او آمد میتوانی گفت مشیت خدا
آمده .چگونه نه و حال آنکه شعله دود را میآوری و میگویی آتش آوردهام
و اگر نذر کنی که آتش برای خانه مومنی ببری و همین دود را ببری آتش را
بردهای و در جمیع عوالم آتش است که بردهای و این سکنا سکنای جسمی
است در جسمی .چه خواهد بود سکنای جان در تن؟ دیگر چه خواهد بود
سکنای اراده خدا در مراد خدا؟ چنان سکنا کرده که گویا نیست چیزی غیر
از حب خدا و اراده خدا و مشیت خدا .پس او که وارد میشود مشیت خدا
وارد شده و اراده خدا وارد شده و محبت خدا است و اراده خدا است و حب
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خدا و امر خدا است چنانچه در حدیث جابر میفرماید یا جابر علیک بالبیان
و المعانی قال و ما البیان و المعانی؟ قال اما البیان فهو انتعرف اهلل سبحانه
بانه لیس کمثله شیء فتعبده و التشرک به شیئا و اما المعانی فنحن معانیه و
جنبه و یده و لسانه و امره و حکمه و علمه اذا شئنا شاء اهلل و یرید اهلل مانریده
میفرماید اما معانی پس ماییم معانی او و جنب خدا و دست خدا و زبان خدا
و امر خدا و حکم و علم خدا ،اگر ما بخواهیم خدا خواسته است و چون
خدا بخواهد ما خواستهایم .فرق نمیکند ،آنچه او خواسته من خواستهام،
آنچه من خواستهام او خواسته است .باز در حدیث دیگر امام میفرماید نحن
مشیتـه و چه عجب میکنی از اینکه مشیت خدا باشند؟ و حال آنکه میفرماید
لنا مع اهلل حاالت فیها نحن هو و هو نحن از برای ما با خدا حاالتی است که
در آن حاالت ما او هستیم و او ما است .پس تو هرچه از خدا بخواهی و تمنا
کنی همه را از مشیت بخواه و تمنا کن و هرچه در ملک میشود به مشیت
خدا میشود .آیا نخواندهای در قرآن که و من ایاته انتقوم السماء و االرض
بامره از آیات او این است که آسمان و زمین به امر او برپا است .آیت آن است
که مردم او را ببینند و صاحب آیه را بشناسند .آیا میتوان گفت که از آیات
خدا این است که جن و مالئکه در این مجلس حاضرند؟ نمیشود گفت.
چراکه شما جن و ملک را نمیبینید .حاال از آیات خدا این است که آسمان
و زمین به امر خدا برپا است .یعنی از آیات خدا این است که از آیات خدا
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که رسول خدا باشد اشاره میکند ماه را شق میکند ،و از آیات خدا است
که آفتاب را امیرالمومنین برمیگرداند ،از آیات خدا است که ولیی از اولیای
خدا بگوید کوه را که از جا حرکت کن و بشکاف ،حرکت میکند و
میشکافد .جماد و نبات را به سخن در میآورد و به حرکت در میآورد
خیطی را حرکت میدهد و خانههای مدینه را همه را خراب میکند و روی
هم میریزد میگوید ساکن شو ساکن میشود ،میگوید حرکت کن حرکت
میکند ،میگوید جمع شو جمع میشود ،میگوید متفرق شو متفرق میشود
و چون دیدیم فهمیدیم امراهلل ولیاهلل است صلواتاهلل علیه ،و از آیات خدا
است ولی امر خدا و ولی خودش مشیت خدا است .حاال دیگر چه اشکالی
دارد بکم سکنت السواکن و تحرکت المتحرکات ای موالی من به شما
ساکن میشوند جمیع ساکنشوندگان و به شما متحرک میشوند جمیع
حرکتکنندگان و وقتی که امر خدا و مشیت خدا شد ،چرا چنین نباشد؟
حاال اگر چنین شد دیگر از که میترسی؟ اگر تیغ عالم بجنبد ز جای ـ و آن
هم بیحرکت نمیجنبد ـ نبرد رگی تا نخواهد خدای .پس از که میترسی
به غیر از سید خود؟ امید به که داری به غیر از سید خود؟ طمع به که داری
به جز از سید خود؟ و اعتماد بر که میکنی بجز به موالی خود؟ توسل به که
میجویی بجز به سید و موالی خود؟ پس آنچه میخواهی از او بخواه و او را
وسیله نجات خود بدان و بدانکه جمیع مددها از او است و جمیع فیضها از
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او است و جمیع نعمتها از او است .پس اولیای نعم که در زیارت میخوانی
ایشانند و لمیحمد حامد اال ربه و لمیلم الئم اال نفسه هیچ حمدکنندهای حمد
نکرده کسی را مگر رب خود را و هیچ مالمتکنندهای مالمت نکرده کسی
را مگر خود را و من لمیشکر العبد لمیشکر الرب و هرکه شکر عبد نکند
شکر رب نکرده .حاال عبد کیست؟ اشهد ان محمدا عبده و رسوله هرکس
شکر عبد را که محمد باشد و آلمحمد باشند نکند شکر پروردگار را نکرده.
پس جمیع حمد حمدکنندگان برای محمد است ،اگرنه چطور محمد است؟
محمد یعنی حمدکرده شده ،یعنی بسیار حمد کرده شده .محمود هم یعنی
حمد کرده شده ولکن محمد غیر از محمود است .محمد یعنی پی در پی
حمد کرده شده و باز حمد کرده شده .پس حمد جمیع کاینات برای محمد
است ،پس او است در آسمان احمد و آنجا است وزنالفعل و غیر منصرف
که وزن فعل خدا را دارد و عاملی نیست که او را منصرف کند از این جهت
خدا میگوید احمد انا و او میگوید انا احمد پس در آنجا او احمد خداست
از آنجا که پایش را باالتر گذاشت و میم را انداخت دو مرتبه ،چون مرتبه اول
یک میم را انداخت که میم محمد باشد احمد شد و در اینجا هم یک میم
دیگر را انداخت و احد شد و یگانه و فرد و آیت احدیت خداوند عالم شد.
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باری ،آن بزرگوار به اجماع مسلمانان صاحب لوای حمد است و به اجماع
مسلمانان از شیعه و سنی صاحب مقام محمود است و حمد جمیع
حمدکنندگان برای آن بزرگوار است .خدا میفرماید عسی انیبعثک ربک
مقاما محمودا و میفرماید انت المحمد و انا المحمود اشتققت اسمک من
اسمی و خدا مقام محمود را میدهد به آن بزرگوار زیراکه اقامه مقامه فی
سایر عوالمه فی االداء چراکه در اول او را در مقام ولینعمتی واداشت و چون
در اول او را منعم کاینات قرار داد در آخر هم او را محمود کاینات قرار داد
و حاال حمدکنندگان ذاکرین فضائل آلمحمد علیهم السالم هستند که ثنای
نیکو برای آلمحمد میکنند .پس ذکر فضائل حمد محمد است و حمد،
محمود است و انکار فضائل کفران نعمت محمد است و مذموم است .پس
کسی هست که شاکر است و کسی هست که کافر است انا هدیناه السبیل
اما شاکرا و اما کفورا یعنی ما راه را نمودیم یا شاکرند یا کفرانکننده ولکن
اختلفوا فمنهم من امن و منهم من کفر یعنی کفران نعمت کردهاند و کافر به
نعمت خدا شدهاند .معنی کافر یعنی ساتر از این جهت زعیم که تخم را زیر
خاک میپوشاند او را کفار و کافر میگویند در لغت عربی .پس هرکه
میپوشاند و کتمان میکند فضائل آلمحمد را کافر است و کفار است .و
چون دانستید که آلمحمد نعمت خدا هستند و خدا میفرماید و اسبغ علیکم
نعمه ظاهره و باطنه نعمت ظاهر ائمه هدی علیهم السالم میباشند و نعمت
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باطن امام باطن میباشد .پس نعمت حقیقی خداوند ایشانند لتسألن یومئذ
عن النعیم در حدیث فرمودند که نعیم در این آیه والیت ما اهلبیت است.
پس ما مأموریم به نص آیه قرآن به ذکر فضائل آلمحمد علیهم السالم در آنجا
که میفرماید و اما بنعمه ربک فحدث یعنی به نعمت پرورنده خود حدیث
کن .و اما آنها که میپوشانند نعمت خدا را و فضائل آلمحمد را میپوشانند
ـ به آن معنی که عرض کردم ـ کافر هستند ،یعنی پوشاننده .یا به یک معنی
دیگر کافر بگیریم که کافر به نعمت هستند و میفرماید لئن شکرتم
الزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید پس معلوم است که شاکران فضائل
نعمت ایشان روز به روز زیاد میشود و کافران نعمت فضائل روز به روز
نعمت ایشان کم میشود تا تمام میشود .ثم کان عاقبه الذین اساءوا السوءی
ان کذبوا بایات اهلل عاقبت کسانی که بعمل آوردند بدیها و معصیتها را آن
است که تکذیب میکنند آیات خدا را و انکار میکنند فضائل آلمحمد
علیهم السالم را که آیات خدا است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

صفحه | 165

*«موعظه دوازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
سخن در معنی بیت و مرتبههای خانه بود تا رسید به اینجا که خانه مشیت
باید از جنس مشیت باشد و از عالم مشیت باید باشد تا مشیت بتواند در آن
سکنا کند و شاید قومی نفهمند آنچه را که عرض کردم و ندانند این تخم چه
مسألهای است و در کجا و کی به کارشان میآید .و خانه مشیت را عرض
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کردم و باز هم باالتر از این هم خانه دیگر است و آن خانه اسماء و صفات
خداوند عالم است و اسماء و صفات خداوند عالم از مشیت باالتر است.
مشیت فعل خداوند عالم و عمل و کاری است که از خداوند عالم سر میزند
و اسماء و صفات ،آن صفاتی است که صفات ذات خدا است و آن نامهایی
است که تعبیر از آن به ذات میآورند و آنها صفات ذاتیه خداوند عالم است
و برای آن صفات هم خانهای است .پس مابین آن خانه و مابین صفات خداوند
عالم هم باز بایستی مناسبت بوده باشد و معلوم است مناسب بودن با صفات
خداوند عالم هم به چه حد باید بوده باشد و به چه پایه لطافت و یگانگی
باید داشته باشد! و وقتی که سکنای مشیت در خانه مشیت چنان بود که
شنیدی ببین چگونه خواهد بود سکنای اسماء و صفات خداوند عالم در
خانه خود؟ و لطافت و یگانگی و وحدت او دیگر به چه وحدت خواهد بود!
و ببین چگونه آن خانه را از خود فانی میکند و بیخود میکند که پیدا نیست
مگر اسماء و صفات خدا .شاید جاهلی بگوید تو در شعله آتش هم همین را
گفتی که خود را پنهان میکند و آتش را مینمایاند ،عرض میکنم که در
شعله چراغ غیر از آتش چیزی پیدا نیست در نزد چشم تو ولکن به فهم
میفهمی که این دود است و به خیال ،جدایی میان دود و آتش تصور میتوانی
بکنی و فکر جدا بودن میان دود و آتش را میتوانی بکنی اگرچه به چشم
نتوانی جدا کنی .و یگانگی و اتحاد که از این باالتر رفت فکر و خیال از آن
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عاجز میشود که میان آن خانه و صاحبخانه جدایی بیندازد .از آن مقام که
باالتر رفت علم عاجز میشود که میان آن خانه و صاحبخانه جدایی بیندازد،
و از آن مقام که باالتر رفت عقل عاجز میشود که میان خانه و صاحبخانه
جدایی بیندازد ،و از آن مقام که باالتر رفت نور انسان و حقیقت انسانیت
عاجز میشود از جدا کردن میان خانه و صاحبخانه و نمیتواند جدایی
بیندازد .پس اگرچه آتش و دود ظاهرا یکی شدند و در ظاهر آتش پیدا و دود
ناپیدا است ولکن با خیال و فکر خود و با عقل خود جدایی میتوانی میان
خانه و صاحبخانه بیندازی.
پس عرض میکنم که آتش مشیت خداوند عالم در دود عقل در گرفته است
و در او سکنا کرده و چنان در او سکنا کرده که میانه آن خانه و صاحبخانه
عقل نمیتواند جدایی بفهمد ،آنجا پای عقل لنگ میشود و به چشم عقل
تمیز میانه آن دو نمیشود داد ولکن با حقیقت انسانی میتوان فهمید ولکن
در این مقام که نامهای خدا در خانه خود سکنا کرده چنان متحد شده و
یگانگی و وحدت دارد که حقیقتهای خلق عاجز است از جداکردن میان
آنها و سرتاپا اسماء و صفتهای خدا از آن خانه پیدا است که گویا خانه نیست
و نور انسانی عاجز میشود از جدایی میان اسماء و صفات خدا و آن خانه و
به جز اسم خدا و صفت خدا دیگر چیزی پیدا نیست .و این مقام است مقام
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محبت که محبوب خدا میشود که در حدیث قدسی میفرماید فاذا احببته
کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها و در
روایتی و رجله التی یمشی بها ان دعانی اجبته و ان سکت عنی ابتدأته بنده
بواسطه نافله گزاردن به من تقرب میجوید تا من او را دوست میدارم و چون
من او را دوست داشتم میشوم گوش شنوای او ،و من میشوم چشم بینای
او ،و من میشوم دست توانای او ،و من میشوم پای پویای او .پس اگر مرا
بخواند اجابت میکنم و اگر ساکت شود من از خود ابتدا میکنم .وقتی که
به آن مقام رسید و محبوب خداوند عالم شد و حبیب از میان رفت ،چراکه
اگر حبیب از میان نرفت خودداری کرده و چون خودداری کرده ترجیحداده
خود را بر محبوب و چون خود را ترجیح داده ،در محبت نقصان دارد و
کامل نیست در محبت.
سخنی هست اگرچه معنی زیاد ندارد ولکن مناسب این مقام است و آن سخن
را میگویم .روزی آتشی در پای نیای افتاده بود و او را میسوخت .نی به
او گفت چرا مرا میسوزی؟ گفت از آن رو که میگویی نیام و باز دربند
خودی ،و چون دربند خودی الیق سوختن هستی .آن حبیبی که خود را
اختیار کرده و دربند خود است الیق سوختن است و چون خود را اختیار
کرده ،خود را ترجیح داده و چون خود را ترجیح داده خودنما است و چون
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خودنما است کافر است ،یعنی ساتر محبوب است و حق را پوشانیده .پس
آن اولیای بزرگ همیشه نفس خود را متهم میکنند به این تهمت که اگر یک
طرفه العین خود را دیدند ـ اگرچه خودنما نیستند ـ باز میگویند خود را
دیدهایم و محبوب خود را ندیدهایم .امر عظیم است و مقام خطیر است! خدا
شاهد است این از ادراک ماها بیرون است از این جهت است که ائمه طاهرین
اینهمه استغفار میکردند و انبیا اینهمه استغفار میکردند و میگفتند با
چشم خود تو را گناه کردم اگر میخواستی مرا کور میکردی ،با گوش
خود تو را گناه کردم اگر میخواستی مرا کر میکردی ،با زبان خود تو را
گناه کردم اگر میخواستی مرا گنگ میکردی ،با دست خود تو را گناه
کردم اگر میخواستی مرا شل میکردی ،با پای خود تو را گناه کردم اگر
میخواستی مرا لنگ میکردی با فرج خود گناه تو را کردم اگر میخواستی
مرا عقیم میکردی ،و همچنین میفرمودند به اعضا و جوارح خود گناه تو
را کردم .حاال این چه گناهی است که آلمحمد میکنند؟ از تو میپرسم که
آیا آلمحمد ترقی میکنند و تقرب به خدا میجویند یا نه؟ اگر تقرب
نمیجویند و ترقی نمیکنند پس اعمالشان بیفایده است و از این گذشته
هرکه بگوید آلمحمد دیگر از این مقام که دارند باالتر نمیروند و باالتر از
آنچه دارند جایی نیست بروند ،خداوند را محدود کرده و خدا را مانند
مخلوق صاحب رتبه و مکان فرض کرده .پس هرکه بگوید پیغمبر و اهل
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بیت پیغمبر معقول نیست که زیادتر از آنچه هستند ترقی کنند و باال روند
گفته که خدا در مکان معینی است و آنها مسافت میانه خود و خدا را طی
کردهاند و حاال دیگر به خدا رسیدهاند و همانجا ماندهاند و باالتر نمیتوانند
رفت .پس آلمحمد علیهم السالم تا ملک خدا هست ـ و نهایت از برای
ملک خدا نیست ـ تقرب به خدا میجویند و ترقی میکنند و روز به روز و
ساعت به ساعت و آن به آن باال میروند و به خدا نمیرسند و خدای سبوح
و قدوس چنین خدایی است و این آن توحیدی است که علما در آن حیران
شدهاند و جواب آن را ندانستهاند و خدا منت بر این سلسله گذاشته و به غیر
از مشایخ اعلیاهلل مقامهم کسی این توحید را بیان نکرده.
باری ،آلمحمد علیهم السالم چون امروز تقرب به خدا پیدا کردهاند از دیروز
مقربترند و شک نیست که تقرب به خدا پیدا میکنند .حاال نزدیکی ایشان
بر یگانگی ایشان افزوده یا نیفزوده؟ البته همانقدر که نزدیک شدند یگانگی
ایشان بیشتر شده و وحدتشان زیادتر گردیده .پس معلوم شد که دیروز بالنسبه
به امروز کثرت داشتند و چون کثرت داشتند کثرت دیروز را برای خود گناه
میدانند .نزدیک شدن ایشان در امروز بر قدرت ایشان افزود و قدرت ایشان
دیروز بالنسبه به قدرت امروزشان عجز است و چون بالنسبه به امروزشان
عجز است آن را گناه میدانند ،و چون دیروز علم داشتند و امروز علم ایشان
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زیاد شد و علم دیروزشان بالنسبه به علم امروزشان جهل بود آن را گناه
میدانستند و از آن استغفار میکردند .و همچنین دیروز نور داشتند و تقرب
جستند ،آیا نور امروزشان بواسطه این تقرب زیاد نشد؟ البته زیاد شد و چون
زیاد شد نور دیروزشان بالنسبه به نور امروزشان ظلمت بود و از آن استغفار
میکردند و آن را گناه میدانستند .آیا امروز در راه خدا فانیتر هستند یا نه؟
البته فانیترند و چون فانیترند حالت دیروزشان را گناه میدانستند ،این است
که هر روز در استغفارند که من دیروز خودداری کردم ،چراکه اینجا که
امروز هستم دیروز نبودم و دیروز خود را به اینجا نیاوردم و گناه بود برای
من .معلوم است که دیروز از علم تو و قدرت تو و نور تو و حیات تو ساتر
بودم و به همین استغفار تقرب جسته و همین استغفار قدمهای سیر او است
و اگر این استغفار نبود ابدا ترقی نمیکردند .حضرت سیدالشهدا در دعای
عرفه میفرماید غیر ضنین بنفسی فیما یرضیک عنی اذ به رضیت عنی یعنی
بار خدایا! من بخیل نیستم برای خود بر آنچه تو میپسندی آن را برای من
چراکه به آن از من راضی شدهای پس چگونه بخل کنم در آنچه تو به آن از
من راضی شدهای؟ یعنی چگونه عبادت نکنم و جان در راه تو ندهم و خود
را فانی نکنم؟ و حال اینکه تو به همین مرا به خود نزدیک میکنی.
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باری ،در منزل دیروز چشم داشتند و گوش و زبان و فرج و پا و دست و
اعضا و جوارح داشتند و امروز چون ندارند ،داشتن دیروز و باقیبودن دیروز
را گناه میدانند و میگویند اگر دیروز گناه نکرده بودم چرا در مقام امروز
نبودم؟ و چرا مثل امروز در تو فانی نبودم و چرا مثل امروز در تو نیست نشده
بودم؟ پس گناه کرده بودم .و در دعای ماه رمضان ببینید چگونه استعاذه
میبرند به خدا از شک و شبهه و ریا و نفاق و بخل و کسالت و غفلت و
شهوت و امثال آنها که شخص تعجب میکند .زیراکه آنچه هیچ نبی مرسلی
و ملک مقربی آن را ندیده آنها دیدهاند و به آن رسیدهاند .پس عرض میکنم
که اعظم معصیت محمد اعظم عبادت انبیا است و انبیا را اعظم از آن عبادتی
و توحیدی نیست .حضرت امیر علیه السالم اگر دو رکعت نماز کند به آن
خلوصی که حضرت موسی به نهایت خلوص میکرد که از آن بهتر برای آن
ممکن نبود معصیت عظیمی کرده ،و همچنین دو رکعت نمازی که یکی از
مومنین بکنند به نهایت خلوص اگر حضرت موسی آن نماز را بکند برای او
معصیت عظیمی است و برای موسی روا نیست که آنطور نماز کند ،و آن
نمازی که مردم به آن نماز ریا میکنند اگر مومن کامل دو رکعت چنان
نمازی بکند که این مرضها در او باشد ،باید ابدا بگرید و استغفار کند که
این چه نمازی است که من کردهام که جمیعش اعراض از تو بود .این یکی
را که داریم میفهمیم ،صورتش صورت طاعت است ولکن اگر بگرییم بر
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دو رکعت نماز خود و تا روز قیامت گریه کنیم و استغفار کنیم واهلل کم
است .تصور کن بروی در پیش پادشاه جلیلالشأنی یکدفعه در حضور او با
دیگری حرف بزنی ،یکدفعه رویت را به دیگری بکنی ،یکدفعه بنشینی،
یکدفعه بخوابی ،یکدفعه برخیزی در حضور او ،یکدفعه این طرف آن طرف
بروی در حضور او ،یکدفعه کوفته بپزی در حضور او ،آیا با این نماز و با
این حضور ببین مستحق چه عقوبتی؟ آیا بیرون که میآیی عجب میکنی با
وجود این اعمال و این حرکات در حضور چنین پادشاهی؟ و حال آنکه خبر
نداری این قدر بر سر تو زدهاند و فضل تو را دریافته که تو را نکشتهاند و
هالک نشدهای و هنوز باقی هستی .حاال ببین در حضور خداوند عالم
ایستادهای بدن تو رو به نماز میکند و خم و راست میشود و قلب تو کدام
بازار که نمیرود و چه هرزگیها که نمیکند و در حضور خداوند ایستاده و
این کارها را میکند .دیگر با وجود این عجب هم میکند و خود را میبیند
و حال آنکه این نماز جمیعش اعراض از خدا بود و با خوف خدا و تعظیم
خدا این نمیسازد و خیلی کار مشکلی است.
این است که شخصی دیده بود در کتابی که اگر شخص دو رکعت نماز با
حضور قلب بکند مخلد در بهشت خواهد شد .رفت مدتها ریاضت کشید و
بعد گفت حاال اقال دو رکعت نماز بکنیم ،برخاست از نجف اشرف آمد
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مسجد کوفه ایستاد و مشغول نماز شد که دو رکعت نماز با حضور قلب کند
و حواس خود را جمع کرد .همینکه گفت اهللاکبر چشمش افتاد به دیوار
مسجد دید مسجد منار ندارد ،با خود گفت حیف این مسجد است که منار
نداشته باشد ،شروع کرد به منار ساختن .گفت کاشی اینجا نیست ،کوره
درست کرد و بنا آورد و طرح منار را ریخت ،منار را ساخت .یک مرتبه
گفت السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته و نماز تمام شد و از اول نماز تا
آخر نماز منار ساخته بود .حاال چنین است جمیع عبادتهای ماها همان
حکایت ساختن منار است .حال احمق را ببین که به این نماز غنج و
دالل([ )]4میکند و به این نماز عجب و ریا میکند و به این نماز جنتی که
عرض آن عرض مابین آسمان و زمین است طالب است .واهلل العلی العظیم
حکم میکنم ـ یعنی بر خودم حکم میکنم ـ که این نماز الیق خلود در نار
است .حال این چه نمازی است؟! میگویی اهللاکبر و صدهزار عظیمتر از او
در قلب تو میباشد ،میگویی الحمدهلل و حال آنکه هیچ از خدا راضی نیستی،
و میگویی اهدنا الصراط المستقیم و حال آنکه صدهزار گمراهی داری و
این نمازها بعد از آنیکه درست باشد و بیعیب باشد آنوقت سالی از آن را
به شرط بیعیبی با یکماه روزه آن میفروشی به هجده قروش ،و این نماز به
این قیمت را میخواهیم جنت قائم و نعمت دائم خدا به ما عطا کند نعوذ باهلل
من غضب اهلل .حال ببین این نماز چقدر قباحت دارد! ما قباحتش را خودمان
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میفهمیم چه جای اولیاء و نماز اولیاء را به آن خلوص و توحید و توجه،
انبیاء همینطور میبینند و هیچ توحید و خلوص و توجه در آن نمیبینند ،و
همچنین نماز انبیاء را با آن خلوص و توجه آلمحمد علیهم السالم همینطور
میبینند و هیچ توجهی در او نمیبینند و آن را گناه میدانند .پس معلوم شد
که حسنات االبرار سیئات المقربین خوبیهای نیکان گناه مقربان است.
باری ،از آنچه بیان شد معلوم شد مسألهای که علما اکثری از آنها درماندهاند
که پیغمبر طلب مغفرت برای خود میکرد یعنی چه؟ و پیغمبر گناه داشته
باشد ،چرا؟ و گناه او چیست؟ فرنگیان گفتند که این پیغمبر شما هنوز
نمیداند خدا او را آمرزیده یا نه و گناه برای خود اقرار دارد و اگر گناه دارد
که معصوم نیست و اگر گناه ندارد و میگوید گناه دارم که دروغ میگوید
و همینکه دروغ گفت باز معصوم نیست ،و جمیع علما در جواب آنها
درماندهاند تا ما آمدیم و ال قوه اال باهلل به نور امام عصر آنها را همینطور
جواب دادیم که اینها نفهمیدهاند که به این اقرار ،عصمت پیدا میکنند.
گناهی که کسی به جهت تقصیر در ربوبیت برای خود اثبات کند چه دخلی
دارد به اقرار کسی که به جهت تقصیر در عبودیت گناهی برای خود اثبات
کند؟ سرکار تو اگر اقرار به تقصیر خود کند اقرار به تقصیر از سرکاری خود
میکند ولکن عمله تو که اقرار میکند اقرار به تقصیر از عملگی خود
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میکند .اقرار به معاصیکردن آلمحمد همین است که در آن آن گذشته که
در مرتبهای بودند و تقربی به خدا جستهاند در این آن چون ترقی کردهاند و
باالتر رفتهاند ،آن قربی که در اول جستهاند آن را گناه میدانند و استغفار
میکنند و به آن استغفار باال میروند و باز میروند باال و استغفار میکنند که
آن عمل سابق کما شاءاهلل نبوده و الیق خدا نبود و استغفار میکنند بلکه کما
شاءاهلل کردهاند و مایلیق باهلل نکردهاند .باری ،هر روزی و هر آنی درجهای
باال میروند و اتحاد پیدا میکنند و اول درجهای که باال میروند فوق حقایق
پیغمبران است و از آنجا میروند باال تا اسماء و صفات خدا و در اسماء و
صفات خدا باال میروند از این جهت فرمودند نحن واهلل االسماء الحسنی التی
امرکم اهلل انتدعوه بها یعنی ماییم به خدا قسم اسمهای نیکوی خدا که خدا
امر کرده شما را که به آنها او را بخوانید و آن مقام است که میخوانی السالم
علی اسم اهلل الرضی یعنی سالم بر اسماهلل پسندیده و حضرت امیر اسماهلل است
و چنان فانی است که هیچ خود را نمینمایاند .ببین اگر بگویی زید آمد
هیچکس گمان نمیکند که زاء و یاء و دال آمد و همهکس میفهمد که تو
گفتهای که خود زید آمد و ذات زید آمد و چنینند ایشان در جنب خداوند
عالم که بکلی ایشان پنهان شدهاند و نیست و نابود و فانی شدهاند و همه او
را مینمایانند و بس .پس نیستند مگر اسماهلل و الف و الم در اهلل در درج
ساقط میشود و نیستند مگر اسم الرحمن و ایشانند جمیع اسماء حسنای
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خداوند عالم .این است که میفرماید قل ادعوا اهلل او ادعوا الرحمن ایاما
تدعوا فله االسماء الحسنی یعنی قل ادعوا رسولاهلل چراکه پیغمبر است اسماهلل
و بخوانید رحمان را یعنی ولی رحمان را و رحمان حضرت امیر است .همه
اسمها مخصوص خدایند و همه مال خدا است ،چه فرق میکند بگویی یااهلل
یا بگویی یارحمن و حال آنکه میفرماید انا محمد و محمد انا و انا و علی
من نور واحد و محمد و علی یکی هستند ایاما تدعوا فله االسماء الحسنی
هریک را که بخوانید خوب است و برای خدا است همه اسماء حسنی .و به
اجماع مسلمانان پیش از وجود مبارک ایشان چیزی خلق نشده .پس حضرت
امیر او است اسم اعظم اعظم اعظم خداوند عالم و حضرت رسولخدا است
ذکر اجل اجل اجل اعالی خدا .پیغمبر اسم اهلل در او درگرفته و حضرت امیر
اسم الرحمن در او درگرفته از این جهت او را مستولی بر کل ملک خود
کرده و از این جهت ولی مطلق شده و عطا میکند حق هر صاحبحقی را
و میکشاند رزق هر مخلوقی را بسوی او .پس او است صاحب مملکت و
والی جمیع ملک خدا و او است سلطنه اهلل و والیه اهلل و او ولیاهلل است پس
او است ولیاهلل و ولی پیغمبر بود و چون ولی پیغمبر بود ولی خدا است پس
این است معنی الرحمن علی العرش استوی یعنی رحمان بر ملک احاطه دارد
و رحمان حضرت امیر است علیه السالم و هیچچیز به او نزدیکتر از چیز
دیگر نیست .پس او است حرکتدهنده جمیع آنچه حرکت میکند و او
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است مقلباالحوال و سیف ذیالجالل و ذوالجالل پیغمبر است و جالل او
حضرت امیر است و پیغمبر ذوالجالل است یعنی صاحب علی است و جالل
منع میکند ماسوی را و غیر را از عرصه صاحبجالل و حضرت امیر است
دور کننده از حوض پیغمبر آن دوران را و جالل پیغمبر است و سیف پیغمبر
است و با این شمشیر حضرت پیغمبر جهاد کرد و باطن شمشیر نور پیغمبر
است که پیغمبر به شمشیر نور خود ظلمات را از عرصه وجود پاک کرد و
حضرت پیغمبر است ذوالجالل و االکرام و اکرام حضرت امیر است و علی
را به ما داده .پس کدام اکرام پیغمبر به اهل عالم کرده که باالتر از علی
است؟ و علی است اکرام پیغمبر و نعمت پیغمبر بر خلق که میفرماید لتسألن
یومئذ عن النعیم و تفسیر فرمودهاند که این نعیم والیت ما اهلبیت است و
کدام نعمت است خدا را بیشتر از حضرت امیر؟ پس هیچ اکرامی باالتر از
حضرت امیر نیست .و اگر اکرام را به معنی دیگر بگیریم که تکریم کردن
و تعظیم کردن و عزت نمودن است باز حضرت امیر اکرام پیغمبر است بر
مردم .و لقد کرمنا بنیآدم یعنی ما تکریم کردیم بنیآدم را به علی و اگر
والیت علی را نداشته باشند ان هم اال کاالنعام بل هم اضل و خدا انسان را
تکریم کرده ،اگر انسان نباشد اوالد شیطان است و این تکریم انسان بواسطه
حضرت امیر است ،ما شدهایم بنیآدم و بنیشیطان نشدهایم و این به تکریم
حضرت پیغمبر است ما را به علی ،یعنی بواسطه علی.
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باری ،از آنچه عرض کردم معلوم شد که این بزرگواران خانه نامهای نیکوی
خدایند و از خود فانی و نیست شدهاند و نیست در وجود ایشان مگر نام خدا
و هرچه هست همان نام خدا است و کأنه ایشان همان نامند و چیز دیگری
در میانه نیست .پس چون تو اگر بگویی زید را دیدم هیچکس گمان نمیکند
که زاء و یاء و دال را دیدهای بلکه همهکس میگوید خود زید را دیدهای،
پس اگر بگویی محمد را دیدم هیچکس گمان نمیکند که تو محمد را
دیدهای بلکه اسم اهلل را دیدهای و خدا را دیدهای من رءانی فقد رأی الحق
هرکس مرا دید بتحقیق که خدا را دیده .پس دیدار پیغمبر شد دیدار خدا و
همچنین بگویی زید را دوست میدارم کسی گمان نمیکند که تو زاء و یاء
و دال را دوست میداری بلکه معلوم است که خود زید را دوست میداری
و اگر بگویی زید را میشناسم کسی نمیگوید زاء و یاء و دال را میگویی
بلکه معلوم است خود زید را میگویی .همچنین دوستی آلمحمد دوستی
خدا است و معرفتشان معرفت خدا است من عرفهم فقد عرف اهلل و من
جهلهم فقد جهل اهلل من احبکم فقد احب اهلل و من ابغضکم فقد ابغض اهلل به
عبارت دیگر ایشانند تعبیر خدا ،این را من نمیگویم امامت میگوید اسماوه
تعبیر و صفاته تفهیم و فرمودند نحن واهلل االسماء الحسنی و اسماء خدا تعبیر
از او است و تعبیر چیزی عبارت او و ظاهر او است و ایشانند ظاهر خدا و
اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم ماییم معنیهای خدا و ظاهر خدا در
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میان شما .اگر بگویی خدا را میشناسم این شد واقع بر ایشان و اگر بگویی
من خدا را دوست میدارم خدا اسم است و هیچکس گمان نمیکند که خاء
و دال و الف را میگویی ،بلکه این تعبیری است برای خدا و اگر تعبیر بیاوری
به اسماء تعبیر میآوری و بجز خدا کسی خلق نکرده و بجز خدا کسی رزق
نداده و بجز خدا کسی زنده نمیکند و بجز خدا کسی نمیمیراند و در جمیع
هزار هزار عالم دهنده و گیرندهای نیست بجز خداوند عالم همین است که
واهلل کسی با خدا شریک نیست نه در خلق و نه در رزق و نه در حیات و نه
در ممات .هیچکس با خدا شریک نیست پس هو اهلل احد ال شریک له ال اله
اال هو.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه سیزدهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
سخن در معنی بیت بود و در معنی ظاهر و باطن خانه بود و قدری از معنیهای
خانه را بیان کردم و نمیتوان همه معنیهای او را بیان کرد زیرا بطوری که
در مقدمه عرض کردم هزار هزار تفسیر برای آن میتوان کرد و در هر عالمی
میتوان این آیه را بحسب آن عالم در آن عالم خواند .چون مطلب ما این بود
که این آیه را در عالم انسان معنی کنیم و بیت را در عالم انسان معنی کنیم
و اول بیت را در انسان بشناسیم لهذا مقدمهای عرض کنم و آن این است که
در هر عالمی از عالمها که باشد امر یکسان است زیراکه ماتری فی خلق
الرحمن من تفاوت و میفرماید ما خلقکم و ال بعثکم اال کنفس واحده نیست
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خلقکردن شما و مبعوثکردن شما مگر مثل خلقکردن و مبعوثکردن
یکنفر .پس در جمیع عالمها امر یکسان است آنچه ما در یک عالم یافتیم
در عالمهای دیگر هم جاری میکنیم .نهایت در هر عالمی بحسب آن عالم
آنها را جاری میکنیم.
پس عرض میکنم که در هر عالمی اول چیزی که خدا در آن عالم خلق کرد
عقل آن عالم است زیراکه در هر عالمی اول ماخلق اهلل عقل است چنانکه
اول چیزی که در این عالم اجسام خدا خلق کرد عرش است و عرش او سابق
است بر خلق آسمانها و زمینها و خلق کرسی و نمیتوان احصا کرد که چقدر
وقت سابق است .حدیث است که کسی عرض کرد به امام علیه السالم که
چند سال بود آن مدتی که آسمان و زمین نبود و عرش خدا بر روی آب بود؟
فرمود احصا نمیتوانی بکنی .عرض کرد بفرمایید .فرمودند هرگاه مابین
آسمان و زمین را پر کنند از خردل و تو با این ضعف خود یکی یکی آنها را
دانه دانه برداری از مشرق ببری به مغرب و از مغرب ببری به مشرق تا اینکه
همه آنها را یکی یکی از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق ببری ،اگر
اینهمه عمر کردی پس آنوقت این عمر تو کمتر است از عشر معشار عشر
آنقدر مدت که عرش بر روی آب بود پیش از خلق آسمان و زمین .بعد
فرمودند استغفر اهلل من قله التحدید استغفار میکنم از کمی تحدیدی که
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کردم .مقصود این است که عرش پیش از آسمانها و زمینها به این مدت بود
و آسمان و زمین خلق نشده بود و عرش بود و چیزی نبود ،بلکه عرش بود و
آب نبود و عرش در این عالم عقل این عالم است و اگر از عرش بگذری
دیگر در پشت عرش نه فضایی و نه مکانی است ،موجودی پیدا نمیشود و
این عرش در میانه فضایی نیست که مثل هندوانه در میان هوا باشد چنانکه
خیال میکنند و اول موجود از این عالم عرش است چنانچه فرمودند اول
ماخلق اهلل العقل و اول چیزی که خدا از این عالم خلق کرده عرش است.
پس عرش عقل این عالم است و بعد از آنکه مدتهای مدید که به یکحساب
هشتاد هزار سال باشد گذشت خداوند عالم کرسی را آفرید و او را از نور
عرش خلق فرمود و چون کرسی را از نور عرش آفرید این دو را با هم برادر
کرد و عقد اخوت در میان ایشان بست .عرش را قلم قرار داد و کرسی را
لوح قرار داد و به عرش علم غیب آموخت و به کرسی علم شهاده را آموخت،
به عرش علمهای کلی را آموخت و به کرسی علمهای جزئی را آموخت ،به
عرش علم محمد را آموخت و به کرسی علم علی را آموخت ،عرش را برادر
پنهانی قرار داد و کرسی را برادر آشکارا قرار داد ،عرش را باطن کرسی کرد
و کرسی را ظاهر عرش قرار داد ،عرش را حجت بر کرسی کرد و کرسی را
خلیفه و جانشین عرش قرار داد و جمیع فیضها و مددها را اول به عرش داد
و از عرش جمیع مددها و فیضها را به کرسی داد .غرض ایندو را خداوند
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انتخاب کرد برای مشیت خود و امر و حکم خود و ایندو را مسلط کرد بر
جمیع ملک خود و ایندو را مشیت خود قرار داد و امر و حکم خود قرار
داد.
باری ،اول چیزی که خداوند در این عالم خلق کرد عرش بود و عرش عقل
این عالم است و کرسی نفس این عالم است .این الفاظ را عوام میشنوند و
همین گوش میدهند و نمیفهمند ولکن اهل علم بهره از آن میبرند .پس
خداوند عالم اول چیزی که آفرید عرش بود و دویم چیزی که آفرید کرسی
بود ولکن جاللت شأن ایندو زیادتر از این بود که مربی زمینها بشوند و اجل
و ارفع از این بود که خودشان به خودی خود مربی زمینها بشوند و تربیت
اهل زمین را بکنند از این جهت خداوند عالم از برای کرسی خدامی چند
قرار داد و عمالی چند قرار داد و به آن عمال فرمود که شما در صدد اصالح
ملک برآیید و شماها آنچه حکم و امر عرش است به خاکیان برسانید و در
زمین ارزاق آنها را به آنها برسانید و آن واسطگان آسمانها هستند و آن
واسطگان مثل چشم تو و گوش تو و زبان تو و اعضا و جوارح تو است برای
روح تو .ببین آن روح که در اندرون تو است جاللتش زیاده از این است که
خودش ببیند رنگها را ،و خودش بشنود صداها را ،و خودش بچشد طعمها و
مزهها را ،و خودش ببوید بوها را ،و خودش احساس کند گرمی و سردی و
صفحه | 185

نرمی و زبری را ،و جاللت شأن او زیاده از این بود که به خودی خود این
کارها را بکند ولکن خداوند برای روح تو خدامی قرار داده این چشم تو بینا
است آنچه را دید آنوقت عرضه میکند بر روح تو ،و گوش تو شنوا است
آنچه را شنید آنوقت عرضه میکند بر روح تو ،بینی تو بویا است بویی که
شنید عرضه میکند بر روح تو .آنوقت روح حکم میکند در میان اینها که
آن دیده شده را چنین کنید و آن شنیده شده را چنین کنید و آن بوییده شده
را چنین کنید و آن لمس شده را چنین کنید.این آسمانها بمنزله زبان و چشم
و گوش و اعضاء و جوارحند برای کرسی و کرسی آنچه خواهد به زمینها
فیضبخشی کند بواسطه آسمانها میکند .از این گذشته اگر نبودند این
آسمانها جمیع زمینها میسوخت و جمیع کوهها و دریاها فانی میشد و
طاقت نور کرسی و عرش را زمینها و اهل زمینها ندارند .اگر عرش بیحجاب
خود را بلکه کرسی خود را به اهل زمین بنمایاند نور او زمین و اهل زمین را
با آنچه در او است همه را میسوخت و میگداخت .حاال به این زبان شنیدید،
حاال مرادم را بفهمید .عرش اگرچه این صفت را داشت که شنیدید چون
بعضی نفهمیدند تفصیلی بدهم مطلب را تا همهکس از آن بهره برد.
پس میگویم خداوند قومی را خلق کرده از طینت عرش ،و قومی را خلق
کرده از طینت کرسی ،و قومی را خلق کرده از طینت آسمانها ،و از طینت
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هر آسمانی قومی خلق کرده .از طینت آسمان هفتم قومی را خلق کرده ،از
آسمان ششم قومی را ،از آسمان پنجم قومی را و همچنین تا آسمان اول ،و
قومی را خلق کرده از زمینها .بیابید چه عرض میکنم .تمثالی بسازی از
شکر آن تمثال هم شکر است و همچنین تمثالی بسازی از نمک ،آن تمثال
هم نمک است .بعد از آنیکه خداوند از طینت عرش انسانی خلق کرد آنوقت
شد انسانی عرشی و آن هم عرش است و در میانه مردم که راه میرود قطعهای
از عرش خداوند عالم است که راه میرود ،و قومی را آفریده از کرسی و
طینتشان از کرسی است و آن انسانی است کرسیای و در میانه مردم که راه
میرود قطعهای از کرسی است .نشنیدهاید که مشتی از نمک نمک است و
خروار هم نمک است؟ کوزه از خاک میسازی چیزی غیر از خاک نیست و
همان خاصیت خاک هم در این است ،وزن این وزن همان و صفت این صفت
او است و طبیعت این همان طبیعت او است .همچنین کسی را که خداوند
از کرسی ساخته همان کرسی است و همهچیز او کرسی است .و قومی را
خداوند از آسمان هفتم ساخته ،پس در روی زمین راه میرود و آسمان هفتم
و فلک زحل است و همان خاصیتهای فلک زحل با او است ،و قومی را
خلق کرده از طینت آسمان ششم ،و قومی را خلق کرده از طینت آسمان
پنجم ،و همچنین تا آسمان اول .آیا نشنیدهاید بهشتها در آسمان است و جهنم
در زمین است؟ خدا میفرماید التفتح لهم ابواب السماء و الیدخلون الجنه
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حتی یلج الجمل فی سم الخیاط و بهشت در آسمانها است .بهشت اول در
آسمان اول و بهشت دویم در آسمان دویم و بهشت سیم در آسمان سیم و
همچنین هر بهشتی در یکی از آسمانها است و تو میدانی قومی در بهشت
اول و قومی در بهشت دویم و قومی در بهشت سیم در آسمان سیم و همچنین
هر قومی در یکی از بهشتها هستند و طینت هر کسی را از هرجا برداشتهاند
در همانجا است .طینت مومنین را از خاک بهشت برداشتهاند ،مومن روضهای
از روضههای جنت است ،یعنی باغچهای از باغچههای بهشت است که در
او از میوههای بهشت است ،گلها دارد ،اللهها دارد ،ریاحین دارد ،نهرها در
او جاری است و اینها همه همان خیراتی است که دارد فیهن خیرات حسان
همه سالمتی ،همه نعمت ،همه رحمت ،همه مددها ،همه فیضها ،همه
نیکیها در او هست و نیکیها همهاش بهشت است و دیدن و شنیدن و
کسبکردن او از خیرات استشمام رایحه بهشت است .نمیبینی همینکه آن
باد به تو خورد تو را منقلب میکند و حالتت تغییر میکند ،میل به عبادت
میکنی؟ پس مومن از طینت بهشت آفریده شده ،هرکس را از طینت آسمان
هفتم برداشتهاند چون حیز او آسمان هفتم است و چون مخلی به طبع خود
است اگر از اینجا رها شود یکسر میرود تا آسمان هفتم مثل اینکه خیک
پرباد را همینکه سنگها به او بسته باشی و او را ببری تا ته دریا ،همینکه
سنگها را از او برداشتی به طبع خود میآید به باال بر روی آب ،چنانکه سنگی
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را اگر به طبیعت خود و میل خود بگذاری اگر او را به آسمان بری همینکه
رهاش کردی به طبیعت خود و میل خود میآید به زمین .همچنین آتش
حیزش باال است همینکه او را اینجا آوردی باز میخواهد برود باال .از آهن
میگذرد ،از هوا میگذرد ،هوا را میشکافد و میرود به کره خود .مومن
فلکی آسمانی را آوردهاند به زمین و این سنگهای جسد خاکی را بر او بستهاند
و از اهل عالم باال است ارواحهم معلقه بالمأل االعلی.
صحبوا الدنیا بجسومهم
و الیک بانفسهم عرجوا

و همینکه سنگ جسد را از پای مومن باز کردند مثل مرغ پرواز میکند به
آسمان و با مالئکه به آسمان میرود و در آن آسمانها با آنها مینشیند علی
سرر متقابلین بر تختها مینشینند و ذکر فضائل امیرالمومنین صلواتاهلل علیه
را میکنند و خیال نکنید که دیگر آنجا ذکر فضائل نیست بلکه اعظم لذتهای
اهل بهشت ذکر فضائل موالی خودشان است .ببین در دنیا این معشوقههای
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دوپولی که همه حسن و ظرافت و لطافت او به یکوجب طول و عرض است
و یکپوستی بیشتر نیست که خورده اعتدالی دارد و یک خورده اعتدالی
بیشتر نیست ،ببین برای عاشق آن مجلسی که در همهجای عالم بهتر از آن
مجلسی نیست آن مجلسی است که ذکر معشوق او در آن مجلس بشود.
«وصف العیش نصف العیش» مومنین هم در آنجا میگویند که حضرت
امیرالمومنین روزی فالنتجلی کرد ،در فالنروز به فالنصورت جلوهگری
فرمود و در سیر که بودم او را به فالنجلوه و فالنمظهر مشاهده کردم و اعال
لذت ایشان همان ذکر فضائل امیرالمومنین است از این است که فرمودند
الجنه اسفلها االکل و الشرب و اعالها العلم کدام علم بهتر از این علم؟ بلکه
این علم همان است علم باهلل و همان است علم به توحید و همان است علم
به اسماء و صفات خدا اذا تلذذ اهل الجنه بالجنه تلذذ اهل اهلل بلقاء اهلل چون
لذت برند اهل بهشت به نعمتهای بهشت لذت میبرند اهل اهلل به لقاءاهلل .و
لقاء اهلل لقاء نور امام است و لقاء نور امام لقاءاهلل است.
باری ،هشت جنت است و هفتتا از آنها هریکی در آسمانی است و مومن
در هریک از آنها درجاتی دارد و چون سنگ جسد را از پای او باز کنند مرغ
روح او پرواز میکند و میرود در آن آسمان در بهشت خودش و آن بهشتی
که در آن ضعیفترین مومنین سکنا میکنند بهشت اول است.
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باری ،مقصود این بود که هر مومنی از مومنین از آسمانی خلقت شدهاند و
خاصیت آن فلک را دارند .و قومی دیگر را خداوند از هفت زمین آفریده و
البته شنیدهاید که جهنم در زمین است و هر جهنمی در یکی از زمینها است
و کفار را خداوند از طبقات زمین خلق کرده .بعضی را از درک اول و بعضی
را از درک دویم و بعضی را از درک سیم و همچنین چهارم و پنجم تا آخر.
آنها هم به محضی که بادبان بدن ایشان را از ایشان بگیرند مانند گلوله توپ
که از آسمان بیندازند میرود تا به درک خود .نشنیدهاید رسول خدا روزی
نشسته بودند در مسجد ناگاه صدای عظیمی بلند شد که همه مردم ترسیدند.
عرض کردند این صدا چه بود؟ فرمودند هفتاد سال قبل از این سنگی از لب
جهنم جدا شده بود و حاال رسید به قعر جهنم و این صدای آن بود و در این
بین صدای غوغایی از خانه یهودیی بلند شد که در کنار مسجد بود .گفتند
فالن یهودی مرده است و هفتاد سال از عمر او گذشته بود .حاال آن مثل
گلولهای که از آسمان رها میکنی به زمین میخورد و صدا میدهد و فرو
میرود به درکات جهنم و طبقات زمین .پس هر کافری را خداوند از طبقهای
از طبقات جهنم خلق کرده و جهنم هر طبقهای از آن در یکی از زمینها است.
حاال آن کسی را که خدا از طینت عرش آفریده خواست او را فرو فرستد به
این دنیا ،اول او را فرو فرستاد به کرسی و حله سبزی در کرسی به او پوشانیده
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و از آنجا او را فرو فرستاد به آسمان هفتم و در آنجا حلهای از آن آسمان به
او پوشانید ،و درصدد رنگهای او نیستم ،و از آنجا او را فرو فرستاد به آسمان
ششم و حلهای از آن آسمان به او پوشانید و از آنجا آمد به آسمان پنجم و
حلهای از آن آسمان در بر کرد و همچنین چهارم و سیم و دویم تا اول در هر
آسمانی لباسی و حلهای از آن آسمان در بر کرد تا به این زمین که آمد با لباس
خاکی آمد و چون خواست کرسی را فرو فرستد او را فرستاد در آسمان هفتم
و از جنس آن آسمان لباسی پوشید و همچنین در هر آسمانی لباسی از جنس
آن آسمان گرفت و در بر کرد تا آمد رسید به زمین .پس شخص عرشی راه
میرود بر روی زمین و نه لباس در بر دارد و شخص کرسیای راه میرود
در روی زمین و هشت لباس در بر دارد و به همینطور است طور فرود آمدن
آسمان هفتم و آسمان ششم و پنجم و چهارم تا اول ،هریک که از آسمان
خود فرود میآید لباسی از آسمان زیری خود میگیرد و آن لباس را میپوشد
و میآید در آسمان پایین و همینطور میآید تا به زمین .خالصه ،جمیعشان
در روی زمین راه میروند و آسمانها هستند که در روی زمین راه میروند.
باز این حرفها مبهم است و مقصود و غرض از این حرفها آن است که آنانی
که خداوند آنها را از طینت عرش خلق فرموده آنها را نقبا قرار داده که دارای
جمیع این مراتب و دارای قدرت و حکم عرش و دارای علم و حلم کرسی
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و دارای علوم آنها هریک یک آنها هستند ولی اینها نقبای کلی شدند و اینها
نقبای بزرگ هستند و اینها خلیفگان و نوابند برای امام خود .حاال شاید کسی
بگوید که اینها که نقبایند اگر اول خلقند پس امامشان کجا است؟ اگرچه
جواب این برای عوام قدری به نظر دشوار میآید و نمیفهمند ولی آنهایی که
از اهل علم هستند میدانند .پس عرض میکنم امام مقام جسم کل را دارد و
اینها مقام اجسام جزئیه را دارند ،امام در المکان است و اینها در مکان ،امام
در مقام کلی است چنان کلی که بهم مألت سماءک و ارضک حتی ظهر ان
ال اله اال انت امام در مقام غیبالغیوب است و آیت غیبالغیوبی خدا است و
آیت فی کل مکان و الیخلو منه مکان است .امام آیت قرب خدا و بعد خدا
است که خدا قریب است به هر چیزی نه مثل قرب چیزی به چیزی و بعید
است از هر چیزی نه مثل بعد چیزی از چیزی .غرض اینکه ائمه آیت توحیدند
و آنها آیت خدای مجیدند و ربطی به هیچیک از اینها ندارند ولکن اول نوری
که از امام بروز کرد عرش بود و آنهایی که از عرش خلق شدهاند اول ماخلق
اللهند و سابقند بر خلق و آن مدت که عرض کردم که عرش بود و هیچچیز
نبود ،مدت سبقت همین طایفه است که اول ماخلق اللهند بر آسمانها و زمینها
و آنچه عرض کردم خداوند اول چیزی که خلق کرد قلم بود اول ماخلق اهلل
القلم اول چیزی که خدا خلق کرد قلم بود پس به او فرمود بنویس عرض کرد
چه بنویسم؟ خطاب شد که بنویس علم ماکان و مایکون را و او نوشت بر
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سینه لوح علم ماکان و مایکون را .و چون به نام محمد رسید آن قلم از خود
بیخود شد و زبان او شکافت و دو شقه شد.
خالصه مقصود این حرفها نبود ،برویم بر سر مطلب .باری آن کسانی که
عرشی هستند چنانند که اگر این سنگ جسد را از پای آنها باز کنند پرواز
میکنند و میروند تا عرش و رحمان بر آنها مستولی میشود .چه بگویم که
تحمل آن مشکل است ولکن من بفضلاهلل میگویم و بر من است گفتن و ال
قوه اال باهلل میگویم ولکن تحملش مشکل است.
باری ،اول چیزی که خدا آفرید وجود مبارک ایشان بود بعد از آن جمعی را
از طینت کرسی آفرید و آنها نجبای کلی هستند و آنها نفوس نقبا هستند و
نفس نقیب و خلیفه و جانشین و برادر او و امر او و علم او و حکم او هستند
و جمیع آنچه از اینها دارند از آنها است .کرسی مقام لوح است و عرش مقام
قلم است و قلم نوشت بر صفحه لوح جمیع ماکان و مایکون را و قلم و لوح
دو ملک هستند .امام فرمود که قلم ملکی است که خدا امر کرده به او که
تعلیم کند به لوح که آن هم ملکی است علم ماکان و مایکون را .خدا
میفرماید و ماجعلنا اصحاب النار اال مالئکه یعنی اصحاب امامزمان را ـ که
آتش سوزانی است برای بنیاد کفار ـ قرار ندادیم مگر مالئکه که ایشان مالک
علم و مالک زمام علم امامند که فرمودند نحن خزان اهلل فی الدنیا و االخره
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و شیعتنا خزاننا یعنی ماییم خزانهداران خدا در دنیا و آخرت و شیعیان ما
خزانهداران ما هستند .پس شیعیان مالئکهاند و از مالئکه یکی قلم است و
یکی لوح .آیا خیال میکنی که آن قلم نیی است مثل این نیها که سبز میشود
و لوح صفحهای است و چنین نیست بلکه قلم ملکی است از مالئکه و لوح
هم ملکی است از مالئکه ،و آسمانها هرکدام ملکی هستند و علوم جمیع
مالئکه از این لوح است .جمیع مردم علمی که دارند همه از این لوح است
به جهت آنکه علم خداوند که خداوند ایجاد او را خواسته و او را خلق کرده
جمیع علم خدا در همین لوح است ولکن آن علم که مخصوص خود خدا
است قلم در آن حیران است در نزد خداوند چه جای لوح و آن علم مخصوص
خداوند است چنانچه در حدیث است ان هلل تعالی علمین علم مکنون مخزون
عنده و علم علمه مالئکته و انبیاءه و رسله و نحن نعلمه از برای خدای تعالی
دو علم است علمی که مکنون است و خزانه شده و پوشیده شده در نزد خود
او است که کسی جز او بر او اطالع ندارد و علمی که تعلیم انبیا و رسل و
مالئکه کرده و آن را ما میدانیم زیراکه شرط اطالع بر آن احدیت است و تا
احد نباشد بر آن علم بینهایت اطالع پیدا نخواهد کرد و علم خدا بینهایت
است این است که حضرت امیر میفرماید فی قعره شمس تضیء الیطلع علیها
اال الواحد الفرد الصمد و تا کسی احد نباشد بر آن علم اطالع پیدا نخواهد
کرد و در میان خلق احد نیست .و عرض کردم زبان قلم دو شقه است و
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کسی احاطه ندارد به آن علم مگر هرکه را او بخواهد و الیحیطون بشیء من
علمه اال بماشاء کسی احاطه پیدا نمیکند به چیزی از علم خدا مگر آنقدر
که خدا بخواهد.
و بعد از مرتبه این جماعت که نجبای کلی باشند خداوند عالم باز جماعتی
دیگر آفریده از طینت آفتاب و آنها را آفتاب عالمتاب قرار داده و آنها نقیبان
کوچکند .آن نقیب بزرگ رخساره خود را پنهان کرده چراکه فلک او اطلس
است ،کسی طاقت علم او و مشاهده او را ندارد .و همچنین نجیب کلی هم
باز خود را از اهل زمین پنهان کرده و به نقیب کوچک مردم هدایت میشوند
و بواسطه نور نقیب کوچک میبینند انوار نقیب کلی و نجیب کلی را و نقیب
کوچک دارای جمیع علم نقیب کلی نیست ولکن ساعت به ساعت روز به
روز هرقدر که مردم محتاجند میرسد به آن نقیب کوچک و او به مردم
میرساند .فرمودند چون آفتاب غروب میکند میرود در زیر عرش خدا به
سجده میافتد و چون صبح میشود یک خلعتی برای او به اندازه آن روز برای
او از زیر عرش میآید و در بر میکند آنوقت عرض میکند چه حکم
میکنی؟ از مشرق سر بیرون آورم یا از مغرب؟ آنوقت اگر میگویند از مشرق
سر بیرون آور سر بیرون میآورد و اگر مأمور شد از مغرب بیرون آید بیرون
میآید چنانکه در آخرالزمان از مغرب بیرون میآید .مقصود این بود که
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خلعت بر این آفتاب یوما فیوما باید پوشیده شود و آنا فآنا علم به این افاضه
میشود از دریای نقیب بزرگ مثل آنکه نهری در حوضی جاری میشود و از
لب او سر میریزد و از باطن او هی به ظاهر میآید متصل.
و اما قومی دیگر را خداوند از سایر افالک دیگر خلق کرده و آنها نجبایند و
نجیبان جزئی هستند و آنها هریک صاحب علمی و فنی هستند و یک طرفی
هستند و یک علم او را مینمایانند و لکن نه این است که از علوم دیگر بهره
نداشته باشند ،همه را دارند اال آنکه یکی از آنها بیشتر از او بروز میکند و
اینها خلیفگانند برای نجیب کلی و خلیفگانند برای شمس و اینها واسطگانند
برای نجیب کلی و زبان ترجمانند برای آنها و ترجمه میکنند مرادهای نجیب
کلی را ،و مجمالت او را برای خلق واضح میکنند تا خلق بتوانند از آنها
بهرهور شوند و اینها جماعتی هستند آسمانی و مواقع امر خدا و محال حکم
خدا و آنچه خدا اراده میکند به روحالقدس تعلیم میکند و روحالقدس به
نجوم القا میکند و همین نجوم مواقع ارادههای خدا و محل امر و حکم خدا
هستند و نجوم جاری میشوند به امر خدا برای اهل زمین و روحالقدس مقام
عرش است آنچه را خدا بخواهد ـ یعنی آیت خدا که ولی خدا باشد ـ آن را
به روحالقدس که مقام عرش باشد و اول ایجاد باشد القا میکند چنانکه
فرمودند ان روحالقدس فی جنان الصاقوره ذاق من حدائقنا الباکوره و این
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روحالقدس اول ایجاد است و خلقی است اعظم از جبرئیل و میکائیل و ان
رجال من شیعه علی افضل من جبرئیل و از او به نجوم القا میشود که مالئکه
باشند و از نجوم به زمین واقع میشود .مالئکه نازل میکنند آن را به زمین،
جمیع تدبیرها از آسمانها است و آسمانها هستند عرصه ملکوت خدا و زمینها
هستند عرصه ملک خدا و ناسوت و جمیع آنچه در ناسوت جاری میشود
همه از ملکوت در آن جاری میشود و اینهایی که در روی زمین راه میروند
همه رعیتند برای اهل آسمانها و همه باید مطیع و منقاد اهل آسمانها باشند.
و جماعتی دیگر را خداوند از طینت زمینها آفریده و آنها از طینت جهنم
آفریده شدهاند و خدا آنها را صعود داده تا به این خاک آورده و اینجا هم
ادعاها میکنند .قومی ادعای امامت میکنند ،قومی ادعای نقابت کلی یا
جزئی میکنند و همچنین ادعاهای بسیار ولکن حق و باطل و لکل اهل حقی
است و باطلی و از برای هریک اهلی است و هرگز بهم مشتبه نمیشود
مایستوی االعمی و البصیر و ال الظلمات و ال النور و ال الظل و ال الحرور و
مایستوی االحیاء و ال االموات آنها مردگانند و اهل حق زندگانند به والیت
آلمحمد .مگر میگذرد دنیا به این ادعاهای خام؟ مگر میگذرد به اینکه
بگوید من آتشم و سوزانی نداشته باشد؟ و به ادعای اینکه من آتشم جایی را
نمیسوزاند .ادعا کند «الیتحرک شیء فی المشرق و المغرب اال باذنی» و
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خودش پایش لنگ باشد و نتواند رفع لنگی پای خود را بکند محض ادعا که
نمیشود که بگوید من آتشم ،من حجه االسالم و المسلمینم ،بگوید من حجه
اللهم و ولی اللهم .حجه اللهی که مسائل خود را نداند و ادعا کند که من
خالقم و رازقم و هر از بر تمیز ندهد ،این چه حجه اللهی است؟ خودم از
یکی از آنها پرسیدم وجود انسان چه چیز است؟ میگفت همین و اشاره به
ظاهر اعراض بدن میکرد .گفتم خطرات وجودیه چیست؟ قرقر شکم را
میگفت خطرات وجودی .بیچاره از عرفا اسم خطرات وجودی شنیده دیگر
نمیداند معنی آن چهچیز است؟ حاال با این مشعر خود را ولیاهلل و حجه اهلل
میداند! مقصود این است که اهل سجین و اهل باطل این نامربوطها را
میگویند .مردکه خود را ولی مطلق میداند و حجت میداند و هنوز نمیتوان
در محضر شرع انور به شهادت او حکم یک من ذغال داد که مال فالن است
و با وجود این خود را آیت شهادت خدا میداند! بلکه ادعا میکند که خدا
شدهام و توحید خود را نمیتواند ثابت کند و نمیتواند یک مسأله از مسائل
اصول بلکه فروع خود را بگوید .از زمین آگاهی ندارد و میگوید من تصرف
در آسمانها دارم و الحمد هلل رب العالمین خداوند آنقدر بصیرت به شما داده
که گول آنها را نخورید ولکن آنکه از طینت آنها است میرود از پی آنها.
قومی (را خ)تسخیر کردهاند به سکوت و این سکوت از عجزشان است که
اگر لب بردارند جهلشان ظاهر میشود ،قومی میگروند به محض اینکه این
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برهنه است .دعا کنید که خدا شما را کر و کور نکند واال اگر کسی کور
نباشد این چطور ولی خدا است که نوره نمیکشد؟ نجاست به آن پشمها
زنگوله میبندد و همینطور مکشوفالعوره در میان مردم راه میرود .بینی
او بیرون آمده و تا در ریش او آمده و این بینی خود را پاک نمیکند و با وجود
این دنبال آن میافتند و او را ولی میدانند و عجب نیست ،قومی از خرما بت
میساختند و آنها را عبادت میکردند و سنگهای رودخانهها را عبادت
میکردند .در رودخانه سنگی افتاده بود او را میپرستیدند عربی شترش
معیوب شده بود ناخوشی پیدا کرده بود ،شترش را برداشت برد پیش آن سنگ
دید روباهی آمده بر سر آن سنگ تغوط کرده ،گفت «لقد ضل من بالت علیه
الثعالب» گمراه است آن خدایی که روباهها بر او تغوط میکنند .ببینید
قباحت کارشان را که نصف سنگ را خدا میتراشیدند و نصفش را سر خال
کار میکردند! چوبی را نصفش را خدا میگرفتند و نصفش را زیر دیگ
میسوزانیدند .از طال و نقره خدا میساختند و آنها را در کوره میبردند و
هیچ عجب نیست همین را میبینید که هی دارد تحریص میکند و میگوید
«باری آن بت بپرستید که جانی دارد» خر هم این جان را دارد .باز آن
بتپرستیها! آن بت که ده من گه در شکمش نبود و این یک خیک پر از گه
است .بلکه از این طرف کسی هست برمیخیزد ادعای خدایی میکند،
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ادعای رسالت میکند ،ادعای امامت میکند ،ادعای نقابت میکند ولکن
مشتبه نمیشود به محض ادعا که نیست.
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار
کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست

کو انوار خدایی؟ کو آثار خدایی؟ و خدا در حکمت خود حتم کرده که اهل
آسمانها را به زیوری چند آرایش کند که اهل زمین از آنها عاری هستند.
نشنیدهاید دابه االرض میآید ،عصای خود را بر پیشانی کافر میگذارد و
رسم میشود کافر حقا و خاتم خود را بر پیشانی مومن میگذارد و نقش
میشود مومن حقا و اگر چشم بینایی باشد واهلل این خاتم و عصا باطنش
گذارده شده است .واهلل صدق و کذب ،و علم و جهل ،و خیر و شر ،و
اعتنای به دین و بیاعتنایی به دین مشتبه نمیشود .پس خداوند در حکمت
آنچه را باید قرار بدهد قرار داده و عذری برای احدی نگذارده.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه چهاردهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
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دیروز عرض کردم چیزی که حاصلش این بود که از برای انسان خداوند
عالمی قرار داده و آن غیر این عالم است و آن مقام شعور و ادراک این عالم
است .آیا نمیبینید انسان شعور دارد و این عالم شعور ندارد؟ انسان آن است
که وقتی که میمیرد درک و شعود خود را میبرد و او را به بهشت یا جهنم
میبرند و این بدن ظاهر همینجا میماند .باری ،انسان آن کسی است که از
بدن بیرون میرود و عالم انسان آن عالمی است که باالتر از این عالم است
و آن عالم به این چشم ظاهری دیده نمیشود .آیا نمیبینید که شما مردگان
را و آنهایی که در بهشتند نمیبینید و آن عالم عالم انسان است و در آن عالم
عرشی و کرسی و افالکی و عناصری است چنانکه برای این عالم عرشی و
کرسیی و افالکی و عناصری است و چنانچه این بدنها را خداوند از اجزای
این عالم خلق کرده انسان را هم از اجزای آن عالم خلق کرده .و عرض
کردم که هر انسانی که از اجزای عرش آن عالم خلق شده رتبه نقبا را دارد
و آنها نقبای کلی هستند و انسانهایی که از اجزای کرسی آن عالم خلق
شدهاند آنها نجبای کلیند و آنهایی که از اجزای آفتاب آن عالم خلق شدهاند
آنها نقبای جزئی هستند و آنها نقبای کوچکند و انسانهایی که از باقی
آسمانهای آن عالم آفریده شدهاند نجبای جزئی هستند و آنهایی که از عناصر
آن عالم خلق شدهاند آنها رعیت هستند و آنها بزرگانند و ساکن در عرصه
ملکوتند و احکام خود را در عرصه ملکوت بجا میآورند.
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و همچنین عرض کردم دعوتکنندگان از این طرف هم هستند ،مدعیان
نقابت کلی ،مدعیان نجابت کلی و همچنین نقابت جزئی و نجابت جزئی و
آنها هم درصدد تسخیر همین ملکند واال مأیوسند از اهل سماوات و میدانند
که اهل سماوات اطاعت آنها را نمیکنند .اهل سجین نمیخواهند تسخیر
علیین را کنند چراکه میدانند نمیتوانند بلکه چنانکه اهل علیین میخواهند
این ملک را و این رعیت را تسخیر کنند اهل سجین هم میخواهند همین
رعیت را تسخیر کنند و این رعیت طوریند که هم آنجا میتوانند بروند هم
اینجا.
حاال عرض میکنم که بدانید که هریک از آسمانها خانهای است که در آن
خانه نوری از انوار خداوند عالم در او سکنا کرده و کرسی خانهای است که
در او نوری از انوار خدا سکنا کرده و همچنین آفتاب و ماه و سایر آسمانها
هریک خانهای هستند که در هریک نوری از انوار خدا سکنا کرده و خانه آن
نور شده و این آسمانها را چنانکه خدا میفرماید ثم استوی الی السماء و هی
دخان خداوند مسلط بر آسمان شد و آن دود بود ،این آسمانها بسیار لطیفند
و شبیهند به دودی بسیار لطیف .چون خداوند میخواست آسمان و زمین را
خلق کند جوهری خلق کرد یاقوتی به عظمت همه عرش و کرسی و آسمان
و زمین .بعد به نظر هیبت بر آن یاقوت نظر کرد ،آن یاقوت از دهشت لرزید
صفحه | 204

و آب شد و دریایی شد به عظمت همه ملک .بعد از آن بادی بر آن دریا
مسلط کرد و چون باد بر او مسلط شد آن دریا کف کرد .باد آن کف را زد
و در یک جا جمع شد و آنجایی که کفها جمع شد همین زمین کعبه است.
بعد از آن باقی زمینها را از زیر زمین کعبه بیرون آورد و دحیت االرض من
تحت الکعبه و از این جهت که این دریا مواج بود و این کفها که بر روی
موجها بود گودی و بلندی در این آب بود ،از آن کفهای مرتفع کوهها ساخته
شد تا میخ زمینها باشد و زمینها برقرار باشد .پس از میان آن کفها دودی و
بخاری برخاست و البته از آن کفها لطیفتر بود و هرچه کف پیدا میشد
بخار هم باالتر میرفت و از او جدا میشد و آسمان از آن بخار ساخته شد و
بقدر هر ذرهای که در آسمان هست همان ذره از روی ذره کفی برخاسته.
اگر از باال بشماریم اول آسمانها خلق شده و بعد زمینها و اگر از پایین بگیریم
اول زمینها خلق شده و بعد آسمانها و این است که حدیث است که فرمودند
خداوند زمینها را قبل از آسمانها خلق فرموده و بعد از آنیکه بخاری جدا شد
و باال رفت خداوند آن بخار را طبقات کرد ،بخارهای لطیف باالتر ایستاد و
هر چه باالتر ایستاد رطوبت آنها کمتر بود مانند زحل که رطوبت در آن
نیست و مشتری که رطوبت در آن نیست و مریخ که رطوبت در آن نیست
و آفتاب که رطوبت در آن نیست و آنچه پایینتر بود رطوبت و برودت در
آنها پیدا شد مانند فلک زهره و فلک عطارد و فلک قمر.
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مقصود این بود که آسمانها بخارند و مانند دودند و خداوند آتشی قرار داد
که در این دودها در گرفت و آن آتش حیات و شعور و ادراک است مثل
دودی که از سر فتیله بلند میشود و نزدیک آتش که میبری درمیگیرد.
همچنین آسمانها دود مرده بودند همینکه آتش نزدیک آنها آمد درگرفتند به
آن آتش و زنده شدند و این آسمانها زندهاند و صاحب شعورند و اگر کسی
بگوید چنانچه بعضی میگویند اگر آسمانها صاحب شعورند چرا از این
حرکت خود دست برنمیدارند چرا که اگر کسی صاحب شعور باشد همیشه
یک حرکت نمیکند .میگویم چرا شیر از شیری خود دست برنمیدارد؟
روباه از روباهی خود چرا دست برنمیدارد؟ اسب از اسبی خود دست
برنمیدارد؟ به همین جهت که اینها از خصلتی که در آنند و بر آنند دست
برنمیدارند به همان جهت فلک هم از آن خصلتی که دارد که حرکت است
دست بر نمیدارد و در هر آسمانی یک میل و یک شهوت قرار داده مخصوص
خود آن آسمان مثل مالئکه که بعضی متصل در رکوعند و بعضی متصل در
سجود ،بعضی متصل در قنوتند و هریک مشغول کاری هستند و کاری دیگر
نمیکنند .آسمانها هم مثل مالئکه هریک مشغول به خدمتی هستند .آیا
نمیبینی که آتش از اول دنیا تا آخر دنیا کار او سوختن است و آب از اول
دنیا تا آخر دنیا کار او تر کردن است؟ همچنین آسمانها از اول دنیا تا آخر
دنیا کار آنها حرکتکردن است و این عملی است که برای آن خلق شدهاند
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و دست از کار خود برنمیدارند .و مقصود این بود که این آسمانها دودی
هستند درگرفته چنانکه خدا فرموده ثم استوی الی السماء و هی دخان و آن
آتش که در این دود درگرفته است آن آتش شعاع موالی تو است و نور
رخساره موالی تو است صلواتاهلل علیه .چراکه او است جان کل عالم و او
است شعور کل عالم .آیا نشنیدهای که خداوند ملکی خلق کرده که به عدد
جمیع مخلوقات رو دارد و بر هر رویی نقابی دارد و چون شخص مکلف به
حد تکلیف و وقت بلوغ برسد آن ملک آن پرده را از آن رو برمیدارد و چون
آن رو عقل آن شخص است مأمور به عبادات میشود و منهی از سیئات
میشود چنانکه به عقل فرمود ایاک امر و ایاک انهی ثواب برای عقل و عقاب
برای عقل است بک اعاقب و بک اثیب پس وقتی که آن طفل به حد بلوغ
رسید آن ملک آن پرده را از آن رویی که مخصوص آن کس است برمیدارد
و آن ملک عقل کلی است که عقل امام علیه السالم باشد و آن روها عنایت
امام است علیه السالم نسبت به جمیع خلق و با هرکس عنایت خاصی دارد.
چنان لطف خاصیش با هر تن است
که هر بنده گوید خدای من است
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مثل آفتاب که در خانههای زمین میتابد میگویی آفتاب به خانه من تابیده
دیگری هم میگوید آفتاب به خانه من تابیده همچنین عقل کل به جمیع
مردم تابیده و هرکس از او بهرهای دارد و میبیند که به او عنایتی دارد.
مقصود این بود که آتشی که در دود آسمانها درگرفته نور ولی است.
نشنیدهاید که بکم سکنت السواکن و تحرکت المتحرکات و همه آسمانها
به ولی حرکت میکند و هر ساکنشوندهای به ولی ساکن میشود و جان تو
است که تن تو را حرکت میدهد ،حیات تو و اراده تو و عقل و شعور تو و
ادراک تو همه از نور ولی است و همه از عنایت او است .همین است که
شخصی از شیخ مرحوم سوال کرده بود که دلیل بر وجود امام چیست؟ شیخ
مرحوم فرمودند عمامه را به سر میپیچی یا به پا؟ عرض کرد به سر .فرمودند
همین است دلیل بر وجود امام علیه السالم که شعور عالم و ادراک عالم
است و شعور تو باقی است و چون شعور کلی عالم باقی است شعور تو هم
باقی است .پس به همین دلیل که تو میفهمی که عمامه را به سر میباید
بست همین دلیل این است که امام تو موجود است که حیات عالم و شعور
و ادراک عالم باشد .چه فایده از فهم عوام بیرون است ولی میخواهم بطور
آسان عرض کنم تا فهمیده شود و این مسأله کلی است و آن این است که
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هر چیزی را دیدید حرکت کرد بدانید حرکتدهندهای دارد حکما و اگر
نباشد هیچ چیز از جای خود حرکت نمیکند .سنگ که آنجا گذاشته حرکت
نمیکند مگر بادی بیاید او را حرکت دهد یا آبی بیاید او را حرکت دهد ،یا
کسی بیاید او را حرکت دهد از جایی به جایی .پس از تو میپرسم چرا سنگ
حرکت کرد؟ میگویی باد او را حرکت داد .میگویم باد چرا حرکت کرد؟
میگویی بخاری در زمین پیدا شده بود .بخار زمین را شکافت و باال آمد و
هوا را شکافت و از تموج هوا باد حاصل شد .باز میپرسم بخار چرا حرکت
کرد ،سبب حرکت بخار چه بود؟ خواهی گفت حرارت در اندرون زمین
زیاد شده بود بواسطه آن حرارت بخار احداث شد .و اگر گویم حرارت چرا
در اندرون زمین زیاد شده بود؟ خواهی گفت فضل نور افالک است که بر
زمین میتابد و حرارت پیدا میشود .نهایت خواهی گفت جانی در تن افالک
است و نفسی در تن افالک است که از آن نفس و آن حیات و آن جان نور
خود را نازل میکند .و اگر بپرسم آن نفس را که به حرکت در میآورد و
چرا میل میکند؟ البدی که همینطور باال ببری تا اینکه بگویی جمیع اشیاء
را خداوند حرکت میدهد و از این جهت حکما گفتهاند «المحرک فی
الوجود اال اهلل» و از این جهت امام تو گفت الیغیر الشیء من جوهریته الی
جوهر اخر اال اهلل یعنی هیچ چیز را تغییر نمیدهد از ذاتیت خود به ذاتیت
دیگری مگر خدا و این است که در زیارت میخوانی بکم سکنت السواکن
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و تحرکت المتحرکات و این است که در زیارت میخوانی السالم علی
مقلب االحوال پس آن بزرگوارانند حرکتدهنده کل روزگار و جمیع چیزها
به نور ایشان حرکت میکند و نور ایشان لطیف است و در همهجا هست
ولکن هر جسمی که کثیف است از آن نور خبردار نمیشود و هر جسمی که
لطیف است خبردار میشود و آثار آن نور از آن ظاهر میشود .عبرت بگیر
از اینکه حیات در کل بدن تو هست و اعضای کثیفه چون لطیف نیستند
خبری از آن ندارند .به همین جهت خداوند بخاری آفریده که آن لطیف است
و به لطافت خود قابل گرفتن حیات از روح هست و بخار که حرکت کرد
مغز سر تو به حرکت میآید و مغز سر که حرکت کرد حراممغز به حرکت
میآید و حراممغز که حرکت کرد پیها خبردار میشوند و حرکت میکنند
و پیها که خبردار شدند آن ماهیچهها و عضلهها خبردار میشوند و حرکت
میکنند و آنها که خبردار شدند گوشتها حرکت میکنند و چون گوشتها
حرکت کرد استخوانها خبردار میشوند و به حرکت در میآیند .و اینها که
عرض شد همه راویانند از روح تو پس گوشت به استخوان میگوید که آن
ماهیچهها و عضلهها به من خبر دادند که پیها میگویند که آن مغزحرام
میگوید که مغز سر میگوید که روح بخاری گفته که این دست را به
اینطور حرکت بده .و معلوم است که آن بخار روایت کرده از آن روح
ملکوتی که تو دست بلند شوی و اگر این واسطهها نبودند مطلقا این
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جسمهای غلیظ از اراده روح خبردار نمیشدند .حال همچنین است اگر
واسطهها در میان نبودند که از علم و حکمت و فیض و مدد امام به مردم
برسانند ابدا این مردم از علم و حکمت امام خبردار نمیشدند .پس باید فیض
اول برسد به پیغمبران ،بعد برسد به نقبای کلی ،بعد از ایشان برسد به نجبای
کلی ،بعد از ایشان برسد به نقبای جزئی ،بعد از ایشان برسد به نجبای کوچک
و نجبای کوچک برای تو بیان کنند که امام تو چنین گفته ،آن وقت به اطاعت
امام خود حرکت کنی .آنوقت که چنین شد میگوید انا صلوه المومنین و
صیامهم یعنی منم نماز مومنان و روزه ایشان .تو هم آنوقت میگویی اشهد
انک قداقمت الصلوه و اتیت الزکوه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر،
ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه پس هیچ چیز
نیست مگر صادر از امام تو است و چون این مثل را در بدن خود یافتی در
عالم هم همینطور بفهم ،عناصر در عالم نهایت کثافت را دارند و همینکه
از حیات کلی روحی و نوری صادر میشود از آن خبردار نمیشود مگر عرش
و آن ابالغ میکند به کرسی و کرسی که از آن نور آگاه شد ابالغ میکند به
آفتاب ،آفتاب که آگاه شد میرساند به آسمانها که از جانب مأل اعال و
ملکوت باال خبر آمد که از خداوند علی اعال چنین حکم صادر شده و چنین
و چنان فرموده .بعد که آسمانها آگاه شدند به زمین و اهل زمین ابالغ
میکنند ،پس آنوقت میگویی هیچ سنگی از جای خود حرکت نمیکند
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مگر به اراده خدا و مشیت خدا .پس معلوم شد که حرکتدهندهای نیست
در هیچجا بجز امام علیه السالم پس بگو «هو مرسل الریاح و هو مجری
االنهار و هو مموج البحار» پس آن نور خدا بحرکت در میآورد عرش را،
بعد کرسی را ،و آسمانها را و آسمانها بحرکت در میآورد عناصر را و بهم
میزند عناصر را و به میزان معتدلی ،جماد بیرون میآورد ،و نبات بیرون
میآورد ،و حیوان بیرون میآورد ،و انسان بیرون میآورد .ببین میشود این
آسمانها ول و بیشعور بگردند؟ و اینجا به ترازوی مثقال (ترازو و مثقال خ)به
میزان معینی از آب میگیرند و به میزان معینی از خاک میگیرند و به اندازه
معینی حل میکنند و عقد میکنند و با حکمت هرچه تمامتر انسان درست
میکنند به این نظم و حکمت که همه رگها و پیها و بندها به این ترتیب و
اعضا و جوارح و دست و پا و چشم و گوش هریک بجای خود بطوری که
عقول حکما از اول تا آخر در آن حیران و سرگردان است و با وجود این آیا
این آسمانها لغو حرکت میکنند؟ ببین آن مدبری که در پشت این چرخ اعظم
نشسته چگونه این چرخ را میگرداند و آثار خود را میریزد بر این پایین ،به
چه موازین ،به چه کم ،به چه کیف ،و به چه وضع که هیچ چیز حرکت
نمیکند و جنبشی ندارد جزئی یا کلی مگر به نور او و هیچ موری در ته
چاهی چشم بر هم نمیزند مگر به فیض او و مدد او .هر چیزی در هر جا
هست و هر مددی که به او میرسد از فیض او است .کل این حیوانات در
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ظلمات رحم و کل این انسانها در ظلمات رحم و کل این گیاهها در ظلمات
خاکها به چه نظم و نسق تدبیر آنها را میکند .این چه اراده و چه حکمت
است و این چه تدبیر و چه تقدیر است که عقل عقال در آن حیران است؟!
این است که فرمودند خدا آنچه را که بخواهد اول به روحالقدس القا میکند
و روحالقدس به نجوم میرساند و دیگر از نجوم به سایر اهل زمین میرسد.
تعالی اهلل! عقل حیران و فهم سرگردان میشود که این چه تدبیری است!
عرض کردم حدیثی که قنبر روزی رفت در خانه حضرت امیر علیه السالم
و فضه آمد بر در خانه .قنبر سوال کرد کجا است موالی من؟ فرمود موالی
تو در بروج است .گفت چه میکند؟ گفت قسمت ارزاق خالیق میکند.
گفت اگر موالیم آمد به موالی خود عرض خواهم کرد که فضه چنین گفت.
حضرت که تشریف آوردند به حضرت عرض کرد فضه چنین میگوید،
حضرت دست بر چشم قنبر کشیدند ،قنبر قسم میخورد که همه آسمانها را
در دست موالیم مثل یک گویی دیدم که میگشت و به هر طوری
میخواست آن را میگردانید .موالی خود را چنین بدان نه اینکه او را بدن
گلی خیال کنی مثل خود و احکام خود را بر او جاری کنی بلکه اگر بفهمی،
خود بن و بنگاه او در نیستی است
یک سواره نقش او پیش ستی است
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نمیبینی اگر بخواهد در یک شب چهلجا میهمان میشود و اگر بخواهد
چهارهزار جا هم میهمان میشود و الزم نکرده است که به همین یک صورت
درآید بلکه به هر صورتی که بخواهد درمیآید .به صورت شجر ،مدر ،زمین،
آسمان ،به هر صورت که میخواهد درمیآید .آیا نمیبینی به عرش جلوه
میکند و به صورت عرش میشود ،به کرسی جلوه میکند به صورت کرسی
در میآید ،به صورت آسمانها جلوه میکند و او است عرش و او است کرسی
و او است آفتاب و او است ماه و او است نجوم و او است حقیقت جمیع
کاینات .نشنیدهاید که حضرت امیر باالی منبر فرمودند که اگر بخواهم با
همین دست کوتاه خود میگیرم سبیل معاویه را و سبیل معاویه را میکنم.
معاویه در شام در مجلس خود نشسته بود ،دستی پیدا شد و سبیل معاویه را
کند .این است که در دعا میخوانی فهی بمشیتک دون امرک موتمره و
بارادتک دون نهیک منزجره حاجت به قول ندارد موالی تو به جهت آنکه
فرمودند اذا شئنا شاء اهلل و یرید اهلل مانرید.
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باری ،امام علیه السالم محل مشیت خدا است و چون محل مشیت خدا
است قرب و بعد از برای او فرق نمیکند .پس جمیع آسمانها را موالی تو
میگرداند و اگر اینطور بصیرت پیدا کردی ،اگر اینطور معرفت در حق
موالی خود و آقای خود پیدا کردی آنوقت میفهمی که نعمتی به تو نمیرسد
مگر از امام تو ،بالیی به تو نمیرسد مگر از امام تو آنوقت اگر بالیی به تو
میرسد دفع آن بال را از امام خود میخواهی ،اگر حاجتی داشته باشی اجابت
آن را از امام خود میخواهی .خوف نمیکنی مگر از امام خود و میدانی که
اگر خاری به پای تو رفته از جانب امام تو است .هیچ مویی حرکت نمیکند
در هیچ جای عالم مگر به اراده موالی تو و اذن او و این موال بیگناه مصیبتی
بر تو وارد نمیآورد پس معلوم است که تو گناهی کردهای که مستوجب این
مصیبت شدهای پس آنچه به تو رسیده به تدبیر حکیم و از حکمت او است
و تا مستوجب نباشی به تو نمیدهد .التماس میکنی پیش چکش زرگر و
سوهان زرگر که این انگشتر را برای من بساز .این عالم چکش و سوهان و
سندان و مته است در دست ولی و او است که همه اینها را به کار میدارد.
انگشتر را به زرگر بده و از زرگر بخواه ،به چکش و مته و سوهان و سندان
مده .این چکش کاری از او برنمیآید .اگر جان از تن او بیرون رفت که آن
حرکت زرگر باشد ،واهلل اگر عنایت امام از این عالم برداشته شود نه عرش
میگردد و نه کرسی میگردد و نه افالکی میگردد .پس اگر تیغ عالم بجنبد
صفحه | 215

ز جای ،نبرد رگی تا خدای عرصه امکان که تدبیر همه در دست او است
نخواهد .پس بدانید که هیچکس به شما نمیتواند تعدی کند پس شکوه
مکنید که فالنکس به من ظلم کرده ،گناهی کردهای ببین چطور کردهای،
ملتفت گناه خود باش.
مثلی عرض کنم فرض کن در خانهای چماق و شمشیر و نیزه و چوب و
خنجر و کاردی باشد و جمعی از جنیان بیایند اینها را بردارند و بنا کنند بهم
زدن و با هم نزاع کردن .تو خیال میکنی که این چماق و چوب و نیزه و
شمشیر خود به خود با هم نزاع دارند و خود به خود برهم میخورند و تو
خبر از جن نداری .تو نظرت به چماق است ،چماق را بینداز میپوسد و خاک
میشود ،شمشیر را بینداز و برو خاک میشود ،اینها را بینداز و جن را ببین،
جن نباشد مالئکه باشد .حاال عرض میکنم شکوه از کدام حاکم داری که
ظلم میکند و جبر میکند؟ دیگری او را فرستاده .مال حرام جمع میکنی،
بار بندر میبندی در کشتی میگذاری غرق میشود ،در بیابان دزد میزند و
تو میگویی راه ناامن است و شکوه از دزد داری و گله از راه داری .واهلل راه
امن است و صاحب دارد ،چنان امنی که احدی از آحاد نمیتواند قدم از قدم
بردارد بیاذن آن پادشاه با جالل و عظمت .این عالم چنان امن است که این
پلک چشم بی اذن آن پادشاه عظیمالشأن حرکت نمیکند و برهم نمیخورد.
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مگر پلک چشم تو بی اذن روح تو حرکت میتواند بکند؟ در هر حرکتی اذن
خاصی از روح میخواهد و هیچکس را بر کسی استیالیی نیست مگر به اذن
آن سلطان دنیا و آخرت و پادشاه با جالل و عظمت.
و اگر کسی بحث کند که تو گفتی امروز شیطان پادشاه دنیا است و سلطنت
مال او است ،میگویم شیطان را که نصب کرده؟ حاکم ظالم بر قومی
ظالمین مسلط کردن از عین عدل است یوم نولی بعض الظالمین بعضا
بماکانوا یکسبون شیطان غاوی هست اما اوالد خودش را انه لیس له سلطان
علی الذین امنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین
هم به مشرکون هر کسی بر سر اوالد خود تسلط دارد .آنها اوالد شیطانند
خداوند شیطان را بر سر آنها مسلط فرموده .شیطان بنده ضعیف و ذلیلی است
در نزد امام تو و محکوم است به حکم امام تو .پس معلوم شد که شیطان در
باطن فرقی ندارد با ظالم فاسق فاجر .در ظاهر قومی که ظالم شدند خداوند
بر ایشان حاکم ظالم میفرستد .ببین در جمیع این مردم هرگز شیطان کسی
را گمراه کرده که بیا فضله خود را بخور؟ و حال آنکه برای شیطان فرق
نمیکند اغوای فضلهخوردن و اغوای شرابخوردن ولکن چون خود شخص
میل ندارد به فضلهخوردن کسی را به آن اغوا نمیکند ولکن چون میل زنا
هست در خود شخص ،شیطان آن تخم را آبیاری میکند .کاری از شیطان
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نمیآید بجز آنکه اعمال بد را برای شما زینت میدهد زین لهم الشیطان
اعمالهم و چون تخم معاصی هست آبیاری میکند .پس بدانید که شیطان
پیش مومن نمیرود.
برویم بر سر مطلب که اگر آن را فهمیدی امام خود را در همهوقت و همهچیز
و همهجا حاضر بدان و بدانکه حرکت لغو در این دنیا نمیشود و آنچه در
این عالم میشود همین عین حکمت و رحمت است .چرا من فالنجا رفتم
و ذلت کشیدم؟ جبر که نیست ،با کسی که عداوت ندارند ،به لغو هم که
کسی را اذیت نمیکنند ،ببین خودت چه کردهای؟ چه گناه کردهای که به
این بال گرفتار و مبتال شدهای؟ انبیا همینطور بودند که به هر بالیی که مبتال
میشدند استغفار میکردند .آدم وقتی که به کربال رسید پایش به سنگی
گرفت و خون از پایش جاری شد .فیالفور سر را به آسمان باال کرد و شروع
کرد به استغفار کردن .حاال مصائب این دنیا جمیعش به جهت آن گناهانی
است که از ما سر میزند .مااصابکم من مصیبه فبماکسبت ایدیکم و
مااصابک من سیئه فمن نفسک فراشان غضب را میفرستد که برو فالنبال را
به جهت فالنگناه بر او مسلط کن .گاهی که فراش حاضر نیست دست
خودت را فراش خودت میکند که غافل توی چشمت میخورد ،غافل به
صورتت میخورد .زبان تو را فراش غضب تو میکند ،دندانت را فراش غضب
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زبانت میکند .خیاط مشغول کارش است چندین سال است خیاطی میکند،
یکمرتبه سوزن به دست او فرو میرود ،یا به چشم او فرو میرود .اینها
نیست مگر به تدبیر آن مدبر .پس این معرفت اگر برای کسی حاصل شود
امام خود را همیشه حاضر میداند و غایب نمیداند و نتیجه همه این حرفها
این شد که این عرش و این کرسی و اینهمه آسمانها به نور امام تو حرکت
میکند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه پانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز عرض کردم که در عالم انسان آسمانها و زمینهایی است و آن عالم
عالم ذر است که شنیدهاید که خداوند مردم را اول در آنجا آفرید و آنجا
انسانی بود کامل و صاحب همه مراتب از عقل تا جسم ،و خداوند در او
شعور را بقدر قابلیت او به او داده بود و بعد که تکلیف فرمود بعضی ایمان
آوردند و بعضی کافر شدند و هرچه باید بشود آنجا شد .پس آنجا امر انسان
گذشت و از آنجا انسان را فرستادند به این دنیا به جهت سیاحت و به جهت
اینکه ملک خدا را سیر کند و بعضی حکمتها که در عالمها است بیاموزد.
بعد آنچه که باید تحصیل بکند کرد آنوقت او را دو مرتبه میخواند به عالم
خودش و از آنجا که آمده بود دو مرتبه میرود به همان عالم و این دفعه اسم
آن عالم عالم محشر میشود و قیامت برپا میشود و جنت و نار مهیا میشود
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و ترازو از برای حساب نصب میشود و صراط بر روی جهنم کشیده میشود؛
این عالم را اسمش را محشر گذاردهاند .و عرض کردم که خداوند هریک
از آن آسمانها را خانهای قرار داده برای نور محمد و آلمحمد علیهم السالم
ولکن در اینجا باز میماند حکمتی که اشاره به آن بد نیست .یکی آنکه این
خانهها مختلف میشوند در نمایش محمد و آلمحمد ،هر خانه کمالی از
کماالت پیغمبر و آل او را مینمایاند و نه این است که در هر خانه جمیع
کماالت محمد و آلمحمد باشد و هر خانهای همه را بنمایاند .حجت خدا
صاحب کماالت بینهایت است ،در خانه عرش کمالی از کماالت او بروز
مینماید ،در خانه کرسی کمالی از کماالت او بروز میکند ،در خانه هریک
از آسمانها کمالی از کماالت او بروز میکند.
مثلی بیاورم تا مشاهده ببینید ،روحی که در بدن تو است آن روح بینا است و
آن روح شنوا است و آن روح گویا است و آن روح بویا است و آن روح المس
است ولکن این کماالتی که آن روح دارد وقتی که در خانه چشم تو بروز
میکند همان کمال بینایی تو بروز میکند ،وقتی که به گوش تو آمد کمال
شنوایی تو بروز میکند بشرطی که خواب نرود که اگر خواب برود نمیشنود
آنچه میگویم و اگر خواب نرود آن روح وقتی که به خانه گوش بروز کند
کمال شنوایی بروز میکند و از خانه بینی که بروز کرد فهم او از برای بوها
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ظاهر میشود ،و از دست که ظاهر میشود فهم او از برای سردی و گرمی و
نرمی و زبری ظاهر میشود ،و از دهان که بروز میکند فهم او از برای مزهها
ظاهر میشود .حال همچنین به همینطور حجت خدا از برای او کماالت
بسیار است ولکن از عرش کمالی از کماالت او بروز میکند و از کرسی
کمالی از کماالت او بروز میکند و عقل او از عرش ظاهر میشود و علم او
از کرسی ظاهر میشود و همچنین هر کمالی از کماالت او در آسمانی از
آسمانها ظاهر میشود و همچنین هریک از آسمانها کاری از او برمیآید ،همه
کارها از هریک برنمیآید .پس هیچیک از این آسمانها و این عناصر کامل
نیستند اما آنکه جامع جمیع کماالت است که همهکارها را میتواند بکند
انسان است که او را از ده قبضه خلق کردهاند .یک قبضه از عناصر این عالم
و هفت قبضه از آسمانها و قبضهای از عرش و قبضهای از کرسی .پس
خاصیت جمیع آسمانها و زمین از انسان به عمل میآید و کار همه آنها را
میتواند بکند از این جهت آیینه نماینده کل کماالت امام نشده و نماینده
جمیع کماالت امام بکله نشده به جهت آنکه از هر کمالی بقدر قبضهای
بیشتر ندارد و بقدر همان یک قبضه مینمایاند.
دقیقهای در اینجا عرض کنم ،شخص بنکدار در خانه خود انبارها از جنس
بسیار دارد و از هر متاعی قدری در یک طبق میکند و پیش دکان میگذارد
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تا مردم بدانند چه متاع دارد .اگرچه یک مشت گذاشته ولکن این مشت
نمونه آن است که در انبار از این جنس خروارها هست .حاال این انسان بمنزله
آن طبقهای کوچک است و انبارهای او جمیعا پیش آلمحمد است و خانه
همه کماالت ایشانند .اگرچه انسان مینمایاند عقل را ولکن نه این باشد که
جمیع عقل امام را بنمایاند ،و اگرچه انسان مینمایاند علم امام را ولکن نه
این است که جمیع علم امام را میداند بقدر همان یک قبضهای که از علم
امام دارد مینمایاند نه زیادتر و همچنین از هر کمالی از کماالت امام را
قدریش را مینمایاند و اینکه فرمودند سلمان علم علم محمد و علی سلمان
دانست علم محمد و علی را ،حاال میپرسم علم محمد و علی هردو یکی
است یا غیر هم؟ آیا محمد میدانست آنچه را که علی میدانست؟ البته
میدانست و آیا علی میدانست آنچه را که محمد میدانست؟ البته میدانست،
پس یکی است و اگر یکی است پس چرا دیگر این علم را دو تا گفتند؟ اگر
یکی را هم میگفتند کفایت میکرد و به این حساب باید غیر هم باشد .پس
حاال سلمان باید افضل باشد به این حساب العیاذ باهلل چراکه آنها هر یکی
علم دیگری را نمیدانستند و سلمان علم هر دو را میدانست و حال آنکه
سلمان نوکر ایشان است و شاگرد ایشان است و بندهای است از بندگان
ایشان .پس معنی اینکه سلمان دانست علم محمد و علی را این است که از
علم محمد بهرهای داشت و از علم علی بهرهای داشت و قدری از علم ایشان
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را میدانست و تمام علم محمد را نداشت بلکه تمام علم محمد در سینه علی
هم نبود به جهت آنکه امام است و محتاج است به پیغمبر و پیغمبر از همان
یک کلمه علمی که داشت تعلیم علی میکرد و میکند و تمام نمیشود و
هرچه ابداالبد تعلیم علی میکند همه از همان یک کلمه است.
باری ،مراد از علم محمد علم اجمال است و مراد از علم علی علم تفصیل
است ،علم محمد علم غیب است و علم علی علم شهاده است ،علم محمد
علم امر است علم علی علم خلق است ،علم محمد علم حق است و علم علی
علم خلق است ،علم محمد علم روحانی است علم حضرت امیر علم جسدانی
است .پس سلمان نوع علم پیغمبر و نوع علم امیرالمومنین را دانست نه تمام
علم محمد و علی را .حال همچنین شیعه و مومن اگرچه دارای همه این
مراتب است لکن نه این است که این انسان که دارای جمیع مراتب شد دارای
جمیع کماالت پیغمبر و دارای جمیع کماالت حضرت امیر و دارای جمیع
کماالت حضرات ائمه علیهم السالم باشد ،بلکه هر مومنی بقدر قابلیت خود
و ظرفیت خود از علم ایشان و کماالت ایشان دارا است .پس اگر چه گفتیم
انسان آیینه سرتاپا نمای امام است اما معنی آن این است که آیینهای است که
از سر قدری مینمایاند ،از چشم قدری ،از گوش قدری ،از سینه قدری ،از
دست قدری ،از پا قدری و از جمیع اعضای تو قدری و همه مراتب را دارد
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و نه این است که دیگر این شیعه احتیاج به امام نداشته باشد بلکه شیعه از
وقتی که تولد میکند ابداالبد همیشه تا ملک خدا هست احتیاج به امام خود
دارد و باید از امام فیض به او برسد و ابداالبد فیض به شیعه میرسد و کسب
علم میکند و کسب کماالت از امام خود میکند و همیشه محتاج است و
علی االتصال از امام فیض به او میرسد .پس انسان یک کلمهای است که در
او همه حروف این عالم پیدا میشود .آیا نمیبینی که الف همان الف است
و دیگر باء نیست و باء همان باء است دیگر جیم نیست و جیم همان جیم
است و دیگر دال نیست و دال همان دال است حروف دیگر نیست ولکن
ابجد کلمهای است که هم الف دارد هم باء دارد هم جیم دارد و هم دال
دارد .همچنین انسان کلمهای است که هم عرش دارد هم کرسی دارد هم
آفتاب دارد هم ماه و ستارگان ،آنچه جمیع آسمانها دارند او دارد .٭ آنچه
خوبان همه دارند تو تنها داری ٭ و همچنین انسانهای دیگر و آن کاملین
دیگر هم باز مختلف میشوند بعضی از همه دارند و خیلی دارند و بعضی از
همه دارند و کمتر دارند و بعضی از همه آنها دارند و کمتر از آنها دارند .و
این مسأله را ضبط کنید که یکوقتی برای شما ثمر دارد که آنجا این مسأله
بکار شما میخورد .مقصود این بود که اگر بقالی بر در دکان از هر متاعی
ده من گذارده باشد ،ماست ده من ،روغن ده من ،و همچنین از هر جنسی
ده من داشته باشد و این دکان در میانه بازار است و در میان چهار سو است
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مثال ولکن بقالی سر محله است آن هم هرچه آن بقال دارد از ماست و کشک
و نخود و عدس و امثال آنها از همه آنها مثال از هر یکی یک چهار یک دارد
و تو که سیسنگ ماست کفایت تو را میکند که این بقال سر محله هم
دارد .تو سیسنگ نخود میخواهی بقدر کفایت تو دارد و همچنین از هر
متاعی از جمیع متاعها که تو میخواهی بقدر کفایت تو همینجا هست و
دارد نهایت آن بقال ده من دارد ،هرچه میخواهد داشته باشد ،هر چه تو
بخواهی و کفایت تو را بکند که این هم دارد .کاسه چه میداند دریا بزرگتر
است یا حوض ،کاسه را دریا پر میکند و حوض هم پر میکند ،دیگر
نمیداند حوض بزرگتر است یا دریا .حوض خود را کوچکتر میداند و در
جنب دریا خود را مضمحل میداند ولکن دخل به کاسه ندارد .مثل آنکه
شایسته ما نیست که بگوییم حضرت صادق اشرف است یا حضرت باقر،
حد ما نیست ،ما چه میدانیم؟ چراکه هریک از آندو بقدر کفایت ما بلکه
بقدر کور شدن چشم ما از برق و لمعان دارند .وقتی که این عالم و آن عالم
هردو از حوصله تو بیرون است و هردو را اسراری است ،تو چه میدانی اسرار
کدام بیشتر است .هریک از آنها که بقدر کفایت تو دارند مقدم بر تو هستند،
هردو واسطهاند و فیض به هردو میرسد و هردو از ده قبضه دارند نهایت
یکی اکمل است و دیگری کامل .اما سایر مردم از این قبضهها ندارند .آیا
نمیبینی جاهل علم از او بروز نکرده به جهت آنکه از علم در او قبضهای
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نیست .پس نه هرکس صاحب همه مراتب است بلکه هرکس بقدر قابلیت
خود حصهای و بهرهای از هر مرتبه دارد نهایت از اصل آن مراتب ندارد و از
ظل و سایه آن دارد و از این جهت در رتبه رعیت شد و با وجودی که در
رتبه رعیت شد باید اطاعت کند ،باز نگاه به زنهای مردم میکند ،گوش به
سخن من نمیدهد و نگاه به زنها میکند .چرا نگاه کند؟ باید نگاه نکند.
پس این انسان خانه کاملی است و صاحب حجرههای بسیار یا انسان قریهای
است که صاحب خانههای بسیار ،یا شهری است که صاحب خانههای بسیار
است .پس این بزرگواران شهرها و منزلها و قریههایی هستند که واسطهاند
میان ضعفای شیعه و میان امام علیه السالم این است که خداوند عالم
میفرماید و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهره و قدرنا فیها
السیر سیروا فیها لیالی و ایاما امنین قرار دادیم ما میان ضعفای شیعه و میان
آن قریهها و شهرهای مبارکه قریههای ظاهره و حکم کردیم که سیر کنند
در آنها در شب و روز .پس شیعیان کامل و آن کسانی که راویان آثار
آلمحمد علیهم السالم و حامالن علم آلمحمدند و فقهای آنهایند قریههایی
هستند ظاهره و واسطهاند و میفرماید و قدرنا فیها السیر و حکم کردیم که
در آن قریهها سیر کنند که سیر نتوان کرد مگر در آنها و حکم میکند بطور
وجوب و امر خدا برای وجوب است و میفرماید سیروا فیها لیالی و ایاما
امنین سیر کنید در آن قریهها شبها و روزها که ایمن هستید از این شیاطین و
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دزدهای دیگر که در راهند او لمیروا انا جعلنا حرما امنا و یتخطف الناس من
حولهم أفبالباطل یومنون و بنعمه اهلل یکفرون آیا نمیبینید اطراف آن خانه را
حرمی قرار دادیم امن و امان و ربوده میشوند مردم از اطراف آن حرم؟ و
ببینید که از اطراف این قریهها چهبسیاری از مردم که نصرانیان آنها را
ربودهاند و نصرانی کردهاند ،و چهبسیاری از مردم که یهودیان آنها را ربودهاند
و بردهاند و یهودی کردهاند ،و چهبسیاری از مردم که مجوسیان از اطراف
آن حرم آنها را ربودهاند و مجوسی کردهاند ،و چهبسیاری از مردم که سنیان
آنها را ربودهاند و بردهاند سنی کردهاند ،و چهبسیاری از مردم که هندوان
آمدهاند و آنها را ربودهاند و هندو کردهاند و هنوز به طریقه آنها هستند و این
مذهب تناسخ را از کتاب هندوها برداشتهاند .باری مردم از اطراف این قریهها
ربوده شدهاند .پس مردم از اطراف این قریهها ربوده میشوند ،چشمتان را باز
کنید که هریک چه مذهب اختیار کردند ،چه مذهبهای باطلی گرفتند و اگر
احیانا هم از اصل مذهب بیرون نرفتند لکن از معاصی کلی اجتناب نکردند
و هی مرتکب معاصی کلی شدند و بسا آنکه آنها را رساند به جایی که بکلی
آنها هم از یاد مذهب افتادند و بیمذهب شدند از بسیار رخصتدادن نفس به
معاصی .عبرت بگیرید که چگونه ربوده شدند! و اگر گیرم که مذهب را
هم از دست نداده باشند و به زبان و به ظاهر هم مذهبی داشته باشند لکن
وقتی که خوب نگاه میکنی حقیقت ندارد و همین محض ظاهر است و اگر
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گیرم احیانا فرضا حقیقت داشته باشد میبینی که باز آنها در معاصی منهمکند
و انکار فضائل امیرالمومنین میکنند و عداوت با اولیای امام علیه السالم
میکنند.
بشارتی به شما بدهم که شاد شوید و دیدههای شما روشن شود ،گمان
نمیکنم کسی دیگر اقرار به جمیع آنچه از آسمان نازل شده غیر از شما داشته
باشد .از آسمان توحید نازل شده و شما اقرار به آن دارید و چهبسیاری از
مردم که اقرار به توحید ندارند ،از آسمان توحید و نبوت نازل شده و شما
اقرار به آن دارید و چهبسیاری از مردم که اقرار به آن ندارند ،از آسمان توحید
و نبوت و امامت نازل شده و شما اقرار به آن دارید و شما به ائمه اقرار دارید
و چهبسیاری که اقرار به بعضی از ائمه ندارند و در میانه آنها بعضی اثنیعشری
ماندند و آنها هم کارشان به جایی رسید که انکار وجود امام آخر را هم
کردند .و چهبسیاری از مردم که در بالد شیعه هستند و اقرار به امام خود
ندارند و بروز نمیدهند و بیمذهب ماندهاند .و از آسمان نازل شده توحید و
نبوت و امامت و والیت اولیاء و عداوت اعداء و شما اقرار به همه اینها دارید
و بسا آنکه کسانی اقرار دارند به توحید و نبوت و امامت در ظاهر ولکن با
اولیای خدا عداوت میکنند و والیت اولیاء و عداوت اعداء را ندارند .و از
آسمان نازل شده فضائل آلمحمد علیهم السالم و شما اقرار دارید و
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چهبسیاری که آنچه را که گذشت اقرار دارند و فضائل ایشان را اقرار ندارند
و منکرند و تو آنچه عقلت میرسد اقرار میکنی و قبول میکنی و آنچه هم
عقلت نمیرسد مجمال میگویی اعتقاد ما در این مسأله اعتقاد محمد و
آلمحمد است و آنچه غیر از ربوبیت و نبوت است در حق ایشان هرچه گفته
شود قبول داری از این است که میگویی مومن بسرکم و عالنیتکم و
شاهدکم و غائبکم و اولکم و اخرکم و ظاهرکم و باطنکم و مفوض فی
ذلک کله الیکم و تولیت اخرکم بما تولیت به اولکم و همچنین پس معلوم
شد که شماها اقرار به جمیع آنچه از آسمان نازل شده دارید و دیگران ندارند
و اینها که در این راه نیستند ربوده شدهاند و شما ربوده نشدهاید .پس سیروا
فیها لیالی و ایاما امنین سیر کنید در این قریهها که ایمنید .شما از حکایات
خود غافلید چرا که شما اقرار دارید به جمیع آنچه از آسمان نازل شده و این
خیلی حکایت است ولکن آرزوی من این است که شما دائم بر خود
خشمناک باشید و دائم خود را مقصر بدانید و این دعا را دائم بخوانید اللهم
التجعلنی من المعارین و التخرجنی من حد التقصیر ولکن آنکه از باال نگاه
میکند عذر شما را هم میپذیرد و میداند که شما معصوم نیستید و از شما
خطا سر میزند و خدا شما را معصوم خلق نکرده .شیطان چون نمیتواند
شما را از راه بیرون کند در اعمال شما وسوسهها میکند و اما از اصل ایمان
شما مأیوس است و چون از او مأیوس شده میآید به سروقت اعمال شما و
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میخواهد اعمال شما را فاسد کند و این کارها را میکند و اصل ایمان شما
برقرار است و عیب نمیکند ،سهل است اگر قومی از شما را هم وسوسه کند
در اعتقادات شما و کفرها بگوید باز شما حافظ دارید ،مطمئن به حافظ
باشید ،این وسوسه از خارج قلب شما است و توی قلب شما از این وسوسهها
پاک است .مثال اگر تو در اطاق خود باشی صدای یهودی از بیرون بیاید و
حرفهای یهودی بزند ،به گوش تو حرفهای یهودی میخورد و تو هم بدت
میآید ،یا حرفهای نصرانی از بیرون اطاق میآید و از بیرون به گوش تو
میخورد و بدت هم میآید و همچنین این شیطان از بیرون قلب تو وسوسهها
میکند و این صداها را میکند و سخنان را توی گوش تو میکند و صدای
او در گوش تو میپیچد و تو هم صدای دیگری غیر از آن مزخرف نمیشنوی.
باری ،اینها را شیطان میگوید و میبینی که در اندرون سینه تو این حرفهای
یهودی و حرفهای نصرانی و حرفهای مجوسی و حرفهای سنی و حرفهای
صوفیگری و حرفهای بیمذهبی را میزند و تو وحشت داری از آن حرفها
و اینها از شیطان است ،از تو نیست .دلیل آنکه از تو نیست آن است که
مشمئز و متنفر میشوی و وحشت میکنی از آنها .آتش از سوزانیدن وحشت
نمیکند ،شیطان از وسوسه وحشت نمیکند ،سنی از محبت ابابکر وحشت
نمیکند ،برمیخیزد و مینشیند و یا عمر میگوید ،پایش را هم میگرداند و
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میگوید یا ابابکر و حظ میکند .اگر به تو این وسوسهها را گفته بود تو چرا
حظ نمیکردی؟ پس معلوم است که تو نیستی که این حرفها را میگویی.
سگ در شهر صدا میکند ،حاال که تو سگ نمیشوی! پس اگر بعضی از
شما ببینید که شیطان میآید در میان سینه شما و پارهای سخنان میگوید و
بعضی کفرها و زندقهها در قلب شما میگوید ،در آن ساعت او را به ذکری
روانه کن ،اگر نرفت تو هم در ذکر زیاد کن و ذکری دیگر بگو میرود.
سگ اگر از یک سنگ نرفت سنگی دیگر ،سه تا ،چهار تا سنگ که به او
زدی میرود و غالب آن است که تا رو به سگ میکنی و با او نزاع میکنی
او هم صدا میکند ،خیره میشود و چون او را گذاشتی و رفتی دیگر صدا
نخواهد کرد .این مجرب است ،تا مواجه با شیطانی و رو به او داری او هم
وسوسه زیادتر میکند .تو میخواهی شیطان را مومن کنی؟ این نمیشود.
پیغمبر نکرد ،خدا نکرده ،تو میخواهی او را مومن کنی؟ میخواهی نظر به
او بکنی و او را نبینی؟ میخواهی گوش به صدایش بدهی و حرف او را
نشنوی؟ این نخواهد شد ،بگذر از او ،متعرض او مشو و برو پی کار خود آن
هم از تو ناامید میشود .اگر از پشت سر تو دست بر هم زد و شروع کرد به
هلهلهکردن که خوب فرارت دادم ،باز متعرض مشو چنانکه خدای تو فرموده
و الیلتفت منکم احد و امضوا حیث تومرون ملتفت نشود از شما احدی و
بگذارید و بروید آنجایی که مأمورید و آنچه را که مأمورید ذکر کثیر است،
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برو جواب او را مده .و آنچه تجربه شده بعد از آنی که گذشت ،خدا به تو
عنایت میکند و جواب شبهه برای تو در قلب تو القا میشود ،چون پناه به او
بردی شمشیر برهان قاطعی بدست تو میدهد ولکن اگر بیحربه هستی
چارهاش را نمیتوانی بکنی بجز اینکه بگذاری و بروی .و مثل تو و شیطان
و خدا مثل شبان است و سگ ،و تو آن گوسفندی و شبان خداوند عالم است
و سگ شیطان است .همینکه این سگ تو را میبیند بنای فریاد میگذارد به
شبان که پناه میبری و میگویی ای شبان صدا بزن سگ خود را ،شبان
میگوید چخ! دیگر صدا نمیکند .و پناه که به شبان بردی به یک کلمه او
را ساکت میکند .این شیطان سگ این شبان است که نگذارد غریبه داخل
این آغل بشود ولکن وقتی شبان اذن به سگ میدهد هرکه غریبه است و در
این آغل آمده او را میدرد و هالک میکند .حاال ممنون شیطان نیستی که
نمیگذارد که یک نفر از اوالد خودش داخل دسته حق بشود؟ چراکه دسته
حق طیبینند ،صالحینند ،دسته حق خوبانند ،دسته حق ازکیا هستند ،اصفیا
هستند ،متقیانند .بلی اگر کسی بیاید در آغل و بخواهد بطور نفاق بیاید ،آن
شبان آنوقت به سگ اشاره میکند که او را از هم میدرد و هالک میکند
آن منافق را .شبان ما هر وقتی که دید منافقین زیاد شدند شیطان را میگوید
تا آنها را هالک کند و از دسته حق بیرون کند .خداوند میفرماید الم أحسب
الناس انیترکوا ان یقولوا امنا و هم الیفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم آیا
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مردم گمان کردهاند ما آنها را وا میگذاریم بمحض اینکه گفتند ما ایمان
آوردیم و ایشان را امتحان نمیکنیم؟ و بتحقیق که ما امتحان کردیم کسانی
را که پیش از ایشان بودند سنه اهلل التی قدخلت من قبل و لنتجد لسنه اهلل
تبدیال فلیعلمن اهلل الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین پیشینیان را ببینید چگونه
آزمایش کردیم و مفتون نمودیم!
باری ،سخن در این بود که حاال شیعیان در راهند و مابین شیعیان و امام
خداوند قریههای ظاهره قرار داده .قریه آن است که خانههای بسیار بهم
متصل باشد .حاال امام چطور قریهای است و چه خانهها در او است؟ یک
خانه او اسمی از اسماء الهی ،خانه دیگر او اسمی دیگر از اسماء الهی است
و خانه دیگر اسمی دیگر و همچنین جمیع صفات خدا و انوار خدا در خانهای
از خانههای امام ساکن است و به این واسطه امام شهر شده و شیعیان هم
قریههای بسیارند بهم پیوسته و در هر خانهای از خانههای شیعیان نوری از
انوار امامشان سکنا کرده و شیعیان کامل شدند قریهها .آیا عبرت نمیگیری
که آفتاب آسمان را آفتاب میگویند و آفتاب زمین را هم آفتاب میگویند؟
به جهت اینکه این نور آن است ،آن گرد است این هم گرد است ،آن زرد
است این هم زرد است ،آن درخشان است این هم درخشان است .اگرچه در
هر آنی این آیینه محتاج است به آن لکن در همهچیز مثل هم هستند .پس
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چون امام شهر است شیعه او هم شهر است و قریه است اما باید آنا فآنا از آن
قریههای مبارکه که امام باشند بار کند فیضها و مددها را و برای این قریهها
بیاورد و آنقدر خدا برکت به آن قریهها داده که اگر ابداالبد هرچه بار کنند
از این قریهها و ببرند هیچ چیز کم نمیشود .اگر صدهزار قوم بیایند پیش
چراغ و از چراغ نور تحصیل کنند و هر قومی پس از قومی بیایند و هی نور
از آن چراغ ببرند و بر بدن ایشان بتابد و به نور این چراغ معرفت به احوال
بدن خود و رنگهای لباس خود و طعام خود حاصل کنند و بروند و باز قومی
دیگر بیایند و به نور او معرفت پیدا کنند و همچنین ،ببین چه برکت خدا در
این چراغ قرار داده که هرچه از نور او فیض ببرند و بهره یابند هیچ کم
نمیشود .وقتی چراغ اینطور باشد نوربخشی محمد و آلمحمد چگونه
است! و حال آنکه،
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را
اگر نازی کند از هم بپاشد جمله قالبها
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و جمیع عرصه ایجاد به نور او هدایت مییابند و برپایند و نه این است که
بروند از علم امام بردارند و بیاورند .تو سوره قل هو اهلل را از بر داری و هرچه
بخوانی از علم تو به قل هو اهلل کم نمیشود .حاال در سینه امام علیه السالم
جمیع علوم هست ،هرچه به مردم بدهد کم نمیشود ،اگر تا روز قیامت به
صدهزار کرور آدم تعلیم کند کم نمیشود .حدیث است العلم یزکو علی
االنفاق هرچه بیاموزی خاطرنشان تو بهتر میشود و همچنین است علم عالم.
پس عالم قریهای است که اگر جمیع عالم از علم او تعلیم بگیرند هیچ از
علم او کم نمیشود و اینها هم مثل هستند از برای نور امام و فیض امام ،بلکه
مثل هستند از برای هستی امام ،زیراکه امام هست و سایر کاینات به هستی
او هستند .اگر صدهزار چنین عالمها باشد همه هست و همه به هستی او
هست .امام خزانه خدا است و خزانه خدا نفاد ندارد .مثلی دیگر برای خزینه
خدا ،قطعه مومی را به شکل قند بساز و بشکن و باز به شکل قند بساز و
همچنین بشکن و بساز ،صدهزار مرتبه ،بلکه اگر تا ملک خدا هست از توی
این موم به شکل قند بیرون بیاوری هیچ چیز کم نمیشود و هر مرتبه هم که
بیرون میآوری یک مرتبه شمرده میشود و غیر مرتبه دیگر شمرده میشود.
اولی دویمی سیمی و همچنین این زمین و عناصر خزانه چندهزار انسان است،
او را میشکنند بطوری دیگر و رنگی دیگر و شکلی دیگر بیرون میآورند
و اگر تا ملک خدا هست شکلهای رنگارنگ و طورهای مختلف انسان بیرون
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آورند باز بیرون میآید و اینها هم که بیرون میآیند همه شمرده میشوند.
ببین چه خزانهای قرار داده! لکن از همین خاک خاک بیرون میآید نه غیر
خاک ،از مرکب همین حروف هرچه بخواهی بیرون میآید ،باز حروف را
بر هم بزن و باز از توی آن حروف بیرون بیاور همین حروف از مرکب بیرون
میآید نه غیر حروف .از توی مرکب نمیشود یک شمشیری بیرون آورد
ولکن آن وجود مبارک و آن خزانه ،خزانه بزرگی است و آن قریه عظیمی
است و آن سواد اعظمی است که نقشهای جمیع کاینات جمیعا از آن سواد
بیرون میآید و چنان خزانهای است که هرچه بیرون میآید تمام نمیشود و
نور ایشان را نهایتی نیست .پس آن بزرگوارانند قریه مبارکه و چنان قریهای
هستند که در هر آنی یکچیزی غیر چیز اول بیرون میآورند و در هر طرفه
العینی ملکی غیر از ملک اول بخواهی بیرون بیاوری بیرون میآید این است
که میفرماید و ان تعدوا نعمه اهلل التحصوها و همان بزرگوارانند نعمت خدا
که احصا نمیتوان کرد آنها را.
دقیقهای عرض کنم و آن این است که حاال از همچو کریمی و از همچو
کرمی مأیوس میتوان شد؟ نه واهلل ،سزاوار نیست مأیوس شدن و هیچکس
از در این خانه ناامید برنمیگردد ولکن چیزی که هست تو درست توجه
نمیکنی ،از روی یقین و توکل و حسن ظن طلب کن چگونه ناامیدت
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میکنند! ناامیدت نمیکنند .لقمان به پسرش وصیت کرد که ای پسر چنان
امیدی به خدا داشته باش که اگر گناه ثقلین را بکنی امید مغفرت داشته باشی.
و این امید تو همان ظرفی است که از این خرمن باید جنس ببری ،امید تو
همان کاسهای است که از این دریا باید آب برداری ،امید تو جوال تو است
و خرمن جنس اینجا است ولکن تو جوال بیاور و هرچه میخواهی از این
خرمن ببر .ولکن جماعتی جوال نیاوردهاند و چیز میخواهند .و چه کریمی
که یأس از او را کفر قرار داده که و التیأسوا من روح اهلل انه الییأس من روح
اهلل اال القوم الکافرون ظرف بیاور و از این خرمن ببر ،هرچه میتوانی ظرف
بیاور و ببر .تو هرچه ظرف بیاوری به تو میدهند ،صدهزار مرتبه بیا و کاسه
بیار ثواب ببر ولکن میخواهی نیایی و بیایند ناز تو را بکشند و به تو چیزی
بدهند؟ احتیاجی به تو ندارند.
گر جمله کاینات کافر گردند
بر دامن کبریاش ننشیند گرد
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پس حسن ظن به چنین خدایی باید داشت و امید به چنین خدایی باید داشت.
پس ایشان را چنان کریمی بدان که هرکس به هرجا و هر وقت به هر طور
رو به ایشان کند خائب و خاسر برنمیگردد .اهل مصر جمع شدند پیش
فرعون که رود نیل کمآب شده و تو خدایی آب به ما بده .رفت در پشت تلی
نشست و عرض کرد خدایا میدانم که چیزی نیستم ولکن ما را در پیش این
قوم خجالت مده و آب عطا کن .فیالفور دعایش مستجاب شد .کافر از در
این خانه مأیوس نمیشود ،تو برو در خانهشان با قلب مطمئن و ساکن و از
روی یقین بخواه و حاجتت را بگیر ،چنانچه خواستند مردم و حاجات خود
را گرفتند مگر اینکه در آن حاجت ضرر تو باشد و آن را از تو منع کنند از
راه لطف و مهربانی بلی مضایقه نیست ،تو بعد از آنیکه خودت ضامن ضرر
خودت بشوی و بگویی پای خودم ،آنچه هم ضرر تو است به تو میدهند.
میداند اگر هزار تومان پول به این بدهد مصلحتش نیست ،میرود مثال شراب
میخورد و هزار خالف شرع با این پول میکند ،ضررهای دنیایی برای او
دارد ولکن وقتی که شخص گفت ضررهایش پای خودم تو بده ،ایشان هم
میدهند و هزار تومان را هم به او میدهند و ایمان او بسا آنکه به این هزار
تومان تلف میشود .طبیب مهربان میداند برای محرقه گرمی خوب نیست و
تو مریضی و محرقه داری ،هی التماس میکنی که بگو باقلوا به من بدهند و
او نمیدهد از راه رأفت و مرحمت و لطف و مهربانی است ولکن وقتی که
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اصرار زیاد کرد و ضررش را پای خود گرفت به او میدهد و میخورد و
هالک میشود چنانکه خیلی از مردم به الحاح و التماس اوالد گرفتند از امام
و خیر از اوالد ندیدند مثل آنکه کسی میگفت خدایا از آخرت گذشتم دنیای
مرا به من بده.
باری ،این معنی مختصری بود از اینکه امام تو قریه مبارکه است و بعد از
ایشان شیعیان ایشان قریه مبارکهاند .اینکه آنها را مبارکه گفتند دلیل آن است
که شیعیان برکت ذاتی ندارند ،و اینکه اینها را ظاهره گفتند دلیل آن است
که آنها باطنه باشند .چه میشود که اینها هم نسبت به مادون خود قریه مبارکه
باشند مثل آفتاب زمینی که آن هم آفتاب است چنانکه آفتاب آسمان هم آفتاب
است و برکت اصلی و ذاتی در شیعیان نیست و برکت شیعیان برکت امام
است صلواتاهلل علیه.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه شانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
چون در سالهای قبل طریقهای از روی حکمت اختیار کرده بودیم و هر ساله
در این ایام تا شبهای احیاء کیفیت ظهور و رجعت را میگفتیم به جهت
تجدید امر و هر امری را که انسان تجدید نکند البته از قلب او خواهد رفت
و از این جهت است که خداوند عمده امور ادیان را که شهادتین باشد در
اذان قرار داده که در گلدستهها بگویند و فریاد کنند تا همهکس بشنود .و در
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نماز ،در اول اذان و اقامه قرار داد و در آخر تشهد قرار داد که شهادت به
وحدانیت خدا و رسالت محمد صلی اهلل علیه و آله بدهند و اگر این تجدید
نبود مردم بکلی دین را فراموش میکردند و از خاطرشان میرفت .نمازی را
که عمده بود قرار داد که در شبانهروز پنج وقت نماز کنند و در هر نمازی
اذان و اقامه و شهادت به وحدانیت خدا بدهند و شهادت به رسالت محمد
صلی اهلل علیه و آله بدهند و قرائت کتاب او را بکنند تا فراموش نکنند و از
نظرشان نرود .و این مجرب است که هرکس حرمت چیزی را منظور نداشت
بزودی از نظرش میرود و عظم او در نظر او تمام میشود .حرمت توحید را
منظور نداری عظم او تمام میشود ،حرمت پیغمبر را منظور نداری و ذکر او
را نکنی عظم او از نظر تو میرود و کمکم فراموش میکنی و در نظر تو
خفیف میشود ،حرمت ائمه را منظور نداری و تجدید عهد نکنی و ذکر
ایشان را ننمایی ،به زیارت ایشان نروی ،ایشان را فراموش میکنی در نظر تو
کمکم خفیف میشود .و این طبیعت انسان است که هرچه را حرمت نداشت
عظم آن از نظرش میرود و از خدا عظیمتری نمیشود و چون کسی حرمت
خدا را نداشت کمکم در نظر او خفیف میشود و عظم او از پیش نظرش
برداشته میشود و مخالفت خدا پیش او عظمی ندارد و غیبت میکند و قسم
دروغ میخورد و باکی ندارد و در نظر او عظمی ندارد .یکی از حرمتداری
خداوند عالم دوام ذکر و توجه به او است و دوام غفلت حرمت نداشتن است.
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چون از خدا غافل شدی عظم برای خدا برای تو باقی نمیماند و همچنین
حرمت پیغمبر دوام ذکر پیغمبر و همیشه به یاد او بودن است ،حرمت ائمه
ذکر ایشان و دوام توجه به ایشان است .احترام ایشان یکی این است که دائم
به ذکر ایشان باشی و اسماء ایشان را در حال سخریه و استهزاء نبری چنانکه
بعضی در حال سخریه میگویند فالن را ببین ماشاءاهلل ماشاءاهلل و این سخریه
به اسم اهلل است .در هر موضع بیجایی ،در مقام خنده ،در مقام شوخی ،در
مقامات سخریه و استهزاء اسم ایشان را نباید برد و اینها همه حرمت را میبرد
و حرمت را که برد عظم از نظر برداشته میشود .و همچنین است هرگاه
حرمت ندارند برادران مومنین را و چون حرمت نگاه نداشتهاند و به نور ایمان
نگاه نکردهاند به یکدیگر از نظر هم رفتهاند حتی اینکه فحش به هم میگویند
و اذیت هم میکنند و هیچ باکشان نیست و عظمی ندارد در نظر ایشان.
وقتی عظم خدا اینطور باشد چه توقعی داری که عظم برادران را بدارند؟ و
این میزان باشد برای شما ،ببینید شخص با خدای خود چگونه است ،به خدا
خیانت میکند میخواهی به تو نکند! و همه کارها خراب شده ،حرمت علم
و حرمت نعمت را که منظور نداشتند عظم آن از نظرشان میرود از این جهت
علم در نظرها خوار شده .اگر مردم با جمیع مشاعر ملتفت علم باشند میبینی
که اگر یکروز از ایشان فوت شود مضطرب میشوند .گاه هست مدتها
میآید در مسجد و هرگز احتیاج به مسألهای بهم نمیرساند مثل آنکه در
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حمام شخصی یکی را دید گفت آمدهای حمام چه کنی؟ گفت آب ضرورم
شده .گفت چطور آدم آب ضرورش میشود؟ گفت آخر آدم که زنی دارد و
بچهای دارد و عیالی دارد ،البته آب ضرورش میشود .گفت حاال من چند
سال است که زن دارم ،هفت هشت تا اوالد دارم و هنوز آب ضرورم نشده
است .باری ،هرگز مسأله احتیاجشان نمیشود ،گاه میشود مدتها میگذرد
یکی نمیآید از من مسألهای بپرسد .من خودم خود را فقیه میدانم و باز
خودم احتیاج به مسأله هم میرسانم ،کأنه اینها معصومند که هرگز محتاج
به مسأله نمیشوند و البته عصمت ندارند و یکجاییش که خراب بشود
باکشان نیست .اینها همه به جهت بیاعتنایی به دین است و بیاعتنایی به علم
است .و حرمت دعا را که مراعات نکردند خداوند آن حالوت ذکر محبوب
را و لذت مناجات را از ایشان برداشته .پس این بابی بود از علم که حرمت
نعمت را که شخص نداشت کمکم نعمت کم میشود تا تمام میشود.
خداوند این نعمت را داده به دست مالئکه رحمت آوردهاند برای تو ،تو شکر
آن را نمیکنی و حرمت آن را نمیداری و قدر آن را نمیدانی و عماقریب
نعمت را از تو میگیرند به جهت آنکه حرمتش را منظور نمیداری .حرمت
صحت و قدر صحت که خدا به تو داده نمیداری عماقریب خداوند از تو
خواهد گرفت ،و امنیت خداوند به تو داده قدر آن را که ندانی خدا از تو سلب
میکند.
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حاال از جمله اموری که باید حرمت داشت ذکر امام زمان است و از بس
ذکر امام را نکردهاند چنان امام را فراموش کردهاند که گویا نیست که اگر
هم بگویند هست مثل این میدانند که جنی هست ،میگویند باشد؛ و گویا
مالک هیچ چیز در دنیا نیست و هیچکس احتیاجی به او ندارد ،او هم کسی
هست مثل ماها نهایت دیده نمیشود .چون مردم چنین شدند و حرمت
نداشتند عظم او را هم خداوند از نظر آنها برد و به این واسطه قومی شک
کردند و کافر شدند و بعضی هم که شک نکردند و کافر نشدند آنها هم
حرمت و عزت امام و عظم امام از نظرشان تمام شد ،نهایت وقتی اسم امام
را میبرند میگویند بلی هست و حال آنکه در هر آن باید حرمت او را داشت
و در هر آن باید ذکر او را کرد و همیشه باید به یاد او بود .و در زیارت
جامعه میخوانی و مقدمکم بین یدی طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل
احوالی و اموری ای سادات من! من شما را پیش روی خود میدارم در همه
احوال خودم و در همه حاجتهای خودم و در همه امور خودم اقتدا به شما
میکنم ،تأسی به شما میکنم ،استمداد از شما میجویم ،شما را وسیله خود
در پیش خدا میکنم ،خدا را به شما قسم میدهم؛ غرض اینکه انسان باید
همیشه متذکر امام خود باشد.
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و همچنین از اعظم عبادات شما انتظار فرج کشیدن است برای ایشان،
دوست باید همیشه انتظار فرج ایشان را بکشد اما نه اینطور که هر وقت
اسمش را ببرند به زبان خود بگوید عجل اهلل تعالی فرجه بلکه باید مثل انتظار
کشیدن دوستی که به محبوبش وعده داده باشد که فالن وقت میآیم ،ببین
دوست در آن وقت چه حالتی دارد! و این اعظم عبادات شما است .انتظار
فرج و انتظار ظهور دولت مراقب بودن و دعا کردن و مراقب اخبار و آثار
بودن است .حاال از اینکه همیشه چنین باشید گذشتیم ،اقال سالی یک مرتبه
تجدید عهدی بکنیم و چون هر ساله عهدی تازه میکردیم امسال هم عهدی
تازه کرده باشیم و دخلی هم به من ندارد اگر چه و ال قوه اال باهلل اصل این
درس و نماز و موعظه و مسجد و همه این کارها که میکنیم تجدید عهد
ایشان و ذکر ایشان و یاد ایشان است.
پس شروع میکنیم و ال قوه اال باهلل در آن و برای این مطلب مقدمهای ضرور
است و آن این است که خداوند عالم این عالم را به منزله انسانی ساخته ولی
انسان بزرگ و تو انسان کوچک هستی زیراکه آنچه در تو است در این عالم
هست و آنچه در این عالم است در تو هست ،هرچه تو را برای آن آفریدهاند
عالم را هم برای آن آفریدهاند و هرچه عالم را برای آن آفریدهاند تو را هم
برای آن آفریدهاند .آن هم انسانی است نهایت آن بزرگ است و تو کوچکی،
صفحه | 246

آنچه تو داری او دارد و آنچه او دارد تو داری چنانچه در آن اشعار منسوب
به حضرت امیر است:
دواوک فیک و ماتشعر
و داوک منک و ماتبصر

اتزعم انک جرم صغیر
و فیک انطوی العالم االکبر

یعنی درد تو در خود تو است و تو نمیبینی و دوای تو را هم که خدا برای آن
درد خلق کرده در نزد خود تو است و تو نمیدانی .آیا نمیبینی غفلت در تو
است و تذکر هم در تو است که دوای آن باشد؟ و اگر بواسطه شیاطین گمراه
میشوی و این درد را داری ،مالئکه هم که دوای این درد هستند در تو
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هستند .اگر بواسطه نفس اماره دردها در تو پیدا شده عقلی هم در تو هست
که دوای آن دردهای تو است؛ و از برای این برهان میآورد و میفرماید:
و انت الکتاب المبین الذی
باحرفه یظهر المضمر

یعنی تو آن کتاب ظاهرکننده حق و باطلی و تو آن کتاب ظاهرکننده علومی،
تو آن کتاب ظاهرکننده اسماء و صفات خدا هستی ،تو آن کتاب ظاهرکننده
احکام و شرایعی که به حروف آن کتاب حروف پنهانی آشکار میشود .و
بعد میفرماید آیا تو گمان میکنی که تو جثه کوچکی هستی و بدن حقیری
هستی و حال آنکه عالم بزرگ را خدا همه را در تو درهم پیچیده و همه را
در تو گذاشته .پس معلوم شد که عالم هم مثل تو انسانی است پس هرچه در
این عالم هست در تو هم هست و هر چه در تو است در این عالم هست.
حاال از اولی که خدا بنیاد تو را کرده ،اول تو را از آب آفریده و اول هستی
تو آن نطفه و آن آب است همچنین این عالم را خداوند اول از آب آفریده.
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نشنیدهای که اول چیزی را که خداوند آفرید جوهری بود عظیم به عظمت
همه آسمانها و به نظر جالل و هیبت به او نظر کرد و آب شد و از آن این
آسمان و زمین را خلق کرد .و همچنین که تو ترقی میکنی خورده خورده و
از نطفه میآیی به علقه و از علقه به مضغه و از مضغه به عظام و استخوانبندی
میشوی و میآیی به لحم و روییدن گوشت و استخوانها و روح در تو دمیده
میشود و تولد میکنی و خورده خورده بزرگ میشوی و تربیت میشوی و
به مکتب میروی و خورده خورده ترقی میکنی و مراهق میشوی و به حد
تکلیف میرسی و انسانیت و عقل و شعور در تو پیدا میشود همچنین این
عالم را هم خدا به همین ترتیب خلق فرموده یکوقتی نطفه بود و یکوقتی
علقه بود ،یکوقتی مضغه بود و همچنین لحم و عظام بود و وقتی روح در
او دمیده شد که شش وقت میشود و این آن شش روزی است که میفرماید
خدا آسمان و زمین را در شش روز خلق کرده .روز یکشنبه روز نطفه او
بود ،دوشنبه روز علقه او بود ،سهشنبه مضغه او بود ،چهارشنبه روز استخوان
او بود ،پنجشنبه روز گوشت بر او روییدن بود ،روز جمعه روز انشاء خلق
آخر او بود ،روز شنبه خلقت این عالم تمام شده بود و در اصل خلقت ،خدا
این عالم را در شش روز آفرید چنانچه تو را هم در شش طور آفرید و اینها
را اگرچه روز اسمش را میگذاریم لکن به جهت تعبیر است .این شب و
روز به گردش آسمانها و به گردش آفتاب و ماه و ستارگان است و وقتی که
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آسمان و زمین نبود شنبه و یکشنبه کجا بود؟ و اینها تعبیر است که میآوریم
و در تعبیر چنین میگوییم و چنانچه آسمان و زمین را در شش روز آفرید
تولد بدن عالم را در شش روز قرار داد .همچنین تولد عقل عالم و روح عالم
را هم در شش روز قرار داد و حیات این عالم که روح آن است آن را هم در
شش طور خلق فرمود و روح این عالم شریعت است و ایمان است .نمیبینی
مومن زنده و کافر مرده است؟ میفرماید یخرج الحی من المیت و یخرج
المیت من الحی یعنی مومن را از کافر بیرون میآورد و کافر را از مومن.
نمیبینی میفرماید استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لمایحییکم اجابت خدا
و رسول کنید که پیغمبر آمده شما را زنده کند و معلوم است که پیغمبر
زندهکننده دلهای مردم است از این است که خداوند به پیغمبر میفرماید انک
التسمع الموتی و میفرماید انک التسمع من فی القبور تو به مردگان نمیتوانی
بشنوانی و تو نمیشنوانی به کسانی که در قبرها هستند و آنها که
روحاالیمانشان مرده و در بدنشان دفن شده .آخر مرده چطور است؟ مرده آن
است که هرچه فریاد میکنی نمیشنود ،اهل باطل را هم هرچه فریاد میکنی
نمیشنوند .به مرده هرچه بدهی نمیبیند ،کفار را هم هرچه از حق نشانشان
بدهی نمیبینند .مرده حرف را نمیفهمد اهل باطل هم هرچه حرف حق بزنی
نمیفهمند ،مرده همینطور کسی را میگویند.
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باری ،حیات این عالم به ایمان است ،اگر این حیات در عالم نباشد مرده
میشود و گندش و تعفنش عالم را میگنداند و برای روح این عالم هم مراتب
است به همانطور و حیات عالم به پیغمبران است .حاال روز اول زمان
حضرت آدم است که مقام نطفه شریعت را داشت .پس حضرت آدم آمد و
شریعتی آورد که نطفه روحاالیمان بود و زمان حضرت آدم روز یکشنبه بود.
حاال نطفه چقدر شعور دارد و چقدر درک حقایق میتواند بکند؟ و مردم آن
روز طاقت نداشتند که شرایع برای آنها بیان شود لهذا حضرت آدم آمد و
شریعتی آورد و از معرفتهای خدا و شریعت و دین بقدر فهم آنها و قوه آنها
بیان کرد و هیچ فهمی نداشتند و تفاوتهای مردم از زمان حضرت آدم تاکنون
تفاوت نطفه طفل است و شعور آن تا بلوغ و نزدیک بلوغ است از این جهت
تکلیفات شاقه برای ایشان نبود و حضرت آدم مدارا با ایشان میفرمود به
جهت کمی شعورشان .همین بس که در کل روی زمین چهار نفر بودند آدم
و حوا و قابیل و هابیل .و قابیل هابیل را کشت و از این جهت حضرت آدم
شریعتی الیق ایشان آورد که قابل شعور ایشان باشد .و حضرت آدم چون از
میان رفت باز چون مردم استعداد نداشتند و قوه پیدا نکرده بودند باز مردم
مأمور بودند به شریعت حضرت آدم عمل کنند و به سنت او راه روند تا آنکه
کمکم اوالد قابیل به سنت پدر خود راه رفتند و طغیان کردند و بنای شرارت
را گذاردند و اذیت سایر اوالد آدم را میکردند وصی حضرت آدم و مومنین
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اوالد آدم رفتند از دست آنها در گوشهای پنهان شدند و شیطان هم آمد پیش
قابیل و گفت هیچ میدانی چرا قربانی هابیل قبول شد و قربانی تو قبول نشد؟
به جهت آنکه او آتشپرست بود .و چون آن زمان عالمت قبول قربانی این
بود که میآمدند قربانی خود را در جایی میگذاشتند ،قربانی هرکس
میسوخت از او قبول شده بود و هابیل و قابیل هر دو قربانی خود را گذاردند
و قربانی هابیل قبول شد و سوخت ،قابیل بر آن حسد برد و او را کشت .و
بعد از آنیکه حضرت آدم از دنیا رفت و وصی او و اوالد مومنین او پنهان
شدند شیطان آمد و قابیل را به آتشپرستی وا داشت و سنت او است که
تاکنون مانده و مجوسان و هندوان بر آن باقیند .پس اوالد قابیل هم به همان
آتشپرستی بطور پدرشان رفتند و اوالد آدم رفتند در جزیرهای پنهان شدند.
مقصود این بود که ببینید چقدر شعورشان کم بود و همان زمان زمان نطفه
بود و میدانید که نطفه نجس است .پس عالم هم به همان کثافت و خباثت
بود تا زمان حضرت نوح که عالم در رحم شریعت حضرت آدم نضج گرفته
بود و پخته شده بود و آنوقت حالت عالم تغییر کرد و اسباب عالم دگرگون
شد آنوقت عالم بمنزله علقه شد و چون در آن زمان بنیه عالم تغییر کرد و
عقل ایشان بیشتر شد و دیگر نبایست آنطور راه روند از این جهت بر خداوند
الزم شد که پیغمبر دیگر بفرستد و حضرت نوح را فرستاد و نوح خیلی پیغمبر
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بزرگی است و کفایت میکند در فضل حضرت نوح همینکه خداوند در
حق او فرموده و ان من شیعته البرهیم که ابراهیم یکی از شیعیان حضرت
نوح است ،و کفایت میکند در فضل او اینکه مبعوث بر کل روی زمین بود،
و کفایت میکند در جاللت شأن و عظمت نوح که بالئی که به جهت خاطر
او نازل شد کل روی زمین را گرفت و این نهایت قوتنفس را میخواهد که
چنین بالئی از حضرت احدیت طلب نماید و او را فرستادند به جهت تعمیر
عالم و به جهت اینکه خدا میدانست که آن سنت و سیرت اوالد قابیل بکار
نمیآید و در آن زمان یکخورده عقل مردم زیاد شده بود خدا حضرت نوح
را که شیخالمرسلین است فرستاد بلکه به جهت تجدید عالم فرستاد که عالم
را تازه کند و کسی که تجدید عالم را باید بکند باید خیلی متشخص باشد
که عالم را خراب کند و دو مرتبه از نو بسازد ولکن شریعت را بقدر عقل
مردم آوردند چنانکه فرمودند نحن معاشر االنبیاء نکلم الناس علی قدر
عقولهم و دلیل بر بیعقلی عالم در آن زمان همین بس که نهصد و پنجاه سال
دعوت کرد و مومنی از برای او پیدا نشد و آنچه از حدیث بر میآید هشت
نفر بودند که به او ایمان آوردند و در این مدت زیادتر از هشت نفر ایمان
نیاوردند و اینها که در کشتی بودند هفتاد و دو نفر همهشان مومن نبودند و
درست ایمان نیاورده بودند چنانکه خداوند میفرماید و علی امم ممن معک
بر اممی از آنها که با تو هستند ،حاال بعد از همه این مدت از میان همه عالم
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هشت نفر بیشتر ایمان نیاوردند معلوم است که نقصان از نوح نبوده ،پس
نقصان همه از نافهمی اهل عالم بوده که اینها شعور نداشتند خداوند
میدانست دیگر اینها وجودشان مضر است برای اهل عالم ،حضرت نوح هم
دعا کرد و مردم هم زیاد شدند اینها را جمیعا در دریا غرق کرد و جمیع
روی زمین را آب گرفت و آب از سر کوهها در رفت و نوح با آن هشتاد نفر
در کشتی نشستند و کشتی چهل روز بر روی آب بود و تا چهل روز عالم
طوفان بود تا اینکه خورده خورده حکم شد که باران بایستد و حکم شد به
زمین که آب خود را فرو برد تا کمکم آب کم شد و کشتی بر کوه جودی
قرار گرفت .اینها که در کشتی بودند پایین آمدند و قریه الثمانین را ساختند
و نسل از حضرت نوح دو دختر و پسر او باقی مانده بود .پس مردم در زمان
حضرت نوح فیالجمله تربیت شدند و شریعت او را بعد از او اوصیای او
ابالغ کردند و روحاالیمان عالم در رحم شریعت حضرت نوح روز به روز
قوت گرفت تا علقه بودنش تمام شد و ایمان آنها یعنی معرفت آنها نسبت به
اهل این زمانها مثل علقه بود و خداوند به شریعت حضرت نوح عالم را تربیت
کرد و بعد از نوح هم همینطور بود تا اینکه زمان ابراهیم شد و نوع عالم
تغییر کرد و ادراک مردم تغییر کرد از این جهت خداوند شریعتی دیگر فرستاد
و احکامی مشکلتر فرستاد و حضرت ابراهیم را فرستاد ولکن این مردم باز
مردمی نبودند که عقل و شعورشان کامل شده باشد چنانکه حضرت ابراهیم
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در سفری میرفت میخواست کسی عیال او را نبیند ،عیال خود را در
صندوقی کرد و درب صندوق را قفل کرد از غیرتی که داشت که میخواست
کسی عیال او را نبیند .میخواست به شهری وارد شود دم دروازه راهدارها
دم راه او را گرفتند خواستند درب صندوق را باز کنند ،حضرت ابراهیم فرمود
هرچه میخواهید حساب کنید که در این صندوق هست و گمرک آن را از
من بگیرید و درب این صندوق را باز نکنید .تعجب کردند که در این صندوق
آیا چه باشد که اینقدر اصرار دارد؟! بلکه ما حساب کنیم که در این صندوق
جواهر است یا طال است .به پادشاه آن شهر خبر دادند ،امر کرد حضرت
ابراهیم را آوردند و آن صندوق را هم آوردند و درب آن را گشودند دید زنی
در آن صندوق است .خواست دست بسوی او دراز کند حضرت ابراهیم
نفرین کرد دست او خشکید .التماس کرد و شرط کرد که دست دراز نکند،
حضرت دعا کرد و دست او خوب شد تا سهمرتبه ،گفت دانستم بسیار غیور
هستی و خدای تو هم بسیار غیور است و با وجود این معجز ایمان نیاورد و
همینطور مردمی بودند .و همچنین قوم لوط را بگو در همین زمان ابراهیم
بودند و لوط پسرخاله ابراهیم بود و چندین سال لوط در میانه آن قوم بود و
دعوت کرد نتوانست یکنفر را مومن کند و آنهمه اعمال خبیثه ناشایست
را میکردند و به غیر از یک خانه دیگر مسلمی نبود .خداوند میفرماید
فماوجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و آن بیت خانه حضرت ابراهیم بود در
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این مدت یکی از زنان او به او ایمان نیاورد که خدا به او فرمود فاسر باهلک
بقطع من اللیل و بعد از آن بر آن قوم عذاب نازل کرد .اینهمه لوط دعوت
کرد یکنفر ایمان نیاورد و چون مردم آن زمان هم مصرفی نداشتند آن قوم را
که در پانزده قریه بودند سرنگون کرد که یکنفر از آنها باقی نماندند و
خداوند برکت به نسل حضرت ابراهیم داد و اوالد او زیاد شدند و آنهایی که
بودند بیشتر از اوالد ابراهیم بودند و عالم در زمان حضرت ابراهیم به منزله
مضغه بود نسبت به امروز و در رحم شریعت حضرت ابراهیم ترقی یافت و
پیغمبرانی که از نسل او بودند مردم را تربیت کردند و به مردم ایمان و رسوم
آموختند و تجربیات در میان مردم پیدا شد و فهمی و شعوری پیدا شد و
پیغمبران بنیاسرائیل ـ حضرت یوسف و پیغمبران دیگر ـ که همه از نسل
حضرت ابراهیم بودند عالم را تربیت کردند به شریعت حضرت ابراهیم تا
زمان حضرت موسی عالم به منزله استخوان رسید و حضرت موسی شریعت
بزرگ آورد و شریعت مفصل آورد و بنای تفصیل شد .استخوانها و بند بندها
و این ریزه ریزههای استخوانها پیدا شد و در این عالم تفصیل پیدا شد ،رگها
پیدا شد ،پیها پیدا شد ،شریانها پیدا شد ،خالصه استخوانی در بدن عالم پیدا
شد ،از برای هر چیزی حکمی و شریعتی و حاللی و حرامی به تفصیل تمام
آورد .در میان پیغمبران گذشته از حضرت آدم تا حضرت عیسی شریعت هیچ
پیغمبری مثل شریعت حضرت موسی نبود و احکام آن شریعت بیشتر از همه
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شرایع بود ولکن حکایت حکایت استخوان است .فهم اهل آن عالم مانند
استخوان بود و خشک بودند و چیزی نمیفهمیدند .بنیاسرائیل منزجر از
معصیت نمیشدند مگر به بالی عظیم .شب معصیت میکردند در خانه خود،
صبح بر در خانهشان نوشته میشد که فالن پسر فالن ،فالن معصیت را کرده.
ملخ را میدیدند ،وزغ را میدیدند ،خونشدن دریا را میدیدند ،آیات عظیمه
را میدیدند ،عصای موسی را با آن معجزات میدیدند ،دست موسی را با ید
بیضا میدیدند ،دریاها را شکافت و باز میگفتند دوازده کوچه در دریا
درست کن که ماها با هم نباشیم که هر فرقه ما از کوچهای برویم ،رود نیل
را شکافت آن را دیدند باز گفتند ما همدیگر را نمیبینیم حضرت موسی
دیوارهای آب را پنجره پنجره کرد تا هم را ببینند .گفتند ته دریا گل است،
حضرت موسی دعا کرد باد آمد ته دریا خشکید تا بتوانند عبور کنند .این
آیات را دیدند باز آن طرف دریا چون رفتند دیدند قومی بت میپرستند ،یخه
موسی را گرفتند که برای ما هم خدایی درست کن .حاال ببینید فهم آنها چه
بوده و چقدر فهم داشتهاند و چه حجتها میگرفتهاند! وانگهی آن موسی با آن
جاللت و عظمت که میدانید و خداوند اینهمه نعمت به آنها میداد باز
اینطور بودند .خدا به آنها گفت سجده کنید ،ششصدهزار نفر بودند که باقی
مانده بودند بعد از آن عذابها که شده بود و سجده نمیکردند تا آنکه حضرت
موسی یک کوه را برداشت و بر باالی سر آنها نگاه داشت و فرمود سجده
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کنید واال این کوه را بر روی شما فرود میآورم ،با وجود این بعضی سجده
نمیکردند ،بعضی مینشستند ببینند این کوه کی پایین میآید ،بعضی سر را
به زیر میآوردند و صورت را یک طرف نگاه میداشتند و زیرچشمی نگاه
میکردند؛ اینطور مردمانی بودند .همچنین باب حطه برای ایشان درست
کرد و حکم کرد داخل این باب شوید و سجده کنید و بگویید حطه ،یعنی
این عمل کفاره گناهان ما است و بر باالی آن باب مثال محمد و علی نقش
بود ،قبول نمیکردند و بعضی پس پس داخل آن در میشدند و تقلید در
میآوردند و حنطه میگفتند و پس پس میرفتند .اینطور ادراکها و شعورها
داشتند دیگر حاال حضرت موسی چه بگوید به چنین قومی که فهمشان
اینطور بود .و از جمله عجایب این است که در تورات هیچ ذکر قیامت و
جنت و نار نیست ،حکایت آخرت در آن نیست و هر بال و عذابی که خدا
آنها را از آن ترسانیده از همین عذابهای ظاهره دنیا بود .اگر ایمان نیاورید
خر شما میمیرد ،آفت به زراعت شما میرسد و گویا شعور قیامت نداشتند.
باری ،اینها به منزله استخوان بودند و حقیقتا هم بدنشان مثل استخوان بود و
اگر جایی از بدنشان نجس میشد با مقراض میچیدند .پس در زمان حضرت
موسی و بعد تا زمان عیسی بمنزله عظام بود و آنوقت حالتی دیگر و صورتی
دیگر برای عالم پیدا شد و حضرت عیسی را خداوند فرستاد و آن حالت
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روییدن گوشت بود بر استخوان در بدن طفل عالم و گوشت که میروید
احکام استخوانها را باطل نمیکند نهایت زینت میدهد استخوانها را.
حضرت عیسی گفت نیامدهام شریعت موسی و ناموس موسی را باطل کنم
بلکه شما به همانطور باشید و امر نمیکنم شما را مگر به تغییر جزئی و احل
لکم بعض الذی حرم علیکم گوشت ،احکام استخوانها را باطل نمیکند
نهایت جاهای خالی را پر میکند و تکمیل میکند و زینت میدهد .و خدا
این اوضاع را در مدت پنجهزار سال خلق کرد ،نمیشود همهاش را امروز
گفت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه هفدهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز عرض کردم که طفل ایمان در زمان حضرت عیسی به حالتی شد که
طفل در شکم مادر بدن او تمام میشود و جمیع اعضای او و رگ و پی و
استخوان او تمام میشود که در زمان حضرت عیسی ظاهر بدن او که اندرون
او باشد تمام شد و به حرارت تربیت او و شریعت او بدن عالم از برای دمیدن
روح استعداد پیدا کرد ،و این را بدانید که از برای این شریعتها حرارتی است
و مردم چون مراقب نیستند و ملتفت نیستند حرارت آن را نمیفهمند و اگر
اندک مراقب باشند میبینند که تأدیب و ادب چقدر حرارت دارد .وقتی که
مودب و معلم تربیت میکند اگر مراقب باشی میبینی واقعا رطوبت بدن را
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کم میکند و واقعا هوش را زیاد میکند از این جهت قرار دادهاند که طفل
تا هفتسال در دامان مادر تربیت بگیرد و پیش از هفتسال در خدمت پدر
مشغول نباشد چراکه میسوزد از حرارت پدر و طاقت حرارت پدر را ندارد.
گیاه اگر در اول امر رطوبت نداشته باشد نمو نمیکند و قد نمیکشد از این
جهت خدا در فصل بهار ابرها و بادهای بسیار میفرستد که بر گیاهها بوزد
و ببارد و آفتاب مستمر بر او نتابد تا گیاهها نمو کنند و اگر در بهار آفتاب
تابستان بر او بتابد تاب نمیآورد و میسوزد و همچنین از برای پدر هم
حرارتی است و از برای امر و نهی او حرارتی است .به همین قیاس نمیتوانیم
ما اطفال با بزرگان شیعه راه برویم ،پژمرده میشویم و طاقت نمیآوریم که
در خدمت ایشان باشیم و با آنها بتوانیم راه رویم و مثل آنها نمیتوانیم عبادت
کنیم چراکه از حرارت آنها میسوزیم .از این جهت مناسب این است که ما
با اولیای ایشان و با سایر متقیان باشیم اما در زیر سایه آن بزرگ ،تا قوت و
استعدادی پیدا کنیم .حاال همچنین است از برای شریعت پیغمبران حرارتی
است بسیار قوی که همینکه شخص به آدابشان و امرشان و نهیشان که
حدود معین قرار دادهاند راه رفت به آنها گرم میشود و آن گرمی که آمد
رطوبات را کم میکند و چون رطوبات کم شد شعور زیاد میشود از این
جهت اگر اطفال رطوبتشان کمتر باشد شعورشان از اطفال دیگر بیشتر است
اما نمو نمیکنند .اطفالی که مسهل میخورند و ناخوش میشوند و
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ناخوشیشان طول میکشد و دوا میخورند رطوبتشان کم میشود و
شعورشان خیلی زیاد میشود ولکن همانطور میمانند و دیگر نمو نمیکنند
مگر کمی .حاال طفل ایمان از وقتی که حضرت آدم آمد به حرارت شریعت
آدم خورده خورده رطوبتهای او کم شد تا زمان حضرت نوح و آن حضرت
آمد و شریعتی آورد و به حرارت او رطوبات عالم کم شد و هرچه مردم را
تربیت کردند فهمشان زیاد شد و رطوبتشان کم شد .میخواهید ببینید آن
روزها چه شعوری داشتند؟ حاال بعد از هشتهزار سال که صد و بیست و
چهار هزار پیغمبر آمدهاند و تربیت کردهاند ،هنوز عمامهاش را نمیتواند
درست ببندد و عمامهاش افتاده به گردنش و عمامه خود را درست نمیبندد
و در کوچه راه میرود و عبایش از شانه او پایین افتاده بر روی خاک میکشد
و نمیتواند عبای خود را درست دوش بگیرد ،دندانهاش زرد شده ،گچ
گرفته ،مسواک نمیکند ،بینیش را پاک نمیتواند بکند ،ریشش کج و واج
همانطور که از خواب برخاسته و پر از کثافت است و ریش خود را شانه
نمیکند .ببینید آن روزها چه بودهاند! و ببینید پیغمبران چه مرارتها کشیدهاند،
چه زحمتها کشیدهاند ،به آن مردم با آن فهم و شعور باید دین و آداب بندگی
تعلیم کنند .خدا شاهد است که این یکی از اعجاز انبیاء است که مردم به
این شعور را باید دین حالی ایشان کنند .ببین بلوچ را اگر بخواهی مسلمان
کنی با آن ادراکها و آن فهمها چقدر کار مشکلی است! نمیشود .این
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ترکمانها و ایلیات بیایند مسلمان شوند با این ادراکها! امر بدیهی را
نمیفهمند ،ببینید چه حرارت برای پیغمبران بوده که رطوبت آن قوم به آن
شدت را کم کنند.
مقصود این است که شریعت پیغمبران حرارت دارد و آن حرارت روز به روز
رطوبت مردم را کم میکرد تا زمان حضرت عیسی که آن حضرت آمد و بدن
عالم را گرم کرد و این داخل مسلمیات است که نمیشود اولیای خدا
باردالمزاج و سرد باشند ،باید حرارت داشته باشند تا طبایع مردم را نضج
دهند به آن حرارت و حجت باید تمام بشود.
خالصه ،حضرت عیسی بدن عالم را گرم کرد تا زمان خاتم انبیاء صلواتاهلل
و سالمه علیه و آله رسید آنوقت عالم را استعداد آن شد که خلقی دیگر و
قومی دیگر به دنیا بیایند .نمیبینی وقتی شهاده عالم تمام شد اوضاع غیب
روی کار آمد آن روح از عالم غیب میآید از ملکوت خبر میآورد و نسیم
الهوت بر او میوزد و روح من امراهلل است و آیه اهلل حی قیوم است و حی
است که حیات بدن با او است و قیوم امر بدن است و آیه اهلل علیم حکیم
است و چون بدن تمام شد باید امر غیب و باطن او درست شود .پس خداوند
مبعوث کرد خاتم انبیاء را صلواتاهلل علیه و آله که روح عالم باشد و از
شریعت او روح در تن اسالم و ایمان دمیده شد و از خواص شما شد که
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یومنون بالغیب بنیاسرائیل جسدی بودند از این جهت تهدیدهای جسدی به
آنها میکردند و شما روحی هستید از این جهت شما را امر به اعراض از دنیا
کردهاند و امر به غیب کردهاند .باید از دنیا چشم بپوشید و امید آخرت داشته
باشید .غرض شریعت پیغمبر امر غیبی است و باطنی است و روح شرایع
است از این جهت در قرآن امر آخرت بسیار ذکر شده و خیلی هست؛ از این
جهت مبنای این شریعت بر اعتقاد آخرت و حشر و نشر شده .نمیبینید شما
را به رجعت خبر دادهاند ،به قیامت وعده دادهاند .سایر شرایع جسد است و
جسد تابع روح است و حکم حکم روح است و امر امر روح و نهی نهی
روح و بیننده او ،و شنونده او ،و گوینده او ،بویا او ،پویا او ،توانا او؛ نه اینکه
این جسد امر معتنی_'feبه باشد .حاال مردم اسالم تمام نیاوردهاند و به دنیا
توجه تمام دارند از این جهت آثار روح در ایشان کم ظاهر است واال آنکه
مسلم است انتظار او و توجه او به آخرت نسبت به دنیا استقاللی دارد مثل
استقالل روح بر جسد که فکری نیست مگر برای روح و خیالی نیست مگر
برای روح؛ او میبیند ،او میشنود و همچنین .پس ماها باید امر آخرتمان را
منتظر باشیم و توجهمان به آخرت باشد ،حکم را حکم آخرتی بدانیم و برای
آخرت کار کنیم .اگر چنین کردیم به حکم اسالم عمل کردهایم و روح
شریعت را دریافتهایم واال ترجیح دنیا دادهایم بر آخرت .ما را امر به اعراض
از دنیا نکردهاند مگر به جهت غلبه روح و غلبه آخرت و شما را برای آخرت
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آفریدهاند نه برای دنیا و اینجا کاروانسرایی است ،میگذرد جمیع این دنیا
مثل یک طرفه العین بلکه کمتر ،و این مدتها که از عمر ما گذشته و هیچ
لذتی برای ما باقی نمانده طعامهای لذیذی که خوردهایم هیچ لذتی از آنها
برای ما باقی نمانده و لباسهای نو و فاخری که پوشیدهایم تمام شده حاال
هیچ لذتی از آن نمیبریم .اسبهایی که سوار شدهایم حاال لذتی از آنها برای
ما باقی نمانده .واهلل ساعت مردن مثل وقتی است که االن دنیا آمده است و
جمیع این چیزهایی که ما لذت میپنداشتهایم چیزیش باقی نمانده و گویا
نبوده و حق مسأله این است که اگر ما برای این کاروانسرای فانی بیاعتبار
این قدر اهتمام داشته باشیم و در تحصیل آن سعی کنیم پس دیگر چقدر برای
آخرت باید سعی کنیم که منزل و وطن اصلی ما آنجا است .ببین چگونه
میشود که عذاب گذشته تو نگذرد و بتوانی صبر کنی ،حاال در این دنیا اگر
عذابی یا زحمتی به تو میرسید میگذشت و آن هم که نیامده بود نبود لکن
در آخرت گذشتن ندارد .در این دنیا دیروز تب کردی باز خوب شدی و
گذشت و امروز تب نداری .آخرت تب دیروزت هم باقی است ،نمیگذرد
از آخرت شما آناتی و نمیآید آناتی .گذشتهها همه موجود است و آیندهها
همه موجود است و در یک حال دائم در عذاب است .آنکه در عذاب است
همیشه در عذاب است بر یک حال و آنکه در نعمت است همیشه در نعمت
است بر یک حال .و نه این است که اهل بهشت روزهایی که گذشته از
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نعمتشان چیزی گذشته باشد و دیگر گذشتهها از دستشان رفته باشد ،بلکه
طعامی که صد سال پیش از این خوردهاند و لذت آن را بردهاند هنوز همانطور
دارند لذت آن را میبرند ،و طعامی که صد سال بعد از این میخورند و لذت
میبرند لذت آن را هم االن دارند میبرند و گذشته و آینده برای آنها فرق
نمیکند و نعمتهای هر دو وقت موجود است بخالف دنیا که:
مافات مضی و ماسیأتیک فاین
قم فاغتنم الفرصه بین العدمین

حاال برای این یک طرفه العین اینهمه کوشش داری و برای آن حیات ابدی
هیچ فکر نمیکنی! یکمرتبه میفرستند که بیا ،محصلی میآید و مهلت هم
نمیدهد و چاره هم نمیتوانی بکنی .٭ دست ندامت به سر و خار ندامت به
پای ٭ و به محضی که چشم تو به آخرت باز شد میبینی پی در پی مالئکه
غضب به لعنتها بیایند به سالسل آتشین و تو را به آن زنجیرها ببندند و به
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جانب جهنم بکشند و شیاطین به آن کثافت و کراهت منظر و خباثت دور
تو را بگیرند و آب دهان بر تو بیندازند.
باری ،مقصود اینها نبود ،برویم بر سر مطلب .پس این شریعت که شریعت
پیغمبر ما باشد صلواتاهلل علیه و آله برای اصالح غیب است و اصالح باطن
طفل عالم و روح او است و شما میدانید که این حیاتی که در چهارماهگی
در بدن طفل دمیده میشود تا وقت مردن باقی است و از بدن نسخ نمیشود
اما حالت نطفه چهلروز بود و تمام شد ،حالت علقه چهلروز بود و تمام
شد ،حالت مضغه چهلروز بود و تمام شد ،همچنین سایر حاالت تمام شد
ولی وقتی روح آمد در بدن دیگر تمام نمیشود از این جهت همه شریعتها
نسخ شد و آثارش از دنیا رفت و این شریعت پیغمبر باقی است لیظهره علی
الدین کله ولو کره المشرکون تا خدا غالب کند دین او را بر همه دینها و
باقی است تا وقتی که طفل عالم بمیرد و آنوقت وقت نفخ صور است .بلی
حیات قوت میگیرد و زیاد میشود .ببین شعور بچه حیوانی که تازه متولد
شده بیشتر است یا شعور حیوانی که بزرگتر از او باشد؟ شعور کرهاسب در
پیداکردن راه و آرامی در راهرفتن به احتیاط نزدیکتر است یا احتیاط مادرش؟
البته شعور مادرش زیادتر است .همچنین این حیات که در تن عالم آمد تا
قیامت باقی است ولی این حیات قوت میگیرد و روز به روز شعور عالم زیاد
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میشود و طاقت او زیاد میشود .پس در زمان پیغمبر به شریعت او روح عالم
ترقی کرد و پیش از او که زمان جاهلیت بود روح در تن عالم نبود .هرکس
هوش داشته باشد و ببیند سفاهت اهل جاهلیت را میفهمد و اگر اهل
جاهلیت را گم کردهاید به سایر ملتها نگاه کنید و به مسلمین االن نگاه کنید.
چین و امثال چین االن بت پرستند و هنوز با دست خود بتهای غریب و عجیب
میسازند و بر روی عرابهها میگذارند میآورند و آنها را میپرستند و آنها را
خدای خود میگیرند .حاال همچنین مردم که داخل اسالم شدهاند هوش به
سر آنها آمده شعور پیدا کردهاند و قباحت این کارها را میفهمند و نمانده
است اثر دین و مذهب در سایر مذاهب و ملل از کمی شعورشان و تتبع و
انصاف اگر باشد میبینید از ملتهای غیر اسالم صاحب شعوری نمانده است
و نمانده است دینی و دینهای مختلف غریب و عجیبی که قباحت آن را
همهکس میفهمد .مذهبی هست که شغلشان کناسی است و جمیعشان
کناسی میکنند و میگویند بزرگ ما و مرشد ما در عرش کناسی عرش را
میکند و جاروبی دارد از طال و لگنی دارد از نقره و کناس خدا است و این
است مذهبشان و شعورشان اینطور است .خالصه مذهبهای فاسد از
بیشعوری قائل شدند و رفتند از پی آنها ،حتی آنکه یکی در کتابی نوشته بود
رفتم در عرش و دیدم خدا خوابیده بود و از توی نافش گل نیلوفر بیرون آمده
بود و این است مذهبشان .وقتی آدم آن مذاهب را میبیند و آنوقت به اسالم
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نگاه میکند آنوقت میبیند که این اسالم حیات است در تن عالم و شعور
عالم به او است و باقی عالم به برکت اسالم شعور پیدا کردهاند .پس آن
بزرگوار عالم را باال برد و ترقی داد تا طفل عالم به برکت اسالم شعور پیدا
کرده تولد کرد ،یعنی روح حیوانی که روح حیات باشد به تشریفآوردن
رسول خدا به طفل عالم تعلق گرفت ولکن وقتی که آن طفل تولد کرد نفس
ناطقه انسانی در او بروز کرد ،میدانی کی تولد کرد؟ در زمان حضرت امیر.
چون آن حضرت به خالفت قرار گرفت نفس اهلل قائمه به سنن به عالم تعلق
گرفت .پس نفس ناطقه عالم وجود مبارک حضرت امیر است صلواتاهلل و
سالمه علیه و نفس کلیه الهیه حضرت امیر است و وقتی که نفس تعلق گرفت
آن حیات باقی است ولکن شعوری اضافه میشود و وقتی که حضرت امیر
آمد شریعت پیغمبر نسخ نشد و باطل نشد ولکن شعوری بر آن اضافه شد .از
اینجا بفهمید بطالن مذهب صوفیه را مباحیمذهب را که خود را از اهل باطن
میدانند و میگویند ما نباید نماز بکنیم ،ما نباید روزه بگیریم ،ما نباید این
اعمال ظاهره را بجا بیاوریم ،ما اهل باطنیم ،اینها برای اهل شریعت است،
ما از اهل طریقتیم یا از اهل حقیقتیم و این مذهب بعینه مثل این است که
بگوید من حاال عقل پیدا کردهام دیگر حیات ضرور ندارم و روح ضرور
ندارم .پس هرکس از اهل طریقت مرتضویه باشد باید به شریعت مصطفویه
عمل کند نه آنکه به شریعت عمل نکند .خداوند عالم ملکی آفریده که آن
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ملک طبایع است .ملک آتش و ملک هوا و ملک آب و ملک خاک و این
طبایع چهار نفر آدمند یا چهار محله یا چهار شهر و اینها مردمانی هستند از
برای خود .دولت اینها جمهوری است نه دولت سلطانی .و دولت جمهوری
یعنی پادشاه ندارند و هرکسی خودش خودش است نهایت اهل محلهها ،اهل
دهها ،جمع میشوند و او را بزرگ قرار میدهند و هر وقت بخواهند او را
عزل میکنند و اختیار دست خود مردم است .و دولت دیگری هست دولت
سلطانی که اختیار مردم در دست بزرگتری است و دیگری بر آنها حکمران
است ،آنچه او حکم کند باید اطاعت کنند .صاحب حکم همان یکنفر
است ،هرکس را باید نصب کند او میکند ،هرکس را بخواهد عزل کند او
میکند و همه اختیار در دست او است .رعیت میخواهند میل به سلطنت او
داشته باشند و راضی باشند و میخواهند راضی نباشند و مایل نباشند و این
نظمش موافق حکمت است و آنها که دولتشان جمهوری است سر به اطاعت
نبی نگذاردهاند و نیاموختهاند از نبی طریقه ملکداری را و آنها که از انبیا
آموختهاند دولتشان دولت سلطانی است مثل اقلیم دویم و سیم و چهارم و
بعضی جاها که در آنجاها آثار انبیا بوده کارشان منظم است و آنها که خودرو
هستند فسادشان زیاد است و کارشان نظم ندارد .و چون این را یافتید این
طبایع دولتشان جمهوری است و اختیار در دست رعیت است .آتش برای
خودش حکم میکند ،باد برای خودش حکم میکند ،آب برای خودش حکم
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میکند و خاک برای خودش ولکن بعد از آنیکه نفس نباتی این بدن را تسخیر
کرد و بر عرش این ملک مستولی شد و بر تخت سلطنت خود قرار گرفت و
هر چهار را مسخر کرد ،حکم حکم نفس نباتی میشود و آنوقت این آتش
به حکم نبات کار میکند و به این واسطه جاذبه پیدا میشود ،و هوا در
خدمت نبات کار میکند هاضمه پیدا میشود ،آب در خدمت نبات کار
میکند دافعه پیدا میشود و خاک در خدمت نبات کار میکند ماسکه پیدا
میشود و همینکه این روح گیاه بر آن مستولی شد آنوقت هر چهار را حکم
میکند که باال بروید هر چهار باال میروند و در آن اول همین آتش باال
میرفت نه غیر آن و حکم میکند که هر چهار پایین بروید ،میروند و حال
آنکه در اول همان آب پایین میرفت .هر چهار هستند و طبع خود را دارند
ولکن حکم حکم سلطان است این است که درخت از باال سر میکشد ،از
پایین ریشه میدواند و فرو میرود و از عرض و پهنا کلفت میشود و شاخ و
برگ میدهد .و این روح نباتی که آمد و بالفعل شد نمو پیدا شد و پیشتر از
آن که این نبات در میان آنها نبود نموی برای آنها نبود و یک نفر سر توحیدی
در میان آنها نبود ولکن حاال خلیفه اهلل بر آنها که نبات باشد و سر توحید
برای آنها پیدا شد و ابالغ حکم خدا را برای آنها کرد ولی یگانه نیست و
بسیار شوری از رعایا میکند و ضعیف است و هرکاری که میخواهد بکند
این چهار طبع را مینشاند و از آنها شور میکند که چنین کنم یا چنان کنم
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آنوقت هرکدام غلبه دارند حکم برای او است .اگر گرمی زیاد است او غلبه
میکند فلفل از این میانه پیدا میشود ،اگر سردی غلبه کرد بنفشه از این میانه
پیدا میشود .غرض اینکه پادشاه بسیار ضعیفی است که هرکس قوتش زیادتر
است طرف او را میگیرد از این جهت نعناع همیشه گرمی میدهد و بنفشه
سردی میدهد و هریک از اینها طبیعتی که دارد همیشه طبع خود را جاری
میکند .اما اگر روح حیوانی آمد و بر آن مستولی شد یگانهتر و فهم و
شعورش بیشتر میشود و دیگر شور از رعایا نمیکند و به رأی خود بیشتر
عمل میکند لکن مستغنی از رعیت خود نیست و دائم کمک از رعیت
میطلبد .عمله حواله میدهد و به قوت رعیت هر کار میخواهد میکند .آیا
در وقت غذا خوردن نمیبینی به دندان التماس میکند که غذا را برای من
آسیا کن ،به دست التماس میکند که غذا را نزدیک بیاور ،به پا اشاره میکند
که بسوی چراگاه برو ،و همچنین هریک از اهل مملکت خود را به رأی
خودش به کار وا میدارد و استعانت از اهل والیت میجوید به اعمال خودش
اگرچه گاهی هم شور میکند اما گاهی هم به زور توی کله آنها میزند و
آنها را بکار میگیرد به رأی خود .و این حیات که آمد فیالفور آثارش ظاهر
میشود چشمش میبیند ،گوشش میشنود ،اعضا و جوارحش به حرکت
میآید و این را برای این عرض میکنم که باید در شما روحاالیمان فرمانفرما
و پادشاه باشد و همینکه بالفعل شد آثارش باید بروز کند و بمحض آنکه
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گفت من امیرالمومنین را دوست میدارم مومن نشد چنانچه فرمودند ما کل
من یقول بوالیتنا مومنا و انما جعلوا انسا للمومنین.
باری ،آن روح حیوانی که آمد رأی از خود دارد ولکن باز مستغنی از رعیت
خود نیست و کمک از رعیت خود میطلبد و هرگاه روح انسانی در این بدن
آمد و روح انسانی بالفعل شد بدن منشأ آثار انسانی میشود و آثار او علم
است و حلم است و فکر است و ذکر است و آگاهی است و تنزه و حکمت
است .اگر او آمد بر این مملکت مستولی میشود و برای رعیت هم حکم
میکند که شما برای منفعت خودتان اطاعت مرا کنید و اگر اطاعت مرا
نکنید من صاحب افعال خود و ادراکهای خود هستم و کمک از شما برای
خود نمیخواهم و خود مستقلم از این جهت شماها اگر بروید و دست از
رعیتی من بردارید هیچ بر دامن کبریایم ننشیند گرد .من روح نباتی نیستم
که اگر از دور من متفرق شوید ضرری به من وارد آید ،من به شما احتیاجی
ندارم نه به خود شما و نه به رأی شما احتیاج دارم و خود دانا هستم و دراک
هستم .من روح حیوانی نیستم که اگر این جمعیت شما از هم متفرق شود و
هریک پی کار خود بروید بنیان من خراب شود ،مرا احتیاجی به کمک شما
نیست و شماها را که به این کارها امر میکنم منفعت خودتان را میخواهم.
من از شما و جمعیت شما غنی و بینیازم ،اگر فرمان مرا ببرید منفعت خود
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شما است نه نفع من و اگر مخالفت مرا کنید ضرر برای خود شما دارد نه
برای من .من روح انسانیم ،من نور امیرالمومنینم ،من باقیم ،میخواهید شما
باشید میخواهید نباشید .باری ،او پادشاه مستقل است نه حیوان ضرور دارد
نه گیاه ضرور دارد و گیاه را حیوان ضرور دارد .پس عالمت اینکه روح
انسانی در کسی بالفعل شده این است که منشأ روح انسانی شود و آثار
انسانی از او بروز کند و روحاالیمان این است که چون در کسی ظاهر شد
باید نترسد از غیر خداوند عالم ،باید توکل نکند بر غیر خداوند عالم ،باید
امید نداشته باشد به غیر خداوند عالم ،باید توجه نکند مگر بسوی خداوند
عالم ،باید او را قادر و مختار و فعال بداند و غیر او را قادر و مختار و فعال
نداند ،و صاحب قدس و تنزه نداند مگر خدا را .به محضی که حیات در بدن
آمد چشم بینا است بدون تعلیم و نباید چشم بینایی را از کسی تعلیم بگیرد،
تا حیات در بدن آمد شنوا است و گویا است بدون تعلیم .همچنین است روح
انسانی که آمد عالم است بدون تعلم لیس العلم بکثره التعلم بل هو نور یقذفه
اهلل فی قلب من یحب فینشرح فیشاهد الغیب و ینفسح فیحتمل البالء یعنی
نیست علم به بسیاری تعلیم و تعلم بلکه او نوری است که خدا میاندازد در
دل هرکه او را دوست میدارد ،پس سینه او باز میشود و مشاهده میکند
عالم غیب را ،پس عالم است بدون تعلم ،حلیم است بدون تحلم ،ذاکر است
بدون مذکر ،آگاه است بدون منبهی ،جمیع آثار را دارد بالفعل و نباید
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ریاضتی بکشد .حیوان را ریاضت میدهند که بر طبع انسان بشود واال انسان
ریاضتی ضرور ندارد این است که حضرت آدم همینکه روح در سر او آمد
گفت الحمد هلل رب العالمین و حال آنکه کسی به او تعلیم نکرده بود و همان
روح که آمد و خدا در او دمید ،دانست که حمد مخصوص خدا است و
دمیدن همان روح ،تعلیم خدا بود او را که فرمود و علم آدم االسماء کلها
روح انسانی عالم بود و همان آمدن او تعلیم بود برای حضرت آدم همه اسماء
را .خداوند به پیغمبر میفرماید و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ماکنت
تدری ما الکتاب و ال االیمان همین که آن روح در بدن پیغمبر آمد کتاب در
پیغمبر ظاهر شد و ایمان در پیغمبر ظاهر شد و احتیاج به تعلیم نداشت .حاال
وقتی که عالم به مقام تولد رسید نفس ناطقه انسانی که والیت باشد به او
تعلق گرفت و حاال این شد انسانی صاحب نفس ناطقه و حاال که انسان شد
نباید حیوان را ترک کند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه هجدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز سخن منتهی شد به اینجا که در زمان حضرت امیر علیه السالم عالم
به مقام طفلی رسید که از مادر متولد شده و روح انسانی به او تعلق گرفت و
روح انسانی والیت امیرالمومنین است صلواتاهلل علیه و آله و معرفت ائمه
هدی است صلواتاهلل علیهم اجمعین و از اینجا بدانید که آن جماعتی که
والیت آلمحمد را ندارند روح انسانی ندارند پس ان هم اال کاالنعام بل هم
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اضل اولئک هم الغافلون ایشان نیستند مگر مثل چهارپایان بلکه گمراهتر به
جهت اینکه شعورشان زیادتر و تکلیفشان بیشتر است و هرچه شعور زیادتر
شد و مخالفت کرد آنوقت درک او پستتر و عذاب او سختتر میشود از
این جهت این حیوانات دوپا گمراهترند و بدترند و شقیترند از سایر حیوانات
چهارپا الناس کلهم بهائم اال المومن و جمیع مردم بهائمند مگر مومن .و
چنانکه جمع کثیری در زمان پیغمبر صلواتاهلل علیه و آله ادعای اسالم و
ایمان میکردند و خداوند عالم رد کرد ایشان را و انکار کرد ایشان را که
شما مومن نیستید و ایمان داخل دلهای شما نشده ،همچنین چهبسیار مردم
که اظهار والیت آلمحمد علیهم السالم را میکنند و والیت داخل دلهای
ایشان نشده از این جهت فرمودند ما کل من یقول بوالیتنا مومنا و انما جعلوا
انسا للمومنین نه هرکه قائل به والیت ما شد مومن است بلکه خلق شدهاند
برای انس مومنین ،بلکه این جوره اشخاص را به جهت انس مومنین حقیقی
آفریدهاند ،مثل آنکه آنجوره مسلمانان را برای انس مسلمانان حقیقی آفریده
بودند .آخر مسلمانان و آن مومنان واقعی زندگی دارند و انس میخواهند که
دلشان تنگ نشود و وحشت نکنند .آخر بازار اهل بازار میخواهد ،دروازهبان
میخواهد ،همهجوره در میان مسلمانان میخواهد ،باید آنها که اظهار اسالم
میکنند باشند تا مدینه مسلمانان حقیقی برقرار باشد تا آن مسلمانان حقیقی
وحشت نکنند .و همچنین جمع کثیری باید اظهار والیت بکنند و آنجوره
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موالین آفریده که انس برای آن موالین حقیقی باشند تا آن ولی حقیقی وحشت
نکند و دلتنگ نشود .پس هرکس والیت ائمه در قلب او داخل شده
روحاالیمان داخل آن قلب شده و زنده شده است و آنهایند محل عنایت و
آنهایند که انبیا و اولیا صدمات را بر خود گذاشتهاند بواسطه آنها و هدایت
آنها و عمده ایشانند و به جهت خاطر گندم خارها آب میخورند و آنها را
آب میدهند ولکن بعد از آنیکه گندم را درو کردند آمدند غربال کردند و
خارها را از گندم جدا کردند خارها را میسوزانند و گندم را آرد میکنند و
میبرند و میدهند انسان میخورد و جزو بدن انسان میشود .حاال همچنین
مومنین ملحق میشوند به سادات خود و ائمه خود و گوشت و پوست ایشان
میشوند و خارها را در جهنم میبرند و میسوزانند.
باری ،بواسطه قدم گذاشتن امیرالمومنین بر تخت خالفت روحاالیمان در
بدن طفل عالم آمد ولکن در اینجا حکمتی است و آن را باید بیان کرد تا به
حقیقت مطلب برخورید چراکه مقصود من قصهگفتن نیست بلکه مطلب
خوب حالی شود.
پس عرض میکنم که چون انسان از این چهار عنصر آفریده شده و بر انسان
چهار فصل گردید فصل بهار و فصل تابستان و فصل پاییز و فصل زمستان.
ماده بدن انسان را خلق کرده از چهار عنصر و به ترتیب چهار فصل تربیت
صفحه | 278

کرده از این جهت از برای انسان چهار فصل پیدا شده فصل طفولیت فصل
بهار است و مزاج او گرم و تر است و رو به نمو و سبزی و خرمی است و
همچنین این شخص در فصل بهارش سبز و خرم است و رطوبت دارد تا به
سن جوانی میرسد و آن ،وقت حرارت او است و وقت تابستان است که
گیاه سخت و صلب میشود و آن وقت وقت قدرت و قوت و استقالل او
میشود و به ثمر میآید؛ غرض فصلش فصل تابستان است .و بعد از آن سن
کهولت است .اصلش چهار فصل انسان مختلف میشود ،آن که صد و بیست
سال عمر میکند هر فصلی از فصلهای او سیسال است ،پس تا سیسال بهار
او است و از سی تا شصت سال فصل تابستان او است و تا نود فصل پاییز او
است و از نود تا صد و بیست سال فصل زمستان او است و اگر هم کمتر از
صد و بیست سال عمر باشد هرقدر هست آن هم چهار قسمت میشود به
همینطور .پس حاال عرض میکنم که بعد از شصت سال و در این زمانها
پنجاه سال که از عمر گذشت آنوقت وقت کهولت است و آنوقت وقتی
است که تابستان او گذشته و هوای او سرد و خشک میشود و سودا بر مزاج
او غالب میشود و سرافرازی و طنازی و سرسبزیهای او فرو مینشیند،
شهوات او فرو مینشیند و رطوبات او کم میشود و هوای او صاف میشود
و به کلی آفتاب عقل ظاهر میشود و بر نباتات میتابد .و بعد فصل زمستان
او میشود ،بدن او سرد میشود ،بنای باران میگذارد ،متصل از چشم و بینی
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و دهان او آب میآید .درخت بدن او میخشکد و سیاه میشود و از شدت
سرما یخ کرده برف و باران بنا میکند باریدن و هوایش سرد میشود تا از
بس سرد میشود آخر او را سرما میبرد و برودت بر او زیاد میشود و حرارت
غریزی تمام میشود یکمرتبه نشسته است میافتد میمیرد مثل چراغی که
روغن او کم میشود و هرچه روغن کم شد نور ضعیف میشود تا یکدفعه
میمیرد .و همچنین خون بدن انسان که روغن چراغ روح او است از غلبه
برودت خون در بدن او منجمد میشود و از این جهت سیاه میشود .این
خون که روغن حیات او است میبندد و گاهی خورده خورده روغنی به او
میرسد ولکن کمکم کم میشود تا خونهایی که دارد میبندد و خون تازه
هم متولد نمیشود و یکدفعه میافتد میمیرد .و حاال چنانچه یافتهاید که گیاه
در اول بهار حرکت میکند و خورده خورده از زمین سر بیرون میآورد و
چون در نهایت لطافت است اگر آفتاب بر این بتابد طاقت نمیآورد و
میسوزد لذا خداوند حکیم از سالهای قبل آبها در زمین ذخیره کرده و بارانها
که آمده بر حال خود مانده و ابتدای بهار که میشود آفتاب بلند میشود و
حرارت غلبه میکند و این رطوبات سر از زمین بیرون میآورد و بطور بخار
باال میرود و میرود و ابر میشود و از آن ابرها باران میبارد و باران شیری
است که به این طفل میدهند و اگر این شیر را به این طفل ندهند قوتی به او
نمیرسد و میمیرد و تمام میشود .پس با دایه ابرها اطفال گیاه را شیر
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میدهد ،چتر ابرها را بر سر اینها نگاه میدارد تا اینکه این گیاهها نسوزد تا
خورده خورده آفتاب باالی آنها بتابد و به تدریج حرارت زیاد شود و بواسطه
آن حرارت رطوبت آنها کم میشود و شعورشان زیاد میشود و هی حرارت
بیشتر میشود و باز رطوبت آنها کم میشود و هرچه رو به تابستان میرود
اینها حاجتشان به شیر کمتر میشود .تابستان که میشود تا آنوقت که
حرارت به نهایت رسید و آنوقت تربیت آفتاب آنها را نضج میدهد و آفتاب
آنها را سخت میکند و آنها را صلب میکند و آفتاب آنها را پخته میکند و
به حرارت آفتاب تابستان نرم و لطیف و شیرین میکند.
حاال که تدبیر حکیم را دانستید که چرا ابر میشود در اول بهار و چرا در
اول بهار باران میبارد عرض میکنم که بعد از آنکه پیغمبر به دنیا آمد طفل
عالم در شکم مادر بود و در شکم مادر رطوبتش زیاد بود و هر مخلوقی و
هر مصنوعی باید در اول رطوبت زیاد داشته باشد تا آن شخص مدبر هر طوری
میخواهد او را بدارد و کش بردارد .پس در اول گیاه را طوری خلق کرده
که رطوبت زیاد داشته باشد تا از اطراف کش بر دارد و نمو کند و ترقی کند
و باال رود و باید طفل آب و نطفه باشد ،اگر طفل نطفه و آب نبود صورت
نمیگرفت از این جهت اول هر ایجادی را آب قرار دادهاند و من الماء کل
شیء حی و چون طفل عالم تولد کرد که نفس ناطقه که نفس اهلل قائمه به
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سنن است به طفل عالم تعلق گرفت و این نفس ناطقه آفتاب فروزنده کل
امکان و مبدء کل حرکات است و چون مبدء کل حرکات است اصل همه
حرارتها است و نهایت حرارت برای نفس ناطقه است و اگر به آنطوری که
میبایست حرارت خود را میخواست به آن طفل برساند بدن طفل طاقت
نمیآورد و هالک میشد و میسوخت .آیا عبرت نمیگیری که موسی بعد
از آنیکه در کوه طور به خدای خود عرض کرد رب ارنی انظر الیک خود
را به من بنما تا تو را ببینم ،خطاب رسید که مرا نخواهی دید هرگز ولکن
انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی نگاه کن به جبل .همینکه
موسی به کوه نگاه کرد خداوند برای او تجلی کرد فلما تجلی ربه للجبل
جعله دکا و خر موسی صعقا پس چون تجلی کرد رب موسی برای موسی پس
کوه به رو در افتاد ،پس از تابش آن نور موسی افتاد و مرد یا غش کرد و
بیحال شد و آن هفتاد کس که همراه او بودند همه مردند و سوختند از
حرارت و تأللو و تابش آن نور و بقدر سر سوزنی از آن برای موسی ظاهر
شد .حاال این نور چه نوری بود؟ و اینجا حدیث است که یکی از کروبیین
را که فرمودند قومی هستند در خلف عرش ،پس چون سوال کرد موسی از
پروردگار خود آنچه را که سوال کرد امر کرد خدا یکی از آنها را که برای
موسی تجلی کرد از نور خود بقدر سر سوزنی موسی افتاد و صیحه زد و غش
کرد و بنیاسرائیل مردند .و از برای اهل بصیرت و صاحبان معرفت معلوم
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است که کروبیین نفسهای پیغمبران است و پیغمبران همان کروبیین هستند
به جهت آنکه میفرماید که کروبیین قومی هستند از خلق اول در خلف عرش
و اول خلقی و اول کسی که از نور ائمه طاهرین خلق شدهاند انبیاء هستند.
پس کروبیین پیغمبرانند و آن شخصی که نورش بر موسی تابید و کوه را از
هم شکافت و موسی غش کرد ،آن حقیقت خودش بود و نور باطن خودش
بود که طاقت نیاورد ببیند و ظاهر او طاقت حقیقتش را نیاورد و این امر در
همهجا بوده .نشنیدهاید که حضرت امیر روزی هفتاد مرتبه غش میکرد ،آخر
چه برای او ظاهر میشد و چه میدید و چه مشاهده میکرد که طاقت آن را
نمیآورد و غش میکرد؟ همان حقیقت آن بزرگوار بود که برای او ظاهر
میشد و باطن خودش بود و بدن طاقت تحمل نفس را ندارد از این جهت
خداوند ما بین نفس و بدن حجابها قرار داده و هرچه به بدن میرسد بعد از
آن است که از پس این حجابها به او برسد .پس آنهایی که اهل علم بودند
ملتفت شدند که نفس ناطقه آتش سوزانی است که عالم طاقت حرارت آن را
ندارد و نمیشد یکمرتبه بیحجاب بر طفل عالم بتابد چراکه طاقت نمیآورد
و چگونه طاقت بیاورد و حال آنکه انا عرضنا االمانه علی السموات و االرض
و الجبال فابین انیحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان ما عرضه کردیم
امانت را که والیت امیرالمومنین باشد بر آسمانها و زمینها و کوهها ،پس ابا
کردند که آن بار را بر دوش کنند و ترسیدند از آن .چگونه نور نفس آتش
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سوزانی نیست و حال آنکه هر پیغمبری که به بالئی مبتال شده بواسطه تأملی
است که در والیت امیرالمومنین کرده و به همانقدر طاقت نیاوردهاند .پس
پیغمبران را که طاقت تحمل والیت حضرت امیر نباشد چگونه ممکن بود
که نور نفس ناطقه به یکمرتبه بر بدن طفل عالم بتابد و بتواند تاب بیاورد؟
پس از پس ابرها و ظلمات منافقین که غصب خالفت کردهاند آفتاب نفس
ناطقه به تدریج تربیت آن گیاهها را میکرد و این غصب خالفت را اعظم
دلیل بر حقیت آن بزرگوار میدانم که در حکمت الزم است که در اول امر
باید این غوغا به پا شود و شبهه برای مردم بشود بر حقیت آن بزرگوار و
مردم را طاقت آن نبود که احکام و فرمایشات آن حضرت را بجا بیاورند و
اگر در همان اول حضرت امیر بر مسند خالفت قرار میگرفتند مردم
نمیتوانستند ده روز با آن بزرگوار بسر ببرند و تاب نمیآوردند .و مردم این
زمان هم از این جهت است که طاقت احکام امام زمان را ندارند و تاب
سلطنت آن بزرگوار را نمیآورند.
حکایتی عرض کنم اگرچه شوخی است ولکن در حکمت عیبی ندارد .نقل
میکنند مرحوم مجلسی ازبس تعریف ایام ظهور امام را کرده بود شخصی
همیشه دعا میکرد که امام ظهور فرماید ـ و میگویند مالجعفری بوده ـ
شبی در خواب دید که امام زمان ظهور فرموده ،خوشحالی داشت .حضرت
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فرستادند او را طلبیدند رفت خدمت حضرت .حضرت فرمودند این خانه که
در او نشستهای مال فالنکس است و ما به باطن حکم میکنیم و شاهد و
بینه ضرور نداریم ،خانه را تسلیم صاحبش کن .رفت خانه را تسلیم صاحبش
کرد ،آمد عرض کرد خانه را به صاحبش رد کردم و عیال و اطفال خود را
برداشتم آوردم سر کوچه وا داشتم .حضرت فرمودند فالن مال تو مال
فالنکس است به صاحبش رد کن ،رفت رد کرد .فرمودند این زن تو مال
فالنکس است او را بیرون کن ،رفت او را روانه کرد .فرمودند این اوالد تو
حرامزادهاند ،در دولت ما حرامزاده نباید باشد آنها را گردن بزن .دید عجب
اوضاعی شده! دست بر ریش خود گرفت که بگوید اگر تو امام باشی این
ریش به گرو که از خواب بیدار شد .همینطور است ،امر سخت است .وای
بر مردم اگر باطنها ظاهر شود و حقایق بروز کند! آن وقت است که فریاد و
فغان همه بلند میشود .این کجا امام است ،و این چطور امام است؟ این آمده
است خانههای مردم را از دستشان بگیرد ،آمده است زنهای مردم را از
دستشان بگیرد ،ملک مردم ،مال مردم ،باغ مردم را از دستشان بگیرد ،این
امام نیست! و تاب نمیآورند .غرض اینکه آنوقت انسان باید بر خود بگذارد
که حکم حکم او است ،ملک ملک او است ،هرچه هست مال او است و
این مردم طاقت آن حکم را ندارند و تا کسی چنین حکمی کند به فریاد و
فغان در میآیند .پس حاال چگونه میشد که حضرت امیر بر مسند خالفت
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بنشیند؟ این است که فرمودند چون خدا میدانست که مردم این معاصی را
میکنند و خواست در دولت ما نشود .پس دولت باطل را قرار داد که معاصی
مردم در آن دولت باطل بشود و ظلمها و طغیانها و سرکشیها در آن دولت
کرده شود و چون همه کارشان به اتمام رسید آنوقت دولت حق را آشکار
خواهد کرد.
خالصه ،وقتی که آفتاب نفس ناطقه والیت امیرالمومنین در سن بهار تابید
چون آن حرارت بر زمین دلها تابید رطوبتهای میلهای به معصیت که از پیش
مانده بود و کینهها از زمین بلند شد و به آن بزرگوار که آفتاب بود عداوت
کردند و ابر شدند و کتمان فضائل او را کردند و حق او را پوشانیدند و وقتی
آن بخارهای کینهها از زمین دلها برخاست و آن وقتی بود که حضرت رسول
در میان هفتادهزار کس دست علی را بدست خود گرفت و او را بلند کرد
بطوری که همهکس آن بزرگوار را دید و گفت هرکه من موالی اویم علی
موالی او است و آقای او است .همینکه نور این آفتاب از آسمان نبوت طالع
شد بخارهای کینهها و حسدهای منافقین از زمین دلهاشان باال آمد تا اینکه
ابر شد و به محضی که پیغمبر چشم بر هم گذاشت ابرها باال آمد و روی
آفتاب را گرفت .امام زمانت همینطور میفرماید وجه االنتفاع بی کانتفاع
الناس من الشمس اذا جللها السحاب پس در زمان ابیبکر که این بخارهای
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حقدها و حسدها که اسباب ستر حق است بروز کرد این بخارها حجاب شد
میان این گیاههای تازه که تازه از زمین جاهلیت سر بیرون آورده بودند و
طاقت آفتاب و حرارت آفتاب را نداشتند و هنوز به اصطالح تازهچرخ بودند،
یکی از یهودیت تازه به اسالم آمده بود ،یکی از مجوسیت تازه اسالم آورده
بود یکی از نصرانیت و یکی از بتپرستی ،و هنوز بوی آن مذهبها در ایشان
بود پس حضرت امیر از این جهت تمکین کرد .آیا نشنیدهای که حضرت
امیر به عمر فرمودند میخواهی شمشیر خود را بکشم و از اول این امت تا
آخر این امت یکنفر را زنده نگذارم؟ لکن وصیت رسول خدا مرا مانع است
و همین سخن ،آنها را دلیر کرد که جرأت کردند و جمعیت کردند و ریختند
در خانه آن بزرگوار و عمر ملعون جری شد و ریسمان در گردن مبارک آن
بزرگوار کرد و آن حضرت را به مسجد کشیدند .و این آفتاب خودش به
اختیار خود صالح عالم را در سکوت دید و ساکت شد تا اینها کینههای
خود را ظاهر کردند و ابر ظلمت ایشان حجاب شد ،پس پرده بر رخساره
خود گرفت و این ابرها در زمان عمر غلیظتر شد و باز اصحاب بودند و
چیزها از پیغمبر شنیده بودند و به مردم میگفتند و در زمان عمر که سلطنت
برای ایشان مسلم شد و پادشاهی به ایشان قرار گرفت و لشکر به اطراف و
جوانب فرستاد ،هریک از صحابه را رئیس قومی کرد و هریک را حاکم
شهری کرد تا اینکه مدینه از اصحاب خالی شد .حیای عمر کمتر شد ،بنا
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کرد از پیش خود اجتهاد کردن و فتواهای ناحق به رأی خود دادن و چیزها
جعل کردن به جهت آنکه خودش که همه را نمیدانست و آنها هم که از
پیغمبر شنیده بودند هریک به جایی حاکم بودند و به این واسطه ظلمات زیاد
شد .و در زمان عثمان سلطنت دیگر مستقل شد برای آنها و امر شد حکایت
پادشاهی؛ بنیامیه را آورد ،اقوام و اقارب خود را آورد و همه را حاکم کرد
و مسلط بر مردم کرد و فسق و فجور و کفر عالنیه شد و مال خداوند را
دولت پادشاهی قرار داد و همه را به ناحق به مردم داد و به ناحق از مردم
گرفت و ظلم کرد و ستم کرد و چون مردم هنوز تازهچرخ بودند طاقت
نیاوردند او را کشتند .بعد معاویه به روی کار آمد و ابرهای ظلمات آنها
غلیظتر شد و در عهد معاویه ظلمت چنان عالم را فرا گرفت که به جمیع
بالد نوشت که هرکه یک حدیث در فضل ابیبکر بیاورد هزار تومان به او
میدهم .این طالب بیمروت که بودند و این علمای دینیه که بودند بنا کردند
جعل کردن ،سمعت رسولاهلل یقول ابوبکر فالن فالن .جناب ابوهریره،
جناب شریح و این طالب بیدین طماع به جهت مال دنیا شروع کردند
احادیث جعلکردن در حق ابابکر و اینقدر گفتند تا پر شد ،آنوقت حکم
کرد و به جمیع بالد نوشت که احادیث جعل کردند در حق عمر و در این
وقت بنا کردند برای عمر گفتن و هی این طالب بیمروت احادیث در حق
عمر وضع کردند .هر مالپیناسی پیدا میشد میآمد میگفت سمعت رسولاهلل
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یقول عمر کذا کذا و آنقدر آوردند که خسته شد ،گفت برای عثمان
بیاورید .آنها هم رفتند حدیث جعل کردند در حق عثمان و آنها را شهرت
دادند در میان مردم و این احادیث را آن مردمان تحتالحنکدار که عصا در
دست میگرفتند و آهسته آهسته حرف میزدند ،نرم نرم راه میرفتند جعل
کرده بودند .مردم مثل بچه بودند و آن بچهها اینجور مردم در نظرشان خیلی
عظم داشت اینها را قبول کردند ،وقتی که آن پیرمردان رفتند ،از روی خلوص
از آنها روایت کردند و چون اعتماد به آنها داشتند یقین کردند تا اینکه خورده
خورده آن احادیث اعتقادی متقیها شد .دل معاویه به این آرام نگرفت نوشت
به والیات که هرکه فضیلتی از فضائل امیرالمومنین را بگوید او را اذیت
کنند ،اگر از بیتالمال مواجبی دارد مواجب او را قطع کنند و به او ندهند
اگر پیشتر صلهای از بیت المال به او میدادهاند دیگر ندهند و هی شدت کرد
در این عمل تا دیگر مردم جرأت نکردند فضائل امیرالمومنین را ابراز بدهند
و یک حدیث یا یک کلمه از فضائل آن بزرگوار را بگویند .کار به جایی
رسید که اگر کسی میخواست یک حدیث در فضائل امیرالمومنین بگوید
دو نفر با هم رفیق و یکرنگ بودند آن را برمیداشت میبرد در زیرزمینها و
از او عهدها و پیمانها میگرفت و قسمها به او میداد که بروز نکند تا یک
حدیث میگفت .باز دل معاویه آرام نشد نوشت که هرکه را به تهمت بگویند
این شیعه است او را بگیرند و اذیت کنند و بکشند و در جمیع والیات کار
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به جایی رسیده بود که هرکس با هرکسی دشمنی داشت او را متهم میکرد
که این دوست علی است ،او را میگرفتند و میبردند او را میکشتند .باز
دل معاویه به این آرام نگرفت حکم کرد که هرکه اسمش علی است در هر
بلدی که هست او را بکشند ،هر جا علینام یا حسننام یا حسیننام پیدا
میشد میکشتند ،کسی جرأت نمیکرد اسم علی یا حسن یا حسین ببرد و
به این واسطه ظلمتها زیاد شد تا عالم را گرفت .ببین چقدر ظلمات عالم را
گرفت! شرح این ظلمتها را خداوند در کتاب خود میفرماید او کظلمات
فی بحر لجی یغشیه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق
بعض اذا اخرج یده لمیکد یریها و من لمیجعل اهلل له نورا فما له من نور و
خداوند این آیه را مقابل این آیه نور قرار داده که میفرماید اهلل نور السموات
و االرض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها
کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه و معنی آیه اول این است یعنی
ظلماتی که در دریای صاحبلجهای است که دریای کفر ابابکر باشد و
جمیع روسای کفر موجی از دریای کفر ابوبکر میباشند .نشنیدهاید که عمر
گفت کاش من یک مو از سینه ابوبکر بودم و بود ،مویی از سینه خرس بود.
یغشیه موج میپوشاند آن بحر را موجی و آن موج عمر است که باالی ابوبکر
ایستاده و او را پوشانیده و شعرهای از صدر ابوبکر است .من فوقه موج که
عثمان باشد که باالی عمر است من فوقه سحاب که معاویه باشد که باالی
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عثمان است .ظلمات بعضها فوق بعض بنیامیه پایین ،بنیعباس باالی آنها.
معاویه پایین ،یزید باالی آن ،عثمان پایینتر و معاویه باالی آن ،عمر پایینتر
و عثمان باالی آن ،ابوبکر پایینتر و عمر باالی آن ،بعضی بر باالی بعضی .و
در سلسله سجین هرکه پایینتر است متشخصتر است .چنان ظلماتی که اذا
اخرج یده لمیکد یریها اگر دستش را کسی از این ظلمات بیرون بیاورد
نمیبیند.
باری ،سحاب ظلمات معاویه همینطور عالم را تاریک کرد که دیگر چشم
جایی را نمیدید .بعد از آن خورده خورده آلمحمد علیهم السالم این ابرها
را نازک میکردند و ضمنا بچهها را هم از این ابرها شیر میدادند به جهت
اینکه جدیدالعهد بودند و مأنوس به جهل جاهلیت بودند و طاقت حق صرف
را نداشتند و نمیشد آنها را به جد وا دارند و اختالف در میان میانداختند.
میفرماید نحن اوقعنا الخالف بینکم و از این اختالفات راضی است اختالف
امتی رحمه پس خورده خورده به نور والیت خود ابرها را نازک کردند و نور
آفتاب را از پس این ابرها خورده خورده به مردم رسانیدند تا زمان حضرت
باقر و حضرت صادق علیهما السالم ابر اندکی نازک شد و وضوحی پیدا
کرد و خورده خورده راهی از چاهی میشد تمیز بدهی و همینطور در زمان
ائمه طاهرین علیهم السالم این طفل شیر میخورد و ائمه مادر این طفل
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میباشند انا و علی ابوا هذه االمه پس ائمه علیهم السالم از آن ابرها این طفل
را شیر میدادند تا زمان غیبت ،طفل عالم را از شیر باز گرفتند و شیعه و سنی
از هم جدا شدند و بعد از آنکه از شیر باز شد طفل عالم را به دست هللها و
ددهها دادند .اول به دست دده دادند و ددهها برای روحاالیمان و برای این
عالم همین فقها هستند که ظاهر بدن او را از آب و آتش حفظ میکنند .در
زمان غیبت که حدود نمیتوان جاری کرد اما گاهگاهی لولویی برای آنها
میفرستند ،گاهگاهی یک سیلی به آنها میزنند و همه اینها کار دده است.
طفل را میگویند بینی خود را پاک کن ،دهن خود را بشوی ،خود را از
کثافتها پاکیزه کن ،همینها را اسمش را گذاردهاند مضمضه و استنشاق و
وضو و غسل و امثال اینها .و طفل عالم در آن اوقات که بچه است دده ضرور
دارد و آن ددهها هم باید طفل عالم را تربیت کنند تا کمکم بزرگ شود،
آنوقت هلل ضرور دارد .خورده خورده علما باال آمدند و هلل شدند و علمهای
دیگر آوردند ،علم کالم و علمهای دیگر آوردند و عالم را به آن تعلیم
میدادند و مشغول تربیت این طفل شدند و ددهها هم باز باید مشغول کار
خود باشند .گفتند ما نمیگوییم که آنها دست از کار خود بردارند ،باز باید
فقها باشند و تربیت این طفل را بکنند ،پدر و مادرمان باز بچه به دنیا
میفرستند ،باز دده ضرور دارند.
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خالصه ،پس خورده خورده طفل عالم را این للگان و ددگان تربیت کردند
تا آنکه در این زمانها و آنچه من حدس میزنم و شهادت میدهد سر حکمت
که در این زمانها طفل عالم به سن هفت سالگی رسیده و در آن زمانهای
پیش دست ددهها و هللها بود و فقه و اصول و شریعت را ترویج کردند و به
مردم رسانیدند .حتی آنکه بنیاد فقه و اصول و شریعت بر جایی گذاشته شده
که مافوق ندارد ،کتابها در آن نوشته شده مختصر و مطول ،با احادیث و
بیاحادیث ،همهجوره نوشته شده به انحاء و اقسام در این فقه تصرف کردند.
بعد از آن علمای دیگر متصدی شدند جمع اخبار را ،خداوند درجات آنها را
عالی نماید ،خدا رحمت کند محمد بن الحسن شیخ حر عاملی را ،و خدا
رحمت کند فاضل محمدباقر مجلسی را ،و خدا رحمت کند محمد ملقب به
محسن فیض صاحب وافی را که اخبار را جمع کردند .همچنین سایر
محدثین و اهل اخبار را که کتابها نوشتند و تألیف اخبار کردند و هیچ فرو
گذاشت نکردند و دوره ظاهر شریعت به انتها رسید .هرچه که میشد که در
فقه نوشته بشود شد و این دوره تمام شد .و چون این دوره تمام شد خداوند
بنیاد دوره دیگر کرد و جسد که تمام شد بنیاد دمیدن روح در آن شد و آورد
علمای دیگر را که بنای تکمیل طریقت و بنای تکمیل حقیقت را گذاردند
و بنای اصالح آنچه از پیش خبط شده گذاردند و بنای اظهار اسرار توحید و
نبوت و امامت و والیت اولیاء و عداوت اعداء را گذاردند و این زمان وقتی
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است که طفل عالم را به دست معلم دادهاند و استاد آمده است و تعلیم میکند
به اینها اسرار آلمحمد را.
باری ،نور آن نفس ناطقه از پس این ابرها خورده خورده این ابرها را کم
میکند تا اینکه به حد بلوغ میرسد و آفتاب نفس ناطقه و عقل او بنای تابیدن
میگذارد بر زمین و همینکه آفتاب بر زمین تابید البد بخار از آن زمین باال
خواهد آمد و به همین جهت این آفتاب باطنی که اسرار آلمحمد علیهم
السالم باشد تابید ـ که این علم شیخ بزرگوار اعلیاهلل مقامه بوده باشد ـ
وقتی که تابید و وقتی که آشکار گردید کینهها به هیجان آمد و علمها
برداشتند و غوغایی سرپا کردند که اینها چه حرفهایی است که شما میزنید!
پیشینیان ما چنین حرفهایی نزدند .بلی در اول بچه فحش میدهد به پدر و
مادر و آنها حظ میکنند ،حاال به مکتب آمده نباید آن حرفهای بچگانه را
بزند و آن حرفها حاال دیگر بکار نمیآید .آنها را که میگفتند فحش بود و
حاال نباید فحش گفت چراکه بزرگ شدهاند .لکن حاال میگویند بگذارید
به همان بچگی راه رویم و هللها و ددهها هم به جهت ترس بر ریاست خود
جلو اینها را گرفتهاند که همینطور بگویید په په ،کاکا ،ماما ،ممه .چقدر
قبیح است که طفل بعد از بزرگ شدن این حرفها را بزند! شیخ مرحوم
تشریف آوردند و اطفال را از این سخنان نهی کردند چراکه معلم هستند و
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آنها تن در نمیدهند ،معلمین هم میگویند ما از پیش پدرتان آمدهایم ،این
حرفهایی که ما میزنیم در کتاب و سنت پدرتان میباشد .هللها و ددهها فریاد
دارند که شما آمدهاید میخواهید اطفال را از دست ما بگیرید و این حرفها
چیست که شما میزنید! و اطفال را منع میکنند از آمدن پیش معلم به جهت
ترس بر ریاست خود .لکن این چون نور باطن است و امروز دولت باطل
است ،دیگر صریحش را بگویم حاال دیگر طشت ما از بام افتاده و دولت
حضرات باالسری باال گرفته و عالم را پر کرده و روز به روز و ساعت به
ساعت زیاد شد و قدغن کردند که به حمامها اینها را راه ندهید ،به مسجدها
اینها را راه ندهید ،فتواها به قتل مسلمین دادند ،فتواها به حلیت مال مسلمین
دادند ،فتواها به حلیت عرض آنها و ناموس آنها دادند بطوری که جمیع عالم
را ظلم و جور گرفت و هنوز گرفته ولکن به برکت آلمحمد علیهم السالم
چون زمان زمانی است که نزدیک طلوع آفتاب رخساره مبارک امام زمان
است و این اوضاع و این علم شریف که شیخ جلیل و سید نبیل اعلیاهلل
مقامهما آوردند نور آفتاب عالمتاب است که پیش از برآمدن آفتاب عالم را
روشن میکند و روشن کرده بطوری که االن بقعهای نمانده که کتابهای ما
در آن بقعه نرفته باشد و اهل آن بقعه این حکایت به گوششان نخورده باشد
و پر کرده است علم ایشان عالم را .اقال تخمینا بقدر هزار کتاب مصنف از
ماها در میان مردم پهن است و چهبسیارش که چاپ شده و هر نسخهای از
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آن کتابها چندین هزار نسخه شده ،بلدی نیست که این حرف نرود و این
حرف از جانب امام است و امام خواسته این حرف قوت گیرد .ماها نوکریم
سردار نیستیم ،ما را کشتند سردار که امام علیه السالم باشد نوکری دیگر
میفرستد ،او را کشتند یکی دیگر میفرستد مثل مورچه یکی را کشتی یکی
دیگر میآید ،آن را هم کشتی یکی دیگر میآید ،آن را هم کشتی یکی دیگر
میآید و همچنین ،لشکر خدا تمامشدن ندارد و مایعلم جنود ربک اال هو
کسی نمیداند بسیاری لشکر خدا را مگر خدا .پس در این زمانها خداوند
عالم طفل عالم را داده است به دست معلم و تأیید معلمین را هم خودش
میکند و آنها را روز به روز قوت میدهد.
اگر نه این امر خدایی بود و از جانب خدا و امام علیه السالم نبود در این
مدت قلیل میشد دنیا را پر کنی؟ مگر علم کالم در دنیا نبود؟ مگر آن
حکمتها در میان مردم نبود؟ مگر حکیمی در دنیا نبود؟ چرا عالم پر نشد و
اینطور عالمگیر نشد؟ ولکن از این طرف ببین از وقتی که شیخ جلیل بنای
نشر این علم را گذاردند روز به روز قوت گرفت تا عالمگیر شد و به همه
بالد رسید و جمیع مردم دو فرقه شدند و این نیست مگر امر الهی و این
نیست مگر صبحی که قبل از طلوع آفتاب رخساره امام علیه السالم ظاهر
خواهد شد .پس در این وقت طفل عالم به سن هفت سالگی رسیده و معلمین
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او را تعلیم میکنند و روز به روز علم مردم زیاد میشود .کدام علم بود که
بیفتد به دست بقال و خباز ،و بقال و خباز توحید و مقامات آن و معارف و
حکمت بیان کند که همهکس حیران شود؟ و الحمد هلل رب العالمین عوام
این سلسله اینقدر از علوم و معارف میدانند و بیان میکنند که خواص
سابقین نفهمیده بودند و نمیدانستند و این نیست مگر از برکت آلمحمد
علیهم السالم  .و دلیل اینکه این معلمها از جانب خدا هستند تصدیق خدا و
تصدیق پدر و مادر است که تصدیق این معلم را کردند و امر او و حجت او
را باطل نکردند و حال آنکه جمیع اهل بالد اینها همه دشمن اینها بودند و
میخواستند چیزی از آنها بگیرند که دستاویز باشد برای آنها .جمیع حکام
شرع همه در صدد این بودند که امر اینها را باطل کنند و همه چشم دوخته
بودند به یکنفر که یک خطائی ببینند و به آن خطا بطالن این را ظاهر کنند،
نه در یک سال بلکه ده سال ،بیست سال و همه در صدد اینکه نکتهای
بگیرند بودند و خداوند چنان تأیید و تسدیدی کرده که احدی نتوانست نه
خطائی نه نکتهای بگیرد ،نه خالفی به آنها نسبت بدهد مگر به افترا .نهایت
بگویند شیخیه مال مردم را خوردهاند ،که امانتش بیش از آنها است؟ بگویند
عبادتی را ترک کردهاند ،که مالزمتر از آنها است عبادت را؟ پس این تقریر
و تسدید دلیل این است که از جانب موالی خودند .و تأیید گفتم نه در هر
جزئی جزئی ،زیراکه عصمت که نگفتم .پادشاهی قشون میفرستد ،یکی از
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این قشون خالفی کرد چه نقص بر آن پادشاه وارد آمد؟ حاال نه این است که
در این سلسله خطائی نخواهد شد ،خطا میکنند نهایت خودشان اقرار
میکنند به خطای خود و پشیمانند .اما نوع این قشون و سردار خطاکار
نیستند و ظالم و بدکار نیستند .حاال اسب فالنقشون یا خرش سرش را توی
زراعت فالنکس کرده ،اوال اینکه این حیوان او است و دخل به خود او
ندارد .ثانیا اینکه تا ملتفت میشوند چند شالق بر سرش میزنند و او را از
این زراعت بیرون میکنند و این بابی بود از علم که گفتم ،نکته به جزئیات
نمیتوان گرفت و اگر یک جایی جزئی خبطی بشود اقرار داریم و خود را
مالمت میکنیم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه نوزدهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز سخن به اینجا رسید که عالم در این زمانها به سن هفتسالگی رسیده
و خداوند عالم این اطفال را و این طفل عالم را به معلم سپرده و تا حال
دست هللها و ددهها بوده و او را تربیت میکردند و به او استنجا تعلیم
میکردند و از آب و آتش او را نگاه میداشتند و حاال او را به مکتبخانه
بردهاند و معلمینی که خداوند آنها را تسدید کرده و عالمت برای صدق آنها
قرار داده است ،آنها را واداشته است به تربیت خالیق ،و آنها علوم آلمحمد
علیهم السالم را تعلیم این طفل میکنند و او را ادب مینمایند و پدر و مادر
طفل را که صاحب ملکند به این طفل شناسانیدند و میشناسانند و از جانب
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صاحب ملک همین دو طایفهاند یکی هللها و ددهها که ظاهر این طفل را
محافظت کردند و یکی معلمین که باطن او را محافظت کردند و غیر این
دو طایفه هر مذهبی که بودند دخلی به دین آلمحمد نداشتند و آنها که به
حکمت نصاری ظاهر شدهاند و ترویج حکمت یونان کردهاند دخلی به دولت
آلمحمد ندارند ،و آنها که علوم فرنگیان را در میان آوردند و خواندند و
ترویج کردند چه دخلی به دولت آلمحمد دارند؟ و همچنین آنانی که علوم
اهل تسنن را در میان شیعیان شهرت دادند و عقاید و احکامی که خالف
کتاب و سنت بود ترویج دادند و آراء و اهواء و اجتهادات خود را شهرت
دادند چه دخلی به نوکری آلمحمد دارد و کی اینها از اولیای آل محمد و
اهلبیت محمد خواهند بود؟ و حال آنکه آنها مردم را به تسنن خواندند و
مردم را به رأی و هوی و قیاس و ظنون و اجتهادات وا داشتند و حالل میکنند
چیزی چند را که خدا حرام کرده و حرام میکنند چیزی چند را که خدا
حالل کرده آنها را و همچنین آنانی که طریقتها در میان مردم منتشر میسازند
و ذکر و فکر در میان مردم قرار میدهند و مردم را به دین مهابادیان میخوانند
و به طریقه مجوسان میدارند ،اینها چه دخل به نوکری آلمحمد دارد؟ چه
دخلی به کتاب و حکمت دارد؟ و خدا میفرماید ربنا و ابعث فیهم رسوال
یتلوا علیهم ایاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه ابراهیم دعا کرد
که در ذریه من مبعوث کن پیغمبری از خود آنها که بخواند بر ایشان آیات
صفحه | 300

تو را و تعلیم کند به ایشان کتاب و حکمت را .اگر این دعا مستجاب شده
پس محمد کتاب و حکمت آموخته و آنچه انسان میگوید از حکمت
آلمحمد و کتاب خدا باید بگوید و این دو را باید تعلیم کند و هرگز سقراط
و بقراطی در میانه مسلمانان نبوده و سقراط و بقراط هیچ دخلی به دین پیغمبر
ندارد و دینی که پیغمبر آورده این دین اسالم است .هرکس به لغت اسالم
که لغت کتاب و سنت باشد تکلم فرمود معلوم است او از جانب خدا است
و هرکس به لغتی غیر از این تکلم کرد معلوم است او از جانب خدا نیست.
پس عالم باید طریقه استداللش طریقه استدالل انبیا و اولیا باشد و لحن عالم
باید لحن انبیا و اولیا باشد .آیا آنها لحن بهتر را اختیار کردهاند یا لحن
پستتر را؟ و البته لحن بهتر را اختیار کردهاند .و آیا آنها بیان بهتر را اختیار
کردهاند یا بیان پستتر را؟ و البته بیان بهتر را اختیار کردهاند و اگر این بیانها
بیانهای مشتبهکننده است پس العیاذ باهلل ائمه علیهم السالم باید خواسته
باشند مردم را به اشتباه بیندازند و حال آنکه آنها هادیانند و به جهت هدایت
مردم آمدهاند .پس آنانی که مردم را میخوانند به علومی که در کتاب و سنت
نیست مربی نیستند .نگاه کنید آیا لغت حکمای یونان لغت کتاب و سنت
است؟ یا لغت کتاب و سنت لغتی است که مشایخ ما میگویند؟ که جمیع
کتابهاشان به لغت کتاب و سنت است .پس از آنچه عرض کردم معلوم شد
آنهایی که هلل و دده نبودند و آنهایی که بودند و آنهایی که معلم بودند برای
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طفل عالم و آنهایی که معلم نبودند ،هر طایفهای به لغتشان شناخته میشوند،
هرکس از پیش آلمحمد است لغتش لغت آلمحمد است علیهم السالم و
اگر غیر از این باشد و ادعا کند که من معلم هستم دروغ گفته .معلم کسی
است که تعلیم کند به اطفال علم ولی را به لغت او.
باری ،در این زمانها عالم را به مکتب بردهاند و بدیهی است که طفل را که
به مکتب میبرند معلم اول حروف مقطعه به او تعلیم میکند چنانچه در اول
هم از دهان طفل حروف مقطعه بیرون میآید و یکی یکی از دهانش بیرون
میآید و اول همان صدایی است که میکند و همان یک حرف است که از
دهن او خارج میشود .بزرگتر که شد خورده خورده حروف را مرکب
میکند و کلمه کلمه میگوید و اول هم که حروف را مرکب میکنند یک
حرف را مکرر میکنند و حروف مکرره بسیار میگویند مثل پهپه ،ممه ،هلل،
دده ،کاکا ،بابا ،ننه ،ماما و همچنین مانند آنها .و بعد بزرگتر میشوند و
خورده خورده کلمه از پدر و مادر یاد میگیرند و میگویند ،بعد کالم از
ایشان سر میزند و از ارادههای خود پدر و مادر را به آن کالمها خبر میدهند
و درست حرف میزنند .حال همچنین در اول معلمان تعلیم میکنند به این
طفل الف جدا و باء جدا و تاء جدا ،حروف مقطعه بیربط تعلیم میکنند.
بعد کلمه کلمه به آنها تعلیم میکنند ،ابجد ،هوز ،حطی ،هریک را جدا جدا
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تعلیم میکنند .بعد از آن بنای معنی فهمیدن میشود و خورده خورده کالمها
را بهم ربط میدهند و همچنین درجه به درجه آنها را تعلیم میدهند تا کاغذی
که نوشته شده میتوانند بخوانند و خورده خورده اینها را باال میبرند تا آنجا
که باید بروند.
همچنین در سیاق حکمت ،معلمین این عالم اول که آمدند در اول امر
دلیلهای مفرد مفرد به مردم آموختند مثال هر فعلی فاعلی میخواهد ،مثال اثر
مطابق موثر است ،و اینها همان از قبیل الف جدا و باء جدا است که به هیچجا
بند نیست ولکن یکوقتی بکار آنها میآید .و چون مردم اینها را یاد گرفتند
خیال کردند علمی پیدا کردند ،وجود فالن و ماهیت فالن ،ماده و صورت
فالن ،اینها که هیچ دخلی به علم ندارد .اینهمه اصحاب پیغمبر که ترقی
کردند و به مقامات عالیه رسیدند هیچیک ابدا وجود و ماهیت را اسمش را
نمیدانستند و هرگز از اینها خبری نداشتند .شما را برای اینها خلق نکردهاند،
مغرور به اینها نشوید که اینها علم نیست .امام علیه السالم میفرماید ال علم
اال خشیتک بارخدایا علم نیست مگر خشیت تو .و میفرماید لیس لمن
لمیخشک علم یعنی خدایا کسی که از تو نترسد علمی برای او نیست.
حضرت صادق علیه السالم میفرماید الخوف فرع العلم خوف میوه درخت
علم است و ثمره علم خوف است و علم آن است که شخص بواسطه آن از
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خدا بترسد .حاال از دانستن وجود و ماهیت و ماده و صورت کسی ترسی از
خدا پیدا نمیکند ،هزار دفعه به کسی بگویی هر شیئی مرکب از وجود و
ماهیت است هیچ نمیترسد .آیا نه این است که امام میفرماید العلم نور
یقذفه اهلل فی قلب من یحب علم چیزی است که خدا در دل دوستان خود
میاندازد .پس علم در دل دشمنان واقع نمیشود .پس چون چنین شد این
حرفها را هم که اثر و موثر ،و ماده و صورت ،و وجود و ماهیت باشد به هر
یهودی و نصرانی و مجوسی و فرنگی میتوانند بگویند و میتوانند یاد بگیرند
و اگر به فرنگی بگویی اثر مطابق موثر است و دلیلی برای او بیاوری قبول
میکند و او هم اینطور میگوید .و شما را برای علم آفریدهاند .فرمودند
طلب العمل فریضه و این علم نیست و اینها الف و باء است که جدا جدا اینها
را باید یاد گرفت تا یکوقتی اینها بکار بخورد .پس ان شاءاهلل کمر همت
ببندید و اطاعت معلمان کنید و تحصیل علم نمایید .علم نور است و منیر
میخواهد و منیرش عالم است .حاال ببین نور از چه زیاد میشود؟ اما از فقه
به اینکه موشی که در چاه افتاد چند دلو باید کشید ،هیچ نوری زیاد نمیکند.
و یا اینکه وجود فالن است و ماهیت فالن است ،هیچ نوری برای کسی زیاد
نمیشود .پس مقصود از علمی که باید تحصیل کرد اینها نیست و اینها مقدمه
است .بعینه مثل علم نحو و صرف است که هیچ واقعیت ندارد کلماتی که
میگویند مثل اینکه میگویند ضرب زید ،ضرب فعل ،زید فاعلش؛ هیچیک
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از این کلمات نه فعلند نه فاعل و اینها هیچیک واقعیت ندارد .و اما حاال که
اینطور شد نه این است که دیگر خواندن ضرور نداشته باشد بلکه همینهایی
که واقعیت ندارد باید خواند تا بعد بتوان علمی پیدا کرد .بعینه مثل الف جدا
باء جدا میماند که به هیچجا بند نبود و معنی نداشت.
پس معلوم شد که مشایخ اعلیاهلل مقامهم به ترتیب حکمت به این طفل تعلیم
کردند پس از این جهت به همان ترتیب معلم اول قاعدههای کلیه و ادله کلیه
تعلیم فرمود و هر دلیل کلی جدا جدا تعلیم این طفل فرمود ،مثل حروف
مقطعه .بعد معلم دیگر آمد و آن حروف مقطعه را ترکیب کرد و به زبان
تأویل بنا کردند حرفزدن ،گاهی کاله عقل بر سرش گذاردند و گفتند اول
ماخلق اهلل العقل ،گاهی کاله قلم را بر سرش نهادند که اول ماخلق اهلل القلم،
گاهی کاله آب را بر سرش گذاشتند و گفتند اول ماخلق اهلل الماء و تو اگر
ندانی اینها را هیچجای تو عیب نمیکند ولکن اینطور با زبان تأویل تکلم
کردن از قبیل هجا کردن است .ولکن بعد از این میآید برای مردم کسی که
مبهمات را معنی میکند و این کلمات را بهم ربط میدهد و از این میانه
معنیها درمیآورد و تعلیم میکند به آنها که مقصود از این ماء چیست و این
قلم کیست و چهکس است و شخص قلم را بشناساند .فرمودند اطلبوا العلم
ولو بالصین طلب علم کنید اگرچه باید به چین بروید .عرض کردند چه
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علمی است که اگرچه به چین باید رفت آن را باید تعلیم گرفت؟ فرمودند
هو علم االنفس و مقصود از علم شناختن اشخاص است .مجمال جمیع آنچه
گفته شده در طلب علم همه شناختن اشخاص است و همه به جهت شناختن
معبود است که بدانیم که را عبادت میکنیم .به جهت شناختن کوچک و
بزرگ است ،به جهت شناختن امام و پیغمبر است و اینها همه اشخاصند .کل
بعثت ،کل کتاب و کل سنت و شرایع و احکام همه برای شناخت اشخاص
است که ما آن شخص را بشناسیم و همه یکشخص است ولکن هر والیتی
که میرود اسم خود را چیزی میگذارد و در هر جایی خود را به نامی نامیده
و جمیع آنچه شنیدهاید همه برای معرفت اشخاص است و همه اسم دارند .و
چون من تو را به حقیقت شناختم هر جایی اسم تو را چیزی میگذارم .ولکن
به قلم خواسته باشی معرفت پیدا کنی ،به تو میگویند این قلم قصبه یاقوت
است و در نیستان الهوت روییده و آن نیی است که دوازده بند دارد و صدای
خدا در آن بند باالیی میرود و از آن بند پایینی بیرون میآید .اینها را نمیفهمد
و خیالش را میبرد آن باالها که آیا نیستان الهوت کجا است و این قصبه
یاقوت چیست؟ و حیران میشود! ولکن وقتی گفتند این قلم فالن بن فالن
است ،آنوقت معرفت به او پیدا میکند و میفهمد ولکن قصبه یاقوت که
میشنود که این قصبه را خدا با دست خود غرس کرده و در عالم الهوت
است ،به این زبانها که شنید هوش از سرش پرواز میکند .اول آدم زهرهاش
صفحه | 306

میرود ولکن وقتی به او شناسانیدی میفهمد ،میبیند همینجا بوده .مثل
همان حکایت عمار؛ کسی آمد پیش عمار و از او پرسید که این دابه االرض
چهچیز است که خدا در قرآن میفرماید و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم
دابه من االرض تکلمهم ان الناس کانوا بایاتنا الیوقنون این دابه االرض را به
من بشناسان .عمار گفت به خدا قسم که من چیزی نخواهم خورد تا دابه
االرض را به تو بشناسانم .و با هم صحبت میداشتند تا کمکم رفتند به خانه
حضرت امیر .حضرت رطب میل میفرمودند فرمودند عمار تو هم بیا بخور.
عمار رفت و رطبی برداشت و خورد .آن شخص عرض کرد تو قسم خوردی
که چیزی نخوری تا دابه االرض را به من نشان دهی .گفت من هم چنین
کردم .گفت کی؟ عمار اشاره کرد به حضرت که این دابه االرض است .و
اینکه آدم میشنود دابه االرض در آخرالزمان میآید و سر خود را بلند میکند
و همهکس او را میبیند و تکلمهم ان الناس کانوا بایاتنا الیوقنون و تکلم با
مردم میکند که مردم به آیات ما یقین نمیکردند ،زهرهاش میرود ولکن
وقتی دابه االرض را شناخت آنوقت برای او سهل میشود.
برویم بر سر مطلب و آن این بود که معلمین آمدند و کلمات و حروف مفرده
از حکمت گفتند و تعلیم کردند و علم الف و باء به اطفال درس دادند و آنها
هم یاد گرفتند و دیگر این اوقات و بعد از این وقت فهمیدن مطالب است.
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حتی آنکه سید مرحوم صریح فرموده بودند که من آنچه مینویسم و میگویم
نه این است برای فهمیدن مردم میگویم بلکه برای شنوانیدن میگویم .باری،
عالم روز به روز ترقی میکند و شعورش روز به روز زیاد میشود و در هر
سالی و هر ماهی علوم زیاد میشود و معانی فهمیده میشود و ادراکها زیادتر
میشود و مطالب بیشتر فهمیده میشود و همچنین میرود باال و فهمها زیاد
میشود و مطلبها درک میشود تا نتیجه این حرفها همه یک کلمه میشود و
آن کلمهای است که امام زمان صلواتاهلل علیه خواهد فرمود و نقبا از دور او
فرار خواهند کرد و جمیع روی زمین را خواهند گشت و امام را جایی
نخواهند یافت و باز برمیگردند و میآیند خدمت امام علیه السالم و حضرت
صادق میفرماید واهلل من میدانم آن کلمه را که میفرماید و نقبا برمیگردند
و کافر خواهند شد و آن کلمه نتیجه است و آن هم نتیجه اول است .باز عالم
باال خواهد رفت و نتیجه دیگر گفته خواهد شد و باز نتیجه دیگر و نتیجهها
گفته خواهد شد و در آخر رجعت نتیجه کلی گفته خواهد شد و به آن هم
مردم امتحان خواهند شد ولکن آن باطنش و حقیقتش بطوری که باید و شاید
گفته نخواهد شد بجز در منبر وسیله که آنوقت اصل نتیجه گفته خواهد شد.
خالصه مقصود اینها نبود ،مقصود این بود که وقتی که نفس تعلق به طفل
میگیرد وقتی است که بدن تمام میشود و آن نفس وقتی سر برمیدارد بسیار
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ضعیف است و آنوقت شیاطین جمادی و معدنی و شیاطین حیوانی و شیاطین
نباتی بر بدن مستولیند و وقتی که این نفس انسانی در نهایت ضعف و سستی
است ،این طفل را شیاطین میگیرند و بطور خودشان تربیتش میکنند مثل
طفل در میان سنی که از طفولیت و بچگی او را تربیت میکنند و اسم ابابکر
و عمر را تعلیم او میکنند تا فرا بگیرد و این هم یاد میگیرد شرارت و
شهوات و عادات و طبیعتهای شیاطین را و به سبک آنها بزرگ میشود و
هرچه بزرگتر شد شیطنتها را از روی شعور میکند .شیطان جمادی فکری
در کار خود نمیکند و شیطان نباتی فکری در کار خود نمیکند ،اما شیطان
حیوانی به اراده کار میکند و نه این است که شیاطین همه از روی فکر و
تعمد کار میکنند بلکه شیطانی است که طبع او شیطنت است مثل آتش و
حرارت که طبع آن است ولکن وقتی که نفس انسانی آمد و نوکر شیطان شد
حاال تدبیرها میکند و کارها میکند و فکرها میکند و هی میگوید بخور
بخور دیگر شهوت خود نفس اطاعت میکند و تدبیرها در غذاها و طعامها
خودش میکند از این جهت شیطان میگوید ماکان لی علیکم من سلطان اال
ان دعوتکم فاستجبتم لی فالتلومونی و لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم و ما
انتم بمصرخی انی کفرت بمااشرکتمون من قبل من هیچ سلطنتی بر شما
نداشتم مگر همینکه شما را خواندم و شما اجابت مرا کردید ،مرا مالمت
مکنید و خود را مالمت کنید .پس از اینجهت ان هم اال کاالنعام بل هم
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اضل پس از این جهت صفات شیاطین را این انسان بطور کمال میکند و
هرچه شعورش بیشتر میشود شیطنت را بطور کمال میکند و آنوقت خود
این شخص هیکل شیاطین و اسباب کار شیاطین میشود و این است که
طفل در نزدیک بلوغش نهایت شرارت و شیطنت و فساد را دارد و وقتی که
اینطور شد خداوند عقل را در ملک بدن او مبعوث میکند آنوقت دو طایفه
پیدا میشوند عقل و نفس و این عقل به عدد همه خیرات قشون همراه دارد
و هر خیری قشون عقل است و به عدد جمیع شرور و بدیها قشون همراه
شیطان هست و خدا به عدد شیاطین جنداهلل و حزباهلل همراه عقل میکند.
میفرماید کتب اهلل الغلبن انا و رسلی و نفس اماره هم به عدد جمیع شرور
شیاطین همراه دارد و حاال تالقی دو لشکر در اینجا میشود .میخواهد عقل
برود در نارنجقلعه قلب بنشیند و قشون او در آنجا و اطراف آن ساخلو
میکشند و نفس اماره هم میخواهد برود در این قلعه و این ملک را مسخر
کند.
خالصه ،قبل از بلوغ سلطنت با نفس اماره است و چون این را دانستید عرض
میکنم طفل عالم هم همینطور است و این طفل عالم نزدیک به بلوغ است
و وقت نهایت شرارت او است و باید زمینی نماند مگر آنکه جور و ظلم در
او بشود ظهر الفساد فی البر و البحر بماکسبت ایدی الناس باید فساد بر و
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بحر عالم را بگیرد اگرچه من حیرت دارم که دیگر فساد کجای او بگنجد
و کجا هست که فساد نیست؟ یک لقمه نان حالل که بیعیب باشد پیدا
نمیشود ،یک کلمه موافق واقع پیدا نمیشود ،دو برادر که با هم خوب باشند
پیدا نمیشود ،یک پدر و پسر با هم موافق نیستند ،یک زن و شوهر با هم
موافق نیستند ،یک استاد و شاگرد و معلم و متعلم موافق حساب نیستند.
همهاش فساد ،جمیعش فساد در فساد است .ملک را یکی غصب کرده یکی
دیگر از او غصب کرده ،یکی دیگر از آن یکی هم غصب کرده .باز حاال
که طوری است ،قبل از زمان ظهور کار به جایی خواهد رسید که مومن
آرزوی مرگ کند اگر بخواهد یک گل زمین را پیدا کند که لمحهای در او
آسوده عبادت خدا را کند پیدا نمیشود و االن هم همینطور است .چشم بر
هرچه بیندازی خالف واقع است مثل این مسجد آمدنها که دلش خوش است
مسجد آمده است ولکن وقتی بشکافی یکی آمده تماشای زنها را کند ،یکی
زن است آمده تماشای مردها را بکند ،یکی آمده روز را تمام بکند ،یکی
قرضدار مردم است و مردم از او طلب دارند و این آمده در مسجد نشسته
است و خیال میکند حاال عبادت کرده .این چه عبادت است که مال مردم
را نمیدهد؟ جمیعش بیجا ،جامهاش غصبی ،لباسش غصبی وهکذا به نظر
میآید یکپاره خیرات ولکن چون میشکافی یک ذره او دخلی به خدا ندارد.
واهلل مومن میداند یکپاره چیزهایی که خالف قاعده است ،شیخ مرحوم دو
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مرتبه آمدند به کربال به لباس پست که از این پشمینههای خشن درشت باشد
که توبره از آن درست میکنند .عبای پست ،عمامه پست ،همه لباسشان
پست .تا بعد از آنیکه مأمور شد به اینکه سخن بگوید لباسهای فاخر بنا
کردند پوشیدن ،عبا ده تومان ،عمامه سی تومان ،و جمیع لباسشان لباسهای
فاخر بود و میداند این لباس لباس اتقیا نیست .حاال چه بکند؟ چطور حفظ
جان خودش را و حفظ جان صدهزار نفس را بکند؟ اگر به همانطور اول
باشد جمیعا تلف میشوند و ذکر آلمحمد نخواهد شد .پس باید به لباس آنها
در آید از این جهت به اصطالح در شهر کوران باید کور کور راه رفت.
خالصه ،پس روز به روز فساد عالم زیاد شد و هرچه فساد زیاد بشود برای
مومنین بهتر خواهد بود .فرمودند که زمانی بیاید که بعضی بعضی را لعن
کنند و تکفیر کنند .عرض کردند این چه زمانی خواهد بود؟ فرمودند این
بهترین زمانها خواهد بود و حقیقتا بهترین زمانها است و جاهل نمیداند
ولکن عالم و حکیم میداند که از پس این فساد اصالحی خواهد بود .طبیب
حاذق همینکه دید مریض او به حالت بحران آمد خوشحال است چراکه
میداند بعد از این بحران صحت خواهد یافت و بیمارهای عالم چون میبینند
این مرض سنگین شده مضطرب میشوند لکن این مرض عالم چاق میشود
و عماقریب صحت خواهد یافت آنوقت لباسهای فاخر میپوشد و از این
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کثافتها بیرون میآید .حاال در توی غایطش غوطه میخورد و گند او است
که دماغها را مخبط کرده ولکن بلوغ این طفل نزدیک شده و عالمات قریب
به بلوغ همه پیدا شده .چشم باز کن و ببین هیچچیز نخواهی دید مگر خالف
کتاب و سنت .چهبسیار آمدهاند در مسجد و وضو ندارند ،و چهبسیار که
وضو دارند وضوی آنها معیوب است و مسائل خود را نمیدانند و اگر بخواهم
شرح فسادهای کلی عالم را نمایم مجلس بطول میانجامد .سالهای پیش
گفتهام و ثمر نکرده امسال گفتهام و ثمر نکرده ،باز هم هرچه بگویم ثمر
نخواهد کرد.
خالصه ،برای بلوغ عالم عالماتی است و این از جمله منتهای خدا است بر
شیعه که عالمات برای ظهور قرار داده و آنها بر دو قسم است بعضی وقوع
آنها حتمی است و بعضی عالمات هست که وقوع آنها حتمی نیست و چون
این کلمه را عرض کردم که حتمی است و حتمی نیست بد نیست شرح کنم
آن را که سبب چیست که یکپاره خبرها میدهند و میگویند حتمی نیست
و بعضی خبرها میدهند و میگویند حتمی است.
بدانکه از برای خدا دو علم است ان هلل علمین علما مکنونا مخزونا عنده
لمیطلع علیها احد سواه و علما علمه مالئکته و رسله و نحن نعلمه برای خدا
دو علم است علمی است مکنون و مخزون در نزد خدا که بجز خدا کسی بر
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او اطالع ندارد مگر بقدری که خدا بخواهد و الیحیطون بشیء من علمه اال
بماشاء و آنچه در آن علم است تغییرپذیر نیست و آن حتم است و در آنجا
است اجل مسمی برای هرکس که تغییر و تبدیل بر نمیدارد و این علم است
که فرمودند یقین آن است که یقین کنی آنچه به تو رسیده است ممکن بوده
و آنچه به تو نرسیده است ممکن نبوده به تو برسد و یقین همین است .در
دعا میخوانی و یقینا صادقا حتی اعلم انه لنیصیبنی اال ماکتبت لی آنچه
خداوند در آن علم میداند حکما خواهد شد .کالم غریبی از حضرت امیر
علیه السالم دیدم ،بلکه شنیدم کالم غریبی که فرمودند کفی باالجل حارسا
اجل خوب نگاهبانی است به جهت آنکه اگر در علم خدا است که دهسال
دیگر بمیری کل دنیا آتش باشد تو نخواهی مرد .کدام حافظ از اجل برای تو
بهتر؟ و آن را هم که هیچکس دفع نمیتواند بکند ،پس دیگر از که میترسی
و به که امید داری؟
و اما علم دیگر هست که خداوند عالم آن را بر روی لوحها مینویسد و هر
وقت میخواهد پاک میکند و چیزی دیگر مینویسد و انبیاء و ائمه خبر از
آن لوح دارند و این لوح تغییرپذیر است و تغییر برمیدارد و اما لوح باالیی
هرچه در آن نوشته شده تغییربردار نیست .مثال میبینی دیواری را از گچ و
آجر محکم ساخته باشند ،میگویی این دیوار خراب نخواهد شد تا فالنمدت
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و در لوح پایین هم همین ثبت است .بعد یکی میآید و زیر این دیوار را
میکند و خالی میکند تو میبینی و میگویی این دیوار خراب خواهد شد در
این مدت ،و در این وقت آن حکم اول از آن لوح محو میشود و این حکم
ثانی ثبت میشود و این علم را آلمحمد و انبیاء و مالئکه دارند و همچنینند
آلمحمد چشمشان بینا است و نگاه به آسمان و زمین میکنند و میگویند
اینطور خواهد شد و بعد از لوح آسمان و زمین آن محو میشود و چیز
دیگری ثبت میشود مثل آنکه آن شخص هیمهکن را حضرت عیسی نظر
کرد به اوضاع عالم دید او را افعی باید بزند ،حکم کرد که این مرد را امروز
افعی میزند و در لوح پایین چنین ثبت بود .چون آن شخص تصدق کرد این
حکم از لوح محو شد و حکم شد که افعی او را نزند و زنده برگشت .عیسی
او را طلبید و به او گفت چه کردی؟ گفت قرص نانی در راه خدا دادم.
فرمودند مقدر شده بود که در وقت کندن بته خار افعی او را بزند ولکن خدا
به برکت آن یک قرص نان که تصدق کرد این حکم را از لوح محو کرد.
حاال ائمه علیهم السالم نگاه میکنند در لوح تقدیر و میگویند فردا چنین
خواهد شد و بسا باشد که همانطور بشود و خبرهایی که از بعد میدهند دو
جور است بعضی خبرها را در هنگام معجز میگویند و آنرا خدا از لوح باالیی
به آنها خبر میدهد و آن خبرها تغییر برنمیدارد و همانطور که گفتهاند
میشود تا اینکه حجت ثابت شود لکن خبری که بعد از ثابتشدن حجت
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میدهند بسا آنکه نشود و بسا آنکه بشود و تغییربردار هست و اما یکپاره
خبرها هست که در مقام معجز هم نیست ولکن گفتهاند حتمی است و آن
هم تغییربردار نیست .حاال از برای ظهور امام یکپاره عالمات حتمی است و
یکپاره عالمات هست که حتمی نیست .حاال عالمات حتم یکی رسیدن
دولت است به بنیعباس که حتما خواهد شد .و یکی دیگر از عالمات حتمیه
خروج سفیانی است که تغییربردار نیست و البته خواهد شد بطوری که ان
شاءاهلل باید شرح بشود و خروج دجال هم از عالمات حتمیه است ،ظهور
امیرالمومنین در قرص آفتاب از عالمات حتمیه است ،و صیحهای در ماه
مبارک بلند میشود و از عالمات حتمیه است ،و کشته شدن سیدی است
حسنی که او را محمد بن الحسن میگویند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه بیستم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز عرض کردم که چنانچه خداوند از برای بلوغ انسان عالماتی قرار داده
که چون هنگام بلوغ او نزدیک میشود به آن عالمات معلوم میشود که به
حد بلوغ رسیده و این شخص را استعداد تعلق عقل پیدا شده و عقل به او
تعلق میگیرد و آنوقت حدود بر او جاری میشود ،همچنین برای
مکلفشدن این عالم هم از فضل و کرم خود عالماتی قرار داده ،عالمات
عامه و عالمات خاصه .عالمات عامه آن شروری است که در عالم پیدا
میشود و طفل قبل از بلوغ شیطنت و شرارت زیادی دارد و این عالمات که
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الحمدهلل پیدا شده اگرچه بعضی خیال میکنند که بد زمانی است و خیری در
آن نیست ولکن آنهایی که میبینند میدانند که بعد از این شرور ،عالم رو به
خوشی خواهد گذارد و تا اینکه تعفین در عالم نشود و متعفن نشود آن جوهر
خالص از میان آن بیرون نخواهد آمد .و اما عالمات خاصه بعضی حتمی است
و بعضی حتمی نیست ،یعنی وقتی که امام خبر داده آنوقت مقدر بوده و خدا
هم بر روی عالم نوشته و ائمه هم خبر دادهاند ولکن میشود به دعا تغییر
داد .آیا نشنیدهاید که فرمودند الدعاء یرد القضاء ولو ابرم ابراما و معنی این
این است که این قضا و قدر بر روی لوح رسم شده بود و همینکه دعا کردی
خداوند آن را پاک میکند و چیزی دیگر ثبت میشود و ایمان به این واجب
است بلکه ایمان به این ایمان به قدرت خدا است و اگر این مطلب در میان
نباشد شخص میگوید اگر مقدر شده من به جهنم بروم دیگر چه ضرور
کرده عبادت کنم؟ دعا کنم و استغفار نمایم؟ چه ضرور عبادت و دعا و
تضرع و زاری؟ پس عملها تغییر میدهد قضا و قدر را ،شاید امری تقدیر شده
باشد و تو بواسطه دعا و تصدق و عمل نیک آن امر را تغییر بدهی .حال ائمه
هدی علیهم السالم خبر میدهند از آنچه خداوند عالم در دفتر قضا و قدر
ثبت کرده آنوقت شاید محو بشود شاید نشود و بعضی را به انبیا و ائمه خبر
داده که حتما این کار را خواهم کرد و اگر جمیع دنیا سائل بشوند من صالح
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و حکمت را اینطور دانستهام .حاال بعضی عالمات هست که ائمه خبر
دادهاند که حتم است و خدا به آنها خبر داده که حتما خواهد شد.
از جمله سلطنت بنیعباس است .حدیث است که بنیعباس چنان منقرض
بشوند که مردم بگویند دیگر دولت به اینها عود نخواهد کرد و مدتی
میگذرد و سلطنت دو مرتبه به بنیعباس برمیگردد و چنان سلطنت پیدا
میکنند که مردم بگویند دیگر دولت دولت بنیعباس است بطوری که
بگویی گویا دولت اینها دست نخورده و اینها بر جمیع بالدی که در اسالم
تسخیر شده بود دست داشتند در روی زمین و ملکی از ملک اسالم عظیمتر
نبود و حاال که میبینید بسیارش را به باد دادهاند و در اول روی زمین دولت
هیچ پادشاهی از دولت اسالم عظیمتر نبود و همه در دست بنیعباس بود،
هندوستان ،ترکستان ،ایران ،خراسان ،تا مغربزمین جمیع حجاز و نجد همه
در دست ایشان بود و از جمیع بالد برای ایشان خراج میآوردند .باری ،دو
مرتبه هم باید دولت به آنها منتقل شود و سفیانی در دولت بنیعباس خروج
خواهد کرد و تعجب مکن ،هستند اوالد عباس .مگو پس کی خواهد شد؟
چند سال دیگر خواهد شد؟ یکدفعه میبینی پادشاهی میرود یکی از اوالد
عباس برمیخیزد و سلطان میشود و چندی نمیگذرد دولت مال آنها
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میشود .خدا اگر بخواهد به اندک زمانی اسباب آن را فراهم میآورد و باید
از همان اوالد عبداهلل بن عباس عم پیغمبر باشد.
و از عالمات حتمیه یکی سفیانی است و این از اوالد هند جگرخوار است،
اسمش عثمان و پدرش عنبسه است و این سفیانی مردی است خبیثالنفس و
بسیار لجوج است و کله بزرگی و صورت خشنی دارد و پیس است و صلیبی
به گردن دارد و ظاهرا یا باطنا نصرانی است .مکه و مدینه را ندیده و از
خباثتش زنش را زنده به گور میکند و ازرق چشم است و از طرف شام
بیرون میآید ،و در بعضی روایات از اوالد ابوسفیان است .و حکایتی از کسی
ثقه شنیدم که احتمال دروغ در او نمیرفت که شیخ فرمودند عنبسه تولد
کرده و منافاتی هم ندارد ،بعید نیست ،دیگر العهده علی الراوی .و این
شخص در ماه ذیقعده و ذیحجه یک محرم مانده به محرم ظهور خروج
میکند و بنای جنگ میگذارد و پنج والیت را که دمشق و حمص و فلسطین
و اردن و قنسرین باشد مسخر میکند و بعد از جنگهایش ،در دهم
جمادیاالولی آن سالی که در همان سال امام علیه السالم ظهور میفرماید
این سفیانی بر سریر سلطنت مینشیند و از اطراف قشون برای او خواهند آمد.
اگرچه حدیث است که در شام رجفهای خواهد شد که در آن زلزله صد هزار
نفس تلف خواهد شد و احتمال میرود تزلزل این سفیانی باشد از بس جمعیت
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دارد و احتمال هم میرود که همینطور بطور ظاهر زمین بلرزد و زلزله شود.
و این سفیانی بسیار در صدد اذیت مومنین است و هرکس رو از او پنهان کند
نجات مییابد و هرکس رو به او کند هالک خواهد شد و دولت او دولت
مستحکمی میشود ،و یک دسته از قشون سفیانی به مدینه میآیند و مدینه را
تسخیر میکنند و میروند در مسجد پیغمبر و قاطرهای خود را در مسجد
پیغمبر میبندند و قاطرها در مسجد سرگین میاندازند و از آنجا قشون او
میرود به مکه .خالصه تفصیل اینها را در ارشادالعوام ذکر کردهام هرکس
خواهد رجوع کند.
و اما امری دیگر که باز حتم است و از آن گزیری نیست حکایت دجال و
خروج آن است .دجال هم در دهم جمادیاالولی خروج میکند و تفصیل آن
را در کتاب ارشادالعوام ذکر نمودهام و میفرمایند او را خری است که مابین
گامهای او یک میل راه است و کل دنیا را میگردد و مثل آهنربا که زرگرها
دارند که هر جا همجنس خود را پیدا میکند او را میکشد بسوی خود و
میبرد پیش خود حاال خداوند این دجال را هم توی این دنیا مثل این آهنربا
قرار داده است و هرچه حرامزاده در هرجای عالم هست همه را میکشد و
بسوی خود میبرد .آیا میدانید که چگونه این فریاد میکند؟ میگوید «انا
الذی خلق فسوی انا الذی قدر فهدی انا ربکم االعلی» و عجب مکنید که
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چگونه دجال ادعای خدایی میکند و مردم چگونه دنبال او خواهند رفت.
ابنمقنع ادعای خدایی کرد و پنجاههزار نفر به او گرویدند و االن دیدید که
این باب ادعای امامت کرد به او گرویدند ،ادعای پیغمبری کرد به او
گرویدند ،امرش که باال گرفت ادعای خدایی کرد و دیدید که چقدر مردم
به او گرویدند و دنبال او رفتند .حدیثی دیدم که هر باطلی که ادعایی کند
توی عالم یک مصدقی برایش پیدا میشود .چهبسیار احمقهایی که هر از بر
تمیز نمیدهند و ادعاها میکنند و مردم اطاعت آنها را میکنند .در همین
پشت دروازه کرمان مردکه دیوانهای آمده بود برمیخاست مثل دیوانهها
میرقصید ،به اصطالح رقص پریان میکرد .خروسی داشت توی سوراخی
کرده بود که از حضرت فاطمه در جمعهبازار این خروس را خریدهام و حمق
داشت و مردکه دیوانهای بود و مردم میگفتند این مرشد کامل است .و در
تهران دیوانه سیاهی توی طویلهها ،توی پهنها میخوابید و در کوچهها بچهها
بس که سنگ به او زده بودند این بدنش زخم شده بود ،جانور افتاده بود و
گند میکرد .نه هرگز طهارت میگرفت نه نوره میکشید ،این نجاستها به
این پشمها زنگوله بسته بود بطوری که از دیدنش شخص مشمئز میشد و
دل برهم میآمد .باز این مردم احمق دور او را گرفته بودند و به او میگفتند
این شاه سیاه است و اکابر و اشراف میرفتند در حضور او دست از جبه
بیرون میآوردند و خضوع و خشوع پیش او میکردند .مردم اینطور نفوس
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هستند ،حال چه تعجب میکنی که از عقب دجال به این گندگی بروند و
حال آنکه طیاالرض میکند .هیچ مرشدی که از اینها طیاالرض نمیتواند
بکند و خداوند عالم این خبیث را در روز جمعه سهساعت از روز رفته که
روز نوروز هم باشد در گردنهای او را خواهد کشت و از این دجال پناه به
خدا باید برد زیراکه این اسباب آزمایش است و هرکس را خدا به خود وا
گذارد به این بال مبتال خواهد شد؛ خدا هیچکس را به خود وا نگذارد.
و از جمله عالمات که حتم است این است که در ماه رجب در قرص آفتاب
جسد مبارک حضرت امیر علیه السالم ظاهر خواهد شد ،یا سر او ،یا کف
او و منادی ندا کند از آسمان و آنجا است که جگر منافق میشکافد ،ندا
میکند اال لعنه اهلل علی الظالمین ازفت االزفه یا معشر المومنین هذا امیر
المومنین قد کر فی هالک الظالمین و آنوقت بند دلهای منافقین پاره خواهد
شد و مومنین دلشان شاد میشود .و نداها بسیار است و ندای دیگر هم در
بیستوسیم ماه مبارک رمضان میدهد که اسم و نسب امام زمان را میگوید
و ندا از آسمان میآید که حق با علی و شیعیان علی است و در عصر همان
روز هم شیطان ندا در میدهد که حق با سفیانی است و یحتمل شیطان تملقی
از سفیانی میخواهد بگوید؛ غرض هرچه منافق باشد به ندای دویمی مسرور
میشود.
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و یکی دیگر از عالمات دعوای عظیمی است که در قرقیسا واقع خواهد شد
و جمع کثیری از اکابر بنیعباس در آنجا کشته میشوند و بنیعباس و
بنیمروان بسیار در آنجا کشته خواهند شد و خداوند ندا میکند درندگان را
که بیایید سیر شوید از گوشت جباران.
و از جمله عالماتی که حتم است کشتهشدن نفس زکیهای است که او را
محمد بن الحسن گویند و این شیعه است و جلیلالقدر است و از مدینه این
را در ماه ذیحجه میفرستند به مکه و میخواند اهل مکه را و میگوید ماییم
اهل بیت رسالت .آنها هم میجهند او را میکشند و سر او را برای سفیانی
میفرستند و این حکایت در بیستوپنجم ذیحجه واقع خواهد شد و خدا
دیگر مهلت نمیدهد مردم را بیشتر از پانزده روز (شب خ)و معلوم است که
این خیلی مرد بزرگی است .خالصه تفصیل آن در کتاب ارشادالعوام مذکور
است و آنچه از اخبار بر میآید در همان دهم ذیحجه شخصی از یمن خروج
میکند و در همان دهم باز رایتی از خراسان ظاهر میشود و قبل از ظهور
شصت نفر ادعای نبوت و دوازده نفر از سادات ادعای امامت میکنند چنانکه
قبل از موسی کردند .و امر عظیم است ولکن از برکت ائمه طاهرین برای
شما جای اشتباه نمانده ،عالمات حتمی برای شما قرار داده دیگر ان شاءاهلل
گول نخواهید خورد ولکن هستند جمعی که از راه بیرون میروند و گول
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میخورند و به آن راههای باطل میروند .چه عجب میکنید؟ این مردکه آمد
گفت من از جانب امامم دید مردم پر احمقند از او قبول میکنند گفت من
امامم دید قبول کردند گفت من پیغمبرم و ادعای پیغمبری کرد و کتابی
آورد دید از او پذیرفتند خورده خورده گفت من خدا هستم ،احکام را
برداشت ،شرایع را برداشت ،خالف بدیهیات بنا کرد گفتن ،گفت حاال
قیامت است و مردم تصدیق کردند خود به خود گفت حاال قیامت شده است.
یکی را گفت تو موسی یکی را گفت تو عیسی ،یکی فالنامام یکی فالنامام
و تصدیق او کردند .مردکه با خود من مباحثه میکرد که حاال رجعت است
و میگفت در قیامت مردم بطور توالد و تناسل میآیند .همینطور خالف
حس و بدیهی میگفت باز تصدیق او میکردند .و چون کالم رجعت در
میان آمد عرض میکنم که این زمان و این اوضاع و این اختالف طبایع بجز
اینطور طور دیگر اقتضا نمیکند و تا اینطور اعراض در دنیا هست بایست
حق همینطور مخفی باشد .و چون هرکسی خیالی میکند عرض میکنم تا
مطلب خوب واضح شود.
خداوند غنی است از طاعات خلق و ایمن است از معاصی خلق و تکلیف
نکرده خلق را بر حسب میل خود بلکه خلق را تکلیف کرده بر حسب قابلیت
خود آنها و مادام که مریضند تکلیف مرضی برایشان قرار داده و چون صحیح
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شدند تکلیف صحیح به ایشان کرده .غذای این مریض را شوربا قرار داده و
در ایام صحت غذای دیگر برای او قرار داده ،در ایام مرض دوای تلخ یا تیز
یا شور یا بدمزه قرار داده .مقصودم این است که مادام که این امراض و
اعراض برای این شخص عالم هست همینطور که حاال دوایش میدهند باید
بدهند ،اگر این اعراض و امراض هست واهلل دوایش همین است و طبیبان
عالم وقتی نبض را دیدند تب ندارد و زبان پاک است آنوقت غذا و دوا را
تغییر میدهند .این ظلمها و جورها دوای این مریض است یوم نولی بعض
الظالمین بعضا بماکانوا یکسبون و نذیق بعضهم بأس بعض تا تقصیر هست
میرغضب باالی سر است .این شهوتها و این طبیعتها مادامی که هست باید
همینطور مومنان و امام غائب باشند و اوضاع همین اوضاع است .و این را
هم بدانید که نه این است که امام باید پیش ما بیاید ،بلکه ما باید برویم تا
پیش امام برسیم .و امام اگر امروز بیاید خلق طاقت ندارند و این دمل هنوز
وقت نشترش نشده ولکن این روزگار باال میرود و آسمان میگردد و اعراض
و امراض برطرف میشود ،زمینها و آسمانها از اعراض صاف میشود و
خداوند مسلط میکند بر روی زمین مرگ قرمزی که آن شمشیر است و
خونها است که ریخته میشود ،و مرگ سفید که آن طاعون و وبا است و
اینقدر میکشد که از هر پنج نفر یک نفر باقی میماند و به روایتی از هر ده
نفر نه نفر کشته میشود .خربوزه که ضایع شد و بنخشک گرفت باید آن را
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به اصطالح الش کرد و پارشت کرد و این الش و پارشتکردن فایده دیگر
دارد .واهلل این خلق که بنخشک میگیرند و آنوقت وقتی است که الیلدوا
اال فاجرا کفارا و آنوقت وقت الش کردن است و خرهای خدا ول میشوند
و این خربوزههای ضایع شده را از این بستان برمیچینند و میخورند تا تمام
میشود و باقی میمانند کسانی که ضایع نشدهاند و همه برای خاطر آنها
است واال این آسمان و زمین را میگردانند به جهت این مشت اوباش فاسق
فاجر فضلهپز؟ و آیا امام ظاهر شود برای خاطر آنها؟ نه چنین است و زمان
صالحیت آن را ندارد که آن بزرگوار ظاهر شود و چون این اعراض و امراض
از زمین پاک شد آنوقت امام تو ظاهر میشود .مثل آنکه مومنان راحت نشدند
در زمان حضرت نوح مگر آنکه طوفان آمد و همه مردم را هالک کرد .و
همچنین طوفان باید بشود قبل از امام به طاعون و قتل و به بالهای عظیمه و
به قحطی تا آنوقت مومنان راحت شوند .و تأخر ظهور امام چند باعث دارد
یکی آنکه صلبهای مردم پاک شود ،یکی آنکه نطفههای مردم پاک شود که
ولدی که بعمل میآید از حالل باشد.
باری ،پس ما باید برویم تا به روزگاری برسیم که جایز است امام بیاید آنجا.
پس خیال مکن که امام تو میآید پیش تو ،بلکه تو باید بروی تا برسی به
زمانی که امام تو در آنجا است و آن زمان زمان هورقلیا است یا عالمی قریب
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به هورقلیا است و چندان تمیزی با حالت رجعت در میان نیست و از بیستم
جمادیاالولی بنا میکند باران باریدن پی در پی و مردههای چند زنده
میشوند و شمشیرها بر دوش میگذارند و با امام جمع کثیری از مردگان
میآیند که اقلش آنچه به نظرم میرسد هفتاد و پنج هزار از مردگان میآیند و
آن سیصد و سیزده نفر که همراه امام میآیند بعضی از آنها از قوم موسی هستند
و من قوم موسی امه یهدون بالحق و به یعدلون و آنها پانزده نفرند و از اصحاب
رسول خدا ابودجانه انصاری و حضرت سلمان است و بعضی دیگر .و پنجاه
و نه سال که از ظهور گذشت سیدالشهدا با پیغمبران و صدیقان زنده میشوند
و اول امامی که رجعت میکند سیدالشهدا است .و زمان ظهور دخلی به
حاالت حاال ندارد و آن اوضاع اوضاع دیگر است و حاال آن اسباب و آن
اوضاع فراهم نیست .و مأیوس مشو ،چراکه خدا قدرت دارد همه این اوضاع
را در یک طرفه العین درست کند و میتواند وانگهی که در پنج سال ده سال
که البته میتواند و ممکن میشود که اوضاع عالم تغییر کند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه بیستویکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
خداوند اول چیزی که آفرید عقل بود و او را فرو فرستاد در عالمها که در
هر عالمی سیر کند و علمهای آن عالم را بیاموزد و این عقل وقتی که آفریده
شد مانند بینایی است در چشم تو وقتی فرود آمد چیزهای مخصوص را
میبیند؛ آن عقل هم دراک بود بعد از آنکه او را فرو فرستاد در هر عالمی
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چیزی تحصیل کرد تا اینکه او را فرو فرستاد در این دار دنیا به عرش رسید
بعد از عرش آمد به کرسی و افالک و عناصر تا به خاک رسید و سر به نقاب
تیره خاک فرو برد و در هر عالمی که میآمد دورتر میشد و نور او ضعیفتر
میشد تا به کلی نورش پنهان شد و حیاتش بدل به موت شد و چیزی در این
خاک نماند از او مگر بسیار کم به همانقدری که جایز باشد تکلیفکردنش
از این جهت عرض والیت امیرالمومنین صلواتاهلل علیه را بر خاک کردند،
بر کوهها والیت آن بزرگوار را عرضه کردند هر کوهی قبول کرد جواهر
شد و هر کوهی قبول نکرد سنگ سیاه ظلمانی ماند ،و بر آبها عرضه کردند
هر آبی قبول کرد شیرین و خوشگوار شد و هر آبی که قبول نکرد تلخ و شور
و ناگوار شد .پس معلوم است که در اینها عقل هست که به آنها تکلیف
کردهاند و عرض والیت به آنها نمودهاند چون عقل آمد تا در این خاک سر
فرو برد دو مرتبه خطاب به او رسید بیا باال و بنای باال رفتن گذارد و هر
درجهای که باال میرود شعور او زیادتر میشود و حیات او زیادتر بروز
میکند یکدرجه باال آمد معدن شد درجه دیگر باال آمد نبات شد درجه دیگر
باال آمد حیوان شد و انسان شد و همچنین هرچه باال میرود حیات او و شعور
او و قوت او و قدرت او زیاد میشود.
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مثلی حکیمانه برای عوام عرض کنم فرض کن کسی از آسمان فرود آید اول
میآید به کره نار بعد میآید به کره هوا بعد میآید در بخار و میآید در آب
از آنجا میآید به زمین از آنجا فروتر میرود میرسد به مغز زمین .دو مرتبه
که او را ندا کنند بیا باال میآید در میان آبها و آن غلظت و کثافت خاک را
از خود پاک میکند و در میان آب نفسی میکشد و جوالنگاهی پیدا میکند
باز که او را ندا میکنند بیا باال از آب بیرون میآید و داخل بخار میشود
آنوقت نفسی به استراحت میتواند بکشد مثل طفلی که از شکم مادر سر
بیرون میآورد .باری ،وقتی که او را بطلبند به کره بخار میبیند هوایی
وسیعتر و در هوا که رسید گویا به خانه خود رسیده و آنوقت بهتر میتواند
به سرعت راه رود ،راهرفتن در آب تا راهرفتن در هوا چقدر فرق دارد! عقل
وقتی که در گور خاک بود مسافتی برای دیدن چشم او و شنیدن گوش او
بود(نبود خ) و وقتی که او را ندا کردند آمد در رتبه گیاه میدان او وسیع شد
و سری حرکت داد و وقتی که در رتبه حیوان آمد از زمین بریده شد و میخ
او از زمین کنده شد و وقتی که به مقام انسان رسید مفارقت پیدا میکند از
زمین و از این خاکدان بالکلیه و چنان مفارقت پیدا میکند که از اینجا به
یک طرفه العین سیر میکند جمیع جهات را .نمیبینی نشستهای اینجا فکر
خانه خود را میکنی فکر کربال و نجف را اگر رفته باشی میکنی و در
آنجاها سیر میکنی و حیوان نمیتوانست همچنین سیری کند و انسان
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میتواند سیر کند در آسمانها و زمینها ،سهل است میتواند به عالمها برود
وقتی مفارقت او زیاد شود .پس ببینید شارع چقدر مهربان است و چه
حکمتی بکار برده که امر کرده است به زهد و بیرغبتی به دنیا و به انقطاع
از دنیا ،تا مثل گیاه میختان به زمین کوبیده نباشد و مثل حیوان دمرو نباشید
نمیبینی جماعتی که اطاعت ایشان را نکردهاند مطلقالعنان نیستند صفرا دارد
و میخ او اینجا کوبیده سودا دارد و میخ او اینجا کوبیده و هر خلطی میخی
است که کوبیده شده و به عالقههای دنیایی میخ او کوبیده شده .چهبسیار
که در محبت زن و فرزند پاشان بسته و این محبت زن و فرزند عجب حکایتی
است که از مال دنیا هم آنها را باز میدارد اینست که خدا میفرماید ان من
ازواجکم و اوالدکم عدوا لکم فاحذروهم و شارع آمده که این سنگها را از
پای تو بگشاید و مرغ عقل تو را از این قفس پرواز دهد این چوب نمیتواند
حرکت کند ولکن حیوان میتواند و من و تو هم میتوانیم باز ما هم حرکتی
داریم که حیوان نمیتواند آن حرکت را کند شیر گرفتار شیری است
نمیتواند غیر شیری کند گوسفند گرفتار گوسفندی است و نمیتواند غیر
گوسفندی کند و تو گرفتار نیستی و تو میتوانی مثل شیر شیری کنی و غضب
کنی و مثل گوسفند حلم نمایی .باری ،خدا و شارع گفتهاند که مردم از این
قیود رهایی یابند تا در دنیا هستی به دعوت شارع باید باال بروی و هرچه
نرفتی بزور تو را میبرند و این سنگهای بدن را از پای مرغ روح میخواهند
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باز کنند تا بتواند به مکان خود پرواز کند و در برزخ باز تو را باال میبرند و
از این لباسها مجرد میکنند و در قیامت چنان تو را مجرد میکنند و چنان
مجرد میشوی که مشرق و مغرب پیش تو یک نقطه میشود.
پس چون این مسئله را دانستید بدانید که این عالم از زمان حضرت آدم روز
بروز باال میرود و روز بروز صافتر و لطیفتر میشود پس در این اوقات که
عالم در مقامی است که بر ادراکهای او گل گرفته و بر چشم او پرده و بر
گوش او پرده است چراکه این اوقات ،اوقات دولت باطل است و اوقاتی
است که علم آلمحمد علیهم السالم به کار این عالم نمیخورد و ظهور آن
بزرگواران را عالم تاب نمیآورد زیراکه زمان زمانی است که او کظلمات
فی بحر لجی یغشیه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق
بعض این اوقات این ادراکها این شعورها این اختالفها قابل تربیت آلمحمد
نیستند و از این جهت رو پنهان کردهاند و علم خود را برای آنها بروز ندادهاند
و اینقدر هم که گفتهاند مپندار زیاده از علم عالمی گفته شده حاال آیا اینست
علم ایشان؟ آیا اینست معجزات ایشان که میبینید؟ بلکه فهی بمشیتک دون
قولک موتمره و بارادتک دون نهیک منزجره حکمشان در آسمان و زمین
اینطور جاری است بلکه یکنفر از شیعیان علی صلواتاهلل علیه اگر بخواهد
تصرف در آسمان و زمین کند میتواند مگر نمیدانی که ایشانند محال مشیت
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خدا و مشیت خدا متصرف در آسمان و زمین است و ایشانند امر خدا و به
امر خدا آسمان و زمین برپا است اینست که تصرف در آسمان و زمین میکنند
و
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را
اگر نازی کند از هم بپاشد جمله قالبها

اینست که فرمودند نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون ،این التقلید الذی تقلدون
به جعفرا و اباجعفر خیالت میرسد که امر و نهی ایشان همین است به این
نقصان؟ حاشا عالم ایشان دیگر عالمی است و امر و نهی ایشان غیر از اینست
پس مادام که زمان را قابلیت نیست چشمها را طاقت دیدار آن بزرگوار نیست
و گوشها را طاقت امر و نهی ایشان نیست نشنیدهاید آمدند خدمت
سیدالشهداء و عرض کردند که یکی از اسرار خود را بفرما به ما حضرت
یکی از اقویای آنها را طلبیدند و به او یک کلمه از اسرار آموختند سر به بیابان
گذاشت و ریشش سفید شد و آب از چشم و گوش و بینی او جاری شد و
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آن یک کلمه را فراموش کرد ان امرنا صعب مستصعب الیحتمله ملک مقرب
او نبی مرسل او مومن امتحن اهلل قلبه لالیمان .شنیدم حکایتی که حضرت
صادق به جابر هفتادهزار حدیث آموختند و فرمودند به کسی مگو آنها را.
در سینه داشت تا اینکه سینهاش تنگ شد آمد خدمت حضرت عرض کرد
سینهام تنگ شده فرمودند برو در بیابان و سر را در گودالی کن و برای زمین
آنها را بگو رفت و چنین کرد و شنیدم و از سیدمرحوم هم شنیدم که در آن
زمین نیها رویید و اعراب آن نیها را بریدند و آن نیها را میزدند و آن
احادیث از زبان آن نیها منتشر شد .پس آن بزرگواران اگر بخواهند بیایند
باید همان مثل پیشتر مظلوم و مقهور دشمنان باشند واال مردم طاقت ندارند.
یکموی حورالعین را اگر در میان آسمان و زمین بیاویزند جمیع اهل آسمان
و زمین از نور آن یکمو میمیرند و جنت و حورالعین از نور امامحسین خلق
شده است پس مادامی که پشه هست باد نباید بیاید و اگر بیاید دیگر پشه
باقی نخواهد ماند .پس اگر بیایند به مظلومیت و مقهوریت که از این آمدن
چه حاصل و اگر بیایند به سلطنت یکنفر زنده نخواهد ماند پس ایستادهاند
در مقامی که این عالم باید سیر کند تا به آنجا برسد پس شماها به آنجا
میروید نه اینکه امام بیاید پیش شما و االن هم او در آنجا فرمانفرما و
حکمران میباشد .پس وقتی که زمان را استعداد پیدا شد میبینی ظهور امام
را همانوقت که آنجا رفتی و آن وقت امام ظاهر است و صفت ظهور آن
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بزرگوار اینست که باید در روز نوروز بوده باشد بجهت آنکه روز نوروز اول
دوره و اول سال است و ابتداء خلقت است و وقت بهار حق و اول ظهور
شکوفههای حق است و روز جمعه باید باشد که روز ظهور سلطنه اهلل است
و روز اجتماع خالیق است و از این جهت روز جمعه به او میگویند که باید
جمیع خلق جمع شوند و روز سالم است و روز جمعه روز ظهور استیالی
خدا و روز فرمانفرمایی خدا و سالم عام است و روز اجتماع خصوم و روز
اجتماع شهود است و روز اجتماع رعیت است در حضور موال و نظر به روی
موالی خود کردن است .و چون روز جمعه روز اجتماع است و آن بزرگوار
برای تألیف دلهای مومنین میآید پس باید در روز جمعه باشد .و روز عاشورا
باید باشد چراکه ولی سیدالشهداء است و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه
سلطانا فالیسرف فی القتل انه کان منصورا و در قرائت اهلبیت و الیسرف
فی القتل است یعنی هرچه بکشد اسراف نمیکند در قتل و او میآید جمیع
اوالد بنیامیه و جمیع دشمنان اهل بیت را میکشد و هرچه بکشد تعدی
نکرده و هیچ خالف عدل نکرده زیراکه اگر کسی را در شرق بکشند و
کسی در مغرب باشد و بشنود و راضی باشد شریک است در قتل او .در
زیارت میخوانی لعن اهلل امه سمعت بذلک فرضیت به همچنین هرکس امروز
راضی باشد به شهادت سیدالشهداء مستحق قتل است و نگویید کیست که
راضی باشد جماعت بسیاری هستند که راضی به قتل آن بزرگوارند اگرچه
صفحه | 336

از ترس نتوانند بروز دهند اینست که میگویی و جعلنا و ایاکم من الطالبین
بثاره مع ولیه االمام المهدی من آل محمد علیهم السالم سفیانی به خونخواهی
عثمان بر میخیزد و آن بزرگوار به خونخواهی سیدالشهداء بر میخیزد پس
از این جهت روز عاشورا هم باید باشد .و همچنین در سالهای طاق هم باید
باشد بجهت آنکه طاق فرد است و آیت خدای فرد است و آیت ظهور
فردانیت خدا است و در میان مردم هم مشهور است که سال طاق برای
حاجیان خوشتر میگذرد.
و چون شب آن جمعه میشود که فردای آن باید ظاهر شوند در آسمان اول
منبرهایی از نور نصب میشود و حضرت پیغمبر و امیرالمومنین بر آن منبرها
باال میروند و هستند تا فجر طالع میشود پیغمبر دعا میکند که خدایا غضب
کن بر اهل زمین .و چون وقت زوال میشود پیغمبر و امیرالمومنین به سجده
میافتند و دعا برای فرج حضرت مهدی میکنند و امام به قلبش میافتد که
باید بیرون آید آنوقت ظاهر میشود و اسباب ظاهر هم شمشیرش خود بخود
از غالف بیرون میآید پس در آنوقت میآید و هفت بز پیش رو دارد و
چوبدستی رسول خدا را در دست دارد و عمامه زردی بر سر دارد .و بزها
عالمت اینست که من شبان خلقم آمدهام برای شبانی خلق .و اما بز قرار
دادهاند یعنی اصحاب من چنینند و این بز در میان حیوانات از همه زرنگتر
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است اینها را جلو میاندازد و میرود همهجا تا وارد مسجدالحرام میشود و
میرود خطیب را میکشد و غایب میشود و شب آن بزرگوار فریاد میکند
هلموا الی نقبائی اصحاب او در هر جایی از عالم که هستند حاضر میشوند
و چهبسیار از اصحاب که وقتی عالمات را دیدند و خبر سفیانی را شنیدند
پیشتر به مکه رفتهاند بعضی هم به طیاالرض در همان شب خدمت آن
حضرت میرسند و بعضی بر ابرها سوار میشوند و خدمت آن حضرت
میرسند و نوری در همان شب از مکه تتق میکشد تا به آسمان بطوری که
همهکس میبیند آن عمود نور را و چون صبح کند در زیر بالش خود مییابد
رقعهای که در آن رقعه نوشته است طاعه معروفه و چون فجر طالع شد جبرئیل
از آسمان آن بزرگوار را به اسم او و حسب و نسب او ندا میکند و مردم را
به طاعت آن بزرگوار میخواند و بعد از آن آن بزرگوار دست مبارک خود را
دراز میکند که اینست دست خداوند عالم ان الذین یبایعونک انما یبایعون
اهلل پس با آن بزرگوار بیعت میکند جبرئیل و بعد یکی یکی بیعت میکنند و
این صدایی که جبرئیل میکند همه مردم میشنوند و بنای همهمه و قال و
قیل میشود و چون صبح میشود وارد مسجدالحرام میشوند جمعیت غریبی
میبینند و اوضاع دیگری میبینند میگویند اینها چهکس میباشند.
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خالصه هر کس تفصیل میخواهد رجوع کند به کتاب ارشادالعوام که در
آنجا مفصل ذکر اینها شده است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه بیستودوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
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دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
بقدری که مقصود بود از احواالت رجعت ذکر شد و تجدید عهدی شد و
دانستید که شما در زمان سلطان عادلید که امام زمان باشد ،و اینکه روزی
عرض کردم که دولت دولت ابلیس است باز به ارخاء عنانی است که ایشان
فرمودهاند .در زیارت سیدالشهدا میخوانی ال ذلیل و اهلل معزک و ال مغلوب
و اهلل ناصرک خدا میفرماید کتب اهلل الغلبن انا و رسلی و حزب اهلل هم
المفلحون و جند اهلل هم الغالبون جند اهلل غالبند .چگونه ذلیل میشود
سیدالشهدا و حال آنکه و هلل العزه و لرسوله و للمومنین پس اگر به مقتضای
یوم نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون شیطان را بر سر بعضی
مسلط کنند دخلی به مغلوبیت خودشان ندارد چنانکه خدا کرده و مغلوب
نیست.
باری ،برویم بر سر مطلبی که در دست داشتیم و سخن در معنی بیت بود و
عرض کردم بیت به معنی خانه است و خانه هر چیزی باید مناسب آن چیز
باشد .خانه جسم باید جسمانی باشد ،خانه روح باید روحانی باشد ،خانه
عقل باید عقالنی باشد ،خانه مشیت باید سرمدی باشد و خانه اسماء و صفات
خداوند باید الهوتی باشد و همچنین؛ این را مفصل شرح کردیم .حاال عرض
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میکنم که خداوند عالم جلشأنه از ادراک جمیع خالیق برتر است که هیچ
مخلوقی نمیتواند از حد مخلوقیت خود باال رود و او را مشاهده کند و
خداوند هم از رتبه خود که نمیشود فرود آید و بیاید در میانه مخلوقات خود
تا مخلوقات او را مشاهده کنند و هر چیزی همجنس خود را میتواند مشاهده
کند نه غیر را .نمیبینی با چشم خود رنگها را میبینی و عقل خود را یا عقل
کسی را با چشم نمیتوانی دید و با چشم خود جسمها را میبینی ،مالئکه را
که نمیبینی به جهت آن است که همجنس آنها نیستی و خداوند هم همجنس
مخلوقات نیست به جهت آنکه نه مردم باال میروند و همجنس خدا میشوند
تا او را ببینند و نه برعکس .نه خدا فرود میآید نه خلق باال میروند .پس
محال و ممتنع شد فهمیدن ذات خدا و ادراک ذات خدا التدرکه االبصار و
هو یدرک االبصار و هو اللطیف الخبیر یعنی بصیرتهای خالیق نمیتوانند
ادراک او را کنند و او ادراک میکند همه بصیرتها را چراکه االیعلم من خلق
و هو اللطیف الخبیر آیا آن کسی که خلق کرده نمیداند و حال آنکه لطیف
و خبیر است.
اگر کسی بگوید تو گفتی هرکس همجنس خود را ادراک میکند و خدا از
جنس مخلوقات خود نیست ،پس چگونه مخلوقات خود را ادراک میکند؟
این چطور میشود؟ از همین جهت است این آیه را خواندم االیعلم من خلق
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و هو اللطیف الخبیر خداوند محتاج نیست که با چشمی ببیند ،محتاج نیست
که با گوشی بشنود ،بلکه بیچشم میبیند و بیگوش میشنود و آنکه باید با
چشم ببیند همجنسی از رنگها و شکلها باید داشته باشد .آنکه با گوش باید
بشنود به جهت آن است که باید همجنسی از صداها داشته باشد و همچنین.
پس خداوند عالم در دانستن او مخلوقات را نباید همجنس مخلوقات خود
باشد .و باز دلیلی واضحتر عرض کنم ،تو در هرجا که هستی آنجا را درک
میکنی و هرجا که نیستی آنجا را درک نمیکنی .تو در رتبه مالئکه نیستی
از این جهت مالئکه را درک نمیکنی و هرجا که نیستی آنجا را درک
نمیکنی یعنی تن تو؛ پس در هرجا که هستی و موجودی میتوانی آنجا را
درک کنی و آنجایی که موجود نیستی نمیتوانی آنجا را درک کنی و تو در
رتبه ذات خداوند معدومی .پس چگونه میتوانی ذات خدا را درک کنی .اما
خدا در عالم ملک و ملکوت و مکانهای مخلوقات خود معدوم نیست .آیا
نه این است که خدا همهجا هست؟ پس چون همهجا هست همه را درک
میکند و چون تو همهجا نیستی همه را نمیتوانی درک کنی .در پشت دیوار
نیستی نمیتوانی درک پشت دیوار را بنمایی ،در عالم غیب نیستی نمیتوانی
غیب را درک کنی .حاال آنجایی که عقل تو آنجا نیست آنجا را درک نمیکند
و تو با خدا نیستی و در رتبه ذات خدا معدومی و آنجا را نمیتوانی درک
کنی .باز کسی نگوید تو گفتی خدا همهجا هست پس در من هم هست،
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پس من میتوانم او را درک کنم .او همهجا هست و در تو هم هست و تو از
او دور هستی.
یار نزدیکتر از من به من است
وین عجبتر که من از وی دورم

حاضر در هر مکانی هست و ناظر؛ درک میکند جمیع خالیق را و خالیق
او را درک نمیتوانند بکنند از این جهت خدا دلیل آورده و فرموده االیعلم
من خلق و هو اللطیف الخبیر خدا لطیف است و در همهجا حاضر است و
تو غلیظ و کثیف هستی و همهجا حاضر نیستی.
باری ،معلوم شد که خلق نمیتوانند خدا را درک کنند .حاال که نشد به رتبه
خدا برسیم حاال اگر این اصل را درست فهمیدید مسألههای بسیار از توحید
خدا و فضائل آلمحمد علیهم السالم را خواهید فهمید و مردم که کوتاه
شده است فهمشان از قبول فضائل آلمحمد به جهت آن است که گمان
میکنند که دسترس به خود خدا دارند و عبادت خود خدا را میتوانند بکنند.
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حاشا ،چنین نیست انتهی المخلوق الی مثله و الجأه الطلب الی شکله الطریق
مسدود و الطلب مردود راه بسوی شناختن ذات مسدود است و طلب معرفت
ذات مردود است .پس هیچکس به ذات خدا نمیتواند برسد .واهلل که اهل
مأل اعلی بعینه مثل مأل ادنی میباشند در ذات خدا چنانکه ما همدیگر را
میبینیم به همینطور اهل مأل اعلی هرچه چشم بگشایند ذات خدا را هیچ
نمیبینند .مالئکه همدیگر را میبینند ،اگر باال روند مالئکه باالتر از خود را
میبینند نه چیز دیگر ،و پایین بروند مالئکه پایینتر از خود را میبینند نه چیز
دیگر .دیگر خدا را نمیبینند ،چیزی از او نمیشنوند و خبری از او ندارند و
خدا را به رایحه و طعمی و رنگی و شکلی و صدایی و نرمی و زبری و سبکی
و سنگینی درک نمیتوانند کرد .و همچنین واهلل که اهل آخرت چیز دیگر
نمیبینند بجز عرصه آخرت و سالطین آنجا و انبیا و آنهایی که فرمانفرما و
حکمران آخرتند و آنها را میبینند و از آنها میشنوند و دسترسی به خدا
ندارند .و اینکه میشنوی از بطنان([ )]5عرش ندائی میآید ،ملکی است که
خدا به او میگوید ندا میکند و آن صدا را میدهد و خدا صدا ندارد و خدا
حلقوم و حنجره و زبانی ندارد و معنی ندارد که خدا حلقوم و زبان داشته
باشد .ولی خداوند به مخلوقی امر میکند که به اذن او سخن بگوید و چون
او سخن گفت میگویند خدا گفته .چون به اذن خدا سخن گفته ،گفته
میشود که خدا سخن گفته .و همچنین اهل بهشت هم بجز انهار و اشجار
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و حور و قصور چیزی دیگر نمیبینند و خدا را نمیبینند .همهجا تو بندهای
و بجز بندگان چیزی دیگر نمیبینی و تو آزمایش کرده شدهای .و خدا را
بنده بزرگی هست و بنده کوچک؛ کوچکان را آزمایش به بندگی بزرگان
کرده .اگر میخواهی کفشدوزی یاد بگیری باید پیش استاد کفشدوز بروی
و اگر میگویی خدا خودش کفشدوزی یاد من بدهد ،این نخواهد شد و خدا
خداست و از خدایی خود فرود نمیآید و استاد کفشدوز را اسباب آزمایش
تو قرار داده و تو آن علم را نداری و گدای آن علمی ،و او دارد باید بروی و
از او گدایی کنی و البته باید گدایی بکنی .گدای متکبر دائم گدا است و
هرگز چیزی ندارد .پس المحاله آنها که بزرگترند اسباب آزمایش کوچکان
میباشند .و همچنین میخواهی سنگ را از جا برداری زورت به آن نمیرسد،
خدا مخلوقی خلق کرده که بتواند از جا بردارد و باید به او بگویی این سنگ
را از جا بردار و اگر کبر میکنی این سنگ همیشه اینجا خواهد بود و برداشته
نخواهد شد .میتوانی به التماس بیاورش ،نمیتوانی پولش بده و اگر کبر کنی
و به او نگویی اگر تا قیامت بنشینی که خدا بیاید خودش سنگ برای تو
بردارد ،بر داشته نخواهد شد .پس ببینید که چقدر کبر کرده بودند آنانی که
گفته بودند اگر خدا میخواهد بواسطه محمد و آلمحمد علیهم السالم چیزی
به من بدهد ،میخواهم ندهد ،میروم از خودش میگیرم و خودش بدهد.
خودش چطور بدهد؟ خمیر گیر بشود که نان برای تو درست بکند و نواله
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درست کند و در حلق تو بگذارد؟ جو در توبره تو کند ،خودش چطور بدهد؟
ابی اهلل انیجری االشیاء اال باسبابها خدا قرار نداده که جاری کند اشیاء را
مگر بواسطه اسباب و فرمودند نحن سبب خلق الخلق حاال تو تمنا میکنی
که جمیع این آسمان و زمین را بر هم زند و خودش بیاید با تو پسرخاله شود
و هرچه تو میخواهی به تو بدهد و با تو راه رود ،العیاذ باهلل! پس خداوند
بعض خلق را به بعضی آزمایش کرده و جعلنا بعضکم لبعض فتنه ما قرار دادیم
بعض شما را برای بعضی آزمایش .عالم را به جاهل و جاهل را به عالم ،غنی
را به فقیر و فقیر را به غنی آزمایش کرده و همچنین بفهمید چه عرض میکنم
تا عارف شوید .عارف آن است که بشناسد نه آنکه بداند .عارف به
ناصرالدینشاه آن است که در هر کوچه و برزن او را ببیند ،به هر لباسی ،به
هر طوری که باشد او را بشناسد و بداند که او ناصرالدینشاه است؛ ولی اگر
ببیند او را نشناسد ،عارف نیست .حاال اگر میخواهید عارف به خدا شوید
باید مقامات و عالمات او را بشناسید و در دعای رجب میخوانی بمقاماتک
و عالماتک التی ال تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک ال فرق
بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک از این جهت میفرماید یعرفک بها من
عرفک عارف به تو عارف به مقامات تو است و فرق میانه تو و او نیست مگر
آنکه آن مقامات بنده تو هستند و خلق تو هستند.
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باری ،عارف آن است که استاد کفشدوز را که عالم به کفشدوزی است بر
او کبر نکند و کفشدوزی را از او بیاموزد و وقتی که آموخت بداند که خدا
به او آموخته و این فضل ،فضل خداوند است و هر وقت خدا بخواهد
کفشدوزی را تعلیم کند به همینطور تعلیم میکند که علم خودش را در این
استاد میگذارد و او را باب خودش قرار میدهد .پس هرکس میخواهد
کفشدوزی را از خدا یاد بگیرد باید بیاید پیش این استاد .پس جمیع
مخلوقات عالم باب فیض خدایند و خداوند از پس این درها نعمتها را بیرون
میدهد .دهنده خدا است و تو از خدا بگیر و تو عارف هستی اگر بگویی
خدا به من داد و اگر بگویی این دو تخته چوب و در چوبی و این شکاف
دیوار داد ،عارف نیستی .و اگر بفهمی میدانی که این شکاف دیوار ،دهنده
و گیرنده نیست ولکن از پس این در ،صاحبکرمی است و جمیع فیضها را
او میرساند و از این در بیرون میکند .اگر چنین دانستی آنوقت تو عارفی.
نی جمادی را صدایی نیست و همه آن صداها از آن دمنده در نی است ،تو از
او بشنو و از نی مشنو .پس از این جهت است که اگر کسی چیزی به تو
میدهد باید بگویی الحمد هلل و شکر خدا را باید بکنی اگرچه او به تو داد.
و از همین باب است که اهلل الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء خدا میراننده است اگرچه
کسی تو را بکشد ،خدا احیا کننده است اگرچه طبیب تو را شفا داده است،
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خداوند خالق است اگرچه تو را پدر و مادری است ،خدا روزیدهنده است
اگرچه کسب کردهای .من مسائلی که یک کتاب باید در آن نوشت به الفاظ
عامیانه مختصر عرض میکنم برای شما و ظاهر اینها را همهکس میشنود و
قبول دارد ولکن این مطالب عظیمه را به این الفاظ عامیانه شرح کردن ،باز
از همان باب شاید باشد که،
اینهمه آوازها از شه بود
گرچه از حلقوم عبداهلل بود

جمیع حرکات از محرک است اگرچه کوبیدن از چکش است و بریدن از
اره و سوراخ کردن از مته است ولکن استادی از پس این اسباب هست و
برای هر چیز بابی قرار داده که از غیر آن ،رسیدن به آن ممکن نیست.
تراشیدن را از مته مطلب که باب این را سوهان قرار داده و چکش باب
کوبیدن است ولکن تو از زرگر بطلب .گمان میکنی چکش خودش از او
کاری میآید؟ حاشا .پس بدانید که محروم کسی است که از این بابهای
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گشوده شده استنکاف کند و تکبر کند ،یا اینکه از بابش داخل نشود خدا
میفرماید لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقی و أتوا
البیوت من ابوابها آن آن دیوارها دیوار سده([ )]6است و آن اطراف دیوار
خانه که شکاف گذاشتهاند همان در است و از آن پشت نمیآید مگر دزد.
پس از نانوا علم کفشدوزی طلب مکن که نانوا دیوار بسته کفشدوزی است
ولکن اگر از کفشدوز کفشدوزی طلب کردی و از این راه رفتی اهل هستی
و دزد نیستی که دست تو را قطع کنند و اما اگر از غیر راه رفتی اهل نیستی
و دزدی .بفهمید چه عرض میکنم ولکن البر من اتقی و أتوا البیوت من
ابوابها نیکوکار کسی است که از ظهور خداوند اندیشه کرده باشد ،نیکوکار
کسی است که بپرهیزد از صاحبخانه و خانه را نشکافد و أتوا البیوت من
ابوابها وقتی که خانه پیرزالی را نتوان از غیر باب داخل شد خانه خدا را
چگونه میتوان داخل شد؟ پس جمیع مخلوقات بابهای خدایند ،هر مخلوقی
بابی است از برای آن کمالی که خدا از آن باب ابراز داده.
حاال ببین برای چه حاجت و برای چه مطلب تو را آفریدهاند .آیا تو را برای
زرگری آفریدهاند که بروی از باب زرگری داخل شوی ،آیا تو را برای
خیاطی یا برای شغلی دیگر یا کسبی دیگر آفریدهاند که از این بابها داخل
شوی؟ یا آنکه تو را از برای معرفت و عبادت آفریدهاند؟ تو باید طالب معبود
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باشی و برای معرفت تو را آفریدهاند و باید عارف به معروف بشوی و اطاعت
مطاع نمایی .ببین خداوند معروفیت و مطاعیت خود را از کجا ابراز داده و
آن کس را بشناس که او را خدا باب معرفت خود قرار داده و همه معرفت
توی این بابها است و بدانید که از این شهر نمیتوان بیرون رفت .هرکس را
میخواهی در خانه خودش است ،اگر پادشاه را میخواهی در ارگ است.
حاال پادشاه در خود ما قرار داده وهکذا در میان شهر و مخلوق کسی را قرار
داده که او باید معروف بشود و جمیع خلق باید معرفت او را تحصیل کنند
و او را بشناسند تا خدا را شناخته باشند .منتهای جد و جهد ما این است که
معرفت تحصیل کنیم و معرفت ،معروف میخواهد و آن در والیت خودمان
پیدا میشود و خدا قرار داده است .فرمودند ائمه علیهم السالم بنا عرف اهلل
و لوالنا ماعرف اهلل پس ایشانند آیت معروفیت خدا السالم علی الذین من
عرفهم فقد عرف اهلل و من جهلهم فقد جهل اهلل و ایشانند آیت مطاعیت خدا
من یطع الرسول فقد اطاع اهلل هرکس اطاعت پیغمبر کند اطاعت خدا کرده
است .چه جای انکار است؟ خودشان میگویند حکم مجتهد حکم خداست
و رد بر ایشان رد بر خداست پس چطور شده که حکم مجتهد حکم خدا
شده و ردشان رد خدا ،و حکم محمد و آلمحمد حکم خدا نیست و رد بر
ایشان رد بر خدا نیست؟ و حال آنکه ایشانند مطاع اعظم .هرکس اطاعت
ایشان را کرد اطاعت خدا را کرده و هرکس نوکری ایشان را کرد نوکری
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خدا را کرده و هرکس فرمانبرداری ایشان را کرد فرمانبرداری خدا را کرده،
و به رسوم فرمانبرداری اگر عمل کردی حاال دیگر مردی هستی عابد خدا.
ببین اگر کسی مسائل خود را از پیغمبر و امام نگیرد و خودش دینی اختراع
کند و به آن دین عمل کند او عبادت خدا را نکرده .اطاعت ایشان را که
کردی اطاعت خدا میشود خداوند میفرماید الماعهد الیکم یا بنیآدم ان
التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم
صلواتاهلل و سالمه علیه اهدنا الصراط المستقیم یعنی والیت علی که راهی
است راست هرکس در این صراط مستقیم باشد عبادت خدا را کرده است
و هرکس از این صراط مایل شد عبادت شیطان کرده و از این جهت مأموری
که در هر نماز این فقره اهدنا الصراط المستقیم را بخوانی و این در سوره
حمد است و سوره حمد امالکتاب است و انه فی امالکتاب لدینا لعلی حکیم
پس هرکس دین خود را از او و از وابستگان او بگیرد عبادت خدا کرده و
هرکس دین خود را از غیر او و غیر وابستگان او بگیرد عبادت شیطان را
کرده و خالف عهدی که خداوند در عالم ذر از او گرفته کرده که ان
التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و شیطان الزم نیست که از جن باشد،
هرکه دور از خدا است شیطان است .انسانی که دور از خدا است شیطان
انسی است ،جنی که دور است از خدا شیطان جنی است ،حیوانی که دور
است از خدا شیطان حیوانی است ،نباتی که دور از خدا است شیطان نباتی
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است ،و کلوخی که دور از خدا است شیطان جمادی است .پس آنانی که
بتهای سنگی پرستیدند عبادت شیطان کردند ،آنهایی که درختها و نباتات را
پرستیدند عبادت شیطان کردند ،و آنانی که گاو را پرستیدند و گوساله
پرستیدند عبادت شیطان را کردند ،و آنانی که جنیان را پرستیدند و بندگی
جنیان کردند عبادت شیطان کردند ،و آنانی که راندهشدههای از رحمت خدا
را از اناسی که از همه آنها بدترند پرستیدند عبادت شیطان کردهاند .پس
هرکس دین خود را از غیر پیغمبر و از غیر ائمه و از غیر راویان ایشان بگیرد
عبادت شیطان را کرده .در حق نصاری خدا میفرماید اتخذوا احبارهم و
رهبانهم اربابا من دون اهلل یعنی نصاری گرفتند مالهای خودشان را ارباب
بدون خدا .و هیچکس نیست که بگوید دو رکعت نماز میکنم برای مال،
بلکه چون گرفتند اوامر آنها را و به آنها عمل کردند و نواهی آنها را ترک
کردند گفته شد که مالهای خود را خدا گرفتند .خدا فرمود اطیعوا اهلل و
اطیعوا الرسول و اولیاالمر منکم یعنی اطاعت کنید خدا را به جهت آنکه
خالق شما است ،و اطیعوا الرسول اطاعت پیغمبر کنید به جهت آنکه معصوم
است و نمیگوید مگر آنچه را که خدا گفته ،و اولیاالمر منکم صاحبان امر
از شما خودهاتان را به جهت آنکه آنها هم امامان شما هستند و نمیگویند
مگر آنچه پیغمبر گفته .و اما غیر اینها اگر روایت از اینها کردند باز اطاعت
خدا و اطاعت رسول و اطاعت اولیاالمر است و رد بر آن شرک است این
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است که میفرمایند انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا
و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا
حکم بحکمنا و لمیقبل منه فکأنما بحکم اهلل استخف و علینا رد و الراد علینا
الراد علی اهلل و هو علی حد الشرک باهلل و اما اگر از پیش خود میگوید قد
جلست مجلسا الیجلسه نبی او وصی نبی اینکه نبی نیست که از پیش خود
بگوید ،امام هم که نیست ،پس شقی است و شیطانی است .پس مقلدین
آنهایی که به هوی و هوس خود حکم میکنند بندگان شیطانند و داخل این
آیهاند که خالف کردهاند الماعهد الیکم یا بنیآدم ان التعبدوا الشیطان انه
لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و این بندگی را در اصطالح
اهل بیت اسم دیگری هم گذاردهاند و فرمودهاند من اصغی الی ناطق فقد
عبده فان کان الناطق ینطق عن اهلل فقد عبد اهلل و ان کان الناطق ینطق عن
الشیطان فقد عبد الشیطان هرکس گوش به سخن سخنگویی دهد پس به
تحقیق که او را پرستیده پس اگر آن گوینده از خدا گوید پس به تحقیق که
آن شنونده خدا را پرستیده و اگر گوینده از شیطان میگوید پس به تحقیق
که عبادت شیطان را کرده .پس صحیح شد این آیه که الماعهد الیکم یا
بنیآدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم پس گیرندگان از کسانی که از خدا و رسول نمیگیرند گیرندگان
از شیطانند و گویندگان از شیطانند .و بدتر از این آنکه گوینده از خود بگوید
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و بعد به پای محمد و آلمحمد ببندد و بگوید ایشان چنین گفتهاند و من اظلم
ممن افتری علی اهلل کذبا او قال اوحی الی و لمیوح الیه شیء پس دیگر از
این ظالمتر پیدا نمیشود و چون ظالمتر از این پیدا نشد هیچ گناهی کبیرهتر
از این نیست .پس شیطانی است در میان مردم راه میرود .اینها را قرینهها
میآورم و هیچیک اینها مقصود بالذات نیست ولکن اینها را عرض میکنم
تا بدانید در ملک خدا معروف که را قرار داده و مطاع در ملک خود که را
قرار داده و آن کسی که در همهچیز سخن او را باید شنید آن کیست و
چیست.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه بیستوسوم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
سخن به اینجا رسید که خداوند عالم جلشأنه از ادراک جمیع خالیق برتر
است و به هیچ طوری از طورها نمیتوان او را ادراک کرد حتی اشاره بسوی
او نمیتوان کرد و از این جهت خداوند عالم قرار داده برای خود مقاماتی
چند و آیاتی چند و معامالت با آن آیات را نسبت به خود داده و هر عملی که
نسبت به ایشان بشود نسبت به خدا شده .و این مطلبی عظیم است ،چهبسیار
شنیدن آن آسان است و چهبسیار مشکل است عمل به مقتضای آن .و آن
مقامات بعضی مقامات کوچکند و بعضی مقامات بزرگ ،و بعضی مقامات
کلیند و بعضی مقامات جزئیند .و بدیهی است که خدا خلقی عظیمتر از
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محمد و آلمحمد و کلیتر از ایشان و بزرگتر از ایشان خلق نفرموده پس
ایشانند مقامات عظمای خداوند و ایشانند آیات کبرای خداوند و حضرت
امیر میفرماید ای ایه هلل اکبر منی کدام آیه برای خدا بزرگتر است از من؟
پس ایشانند آیات کبرای خدا و مقامات عظمای خدا و هرچه پستتر از
ایشان است آیات و مقامات جزئی هستند چنانکه عرض کردم کفشدوز باب
فیض کفشدوزی است و خداوند بواسطه او فیض کفشدوزی را به مردم
میرساند و از این باب این فیض را میرساند و همینطور است این فیضها
که به خلق میرسد هریک بابی است از بابهای خدا .جمیع علما هریک بابی
هستند از بابهای خدا ،حتی آنکه اگر کسی یک کلمه راست میگوید در آن
ساعت ،در آن یک چیز ،در باب آن یک کلمه ،آن شخص راستگو باب
خداوند عالم است .نمیبینی حق از او بروز کرده و آیینه نماینده حق شده
پس هر خیری از هر کسی بروز میکند آیینه نماینده حق است در همان خیر
و رد بر او در آن یک کلمه رد بر خدا است و همانقدر کفر است ،و شکر
او در باب آن یک کلمه شکر حق است و کفران آن کفران نعمت خدا است.
چهبسیار عظیم است این مطلب! گمان نمیکنم خدا فریضهای عظیمتر از
حقوق و ادای حقوق فرموده باشد .حدیثی است در تفسیر امام حسن
عسکری علیه السالم که فرمودند ادای حقوق اخوان از نماز و روزه و حج
و زکوه و جمیع عبادات عظیمتر است و کفایت میکند در عظمت آن اینکه
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جابر جعفی با آن جاللت قدر که نظیر سلمان بود در عصر خودش وقتی که
سوال کرد از حضرت در حقوق اخوان و حضرت بیان فرمودند ،جابر خائف
شد و مضطرب شد و عاجز شد از ادای حقوق و چهبسیار صعب است! گمان
نمیکنم هیچ فریضهای به پای این فریضه برسد که انسان با مظهری از مظاهر
خدا خالف نکند .و عرض کردم کسی یک کلمه صدق بگوید ،در یک
کلمه مظهر خدا است .پس شنیدن این مطلب بسیار آسان است ولکن عمل
کردن به آن بسیار مشکل است .پس وقتی که یک کلمه صدق مظهری باشد
از مظاهر خدا ،حاال آنکه نماینده یک کلمه است ببین چه حقی دارد و آنکه
نماینده دو کلمه است بقدر همان دو کلمه حق دارد و آن که سه کلمه نماینده
حق است ببین آن چه حقی دارد و آن کسی که سرتاپا زهد ،سر تا پا خیر،
سرتاپا کمال ،همهاش تقوی و زهد و ورع ،آن دیگر چه حقی دارد! پس او
از جمیع جهاتش آیینه نماینده حق است و همچنین امر باال میرود تا به
عصمت کبری میرسد و به مقام خاتم انبیا میرسد .آنجا که رسید الحق مع
علی و علی مع الحق .یستنبـٔنک أحق هو قل ای و ربی انه لحق پس میرسد
به آنجا که لنا مع اهلل حاالت فیها نحن هو و هو نحن و هو هو و نحن نحن.
پس مردم در درجات نمایش حق ترقی میکنند و باال میروند تا اینکه
نمینمایاند مگر حق را ،حتی اینکه خود را نمینمایاند .از اینجا بدانید که
ترقیکردن ،عملکردن به این شریعت است تخلقوا باخالق اهلل اگر بنا بود
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خدا در این دنیا جلوه کند به صورت متشرع میآمد و این میشد خصال او.
و چهبسیار احمقند آنانی که این صفات را از خود دور میکنند و
مباحیمذهب میشوند و این بیدین بیمذهب کافر غافل از تصدق سر
متشرعین زنده است و در روی زمین دارد راه میرود .وقتی مباحیمذهب
شد به او میگویم یکی میخواهد دشنه در شکم تو فرو کند ،چه میشود؟
خوب است یا بد است؟ اگر بد است که تو گفتی همه خوبند و اگر بد است
پس بد هم هست و تو باید از بد اجتناب کنی و خوبها را بگیری ،و این را
نمیدانی مگر آنکه متشرع باشی.
پس عرض میکنم که این شریعت غراء این است حق و این است صدق و
واهلل انسان عاقلی که هیچ دین نشنیده باشد و این شریعت را بشنود میبیند
که همهاش موافق عقل و حکمت است ،جمیعش را طبیعتهای مستقیمه قبول
میکند .حتی آنکه گاهی عرض کردهام واهلل هرکه بخواهد در دنیا به
استراحت بگذراند و به خوشی زیست کند ،به ظاهر این شریعت عمل کند
و بر ظاهر هرکس که این شریعت ظاهر شد حق بر او ظاهر شده و این حق
بر او جلوه نکرده مگر آنکه او برابر حق شده و حق برابر او شده .پس همین
فخر متشرعان را بس که آیینه جمال حقند و همین بس که در راهند و عکس
مقصد در ایشان افتاده .پس سالک کسی است که علیالدوام متوجه خدا
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باشد و دائم نظرش به خدا باشد و رو به خدا باشد و من یعش عن ذکر الرحمن
نقیض له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل همینکه کور
میشود انسان از ذکر رحمن آنوقتی است که در آیینه خاطر تو رحمن نباشد
و غیر رحمن ،شیطان است .عکس شیطان در آن قلب میافتد و شیطان با او
قرین است حاال انهم لیصدونهم عن السبیل پس این شریعت این است حق و
این است صفات حق و همین حقها است مقامات خدا .فرمودند انا صلوه
المومنین و صیامهم پس بر من و بر شما باد به تقوی و به مراقبت شریعت.
اگر ده نفر ماها متذکر بشویم کفایت همه را میکند و به اینکه شما باب اهلل
باشید و متشرع هرکس بقدر عملش باب خدا باشد بالد معمور میشود .پس
همین شریعت صراط میشود چنانچه عرض کردم و همین است صراط
مستقیم .و چهبسیار مردم که یک قدم بر این صراط که گذاردند میافتند در
جحیم ،و چهبسیار که ده قدم بر این صراط عبور کردند و افتادند در جحیم،
و چهبسیار که صد قدم رفتند و باز افتادند ،و چهبسیار که میخزند و دست
از توجه برنمیدارند و به تعب و مشقت میروند ،و چهبسیار که راه میروند
مثل راهرفتن متعارفی ،و چهبسیار که مثل اسب تندرو ،و چهبسیار که مثل
مرغی که پرواز میکند میروند ،و چهبسیار که مثل برق خاطف میروند و
آنها کسانی هستند که این شریعت آسان است بر طبعهای ایشان و تا مشق
نکنید بر صراط عبور نمیتوانید بکنید و آنوقت که مشق کردید بر در و
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دیوار نگاه میکنید و محبوب خود را میبینید و توجه شما به محبوبتان است
اینما تولوا فثم وجه اهلل وقتی که برای خودت میخوری و برای خدا نماز
میکنی هی میلغزی و میافتی و برمیخیزی ،و وقتی که خوردن و خوابیدن
و نماز کردن و جمیع کارهای خود را برای خدا کردی آن درست است.
پس انسان هرکاری که میکند باید برای خدا باشد .اگرچه عرض کردم که
واهلل این شریعت مقدسه را برای خدا هم نکنی به ثواب خواهی رسید ،نهایت
بدن تو به ثواب میرسد .مثال حرام است خود را از کوه انداختن ،وقتی
نینداختی دست و پایت نمیشکند .اگر مرتکب این حرام شدی دست و پایت
میشکند .وقتی شراب نخوردی دیوانه نمیشوی ،توی ریش خودت قی
نمیکنی ،در تغوط خود غوطه نمیخوری و اگر این عمل حرام را کردی
جمیع این کارها را خواهی کرد .پس این شریعت مثل دواهایی است که خدا
خلق کرده ،میخوری خاصیت دارد ،اگر برای خدا نخوری مسهل و منضج
را اثر و خاصیت خود را دارد و تو را صحت میدهد و اگر برای خدا باشد
خاصیت خود را دارد و تو را صحت میدهد و در آخرت هم به ثوابهای بسیار
فائز میشوی .پس اگر از اهل دنیایید بر شما باد به شریعت مقدسه و اگر از
اهل آخرتید بر شما باد به شریعت مقدسه.
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مطلب این بود که هرکس یک خیر از او بروز کند در آن خیر ،در آن یک
ساعت ،باب خداوند عالم و مقام خداوند عالم است و هرچه ترقی بکند و
خیرات بیشتر از او سر بزند ،بقدر همان خیرات باب خدا میشود و جامعتر
میشود .پس از اینجا بیابید که محمد و آل او اصل جمیع خیراتند و اصل حق
و معدن حق ایشانند ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه
و منتهاه اگر ذکر خیری بشود شمایید ای سادات من اول آن خیر و اصل آن
خیر و فرع آن خیر و معدن آن خیر و مأوای آن و منتهای آن .و باز میخوانی
اشهد ان الحق لکم و معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه
شهادت میدهم که حق برای شما است و با شما است و در شما است و از
شما است و بسوی شما است و شمایید اهل آن و معدن آن .پس آن حقوقی
را که عرض کردم نسبت به خلق باید ادا کرد باید آن حقوق را برای محمد
و آلمحمد ادا کرد ،جمیع آن شکرها که برای جمیع خلق خدا بر تو الزم
بوده آنها را برای محمد و آلمحمد باید کرد .آیا نه این است که اگر عاقلی
خیر تو را بگوید به تو کلمه حقی است و شکر آن واجب است و عقل حکم
میکند ادای آن شکر را؟ و اصل همه خیرها و حقها و نعمتها محمد و
آلمحمدند .حاال کل داللتها و کل ارشادها پیش محمد و آلمحمد است و
در زیارت جامعه است کالمکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و
فعلکم الخیر و عادتکم االحسان و سجیتکم الکرم و شأنکم الحق و الصدق
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و الرفق و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حلم و حزم پس معلوم شد که
آن بزرگواران اصل جمیع داللتها هستند و چون چنین هستند پس
مفترضالطاعه مطلقند .ببین چیزی فروگذاشت کردهاند؟ بلکه همه را
نمودهاند ،سهل است عمل آن را کردهاند .ببینید تا اکسیر را به کسی بگویند
که چه باید کرد و تعلیم او کنند یا پیش روی او درست کنند و به او نشان
دهند چقدر فرق دارد! پس گفتند و در مقابل روی تو هم کردند و به تو نشان
هم دادند و گفتند تو هم بکن تا جمیع خیرات برای تو هم موجود بشود و
قومی کردند و شدند .سلمان کرد و شد و کار او به جایی رسید که اگر به
کوه میگفت از جا کنده شود و از هم بپاشد ،میشد .امر کرد به تازیانههای
اعدا و برگشتند به صاحبان خودشان خوردند وهکذا در هر عصری کردند و
شد و هرکس هرچه یافت از همین راه یافت ،هرکس معتبر دنیا و آخرت شد
از همین عمل به شریعت است.
خالصه ،پس دلیل مطلق ،پیغمبر است و برهان حق ،پیغمبر است .پس مطاع
مطلق باید او باشد و جمیع باید اطاعت او را و بندگی او را بکنند و مکلف
نیستیم مگر به بندگی او پس من یطع الرسول فقد اطاع اهلل و اطاعت خدا
برای کسی ممکن نبود .عرض کردم هرچه چشم باز کنند اهل دنیا و آخرت
و اهل برزخ و اهل آسمانها و اهل عرش و کرسی و اهل زمین بجز مخلوق
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چیز دیگر نخواهند دید و هرچه گوش باز کنند بجز صدای مخلوق چیزی
نمیشنوند ولکن فطرت خالیق این است که بزرگی را اطاعت کنند و خدایی
برای خود بگیرند .خداوند بعد از آنیکه انسان را خلق کرد و معجونی خلق
کرد که در او همه چیزها باشد و از حکمت خود همه چیز در او گذاشت و
آن چیزها بسیار بودند و دانست که به همه حق عمل نخواهند کرد ،چراکه
بعضی از آنها را نفس اماره مانع خواهد شد و نخواهد گذاشت و بعضی از
آنها را جهل مانع خواهد شد و نخواهد گذاشت و همچنین موانع بسیار بود
و دانست که امور دین دو جوره است یکپاره هست که انقراض بنیآدم و
هالکشان در ترک آنها است و یکپاره هست که انقراض و هالک در ترک
آنها نیست .و آن اموری که انقراضشان و فناشان در آن است آن را در طینتشان
خمیر کرده و قرار داده و از این جهت مضطر شدند به آن جور کارها که
نمیتوانند ترک آنها را نمایند .از آن جمله نفسکشیدن است که طوری در تو
قرار داده که جزو طبیعت تو شده بطوری که در خواب و بیداری ،التفات
بکنی یا نکنی ،ناچار این نفس خودش میآید و اگر بنا بود تکلیف باشد
هیچکس نمیکرد .مردم اگر بنا بود قربه الی اهلل غذا بخورند و نبود در ایشان
اشتها به این اضطرار ،یک نفر غذا نمیخورد و االن جمیع این کسبها برای
نان است ،این سفرهای دریا ،خطرها و موجها برای تحصیل نان است .و این
را در طبیعتشان قرار داده ،در انسان شهوت گرسنگی قرار داده که ایشان را
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به اضطراب میآورد و حرصی قرار داده که کسب کنند و اینهمه زحمت
بکشند و نان تحصیل کنند .و اگر بنا بود قربه الی اهلل جماع کنند و اوالد
بسازند و این شهوت در ایشان نبود ،هیچکس نمیآمد این کار را اختیار کند
و کی بود که راضی به همه این مشقتها و زحمتها و محنتها بوده باشد و بر
همه اینها صبر کند؟ ولکن یک چیزی در طبیعت انسان خدا قرار داده که بر
همه اینها صبر میکند و اگر آن چیز در طبیعت نبود و همین تکلیف بود در
میان خلق ،بجز یک نفر یا دو نفر هر کس که تن به کشتن نمیداد و جهاد
را قبول نمیکرد )]7[(.بجز آنها کسی دیگر این زحمت را بر خود
نمیگذاشت و متحمل نمیشد و اوالد آدم منقرض میشد .و از جمله چیزها
که هالکت خالیق در آن است این است که جمعی بزرگتر نداشته باشند .دو
روز شاه گردش (شاه مرگی خل) بشود ببین چگونه مردم مضطرب میشوند!
چون مردم از بزرگتر میترسند امر مدینه منتظم است و وجود بزرگتر الزم
است ،حاال خدا فطرت خلق را بر این قرار داده که بزرگی برای خود اختیار
کنند و از او بترسند .حتی آنکه شاه در نفس خود میبیند که حاجت به کسی
دارد و از همین جهت است که وزیر برای خود میگیرد .پس فطرت کل
مردم بر اینست که از برای خود بزرگتری اختیار کنند پس فطرت جمیع مردم
بر این است که از برای خود خدایی بگیرند و این فطری ایشان است مثل
کسی که گرسنه است و نان گیرش نمیآید ،خاک میخورد .در طبیعت
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خودش میبیند که میخواهد برای کسی سجده کند ،میرود بت میپرستد.
شما ببینید جمیع روی زمین برای خود خدا گرفتهاند ،پس معلوم شد که چون
این امر الزم بود و هالکت و انقراضشان در نبودن آن بود ،خدا آن را در
طبیعتشان گذارده باوجودی که خدا در طبیعت مردم هست ،باز در طبیعتشان
هست که یک عاقله میخواهند و جمیع جهال را مضطر کرده که عالمی
برای خود بگیرند و هر مشکلی دارند به او رجوع کنند .حتی اینکه این
صفت در حیوانات پیدا شده ،هرجا یابویی پیشاهنگ میرود باقی دیگر دنبال
او میروند ،زنبورها پادشاهی دارند و دنبال او همه میروند و همه اطاعت او
میکنند و چهبسیار مرغها که هرجا پیشاهنگ آنها پرواز کرد همه از عقب
او پرواز میکنند .پس این عرصه خلقی که هست خداوند این خلق را مجبول
کرده که مطاعی داشته باشند و برای خود اختیار کنند و مطاع کل محمد و
آلمحمدند .تو میبینی محتاج به کسی هستی ،کسی را از برای خود اختیار
میکنی و او خود میبیند محتاج است میرود تا به ائمه میرسد و آنها میبینند
محتاجند به محمد صلی اهلل علیه و آله پس جمیع خلق از روی اضطرار در
خود میبینند که محتاجند به پیغمبر .پس او است کسی که رسوم بندگی و
نوکری را برای او باید بجا آورد و عبادت و بندگی او را باید بجا آورد .پس
جمیع معرفت در معرفت پیغمبر است و جمیع بندگیها در اطاعت پیغمبر
است.
صفحه | 365

مختصر کنم ،علم میخواهی ،عمل میخواهی اطاعت پیغمبر .بعد از آن ائمه
که از انوار اویند و از روح اویند و از طینت اویند ،پس جمیعشان قائممقام
خدایند و مطاعیت خدا و معروفیت خدا همین است که اینجاست .پس
هرکس در تمام این ملک پیغمبر را شناخت خدا را شناخته و هرکس اطاعت
پیغمبر را کرد اطاعت خدا را کرده .در زیارت ایشان میخوانی عبدک و ابن
عبدیک المقر بالرق و التارک للخالف علیکم پس السالم علی اسم اهلل الرضی
و اسم اهلل ایشانند ،همهکس نوشته اهلل یعنی معبود حق .پس امام تو نام خدای
معبود و رخساره درخشان خدای تو است در میان عالم و عروه الوثقی و
دسترس خلق ،پیغمبر و امامند .هرکس او را دارد همهچیز دارد «چون تو دارم
همه دارم اگرم هیچ نباشد» و هرکس او را نداشته باشد هیچ ندارد .پس سعی
کنید در این امر عظیم و این است که باید بروز کند بعد از این و در زمان
رجعت مالکالملک و سلطان و شهنشاه است ،حساب خالیق بر او است و
بازگشت خلق بسوی او است ،ما ناچاریم و کوریم از دیدار خداوند و چون
کور بودیم دیداری قرار داد که زیارت او زیارت خدا باشد وجوه یومئذ
ناضره الی ربها ناظره ،من زار الحسین بکربال کان کمن زار اهلل فی عرشه ما
را هم مفطور بر نوکری کرده و آنها را آقا آفریده و ماها را نوکر آفریده و
اگر همچو آقایی را نوکری نکنیم دیگر نوکری که را بکنیم؟ واهلل هر که از
این نوکری سرپیچی کرده نوکری شیطان را کرده و من یعش عن ذکر
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الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و عبادت خدای بحق راهش همین
است ولکن خیال خود را عبادت میکنند و فکر خود را میپرستند ،اسمش
را خدا گذاشتهاند .فضای خالی را عبادت میکنند و راه پرستش را گم
کردهاند و سبیل خدا را نمیدانند و این است سبیل اعظم .فرمودند بنا عبد
اهلل و لوالنا ماعبد اهلل و وقتی که ایشان ایستادند به عبادت ،خداوند عالم به
ما آموخت راه بندگی را و راه پرستش را به ما نمود .پس به این مالحظات
اینها را خانه نمیتوان گفت و اجل از اینند که خانه باشند ،بلکه ایشان
صاحبخانههایند .حاال خداوند عالم برای این صاحبخانهها قرار داده و
یادشان داده و در قرآن فرموده و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال
بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک
ذلال یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک الیه
لقوم یتفکرون یعنی خداوند وحی کرد به نحل که محمد و آلمحمد باشند و
ایشان نحلند و ایشانند نحله خدا و عطای خدا و منت خدا بر خلق و ایشانند
منتحل به اخالف ربوبیت و متصف به صفات الوهیت .من نمیگویم ،ابن
ابیالحدید ناصبی میگوید:
تقیلت افعال الربوبیه التی
عذرت بها من شک انک مربوب
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به جهت آنکه:
صفاتک اسماء و ذاتک جوهر
بریء المعانی من صفات الجواهر

تجل عن االعراض و الکیف و المتی
و تکبر عن تشبیهها بالعناصر

پس چون این بزرگواران متصف به صفاتاهللاند بطوری که «تو آمد خورده
خورده رفت من آهسته آهسته» پس منتحل به اخالق ربوبیتند ،پس نحلند.
چگونه نه و حال آنکه یعسوب کل نحل ایشانند و یعسوب پادشاه زنبوران
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است و ایشانند آن زنبور عسل .های های چه زنبور عسلی! رحمه اهلل علی
االبرار و نقمته علی الفجار نیش دارند برای اعداء ،عسل دارند برای اولیاء.
طیارند بسوی ملکوت و پرواز عرصه الهوت میکنند و دو بال دارند و با آن
دو بال خود پرواز میکنند پس نحل هستند و یعسوب هم دارند .وانگهی که
خدا وحی کرده و وحی بسوی آلمحمد علیهم السالم میشود و ایشان در
این طیاری صفات غریب دارند .و حضرت امیر را هم ذبابش میگویند
چراکه ذباب را ذبابش گفتند به جهت آنکه ذب و آب یعنی رانده میشود و
برمیگردد و آن بزرگوار است صاحب رجعتها .هی او را میرانند از خالفت
باز رجعت میفرماید ،باز میرانند باز رجعت میفرماید .چگونه ذبابی که ان
الذین تدعون من دون اهلل لنیخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب
شیئا الیستنقذوه منه و اگر آن ذباب برباید جانهایشان و اموالشان و عقولشان
را نمیتوانند خود را خالص کنند .پس در باطن ذباب حضرت امیر است
صلواتاهلل علیه و آله ضعف الطالب و المطلوب ضعیفند عابدان این بتان و
ضعیفند خود این بتان که مطلوب شدهاند .و همچنین این بزرگوار که
حضرت امیر باشد بعوضه است ان اهلل الیستحیی انیضرب مثال ما بعوضه
فمافوقها و حضرت امیر بعوضه است چراکه بعض پیغمبر است و جزء پیغمبر
است ولکن بعوضه است در نزد خداوند عالم و مثل پشه است در نزد عظمت
خداوند عالم و خدا مثل به همین بعوضه زده است و ایشانند مثل اعال و
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فمافوقها پیغمبر است .باری ،اینها زنبور عسل خدایند ،حاال کندوها و
خانههای ایشان چیست؟ خدا وحی کرده به ایشان که ان اتخذی من الجبال
بیوتا و من الشجر بگیر از کوهها و درختها خانهها .آن کوهها عربند و آن
درختان عجم ،یعنی از شیعیان عرب و از شیعیان عجم برای خود خانه بگیر
و در آن خانهها مسکن کن و اگر بخواهی بگویی کوهها نقبا هستند بگو
چراکه المومن کالجبل التحرکه العواصف و التزیله القواصف یعنی مومن
مثل کوه است ،حرکت نمیدهد او را و از جا نمیکند او را نه بادهای بحر
و نه بادهای بر و آن خانهها خانههایی هستند که آن زنبورها در آن خانهها
مسکن میکنند و عسلهای خود را در آنجا انبار میکنند و از آن سوراخ کندو
است که یک یک از آنها ظاهر میشوند و بروز میکنند چنانکه فرمودند ان
لنا مع کل ولی اذنا سامعه و عینا ناظره و لسانا ناطقا از دست آن ولی ایشان
حرکت میکنند و از چشم آن ولی ایشان میبینند و از گوش آن ولی ایشان
میشنوند و از زبان آن ولی ایشان تکلم میکنند و آن ولی را خانه خود قرار
دادهاند؛ نمیدانم چه میگویم و تو چه میشنوی!
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«موعظه بیستوچهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
سخن در معنی بیت بود و تا اینجا عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه
محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم را آیت معرفت خود قرار داده و
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معروفبودن ایشان را معروفبودن خود قرار داده و صاحبنامی ایشان را
صاحبنامی خود قرار داده و صاحب کمال بودن ایشان را صاحب کمال
بودن خود قرار داده و جمیع آنچه برای ایشان است برای خود قرار داده حتی
آنکه من فضیلتی باالتر از این به عقلم نمیرسد برای محمد و آلمحمد
صلواتاهلل علیهم که خداوند میفرماید الحمد هلل ثنای نیک مال خدا است
و مخصوص خدا است .حمد به معنی ثنای نیک است که به زبان فارسی
تعریف کسی را میگویند کرده و ثنای نیکی که برای خدا میگویی غیر از
خدا است و غیر از خدا ،باالتر از پیغمبر خلقی نیست .پس الحمد هلل یعنی
محمد مخصوص خدا است .پس آن بزرگوار از برای خودش نیست ،برای
خدا است .پس آن بزرگوار ذات او ذات خودش نیست ذات خدا است ،قلبش
قلب خدا است ،روحش روح خودش نیست روح خدا است ،دستش دست
خودش نیست دست خدا است و مال خدا است ،جمیع آنچه دارد مال خدا
است .اما سایر مردم چون بعضی را مال خود میدانند مشرکند و محمد از
شرک منزه است .با ذات خودش شریک برای خدا نمیگیرد و ذات او مال
خودش نیست و همه ذاتش مخصوص خدا است و چنین نیست که بعضی از
ذات او مال خدا باشد و بعضی از آن مال خودش باشد .پس هرگز ادعای
مالکیت ذات خود نمیکند ،ابدا نمیگوید ذات من ،همیشه ذاتاهلل میگوید
ذات خود را ،و علماهلل میگوید علم خود را ،و روحاهلل میگوید روح خود
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را و اراده اهلل میگوید اراده خود را ،و قولاهلل میگوید قول خود را .هیچچیز
او مال خودش نیست ،همه مال خدا است و اگر اطراف این کالم عامیانه را
ضبط کنید فضائل بسیار بدست شما میآید و بابی از فضائل بسیار برای شما
گشوده خواهد شد .پس چون پیغمبر برای خود نیست مال خدا است و برای
خدا است .حاال آیا پیغمبر معروف است یا معروف نیست؟ اگر معروف است
معروفیت او هم مال خدا است و اگر مجهول است مجهولیت او هم مال خدا
است و به او شناخته شد که ذات خدا شناخته نمیشود و پیغمبر از معروفیت
باالتر است و از این جهت فضائل پیغمبر کمتر گفته میشود و فضائل
امیرالمومنین بیشتر گفته میشود و امیرالمومنین است معروفیت خدا و پیغمبر
غیبالغیوب در او جلوهگر است ،سبوحیت و قدوسیت خدا است و
مجهولیت خدا است و به او فهمیدیم خدا شناخته نمیشود و اما حضرت امیر
صلواتاهلل علیه معروفیت خدا است و معرفت خدا است و از این جهت عقول
ما به فضائل حضرت پیغمبر نمیرسد و اما فضائل حضرت امیر است که عالم
را پر کرده و هرچه بگویید میدان آن را دارید .این است که فرمودند نزلونا
عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ماشئتم و لنتبلغوا ما را از مقام پیغمبری که
مقام پرورشدهندگی و مقام ربوبیت است فرود آورید و بگویید در فضل ما
آنچه خواسته باشید و نخواهید رسید .و باز فرمودند از کتاب فضائل ما به
شما نرسیده مگر الف نیمهتمامی و الف نیمهتمامی از فضائل ایشان به ما
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رسیده و جمیع پیغمبران آنچه گفتهاند و بگویند بعد از این و جمیع آنچه
ثناخوانان ثنا کردهاند و ثنا میکنند و ثنا کنند بعد از این ،شرح آن الف
نیمهتمام است .الف را چگونه شرح توان کرد و حال آنکه در حدیثی حضرت
امیر صلواتاهلل علیه میفرمایند اگر بخواهم هفتاد شتر بار کنم از معنی باء
بسماهلل هرآینه میتوانم .در جایی که در معنی باء اینقدر بتوان گفت ببین در
الف دیگر چه میتوان گفت! و شکی نیست که الف مقام او باالتر است از
باء.
باری ایشانند آیت معروفبودن خدا و آیت توحید و مقام یگانگی و
بیهمتایی و ناشناسایی خدایند و نمیتوان ایشان را خانه گفت و بایست خانه
برای ایشان جست و آن خانه خانهای است که خدا به ایشان تعلیم کرده ان
اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ممایعرشون ثم کلی من کل الثمرات
فاسلکی سبل ربک ذلال یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء
للناس و نمیدانم چه ترکیب خدا وحی کرده میفرماید وحی کرد خدا به
زنبور عسل که بگیر از کوهها خانهها و از جبال خانهها و از شجر ـ یعنی از
درخت ـ خانهها بگیر از برای خود و خانه بگیر از سقفها فاسلکی سبل ربک
ذلال بعد از آن در جمیع راههای پروردگار خود و در جمیع طرق خدای خود
سیر کن و سلوک نما و حال آنکه ذلول و رام باشی برای خدای خود و مطیع
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و منقاد خدای خود باشی .بعد میفرماید بیرون میآید از شکم آن زنبور
شربتی و شرابی که مختلف است رنگهای آن یخرج من بطونها شراب مختلف
الوانه فیه شفاء للناس و ببین چگونه معما حرف زده خداوند و چه مثلهای
مشکل زده .اما نحل محمد و آلمحمدند و ایشانند زنبور عسل به جهت آنکه
رحمه اهلل علی االبرار و نقمته علی الفجارند .زهر از برای دشمنان دارند و
عسل برای دوستان دارند و خداوند ایشان را امر کرده که خانهها برای خود
بگیرند از کوهها ـ و مراد از کوهها عربند ـ یعنی شیعیان برای خود بگیرند
از عرب و چون شیعیان ایشان خزینههای ایشان هستند چنانکه فرموده نحن
خزان اهلل فی الدنیا و االخره و شیعتنا خزان علومنا یعنی ماییم خزینههای علم
خدا در دنیا و آخرت و شیعیان ما خزانههای علم ما هستند پس شیعیان ایشان
مخزن علوم ایشانند .وحی به ایشان رسید که از شیعیان خانه بگیرید ،یعنی
برای خود از شیعیان خزان و مخازن علم بگیرید .و مناسبت عرب با کوهها
از صالبتشان و بسیاری سنگینیشان و یبسشان است و اینکه از حالتی به
حالتی تغییر نمیکنند و سختند ،پس از کوهها خانه بگیرید یعنی برای خود
از عرب شیعه بگیرید و در ایشان سکنی کنید و من الشجر و از درخت ،و
مراد از شجر درخت است که طناز و خودآرا و صاحبگل و باطراوت و
نرمی و نازکی است ولکن به هر بادی متحرک میشود و اما کوهها را بادها
حرکت نمیدهد از این جهت درختها منقادتر و مطیعترند و از این برمیآید
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که رقت و لطافت عجم و غیبنمایی ایشان بیش از عرب است و انقیاد عجم
بیشتر است و عرب بسیار خشکند و سخت و صلب ،ولی بر هرچه ثابت
شدند بر همان مستحکم میمانند ولی عجم صاحب طنازی و آن روح نباتی
است ،به هر بادی حرکت میکند یمیلون مع کل ریح ولکن خوشا به حال
آن درخت تنومندی که هیچ بادی او را حرکت ندهد و هر بادی که بیاید
نتواند او را از جا بکند و حرکت بدهد و با وجود این روح نباتی هم دارد و
ممایعرشون و از سقفها خانه بگیرید .و اما آنها که سقفند موالی هستند و این
سقف رابطه میان دو دیوار است و دو دیوار را سقف به هم رابطه میدهد.
پس آن موالی بمنزله سقفند که از عجم بودهاند و عرب آنها را یار گرفتهاند
و از آنها اسیر گرفتهاند پس آنها رابطه میان عرب و عجم هستند .بعد
میفرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه بیرون میآید از باطن آن
نحل یا از شکم آن نحل یا از باطن آن خانهها ـ هرکدام باشد درست است ـ
شرابی بیرون میآید که مختلف است رنگهای او و آن شراب علوم آلمحمد
است که رنگهای مختلف دارد و علمهای رنگارنگ است و علومی است که
از عسل شیرینتر است و فیه شفاء للناس لکن للناس ال للبهائم .و شیعه به آن
علوم منتفع میشوند نه غیر ایشان و ناس شیعیانند و غیر شیعیان نسناسند و
نصیب غیر شیعه هم نمیشود .نمیبینید میفرماید و لقد کرمنا بنیآدم و
حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن
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خلقنا تفضیال به تحقیق که ما گرامی داشتیم اوالد آدم را که شیعیان باشند
که اوالد محمد و علی هستند و جا دادیم ایشان را در بر و بحر عالم و روزی
ایشان کردیم طیبات را.
باری ،خداوند بنیآدم را از طیبات روزی کرده نه بنیالجان و نه بنیالشیطان
را و آنها را به طیبات مکرم نکرده میفرماید الخبیثات للخبیثین و الخبیثون
للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات علوم خبیثه مال نفسهای
خبیثه است و نفسهای خبیثه مال علوم خبیثه است و علوم طیبه مال طیبین
است و عسل از طیبات است و آن را خدا شفا قرار داده برای شیعیان که چون
آن علوم را بشنوند قلبهاشان آرام میشود و اما غیر شیعه اذا ذکر اهلل وحده
اشمأزت قلوب الذین الیومنون باالخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم
یستبشرون اگر ذکر خدا بشود مشمئز میشود دلهای کسانی که ایمان به
آخرت ندارند ،همینکه ذکر علوم آلمحمد علیهم السالم میشود مشمئز
میشوند و انکار میکنند و خوششان نمیآید و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم
یستبشرون و هرگاه ذکر غیر خدا بشود شاد میشوند چراکه اال بذکر اهلل
تطمئن القلوب الذین امنوا آگاه باشید که به ذکر خدا که ذکر آلمحمد
علیهم السالم باشد دلها مطمئن میشود لکن دلهای آنانی که ایمان آوردهاند.
ذکر آلمحمد ذکر خدا است و علوم ایشان یاد خدا است و علیکم بحلق
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الذکر آن حلقههای ذکر مجالس فضائل و علوم آلمحمد است حدیث است
ان ذکرنا من ذکر اهلل و ان ذکر عدونا من الشیطان یعنی ذکر ما از ذکر خدا
است و بدرستی که ذکر دشمن ما از شیطان است .پس حلقه ذکر ،ذکر علوم
آلمحمد است و االن شما در حلقه ذکر نشستهاید و االن شما بر بالهای
مالئکه نشستهاید چراکه طالب علم هستید و طالب علم بر بال مالئکه
مینشیند در مجلس تحصیل.
باری ،مقصودم اینها نبود ،مقصود این بود که خداوند به آلمحمد وحی
فرستاده که خانهها از برای خود بگیرید از عرب و عجم ،و ایشان هم امتثال
کردند و خانه از شیعیان برای خود گرفتند .نمیبینی در زیارت جامعه
میخوانی جعلکم اهلل بعرشه محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت
اذن اهلل انترفع و یذکر فیها اسمه یعنی ای سادات من شما را خداوند در
عرش خود قرار داده بود و دست احدی به شما نمیرسید تا اینکه خدا منت
گذاشت بر ما به شما و قرار داد شما را در خانههایی که اذن داده بود آن
خانهها رفیعالشأن باشند و آن خانهها شیعیان ایشانند .این است که در قرآن
میفرماید و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوءا لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا
بیوتکم قبله وحی کردیم به موسی و هارون که جا بگیرید برای قوم خود در
مصر خانههایی ،یعنی وحی کردیم به محمد و علی به جهت آنکه موافق
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حدیث اتفاقی شیعه و سنی حضرت پیغمبر به حضرت امیر فرمود انت منی
بمنزله هرون من موسی یعنی تو ای علی نسبت به من بمنزله هارونی از موسی،
پس یعنی وحی کردیم به محمد و علی ان تبوءا لقومکما بمصر بیوتا اینکه
منزل بگیرید در مصر از برای قوم خود در خانههایی و اجعلوا بیوتکم قبله و
آن خانهها را قبله قرار دهید .پس آن خانهها را باید قرار دهند امام خود و امام
خود و از اطراف رو به آن خانهها کنند و کسب انوار آلمحمد علیهم السالم
و علوم ایشان و فضائل ایشان از آن خانهها کنند و آن خانهها را قبله قرار دهند
و هر صاحبصنعتی قبله است برای طالبان آن صنعت .قبله ،یعنی تو استقبال
به او کنی و رو به روی او بکنی مثل کعبه و هرچه رو به او بکنی قبله است.
و از این قرار چهبسیار کسانی که قبله ایشان درهم و دینار است و چهبسیاری
که قبله ایشان دنیا است و چهبسیار کسانی که قبله ایشان فرزندان ایشان و
زنان ایشان است به جهت آنکه از هر طرف که میگردند رو به آنها میکنند.
نمیبینی مردم شاه را قبله عالم نامیدهاند به جهت آنکه همه نوکرها و عسکر
رو به او میکنند و از این جهت است که مردم که یکدیگر را تکریم میکنند
میگویند قبله و قبلهگاه ،یعنی من روی حاجتم به تو است و دست حاجت
من بسوی تو دراز است .پس هر کسی که مردم از او حاجت میخواهند
آنکس به همانقدر قبله آنقدر چیز است حتی آنکه کفشدوز قبله است برای
هرکس که کفش بخواهد و باید رو به آن کند .نمیبینی جمیع طالبان کفش
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رو به او میکنند لکن قبله برای همین یکی است و در حقیقت قبله و قطب
است برای طالبان کفش و هر جای عالم که کفش بخواهند باید بسوی دکان
او بیایند .مثال دکان کفشدوزی در وسط میدان است از مشرق والیت
هرکس کفش میخواهد باید رو به او کند و میکنند و از مغرب والیت
هرکس کفش میخواهد باید رو به او کند و همچنین از جنوب والیت و
شمال والیت و جمیع اطراف رو به او میآیند .پس او قطب است و مرکز
است .پس دل تو قبله است برای اعضای تو و جمیع اعضای تو باید رو به آن
جانب کنند و در حاجات خود توجه به او نمایند و دانستی که قبله باید دل
باشد .قبله جزئی برای حاجت جزئی باید باشد ،قبله کلی برای حاجات کلی.
پس خداوند به موسی و هارون فرمایش کرد که از برای قوم خود خانهها
بگیرید و آن خانهها را قبله قرار بدهید ،یعنی آن شیعیان شما را که خانههای
شما هستند و شما در آنها مسکن کردید و از آنها خود را ظاهر کردید و از
چشم ایشان شما نگران شدید و از گوش ایشان شما شنیدید و از زبان ایشان
شما گویا شدید و همچنین از سایر اعضا؛ آن خانهها را مرجع و مرکز قرار
دهید و قطب سایر شیعیان کنید و سایر شیعیان را امر کنید که از جمیع
اطراف رو به او کنند و توجه به او نمایند و حاجات خود را از او طلب نمایند
و در نزد او بار بگیرند از علمها و حکمتها و بروند در والیت خود و قوم
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خود را هدایت کنند و از این است که میفرماید فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون پس
جمیع عالم باید رو به قلب عالم کنند ،و عالم شیعه قلب است و مرکز است
برای متعلمان و بایست آنها که در مشرقند بسوی او آیند و باید آنها که در
مغربند بسوی او آیند .از جمیع جهات باید روی توجه بسوی او کنند و از
علومی که پیش او است تعلیم بگیرند و باید از اطراف بسوی او آیند و بار
کنند آن علوم را و به اهل خود و به اطراف ببرند .پس از این جهت فرمود و
اجعلوا بیوتکم قبله یعنی سایر بنیاسرائیل را و سایر اوالد اسرائیل را حکم
کنید که رو به آن خانهها کنند .آیا نخواندهای در زیارت حضرت امیر السالم
علی اسرائیل االمه و اسرائیل امت ،حضرت امیر است علیه السالم و جمیع
شیعیان به حکم انا و علی ابوا هذه االمه بنیاسرائیلند و اوالد محمد و علی
هستند .پس باید موسی و هارون ما ،ما را امر کنند که آن خانهها را قبله قرار
دهیم و در جمیع عبادات خود و مطالب خود توجه به آن خانهها کنیم و آن
خانهها شیعیان و روات اخبار ایشانند چنانکه امام میفرماید و اما الحوادث
الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اهلل اما
در حوادثی که واقع میشود پس رجوع کنید در آنها بسوی روایتکنندگان
حدیث ما پس بدرستی که آنها حجت منند بر شما و من حجت خدایم .پس
از حجت خدا دیگر نقصانی نیست زیراکه هلل الحجه البالغه و فرمودند انظروا
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الی رجل منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا
فارضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا و لمیقبل
منه فکأنما بحکم اهلل استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی اهلل و هو علی
حد الشرک باهلل باید نظر کنید به مردی از شیعه که از خود شما باشد که
روایت کرده است حدیث ما را و نظر کرده است در حالل و حرام ما و
شناخته است احکام ما را ،پس راضی باشید به حکومت او پس هرآینه من او
را بر شما حاکم کردهام پس اگر حکم کند و قبول نکنند پس چنان است که
به حکم خدا استخفاف شده است و بر ما رد شده است و ردکننده بر ما
ردکننده بر خدا است و رد بر ما در حکم شرک به خدا است .پس رد بر
آلمحمد علیهم السالم شرک میشود و او است حاکمی که خدا و پیغمبر و
ائمه قرار دادهاند .پس شیعه خانه است ولکن خانه انوار و خانه کماالت و
خانه اسماء و صفات ایشان است پس او را حاکم کردند و قبله عالم همچنین
کسی است .پس قبله که شد باید جمیع مردم که میخواهند رو به خدا کنند
و از خدا حاجت بطلبند باید رو به او کنند .آیا نمیدانید که از نور که گذشتی
جمیع دنیا ظلمت است ،از علم که گذشتی جمیع مواضع دنیا جهل و ظلمت
است و به مواضع جهل و نادانی خدا پرستیده نمیشود و به مواضع جهل خدا
شناخته نمیشود .خداپرستان در مواضع علم هستند و مواضع علم جایی است
که علما باشند به جهت آنکه علم نور عالم است و عالم منیر آنست و علم
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شعاع عالم و فرع عالم است و علم همان دور عالم است و بس پس از دور
عالم که گذشتی جمیع مواضع مواضع جهل است و در مواضع جهل خدا
شناخته نمیشود .پس باید جمیع جهال بار ببندند از اطراف و رو به او آیند و
از او فرا گیرند و تفقه در دین کنند و بعد برگردند به والیت خود و قوم خود
را هدایت کنند این است که میفرماید فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون بلکه بقای
علم به عالم است و اگر عالم نباشد علم نیست ،اگر آفتاب نباشد نوری
نیست .نظرم میآید حدیثی که حضرت امیر میفرماید کذلک یموت العلم
بموت حاملیه علم میمیرد به مردن حاملین علم .اگر کوکبی غروب کرد و
کوکبی طلوع کرد عالمی روشن است و اگر کوکبی غروب کرد و کوکبی
دیگر طلوع نکرد عالم تاریک خواهد شد و خداوند از حکمت خود و لطف
خود چنین قرار داده که هر عالمی که از دنیا میرود عالمی دیگر به جای او
باشد که او طلوع کند و عالم را روشن دارد .میفرماید مثل اصحابی
کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم مثل اصحاب من در میانه شما مثل ستارگان
است به هریک از ایشان که اقتدا کردید راه یافتید و این علما نجومند در
سماء علم و ائمه علیهم السالم بمنزله آفتاب و ماه و ستارگانند بطور ظاهر.
و اما تشبیه کامل این است که ایشان بمنزله عرش و کرسی هستند و شیعیان
منزله ستارگان و آفتاب و ماه را دارند و اما تشبیه اول که ستارگان سیاره
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باشند میگوید انا الذی اتقلب فی الصور کیف اشاء گاهی در منزل حمل
منزل میکنند و در آنجا سکنی میکنند و از آنجا ظاهر میشوند و گاهی در
خانه ثور منزل میکنند و در آنجا سکنی میکنند و از آن برج ظاهر میشوند
و آن ستارگان ثوابت خانهها هستند .پس آفتاب و ماه ،محمد و آلمحمدند
که در برجهای شیعیان و در منازل شیعیان سکنی میکنند و ایشانند خانهها.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«موعظه بیستوپنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
چون بعضی اخوان از راه دور آمدهاند و عید هم هست و من هم عیدی ندارم
بجز این درهای فضائل ،از دیروز هم که طلبکار هستید ،عرض میکنم سخن
در این آیه بود که خداوند میفرماید اهلل نور السموات و االرض مثل نوره
کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب دری یوقد
من شجره مبارکه زیتونه ال شرقیه و ال غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لمتمسسه
نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس و اهلل
بکل شیء علیم فی بیوت اذن اهلل انترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها
بالغدو و االصال رجال التلهیهم تجاره و ال بیع عن ذکر اهلل .حاصل معنی
آنکه خداوند نور آسمانها و زمینها است ،جمیع آسمانها و جمیع زمینها که
آفریده شدهاند و شنیدهاید مکرر که خداوند هزار هزار عالم آفریده است و
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برای همه این عالمها آسمانها و زمینها است و خدا نور آسمانها و زمینها
است .بعد از برای نور بودن خودش خواسته مثلی بیاورد که چگونه نور
آسمان و زمین است؛ مثل نور خداوند مانند چراغی است که آن چراغ در
اللهای باشد و آن الله در طاقی باشد و آن طاق در خانهای است و ببین چگونه
مثل غریب و عجیبی است! اما چراغ ،ظاهر او را که مالحظه میکنی دودی
است لطیف که در آن آتش پنهانی گذاشته شده و آن دود لطیف اگرچه در
اللهای لطیف است لکن مثل لطافت و نازکی و صفای آن دود نیست و یک
درجه پستتر افتاده .و بعد از آن ،آن الله را در طاقی قرار داده که مناسب آن
الله است و معلوم است که آن طاق کثیفتر از آن الله است و آن طاق در میان
دیوار آن خانه و حصار آن خانه است و معلوم است حصار خانه و دیوار خانه
کثیفتر از آن طاق است که سفید کردهاند و نقاشی به طال و الجورد کردهاند.
آیا نمیبینید همین کار را میکنید شما آن الماس و آن جوهری که دارید در
پنبه میگذارید و آن پنبه را در صندوق میگذارید و آن صندوق را در اطاق
میگذارید .حاال ببینید کثافت در و دیوار چقدر است و با صندوق نقاشی
چقدر فرق دارد! و همچنین ببینید لطافت آن پنبه نسبت به آن قوطی چقدر
است و چقدر فرق دارند ،دیگر لطافت آن جوهر چقدر است! آیا نمیبینی
خدا تو را همینطور خلقت کرده؟ جوهر روح ملکوتی تو را در پنبه بخاری
دل تو گذارده و آن بخار بمنزله آن دودی است که آتش غیبی روح ملکوتی
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در آن درگرفته و آن پنبه روح ملکوتی را در قوطی آن بخار گذارده و بعد از
آن آن بخار را در قوطی قلب تو گذاردهاند و قلب تو را در اندرون سینه تو
گذاردهاند و صندوق سینه تو پستتر از قلب تو است و سینه تو را صندوق
قرار دادهاند و در خانه بدن تو گذاردهاند .حاال ببین خداوند حکیم چگونه
بدن تو را موافق با همین مثلی که در کتاب خود زده خلق کرده.
مثل نور خداوند عالم مانند آن چراغی است که روح بخاری تو باشد که آن
چراغ در طاقی است که طاق قلب تو باشد که آن طاق در خانهای است که
صدر تو باشد و ببین همینطور خداوند آفریده این عالم بزرگ را .عرش
بمنزله روح بخاری و آن شعله چراغ است و کرسی بمنزله الله است که
چراغ در آن است و این الله را در طاق آسمانها قرار داده و آن طاق رفیع را
در خانه عناصر قرار داده .در سلسله هادیان و حکایتکنندگان انوار عظمت
و جالل و کبریای خود ،محمد را چراغ قرار داده و چراغ افروزنده عالم
امکان آن بزرگوار است انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اهلل
باذنه و سراجا منیرا یعنی ما تو را چراغ افروزنده عالم امکان قرار دادیم .پس
اگر غیبالغیوب را میخواهی در وجود مبارک او پیدا کن .پس چنانچه آتش
پنهانی در جمیع اجزای این دود نفوذ کرده بطوری که آثار دود را معدوم
کرده و گم کرده و آثار آتش را از خود بروز داده همچنین آن بزرگوار چنان
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آثار خودی را پنهان کرده که عظمت و کبریای خداوند را آشکار کرده و
آثار عظمت و جالل و کبریای خداوند در او بروز کرده بطوری که او را از
خود بیخود کرده و او را معدوم کرده و نیست کرده و آثار ربوبیت را از او
پیدا کرده و عبودیت را پنهان کرده و فانی شده و چطور فانی شده ،بطوری
که خداوند خودش فرموده یکاد زیتها یضیء ولو لمتمسسه نار و نزدیک بود
که حاجت به آتش نداشته باشد و ازبس فانی بوده گویا اثری از آن روغن در
او و آن قابلیت در آن باقی نمانده و سرتاپا نیست مگر انوار عظمت و جالل
و کبریای خداوند عالم جلشأنه .پس وجود مبارک محمد صلی اهلل علیه و
آله آن پنبه جوهری است که عظمت و کبریای او در آن پنهان است .اگر آن
وجود نبود هیچ موجودی نبود و کسی از وجود خدا نمیدانست و همان پنبه
وجود او بود که حفظ آن جوهر گرانبها را کرده بود و از اغیار آن را مستور
داشته بود و حجاب او شده بود .فرمودند هو المحتجب و نحن حجبه یعنی
او است پردهدار و ماییم پردههای او .پس میخواهی بگو خدا ایشان را بروز
داده و خود را پنهان کرده و ایشان را پیدا کرده و میخواهی بگو خدا ایشان
را پنهان کرده و خود را آشکار کرده ،ایشان را نموده و خود را محتجب به
ایشان کرده و ایشان حجاب اویند و هردو حرفی درست است و سخن یکی
است زیراکه ایشان نیستند مگر هلل و فیاهلل و پیدایی خدا .اگر هستند پیدایی
خدا هستند ،پس خدا خود را پیدا کرده زیراکه برای خود خودی نگذاشتهاند.
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هر وقت بگوید کسی خدا را دیدهام معلوم است محمد را دیده و هر وقت
بگوید کسی محمد را دیدم معلوم است خدا را دیده .مثل پیغمبر در جنب
خدا مثل این است که تو میگویی زید را دیدم ،هیچکس گمان نمیکند زاء
و یاء و دال را دیدهای بلکه همهکس میگوید تو ذات زید را دیدهای و
حقیقت زید را دیدهای .و ایشانند نام نامی خداوند عالم جلشأنه .پس اگر
گفتی محمد را دیدم گفتهای خدا را دیدهام و هیچکس نمیگوید تو محمد
را دیدهای .من نمیگویم خودش میفرماید من رءانی فقد رأی الحق هرکه
مرا دید حق را دیده پس نمایش آن بزرگوار نمایش خداوند عالم است .پیغمبر
هم از خودش نگفته ،از قرآن تعلیم گرفته در آنجا که میفرماید وجوه یومئذ
ناضره الی ربها ناظره در روز قیامت رخسارههایی هستند ناضره یعنی با
نضرت و با طراوت به جهت آنکه نضره النعیم از رخساره آن پیدا است .آب
به پوست چیزی که آمد شاداب و با طراوت میشود و زنده میشود و آن
رخسارهها شادابند ،حیات در ایشان رفته .چه حیات؟ حیات ابدی و حیات
حی الیموت الی ربها ناظره رخسارههایی چند هستند که به پرورشدهنده
خود نظر میکنند .و میخواهی وجوه را به معنی بزرگان بگیر ،و این در میان
عرب مصطلح است که بزرگ قبیله را وجه قبیله میگویند ،رخساره قبیله
بزرگ قبیله است .پس وجوه یومئذ ناضره یعنی روسایی چند در میان شیعیانند
که ناضره هستند ،یعنی شاداب و باطراوت و باحیاتند ،آن وجوه الی ربها
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ناظره بسوی پرورشدهنده خود نظر کنندهاند و این نه مقام هر کس است و
این مقام مقام بزرگان است و پرورشدهنده ایشان امام ایشان است و فرمودند
رب االرض امام االرض و ارض ارض جنت است الحمد هلل الذی اورثنا
االرض نتبوء من الجنه حیث نشاء پس چون اینجا نظر به امام نظر به رب شد
از این جهت پیغمبر فرمود من رءانی فقد رأی الحق هرکس مرا ببیند خدا را
دیده از این جهت نیست مگر نماینده ربوبیت .پس وجود مبارک او بمنزله
پنبهای است که جوهر را در او میبندند ،یا بمنزله آن دودی است که آتش
غیبی در آن درگرفته است ،یا بمنزله آن بخاری است که روح ملکوتی غیبی
در آن درگرفته است و جان جهانی شده است و بر گرد آن چراغ الله وجود
علی صلواتاهلل علیه گرفته شده و آن است زجاجهای که یک درجه پستتر
از او است؛ ولکن درخشانی و تأللو و لمعان آن چگونه است؟ الزجاجه کأنها
کوکب دری کدام کوکب؟ و النجم اذا هوی ،و عالمات و بالنجم هم
یهتدون .نجم یعنی حضرت پیغمبر ،یعنی قسم به حق محمد وقتی که از عالم
الهوت به عالم ناسوت فرود آید به جهت هدایت ما ماضل صاحبکم و
ماغوی گمراه نیست صاحب شما که پیغمبر باشد و اغوا نکرده کسی را و
آنچه از فضائل علی میگوید گمراه نیست ،نه این است که مفتون او شده
باشد بلکه به امر ما میگوید و از زبان ما میگوید آنچه از فضائل علی
میگوید و عالمات و بالنجم هم یهتدون عالمات ،ائمه علیهم السالم هستند
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و پیغمبر نجم است .پس این الله چه اللهای است که گویا محمد است .علی
فرمود انا محمد و محمد انا من محمدم و محمد من است و خود محمد
فرمود انا و علی من نور واحد من و علی از یک نور هستیم .پس آن زجاجه
زجاجهای است که کأنها کوکب دری و از این جهت نفس پیغمبر است.
حاال ببین خدا چه ترکیب حرف زده! ماکان الهل المدینه و من حولهم من
االعراب انیتخلفوا عن رسولاهلل و الیرغبوا بانفسهم عن نفسه یعنی روا نیست
برای اهل مدینه و کسانی که دور و بر رسول خدا هستند از اعراب که تخلف
کنند از رسول خدا و رغبت کنند که از نفس رسول خدا برگردند به نفس
خود ،و نفس پیغمبر به اجماع شیعه و سنی و به دلیل آیه انفسنا و انفسکم
حضرت امیر است و حضرت امیر نفس او و خود او است .پس وقتی که خود
پیغمبر شد و همه هرچه اضافه به پیغمبر شود اضافه به خدا شده ،پس نفس
پیغمبر نفس خدا است و در زیارت هفتم میخوانی السالم علی نفس اهلل
القائمه فیه بالسنن یعنی سالم بر نفس خدا ،آن نفسی که سنتهای خدا را برپا
داشته و در راههای خدا ،خدا او را قائم کرده .پس حضرت امیر زجاجه و
اللهای است که برگرد وجود محمد کشیده شده ،پس نیست راهی بسوی
چراغ وجود محمد برای کسی مگر بواسطه الله وجود مبارک حضرت امیر.
پس چه خائب و خاسرند کسانی که گمان میکنند که راه به پیغمبر دارند
بدون وساطت علی! ممکن نیست رسیدن به پیغمبر مگر در علی و به علی.
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و همچنین چه خائب و خاسرند کسانی که گمان میکنند که راه بسوی خدا
دارند مگر بواسطه محمد! از کدام راه به آتش پنهانی میرسند مگر در او
ببینند و هرگاه از غیر راه او میخواهند بروند البته نمیرسند .این است که
فرمودند که اگر خدا میخواست به غیر ما خود را بشناساند میشناسانید
ولکن ما را راه بسوی خود قرار داده و فرمودند نحن االعراف الذین الیعرف
اهلل اال بسبیل معرفتنا ماییم اعراف آنچنانی که خدا شناخته نمیشود مگر از
راه معرفت ما ،باید رفت پیش زجاجه و آن چراغ را از آن زجاجه گرفت و
آتش پنهانی را در چراغ باید دید .واهلل که از خدا خبری ندارند و بجز نام و
حروف از خدا چیزی نمیدانند و نمیفهمند و واهلل از عبادت خدا محرومند
آنانی که این راه را نمیدانند و نشناختهاند سنت پیغمبر را که راه خدا است و
الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کسانی که مجاهده میکنند در راه ما ،البته
هدایت میکنیم و راهنمایی میکنیم ایشان را سبل خود را و راههای خود را
و فینا میفرماید یعنی در راه ما و ما که گفته میشود معلوم است خیلی باید
باشند و خدا که احد است ،و پادشاهان که میگویند «ما» به جهت جمعیت
قشون و عسکر ایشان است که خیلی هستند ولکن خداوند عزت او در
احدیت او است پس هرجا در قرآن «ما» دیدی گفته بدانکه جماعتی است
که خدا آنها را اختیار کرده که میگویند «ما» چنانچه در تفسیر آیه فلما
اسفونا انتقمنا منهم میفرماید چون ما را به خشم آوردند از ایشان انتقام
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کشیدیم .امام میفرماید خداوند به خشم نمیآید مثل به خشم آمدن ما و
خوشنود نمیشود مثل خوشنود شدن ما ،بلکه خلق کرده برای خود اولیائی
چند و خشم آنها را خشم خود قرار داده و خوشنودی آنها را خوشنودی خود
قرار داده و هر وقت خدا میگوید «ما» آنها مقصودند و ما گفتن آنها ما
گفتن خدا است .و خدا یک منی هم دارد و آن آنجایی است که در آن درجه،
یکنفر را نشانده و هر وقت او میگوید «من» خدا گفته ،و در درجه دویم
کسانی را نشانید که آنها میگویند «ما» و خدا گفته است و اما ذات او بینام
و نشان است و خبر از ذات او در خلق نیست .و در مقابل این درجات هم
درکاتی است که در آن درکات جماعتی نشستهاند و هیاکلی که در آن
هیاکل شیطان قرار گرفته و دودهای کثیفی (کبیری خل) هستند که
درگرفتهاند به آتش جهنم و آتش شیطان و شیطان شدهاند و حضرت امیر در
حق آنها میفرماید باض و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی جحورهم فنظر
باعینهم و نطق بالسنتهم شیطان در سینههای ایشان تخم گذاشته و جوجه
بیرون آورده و آن جوجهها در همه سوراخهای ایشان منزل گرفته .پس نیستند
مگر هیاکل شیطان و چراغهای درگرفته به آتش نیران ،پس معامله با ایشان
معامله با شیطان است و مصافحه با ایشان مصافحه با شیطان است و
دیدارشان دیدار شیطان است و گفتارشان گفتار شیطان ،کردارشان کردار
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شیطان و همچنین جمیع منسوبات به ایشان منسوبات به شیطان است و از
آن طرف هم جماعتی نسبت به رحمان چنینند.
پس خداوند عالم آن الله را که وجود مبارک محمد در او گذارده خلق کرد
ولی آن الله را گذارده در مشکوتی یعنی طاقی که فاطمه زهرا سالماهلل علیها
باشد و مفصل میشود نور فاطمه در پیغمبران که آن خانه باشد که این طاق
در آن خانه است و چون علوم نبیین و غیر نبیین همه از فاطمه است پس از
این جهت فاطمه و ائمه علیهم السالم جزء مشکوتند ،یا فاطمه را ملحق به
زجاجه کن و بگو با ائمه از یک جنسند و همه یک نور و یک روحند .پس
انبیا مقام مشکوه را دارند که آن طاق باشد .بعد میفرماید الزجاجه کأنها
کوکب دری این زجاجه گویا ستاره درخشانی است .بعد تعریف آن مصباح
را میکند که یوقد من شجره مبارکه زیتونه که وقود آن از شجره مبارکه
زیتونه است که نه شرقی است و نه غربی و نه جنوبی و نه شمالی ،بیرون از
جهات است و از عرصه امکان بیرون است و از قصبه یاقوت است که در
نیزار عالم الهوت روییده و نبت او در المکان است و در عرصه الهوت
است .پس در نهایت ظهور نور است و ظهر است و در وسط است و وقت
صلوه وسطی است و از مشرق و مغرب بیرون است و در حد استوا است و
باالی کل خلق و مستعلی بر جمیع خلق است .پس مقام ظهور را دارد
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نمیتوان به او گفت مایل به مشرق که باطن بیظاهر باشد ،و نمیتوان به او
گفت مایل به مغرب که ظاهر بیباطن باشد .نصاری که اهل باطنند رو به
مشرق میکنند که روکردن به غیب است و روکردن به مطلع انوار و اما یهود
اهل ظاهرند و رو به مغرب میکنند که رو به ظاهر است و رو به مغرب انوار
دارند .انوار غیب پنهان است و ظلمات است و شهاده آشکار و عیان است
پس میفرماید وجود مبارک محمد صلی اهلل علیه و آله نه یهودی است نه
نصرانی است ماکان ابرهیم یهودیا و ال نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و این
بزرگوار بر ملت ابراهیم است و اگر میخواهی بگو که نه ظاهری است نه
باطنی بلکه فوق ظاهر و باطن است و غیبالغیوب است و نمیتوان به او
ظاهر گفت و نمیتوان به او باطن گفت زیراکه فضای باطن و ظاهر همه را
فرا گرفته و جایی نمانده که فرو نگرفته باشد .پس چگونه به او غیب توان
گفت و چگونه شهاده به او توان گفت و حال آنکه رتبه او باالی غیب و
شهاده است .پس آن بزرگوار شجره مبارکه زیتونه است که نه شرقی است
و نه غربی .حاال چرا زیتون است؟ شما غافلید از این زیتون که چه بابرکت
است و شجره تنبت بالدهن و صبغ لالکلین و دانستهاند اهل علم و حکمت
که این شجره شجرهای است که اکسیر باید از آن بیرون آورند و این شجره
نه شرقی است و نه غربی بلکه در نهایت اعتدال است و چون اعتدال دارد از
آن اکسیر میسازند .اکسیری که نیستی عالم را به هستی آورد و مس قابلیت
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جمیع ماسوی اهلل را طال کند و جمیع قابلیات و امکانات را ظاهر کند آنچه
در کمونشان است ،و اکسیری است فعال که یک ذره آن طرح بر خافقین
میشود و همه را زنده میکند و جمیع هزار هزار عالم را به یک توجه زنده
و پاینده میکند و به اکسیر نمیتوان گفت شرقی و غربی ،نه روح و نه جسد
بلکه در نهایت اعتدال است .پس وجود محمد صلی اهلل علیه و آله آن شجره
زیتونه است از این جهت حضرت امیر در حق این اکسیر ظاهر میفرماید
اخت النبوه و عصمه المروه به جهت آنکه آیت آن اکسیر اعظم است که اگر
یک ذرهای از آن را در قابلیات عالم امکان بزنی همه را زنده و پاینده میکند.
پس جمیع کاینات به یک توجه او و التفات او از دایره نیستی پا به دایره هستی
و وجود گذاردهاند و باقی شدهاند .چگونه زیتی که یکاد زیتها یضیء ولو
لمتمسسه نار نزدیک بود که این زیت خود بخود روشن شود و درگیرد پیش
از آنکه مس کند او را نار .این چه زیتون است و چه روغنی بود و نزدیک
بود که خودش چراغ باشد بدون آنکه آتش در او اندازیم ،خود او نزدیک بود
چراغ شود .چرا چنین بود؟ نور علی نور خود این دهن نوری باالی نور بود
یهدی اهلل لنوره من یشاء دیگر حاال خدا هرکس را میخواهد هدایت میکند
و راهنمایی به نور خود میکند واهلل بکل شیء علیم و خدا کل خلقش را
میشناسد و میداند که قابل نور است و به او میدهد و میداند که قابل
ظلمت است و به او میدهد.
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پس چون نورانیان از یک جنس و یک طینت بودند فرمودند قلوب شیعیان ما
را از طینت جسد ما آفریدهاند و طینت ایشان همان دهن است و همان قابلیت
است و قلوب شیعیان هم از فاضل طینت همان دهن است و از این جهت آنها
هم نورانیند یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و
اغفر لنا و بعد از آنکه توصیف الله و چراغ را بیان کرد حاال میخواهد جای
این الله و جای این مشکوه را بیان نماید میفرماید فی بیوت اذن اهلل انترفع
و یذکر فیها اسمه آن نور را خداوند در بیوتی قرار داده ،دیگر در غیر آن
بیوت نیست و خدا آنجا قرار داده و جای دیگر قرار نداده .پس چه خائب و
خاسرند آن جماعتی که میخواهند آتش را از غیر اجاقش بطلبند و نخواهند
یافت و اگر جمیع عالم بخواهند چراغ را بیابند نخواهند یافت مگر از این
خانهها .فی بیوت اذن اهلل انترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و
االصال آن خانهها سه عالمت دارند یکی اذن اهلل انترفع که در مقام جسد و
نفس ایشان است ،به چه دلیل؟ یرفع اهلل الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم
درجات پس از حیثیت علم و عمل و شریعت ،آن خانهها رفیعالشأن هستند.
و اما در مقام دلهاشان و باطنشان و در مقام طریقت یذکر فیها اسمه در آن
خانهها ذکر میشود اسم خدا و اسم خدا در آنجا است .کدام اسم؟ آن اسم
جلیل که خدا آن را برای خود قرار داده السالم علی اسم اهلل الرضی و وجهه
المضیء سالم بر اسم پسندیده خدا و رخساره رخشان خدا .و اما در مقام
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حقیقت یسبح له فیها بالغدو و االصال خدا تسبیح کرده میشود در آن خانهها
در شب و روز ،چراکه آن باال مقام سبوحیت و مقام قدوسیت است از نام و
نشان ،و مقامی است که اسم و رسم و علم و عمل به آنجا راه ندارد و کسی
را از آنجا خبری نیست .پس آن بیوت سه مرتبه دارند و این سه عالمت در
هرکه پیدا شد از آن بیوت است و حاال دیگر خانه آن چراغ است به جهت
آنکه در مقام حقیقتش که نگاه میکنیم آن خانهها را آیت سبوحیت و
قدوسیت چراغ میبینیم و در مقام عقلش که نگاه میکنیم اسماء و صفات
چراغ و کماالت چراغ را میبینیم و در مقام ظاهرش که نگاه میکنیم علم
چراغ و نور چراغ را میبینیم .خداوند عالم جاهل را خانه علما قرار نداده،
خانه محمد و آلمحمد را جاهل و نادان و احمق قرار نداده.
ما شیخ نادان کمتر شناسیم
یا علم باید یا قصه کوتاه
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پس آن بیوت این سه خصلت را باید داشته باشند .حاال این بیوت از خشتند؟
از گلند؟ از چه چیزند؟ رجال التلهیهم تجاره و ال بیع عن ذکر اهلل این خانهها
مردمانی هستند که ایشان را هیچ بیعی و هیچ تجارتی مشغول نمیکند که از
نام خدا غافل شوند و هرگز از ذکر خدا غافل نمیشوند ،و ذکر خدا پیغمبر
است و ائمه هدی علیهمالسالمند انا ارسلنا الیکم ذکرا رسوال ما فرستادیم
بسوی شما ذکر را که رسول شما باشد و ائمه با پیغمبر از یک نورند ،یعنی
در دود وجود ایشان آتش ذکر خدا درگرفته به دلیل ان لنا مع کل ولی اذنا
سامعه و عینا ناظره و لسانا ناطقا بدرستی که از برای ما است نزد هر ولیی از
اولیای خود گوش شنوایی و چشم بینایی و زبان گویایی این است که
میفرماید ما من عبد احبنا و زاد فی حبنا و اخلص فی معرفتنا و سئل عن
مسأله اال و نفثنا فی روعه جوابا لتلک المسأله هیچ بندهای نیست که دوست
دارد ما را و زیاد کند در دوستی ما و اخالص ورزد در معرفت ما و مسألهای
از او بپرسند مگر آنکه ما در قلب او جوابی از این مسأله میدمیم .و دانستی
که فرمودند نحن خزان علم اهلل فی الدنیا و االخره و شیعتنا خزان علومنا ماییم
خزانههای علم خدا در دنیا و آخرت و شیعیان ما خزانههای ما هستند .چه
خانههایی؟ همان خانههایی که و اوحینا الی موسی و اخیه انتبوءا لقومکما
بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبله وحی کردیم به موسی و برادرش یعنی وحی
کردیم به محمد و علی که منزل بگیرید برای قوم خود در مصر خانههایی
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چند و آن خانهها را قبله قوم خود قرار دهید و امر کنید قوم خود را که روی
خود را به آن خانهها کنند که قبله ایشان است و اقیموا الصلوه و حاال دیگر
نماز را برپا دارید چراکه اسبابش همهاش را داریم ،مسجد داریم ،مهر داریم،
قبله داریم و عذری دیگر در نکردن نماز نداریم .پس موسی و هارون که در
میان مدینه و میان معروفین آمدند حاال در میان مدینه خانهها برای خود
گرفتند و بعد از آنیکه خانه برای خود گرفتند آن خانهها را قبله قرار دادند.
چه قبلهای که اهل مشرق و مغرب مأمورند که رو به آن قبله کنند .امر کرد
که از اطراف شد رحال کنند و بروند پیش آن علما فلوال نفر من کل فرقه
فرقه شرقی و فرقه غربی و فرقه جنوبی و فرقه شمالی ،از جمیع اطراف باید
شد رحال کنند و قبله را پیدا کنند و مقابل او بایستند .قبله یعنی جمیع مردم
استقبال او کنند و رو به او کنند و قبله را هم قبله میگویند به جهت آنکه تو
استقبال به آن میکنی .خوب حاال اگر رو به این خانه نکنند که اسبابش و
خشتش موجود است ،خشتی از طال و خشتی از نقره است ،خشتی از عظمت
خدا و خشتی از جالل خدا است ،رو به کدام خانه کنند؟ اما آن خانههای
گلی که برای متوضا خوب است و خانه شیاطین است نه خانه خدا و رسول
چراکه لمیذکر فیها اسمه .دلیلش همینکه کتابش را که وا میکنی قال
البغنوی قال الترمذی قال االمدی از اول تا آخرش همه قول سنی مالکی،
حنبلی ،حنفی ،شافعی و یک کلمه اسم امام در او نیست .آخر آنکه اسم
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ابوحنیفه مینویسد مرا به یاد ابوحنیفه میآورد و آنکه اسم امیرالمومنین
مینویسد مرا به یاد امیرالمومنین میآورد .پس به او بگو ای مرد! من پیش تو
میآیم به یاد ابوبکر و عمر میافتم ،پیش او میروم به یاد محمد و علی
میافتم ،آخر چه کنم؟ اگر راضی هستی که به یاد ابوبکر و عمر بیفتم پس از
داعیان بسوی ایشان هستی و بسوی باطل دعوت میکنی و اگر راضی نیستی
پس مرضت چیست؟
فدع عنک قول الشافعی و مالک
و احمد و المروی عن کعب االحبار

و خذ عن اناس قولهم و حدیثهم
روی جدنا عن جبرئیل عن الباری

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین([)]8
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مواعظ هفتگی

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه اول»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
در شرح این آیه شریفه و تفسیر آن سابقا سخن میگفتم و سخن رسیده بود
به این فقره که من دخله کان امنا و قدری از شرح آن را هم بیان کردم و
چون در اینجا ابتدای سخن شده از این فقره ابتدای سخن را میکنم که و هلل
علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و شرح این را میکنیم بقدر آنچه
که خدا خواسته باشد .معنی فارسی این فقره که هلل علی الناس حج البیت من
استطاع الیه سبیال و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین این است که از حق
خدا بر ذمه مردم است که قصد خانه را کنند آن خانه را که شرح کردیم و
آن خانه را که از اول آیه تا اینجا خداوند در صدد شرح آن بود .میفرماید از
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حق خدا بر ذمه مردم است حج این خانه من استطاع الیه سبیال هرکس
استطاعت این خانه را داشته باشد و این کلمه هلل علی الناس در زبان عربی
داللت میکند بر بسیاری واجب بودن ،بر بسیاری ثابت و متحتم بودن
چنانکه تو نذر میکنی و میگویی «هلل علی کذا» همچنین خداوند مانند صیغه
نذر کلماتی فرموده است و بر ذمه بندگان خود آن را ثابت و متحتم فرموده
است و این خانه مسلم است که خانه خداوند عالم است و مسلم است در
نزد شما که این خانه را خداوند عالم خلیفه خود در زمین قرار داده و فرموده
اگر کسی از شما میخواهید رو به من کنید به این خانه رو کنید ،آنچه برای
من روی نیاز میخواهید بر خاک بسایید پیش این خانه روی نیاز بر خاک
بسایید و آنچه میخواهید دست تمنا دراز کنید و زبان سوال بگشایید و
حاجات خود را به من بگویید همه را با این خانه کنید که این خانه خلیفه
من است در میان شما .پس این خانه است جانشین خداوند عالم در زمین و
چنانکه بزرگ را باید حرمت داشت و رو به او کرد و پشت به او نکرد،
خداوند عالم برای این خانه حرمت قرار داده که سجده و کرنش رو به این
خانه کنند ،بول رو به این خانه نکنند ،آب دهن به طرف این خانه نیندازند،
اگر کسی یادش رفت تف به جانب قبله انداخت باید استغفار بکند ،جماع
بسوی این خانه نکنند و امثال اینها و همه اینها به جهت احترام این خانه است
و به جهت این است که این خانه رخساره خداوند عالم است و نایبمناب
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خدا است و قائممقام خدا است در زمین .آیات خدا در این بروز دارد و آن
آیات این است که چنانکه خدا اول است این خانه هم اول است و اول زمینی
است که خلق شده .و چنانکه خداوند عالم آخر است و رجوع همه خلق به
او است این خانه هم آخر است و رجوع همه بسوی او است ،و چنانکه
خیرات از خدا به خلق میرسد جمیع فیضها اول به این خانه میرسد بعد از
این خانه به خلق میرسد ،و چنانکه جمیع بندگان باید رو به خدا کنند جمیع
بندگان باید رو به این خانه کنند .خالصه آیات الهی در این خانه ظاهر است
این است که میفرماید فیه ایات بینات در این خانه عالمتهای واضحی هست
پس این خانه قائممقام خداوند عالم شد ،پس بر بندگان الزم است که بسوی
این قائممقام بروند و بسوی این خلیفه خدا از اطراف بشتابند و اگر نه این
بود که عسر و حرج برای مردم داشت و امر سخت میشد هرآینه باید مردم
هر ساله به حج این خانه و به سالم این خانه بروند و میثاق و عهدی که در
عالم ذر برای این خانه از ایشان گرفتهاند تجدید کنند لکن از برای آنکه امر
بر مردم تنگ نشود از برای هر کس در عمری یکمرتبه واجب کردهاند آن
هم باز بشرط استطاعت که بتوانند بروند و به جهت رفع عسر و حرج بر فقرا
قرار ندادهاند و بر آنها واجب نکردهاند و بر ایشان حتم نکردهاند ،مگر کسی
باتفاق برود به مکه گذارش آنجا بیفتد آنوقت بر او واجب میشود ولکن در

صفحه | 405

سایر بالد هرکس که میتواند و استطاعت دارد که برود حج خانه خدا را
بکند و برگردد و به وطن خود بیاید بر او واجب میشود.
و از جمله الطاف و فضل الهی آن است که آنچه من از اخبار اهل بیت
فهمیدهام و بعضی دیگر هم از علما فهمیدهاند که رجوع به کفایت شرط
است در استطاعت .مثل اینکه کسی صدتومان دارد ،پنجاهتومان خرج کند
و برود مکه و پنجاهتومان هم خرج کند و برگردد اما وقتی که اینجا آمد
سائل بکف باشد و هیچ نداشته باشد ،این استطاعت ندارد و آنچه من
فهمیدهام و بعضی دیگر از علما فهمیدهاند بر همچو کسی حج واجب نیست.
بلکه اگر پنجاهتومان برای رفتن داشته باشد و پنجاهتومان برای برگشتن و
عالوه هم بقدری که بنیه او است و بقدری که خرج و گذران او میشود
داشته باشد الزم است بر او که حج کند .عرض کردم زندگی خود را بتواند
بگذراند ،یعنی بطور وسط  ،حاال این شخص استطاعت دارد و اگر وقتی
برمیگردد هیچ ندارد بر او واجب نیست .دیگر هرکسی بنیه خود را باید
ببیند که اندازه خرج او چقدر است بقدر خودش هرکس بهتر میداند.
اخراجات مختلف میشود یکی به صدتومان مستطیع است یکی به
دویستتومان مستطیع است ،یکی پیاده میتواند برود مستطیع است و هکذا.
پس به ظاهر هرکس استطاعت رفتن و برگشتن این خانه را دارد و وقتی
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برمیگردد چیزی ندارد از حق خدا بر ذمه او حج این خانه نیست و هرکس
استطاعت دارد از حق خدا بر ذمه او حج این خانه واجب است.
و از جمله تأکیدات عجیبه خداوند این است که بعد از این کلمه میفرماید
و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین اگر کسی کافر شد به این حکم و ترک
این حکم را کرد خداوند از جمیع خلق عالم بینیاز است .شما بروید مکه
نفعی به خداوند عالم نمیرسانید ،خدا هیچ حاجتی به شما ندارد بلکه شما
حاجت به او دارید .ببینید که خدا میفرماید هرکس کافر شود و تارک حج
را کافر خوانده در قرآن ،ببینید امر چقدر عظیم است و چقدر مردم تهاون به
این امر میکنند .اگرچه میان شما الحمدهلل باز حاجی بیشتر از جاهای دیگر
بهم میرسد .من که ناشکری نمیکنم الحمدهلل شما هم دعا به من کنید که
باز میان شما حاجی بیشتر است از جاهای دیگر .شما باید اقامه شریعت را
از دیگران زیادتر بکنید و که بکند غیر از شما؟ خالصه تأخیر این حج گناه
عظیم است که بیندازد به سال دیگر و اگر تأخیر بیندازد و بگوید سال دیگر
میروم گناه عظیم کرده .حتی آنکه از سید مرحوم شنیدم که اگر کسی
بخواهد برود حج و کسی دیگر مانع او شود ،عمر آن مانع کم میشود چه
جای آنکه عمر آن نرونده کم میشود .خالصه پس میگوییم که حج خانه
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ظاهری به اینطور واجب است که عرض کردم و اگر کسی حج نکند و
بمیرد برای او تفاوت نمیکند یهودی بمیرد یا نصرانی.
و اما باطن این خانه را هم حجی است و بقدری که باطن بر ظاهر شرافت
دارد و روح بر جسد شرافت دارد به همانقدر باطن این خانه را بر ظاهر این
خانه شرافت است و همانقدر هم حج آن خانه باطنی از حج این خانه واجبتر
و الزمتر است و وقتی حج این خانه ظاهری اینقدر تأکید داشته باشد تأکید
حج باطنی این خانه چه خواهد بود! پس آن حج هفتادمرتبه عظیمتر است از
حج خانه ظاهری و تارک آن حج هفتادمرتبه بدتر است از تارک این حج.
برای این مطلب مثلی عرض کنم ،مثل تقریبی .شخص عالم باطنی از باطنهای
این خانه کعبه است و باید حج آن خانه را هم کرد و حج آن خانه باطنی قصد
کردن آن عالم است و رفتن بسوی آن عالم از اطراف واجب است .کسی
که در محله او است از خانه خود به خانه او یا به مسجد او باید برود ،کسی
که در شهر او است از محله خود به محله او و خانه و مسجد او باید برود،
و کسی که در شهرها و قریههای دور است از شهر خود به شهر او و محله
او و خانه او و مسجد او باید برود .غرض ،عالم باطنی از باطنهای این خانه
است از این جهت خدا امر فرموده فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا
فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون یعنی چرا نمیروند
صفحه | 408

از هر فرقهای چند نفری بسوی عالم که دین خدا را از او یاد بگیرند و
برگردند و قوم خود را بترسانند از خدا .از برای جمیع مردم خداوند عالم
فریضه کرده است که بروند بسوی عالم و دین خدا را از او تعلیم بگیرند و
ببینید که حجش را به اینطور واجب کرده که فرمودند اطلبوا العلم ولو
بالصین طلب علم کنید اگر چه به چین باید بروید و علم را از عالم باید طلب
کرد پس باید پیش عالم رفت اگرچه به چین باشد .این چین رفتن مثلی است،
چون اهل چین قرارشان این است که اهل والیتی دیگر را نگذارند داخل
چین بشود و اگر کسی بخواهد داخل چین بشود باید آنقدر پول خرج بکند
و مال بدهد که آنها را راضی کند تا بگذارند داخل شود ،یا قشون و سپاه
عظیمی بکشد و دعوا کند و فتح کند و چین را بگیرد تا داخل چین شود
دیگر غیر از اینطور نمیشود داخل چین شد .حاال این را بطور مثل فرمودند
اطلبوا العلم ولو بالصین یعنی اگر باید سعی کنید و پولها خرج کنید یا قشون
بکشید و دعوا کنید تا عالم را پیدا کنید ،باید بکنید .پس نظر کنید که
خداوند عالم چنانکه حج خانه خود را واجب کرده است رفتن بسوی عالم
را واجب کرده است و رفتن بسوی خانه عالم هفتاد مرتبه بلکه هفتاد هزار
مرتبه واجبتر است .پس رفتن بسوی عالم به نص قرآن واجب است هلل علی
الناس حج البیت حج به معنی قصد است ،حج خانه یعنی قصد خانه ،حج
عالم یعنی به قصد عالم از خانه خود بیرون بیایی که بروی او را ببینی .پس
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باید حج عالم را بکنید و قصد عالم را بکنید و هفتاد هزار مرتبه قصد عالم
عظیمتر است از حج خانه ظاهری .آیا نمیبینی که به علم خدا شناخته
میشود ،به علم پیغمبر شناخته میشود ،به علم اقرار به معاد حاصل میشود
و به علم تصدیق پیغمبران میشود ،و به علم احکام الهی را تو میدانی ،و به
علم نماز میکنی و روزه میگیری و حج میکنی و جهاد میکنی و زکوه
میدهی همه اینها به علم میشود و علم از عالم حاصل میشود .پس هرکس
عالم ندارد علم ندارد و هرکس علم ندارد چنین کسی نه خدایی شناخته نه
پیغمبری شناخته نه امامی شناخته ،نه اقرار به معاد حاصل کرده نه اقرار به
آنچه پیغمبر آورده کرده ،نه احکام الهی را دانسته .پس هرکس عالم ندارد
هیچ ندارد اما هرکس عالم دارد علم تحصیل میکند علم که تحصیل شد
خدای خود را میشناسد پیغمبر خود را میشناسد امام خود را میشناسد،
صاحب دین میشود .پس از آنچه عرض کردم بیابید که هرکس عالم ندارد
از اهل جنت نمیشود ،مومن نمیشود بلکه از اهل جهنم میشود ،مخلد
میشود در آتش .ببینید امر چقدر عظیم است و رفتن بسوی عالم چه نسبت
دارد به حج خانه ظاهری!
لکن این مردم امور دین را دو قسم کردهاند یک قسم زبان دارد و یک قسم
بیزبان .از دین آنچه بی زبان بوده از او مطمئن شدهاند که به هیچ وجه ضرری
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به عزتشان ندارد ،ضرری به جاهشان ندارد ،ضرری به مالشان ندارد آن را
گرفتهاند و نگاه داشتهاند و آنچه زباندار بوده اینجا است که میبینی گردن
را خم نمیکنند ،زیر بار نمیروند .از جمله زباندارها آلمحمدند علیهم
السالم گردن پیش آنها خم نکردند ،انکار فضائل آنها را کردند .این عامه،
این سنی ،این خوارج ،همه آلمحمد علیهم السالم را وا زدند دیدند تمکین
آنها و اقرار به فضائل آنها ضرر به گلهدار دارد .همچنین اخوان را وا زدند
آنها هم زباندار بود ،حقوق آنها را ترک کردند و این حقوق اخوان را نه
همین تنها آنها وا زدند شما هم وازدید اخوان را و از اخوت دست برداشتید.
عرض میکنم که کار این معنی این روزها به نهایت فساد رسیده به جهت
اینکه ایمان شما روز به روز کهنهتر و مندرستر میشود و هرچه ایمانتان
کهنهتر میشود و مندرستر میشود قدری از آن را شیطان فاسدتر میکند.
هر چیز که کهنه شد فاسد میشود مثل جامه کهنه که این طرفش را میگیری
آن طرفش پاره میشود ،آن طرفش را میگیری این طرفش پاره میشود .ایمان
شماها هم کهنه شده و آن شوق و ذوقی که برای ایمان داشتید حاال دیگر
تمام شده است .بنیاد نفاق در میان راست کردهاید و با یکدیگر عداوت
میکنید و بدگوی یکدیگر شدهاید .حتی اینکه کار به جایی رسیده که
نزدیک است دل من از سینه من بیرون آید از این حکایت اخوت شماها،
چاره هم ندارم ،چه بکنم؟ این مردم راه نمیروند مگر به تازیانه و شمشیر و
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من که تازیانه و شمشیری ندارم بلکه خودم را کسی باید تازیانه بزند .میبینم
جمیع شماها اخوتتان به نفاق بدل شده ،عداوت با یکدیگر میکنید ،بد
همدیگر را میگویید ،با وجود این ادعای برادری میکنید و میگویید برادر
دینی هم هستیم و عقد برادری داریم بر والیت آلمحمد علیهم السالم .
باری از جمله زباندارها علما هستند ،آنها را هم وا زدند .نمیبینید اجماع
کردهاند بر هتک حرمت آنها ،بر اذیت و اهانت آنها ،چه عرض کنم کأنه
اذل از یهود و نصاری هستند در نزد مردم .اگر کلیتا اذل نباشند که در بعضی
از مواضع و در بسیاری از مواضع آنها را اذل میکنند از یهود و نصاری.
حرمت مجوسی را میدارند و حرمت علما را نمیدارند .و همچنین فقرا و
مساکین و سادات و ارحامی که باید ایشان را رعایت کرد آنها هم
زباندارهای دین هستند .زکوه متروک شده ،خمس متروک شده ،صله ارحام
متروک شده ،آنچه زباندار در دین بوده آنها را ترک کردهاند و چیزی که
زبان نداشته ضرری به مالی ،به جاهی ،به عزتی نداشته آن را گرفتهاند .مثل
آن مردکه که آمد پیش پیغمبر گفت آمدی گفتی خدای ندیده را بپرستید
پرستیدیم ،روزه بگیرید گرفتیم ،نماز بکنید کردیم ،زکوه بدهید دادیم ،حاال
دیگر آمدهای میخواهی پسرعموت را به گردن ما سوار کنی ،ما دیگر زیر
این بار نمیرویم .بلی زباندار است زیر بار آن نمیروند و آن را وا میزنند
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ولکن مومن به خدا و رسول کسی است که جمیع حدود دین را ادا کند و
حق خدا و رسول و ائمه و برادران را ادا کند.
باری در صدد اینها نیستم و آنچه حاال درصدد آنیم این است که عرض کنم
که عالم ،باطن این خانه کعبه است و او هم خلیفه خدا است در زمین و
چنانچه حج خانه کعبه بر مردم فریضه است قصد عالم و رفتن بسوی عالم
آن هم فریضه است .فرقی که دارد او زبان دارد و احتمال ضرر در آن میدهند
و حال آنکه احتمال ضرری هم نمیرود .واهلل آمدهاند برای اصالح شماها،
آمدهاند مال شما را زیاد کنند نیامدهاند مال شما را کم کنند .آنها پشت به
دنیا زدهاند ،دنیا را آنها ترک کردهاند ،به یک قروش دو قروش شما گرفتار
نیستند بلکه تعلیم شما میکنند آنچه را که به آن مال شما زیاد شود .واهلل هیچ
تمنایی و توقعی از شما ندارند ،چیزی از شما نمیخواهند و اگر چهار نفر
دزد پیدا شود که بخواهند چیزی بردارند و فرار کنند همه را قیاس به آنها
نباید کرد .بلکه شیطان چنین گمراه کرده مردم را و حاال اینطور شده که
آنهایی که تمنا به مال مردم دارند باید آنها مطاع باشند و حرفشان مسموع و
آنهایی که تمنا ندارند کسی گوش به حرفشان نمیکند.
باری ،پس بقدری که روح انسان بر جسد انسان شرافت دارد همانقدر حج
عالم کردن بر حج خانه ظاهری شرافت دارد به جهت آنکه حج عالم که
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میکنی به حج آن خانه ،خدا را پرستیدهای .به حج آن خانه ،پیغمبر را
شناختهای .صاحب دین و ایمان شدهای و اگر تو آن را نداشته باشی حج این
خانه ظاهری برای تو ثمری ندارد .پس اگر حج آن خانه را کرده باشی و
معرفت پیدا کرده باشی حج این خانه ظاهری به تو نفع خواهد داد و اگر
معرفت نداری نفع به تو نمیدهد و حج این خانه مثل آن حاجی محمد نامی
است که مکه رفته بود وقتی برگشت از او پرسیدند خانه خدا را دیدی چه
خبر بود؟ گفت هیچ ،خدا که توی خانهاش نبود از آنجا رفتم مدینه پیغمبرش
هم مرده بود .حاال وقتی معرفت نیست و خدا و رسول را نمیشناسد اینطور
حج میکند و این حج چه ثمری دارد؟ پس هلل علی الناس حج البیت از حق
خدا بر ذمه مردم حج این خانهای است که ذکر کردیم از اول آیه تا اینجا،
ظاهرش به ظاهر ،باطنش به باطن من استطاع الیه سبیال هرکس استطاعت
رفتن داشته باشد و من کفر هرکس کافر شود به ترک حج ببین خداوند
فرموده هرکه خانه ظاهر را ترک کند کافر میشود پس اگر حج این خانه
باطن را ترک کند چه خواهد شد؟! و هرکس کافر شود به ترک حج آن خانه
فان اهلل غنی عن العالمین خداوند عالم از جمیع اهل عالمها بینیاز است.
گر جمله کاینات کافر گردند
بر دامن کبریاش ننشیند گرد
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز بطور اختصار عرض کردم که تفسیر فارسی این فقره که میفرماید هلل
علی الناس حج البیت این است که از حق خدا است بر ذمه بندگان او ،از
حق خدا بر ذمه مردم است قصد این خانه که خداوند در این آیه ستایش او را
کرده و شرح احوال او را فرموده .بر ذمه مردم است که بروند و حج آن خانه
را بکنند هرکس استطاعت رفتن داشته باشد ،و هرکس استطاعت دارد
مکلف است به رفتن حج این خانه و هرکس استطاعت ندارد تکلیفی که
کسی نتواند بکند نکرده .اما کسانی که بتوانند بروند و نروند کافر میشوند
به حکم خدا و هرکس کافر شود خداوند از جمیع اهل عالمها بینیاز است،
حاجتی به کسی ندارد و چگونه حاجت دارد و حال آنکه همه را از عدم به
وجود آورده ،همه را او قوت و قدرت داده ،همه را او عزت و ثروت و مال
داده ،چه حاجت به آنها دارد؟ خلق حاجت به او دارند و به جهت حاجتشان
به او باید بروند و حج این خانه را بکنند و حاجات خود را عرض کنند و
دست نیاز بسوی این خانه دراز کنند و مطالب خود را در نزد این خانه از
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خدا بخواهند .و عرض کردم که خدا این خانه را خلیفه خود و قائممقام خود
قرار داده از این جهت عالمتهای واضحی از خود در این خانه قرار داده و
فرموده فیه ایات بینات.
از جمله عالمتهای واضح که در این خانه قرار داده طریق سلوک بسوی خدا
را در رفتن بسوی این خانه بیان فرموده که هرکس تدبر کند در کیفیت حج
این خانه و فکر کند در آداب این حج ،از آداب این حج عبرت میگیرد و
میفهمد که بسوی خدا چگونه باید سلوک کرد .و چون این سخن در میان
آمد قدری از اسرار حج خانه و کیفیت سلوک بسوی خداوند را بیان میکنیم
که خداوند چگونه آن را در رفتن بسوی این خانه گذارده بلکه کیفیت
سلوک بسوی هر مطلوبی و کیفیت سلوک بسوی هر محبوبی به این قاعده
است و شما در سایر جاها میدانید که چگونه باید سلوک کرد بسوی
محبوب خود تا به او برسید اال اینکه در سلوک بسوی خداوند ،شیطان چشم
و گوش همه را گرفته ،نمیگذارد بفهمید و سلوک بسوی خداوند عالم مثل
سلوک شما است بسوی اوالدتان ،بسوی اهل و عیالتان به همانطوری که
نسبت به آنها سلوک میکنید به همانطور نسبت به خدا باید سلوک کرد اال
اینکه شیطان چشم و گوش شخص را میگیرد و گمان میکنند که نمیفهمند
و چنین نیست ،بلکه میتوانند بفهمند و عذری ندارند که بگویند ما نفهمیدیم
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و ندانستیم چگونه توجه بسوی تو کنیم ،چگونه سلوک بسوی تو باید بکنیم.
قسم میخورم در حق شما که همانطور که توجه میکنید به زید و عمرو و
همان طور که سلوک میکنید بسوی زید و عمرو و همانطور که خالص
میشوید در محبت زید و عمرو ،همانطور میتوانید توجه به خدا کنید و
سلوک بسوی خدا کنید و همانطور هم باید بکنید و همانطور باید خالص
و مخلص بشوید .خداوند میفرماید سنریهم ایاتنا فی االفاق و فی انفسهم
حتی یتبین لهم انه الحق و میفرماید و فی االرض ایات للموقنین و فی انفسکم
افالتبصرون آیتهای خود را در نفوس خود شما قرار داده و مردم باید از ظاهر
عبرت بگیرند و به باطن پی ببرند و غافل شدهاند مردم واال میدانند .پس
چون غافل شدهاند قدری از اسرار حج را عرض کنم که ملتفت شوید و از
آن عبرت بگیرید و در باطن بفهمید که چگونه باید سلوک کرد بسوی خدا.
خداوند عالم خانه کعبه را در وسط زمین قرار داده و او را بمنزله دلی برای
زمین قرار داده ،جمیع زمینها را از زیر زمین کعبه پهن کرده است و بر روی
آن محل به جهت عالمت ،خانه مربعی ساختهاند و آن را کعبه میگویند و بر
گرد این کعبه مسجدی خداوند عالم قرار داده و آن را مسجدالحرام میگویند
و مسجدی است که خداوند عالم از برای آن حرمت قرار داده و بسیاری از
چیزها را در آن مسجد بر مردم حرام کرده و از این جهت مسجدالحرامش
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میگویند و بر گرد آن ،مکه بر جای خود هست و خداوند بر گرد آن حرمی
قرار داده تا مسافت معینی که چهار میل از طرفی و هشت میل از طرفی باشد.
مثال زمینی را موضع حرم خود قرار داده و از برای آنجا حرمتی قرار داده و
یکپاره عملها را در آنجا حرام کرده .سمتی دیگر از سمتهای این مکه را
زمین دیگر آفریده ،آنجا را منی میگویند و آنجا قربانی میکنند و سر
میتراشند و از آنجا میروند به مکه به زیارت خانه خدا .و وادی دیگر هم
هست بیرون مکه که آن را مشعر میگویند ،مزدلفهاش میگویند ،جمعش
میگویند که از آن مشعر و مزدلفه که گذشتند به زمین عرفات میرسند و از
برای عرفات هم حرمتی قرار داده و مردم را دعوت فرموده که از آنجا بیایند
به زیارت خانه .و خداوند این مواضع را شریف قرار داده و حرمتی انعام کرده
و خواسته که در این مواضع او را عبادت کنند و در این مواضع خدای خود
را بخوانند و در این مواضع به رسم بندگی قیام و اقدام نمایند تا خدا آنها را
بیامرزد بواسطه آن و قراری گذارده که زوال ظهر که شد روز عرفه جمیع
این مردم بروند در عرفات و آنجا بمانند تا غروب آفتاب و در آنجا اعتراف
کنند به گناهان خود و استغفار و توبه و انابه کنند .اینست که در روز عرفه
از ظهر تا شام باید حاجیان مشغول دعا و تضرع و زاری باشند و اعتراف به
گناهان خود کنند و چون در آنجا مقرر شده که مردم اعتراف کنند به گناه
خود آن زمین را عرفات مینامند و از این جهت آن روز را روز عرفه میگویند
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به جهت آنکه بنده در آن روز و در آن زمین اعتراف به گناهان خود میکند.
بعد از آنیکه غروب آفتاب آنجا شد باید مردم از آنجا بیایند بسوی مزدلفه و
تا ثلثی از شب رفته تخمینا به آنجا میرسند یا زودتر و در آنجا میمانند تا
صبح و سنگریزهای چند از آنجا جمع میکنند و همراه خود برمیدارند و
چون طلوع صبح شد باز در آنجا اعتراف به گناهان خود میکنند هفتمرتبه
و استغفار میکنند و توبه میکنند مثل عرفات .فرق میان مزدلفه و عرفات
این است که در عرفات هنگام غروب اعتراف میکنند و در اینجا هنگام
طلوع اعتراف میکنند و مزدلفه هم حکم عرفات را دارد و اگر کسی به
عرفات نرسید و به مزدلفه رسید مثل این است که به عرفات رسیده باشد .از
آنجا آفتاب که طلوع کرد راه میافتند و میروند تا به منی میرسند که نزدیک
است به مکه و پشت مکه واقع است .آنجا که رسیدند مکلف میشوند که
ذبح کنند ،قربانی کنند .باید سر خود را در آنجا بتراشند و آن سنگریزهها را
که جمع کرده بودند در مزدلفه و مشعر به آن میلها بزنند و معنی آن این است
که شیطان را به آن سنگریزهها از خود دور میکنند زیراکه در این مواضع
شیطان از برای آدم ظاهر شد .جبرئیل به آدم گفت او را سنگ بزن ،وقتی او
را سنگ زد گفت دیگر شیطانی نمیبینی .باری ،بعد از آنیکه ذبح و قربانی
هم کرد میرود به خانه میرود به شهر مکه و داخل مسجدالحرام میشود و
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طواف خانه خدا میکند و بعد سعی مابین صفا و مروه میکند و حج نساء؛
کار او تمام میشود.
خالصه این ظاهر عملی است که میکنند ولکن شعور باید کرد اینها را که
برای چه این ترتیب را خدا قرار داده .این ترتیب را به جهت تعلیم سلوک
بسوی خود قرار داده .هرکس هرکس را دوست میدارد از این قاعده بسوی
او سلوک میکند و همه میدانند لکن اینجا که میرسد مشکل میشود .پس
عرض میکنم که بنده در اول امر آلوده به کثافات معاصی است و آلوده به
هواها و هوسها و خودرأییها است و در مقام بعد از موال .آنوقتی که حاال
دیگر از گریختن پشیمان میشود ،ماها بنده هستیم از موال گریختهایم،
راههای دور از موال گریختهایم ،یکوقت متنبه میشویم که ما بندهایم و
گریختهایم و از آقا دور افتادهایم .آقا داریم باید رفت بسوی این آقا به جهت
آنکه رزق ما را این آقا میدهد ،حیات ما را این آقا میدهد ،بقای ما به این
آقا است پس پشیمان میشویم و میخواهیم برویم بسوی آقا این مقام عرفات
اول مقام پشیمانی است که دوریم از خانه خدا و دوریم از جوار موالی خود
و آنجا اول مقامی است که غالم میخواهد از آنجا برگردد بسوی آقای خود.
میایستد در کار خود تدبیر میکند ،فکر میکند این چه غلط بود کردهام،
این چه غلط بود ،این چه کاری بود ،چنین کردم ،چنین کردم و بنا میکند
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تعداد کردن غلطها و تقصیرهای خود و میگوید که تا حال آنچه گفتیم غلط
بود ،آنچه کردیم غلط بود .گفته و نگفته ،کرده و نکرده همه غلط بود
چنانکه سیدالشهدا سالماهلل علیه در همین دعای عرفه میفرماید الهی من
کان محاسنه مساوی فکیف الیکون مساویه مساوی الهی من کان حقائقه
دعاوی فکیف الیکون دعاویه دعاوی یعنی خدایا کسی که نیکیهای او
بدی است چگونه بدیهای او بدی نباشد و واقعا حقیقتا همینطور است.
بیایید فکر کنیم از اولی که به حد تکلیف رسیدهایم تاکنون که اینجا
نشستهایم ،من خودم که حساب خودم را کردهام ،در تمام این مدت آنچه
خوابیدهایم که خواب غفلت بوده و بیمصرف .حال میگیریم عمر را
شصتسال ،سیسالش را که خواب کردهایم مسلما اما آن سیسال را که
بیدار بودهایم ،در آن سیسال در شبانهروزی یکساعت یا یکساعت و نیمش
را ،نهایت دو ساعت آن را صرف نماز کردهایم ،باقی دیگر را صرف تجارت
و زراعت و کاسبی و دید و بازدید و رفت و آمد و اکل و شرب کردهایم.
پس دو ساعت در شبانهروزی اگر صرف نماز کرده باشیم .حاال حساب
کنیم هر ماهی سی دو ساعت میشود شصت ساعت .شصت ساعت را که
حساب میکنیم دو شبانهروز و نصفی میشود .پس در سالی سیروزش را
نماز کردهایم و در سیسال سی ماهش را نماز کردهایم که اسمش نماز بوده.
اینقدر از اوقات را صرف نماز کردهایم باقی دیگر اوقات را که چیزهای
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بیمصرف و کارهایی بوده بیحاصل .دو سال و نیم نمازی که کردهایم من
که خودم یاد ندارم دو رکعتش را درست که متمحض و خالص باشم در
نماز خود ،بلکه سهل است در جمیع نمازها یکنماز درست سراغ ندارم،
بلکه یکرکعت درست در جمیع نمازهای خود سراغ ندارم ،بلکه هنوز
یکذکری که خالص باشد و هلل و فیاهلل چنانکه خدا امر کرده باشد که من
به خود سراغ ندارم و نیست پس من کان محاسنه مساوی فکیف الیکون
مساویه مساوی اینها این نیکی ما است و این آن عملی است که به آن عجب
میکنیم و این آن نمازی است که افضل اعمال ما است و عمود دین ما است.
واهلل حیرت دارم از احوال این نفس انسانی مثل خارخسک میماند ،از هر
طرفیش بیندازی روی دیگرش را باال میکند .اگر نکند این نماز را مطلقا
که کافر است و از اسالم بیرون میرود ،اگر بکند بیتقلید است یک مسأله
از مسائلش را نمیداند ،قرائتش را نمیداند ،بقول آن مردکه تا نستخینش را
پیش مادرم یاد گرفتهام باقیش را هم باباجونم یادم میدهد .برفرض که تقلید
کرد و مسائلش را هم درست کرد فرضا حاال که درست کرده همچو که
میرود بکند عجب میکند ،ریا میکند ،یا اینکه از محض عادت میکند و
اصال قصد اطاعت ندارد خسر الدنیا و االخره و اگر هم گمان میکند برای
خدا کرده خیالی است کرده که از برای خدا است .دیگر توش کوفته پخته،
بازار رفته ،چیز خریده ،فروخته ،زن گرفته ،جماع کرده ،غسل کرده .توی
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این نماز شراب میخورد ،بدمستی میکند ،داروغه میآید میگیرندش
میبرندش سر بازار چوبش میزنند ،جریمهاش میکنند تا فارغ که شد،
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته .برفرض که اینهاش را هم درست کرد
خیالی هم توی نماز نکرد و نماز درستی کرد یکدفعه میآید عجب میکند
و به آن عجب نمازش را فاسد میکند .مثل گاو نه من شیر ،نه من شیر میدهد
یکدفعه پا میزند همه را میریزد .حاال همچنین نماز را هم برفرضی که
خوب و خالص بکند عجبی یا کبری میکند ،لگدی میزند همه را میریزد.
کار ماها این است ،انسان باید احمق نباشد ،خود را نقادی بکند ،صرافی
بکند و قلبش را وا زند و ما وقتی جمیع اعمالمان را صرافی و نقادی میکنیم
آنوقت میفهمیم که جمیع محاسن ما مساوی است .یا اینکه روزه گرفتهایم
صبح تا شام گرسنگی خوردهایم لکن چه روزهای؟ هزار غیبت ،فحش،
کجخلقی ،مثل سگ دهنبسته .این سگها هم شبها چیز میخورند و روزها
که میشود کلوس میکنند یک گوشه و تا شام چیزی نمیخورند .ما هم از
سر شب تا صبح هی میخوریم ،اول صبح میخوابیم تا نمازمان قضا میشود.
وقتی بیدار میشویم تخمه کردهایم ،بوی گند و بوی خاکستر از دهانمان
میآید .به اینطور هست تا پسین ،پسین هم کجخلق و به هرکس برسیم او
را بگیریم تا شب بشود باز بنای خوردن میشود .باری این هم روزه ما ،آنکه
نمازمان این هم که روزهمان پس ما چهکار کردهایم برای خدا؟ و نیکیهای
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ما همه بدی است و این حرف از جمله چیزهایی است که باید اعتراف به آن
بکنیم .اغلب این خلق که من میبینم خودش امام نفس خودش شده ،جمیع
مردم ادعای امامت دارند ،جمیع مردم ادعای نبوت دارند ،میبینی وضع
شرایع میکنند .این توی گوشتان باشد که همه این مردم ادعای خدایی
دارند ،نمیبینی حالل میکنند آنچه را که میخواهند ،حرام میکنند آنچه را
که میخواهند ،مالمت میکنند هرکه خالف میل ایشان کند ،تصدیق
میکنند هرکه موافق ایشان بگوید .اگر نه این است که این مردم ادعای
امامت دارند من چرا با تو دعوا دارم ،تو چرا با من دعوا داری؟ بیا هردو
برویم پیش امام ،هرچه امام میگوید آن را اطاعت کنیم واال بایستیم و بزنیم
به کله هم من بگویم همچو باید کرد ،تو بگویی همچو باید کرد .اگر ادعای
امامت نداری خدا پیغمبر قرار داده ،امام قرار داده ،حاکم قرار داده ،بیا
هردوی ما برادروار ،بی داد و بیداد برویم پیش او بگوییم تو خلیفه رسول
خدایی ،واقعهای میان من و برادرم اتفاق افتاده چه بکنیم؟ آنچه گفت به
مالیمت و سرور و شادی هردو از روی رضا و تسلیم تمکین کنیم .اگر این
کار را کرد درست است .خدا در قرآن میفرماید فال و ربک الیومنون حتی
یحکموک فیما شجر بینهم ثم الیجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا
تسلیما یعنی نه اینطور است که شماها خیال میکنید ،قسم به حق پروردگار
تو ای محمد که ایمان نمیآورند این مردم ،مومن نیستند تا اینکه در جمیع
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آنچه اختالف در میانشان شود تو را حکم کنند .و اگر میگویی که نه من
قول امام را میدانم نه تو ،نه من قول پیغمبر را میفهمم نه تو ،میگویم باید
رجوع کنیم به کسی که میداند و میفهمد .میفرماید قسم به حق پرورنده
تو که مومن نیستند و ایمان نمیآورند تا آنکه در جمیع آنچه اختالف میشود
میانشان تو را حکم قرار دهند و تنگی نیابند در سینه خود از آنچه تو گفتی و
تسلیم کنند و خوشحال و خرم حمد خدا را کنند .اینی که عرض کردم مردم
هرکس امام نفس خودش میخواهد باشد از پیش خود نگفتم .حضرت امیر
علیه السالم میفرماید کان کل رجل امام نفسه هر مردی مدعی این است
که امام نفس خود است و حاال که امام نیستیم باید اعتراف کنیم که جمیع
اعمالمان خطا است ،آنچه کردیم خطا آنچه نکردیم خطا .پس در محل بعد
آنجا که بنده پشیمان میشود از گریختن میایستد و اعتراف میکند به گناهان
خود و یکی یکی گناهان خود را به نظر میآورد و اعتراف میکند چنانکه
حضرت امامحسین علیه السالم در دعای عرفه همینطور میفرماید الهی من
کان محاسنه مساوی فکیف الیکون مساویه مساوی و من کان حقایقه
دعاوی فکیف الیکون دعاویه دعاوی کسی که نیکیهای او بدی است
چگونه بدیهای او بدی نباشد و من کان حقایقه دعاوی فکیف الیکون
دعاویه دعاوی کسی که حقیقت او محض ادعا است که من هم هستم؟
چهچیز هستم؟ خدا هست و ماسوای او نیست و فانی و نابودند .ماها ادعای
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حقیقتی برای خود داریم و حقیقت ما محض ادعا است .پس وقتی که
حقیقت ما محض ادعا باشد دیگر من ایمان دارم یا صاحب علم هستم یا
حکمت میدانم چگونه ادعا نباشد؟ و هکذا در مقام عرفات میباید شخص
اعتراف به گناهان خود کند ،یکی یکی غلطهای خود را بشمارد و پشیمان
شود .از آنجا که اعتراف میکند و میآید ،درست میآید لکن هنوز نور
موالی او به او نتابیده و در ظلمات است به جهت آنکه از آنجا که میآید در
مقام دوری از موال است و نوری نیست مگر در نزد موالی او ،پس در ظلمات
است .پس از اول شب در ظلمات باید بیایید و غم مخورید اگر دو سه
فرسخی را در ظلمات میروید و شما شبی را در مزدلفه بسر خواهید برد،
شما از غایت گریختن دارید رو به موال میروید در اول راه اگر قدری
تاریکی و سختی و ظلمت باشد نقلی نیست .پس همچو توقعی هم مکن که
همینکه گفتی که من بد کردم حاال دیگر نورانی بشوی ،پس از ظلمات شب
مزدلفه عبرت باید گرفت پس در مقام مشعر و مزدلفه اگرچه اعتراف کرده
لکن نورانی نمیشود ،باید خدمت بکند نهایت پشیمان شد تا حال زهرمار
میخورد حاال دیگر نمیخورد اما آنهایی که خورده معالجه ضرور دارد تا
رفع شود .خانه را خراب کردی ،بعد از خرابکردن پشیمان شدی .به
پشیمانشدن تنها درست نمیشود بلکه اگر میخواهی درست شود بنا بیاور
و درست کن و تا درست شود طولی دارد .پس از عرفات در اول شب میآییم
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و شب را در مزدلفه میمانیم این شب را تا صبح در ظلمات مزدلفه میمانیم
و عبادت میکنیم و همینکه تا صبح ماندیم و توبه و انابه و استغفار کردیم
مرحمت خدا آنوقت شامل حال میشود و آفتاب تیغ میکشد و شعاع آفتاب
صبح بر ما میتابد ،قدری انوار موالی ما که به ما میتابد آنوقت پیش پامان
را میبینیم .هر گامی که برمیداریم بابصیرت برمیداریم حیوانمان هم تپق
نمیزند آن شب که میآمدیم اگرچه رو به موال میآمدیم لکن هر سنگی پای
ما را زخم میکرد ،هر کلوخی دم راه ما میافتاد و سد میکرد راه را ،هر
تپهای ما را میانداخت ولکن حاال آفتاب طلوع کرده و پیش پایمان را
میبینیم و بصیرت پیدا کردهایم و به مقام علم رسیدهایم و به مقام قرب فائز
شدهایم .مقام منی مثل جلوخانی است که بر در دارالسلطنه سلطان باشد،
مردم که جمع میشوند آنجا ازدحام میکنند ،دیگر هرکس هرکس را
خواست آنجا طلب میکند و پیداش میکند و آنجا جایی است که باید از سر
جان گذشت و آنجا باید جان خود را فدای محبوب کرد .اگر در آن دو مقام
مال را فدا میکرد و از سر مال میگذشت اینجا باید جان را قربانی کند و از
سر جان بگذرد توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم
پس در اینجا از سر جان باید گذشت و جان را در راه موال باید داد و قربانی
کرد ،و در اینجا شیطان را باید رمی کرد اینجا شیطان را به آن سنگریزههای
حجتها و برهانها که همراه آورده بودیم از مشعر باید رمی کرد اینجا از سر
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جان میگذریم ،از سر خود برمیخیزیم و اینجا است که چون سنگها را
انداختی به شیطان جبرئیل میگوید دیگر شیطان را نخواهی دید .چگونه
شیطانی خواهی دید و حال آنکه عرصه عرصه نور است و شمس در اول
وقت زوال است و از آنجا به مکه میآیی ،پس ابلیس را نخواهی دید به جهت
آنکه ابلیس از عرصه ظلمات است و اینجا ظلماتی نیست .بلی در عرفات
همراه ما بود و از عرفات تا مزدلفه هم همراه ما آمد و نگذاشت کاری کنیم
و از آنجا تا منی هم همراه ما آمد و آنجا که رمی کردی او را دیگر شیطان
مأیوس میشود و میداند که اگر حاال دیگر بخواهد داخل حرم خدا بشود
نور خداوند او را خواهد سوزانید و در این مقام ما جانمان را باید بدهیم و
باید که اوساخ خود را و کثافات خود را تطهیر کنیم ،سر خود را بتراشیم.
جان را که دادیم کثافتها را هم که دور کردیم باید سنگ ابلیس را هم
انداخت ،آن را هم که انداختیم حاال سر قدم ساخته ،پاک و پاکیزه ،خالص
و مخلص میرویم رو به موال و به خانه موال میرسیم .٭ پاک شو اول و پس
دیده بر آن پاک انداز ٭ آنوقت پروانهوار هفت مرتبه بر گرد شمع خانه موال
طواف باید بکنیم ،یا مانند کره که بر محور خود میگردد ،یا مانند خادمی
که گرد سر موالی خود و مخدوم خود میگردد ،از هر سمتی استمداد از
موالی خود میکند .اگر چنین کردیم به مقام قرب موالی خود رسیدهایم و
به مقام اتصال و وصال فایز شدهایم .وقتی این کارها را کرد مردی میشود
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حاج و حاج یعنی قصد کرده موال را و آنوقت منسوب به موال میشویم به
جهت آنکه توبه کردهایم و حاال دیگر داخل عباد میشویم و شیطان از ما
مأیوس میشود زیراکه گفت الغوینهم اجمعین اال عبادک منهم المخلصین
آن کسانی که اینطور بندگی تو را نکردند آنها را گمراه میکنم همهشان را،
اال کسانی که خالص شدهاند .خالص کی میشوند؟ الق نفسک و تعال آنوقتی
که جان را بگذارد و بسوی جانان بیاید ،اول از روی پل جان بگذرد تا به
جانان برسد .تا از جان گذشتی به جانان میرسی اما تا خودبینی ،خودپرستی.
در همین ظاهر اگر کسی محبوبهای داشته باشد ـ اگرچه پیرزالی باشد ـ تا
خود را میپرستد نمیتواند آن پیرزال را از خود راضی کند و به وصل او برسد.
این محبوبههای ظاهری که خیک نجاستی بیش نیستند ،با چنین محبوبهها
نمیتوان سلوک کرد و صادق شد در محبتشان مگر آنکه از خود بگذری و
از خودپرستی دست برداری .با همینها اول اعتراف به تقصیر میکنی ،بعد
استغفار میکنی تا از سر تقصیر تو بگذرند و از سر خواهش خود میگذری
و به خواهش خود عمل نمیکنی تا به وصلشان برسی .آنوقت که اعتراف
میکنی در عرفاتی ،آنوقت که توبه میکنی در مزدلفهای ،آنوقت که از سر
خواهش خود میگذری در منایی ،آنوقت که از منی گذشتی به محبوب
میرسی .پس این محبوبههای دوپولی که نیستند مگر خیک پرنجاست با اینها
اینطور سلوک میکنی تا به وصل آنها برسی ،پس چگونه خواهد بود سلوک
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تو با خداوند جبار؟ پس چگونه نمیدانی؟ واهلل میدانی ،همینقدر است که
چون سلوک با جمیع مردم را از روی شهوت خود و میل خود میکنی میدانی
و بر تو آسان است ،اما چون سلوک با خدا برخالف شهوت خودت میباید
باشد مشکل شده است .اگر سنگ را از آسمان به زیر اندازی پانصد سال راه
است و درست میآید پایین به طبع خود و برای او آسان است ،اما حاال
بخواهی صد ذرع سراباالش ببری ،نمیرود و مشکل است چراکه خالف
طبع او است و اگر رفت یکقدری فیالفور به نهایت سرعت برمیگردد.
همچنین ماها همهچیز را در میان خودمان میدانیم و میکنیم اما همینکه
سرکار به خدا افتاد نفهمیدم ندانستم چرا نفهمیدم؟ جمیعمان میدانیم ولکن
سنگ سراباال مشکل است برود مگر آن پری که خفیف شده باشد و آن ثقل
عالیق را از خود دور کرده باشد ،به اندک نسیمی پرواز میکند و میرود
باال .ما هم اگر خودبینی و خودسری را از سر بیندازیم آنوقت به اندک
نسیمی حرکت میکنیم و باال میرویم .همینقدر که بفهمیم هوای موالی
ما در این است حرکت میکنیم و باال میرویم .ما در همه امور چنینیم اما
در امر موال سستی میکنیم و میگوییم امید به موال داریم .حضرت امیر علیه
السالم میفرماید یزعم انه یرجو اهلل کذب والعظیم ماباله الیتبین رجاوه فی
عمله میگوید من امید به خدا دارم ،دروغ میگوید به حق خدای عظیم .بعد
حضرت دلیل میآورد بر اینکه او دروغ میگوید ،میفرماید چرا در عملش
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امیدش پیدا نیست؟ و هرکس امیدش در عملش پیدا است اگر امید دارد که
برات وظیفهاش درمیآید ،هر روز درخانه میرود پیشکش میبرد ،با اهل
درخانه آشنا میشود ،یک روزش را ترک نمیکند و جنتی که عرضش عرض
آسمان و زمین است از خدا امید دارد ،چرا عمل نمیکند؟ چرا عبادت
نمیکند؟ پس دروغ میگوید واهلل .بندگان را در چیز جزئی امید دارد و
امیدش در عملش پیداست و خداوند عالم را در چیز کلی امید دارد و عملی
نمیکند .برای آن جزئی خرج میکند ،عمل میکند و برای خدا کاری
نمیکند پس معلوم است دروغ میگوید .برای صد دینار مواجب هر روز
درخانه حاضر میشود ،دست دراز میکند ،اظهار عجز و مسکنت میکند
ولکن جنتی که عرضش عرض آسمان و زمین است ،جنتی که یک اکله او
به وسعت آسمان و زمین است ،یک لقمه طعامهای او بر جمیع دنیا شرف
دارد ،این جنت را طالب است و ابدا نه عمل میکند نه رو به خدا میرود.
پس معلوم شد که ماها آداب و رسوم را خوب میدانیم و میتوانیم لکن هرجا
هوای ما و میل ما و طبع ما و شهوت ما آن را قبول میکند آن را خوب
میدانیم ،هرجا که میل ما نیست آنجا جاهل بودیم ،مسألهاش را ندانستیم.
چرا ندانستیم؟ خوب میدانیم .خداوند میزان عدلی قرار داده برای شما که
آن طبیعت باشد .مثال مینشینی غیبت میکنی تا میگوید حرف مردم را مزن،
میگویی ندانستم غیبتش میشود .حاال میخواهی ببینی غیبت میشود یا نه
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همینگونه عبارت را پشت سر تو اگر بگویند مکروه تو است ،ستیزه میکنی،
خشم میکنی ،به کنایه ،به اشاره ،هرگونه که باشد اظهار کراهت میکنی و
بدت میآید و خود تو پشت سر مردم میگویی همین را و میگویی من قصد
بدی نداشتم ،نمیدانستم .و همچنین سایر احوال همینطور است ،میزانی
خدا قرار داده اگر میخواهید ببینید کدام سلوک شما با مردم نیکو است
ببینید کدام سلوک مردم با شما بهتر است و خوشتان میآید .اگر خوشتان
میآید در اموالتان فالنتصرف را بکنند در اموال مردم آنگونه تصرف کنید
و همچنین سلوک با عیال مردم ،با اطفال مردم ،به همانطوری که میخواهید
با عیال شما و اطفال شما سلوک کنند بکنید .خدا میزان حقی در شما قرار
داده که به آن میزان نیک و بد را بسنجید و از آن قرار عمل کنید .پس که
عذر دارد که من گناه را ندانستم گناه است و کردم.
خالصه من که پیش خدای خودم به هیچوجه معذور نیستم و هرچه کردهام
بد کردهام و میدانم بدش کدام خوبش کدام که نکردهام .کسی که خوبیهای
او بدی است بدیهای او چگونه بدی نباشد؟! پس ماها بیایید ان شاءاهلل اقال
عجالتا از گریختن بازگردیم و معنی بازگشت این است که اعتراف کنیم که
اگر اعتراف نکنیم هنوز پشت به موال میرویم ،ما کی بد کردیم که اعتراف

صفحه | 433

کنیم و اقرار به گناه داشته باشیم .آنکه اعتراف میکند واپس گشته و آنکه
اعتراف نمیکند از موالی خود دارد دور میشود نعوذباهلل.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
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دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره شریفه بود که هلل علی الناس حج
البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین که معنی
فارسی آن این است که خداوند عالم میفرماید از حق خدا ،از مال خدا بر
ذمه مردم است حج خانه .یعنی حتم است بر مردم و باید ادا کنند حق خدا را
و باید خود را بریءالذمه کنند و حج خانه خدا را بعمل آورند .بعد میفرماید
هرکس کافر شود به ترک این حکم و حج نکند ،خداوند از جمیع اهل هزار
هزار عالم بینیاز است و حاجت به چیزی ندارد ،شما حاجت دارید به خدا
و از برای انتفاع شما این حج را قرار داده.
در هفته گذشته از برای رسیدن به حقیقت این معنی و درک باطن این معنی
مقدماتی عرض کردم و در این هفته هم هرچه خدا خواسته است عرض
میکنم .پس عرض میکنم که خداوند عالم جلشأنه جمیع این عالم را بلکه
جمیع عالمها را از نور مقدس محمد و آلمحمد سالماهلل علیهم آفریده .اول
آن بزرگواران را آفریده و از نور مقدس ایشان سایر عوالم را آفریده و احادیث
بسیار بر این معنی داللت میکند .پس جمیع عالمها از نور ایشان خلق شده،
پس بنابراین جمیع این عالمها کمال ایشان است و جلوه ایشان است و جمال
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ایشان است .آیا نمیبینی نور آفتاب جمال آفتاب و کمال و حسن آفتاب است
و همچنین نور چراغ کمال چراغ و حسن و جمال چراغ است ،نیکی چراغ
به نور او معلوم میشود .پس همچنین این عوالم انوار حسن و جمال محمد
و آلمحمد است سالماهلل علیهم و جمیع این عالمها کمال ایشان است و
جمیع اینها صفات ایشان است و حسن و جمال هر چیزی صفت او است.
فالنکس مقبول است فالنکس زشت است ،این مقبولی و زشتی صفت
شخص است .پس جمیع عالمها صفات محمد و آلمحمدند سالماهلل علیهم
آنچه نیک و نیکی در این عالم است از نور پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله
و از نور ائمه طاهرین سالماهلل علیهم و اما آنچه قبیح است و بد است در این
عالم ،آن از سایه دشمنان آفریده شده و سایه دیوار صفت دیوار است و دلیل
کثافت و خودنمایی دیوار است .جمیع آنچه قبیح در این عالمها هست،
جمیع آنچه خبیث در این عالمها هست همه از سایه دشمنان آفریده شده و
همه صفات دشمنان ایشان است .پس اگر جمع کنی جمیع نیکیها را ،یا
اگر تصور کنی جمیع نیکیها را ،کتاب فضائل آلمحمد علیهم السالم
خواهد بود و اگر جمع کنی جمیع قبیحهای دنیا را و جمیع خبیثهای دنیا
را جمع کنی آن هم کتابی است در عیب اعداء ،در مثالب اعداء ،در نقص
اعداء آلمحمد علیهم السالم و کاتب این دو کتاب و مصنف این دو کتاب
خداوند عالم است جلشأنه .کتابی تصنیف کرده و ثبت کرده در فضائل
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محمد و آلمحمد علیهم السالم و کتابی تصنیف کرده و ثبت کرده در مثالب
اعداء آلمحمد و معلوم است که اگر کسی کتابی بسیار بزرگ بنویسد که
واضح باشد مطالب او و خوشخط باشد و مطلبی را بخواهد مفصل بنویسد،
چون این کتاب را در آن مسأله بنویسد کوتاهی در اظهار آن مسأله نکرده و
حق آن مسأله را ادا کرده و حجت خود را بواسطه تصنیف آن کتاب تمام
کرده است .حاال خداوند عالم چنین کتاب عظیمی در فضائل آلمحمد
تصنیف فرموده است و آیاتی چند در این کتاب رسم کرده و به خلق خود
نموده و فضائل آلمحمد علیهم السالم را به اینطور نشر فرموده است .فبأی
حدیث بعد اهلل و ایاته یومنون دیگر به چهچیز ایمان میآورند اگر به آیات
ایمان نیاورند؟ اگر به خدا و آیات او ایمان نیاورند؟ واقعا آیه غریبی است
اگر کسی انصاف بدهد و از روی بصیرت تدبر در آن کند بعد از توحید خدا
و بعد از امر الوهیت خداوند عالم و بعد از آیات خدا و ائمه هدی صلواتاهلل
علیهم که آیات خدایند ،از این دو کسی که بگذرد دیگر به چهچیز ایمان
میآورد؟ آیا به بت ایمان میآورد؟ آیا بت مثل خدا میشود؟ به مسیلمه کذاب
ایمان میآورد؟ آیا او مثل محمد صلی اهلل علیه و آله میشود؟ آیا به ابوبکر و
عمر ایمان میآورد ،آیا ابوبکر و عمر مثل علی بن ابیطالب علیه السالم
میشوند؟ نه واهلل ،کسی که اینجا بند نشود و ایمان به خدا و آیات خدا نیاورد

صفحه | 437

در ملک به چهچیز ایمان میآورد؟ این است که میفرماید فبأی حدیث بعد
اهلل و ایاته یومنون و در بعضی قرائتها تومنون.
پس همچنین بعد از آنیکه دانستید که همه این عالمها جمیعا انوار محمد و
آلمحمد است سالماهلل علیهم پس همه این عالمها فضائل این بزرگواران است
و ایشانند اسم اعظم اعظم اعظم خداوند در زیارت میخوانی السالم علی
اسم اهلل الرضی و وجهه المضیء پس ایشانند اسم اعظم خدا .وقتی این را
دانستید فبأی حدیث بعد اهلل و ایاته یومنون پس به چهچیز دیگر ایمان
میآورند بعد از نام نامی خداوند عالم و پس از آیات ائمه طاهرین و پس از
فضائل ایشان؟ و اگر بخواهی از این دقیقتر و باطنتر معنی آیه را عرض
میکنم .آیات آلمحمد علیهم السالم شیعیان ایشانند چراکه شیعیان از شعاع
ایشانند .فرمودند انما سمیت الشیعه شیعه النهم خلقوا من شعاع نورنا خداوند
شیعیان آلمحمد علیهم السالم را از نور ایشان خلق فرموده و دانستی که نور
ایشان حسن و جمال ایشان است و دانستی که حسن و جمال ایشان صفات
و فضائل ایشان است فبأی حدیث بعد اهلل و ایاته یومنون پس به چهچیز در
این دنیا بعد از محمد و آلمحمد و بعد از شیعیان ایشان ایمان میآورند؟ آخر
بگویید به چهچیز؟ آیا به مال شمعون ،آیا به مال موشی ایمان میآورند؟ به
کدام رمال ،به کدام منجم ،به کدام ساحر ،به کدام رهبان؟ آیا به احبار یهود
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ایمان میآورند یا به رهبان نصاری؟ به چه عالمی دیگر تمکین میکنند اگر
تمکین عالم آلمحمد را نکنند ،آیا به چهچیز ،به چه علم تمکین کسی را در
مشرق و مغرب عالم میکنند؟ آیا ایمان به ساعتساز میآورند؟ آیا ایمان به
بنا میآورند؟ یا ایمان به رمال میآورند یا به منجم یا به علمای یهود و آن
ارجاس و انجاس ایمان میآورند ،یا به علمای نصاری ایمان میآورند ،یا
ایمان به ابوحنیفه و مالکی و شافعی و حنبلی یا به متابعین ایشان میآورند؟
این است که خداوند عالم بطور تعجب میفرماید فبأی حدیث بعد اهلل و ایاته
یومنون از شما میپرسم آخر چیزی که بتوان به او ایمان آورد باید چطور
چیزی باشد؟ به امر معقول متین محکم معتبر ایمان میآورند یا به امری که
بچهبازی و لهو و لعب و هرزگی باشد؟ البته باید ایمان به امر محکم معقول
متین معتبر آورد .حاال که چنین است در این دنیا نظر کنید ،چهچیز معتبرتر
و محکمتر و معقولتر و متینتر است از کار آلمحمد علیهم السالم ؟ و بجز
کار محمد و آلمحمد و شیعیان این بزرگواران آیا امر معتبر محکم متینی
هست؟ واهلل اگر کسی انصاف دهد میبیند که نمیشود به چیز دیگر ایمان
آورد .به کدام مرشد؟ وانگهی به چه چیز مرشد ،مرشدی که کمالش همین
زبانش را کجگرفتن و هندی گفتن و بابا بابا گفتن باشد آیا به این ایمان
میآورند؟ آیا به سکوتش ایمان میآورند؟ آیا به رخصتدادنش مردم را به
شرب خمر و چرس و بنگ و بچهبازی و لهو ولعب و چیزهای جعلقی که
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هیچ مأخذ ندارد ایمان میآورند؟ وهکذا عالم هر ملتی را که نگاه کنید واهلل
که مأخذ ندارد ،اصل ندارد و پای او به هیچ حجتی بند نیست و نیست
مستمسکی در مشرق و مغرب عالم بجز محمد و آلمحمد سالماهلل علیهم و
شیعیان ایشان .و شیعیان ایشان کسانیند که متمسکند به کتاب خدا،
متمسکند به سنت رسول خدا ،نمیگویند به آراء خود ،به هواهای خود،
نمیگویند به خیاالت خود و عقول خود .مردم را امت خود نمیگیرند و
بسوی خود نمیخوانند و ادعای پیغمبری نمیکنند؟ آیا میدانید که کی
ادعای پیغمبری دارد؟ آنکس ادعای پیغمبری میکند که میگوید من چنین
میفهمم و بر تو واجب است اطاعت من .آیا به چه دلیل اطاعت تو بر من
واجب است؟ به کدام نص؟ به کدام سنت؟ اگر از پیش خودت میگویی که
اطاعت تو واجب نیست پس اطاعت تو واجب نیست مگر آنچه را که بگویی
قال اهلل سبحانه فی کتابه کذا و کذا ،قال رسولاهلل کذا و کذا ،و تو راوی
باشی ،آنوقت اطاعت تو واجب است در آنچه روایت کنی .واال میگویی
رأی من چنین است ،من رأی تو را چه میخواهم بکنم.
پس عرض میکنم فبأی حدیث بعد اهلل و ایاته یومنون به چهچیز بعد از محمد
و آلمحمد و بعد از شیعیان ایشان ایمان میآورند؟ بلکه کسی که به محمد
ایمان نیاورد بگوید به کدام نبی ایمان میآورد؟ آیا به انبیای سلف که آنها
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هم مردمانی بودند در دنیا و رفتند و امتیازی به این از پیغمبر آخرالزمان
نداشتند؟ آیا امتیاز به این داشتند که اقوال حکمتی چند آوردند و در میان
مردم آن اقوال را گذاردند و رفتند؟ به این هم که امتیازی از پیغمبر آخرالزمان
ندارند .به اینکه بعضی معجزات از ایشان ظاهر شد و مردم آنها را دیدند و
بعضی تصدیق کردند و بعضی انکار کردند ،به این هم که امتیازی ندارند.
پس اگر کسی به محمد صلی اهلل علیه و آله ایمان نیاورد دیگر ایمان به هیچ
حجتی در دنیا نباید بیاورد .آخر همه همینطور بودند ،امری آوردند و
کرامتی از دست ایشان بروز کرد و آنها را روایت کردند از ایشان و بعضی
آنها را قبول کردند و بعضی قبول نکردند .طرح تازهای پیغمبر در دین خدا
نیاورده و بطور تازهای خدا امام نفرستاده .قل ماکنت بدعا من الرسل پس
فبأی حدیث بعد اهلل و ایاته یومنون بعد از نام نامی خدا که محمد و آلمحمدند
علیهم السالم و بعد از آیات ایشان که شیعیان ایشان باشند به چهچیز ایمان
میآورند؟ دیگر معانی قرآن انتها ندارد.
خالصه برویم بر سر مطلب ،پس عرض میکنم که جمیع نیکیهای این عالم
کتاب فضائل ایشان است و کتاب آیات ایشان و صفات ایشان است و شاید
بعضی ملتفت بشوند این را که گاهی میگوییم جمیع عالم انوار ایشان است
و گاهی میگوییم نیکیهای عالم انوار ایشان است .نظرها مختلف میشود
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و به هر نظری طوری گفته میشود .به نظری جمیع عالم هرچه هست انوار
ایشان و کتاب فضائل ایشان است و به نظری جمیع نیکیهای عالم انوار
ایشان و کتاب فضائل ایشان است .پس روی هم رفته کل این عالم کتابی
است ،نصف این کتاب در فضائل آلمحمد است و نصف دیگر این کتاب
در مثالب اعداء و عیوب اعداء و قبایح اعداء ایشان است مثل قرآن بعینه
چنانچه جمیع قرآن از دو قسم بیرون نیست یا ذکر احوال خیرها و نورها
شده یا ذکر احوال شرها و ظلمتها شده .اگر ذکر خیر و نور است ذکر احوال
محمد و آلمحمد است و هرجا قبایح و شر را خدا ذکر فرموده ذکر قبایح
و عیوب اعداء آلمحمد است .فرمودند نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل
بر و اعداونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه پس اگر قتل نفس
را مذمت کرده ،اگر زنا را تقبیح کرده ،اگر لواط را منع کرده ،اگر کفاری
چند را یاد کرده ،جمیع اینها مثالب اعداء و قبایح اعداء و ذکر اعداء
آلمحمد است .و هرگاه امر به نماز کرده ،امر به روزه کرده ،یا حجی را یا
خیری را ذکر کرده ،یا اقوام صالحین را ذکر کرده ،جمیع اینها مثلهایی
است که برای محمد و آلمحمد آورده شده است.
حاال از جمله نیکیهایی که خداوند در این کتاب کبیر ذکر فرموده است و
آیتی از آیات ایشان است حکایت حج است و حکایت خانه خدا و منی و
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مشعر و عرفات است .معنی ظاهری آن را عرض کردم و حاال باطن آن را
شرح کنیم و در حقیقت این ترتیب که در اعمال و مناسک حج قرار دادهاند
برای این است که از آنها فضائل ایشان معلوم شود و اینکه اینها آیات ایشان
است.
اما خانه از آیات ایشان است به جهت آنکه این خانه داللت میکند بر وجود
ایشان که ایشانند قطب عالم ،ایشانند غوث بنیآدم ،و مرکز جمیع عالم
ایشانند و منزله ایشان در میان خلق منزله خانه است در زمین و رخساره خدا
و خلیفه خداوند عالمند .پس خانه آیتی از آیات آلمحمد علیهم السالم است
که داللت بر وجود مبارک ایشان میکند و در حقیقت ایشانند خانه خدا .و
این را نه از پیش خود میگویم ،آیا نخواندهای در قرآن فی بیوت اذن اهلل
انترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و االصال رجال مقصود این
بود که میفرماید آن نور خدا در خانههایی است که اذن داده است خدا که
آن خانهها رفیعالشأن باشند و ذکر اسم خدا در آن خانهها بشود و تسبیح
کرده شود خدا در آن خانهها از جمیع آالیشها در صبح و شام .رجال التلهیهم
تجاره و ال بیع عن ذکر اهلل بعد میفرماید آن خانهها مردمانی هستند ،و
همچنین در این باب حدیث بسیار وارد شده .آیا نشنیدهای قتاده نشست در
نزد امام و خاضع و خاشع و کوچک شد .عرض کرد من در محضر علما
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بسیار نشستهام ،علمای بسیار دیدهام ،در نزد هیچ عالمی اینطور مضطرب
نشدهام که در نزد تو مضطرب میشوم ،سبب چیست؟ فرمودند آیا میدانی
کجا نشستهای؟ تو نشستهای در پیش روی خانههایی که خدا اذن داده
رفیعالشأن باشند .قتاده تصدیق کرد و گفت آری به خدا قسم آن خانهها از
خشت و گل نیست .و چون خانههای خدا ایشانند پس این کعبه آیت ایشان
است و ایشان اشرفند از کعبه و چگونه نباشند و حال آنکه میفرمایند شیعه
ما افضل از کعبه است ،مومن اشرف از کعبه است ،مومن اشرف از قرآن
است .وقتی شیعه ایشان اشرف باشد مقام ایشان چه خواهد بود؟! پس به
ظاهر این خانه کعبه آیهای از آیات ایشان است و مثل ایشان است چنانکه
این خانه مرجع جمیع موجودات و قبله جمیع خالیق است در زمین و باید
از اطراف قصد این خانه را کنند ،همچنین امام مرجع است برای جمیع
موجودات ،جمیع مردم باید رو به امام بکنند و حالل و حرام دین را از او
بیاموزند .پس او است قبله حقیقی و او است حقیقت قبله و اصل قبله و اگر
او نبود خداوند عالم زمین کعبه را خلق نمیکرد .چه عجب میکنید از این!
وقتی که خدا زمینها را خلق کرد زمین کعبه فخر کرد به زمین کربال ،خطاب
رسید ای زمین کعبه قرار بگیر! ای زمین کعبه بر کربال فخر مکن ،اگر نبود
آن کسی که در کربال مدفون است من تو را نمیآفریدم .پس ایشانند حقیقت
خانه و خانه اسماء و صفات خدا ایشانند و این خانه ظاهر آیتی از آیات ایشان
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است که خدا آن را به مردم نموده تا از آن عبرت بگیرند و بدانند که این خانه
سنگ و گل که بواسطه عنایت خدا چنین شده چه خواهد بود خانهای که
خدا بدست قدرت خود آن خانه را بنا کرده ،از نور عظمت و جالل و کبریای
خود آن را ایجاد کرده .باری مقام کعبه مقام محمد و آلمحمد است سالماهلل
علیهم و مقام امام زمان و حجت خدا است صلواتاهلل علیه.
و اما مقام منی مقام پیغمبران است که مقام ارکان است و آن بزرگواران اقرب
خلقند به ائمه طاهرین و منی اقرب مکانها است به خانه کعبه .منی مقام
پیغمبران است که از خود بکلی گذشتهاند و اضحیه نفس خود را قربانی
کردهاند و توبه بسوی خدا کردهاند و بازگشت بسوی خدا کردهاند توبوا الی
بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم در آن مقام که خطاب رسید به ایشان
الق نفسک وتعال در تأویلی از تأویالت به موسی خطاب شد که چیست در
دست تو؟ گفت عصای من است قال القها یا موسی فالقیها فاذا هی حیه
تسعی خطاب رسید بینداز آن را ،چون انداخت در اینوقت حیهای شد و این
اشاره است در تأویل به نفس انسانی که انسان آن را گرفته و نگاه داشته و
تکیهگاه وجود خود قرار داده و عصا است و عصیانکننده است و عصا مشتق
از عصیان است .به موسی فرمود القها یا موسی نفس را بینداز فالقیها بعد از
آنیکه او را انداخت فاذا هی حیه تسعی آنوقت حی شد و زنده شد و بنا کرد
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حرکتکردن .همچنین تو اگر از سر نفس خود بگذری و نفس خود را در
راه خدا بیندازی آنوقت زنده میشود .تا او را نگاه داشتهای مرده است ،او
را بینداز تا به حرکت آید و زنده شود.
اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی
و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی

همچنین است این نفس بعد از آنیکه او را انداختی آنوقت حیه میشود و
حی میشود و زنده میشود .هرکس نفس خود را کشت او نفسش زنده است
این است که میفرماید التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند
ربهم یرزقون گمان مکن که آنهایی که در راه خدا کشته شدهاند مردگانند،
بلکه آنها زندگانند و در نزد پرورنده خود روزی میخورند .پس تو اگر نفس
خود را بکشی زنده خواهد شد و حیات ابدی را درخواهی یافت و اگر او را
نکشی و او را بدست خود پرورش دادی و نگاه داشتی اموات غیر احیاء و
مایشعرون ایان یبعثون از این جهت کفار را در قرآن خدا مرده نامیده و مومنین
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را زنده نامیده به جهت آنکه مومنین مخالفت نفس خود را میکنند و نفس
خود را در راه خدا میاندازند و کفار متابعت نفس میکنند و او را میپرورند.
پس در حفظ نفس مردن او است و در انداختن او زندگی او است القها یا
موسی بینداز آن را ای موسی ،تا کی نگاه داشتهای نفس را؟ چه حاصل از
این نفس؟ وقتی انداخت او را زنده شد قال خذها و التخف سنعیدها سیرتها
االولی حاال دیگر بگیر او را و مترس که این دیگر به تو آسیبی نمیرساند،
دیگر از آسیب او ایمنی .پس بعد از آنیکه نفس خود را انداختی و او را احیا
کردی و او را کشتی و زندهاش کردی و به او حیات جاودان دادی ،حاال او
را بگیر و نگاهش دار که ما او را به سیرت اوالی خود برمیگردانیم .زیراکه
در اول ایجاد او را زنده خلق کردیم و بواسطه فرورفتن در کدورات و
کثافتهای هوی و هوسها مرده بود ،حاال که زنده شد بگیر او را ما
برمیگردانیم او را به آن سیرت اولی و به آن فطرت اولیه که داشت.
مقصود این بود که پیغمبران امتثال این امر را کردند و جان خود را در راه
خدا دادند و در مقام منی قربانی نفس خود را کردند و جمیع اوساخ و
کدورتها و کثافتها را از خود دور کردند و به آرزوهای خود از قرب جوار
آلمحمد علیهم السالم و به منای خود فائز شدند .اگر چه اینجا منی است و
آرزو منی است لکن در اشتقاق کبیر میشود منی مشتق از منی باشد .پس در
صفحه | 447

منی به آرزوی خود رسیدند و جمیع کثافتها و کدورتها را از خود دور کردند
و چون از خود گذشتند به وصال آلمحمد علیهم السالم فائز شدند و قادر
بر طواف کوی دوست گردیدند؛ باری ،مقام منی مقام پیغمبران است.
و یکی دیگر از مقامات مشعر است و مقام مشعر مقام شیعیان است که حالت
برزخی دارند .نه مانند حالت عرفات برای ایشان حالتی است نه مانند حالت
منی برای ایشان حالتی است .هم در اینجا شب را میبینند و هم روز را
میبینند خلطوا عمال صالحا و آخر سیئا و از برای ایشان ظلمات خودبینی
فیالجمله هست و نور خدا هم در آنجا ظاهر است .باری مقام مشعر مقام
استغفار از گناهان است و مقام مستعد شدن و جمع کردن جمرات است برای
راندن شیطان از خود و مقام پاکشدن از گناهان است و از ظلمات شب
معاصی بیرون آمدن و آفتاب جمال محبوب را مشاهدهکردن است و مقام
شیعیان پس از رتبه ارکان است و آن رتبه نقبا است.
و بعد از آن مقام عرفات است و آن مقام نجبا است و عرفات از مشعر دورتر
است به خانه و عرفات مقام اعترافکردن است به اینکه همه گناه از ایشان
است و در اینجا اعتراف به گناهان میکنند و در اینجا معرفت حق و باطل
پیدا میکنند و معرفت به حق نفس خود اینجا پیدا میکنند ،معرفت به خیر و
شر اینجا پیدا میکنند و اول مقام ندامت و پشیمانی از خودسری و خودنمایی
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اینجا است و اینجا اول مقام اقبال است بسوی محمد و آلمحمد علیهم السالم
و اول حرمات خدا است و شعائر خدا است .و من یعظم شعائر اهلل فانها من
تقوی القلوب ،و من یعظم حرمات اهلل فهو خیر له عند ربه اول مقام شعائر
اهلل اینجا است اول مقامی که خداوند برای آن حرمتی قرار گذارده و آنجا را
عبادتگاه خود قرار داده و خلق را امر کرده که از اطراف بیایند به آن امکنه،
همینجا است که باید بیایند و از اینجا حج حقیقی بکنند .آیا هیچ میدانید
که حج حقیقی کدام است؟ آن است که بیاید در عرفات نجبا بایستد و
معرفت حق و باطل را آنجا پیدا کند و پشیمان از خودسری و خودرأیی بشود
و چشم او بینا شود و در آنجا گناهان خود را بشناسد و در آنجا عیوب نفس
خود را بشناسد و اعتراف کند .اگر این کار را کرد در عرفات که مقام نجبا
است ممکن میشود او را وصول به مشعر و معرفت نقبا و چون به آنجا رسید
در آنجا استغفار از گناهان خود میکند و خدا هم گناهان او را میآمرزد.
ماکان اهلل لیعذبهم و انت فیهم و ماکان اهلل معذبهم و هم یستغفرون اگر به
مقام استغفار رسید خداوند غفور و رحیم است .یا عبادی الذین اسرفوا علی
انفسهم التقنطوا من رحمه اهلل ان اهلل یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
خالصه چون به مقام مشعر که مقام نقبا است رسید و آن را شناخت و استغفار
از گناهان کرد آمرزیده میشود و از گناهان پاک میشود و حربه برای جنگ
شیاطین آنجا مهیا میکند که به آن حربه شیاطین را از خود دور میکند و
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بعد از اینکه رسید به مقام نقبا و معرفت ایشان را حاصل کرد آنوقت متمکن
میشود از وصول به مقام منی و متمکن میشود از وصول به مقام معرفت
پیغمبران سالماهلل علیهم اجمعین و متمکن میشود که در آنجا از سر جان
خود بگذرد تا به جانان خود برسد و در آنجا جمیع اوساخ و کدورتهای
خودسری را میتواند از خود دور کند و در آنجا سنگهایی که از مشعر بهمراه
آورده بود به آن شیطان را از خود دور میکند و دیگر شیطان را در آنجا
سلطانی نیست و آنجا داخل عباد اهلل میشود و داخل عباد اهلل مخلصین است
و در آنجا هر سه جمره را میاندازد .از سر جمادیت خود میگذرد ،از سر
نباتیت خود میگذرد ،از سر حیوانیت خود میگذرد و جمیع این شیاطین را
از خود دور میکند و این کارها را میکند تا اینکه برسد به مقام جانان و
محبوب خود را زیارت کند .اول نفس خود را باید ذبح کند ،یعنی تابع موال
شود ،مخالف هوی شود و جمیع خودسریها را از خود دور کند و چون
این کارها را همه را کرد آنوقت متمکن میشود از زیارت خانه خدا و از
اتصال به ائمه هدی و او را ممکن میشود که بر گرد محبوب خود طواف
کند و علیاالتصال بر گرد او بگردد و از جمیع اطراف از او استمداد نماید،
آنوقت حاجی میشود .خداوند جمیع دوستان آلمحمد را چنین حجی
نصیب کند.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
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عرض کردم از برای شما تفسیر فارسی این آیه شریفه را که معنیش این است
که از حق خدا و مقتضای بندگی نسبت به خدا این است که حج خانه خدا
را بعمل آورند و قصد خانه خدا را بکنند من استطاع الیه سبیال هرکس
استطاعت راه خانه خدا را داشته باشد و بتواند راه خانه خدا را بپیماید و
هرکس استطاعت ندارد خدا تکلیف نمیکند و تکلیف ماالیطاق به کسی
نمیکند و غیر مستطیعین را تکلیف به حج نفرموده .بعد میفرماید و من کفر
آنهایی که استطاعت رفتن دارند و ترک حج این خانه را میکنند و به ترک
حج کافر میشوند فان اهلل غنی عن العالمین خداوند از جمیع عالمها بینیاز
است .پس این و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین در تهدید مستطیعین است
نه غیر مستطیعین.
و دیروز بعضی از معانی حج را برای شما عرض کردم و معنیهای بسیار نازک
است در این معانی حج ولکن در این مجالس بیان نمیتوان کرد ،مجلس
درس میخواهد و برای علما باید بیان شود و کسانی که اطالع بر حقیقت
ندارند نمیتوان مطلبهای بسیار نازک را برای ایشان گفت .باری به همان
مقدارها که میتوان در امثال این مجالس گفت عرض میکنم .و حال
میخواهم معنی استطاعت را بیان کنم برای شما .معنی ظاهر استطاعت را
هم در هفتههای گذشته عرض کردم ولکن مطلبی که االن در نظرم آمد این
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است که استطاعت باطنی را عرض کنم که چهکس استطاعت حج باطنی را
دارد .از برای این معنی مقدمهای ضرور است و در آن مقدمه موعظه و
نصیحتی است از برای شما ،علم هست موعظه و نصیحت هم هست و آن
این است که خداوند عالم این عالم را که خلق کرد آسمانی بنیاد کرد و
چهار عنصری آفرید که آتش و هوا و آب و خاک باشد و این آتش و این هوا
و این آب و این خاک همینطور جماداتی که میبینید بودند .یعنی از برای
آنها ادراک و شعوری نبود ،خاک خاک بود ،آب آب ،هوا هوا ،آتش آتش.
بعد از آن مشیت خداوند عالم قرار گرفت بر اینکه روح نباتی را در عالم
ابراز دهد و روح گیاه از گریبان این چهار عنصر سر بیرون آورد و این چهار
عنصر حالت گیاه برایشان پیدا شود و برویند و بزرگ شوند و ریشه بگذارند،
قدی دراز کنند پهنایی زیاد کنند و بر این امت چهار عنصر ،حج خانه روح
نباتی را فریضه کرد و بر اینها واجب کرد که قصد روح نباتی را کنند .زیراکه
آن روح نباتی خلیفه خدای یگانه بود در روی زمین از برای این امت که این
چهار نفر باشند و حج آن خانه برای این چهار نفر فریضه شد و این حج برای
جمیع آتشها و جمیع هواها و جمیع آبها و جمیع خاکها واجب نشد و همه
مکلف به این تکلیف نشدند .بلکه آن خاکهای لطیف و آن آبهای صافی و
آن هواهای رقیق صافی و آن آتشهای بسیار لطیف ،آنها مأمور شدند و آنها
استطاعت حج خانه نبات را دارند .ببین در روی زمین چقدر سنگ و کلوخ
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هست و چقدر معدن هست و همه قابل برای روح نباتی نیستند ولکن آن
چهار عنصری که بطور اعتدال بهم پیوسته شدهاند و صاف و پاک و پاکیزه
و بطور اعتدال ترکیبشان بهم پیوسته شده ،آن چهار عنصر قابل این میشوند
که روح نباتی در ایشان جلوهگر شود .و همچنین بعد از آنیکه گیاههای
عالم مأمور شدند که حج خانه روح حیوانی را بکنند بر ایشان واجب شد،
لکن جمیع آنها هم استطاعت این معنی را ندارند و استطاعت اینکه روح
حیوانی در آنها جلوه بکند ندارند .نمیبینی اینهمه درخت در دنیا هست و
همه قابل اینکه روح حیوانی را بنمایند نیستند ولکن آن نباتاتی که اعتدالی
دارند و صاف و پاک و پاکیزه شدهاند ،آنهایند مستطیع که روح حیوانی در
ایشان جلوهگر شود و نور خداوند عالم که آن روح حیوانی باشد از ایشان
ظاهر شود .و همچنین جمیع حیوانات قابل روح انسانی نیستند و نمیشود
که روح انسانی در هر حیوانی پیدا بشود چراکه استطاعت ندارند اسب و خر
و قاطر و استطاعت حج خانه انسانی و قابلیت روح انسانی را ندارند از این
جهت مکلف هم نیستند که روح انسانی داشته باشند ولکن آن روح حیوانی
که در نهایت اعتدال و صفا است و رقیق و لطیف و نازک شده است قابل
این است که روح انسانی بر او سوار شود و او استطاعت زیارت خانه خدا
که آن روح انسانی باشد را دارد و آن روح انسانی کعبه آنها است و قبله آنها
است و مالذ و ملجأ آنها است چنانکه روح حیوانی برای گیاهها خانه خدا
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بود و مالذ و ملجأ گیاهها بود .حاال هریک که استطاعت دارند حج خانه
خدا را میتوانند بکنند .عبرت بگیرید از این دو آیه که خداوند در کتاب
خود میفرماید ،برای قومی فرموده قل الاسألکم علیه اجرا اال الموده فی
القربی بگو ای محمد به شیعیان و دوستان خود که من مزدی از برای رسالت
خود نمیخواهم مگر مودت آلمحمد علیهم السالم را ،و به قومی دیگر از
دشمنان مأمور شد که بگوید مااسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین
من از شما مزدی نمیخواهم و میدانم شما استطاعت ندارید و شما نمیتوانید
والیت آل مرا بورزید و توقع والیت اهل بیت خود را از شما ندارم ،شما
مستطیع نیستید ولکن شیعیان مستطیعند و توقع والیت از ایشان است .پس
شیعیان آلمحمد علیهم السالم باید در اطاعت ولی کوشش کنند و حج ولی
را بعمل آورند و اما منافقان استطاعت ندارند و نمیتوانند حج آن خانه را
بکنند .کسی نگوید اگر استطاعت ندارند و نمیکنند پس چه مالمت بر
ایشان هست؟ عرض میکنم آیا نشنیدهای که خداوند عالم به حضرت ابراهیم
امر فرمود که اذن فی الناس بالحج یأتوک رجاال و علی کل ضامر حضرت
ابراهیم را فرمود در میان اهل عالم تو اعالم کن و اذان حج را بگو .و ابراهیم
هم بر کعبه باال رفت و به ندای بسیار بلند ندا در داد به ندائی که جمیع
کسانی که در اصالب آباء و ارحام امهات بودند شنیدند صدای ابراهیم را که
هلموا الی الحج یعنی بیایید به حج خانه خدا .آنوقت این ندا را در داد،
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خداوند ندای او را به جمیع بنیآدم که در صلب پدران و رحم مادران بودند
رسانید و هرکس یکدفعه آن روز لبیک گفت یکدفعه حج میکند ،هرکس
دو دفعه لبیک گفت دو دفعه حج میکند ،هرکس ده دفعه گفت ده دفعه حج
میکند ،بقدری که آن روز جواب حضرت ابراهیم را دادهاند همانقدر امروز
حج میکنند .پس اگر کسی آن روز ده مرتبه لبیک گفته نمیتواند امروز
پانزده مرتبه حج برود و اگر بیشتر گفته بود بیشتر حج میکرد ولکن چون
آن روز اینطور گفته تخلف از این نمیتواند بکند .همچنین خداوند عالم این
خلق را در عالم ذر در زمین غدیر خم جمیعشان را حاضر کرد و در آن عالم
هم غدیر خمی است چنانکه در این عالم هست و آنجا هم کعبهای است
چنانکه در این عالم کعبه است ،در آنجا مشاهد مشرفهای است چنانکه در
اینجا هست .پس خداوند عالم خلق را در عالم ذر در غدیر خم آن عالم
جمع کرد و عهد والیت از ایشان گرفت و به همین کیفیت پیغمبر برخاست
و دست علی را گرفت و او را بلند کرد و فرمود من کنت مواله فهذا علی
مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه پس در همان روز هرکس تمکین
کرد و تسلیم کرد برای ولی و محبت ولی را قبول کرد و کبر نکرد ،در این
دنیا میتواند محبت علی بن ابیطالب را قبول بکند و هرکس که در عالم ذر
قبول نکرده در اینجا هم نمیتواند قبول کند .این است که خدا میفرماید و
ماکانوا لیومنوا بماکذبوا من قبل ایمان نمیآورند به آنچه در روز اول تکذیب
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کردهاند .پس آنانی که در عالم ذر والیت علی بن ابیطالب را قبول نکردند
در این عالم هم قبول نخواهند کرد چنانکه آنهایی که لبیک برای ابراهیم در
آن عالم گفتند در این عالم به حج خانه کعبه رفتند و آنهایی که لبیک نگفتند
استطاعت حج خانه کعبه را ندارند .پس اگر کسی بگوید پیغمبر صلی اهلل
علیه و آله در این دار دنیا آنهایی که لبیک گفتهاند آنها را به حج خوانده و
آنهایی که نگفتهاند آنها را نخوانده بیجا نگفته و حرفی درست است .پس
آنانی که در عالم ذر ایمان به آلمحمد نیاوردند در این دنیا هم نمیتوانند
ایمان بیاورند .پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله مطلقا از آنها مزدی برای
رسالت خود نخواسته است مااسألکم علیه من اجر اما از برای قومی دیگر
فرمود الاسألکم علیه اجرا اال الموده فی القربی.
باری ،مقصود این بود که نه هر جمادی استطاعت ظهور نور گیاه را دارد،
و نه هر گیاهی قابلیت این را دارد که روح حیوانی در او پیدا شود ،و نه هر
حیوانی قابلیت این را دارد که روح انسانی در او پیدا شود بلکه هر حیوانی
که استطاعت دارد و میتواند روح انسانی را بنمایاند ،او لیاقت روح انسانی
را دارد .مثل مستطیع و غیر مستطیع در نمایش روح انسانی این سنگها است
و آیینه ،سنگها استطاعت نمایش آفتاب را ندارند و ممکن نیست که آفتاب
از آنها جلوهگر شود ولکن آیینه استطاعت دارد و از آن جلوهگر میشود .پس
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آیینه مستطیع است و سنگ مستطیع نیست .به همینطور همه حیوانات
استطاعت اینکه روح انسانی از آنها جلوهگر شود ندارند .پس مپندار که همه
این انسانها که هستند و اینهایی که به شکل انسانند همه آنها استطاعت حج
باطنی خانه را دارند .وقتی استطاعت داری که به عرفات نجبا بروی و در
آنجا اعتراف به گناهان خود بکنی و از آنجا به مشعر نقبا بروی و ایشان را
بشناسی و استغفار از گناهان خود بکنی و خداوند در آنجا از سر تقصیرات
تو بگذرد .بعد از آنجا به منای ارکان بروی و جمیع اوساخ را از خود دور
کنی و شیاطین را در آنجا برانی و در آنجا جان خود را در راه خدا بدهی.
میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مماتحبون معنی بر به ظاهر نیکی است،
یعنی شما نمیتوانید به نیکی برسید و نیک شوید مگر از آنچه دوست میدارید
در راه خدا انفاق کنید و بگذرید و نظرم میآید در قرائت اهل بیت به اینطور
لنتنالوا البر حتی تنفقوا ماتحبون یعنی شما نمیتوانید به نیکی برسید مگر
آنچه را که دوست میدارید در راه خدا انفاق کنید .حقیقتا اگر ما چیزی را
از خدا دوستتر بداریم و آن را به خدا روا نداریم خدا چگونه چیزی را بر ما
روا بدارد؟ ما یک دینار را برای او روا نداشته باشیم و او جنتی که عرضش
عرض آسمان و زمین است برای ما روا دارد! ما حیات فانی را در راه او
ندهیم و او حیات باقی را برای ما روا دارد! ما این ضعف و نقاهت را در راه
او خرج نکنیم و او قوت و قدرت خود را برای ما روا دارد! پس هرگاه تو
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در راه خدا آنچه را که دوست میداری دادی خداوند هم آنچه را که دوست
میدارد به تو میدهد و آنچه را که خدا دوست میدارد بر است و خیر و
نیکی است .فرمودند نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر یعنی والیت
آلمحمد علیهم السالم  .پس بر یعنی والیت آلمحمد علیهم السالم لنتنالوا
البر حتی تنفقوا مماتحبون شما به والیت آلمحمد علیهم السالم نمیرسید و
شیعه کامل نمیشوید مگر آنچه را که دوست میدارید در راه خدا بدهید و
انفاق کنید و پیدا است که دوستتر از همهچیز در نزد انسان جان انسان
است .اگر جان خود را دادی دیگر چه چیز باالتر از جان؟ چه باالتر؟ مال
خود را بدهی ،آبروی خود را بدهی ،قوت و قدرت خود را بدهی ،اینها
هیچیک با جان برابری نمیکند و منتهای دوستی این است که جان خود را
در راه دوست بدهی.
مالی سوی روحی و باذل نفسه
فی حب من یهواه لیس بمسرف
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پس حاصل این شد که تو به طواف خانه فائز نمیشوی و متمکن از رویت
خانه نمیشوی مگر آنکه در منی ذبح کنی و جان خود را بدهی الق نفسک
و تعال جان خود را بگذار و بشتاب بسوی ما تا به ما بتوانی برسی .پس هرگاه
در منای معرفت ارکان خالص شدی و جان خود را دادی و این زنگ
خودپرستی و خودستایی را از خود زدودی آنوقت آیینه سرتاپا نما میشوی
و جمال خانه را میتوانی مشاهده کنی و متمکن میشوی از طواف خانه
والیت آلمحمد و میتوانی بر گرد شمع محبوب خود پروانهوار بگردی و
طواف کنی و در هر گردیدنی استمداد از او کنی.
چه فایده مجلس مجلسی نیست که مطالب علمی را در آن بتوان گفت ولکن
باز علما هستند برای آنها اشاره میکنم .این گردیدن بر گرد خانه هفتمرتبه
طواف است و یکمرتبه شوط است .یک شوط که گشتی بدن تو اصالح
میشود و بدن تو منور میشود به نور موالی تو ،در شوط دویم مثال تو اصالح
میشود و منور میشود به نور موالی تو وهکذا تا آخر مراتب سبعه به هر
گردیدنی یک مرتبه از مراتب تو پاک میشود و اصالح میشود و منور میشود
به نور موالی تو و طاهر میشود و ظاهر میشود سر ربوبیت که در عبودیت
مخفی است .چه عرض کنم که مجلس اقتضا نمیکند و همهکس را هم
طاقت تحمل نیست ،همینقدر عرض میکنم که اگر آیینه زنگ خودی را از
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خود زدود و متوجه آفتاب گردید آنوقت در وجود او به غیر از آفتاب چیزی
دیگر پیدا نخواهد بود و خودنمایی از او برطرف میشود و آفتابنمایی از او
پیدا میشود .پس بنده باید به جایی برسد که خود را گم کند و موالی خود
را آشکار کند و خود را فراموش کند و متذکر موال باشد ،خود را نیست
کند و هستی موال را بنمایاند بطوری که چون او را ببینی بجز هستی موال
چیزی نبینی و خود او را نبینی .و عالمت اینکه خود را نیست کرده این است
که از خود رأیی نداشته باشد ،از خود قولی نداشته باشد ،از خود میلی نداشته
باشد ،آنچه میکند و آنچه میگوید به جهت فرمایش موال باشد .اگر این
کار را کرد به جایی میرسد که او او نباشد بلکه او او باشد ،یعنی نمایش
موالی خود باشد نه نمایش خود .گفتار او گفتار موال باشد ،کردار او کردار
موال باشد .حواریین به عیسی عرض کردند یا روحاهلل با که بنشینیم؟ فرمود
مجالست کنید با کسی که دیدار او شما را به یاد خدا آورد و گفتار او علم
شما را زیاد کند و عمل او شما را راغب در آخرت کند .پس آن کسی که
دیدار او شما را به یاد موال میآورد آنها از خود خودنمایی ندارند و همه
خدانمایی هستند .آیا میدانید آنها چه کسانیند آنهایی هستند که در حدیث
قدسی میفرماید بنده بواسطه نافلهگزاردن تقرب به من میجوید تا اینکه به
حدی میرسد که من او را دوست میدارم .خوب ملتفت باشید که چه عرض
میکنم ،خدا میگوید بنده بواسطه نافله گزاردن قرب مرا میجوید تا اینکه
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من او را دوست میدارم و چون او را دوست داشتم من چشم بینای او
میشوم ،من گوش شنوای او میشوم ،من دست توانای او میشوم ،اگر مرا
بخواند او را اجابت میکنم و اگر نخواند من از خود ابتدا میکنم و نعمت
میدهم و در چندین حدیث این را فرموده است پس بنده به جایی میرسد
که خداوند میفرماید کنت سمعه الذی یسمع به چون به این مقام رسید دیدار
او انسان را به یاد خدا میآورد ولکن این را هم عرض کنم اینجور دیدارها
خداشناسان را به یاد خدا میآورد .منافقان رسول خدا را میدیدند و از دیدن
او به یاد خدا نمیافتادند .کسی که خداشناس باشد او از اینها متذکر میشود.
پس آنهایی که منافق بودند و خدا را نمیشناختند از دیدار پیغمبر کی خدا را
متذکر میشدند و میشناختند؟
آن که را روی به بهبود نبود
دیدن روی نبی سود نبود

پس نه هرکس نبی را میدید به یاد خدا میآمد ،بلکه
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دیدهای باید که باشد شهشناس
تا شناسد شاه را در هر لباس

پس وقتی کسی شاهشناس باشد واهلل تا جمال شاه را ببیند میشناسد و آنوقت
متذکر میشود .پس نه هرکس با خوبان نشست متذکر خواهد شد ،چهبسیار
کسانی که هرچه با خوبان بنشینند بجز خسارت برای ایشان چیزی نمیافزاید
میفرماید و ننزل من القرءان ماهو شفاء و رحمه للمومنین و الیزید الظالمین
اال خسارا پس قرآن شفا و رحمت است برای کسانی که ایمان آوردهاند و
برای ظالمین بجز خسارت چیزی دیگر نیست به جهت آنکه میبینی این
ظالم قرآن میخواند و شک بر شکش میافزاید و کفر بر کفرش میافزاید و
مومن این قرآن را میخواند و ایمانش زیاد میشود ایکم زادته هذه ایمانا و
همچنین از دیدار آنهایی که خدانمایند همهکس متذکر و منتفع نمیشود
ولکن خداشناسان آنها را میشناسند و آنها از دیدن آنها به یاد خدا میافتند.
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باری ،چون شخص رسید به مقام منی و از سر خودسری و خودرأیی گذشت
و رسید به زیارت خانه خدا و هفت شوط طواف کرد و در هر شوطی که در
هر مرتبهای از مراتب خود میکند ،خودسری آن مرتبه را از سر انداخت تا در
جمیع مراتب پاک و پاکیزه شد پس در ظاهر ،نور ظاهر خدا میشود و از
برای اهل ظاهر نمایش خدا میشود و در باطن نور غیب خدا میشود و از
برای اهل باطن نمایش خدا میشود و همچنین در هر مرتبه از مراتب خود.
پس در این هنگام در ظاهر قولش قول خدا میشود و فعلش فعل خدا میشود
و همچنین در باطن در جمیع مراتب منسوب به خدا میشود .آیا نشنیدهاید
که جمیع مردم باید رو به خانه کعبه نماز کنند و کسی که به بام خانه کعبه
است باید به پشت بخوابد و نماز کند رو به باال و به طرفی از اطراف نماز
نمیکند ،رویش به باال است .همچنین از آن خانه باطنی آنکه دور است رو
به خانه کعبه نماز میکند و همه باید توجه به آن کنند اما وقتی به آن مقام
رسید دیگر آنوقت به طرفی از اطراف نمیتواند توجه کند ،پس خودش در
مرکز عالم مینشیند و به سمت باال نماز میکند ،از خدای خود میگیرد و
به خلق میرساند .در این هنگام واسطه میشود میان خدا و خلق و معنی حج
کامل بالغ این است واال رفتن به اینجاها و دیدن اینجاها و بعمل آوردن این
مناسک تکلیفی در ظاهر حیات دنیا از ایشان ساقط میشود و آن حج باطنی
حقیقی بعمل نمیآید مگر به اینکه مستطیع بشود و معنی استطاعت را که
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یافتید و عرض کردم .پس نه هرکس مستطیع چنین حجی است ،استطاعت
برای این حج از برای پاکان و نیکان است و استطاعت این حج از برای
متقیان است.
حاصل سخن همه این شد که اگر میخواهید استطاعت این حج را پیدا کنید
اول باید اصالح ظاهر خود را بکنید ،واهلل بیانصافی میکنیم ،خدا میداند
بیانصافی میکنیم ،ماهایی که ظاهر خود را در میان مسلمین اینقدر معمور
نکردهایم که داخل عدول مسلمین باشیم و مردم از شر ظاهر ما ایمن باشند
و داخل عدول مومنین باشیم و شهادت ما در یک من جو قبول باشد اینقدر
کار نکردهایم و این قابلیت را نداریم که کسی ما را امین یک من جو بکند،
اگر یک من جو به ما بسپارند وقتی میخواهند پس بگیرند سی سنگش کم
نباشد ،حاال ما امین یک من جو نیستیم چگونه امین اسرار رب العالمین
میشویم؟! چگونه امین تجلیات و انوار خدای جلیل میشویم؟! و چگونه
همنشین محمد و علی میشویم ،با آن قذارتهایی که داریم ،با آن کثافتهایی
که داریم؟! هنوز گند و تعفن اخالقمان همنشینانمان را آزار میدهد ،یعنی
آنهایی را که مومنند .ما هنوز مردمانی نشدهایم که اگر مومنی یک ساعت با
ما بنشیند در این یک ساعت از ما متأذی نشود و گند اخالقمان او را متأذی
نکند ،یا از ما فحشی بروز نکند ،الزم نکرده به خود او فحشی بدهیم،
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همینطور فحشی از ما بروز نکند ،غیبتی از ما بروز نکند ،سوء خلقی از ما
بروز نکند ،تهمتی از ما بروز نکند ،یک ساعت با ما بنشیند و هیچ نبیند ،اگر
هیچ از اینها را نبیند غفلت در این ساعت را از ما میبیند در این یک ساعت
ما نام خدا را نبردیم یا از پرحرفی ما متأذی میشود .ما هنوز قابل این نشدهایم
که یک ساعت با ما بنشینند .من که قابل نیستم ،شماها را نمیدانم که بنشیند
در یک ساعت پیش ما و از ما متأذی نشود .حاال همچنین اشخاص چگونه
قابل اسرار رب العالمین میشوند؟ چگونه قابل این میشوند که الزال با
محمد و آلمحمد علیهم السالم باشند و جلیس ایشان شوند؟ حاشا! پس ماها
را استطاعت این مقام نیست و اصال ماها نباید ادعای این حاجیبودن را
بکنیم بلکه ما که اینطورها هستیم نباید ادعای تشیع و ادعای توالی ائمه
طاهرین را بکنیم ،بلکه همینقدر «احب الصالحین و لست منهم» همینقدر
نیکان را دوست میداریم آن هم وقتی متذکر باشیم و غافل نباشیم .باز چون
غفلت میکنیم به همان کثافتهای معاصی و اخالق ناپسند خود آلودهایم .پس
ماها اگر انصاف در میان آریم ما که هنوز در ظاهر اسالم داخل عدول
مسلمین نشدهایم و نمیتوان درباره یکی از ماها شهادت داد که مارأینا منه
اال خیرا یعنی ما ندیدیم از او مگر نیکی بدون تأویلی و معنی که برای این
کالم بکنند .کسی نمیتواند گوشه کفن ما بنویسد النعلم منه اال خیرا یعنی
ما نمیدانیم از او مگر نیکی .مگر انسان تأویالت برای این قصد کند ،مثال
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قصد کند که اسالمش را میدانیم ،بدیهای دیگرش ان شاءاهلل بدی نبوده و
برای ما یقین حاصل نشده و همچنین از این تأویلها باید بسیار کرد و شهادت
داد واال کیست از ما که بتوان درباره او شهادت داد که ما نمیدانیم از او
مگر خیر را .هنوز یک نماز درست بر مرده ما نمیتوان کرد و این فقره را
در نماز بر مرده ما خواند .اگر چنین است که نمیتوان درباره ما شهادت داد
چگونه ما قابل اینیم که داخل ملکوت آسمان بشویم؟ چگونه قابل اینیم که
در حظیره قدس محمد و آلمحمد علیهم السالم داخل شویم؟ و یا حج خانه
خدا را در باطن بکنیم؟ و هنوز ظاهرمان پاک نشده« ،پاک شو اول و پس
دیده بر آن پاک انداز».
فکیف تری لیلی بعین تری بها
سواها و ماطهرتها بالمدامع

پس ما اگر اول از غیر محبوب دیدههای خود را پاک بکنیم آنوقت قابل
دیدار میشویم آنوقت حج ما مقبول و سعی ما مشکور میشود .پس اول
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اسباب استطاعت باید تحصیل کرد ،زادی میخواهد ،راحلهای میخواهد،
رفیق مهربانی میخواهد ،حجهفروش مهربانی میخواهد .حجهفروش مهربان
آن هادی تو است ،آن استاد تو است ،همان است که یکی شیخش میگوید،
یکی مرشدش میگوید ،یکی پیرش میگوید .خالصه کسی میباید که راه
را رفته باشد مکرر و از اول راه تا آخر راه را دیده باشد ،او پاک شده باشد و
حج خانه را کرده باشد ،او را به حرم خدا و رسول راه داده باشند ،او دلیل
است برای آنها که نرفتهاند .و همچنین رفیق برای تو باید باشد الرفیق ثم
الطریق آن هم الواحد شیطان و االثنان شیطانان و الثلثه لمه پس شما اگر
رفقایی چند با هم جمع شدید و با هم اخوت کردید و کمر بستید به عزم
سفر و راه با هم رفتید و با هم در راه قدم زدید و به همت آن امیر حاج و
مرحمت او براه افتادید و از پی او رفتید ،اگر زاد و راحله داشته باشید متمکن
میشوید از این سفر .زاد تو چهچیز است؟ و تزودوا فان خیر الزاد التقوی
توشه جمع کنید که بهترین توشهها تقوی است .اگر تقوی داشته باشی
میتوانی این راه را بروی ،اگر توشه نباشد متمکن از این راه نمیشوی .اما
راحله تو آن نصیبی است که خدا به تو داده باشد ،بنیهای به تو داده باشد ،آن
طاقتی است که به تو داده باشد .چهبسیار کسی که در اول قدم لنگ میشود،
علیل میشود ،عاجز میشود ،میمیرد و نمیتواند برود .بلکه راحله رهنوردی
در این راه ضرور است ،بنیه معتدلی میخواهد ،حیوانیت صحیح و سالمی
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میخواهد ،حیوانیتی که چموش نباشد ،لنگ نباشد .باری ،بدن سالمی
میخواهد .پس بدن سالم که داشته باشی ،توشه تقوی هم که داشته باشی،
حجهفروش مهربان ،امیرحاجی داشته باشی میتوانی بروی .اگر امیرحاج
نباشد ،دو تا رفیق جاهل نادان در بیابان ،در این راه خوفناک پرخطر هالک
میشوند .خالصه باید رفیق باشد و حجهفروش باشد و اگر همه اینها باشد و
زاد نباشد نمیتوان به این سفر رفت .زاد هم باشد و راحله و نصیب هم باشد
چهبسیاری که تقوی دارند ولکن بنیه علیلی دارند ،نمیتوانند تحصیل علمی
کنند ،بنیه ندارند ،هر روز ناخوش میشوند پس چنین کسی راحله ندارد
اگرچه زاد دارد و حجهفروش دارد .و بسا کسی که اینها همه را دارد و رفیق
راه ندارد و اگر کسی را رفیق نیست ممکن نیست او را بسر رسیدن و هالک
میشود به جهت آنکه اگر رفیق نباشد امیرحاج که نمیشود خودش بیاید با
یک یک اهل قافله رفاقت کند ،بلکه امیرحاج داللتی کلی میکند و تو رفیق
میخواهی در سفر که تو او را کمک کنی او تو را کمک کند ،تو بار او را
بار کنی او بار تو را بار کند ،تو برای او آبی بیاوری او برای تو طبخی کند،
هر یکی کار همدیگر را بکنید ،بهم که شدید کار را رواج میدهید ،تنها
که نمیشود .امیرحاج هم که همی راه را نشان میدهد و جلو جلو حاج
میرود و او امور کلیه را متوجه میشود ،دعوایی بشود رفع کند ،دزدی بیاید
چاره بکند ،اگر امری مشتبه بشود رجوع به او کنند و هکذا ،کلیات را نشان
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میدهد ولکن جزئیات را تو و رفیقت باید با هم بکنید .بعد از آنیکه زاد
داری ،راحله داری ،رفیق داری ،امیرحاج هم که هست ،در ظل حمایت
امیرحاج شهر به شهر میتوان رفت و این شهرهای غریب را میتوان طی کرد
و راه رفت و معرفت در حق بالد بهم رسانید تا آنوقت به عرفات معرفت
نجبا رسید .آنجا که رسیدی میفهمی گناهان خود را و تمیز میان حسن و
قبح را آنجا میدهی و خیر و شر و حق و باطل را آنجا تمیز میدهی .و مردم
در آن شهرهای دور که بودند طاعت و معصیت را نمیفهمیدند ،چهبسیار
طاعت را که معصیت میدانستند ،چهبسیار معصیت را که طاعت میپنداشتند
به جهت آنکه بناها به خودرأیی بود و داخل مواضع عبادت نشده بودند.
ولکن وقتی مسافت شهر به شهر را طی کردی و از آنها گذشتی و به عرفات
رسیدی ،چون به عرفات رسیدی معرفت نور و ظلمت و خیر و شر و حق و
باطل برای تو پیدا میشود آنوقت نظر به احوال خود میکنی ،سرتاپای خود
را از معاصی ظلمانی میبینی و به نجاسات معاصی خود را آلوده میبینی و
میبینی آلوده و کثیف شدهای آنوقت التجا میبری به مشعر نقبا و در مشعر
نقبا میایستی و استغفار میکنی و خود را به آب استغفار میشویی تا پاک و
پاکیزه شوی .آنوقت تو را بر در سرای آن امیر ،بر در جلوخان راه میدهند
و در اینجا پیشکش ناقابل خود را میگذرانی و جان خود را قربانی میکنی
و از سر خود میگذری؛ و همهاش هم یک قدم بیش نیست .از جان که
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گذشتی داخل عرصه جانان میشوی ،از خود که گذشتی میروی آنجا و
میرسی به خانه و مشرف میشوی به زیارت آن خانه.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و مولینا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه ایات بینات مقام ابرهیم و من
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دخله کان امنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
در هفتههای گذشته سخن به این فقره رسیده بود که هلل علی الناس حج البیت
من استطاع الیه سبیال و من کفر فان اهلل غنی عن العالمین که معنی فارسی
این فقره این است که از حق خدا بر ذمه بندگان خدا است که حج کنند این
خانه را و قصد این خانه را کنند و از والیات خود و اطراف بسوی این خانه
بشتابند ولکن خدا تکلیف ماالیطاق به کسی نکرده ،هرکس استطاعت دارد
که به زیارت آن خانه برود بر او واجب است و از حق خدا است به گردن او
که حج آن خانه را بکند و هرکس نکرد آن حج را و کافر شد به اینکه تهاون
کند امر خدا را و اعتنا نکند کافر میشود و همچنین هرکس حج آن خانه را
نکند و ترک بکند باز کافر میشود .یکی از معنیهای کفر ،ترک است .کفر،
ترککردن واجبی از واجبات خدا یا مستحبی از مستحبات خدا است پس
من کفر یعنی کسی که ترک آن حج را بکند ،یا اینکه کافر شود به حکم
خدا و خفیف بشمارد حکم خدا را فان اهلل غنی عن العالمین خداوند عالم از
جمیع عالمها بینیاز است ،هیچ حاجت به شماها ندارد ،شماها حاجت به او
دارید .گر جمله کاینات کافر گردند بر دامن کبریای خداوند عالم هیچ
گردی نمینشیند و هیچ خداوند متغیر نخواهد شد و از جالل و عظمت و
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کبریای خدا چیزی کم نخواهد شد .و سخن در این کلمه بود که من استطاع
الیه سبیال هرکس استطاعت رفتن بسوی این خانه را دارد او باید حج این
خانه را بکند .باز از برای معنی مستطیع مطلبی دیگر باید عرض کنم تا معلوم
شود که کی مستطیع باطن این خانه است.
دانسته باشید که خداوند عالم جلشأنه یگانهای است بی نظیر و بیمثل و
بیهمتا از برای او مثلی و شریکی یافت نمیشود و اما آنچه را که خلق کرده
از ذات مقدس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله گرفته تا منتهای خلق ،هرچه آفریده
مانند و همتا دارد و مثل و نظیر و جفت دارد .هرچه غیر خداوند عالم است
المحاله خداوند او را جفت آفریده این است که حضرت رضا صلواتاهلل علیه
فرمود ان اهلل سبحانه لمیخلق شیئا فردا قائما بذاته للذی اراد من الدالله علیه
خداوند چیز یگانه نیافریده به جهت آنکه خواست به خلق اظهار کند که
یگانگی مخصوص ذات مقدس او است و در کتاب خود نازل فرموده و من
کل شیء خلقنا زوجین ما هر چیزی را جفت خلق کردیم .پس وجود مبارک
محمد صلی اهلل علیه و آله را که اول ماخلق اهلل است از برای او جفتی و
مانندی قرار داد که وجود مبارک علی بن ابیطالب صلواتاهلل و سالمه علیه
باشد از این جهت او را برادر خود گرفت در دنیا و آخرت در روز عید غدیر
که هردو نفر با هم عقد اخوت بستند و با یکدیگر برادر شدند .حضرت
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پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اخوت کرد با حضرت امیر زیراکه احدی از آحاد
جفت او نمیتوانست باشد.
و چون لفظ جفت در میان آمد این را عرض کنم شما این را دانسته باشید
که معنی برادر نه همین است که هردو مسلمان باشند ،نه همین است که
هردو شیعه باشند ،به این برادر نمیشوند .بلکه نه همین است که هردو مومن
و عادل باشند ،بلکه نه همین است که هردو عالم باشند ،چنین نیست .برای
برادر مراتب بسیار است آن برادری که مانند جان تو است آن برادر تو است،
آن برادری که ایمان تو است آن برادر تو است ،آن برادری که به هیچ وجه
من الوجوه تو نباید او را از خود جدا کنی ،نه به این معنی که از پیش او در
ظاهر جای دیگر نروی بلکه دلتان همیشه پیش هم باشد ،بلکه او را بر خود
ترجیح بدهی و در جمیع مراتب با آن برادر آنچه داری باید مواسات کنی ،و
نه مقصودم همین مال است بلکه مقصود جاه تو است ،عزت تو است ،آبروی
تو است ،تا اینکه جان تو؛ و مال تو ادنای آنها است .خالصه در جمیع چیزها
با برادرت باید مواسات بکنی ،یعنی آن برادری که در قوت ایمان و در قوت
یقین با تو مساوی است او را باید مانند خود بگیری .آنچه صرف خود
میکنی صرف او کنی ،آنچه تو از خود دفع میکنی از او دفع کنی ،آنچه
برای خود اعتنا میخواهی به او آنقدر اعتنا کنی .برادر آن است که شقیق تو
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باشد که با او دو شق باشید ،نصفی تو باشی و نصفی او .آن حقوق عظیمه
که حضرت به جابر میفرماید میترسم بشنوی و بعمل نیاوری و کافر شوی،
برای آن برادری است که با تو یکسان باشد .اما آن برادری که از تو ضعیفتر
است آن برادر کوچکتر تو است و تو نباید در جمیع امور با او مواسات کنی
بلکه خدا آنچه به تو داد و صرف خود کردی و فاضل از تو آمد ،او را صرف
آن برادر کوچکتر باید بکنی و از ظواهر علم خود به او بدهی و قدری به او
اعتنا بکنی زیراکه آن برادری که در قوت ایمان از تو کوچکتر است در
حقیقت او جای فرزند تو را دارد و برادر آن است که مساوی با تو باشد در
قوت ایمان .و آنیکه در قوت ایمان از تو بیشتر است اگرچه آن را برادر
بزرگتر میگوییم لکن حقیقتا جای پدر است خلیفه پدر است برای تو .حاال
چه معنی جای پدر تو را دارد؟ چون رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود
انت و مالک البیک تو و مال تو مال پدرت هستید خداوند در قرآن هبه کرده
فرزند را به پدر خود یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور خدا هبه
کرده به هرکه خواسته فرزند ذکور و هبه کرده به هرکه خواسته اناث .و
چون خدا به او هبه کرده پس مالک است پدر از برای آن فرزند .پس این
است که پیغمبر مطابق با قرآن فرموده انت و مالک البیک تو و مال تو ،مال
پدرت هستید و مملوک او هستید ،مملوک طاعتند نه مملوک خرید و فروش.
پس از این جهت آن برادر بزرگتر که جای پدر تو را دارد برای تو و خلیفه
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پدر تو است ،آن هم انت و مالک البیک تو و مال تو مملوک او هستید و نباید
با او مواسات کنی و نباید او را مساوی با خود قرار بدهی بلکه یوثرون علی
انفسهم ولو کان بهم خصاصه ایثار میکنند آنها را بر نفس خود اگرچه خود
به آن مخصوصترند .پس باید در راه آن برادر بزرگتر خود ایثار کنی و بر
نفس خود او را ایثار کنی و جمیع آنچه داری اول باید صرف او بشود ،اگر
چیزی زیاد آمد آنوقت صرف خود کنی .اول صبح که از خواب برمیخیزی
باید اول کار او را بکنی ،ببینی کار او چیست و مشغول کار او شوی و اگر
از اوقات چیزی زیاد آمد آن را صرف خود کنی .همچنین از آبرو ،از عزت،
از مال ،از جاه ،از خدم ،از حشم ،اول جمیعا را صرف او باید بکنی اگر
چیزی زیاد آمد برای تو باشد.
حاال که خدا سخن را به اینجا کشانید خوب است این را عرض کنم ،بدان ـ
و مومن کسی است که بداند ـ بدان که جمیع دنیا از خدا است ،هرکس این
اعتقاد را ندارد کافر میشود و بدانید که جمیع مالی که در دنیا است مال
خدا است حقیقتا و از کیسه خدا بیرون نرفته هو المالک لماملکهم و القادر
علی مااقدرهم علیه مالکالملک خدا است و باید مالکالرقاب را خدا بدانی
و چنان ندانی که همین که حاال بدست تو آمده از کیسه خدا بیرون رفته،
حاشا چنین نیست .اگر تو قبایی به غالم خود بدهی و او را بپوشد آیا آن قبا
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از کیسه تو بیرون رفته؟ حاشا بیرون نرفته بلکه قبا و خود غالم مال تو است
و وقتی شب میخواهد بخوابد قبا را میکند و باالی سر خود میگذارد ،از
مال او نمیشود بلکه مال تو است و از کیسه تو بیرون نرفته نهایت آن قبا
امانتی است در دست آن غالم .حال اگر چنین ندانی خود را نزد خدای خود
و مال خود را صرف در راه موالی خود نکنی مومن نیستی .پس وقتی مال را
مال موال دانستی باید صرف موال بکنی ،پس تو اگر مومنی باید جمیع مال را
مال موالی خود بدانی و خود را هم مال موال بدانی و آنچه داری صرف
موالی خود بکنی و اگر چیزی از این مال را هم صرف خودت میکنی برای
این باشد که صرف خادم موالی خودت کرده باشی ،باید برای این باشد که
بگویی من باید زنده باشم تا خدمت موالی خود را خود بکنم ،برای این
صرف خودت بکنی .لکن اگر صرف خود میکنی نه از برای خدمت موال
بدانکه آنوقت آنچه صرف میکنی در غیر راه خدا صرف کردهای و هرچه
غیر خداوند عالم است بت است .پس این کار که میکنی بتپرستی است و
راه شیطان است ،مال خدا را دزدیدهای و صرف شیطان کردهای و در راه
شیطان خرج کردهای .مومن باید خود را خادم موالی خود بداند ،آنچه برای
خود صرف میکند برای این باشد که صرف کند برای خود تا زنده باشد که
خدمت موالی خود را کند .اگر چنین شد مال موال برای موال خرج شده و
اگر چنین نشد مال موال را در راه شیطان خرج کردهای .باید نگاه کرد هرجا
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به کیسه موال بهتر میرود و هرجا که برای موال مناسبتر است و بیشتر به
کار موال میآید ،مال را آنجا صرف باید کرد .ببین اگر موال دو خدمت داشته
باشد که یکی از آندو اعظم باشد ،تو باید اهتمام در خدمت اعظم بکنی و
سعی تو در آن باشد که اول آن را از میان برداری و بعد آن خدمت دیگر را
بکنی .پس ماها وجود خودمان را و آنچه بسته به ما است باید مال موال بدانیم
و در راه موال صرف کنیم ،اگر هم صرف خود میکنیم برای موال باشد .پس
صرفکردن در راه برادر بزرگتر صرفکردن در راه پدر تو است ،اگر هم
صرف خودت میکنی برای آن برادر بزرگتر باید باشد و اگر چنین کردی
آنوقت برادر بزرگتر را ایثار کردهای و او را ترجیح دادهای و حق او را ادا
کردهای.
خالصه مقصود اینها نبود ،مقصود این بود که برادر کسی است که در قوت
ایمان با تو مساوی باشد ،در ایمان با تو یک درجه و پایه داشته باشد واال
کوچکتران فرزندند و بزرگتران پدرند .پس چون چنین شد حضرت پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله برادری بجز حضرت امیر صلوات اهلل علیه برای او نیست.
پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله برادر بزرگتر نداشت تا پدر او باشد اما برادر
مساوی پیغمبر حضرت امیرالمومنین است صلواتاهلل و سالمه علیه چنانکه
فرمودند انا و علی من نور واحد من و علی از یک نور هستیم اشهد ان
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ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده طابت و طهرت بعضها من بعض پس آن
دو تا برادری هستند که جفتند و اما سایر مسلمین را هم به لحاظی برادر
پیغمبر خوانده است چنانکه پیغمبران را در قرآن برادر قوم خود (ظ) خوانده
و اذکر اخا عاد و امثال اینها ولکن سایرین برادر کوچکتر پیغمبرند .خالصه
جمیع ما سوای ائمه از امت فرزندان پیغمبرند و برادر او واقع نمیتوانند بشوند
که مساوی با پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بشوند و آنکه میتوانست مساوی
با پیغمبر باشد او حضرت امیر بود صلوات اهلل و سالمه علیه و آله .پس معلوم
شد که خداوند پیغمبر را جفت آفریده و طاق بودن و فرد بودن مخصوص
خداوند عالم شد قل هو اهلل احد بگو ای محمد خدا یگانه است انما الهکم
اله واحد پس یگانگی مخصوص خداوند عالم است جلشأنه .پس پیغمبر را
خداوند عالم جفت آفریده و حاال که جفت شدند خداوند پیغمبر را باالتر
آفرید و حضرت امیر را پایینتر از پیغمبر آفرید ولکن هردو در قوت ایمان
یکی بودند و حضرت امیر فرمودند انا محمد و محمد انا من محمدم و محمد
من است .همچنین خدا پیغمبران را جفت جفت آفریده و برای هر پیغمبری
وصیی آفرید و آن وصی با آن پیغمبر جفت است و همتای او است .برای نوح
سام را آفرید ،برای ابراهیم اسماعیل را آفرید ،برای موسی یوشع را آفرید،
برای عیسی شمعون را آفرید که اینها با یکدیگر برادر بودند و جفت آن
پیغمبر بودند .هیچیک از پیغمبران را خدا فرد نیافریده و آنها را بیبرادر خدا
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قرار نداده و برای هر پیغمبری وصیی است .و از جمله شرایط این است که
وصی پیغمبر یا وصی هرکس ،نایب و خلیفه پیغمبر یا نایب و خلیفه هرکس
بایست از جنس آن منوبعنه باشد واال نایب او نمیتواند باشد و خلیفه او
نمیتواند باشد .اگر نایب از جنس منوبعنه ـ یعنی آنکسی که او را نایب
کرده نشد بسیاری از امور آنکس معوق میماند ،بسیاری از علوم او و
مقامات او از میان میرود که بعد نماینده برای او نیست و غیر از اینطور
خدا قرار نداده ،خدا نایب را از جنس و طینت منوبعنه قرار داده تا هر جایی
را که او پر کرده این هم پر کند و هرچه را او اقامه میکرده این هم اقامه
همان را کند و اگر چنین نباشد اخالل میشود در جمیع امور آن منوبعنه
چنانکه خلیفه عالم اگر مساوی با عالم اول نشود ،خلیفه حکیم اگر مساوی
با حکیم اول نشود و نایب او بعد از او از همان طینت نباشد حکمتش معوق
میماند علمش معوق میماند و خلیفه حقیقی او نیست .خلیفه حقیقی آن
کسی است که هرچه او بیان میکرده این بیان کند ،هرچه را او شرح میکرده
این شرح کند ،هر چیزی را او کفایت میکرده این هم از او کفایت بکند.
اگر چنین شد آنوقت نایب او هست و خلیفه حقیقی او میتواند باشد واال به
اینکه یک کلمه از علم او یاد گرفت یا دو کلمه یاد گرفت حاال نایب
نمیتواند باشد .این اصلی باشد در گوش شما و بدانید که نه هرکس میرسد
می تواند ادعای نیابت بکند از امام خود یا غیر امام خود بلکه نایب باید از
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جنس آن کسی باشد که او را نایب کرده .پس نایب امام همین نیست که
بداند موش که توی چاه افتاد چند دلو آب باید کشید ،یا خر که فروختی تا
سه روز اختیار فسخ داری بلکه نایب امام آن کسی است که از جنس امام و
نور امام باشد و آنچه را که امام کفایت میکرد او هم کفایت کند ،آنچه را
او شرح میکرد این هم شرح کند .مختصر آنکه نایب امام باید از جنس امام
باشد و نایب مطلق باید باشد در هر چیزی .پس بگو من نایب مسأله موش
هستم ،مسأله موش و مسأله خرفروشی که اینهمه داد و بیداد نمیخواهد
که تو عالم را پر کردهای از کبر و نخوت .پس اگر راست بگویی و بدانی،
در همین مسأله تو نایبی ،یا در ده مسأله ،یا در پنجاه مسأله؛ دیگر نایب
مطلق نیستی .اگر تو نایب مطلق و خلیفه امام باشی و به اصطالح عوام روی
قالیچه پیغمبر نشستهای پس کجا شد آن علوم عجیبه امام؟ کجا شد آن
حکمتهای امام؟ و آن اطالعی که امام بر حقایق عالم داشت چه شد؟ پس
همچنین وصی پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بایست مثل پیغمبر باشد در جمیع
آنچه پیغمبر آن را داشت .پس نه هرکه فقیه شد نایب امام میتواند باشد دیدی
یککسی آمد صاحب علم سیمیا و خواست در دین تصرف کند و به علم
سیمیا خواست شبهه در دین کند ،حاال جناب آخوند میآید میگوید ای
ملعون موش که توی چاه افتاد سه دلو آب باید کشید ،آیا اینطور جواب او
را میشود داد؟ مردکه تسخیر ارواح میکند ،تسخیر کواکب و ماه و آفتاب
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میکند چگونه به مسأله فقهی او را میشود جواب داد؟ و همچنین کسی
بیاید سحری بکند موالنا چه میکند؟ همچنین اگر حکمای ملل بیایند و
بخواهند تصرف در دین خدا کنند و شبهات در دین بیندازند جناب آخوند
چکار میکند؟ آیا جمیع شبهات و ادله و براهین حکما را میتوان به همین
جواب داد که موش که توی چاه میافتد چند دلو آب باید کشید ،یا اینکه
اقل حیض سه روز است و اکثرش ده روز آیا جواب از شبهه در توحید را به
این میشود داد که اصل این است که یکی بیشتر نباشد ،یکی که مجمععلیه
است ،زیادتر که هنوز ثابت نشده و اصل عدمش است ـ و چنین هم گفتند
به این چیزها آیا میتوان جواب داد؟ حاشا! به اینها جواب داده نمیشود .اگر
جمیع روی زمین جمع شوند و تصرف در دین پیغمبر بخواهند بکنند ،نایب
پیغمبر آن است که کافی و شافی از همه باشد .پس از همین دلیل بدانکه
نمیشود ابوبکر خلیفه پیغمبر باشد و همچنین عمر خلیفه پیغمبر نمیتواند
باشد بلکه علی بن ابیطالب میخواهد که در هر جایی که این امت درمانند
و از هر جایی ،هر مذهبی ،هر ملتی که ایلچی بیاید او بتواند کفایت همه را
بکند و جواب همهکس را بدهد .او است نایب پیغمبر صلی اهلل علیه و آله .
همچنین امروز کسی که نیابت امام زمان صلواتاهلل علیه را میکند باید
کفایت بکند از آنچه پیغمبران کفایت از آن میکردند ،باید معالجه درد این
امت را بتواند بکند ،در هر مسألهای که امت در بمانند شافی و کافی باشد
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نه همین موش توی چاه افتادن است و دو مسأله دیگر یا چهار تای دیگر ،یا
نهایت ده مسأله ،یا خیر پنجاه مسأله ،صد مسأله فقهی بداند .این یک منصب
از منصبها است که امام به بعضی از نوکرهای خود میفرمایند .شخص راوی
را میفرستند به جایی که برو فالنجا هرچه از تو بپرسند بگو امام چنین
فرموده و به رأی و هوای خود هم مگو .این یک منصب بسیار جزئی است
از منصب نوکران ایشان و نه این است که این مقام نیابت بوده باشد.
باری ،خدا برادری برای پیغمبران قرار داده که وصی آنها باشد و اوست نایب
آن پیغمبر و خلیفه و جانشین آن پیغمبر .پس پیغمبران هم جفت شدند و آنها
را هم خدا طاق نگذارده است .همچنین عرض میکنم که باز در میان علما
هم امر چنین است ،باز نقبای کبار را طاق و فرد نگذارده است و آن قاعده
را در اینجا هم جاری کرده و برای نقبا برادری قرار داده که نجبا باشند و
بجز نجبا کسی نمیتواند برادر نقبا باشد .پس نقیب مظهر نبوت است و برادر
بزرگتر و خلیفه پدر و نجیب نایب او و برادر او و خلیفه او است در شرح و
بیان و اظهار .چنانکه نقیب کفایت میکند امر عالم را نجیب هم باید کفایت
بکند امر عالم را ،چنانکه نقیب باید بتواند از عهده هر چیزی برآید نجیب
هم باید بتواند از عهده هر چیزی برآید ،چنانکه او هدایت میکند همه را
نجیب هم باید بتواند هدایت کند همه را و در هر چیزی که شبهه بر دین
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وارد آید باید بتواند از عهده برآید .وقتی چنین شد آنوقت میشود نجیب
کلی ،میشود برادر و نایب و وصی نقیب .خالصه نقبا را خداوند جفت قرار
داده چنانکه پیغمبران را جفت قرار داده ،چنانکه پیغمبر آخر الزمان را جفت
قرار داده پس ممکن نیست رسیدن به مقام محمدی مگر از برای علی بن
ابیطالب ،او میتواند به پیغمبر متصل بشود و او میتواند قصد محمد صلی
اهلل علیه و آله را بکند ،او میتواند طواف خانه محمد را بکند از این جهت
فرمود ای علی نشناخت خدا را کسی بغیر از من و تو ،و مرا نشناخت کسی
بغیر از خدا و تو ،و تو را نشناخت کسی بغیر از خدا و من .پس وقتی که
چنین شد که محمد را کسی نشناخته جز خدا و علی پس که میتواند حج
خانه محمدی را بکند غیر علی؟ و که میتواند قصد محمد را بکند به غیر
علی؟ پس همچنانکه حج خانه محمدی برای احدی ممکن نبود بجز علی بن
ابیطالب همچنین خانه نبوت را احدی حج و قصد نمیتواند بکند بجز
اوصیای ایشان و استفاضه از آن خانه نمیتواند بکند بجز اوصیاء و حد احدی
از امت نیست حج آن خانه ،هیچکس استطاعت حج آن خانه را ندارد مگر
اوصیا و چنانچه بغیر از اوصیا کسی دیگر قصد خانه نبوت را نمیتواند کرد،
خانه نقبا را هم احدی از آحاد قصد نمیتواند بکند مگر نجبا .زیراکه
هیچکس به مقام ایشان نمیرسد که حج آن خانه را بکند و استمداد از نقیب
بکند مگر آن نجبا که آنها استطاعت دارند و ممکنشان هست که قصد خانه
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نقبا کنند و طواف بر گرد آن نمایند و استمداد و استفاضه از آن نمایند .و باز
مپندار که حجی که عرض کردم معنیش رویت نقبا باشد ،حاشا! بلکه ادنای
کافران پیغمبر را میدیدند و از پیغمبر بسا آنکه چیزی میپرسیدند و پیغمبر
شرح میکرد و آنها میشنیدند و یاد میگرفتند و استمداد باز نتوانستند از
پیغمبر بکنند .پس این مقصود نیست و این فیضیابی حقیقی نیست بلکه
فیضیابی حقیقی نمیتواند بکند مگر کسی که در طینت با هم شریک باشند
و مثلی برای این گفتهام تصور کن که از خارج ممکن است که تو انگشت
دست خود را بر روی پستان چپ خود بگذاری که روی دلت باشد و حال
آنکه فیض از دل به انگشت تو نرسیده و شک نیست که انگشتی که بر روی
دل گذاردی تا پیش دل در ظاهر مسافتش کمتر است از اینکه بیایی به سینه
و از سینه به شانه و از شانه به بازو و از بازو به ساعد ،از آن به کف دست ،از
آن به انگشت لکن فیض حیات به همینطور میآید تا به انگشت .پس تو
ببین انگشت را بر روی دل میگذاری باوجود این حیات اگر به سر انگشت
تو بیاید اول از دل میآید به سینه تو و از سینه به شانه و به بازو و به ساعد و
از آن میآید به کف دست تو ،از آنجا به سر انگشت تو؛ و کف دست تو به
دل نزدیکتر است از سر انگشت تو و فیض حیات از او به سرانگشت
میرسد .آنچه با سر انگشت از دل میفهمی یک گرمی میفهمی این هم به
کار او نمیآید و باعث حیات او نمیشود .پس چنین است حالت کسانی که
صفحه | 485

پیش پیغمبر مینشستند و با پیغمبر صحبت میداشتند و میشنیدند و به
هیچوجه نفعی به ایشان نمیداد مگر به والیت علی بن ابیطالب و آنها که
دوست علیبن ابیطالب بودند اول مددها از پیش پیغمبر میآمد پیش علی و
از ایشان میآمد پیش مثل سلمان و ابیذر و بعد به او میرسید و صحبت
پیغمبر برای او نفع میداد ،ولکن از آن راه نه از این راه ظاهری،
هرکه را روی به بهبود نبود
دیدن روی نبی سود نبود

نمیبینید اگر حضرت امیر در جای دوری بود و پیغمبر گبری را میفرستاد
پیش او که برو به علی بگو که چنین و چنان کن ،حاال نه این بود که فیض
اول به گبر میرسید و بعد از او به حضرت امیر میرسید .آیا میشود این را
گفت که آن گبر واسطه فیض است میان پیغمبر و علی؟ حاشا! بلکه این
معاشرتهای دنیایی و این امر و نهیهای دنیایی که همین به کسی بگوید برو
و به کسی بگوید بیا ،به کسی بگوید نماز کن روزه بگیر ،آن هم بکند مطلقا
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و اصال ثمر نمیدهد مگر به والیت علی بن ابیطالب ،مگر به اتصال به علی
بن ابیطالب صلواتاهلل و سالمه علیه .زیرا که هرکه والیت ندارد حیات
باطنی ندارد و هرکه حیات باطنی ندارد میت است و اگر میت شد چه ثمر
میکند آن عمل او و آن طاعت او انما یتقبل اهلل من المتقین خداوند میفرماید
و أتوا البیوت من ابوابها هر چیزی را باید از راهش رفت و از طوری که
خداوند عالم قرار داده باید از آن راه رفت و اگر از غیر راه بخواهد برود ابدا
به مطلب نمیرسد .بشارت باد شما را که عمل شما اگرچه بسیار بسیار کم
باشد با والیت علی بن ابیطالب علیه السالم مقبول است و هرگاه بقدر
عرش و آنچه در عرش است عمل نیک داشته باشید و والیت علی در سینه
شما نباشد همه آنها یک پر کاه برای شما خاصیت ندارد .یک نخود الماس
باشد الماس است که قابل مجلس هر سلطانی است و هرگاه الماس نباشد
هی خاک بر روی هم کوه کوه بریز ،حاصلش چهچیز است؟ چه ثمر میکند؟
قابل چهچیز است؟ لکن همان یک نخود الماس مبالغی قیمت دارد .همچنین
عمل خیر شما اگرچه بسیار کم باشد ،اگرچه در تمام عمرتان یک عمل خیر
کرده باشید ،یک توبه کرده باشید و والیت علی را داشته باشید این یک توبه
شما بس است ،کفایت کار را میکند و هرگاه کوه کوه اعمال داشته باشید
و والیت علی را نداشته باشید اعمال شما ثمر نمیکند .پس شنیدن سخنان
نبی و جمعکردن فرمایشات نبی برای شخص چه ثمر میکند اگر والیت علی
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بن ابیطالب را نداشته باشد و از راهش داخل نشود ابدا به جایی نخواهد
رسید که بشنود سخنان پیغمبران را و وا زند اوصیای ایشان را ،بشنود سخن
موسی را و وا زند یوشع را ،برای او چه ثمر دارد؟ بشنود سخن عیسی را و
شمعون را وا زند چه ثمر میکند؟ همچنین عرض میکنم چه ثمر میکند
برای کسی که تصدیق نقبا را بکند و ایشان را ببیند و تسلیم ایشان را بکند
ولکن از راه والیت نجبا نرفته باشد ،از آن طریقی که خدا قرار داده نرود
برای او ثمر نمیکند مگر وقتی که خود او نجیب باشد و اما اگر نجیب نیست
میبایست اول تمکین نجبا را بکند تا والیت نقبا برای او ثمر داشته باشد.
نجبا راهند برای سایر مردم بسوی نقبا و از آنها باید به نقبا رسید.
مجمل آنکه حج خانه نقبا ممکن نیست مگر از برای نجبا ،آنها متصلند به
نقبا و آنها ممکنشان است از نقبا مدد بگیرند و فیضیابی کنند .پس آن کسی
که طواف میکند بر گرد خانه نقبا بدون مانع ،نجبا هستند .بیرون مسجد
که نیستند ،در والیات بعیده که نیستند که خانه را نبینند و باید رو به دیوار
خانه خودشان کنند بلکه مانعی برایشان نیست و آنها دیوار خانه را میبینند و
سایر مردم از بیرون مسجد رو به جانب کعبه میکنند و از دور طواف برای
خانه ممکن نیست .اما حاجی آن کسی است که از والیات دور آمده تا مکه،
از عرفات آمده تا مشعر و منی و داخل مسجدالحرام میشود و خانه را میبیند
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و طواف میکند بر گرد خانه و نماز میکند در آنجا و حقیقتا همان نماز
است که بسوی قبله حقیقی کرده میشود و بس واال در سایر نمازها تو چه
میدانی که رو به کعبه ایستادهای؟ اگر اینجا بقدر یک سر مویی کج بایستی
بسا آنکه از کعبه صد فرسخ راه و بیشتر منحرف شده باشی ولکن آنکسی
که در آنجا رفت و خانه را به چشم خود دید و نماز کرد نماز به سمت قبله
حقیقی میکند که هیچ اعوجاج در او نیست و چشمش غیر را نمیبیند
آنوقت هرچه نگاه میکند خانه میبیند و بسوی خانه توجه میکند .اما ماها
که دور از خانه هستیم یک مو که چشممان کج میشود اینجا یک مو کج
شده آنجا گاه هست صد فرسخ کج شده باشد .چشم ما اینجا این طرف آن
طرف میرود و کج میشود از قبله ولکن چشم آن حاجیان به خانه است و
به جای دیگر نمیرود .پس چون نجبا معرفت تام کامل به نقبا دارند و متصلند
به نقبا و در نزد نقبا مضمحل کردهاند خود را ،خود را پنهان کردهاند و ایشان
را آشکار کردهاند ،خود را نیست کردهاند و ایشان را هست ،که،
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
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نجبا نیست بر لوح دلشان جز الف قامت نقیب از این جهت هرچه چشم
میگشایند غیر او کسی را نمیبینند و بر در و دیوار او را میبینند ،پس هرچه
میبینند نقیب میبینند،
بس که در جسم فکار و چشم خونبارم تویی
هرچه بینم بر در و دیوار پندارم تویی

وقتی که نقیب پر کرد او را و چنان وجود او را از خود پر کرد که چشم او
را گرفت ،گوش او را گرفت ،دست او و پای او و اعضا و جوارح او را
گرفت ،آنچه میگوید برای او میگوید و از او می گوید ،آنچه میبیند او را
می بیند ،آنچه تدبر میکند در او تدبر میکند ،فکر میکند فکر او را میکند،
در آنوقت چشم او از کعبه او منحرف نمیشود ،به هر سمت که نگاه میکند
انوار او را می بیند .باری ،آن است کسی که میتواند بسوی آن کعبه نماز
کند و متوجه آن خانه باشد و ما نمیتوانیم بسوی آن کعبه نماز کنیم و همیشه
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متوجه آن خانه باشیم .ماها این دورها هستیم و کعبه را نمیبینیم ،گاهی اگر
خدا میپرستیم گاهی دیگر بت میپرستیم ،در نماز خود ملتفت این طرف و
آن طرف میشویم .میفرماید الذی یلتفت فی صلوته امایخاف انیقلبه اهلل
حمارا و قد فعل پس ما ملتفت میشویم در نماز به این طرف و آن طرف نماز
میکنیم توش کوفته میپزیم و بازار میرویم و چیز میخریم ،انسان که
همچو کاری نمیکند که در حضور سلطان مقتدری ایستاده باشد و معلق
بزند و چیزی بخورد و جماع بکند و امثال اینها و همه اینها به جهت این
است که توحید در جمیع بدن ما سرایت نکرده و معرفت توحید پیدا نکردهایم
و محبت پیدا نکردهایم به خدای خود واال اگر محبت پیدا شد قطع نظر از
ماسوای محبوب میکند ،چشم از همه میپوشد .سئل الصادق علیه السالم
عن العشق قال علیه السالم نار موقده تطلع علی االفئده فتحرق ماسوی
المحبوب پس ما محبت نداریم اگر میداشتیم غیر محبوب در ما سوخته بود
و اگر غیر محبوب سوخته بود ،تمام سوخته و دودی نداشت بر سر آتش ٭
تو کز جفا بخروشی خموش باش که خامی ٭ هرچه غیر خدا است بت است
و توجه به آن بتپرستی است .پس ماها گاهی بتپرستیم گاهی خداپرست
اما مومنان کامل آنها خداپرستند ،آنها مشرک نمیشوند.
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پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که حج آن خانه بطور حقیقت میسر نیست
مگر از برای نجبا و ایشانند مستطیع برای این حج و خداوند عالم از راه
رأفت و عطوفت برای ما تکلیف این حج را نکرده ،ماها مستطیع نیستیم و
نمیتوانیم حج آن خانه کنیم .برای ماها همینقدر کافی است واال مومنین
اینما تولوا فثم وجه اهلل هر طرف که رو میکنند به آن وجهاهلل را میبینند لکن
ما را این استطاعت نیست و نمیتوانیم چنین کنیم که دائم نظرمان به رخساره
خدا باشد همینقدر برای ما بس است.
از ایشان نیستی میگو از ایشان
پریشان نیستی میگو پریشان

چهکارهای؟ ان شاءاهلل دوست علی بن ابیطالب.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی  ،موعظه ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من
دخله کان آمنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
مدتهای مدید است که در این آیه شریفه در این معنی که در دست داشتیم
تکلم میکردیم و از برای هر کلمهای از کلمات این آیه شریفه شرحی کردیم
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و در هر کلمهای مدتها سخن میگفتیم ولکن آن مطلبی که در دست بود آن
مقصود معلوم نشد ،آن معنی باطنی را که میخواستیم بیان کنیم اصل حقیقت
او عرض نشد و حال کلمه کلمه این آیه به انتها رسید و شرح کلمه کلمه آن
در این مدت شد ولکن حاال این کلمه کلمه را بهم انداختن و مطلب از او
فهمیدن کار مشکلی است به جهت آنکه در این مدتهای مدید هرچه شنیدهاید
فراموش کردهاید .پس چگونه ملتفت میتوانید شوید که آن مطلبی که
مقصود بود چه چیز است؟
پس از برای اینکه کلمههاش را بهم بیندازیم و کلمات این آیه را به طوری
که عرض شده با هم جفت کنیم مقدمهای ضرور است و آن مقدمه این است
که خداوند عالم جلشأنه اول ،محمد بن عبد اهلل را صلی اهلل علیه و آله آفرید
و هیچ مخلوقی با آن بزرگوار همدوش و برابر نبود .او را آفرید و هیچ پیغمبر
مرسلی آفریده نشده بود و هیچ مومن ممتحنی آفریده نشده بود ،نه عرشی و
نه کرسیی و نه لوحی و نه قلمی نبود و دنیایی و آخرتی و هزار هزار عالم نبود
و خداوند ذات مقدس این بزرگوار را و اهل بیت طاهرین او را آفرید و هیچ
مخلوقی پیدا نبود و موجود نبود و این بزرگواران مبعوث به قومی نبودند و
در آن وقت پیغامبر و پیغامآور به سوی قومی نبودند .کسی نبود که پیغام
برای او ببرند یا بیاورند نه ملک مقربی بود نه مومن ممتحنی .بلی مگر به این
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کیفیت بگویی که رسالت برای پیغمبر ثابت بود ولی از برای علی پیغمبر بود
و ائمه طاهرین ،آن وقت پیغمبر پیغمبر بود و امتش آن سیزده نفس مقدس
بودند سالم اهلل علیهم و بس و آنچه داشت از خداوند عالم جلشأنه از علم و
حکمت و کتاب ،تعلیم این بزرگواران میکرد و دیگر غیری نبود از این
جهت به او وحی رسید که التکلف اال نفسک تو مکلف نیستی به هیچ چیز
مگر به نفس خودت و نفس پیغمبر به اجماع شیعه و سنی حضرت امیر است
و ائمه طاهرینند نفس او و ایشان نفس پیغمبرند به اجماع شیعه و سنی .پس
در آن عالم بجز ایشان امتی برای آن بزرگوار نبود و در آنجا خدا به او فرمود
و انذر عشیرتک االقربین انذار کن خویشان نزدیکتر خود را .نزدیکتر خلق
به او آنانیند که از نور اویند و از طینت او و روح اویند و پیغمبر مأمور شد
که آنها را انذار کند و مطلع کند آنها را بر اسرار ربوبیت خداوند عالم و
اسرار رسالت خود و حقایق علم الهی را به ایشان تعلیم کند و پیغمبر هم
کرد و در آن عالم پیغمبر قرآن را برای حضرت امیر و برای ائمه خواند.
مپندارید که قرآن را در این دنیا بر پیغمبر شما نازل کردهاند مثل یک پاره
جهال ،مگر شما نشنیدهاید که حضرت امیر به دنیا آمد با وجودی که پیغمبر
هنوز مبعوث نشده بود ،جمیع قرآن را خواند در وقت تولد .پس معلوم میشود
که این قرآن پیشتر در سینه آنها بوده که میخواندند .این است که فرمودند
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کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین من پیغمبر بودم و آدم در میان آب و گل
بود .یعنی آب بود و گل ،و هنوز آدم نبود.
پس در آن عالم حضرت پیغمبر قرآن را تعلیم به حضرت امیر المومنین کرد و
در سینه آل محمد علیهم السالم قرآن را قرار داد و از این جهت خدا نازل
کرد که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم این قرآن آیات بیناتی
است در سینه آنانی که مخزن علم الهیند آنها حامل قرآنند و قرآن در سینه
آنها است .و در آن وقت نه عرشی بود نه کرسیی ،نه آسمانها نه زمینها ،نه
آفتابی نه ماهی ،نه جنی نه انسی ،نه خلقی ،نه لوحی و نه قلمی .حاال در آن
عالم از برای این قرآن معنی بود البته کالم که بیمعنی نبود و این آسمان و
زمین و این اوضاع هم که نبود ولکن خداوند در قرآن آنچه نازل کرده بود
مناسب آن عالم بود .پس اگر گفته در آن عالم حج بکنید معلوم است در آن
عالم این خاکها که نبوده است مسلما و این خانه خاکی نبوده مسلما .پس
در زمین آن عالم بایست بروند ،و به مکه آن عالم بروند ،و کعبه آن عالم را
زیارت کنند ،و طواف خانه آن عالم را کنند و جمیع آنچه در قرآن است از
ذکر آسمان و زمین و عرش و کرسی و احکام و نماز و روزه ،جمیعا مناسب
آن عالم است و از آن عالم.
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پس اگر عالمی از علمای شیعه قرآن را در آن عالم معنی کند به اوضاع آن
عالم معنی میکند .آسمانش آسمان آن عالم است و زمینش زمین آن عالم و
حجش حج آن عالم .نمازش نماز آن عالم است ،روزهاش روزه آن عالم
است .حاال وقتی که عالم به طور آن عالم معنی میکند ،آن کسی که اهل
علم نیست میگوید فالنی اینها را از پیش خودش میگوید ،اینها که در ظاهر
قرآن نیست .یعنی چه؟ این قرآن در این دنیا که نازل شد این ظاهر را در این
دنیا دارد و پیش از آنیکه این دنیا را خلق کند پیغمبر را خلق کرده بود و
پیش از این عالم این قرآن بود و قرآن را تعلیم پیغمبر کرده بود و آن وقت هم
قرآن بیمعنی نبود کالم خدا بود و معنی داشت .پس در آن عالم وقتی پیغمبر
برای ائمه میخواند اقیموا الصلوه و آتوا الزکوه اینطور نماز نبود و اینطور
زکات نبود ،پس در آن عالم زکاتی است مناسب آن عالم ،نمازی است
مناسب آن عالم روزهای است مناسب آن عالم در آن عالم هیچ اینها نبود.
باز خیال مکنید آن عالم را بیابانی ،و پیغمبر را آنجا خلق کرد و هیچ چیز
نبود .اینکه خیال میکنید بیابان ،این دنیا است که بیابان دارد آسمان و زمین
این دنیا دارد و حال آنکه احادیث بسیار هست که خداوند ما را خلق کرد
پیش از آنکه نه آسمانی بود نه زمینی ،نه عرشی نه کرسیی و هکذا فرمایش
کردند که خداوند ما را قبل از سایر موجودات آفریده به هزار هزار دهر که
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در آن مدت بودند ایشان و هیچ مخلوقی نبود و مکرر عرض کردهام که هر
دهری صد هزار سال است که هر سالیش صد هزار ماهست و هر ماهی صد
هزار هفته و هر هفتهای صد هزار روز و هر روزی صد هزار سال این دنیا
است و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون پس آن بزرگوار در آن عالم
بود هزار هزار دهر به همینطور که عرض شد و هیچ مخلوقی نبود و در آن
هزار هزار دهر قرآن بیمعنی نبود بلکه معنی داشت و برای ائمه میخواند و
ائمه به آن عمل میکردند و شخص عالم قرآن را میتواند که در آن عالم معنی
کند که از بای بسم اهلل تا سین الناس را همه را درباره ائمه معنی کند .بعد از
رتبه ائمه طاهرین ،خداوند پیغمبران را آفرید و در میان پیغمبران چهارده لباس
برگزید و در آن چهارده لباس ،آن چهارده نور مقدس را فرود آورد و آن
لباسها را به آنان پوشانید و در میان پیغمبران راه رفتند و گویا شدند انما انا
بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد ما هم از جنس شما هستیم ،این
سر این دست این پا این اعضا این جوارح ،ما هم جفت شما هستیم و شما
را عذری در بندگی نماند و نمیتوانید بگویید ما خدای خود را ندیدهایم و
خداوند عالم کسی را به رسالت بسوی ما نفرستاده است .اینک انوار ما را
مشاهده میکنید و میبینید و مأمورید به طاعت ما و اطاعت ما .اگر
میگویید زبان ما را نمیفهمید ،ما زبان خود را مانند زبان شما کردیم و به
زبان شما حرف میزنیم .آیا نمیبینید به بدن خود شما ظاهر شدهایم؟ اگر
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میگویید وحشت داریم از شما ،ما آمدیم ظاهر شدیم به بهتر صورتی از
صورتهای شما ،به بهتر خلقی از خلقهای شما .پس دیگر عذری برای شما
باقی نمانده.
پس بعد از آنی که به آن چهارده لباس ظاهر شدند برای انبیاء در آن عالم هم
باز به طور الفاظ آن عالم قرآن بر زبان پیغمبر جاری شد و به قسم الفاظ
پیغمبران تکلم با آنها کرد و اما در آن عالم باال قرآن به لغت پیغمبران نبود و
اگر آن لغت باال برای پیغمبران جلوه میکرد ،جمیع آنها فجأه میکردند و
طاقت شنیدن آن آواز را نداشتند.
این را عرض کنم ،مپندارید که قرآن شما همین کاغذهایی است که از پنبه
ساختهاند یا قرآن شما همین مرکبی است که با زاج و مازو و دوده ساختهاند،
یا همین است که در میان دو جلد گذاردهاند حاشا .مگر نشنیدهاید که قرآن
در روز قیامت میآید میگذرد بر صف پیغمبران ،پیغمبران میگویند این کدام
نبی مرسلی است که ما او را نمیشناسیم؟ پس معلوم است که قرآن به صورت
پیغمبری بروز میکند ،مردی میشود در نهایت حسن و جمال که انوار از او
ساطع است و میآید به صحرای محشر و عبور میکند بر پیغمبران میگویند
این کدام نبی مرسل است ،میگذرد بر صف مالئکه مالئکه میگویند این
کدام ملک مقرب است که ما او را نمیشناسیم معلوم است که قرآن به
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صورت مالئکه هم میشود .میگذرد بر صف شهدا ،شهدا میگویند این
کدام شهید است که ما او را نمیشناسیم .پس قرآن شخصی میشود ،میآید
در روز قیامت به احسن صورتی میایستد و میدانید صورت او چقدر فضیلت
دارد؟ هرقدر که خدا بر بندگان فضیلت دارد ،کالم خدا هم بر کالم خلق
فضیلت دارد .کالم الملوک ملوک الکالم این قرآن دلیل خدا است ،خزانه
علم خدا است ،جمیع علم خدا در این قرآنست ،هیچ تر و خشکی نیست
مگر آنکه در این قرآن هست .و این قرآن در روز قیامت میآید به صورت
مردی که اعلم از کل اهل قیامت و افضل از کل اهل قیامت است و عبور
میکند بر هر صفی و همه به جمال او متحیر و به انوار او واله و حیران
میشوند و میایستد در محشر و هرکس در این دنیا متمسک به او شده
شفاعت او را میکند و بعضی را لعنت میکند .این است که گفتهاند رب
تال للقرآن و القرآن یلعنه بسا کسی که قرآن میخواند و همان خواننده را
قرآن دارد لعنت میکند و بسا آنکه وعده به او میدهد که در روز قیامت
چنان کار تو را خراب کنم و خواهم کرد و تو را به عذاب خواهم انداخت.
تو در اینجا به من ملتجی نمیشوی ،پناه به من نمیآوری ،باشد تا کار تو را
در روز قیامت خراب کنم .و بسا کسی که این قرآن را میخواند و قرآن
وعده شفاعت به او میدهد و میگوید چنانکه تو در اینجا مرا حرمت داشتی
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من هم در قیامت تو را شفاعت میکنم و مومن میخواند در قیامت قرآن را
و به هرآیه یک درجه به او میدهند.
باری مقصود این است که قرآن نه همین زاج و مازو است و قرآن نه همین
حروفی است که هوا را به حرکت درمیآورند و حروف از آن میسازند .پس
عرض میکنم که قرآن نه همین صورتی است که در اینجا شما میبینید بلکه
در آن عالم باال به صورتهای دیگر بود و در عرصه پیغمبران که آمد به طور
پیغمبران ظاهر شد و به طوری بود که گوش پیغمبران طاقت شنیدن آن را
داشت و چشم پیغمبران طاقت دیدن او را داشت و قلب پیغمبران او را
میفهمید .باری در عالم پیغمبران که آمد باز در آن عالم هم که آمد نه عرشی
بود نه کرسیی نه افالکی نه عناصری و این اوضاع هیچ در آن عالم نبود.
خداوند پیغمبران را آفرید پیش از این عرش و این کرسی و این افالک و این
عناصر و پیش از این مالئکه مقرب .این مالئکه جمیعا خدامند برای پیغمبران.
پس پیغمبران را آفرید و هیچ موجودی نبود و هیچ آسمان و زمینی نبود .پس
این قرآن در عالم پیغمبران معنی دیگری دارد .پس در آن عالم اگر در قرآن
نقل آسمان است آسمان آن عالم است ،اگر نقل زمین است زمین آن عالم
است ،اگر نماز است نماز آن عالم ،اگر روزه است روزه آن عالم است .حاال
اگر حکیمی معنی کند به مناسبت آن عالم ،آن جاهل نادان قشری ظاهری
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میگوید فالنی تأویل میکند و از پیش خود میگوید ،اینها در ظاهر قرآن
نیست .ای جاهل قرآن وقتی آمد اینجا ،این ظاهرش شد و این ظاهر قرآن،
اینجا ظاهر قرآن است اما در آنجا ظاهر قرآن مناسب آنجا است ،باطن قرآن
مناسب آنجا است و در رتبه انبیاء این قرآن ظاهری دارد باطنی دارد باطن
باطنی دارد ،همچنین هفتاد بطن دارد و در هر عالمی اینطور است امر قرآن
اعظم است از این خیالها که میکنند که قرآن عربی است و هر عرب بوال
علی عقبیه باید بفهمد.
خالصه بعد از آنیکه انبیاء خلق شدند ،بنیآدم را خلق کرد از شعاع انبیاء.
عالمی خلق کرد که عالم اناسی باشد بدنی هم در این عالم آفرید و آن را
برگزید .چهارده بدن خلق کرده بود و چهارده بدن مقدس برای آن چهارده
نفس مقدس در عالم اناسی خلق کرد و آنها را توی آن بدنها جا داد .پس آن
چهارده نفس مقدس آن چهارده بدن را پوشیدند و در میان آنها آمدند و چه
بسیار آسان است که اینطور بدن برای خود بگیرند .حضرت امیر بدن گرفت
برای خود و آمد برابر جنازه خود و به حسنین فرمود جنازه را به من دهید
گفتند تو کیستی؟ روی خود را باال کرد دیدند حضرت امیر است .چه بسیار
اتفاق افتاده که مردم در این بیابانها دیدهاند که ائمه برای خود بدن گرفتهاند
و ظاهر شدهاند ،اگر امر مهمی بوده کفایت کردهاند مصیبتی بوده رفع
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کردهاند و باز غایب شدهاند .پس اینکه برای خود بدنی بگیرند ،برای ایشان
بسیار سهل بود و االن هم بسیار سهل است .آیا حکایت سلمان و دشت ارژن
را نشنیدهای که حضرت امیر علیه السالم آمد قبل از تولدش و سلمان را از
دست شیر نجات داد؟ از برای فرعون در عصر موسی ظاهر شد و رختهای
طال پوشیده بود و فرعون لباس طال پیش او عظم داشت حتی آنکه عیبجویی
موسی میکرد که لوال القی علیه اسوره من ذهب به اسلحه طال برای فرعون
جلوه کرد و امر کرد او را به ایمان به موسی .همچنین ائمه طاهرین ،این
چهارده نفس از رتبه بنیآدم از برای خود بدن گرفتند و از برای بنیآدم ظاهر
شدند و فرمودند انا بشر مثلکم این دست این پا این اعضا این جوارح .میبینید
پنجه دارم غذا میخورم در بازار میروم نکاح میکنم ،مثل شما شدهام دیگر
اگر مخالفت کنید جواب خدا را چه میگویید؟ ما را که میبینید آمدیم میان
شما مثل شما سخن میگوییم ،میخوریم میخوابیم ،ما هم همین لباس شما
را پوشیدیم لکن در این لباس چیزی چند برای شما ابراز میدهیم که شما از
آن چیزها عاجزید مثل اینکه شما عبا بر دوش دارید ،عبا بهدوشی را ببینید
که آمد در میان شما بنا گذارد سخن علمی گفتن میگوید من هم عبا بهدوش
هستم مثل شما ،لکن در این عبای من عالمی است که علوم ما کان و ما
یکون را میداند .دستی در آستین است و آن دست با آستینش یک کار غریب
خوبی ابراز میدهد معنیش این است که بدان که در اندرون این آستین دستی
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قوی هست .آیا نمیبینی که اگر مشت بر کله فیل بزند او را نرم میکند؟
همچنین ائمه که در لباس بنیآدم ظاهر شدند این لباس چیزی که از ائمه
حکایت میکند این است که معجزی ابراز بدهد از این بدن که معلوم است
در اندرون این بدن عاجزی مثل ما نیست و در این بدن آدم بسیار بزرگی
است ،در این بدن نوری از انوار خدا است و ظهوری از ظهورات خداوند
عالم است نهایت به این لباس برای ما ظاهر شده .پس از این جهت پیغمبر
ما و ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین و پیغمبرانی که حجت رب
العالمین بودند ،جمیع آنها ابراز علم و حکمت و معجز در میان قوم خود
کردند تا قوم بدانند که اینها از جانب خدا آمدهاند و آنها عالمند.
خالصه وقتی آمدند در میان بنیآدم و لباس بنیآدم پوشیدند قرآن را برای
بنیآدم خواندند به زبان بنیآدم به لغتی که قدرت شنیدن آن را داشتند و
ممکنشان بود آن را بفهمند به آنطور قرآن را برای بنیآدم خواندند ولکن این
را هم بدانید که بنیآدم را خداوند خلق کرده پیش از آسمان و زمین و عرش
و کرسی و افالک و عناصر به چهار هزار سال قبل از این عالم .آنها را در
عالم ذر آفرید و چهار هزار سال عالم ذر قبل از این دنیا بود ،بنیآدم را در
آنجا خلق کرد و پیغمبران را در آنجا به سوی ایشان فرستاد و هرکس ایمان
آورد ،آنجا ایمان آورد و هرکس کافر شد ،آنجا کافر شد .پس پیغمبران در
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آن عالم مبعوث بر بنیآدم شدند و بعضی از بنیآدم مومن شدند و بعضی کافر
شدند و هنوز نه این عرش بود و نه این کرسی و نه این افالک و نه این عناصر.
اینها را داشت لکن به طور همان عالم .پس اگر در قرآن ذکر عرشی هست
برای بنی آدم ،عرش آن عالم است اگر ذکر کرسی است کرسی آن عالم
است ،اگر ذکر آسمانست آسمان آن عالم است ،اگر ذکر زمین است زمین
آن عالم است ،ذکر بری بحری کوهی دریایی هرچیزی هست همه مال آن
عالم است مال این عالم نیست و شخص عالم که در عالم بنیآدم قرآن را
معنی میکند ،به آنطور میکند .پس این شخص جاهل که اینها را میشنود
میگوید فالنی تأویل میکند .این نفهمیده که این قرآن از کجا آمده ،از چه
عالمها فرود آمده و در هر عالمی چه معنی داشته است .به خیالش میرسد
که قرآن همین است که در این دنیا میخواند بلکه قرآن پیش از آنکه این دنیا
خلق بشود بود و اگر پیش از این ،این قرآن نبود حضرت امیر وقتی تولد
میکرد آن را نمیخواند و حال آنکه هنوز قرآن نازل نشده بود .پس قرآن
همیشه با پیغمبر بود و همیشه با ائمه طاهرین بوده و هست .این است که
حضرت رسول فرمود من از میان شما میروم و دو چیز بزرگ در میان شما
میگذارم کتاب خدا و عترت من ـ اهل بیت من ـ این دو از هم جدا نمیشوند
تا بر سر حوض بر من وارد شوند .مقصود این است که این قرآن از عترت
جدا نمیشود و عترت از قرآن جدا نمیشوند این قرآن روحی است در تن
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پیغمبر .نمیبینی خدا میفرماید اوحینا الیک روحا من امرنا ماکنت تدری ما
الکتاب و ال االیمان ما وحی کردیم به سوی تو روحی را که از امر ما بود و
تو نمیدانستی نه کتاب را و نه ایمان را .پس قرآن مانند روح است در تن
پیغمبر و در چندین هزار دهر پیغمبر بیجان نبود ،در این چندین هزار دهر
پیغمبر بیعلم نبود که باید بیاید در این دنیا و مدتها جاهل بشود تا بعد از آنی
که قرآن بر او نازل شد آن وقت عالم بشود ،هرگز پیغمبر بیکتاب نبوده.
پس در عالم اناسی قرآن معنی داشت ولکن مناسب همان عالم ،پس اگر در
قرآن است که اقیموا الصلوه این امر به بنیآدم است و باید نمازی مناسب آن
عالم بکنند ،اگر در قرآن است زکات بدهید باید زکات مناسب آن عالم
بدهند ،اگر فرمایشی کرده حج کنید حج آن عالم است و آن مثل حج این
عالم نیست .حج این عالم تا زمینی نباشد و راهی نباشد و خانه خاکی و این
اوضاع خاکی نباشد و این رفتن دنیایی نباشد ،نمیشود و خداوند انسان را
قبل از همه اینها خلق کرده به چهار هزار سال و اگر مکلف بودند به اینطور
حج کنند آن وقت که اینها نبود چه میکردند؟ و اگر بگویی آن وقت مکلف
نبودند خالف قرآن گفتهای .میفرماید ماکانوا لیومنوا بما کذبوا من قبل
ایمان نمیآورند به آنچه در عالم ذر ایمان نیاوردند ،آنچه را این مردم در عالم
ذر تکذیب کردهاند به آن ایمان نمیآورند در اینجا .پس معلوم است آنجا هم
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مکلف بودهاند اما نه مثل اینجا تکلیف آن عالم مناسب آن عالم است.
میفرماید و اذ اخذ ربک من بنیآدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی
انفسهم ا لست بربکم آن عالم عالم الست است ،آن عالم عالم ذر است و
در آن عالم خداوند مردم را مکلف کرده از این جهت در آن عالم پیغمبر به
سوی ایشان فرستاده و تکلیف به ایشان کرده عبادات را .حاال از جمله
تکالیف که در آن عالم بر بنیآدم شده حج آن عالم است که باید بروند و
حج کعبه آن عالم را کنند .و مقصود ما در این چند سال در این مدتهای
مدید که شرح این آیه را میکردیم و در آن حرف میزدیم همه مقصود حج
آن عالم بود و مقصود شرح احوال کعبه آن عالم بود و شرح صفات کعبه آن
عالم بود و شرح این بود که مردم چگونه باید در آن عالم حج کنند و ان اول
بیت وضع للناس در آن عالم یعنی چه؟ آن خانه کدام خانه است و چیست
للذی ببکه؟ و آن خانه که در زمین بکه آن عالم بنیاد شده کدام خانه است؟
و بکه آن عالم یعنی چه؟ و چگونه آن خانه مبارک است و هدی است برای
اهل عالمها؟ و در آن عالم چگونه خدا آیات بیناتی قرار داده بود؟ و چگونه
حرم امن خود قرار داده بود و مقام ابراهیم را در او قرار داده بود؟ و چگونه
بر ذمه مردم بود که حج آن خانه کنند؟
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حاال میباید خانه را در آنجا پیدا کنیم و بشناسیم و اینها را بفهمیم و معنی
حج آن را بفهمیم و خیال مکن که حج آن عالم به چه کار امروز من میآید،
بلکه چنین نیست .اگر در این دنیا آن حج را فهمیدی و آن کعبه را شناختی
و حج آن خانه را کردی ،تو از مردمانی هستی که در آن عالم حج آن کعبه
را کردهای و به زیارت آن خانه مشرف شدهای .آیا نمیبینی تو اگر در این
دنیا والیت علی بن ابیطالب را نداشته باشی کاشف از این است که در عالم
ذر والیت علی بن ابیطالب را نداشتهای؟ اگر در اینجا والیت علی را به عمل
آوردی در آنجا هم به عمل آوردهای .مگو چه حاصل دارد برای من نماز آن
عالم را بفهمم .تو اگر نماز آن عالم را نفهمی و نماز در این دنیا بجا نیاوری
کافر میشوی اگر اینجا بجا نیاوردی معلوم میشود آنجا بجا نیاوردهای و
اگر در اینجا نماز کردی و ظاهرش را به عمل آوردی و باطنش را به عمل
آوردی دلیل این است که در آن عالم نماز کردهای .و همچنین است حج آن
عالم .و حاال ما میخواهیم بفهمیم معنی آن حج را و به عمل بیاوریم و وقتی
بجا آوردیم کاشف از این میشود که در آن عالم بجا آوردهایم.
پس در این مدت مدید که در این آیه سخن میگفتیم شرح کعبه آن عالم را
میکردیم که چگونه اول خانه است و چگونه برای منفعت مردم وضع شده
و مدتهای مدید در معنی آن سخن گفتیم .هرکس یادش هست ملتفت
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میشود و چگونه در این خانه است آیات بینات و مقام ابراهیم و کلمه کلمه
را عرض کردهام و مقصود این بود که آن کلمهها را جفت کنیم و بهم
بیندازیم و امروز آنها را جفت نمیتوان کرد و مجلس به طول انجامیده .پس
همان کالمی که در دست بود که برای مقدمه گفتیم ،همان را تمام میکنیم.
بعد از آنیکه عالم انسان و بنیآدم را آفرید خداوند عالم جن را آفرید و باز
پیغمبر را به سوی ایشان فرستاد و پیغمبر لباسی از جنس ایشان در بر کرد و
به شکل ایشان شد و در میان ایشان راه رفت و تکالیف الهی را به آنها رسانید
و باز جن هم قبل از اوضاع این عالم بود و هنوز این اوضاع نبود .بعد از آنی
که خلقت عالم جن تمام شد خداوند بنیاد کرد عالم حیوانات را و بعد از او
عالم نباتات را و بعد از او جمادات را آفرید و آسمان و زمینی خلق کرد و
این اوضاعی که میبینید و بعد از آنیکه این عالم را خلق کرد پیغمبر را نازل
کرد به این عالم .عالم به عالم آمد تا به اینجا نازل شد .انا انزلنا الیکم ذکرا
رسوال رسول را خداوند عالم از آن مقام قرب ،از آن درجات عالیه به این دنیا
فرود آورد .اول او را فرود آورد به درجه پیغمبران ،بعد از آن پیغمبران را فرود
آورد تا به عالم بنی آدم ،بعد از آن بنیآدم را فرود آورد به همانطوری که
عرض کردم تا به این عالم .بعد از آن زبان پیغمبران را و زبان پیغمبر و ائمه
سالم اهلل علیهم را گشود به علم خود و حکمت خود .بعد از آن نازل کرد
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اینجا این قرآن را به زبان همین خاکیان و آیه آیه پیغمبر برای مردم میخواند
و این قرآنی است که آنجا روان بود در تن پیغمبر و در هر عالمی هم چنین
شد تا در این عالم آیه آیه برای مردم خواند.
مثلی برای این عرض کنم ،شما قصیدهای از بر میکنید بعد از آنی که از بر
شدید میروید پی کار خود ،پس از ده روز در مجلس نشستهاید صحبتی
اتفاق میافتد یک شعری از شعرهای آن قصیده را میخوانید .باز مجلسی
دیگر صحبتی دیگر میشود شعری دیگر از شعرهای آن قصیده را میخوانید
از آن مجلس برمیخیزی و باز مشغول میشوی به کار خود ،میروی مجلسی
دیگر صحبتی دیگر اتفاق میافتد ،شعری دیگر از قصیده میخوانی و هکذا.
همچنین پیغمبر این قرآن را میدانست قبل از آنیکه پا به دایره این عالم
گذارد و در ظاهر مبعوث شود لکن هر واقعهای هر قضیهای که اتفاق میافتاد
خداوند مثلی از برای آن حالت به خاطر پیغمبر میآورد و پیغمبر آنچه به
خاطرش میرسید میخواند و گفت خدا بر من چنین نازل کرده و راست هم
میگفت خدا نازل کرد قرآن را بر پیغمبر قل نزله روح القدس من ربک
بالحق .نزل به الروح االمین علی قلبک لتکون من المنذرین .تبارک الذی
نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا مبارک است آن خدایی که قرآن
را نازل کرد بر بنده خود محمد صلی اهلل علیه و آله تا اینکه از برای اهل هزار
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هزار عالم پیغمبر بوده باشد و این قرآن را خدا بر او نازل کرده بود که بخواند
و در هر عالمی به طور آن عالم خواند بعد از آنیکه به این عالم آمد همان
قرآن به طور صداهای این عالم جاری شد و به طور حروف و کلمات این
عالم بر قلم کاتبان و بر قلم حضرت امیر جاری شد .پس چون چنین شد حاال
معنی دارد مناسب این دنیا حاال اگر در این قرآن آسمان میشنوید آسمان این
عالم است ،زمین میشنوید زمین این عالم است ،نماز کنید همین نماز است،
اگر شنیدهاید که روزه بگیرید همین روزه است ،اگر گفته حج کنید حج
این عالم را باید کرد .باید به عرفات این عالم رفت و از آنجا آمد به مشعر
این عالم و از آنجا به منی و از آنجا به مکه وقتی طواف خانه این عالم را
کرد ،این میشود حج البیت .پس در هر عالمی حجی است و همه مطلب و
تمام مقصود ما آن بود که آن حجی که در عالم بنیآدم است بیان کنیم چطور
است .و شاید این را هم ملتفت شده باشید که چون خداوند ،هزار هزار عالم
آفریده است چنانکه میفرماید خداوند عالم خلق کرد هزار هزار عالم و هزار
هزار آدم که این عالم آخری آن عالمها است و این آدم آخری آن آدمها است.
پس چون دانستید که خدا هزار هزار عالم آفریده و دانستید که پیغمبر پیغمبر
است بر جمیع ما سوی اهلل و در هر عالمی قرآن را دانسته و خوانده و به طور
آن عالم معنی کرده ،پس هر کلمه از کلمات قرآن هزار هزار معنی در هزار
هزار عالم دارد و تفاضل علمای شیعه بلکه تفاضل علمای بنیآدم و تفاضل
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شیعه آل محمد علیهم السالم در این است که هرچه از معنیهای این قرآن
بیشتر بدانند آنقدر علمشان بیشتر است ،آنقدر شرفشان بیشتر است و آنهایی
که تمام علمشان به این ضرب ضربوا است و علم قرآن را همین میدانند بلکه
از این کمتر و میگویند که پانصد آیه است که برای احکام در قرآن است و
باقی دیگر همه قصص و حکایات و چیزهای دیگر است همینقدر را از قرآن
گرفتهاند و آن را هم به رأی خود گرفتهاند نه به تفسیر آل محمد علیهم السالم
 .یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم غافلون.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من
دخله کان آمنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
در هفتههای گذشته تفسیری از تفسیرهای این آیه شریفه در دست بود و آن
تفسیر باطن این آیه بود و کلمه کلمه این آیه را به طور آن باطن معنی کردیم
تا آنکه به انجام رسید .بعد از آن خواستیم کلمه کلمه آن را بهم بیندازیم و
ببینیم نتیجه چه داد و آن معنی باطنی که مقصود بود چه بود و آن کیست و
چیست .و برای این معنی مقدمهای عرض کردم و عرض کردم که بعد از
آنیکه خداوند عالم بنیآدم را آفرید در عالم ذر که چهار هزار سال قبل از
این عالم باشد ،و بنیآدم را خداوند چهار هزار سال قبل از این عالم خلق
کرد و پیغمبر را به سوی ایشان به رسالت فرستاد و این قرآن را به آن پیغمبر
انعام کرد و امر کرد که بنیآدم را به این قرآن هدایت کند و این قرآن را برای
ایشان بخواند و از برای این قرآن در آن عالم معنیها بود و نه این است که
صفحه | 513

معنی قرآن همین است که مردم در این دنیا میفهمند و آسمانی که در این
قرآن ذکر شده است ،آسمان همین عالم باشد و زمینی که در این قرآن ذکر
شده است زمین همین عالم باشد ،دریاش دریای این عالم باشد ،صحرای او
صحرای این عالم باشد بلکه قرآن در هزار هزار عالم بوده در هر عالمی از
برای او معنی بوده که مناسب آن عالم بوده و اهل آن عالم معنی آن را
میفهمند و بنابراین در عالمی که بنیآدم را آفرید که عالم ذر باشد و چهار
هزار سال قبل از این عالم بوده قرآن در آن عالم معنی داشته و پیغمبر قرآن را
در عالم آنها برای آنها به طور آنها خواند و حاال که به طور آن عالم خواند
این آیه شریفه را هم برای اهل آن عالم خواند و در این چند مدت درصدد
شرح آن بودیم و چون این آیه شریفه در صفت خانه کعبه است و فضل خانه
کعبه در آن معلوم شده و فریضه بودن حج را بیان فرموده لهذا در آن عالم
هم خواستیم خانه خدا را بفهمیم و فضائل آن خانه را بشناسیم در آن عالم و
حج آن خانه را ان شاء اهلل به عمل آوریم.
پس عرض میکنم که در آن وقتی که خداوند بنیآدم را خلق کرد و هنوز نه
عرش بود نه کرسی نه افالکی نه عناصری و در آن عالم برای خدا خانه بود
ولکن خانه خدا در عالم بنیآدم نه مثل خانه خداست در این عالم خاکی.
در اینجا چون عالم عالمی است خاکی پس خانه خدا هم در اینجا خانه
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خاکی باید باشد ،خانه خدا در این عالم از جنس این خاک باید باشد.
نمیبینید خانهای که خدا دارد در آسمان هفتم که بیت المعمور به او
میگویند ،ضراحش هم میگویند ،دیگر آن خانه را که از سنگهای کوهها
و گچهای این دنیا نیافریده بلکه آن خانه را از طینت آسمان و از جنس آسمان
آفریده .همچنین در عرش خداوند عالم خدا را خانهای است و آن هم خانه
خداست و آن خانه را از جنس عرش و از طینت عرش آفریده نه از طینت این
سنگ و گل این دنیا و نه از طینت آسمانها بلکه آن خانه را از نور عرش و از
جنس عرش آفریده .حاال خانهای که در عالم بنیآدم آفریده از جنس خاک و
گل این دنیا نباید باشد و از جنس آسمانها نباید باشد و از جنس این عرش
و طینت این عرش نباید باشد بلکه باید از جنس خاک بنیآدم و از طینت
بنیآدم باشد و خاک بنیآدم به چندین مرتبه از عرش لطیفتر است به جهت
آنکه خدا انسان را چهار هزار سال پیش از این عالم آفریده و وقتی انسان را
آفرید نه عرشی بود نه کرسیی نه افالکی نه عناصری .پس خانه خدا در آن
عالم باید از جنس آن عالم باشد و از مصالح آن عالم باید باشد و از این
عجب مکنید .نه هر خانهای باید به شکل خانههای خاکی باشد بلکه هر
خانهای در هر عالمی که هست به طوری که مناسب آن عالم است باید
باشد .آیا نمیبینید که خانهای که برای شمشیر میسازند غالف شمشیر است
و آن را به شکل شمشیر میسازند؟ کج میسازند تا مناسب شمشیر باشد.
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خانهای که برای کارد میسازند به شکل آن میسازند ،پیاله نعلبکی خانهای
دارد و آن جعبه که برای آنها درست میکنند خانه آن است و باید به شکل
او باشد .پس معلوم شد که خانه هر چیزی باید مناسب با او باشد .پس در
این عالم خاکدان خانه را مناسب این عالم ساخته و مناسب آنچه در این عالم
ظاهر است ساخته و اما آن خانهای که در رتبه بنیآدم ساخته از مصالح انسانی
ساخته و از خشت و گل انسانیت آن خانه را ساخته نه از خشت و گل
جمادی .پس معلوم شد که خانهای که در عالم انسان ساخته شده از خشت
و گل انسانیت ساخته شده و خشت و گل انسانیت همه صاحب شعور است
و همه صاحب ادراکست .آیا نشنیدهای که در و دیوار و زمین و قصر و نهر
و جمیع آنچه در بهشت است همه زنده است و تکلم میکند؟ درخت با
مومن سخن میگوید ،مرغ بهشت سخن میگوید ،در کنار نهرها از زمین
خیرات حسان میروید و آن حوریههایی هستند که از لب نهرهای بهشت
سبز میشوند و حوریند و اینکه میگویند جزاک اهلل خیرا ـ خدا خیر به تو
بدهد ـ یعنی یکی از آن حوریههایی که در بهشت است به تو دهد و آنها
خیراتی هستند که از زمین میرویند و سبز میشوند و زندهاند.
باری مقصود این بود که در و دیوار بهشت چون زندهاند ،جای انسانی است
و همه صاحب شعور و عقل و حیات هستند .همچنین خانهای که در عالم
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بنیآدم ساخته از خشت و گل انسانی باید باشد .پس در آن عالم خانه خداوند
صاحب عقل است صاحب روح و حیات است ،صاحب چشم و گوش و
زبان و دهان است .حرکتهای از روی اراده میکند مثل سایر بنیآدم و
میگردد و چون این عالم عالم جماداتست خانهاش حرکت نمیکند لکن
نمیبینی بیت المعمور چگونه حرکت میکند آسمانها جای حیاتست پس از
این جهت خانهای که خدا دارد در آسمان آن هم میگردد و حیات دارد.
همچنین خانهای که خدا در عرش دارد چون از جنس عرش است و عرش
حیات دارد و میگردد ،آن خانه هم میگردد و در هر شبانهروزی یک دوره
آن خانه میگردد .همچنین خدا را خانهای است در باالی عرش که آن را
قلعه بسم اهلل الرحمن الرحیم میگویند .یک دیوار او «بسم» است و یک
دیوار او «اهلل» است و یک دیوار او «الرحمن» است و یک دیوار او «الرحیم»
است و چهار نهر از اطراف او جاری میشود یک نهر از حلقه میم بسم بیرون
میآید و یک نهر از حلقه های اهلل بیرون میآید و یک نهر از حلقه میم الرحمن
بیرون میآید و یک نهر از حلقه میم الرحیم بیرون میآید و آن را قلعه بسم
اهلل الرحمن الرحیم میگویند و در باالی عرش است و حرکت میکند و دائم
آن قلعه در گردش است .وقتی خانه جمادی شد از جای خود حرکت
نمیکند لکن وقتی بنیاد خانه از خشت و گل حیات شد گردش میکند و
حرکت میکند .همچنین خانه خدا که در عالم انسانیت ساخته میشود
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خانهای است که صاحب تدبیر میشود ،صاحب علم میشود ،صاحب
حکمت میشود ،صاحب صنعت میشود و همه کارها از او برمیآید .وقتی
که صاحب شعور شد راه هم میرود و شکل آن خانه تمام مناسب آنچه در
آن عالم است باید بروز کند .چون از این خانه ،خدا نمیخواست سخنی ابراز
بدهد پس این خانه دهانی و دندانی و زبانی ضرور نداشت .از این خانه
نمیخواست صنایع عجیبه غریبه ابراز بدهد دست و پایی در کار نداشت،
انگشتان و بندهایی ضرور نداشت از این خانه علمی نمیخواست ابراز بدهد
پس این خانه سری و فکری و خیالی و تدبیری ضرور نداشت لکن در آن
عالم که خانه خدا از خشت و گل انسانیت ساخته شده ،از آن خانه خیلی
عجایب میخواهد ابراز دهد چون میخواهد از آن خانه سخنهای خود را ابراز
بدهد جایی مثل دهان برای آن خانه قرار داده .چون از آن خانه میخواهد نظر
رحمت به سوی بندگان کند دو چشم برای آن خانه قرار داده .چون از آن
خانه برای شنیدن اصوات دعاکنندگان و خوانندگان او را گوشی ضرور بود،
در آن خانه دو گوش قرار داده .چون از آن خانه میخواهد عطاها به بندگان
کند و انعامها به خلق خود نماید ،برای آن خانه دستی ضرور است .و همچنین
برای او اعضائی و جوارحی و سری و فکری و خیالی و شعوری ضرور است.
پس از این جهت خدا در آن عالم خانهای که خواست بنا کند از خشت و
گل انسانیت بنیاد کرد .خشتهای اخالق حمیده و صفات پسندیده مشتمل بر
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انوار قدس و جالل و عظمت و کبریای خداوند عالم خالصه خانهای عجیب
خداوند عالم در آن عالم بنیاد کرده که هرکس آن خانه را ببیند و به طوری
که بایست بشناسد از انوار قدس و جالل و عظمت و صفات کمال او هرآینه
مدهوش خواهد شد و به طوری محبت آن خانه را پیدا کند که به حد عشق
برسد که از هرجایی او را ببیند .ولکن مردم آن خانه را ندیدهاند و طاقت
دیدار آن خانه را ندارند.
باری خداوند عالم در رتبه بنیآدم برای خود خانهای معظم بنیاد کرده که
بنیاد او از خشت و گل انسانیت است و مقصود ما در این مدتهای بسیار همه
همین بود که شرح آن خانه را بیان کنم و بشناسانم اگرچه آن خانه را بشخصه
خدا قرار نداده که کسی بشناسد ولکن صفات او را این روزها میتوان بیان
کرد ،نوع این خانه را میتوان بیان کرد زیرا که مردم تسلطی بر سر نوع
ندارند ،به نوع کاری نمیتوانند بکنند .آبهای دنیا را که نمیتوانند تمام کنند
و آن حوض معین را هم که نشان نمیدهند ،همین تعریف آب را میکنند.
پس نشان نمیدهد خدا آن حوض معین را ولکن تعریف آب را فرموده و
رخصت تعریف داده به جهت آنکه بر این نوع خوفی و حرجی نیست ان شاء
اهلل ولکن شخص را نمیتوان بیان کرد.
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پس برای معرفت نوع آن خانه میگویم که از خشت و گل انسانیت است و
بانی او ابراهیم اولست و اذ یرفع ابرهیم القواعد من البیت و اسمعیل ربنا تقبل
منا انک انت السمیع العلیم میفرماید و اذ یرفع ابرهیم القواعد من البیت و
اسمعیل صلوات اهلل و سالمه علیهما و آلهما آیا این ابراهیم و اسمعیل را
میشناسی؟ ابراهیم اول محمد است صلی اهلل علیه و آله « .بر» و «هیم» بر،
یعنی نیکی کرده است در طاعت خداوند عالم و هیم یعنی تشنه شده است
در محبت خدا و چنان در محبت خدا تشنه است که از جمیع ماسوی بریده
و متحیر و حیران در خداوند شده و گفته رب زدنی فیک تحیرا پس آن
حضرت ابراهیم اول است صلی اهلل علیه و آله و از این جهت ابراهیم ،ابراهیم
شد که نماینده ابراهیمی او بود و اسمعیل اول ،حضرت امیر است صلوات اهلل
و سالمه علیه و حضرت اسمعیل ذبیح است و حضرت امیر هم در راه خدا
ذبح شد به طور حقیقت .و اما این اسمعیل به طور حقیقت ذبح نشد اگر آن
ابراهیم اسمعیل را خوابانید و خواست او را ذبح کند ،این اسمعیل را هم که
حضرت امیر باشد حضرت پیغمبر آن بزرگوار را بر جای خود برای ذبح
خوابانید آن شب که از مکه میگریخت حضرت امیر را در جای خود
خوابانید وقتی که کفار عزم کرده بودند آن شب بریزند در خانه پیغمبر و او
را بکشند پیغمبر صلی اهلل علیه و آله علی بن ابیطالب را طلبید و گفت چنین
خیالی دارند که بریزند در خانه و مرا بکشند ،آیا تو در جای من میخوابی و
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جان خود را فدای من میکنی؟ حضرت امیر راضی شد و تمکین کرد که به
عوض پیغمبر کشته شود ،عرض کرد تو بگریز و جان خود را به سالمت ببر،
من به جای تو میخوابم و رفت در جای پیغمبر خوابید و دعای لیله المبیت
را خواند که امسیت اللهم معتصما بذمامک باشد که صبح باید سه مرتبه و
شب باید سه مرتبه خواند و شر آن کفار رفع شد و جان خود را فدا کرد
نهایت خداوند عالم مشیتش قرار گرفت که حضرت امیر را نجات بدهد و
کفار وقتی آمدند دیدند حضرت امیر است برگشتند.
غرض ابراهیم اول پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله و اسمعیل اول حضرت
امیر است صلوات اهلل و سالمه علیه و این دو بزرگوار خانهای بنیاد کردهاند
به دست مبارک خود و آن خانه را مصلی قرار دادهاند و آن خانه را مرجع
خلق قرار دادهاند و آن خانه را قبله انام قرار دادهاند و آن خانه اول خانهای
است که برای منفعت مردم آن خانه را در زمین بنیآدم قرار دادهاند و او اول
انسانی است که در عرصه بنیآدم پیدا شده و آن خانه به دسترنج محمد و علی
صلوات اهلل و سالمه علیهما و آلهما پیدا شده .قال سلمان علم علم االول و
االخر قیل علم علم االول و االخر؟ قال بل علم علم محمد و علی فرمودند
سلمان دانست علم اولین و آخرین را .راوی پرسید علم اولین و آخرین را؟
فرمودند بلکه دانست علم محمد و علی را ،دارای علم محمد و علی شده.
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پس محمد علم خود را به سلمان آموخته و علی علم خود را به سلمان آموخته.
فرمودند نحن خزان اهلل فی الدنیا و االخره و شیعتنا خزان علومنا ماییم
خزانهداران علم خدا و شیعیان مایند خزانهداران علم ما .پس اگر شیعه علم
ایشان را داشته باشد او خزانهدار علم ایشانست و صندوقدار ایشانست و
هرگاه داشته باشد از علم بغنوی و آمدی و ترمذی و ابوحنیفه و شافعی و
مالکی و حنبلی ،هرآینه صندوقدار مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی است.
صندوقدار امام کسی است که جواهرهای علم امام را در خزانه دل داشته
باشد نه آن پشکلها و پهنهای ابوحنیفه و مالکی را در خانه داشته باشد.
تا کی باشی چون خرمگسان
لرزی به سر فضالت کسان

کسی که علم ایشان را در سینه خود جا داده ،پس او صندوقدار و طویلهدار
پهنها و پشکلها و خرمهرههای ابوحنیفه و شافعی و مالکی است نه خزانهدار
علم امام.
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باری محمد و علی علم خود را به سلمان آموختند و هریک علوم خود را در
سلمان گذاردند .و اذ یرفع ابرهیم القواعد من البیت یعنی این سلمان را محمد
رفیعالشأن و جلیلالقدر کرده یرفع اهلل الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم
درجات خداوند مومنان را و علما را رفیعالشأن و رفیعالدرجات کرده و
رفعت به ایشان داده پس و اذ یرفع ابرهیم القواعد من البیت یعنی محمد علوم
خود را به سلمان آموخت و قواعد او را رفیع کرد و او را رفیعالشأن قرار
داده و اسمعیل همچنین اسمعیل اول که حضرت امیر باشد صلوات اهلل و
سالمه علیه قواعد او را رفیع کرد .قواعد یعنی پیها حضرت امیر هم پیهای
خانه را بلند کرد .پس پیهای خانه وجود سلمان به دسترنج محمد و علی
رفیعالشأن شد .پس ببینید آیا خانه بدن او مقصود است؟ اما بدن او که مقصود
نیست بلکه خانه ایمان او مقصود است و اینکه پی وجود سلمان از چیست و
خانه علم و عقل سلمان مقصود است .پس قاعدههای عقلی و علمی و ایمان
سلمان به دسترنج محمد رفیعالشأن شده و چون به دسترنج محمد است رفیع
است و مرفوع و اگر به دسترنج اعدا ساخته شده بود منکوس بود .ا فمن
یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم پس سلمان
به راستی در راه راست راه میرفت ولکن اعدا منکوس هستند و سرازیر و
دمرو هستند و روشان به پایین است و پشتشان به باال است چنانکه بود آن
دویمی لعنه اهلل .پس آنکس که به دسترنج اعدا ساخته شده منکوس شده و
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مانند حیوانات پشتش به مبدء و روش به زمین است و رفیعالشأن نیست و
سرنگون است اما آنکسی که به راستی در راه راست به استقامت و
درستی(راستی ) میرود آن رفیعالشأن و جلیلالقدر است.
پس قواعد علم و عقل سلمان به دسترنج محمد و علی رفیعالشأن و
جلیلالقدر شده است نمیبینی خدا میفرماید فی بیوت اذن اهلل انترفع و یذکر
فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و االصال رجال التلهیهم تجاره و ال بیع عن
ذکر اهلل آن خانههای رفیعالشأن رجالی هستد که به هیچ وجه از ذکر خدا
غافل نمیشوند .پس آن خانهای که در عرصه انسانی بنیاد شده ،آن خانه را
ابراهیم و اسمعیل ساختهاند .یعنی آن شیعه را ،آن مومن کامل را ،آن عالم را
خلیفه خود کردهاند و او آنی است که فرمودند اما الحوادث الواقعه فارجعوا
فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اهلل یعنی آن حادثههایی و
واقعههایی که روز به روز در میان شما شیعیان پیدا میشود و آن حاجتهایی
که روز به روز بهم میرسانید بروید پیش راویان حدیث ما که آن راویان
حجت مایند بر شما و من حجت خدایم .میفرماید آنها حجت مایند بر شما
که روز قیامت به این راویان بر شما احتجاج میکنیم و میگوییم که مابه
واسطه این جماعت دین خدا را به شما رسانیدیم و آن جماعت هم شهادت
میدهند که شما دین خدا را به ما بار کردید و ما هم آنها را به دوش کشیدیم
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و بردیم پیش ضعفای شیعیان شما لکن بعضی پذیرفتند و بعضی نپذیرفتند و
چون راویان حدیث چنانکه عرض کردم حجتهای امامند فرمودند ال عذر
الحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا و قد عرفوا انا نفاوضهم
سرنا و نحملهم ایاه الیهم یعنی هیچ شیعهای عذر ندارد که کالم راویان ثقه
و عدل را رد کند و حال آنکه دانستهاند که آل محمد علم خود را به آنها
سپردهاند و آنها را حامل این امر کردهاند که بیاورند به سوی ضعیفان .پس
حاال ضعیفان اگر رد کنند کالم راویان عدل و ثقه را ،دیگر چه از دین خدا
باقی میماند؟
باری ،خداوند عالم اسرار خود را و علم خود را ،تمام علم خود را به محمد
آموخت صلی اهلل علیه و آله نه به غیر او و محمد صلی اهلل علیه و آله تمام
علم خود را به علی بن ابیطالب آموخت نه به غیر او و همچنین علی بن
ابیطالب تمام علم خود را به امام حسن آموخت نه به غیر او و امام حسن
تمام علم خود را به امام حسین آموخت و همچنین امامی پس از امامی.
غرض ،علم خدا در سینههای مقدس ایشان بود و هیچکس شریک ایشان نبود
و ایشان علم خدا را در سینه راویان قرار دادند و به آنها سپردند و راویان را
فرمودند که شما به ضعیفان شیعه برسانید و ضعفا باید از راویان تصدیق کنند
و اگر بنا باشد که کسی راویان را تصدیق نکند دینی براشان باقی نمیماند به
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جهت آنکه نه محمدند نه علی و نه خود میتوانند از خدا بگیرند ،نه ولی و
نه قبولکننده از ولی هستند .پس دیگر چه دینی براشان باقی میماند؟ پس
ولی علم خود را بار کرده بر شیعیان و آن علم را در سینههای راویان ثقه
گذارده و آنها را فرستاده به سوی ضعیفان شیعه .پس فرمود ال عذر الحد من
موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا و قد علموا انا نفاوضهم سرنا و
نحملهم ایاه معذور نیستند احدی از موالیان ما که شک کنند در آنچه راویان
ثقه از ما روایت کنند و حال آنکه دانستهاند که اسرار ما اهلبیت پیش راویان
حدیث ما است .اگر پیش آنها نیست اسرار ما ،پس پیش کیست؟ اگر از آنها
نپذیری از که میپذیری؟ و از کجا به خدا میرسی؟ و از کجا به رسول
میرسی؟ و از کجا به امام میرسی؟ پس چون حتم شد که مابین ضعفای
شیعه و امام ،راویان باشند فرمود اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه
حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اهلل یعنی آنچه از برای شما رو میدهد،
احتیاجی به شما دست میدهد در امر دین ،رجوع کنید به راویان حدیث که
آن راویان را من حجت خود قرار دادهام بر شما و من حجت خدایم آنها
حجت منند کذلک چنانکه خدا محمد را قرار داد و او را حجت بر خلق
کرد ،محمد هم صلی اهلل علیه و آله آل خود را قرار داد و آنها را حجت کرد
بر خلق ،آل او هم علماء را قرار دادند و آنها را حجت کردند بر خلق از این
جهت فرمودند انظروا الی رجل منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و
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حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا
حکم بحکمنا و لمیقبل منه فکأنما بحکم اهلل استخف و علینا رد و الراد علینا
کالراد علی رسول اهلل و هو علی حد الشرک باهلل یعنی نظر کنید ای شیعیان
به سوی آن شیعه که احادیث ما را روایت میکند و در آن احادیث تفکر
میکند و احکام ما را از آن احادیث بیرون میآورد و راضی باشید که او
حاکم بر شما باشد به جهت آنکه من که امامم و از جانب خدا هستم او را
حاکم بر شما کردم اگر شما تمکین و تصدیق اهل بیت را دارید پس راضی
باشید که او حاکم بر شما باشد پس بعد از آنیکه دانستید که او از جانب ما
حاکم است پس اگر حکمی بکند برای شما و از او قبول نکنید بدانید
چنانست که به حکم ما استخفاف کردهاید و بر ما رد کردهاید و رد بر ما
رد بر رسول خداست و آن در حد شرک به خداست حدش حد شرکست.
پس هرکس حکم آن حاکم را رد کرد بدانید که حکم خدا را رد کرده است
و چقدر مردم در این امر سستند و چقدر از این امر غافلند .آیا تعجب نمیکنی
که اگر کسی حکم وکیل الملک را در کرمان رد کند رد بر ناصر الدین شاه
کرده و حکم او را وازده است؟ آیا گمان میکنند که حکمرانی محمد و آل
محمد سالم اهلل علیهم از ناصر الدین شاه کمتر است و راویان از وکیل الملک
کمترند و طاعتشان فریضه نیست؟ حاشا اگر کسی همچو چیزی بگوید که
شیعه نیست بلکه حکم محمد و آل محمد از این شاه محکمتر و ایشان
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حکمرانترند و اطاعت ایشان فریضهتر است و ایشان راویان را حاکم
کردهاند و چقدر مردم در این تهاون میکنند و این امر را سست میانگارند
و نمیدانند که به حد کفر میرسد و غافلند .مگر نمیدانی که اگر فقیه عادل
حکمی بکند و بگوید حکم اهلل این است و تو بگویی نه ،فی الفور کافر
میشوی؟ خیر ،اصال هیچ فکرش نیستند چکار به این کارها دارند همینقدر
بازار و دکان بگردد یا اینکه زن و بچهاش نمیرد دیگر ایمانش هرطور
میخواهد بشود .پس رد میکنند احکام خدا را و نمیدانند چه بر این مترتب
میشود و چطور خواهد شد و به این رد کردن چقدر از والیت محمد و آل
محمد دور میشوند و آیا کسی که کافر شد گمان میکنی بعد از کفرش
دیگر از شیعه آل محمد میتواند باشد یا دوستی او به کار بیاید؟ حاشا .آیا
گمان میکنی این سنیان هیچ دوست محمد نیستند؟ دوست محمدند در راه
دین جان دادهاند ،در راه دین جهاد کردهاند نماز میکنند ،روزه میگیرند،
گریه میکنند ،سر شب تا صبح عبادت میکنند ،آداب را بجا میآورند ،جان
میدهند درباره اسالم لکن وقتی خلیفه او را وازدند دیگر اینها به کار نخورد
حاال دیگر هرچه میخواهد جان بدهد .پس نه این است که احساس محبتی
به محمد نمیکنند و مطلقا محمد را دوست نمیدارند ،خیر دوست میدارند
و احساس محبت محمد را در دل خود میکنند ولکن براشان ثمری ندارد.
آیا گمان میکنید که یهود و نصاری خدا را دوست نمیدارند و خدا را
صفحه | 528

نمیپرستند؟ خیر ،خدا را میپرستند رهبان هم توشان هست که نان جو و
سرکه میخورد و واقعا طالب خدا هستند ولکن محمد را که وا زدند خسر
الدنیا و االخره شدهاند .سنیان عبادتها میکنند ،نمازها میکنند ،قرآن
میخوانند ،گریه میکنند .شبها بیدارند تا صبح چنان زهدی دارند که کمی
از شما آنقدر زهد دارند و چنان از حرام اجتناب میکنند که شما نمیکنید
و پیغمبر را هم دوست میدارند ولکن وصی او را وازدند و این محبت ثمری
براشان ندارد .همچنین وقتی حکم حاکمی را که از جانب خدا باشد وازدی،
آیا میخواهی احساس محبت امیرالمومنین نکنی و در دل تو هیچ محبت
امیرالمومنین نباشد؟ خیر هست لکن برای تو ثمری ندارد آن محبت.
این قاعده اهل تصوف است که میگویند علی را دوست میداریم و فضائلی
میخواند و آهی میکشد و یا موالئی میگوید و واقعا هم محبت دارد ولکن
مباحیمذهب است حاال هرچه میخواهد محبت داشته باشد و دوست بدارد
نماز هم نمیکند شریعت را وامیزند حاال این مشرکست به خدا هرچه
میخواهد موال موال بگوید و فضائل بخواند .موال موال گفتن به چه کار تو
میآید؟ وقتی شخص موال را دوست میدارد که مطیع موال باشد در آنچه
موال گفته و مخالف هوای خود باشد ،وقتی چنین شد آنوقت معلوم است
موال این عالم ربانی را نصب کرده و او را حجت خدا بر خلق قرار داده حکم
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این را حکم خود قرار داده ،رد بر این را رد بر خود قرار داده ،کسی که رد
قول این را بکند دیگر آن محبت به چه کارش میآید؟ دینش فاسد میشود
و میرود از پی کار خود .لکن این مردم کاری که میکنند معصیتی که
میکنند و دیدند در اعضا و جوارحشان طوری نشد یا خانهاش خراب نشد یا
زنش نمرد یا بچهاش نمرد یا مصیبتی به او نرسید یا یکپاره بالها بر سرش
نیامد خیال میکند که حاال که طوری نشد و بیچاره نمیداند که دینش
خراب شد و از دستش رفت و هی هرچه معصیت میکند میبیند طوری نشد
و خدا هم مهلت میدهد .و اگر بنا بود که کسی که دروغ میگوید خدا او
را گنگ کند در دنیا همان دروغگوی اولی گنگ میشد و دویمی هم برای
تجربه و دیگر کسی دروغ نمیگفت .پس خدا مهلت میدهد .این وضع
عالم طوریست که سید الشهداء را کشتند و باز آفتاب درآمد و آسمان
میگردد و اوضاع عالم برقرار است حاال خیالش میرسد که دستش که شل
نشد یا چشمش که کور نشد یا گنگ نشد یا جاییش عیب نکرد به انکار
عالم ربانی و رد بر او و همان آقا حسنی که بود هست و طور دیگر نشد و
همان آقا جعفری که بود هست ،همان آقا باقری که بود هست حاال طوری
نشده .دیگر خبر ندارد که دین او چطور فاسد شده خیالش میرسد انکارش
برای احکام الهی عیب ندارد .چنین نیست ،خداوند عصاه را مهلت میدهد
به جهت آنکه آنچه در اندرون دارند ابراز بدهند.
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خالصه ،امام معصوم آن شخص عالم ربانی شیعه را حجت قرار داده در روی
زمین بر شما و حکم او حکم امام شما است و رد بر او رد بر امام شما است.
امام شما او را خزانه علم خود قرار داده و او را رفیعالشأن کرده یعنی قواعد
علم و عقل او را بلند کرده و در هر مرتبه ،علمی پس از علمی به او عطا
کرده ،علم بلندتری پس از علمی به او عطا کرده ،حکمتی پس از حکمتی به
او عطا کرده .پس دیوار علم او را بلند کرده و پیهای عقل او را محکم و
بلند کرده پس میفرماید و اذ یرفع ابرهیم القواعد من البیت و اسمعیل که
محمد و علی صلوات اهلل علیهما باشند .بعد دعا کردند آن ابراهیم و آن
اسمعیل بعد از بلندکردن پیهای آن خانه که خداوندا ما خانه تو را ساختیم و
قطع عذر بندگان تو را کردیم و برای آنها مصالیی قرار دادیم و کوتاهی در
دین تو نکردیم .ربنا تقبل منا خداوندا سعی ما را از ما قبول کن انک انت
السمیع العلیم تو شنوایی که ما حکم خود را در سینه شیعیان گذاردیم و
دانایی که در مسألهای کوتاهی نکردیم از این جهت در زیارت میخوانی
بینتم فرائضه و اقمتم حدوده و نشرتم شرایع احکامه و سننتم سنته و صرتم
فی ذلک منه الی الرضا یعنی شما آل محمد آنقدر بیان کردید دین خدا را و
برپا داشتید حدود خدا را و شرایع و احکام او را نشر کردید و سنت او را در
میان آوردید که خدا از شما راضی شد و چنان راضی شد که فرمود الیوم
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا ای
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پیغمبر راضی شدم که اسالم دین شما باشد امروز خوب ظاهر کردی دین را
آنطور که بایست در رسالت دین را به حد کمال رسانیدی .همچنین آل
محمد علیهم السالم معصومند و مطهر و از جانب خداوند عالم مأمورند این
خانه را بلند کنند و رفیعالشأن کنند و کردند .پس حاال که این خانه را بلند
کردند او را خلیفه خود در روی زمین قرار دادند .ابوبصیر عرض کرد خدمت
حضرت صادق علیه السالم که اگر کسی این حدیث را بر من رد کند رد بر
شما کرده است؟ فرمود الراد علیک هذا االمر کالراد علی رسول اهلل و هو
علی حد الشرک باهلل ردکننده بر تو این امر را ردکننده بر رسول خداست و
آن در حد شرک به خدا است و حال آنکه ابوبصیر یکی از شیعیان ایشان بود.
میفرماید هرکه بر شیعه ما رد کند قول او را ،در نطفه او شرک شیطانست
و لیس من اهلل فی شیء خدا هیچ کاری به دست او ندارد یعنی هیچ اعتنائی
به او نمیکند.
پس معلوم شد از آنچه عرض کردم که این خانه که ابراهیم اول و اسماعیل
اول ساختهاند و به دسترنج آنها بنیاد شده این خانه حجت خدا است بر خلق
و این خانه خلیفه خدا است و حاکمی است از جانب خداوند عالم بر خلق.
خشت و گلش از انسانیت است ،خشت و گلش از مسائل دینیه حقه است،
خشت و گلش از علوم آل محمد است علیهم السالم  .پس ببینید چه خانهای
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خواهد شد و چقدر مبارک خواهد بود و چقدر برکت در آن خانه خواهد
بود .کالمکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر پس این
خانهای است که از خشت و گل انسانیت ساخته شده پس همه نور خداست
این خانه و سراپا هدایت و رشاد است و آن خانه را خلق کرده هدی للعالمین
این خانه هدی است برای اهل عالمها فیه آیات بینات در او آیات بینات خدا
قرار داده عالمتهای واضحی در آن خانه قرار داده است .اگر میخواهی به
تفسیر ظاهر ظاهر بخوان که فیه آیات بینات قرآن همه مشروح است در سینه
او بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم جمیع آیات قرآن و آیات
خداوند عالم در او مشروح است .در او است مقام ابراهیم ،آیا نمیبینی که
چگونه آن خانه مقام ابراهیم است و چگونه جانشین ابراهیم است و جایگاه
ابراهیم و موضع ابراهیم اولست؟ آیا نمیبینی وقتی علیبنابیطالب جایگاه
علم شد برای او خواندی که السالم علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله
و موضع رسالت شد و موضع رسالت با مقام ابراهیم یکی است .بعد از
آنیکه پیغمبر علوم خود را گذارد در سینه سلمان و علی علوم خود را گذارد
در سینه سلمان ،پس موضع رسالت شد و مقام ابراهیم شد و من دخله کان
آمنا و چون چنین شد خدا او را حرم امن خود قرار داد و فرمود سیروا فیها
لیالی و ایاما آمنین آیا میدانی کی بشارت داد خلق را به امنیت این خانه؟ آن
وقت که فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فالتخشوهم و اخشون
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دیگر مترسید که دین شما عیب نمیکند ،دین شما محکم شد ،حاال دیگر
کفار از دین شما مأیوس شدند و دانستند که دیگر نمیتوانند بر شما تاخت
و تاز کنند و دین شما را خراب کنند.
خالصه مقام ابراهیم در این آیه ،مقام شیعیانست .اگر باورت نمیشود برو
این حدیث را بخوان ان لنا فی کل خلف عدوال ینفون عن دیننا تحریف
الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین چون چنین مردمانی هستند کفار
مأیوس شدند زیرا که این قائممقامان برطرف میکنند هر فسادی را از دین.
چون چنیناند کفار مأیوسند .پس از این جهت خداوند آن را حرم امن خود
قرار داده ،چون چنین شد هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال
حاال مردم از اطراف باید به زیارت این خانه بیایند و مالهای خود را باید
خرج کنند تا خود را به این خانه برسانند و قصد این خانه را باید بکنند.
چنانکه در آیه دیگر تحریص به این کرده و فرموده فلوال نفر من کل فرقه
منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون
چرا نمیروند از اطراف به نزد آن عالم ربانی تا تفقه در دین خدا کنند؟ البته
بروند و تفقه کنند تا چون برگردند به سوی قوم خود آنها را از خدا بترسانند.
پس هلل علی الناس حج البیت بر ذمه مردم است که به سوی آن خانه بروند من
استطاع هرکس که میتواند به سوی ایشان برود و هرکس میتواند منتفع از
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ایشان شود باید به سوی ایشان برود ،و من کفر و هرکس کافر شود به این
احکام و کافر به این فضائل بشود و اقرار به این فضائل نکند فان اهلل غنی عن
العالمین خداوند از جمیع اهل عالم بینیاز است .این مختصری بود ان شاء
اهلل دیگر باقیش عرض میشود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من
دخله کان آمنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
دیروز عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه خانهای بنیاد کرده در میان
انسانها در میان بنیآدم که آن خانه را به واسطه محمد و علی صلوات اهلل
علیهما بنا فرموده .چنانچه در ظاهر این خانه را به واسطه ابراهیم و اسمعیل
بنا کرد در باطن آن خانه را به واسطه ابراهیم اول و اسمعیل اول بنا کرد و
قواعد و پیهای آن خانه را ابراهیم و اسمعیل بلند کردند به فرمان خدای
عزوجل و عرض کردم آن خانه از خشت و گل انسانیت و از خشت و گل
علم و حکمت و شعور ساخته شده پس آن خانه ،انسانی است سخنگو ،زنده
و دانا و سخنسنج و صاحب علم و حکمت .و آن انسان را شرح نکردم
کیست و در چه رتبه افتاده ولی برای سیاق کالم دیروز ،تتمه آن را خوش
دارم عرض کنم اگرچه از تفسیر آیه دور میافتم ولکن تتمه کالم دیروز است
و بد نیست عرض کنم و لزومی دارد .خوب هوش و گوش خود را جمع
کنید و ملتفت باشید که هم به کار عالم شما میآید هم به کار عوام ،هم
مبنای علمتان بر این باید باشد.
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عرض میکنم این عالم ملک خداوند عالم است جلشأنه و از ید او و از
تملک او بیرون نرفته و بعد از این هم این عالم باز در دست او است و همیشه
مملوک او و ملک او است .نه چنین است که بنیآدم را که خلق کرد و به
آنها اذن تصرف در بعضی چیزها داده ،حال از دست خدا بیرون رفته باشد،
حاشا .چنانکه تو اگر خانه را به برادری بفروشی حاال خانه مال او میشود و
از ملکیت تو بیرون میرود و تو بیاذن او نمیتوانی در خانه تصرف بکنی و
چنین نیست این ملک نسبت به خداوند عالم ،به هرکس اذن تصرف داده از
ملکیت خدا بیرون نرفته .این است که میفرماید هو المالک لما ملکهم و
القادر علی ما اقدرهم علیه خداوند عالم االن و بالفعل مالک است از برای
هرچه به بندگان خود انعام فرموده .آیا خانه تو ملک تو است این رخت و
لباس تو ملک تو است ،این باغ و صحرا و ملک تو ملک تو است و این عالم
ملک خدا نیست؟ و چگونه نه و حال آنکه خود تو ملک خدا هستی خود تو
بنده او هستی و چگونه بنده تو ،اگر پول به کسی میدهی و بندهای را میخری
و میگویی این بنده من است ،آیا خدا که تو را از عدم به وجود آورده و تو
را ابتداء آفریده چگونه مالک تو نیست؟ پس خود تو و اوالد تو و عیال تو،
ده تو باغ تو ملک تو ،جمیع مایملک تو مملوک خداوند عالم است جلشأنه.
هرکس چه مال و چه غیر مال غیر از این گمان کند مشرک شده به خداوند
عالم .هلل ما فی السموات و ما فی االرض مخصوص خداست ال شریک له
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جمیع آنچه در آسمان و زمین است .پس خدای شما مالک ملک است پس
مپندارید که حاال شما مالی دارید در جنب خدا؛ ندارید .پس خدا است وحده
ال شریک له مالک الملک و خدا به هیچ وجه شرکت با کسی ندارد و کسی
با او شرکت ندارد بلکه شما و اموال شما در نزد خدا مثل غالم شما و قبای
او است در نزد شما .به هیچ وجه مالک نیست آن غالم از برای آنچه دارد،
پس جمیع این عالم مال خداست وحده ال شریک له چون مال او شد تصرف
کردن در مال غیر وانگهی مال خدای عظیم جایز نیست از برای احدی از
آحاد .هیچکس یک ذره از ملک او را جایز نیست بردارد یا بگذارد مطلقا
روا نیست مگر به اذنی که صاحب مال بدهد و بگوید که این ذره را مأذونی
که تصرف کنی .حتی آنکه دست تو پای تو چشم تو گوش تو اعضا و جوارح
تو خیال و فکر تو ،جمیع آنچه داری از ظاهر و باطن تو جایز نیست برای تو
یک ذره را حرکت بدهی مگر به اذن خداوند .اگر بخواهی انگشت خود را
حرکت بدهی بیاذن خداوند ،روز قیامت سر پل صراط از تو میپرسد آهلل اذن
لکم ام علی اهلل تفترون آیا خدا به شما اذن داده بود که این انگشت را حرکت
بدهی یا اینکه افترا بر خدا میبندی؟ جواب چه میدهی؟ پس انسان اگر
انگشت خود را حرکت میدهد ،چشم خود را حرکت میدهد ،میگرداند،
باید به اذن خدا باشد .میفرماید التقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر
و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوال پیروی مکن آنچه را که علم نداری که
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خداوند رخصت داده بکنی یا نکنی به جهت آنکه مال غیر است و تو نمیدانی
آیا رضای مالک در آن هست یا نیست از پی آن کار مرو به جهت آنکه چشم
و گوش و دل ،همه سوال کرده میشوند .به چشم میگویند تو را که گفت
به این دیوار نگاه کنی ،به اذن که نگاه کردی؟ به گوش تو میگویند تو را
که گفت که فالن حرف را بشنوی ،به دل تو میگویند تو را که گفت فالن
خیال را بکنی؟ از این جهت روا نیست بر کسی که بیاذن خدا کاری کند
یا چیزی بگوید یا بشنود یا ببیند .این سخنی که عرض میکنم بسیار سخت
است هم برای مالها که با اصل براءت که دارند ،میخواهند عمل کنند و
هم برای کسانی که یاغی هستند این حرف براشان بسیار شاق خواهد بود و
هم برای کسانی که میخواهند اطاعت کنند که هیچ ذره از آنچه دارد از
خانه و باغ و ملک و اموال و اعضا و جوارح هیچیک از منسوبات خود را
کسی نمیتواند در این ملک حرکت بدهد مگر به اذن صاحب ملک که
خداوند عالم است ال شریک له فی الملک و همه مملوک خدا هستند .ضرب
اهلل مثال رجال مملوکا الیقدر علی شیء و هو کل علی مواله پس شماها
قدرت بر تصرف ندارید ،قدرت بر تغییر چیزی ندارید مگر به اذن خدا .پس
معلوم شد که حرامست بر هر بنده که یک مویی از این عالم را بخواهد
حرکت بدهد مگر به اذن خداوند عالم .این که اصل اول بود که عرض
کردم.
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بعد از این عرض میکنم که خداوند پیغمبری آفرید و آن پیغمبر را به رسالت
فرستاد به سوی مردم که آن مردم را رخصت بدهد در بعضی تقلبات و
تصرفات .تقلبات که میگویم نه معنیش نادرستی است یعنی از این طرف به
آن طرف حرکت کردن ،فرستاد پیغمبر را که تعلیم بکند به خلق رضای خدا
را و غضب خدا را و اذن بدهد به خلق که بعضی حرکات در این ملک بکنند
و بعضی انتفاعات از این ملک حاصل کنند .انبیا آمدند و گفتند مالک شما
فالن چیز را مرخص کرده گفته فالن چیز را بخورید ،فالن چیز را نخورید.
گفته است سرکه بخورید ،شراب مخورید .گوسفند را بخورید ،خوک را
مخورید .چشمتان را به نامحرم مدوزید ،گوشتان را به غیبت مدهید ،زبانتان
را به دروغ و فحش مگشایید ،به ذکر و سخن خیر و صالح زبان بگشایید
و هکذا .این پیغمبران آمدند از برای اینکه این بندگان را مرخص کنند که در
روی این زمین بعضی تصرفات بکنند .اما این را هم بدانید نه به خاطرتان
برسد که حاال که مرخص کردند ،حاال دیگر خلق صاحب این کار یا این
چیز شدند .در آن ،آن که اذن دادند در آن دویم اگر پیغمبر بگوید تو اذن
نداری دیگر اذن نخواهی داشت .زن تو را نبی گفته بر تو حالل است اما اگر
همان نبی بگوید از این به بعد بر تو حرام است ،حرام میشود .اگر بگوید
برای غیر حالل است ،برای غیر حالل میشود .تو حاال پول دادی ملک
خریدی برای خود مپندار مالک این شدی بلکه ملک ملک خدا است و مالک
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الملک او است .ملک ملک تو نیست و تو نمیتوانی بیاذن او تصرف در آن
ملک بکنی .چشم خودت را گمان مکن مال تو است ،مال دیگری است که
اگر او حکم کند ناخن بکن و چشم خودت را بیرون آور ،باید ناخن کنی و
بیرون آوری نمیتوانی بیاذن صاحبش به هرجایی نگاه کنی ،اگر حکم کند
که دستت را بگذار روی کنده و ساطور بزن قطع کن ،تو باید اطاعت کنی
به جهت آنکه تو مالک دست نیستی ،مالک چشم و گوش نیستی .خداوند
عالم جلشأنه او مالک است و این نبی از جانب او آمده که اذن بدهد برای
تصرف و اگر این را بر خود بگذاری آنوقت در موقف بندگی میتوانی
بایستی .اما این مردم همه آزادگانند و خط بندگی به کسی نمیدهند
میخواهند آزاد باشند و بندگی خدا نکنند .آخر ببین خدا گفته ده یک گندم
و جو را زکات بده ،آن را نمیدهی خداوند گفته غنائمی که به شما میرسد
پنجیک او را بده به من ،حرف نمیشنوی و نمیدهی .میگوید تصرف در
فالن مال مکن ،میکنی .میگوید مهر زنت را بده ،نمیدهی .میگوید دروغ
مگو ،میگویی و هکذا جمیع تصرفاتی که ما میکنیم موافق دل خودمان
میخواهیم باشد .اگر بگویند که خدا چنین گفته میگوییم ها خدا گفته
باشد مگر هرچه خدا گفته باید بشنوند؟ فارسی کارهای ما این است.
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پس خدا پیغمبر فرستاده تا مرخص کند شما را در آنچه به شما داده که چگونه
تصرف کنید در آن و باز همان چیزی که به شما داده مرخص نیستید بیاذن
او در آن تصرف کنید و برای اغلب مردم این امر مشتبه است .خیالشان
میرسد که این مالی که دارند هر تصرفی در آن بخواهند بکنند میتوانند
وانگهی که مالهاشان هم میخوانند که الناس مسلطون علی اموالهم و
انفسهم .حاشا که چنین باشد ،که گفته مردم مسلطند بر مالهای خود؟ بلکه
جایز نیست برای او هرتصرفی که خودش بخواهد در مال بکند .پنجاه تومان
از مال خدا را برمیداری جبه میکنی دوش میگیری برای تو جایز نیست،
شال صد تومانی از مال خدا میخری کمرت میبندی برای تو روا نیست ،تو
را اذن ندادهاند اینطور تصرف کنی .اگر میگویی از مال خودم میخرم،
میگویم تو مالک مالت نیستی ،مال از کسی دیگر است .اگر تو بخواهی
مالت را رودخانه بریزی جایز نیست ،بخواهی اموالت را آتش بزنی جایز
نیست .و همچنین چه بسیار بخششها جایز نیست و آن بخشش را نگفتهاند
بکنی و مرخص نیستی .و همچنین چه بسیار منعها را که مرخص نیستی بکنی
و آنها را میکنی .پس این مالها را به قدری که رخصت دادهاند شما میتوانید
در آن تصرف کنید و حرام است برای شما تصرف کردن در آنچه اذن به شما
ندادهاند .الیحل مال اال من وجه احله اهلل.
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بعد از آنیکه این مقدمه را دانستید برویم بر سر مطلب .مطلبم این است که
بعد از آنیکه بنده خود را چنین یافت در نزد خدا ،حاال بنشیند گوشهای و
فکر کند که حاال که من بندهام و همه مال ،مال خدا است و من بیاذن او
نمیتوانم تصرف در آن کنم ،من آن اذنهای خدا را میدانم یا نمیدانم؟ اگر
میگوید من آن اذنهای خدا را میدانم که چه چیز را اذن داده و چه چیز را
نداده این ادعای نبوت کرده و خودش میداند دروغ میگوید و مردم هم
میدانند دروغ میگوید و از این جهت است که میگوید من محتاجم به
پیغمبر که آنچه بر من وارد میآید از او یاد بگیرم .حال پیغمبر هم یا باید او
را ببینند و در کلی و جزئی طلب رضای او را بکنند و در هر امری که باشد
از او بپرسند که چه باید کرد و به آن عمل کنند ،مطلقا احدی مرخص نیست
که هیچ کاری بکند ،از جای خود حرکتی بکند ،یک برگ را از درختی
بکند مگر آنکه آن نبی اذن بدهد به او در آن اگر نبی را میبیند ،و اگر دسترس
به نبی نیست خدا باز زمین را خالی از حجت خود نگذارده ائمه طاهرین را
آفریده و آنها خلفای پیغمبرند و در جمیع جزئی و کلی باید اطاعت امام را
کرد و از او استفتا کرد و مسأله کرد آنچه را او اذن داد حالل است ،آنچه را
اذن نداد حالل نیست اگرچه امام پیش اذن داده باشد همین که این اذن نداد
حرام است اگرچه پیغمبر اذن داده باشد ،این امام حاال باید اذن بدهد .ما
نوکر امام زمان هستیم آنچه پیغمبر حالل کرده در زمان خودش آن حالل
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است و آن روز همان ضرور بوده و سپرده به وصی خود احکام حالل و حرام
زمانهای بعد را تا روز قیامت و به او گفته در آن زمان صالح چنین است،
چنین بگو ،چه چیز را حالل کن چه چیز را حرام کن و دین من در آن زمان
چنین است و چنین بگو و هنوز موسمش نشده که من بگویم و امروز مردم
مکلف به این نیستند که من بگویم .بیابید چه عرض میکنم که مسأله
بزرگی است .و اگر میگویی گفتهاند دین پیغمبر از این قرار باید نسخ بشود،
میگویم نه چنین است این حرفی که گفتهاند که دین نبی نسخ نمیشود و
مسألهای نسخ نمیشود راست گفتهاند و نفهمیدهاند .اما اینکه راست گفتهاند
که دینی دیگر نمیآید به جهت آنکه حالل محمد حالل است تا روز قیامت
حرام محمد حرام است تا روز قیامت نه بعد از او پیغمبری میآید نه بعد از
دین او دینی ،نه بعد از کتاب او کتابی میآید اما فرقی که در میان شیعه و
سنی هست این است که سنی میگوید جمیع آنچه پیغمبر بر او مبعوث بود
آن را تعلیم مردم کرد به جهت آنکه امامی که ندارند پس پیغمبر هم که
کوتاهی نکرد ،پس جمیع شریعت را به امت خود رسانید و از دنیا رفت.
سنیها اینطور میگویند و هرکس هم از روی غفلت اطاعت سنی میکند
چنین میگوید .اما مذهب آل محمد علیهم السالم این است که پیغمبر بعد
از خود وصی قرار داد عالم و حافظ دین خدا و به او سپرد دین خدا را و
آنچه را که خدا تعلیم او کرده بود به وصی خود آموخت و فرمود به وصی
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خود که من در زمان حیات خود آنچه تکلیف آنها است به آنها میگویم
ولکن من از دنیا میروم و دین من تا قیامت باید باقی باشد ،احکام مردم را
به تو تعلیم میکنم .مسأله هزار سال بعد را چرا به ابن عباس یاد بدهم ،چرا
به دیگری یاد بدهم؟ تو وصی منی ،این دین من و این علم من برای هر زمانی
و هر روزی در پیش تو ودیعه باشد تا چون آن سال بیاید آن ماه بیاید ،آن روز
بیاید تو به آنها برسان و بگو دین پیغمبر امروز چنین است .پس تا زمان
حضرت امیر هرچه پیش میآمد از دین پیغمبر ،حضرت امیر آنقدری که
صالحشان است به مردم میگوید و هرچه از دین باقی مانده به امام حسن
میگوید که از این دین اینقدر پیش من مانده و زمان اظهار آن نیامده این
تکلیف فالن روز این تکلیف فالن روز در پیش تو باشد .هر مسألهای که
وقتش رسید بگو و مردم را به آن تکلیف کن .و همچنین امام حسن به امام
حسین میگوید که اینقدر از دین مانده و زمان اظهارش نشده ،امت هم
نمیفهمند که وقت این مسأله شده یا نشده این را هم امام معصوم مطلع
میداند من به تو میسپرم که تو هم در زمان عمر خودت آنچه صالح میدانی
آن را بیان کن .و همچنین امامی پس از امامی این دین را به یکدیگر
میسپردند تا امام حسن عسکری آن را سپرد به امام زمان جمیع حالل و
حرام دین را تا روز قیامت و آن حضرت هم روز به روز هرچه تکلیف مردم
است بیان میکند و به مردم میرساند و همه وحی است که برای پیغمبر آمده
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و همه دینی است که پیغمبر آورده و بعد از فوت پیغمبر هیچ دینی از آسمان
نیامده و نمیآید ولکن دین پیغمبر برای اینکه تا روز قیامت باید باقی باشد
تفاوت میکند .آیا نمیبینی این دین در زمان بیست و سه سال بعثت او در
همین مدت قلیل نسخ شد و تغییر کرد؟ چگونه میشود این دین تا صد هزار
سال باقی و بر یک قرار است و تغییر نمیکند؟ و حال آنکه تغییراتش بیشتر
میشود روز به روز و صالح مردم تفاوت میکند و بجز امام زمان کسی
نمیداند که هر روزی صالح خلق در چه چیز است و همین است معنی ان
الحدیث ینسخ بعضه بعضا احادیث بعضیش بعضی را نسخ میکند و هر
حدیثی را در هر زمانی نمیتوان در پیش خود عمل کرد و امام میداند که در
هر زمانی کدام حدیث را که اظهار میکند صالح خلق در آنست ،آن را
اظهار میکند .نمیبینی چند سال علماء همه از یک راه فتوی بدهند صالح
مردم در همان است بعد علماء طور دیگر فتوی میدهند معلوم میشود صالح
مردم تغییر کرده که امام اینطور به قلب او انداخته .آیا عبرت نمیگیری که
علماء همه در صدر اول میگفتند و فتوی میدادند که به محضی که نجاست
به چاه میرسد ،نجس میشود؟ چندی که گذشت اخبار همان اخبار بود
علماء در آنها هی نگاه کردند و گفتند نجس نمیشود .معلوم است دلهای
این مردم ،عقل مردم ،علم مردم به دست امام است و هرطوری که صالح
مردم را میداند دل علماء و عقل علماء و علم علماء را به آن میدارد که به
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آن فتوی دهند .آن روز آن طور صالح مردم را میدانسته است ،امروز صالح
را اینطور میداند .در صدر اول مردم جدیداالسالم بودند و انس به مجوسیت
داشتند مجوس در امر چاه دقت زیادی دارد و مردم انس داشتند ،در دل علماء
آنطور انداخت به جهت آنکه مردم هنوز رگ مجوسی در تنشان باقی بود.
چون چندی گذشت مسأله را گرداند ،دلشان را گرداند اینطور گفتند.
احکام فرق میکند به جهت مصلحت و امام میداند فرقش چه چیز است در
دلشان همان را میاندازد .دلهای علماء در دست امام زمانست و زیر و رو
میکند آن را به هرطوری که صالح میداند در عصر هر امامی باید جمیع
تقلبات را آن امام در دل علماء بیندازد و هر حکمی که میکنند باید به اذن
امام باشد .مپندارید که بسیار چیزها مباح است و پرسیدن نمیخواهد ،بلکه
مباح به اذن امام مباحست .چون امام مباح کرده مباح شده و اال مباح است
یعنی چه؟ پس تا نپرسی از امام و امام نگوید این مباح است بر تو مباح نیست.
چگونه مباح است؟ آیا تو خودت مباح کردهای؟ و مردم از این معنی غافلند.
باری چون امام علیه السالم مردم را دید که بسیار شدند و شیعیان بسیار
شدند و صالح عالم در غیبت است ،رخساره خود را پنهان کرد و در میان
امت علمائی چند قرار داد و آنها را جانشین خود و حجت خود قرار داد و
علوم خود را در سینه ایشان قرار داد و همان رخصت طلبیدنی که از امام
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بود ،آن را رخصتطلبیدن از ایشان قرار داد در جمیع چیزها باید از ایشان
رخصت گرفت ولکن این مردم از این غافلند .اول که تقلید را قبول ندارند
یا اینکه همین در نماز چنین میدانند که باید مسائلش را از آن علماء بپرسند
و رخصت طلبند ،بلکه در جمیع اموالتان باید به اذن فقیه عمل کنید ،در
جمیع امورتان باید به اذن فقیه عمل کنید .بلکه در تصرف کردن در جزء
جزء از اعضای تو و بدن تو به رخصت فقیه و اذن فقیه باید عمل کنی .سر
خود که نیستی ،خدا که نیستی ،پیغمبر هم که نیستی ،امام هم که نیستی.
خانه خانه دیگری است ملک ملک دیگری است ،تو چکارهای که بیاذن
صاحبش در آن تصرف کنی؟ تو میروی در خانه زید میبینی خانه زید
هرچیزی جایی گذاشته ،خانه او است تو نمیتوانی یک کوزه را برداری جای
کاسه بگذاری ،یک چیز را جای دیگر بگذاری یا تصرفی بکنی بدون اذن
او .خانه مردم است تو چکارهای که دخل و تصرفی در آن بکنی نمیتوانی
مگر به قدری که صاحبخانه اذن داده .واهلل که امر همینطور است و اگر
غیر از این بکند مشرک میشود .پس مومن باید در جمیع اعمال ،هر کاری
که میکند به اذن فقهاء باشد .اگر واجب است باید به اذن فقهای شیعه باشد،
اگر مستحب است باید به اذن فقهای شیعه باشد ،اگر مباح است به اذن
فقهای شیعه باشد .فقیه ،وکیل امام است و امام ،وکیل پیغمبر است و پیغمبر،
وکیل صاحبخانه است.
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این را که میگویم اندیشه مکن ،آن فقیهی که از پیش خود میگوید ،آن هم
دزدی است .فقیه کامل آن است که آنچه میگوید به نصی از جانب خدا و
رسول بوده باشد ،به آیهای از کتاب خدا یا به حدیثی از سنت رسول باید
باشد .اگر چنین میکند وکیل از جانب امام و پیغمبر و خدا است و اال اگر
به رأی خود میگوید این هم عمرو عاصی است و اال فقیه آن است که از
جانب خدا و رسول بگوید جمیع معامالت شما تقلید میخواهد .برمیداری
چیت را گز میکنی و پاره میکنی ،که گفت چیت خدا را گز کنی و پاره
کنی ،به اذن که کردی به این کیفیت؟ اگر میگویی به اذن خودم ،مشرک
میشوی .اگر میگویی به اذن خدا ،بیا ثابت کن و برسان که کجا خدا گفته
است ،از زبان که گفته؟
خالصه در جمیع سخنگفتنها ،در جمیع حرکتها میباید به اذن خاصی باشد.
پس ببین فقهاء تا کجا حجت خدایند .پس باید در جمیع احوال از ایشان
استفتا کرد یا در چیزهایی که ضروری اسالم بوده باشد که رخصتش معلوم
است و هرچه بدیهی و ضروری نیست باید بپرسی که به تو بگویند .این است
معنی تقلید کردن و دین خدا را تحصیلکردن و نه این است که تقلید منحصر
به نماز و روزه و عبادات ظاهری باشد اگرچه این مردم اینها را هم تقلید
نمیکنند .میبینی بیست سال آدم میآید در مسجد و در عرض این مدت یک
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مسأله نمیپرسد حیران میشوم! خدا میداند من خودم به خیال خودم فقیهم
هرچند روز یک مرتبه مسأله برایم ضرور میشود و باید رجوع بکنم و ببینم.
مردکه سی سال است نماز میکند یک مسأله ضرورش نمیشود! یک دفعه
یک مسأله نمیپرسد .اینها همه از بیاعتنائی است به دین .چرا سایر کسب
و کارشان را اینقدر دقت میکنند میبینی صد هزار پول بیجا خرج میکنند،
مهمانیها میکنند ،عروسیها ،خرجهای بیجا دو قروشش را در راه خدا
نمیدهند .صد هزار سخن بیجا میگویند دو کلمه مسأله نماز تعلیم زن و
بچههاشان نمیکنند با وجودی که خدا فرموده قوا انفسکم و اهلیکم نارا
یعنی خودهاتان را و اهلبیت خودتان را از آتش نگاه دارید .من چه میگویم،
میخواهم مردم متدین باشند .این مردم هیچ آداب راه نمیبرند .هنوز
نمیدانند چطور بنشینند چطور راه بروند ،چطور حرف بزنند و از کسی هم
قبول نمیکنند و برای همین است که عرض میکنم ادعای آزادی داریم.
همه خودسری و خودپسندی است لکن تدبیر خدا محکم است خلق را
درست خلق کرده اسبابش را هم خلق کرده مردم چون از پیش نمیروند
جاهل ماندهاند .خدایی که مالکالملک بود برای خود خلیفگانی قرار داد
که آنها پیغمبران باشند و آنها خلیفگانی قرار دادند که اوصیای ایشان باشند
تا اینکه امر به فقها رسید و آنها را حجت خود قرار داد و در قیامت بر خلق
به آنها احتجاج میکند .اگر پرسیدی و مخالفت کردی فقیه حجت خدا شد
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بر تو و خدا به همان احتجاج بر تو میکند که چرا مخالفت کردی و اگر
نپرسیدی خدا در قیامت باز به همان احتجاج میکند که فالن عالم در میان
شما بود و میگفت من احکام خدا را برای شما میگویم ،چرا نرفتید بپرسید
و یاد بگیرید و عمل کنید؟ و اهلل دل پردردی از این دارم که میبینم مردمانی
که میخواهند داخل عدول باشند مطلقا اعتنائی به شرع نمیکنند و چه کارها
که میکنند آخر اگر حالل و حرام نمیدانی بپرس ،اگر میدانی چرا اعتنا
نمیکنی؟
این را بدانید که آن کسی که مدیون شما است اگر خانهای دارد و چیزی
دیگر ندارد مرخص نیستی به او بگویی خانهات را بفروش و پول مرا بده.
خیر ،اصال اعتنا به دین ندارند ،گریبان بنده خدا را میگیرند و رها نمیکنند
تا او را ملجأ میکنند که خانهاش را بفروشد و طلب تو را بدهد .کی گفته
تو طلب داری مال کی را طلب داری؟ مال مال خداست نمیتوانی مردکه را
از خانهاش بیرون کنی که بیا طلب مرا بده ،نمیتوانی رختهاش را بکنی ،نباید
خجالتش بدهی ،نباید اذیتش بکنی ،جمیع اینها بر تو حرام است .اغلب
حرکات مردم بر حرام واقع میشود به جهت آنکه نمیدانند حالل و حرام
خدا را و نه از کسی میپرسند .و چون مسأله خیلی سنگین بود به همین اکتفا
میکنیم.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه نهـم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من
دخله کان آمنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
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در این مدتهای مدید کلمه کلمه این آیه را از برای شماها شرح کردم به طور
باطنی از باطنهای آیه ولکن اصل مطلب معلوم نشد برای مردم که آیا نتیجه
این معانی چه شد و حال تفسیر آیه چه شد .کلمه کلمه را معنی کردیم ولکن
تفسیر آن حاال در شأن که شد و مراد از آنچه در این مدت مدید گفتهایم چه
چیز شد؟
در هفتههای گذشته عرض کردم که از برای قرآن مرتبههای بسیار است.
یک مرتبه قرآن در مقام انسان نازل شده .یعنی وقتی که حضرت پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله به سوی انسان مبعوث شد ،قرآن هم بر او نازل شد و مأمور
شد که بر آن انسانها بخواند آن قرآن را و نه همچو بپندارید که این عالم عالم
انسانست ،حاشا این عالم عالم سنگ و کلوخ است و آن انسانها از آن عالم
به امر خداوند عالم به تماشای این عالم آمدهاند و چندی که در اینجا ماندند
و تماشای این عالم را کردند میروند از پی کار خود به عالم خود و این
بدنها همه خاک است و از این خاک و آن انسانی که آمده به تماشای این
عالم ،او دخلی به اوضاع این عالم ندارد و از عالم باال آمده و چندی اینجا
مانده و تماشای این عالم را که کرد ،باز باال خواهد رفت .و وقتی پیغمبر به
سوی انسان مبعوث شد ،در همان عالم باال بود که آن عالم را به زبانی دیگر
عالم ذر میگویند .آیا نشنیدهای که خداوند جمیع انسانها را در عالم ذر
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آفرید و آنجا تکلیفشان کرد و آنجا مومن و کافر شدند و آنجا از هم جدا
شدند .بعد از آنیکه آنها را به این عالم آورد هرکس در آنجا مومن بوده در
اینجا هم مومن است ،هرکس در آنجا کافر بوده در اینجا هم کافر است.
اینجا به تماشای این عالم ایشان را آوردهاند .هرکس بیرون باغ ،گبر است
توی باغ هم گبر است هرکس بیرون باغ مسلمانست ،توی باغ هم
مسلمانست .هرکس که در عالم ذر گبر بوده اینجا هم که به تماشا آمده گبر
است ،هرکس در عالم ذر یهودی بوده اینجا هم که به تماشا آمده یهودی
است ،هرکس در عالم ذر مومن بوده اینجا هم که به تماشا میآید مومن
است .و همچنین سایر کماالت مومن همه همینطور است ،هرکس در آنجا
عالم بوده در اینجا عالم است ،هرکس در آنجا باتقوی و تدین بوده در اینجا
باتقوی و تدین میشود و هکذا .و در اینجا چندی میماند تا به منتهای اجلی
که خداوند قرار داده برای این بدنها میرسد آنوقت میروند به عالم خود،
این بدنها مثل سنگ و کلوخ میافتد در اینجا و آن روحی که از عالم باال
آمده باز میرود به عالم باال .پس عالم انسان دخلی به این عالم ندارد ،همه
آن عالم انسانی است .آسمانش آسمان انسانی است ،زمینش زمین انسانی
است ،بر و بحر و کوه آن عالم بر و بحر و کوه انسانی است .آیا نمیبینی
این عالم در اینجا همهاش جسم است؟ زمین جسم است ،آسمان جسم است،
آفتاب جسم است ،ماه جسم است ،همه در و دیوار و کوه و صحرا و دریا
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همه جسم است؟ در آن عالم هم در و دیوار و آسمان و زمین و کوه و بیابان،
جمیعش انسانست .پس در آنجا انسانی به جای عرش آن عالم است ،در آنجا
انسانی به جای کرسی آن عالم است ،انسانی به جای آفتاب و ماه آن عالم
است ،انسانی به جای آتش و باد و آب و خاک آن عالم است .و همچنین به
جای هریک از اینها باید در آنجا انسانی باشد .آیا نشنیدهای که قلب المومن
عرش الرحمن دل مومن عرش خدا است اگرچه راه میرود در میان مردم
ولی عرش خداوند عالم است .و همچنین انسانی کرسی خداوند عالم است
کرسی است و در روی زمین دارد راه میرود و همچنین بعضی هستند که
نجوم و ستارههای آن عالمند و آفتاب و ماه آن عالمند و همچنین بعضی
هستند زمین آن عالمند و عناصر آن عالمند .غرض جمیع آن عالم از خشت
و گل انسانیت و علم و شعور بنا شده .پس در آن عالم خداوند عالم کعبهای
آفریده یعنی در آن عالم که عالم انسانی است انسانی آفریده که آن انسان
کعبه آن عالم است و هیچطوری هم نمیشود ،هیچ ضرری هم به هیچجا
ندارد .چنانکه کسی هست که عرش است و کسی هست که کرسی است
و کسانی هستند که افالکند ،همچنین کسی هم هست که کعبه است در آن
عالم و خانه خدا است در آن عالم و مرجع اهل زمین آن عالم است .و از
اینها که عرض میکنم تعجب مکنید ،آیا نشنیدهاید که سید الشهداء صلوات
اهلل علیه سه روز بیشتر در قبر خود نمانده و بعد از سه روز رفته است در عرش
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و در عرش معلقا نظر میکند به معسکر خود ،نظر میکند به زوار خود ،نظر
میکند به موضع قبر خود و بشارت میدهد آنها را و استغفار میکند برای
آنها؟ مقصود این بود که سید الشهداء صلوات اهلل علیه در عرش قرار گرفته
چنانکه حدیث است .و در حدیثی دیگر است که اگر نه این بود که روح و
نفس او از آنجا بود به آنجا نمیرسید چون روح و نفس او از آنجا بود به آنجا
رسید .خدا در قرآن میفرماید کما بدأکم تعودون چنانکه خدا ابتدای وجود
شما را کرده ،بازگشت شما هم به آنجا است ،به همانجا که ابتدای وجود
شما از آنجا شده.
مثلی عرض کنم تا مطلب خوب معلوم شود .اگر شما قدری از باد را بگیرید
توی خیکی کنید و خیک را ته دریا ببرید ،همین که او را رها کردید همهجا
میآید به نهایت سرعت تا میآید روی آب و در کره هوا میایستد به جهت
آنکه اصل بنیاد خلقت او از روی آبست و از هواست از این جهت همین که
رهاشد ،آمد آمد تا به مرکز خود و به سرمنزل خود رسید .همچنانکه اگر آب
را بخواهند ببرند به زیر خاک و رها کنند آن را ،آب باالی خاک میایستد به
جهت آنکه جای او و مبدء او باالی خاکست و خاک در آب فرو میرود و
آب باال میایستد به جهت آنکه مبدء خاک پایین است .همچنین اگر آتش را
به یک تدبیری تو ببری به ته دریا رها کنی ،آتش آب را میشکافد و میآید
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باال تا به عرصه هوا و همچنین هوا را میشکافد تا به کره نار برسد همچنین
قدری از آسمان را بیاوری فرضا ته دریا همین که او را رها کنی آب را
میشکافد و میآید باال و همچنین هوا را میشکافد و میرود باال ،آتش را
میشکافد و میرود باال تا به سرمنزل اصلی خود میرسد زیرا که جای او
آنجا است در اینجا ماندنش تعجب است .در اینجا به زور او را باید نگاه
داشت و از اینجا مسأله معراج را به طور پاکیزگی بفهم .حضرت پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله کسی است که خداوند عالم عرش را از نور مقدس بدن او
آفریده ،عرش را از نور جسد مبارک او آفریده و به حکم خداوند عالم آمده
در زمین و چندی در زمین خود را بند کرده .اگر او را به خود واگذارند و
حکمی از خداوند نباشد که اینجا بماند فیالفور صعود خواهد کرد مثل آن
بادی که توی خیک در ته دریا بود تا رهاش کردی آمد باال .همچنین وجود
مبارک پیغمبر صلی اهلل علیه و آله همین که خداوند او را رخصت بازگشت
به مأل اعال داد ،به نهایت سرعت آن بزرگوار به سوی مرکز خود باال رفت
بدنش از هوا لطیفتر است ،از هوا گذشت .از کره آتش لطیفتر است ،از آن
هم گذشت .از هفت آسمان لطیفتر است ،از آنها هم گذشت .از کرسی هم
لطیفتر است ،از آن هم گذشت تابه عرش خدا رسید و باالتر از عرش رفت
و بر عرش خداوند مستوی شد به جهت آنکه بدنش از آنجا است عودش هم
به همانجا خواهد بود.
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حاال ببینید مسأله چقدر آسان شد برای آن که اهلش است و برای آن کسی
که اهلش نیست چقدر مشکل است .پیغمبر حیزش آنجا بود همین که
رخصت انصراف و بازگشت به او دادند رفت به آنجا؛ و به قوت طبیعت خود
رفت یعنی به قوت خدا ،یعنی خدا چنین خلقش کرده بود و چنین است پیغمبر
و چنین است امام و چنین امام و پیغمبری که عرض کردم همین که میمیرند،
حاال دیگر آن حکمتی که برای آن حکمت به زمین آمده بود تمام شد .برای
هدایت آمده بودند حاال که دیگر هدایت نمیکنند پس ماندن او در زمین
باعثی ندارد .پس چون مرد ،به محضی که مرد آن بزرگوار سه روز در قبر
میماند به جهت آن گرد و غباری که از این عالم بر دامان او نشسته از خود
آن را میریزد و میرود به حیز خود و بر عرش خدا قرار میگیرد و محیط بر
این عالم میشود و از همه جای این عالم به این عالم نظر میکند .پس نظر
میکند به معسکر خود ،نظر میکند به خیمههای خود نظر میکند به قتلگاه
خود و نظر میکند به زوار خود و نظر میکند به گریهکنندگان خود و معلوم
است مسرور میشود از آنها و دعا برای آنها میکند و منحصر نیست که سید
الشهداء همین نظر کند به معسکر خود و موضع قبر خود چون در عرش رفته
محیط به این دنیا است و جمیع این دنیا مثل یک نقطه پیش او میماند .آیا
نشنیدهاید شما که جمیع این هفت زمین در پیش آسمان اول با آنچه در اوست
مثل یک حلقه زرهی است که در بیابان وسیعی افتاده باشد و آسمان اول با
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آنچه در او است در پیش آسمان دویم مثل حلقهایست که در بیابان وسیعی
افتاده باشد و همچنین آسمان دویم با هرچه در او است در پیش سیم و
همچنین آسمان سیم با هرچه در او است در پیش چهارم و آسمان چهارم با
هرچه در او است در پیش پنجم و آسمان پنجم با هرچه در او است در پیش
ششم و آسمان ششم با هرچه در او است در پیش هفتم و آسمان هفتم با
هرچه در او است در پیش کرسی به منزله حلقهای است که در بیابان واسعی
افتاده باشد و کرسی با هرچه در او است در پیش رکنی از ارکان عرش به
همینطور است .پس کسی که بر عرش نشسته آیا این نقطه را نمیبیند؟ البته
میبیند .پس االن شما نشستهاید در حضور امامتان و او شما را میبیند .در
زیارتش میخوانی السالم علیک یا صاحب المرئی و المسمع سالم بر تو ای
کسی که بینایی به من و مرا میبینی به بینایی خود من و شنوایی به من و از
من میشنوی به شنوایی خود من .پس تو در حضور ایشانی.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که میشود کسی در روی زمین راه رود
و عرش باشد چنانکه پیغمبر صلی اهلل علیه و آله راه میرفت و عرش خدا بود
و خداوند بر عرش خود مستوی بود و خداوند از چشم او نظرکننده بود ،از
گوش او شنونده ،از زبان او گوینده از دست او کننده ،از دل او ارادهکننده،
از علم او آگاه ،از قدرت او توانا .غرض او را ظاهر خود قرار داد در میان
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مردم ،عرش خدا است و این عرش خدا داشت در روی زمین راه میرفت و
هیچ ضرری هم به هیچ جا ندارد .حاال همچنانکه یافتی پیغمبر صلی اهلل علیه
و آله عرش خدا است و قلب المومن عرش الرحمن در آن عالم انسانی هم
خداوند انسانی آفریده که عرش خدا است در آن عالم و انسانی آفریده که
کرسی خداست در آن عالم همچنانکه در عالم اول که عالم الهوت باشد
خدا وجود مبارک پیغمبر را صلی اهلل علیه و آله عرش آن عالم قرار داد و
وجود مبارک امیر المومنین علیه السالم را کرسی آن عالم قرار داد و وجود
مبارک امام حسن را آفتاب آن عالم قرار داد و وجود مبارک امام حسین را
ماه آن عالم قرار داد و وجود مبارک امام تو را مریخ آن عالم قرار داد و سایر
ائمه را آسمانهای آن عالم قرار داد و وجود مبارک فاطمه سالم اهلل علیها را
زمین آن عالم قرار داد .پس عالمی بود که چهارده نفس در آن عالم بودند و
چهارده کره ،چهارده نفس بودند و دیگر آنجا آسمان و زمینش را از خشت
و گل این عالم و از اجسام این عالم و طبایع این عالم بنیاد نکرده بودند
همچنین در عالم انسان انسانی است که عرش آن عالم است ،انسانی است
که کرسی آن عالم است ،انسانی چند هستند که آسمانهای آن عالمند،
همچنین انسانی چند هستند که زمین آن عالمند.
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باری در آن عالم خداوند عالم کعبهای خلق کرده که آن انسانهایی که
دسترس به آسمان ندارند و از اهل زمینند و در زمین آن عالم سکنا دارند
رجوع به آن کعبه کنند و زیارت خدا را در آن کعبه کنند و حج و قصد آن
خانه را بر آنها واجب کرده .آیا نشنیدهای که در هفت آسمان این مالئکهای
که هستند جمیع آنها به زیارت بیتالمعمور میروند و بیتالمعمور هم خانه
خدا است در آسمان و کعبه آسمانی است و در آسمان چهارم خدا او را خلق
کرده به روایتی و در آسمان هفتم به روایتی و در این دو حدیث اختالفی
نیست .در آسمان چهارم است به جهت آنکه آسمان چهارم دل آسمانها است
تو اگر نظر کنی به اندازه بدن خودت ،دل در میان افتاده است و سرت باال
است ولکن اگر به شرافت نظر کنی و به اینکه دل ،اول ما خلق اهلل بدن تو
است ،دل از سر تو اشرف است ،از پای تو اشرف است ،از همه اعضای تو
اشرف است و همه زیر پای دل تو افتادهاند .پس اگر آفتاب را منزل و مأواش
را نگاه میکنی آسمان چهارم است ولکن اگر شرافتش را نگاه میکنی
میدانی او باالتر از شش آسمان همه است و جمیع شش آسمان از او فیضیابی
میکنند بنابر اینکه آفتاب از همه ستارگان بهتر است در آسمان هفتم است و
بنابر منزل و مأوای او اگر بپرسند کجا سکنا دارد ،بلی در آسمان چهارم
سکنا دارد ولکن قلب است .پس آن خانه خدا را اگر بگویی در آسمان هفتم
است حق است ،اگر بگویی در آسمان چهارم است حق است.
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باری خداوند خانهای در آسمان چهارم یا هفتم خلق کرده است که آن خانه
را بیتالمعمور میگویند و اسم آن خانه ضراح است و حجگاه و مطافست
برای مالئکه آسمانهای باال و مالئکه آسمانهای پایین و همه به طواف او
میآیند .اما در عرش حجگاه و مطاف برای حاملین عرش است و دیگر آنجا
مطاف مالئکه نیست مالئکه را راه به آنجا نیست ،کدام ملک را قابلیت است
که از سدره المنتهی بتواند بگذرد و در شب معراج جبرئیل آنجا ایستاد و
عرض کرد به حضرت که لقد وطئت موطئا لمیطأه احد بعدک و ال احد
قبلک بهتحقیق که قدم زدی به جایی که هیچکس از پیشینیان پا به اینجا
نگذارده و هیچکس از پسینیان پا به اینجا نخواهد گذارد .حضرت فرمود در
همچو جایی مرا وامیگذاری؟ عرض کرد که اگر یک بند انگشت نزدیکتر
شوم خواهم سوخت .کسی نمیتواند از آنجا بگذرد بجز حامالن عرش ،از
مالئکه کسی نمیتواند از سدره المنتهی بگذرد و آنها میگذرند و آنها حج
در دور کعبه عرش میکنند و دیگر احدی از آحاد آنجا نمیتواند طواف کند.
شاید حامالن عرش خدا را نشناخته باشی چهار نفرند حامالن عرش خدا که
آنها اشرفند و اعظمند از باقی دیگر و چهار نفر دیگر زیر پای ایشانند که
هشت نفر میشوند .خداوند میفرماید و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ
ثمانیه عرش خدا را میبینی که هشت نفر بر دوش گرفتهاند .اما این هشت
نفر که عرش را بر دوش گرفتهاند نه این است که قطار ایستاده باشند بلکه
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پایههای عرش خدا دراز است چهار نفر آن باال را گرفتهاند و چهار نفر دیگر
آن پایین را گرفتهاند .آن چهار نفر باالیی محمد است و علی و حسن و حسین
صلوات اهلل علیهم اجمعین و آن چهار نفر پایینی نوح است و ابراهیم و موسی
و عیسی .پس معلوم شد که طواف برگرد عرش نمیکند مگر کسی که از
سدره المنتهی بگذرد و کسی باشد که بتواند طاقت بیاورد در نزد نور عرش
و از نور عرش نسوزد و نه هرکس را این طاقت است .یک ساعت پیش آفتاب
نمیتوان ایستاد و از اینجا تا پیش آفتاب چهار هزار سال راه است پس چگونه
میتوان پیش عرش رفت .این آفتاب یک رسد از هفتاد رسد نور کرسی را
دارد و کرسی یک رسد از هفتاد رسد نور عرش را دارد .پس هیچ ملک
مقربی را طاقت طواف بر گرد عرش خدا نیست و تعجب میکنم از آن
چشمهایی که طاقت دیدار آفتاب را ندارند و فحص و بحث از نور عرش
میکنند و طالب عرشند .پس تو پیش آفتاب بتوان زندگی کن و از این نور
مسوز تا ببینم بعد از این دیگر کجا خواهی رفت.
باری مقصود این بود که در روی زمین هم در عالم انسانیت کعبهای آفریده
و آن کعبه خشت و گلش از خشت و گل انسانیت است ،از خشت و گل
شعور است ،از خشت و گل ادراک است و آن خانه را طوافگاه سایر مردم
قرار داده و به سایر انسانها فریضه کرده که بیایند به سوی این کعبه و به
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سوی این حجگاه اگرچه مسافت مابین ایشان و مابین آن کعبه از اینجا تا
چین باشد .فرمودند اطلبوا العلم و لو بالصین طلب علم کنید اگرچه باید به
چین بروید .بیابید چه عرض میکنم ،علم که انبار نکردهاند در چین یا در
والیتی دیگر بلکه علم در صندوق سینه است و آن سینه سینه عالم است .پس
علم در هرجا که هست پنهان است در صندوق خودش و تو باید طلب علم
بکنی .پس باید طلب آن صندوق را بکنی و ببینی آن صندوق کجا است .پس
باید از اطراف عالم رو به شخص عالم کنند و طلب علم کنند .تعجب نکنند
قومی از این سخنان اگرچه آنها را به الفاظی میگویم که شاید آنها نشنیده
باشند ولکن همان حرفی است که بر منارهها گفته میشود ،بر منبرها گفته
می شود ،در مسجدها گفته میشود .چهار کلمه یاد میگیرند و آن وقت
خود را مجتهد مینامند و اصل این حرف که االن من فقیهم و مستنبط احکام
و حدود الهی هستم همین است که من عرض میکنم برو از ایشان مسأله
کن که اگر جمیع علمای روی زمین بمیرند و باقی نماند مگر تو ،آیا بر مردم
الزم است که بیایند پیش تو و از تو علم بیاموزند و به فتوای دو پولی تو عمل
کنند؟ میگوید بلی ،بر مردم واجب است که بیایند پیش من و از من علم
بیاموزند .آیا نه این است که االن که خودت دو پولیی ،فتوایت هم دو پولی
است و میگویی برای جمیع مردم که در ربع مسکون هستند واجب است
بیایند به سوی من و طلب علم از من کنند؟ میگوید مردم بعد از رسول خدا
صفحه | 564

صلی اهلل علیه و آله دو قسم میباشند یا مجتهدند یا مقلد و مردم هم که همه
مقلدند ،همین منم عالیجناب مجتهد من که نباید بروم پیش مردم تعلیم بگیرم
بلکه مردم باید از اطراف بیایند پیش من و از من تعلیم بگیرند و به همین
حرف ادعا کرده است که منم آن کعبهای که جمیع مردم باید بیایند و قصد
او کنند چنانکه میبینی میگوید منم آن انسانی که جمیع انسانها باید از
اطراف بیایند پیش من و همین دو پول مسأله مرا یاد بگیرند همه که مردهاند
و نمانده است مگر من ،پس باید بیایند پیش من .یا نمردهاند حاال که دیگران
هم هستند باید پیش کسی که اعلم باشد رفت و میگوید اعلم منم و اگر
فتواش این باشد که با وجود اعلم و اوثق جایز است پیش دیگری رفت ،باز
پیش اعلم آمدن را بهتر میداند و همینطور هم هست به جهت آنکه آن اعلم
مناسبتر به وجود مبارک آل محمد است سالم اهلل علیهم پس با وجود اعلم به
سوی غیر اعلم نباید رفت .پس نه این است که میگوید بر روی زمین جمیعا
واجب است بیایند پیش من و از من تعلیم بگیرند؟ حرف من هم همین است.
و اگر گویی یکپاره مردم خبر ندارند که بیایند ،میگویم اگر امام خودش
هم بود یا همه خبر نداشتند که بروند پیش امام یا خبر داشتند بعضی لکن
عسر و حرج براشان داشت آنها مکلف نبودند بلکه هرکس بتواند و استطاعت
داشته باشد باید این کار را بکند آنها هم تکلیفی دارند آنهایی که نمیتوانند
خود بیایند جمع شوند کسی را بفرستند پیش عالم که او تعلیم بگیرد و بیاید
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برای آنها بگوید .همینطور است فتوای فقهائی که هستند و بودهاند
میگویند بر جمیع اهل والیت واجب است که بروند به سوی فقیهی از فقهاء
و تحصیل دین کنند و اگر نروند جمیع آنها گناهکارند و جمیعا صبح تا شام
در گناهند و مشغول به گناهند پس باید بروند و اگر ممکنشان نباشد واجب
است که در میان خود کسی صاحب هوش را پیدا کنند که ذهن خوبی ،فهم
خوبی داشته باشد و به او اخراجات بدهند و او را به والیتی که آن عالم است
بفرستند تا احکام را تعلیم بگیرد و بیاید برای آنها بگوید .همه فقهاء همین
را میگویند آنها که نمیتوانند حج کنند برای خود نایب میگیرند و
میفرستند پس آنها که به خدمت عالم نمیتوانند بروند واجب است کسی را
اختیار کنند ،اخراجات به او بدهند و او را روانه کنند پیش آن عالم .تو از این
عجب مکن اگر گندم در کرمان تمام شود آیا نه این است که همه شما از
پی تحصیل گندم برمیآیید جمیعا از پی تحصیل خوردنی برمیآیید و میروید
به جایی که خوردنی هست از آنجا میآورید؟ یا اینکه جمع میشوید و پولی
سرشکن میکنید در میانه خود و به جمعی میدهید تا آنها بروند گندم یا
خوردنی دیگر از برای شما از اطراف بار کنند بیاورند چطور شد که ارواح
شما پیش شما عظمش از ابدان شما کمتر شده؟ غذای روح شما علوم است
این علم آل محمد غذای روح است .در تأویل آیه شریفه یحل لکم الطیبات
است که خدا بر شما حالل کرده طیبات را که علوم طیبین باشد و یحرم
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علیکم الخبائث و بر شما حرام کرده خبائث را که علوم خبیثه باشد که آنها
مال خبیثین است فرموده الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات علوم طیبه مال
ذاتهای طیبه است و ذاتهای طیبه برای علوم طیبه است و الخبیثات للخبیثین
و الخبیثون للخبیثات علوم خبیثه مال ذاتهای خبیثه است و ذاتهای خبیثه مال
علوم خبیثه است .امام میفرماید فلینظر االنسان الی طعامه یعنی الی علمه هذا
عمن یأخذونه فان فینا اهلالبیت فی کل خلف عدوال ینفون عن دیننا تحریف
الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین یعنی خدا فرموده انسان باید فکر
در طعام خود کند ،امام در معنی این میفرماید یعنی نظر در علم خود کند.
ببینم که از که یاد میگیرم از ابوحنیفه است این علم که یاد میگیرم یا از آل
محمد است .پس وقتی دانستید که علم غذای ارواح شما است چنانکه اگر
قحطی غذا شد برای بدنها از پی آن واجب است که بروند به اطراف و غذا
از برای آن تحصیل کنند ،همچنین است برای ارواح ،باید ارواح که قحطی
علم در میانشان شد بروند و تحصیل علم کنند و اگر خودشان نتوانند ،کسی
را پیدا کنند و پول و خرجی به او بدهند و به اطراف بفرستند آنها را در جایی
که علم هست که آنها بخرند آن علم را و بیاورند .این است که میفرماید
فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا
رجعوا الیهم لعلهم یحذرون چرا تجار علم از منزلهای خود بیرون نمیروند
برای تحصیل علم تا علم تحصیل کنند و برگردند و بازماندگان خود را از آن
صفحه | 567

علم تعلیم کنند و آنها را از خدا بترسانند .پس هرگاه در والیت علم نیست
باید رفت به سوی آن عالم ربانی و حکیم صمدانی و شارح علم خدا و رسول
و از او تعلیم گرفت و علم خدا و رسول را به خیال خود و فکر خود درست
نمیتوان کرد و ما ایمن نیستیم از اینکه خیالهای ما خیال شیطانی باشد.
نمیدانیم خیال شیطانی است یا خیال رحمانی ،معصوم خاطرجمع است که
آنچه به خیالش آمد از جانب خداست و غیر معصوم ایمن نیست که بگوید
آنچه به خاطر من آمده از جانب خدا است بلکه از جانب شیطان باشد .پس
نه این است که هرکس هرچه به خیالش رسید حاال عالم ربانی شده ،خیر
بلکه عالم شیطانی باشد .علمای سنی هم همینها که تو میگویی میگویند
فرقش این است که آنها از پیش خود میگویند ،تو از جانب امام میگویی.
عالم ربانی آن است که بگوید قال اهلل کذا ،قال الرسول کذا ،قال االمام کذا،
عالم ربانی آنست که از رب خود روایت کند ،حکیم صمدانی آن است که
از خدای صمد خود روایت کند آن هم نه هرچه به خیالش برسد که خدا
چنین گفته است بلکه هرچه از پیغمبر و امام رسیده باشد که خدا چنین گفته.
که را یارای این است که آنچه به خاطرش برسد بگوید قال اهلل کذا بجز نبی
که او هرچه به خاطرش رسید میتواند بگوید خدا گفته و میگوید و حدیث
قدسی میشود به جهت آنکه خاطرجمع است اما سایر مردم و اهلل مترددند
حیران و متفکرند و نمیدانند که اینی که به خاطرشان رسیده شیطان چنین
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گفته یا خدا چنین گفته .من چه میدانم آیا منم مظهر خدا در این هنگام تا
مظهر قولی از او بشوم؟ حاشا من آن نیستم حاال اینکه نشد حاال دیگر هرچه
از جانب خدا در خارج روایت شده و هرچه از محمد و آل محمد علیهم
السالم که ربانیون این امتند فرمایش کنند ،دیگر حاال از جانب خداست و
خاطرجمع است .پس هرکس از کتاب خدا و سنت رسول میگوید این ربانی
است و از جانب خدا میگوید و باید اطاعت کرد و هرکس میگوید من
همچو میفهمم ،میگویم تو بفهم من که امت تو نیستم که از تو بگیرم من
امت محمدم صلی اهلل علیه و آله  .تو هم یکی هستی مثل من .خدا قرار نداده
که تو خدای خود را هوای خود بگیری و به دلیل عقلت حکم کنی امت
عقلت نیستی تو امت پیغمبر باید باشی .پس هیچکس نمیتواند حکمی به
رأی خود و هوای خود بگوید پس آن عالمی که مرجع جمیع روی زمین
باید باشد نه آن کسی است که میگوید عقل من همچو میرسد ولکن آن
کسی که عالمی است که آنچه میگوید میگوید قال رسول اهلل صلی اهلل
علیه و آله کذا و کذا ،قال علی علیه السالم کذا و کذا ،قال سبحانه کذا و
کذا ،آن کعبه است که از بیتالمعمور به او مددها میرسد و از او به سایر
مردم مددها منتشر میشود اگر در زیر بیتالمعمور است جمیع مددهایی که
از بیتالمعمور میآید اول به او میرسد و از او به سایر مردم و جمیع مددهایی
که به بیتالمعمور میرسد از عرش باید بیاید و جمیع مددهایی که به کعبه
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میرسد باید از بیتالمعمور بیاید .پس اگر آن عالم در زیر بیتالمعمور است
کعبه است و قبله خلق است و قبلهگاهی است و از اطراف باید رو به او کنند
و اگر در زیر بیتالمعمور نیست گاهی از مشرق حکایت میکند گاهی از
مغرب گاهی از چاهی که در خانه خود کنده حکایت میکند میگوید به
خیال من همچو آمده است خیال تو چه چیز است؟ تو خشت و گلی ،اگر در
زیر بیتالمعموری که باید روایت تو جمیعا از آنجا باشد .کسانی که بیرون
از کعبهاند آنها رو به کعبه میکنند و کعبه رو به بیتالمعمور میکند جمیع
آن مردمی که سوای آن عالم ربانیند میگویند عالم ربانی چنین گفته و به
عالم ربانی اگر بگویی تو چرا چنین گفتی ،میگوید قال اهلل کذا ،قال
رسولاهلل کذا .همچنین که شد نظم عالم برقرار میشود و مردم راه به خدا
میتوانند پیدا کنند لکن اگر از من پرسیدند که تو چرا چنین گفتی ،گفتم
فالن عالم در کتابش چنین گفته ،فالن عالم هم بگوید فالنجا چنین نوشته
این نمیشود .پس تو نیستی مرکز عالم به جهت آنکه تو متوسل به این و آن
میشوی که فالن چه گفته و فالن چه گفته .ابوحنیفه چنین گفته ،شافعی
چنین گفته ،بغنوی چنین گفته ،ترمذی چنین گفته ،آمدی چنین گفته .پس
تو کعبه نیستی و تو قبلهگاه این خلق نیستی قبلهگاه کسی است که جمیع
مردم از اطراف رو به او کنند و او رو به کسی نکند و از جانب خدا بگوید.
فقهاء گفتهاند هرکه به بام کعبه رود و بخواهد نماز کند باید به پشت بخوابد
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و رو به بیت المعمور نماز کند ولکن سایر مردم باید رو به کعبه نماز کنند.
پس خداوند عالم در روی زمین خانهای آفریده و آن خانه خانه انسانی است
و خانهای است که خشت و گل آن خانه فضل است و علم ،خشت و گلش
از عدالت است و تقوی و اطراف و جهات او جمیعا از شعور و ادراک است.
جامهای که بر او پوشانیدهاند ،آن جامه لباس التقوی است و لباس التقوی
ذلک خیر و چنانکه خانه نباید به زیارت حاجیان برود و از جای خود حرکت
کند بلکه خانه بر سر جای خود ساکن است و مستقر است و بر مردم واجب
است که به زیارت آن خانه از اطراف بروند هرکس استطاعت دارد پس آن
عالم ربانی هرجا که هست او در جای خود مستقر و ثابت است و مردم از
اطراف باید رو به او و قصد او کنند و حج او کنند .و اگر بخواهید بشناسید
آن خانه را آزمایش کنید او را ،آزمایش او این است که بگوید قال رسول اهلل
صلی اهلل علیه و آله کذا و کذا ،قال اهلل کذا ،قال االمام کذا ،قال االئمه کذا،
آن عالم ربانی آزمایشش این است که سراباال نماز میکند نه سرازیری نماز
می کند و نه به اطراف عالم نماز می کند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی  ،موعظه دهـم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من
دخله کان آمنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
در هفتههای گذشته سخن در اینجا بود و به این مقام رسید که چگونه
کلمات این آیه شریفه را جمع کنیم و آن معنی که مدتهای مدید است که در
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نظر داریم چه بود و چگونه بفهمیم که حاال باطن این چه شد و حاال چگونه
شد تا اینکه سخن به اینجا رسید که خداوند در رتبه انسان و در میان انسانها
کعبهای آفریده که خشت و گل آن کعبه خشت و گل انسانی است و خشت
و گل انسانی از حیات و عقل و شعور و ادراک است .این کعبه ظاهر خشت
و گلش از جمادات است به جهت آنکه این کعبه را در زمین جمادی و از
برای بدنهای جمادی ساختهاند نه از برای ارواح انسانی و عقل انسانی این را
ساختهاند این کعبه کعبه جمادی است و این بدن تو که جمادی است رو به
این کعبه جمادی باید بکند .کدام بدن؟ این بدنی که بعد از آنیکه روح از
او مفارقت کرد انسان این بدن را میاندازد این بدن که میافتد شعوری از
خود ندارد 0حیاتی از خود ندارد و این بدن مثل کلوخی میماند در این دنیا
داخل جماداتست و نموی از برای او مثل سایر درختان نیست و مثل سایر
گیاههای دیگر سبز نمیشود و قد و پهنا زیاد نمیکند و حیاتی هم ندارد به
جهت آنکه آن روح از این بدن بیرون رفت .این کعبه کعبه است برای این
بدن جمادی و بدن جمادی انسان باید رو به این کعبه کند و در هنگام عبادت
اگر بدن جمادی خود را رو به کعبه کنی ،تو در این وقت رو کردهای به
رخساره خداوند عالم.
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مثلی برای فهم این مطلب عرض کنم و اگر گوش بدهی که چه میگویم و
شعور تو زیاد باشد ملتفت میشوی .عرض میکنم از برای تو روحی است و
بدنی .این آسمان باالی سر تو و باالی بدن تو است و این آسمان زیر پای
روح تو است .اگر بدن تو بخواهد به آسمان نگاه کند باید سر را باال کند و
اگر روح تو بخواهد به آسمان نگاه کند باید سرازیری نگاه کند .نمیدانم
میفهمید یا نه ان شاء اهلل اگر شعور وافری کسی داشته باشد میفهمد چه
عرض میکنم .این آسمان زیر پای روح تو و عقل تو است و باالی بدن تو
است اگر بدن تو بخواهد به آسمان نگاه کند باید سراباال نگاه کند و اگر
روح تو و عقل تو بخواهد به آسمان نگاه کند باید سرازیر نگاه کند .این را
مثل آوردم تا بدانی که این کعبه کعبه عقل تو نیست ،کعبه روح تو نیست
بلکه کعبه و قبله این بدن تو است .بدن تو باید رو به این کعبه کند .پس اگر
بدن تو رو به این کعبه کرد رو به رخساره خداوند عالم کرده و اما اگر عقل
تو رو به این کعبه کرد و روح تو رو به این کعبه کرد ،هرآینه سرنگون شده
تا رو به این کعبه کرده .نمیبینی اگر کسی از کسی بپرسد که تو چرا رو به
این طرف میکنی و نماز میکنی و او در جواب بگوید نیت من و قصد من
این خانه است و برای سنگها و کلوخها و گلهای خانه کرنش بکند این کس
برای خدا عبادت نکرده و مشرک شده به خدای عزوجل اما اگر بدن او رو
به کعبه کند و روح او دیگر این سنگها را ملتفت نباشد روح او قصد خدا را
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کرده و تن او قصد کعبه را کرده و این عبادتی است درست و بجا و روح تو
سرنگون نشده اما اگر روح رو به کعبه کرد و متوجه کعبه شد رو به منتهی
کرده و پشتش را به خدا کرده و مشرک شده است به خدا اما بدنش مشرک
نشده از روکردن به کعبه زیرا که کعبه اول جزئی است که آفریده شده از
زمین و کعبه دل عالم است و سایر شهرهای دیگر مثل اعضا و جوارح او
هستند و این بدن تو هم از خاک آفریده شده و چون خاکست عضوی از
اعضای کعبه است و کعبه دل او است بدن تو که رو به قلب خود بکند عیب
ندارد ،سراباال است ،آن رو به خدای خود کرده اما اگر روح تو رو به کعبه
کند سرازیر شده آن وقت پشت به خدا کرده و رو به غیر خدا کرده از خدا
فراموش کرده به یاد غیر خدا افتاده .پس این کعبه ،کعبه عقل شما نیست،
این کعبه ،کعبه روح شما نیست .اگر کسی همینقدر صاحب شعور بود و
دل داد فهمید چه عرض کردم.
پس هر مرتبهای از مراتب انسان را کعبهای است ،این کعبه ظاهر کعبه بدنهای
شما است .خداوند برای ارواح هم کعبهای خلق کرده ،برای نفوس هم
کعبهای خلق کرده ،برای عقلهای شما هم کعبهای خلق کرده و دقایق بسیار
در این مسأله هست و چون سوال بسیار از این مسأله شده باید آن را شرح
کرد تا واضح شود.
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این را دانسته باشید که خداوند عالم از برای انسان یک دل آفریده این است
که در کتاب خود فرموده ماجعل اهلل لرجل من قلبین فی جوفه از برای
هرکسی یک دل آفریده و این یک دل یک توجه دارد ،دو توجه نمیتواند
بکند المحاله این به یک چیز و به یک جا توجه می کند و چون به آن یک
چیز توجه کرد از هرچه غیر از آن یک چیز است توجه خود را برمیدارد .آیا
تجربه نکردهاید که اگر خیالتان پرزور بشود و دلتان مشغول به فکرتان باشد
از بیرون غافل میشوید و اگر صدای نزدیکی باشد نمیشنوید .سهل است
چشمتان نمیبیند اگر غرق خیال شده باشی بسا آنکه در نزدیکی تو کسی
چند دفعه تو را صدا میزند و تو نمیشنوی به جهت آنکه تو یک دل داری و
آن یک دل متوجه خیال است و از بیرون غافل است .همچنین دل وقتی متوجه
بیرون است از اندرون غافل است از خیال و فکر و عقل و روح غافل است
و اگر دل تو متوجه شکلها و رنگها و صداها و مزهها و بوها و گرمی و
سردی و نرمی و زبری و سبکی و سنگینی و چیزهای بیرونی باشد از اندرون
غافل میشود ،از خیال و فکر و عقل غافل میشود .از این است که در مسأله
اخالق گفتهام و نوشتهام که هرکس همیشه قلبش متوجه هرچه ببیند و بشنود
باشد و متوجه بیرون باشد ذاکر نمیتواند باشد .چگونه چنین نباشد همین
که مشغول زرد و سرخ و ترش و شیرین و صدای خوش و ناخوش و بوهای
خوب و بد که شود از اندرون غافل میشود .این یکی را که خوب تجربه
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کردهای که هرکس متوجه بیرون باشد همیشه از آن عقلها و علمها و حکمتها
بیبهره است .پس اصل مسأله این است که توقع نکند از برای فهم اسرار
باطنی هرکس که اغلب اوقات قلبش متوجه چیزهای بیرونست و متوجه زرد
و سرخ دنیا است ،متوجه این است که آمد ،که رفت ،کی چه خورد ،کی
چه کرد و هکذا .پس اگر کسی دائم االوقات یا اغلب اوقات چنین باشد
البته از ذکر و فکر و علم و حکمت محروم میماند و ذکر و فکر و علم و
حکمت نصیب کسی است که این پنج در را بسته باشد و آنجا متوجه آن
عالم باشد .نمیبینی شب در رختخواب که میخوابی و این پنج در را میبندی
بر روی روح که یکی در چشم باشد که به جانب رنگها و شکلها باز است
و یکی در گوش باشد که به جانب صداها باز است و یکی در ذائقه باشد که
به جانب طعمها و مزهها باز است و یکی در شامه باشد که به جانب بوها باز
است و یکی در المسه تو باشد که به جانب زبری و نرمی و سبکی و سنگینی
و درشتی و امثال اینها باز است .وقتی که این پنج در را میبندی و زیر لحاف
میروی میبینی عالمی دیگر برای تو روشن شد .آسمانی دیگر ،زمینی دیگر،
مردمانی دیگر ،حرکات و سکناتی دیگر و اوضاعی دیگر .آیا هیچ نمیگویی
اینها از کجا میآید؟ وقتی این پنج در را بر روی دنیا بستی درهای آخرت و
درهای برزخ بر روی تو باز میشود و همچنین وقتی که مردم میمیرند و پنج
در دنیا را میبندند درهای آن عالم به روشان باز میشود از این جهت است
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که آخرت برای آنها واضح میشود .جنت را میبینند ،نار را میبینند ،مالئکه
را میبینند ،ملکی دیگر اشخاصی دیگر میبینند و االن بالفعل آن عالم
سرجاش است و هست و برپا است ولکن تو پشت به آن طرف کردهای و از
این پنج روزنه دنیاوی متوجه بیرون شدهای از این جهت این طرف روزنهها
را میبینی و آن طرف را نمیبینی در روزنهها را از این طرف ببند و از آن
طرف نگاه کن ببین واضح و روشن همه را میبینی و آنهایی که صاحب
ریاضات میشوند و برای آنها چیزها کشف میشود علتش این است که
اختیار دل خود را دارند میبینی نشستهاند و با وجودی که درها باز است
نگاه بیرون نمیکنند و از آن عالم برای او چیزها منکشف میشود که تو
نمیبینی به جهت آنکه تو ضعیفی و چشم تو ضعیف است .این پنج در که باز
است روشنی دنیا به چشم تو میافتد نمیگذارد متوجه بشوی به آن عالم و
نگاه کنی مشق این را اگر کسی طوری بکند که قوت بدهد آن جانب را
طوری میشود که روز روشن در میان مردم نشسته است حالتی براش پیدا
میشود که نه چشمش میبیند نه گوشش میشنود نه زبانش مزه چیزی
میفهمد نه شامهاش بوی چیزها را میفهمد نه المسهاش چیزی درک میکند
و به کلی روحش متوجه آن عالم است و خواب هم نیست سهل است که
این حالت برای یکپاره که مرض سوداء دارند پیدا می شود .نشستهاند خواب
هم نیستند خیال میکنند و از شدت خیال بنا میکند حرف زدن و در خیال
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خود دستک حساب را میآورد و حساب میکند و دستش را حرکت میدهد
و متوجه آن عالم است و خواب هم نیست .همچنین است اگر آن عالم غلبه
کرد انسان آن عالم را میبیند و دیگر ملتفت این عالم نیست و همچنیناند
اهل علوم که مرتاض به علم هستند در مجلس نشستهاند و صحبت میدارند
و دلشان پیش کار خودشان است میبینی که توی خانه نشسته است و مشغول
کاریست ولکن توی دلشان همینطور دارند مسأله میفهمند .مردم دیگر
چشمشان به بیرون است و اتاق بیرون را میبینند و آنها چشمشان به اندرون
باز است و اتاق بیرون را نمیبینند.
شما یک دل دارید اگر یک دل را به دنیا دادید ،دیگر متوجه به آخرت نیستید
مسلما و اگر یک دل را به آخرت دادید متوجه به دنیا نیستید مسلما ،اگر دل
به علم دادید مسلما متوجه به دنیا نیستید و اگر دل به دنیا دادید متوجه علم
نیستید مسلما .اهل علم و طالب از زبان علم چیزی گفتهاند میگویند علم
گفته اگر تمام خود را به من بدهی من بعضی از خود را به تو میدهم و اگر
تمام خود را به من ندهی من هیچ از خود را به تو نمیدهم .آنهایی که طالب
آخرتند حواس خود را و دل خود را به آخرت دادهاند و چندانی متوجه دنیا
نیستند ،هرجایی میخواهد آباد شود ،هرجایی میخواهد خراب شود .به دنیا
دلی اصال نبستهاند ولکن جمعی دیگر پشت این پنج در نشستهاند نظرشان به
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این اتاق بیرون است و از اتاق اندرون غافل هستند از این جهت هر عیبی که
در اتاق بیرونی است درک میکنند و هر عیبی که در اتاق اندرونی است درک
نمیکنند و آن جماعت اولی هر عیبی که در اتاق اندرونی است درک میکنند
و هر عیبی که در اتاق بیرونی است درک نمیکنند .چون حکایت عیب اتاق
بیرونی را گفتم خاطرم آمد مثلی ،آن را عرض کنم بیفایده نخواهد بود .یک
دفعه به جهت شیخ مرحوم قبایی دوخته بودند خیاط اشتباه کرده بود و در
آستین آن قبا تکمهها را به طرف باال دوخته بود و مادگیها را به طرف پایین.
شیخ مرحوم اعلی اهلل مقامه مدتهای مدید این قبا را میپوشیدند و تکمههای
دست خود را میانداختند و ملتفت نمیشدند یک وقتی آقا سید علی مرحوم
دیده بود عرض کرد شیخنا اینها را چرا اینطور دوختهاند؟ شیخ مرحوم نگاه
به آستین کرده بودند و بنا کرده بودند به خندیدن .فرمودند که مدتهای مدید
است که این قبا را پوشیدهام و ملتفت نشدهام که این را اینطور دوختهاند.
باری مقصود این بود که دل که به فکر جای دیگر است اینطور میشود دل
مشغول جای دیگر که میشود عیوب جاهای دیگر را نمیفهمد و همچنین
دیگران هم که نظرشان به اتاق بیرونست بگوید پنجاه سال است نماز کردم
و نفهمیدم نمازم اینجاش عیب دارد و بخندند .انسان یک دل دارد یا این
طرف است یا آن طرف .حاال دیگر ان شاء اهلل یافتید چه عرض میکنم.
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میخواهم عرض کنم که اگر شما در هنگام نماز و هنگام عبادت ،دل خود
را متوجه به کعبه کنی و از این حواس ظاهر خود به اتاق بیرونی نظر کنی
خانه اندرونی خراب میشود و بکلی از آن طرف غافل میشوی ،از خدای
خود غافل میشوی ،از اسماء و صفات خدا غافل میشوی ،به جهت آنکه
متوجه بیرون شدهای و این که خدای تو نیست .اما این بدن تو برای او نقص
نیست زیرا که بدن تو از این عالم آفریده شده و از خاکست بدن تو متوجه
کعبه میشود و برای او منقصت نیست و اگر متوجه کعبه شود سراباال نگاه
کرده از این گذشته بدن تو اهل اینجا است و کعبه هم اینجا اما روح تو از
اهل اینجا نیست روح تو چکار به این اوضاع دارد ،چکار به کعبه دارد؟
روح تو از غیب است و از ملکوت است ،باید به خانه ملکوتی توجه کند پس
واجب است بر روح تو که اول متوجه این خانه بشود و بدن تو را رو به کعبه
بدارد بدن که رو به کعبه ایستاد آن وقت برود پی کار خود .این بدن مثل
سنگ و کلوخ میماند اگر انسانی سنگی را به یک ترکیبی گذاشت و رفت
هزار سال هم بگذرد همانطور میماند .اگر میگویی بدن حافظی ضرور
دارد که متوجه او بشود که نگردد ،خیر خاطرت جمع باشد نمیگردد .ببین
به هند و سند و فرنگ هم میرود و بدن حرکت نمیکند و همانطوری که
روح او را واداشته هست.
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پس بدن باید بایستد اینجا و دل برود پی کار خود .حاال ببینیم آیا دل تو باید
متوجه خیال تو باشد یا باید باالتر برود همچنانکه عرض کردم که اگر روح
تو از این روزنههای حواس متوجه بیرون باشد اندرون خراب میشود ،باز
همچنین اگر روح تو از روزنه خیال تو و از روزنه فکر تو متوجه بیرون باشد
باز اندرون تو خراب خواهد شد .و از برای تو نفسی است ،از برای تو روحی
است ملکوتی ،از برای تو عقلی است ،از برای تو باالتر از همه مراتب تو فواد
است و آن فواد مرتبه نور خداست که در تو قرار دادهاند و هر باالیی که
متوجه پایین بشود همان عیبهایی که عرض کردم پیدا میشود .بایست دل تو
خیال تو را بدارد به طرفی و او را به همان حال بگذارد و برود پی کار خود
و اگر در هنگام عبادت ،دل خود را به خیال کسی واداری تو مشرک به خدا
شدهای بهجهت آنکه خداوند عالم سرخ و زرد و سیاه و سفید و ترش و تلخ
و شیرین و سبک و سنگین و آهسته و بلند و گرم و سرد و نرم و زبر نیست
که تو خیال اینها را بکنی .خداوند به خیال درنمیآید آنچه به خیال تو
درمیآید صورتهای خیالی بود و خیال تو هم عالمی است مثل این عالم چون
این را یافتید حاال اگر دل تو هم متوجه خیال تو باشد در نماز نعوذ باهلل مثل
این میماند که متوجه چشم تو باشد و چنانکه اگر متوجه اتاق بیرونی بود
مشرک بود به خدا همچنین اگر دل تو متوجه خیالهای تو باشد مشرک
خواهی شد به خدای عزوجل .پس باید از سر خیاالت خود هم بگذری و از
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یاد خیاالت خود هم بیرون روی .باز همچنین اگر در هنگام عبادت متوجه
علم خود بشوی و دل خود را متوجه علم خود کنی ،مشرک به خدا شدهای
و علم تو خدای تو نیست ،باز نشد بلکه باید در هنگام عبادت علم را ترک
کنی و باز به اندرونتر بروی .همچنین اندرونتر هم که رفتی باز اگر دل را
متوجه معنیها کنی عرصه معنی را میبینی و از صورت بیرون میروی و به
عرصه معنی دل را متوجه میکنی باز اگر دل به معنیها دادی و به یاد معنیها
افتادی کافر و مشرک میشوی اگر سوره حمد بخوانی و متوجه معنی الحمد
باشی از خدا غافل میشوی یا متوجه معنی کعبه بشوی بکلی از خدا غافل
میشوی اینها خدا نیست ،نه معنی الحمد خداست نه معنی هلل خداست نه
معنی رب العالمین به این طور ظاهر خداست .خدا معنی چیزها واقع نمیشود
خداوند عالم نه لفظ است نه معنی باید از جمیع معنیها هم دل ببری و دل تو
به معنیها نباشد ،از جمیع چیزها که دل بریدی آن وقت متوجه خانه توحید
شدهای و اگر متوجه خانه توحید شدی آن وقت در جمیع مخلوقات را بسته
و از یاد جمیع مخلوقات بیرون رفتهای اگر از یاد جمیع مخلوقات بیرون
رفتی آن وقت به یاد خدایی و اگر به فکر یک مخلوق باشی و او یادت بیاید
اگرچه به فکر محمد بن عبد اهلل باشی ،اگرچه به فکر حضرت امیر باشی
شرکست .هرچه غیر از خدا باشد و تو در فکرت بیاید شرک به خدا است.
به فکر لوح و قلم باشی ،به فکر فواد و حقیقت خود باشی ،به فکر عظمت
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و جالل خدا باشی ،به فکر هرچه غیر خدا است اگر باشی یاد خدا نکرده و
متوجه خلق خدا شدهای و کسی متوجه خدا شده که از غیر خدا ببرد و در
جمیع آنچه غیر خدا است بر روی خود ببندد و از هیچ حاسهای از حواس
خود متوجه به خلق خدا نشود آن وقت این شخص به یاد خدا است.
تعجب از این مکن ،االن که شما به من نگاه میکردید مرا میدیدید و مطلقا
و اصال متوجه این نبودید که پدر من که بوده که نبوده ،من کجایی هستم یا
کجا نشستهام یا حرف میزنم متوجه هیچیک از اینها نبودید مگر اینکه
متوجه من بودید و به خود من نگاه میکردید و بس و ملتفت من بودید و
بس .حاال دیگر خدا از من هم کمتر نخواهد بود و نیست بلکه همینطور
که به زید و عمرو توجه میکنی و از ماسوی غافل میشوی همینطور در
حال عبادت باید به یاد خدا باشید و از ماسوی غافل باشید فرضا اگر شما
نشسته باشید و پادشاهی عظیمالشأن بر شما وارد شود ،تا چشم شما بر پادشاه
میافتد به یاد او میافتید و متوجه او میشوید و فیالفور از جا برمیخیزید و
رسم بندگی را چنانکه بایست بجا میآورید و اگر پادشاه برود و از شما
بپرسند پادشاه ریشش حنا بسته بود یا نه ،میگویی متوجه نشدم .بپرسند قدش
بلند بود یا نه ،میگویی ملتفت نشدم ،قباش چه رنگ بود ملتفت نشدم بسا
آنکه با او حرف زدهای ولکن متوجه ذات پادشاه شدهای و دیگر متوجه هیچ
صفحه | 584

عضوی از اعضای او نبودهای و دیگر متوجه لباس پادشاه نبودهای ،متوجه
حسب و نسب پادشاه نبودهای بلکه خود او را دیدهای و با خود او حرف
زدهای .و همچنین است در همهجا به هرکس که سخن میگویی همینطور
سخن میگویی توی بازار با هرکس معامله میکنید متوجه به خود او هستید.
در هنگام توجه به او یاد قباش نیستید ،یاد کالهش نیستید ،یاد هیچ چیز
نیستید مگر متوجه ذات او هستید.
چون این را یافتید عرض میکنم که خداوند در قرآن فرموده است و فی
االرض آیات للموقنین و فی انفسکم أ فالتبصرون یعنی در زمین نشانهها است
برای ارباب یقین و در نفس خود شما است ،آیا نمیبینید؟ این آیه را خدا در
نفس شما خلق کرده و این عالمت را در وجود شما گذارده .پس در هنگام
عبادت خدا شما باید متوجه خدا باشید دیگر نه متوجه ملک خدا باشید ،نه
متوجه زمین خدا باشید ،نه متوجه آسمان خدا باشید ،نه متوجه کعبه باشید،
نه متوجه الفاظ باشید ،نه متوجه معنی این الفاظ باشید ،بلکه متوجه خود
خداوند باشید خدا و بس همانطور که زید را میدیدی و توجه میکردی،
به خدا هم همانطور توجه کن .نهایت مالهای شما اینجا بحث میکنند که
ما زید را دیدهایم و متوجه او شدهایم و میتوانیم توجه به او بکنیم هروقت
بخواهیم و خدا را ندیدهایم که بتوانیم توجه به او بکنیم ،میگویم راست
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میگویی ولکن علمت شیئا و غابت عنک اشیاء یک چیز را دانستهای و
چیزهای دیگر را ندانستهای .وقتی تو متوجه زید میشوی مگر تو متوجه زید
هستی که به چشم خود دیدهای؟ حاشا آنچه به چشم دیدهای از زید سرخی
روی زید است ،سیاهی موی زید است و گردی سر او است و قامت و اندازه
و اندام زید است به چشم دیدی و دانستی که اینها را در اول قدم باید بگذاری
و بروی و هیچ متوجه اینها نشوی .پس زید نادیده است آنچه دیدهای باید
اول قدم پا بر سر او بگذاری و از سر او بگذری و اگر میگویی او را به خیال
خود میفهمی میگویم حاشا زید را به خیال نمیتوانی بفهمی ،زید را به عقل
خود نمیتوانی بفهمی بلکه از سر جمیع اینها باید بگذری تا متوجه زید بتوانی
بشوی و خود زید را بتوانی ببینی .خود زید هم دخلی به اینکه پسر کیست
ندارد ،خود زید دخلی به اینکه برادر کیست ندارد .پس تو زید را هم ندیدهای
و متوجهی به او .نهایت شکل بدنش را دیدهای دیده باش خدا هم همینطور
است دیده نمیشود و او را ندیدهای بلکه ملکش را دیدهای ،آسمان و زمینش
را دیدهای ،آفتاب و ماهش را دیدهای و جمیع اینها که دیدهای آیات خداست
سنریهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق همانطور که
زید بدن خود را نشان تو داده و از بدن او پی به ذات او بردهای همانطور خدا
آیات خود را نشان تو داده وقتی این اوضاع را میبینی از این اوضاع دل بکن
و خالق این اوضاع را عبادت کن .پس چه فرق کرد توجه به خدا با توجه به
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زید؟ خدا را نمیبینی ،زید را هم نمیبینی ذاتش را ،آنچه از زید میبینی بدن
او است و آنچه از خدا میبینی ملک خدا است که میبینی .و اگر میگویی
بدن زید است و روح او در بدن او است و از این قرار نعوذ باهلل خدا باید مثل
روح در تن ملکش باشد ،میگویم که آیا در هنگام توجه تو به زید هیچ
ملتفت این هستی که روح توی بدن زید است و تو با روح او تکلم میکنی؟
و عوام این مسأله را که روح چگونه در بدن است و تکلم که میکنند با
روح تکلم میکنند نمیدانند ،طفل با پدر تکلم میکند و رو به پدر خود
میکند و حرف میزند و هیچ این حرفهایی را هم که تو میگویی و این
مسألهها را که تو میگویی نمیداند .پس در هنگام عبادت تو متوجه خداوند
عالم باش و از غیر خدا منقطع باش ،این ناخوشیها از جای دیگر پیدا شده و
مردم غافلند که از کجا پیدا شده.
بعد از زمان ادریس ،وقتی که ادریس از دنیا رفت و شاگردان او هم از دنیا
رفتند تابعانش چون بسیار مشتاق ادریس و آن شاگردان بودند و پس از مرگ
آنها جزع میکردند از برای آنها شیطان ملعون آمد پیش این تابعان و مریدان
و گفت شما جزع میکنید برای اینکه بزرگان شما از دنیا رفتهاند ،من یاد
شما میدهم چیزی که باعث تسلی شما بشود .بیایید بسازید صورتی چند بر
شکل آن مشایختان و بر هیکل آن بزرگان دینتان و آن را در اتاق خود قرار
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بدهید هروقت مشتاق آنها میشوید نظر به آن شکلها کنید تا تسلی برای شما
حاصل شود .آنها هم آوردند از چوب و سنگ و طال و هرکس هرچه داشت
آوردند و به شکل آن مشایخشان ساختند و در جای عبادت خود گذاشتند و
هروقت مشتاق میشدند به لقای استادشان نظر به آنها میکردند دلشان به آن
تسلی میگرفت .مدتی آن قوم در این حالت بودند و اینها که غافل از این
بودند که شیطان این را مقدمه چه کار قرار داده و بتپرست هم نشدند زیرا
که نپرستیدند آنها را نهایت به آنها نظر میکردند .دیگر آیا جایز بود در
شریعتشان صورتکشیدن یا حرام بود ،آن را نمیدانم همینقدر مسلم است
که آنها بتپرست نشدند .این طبقه هم مردند آن وقت ابلیس ملعون آمد پیش
اوالد اینها و تابعان آنها و گفت این صورتها را میبینید در جایهای نماز
بزرگان شما است .بزرگان شما اینها را میپرستیدند و برای اینها عبادت
میکردند و میپرستیدند آنها را و برای آنجا سجده میکردند ،شما هم اگر
میخواهید که خوب شوید و به درجه بزرگانتان برسید پیش آنها سجده کنید
و آنها را بپرستید .اینها هم جهال و نادان بنا کردند آنها را پرستیدن و منشأ
بتپرستی از آنجا پیدا شد و هی خورده خورده در عالم زیاد شد و شد تا این
روزها کل روی زمین که این هفت اقلیم است چهار اقلیمش بتپرست
هستند بتهای بزرگ درست میکنند و از بس بزرگست حمل و نقل آنها
مشکل است آنها را میگذارند روی ارادهها و میکشند و آن بتپرستانی که
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هستند دخترها و پسرها نذر میکنند برای بت و لباسهای فاخر میپوشند و
خود را دم راه آن ارادهها میاندازند که فدای بت شوند و آن ارادهها را
میکشند بر روی آنها و میگذرانند تا آنها به درک واصل میشوند .خالصه
بتها میسازند و برای آنها سجده میکنند و آنها را خدای خود میدانند و منشأ
این بتپرستی از آنجا شد که عرض کردم.
همچنین شیطان آمد پیش قومی دیگر که شما باید یک چیزی را بپرستید
چون به برکت اسالم مردم قباحت این معنی را فهمیده بودند که بت نمیتوان
از چوب ساخت و آن را خدای خود گرفت چگونه میشود این چوب خدا
باشد؟ تراشههای او را زیر دیگ میسوزانند میبرند توی تونحمام
میسوزانند ،یا اگر از سنگ بت درست کنند آن تکه دیگرش را سر خال
میکنند .چون فهمیدند مسلمین که این کار ،کار قبیحی است و شیطان
مأیوس شد که مسلمین اینگونه بتپرستی نمیکنند ،لکن چشمش روشن
است به بتپرستی مطلق که همهچیز را خدای خود میگیرند .قومی از مردم
را واداشت به اینکه درخت بپرستند میبینی توی راهها این درختها را ریسمان
میبندند و نذر میکنند آنجا میبرند این عمل از اصحاب رس مانده است که
درخت میپرستیدند .در لب رود ارس دوازده قبیله بودند که اسمهاشان
فروردین و اردیبهشت و اسمهای این دوازده ماه بود و در کنار آن رود ارس
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درخت بسیار بود و یکی از آنها درخت صنوبر بود که آنها او را میپرستیدند
نذرها میکردند آنجا میآوردند .شیطان میرفت توی درخت با آنها حرف
میزد هرکس زیارتش قبول شده بود شیطان با او حرف میزد .صدا که
میشنیدند بنا میکردند شراب خوردن و دف زدن و هرزگی کردن که زیارت
ما قبول شده است .همچنین این درختهایی که توی راهها و کنار رودخانهها
است میآیند آنها را میبوسند و میلیسند و ریسمان و کهنه به آن میبندند،
آنها را چرب و چیلی میکنند از آنها مانده است یا اینکه برمیدارند نذر برای
طاق میبرند هر قبر کهنهای را براش نذر میبرند و چرب و چیلیش میکنند
و این از طریقه گبرهایی است که این کار را میکردهاند اینها هم میروند و
روغن چراغ نذر میکنند و میبرند آنجاها در و دیوارها را چرب و چیلی
میکنند .اما مومنین صالحین متقین شب بیچراغ زندگی میکنند و این ده
تا بیست تا شمع برمیدارد به آن طاقها و سر کوچهها میگذارد.
باری مقصود شیطان بتپرستی مردم است و مأیوس شده است که آنجوره
بتپرستی نمیکنند اینجوره را پیش آورده کلکها زده یکپاره بتپرستیهای
ظاهری را که همهاش را نمیخواهم عرض کنم و خوش ندارم .لکن یک
پاره بتپرستیهای باطنی را قرار داده است عرض کنم .به اینها گفته است که
شما باید بتی بتراشید از فکر خود و خیال خود و به فکر خود آن را درست
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بکنید و آن را مسجود و معبود خود قرار بدهید تا اینکه کار را به اینجا
رسانیدهاند که شاعرشان گفته است صریح
کافران از بت بیجان چه تمنا دارند
باری آن بت بپرستید که جانی دارد

که مرشد باشد .شیطان راضیشان کرده که بت جاندار بپرستند .در اندرون
دل خود بتی میتراشند و آن را میپرستند و شاهد بر اینکه آن صورت بت
است این است که اختیار تراشیدنش در دست خودشان است نمیبینی هرطور
بخواهد میتواند خیالش کند؟ سرخ خیالش میکند ،زرد خیالش میکند ،در
خیال سیاهش میکند سفیدش میکند ،چاقش میکند ،الغرش میکند .بسا
آنکه در خیال بینی مرشدش را هم میبرد بسا آنکه چشم مرشدش را هم
میکند بسا آنکه اگر بخواهد سرش را هم میبرد و این همان بت خارجی
است که میپرستد .نمیبینی اگر دلش بخواهد بینیش را میبرد در خیال خود
یا بینیش را کج خیال میکند هرطوری بخواهد خودش میسازد و حاال که
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خودش ساخت این بت است بعد از آنی که این بت را ساخت ،شیطان اغوا
میکند او را و به زبان مرشد میگوید تو به خدا نمیرسی مسلما و به پیغمبر
نمیرسی مسلما پس باید مرشد را بپرستی و مرشد را معبود و مسجود خود
قرار بدهی و همینطور صریح میگویند پیر تو ،خدای تو ،پیغمبر تو ،امام تو،
همهچیز تو پیر است مرشد است اگرچه توی شکمش دو من فالن چیز باشد.
همان لفظ خودش را بگویم ،توی شکمش دو من گه باشد این را خدای
خود میداند و حیا نمیکند شیطان یادشان داده که همین که میگویی ال اله
اال اهلل باید توی دلت ذکر قلبی کنی و فکر کنی که یعنی مرشد توی دلت و
خیالت آن مرشدت را به نظر بیاوری و بگویی .چنانکه قوم ادریس را به
بتپرستی واداشت و آنطور فریب داد آنها را این قوم را هم به صورت استادان
فریب داد پس اینی که در خیال درست کردهاند این از آثار آن قوم ادریس
است که در میان آنها آن بتپرستی را شیطان القا کرد و بر این امت که
نتوانست بت خارجی براشان درست کند ،بت باطنی درست کرد و امر کرد
برای او سجده کنند .گفت صورت مرشد را وادار پیش نماز خود و رکوع
و سجود به جانب او کن اگر اینطور شد آنوقت درست شده هرچه غیر
آنست از دلش بیرون رفت و خیال مرشد را از بس کرده و کرده تا کارش به
جایی رسیده که شاعرشان گفته
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نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

و استادش شیطان است .حتی اینکه کار را از شدت خیال به جایی رساندهاند
که از شدت خیال نگاه میکند به هر در و دیوار ،صورت مرشد را میبیند،
بر زمین نگاه میکند صورت مرشد را میبیند ،بر آسمان نگاه میکند صورت
مرشد میبیند برای این گفته در هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم و غش
میکنم برای مرشد این حالت که برایش پیدا میشود خیالش میرسد که
مرشد همچو مرشدی است که احاطه دارد بر جمیع آنچه هست که به هرچه
نگاه کند او را میبیند و غافل از این است که اگر در هر چیزی خیال کند
اینقدر اگرچه گربهای باشد بر در و دیوار که نگاه میکند گربه میبیند این
از کمال مرشد نیست ،این از قوت خیال تو است .پس عبادت کردن این
خیالها و مالزمت این خیالها هم اوضاع بتپرستی است که در میان مردم
مانده و شیطان اینها را در میان انداخته و عرض کردم که بتپرستی است
هرصورتی که میخواهد باشد .و اهلل اگر کسی نسبت به پیغمبر این کار را
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بکند بتپرست میشود و اگر کسی پیغمبر را در حال عبادت خیال کند و
او را به نظر بیاورد و برای او سجده کند کافر میشود و بتپرست میشود.
آیا این مرشد را چگونه میتوان عبادت کرد؟ کسی که توی شکمش دو من
گه باشد چطور خدا میشود ،چطور معبود و مسجود میشود ،چطور به او
میتوان گفت یا سبوح یا قدوس و اسماء خدا را بر او گفت؟ و تسبیح برای
چنین کسی چگونه میتوان کرد که زیر پوست بدن او همهاش چرک و خون
و کثافت است و در معده او دو من نجاست است و قادر نیست از برای دفع
یک پشه ،این چطور خدا میشود؟ کسی که عالم نیست به یک ذره از این
موجودات چگونه خدا میشود؟ حاال دیگر ان شاء اهلل این شبهه که در میان
افتاده بود رفع شد .مردم و اهلل غافلند ،یک چیزی عرض کنم ،این شترهایی
که میروند یک قطار دو قطار دارند میروند یک بچه افسار آنها را میگیرد
و همینطور اینها را میبرد مثال تا مشهد و این شتر هم میرود و هیچ
سروانمیزند و هیچ خیال نمیکند این شتر که میشود سروازد یا نه ،میتوانم
یا نمیتوانم .ابدا به خیالش خطور نمیکند همینطور دارد میرود و از ضعف
عقلی که دارد مطلقا به خیالش خطور نمیکند که اینها مرا مسخر خود
کردهاند و چرا من باید بارکش اینها باشم و تا کی باشم حاال سروازنم و اگر
اینقدر خیال میتوانست بکند سروامیزد و یک طفل نمیتوانست اینها را
بکشد و ببرد ولکن چون ندارد آن عقل را همینطور دارد میرود .و
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همچنیناند این گوسفندان یک بچه شبان برمیدارد اینها را میبرد به صحرا
و کوه و بیابان آنها را میگرداند و اینها خیال نمیکنند که ما سروازنیم و این
بچه شبان به یک شوتی آنها را میگرداند به هرجا که بخواهد و اگر به خیال
اینها برسد که سروازنند هزار سوار نمیتواند آنها را بگیرد سوار از عقب یکی
برود باقی دیگر متفرق میشوند پس اینها از بیشعوری است که منقاد یک
طفل شدهاند ،منقاد یک شبان شدهاند .همچنین اغلب مردم بیشعورند و از
باب بیشعوری منقاد مردم شدهاند خود را منقاد کردهاند برای طفلی و اصال
هیچ فکر نمیکنند که ما چرا باید مسخر مردم باشیم اینی که با من عداوت
میکنند سببش این است که من حیلههای آنها را بروزش میدهم آنها
میگویند چرا بروز میدهی بگذار تا ماها این مردم را مثل این شترها بار
بارشان کنیم تا کارمان بگذرد و به هر راهی که میخواهیم آنها را ببریم تا
بار ما بار شده باشد .من میگویم خیر چنین نیست شما چشم باز کنید و
ببینید.
ما شیخ نادان کمتر شناسیم
یا علم باید یا قصه کوتاه
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اول خداست و بس و بعد از خدا رسولست و بعد از رسول ائمه طاهرین سالم
اهلل علیهم و بعد هرکس کالم ایشان را میگوید باید اطاعت کرد .آن را هم
باید برای خاطر آل محمد که از آنها روایت میکنند چنانکه اطاعت آل محمد
را برای خاطر پیغمبر باید کرد و اطاعت پیغمبر را برای خاطر خدا باید کرد.
هیچکس هیچکاره نیست همه بنده ذلیل خدا هستند .ما اینها را میگوییم
حاال که ما مردم را متنبه میکنیم با ما عداوت میکنند اینست که اهل ظاهر
و اهل باطن علم عداوت مرا افراختهاند میگویند چرا مردم را خبر میکنی
بارهای ما زمین میماند ،بگذار این شتران را بار کنیم و به هرجا میخواهیم
ببریم.
پس عرض میکنم که اینها از باب بیشعوری مردم است که خیال خود را
میپرستند .آخر چطور شده که این خدا شده؟ کسی که هر از بر تمیز نمیدهد
نمازش را هنوز نمیداند این چگونه خداست؟ البته باید خود را عاجزترین
مخلوقات بداند در نزد خداوند عالم و بنده ذلیل خداوند عالم است که قادر
بر دفع یک پشه از خود نیست میبینی شعور ندارد ،میبینی حالل و حرام
خدا را نمیداند ،این چه خدایی شد؟ حاال دیگر شکل این را توی خیالش به
نظر بیاورد و عبادت این کند و سجده برای این بکند و خطابها به او بکند و
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او را مظهر خدا بداند ،این شد بتپرستی زیرا که خودش او را تراشیده و در
خیال خودش او را درست کرده است و این اعتقاد اعتقاد صوفیه است و آنها
در این خصوص بیانها کردهاند و مردم چون این بیانها را یاد گرفتهاند و آن
حرفها را شنیدهاند و حاال میخواهند آن قاعده را در اینجا به طور خوشی
درست کنند مثال میگویند آنها حق گفتهاند جایش را گم کردهاند .یعنی بت
بد ،خوب نیست بت خوبی را باید خیال کرد میخواهند با اینجا درست
بیاورند و درست نمیآید بلکه آنها بر باطل بودهاند و باطل گفتهاند نه واهلل
جمیع بتها بدند اگر مثال خاتم پیغمبران را بسازی در خیال خودت در هنگام
عبادت شرک است به خدا پس در وقت عبادت باید از جمیع ماسوی غافل
شد و خدای وحده الشریک له را عبادت کرد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی  ،موعظه یازدهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله 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 محکم خود میفرماید :ان اول بیت وضع
للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من
دخله کان آمنا و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر
فان اهلل غنی عن العالمین.
در شرح این آیه شریفه سخن به اینجا رسید که از برای انسان مرتبههاست و
هر مرتبه از مراتب انسان باید خدای خود را بپرستد و هر مرتبه از مراتب
انسان بطوری که میتواند خدا را میپرستد و بطوری که از او برمیآید باید
سلوک کند و آن طوری که از او برنمیآید مکلف نیست مثال زبان تو باید
خدا را بپرستد و پرستش زبان این است که ثنای خدا را بگوید ذکر خدا بکند
سخنهای علم و حکمت بگوید قرآن بخواند دعا بخواند غرض همه از باب
گفتن است و زبان را مکلف نکردهاند که نظر به قرآن کند نظر به آسمان و
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زمین کند و زبان تکلیف چشم را ندارد ولکن چشم را مکلف کردهاند نظر
به قرآن کند نظر به آسمان و زمین کند آیات خدا را در آسمان و زمین مشاهده
کند نظر به خانه کعبه کند نظر به علما و صلحا کند نظر به والدین کند نظر
به امام کند خالصه عبادت چشم نظر کردن است کار دیگر از او برنمیآید
از این جهت به چشم تکلیف خواندن قرآن نکردهاند همچنین گوش را مکلف
کردهاند گفتهاند گوش به قرآن بدهد گوش به اخبار آلمحمد علیهم السالم
بدهد گوش به نصایح و مواعظ بدهد این کار از او برمیآید به گوش نگفتهاند
نظر کن نگفتهاند بگو چراکه از او برنمیآید به هر یک از اعضای تو تکلیفی
که از او برنمیآید نکردهاند پس بدن تو را تکلیف نکردهاند که توجه کند به
عالمی که از عرصه او نباشد مثال توجه به آن خانهای که در عالم عقول است
به بدن تکلیف نکردهاند بلکه بدن را تکلیف کردهاند که متوجه شود بسوی
خانه کعبه جسمانی به جهت آنکه از او این کار برمیآید و او را به این جهت
مکلف به این کردهاند اما خیال تو دخلی به این عالم ندارد و از عالم باالست
او را مکلف نکردهاند متوجه این کعبه جسمانی بشود بلکه او را مکلف
کردهاند که متوجه آن کعبهای که در عالم خودش است بشود و اگر متوجه
این عالم بشود سرنگون شده و پشت به خدا کرده و رو به منتها کرده و
عبادت او مقبول نیست زیرا که خیال است و توجه به کعبه جسمانی کرده
بعینه حکایت چشم و گوش است گوش نمیتواند کار چشم را بکند و چشم
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نمیتواند کار گوش را بکند همچنین خیال کار بدن را نمیکند و بدن کار
خیال را نمیکند .پس بدن میباید عبادت خدا به قاعده بدن و در عالم بدن
بکند و خیال میباید عبادت خدا را به قاعده خیال و در عالم خیال بکند
ولکن در اینجا مسألهایست که دیروز قدری از آن را عرض کردم ولکن
درست به انجام نرسید و آن اینست که تو مرتبههای بسیار داری باالی
یکدیگر هر مرتبه پائینی تو زنده و برپاست به آن مرتبهای که تو در عالم باال
داری مثال بدن تو در این پائین برپاست و زنده است بواسطه آن روحی که در
آن باال داری اگر روح عنایت خود از این بدن بردارد بدن میافتد و میمیرد.
همچنین عقل تو باالی روح تو است اگر عقل تو که باالترین مراتب تو است
نظر عنایت خود را از روح تو بردارد روح تو میمیرد و اگر روح تو نظر
عنایت خود را از نفس تو بردارد نفس تو میمیرد همچنین اگر نفس تو از
مثال تو نظر عنایت بردارد مثال تو میمیرد همچنین خیال تو اگر نظر عنایت
خود را از بدن بردارد و از بدن بیرون رود بدن تو میمیرد و از این است که
برای صوراسرافیل شش خانه است و بعد از آنیکه اسرافیل صور را باال
میکشد ارواح که عنایت خود را از ابدان برداشته بودند ابدان میمیرند به
همان طور ماده از مثال بیرون میآید طبیعت از ماده بیرون میآید نفس از
طبیعت بیرون میآید روح او از نفس او بیرون میآید و عقل او از روح او
بیرون میآید آن وقت جمیع مرتبههای انسان میمیرد آن وقت بدنش مرده
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مثالش مرده مادهاش مرده طبیعتش مرده نفسش و روحش مرده بعد از آنیکه
همه مراتبش میمیرد و از هم میپاشد بعد از آن دومرتبه امر میشود به اسرافیل
که صور بدمد دومرتبه که میدمد بدن درست میشود بدن که درست شد
مثال میآید در او ،مثال که درست شد ماده میآید در او ،او که درست شد
طبیعت میآید و هکذا تا عقل انسان سوار میشود و جمیع مرتبه های او زنده
میشود و بر میخیزد در صحرای محشر و زنده میشود .مقصود این است
که اگر عقل عنایت را از روح بردارد روح دیگر شعوری ندارد اگر روح
عنایت از نفس بردارد نفس دیگر شعوری ندارد نفس اگر عنایت از بدن
بردارد بدن شعوری ندارد و وقتی اینها شعور دارند که آن باالئی متوجه پائینی
باشد و از این جهت است که اگر روح تو در بدن تو باشد و از چشم تو نگاه
کند و از گوش تو بشنود و از اعضا و جوارح تو کارها بکند بدن تو زنده
است و اگر رفت و عنایت خود را برداشت دیگر بدن تو زنده نیست .چون
این مقدمه را دانستی و یافتی عرض میکنم که اگر فواد شما و حقیقت شما
متوجه به خدای خود باشد و توجه به خدای خود کرده باشد عقل شما از
کار میافتد روح شما از کار میافتد نفس شما از کار میافتد ماده شما
طبیعت شما مثال شما از کار میافتد و جسد شما از کار میافتد اگر آن فواد
شما و حقیقت شما متوجه خدای خود بشود چنانکه باید و شاید بدن میافتد
این بود که حضرت امیر علیه السالم روزی هفتاد مرتبه میافتادند مانند میت
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بطوری که هیچ حرکت دیگر برای ایشان نمیماند اگر فواد انسان متوجه
خدا بشود آنطور که بایست همه مراتب انسان از کار میافتد اگر توجه
حقیقی بکند دیگر عقلش نمیتواند معنیها بفهمد نمیتواند نفسش علم به
چیزها پیدا کند .اگر کسی در اثنای نماز اینهایی که میخواند در فکر
معنیهای اینها باشد بخواهد معنیهای اینها را بطور علم بفهمد متوجه خدا
نشده وقتی متوجه خداست که از یاد علم برود از یاد این معنیها برود .درست
متوجه باشید چه عرض میکنم نه معنی توجه در نماز این است که وقتی حمد
و سوره را میخوانید معنی حمد و سوره یادتان باشد و به فکر معنی اینها
باشید اگر متوجه اینها باشید متوجه خدا نشدهاید همه اینها غیر خداست و
دخلی به خدا ندارد لکن اگر متوجه خدا شدید بکلی از این الفاظ و از این
معانی غافل میشوید و اینها از یادتان میرود .بعد از آنیکه این مقدمه را
یافتید مقدمه دیگر عرض کنم.
توجه روح به چیزی دو گونه است توجه کامل و توجه ناقص پس توجه روح
اگر توجه ناقص باشد این بدن که پائینی باشد نمیمیرد و اگر توجه کامل
باشد از این بدن غافل میشود و میمیرد اگر روح انسانی توجه کلی بکند به
عالم ارواح و غافل از بدن شود بکلی بدن فاسد میشود و خواهد افتاد ولکن
اگر روح اندک عنایتی داشته باشد به بدن این بدن نخواهد مرد .آیا نمیبینی
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در خواب که میروید بدن از حرکت میافتد و روح توجه میکند به عالم
ارواح لکن روح عنایت را بکلی برنداشته است باز نفس میکشد باز هاضمه
بدنش سرجاست باز جاذبه دارد و دافعه و ماسکه بدنش سرجاش است هنوز
خونش گداخته و ذائب است و منجمد نشده و اگر عنایت را بکلی بردارد
این بدن خواهد افتاد و خواهد مرد و خون او خواهد منجمد شد و نفس او
منقطع خواهد شد این است فرق میان توجه کامل و توجه ناقص .توجه کامل
اینست که من که حاال رو به شما کردهام و پشت خود را به آن سمت کردهام
و هیچ طرف پشت را نمیبینم و از همه طرف غافلم و اما توجه ناقص این
است که نظر به یک نفر شما میکنم لکن آن کسی که این طرف شما نشسته
کنار شما این را درست نمیبینم اگر بخواهم درست او را ببینم باید به خود
او نگاه کنم وقتی به زید نگاه میکنید و عمرو در پهلوی او نشسته است و
عمرو را هم میبینید این توجه ناقص است حاال روح اگر توجه به عالم ارواح
بکند بطور ناقص عنایت فی الجمله به بدن دارد و بدن به همان توجه ناقص
زنده و باقی است و نمیمیرد و هرگاه روح توجه تام به عالم باال کرد بکلی
بدن میافتد و میمیرد و خونش منجمد و نفسش منقطع میشود.
چون این مقدمه را یافتید ان شاءاهلل عرض میکنم که در هنگام نماز فریضه
مانند رسول خدا و مانند ائمه طاهرین و مانند پیغمبران و مانند بزرگان شیعه
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و امثال آنها مأمورند که اگر توجهی به عالم غیب میکنند در هنگام فریضه
توجهی ناقص بکنند تا بدن باقی باشد و کار خود را بتواند بکند و اگر توجه
کامل بکنند دیگر زبانشان حرکت ندارد برای خواندن حمد و سوره ،حرکتی
ندارند که رکوع و سجود کنند .پس نباید این بزرگواران توجه را چنان به
عالم غیب بکنند که بکلی این بدن از حرکت بیفتد اگر توجه کامل کنند
بدن میافتد و دیگر رکوع و سجود نمیتواند بکند و نمازش باطل میشود و
عبادت نیست .از این جهت مأمورند که توجه ناقصی در حال فریضه به این
بدن بکنند و اما اگر توجه درستی بکنند نمیشود .اما در هنگام نافلهشان
توجهات دیگر برای ایشان است بسا آنکه حالتی برای ایشان دست میداد
که زبان از گفتار و چشم از دیدن و گوش از شنیدن میافتاد و بکلی بدنشان
مثل بدن مرده میافتاد که حرکت نداشت حتی آنکه مردم در حال خواب
توجه به عالم باال ندارند از این جهت بدن در وقت خواب گرم است و نفس
میآید و میرود.
چون این را یافتید عرض میکنم که امثال ماها در فریضه باید توجه ناقصی
به این بدن داشته باشیم بجهت آنکه مأموریم حمد و سوره بخوانیم مأموریم
که رکوع و سجود بکنیم مأموریم شماره رکعاتمان را بدانیم و تا توجه
ناقصی نکنیم اینها را نمیتوانیم بجا آوریم .چون این مسأله معلوم شد عرض
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میکنم که به همین طور فواد شما توجه ناقصی به عقل شما دارد و باید داشته
باشد و همچنین روح شما به نفس شما و نفس شما به بدن شما توجه ناقصی
باید داشته باشد تا اینکه این مراتب زنده بمانند و به خدمات خود متوجه
باشند پس از این جهت اگر در اثنای نماز توجه ناقصی به بدن بکنید ضرر
ندارد نه به آن سرحد که دیگر توجه به خدا ناقص بشود بلکه چنان توجه به
پائین نکند که خدا را فراموش کند و توجه به خدا باید داشته باشد و توجه
ناقصی به بدن هم باید داشته باشد همین قدری که بدن از قبله نگردد و بتواند
رکوع کند و سجود کند و برخیزد و بنشیند .همچنین خیال شما باید معانی
این الفاظی که میگوید تصور کند مثال اگر یاعظیم میگوید یا سبحان ربی
العظیم میگوید خیال عظمت خدا را باید داشته باشد اگر سبحان ربی االعلی
میگوید تصور اعلی بودن خدا را باید بکند بفهمد خطاب به که میکند و به
آن عبادت کند خدای خود را پس به خیال هم متوجه این معانی باید باشد
لکن به توجه ناقص زیراکه اگر به کلی به فکر آنها بیفتد بی حضور میشود
و آنوقت پشت به خدا کرده و متوجه آنها شده باید توجه کامل به خدا کند
و توجه ناقص به اینها داشته باشد اگر وزیر برود پیش پادشاه باید توجه او به
پادشاه باشد در حضور او کرنش میکند در پیش او عرض حاجت میکند و
به پادشاه توجه او به طور کامل است لکن توجه ناقص به سخنان خود دارد
به اعضا و جوارح خود دارد که بطور ادب آنها را بدارد نمیبینی اگر از پادشاه
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وحشتی عظیم در دل او راه بیابد سخنش را فرامو ش میکند طوری میشود
که زبانش از گفتار میماند پایش از رفتار ،اعضاء و جوارحش از حرکت
میافتد دیگر اختیار از دستش بیرون میرود و نمیتواند مراعات ادب کند
لکن اگر حواسش جمع باشد بطور ادب سخن میگوید حساب خودش را
که باید پس بدهد میدهد پس خدمت او این است که توجه به سخن خود
هم داشته باشد و این دلیل کمتوجهی به پادشاه نیست و مأمور به همین هست
روحش متوجه پادشاه است به این بدن هم باید توجهی داشته باشد متوجه به
حساب پس دادن است پس به امر پادشاه متوجه بدن است و چون به امر پادشاه
است توجه به پادشاه است و توجه بدن همین است پس از این جهت گفتیم
متوجه به پادشاه حقیقی که میشوی معنی سبحان ربی العظیم و معنی سبحان
ربی االعلی را هم باید متوجه بشوی و معنی این عبارات را تصور کنی .مثال
در حال رکوع فرمودهاند این قصد را بکن که من عبادت تو را میکنم اگرچه
گردن مرا بزنی در حال سجود این قصد را بکن که منها خلقتنی یعنی خدایا
مرا از خاک خلق کردی در سجده دویم این قصد را بکن که و فیها تعیدنی
مرا دو مرتبه به خاک بر میگردانی دو مرتبه که سر برمیداری بگو منها
تخرجنی تاره اخری مرتبه دیگر مرا از خاک بیرون میآوری .چون اینها را
فرمودند قصد کنیم معلوم است که من اگر این چیزها را متوجه بشوم در نماز
ضرر ندارد پای راست را بر روی پای چپ میگذاری این قصد را بکن که
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اللهم اقم الحق و امت الباطل خدایا حق را بلند کن و باطل را بمیران کلمه
خودت را بلند کن و کلمه باطل را پست کن .پس باید در هنگام نماز ما
اینگونه خیاالت را داشته باشیم و توجه خیال ما به این چیزها باشد پس عبادت
خیال ما این است که اسرار این کلمات و معانی این کلمات و حروفی که
میخوانیم بفهمیم لکن به توجه ناقص باید روی ما به خدا باشد و به توجه
ناقصی این حرفها را باید بزنیم و اگر توجه کامل به معانی ظاهره این حروف
و کلمات داشته باشیم باید از یاد خدا برویم مثل آنکه آن مستوفی اگر توجه
کامل به حساب بکند دیگر متوجه پادشاه نیست بلکه باید متوجه پادشاه
باشد و رسوم ادب را باید مالحظه بکند و به توجه ناقص متوجه حساب باشد
ما هم باید توجهمان به خدا باشد و به توجه ناقصی خیال را بتصور معانی این
الفاظ بداریم همچنین عقل تو باید معنی این عبارات را بفهمد و دیگر چون
عوام فرقی میان عقل و خیال نمیتوانند بگذارند عرض نمیکنم پس به عقل
هم باید توجه داشته باشد لکن باز نه به توجه تمام بلکه به توجه ناقص که او
هم کار خود را بکند اما فواد تو و حقیقت تو و آن نوری که خدا در تو
گذارده است به آن باید متوجه خدا بشوی و غیر خدا را فراموش کنی و از
یادت برود و او باید در هنگام توجه به خدا با زنده بودن بدن تو و سایر مراتب
تو توجه به خدا بکند مثل حالت خواب که بدن تو زنده است و روح تو در
عالم ارواح سیر میکند همچنین در حال عبادت بدن تو باید زنده باشد و
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سایر مراتب تو باید زنده باشند و فواد تو در عالم توحید توجه به خدا داشته
باشد و غیر خدا را فراموش کند اگر این طور کرد کسی عبادت او قبول
میشود و توجه به خدا کرده است .لکن بدعتهای دیگر که گذاردهاند که
صورت مرشد را در نظر باید گرفت ،ضریح امام حسین را در نظر باید
گرفت ،اینها نامربوط است و از دین خدا نیست .حتی اینکه بخود من
میگفتند این ضعفائی که تازه مرید میشوند اینها چون اسرار را متحمل
نیستند میگویمشان ضریح امام حسین را در وقت نماز در نظر بگیرید .معلوم
شد که چنانکه اهل ظاهر گفتند اختیار شرع اندر دست ماست هر حکمی
که بخواهند بکنند اینها هم هر طوری دل خودشان میخواهد دین را آن طور
قرار میدهند اینها همه اختراعاتی است که در دین خدا میکنند و اینها بدعتی
است که در دین خدا گذاردهاند ضریح امام حسین را در نظر بگیر یعنی چه؟
میخواهد از باب تقدس که این مردکه عامیرا گول کند میگوید قربان امام
حسین بروم وقت نماز ضریحش را در نظر میگیرم این نامربوطها یعنی چه؟
اینها همه بدعت است و ضاللت است .خود فکر کنید این صورت مرشد را
به نظر گرفتن چه چیز است خود من این صورت را در خیال خود میسازم
و خود من در خیال بزرگش میتوانم بکنم کوچکش میکنم چاق و الغرش
میکنم هر کاری که بخواهم میکنم .پس این بتی است که خود من
تراشیدهام اختیارش که دست خودش است هر وقت بخواهد در خیال کلهاش
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را هم میبرد دماغش را ببرد میبرد خیال است و اختیارش دست خودش
است .صورت خیالی که تو بسازی و اختیارش دست تو باشد خدائی میشود
که مصنوع تو باشد تو خودت خلقش کردهای خودت بزرگ و کوچکش
کردهای خودت دور و نزدیکش میکنی چاق و الغرش میکنی فرقی با آن
بتپرست ندارد و اگر میتوانی خیال را باالتر ببری و گول نخوری که ضریح
امام حسین در وقت نماز در نظر گرفتن بتپرستی است شیطان به آن مرشد
راه بتپرستی یاد داده به آن مرید میگوید تو ناقصی به خدا نمیرسی و فنای
فی اهلل نشدهای و مرشد کامل است و فنای فی اهلل شده است و مرشد چنان
در ذات خدا فرورفته و چنان واصل به خدا شده است که همان خداست و
چیزی دیگر غیر از خدا نیست و در دریای احدیت غرق شده مثل قطرهای
که همین که به دریا واصل شد به دریا میپیوندد و چیز دیگر غیر از دریا
نیست مرشد هم در بحر احدیت غوطه خورده و خدا شده چیز دیگر براش
باقی نمانده البحر بحر علی ما کان فی القدم و این مرشد خداست حاال تو
نمیتوانی به خدا برسی نمیتوانی فنای فی اهلل بشوی از این جهت فنای فی
الشیخ فنای فی اهلل است و هرکس موحد در مرشد شد موحد در خدا شده
بگوش خودم از ایشان شنیدم میگفت فنای در مرشد باید شد و توحید مرشد
را باید کرد چون این دیگر به جز فکر مرشد چیزی در خیالش نیست و چون
دیگر بجز الف قامت مرشدش بر لوح دلش چیزی نیست به مرتبه توحید
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رسیده است .پس یاد میدهد به مریدین که تو بخدا نمیرسی و فنای در خدا
نمیتوانی بشوی من به خدا رسیدهام اگر فنای در من بشوی چون فنای در
من فنای در خداست فانی در خدا شدهای و اگر توحید مرا کردی من چون
خدا را توحید کردهام توحید خدا کردهای این ادعای الوهیت است و این
کافر کردن این مرید بیچاره است همین طور صریح میگویند اینها را بگوش
خودم شنیدهام که میگویم میگوید پیر تو خدای تو پیغمبر تو امام تو ،بی پیر
مرو تو در خرابات .همه اینها مزخرفات است چیزی شنیدهاند و از انبیاء و
اولیاء سخنانی چند یاد گرفتهاند ولکن معنی آن را نفهمیدهاند و ضایعش
کردهاند و سبب این شده که بعد ازآنی که سنیان از علیبنابیطالب منصرف
شدند امامی بعد از پیغمبر نداشتند و پیشوائی نداشتند آمدند برای خود ائمه
تراشیدند و امام قرار دادند و به اسم امام نامیدند گفتند امام حنفی امام حنبلی
امام شافعی همچنین مرشد برای خود تراشیدند و اسم امام بر مرشد خود
گذاردند امام غزالی امام فالن همان اسمی که شیعه برای بزرگان خود
میگفتند که امام باشد بر بزرگان خود گذاردند جمعیشان که از اهل ظاهر
بودند امام ظاهری برای خود تراشیدند و از عقب او افتادند و هرچه گفت از
او شنیدند و قبول کردند و اطاعت او را کردند امام ظاهریشان دید که
آلمحمد علیهم السالم در چیزی حکم میدهند و فتوی میدهند امام ظاهری
آنها که چیزی نمیدانست بنا کرد فکر کردن و به عقل خود حکم کردن
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همه نامربوط همه فاسد یک چیز از ائمه میشنیدند هزار چیز زیاد میکردند
هر چه نمیشنید به رأی خود و فکر خود در آن حکم میکرد و مردم هم از
آنها قبول میکردند .همچنین امامهای باطنیشان هم که چیزی نمیدانستند
احمق بودند میشنیدند از اسرار آلمحمد از فضائل و مقامات ایشان از گوشه
و کنار و از برای خود آن مقامات را ادعا میکردند و مردم را بسوی خود
دعوت میکردند از این جهت این مزخرفات را سنیان بههم بافتند و گفتند
پیر تو خدای تو پیغمبر تو امام تو و صوفی المحاله سنی هم باید باشد حتی
آنکه در کتاب خودشان نوشتهاند عبدالکریم جیالنی در کتابش نوشته شرط
تصوف این است که انسان سنی هم باشد و اگر سنی نباشد هنوز درست
صوفی نیست.
باری مقصود این بود که آن سنیان که از اهل باطن خود را قرار دادهاند آنها
ادعاها میکردند در مقابل ائمه و اهل ظاهرشان هم ادعاها میکردند بعضی
از ضعفای شیعه پیش اهل ظاهر آنها درس خواندند و به طمع وظایف و
مواجب پیش آنها میرفتند و جمعی دیگر از ضعفا به طمع ریاستی پیش اهل
باطن آنها میرفتند و درس میخواندند به طمع اینکه موقوفاتی را که برای
این تکیهها قرار دادهاند متولی بشوند و چیزی به انها بدهند به هم میرسیدند
به اصطالح خودشان عشقی میرساندند و هوئی میزدند یک دمی میکشیدند
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و نفسی میکردند به طمع اینکه این حلوا به ایشان برسد کمکم شبهههای
آنها در گوش بعضی از شیعه رفت و در دلهای بعضی شیعه نشست و جمعی
هم پیش اهل ظاهرشان درس خواندند شبهههای اهل ظاهر هم در گوش آنها
رفت و در میان شیعه هم ادعاهای اهل ظاهر سنی و هم ادعاهای اهل باطن
سنی پیدا شد تا کمکم کشید کار به اینجا دست به دست آمده تا این روزها
اینجا آمده .اما آلمحمد سالم اهلل علیهم هم اهل ظاهر بودند هم اهل باطن
بودند ظاهرشان آنچه میگفتند به اذن خدا بود باطنشان آنچه میگفتند به اذن
خدا بود و ایشان بودند ظاهر خداوند عالم و بودند رخساره خداوند عالم در
زمین و اظهار میکردند آنچه را که خداوند عالم میخواست اظهار فرماید و
هر سری را که خدا میخواست ابراز بدهد ایشان ابراز میدادند پس آن
بزرگواران در ظاهر و در باطن بطور حق راه رفتهاند و خواص شیعهشان ،هم
در ظاهر هم در باطن بطور ایشان راه رفتهاند و از ایشان تعلیم گرفتهاند و
دست به دست بههم آموختهاند تا امروز و در هر عصری همیشه شیعیان در
ظاهر تابع ظاهر ائمه خود بودهاند و در باطن تابع باطن ائمه خود بودهاند و
این دو طایفه همیشه با هم نزاع دارند بعضی اهل ظاهرند و بعضی اهل باطنند.
نمیبینی طایفهای را از صوفیه که صلح کل دارند میگوید بابا همه حقند
همه خوبند همه طالب موال هستند این خرافات چه چیز است اگر همه حقند
پس پیغمبر چرا جهاد کرد با کفار و آنها را کشت و اسیر کرد اگر همه حق
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است همه خوب است این جهاد را چرا از فرایض دین قرار دادند یهودی را
چرا گفتند نجس است گبر را چرا گفتند نجس است نصرانی را چرا گفتند
نجس است کفار را چرا نجس خواندند پس بدان که این مذهبها همان
مذهبهای سنیان است و مذهب ائمه طاهرین نیست مردکه میگفت هرکس
که هست همه طالب مولیالموالیند آن که میگوید عمر آن که میگوید
علی ،همه طالب حقند آن اسمش را علی میگذارد این اسمش را عمر
میگذارد همه یک وجودند جمیع این مزخرفات که به هم میبافند اینها همه
از مذهبهای تسنن است و دلیلی هم ندارند نهایت دلیلشان همین آه کشیدن
و زبانشان را کج کردن و هندی حرف زدن «بابا همه حقند» گفتن و نگاه
به سقف کردن است و اینها از دین نیست و حق نیست آنچه آلمحمد سالم
اهلل علیهم فرمودهاند و در کتاب خدا و سنت پیغمبر است آن حق است.
برخی دیگر باز نزاع و دعوا دارند و در ظاهر ادعای کمال میکنند اصل این
مسأله این است که این استاد شالباف که خلیفه برای شاگرد شالبافها تعیین
میکند خلیفه باید بافتن راه ببرد و نگاه به دست بچهها بکند و تعلیم آنها
بکند باید امر و نهیی که استاد میکرد بداند تا به آنها بیاموزد اینها را آیا باید
بداند یا باید که آن خلیفه مطلقا از امر و نهی استاد و علم استاد هیچ نداند و
شاگردها گوش بکنند؟ همچنین مالی مکتبی که خلیفه میان شاگردها
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میگذارد آن خلیفه که توی شاگردها میگذارد آیا غلط شاگردها را باید
بتواند بگوید ،امر و نهی مال را باید بداند یا نتواند و نداند؟ آیا حاکم که به
سفر میرود و نایب الحکومه در والیت میگذارد باید حساب والیت سرش
بشود نظم و نسق والیت را بداند امر و نهی رعیت را بداند یا هیچ سرش
نشود؟ اگر هیچ سرش نشود که امر والیت معوق میماند استاد کفشدوز
همین طور خلیفهاش باید کفشدوزی بداند وهکذا هر صنفی و هر کسبی.
پس چطور شد که در جمیع چیزها حتی مالمکتبی و کفشدوزی خلیفهاش
میباید علم داشته باشد به آن کار و اطالع داشته باشد و آلمحمد علیهم
السالم که از خلق غایب شدند چطور شد خلیفه خود را جاهلی قرار دادند
و جاهلی را در میان خلق گذاردند .مردکه هنوز نمازش را یاد نگرفته گفت
تا نستخینش را پیش مادرم یادگرفتهام هنوز هر را از بر تمیز نمیدهد هنوز
وضو نمیسازد نماز راه نمیبرد اوقات نماز نمیشناسد قرآن را هنوز غلط
میخواند اال ابلیس ابی میخواند چطور میشود خلیفه خدا باشد چطور
میشود این نائب پیغمبر باشد چطور نائب امام زمان میتواند باشد هنوز یک
مسئله یاد نگرفته و نمیداند و بدبختی میگوید بابا ما خالقیم ما رازقیم ما
جان میدهیم ما جان میگیریم .مرا برده بود که هدایت کند نماز عشا
میکرد و نمازش را آهسته میکرد گفتم چرا نمازت را آهسته میکنی گفت
بابا ما پیش حق خجالت میکشیم حیا میکنیم که بلند نماز کنیم .گفتم که
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حیای رسول خدا بیش از شما بود و نماز عشا را بلند میکرد عاجز ماند
مریدی داشت آنجا نشسته بود گفت بلکه آقا بلند کردهاند ما نمیشنویم گفتم
ما دیگر اینقدر نافهم نیستیم که بلند و آهسته را نفهمیم خودش هم که اول
مباحثه میکرد که ما حیا میکنیم آهسته نماز میکنیم آخر که عاجز ماند
حاشا کرد گفت کی یواش کردم؟ خالصه این طورها هستند وقتی مسئله
جهر و اخفاتش را نداند این چطور خلیفه میشود برای امام زمان و چرا امام
زمان روی خود را پنهان کرده و این را جانشین خود کرده و در میان مردم
گذارده است اگر خلیفه امام نیست که خلیفه شیطان است و اگر خلیفه امام
است باید کفایت امر رعیت را بکند فرمود اگر نباشند علمای شیعه که
دلهای مردم را نگاه دارند چنانکه سکانی کشتی را نگاه میدارد هرآینه مرتد
میشدند همه آنها پس کسی خلیفه امام زمان است که دلهای مردم را نگاه
دارد و رفع شکوک و شبهات از دین نماید حالل و حرام خدا را بداند آن
کسی که حالل و حرام خدا را نمیداند و زمین را از آسمان نفهمیده چطور
خبر دارد و نظم ملک و ملکوت را میتواند بدهد؟ شلغم زیاد خورده بود
شکمش قرقر میکرد میگفت این خطرههای وجودیه است پرسیدم از او که
وجود چیست دست میگذاشت روی بدنش بر روی شکم و دست و پایش
میگفت ها اینها وجودند هنوز نمیداند وجود چه چیز است ادعای اینکه
جان میبخشد و جان میگیرد میکند چهار نفر احمق هم دور او را گرفتهاند
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چنانکه از آنطرف ظاهر هم جهالی چند ادعای خالفت پیغمبر را میکنند
که هر را از بر تمیز نمیدهند فهم اخبار آلمحمد را ندارند نه صالح دارند نه
تقوی نه علم نه عمل طالب دنیا هستند رشوه میگیرند احکام بغیر ماانزلاهلل
میکنند مع ذلک خود را خلیفه پیغمبر و نائب امام میدانند حق مسئله این
است که این دیگ این چغندر را میخواهد این ظاهر این باطن را میخواهد.
ولکن طریقه آلمحمد علیهم السالم چنین نیست بلکه در میان رعیت
گذاردهاند عبادی چند زهادی چند علمائی چند که در شأن آنها فرمودند که
فضل عالم بر جاهل مثل فضل من که رسول خدایم بر ادنای خلق است پس
چنانکه رسول خدا فضیلت و شرافت دارد بر جمیع خلق همانطور عالم شیعه
هم بر جهال شرافت دارد و آن شرف بی سبب نیست آیا میدانی اسباب آن
شرافت چیست علمست و عمل و تقوی است و حکمت ظاهر است و باطن
اگر اینها همه را با هم دارد و ادعای خالفت پیغمبر و امام را دارد راست
میگوید و اگر نه علم دارد و نه عمل نه تقوی این آن نیست بجهت آنکه
معنی ندارد کسی اهل ظاهر باشد و باطن نداشته باشد یا کسی اهل باطن
باشد و ظاهر نداشته باشد قومی بگویند ما اهل باطنیم و صلح کل داشته باشند
و زبانشان را کج کنند و بابا ما(یا خ) فالن بگویند و اصال مسائل حالل و
حرام ندانند احکام شریعت سرشان نشود قومی دیگر بگویند ما مجتهدیم و
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اهل ظاهر و اصال توجهات ندارند حکم و معارف ندانند خدا و رسول و امام
نشناسند و هی حالل و حرام بگویند حالل و حرام برای که میگوئی برو
خدای خود را بشناس پیغمبر خود را بشناسپس بدانید که خلفای خدا و
رسول کسانیند که دارای علم ظاهر و دارای علم باطن باشند ظاهر و باطن
را جمع کرده باشند یکیشان نمیگوید من قشری ظاهریم کاری به باطن
ندارم یکیشان نمیگوید ما اهل باطنیم کاری به ظاهر نداریم الظاهر اال
بالباطن و الباطن اال بالظاهر پس خلفای خدا و رسول چنانکه آقای ایشان
علم ظاهر و باطن را مجتمع داشت آنها هم علم ظاهر و باطن را مجتمع
دارند .پس ان شاءاهلل بحول و قوه خدا ماها دیگر نباید گول کسی را بخوریم
بعد از آنیکه خدا چشم ما را باز کرد و به ما فهمانید گول مردم را چرا
بخوریم ما نباید گول بخوریم اگر چند نفر رندی که پیدا میشوند که جمعی
عوام ضعیف را مثل آن شترهائی که عرض کردم که یک بچه مهارش را
میگیرد و میبرد و این شتر اصال شعور نمیتواند بکند که من چرا باید
بارکشی این را بکنم سروابزنم همینطور این عامی بیچاره را مهار کرده
ریسمان بگردنش انداخته و میبرد
رشتهای بر گردنم افکنده دوست
میکشد هرجا که خواهشهای اوست
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این شعر را هم بخوانیم و عشق (غـش خل) کنیم و حال تحویل بدهیم و آن
رند توی دلش حظ میکند و میگوید خوب گیرت آوردم نامرد و میکشد
و میبرد.
پس عرض میکنم که چرا باید ماها اینقدر بیشعور باشیم؟ چشم باز کنید،
خداوند عالم برای هر حقی حقیقتی قرار داده و برای هر صوابی نوریست پس
نه هر جاهلی میتواند قائممقام آل محمد علیهم السالم بشود نه هر فاسقی
فاجری میتواند خلیفه آنها باشد .اینها را میگویم و حالی شماها کردهام و
تکلیف را از گردن خود ساقط میکنم ولکن فتنهای بر شما برخیزد که در
میان شما پیدا شوند احمقانی چند و رشته به گردن شماها کنند و هرچند
نفری دنبال یکی بیفتید و بروید و بکلی فراموش کنید این سخنها را و
فراموش کنید رسم مشایخ و طور و طرز آنها را چنانکه در زمان مشایخ بودند
و فضائل و طریقه مشایخ را میدیدند ،و میدیدند علم و فضل ایشان را بعد
از آنیکه چشم برهم گذاردند و رفتند ،قومی بکلی آن سیرت و صورت را
فراموش کردند و افتادند از پی جهالی که هر از بر تمیز نمیدادند و بکلی
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یادشان رفت طریقه مشایخ و عالمت حق و باطل همه را فراموش کردند.
همینطور خلق را آزمایش میکنند امام میفرماید مثل این خلق مثل گندمی
است که آنها را در انبار کردهاند بعد از چندی صاحب انبار گندم را بیرون
میآورد بعضی از آنها را صوله خورده و کرمزده آن وقت آنها را پاک میکند
صولهخوردهها را دور میاندازد و آنهایی که بیعیب است آنها را باز میبرد
در انبار بعد از چندی دیگر باز بیرون میآورد و پاک میکند آنها را و
صولهخوردهها را دور میریزد و بیعیبها را باز میبرد در انبار .باز چندی
که ماندند آنها را بیرون میآورد و صولهخوردهها را دور میریزد و هکذا
همینطور میکند تا به جایی برسد و به آن گندم سختی برسد که دیگر صوله
آن را نمیتواند بخورد .همچنین خداوند عالم این خلق را آزمایش میکند و
آنها را انبار میکند و بعد از چندی باز آزمایش میکند آنها را و
صولهخوردهها را بیرون میکشد و آن باقی که هستند باز چندی به آنها مهلت
میدهد یعنی به آنهایی که منافق بودند و اهل غرض بودند و در میان اینها
بودند باز فتنهای برپا میکند و آنها را از میان بیرون میکشد و باقی میمانند
قلیلی .باز باز چندی که گذشت باز آزمایش میکند و منافقین و اهل غرض
را بیرون میآورد و همچنین آزمایش میکند تا مومن خالص ممتحن باقی
میماند و آن کسی است که اگرچه در آخر کار بیاید لکن سنت پیشینیان را

صفحه | 619

از دست نمیدهد سنت رسول خدا و ائمه هدی را از دست نمیدهد ،سنت
مشایخ را از دست نمیدهد و به قاعده ظاهر و باطن درست راه میرود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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([ )]1تخمـاق :کلوخ کوب ،تکه چوب سنگین دستهدار که با آن کلوخ یا
چیز دیگر میکوبند.
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([ )]6بستـه.
([ )]7یعنی چنانکه هر کس هر کس تن به جهاد نمیدهد ،بجز یک یا دو
نفری هم متحمل این امر نمیشود .ناشر
([ )]8در تتمه نسخه خطی این عبارت نوشته شده بود که چون شامل تاریخ
تحریر بود در اینجا ذکر میشود« :تمام شد این مواعظ شافیه کافیه که
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این اجزاء عطا فرماید و الحمد هلل رب العالمین کماهو اهله و کماینبغی لکرم
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کل عدو ابتر و تم تألیفه فی  12جمادی الثانیه .» 1280
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