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بسم الله الرحمن الرحیم
*«مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه اول»*
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایامی که سخن میگفتیم در تفسیر آیه شریفه بود و یکی از معنیهای این
آیه منظور نظر بود که عرض کنم ولکن نمیشد معنی از معنیهای این آیه
عرض شود مگر اینکه کلمهکلمه این آیه را بفهمیم و کلمهکلمه آن را بدانیم
و بعد از آن آن کلمات را به هم ربط دهیم تا فهمیده شود چنانچه اگر شعری
باشد و معنی کلمهکلمه آن را نفهمد چگونه میتواند مضمون آن شعر را و آن
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مطلب را که در آن شعر است بفهمد؟ پس به این جهت خواستیم کلمهکلمه
آیه را اول عرض نماییم و سخن در فقره اول این آیه بود که اهلل نور السموات
و االرض و سخن در این فقره در کلمه نور بود قدری از معنی کلمه اهلل را
عرض کردم .سخن در کلمه نور بود و قدری از معنیهای نور را هم عرض
کردم و به انجام نرسیده بود ،چون آن پستای سخن که در دست بود در لنگر
بود و معنی فارسی آیه را عرض کرده بودم ولکن در اینجا فارسی آیه را باید
عرض کرد تا وقتی ترجمه آیه را دانستید مثل این است که قرآن فارسی نازل
شده باشد و آنوقت بقدر قابلیت خود هرچه باید بفهمید میفهمید .پس
درست ملتفت باشید و نکتههایی که عرض میکنم آنها را بر بخورید که
چگونه معمایی است که نه هرکس میتواند حل کند ،و خدا قرآن را معما
نازل کرده که مردم آن را نفهمند و مضطر بشوند که از آلمحمد علیهم
السالم بگیرند ناچار به در خانه ایشان بروند و از ایشان تحصیل کنند فهم
معانی قرآن را و حل این معما را .اگر قرآن طوری بود که جمیع مردم قرآن
را میفهمیدند دیگر نبایست در خانه آلمحمد علیهم السالم بروند دیگر
نبایست در خانه امیرالمومنین علیه السالم بروند و از ایشان سوال کنند و
هرکس بایست عالم به علم اولین و آخرین باشد و حالآنکه چنین نیست
آنهایی که عربی خواندهاند ظاهری از کلمههای آن را میفهمند نه معانی آن
را.
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پس معنی فارسی آیه را بطور اختصار عرض کنم؛ عبارتهای غریبی است
میفرماید خدا روشنی آسمانها و زمین است ببین چه معمایی است! خدا
روشنی آسمان و زمین است یعنی چه؟ این آیه چه معنی دارد؟ حکایت غریبی
است! میفرماید خدا روشنی آسمانها و زمین است ،مثل روشنی او مانند آن
طاقی است که در آن طاق چراغی باشد و بر آن چراغ مردنگی باشد و آن
مردنگی درخشان باشد مثل ستاره درخشان و آن چراغ روشن میشود از
درخت مبارک زیتون که آن درخت نه شرقی است نه غربی نزدیک است که
روغن او خودش مشتعل بشود و خودش نوربخش بشود اگرچه آتش به او
نرسد .بعد میفرماید نور علی نور نوری باالی نور است و خدا هدایت میکند
به نور خود هرکه را که بخواهد و خداوند این مثلها را برای مردم میزند و
خداوند به همهچیز داناست میداند برای هر چیزی چه مثل بیاورد .و ببینید
چه معمای مشکلی است که فرموده .باری ،سخن در فقره اول آیه بود که
خدا روشنی آسمان و زمین است معنی اهلل را بقدری که ممکن بود عرض
کردم و سخن در معنی نور بود.
پس عرض میکنم نور آن چیزی است که خودش پیدا باشد و پیداکننده غیر
هم باشد هر چیزی که خودش پیداست و غیر را هم آشکار میکند او را نور
و روشنایی میگویند .ببین پرتو چراغ خودش پیداست بر در میافتد در را
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آشکار میکند به دیوار میافتد دیوار را آشکار میکند به زمین میتابد او را
آشکار مینماید به نبات میتابد او را آشکار میکند به هر چیزی که میتابد
او را واضح و آشکار میکند پس نور خودش آشکار است چنان قوتی دارد
که هم خودش آشکار است و غیر را هم آشکار مینماید پرتو آفتاب را نظر
کن چگونه خودش پیدا است و بر هر چیزی تابید آن را هم آشکار میکند
بجهت آن قوتی که در آشکارایی دارد به هر جایی که نظر عنایت انداخت و
متوجه او شد او را هم آشکارا و هویدا میکند همچو چیزی را به زبان عربی
نور میگویند و به زبان فارسی پرتو و روشنایی میگویند .اینکه معنی ظاهر
نور بود و چون خواستیم بعضی از معانی باطنی آیه را عرض کنم عرض کردم
یکی از معنیهای این نور وجود مبارک امام است علیه السالم یا حجت خدا
یا نبی یا امام .غرض آنکه حجت خدا نور است به جهت آنکه خودش ظاهر
و هویداست و بر هر چیزی که ظل عنایت خود را انداخت او را آشکار و
واضح فرمود ببین آشکارایی امام علیه السالم چگونه آشکارایی است! و از
برای آشکارایی امام معنیهای بسیار است ظاهرش همینکه امام صاحب چنان
فضلی است صاحب چنان تقوایی است صاحب چنان اخالق حمیدهای است
که آشکار است و علم است در میان مردم و آن فرقههایی که بر آن مطلع
شدهاند دانستهاند عظمت شأن او را .ببین جمیع سنیان اتفاق دارند بر کمال
ایشان ،بر علم ایشان ،بر تقوای ایشان ،بر اخالق ایشان ،و در هر زمانی که
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بودند و هستند سنیها معتقدند که اینها یگانه آن عصرند و معتقدند که در
عصرشان زاهدی به آن زهد نبوده ،و در آن عصر عالمی به آن علم نبوده.
ایشان ظاهرند برای دوست و دشمن به کمال و هیچ پوشیدگی در صفات
حمیده و اخالق پسندیده ایشان نیست خودشان ظاهر و هویدا هستند و
ظاهرکننده غیر هم به این معنی هستند که عنایت خود را بر هرکس انداختند
و به او متوجه شدند و او را تربیت کردند و به حد کمال رسانیدند ،صاحب
اخالق حمیده و صفات پسندیده شد و سینه او را پر از علم خود کردند و او
را قادر بر جمیع فنون علم نمودند؛ پس ظاهرکننده غیر هم هستند .خودشان
ظاهرند و به هرکس عنایت کردند او را هم ظاهر کردند و فضل او را بر
همهکس ظاهر کردند .ببین حضرت سلمان را چگونه ظاهر کردند و او را
به مردم شناسانیدند و همچنین ابوذر را و همچنین مفضل را حضرت صادق
علیه السالم  ،هر یک از احباب را که عنایت بر سر او انداختند و متوجه او
شدند او را آشکار و واضح کردند و هرکس ظاهر است به فضل و کرم و
جود ایشان ظاهر است .مثل آن را عرض کنم سلطان ظاهری را ببین که
چگونه در مملکت خودش ظاهر به جالل است ظاهر به عزت و اقبال است.
خودش در میان جمیع مملکت ظاهر و آشکار است و بر سر هرکس که ظل
عنایت خود را انداخت او را هم مشهور و معروف کرد ،او را صاحبمنصب
کرد ،او را مقرب درگاه خود کرد ،او را مستولی بر سایر رعایا فرمود ،او را
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حاکم بلدی قرار داد .این بجهت قوتی است که پادشاه دارد اگر پادشاه این
قوت را نداشت هرآینه غیر را نمیتوانست قوت بدهد.
قاعده کلی عرض کنم تا مسئلههای بسیار و بیشمار از آن به دست شما آید.
آنچه خداوند خلق کرده در دنیا و آخرت از کوچک و بزرگ از سه قسم
بیرون نیست یا این است که از برای او هویدایی و آشکارایی نیست و خودش
تیره و تار است و در آشکارایی محتاج به غیر است و غیر باید بیاید او را
آشکار کند مثل سنگ و کلوخ و در و دیوار و زمین و امثال اینها ،خودشان
پیدا نیستند باید نوری از خارج بر ایشان بتابد و آنها را آشکار کند .پس یا
این است که در آشکارایی محتاج به غیر است و یا این است که اینقدر قوت
و آشکارایی دارد که خودش پیدا و آشکار است ولکن پیداکننده غیر نیست
مثل جمره آتش ،مثل اخگری که خودش آشکار و روشن است ،در اطاق
تاریک خودش پیداست و روشنکننده نیست ،جای دیگر را روشن نمیکند،
خودش نمایان است و چیز دیگر را نمینمایاند .یا این است که روشنی او
اینقدر زیاده است که خودش روشن است و به هر جایی هم که بتابد روشن
میکند مثل چراغ که خودش روشن است و به هر جایی هم که میتابد روشن
میکند .حاال دیگر درجات هم تفاوت میکند یکی را میبینی خانهای را
روشن میکند یکی را میبینی روی زمین را روشن میکند یکی زمین و
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آسمان را روشن میکند یکی میبینی دنیا و آخرت را روشن میکند یکی
هزار هزار عالم را روشن میکند ،و روشنایی مختلف میشود به قوت نور و
قوت آن چیز .و حاال سلطانی که مثل آوردم اگر پیدایی در قوت و ظهور
نداشت نمیتوانست دیگری را هم علم بکند در میان رعیت و دیگری را هم
مشهور به جالل و عظمت و کبریا و قوت و قدرت بکند پادشاه اینقدر
کبریا دارد که این را هم کبیر کرده ،خودش بزرگ است بزرگکننده غیر
هم هست خودش جالل دارد جاللبخش هم هست دیگر بقدر قوت و قدرت
پادشاه ،یکی را میبینی پادشاه است همینقدر قوت دارد که دیگری را
سرکار کند و دیگری را بر شهری حاکم کند .یکی پادشاه است و دیگری
را پادشاه میکند و تاج بخشی میکند .یکی شهنشاه است پادشاهان به
اطراف میفرستد وهکذا درجه به درجه باال میرود .حاال آلمحمد علیهم
السالم معلوم است که در هر مقامی اکمل خلقند وقتی در امر سلطنت
اینطور باشد که هر کسی را ظاهر کنند عظمت و قدرت و قوتشان در او
پیدا میشود پس ببین که ایشان اگر کسی را بخواهند ظاهر و هویدا کنند
چگونه کسی را بر میگزینند حتی آنکه جمیع عالم به تاج بخشی ایشان تاج
بخشند که سالطین را ایشان سلطان کردهاند .اگر گویی سالطین چرا چنین
میکنند و این اوضاع چه اوضاع است؟ شهنشاه عالم اعظم صالح مملکت
خود را هر طور میداند چنان میکند اگر رعایا طغیان کنند میرغضبی را بر
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ایشان مستولی میکند .اگر گویی این چه عدل است؟ میگویم تو از خودت
خبر داری؟ بلکه تو از خودت هم خبر نداری که مستحق چیستی و مستحق
چه عقوبتی هستی .سلطان گفته فالن کار را بکن بسا آنکه آن کار را طوری
میکنی که پیش خودت خوش دانستهای و چون به نظر صاحبکار میرسانی
باطل است و هزار مفسده بر او مترتب است .پس تو اگر از کار خودت راضی
هستی به کار نمیخورد صاحبکار باید راضی باشد .و حمد خدا را که
هنوز اینقدر شعور در بعضی از ماها هست که از خود راضی نیستیم و خود
هم عیوب کار خود را میفهمیم ،طوری است که انسان بر نفس خود حکم
میکند که مستحق چقدر عقوبت است و سلطان را هم عادل میداند پس
اگر گاهی ببینی کسی را مستولی میکند از اینجهت است که مردم مستحق
میرغضبند و اگر حاکم عادل را بر مردم مستولی کرد از اینجهت است که
مستحق نعمت و مستحق احسانند؛ تا مانع برطرف نشود باطنهای مردم
آشکار نمیشود .حاال جمیع مردم مومنند و صالحند و ما هرگز در بازار
ندیدیم که کسی بدمستی کند لکن مانع دارند همینقدر که خوردهای از
جایی اذنی برسد ضرور نیست که خدا اذن بدهد بر عملهای بد ،بلکه
همینقدر یکروز داروغه بگوید امروز منعی نیست هرکس میخواهد زنا
کند هرکس میخواهد لواط کند هرکس میخواهد شراب بخورد همین
یککلمه حرف را بزند حاال ببین دیگر چه خواهند کرد بر سرکوچهها و
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بازارها میبینی اغلب مردم را عالنیه بدون حیا آنچه نباید بکنند میکنند اما
حاال کارهای چند را که نمیکنند از بیآلتی افسردهاند و از منع مانعین
میترسند اگر منع برداشته شود نفوس همان نفوس است پس هرکس االن از
ترس داروغه شراب نمیخورد چنین کسی همان شرابخوار است و شارب
الخمر است نهایت مانعی برایش پیدا شده نمیخورد وقتی مانعها برداشته شد
آنوقت از نفوس مردم بروز میکند آنچه در کمون ایشان است .مثال در زمانی
همینقدر رخصت بدهند که درباره برادر مومنی اگر مفتنی بکنید غیبت
یکدیگر را بکنید ما از شما قبول میکنیم ما از شما خوشحالیم حاال ببین
چه مفتنیها خواهند کرد و چه غیبتها و چه تهمتها که زده خواهد شد! چگونه
حقوق یکدیگر را ضایع و پامال میکنند! اخوتها از میان برداشته میشود ،بر
یکدیگر ادعاها خواهند کرد .بله ،ماها همینطور آدمها هستیم پس چون
چنینیم و مستحق عذابیم اگر خداوند عالم میرغضب بسوی ما میفرستد به
عدل میفرستد اما ماها از آن طغیانی که داریم میبینی میگوید من کی شراب
خوردم من کی زنا کردم کی فالن کردم؟ راست میگویی و نخوردی لکن
از ترس داروغه نخوردی و اگر ترس داروغه نبود میخوردی ،از جهت
دیگری بود که نخوردی از ترس خدا نبود که نخوردی .این را هم بدانید بسا
مردم هستند که شراب نخوردنشان از ترس داروغه هم نیست از داروغه هم
نمیترسند و شراب هم نمیخورند اینها هم مانع دیگر دارند که شراب
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نمیخورند بسا کسی که آبروی او به او رخصت نداده و نمیدهد از مسلمانان
میترسد میگوید بعد از این باید زندگی کنم توی مردم و از آبروی خود
میترسد و از خدا نمیترسد .اما مومن کسی است که هیچ مانعی در خلق از
کار او نباشد و از ترس ترک معاصی نکند و از ترس عبادت نکند .ماها چون
نگاه به کارهامان میکنیم دقت در کارهامان نداریم آن نکتههای نازک را
بر نمیخوریم؛ کمکسی برمیخورد ،کمکسی پیدا میشود در روزگار که
برای خدا کار کند که اگر طاعتی کند برای خدا باشد یا اگر عصیانی نکرد
برای خدا باشد.
باری ،ما چنینیم .چون چنین شد پس آن شهنشاه اعظم چون میبیند که ما
مستحق چه عقوبتها هستیم اگر گاهی جباری را بر خلق مستولی میکند از
جهت حکمت است و اگر گاهی عادلی را حاکم و سلطان قرار میدهد از
روی رأفت است او بهتر میداند بحثی بر او نیست .پس این بود که گفتیم
این پادشاهان ظاهری به فضل امام علیه السالم ظاهرند و به کبریاء امام
کبیرند و به عزت امام عزیزند و به سلطنت امام سلطانند .هیچچیز بیاذن امام
حرکت نمیکند ملک صاحب دارد و تا اذن ندهند ممکن نیست که کسی
بتواند بر جایی غالب شود .لکن نهایت این است که یکمرتبه پادشاه غضب
کرد بر والیت امر میکند صد هزار جالد شمشیربند خونخوار را که بروید
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فالنوالیت را قتل عام کنید و یکنفر را زنده نگذارید ،چند سال است که
به اینها نعمت دادم روزی دادم و همه کفران من کردند و بر من یاغی شدند،
بروید و اینها را قتل عام کنید ،آنها را تاخت و تاراج کنید .مردم خیالشان
میرسد که این پادشاهان خودشان کارکن هستند حاشا،
دریا به وجود خویش موجی دارد
خس پندارد که این کشاکش با اوست

چنین نیست ،از غیب است از جای دیگر است ،این حکایت از جانب
شهنشاه اعظم و امام تو است ،هرکس را او سلطان کرد مسلط میشود.
باری ،مقصودم این بود که امام ظاهر است به نفس خود یعنی در نهایت قوت
و قدرت و عظمت و جالل و کبریا است و به هرکس هم که عنایت خود را
شامل فرمود او را هم ظاهر میکند ،او را هم مستولی میکند و قوت و قدرت
میدهد .اگر پادشاهان ظاهر را عنایتی فرمود به همینطوری که عرض کردم
آنها را سلطنت و قوت و قدرت میدهد و اگر پادشاهان باطن را عنایت فرمود
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از جهتی که خود را مواجه با او گردانند نور عنایت خود را بر سر ایشان
میتاباند و ایشان را صاحب علم و حکمت و قوت و قدرت و کبریاء و
عظمت میکند .باری اینها را عرض کرده بودم لکن بجهت آنکه سر مطلب
به دست بیاید عرض کردم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
اصل سخن در فقره اول این آیه بود که خداوند میفرماید اهلل نور السموات و
االرض که فارسی آن این است که خدا روشنی آسمانها و زمین است و سخن
در این فقره در کلمه نور بود و معنیهای نور را عرض میکردم یکمعنی را
عرض کردم که میشود آلمحمد علیهم السالم را نور گرفت بنابراین که
معنی نور این است که خود آن چیز ظاهر باشد و غیر را هم ظاهر بکند
چنانکه نور آفتاب خود او ظاهر است و به هر جایی که تابید آنجا را هم ظاهر
میکند و به این معنی گفتیم آلمحمد علیهم السالم نورند چون خودشان
ظاهر و هویدایند بر هرچه و هرجا و هرکس هم تابیدند آن هم ظاهر و هویدا
شد .این را عرض کرده بودیم و این در معنی ظاهر امر آلمحمد علیهم السالم
صفحه | 13

بود و ایشان در باطن هم نورند بجهت اینکه خداوند عالم جلشأنه ایشان را
ظاهر کرد در عرصه امکان و ایشان را ظاهر و پیدایی خود قرار داد و به
ایشان جلوهگر شد برای هر کسی که جلوه کرد و به ایشان تعریف کرد خود
را برای هرکس که تعریف کرد و ایشانند ظهور خدا و ظاهر خدا .امام
میفرماید اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم اخترعنا من نور ذاته و فوض
الینا امور عباده یعنی ماییم ظاهر خدا و هویدایی خدا در میان شما و خداوند
عالم در جمیع ذرات موجودات ظاهر و هویدا است چنانچه حضرت
سیدالشهداء صلواتاهلل و سالمه علیه در دعا میفرماید ایکون لغیرک من
الظهور مالیس لک حتی یکون هو المظهر لک ای خدا آیا از برای غیر تو
پیدایی هست که او بیاید تو را آشکار کند و ظاهر سازد و اگر همچو بود
خدا بایستی ناپیدا باشد و غیر بایستی پیدا باشد و غیر بایستی نور خود را بر
خدا بیندازد تا خدا را آشکار کند نمیبینی دیوار ناپیدا است و از خود پیدایی
ندارد مگر آنکه چراغی بیاید نور خود را بر او بیندازد و از فضل آن چراغ و
برکت آن چراغ آن دیوار پیدا شود پس دیوار ناقص است که پیدا نیست و
چراغ کامل است حاال اگر بنا بود خدا پیدا نباشد و دیگران پیدا و دیگران
نور خود را بر خدا بیندازند تا خدا پیدا شود هرآینه خدا ناقص بود و دیگران
کامل آیا نمیبینی که آسمان و زمین و در و دیوار از خود نوری ندارند و اگر
داشتند در شب تار بایستی پیدا باشند پس ظلمانی و تاریکند و در پیدایی
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محتاج به اینند که آفتابی طلوع کند و نور خود را بر آنها بیندازد و از برکت
آفتاب و فضل آفتاب پیدا بشوند حاال اگر خداوند عالم پیدا نبود بایستی کسی
دیگر و چیزی دیگر او را پیدا کند پس خدا ناقص بود و ناپیدا و غیری آمد
و خدا را آشکار کرد و حال آنکه خدا ناقص نمیشود خداوند کاملترین
جمیع موجودات است اگرچه این حرف هم نامربوط است که خداوند
کاملترین موجودات است جمیع موجودات را او از عدم به وجود آورده و
کاملتر یعنی چه؟ لکن حاال مقصود این است که خداوند پیداتر از هر پیدایی
و کاملتر از هر کاملی است اگر برای مردم ناپیدا شده از بسیاری پیدایی
است که مردم او را نمیفهمند و نمیبینند .آیا نشنیدهای قصه آن ماهیهایی
که در آب بودند و مثل آوردهاند حکما آن را و نه آنکه همچو چیزی واقع
شده باشد مثلی است که ماهیان جمع شدند در پیش آن ماهی داناتر خود
گفتند ما شنیدهایم در عالم آبی هست و دریایی هست و هرچه میگردیم آن
آب را نمیبینیم تو اگر میتوانی آن آب را به ما نشان بده گفت آیا به غیر از
آب چیز دیگری هست و آیا غیر از آب چیز دیگری میبینید از بس آن آب
فراگرفته اطراف شما را و زیر و باالی شما را و همهجا هست شما پندارید
که آب را نمیبینید لکن غیر از آب پیدا نیست .همچنین چون خداوند عالم
پیدا است در هر ذره و هر ذره خود پیدایی خدا است مردم میپندارند خدا
پیدا نیست ببین هرچه بر این در و دیوار میبینی غیر از نور آفتاب چیز دیگری
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هست جمیع این خلق آسمان و زمین و در و دیوار هرچه هست همه پیدایی
قدرت خداست همه پیدایی جمال خدا است همه پیدایی کمال خدا است از
این جهت حضرت امیرالمومنین صلواتاهلل علیه که چشم بینا داشت فرمود
مارأیت شیئا اال و رأیت اهلل قبله من چیزی را ندیدم به هرچه نظر کردم اول
پیدایی خدا به نظر من آمد بعد آن چیز را دیدم مثال چون به دیوار نظر کردم
چون دیوار پیدایی قدرت خدا بود پیدایی جمال خدا بود پیدایی کمال خدا
بود اول قدرت خدا و جمال و کمال خدا را دیدم بعد دیوار را دیدم و از این
قبیل بسیار است مثال سرهنگی میآید داخل مجلس میشود شما اول او را
میبینید میگویید سرهنگ آمد بعد ملتفت میشوید که این سرهنگ اسمش
مثال حسن خان است و آنوقت حسن خان را میبینید و اول سرهنگی او را
میبینید و این سرهنگی نور پادشاه است که بر سر او افتاده و جالل پادشاه
است که در او پیدا شده و از این جهت وقتی وارد میشود اول توی دلت
میافتد که سرهنگ آمد بعد ملتفت خودش میشوی حاال چنین است این
دیوار را آن بینایان که میبینند اول آن آیه اهلل را میبینند که در این دیوار است
و در هر چیزی هست،
دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان بینی
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و فی کل شیء له آیه
تدل علی انه واحد

و در هر چیزی آیه خدا گذارده شده و در هرجا نور خدا پیداست .از این
جهت بینایان وقتی نگاه به دیوار میکنند اول نور خدا را میبینند «یا من بدا
جمالک فی کل مابدا» جمال خداوند عالم در جمیع ذرات پیداست و این
پیدایی که در عالم هست پیدایی ذات خدا نیست این پیدایی نور خدا است
پس این نور که در همهجا هست وجود مبارک محمد و آلمحمد است
صلواتاهلل علیهم و ایشانند نور خدا و ایشانند جمال خدا و ایشانند کمال
خدا .آیا در جمیع عالم نه این است که قدرت خدا پیداست؟ ایشانند قدرت
خدا .آیا در جمیع عالم نه اینکه جمال خدا پیداست؟ ایشانند جمال خدا .در
جمیع عالم نه اینکه رحمت خدا پیداست؟ و ایشانند رحمت خدا .در جمیع
کاینات نه اینکه علم خدا پیداست؟ و ایشانند علم خدا .به هرچه نگاه میکنی
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غریق رحمت خداست مقهور قدرت خداست جلوه جمال خداست در هرچه
نگاه میکنی نور خدا پیداست و این نور وجود مبارک ایشان است صلواتاهلل
علیهم اجمعین که پیدایی خداست اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم
اخترعنا من نور ذاته و فوض الینا امور عباده ماییم ظاهر خدا در میان شما.
خداوند عالم ما را اختراع کرده از نور ذات خود و زمام مهام جمیع عالم را
به ید قدرت ما داده و ما را کفیل کل کاینات فرموده پس ایشان ظهور خدا
شدند و ایشان پیدایی خدایند پس اگر کسی چشم بینایی داشته باشد میبیند
آلمحمد علیهم السالم غائب نشدهاند از عالم بلکه آلمحمد  :پیدایند از در
و دیوار و زمین و آسمان و عرش و کرسی و جمیع آنچه که هست .آیا نه
این است که میگویی ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه
و منتهاه ای آلمحمد اگر ذکر خیری بشود شمایید اول آن خیر و اصل آن
خیر و فرع آن خیر و معدن آن خیر و مأوای آن خیر و منتهای آن خیر .پس
در هر خیری که نگاه کنی ایشان را میبینی که اصل اویند و میبینی که فرع
اویند و میبینی که معدن اویند و مأوای اویند و منتهای اویند پس از ایشان
در و دیوار و آسمان و زمین پیدا است لیکن این پیدایی را بجز چشم بینا
کسی نمیفهمد.
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مثلی برایت بیاورم تا خوب بفهمی یککسی در همدان بوده جمعی را در
همدان دیده حسن خان و کاظم خان و جعفر خان مردم همدان را جمیعا
دیده به اسمهاشان و آشنا بوده و میشناخته و برگشته آمده کرمان و آن
آشنایان همدان او رفتند در تهران و هریکی یکمنصبی از دیوان گرفتند و
برگشتند و این شخصی که اینها را میشناخت از منصبهای آنها خبر نشد
اصال نشنید که اینها به تهران رفتهاند همینقدر در همدان با اینها آشنا شد و
آمد به کرمان آنها هم که از تهران برگشتند مأمور شدند بیایند به کرمان وقتی
به کرمان آمدند حاال این شخص میبیند حسن خان و کاظم خان و جعفر
خان رفقای همدان او آمدند نه خبر دارد اینها به تهران رفتهاند و نه خبر از
منصبهای اینها دارد همان حسن خان و کاظم خان و جعفر خان را میشناسد
لکن آن کسانی که میدانند که اینها منصب دارند تا حسن خان را میبیند
سرهنگ یادش میآید تا کاظم خان را میبیند سرتیپ یادش میآید اول
منصبهای دیوانی آنها را میبیند بعد خودشان را ،همچنین هرگاه کسی از
دیوان اعلی اطالع داشته باشد و از درگاه قرب خدا اطالع داشته باشد و
بشناسد انوار خدا را و بشناسد محمد و آلمحمد علیهم السالم را چون نگاه
به در و دیوار و زمین و آسمان میکند اول منصبهای دیوانی آنها را میبیند.
اما آنکه از انوار خدا اطالع ندارد نگاه که به این در و دیوار میکند میگوید
این دیوار مسجد بازار شاه است .چنینند بینایان خدا و چنینند آنهایی که دیده
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ندارند و کورند .پس حضرت امیر بینا است میفرماید مارأیت شیئا اال و
رأیت اهلل قبله و سیدالشهداء میفرماید عمیت عین التراک و التزال علیها
رقیبا ای خدا کور باد چشمی که تو را نبیند و کور شده و پیش از این دعا
کور بوده و هست .کور باد چشمی که تو را نبیند و تو دیدهبان اویی .خالصه
آنکسی که چشم دارد به آسمان که نظر میکند عظمت محمد و آلمحمد
را میبیند به عرش که نگاه میکند احاطه و هیمنه محمد و آلمحمد را میبیند
به کرسی که نگاه میکند رفعت آلمحمد را میبیند به آفتاب و ماه و
ستارگان که نظر میکند نور آلمحمد علیهم السالم را میبیند به کوه که
نظر میکند وقار ایشان را میبیند به زمین که نگاه میکند حلم ایشان را
میبیند به دریا که نظر میکند جود ایشان را میبیند به هر چیزی که نظر
میکند نور محمد و آلمحمد را میبیند این است معنی آنکه عرش را که خدا
خلق کرد بر او نوشت علی ،کرسی را که خلق کرد بر او نوشت علی ،آفتاب
را که خلق کرد بر او نوشت علی ،ماه و ستارگان را که آفرید بر آنها نوشت
علی ،زمین را که خلق کرد بر او نوشت علی ،هرچه را که آفرید بر او نوشت
علی ،به خط جلی نوشته است همه جا ،اگر کسی آن خط را میتواند بخواند
میبیند در جمیع آفاق نوشته علی علی علی یمین و یسار فوق و تحت همه
علی .همهجا نام علی است جمیع اشیاء خدا را تسبیح میکنند به نام مقدس
آن بزرگوار پس ایشان پیدایند.
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حاال چطور پیداکننده غیرند بدیهی است که آنچه در جمیع هزارهزار عالم
است از نور مقدس ایشان آفریده شده و جمیع قابلیتهای خالیق که در امکان
بودند چون نور ایشان بر آن قابلیتها تابید آن قابلیتها پیدا شدند .مثل آن بعینه
بمنزله آن خانهای میماند که در آن خانه ظروفی چند چیده باشند ظرفهای
الوان مختلف از چینی و بلور و غیر آنها ولکن ظلمات و تاریک باشد و آنها
پیدا نباشند وقتی چراغ روشن شد نور چراغ میافتد به کاسه معلوم میشود
که کاسه است ،میافتد به بشقاب معلوم میشود .همچنین قابلیت خالیق در
ظلمتکده امکان بودند و پیدا نبودند وقتی نور محمد و آلمحمد علیهم السالم
از مطلع ازل طلوع کرد و بر قابلیتها تابید هر چیزی صاحب رنگی شد
صاحب شکلی شد همه پیدا شدند و از یکدیگر ممتاز شدند .و اگر آلمحمد
علیهم السالم نور خود را از آنها بردارند دوباره به ظلمتکده عدم بر میگردند
برای هیچ چیز پیدایی نمیماند پس آلمحمد علیهم السالم خود پیدایند و
پیداکننده جمیع کایناتند پیداکننده جمیع موجوداتند به این جهت به ایشان
نور میگوییم پس ایشانند نور خدا چنانکه نور آفتاب نور آفتاب است یعنی
که خودش پیداست و بر هرچه تابید آن را هم پیدا میکند ایشان هم نور
خدایند میفرماید یفصل نورنا من نور ربنا کمایفصل نور الشمس من الشمس
یعنی جدا میشود نور ما از نور پرورنده ما چنانکه جدا میشود نور آفتاب از
آفتاب پس ایشان شدند نور .حاال اگر ما به آلمحمد علیهم السالم نور گفتیم
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هیچ اغراقی نکردهایم و هیچ تعدی در حد خودمان و از آن حدی که برای
ایشان باید بگوییم نکردهایم پس ایشانند نور خدا در جمیع آسمانهای هزار
هزار عالم و در جمیع زمینهای هزار هزار عالم و ایشانند ظهور و ایشانند
نوری که در جمیع هزار هزار عالم پیداست.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در هفتههای گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره اول این آیه بود
که خداوند عالم جلشأنه میفرماید اهلل نور السموات و االرض که معنی
فارسی این فقره این است که خداوند عالم نور آسمانها و زمین است و سخن
در این فقره در کلمه نور بود و بعضی از معنیهای نور یکی این قرآن عظیم
است .همین کتاب کریمی که خداوند عالم بر رسول خود نازل فرموده نوری
است که خداوند در آسمان و زمین قرار داده و نور تمام آسمان و زمین همین
قرآن است و سبب این است که خداوند عالم جلشأنه به هرگونه تجلی از
برای خلق خود تجلی فرموده و به هرگونه ظهوری خود را از برای بندگان
ظاهر کرده تا آنکه جمیع طبقات بندگان او ظهور او را بفهمند و تجلی او را
ببینند و حجت بر ایشان قائم باشد و کسی را بر خدا حجتی نباشد .از جمله
تجلیها و ظهورهای خداوند عالم یکی این قرآن است و این قرآن در نزد شما
کوچک ننماید امر این قرآن امری عظیم است چگونه عظیم نباشد و حالآنکه
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روزی حضرت رسول در آن دفعه آخر در مرض موت بر منبر برآمده و خطبه
خواندند بعد از خطبه فرمودند انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل
بیتی و انهما لنیفترقا حتی یردا علی الحوض من از میان شما میروم و در
میان شما دو امر نفیس بسیار بزرگ میگذارم من اگر از میان شما میروم
دو بدلی از خود در میان شما میگذارم که آن دو بدل قائممقام من باشند و
کفایت میکنند امر خلق را و کفایت میکنند دین را و کفایت میکنند ایندو
برای هدایت خلق .پس چنانکه ائمه را خدا هداه قرار داده و به پیغمبر فرموده
انما انت منذر و لکل قوم هاد ای پیغمبر تو اعالمکننده و تو خبر به مردم
رسانندهای ولکن ما از برای هر قومی در هر عصری و در هر طبقهای هادیی
قرار دادهایم ،ائمه هادیانند و همچنین این قرآن هم یهدی للتی هی اقوم هدایت
میکند به آن طریقهای که از آن مستقیمتر نیست و قرآن و ائمه دو خلیفه
پیغمبرند که پیغمبر از میان رفت و به قرار دادن ایندو ساکن و مطمئن بود و
دانست که به قرار دادن ایندو ابالغ رسالت خود را کرده و خلق را مجمل
و مهمل نگذارده و با وجود گذاردن این دو امر نفیس فرمود من از میان شما
میروم و دو چیز نفیس در میان شما میگذارم یکی کتاب خدا و یکی عترت
من اهلبیت من ،این دوتا از هم جدا نمیشوند و ایندو همیشه با هم هستند
یعنی عترت و اهلبیت من همیشه عمل به این قرآن میکنند و از این تجاوز
نمیکنند و این قرآن همیشه مردم را دعوت بسوی اهلبیت میکند و اهلبیت
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من مردم را تحریص و ترغیب بسوی قرآن میکنند پس قرآن دلیل است بسوی
آلمحمد و آلمحمد دلیل هستند برای قرآن ایشان به قرآن عمل میکنند و
قرآن به ایشان هدایت میکند از این جهت فرمود لنیفترقا اینها از هم جدا
نمیشوند ابدا هرگز قرآن داللت نمیکند بر غیر آلمحمد ،هیچ دلیلی در قرآن
نیست بجز هدایت بسوی آلمحمد و هرگز آلمحمد هم بسوی غیر قرآن
مردم را داللت نمیکنند پس کتاب و ائمه جدا نمیشوند پس فرمود لنیفترقا
حتی یردا علی الحوض اینها از هم جدا نمیشوند تا سر حوض کوثر بیایند
پیش من .و نه این است که معنی عبارت این است که بعد از حوض کوثر
جدا میشوند بلکه این مثل است در میان مردم که میگوید تا قیامت من
چنین نمیکنم مثال ،تا روز قیامت دست از دامن اهلبیت بر نمیدارم این نه
معنیش این است که دیگر روز قیامت دست برمیدارم این مثل است یعنی
هرگز این کار را نخواهم کرد و همچنین لنیفترقا حتی یردا علی الحوض
اینها از هم جدا نمیشوند هرگز تا آنکه بیایند بر حوض کوثر پیش من یعنی
آنجا با هم پیش من میآیند من میروم در آخرت و این دوتا هم میآیند که
در سر حوض کوثر هر سهتا جمع میشوند و هرسه یکنورند و هرسه
یکحقیقتند .پس کتاب را در حدیثی دیگر فرمود حبلی است اعظم و کتاب
ثقل اکبر است و حبلی است ممدود ریسمانی است که یک سرش به دست
خداست و یک سرش به دست مردم است بعینه حبلبودن قرآن و عترت مثل
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این میماند که کسی در ته چاه افتاده باشد و در ظلمات چاه مانده ،تو
ریسمانی در چاه میکنی آن ریسمان یک سرش به دست تو است و یک سرش
به دست آنکه در چاه است و به این ریسمان چنگ میزند و خود را از این
چاه نجات میدهد .یا کسی در دریایی افتاده باشد و نزدیک به غرقشدن
باشد و تو ریسمانی از توی کشتی میاندازی در دریا و آن شخصی که در
گرداب غرق میشود دست به آن میگیرد و از گرداب و غرق خود را نجات
میدهد .چنین است حکایت قرآن و چنین است حکایت آلمحمد علیهم
السالم این مردم در ته سجین این عالم و در گرداب فتنههای این عالم
افتادهاند و دست و پا میزنند و در میان دریاهای شهوتها و طبیعتها و عادتها
دارند غوطه میزنند و فرو میروند و در این گردابها گاهی به زیر آب میروند
نزدیک است خفه شوند و هالک شوند یکمرتبه شهوتی غلبه میکند عادتی
غلبه میکند او را به زیر میبرد و گاهی به باال میآید گاهی به زیر میرود
همینطور جمیع مردم در گرداب این فتنهها افتادهاند و همه مشرف بر
هالکند و نزدیک است که آب فتنه شیاطین از سر بگذرد و جمیعا غرق شوند
خداوند از جانب خود دو ریسمان فرستاد ،دو طناب بسیار محکم از علیین
آویخته و امر فرموده که چنگ بزنید به این دو ریسمان و باال بیایید و من هم
کمک میکنم شما را تا نجات بیابید و آن دو ریسمان یکی قرآن است و
یکی عترت طاهره اهلبیت پیغمبرند .به حسب لحاظی و به یک معنی از
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معانی آن ریسمان قویتر و آن حبل محکمتر قرآن است و ثقل اصغر عترتند
و اینها دو ریسمانی هستند که از خداوند عالم بسوی این عالم انداخته همیشه
و بسوی چاه سجین آنها را آویخته مردم باید چنگ به این دو ریسمان بزنند
و از این چاه باال آیند قرآن ثقل اکبر است و آن ریسمان کلفتتر است به
یکنظری و به اعتباری ،مبادا کج بفهمید یا از شدت توالیی که به اهلبیت
دارید بگویید چنین نیست و سرش را عرض کنم تا بر بصیرت باشید.
و سرش این است که این قرآن فرمانی است از نزد خدای علی اعلی ،فرمانی
است از خدای اکبر صادر شده بسوی بندگانش و بندگان او پیغمبر و
آلپیغمبرند و سایر خلق ،جمیعا بندگان خدایند و جمیعا بایستی به فرمان خدا
و حکم خدا عمل کنند اگر کسی از شما نوکری کرده و مراتب نوکری را
میداند خوب میفهمد مثال در درخانه پادشاه از امینالدوله متشخصتری
نیست و نشسته است در دیوانخانه یا جایی دیگر در این اثناء دستخطی ملفوفه
فرمانی از پیش پادشاه فراش یا پیشخدمتی میآورد که این را قبله عالم نوشته
است حاال این امینالدوله بدیهی است که انسان است و سخنگو است و
انسان البته از این تکه کاغذ بهتر و متشخصتر است لکن آن یک تکه کاغذ
را وقتی آن فراش یا پیشخدمت میآورد که این را پادشاه برای تو فرستاده
برمیخیزد و آن را میگیرد و میبوسد و آن را بر سر خود میگذارد و آن یک
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تکه کاغذ را احترام میکند بسا آنکه آن را میزند بر کاله خود از برای
افتخار و شک نیست که احترام امینالدوله در نزد پادشاه از آن کاغذ بیشتر
است ،از آن یک تکه کاغذ در نزد پادشاه مقربتر است و از آن یک تکه
مرکبی که توش نوشته محترمتر است ولکن چون این فرمان از پادشاه صادر
شده و رضا و حکم پادشاه در آن است و منسوب به پادشاه است در بندگی
و نوکری میباید این امینالدوله احترام آن را بدارد بجهت آنکه امینالدوله
امین دولت است به حکم پادشاه و حکم پادشاه توی این کاغذ است حاال
نباید امینالدوله بگوید من نوکر بزرگم و آن فرمان را بگذارد آن پایین که
من اشرف از این کاغذم و کاغذ چه حرمتی دارد .هرکس این کار را بکند
نوکری نکرده و رسم بندگی را ندانسته ،بلکه آن را میبوسد و بر سر
میگذارد و احترام او را میدارد و از همین کاغذ تبرک میجوید اگر پادشاه
پادشاهی باشد که جایز باشد تبرک از فرمانش جست .مثال اگر حضرت امیر
یکجایی نشسته باشد از پیش رسول خدا کسی بیاید دستخطی پیش حضرت
امیر بیاورد آیا حضرت امیر آن را میاندازد کناری که من از این کاغذ اشرفم
حاشا این کار جهال است بلکه میبوسد آن را و تعظیم و تکریم آن را میکند
آن را حرز خود قرار میدهد و آن را افتخار دنیا و آخرت خود قرار میدهد،
در جنت به آن افتخار بر جمیع خلق میکند .همچنین قرآن حکم خداست و
حرمت او را پیغمبر و آل او میدارند بجهت آنکه قرآن فرمان خداست و
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حرمتش بر پیغمبر الزم است چگونه پیغمبر بگوید اوالد من از قرآن اشرفند
از این جهت فرموده قرآن ثقل اکبر است و حجت خداست ،عترت من
بندهزادهها و نوکرزادهها هستند و آنها ثقل کوچکند و قرآن ثقل اکبر است
و به این جهت قرآن آن امر عظیمتر و آن ریسمان محکمتر است و عترت آن
ریسمان کوچکترند و کوچکی ایشان در نزد خدا نقص نمیشود این یک
معنی برای اینکه قرآن ثقل اکبر است.
یکی دیگر اینکه هر مطاعی بزرگتر است از مطیع مسلما ،هر مطیعی آن
مطاع امام او میشود هرچه آن مطاع میگوید باید مطیع متابعت آن کند و
خداوند قرآن را امام قرار داده و مطاع و متبع قرار داده حتی پیغمبر میفرماید
ان اتبع اال مایوحی الی همین وحی را من متابعت میکنم و خدا در حق پیغمبر
میفرماید ماینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی پیغمبر فرمود من متابعت
نمیکنم مگر وحی را پس وحی متبوع است و وحی مطاع است ،وحی امام
است که کل شیء احصیناه فی امام مبین یکمعنی امام مبین خود قرآن است
و برای پیغمبر و ائمه طاهرین این قرآن امام است پیغمبر قرآن را مخالفت
نمیکند ابدا و از روی این قرآن عمل میکند .بعینه مثل اینکه حکامی که در
بلد هستند کتابچه پادشاه را امام خود قرار میدهند و از روی آن عمل میکنند
هرکس بر ایشان بحثی کند میگوید درکتابچه پادشاه اینطور نوشته است.
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همچنین قرآن کتاب خداست و خدا این کتاب را امام قرار داده برای پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السالم پس پیغمبر در جمیع شرایع
مطیع و تابع و منقاد از برای قرآن بود و تخلف نمیکرد از قرآن آنچه خدا در
قرآن فریضه کرده پیغمبر آن را فریضه کرده و آنچه خدا در قرآن حرام کرده
پیغمبر آن را حرام کرده ،احکامی که فرموده جمیعش از روی قرآن است اگر
مسئلهای پیدا شد که نسخ فرموده باشد آن نسخ را هم به اذن آیه دیگر فرموده
نه این است که این نسخ را پیغمبر از پیش خود کرده باشد .مگر بی آنکه
خدا اذن بدهد میتواند شریعتی را نسخ کند حاشا .پس پیغمبر در جمیع جزئی
و کلی تابع قرآن است یکسر مو در هیچ واجب و سنتی و مستحب و حرام
و مکروهی مخالفت قرآن نکرده و نخواهد کرد و متابعت قرآن کرده و
همچنین ائمه طاهرین هم یکسر مو مخالفت قرآن نکردهاند آنچه در قرآن
فریضه است ایشان فریضه میدانند و آنچه در قرآن سنت است ایشان سنت
میدانند ،آنچه در قرآن خدا حرام و مکروه دانسته ایشان حرام و مکروه
میدانند .پس ائمه در جمیع جزئی و کلی تابع قرآن میباشند .ائمه امام سایر
مردم بودند و قرآن امام ائمه و از این جهت قرآن ثقل اکبر شد و فرمان خدا
شد برای ائمه و ائمه ثقل کوچک شدند و مطیع قرآن ،که تخلف از حکم آن
نمیتوانند بکنند تخلفکننده از کتاب عاصی است و عصیان با عصمت
منافات دارد .پس ببین قرآن چه امر عظیمی است که امام است برای پیغمبر
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و ائمه صلواتاهلل علیهم پس به این واسطه پیغمبر فرمود من از میان شما
میروم و در میان شما دو چیز نفیس میگذارم کتاب و عترت و سبب اینکه
عترت را هم میگذارم با وجود بودن کتاب ،این است که کتاب اگرچه امام
است برای عترت و ثقل اکبر است اال اینکه صامت است و ساکت و سخن
نمیگوید مگر با محمد و آلمحمد علیهم السالم و این قرآن نجوی میکند
با محمد و آلمحمد و اسرار خود را به زبان سری باطنی خود به ایشان
میگوید ،از پیش خدا آمده میگوید خدا چنین گفته و چنین میگوید و
نجوی با ایشان میکند و آنقدر خفی میگوید که هیچکس صدای او را
نمیشنود بجز محمد و آلمحمد که ایشان میشنوند صدای قرآن را و قرآن
برای ایشان بیان میکند و برای غیر ساکت و صامت است و هیچکس جز
ایشان از قرآن منتفع نمیشود و ایشان ترجمانند از برای قرآن برای سایر مردم
آنها دیلماجند([ )]1[]1که قرآن را ترجمه میکنند بعینه مثل اینکه پادشاه
عظیمالشأنی از والیت ترکستان ایلچی بفرستد به کرمان برای نظم و نسق
والیت ،مردم اینجا که نفهمند زبان ترکی را این ایلچی دیلماجی ضرور دارد
و حکما این دیلماج در میان رعیت و آن ایلچی ضرور است تا در این میان
بنشیند و هرچه آنها میگویند برای ایلچی شرح کند و هرچه ایلچی میگوید
برای آنها شرح کند .پس پادشاه دو نفر باید اینجا بفرستد یکی آن ایلچی را
یکی آن دیلماج را ،دیلماج تنها نباید بیاید بجهت آنکه نمیداند چه بگوید و
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چه بکند ایلچی تنها نباید بیاید چراکه کسی زبانش را نمیفهمد همچنین
است حکایت قرآن و آلمحمد علیهم السالم  ،آلمحمد دیلماج قرآنند و
شارح آن ،آنچه خدا در قرآن فرموده ائمه طاهرین آن را شرح میکنند و تمام
علم قرآن در سینه آلمحمد است علیهم السالم و قرآن خفیه با ایشان حرف
میزند و اسرار خود را در پرده به ایشان میگوید .این هم که میگویم در
پرده به ایشان میگوید برای این است که کسی نمیفهمد واال به صدای بسیار
بلند حرف میزند نهایت مردم زبانش را نمیفهمند آیا نمیبینی اگر دو نفر
هندی اینجا بلند حرف بزنند شما نمیفهمید و باز در پرده حرف زدهاند و
نجوی کردهاند کذلک قرآن سر الحبیب مع الحبیب الیطلع علیه الرقیب
رقیب مطلع بر او نمیشود ابدا ولکن آلمحمد علیهم السالم آن را ترجمه
میکنند برای خلق پس اگر آلمحمد علیهم السالم نبودند قرآن کفایت
نمیکرد برای هدایت اگرچه این قرآن یهدی للتی هی اقوم قرآن هدایت
میکند بسوی طریقه مستقیمه که از آن مستقیمتر نیست لکن تا آلمحمد
نباشند کفایت نمیکند .مثال اگر پادشاه شخص عالم کامل متبحری را از
عربستان بفرستد به کرمان از برای هدایت اهل کرمان دیلماجش هم همراهش
هست حاال این شخص عالم میآید هدایت و دستگیری مردم بکند اول
هدایتش و احکامش را به دیلماج میگوید و دیلماج به مردم میگوید حاال
اگر پادشاه بنویسد در فرمان خود که من شیخی از مشایخ خود را به کرمان
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فرستادم که در کرمان حکم کند و امر و نهی کند ،هدایت مردم کند ،چنین
و چنان کند آیا راست است یا دروغ؟ البته راست است با وجود این یککلمه
حرفش را نمیفهمند بجهت آنکه عرب است و عربی میگوید کسی زبان او
را نمیفهمد دیلماج باید بیاید حالی مردم بکند پس شیخ هدایت کرده مردم
را و آن شیخ دستگیری مردم و هدایت مردم کرده ولکن به دیلماج گفته
سخن او را دیلماج فارسی کرده برای مردم پس ان هذا القرآن یهدی للتی هی
اقوم قرآن هدایت میکند بسوی طریقهای که از آن بهتر نیست به اینطور که
به آلمحمد علیهم السالم اسرار خود را میگوید و ایشان شرح میکنند .پس
قرآن هادی است و آلمحمد کتاباهلل ناطقند وقتی آمدند اینجا در حقیقت
دو هادی برای کرمان آمده قرآن و آلمحمد دو هادیند در میان امت نهایت
این هادی را زبانش را نمیفهمیم و آن یکی زبانش را میفهمیم از این جهت
ائمه کتاب اللهند و کتاب خدا در سینه ایشان است کتاب اهلل هستند ولی
ناطق و این قرآن کتاب اهلل است ولی صامت پس ما از قرآن منتفع نمیشویم
مگر دست توال به دامن آلمحمد علیهم السالم بزنیم آنوقت میتوانیم به قوت
آلمحمد علیهم السالم از قرآن منتفع بشویم و به هدایت ایشان میتوانیم قرآن
را بفهمیم پس ائمه علیهم السالم ما را هدایت به قرآن فرمودهاند و زبان قرآن
را برای ما بیان کردهاند معنیهای قرآن را آنها به ما میگویند حاال که ما
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میخوانیم قرآن را میفهمیم و میفهمیم که این قرآن چه نوری است که ظاهر
است در آسمان و زمین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
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دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
دیروز عرض کردم که از برای نور معنیهای بسیار است از جمله آن معنیها
یکی قرآن است که خداوند عالم جلشأنه قرآن را نور خود قرار داده این
است که باز در همین قرآن میفرماید و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا
ماکنت تدری ما الکتاب و ال االیمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء
من عبادنا خداوند این قرآن را نور قرار داده باز میفرماید لقد جاءکم برهان
من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا آن نوری که آشکارکننده حق و باطل است
بسوی شما نازل کردیم .پس قرآن نوری است که خداوند عالم در این عالم
ظاهر ساخته است و این نور جداکننده میان حق و باطل است آیا نمیبینی که
آفتاب که از آسمان بر زمین میافتد جداکننده چاه و راه است جداکننده سیاه
و سفید است جداکننده رنگها و شکلها است جداکننده مکانهایی است که
به آنها محتاجی ،جداکننده هر صنعتی و هر کاری که تو داری؛ جمیع اینها،
نور آفتاب میآید و جدا میکند آنها را ،ببین چه نعمتی است این آفتاب،
هیچکس ملتفت این نعمت نیست که آفتاب جداکننده است جمیع چیزها را
از آسمان و زمین و راه و چاه ،سیاهی و سفیدی هر صنعتی هر کاری؛ اگر
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بافنده است ،این نخ را از آن نخ جدا میکند و تمیز میدهد و اگر دوزنده
است تمیز میدهد و اگر نویسنده است تمیز میدهد ،جمیع صنایع و جمیع
چیزهایی که مردم تمیز میدهند بواسطه نور آفتاب است اگر نور آفتاب نباشد
عالم را ظلمات خواهد گرفت اگر نبود جمیع مردم گمراه میشدند هالک
میشدند و این یک نعمت از نعمتهای خداست .پس ببین قرآن چگونه
جداکننده میان حق و باطل است این قرآن نور خداست و این قرآن جداکننده
است .چگونه نه و حال آنکه خدا در قرآن علم خود را قرار داده و هیچ تری
و هیچ خشکی نیست مگر آنکه در قرآن قرار داده است این قرآن تبیانا لکل
شیء است آنچه خدا خلق کرده بیان او در قرآن است پس این قرآن نور مبین
است نوری است جداکننده حق و باطل ولکن عرض کردم این قرآن صامت
است مثل آن ایلچی و مثل آن قاضی که به این والیت میآید و جداکننده
مابین حق و باطل است ولکن زبانش را دیلماج میفهمد و غیر او کسی
نمیفهمد با وجود این میگویی این شیخی که آمده ،جداکننده حق و باطل
است اگرچه عرب است و ما زبانش را نمیفهمیم همچنین این قرآن جداکننده
میان حق و باطل است و جمیع علوم اولین و آخرین در این قرآن است و شما
نمیفهمید او به دیلماج میگوید و دیلماجش امام است صلواتاهلل علیه و
قرآن حرف میزند و بیان میکند برای او آنوقت آن دیلماج میگوید که چنین
میفرماید خداوند عالم درکتاب خود و آن دیلماج که گفت آنوقت خدا
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فرموده .و در قرآن فرموده هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق حرف حق صحیح
را قرآن دارد و به آن نطق میکند و آن را میگوید برای مردم.
باری این قرآن نوری است از خدا که ظاهر شده و خداوند به همین نور تجلی
کرده و از برای مردم ظاهر شده قرآن دلیل یگانگی خداست دلیل توحید
خداست پیغمبر این قرآن را آورد که مردم را بسوی توحید خدا بخواند و این
قرآن را پیغمبر معجز خود قرار داد فرمود اگر میگویید من دروغ میگویم،
بسماهلل یککسی دیگر از شما بیاید همچو قرآنی بیاورد بجهت آنکه اگر من
نبی نیستم من هم عربی هستم مثل سایر عربها حاال که عربی هستم مثل سایر
عربها امثال و اقران پر دارم جفت من خیلی بهم میرسد ،یک عربی دیگر
بیاید همچو کتابی که من آوردهام بیاورد پس قرآن دلیل توحید است یعنی
توحید خدا به قرآن فهمیده میشود دلیل پیغمبران است مصدق لمابین یدیه
است قرآن حجت نوح است بر نبوتش ،حجت موسی است بر نبوتش ،حجت
ابراهیم است بر نبوتش ،به همین قرآن حجت ابراهیم ثابت میشود و نبوت
ابراهیم و موسی و عیسی و سایر پیغمبران همه به همین قرآن ثابت میشود
قرآن حجت نبوت محمد است صلی اهلل علیه و آله و قرآن حجت خالفت
امیرالمومنین است صلواتاهلل علیه و ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم اجمعین
قرآن حجت برای هر حالل و حرام است حجت بر هر حق و باطلی است.
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پس ببین چه کتابی است که خداوند عالم نازل فرموده و در این سیجزو
کتاب ،کتاب به این کوچکی چگونه حجتها بر آنها قرار داده میفرماید لقد
جاءکم برهان من ربکم قرآن برهان خداست و در همین قرآن خدا به پیغمبر
میفرماید اگر دیدی نتوانستند جفت آن را بیاورند فاعلم انه الاله اال اهلل اگر
نتوانستند از اینجا بفهم و از اینجا بدان که خداوند عالم یگانهایست که از
برای او شریکی نیست پس به این قرآن جمیع حقها از باطلها جدا میشود
حاال چه میشود یکپاره جاهاش را من ندانم مثل این است که جمعی کور
باشند در این مسجد و آفتاب در این مسجد بتابد و جمیع آجرها را از هم
جدا کند و وجب به وجب این مسجد را ظاهر کند و ظاهر شود حاال کوران
نبینند نقصی در نور آفتاب نیست نهایت اینها کورند از بینایان بپرسند چگونه
یافتهاند تا آنها خبر به ایشان بدهند .پس اگر کسی معنی قرآن را نفهمد نباید
انکار هدایتکردن قرآن را بکند .عرض کردم شیخی از عرب میآید اعلم
اهل روزگار ،میآید اینجا مردم را هدایت بکند حاال با وجود این تو زبان او
را نفهمی نقص او نیست از هادیبودن نمیافتد ندیدن کور و هدایتنیافتن
نقص آفتاب نیست نقص چشم کور است حاال کسی به قرآن هدایت نجوید
نقص قرآن نمیشود هادی بودن قرآن ضایع نمیشود بر قرآن است که حق و
باطل را بیان کند حاال کسی نفهمد و راه نیابد نقصی بر قرآن وارد نمیآید،
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آنکه را روی به بهبود نبود
دیدن روی نبی سود نبود

و حال آنکه حجت نبی قائم بود بر جمیع اهل عالم.
باری ،مقصود این بود که قرآن نور خداست و حاال که نور خداست خدا به
این قرآن تجلی کرده برای مردم و به این قرآن برای مردم ظاهر شده .در
حدیثی میفرماید تجلی اهلل سبحانه فی کالمه لعباده ولکن الیبصرون خدا به
این قرآن برای بندگان خود تجلی فرموده لکن مردم نمیبینند واال خداوند
عالم در این قرآن تجلی فرموده است و خود را ظاهر و آشکار کرده و جمیع
آنچه خواسته که بندگان از خدا بفهمند توی این قرآن گذارده.
در اینجا دقیقهای است که آن دقیقه را باید بفهمیم بیانش بسیار مشکل است
و از فهم عوام بسیار دور است و به همین قرآن متوسلم که خداوند عالم بیان
واضحی بر زبان من جاری فرماید تا عوام بهره برند .آیا عکس آفتاب را در
آینه دیدهاید البته دیدهاید عکس آفتاب در آینه زرد است مثل زردی آفتاب،
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گرد است مثل گردی آفتاب درخشان است مثل درخشانی آفتاب گرم است
مثل گرمی آفتاب حرکت و سکونش همه مثل آفتاب است همچنین عکس
خودت را در آینه دیدهای در خوشگلی و بدگلی و اندام و سیاهی و سفیدی
و مو و رو در همهچیز شبیه تو است و همچنین نور هر صاحبنوری بر صفت
صاحبنور و بر شکل صاحبنور است اگر از خارج مانع پیدا نشود عکس
تو شبیه به تو است در آینه و بر صفت تو و به صورت تو است لکن اگر آینه
کج باشد آنوقت شکل تو در آینه کج مینماید و اگر آینه نقصی نداشته باشد
بعینه مثل تو میشود آنوقت تو او را نسبت به خود میدهی میگویی من چنینم
این جلوه من است این ظاهر من است هرکس این را ببیند مرا دیده هرکس
این را بشناسد مرا شناخته آیا درباره صورت خود در آینه صاف که خطا
نگوید چنین نمیگویی؟ البته میگویی هرکس از اندام این صورت خوشش
بیاید از من خوشش آمده هرکس عاشق این صورت شود عاشق من شده
هرکس دشمن این صورت شود دشمن من شده البته همینطور میگویی.
همچنین عکس آفتاب همه چیزش مثل آفتاب است هرکس او را خالف
اعتدال گمان کند خالف اعتدال در آفتاب گمان کرده.
حاال بعد از اینکه یافتید که نور هر صاحبنوری بر شکل صاحب آن نور
است پس نور خدا بر صفت خدا است آیا میتوانی بگویی خدا هیچ نور ندارد؟
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کسی که همچو بگوید از اسالم بیرون میرود پس خدا نور دارد حاال که نور
دارد ببینیم نور خدا چه ترکیب است چطور است؟ نور تو چشم دارد ابرو
دارد و به ترکیب تو است .نور دیوار ترکیب دیوار است عکس حیوان به
ترکیب حیوان است وهکذا نور هرکسی به ترکیب صاحبنور است حاال
نور خدا معلوم است بر صفت خداوند عالم است نور خدا باید صاحب صفات
الهی باشد باید صاحب اسماء الهی باشد باید صاحب جالل و جبروت و
عظمت الهی باشد اگر هست نور خدا با اوست .خود بخود که کسی نور
خدا نمیشود باشد ،وقتی جاللی داشته باشد که جالل الهی باشد وقتی
عظمت و کبریایی داشته باشد مثل عظمت و کبریاء خدا قدرتی داشته باشد
مثل قدرت خدا دست توانایی داشته باشد چون دست خدا چشم بینایی داشته
باشد چون چشم خدا روی تابانی داشته باشد چون روی خدا ،همهچیزش
وقتی خدانما شد و مثل صفات خدا شد آنوقت نور خدا میشود و امام در
صفت او در دعا میفرماید ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک ببین
صورت تو در آینه هیچ فرقی میان تو و او نیست .تو سرخی او سرخ است تو
بلندی او بلند است هر شکل که تو هستی او هم همان شکل است پس نور
خدا هم الفرق بینک و بینها هیچ فرقی میان او و خدا نیست و اگر نه نور خدا
نیست ،و اگر نور خدا نیست عکس خدا نیست امام میفرماید اخترعنا من
نور ذاته خداوند ما را از نور ذات خود آفرید همین یک کلمه را اگر کسی
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تصدیق کرد که آلمحمد نور خدایند جمیع فضائل را باید اقرار کند .که اگر
بگویند نور خدا هستند باید جمیع کماالت را داشته باشند آخر چرا باید
نداشته باشند؟ اگر میگویی قابلیتشان کج است گفتهای معصوم نیستند و
البته معصومند و قابلیتشان مستقیم است و نور خدا هم تابان ،پس بایست بر
صفت خدا باشند پس هیچ فرقی میان ایشان و خدا باید نباشد اال اینکه خدا
خداست و اینها بنده پس ائمه نور خدایند اینکه سهل است میفرماید ان اهلل
خلق المومن من نور عظمته و جالل کبریائه فمن طعن علی المومن او رد
علیه فلیس هلل فیه حاجه خدا مومن را از نور عظمت و جالل کبریای خود
آفریده پس هرکه بر او طعنه زند یا بر او رد کند خدا را در آن کس حاجتی
نیست .میفرماید ان نور المومن الشد اتصاال بنور اهلل من نور الشمس
بالشمس نور مومن به خدا متصلتر است از نور آفتاب به آفتاب پس اگر نور
مومن نور خدا شد ائمه چگونه نور خدا نباشند؟ پیغمبر میفرماید اتقوا فراسه
المومن فانه ینظر بنور اهلل حدیث است و در همه کتابها نوشته میفرماید
بپرهیزید از هوشیاری مومن که او به نور خدا نظر میکند نور خدا در چشم
اوست و از چشم او نور خدا بیناست و از گوش او نور خدا شنواست پس
اگر مومن نور خداست واقعا بایستی متصف به صفاتاهلل باشد و چنانکه
گفتهاند تخلقوا باخالق اهلل متخلق به اخالقاهلل باشید هرکس میخواهد به
بهشت برود بایست متخلق به اخالقاهلل باشد بایست اخالق خدا داشته باشد
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بایست به صفات خدا متصف بشود .آیا نمیبینی خداوند عالم وفا دارد تو
هم باید وفا داشته باشی خدا صادق است تو هم باید صادق باشی خدا عادل
است تو هم باید عادل باشی خدا عالم است تو هم باید عالم باشی خدا مثال
شرم میکند از بنده مومن خود تو هم باید از بندگان مومن شرم کنی .خداوند
سخاوت دارد و کرم دارد تو هم باید سخاوت و کرم داشته باشی خداوند
دروغ نمیگوید خیانت نمیکند غش با کسی نمیکند مکر با کسی نمیکند
تو هم باید همینطور باشی .پس معلوم شد که هرکس میخواهد به قرب
جوار خدا برسد باید به صفات خدا متصف بشود بایستی به اخالق خدا متخلق
بشود و آن اخالقی که ضد است با این اخالق آنها اخالق شیطان است هرکس
به آنها متخلق بشود به سجین میرود به قرب جوار شیطان میرود ببین شیطان
ظالم است اگر تو ظالمی متصف به صفات شیطانی شیطان کاذب است اگر
تو هم کاذبی متصف به صفات شیطانی وهکذا هر معصیتی که تو مرتکب
میشوی متصف به صفات شیطان میشوی پس بسا کسی که آنقدر معصیت
میکند که شبیهتر از او به شیطان کسی نیست و هیچ فرقی با شیطان ندارد
«و عینک عیناها و جیدک جیدها» سر تا پایش را اگر پرگار بگذاری یکسر
مو تفاوت نمیکند .بقدر شیطان کافر ،بقدر شیطان فاسق ،بقدر شیطان
مکار بقدر شیطان خائن ظالم غش بکند ظلم بکند فجور بکند پس به او
میگویی الفرق بینک و بین الشیطان هیچ فرقی میان تو و شیطان نیست مگر
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اینکه به حسابی تو آقایی و شیطان نوکر تو است شیطان از جنس جن خلق
شده و تو انسانی اگر انسان بد شد از آن ابلیسی که از جنیان است بدتر خواهد
بود خدا میفرماید ان هم اال کاالنعام یعنی الفرق بینهم و بین االنعام همان
انعامند و فرقی در میان ایشان و انعام نیست بل هم اضل مگر اینکه انسان
گمراهتر است از حیوان وقتی انسان شیطنت را پیشه کرد الفرق بینهم و بین
الشیطان ان هم اال کالشیطان یعنی الفرق بینهم و بین الشیطان بل هم اضل
بلکه اینها از شیطان بدترند پس شیاطین انسی هم هست خداوند میفرماید
شیاطین االنس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا و
میفرماید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس که امر کرد پیغمبر خود را
که پناه به خدا ببر از شر شیاطین جنی و شیاطین انسی پس هستند شیاطین
انسی و به حسابی شیاطین انسی متشخصترند از شیاطین جنی و آنها نوکرند
برای شیاطین انسی و به حسابی آن ابلیسی که از جن است متشخصتر است
چراکه کم کسی میخواهد که به آن شیطنت برسد اال آن روسای کفر و
ضاللت واال این بیچارهها که گاهی یک حرف راستی میزنند گاهی از
دستشان در میرود عمل خیری باالتفاق میکنند و شیطنت دارند ،شیطان
جن از اینها متشخصتر است.
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باری مقصود این بود که از بسیاری معصیت شخص به مقامی میرسد که
هیچ فرقی میان او و میان شیطان نیست .ابلیس است که لباسی پوشیده در
میان مردم راه میرود و شر او بیشتر است از ابلیس بجهت آنکه ابلیس از
جنس آدم نیست و مردم گول او را نمیخورند و این از جنس آدم است و
مردم را بیشتر گول میزند ابلیس نتوانست حضرت آدم را اغوا کند اول رفت
پیش حوا و حوا را گول زد و حوا رفت آدم را اغوا کرد چون حوا انسان بود
و نظیر آدم بود راه شد برای اغوای ابلیس .ابلیس اگر یکدفعه میرفت پیش
آدم آدم میگفت من این کار را نمیکنم وقتی از حوا که جنس خود او بود
شنید اطاعت او کرد .همچنین چهبسیار مردم که ابلیس نمیتواند آنها را گول
کند برمیخیزد میرود خدمت موالهم او را وا میدارد که برود آنها را گول
کند برمیخیزد و عمامه بر سر میگذارد ردا بر دوش میگیرد عصا زنان
اینطرف و آنطرف مشغول رواج امر شیطان میشود و ابلیس هم از کارهای
او حظ میکند و بر میجهد و دمی بر زمین میزند که خوب اسبابی برای
کار خود فراهم آوردم .باری مقصود این بود که گاهی هم میشود ابلیس
متشخصتر شود.
باری چنانچه در اینطرف اینطور میشود در آن طرف هم میشود .بسا
کسی که از کثرت عبادت به جایی میرسد که اتصال به انوار خدا پیدا میکند
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از کثرت بندگی به جایی میرسد که در حدیث قدسی میفرماید مازال العبد
یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره
الذی یبصر به و یده التی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سکت عنی ابتدأته
بنده بواسطه نافلهگذاردن و به مستحبات عمل کردن به جایی میرسد که من
چشم بینای او میشوم و من گوش شنوای او میشوم من دست توانای او
میشوم بعد میفرماید اگر بخواند مرا اجابت او را میکنم.
چون خدا از خود سوال و کد کند
کی سوال خویشتن را رد کند

اگر زبان گویای او شد خدا و خداوند با آن زبان دعا کرد حاال در اینوقت
خدا خودش خواهش از خود بکند البته دعای خود را رد نمیکند بجهت
آنکه این شخص از خدا خواهش نکرد چیزی را مگر به رضای خدا و برای
خدا و به قدرت خدا و مشیت خدا و به نور خدا .پس فعل خداوند عالم از
زبان او که ظاهر شد خدا خودش دعا کرده خودش که دعا کرد البته
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مستجاب میکند .پس مومن کارش به اینجا میرسد .چه خواهد بود گمان
تو به آلمحمد علیهم السالم ایشانند رخساره تابان خدا ایشانند چشم بینای
خدا ایشانند گوش شنوای خدا بلکه به عکس هم اگر بگویی گفتهای ،و
درست است برای مومن ،چگونه برای آلمحمد علیهم السالم چنین نباشد
پس ایشان رسیدند به مقامی که ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک
یعنی ای خدا هیچ فرق میان تو و آلمحمد نیست مگر همینکه تو خدایی و
ایشان بنده تواند .حاال قاعده را دانستی و راه علم بدستت آمد.
پس این قرآن که نور خداست و تجلی و صفت خداست هیچ فرق میان او و
خدا نیست مگر همینکه خدا خداست و این کالم خداست .میفرماید فضل
قرآن بر سایر کالمها مثل فضل خداست بر خلق حرمه القرآن علی اهلل کحرمه
الوالد علی ولده حرمت قرآن بر خدا مثل حرمت پدر است بر فرزند .پس این
قرآن تجلی خداست در روی زمین ،نور خدا که شد تجلی خدا که شد بر
صفت خداست صفت خدا که شد خدا کور نیست خدا کر نیست خدا عاجز
نیست پس این قرآن بیناست شنواست این قرآن تواناست .چهبسیار کسی که
قرآن میخواند و این قرآن همراه خواندن او او را لعنت میکند چهبسیار کسی
که قرآن میخواند به آواز حزین و قرآن هی آهسته آهسته میگوید اللهم العنه
میگوید ادخله فی النار شکل قرآن و صورت قرآن را به حزن میخواند و به
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معنی قرآن عمل نمیکند مثل شخص سنی که قرآن میخواند به آن صوت به
آن لحن عرب به آن آواز و والیت علی بن ابیطالب را ندارد قرآن البته لعنتش
میکند .میگوید من گفتهام والیت علیبنابیطالب را قبول کن .در این قرآن
میخوانی تو پادشاهی و حرف مرا نمیشنوی؟ اگر من پادشاهم حرف من و
سخن من این است چرا نمیشنوی؟ اگر پادشاه نیستم که چرا دور و بر من
میآیی کرنش به من میکنی تعظیم من مینمایی حرمت من میداری؟
چهبسیار کسانی که حرمت قرآن را میدارند و قرآن لعنت میکند ایشان را
و همچنین چهبسیار کسانی که قرآن میخوانند و قرآن ایشان را دلداری
میدهد و شفاعت ایشان را میکند در قیامت و برای او مهربان خواهد بود و
خورده خورده زبان خود را و لحن خود را به او تعلیم میکند ،در دل او به
او اسرار میآموزد ،اشارهها به او میفهماند و اسرار الهی تعلیمش میکند و
او را شفاعت میکند و برای او شهادت میدهد در روز قیامت که فالنی به
دامن من متمسک شد و مرا تالوت کرد و به معنی من عمل کرد لفظ مرا
خواند خداوندا در حق او شفاعت مرا قبول کن .پس خداوند قرآن را شافع
و مشفع قرار داده و بر خود حتم کرده که شفاعت او را قبول کند و نشنیدهاید
که قرآن میآید در روز قیامت به صورت شخصی سواره به صف انبیاء که
میگذرد میگویند این کدام نبی مرسلی است که ما او را ندیده بودیم؟ به
صف مالئکه میگذرد میگویند این کدام ملک مقربیست که ما او را ندیده
صفحه | 48

بودیم؟ به صف مومنین گذر میکند میگویند این کدام مومن ممتحن است
که ما او را ندیده بودیم؟ به صف شهدا میگذرد میگویند این کدام شهید
است که ما او را ندیده بودیم؟ تا آنکه میآید در حضور خداوند عالم میایستد
و شفاعت میکند مردمانی را که در این دار دنیا دست به دامن توالی او
زدهاند .و مجلسی روایت میکند که المومن افضل من القرآن.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره اول این آیه بود یعنی
آن فقره که میفرماید اهلل نور السموات و االرض که تفسیر فارسی این فقره
این است که خداوند عالم نور آسمانها و زمین است و روشنی آسمانها و
زمین است خواستیم این فقره را کلمه کلمه شرح کنیم تا بعد از آنکه معنی
یکی یکی کلمات معلوم شد آنوقت آنها را بهم بیندازیم .سخن در کلمه نور
بود و عرض کردم نور آن چیزی است که خود او پیدا باشد و پیداکننده غیر
هم باشد نور چراغ خودش روشن و پیداست و به در و دیوار و زمین و جامه
هم که میتابد آنها را پیدا میکند .حاال خواستیم ببینیم این نور بر چند چیز
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گفته میشود بعضی از معنیهای آن را عرض کردم تا آنکه عرض کردم که
یکی از معنیهای نور قرآن است.
باز میگویم که یکی از معنیهای نور سنت پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله
این سنت پیغمبر نور است یعنی حقیت خود او و کمال خود او و روشنی خود
او از برای هر عاقلی ظاهر است هرکس که عاقل باشد و بشنود که حضرت
پیغمبر امر به اینگونه کارها فرموده و نهی از اینگونه کارها کرده همینکه
عاقل باشد میگوید حق است و صدق .آنچه به او امر کرده خیر است و
کمال و موافق عقل و هرچه را که از آن نهی کرده شر است و نقص و این
واقعا بدون اینکه بخواهیم تعارفی از سنت بکنیم وضع این سنت طوری است
که جمیع عقال عقلهاشان حکم میکند که این راه راه راست و درستی است.
غیبت نکنید افترا نبندید دروغ نگویید فحش ندهید نمامی نکنید سعایت
نکنید شراب نخورید عقلها را زایل میکند دیوانه میشوید پولدادن
نجاستخوردن دیوانهشدن عقل میفهمد بد کاری است میبینیم پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله نهی از این فرموده .دیگر فرموده زنا نکنید سر زن یکدیگر
مروید نسلهای مردم را فاسد مکنید امور ارث را مغشوش نکنید میبینیم
خوب قانونی است .لواط نکنید نسل بنیآدم باید بر قرار باشد .به آن لواطهکن
میگویم پیشینیان اگر به لواط اکتفا کرده بودند نوبت به تو نمیرسید که
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باشی تا این کار را بکنی .باری هر عاقلی که راهرو این راه است میداند که
حق همین است .از آنطرف چیزی چند امر کرده امر به راستی فرموده فرموده
غش با مردم مکن وفا داشته باش راست بگو نماز بکن صدقه بده صله رحم
بکن این است که خدا در قرآن فرموده ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء
ذیالقربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون یعنی
خداوند عالم امر میکند شما را به عدالت و به نیکی و به اینکه صله رحم
بجا آورید و نهی میفرماید شما را از عملهای فاحشه از عملهای قبیحه از
ظلمکردن بعضی به بعضی خدا شما را موعظه میکند شاید متذکر شوید.
ببین در این شریعت غراء آیا چیزی از اینها هست؟ امر کرده به نیکیها و نهی
کرده از بدیها که خالف عقل و راه راست باشد .این شریعت طوری است
که اگر بر کفار این قواعد را عرضه کنی میگویند خوب قاعدهای است.
این را عرض کنم ،دو چیز است که جمیع مردم حمایت میکنند این دو چیز
را و اگر بگویند این دو چیز را نداری بر ایشان خیلی عظیم است و همه سعی
و همتشان بر این است که معروف به این دو صفت شوند و با وجود این آنچه
سعی دارند در خراب کردن این دو صفت است و آن دو صفت یکی عقل
است یکی دین .به یک بچه بگویی تو عقل نداری بدش میآید به هرکس
بگویی عاقل نیستی بدش میآید حکایتی عجیب است جمیع مردم میخواهند
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معروف به عقل باشند و با وجود این تمام همتشان در فاسدکردن عقل است
و در خرابی عقل خود میکوشند تا کار را به جایی رساندهاند که مسکرات
استعمال میکنند که عقل برود و چرس میکشند که عقلشان تمام شود و با
وجود این اگر به او بگویی که عقل نداری بدش میآید تو اگر اینقدر عقل
را عزیز داری چرا سعی نمیکنی روز به روز در زیادتی عقل .طلب علم
نکردن با علما ننشستن با این سفها و جهال نشستن اینها عقل را کم میکند.
با اینها نشستن عقل زایل میشود .باری ،جمیع مردم همت دارند در
کمکردن و فاسدکردن عقل با وجودی که جمیع مردم میخواهند معروف
به عقل باشند .به بچه بگویی عقل نداری بدش میآید .یکی دیگر حکایت
دین است به هرکس بگویی بیدین بدش میآید و با وجود این جمیع همتش
را بر این قرار داده که دین را ضایع کند به فسق و فجور و شهوات مثل آنکه
جمیع همتش را بر این قرار داده بود که عقل را زایل کند و تا به او میگویی
بیعقل بدش میآید اینجا هم همینطور.
غرض این شریعت یک گوهر گرانبهایی است که همهکس طالب آن است و
اگر یک شخص حکیمی آورده بود یک فرنگی آورده بود جمیع عقال عمل
به آن میکردند میگفتند درست زاکانی است .لکن حاال که رسول خدا
آورده جمیع نفوس از آن ابا میکنند و همین دلیل حقیت آن است بجهت
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آنکه نفس ،اماره بالسوء است و حق بر او تلخ است .روزی هزار بیل میزند
و غمش نیست چهار رکعت نماز که میخواهد بکند مشکلش است اگر
برای خم و راست شدن نماز خسته میشوی که تو از صبح تا پسین هی بر
سر هم خم و راست میشوی روزی دویست سیصد دفعه میآمدی خاک
توی شال میکردی میبردی خالی میکردی و باکت نبود حاال دو رکعت
نماز را دشوار میکنی همین دلیل این است که این شریعت حق است و نور
است و از جانب خداست .بلکه عرض میکنم واهلل ـ و این از قسمهای
رسمی هم نیست حقیقت دارد میگویم واهلل هرکس بخواهد عزت دنیا را
آبروی دنیا را و اینکه در میان مردم معتبر باشد به این شریعت عمل کند.
هرکس دروغ نمیگوید ،اعتبار در پیش مردم پیدا میکند ،مال مردم را که
نخوردی سر وعده دادی شریک مال مردمی ،همه میگویند فالنکس
معاملهاش تخلف ندارد مردی است معتبر .وقتی غیبت نکردی جمیع مردم از
تو راضیند میگویند مرد درستی است اگر ظلم نکردی میشوی معتبر.
باری به این شریعت اگر کسی عمل کند و برای خدا هم نباشد در دنیاش در
پیش مردم معتبر میشود در پیش سالطین معتبر میشود در پیش علما و صلحا
معتبر میشود در پیش تجار و کسبه معتبر میشود .اگر واقعا اعتبار و آبرو
میخواهید سعی کنید به این شریعت عمل کنید آبروتان زیاد میشود اعتبار
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پیدا میکنید .یک جو که تخلف از این شریعت کردی همانقدر آبرو و
اعتبارت کم میشود .این شریعت یکطوری است که از برای غیر خدا هم
اگر بکنی ثواب خود را دارد مثل سکنجبین میماند اگر برای خدا آن را
بخوری دفع صفرا از تو میکند و دفع بلغم از تو میکند در قیامت ثواب هم
داری و اگر برای غیر خدا هم خوردی دفع صفرا میکند و دفع بلغم میکند
نهایت ثواب آخرتی نداری .شراب که نخوردی ثواب به تو میدهند و اگرچه
این شراب نخوردن برای غیر خدا هم باشد ثواب را میدهند .آیا دنیا مال خدا
نیست؟ مال خداست عزتها و دولتها همه مال خداست آنکه شراب نمیخورد
محترم میشود معزز میشود بدنش رعشه پیدا نمیکند اعضایش فالج
نمیشود رنگ و رویش مثل مرده نمیشود .مثل خر عرعر نمیکند توی
کوچه در میان مردم دیوانگی نمیکند رسوا نمیشود توی ریش خود قی
نمیکند توی نجاست خودش غوطه نمیخورد در میان مردم راه میرود عزت
دارد همینها ثواب کسی است که شراب نخورده .وهکذا باقی این شریعت
هرکس هر غرضی که دارد به این شریعت عمل کند به غرض خود میرسد
اینها را برای تحریص شما میگویم نه اینکه حاال نیتهایتان را کج کنید.
باری هر غرض که داشته باشید به این شریعت که عمل کنید به مطلبهای
خود خواهید رسید .این را بدانید که فقر به مردم دست نداده مگر بجهت
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مخالفت این شریعت ،هیچکس گیر داروغه نمیآید مگر به مخالفت این
شریعت ،هیچکس چوب نمیخورد مگر به مخالفت این شریعت وهکذا هیچ
مصیبت به کسی نمیرسد مگر به مخالفت این شریعت هر بالیی به هرکه
میرسد از مخالفت این شریعت است پس این شریعت طوری است که جمیع
عقال میفهمند که این راه صحیح است راه حق است و حقیت این راه ظاهر
و هویداست بر همه عقال .بلکه آن شریعت خود عقل کل است ظاهر به امر
و نهی شده مثل اینکه زید آنجا ایستاده خودش شخصی است و تو میآیی و
میگویی زید بلند است ریشش سیاه است کالهش چطور است قبایش سبز
است این الفاظ تو شرح احوال زید است ،بیان سرتاپای او حرفهایی است که
تو زدهای .همچنین عقل کل و عقل حقیقی عالم وقتی به عالم الفاظ و
صورت گفتگو و امر و نهی در میآید شریعت مقدسه میشود .هرکس این
حرفها را به خود گرفت و به این قواعد و قوانین عمل کرد متلبس به لباس
عقل میشود و آنوقت به حدود عقل عمل میکند و حدود عقل همین شریعت
است چنانکه دیوانگی حدودی دارد هرکس به آن حدود عمل کرد اسمش
میشود دیوانه و همچنین هرکس به این شریعت عمل کرد اسمش عاقل است
دیوانه منسوب به دیو است و دیو شیطان است در زبان فارسی این الف و نون
و ها برای نسبت است چنانکه میگویی کفش زنانه و کاله مردانه یعنی
منسوب به زن یا منسوب به مرد حاال دیو در زبان فارسی به معنی شیطان
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است پس دیوانه یعنی منسوب به شیطان حاال هرکس به قواعد شریعت راه
نرفت این از جمله اتباع شیطان است .پس اگر عقل بر مردم مستولی است
مردم عاقلند و اگر عقل بر آنها مستولی نیست یعنی به شریعت راه نمیروند
دیوانهاند پس هرکس به این شریعت مقدسه راه رفت لباس عقل در بر کرده
و عاقل شده اگرچه در میان دیوانگان عاقل را دیوانهاش میگویند .میگویند
چرا زکات میدهی چرا خمس میدهی مالت را تلف میکنی؟ یا چرا راست
میگویی؟ اینجا جای راست نبود وهکذا لکن دیوانهاند و حرف دیوانگان
معتبر نیست .خود عقل تو شهادت میدهد که عمل به شریعتکردن از عقل
است شاهد بر اینکه از عقل است اینکه اگر به همان دیوانگان بگویی ای
مردکه دیوانه بدش میآید! میخواهد به او بگویند عاقل .اگر به دروغگو
بگویند دروغگو بدش میآید! میخواهد راستگوش بدانند .به آنکسی که
ظلم میکند بگویند ظالم بدش میآید! معلوم است ظلم بد کاریست که بدش
میآید .اگر بگویی هرزگی مکن بدش میآید لوطی گری مکن بدش میآید
بگویی ای فاسق بدش میآید عملش فسق و فجور است و با وجود این بدش
میآید! از همینجا بیاب که اینها کار خوبی نیست که خالفش را که نسبت
به آنها میدهی بدشان میآید در مجالس و محافل که مینشینند با یکدیگر
که حرف میزنند افتخارها میکنند به عملکردن به یک کلمه از این شریعت.
در مجلسها مینشینند سبیل به سبیل به یککلمه این شریعت افتخار میکند
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میگوید در عمرم دروغ نگفتهام .این یک کلمه از شریعت است که دروغ
نگویید و به این فخر میکند و بسا آنکه همین را هم راست نمیگوید! بلکه
برای همینکه میخواهد عزیز باشد و میداند دروغ نگفتن خوب است به
این فخر میکند .پس ببین این شریعت چگونه گوهر گرانبهایی است؟ اگر
یک کلمهاش باعث فخر میشود پس اگر همهاش را دانسته باشی چه خواهد
بود .فخر میکند که من طمع به مال مردم ندارم مال خودم را مال خودم
میدانم مال مردم را مال مردم میدانم و به این فخر میکند و این یک کلمه
از شریعت است پس اگر همهاش را عمل کنی ببین که چه فخر برای تو
خواهد بود .به دروغ خود را نسبت ندهید به یککلمه از این شریعت و به
آن افتخار نکنید .خود را نسبت مدهید به عصمت به امانت .و همه اینها از
اهل شریعت است .پس ببین این چه شریعت مقدسهای است و مردم چقدر
کوتاهی میکنند در عملکردن به این؟ واهلل شکر این نعمت را اگر تا زندهایم
بکنیم که خدا رویه بندگی را به ما تعلیم فرموده نمیتوانیم از عهده آن برآییم
شکر نبی را هم نمیتوانیم بکنیم پس صلوات اهلل و صلوات مالئکته و انبیائه
و رسله و جمیع خلقه علی محمد و آلمحمد و السالم علیه و علیهم و رحمه
اهلل و برکاته پس این شریعت خودش نور است یعنی خودش حقی است ظاهر،
حقی است هویدا که بر احدی از آحاد بر دوست و بر دشمن حقیت این
شریعت مخفی نیست حتی آنکه دشمنان این دین بنا گذاردهاند از این شریعت
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کسب میکنند و یک مسئله و دو مسئله از آن میدزدند و به آن عمل میکنند
تا کارشان به انجام رسد .همین اوضاع سرباز را از روی نماز جماعتها
دزدیدهاند برداشتهاند آن سرهنگشان آنجا مثل امام جماعت میایستد پاش را
پیش میگذارد همه میگذارند برمیدارد همه برمیدارند هر کاری که او
میکند همه میکنند همین اوضاع را از نماز جماعت شما کسب کردهاند
لکن آنها به این انضباط نگاهش میدارند و شما خود ضایعش میکنید.
همچنین عنوان محاکمات خود را از روی مرافعات شما دزدیدهاند وهکذا
چهبسیار چیزها از این شریعت دزدیدهاند .از این جهت معترفند فرنگیها که
این پیغمبر مسلمین حکیم بوده و آنچه گفته از روی حکمت و سیاست بوده
آنها به حکمتش قائلند و بقدری که ممکنشان است دزدی از شریعتش
میکنند و عمل میکنند به آن و همین خود مسلمین در این شریعت کوتاهی
میکنند و عمل به آن نمیکنند بلکه در اعتراف به این شریعت حرفها میزنند
نعوذ باهلل تا آنکه بعضی از سفها کار را به جایی رسانیدهاند که کافر شدهاند
به خدای عزوجل و نجسند و کافر شدهاند به انکار شریعت .میبینی عالنیه
در مجالس استهزاء میکنند به شریعت ،میگوید برو کی رفت از آن دنیا خبر
بیاورد؟! چهبسیار احمقها هستند که در مجالس مینشینند سخریه و استهزاء
میکنند .میگویند کی رفت خبر از آن دنیا بیاورد؟! اینها حرف مفت است
و به همین حرف کافر میشوند نجس میشوند زنشان به خانهشان حرام
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میشود واجبالقتل میشوند باید آنها را گردن زد .لکن حکم عدلی نیست
یعنی قوتی برای حکم عدل نیست که جاری شود تا اینها را قتل کنند و زمین
را از لوث اینها پاک کنند میبینی حمام میروند خود را پاک و پاکیزه هم
میکنند ریشهاشان را هم حنا میبندند و با عبا و عمامه در میان مردم راه
میروند خیال میکنی اینها مسلمانند ،نه چنین نیست ملعونی کافر و نجس
است و با رطوبت جایز نیست در حکم عدل با او مالقاتکردن.
باری مقصود این بود که این شریعت نور است یعنی حقیتش ظاهر است بر
دوست و دشمن و بر هر جایی هم که تابید چنانکه در قرآن هم عرض کردم
او را هم معروف میکند سرشناس میکند ،به عدالت معروف میکند ،به
انسانیت معروف میکند ،به نجابت معروف میکند .سهل است به هرکس
که نور این شریعت تابید اگر درست قبول کند این شریعت را و به آن عمل
کند او را به مقامهای عظیم و به مقام قرب خداوند عالم میرساند .او را
صاحب حکم میکند در عالم ،صاحب امر و نهی میکند در عالم ،به مقامی
میرسد که اگر به شیئی بگوید بشو میشود .آیا نشنیدهای آن حدیث قدسی
را که میفرماید یاابن آدم انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی فیما امرتک
اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون ای پسر آدم من خدایی هستم که به
هرچه بخواهم میگویم بشو میشود تو هم اطاعت کن مرا تا تو را هم مثل
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خود کنم به هرچه بخواهی بگویی بشو فیالفور بشود .و این مقام از تمسک
به همین شریعت حاصل میشود پس نپندارند جهال شما که این شریعت امر
قشری ظاهری است بگوید این شریعت مال ظاهریهاست عرفان خوب است!
نه واهلل چنین نیست این شریعت حکمت جمع است و شما را امر به آن
کردهاند که اعمال شما جمیعا مطابق حکمت بشود بلکه علم ندارد کسی
که متمسک به ظاهر شریعت نشود این محال است که خداوند بدون تمسک
به شریعت علم به کسی بدهد خدا میفرماید ان تتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا
اگر شما به شریعت متمسک بشوید از حرامها اجتناب بکنید به فرایض عمل
بنمایید برای شما علم قرار میدهم برای شما نوری قرار میدهم که تمیز میان
حق و باطل بدهید .پس اگر تقوایی ندارد انسان و اگر به این شریعت
استخفاف میکند خدا چگونه علم به او میدهد؟ تعجب میکنم از آنهایی که
مباحیمذهب میشوند و ادعای عرفان و وصول به مقامات میکنند و به این
شریعت عمل نمیکنند این فکر را نمیکنند که اگر همه مردم مباحیمذهب
شوند که تو دیگر یک آن زنده نخواهی ماند که مباحیمذهب باشی و مذهبی
باقی بماند .اگر چنین باشد من آنوقت دلم میخواهد خانهات را بر سرت
خراب کنم ،دلم میخواهد بند از بند تو را از هم جدا کنم ،دلم میخواهد
زن تو را از خانه بیرون بکشم به دیگری بدهم دلم میخواهد فرزند تو را
حاال که شریعتی نیست سرش را ببرم بجهت آنکه همهکار مباح است و دیگر
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کسی را نباید مالمت کرد آنوقت تو چرا بدت میآید .پس بدانکه اگر سایر
مردم مباحیمذهب بشوند این جاهل یک آن باقی نمیماند که این حرف را
بزند .پس چون سایر مردم مذهبی دارند تو باقی هستی و آرامت گذاردهاند.
و اگر مذهبی نیست ،اگر کسی بد به تو میگوید یا میکند چرا فغان داری؟
مال تو را میبرند چرا داد و بیداد میکنی؟ اگر مال مال موالست میخواهم
مال تو را ببرم خود تو را ببرم بند از بند تو را از هم جدا کنم اگر وقتی این
اعمال را خواستند با تو بکنند اگر تو میگویی بد است مکن تو میخواهی
صاحب شریعت باشی؟ و اگر بد نیست چرا فغان داری؟ و همینکه این کارها
بد است محمد بن عبداهلل گفته تو چرا انکار شریعت میکنی؟ میگوید هر
کاری که میخواهی بکنی بکن لکن گول به مردم مزن .آسیبت به کسی
نرسد دروغ مگو این حرف را که «آسیبت به کسی نرسد» یا «دروغ مگو»
یا «گول به مردم مزن» رسولخدا فرموده چرا باید از تو قبول کرد از پیغمبر
قبول نکرد؟ میگوید این کارها را مکن دیگر هر کاری میخواهی بکن پس
بدانید که این حرفها از پی هم نمیآید .پس هرگاه این شریعت را کسی عمل
کرد آنوقت نور معرفت به او میتابد و آنوقت بواسطه این شریعت علم پیدا
میکند و هرکس ترک کند آن شریعت را علم نیست از برای او .پس گول
مخورید کسی که ادعای علم به ملک و ملکوت میکند و به این شریعت
عمل نمیکند بدانید که اینها همه زرق است و اسباب تحصیل دنیا است.
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آخر چطور میشود که از جبروت و ملکوت خبر بدهی و از اعمال بدن
خودت که چهچیز بکنی موافق حکمت است و چهچیز نکنی موافق حکمت
نیست خبر نداری! پس آنچه پیغمبر فرموده خودش حق است و ظاهر و
پیداست حقیتش بر جمیع دوست و دشمن ،و بر هرجا تابید هرکس به آن
عمل کرد و متشرع به آن شد او هم میشود ظاهر و هویدا ،میشود مطاع،
علم ،محل اعتنا ،طوری میشود که دوست و دشمن کافر و مسلم به او
اعتماد میکنند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در تفسیر این کلمات عجیبه سخن در فقره اوالی این آیه بود که میفرماید
اهلل نور السموات و االرض یعنی خدا نور آسمان و زمین است و خواستیم
کلمه کلمه آن را شرح کنیم و یکی یکی کلمات آن را بفهمیم تا بعد از آن
آنها را به هم بیندازیم ببینیم چه از آن بیرون میآید .کلمه اول که کلمه اهلل
بود فیالجمله شرح شد و سخن در شرح کلمه نور بود .چند معنی عرض
کردم تا اینکه سخن رسید به اینجا که یکی از معانی نور شریعت مقدسه
است که همین دین و همین شریعت نور خداوند عالم است که خداوند عالم
او را در عالم ظاهر فرموده و هرکس که متلبس به این دین شد و این دین را
به خود گرفت و به قاعده این شریعت در ظاهر و باطن راه رفت نور خدا
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ظاهر و باطن او را فرا گرفته و شده از کسانی که خدا میفرماید اهلل ولی
الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور خداست مهربان به مومنان و ولی
و دوست ایشان و اوالی به مومنان از مومنان ،مومنان را از ظلمات بیرون
میآورد و داخل نور میکند .یعنی از ظلمات کفر آنها را بیرون میآورد و
داخل نور ایمان و شریعت میکند و خداوند مومنان را از ظلمات کفر بیرون
آورده و داخل نور شریعت و دین کرده و ایشان را در دریای نور غوطه داده
و ظاهر و باطن ایشان را به نور خود منور کرده و الذین کفروا اولیاوهم
الطاغوت آنانی که کافر به خدا و رسولند و داخل به این شریعت نشدهاند
اولیاء آنها و احباء آنها و صاحباختیار آنها و اولی به آنها از آنها طاغوت
است یعنی آنکسی که در طغیان به نهایت رسیده و اعلی درجات طغیان را
دارد و در میان مخلوقات هیچ خلقی یافت نمیشود نه ابلیس نه اتباعش نه در
جن و نه در انس که اشقی از آن اولی و دومی باشند .پس آنها به منتهای
طغیان رسیدهاند و آنها مبالغه در طغیان کردهاند و آنهایند طاغوت حقیقی و
آنهایند که اولیاء کافرینند و صاحباختیار آنهایند چنانچه خدا خود را ولی
و صاحباختیار مومنین قرار داده آن اولی و دومی را هم ولی و صاحباختیار
کافرین قرار داده آنها چه میکنند یخرجونهم من النور الی الظلمات آن اهل
طغیان اولیاء خود را از نور ایمان بیرون میبرند داخل ظلمات کفر میکنند
اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون آیا نار را میشناسی؟ نار آن اولی است،
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آتش جهنم همان اولی است لعنهاهلل چنانچه از این طرف حضرت امیر جنت
است خود او جنت است برای مومنان و خود جنت صفت حضرت امیر است
و نور حضرت امیر است .آیا نشنیدهاید که خدا بهشت و حورالعین را از نور
حسین آفرید؟ پس او اصل جنت است حقیقت جنت است .آیا نمیبینی
حضرت سجاد در دعا به خدا عرض میکند یا نعیمی و جنتی و دنیای و
آخرتی ای نعمت من ای بهشت من ای دنیای من ای آخرت من ،شرط
عبودیت و اخالص همین است .همچنین حضرت امیر نعمت تو است بهشت
تو است دنیای تو است آخرت تو است پس وقتی که حضرت امیر جنت شد
معلوم است آن طاغوتی که در مقابل و در طرف کفر و ظلمت است خودش
آتش است خودش جهنم است .پس هرکه داخل والیت حضرت امیر شد از
اصحاب جنت است و هرکس داخل والیت طاغوت شد و متابعت او را کرد
اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون اولیای طاغوت اصحاب نارند اهل
آتشند یعنی اهل اولی و آن اولی است حقیقت آتش .خداوند سجین و عذاب
جهنم را از ظل و سایه آن اولی آفریده چنانچه بهشت و نعیم و علیین را از
نور ائمه طاهرین آفریده است پس حقیقت جنت حضرت امیر است چنانکه
آن شخص گفت اللهم ادخلنا الجنه حضرت صادق شنیدند فرمودند التقل
هکذا قل اللهم التخرجنا من الجنه شما االن در بهشتید بجهت آنکه از اولیائید
و داخل بهشت هستید دعا کنید خدا شما را از بهشت بیرون نکند ،والیت
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امیرالمومنین را از شما نگیرد .پس همچنین کسانی که داخل والیت
امیرالمومنینند در بهشتند و هرکس داخل دوستان اعدای ایشان است االن
داخل جهنم است آیا نخواندهای ان جهنم لمحیطه بالکافرین جهنم محیط به
کافران است دورشان را گرفته و کافر آنانند که کافر به والیت شدهاند کافر
آنانند که دوست دشمنان امیرالمومنین شدهاند و کافر به امیرالمومنین شدهاند
و جهنم محیط است بر ایشان .آیا میدانید جهنم چطور محیط است به
ایشان؟ درست دل بدهید تا حقیقت مطلب را شاید بفهمید.
عرض میکنم جهنم حقیقتی دارد و بهشت حقیقتی دارد بلکه هر چیزی در
عالم یک حقیقتی دارد و آن حقیقت در عالم خودش یک صورت معینی
دارد .آن چیزی که حقیقتی دارد و صورت خاص دارد و عالمهای متعدد
دارد میآید در عالمها در هر عالمی به یک صورتی و یک لباسی جلوه میکند
و ظاهر میشود و بعید هم نیست و از قدرت خدا دور نیست آیا نشنیدهای
که قرآن شخصی است و رجلی است در روز قیامت میآید در صف پیغمبران
میگذرد میگویند این کدام پیغمبر مرسل است که ما او را ندیده بودیم؟ به
صف مالئکه میگذرد میگویند این کدام ملک مقرب است که ما او را
ندیده بودیم؟ به صف شهدا میگذرد میگویند این کدام شهید است که ما
او را ندیده بودیم؟ به صف مومنین میگذرد میگویند این کدام مومن ممتحن
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است که ما او را ندیده بودیم؟ وهکذا به هر طایفهای میگذرد میگویند این
کیست که ما او را ندیده بودیم؟ پس ببین این قرآن چطور حقیقتی دارد
شخصی است در روز قیامت میآید و شفاعت میکند آنهایی را که او را به
حقیقت خواندهاند و عمل به مقتضای آن کردهاند و شفاعت او پذیرفته
میشود .پس قرآن حقیقتی دارد لکن در این دنیا به الف و با و جیم و سایر
حروف که ظاهر شده خط شده بر روی کاغذ و در میان جلد و به او
میگویند قرآن و به این شکل در میان مردم بجهت مصلحتی بروز کرده است
واال صورت اصلی او به صورت انسان است .همچنین برای مسجد کوفه
حقیقتی است همین مسجد کوفه در روز قیامت به شکل شخص محرمی
میآید که جامه احرام پوشیده ولکن در دنیا به این صورت ظاهر شده که
دیواری دارد و زمینی دارد .همچنین مرگ در روز قیامت میآید به صورت
چپشی که رنگ او خاکستری است و در میان بهشت و جهنم در مابین مشرق
و مغرب این مرگ را سر میبرند و در آنوقت اهل جهنم دیگر از مردن
مأیوس میشوند و آرزوشان این است که بمیرند تا از عذاب فارغ شوند و
چون مرگ را سر ببرند یأس از برایشان حاصل میشود که دیگر مرگی نیست
و باید زنده بود و به این آتش سوخت و آخر ندارد این سوختن و همچنین
اهل جنت خورسند میشوند که دیگر نعمتها و لذتهای آن تمامشدن ندارد و
مرگی برایشان نیست .باری همچنین در روز قیامت ماه رمضان میآید بر
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روی تلی میایستد و شفاعت میکند آنهایی را که حرمت او را داشتهاند و
روزه او را گرفتهاند .در این دنیا به شکل ماه روزه جلوه کرده است لکن
روز قیامت مردی میشود میآید بر روی تلی میایستد و شفاعت میکند
قومی را وهکذا جمیع چیزها صورتی دارند در واقع .همین پل صراط در
قیامت به صورت پلی است بر روی جهنم کشیده شده ،در این دار دنیا به
صورت والیت حضرت امیر علیه السالم بروز کرده و به صورت شریعت
مقدسه ظاهر شده همین شریعت در آخرت ظاهر میشود به صورت صراط و
به صورت راه ظاهر میشود و به صورت پلی است بر روی جهنم باریکتر از
مو برندهتر از شمشیر ظلمانیتر از شب مواجتر از دریا و مردم بر روی پل با
آن اضطراب و تموج باید راه بروند و در این دنیا به شکل والیت امیرالمومنین
ظاهر شده هرکس در این دنیا متمسک شد به والیت امیرالمومنین در آخرت
از صراط گذشته است .اینها را برای مثل عرض میکنم تا علمای شما متنبه
شوند که از برای هر چیزی حقیقتی است که در روز قیامت ظاهر میشود به
صورت آن حقیقت.
حاال از برای بهشت حقیقتی است و از برای جهنم حقیقتی است حقیقت
بهشت همانها است که خدا وعده کرده به مومنین از حور و قصور و انهار و
اشجار و اثمار و همانها در همین دنیا به شکل شریعت مقدسه ظاهر شده و
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همان درختهای او همین اعمال صالحه شماست قصرهای او همین عبادتهای
شماست .آیا نشنیدهای که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود هرکس بگوید
سبحاناهلل یک درخت در بهشت برای او میکارند و هرکس بگوید الحمداهلل
یک درخت در بهشت برای او میکارند و هرکس بگوید الاله االاهلل یک
درخت برای او میکارند و هرکس اهللاکبر بگوید یک درخت برای او
میکارند عرض کردند یا رسولاهلل از این قرار پس ما در بهشت درخت بسیار
داریم فرمود بلی اگر آتشی نفرستید که آنها را بسوزانید .باری همین اعمال
صالحه شما صورت بهشت است که در این دنیا به این شکل شده قصرش
آمده اینجا به یک شکلی شده میوهاش به شکلی شده .این است تأویل قوله
تعالی کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل هر میوهای
که به آنها داده میشود میگویند همان است که در دنیا به ما دادند از عبادات.
اهل بهشت هرچه میخورند وقتی ملتفت میشوند به یکدیگر میگویند هذا
الذی رزقنا من قبل این همان نمازی است که در دنیا میکردیم این همان
روزهای است که در دنیا گرفتیم این فالنعمل خیری است که در دنیا کردیم
ببین چقدر شباهت به همان دارد ،این همان رکعت نمازی است که در دنیا
کردیم .مثلش واضح است در خواب که میبینید صاحبان عقل از شما تجربه
کردهاند اگر کسی در خواب دید شیر میخورد تعبیرش اینجا علم است آنجا
به صورت شیر است و اینجا به صورت علم است از جمله مجربات است
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هرکه در خواب ببیند نجاست و فضله را که به دستش یا به جامهاش رسید
تعبیرش این است که پول گیرش میآید اینجا به صورت پول است آنجا به
صورت عذره است و اهل قیامت عذره میخواهند چه کنند چهبسیار چیزها
در خواب به شکلی است و اینجا به شکل دیگر مثال چیز زرد در خواب
دیدن اندوه است در دنیا ،گریه در خواب دیدن خوشحالی است در دنیا.
همینطور از اعمال به بهشت تعبیر میشود الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا مردم
خوابند وقتی مردند بیدار میشوند آنجا که بیدار شدند آنچه در این دنیا دیده
بودند که خواب بودند ،هر تعبیری آنجا براشان ظاهر میشود کماتنامون
تموتون و کماتستیقظون تبعثون روز قیامت روز بیداری است آنجا آدم بیدار
میشود میبیند این دنیا خواب بوده .حاال اگر در این خواب گریه کرده
تعبیرش آنجا خوشحالی است برای او اگر در اینجا نهایت خوشحالی داشته
آنجا گریان خواهد بود ویلک التفرح ان اهلل الیحب الفرحین خوشحالشدن
و همیشه خندان و شادبودن محبوب خدا نیست مغضوب خدا میشود در
قیامت غم و هم و اندوه به او میرسد .این اعمالی که در این دنیا میکند
جمیعش در آخرت تعبیر دارد و پیغمبر و ائمه سالماهلل علیهم آنها تعبیر خواب
را میدانند و دیگران نمیدانند جمیع ثوابهایی که پیغمبر و ائمه فرمودهاند
تعبیر خواب دنیا است و همچنین هرکس فالن معصیت را کرد فالنطور
میشود در جهنم جمیعا تعبیر اعمال ناشایست این دنیا است .پس اگر کسی
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علمی به برکات ائمه علیهم السالم پیدا کرد حکمتی برای او پیدا شد بسا
اینکه بسیاری از اعمال این دنیا را بتواند تعبیر کند ،ثوابش را در اینجا به
برکات آلمحمد بتواند نشان بدهد.
و چون یافتید جنت همین شریعت مقدسه است پس حاال دیگر نه خودتان را
گول بزنید نه بخواهید گول به دیگری بزنید میگوید حاال ببینیم آخرش
چطور میشود تو چه میدانی بلکه من بهتر از تو باشم! اینها حرف مفت
است نه چنین است لیس بامانیکم و الامانی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجز
به ،من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره هرکس یک
ذره خیر بکند آن یک ذره خیر را میبیند و هرکس یک ذره شر بکند آن یک
ذره شر را میبیند تو میخواهی از اول عمرت تا آخر عمرت به هرزگی
بگذرانی هر وقت به تو حرف میزنند بگویی هی! برو تو چه میدانی بلکه
من به از تو باشم از این قرار پس تو از پیغمبر میخواهی بهتر باشی او به طاعت
قرب خدا را تحصیل میکرد و تو به معصیت میخواهی مقرب شوی؟
حضرت امیر علیه السالم آنهمه عبادت و گریه و زاری و شب بیداری کشید
و قرب خدا را به اینها طلب میکرد تو میخواهی سر شب مست و سحر
بنگی و تا چاشت جنب و بگویی بلکه من به از تو باشم! پس اینها همه
نامربوط است وسوسههای شیطان است .نگاه کنید به خود و برادران و
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هرکس که متلبس به لباس شریعت است گفتارش و رفتارش و کردارش همه
موافق شرع است فرایض را همه بجا میآورد مستحبات را مهماامکن ترک
نمیکند و بجا میآورد محرمات را نمیکند مکروهات را مهماامکن ترک
میکند همچنین کسی در بهشت است و همین لباس لباس بهشت است که
تلبس کرده و همین سندس و استبرقی است که پوشیده و در بهشت است
حاال خدا تفضل بکند و این را از بهشت بیرون نکند و در این بهشت مخلد
بدارد .پس اگر میخواهی بدانی از اهل بهشتی یا نه نگاه کن به اعمال خود
ببین اگر شایسته است در بهشتی و اگر شایسته نیست که کار به امانی و
لیت و لعل نمیشود .اگر مشغول اعمال بدی و متلبس به لباس شریعت نیستی
بدانکه االن در جهنمی پس تضرع و زاری کن که تو را از جهنم نجات دهند
و توبه کن .بهشت و جهنم دو تا است یک بهشت و جهنمی است که دیگر
کسی از او بیرون نمیآید و یک بهشت و جهنمی است که ممکن است از او
بیرون آیند آنیکه ممکن است از او بیرون آیند اینجا است و آن را خدا توصیف
کرده اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها مادامت السموات و االرض اال
ماشاء ربک عطاءا غیر مجذوذ و اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و
شهیق خالدین فیها مادامت السموات و االرض اال ماشاء ربک آنهایی که
سعید شدند در بهشتند تا آسمان و زمین باقی است مگر هر وقت که خدا
بخواهد که آنها را از بهشت بیرون کند و کسانی که شقی شدند در جهنمند
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همیشه تا آسمان و زمین باقی است مگر هر وقت که خدا بخواهد آنها را از
جهنم بیرون ببرد .پس همینطور مردم بعضی در بهشتند و بیرون نمیروند
مگر به اذن خدا و هرکس را خدا خواسته باشد بیرون کند .و بعضی در
جهنمند و بیرون نمیروند مگر هرکه را خدا خواسته باشد بیرون کند .آیا
نشنیدهاید پیغمبر دست راست خود را گرفت و فرمود آیا میدانید در این
چیست؟ عرض کردند نه فرمود اسماء اهل بهشت و گویا فرمود اسماء
آبائشان و اسماء عشایرشان .چهبسیار کسی که در مدت عمرش عبادت
میکند بطوری که میگویند از این عابدتر کسی نیست و وقت مردن ایمان
او سلب میشود و کافر میشود و میرود به جهنم .و دست چپ مبارک
خود را گرفت فرمود آیا میدانید در این دست چیست؟ عرض کردند نه
فرمود اسماء اهل جهنم و گویا فرمود اسماء آبائشان و اسماء عشایرشان.
چهبسیار کسی که آنقدر معصیت میکند که میگویند فاسقتر و فاجرتر از
این کسی نیست و در هنگام مردن توبه میکند و برمیگردد و با سعادت از
دنیا میرود .در ایام عمرش در جهنم بود حاال بیرون آمد داخل بهشت شد.
و چه عجب است؟ در تمام عمرش گبر بود آمد آخر عمرش مسلمان شد با
سعادت از دنیا رفت.
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همچنین عرض میکنم صورت بهشت در دنیا همین شریعت مقدسه طاهره
است اهل بهشت متمسکان به این شریعتند و عملکنندگان به این شریعتند و
صورت جهنم همین معصیتها و همین فسقها و همین فجورها و همین دروغها
است به هر معصیتی یک عذابی از عذابهای جهنم خلق میشود .پس وقتی که
راه میروی ببین چه میکنی؟ اگر چشم داشته باشی میبینی یک اژدها از
اژدهاهای جهنم بر تو حمله کرده عقربی از عقربهای جهنم میخواهد تو را
بگزد حمیمی آوردهاند به حلق تو کردهاند .غیبت برادر مومن کردی میبینی
گوشت مردار جهنم است آوردهاند به حلق تو کردهاند .یا اذیتی به مسلمی
کردی میبینی غل جهنم آوردهاند بر دست و گردن تو گذاردهاند اگر چشم
داشته باشی ،و اگر چشم نداشته باشی بسا اینکه حظ هم میکنی و خبر هم
نداری چطور شد نمیبینی،
اینکه بر جرمت همی جرمی فزود
نیک بگرفتم ایا غول عنود
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میگویی خدا نمیگیرد چطور نگرفته خبر نداری غلت کرد زنجیرت کرد.
اینکه میبینی جرمت زیاد میشود همین گرفتن تو است ،مالئکه غالظ و
شدادند تو را گرفتهاند تو نمیفهمی خیالت میرسد حاال هیچ کارت نکردند
در همان معصیت داری حظ میکنی رسوای دنیا و آخرتت کردهاند .بعینه
مثل حظ کردن آن مردکه است که شراب خورده از خانه بیرون افتاده کنج
کوچه تغوط کرده در توی آن غوطه خورده خود را کثیف کرده توی ریشش
قی کرده رسوای خاص و عام شده و حاال خیال میکند در آن عالمی که
خودش دارد حظ میکند و اینطرف و آنطرف میرود و خود را حرکت
میدهد و میگوید کو آن پیغمبری که مرا بگیرد؟ یا کو آن خدا که مرا
بگیرد؟ هی کفر میگوید و خیال میکند که او را نگرفتهاند و همین گرفتن
او است ،تو را گرفتهاند مفتضح کردهاند از مقام انسانیت دورت کردهاند.
مقام انسانیت مقام قرب خدا است و تو را از این مقام فرستادند به اسفل
سافلین ،زدند توی کلهات فرستادندت به آتش جهنم ،کندت کردند زنجیرت
هم کردند خبر نداری تو خیالت میرسد طوری نشد و نگرفتند تو را بلکه
همین حاال که همچو شدی همین گرفتن تو باشد همینکه همچو آدمی شدی
که گفتی پیغمبر این حرفها را که زده برای خودش زده یا همینکه گفتی
کی رفت از آن دنیا خبر بیاورد االن گرفتهاندت و به همین حرف از حد ایمان
بیرون رفتهای عقل تو تمام شده حاال دیگر دیوانه هستی ،تا توی دنیایی
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نمیفهمی و اگر مردی و چشمت باز شد و خرفی تنت رفت آنوقت میفهمی.
حاال تنت خرف است خواب است مثل اینکه پات خواب میرود اگر سوزنی
به او بزنی نمیفهمی ولکن خرفیش که تمام شد نگاه میکنی میبینی خون
است که از پات جاری است و نفهمیده بودی .همچنین این بدنها حاال در
دنیا خرف است و شعورشان در دنیا فرو رفته و مستند و خرفند بگذار بهوش
بیایند سرشان شکسته و نمیدانند وقتی بهوش آمدند آنوقت فریاد خواهند زد
که آخ سرم! و میبیند خون جاری شد آنوقت میفهمد که اینها را در زمان
حیات دنیا به مغزش کوبیده بودند حاال کجا میفهمد با آن مستی که دارد؟
هنوز گرم است و مشغول کار خود است از اسب به زمین افتاده و نمیفهمد
وقتی ساکن شد میبیند پاش شکسته آنوقت فریاد میکند پایم درد میکند
در اول مبهوت شده بودی نمیفهمیدی.
همچنین اهل جهنم در همین دنیا در جهنمند در درکات جهنم غوطه
میخورند و در آن فرو میروند و خیالشان میرسد حظ میکنند ولکن مستی
و غرور دنیا است نمیگذارد بفهمد بعینه مثل آن کسی که شراب خورده بود
و مست شده بود ،شب بود خواست برود خانه حریفان خود در عرض راه
که میرفت شاهزاده هم بود به قبرستان رسید از شدت مستی خیالش رسید
اینجا ارگ است رسید به قبری که آن قبر فرو کشیده بود آن را که دید خیال
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کرد اینجا حجلهخانه او و قصر اوست در آن عالم مستی به خیال خود رفت
توی آن قبر مرده گندیده متعفنی در آن قبر دید خیال کرد مثال ایشان شاهزاده
خانمند و عروس او است آن را در بغل گرفت بنا گذارد آن را بوسیدن و
لیسیدن و توی چرک و فسادها و کثافتهای او غوطهخوردن و حاال حظها و
لذتها به خیال خود از این میبرد و هی آن چرکها را میلیسید که آب دهن
محبوبه است به همینطور بود تا صبح فجر دمید و خمار شراب از سرش که
بیرون رفت قدری به هوش آمد خودش را در چرک و خون و کثافت دید،
در توی این قبر آمده مرده گندیدهای در بغل گرفته و خود را آلوده دید؛ حاال
که پا شده حیا میکند به این حالت توی ارگ برود .همچنین لذتهای مردم
بعینه همینطور است .آخر شرابخوردن ،پول دادن و نجاست خوردن و
دیوانه شدن چه لذتی دارد؟ قمار کردن رسوا و مفتضح شدن و در پیش مردم
بیاعتبار شدن و آنچه دارد باختن مال باختن خانه باختن فرش خانه باختن
لباس برش را باختن ،آدم صاحبشعور همچو کارها نمیکند .خیال میکنند،
اینها لذتهای حال مستی و غرور است که در این مستی خیالها میکنند و به
خیال خود حظ میکنند و نمیفهمند چه شده ولکن،
خورده بینانند در عالم بسی
واقفند از کار و بار هر کسی
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آن گوشه نشستهاند و نگاه میکنند میبینند یکی از سلطنت خوشش میآید
به خیال خودش میزند و میگیرد و میبندد و حاال به خیال خودش حظ
میکند یکی دیگر از تجارت خوشش میآید و سر شب تا صبح خواب را بر
خود حرام میکند و حساب میکند و به خیال خود حظ میکند وهکذا
هرکسی از چیزی حظ میکند همه مست و الیعقلند .و واهلل لذتی نیست مگر
در والیت علی بن ابیطالب علیه السالم یکوقتی عرض کردهام که اگر
خداوند هیچ ثوابی به ما ندهد بجز خود این شریعت که به ما داده همین
شریعت ما را کفایت میکند از همه ثوابها .همهاش انسانیت است معقولیت
است نمیبینی اگر من تو را بیاورم صنعتی به تو یاد بدهم همان خودش نعمت
است و دیگر نمیخواهد دستی به تو چیزی بدهم همان صنعتی که به تو یاد
دادم از هرچه به تو بدهم بهتر است و ائمه سالماهلل علیهم اگر هیچ به آدم
ندهند مگر همینکه شریعت را به او آموختهاند که باوفا باشی باسخا باشی
صدق و مروت و خوشخلقی و درسترفتاری با مردم ،همین اینها از هر
ثوابی بهتر است منتظر چهچیز هستی تو را انسان کردهاند .پس واهلل لذتی
نیست برای انسان مگر انسانیت ،و انسانیت همین شریعت مقدسه است که
صفحه | 79

والیت اولیاءاهلل و برائت اعداءاهلل باشد و دیگر باقی مردم مست و الیعقلند
در این گورستان دنیا مشغولند و به مقتضای الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر
در این قبرها افتادهاند و این مردههای گندیده را در بغل گرفتهاند آن را با آن
چرک و کثافتها میبوسند و میلیسند خیالشان میرسد لذت میبرند وقتی
صبح قیامت طالع میشود میفهمند در حالت مستی بودهاند .پس اگر نور
میخواهید اگر نعیم میخواهید جنت میخواهید قرب خدا میخواهید
مردمانی باشید متشرع امین عادل ثقه متدین و راه نعمت همین است و اگر
جهنم میخواهید راهش همین معاصی است حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله فرمود هیچ چیز شما را دور از جهنم و نزدیک به بهشت نمیکرد مگر
آنکه شما را امر به آن کردم و هیچ چیز شما را نزدیک به جهنم و دور از
بهشت نمیکرد مگر آنکه شما را نهی از آن کردم .خدا میداند چشم و
گوشها را پیه گرفته ملتفت نیستند مردکه صورت خود را شکل خوک میکند
و در کوچه که راه میرود نگاه میکنی میبینی خوک است و راه میرود،
خدا میداند شکلهاشان مسخ است .نگاه میکنی میبینی رنگ و روشان طور
دیگر هیئتشان شکلشان طور دیگر همه تغییر کردهاند اهل جهنم همه به
شکل حیواناتند از برکت پیغمبر است که این به منتهی میرسد .در
بنیاسرائیل کسی شب معصیت میکرد در خانه خود ،صبح میشد همه خوک
میشدند همه خرس میشدند میمون میشدند این حیوانات مسخ همه اینطور
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بودهاند حاال از برکت این پیغمبر این امت مسخ نمیشوند ولکن از زیر این
پوست پیداست و این پوست را خدا پاره نمیکند خدا نمیخواهد نقصی در
امت پیغمبر باشد لکن اگر چشمی باشد میبیند ان هم اال کاالنعام نیستند
مگر مثل حیوانات بل هم اضل بلکه گمراهتر .آن اولیای خدا که چندان
رتبهای هم ندارند بلکه همینقدر اندکی چشمشان باز شده است نگاه
میکنند چهبسیار کسانی را که شکل سگ میبینند چهبسیار کسی را که
شکل خوک میبینند ،مردم را هر کسی را به شکلی میبینند .ابوبصیر در
عرفات خدمت حضرت صادق علیه السالم عرض کرد مااکثر الحجیج
امسال چقدر حاج بسیار است حضرت فرمود مااکثر الضجیج و مااقل
الحجیج دست بر چشمش کشیدند چشمش باز شد در صحرای عرفات نگاه
کرد میگوید در آن صحرا هرچه نگاه کردم انسانی ندیدم مگر حضرت
صادق علیه السالم و خودم و باقی دیگر همه حیوانات بودند جمیع عالم
بجهت معاصی همینطورند به شکل حیواناتند .این را بدانید یک انسان در
جهنم یافت نمیشود یک انسان به جهنم نمیرود .جمیع اهل جهنم حیواناتند
سگ و خوک و گرگ و روباه ،خرها قاطرها همه به هم افتادهاند عر و عور
و فریاد و افغان و شیون میکنند یکدیگر را میگزند یکدیگر را میدرند.
اما اهل بهشت اخوانا علی سرر متقابلین بر تختها مینشینند مومنان ،از والیت
امیرالمومنین با یکدیگر صحبت میدارند و لذت میبرند و فایز به زیارت
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خدا میشوند .باری اهل بهشت همه انسانند و اهل جهنم همه حیواناتند دیگر
حاال هریک را که اختیار کنیم کردهایم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
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دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در معنی کلمه نور بود و از برای نور معنیهای
چند عرض کردم تا آنکه عرض کردم یکی دیگر از معنیهای نور سنت طیبه
طاهره حضرت پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله وسلم و این شریعت مقدسه
نور خداوند عالم است در این عالم و هرکسی که متمسک به این شریعت
شد و جامه این شریعت را در تن کرد منور به نور خداوند عالم میشود و نور
خداوند عالم او را فرا میگیرد .آیا میخواهید درست معنی این حرف را
بفهمید؟ انشاءاهلل بطوری عرض میکنم که علما بهره ببرند و عوام هم بطور
خود بفهمند .شنیدهاید مکرر که شیعیان امیرالمومنین از نور امیرالمومنین
خلق شدهاند و شعاع امیرالمومنین هستند و شیعه را شیعه گفتند بجهت آنکه
از شعاع امیرالمومنین آفریده شده و چنانکه شیعیان از شعاع امیرالمومنینند
منافقان و مخالفان هم از سایه اولی آفریده شدهاند مثال دیوار را که برابر
آفتاب وا میداری از پشت سر این دیوار سایه میافتد و اما اینطرف دیوار
آفتاب میافتد این آفتاب سایه آن آفتاب آسمانی است و سایه آن طرف ظلمت
زمینی است سایه هر چیزی به آن چیز میماند هر چیز لطیف و نورانی سایه
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او لطیف و نورانی است و هر چیز کثیف و ظلمانی سایه او کثیف و ظلمانی
است ،عکسی که از آفتاب میافتد سایه آفتاب است و نورانی است .عکسی
هم که از دیوار میافتد سایه دیوار است و ظلمانی است .پس سایه
امیرالمومنین همان شعاع او است و نور امیرالمومنین است و سایه او است
که بر سر شیعیان تابیده ،خدا سایه او را از سر هیچکس کم نگرداند .همچنین
اعدای او را سایهایست و آن سایه بر سر متابعینشان و بر سر دوستانشان تابیده،
حشر غالمان علی با علی
حشر غالمان عمر با عمر

دوستان امیرالمومنین شعاع امیرالمومنین و راجع بسوی امیرالمومنینند و از
اویند و بسوی او بر میگردند و اما تابعان ابوبکر سایه اویند و شیعه و
مشایعتکننده اویند و از اویند و بسوی او بر میگردند .اینها را بسیار
شنیدهاید لکن در این حرفها آیا تدبر کردهاید یا نه؟ بسا آنکه کسی از صبح
تا ظهر ایمان نیاورده به امیرالمومنین و داخل دشمنان امیرالمومنین است.
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ظهر که شد ایمان میآورد و داخل شیعیان است پس از صبح تا ظهر از جمله
تابعان آن اولی و دویمی است و از جمله تابعان آنها است و متبع و
مشایعتکننده آنهاست و سایه آنها بر سرش است و به لباس دشمنی
امیرالمومنین درآمده و چون ظهر میشود توبه میکند و آنوقت شعاع
امیرالمومنین بر او میتابد و شیعه امیرالمومنین میشود .مثال اگر از صبح تا
ظهری در اندرون اطاقی بوده باشی سایه این سقف بر سر تو افتاده باشد
ظلمانی هستی ،همینکه ظهر شد بروی در برابر آفتاب و نور آفتاب بر سر و
صورت تو بتابد نورانی میشوی .همچنین مردم وقتی که خرند سایه اولی و
دویمی بر سرشان افتاده و ظلمت اولی و دویمی ایشان را فرا گرفته و چون
توبه کنند و رجوع کنند و نور امیرالمومنین بر سرشان بتابد آنوقت نور حق
بر ایشان میتابد و آنوقت منور میشوند به نور خدا.
و چون این را یافتید حاال عرض میکنم نور والیت امیرالمومنین همین
شریعت مقدسه است والیت علی علیه السالم همین شریعت است چیز
دیگری نیست .نه خیال کنید شریعت امریست جداگانه و والیت امریست
جداگانه ،امر بر شماها دیگر نباید مشتبه بشود شماها دیگر نباید به امنیه
بگذرانید مطلوب از شما جدا نیست نه اینکه به هزل و لهو و لعب بگذرانید.
پس والیت امیرالمومنین نیست مگر همین شریعت مقدسه و طریقه حقه و
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حقیقت ایمان که برای شما ظاهر میشود .هرکس اینها را دارد والیت
امیرالمومنین را دارد و هرکه اینها را ندارد محروم از والیت امیرالمومنین
است نشنیدهای حضرت امیر فرمودند انا صلوه المومنین و صیامهم من نماز
مومنانم و روزه ایشانم پس نماز همان علی است روزه همان علی است آیا
این علی را نمیشناسی این علی همان علی است که میفرماید انا الذی اتقلب
فی الصور کیف اشاء منم آن کسی که به هر صورت که بخواهم ظاهر شوم
میشوم .پس علی میتواند به صورت آسمان درآید میتواند به صورت زمین
درآید میتواند به صورت کوهی درآید میتواند به صورت شیری درآید
میتواند به صورت انسانی درآید وهکذا هرگاه بخواهد که به صورت نماز
درآید در میآید نماز خودش صورت امیرالمومنین است این نماز همان
امیرالمومنین است که به صورت نماز درآمده امیرالمومنین است که به
صورت روزه درآمده امیرالمومنین است که به صورت اعمال خیر درآمده
هرگاه نماز را به خود گرفتی لباس علوی پوشیدی و در حصن حصین جبار
درآمدی و در حصار خدا داخل شدی بجهت آنکه همین نماز لباس علوی
است یک صورتی است از صورتهای امیرالمومنین فرمود یا سلمان و یا جندب
من اقام الصلوه فقد اقام والیتی همین نماز والیت امیرالمومنین است هرگاه
تو جامه این نماز را پوشیدی و به صورت نماز درآمدی آن جامه به چشم اهل
حقیقت بر شکل علی بن ابیطالب است چون نظر به تو بکنند تو را علوی
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میبینند و متلبس به لباس علی بن ابیطالب میبینند و همچنین معاصی و
شروری که از تو سر میزند و تو جامه آن معاصی را بر تن خود میپوشی آنها
جمیعا صورتهای اعدای امیرالمومنین است فرمودند و اعداونا اصل کل شر
و من فروعهم کل قبیح و فاحشه پس همین زنا و همین شرب خمر و همین
لواط شکل آنهاست و آنهایند که به این شکل درآمدهاند پس هرکس لباس
زنا پوشید و زانی شد چنین کسی را در نظر اهل حقیقت عمری و به شکل
عمر میبینند چنانکه هرکسی به شکل نماز درآمد اهل حقیقت او را به شکل
علی میبینند پس در حقیقت در روی زمین راه نمیرود مگر علی و دشمن
علی .هرکس متلبس به لباس اعمال خیر شد به صورت علی بن ابیطالب است
و علی است که اینجا ظاهر شده و هرکس به لباس شرور درآمد به صورت
دشمن علی درآمده فماذا بعد الحق اال الضالل و حق علی است الحق مع علی
و علی مع الحق حق علی است و علی حق است فماذا بعد الحق اال الضالل
بعد از علی غیر عمر چهچیز خواهد بود؟ بعد از علی نیست مگر عمر اگر
انسان به صورت علی درآمد علی است راه میرود .و حاال نپندارید جاییش
نقص پیدا میکند تو یکنفری میروی در آینهخانه نماز میکنی در صدهزار
آینه میبینی همهجا صورت تو عکس میاندازد و تو در این میانه ایستادهای
اصل همه اینها حقیقت همه اینها همان یکنفر است همچنین یک خر هم در
آینهخانه برود به هرجا که نگاه میکنی میبینی در خر دیوار خر همهجا خر
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پیداست و همه همان یکخر است .هرگاه عکس امیرالمومنین بر تو تابید و
آینه شدی به توجه به امیرالمومنین صورت امیرالمومنین در تو پیداست و
هرگاه متوجه اعدای امیرالمومنین شدی صورت اعدا در تو پیداست آینه از
خود صورتی ندارد متوجه هر چیزش کردی صورت همان توش میافتد پس
این مردم یا به صورت علی هستند یا به صورت عمر اگر برابر علی ایستادند
عکس علی در ایشان میافتد و علی میشوند و اگر برابر عمر ایستادند عکس
عمر در ایشان میافتد پس عمر میشوند و عمریست دارد راه میرود.
اینهایی را که عرض کردم اینها را انشاء نمیکنم اغراقی هم نمیخواهم
بگویم از این حرفها دل مومن به درد میآید جگرش خون میشود هرکس
اینطور فهمید میتواند توبه بکند وقتی که شخص خود را به صورت عدو
امیرالمومنین میبیند وحشت میکند آنوقت استغفار میکند لکن انسان وقتی
معرفت ندارد نمیداند چه بر سرش آمده آیا ادعای دوستی امیرالمومنین
میکنی و به صورت ابوبکر در میآیی آیا امیرالمومنین خوشش میآید که به
شکل ابوبکر نگاه کند؟ بیزار است از او ،آیا خدا خوشش میآید که به
صورت ابوبکر نگاه کند؟ بیزار است از او ،پیغمبر بیزار است از او .پس عصاه
مبغوض خدا و رسولند رانده خدا و رسولند رانده انبیا و اولیائند رانده مالئکه
مقربینند .مومنان محبوب خدا و رسولند محبوب انبیا و اولیا هستند محبوب
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مالئکه هستند انبیا و اولیا از آنها خوششان میآید در جوار خدا و رسولند
همه در بهشت میروند همه به شکل علی بن ابیطالبند به شکل دوست
خدایند قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل ای پیغمبر بگو به امت
خودت اگر دوست خدایید متابعت مرا بکنید به شکل من درآیید تا خدا شما
را هم دوست دارد من اتبعنی فانه منی هرکس متابعت مرا بکند او از من
میشود از جنس من میشود از جمله من میشود و من یتولهم منکم فانه منهم
هرکس از شماها توالی اعدای خدا را بورزد او هم از ایشان میشود هرکه
خود را به شکل قومی کرد از ایشان میشود.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد هرکس به این شریعت متمسک شد و
لباس این شریعت را پوشید به نور والیت علی منور میشود و نیست این
شریعت مگر نور علی بن ابیطالب و هرکس به این شریعت متمسک شد نور
علی بر وجنات او میتابد نور علی بر بدن او و وجه او میتابد منور به نور
علی میشود چون چنین شد آنگاه شیعه علی و شعاع علی میشود این تشیع
و این تسنن میآید زید آن را میپوشد .گاهی تشیع میآید زید آن را میپوشد
وقتی تشیع دارد از شیعیان امیرالمومنین است و از شعاع ایشان است وقتی
تسنن دارد از شیعیان اعدای امیرالمومنین است و سایه اعدای امیرالمومنین بر
سرش افتاده .نهایت این شریعت را که گفتیم نور حضرت امیرالمومنین است
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این شریعت باید بر جمیع مراتب تو بتابد به بدن تو که میتابد حرکات ظاهر
میشود رکوع میشود سجود میشود ذکر میشود قنوت میشود گرداندن
تسبیح میشود دست به انفاق درازکردن میشود زکاتدادن و خمسدادن
میشود جهاد در راه خدا میشود .همین شریعت وقتی که به سینه تو تابید
اخالق پسندیده میشود صفات پسندیده میشود حلم و حوصله میشود خلق
خوش میشود وفا میشود سخا میشود انسانیت میشود .وقتی همین شریعت
به دل تو تابید محبت خدا میشود محبت انبیا میشود معرفت خدا میشود
معرفت پیغمبر میشود معرفت انبیا و اولیا میشود همه از همین شریعت
است .آیا نه این است که معرفت خداوند عالم از شریعت است معرفت پیغمبر
از شریعت است؟ آیا نه این است که این صفات پسندیده که فرموده از وفا از
سخا از حلم از انسانیت این اخالق انسانی تو همه از شریعت مقدسه است؟
و در ظاهر بدن هم این حرکات از خم و راست شدن و اعمال بدنی اگر
موافق شرع باشد از شریعت مقدسه است .پس خیال مکن که والیت علی
چیزی غیر از این شریعت مقدسه است آیا امیرالمومنین از خدا متشخصتر
است؟ حاشا بلکه امیرالمومنین بنده ذلیلی است از خداوند عالم حاال تو اگر
بگویی من بنده خدایم ولکن به هیچ دینی متمسک نشوی به هیچ واجبی
عمل نکنی هر حرامی را مرتکب شوی و بگویی بنده خدایم برای تو فایده
نمیکند .حاال چگونه فایده دارد والیت امیرالمومنین که بگویید شیعه
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امیرالمومنینیم و متابعت نکنید او را در هیچ حالی ،و مخالفت بکنید او را.
اگر متابعت علی نکردن با ادعای شیعگی فایده داشته باشد باید امیرالمومنین
از خدا متشخصتر باشد؛ و چنین چیزی نمیشود .دروغ میگوید کسی که
ادعا میکند که من ولی علی بن ابیطالب هستم و نمیپذیرد حرف علی بن
ابیطالب را ولی علی بن ابیطالب نیست حرفی است میزند .نمیبینی
میگویی فالنکار را مکن میگوید برو خدا کریم است؟ دروغ میگوید
واهلل نه خدا میفهمد نه کریم .این به این حرف میخواهد دهن
مالمتکنندگان را بر خود ببندد و نمیشناسد خدا را ابدا ،حرفی است
میزند .کسی که اطاعت امیرالمومنین نکند چه تشیع؟ همچنین چطور
میشود که همین بگویید شیخی هستیم و کفایت بکند شما را و عمل نکنید
شما و شیخی هم باشید مگر احمد بن زینالدین از امیرالمومنین افضل است
نه واهلل بنده ذلیل ایشان است آنها نفع نکرد اینها چگونه نفع میبخشد؟ اسمی
بر سر خود بگذاریم که شیخی هستیم و متابعت شیخ نکنیم اصال ،این چه
شیخی شد؟ اینها ادعای سر زبانیست نامربوطی است که میگوید اگر غور
بکند بسوی دل خودش میبیند هیچ نیست ،از خدا و پیغمبر و امام هیچ
نمیداند ،لفظی چند یاد گرفتهاند و آنها را میگویند که دهن مردم را ببندند
از مالمت مالمتکنندگان میترسند این حرفها را میزنند واال والیت
آلمحمد والیت نقبا و نجبا متمسکشدن به همین شریعت مقدسه است.
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هرکس تقوای او بیشتر است به رکن رابع بیشتر متمسک شده به والیت
امیرالمومنین و اولیا بیشتر متمسک شده و هرکس به این شریعت تخفیف
میکند نه والیت امیرالمومنین دارد نه والیت اولیا دارد نه عداوت اعدا دارد
دروغ میگوید و شیخی هم نیست.
پس ما را اگر ادعای ایمان است میباید به این شریعت عمل کنیم به حالل و
حرام آنها تهاون نکنیم اگر استخفاف کردی کافر میشوی چه عرض کنم
کار مشکل شده همینقدر است پرده غیبت امام روی مردم را گرفته ٭ خوش
بود گر محک تجربه آید به میان ٭ آنوقت معلوم میشود که کی مومن است
کی کافر ،شما فکر کنید اگر شماها ادعای ایمان بکنید آنوقت اتفاق بر
ترک نماز کنید مثال هیچکدام نماز نکنید حاال چنین وقتی شما را به خدا آیا
شما را مسلم میتوان گفت و حال آنکه استخفاف کردهاید به دین خدا؟ و
نیست ترک نماز مگر محض خفیفشمردن حکم خدا واال این چهار رکعت
نماز چه سنگینی دارد این نیست مگر خفیفشمردن حکم خدا از این جهت
تارکالصلوه کافر است روز تا شام هزار بار خم و راست میشوی چه شده
تو را دو رکعت نماز نمیکنی؟ چه درد و مرض داری؟ آیا این نماز نکردن
لذتی دارد منفعتی دارد؟ پس به جز خوارشمردن حکم خدا دیگر مرضی
نداری ،و هرکس حکم خدا را خوار شمرد کافر میشود همچنین هیچ فرق
صفحه | 92

نمیکند تهاون نماز با تهاون زکات هردو مثل هم است .بدانید این را که
آنهایی که از شما استخفاف به زکات میکنند و زکات بر ذمهشان قرار گرفته
و نمیدهند مثل کسی میماند که نماز نکند هیچ فرقی ندارد نمیدانم چه
عرض کنم طور غریبی شده تا میشنوید اسم امام را «اللهم عجل فرج
آلمحمد»« ،عجل اهلل فرجه» میگویید .خدا میداند که سر زبانیست
میگویید چهچیز ادعا میکنید؟ امام که تشریف میآورد تارکین زکات را
گردن میزند به جهت آنکه کافرند تهاون میکنی استخفاف به حکم خدا
میکنی .به گوشندادن این حرفها هم باز چاره نمیشود به چرتزدن به
خوابرفتن به اینکه حواسی را پریشان کند دل ندهد ،میخواهد همینقدر
نشنود بسا آنکه از مجلس هم که بیرون رفت به این حرفها سخریه میکند
میگوید اینها را مالها از پیش خودشان در آوردهاند اینها همه استخفاف به
حکم خدا است و آنوقت که چنین شد کفر او بیشتر و نجاست او بیشتر
میشود و غافل است .بسا استخفاف که شخص به دین خدا میکند فیالفور
مرتد میشود فیالفور زنش به خانهاش حرام میشود اوالدی که درست
میکند حرامزاده و استخفاف همین است که اعتنا نکند .سر اینکه من قبول
نمیکنم وصی کسی بشوم همین است آخر مردکه تا زنده است زکات مالش
را که نداده ،زکات که نداده ترکه ندارد بجهت آنکه زکات دین است حاال
مال ندارد حاال که مال ندارد چهچیزش را من به وراثش قسمت کنم و چطور
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قسمت کنم؟ مردم از اینها غافلند جمیع اموال را حرام کردهاند به ندادن
زکات زنهاشان را به استخفافکردن به دین خدا بر خود حرام کردهاند
اوالدهای حرامزاده درست میکنند .چه عرض کنم؟ طوری شده که بعضی
حرفها را جرأت نمیکنم بگویم مبادا خیال کنند که فالنکس میخواهد
مسجدش معمور شود نهخیر بابا حرفم این است ،مسجدهای دیگر چرا
نمیروید پیغمبر فرمودند چرا جمعی نمیآیند مسجد و به نماز جماعت حاضر
نمیشوند نزدیک است علی بن ابیطالب را بگویم خانههای ایشان را بر سر
ایشان آتش بزند و بگویم با ایشان غذا نخورید با ایشان مناکحه مکنید دختر
به ایشان ندهید دختر از ایشان نگیرید.
خالصه امر عظیم است ما نوکریم خودسر که نیستیم لکن ماها امر دینمان
را تقسیم کردهایم به سهقسمت آن قسمت زباندارش را که ترک کردهایم
بکلی زباندارها را کنار گذاردهایم یک قسمتش هم حکایت مال است و پول
آن را هم ترک کردهایم و یکقسمش که نه پول میخواهد و نه هم زبان دارد
این قسمت را قبول کردهاند ،مقدس هم در اینجا پیدا میشود میبینی هی
احتیاط میکند نمازش را اعاده میکند چرا زکات را اعاده نمیکند چرا اینجا
احتیاط نمیکند؟ رفته به حمام یکپول داده به حمامی پنجاه دفعه صد دفعه
غسل را اعاده میکند باال میرود و خود را در آب میاندازد احتیاطا ،نمیدانم
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میخواهی غسلی چند از کار در بیاوری؟ چطور شده غسل را احتیاطا اعاده
میکنی و در حقوق مومنین اصال اعتنایی نداری؟ راهش همین است که
عرض کردم زباندارهای ایمان را ترک کرده است این غسل بیزبان است هی
اعاده میکند هی نماز را اعاده میکنی و ال الضالین را غلیظ میگویی این
چه تقدس است؟ تو که سعایت درباره مسلمین میکنی خون مسلمین را پامال
میکنی غیبت که بدتر از زنای در مابین دو رکن است میکنی و هی ولض
ولض میگویی و مالئکه میگویند مرض و هی وسواس میکنی معلوم
میشود شیطان تو را مسخره کرده است و مغرورت کرده به غروری که
داری و از آن دور تو را نشان میدهد و بر تو میخندد .چهبسیار کسانی را
که شیطان مغرور کرده است و گمان میکنند از اهل دینند و غافلند از
حقیقت دین و آن عملهایی که میکنند این نماز و این روزهها همه اینها غرور
است و چهبسیار تقواها که عین غرور است چهبسیار زهدها و از دنیاگذشتنها
که از غرور است و شیطان امر را بر خود او مشتبه کرده است او را زاهد
نموده و عابد نموده عمل او را قربه الیاهلل کرده خالص کرده و آنها جمیعش
غرور است جمیع آنها از شیطان است .اگر ترازو میخواهید که بفهمید،
پیداست؛ عرض کردم اینکه نمازش را اعاده میکند چرا زکاتش را اعاده
نمیکند؟ خدا که یکیست از آسمان خدا پیداست از زمین خدا پیداست نماز
اطاعت خداست زکات اطاعت خداست اگر واقعا از برای خدا آدم کار
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میکند که خدا که همهجا هست اطاعت خدا را چرا همهجا نمیکند؟ برای
در میکند برای دیوار نمیکند؟ خدا که همهجا هست .تو اگر برای خدا
میکنی خدا توی نمازت به تنها نیست توی زکات هم هست توی خمس هم
هست در جمیع امور شرعیه خدا هست تو چرا در نماز شب اطاعت خدا را
میکنی و در جای دیگر نمیکنی؟ در صلوه وسواس میکنی و از غیبت
مسلمین باک نداری خدا که همهجا هست پس تو خداپرست نیستی
وضوپرستی مقید به وضو شدهای و خدا را در جای دیگر ندانستهای .هرکس
مقید به نماز است و مقید به خون مسلمین نیست این خداپرست نیست این
نمازپرست است .مثلی عرض کنم کسی آقایی دارد به او میگوید آب بیاور
میآورد میگوید خانه را جاروب کن میکند وهکذا این شخص آقاپرست
است هرکاری که آقا میفرماید میگوید چشم .میگوید نان بیاور نمیشنود
این اطاعت آقا را نکرده این آبدهنده است غیر آقا هم بگوید میدهد اگر
اطاعت آقا را کرده که هرچه آقا میفرماید باید کرد و مقید به قیدی نباید
شد مگر به قید اطاعت ،این معلوم است خودش میل آبدادن دارد که این
یکی را اطاعت میکند آنهای دیگر را نمیکند پس ماها هرگاه خداپرستیم
جمیع اعمالمان را باید اصالح کنیم در همهجا مراقب بوده باشیم آخر چطور
چیزی است که کاری که بر درخانه حکام پیدا میشود میگویی برای
خداست باید رفت پیش وزیر و کار مسلمانان را درست کرد ثواب دارد ،و
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میروی با حظ و لذتی هم میبری ولکن اگر باید رفت پیش فقیری یا جای
دیگر یا طور دیگر آن را نمیکنی اصال اعتنا نداری .معلوم شد قرب وزیر
میخواهی قرب خدا نمیخواهی خدا پیش آن فقیر هم بود چرا پیش او نرفتی
معلوم است غرور تو را گرفته .باری چه تقواها و چه زهدها که میورزیم و
عمل خود را قربه الیاهلل قلم میدهیم و جمیعش شهوات و هواهای نفسانی
است.
باز عرض کنم تا بدانید امر زکات چقدر عظیم است برادران دینی شما بسیار
بد میگذرانند شماها ادعای والیت امیرالمومنین میکنید چرا حقوق اخوان
را ضایع میکنید؟ گذشته از اینکه مساوات با یکدیگر بکنید آخر حق واجب
را چرا نباید داد؟ زکات مالتان را نمیدهید با وجود این ادعای تقدس هم
دارید شهادتتان رد بشود خیلی اوقاتتان هم تلخ میشود میگویی من با این
عمامه با این ریش با این عبا حرف میزنم قبول نمیکنی؟ شهادت مرا قبول
نمیکنی؟ چرا قبول نمیکنی؟ بلی نمیکنم بجهت اینکه تو کافری تو مرتدی
تو زنت به خانهات حرام است .خدا میداند پرده غیبت روی کار مردم را
گرفته و عیبها پوشیده شده است پس بیایید اقال بعد از این زکات مالتان را
بدهید اگرچه تکلیف شرعی شما این است که شما از روزی که مکلف
شدهاید و زکات مالتان را ندادهاید جمیعش را باید بدهید آنها را خود میدانید
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از امروز زکات خود را بیایید بدهید توبه کنید و رو به خدا کنید اقال زکات
واجب خود را که بدهید .خدا میداند جمیع این بالها و فتنهها و ظلمها و
ناخوشیها این نقص در مال جمیعش از ندادن زکات است من که از روی
فقرا حیا میکنم از رفقای خودمان خجالت میکشم از بس فقیرند! از عهده
هم نمیتوانم برآیم کسی نگوید خودت عبای نو چرا دوشت هست آدم همه
ذکر احوال خودش را بکند خوب نیست بد است .مختصرش اینکه من در
قوهام نیست جمیع فقرایی را که سوال میکنند بدهم و خدا میداند که باز
بقدر وسعت خود میدهم و خواهم داد و هرکس هم میآید محرومش
نمیکنم لکن نمیرسد .مهمان یکی باشد گاو براش میکشند من صد تا
مهمان را چه کنم دویست تا را چه کنم؟ شماها هم که مروت نمیکنید و بر
رفقای شما بر مومنین صالحین بد میگذرد و عقوبتش بر شما است.
باری والیت امیرالمومنین همین تمسک به این شریعت مقدسه است اگر
متمسک هستیم شیعهایم و دوست و اگر متمسک نیستیم بقدری که خللی
در این شریعت داریم همانقدر خلل در والیت ما است خداوند راه تدارک
برای ما قرار داده بجهت آنکه ما معصوم نیستیم خداوند از فضل خود راه توبه
را به ما نموده و این در را بر ما گشوده پس بیایید توبه کنیم و آن خللهایی
که در دوستی امیرالمومنین پیدا شده سد آنها را بکنیم و آن میلی که به اعدای
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آلمحمد علیهم السالم پیدا کردهایم از خود دور کنیم .هرگاه این کار را
کردیم آن خللی که در والیت ما پیدا شده اصالح میشود و توبه ما عملکردن
به آن است که از ما فوت شده .باز مغرور مشوید که الحمدهلل امروز در
مسجد توبه کردیم و از آن مغز دلمان گریه کردیم شیطان واهلل گولت میزند
از مسجد که بیرون رفتی باز همان اوضاع است همان استخفاف است باز
هم زکات نمیدهی و همان اوضاع که بوده برقرار است و عجبی هم میکنی
که توبه کردهام .این زمان که گناه آمرزیده نمیشود مگر آنکه عزم کنی و
همت بگماری بر ترک گناه و خوب شوی ،تدارک گذشتهها را کنی و عزم
کنی بر ترک گناه در آینده.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور« ، ...موعظه هشتم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در هفتههای گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره اول بود که
میفرماید خداوند عالم اهلل نور السموات و االرض و معنی فارسی آن فقره
این است که خداوند عالم نور آسمانها و زمین است ،روشنی آسمانها و زمین
خداست .و سخن در کلمه کلمه این فقره این آیه بود و میخواستم کلمه
کلمه آن را برای شما شرح کنم تا بعد از آنیکه کلمهها را فهمیدید آنها را به
هم بیندازید ببینید چه معنیهای غریب و عجیب از توی آن بیرون میآید .اما
کلمه اهلل را به یکطوری و یکظاهری از او بقدری که ممکن بود عرض
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کردم و سخن در کلمه نور بود و معنیهای نور را عرض میکردم تا آنکه
عرض کردم یکی از معنیهای نور سنت رسول صلی اهلل علیه و آله وسلم است
و این شریعت مقدسه طاهره است .و این شریعت نوریست که خداوند عالم
در آسمان و زمین قرار داده و نور آسمان و زمین همین شریعت است اگر این
شریعت در آسمان و زمین نبود این عالم بمنزله میتی بود که هیچ روحی در
او نیست .اگر این شریعت در آسمان و زمین نبود آسمان و زمین ظلمانی بود
که هیچ نوری در او نبود .اگر این شریعت نبود جمیع این عالم ضاللتی بود
که هیچ راه نجاتی در او نبود .آیا نشنیدهاید شما از رسولخدا صلی اهلل علیه
و آله که فرمودند العلم نور یقذفه اهلل فی قلب من یحب علم نوری است که
خدا آن را میاندازد در دل هرکسی که او را دوست داشته باشد .پس علم
نور است در حقیقت و اصل علم همین شریعت مقدسه است و در حقیقت
علمی نیست به جز این شریعت مقدسه و به جز کتاب و سنتی که پیغمبر و
ائمه سالماهلل علیهم آوردهاند و اگر از این شریعت گذشتی باقی دیگر علم
نیست باقی دیگر گمانهای چندی است که گمان میکنند علم است و علم
نیست انیتبعون اال الظن و ان هم اال یخرصون گمانهایی است که میکنند و
خرص و تخمینی است که میکنند و چون خرص و تخمین است خدا
میفرماید قتل الخراصون خدا نفرینشان کرده کشته شوند تخمینکنندگان!
و آنهایی که در دین خدا به مظنه راه میروند و آنهایی که بر حدس و مظنه
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عمل کردند .قتل به معنی لعن هم آمده است یعنی لعنت کرده شدند
تخمینکنندگان و آنهایی که در دین خدا به مظنه راه میروند .خداوند عالم
میفرماید مایتبع اکثرهم اال ظنا و ان الظن الیغنی من الحق شیئا بیشتر این
مردم پیروی نمیکنند مگر مظنه را و به محض مظنه مردم از بیراهه میروند
و بسا مظنهای که مردم او را یقین انگارند به جهت اینکه مسامحه میکنند
در دین و اعتنای تمامی به دین ندارند از راهی که میروند به مظنه میروند
و خیالشان میرسد که از روی یقین رفتهاند لکن چون بشکافی قلبشان را و
تدبر کنی در آنچه میگویند میبینی بجز مظنه چیزی نیست .بسیاری از این
خلق از پی یقین میروند لکن پی یقین به باطل خود ،میدانند باطل است و
معذلک از بابت دنیا و هوی و هوس از پی او میروند ،این یک طایفه .از این
طبقه که گذشتی بسیاری از مردم هستند که بر شکند از آن راهی که دارند
میروند و یقین ندارند اگر قسمش بدهی میبینی یقین ندارد که راهی که
میرود حق است یا باطل با وجودی که خدا در هفتاد جا مذمت فرموده و
نهی فرموده عملکنندگان به مظنه را معذلک اغلب این مردم و اغلب روی
زمین و جمیعشان پی مظنههای خود میروند اشخاصی چند را متابعت
میکنند از روی مظنه و علم نیست مگر در نزد آلمحمد سالماهلل علیهم.
حقیقت علم و اصل علم و علم حقیقی در پیش آلمحمد است .هرکس از
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ایشان گرفت او صاحب علم است هرکس از ایشان نگرفت او صاحب علم
نیست.
و اینیکه عرض میکنم راهش این است که خداوند عالم جلشأنه خالق
جمیع موجودات است و نمیتوان گفت خدا نمیداند خلق خود را االیعلم
من خلق و هو اللطیف الخبیر خدا خلق خود را به حقیقت میداند بعد از آن
حضرت پیغمبر کسی است که خداوند عالم میفرماید در مفهوم این آیه در
حق او که مااشهدتهم خلق السموات و االرض و ال خلق انفسهم و ماکنت
متخذ المضلین عضدا که شاهد بر خلق آسمان و زمین است و در آیات بسیار
دیگر خداوند حضرت پیغمبر را شاهد و گواه بر جمیع کاینات کرده و پیغمبر
هم شهادتش شهادت مشاهده و عیانی است نه شهادت علمی .به معراج
تشریف بردند و هر چیزی را اول خلقتش را دیدند آدم را که تازه از گل
میساختند مشاهده کرد ،نوح که در کشتی مینشست مشاهده کرد ،یونس
را در شکم ماهی مشاهده کرد .پس پیغمبر شاهد و مطلع و گواه است و
خداوند عالم به او تعلیم فرموده علم حقیقت جمیع چیزها را پس نمیتوان
گفت پیغمبر شاهد و مطلع و عالم به هر چیزی نیست و پیغمبر علم خود را
از شرایع و احکام و علمها و حکمتها و اسرار آنچه بود همه را تعلیم کرد به
علی بن ابیطالب صلواتاهلل علیه و این مطلب را خدا در کتاب خود شرح
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میکند که الرحمن علم القرآن خلق االنسان علمه البیان یعنی رسول رحمان
پیغمبر خدای رحمان تعلیم کرد قرآن را به علی بن ابیطالب و خداوند انسان
را که علی باشد خلق کرده و بیان قرآن را موکول به او کرده در آنجا که
فرموده ان علینا جمعه و قرآنه ثم ان علینا بیانه و قرآن کتابیست که خداوند
عالم میفرماید ال رطب و ال یابس اال فی کتاب مبین علم هیچ تری و علم
هیچ خشکی نیست مگر آنکه در قرآن است آیا میدانید تر و خشک چیست؟
هیچ تری یعنی هیچ مسئله باطنی و علم باطنی و علم روحانی ،و هیچ خشکی
یعنی هیچ علم ظاهری و هیچ علم جسمانی نیست مگر آنکه در کتاب است.
جسم نسبت به روح خشک است و روح نسبت به تن تر است و رطوبت دارد
و تر است و روان است از این جهت او را روان میگویند پس علم روحانی
روان است و علم جسمانی و علم ظاهر خشک است پس علم هیچ خشکی
و علم هیچ تری نیست مگر آنکه در قرآن شرح شده .پس خداوند به پیغمبر
امر فرموده که قرآن را تعلیم علی بن ابیطالب کند و او هم کرد و چون کرد
او هم نازل فرمود که الرحمن علم القرآن رسول رحمان تعلیم کرد قرآن را به
علی و ادای رسالت خود را کرد خلق االنسان علمه البیان آنوقت میفرماید
که خدا انسان را آفرید و بیان قرآن را به او تعلیم کرد که او شرح بکند پس
در سینه حضرت امیر جمع شد علم ماکان و مایکون به تعلیم پیغمبر قرآن را
به او ،وانگهی که خداوند میفرماید در مفهوم این آیه مااشهدتهم خلق
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السموات و االرض تا آخر آیه و در احادیث بسیار که ایشان را خداوند عالم
شاهد بر خلق کرد و علم ماکان و مایکون را در سینه ایشان قرار داد پس
علم هر چیزی و حقیقت هر چیزی در نزد آلمحمد است صلواتاهلل علیهم.
حاال که سخن به اینجا رسید خوب است مسئله مهمی را شرح کنم تا باری
از دل مومنین برداشته شود و آن این است که بعضی از مردم که علم چندانی
ندارند ولی هوش دارند گمانی میکنند که در احادیث آلمحمد علیهم السالم
در قرآن بسیاری از علوم و صنایع نیست وانگهی از این طلبههایی که تازه
پیدا شدهاند گمانی میکنند که هیچ از این علوم در قرآن و در احادیث ذکر
او نیست و تو چطور میگویی حق هر چیزی و علم هر چیزی در قرآن و
احادیث است و همهچیز را باید از کتاب خدا و سنت رسول گرفت و از
کتاب و سنت که گذشتی همه چیزها حدس و تخمین است و علم نیست.
از برای این مسئله جوابی است که حکیم که آن جواب را گفت حکیم
میفهمد عالم به سیاست مدن آن را میفهمد و غیر آن نمیفهمد و آن این
است که ما اول ببینیم پیغمبر خدا و ائمه هدی سالماهلل علیهم چکاره بودند
و برای چهکار به این عالم آمدند میخواستند چه بکنند ببینیم آیا رسول خدا
آمده در این دنیا ملک آباد کند؟ رسول خدا آمده حالجی و نساجی تعلیم
مردم بکند؟ نه ،بلکه رسول خدا آمده بسوی این عالم که مردم را از دنیا
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منصرف بکند امر به زهد بکند الیغرنک تقلب الذین کفروا فی البالد آمده
مردم را از سرخ و زرد این دنیا وا کند و در مقابل این نیز شیطان آمده ایستاده
و شما را مثل بچهها دارد گول میزند و بازی میدهد بعینه مثل اینها که بچه
بازی میدهند میگویند ببین این چطور سرخ است ،ای آقا ببین چطور زرد
است ،ای آقا ببین اینجا چطور برق برق میزند ،ای آقا نگاه کن ببین این را
همچه میکنی چطور تق تق صدا میکند بعینه مثل مادرها و ددهها دارد مردم
را بازی میدهد به این سرخ و زرد و به این تق تق و به اینکه بیا آقا برویم خر
سوار شویم فیقو بسازیم بیا خانه بسازیم بیا شاهبازی کنیم و هی بر سر هم
دارد بازی در میآورد برای مشغولکردن اطفال و ملعبهای چند فراهم آورده
برای اسباببازی .رسول خدا آمده که مردم را بسوی خدای احد بخواند
رسول خدا نیامده بازی برای بچهها درآورد نیامده برای اطفال
فیقو([ )]2[]2بسازد ،نیامده سرنا بسازد و شیطان همین کارها را میکند.
ای آقا بیا نگاه کن ببین توی این پف میکنی چطور صدا میکند وهکذا
پیغمبر برای اینها که نیامده رسول خداست و از جانب خدا آمده خلق را
بسوی خدا میخواند پیغمبر ترساننده از جهنم است آمده اینجا اسباب جهنم
را از تو قطع بکند پیغمبر بشارتدهنده به جنت است آنچه تو را به جنت
میرساند تو را به آن امر کرده ،آمده تو را از والیت اعدا منع کند آمده تو را
از پیروی شیطان و شیاطین و اهوا و آراء باز دارد آمده است تو را از
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رکونکردن در دنیا و اوضاع دنیا باز دارد به تو میگوید فراموش کن ماسوی
اهلل را به تو میگوید مباش از جمله کسانی که نسوا اهلل فانسیهم انفسهم و با
فراموشکردن از آنچه غیر خداست چگونه این صنایع درست میشود واهلل
درست نمیشود این صنایع ،تا توجه به خدا داشته باشی نمیشود مگر از خدا
فراموش کنی و مدتهای مدیدی در او فرو روی و فکر کنی چنانکه فرنگیان
رفتهاند .پس اگر یافتی که رسول برای این کارها آمده باشد حاال اگر رسول
در کتاب خود سیم تلگراف و در سنت خود چرخ کرباسبافی را نگفته باشد
نه این است که عالم نباشد به اینها بلکه این پیغمبر طبیبی است کامل آمده
رفع این امراض تو را بکند و رفع امراض تو به این است که اینها را از تو
پنهان کند و آنچه صالح تو نیست و باعث زیادتی مرض تو میشود به تو بروز
ندهد .حاال تو از طبیب اعراض میکنی که چرا این دوا را به من نداده بعینه
مثل این میماند که اعراض از طبیب میکنی که اگر نسخه تو نسخه کاملی
بود چرا زهرمار توی نسخه تو نیست میگوید من هرچه صالح تو بوده که
در نسخه نوشتهام اما اینکه زهرمار توی نسخه ننوشتهام صالح تو نیست آنچه
توی نسخه تو ننوشتهام صالح تو نیست و برای تو بد است .پس آنچه را که
پیغمبر از این امت کتمان کرده صالح این امت در کتمان آن بوده و آنچه از
کتاب و سنت در این امت ظاهر کرده کفایت مردم در آن بوده زیاده از آن
تکلفی است و زحمتی است بخود و تعدی حدود خدا کرده و من یتعد حدود
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اهلل فقد ظلم نفسه حاال هرچه فکر میکنی این را چرا پیغمبر نفرموده است نه
صالح تو است نه جایز است ،تو را از آخرت باز میکند از تحصیل علوم
اخرویه سالها باز میدارد و اینها را خودت به خودت کردهای و من یتعد
حدود اهلل فقد ظلم نفسه این حدودی که خدا قرار داده بود برای راحت نفوس
و نجات نفوس قرار داده هرکس از آن حدود تجاوز کند ظلم به نفس خود
کرده تقصیر کسی نیست .و اینکه عرض کردم بابی بود از علم .پس اگر
دیدید مسئلهای را که در کتاب و سنت نیست حضرتامیر میفرماید اسکتوا
عماسکت اهلل و ابهموا ماابهمه اهلل پس هر علمی و هر مسئلهای که خدا و
رسول از آن ساکت شدهاند صالح امت را در آن ندیدهاند و نخواستهاند امت
آن را بدانند حاال من بدانم در آسمان چندتا ستاره هست چندتا برج است
چندتاش سیاره است چندتاش ثوابت است برای چه؟ میگویی میخواهم
ساعت تعیین کنم میگوید من آمدهام میگویم ساعت تعیین مکنید آنچه را
من نگفتهام نمیخواستهاید یعنی ضرور ندارید صالحتان در آن نیست
همانهایی که گفتهام از امور دنیا شما را از حاال تا لب گور بس است معاشتان
به آن درست میشود معادتان به آن درست میشود شما را برای دنیا
نیافریدهاند برای اینکه سیم تلگراف یاد بگیرید نیافریدهاند شما را برای
عبودیت و بندگی آفریدهاند آنقدر که نبی آورده ما فرصت همان را هم نداریم
خدا میداند هر خیری که نمیکنیم از تکلفاتی است که برای خودمان درست
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کردهایم میگویی چرا مسجد نیامدی میگوید معامله داشتم تکلفها برای
خود درست کردهام اگر به آن اندازه که خدا و رسول قرار دادهاند راه روی
خیرات را میتوانی بجا بیاوری میگویی صدقه ندادی میگوید پول نداشتم
چرا پول نداشتی پول را داده احرامی خریده پنجتومان کی گفته تو احرامی
پنجتومانی زیر پایت بیندازی؟ بلکه کی گفته که تو احرامی پنجتومانی
بگیری؟ اصلش احرامی میخواهی چه کنی؟ میپرسی چرا انفاق به راه خدا
نکردی؟ میگوید نداشتم چرا نداشتی؟ نمد تمام کردهام بیستوپنج تومان
تمام شد .تمام مکن کی گفته بود تو نمد بیستوپنج تومانی تمام بکنی؟
همچنین از هر خیری که مردم باز میمانند از تکلفهاییست که خودشان برای
خود کردهاند .چرا مکه نمیروی؟ میگوید حساب با مردم دارم
یکمعاملهای به نظر دارم یک معاملهای نمیدانم کجا دارم یکی کجا دارم.
چرا باید اینقدر معامله برای خودت درست کنی؟ مثل آنکه به او گفتند چرا
این را چنین گفتی؟ گفت به جهت ضرورت شعر جوابش گفتند شعر چه
ضرور؟ کی گفته تو شعر بگویی .خالصه اصل مسئله این است که جمیع
آنچه از خیرات باز میمانیم به جهت چیزهایی است که خود برای خود
تراشیدهایم.
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این را عرض کنم اغلب این مردم گدای فضولند و فضول نه به معنیی که عوام
از آن میفهمند که میگویند فالنکس چقدر فضول است بلکه مقصود از این
فضول این است که زندگی انسان اصولی دارد و فضولی دارد .اصول آن
چیزهایی است که اگر نباشد نمیشود انسان نان نخورد زنده نمیماند جامه
نپوشد سرما میخورد میمیرد منزل نداشته باشد از سرما و گرما تلف میشود
یکپاره چیزها هست اصل است و زندگی انسان به آنها بسته است و یکپاره
چیزهای دیگر است که آنها اصل نیست و اگر نباشد هیچطور نمیشود و
اینها فضول است .این را که دانستید حاال عرض میکنم که خداوند بندهای
را که میآفریند اصول را از او منع نمیکند آیا تو را خلق میکند و معده به
تو میدهد و روده به تو میدهد آنها را خالی میکند و تو را طوری خلق
میکند که گرسنه بشوی و روزی به تو نمیدهد؟ سرما و گرما خلق میکند
جامهای و فرشی و مسکنی که تو را از آنها نگاه دارد به تو نمیدهد؟ حاشا
به کرم خدا ما اگر همچه بنده نگاه داریم همهکس مالمت میکند ما را البته
خدا همچه بنده نگاه نمیدارد.
باری ،مردم هرچه ذلت میکشند و غصه میخورند این قرض باالی قرض
این توسری مردم و بیابانهای لوت شمشیر بلوچ چماق دزد جمیع این زحمتها
و مشقتها همه از باالی آن فضولی است که هیچ ضرور نیست و اصلش زیادی
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است .آن اصولی که در یکسال بس است خداوند عالم قرار داده آن را به تو
برساند تو در عرض سال پنجروز ششروز دهروز زحمت بکشی برای زندگی
سالت بس است برای همینقدر از قوت و جامه و مایحتاج واجب که گوشت
بدنت نریزد و الغر نشوی بتوانی تحصیل علم بکنی عبادت خدا را بکنی
باقیش مال عبادت است و مال تحصیل معرفت است .حاال ما آنقدر فضول
بر خود چیدهایم که اصول از میان رفته ذلت دفتر ذلت حاکم ذلت درخانه
سرما گرما دزد بیابان محنت رنگزردی همه اینها را بر خود گذاشتهای که
چاهی آقپر میخواهی تو غلط میکنی یا اینکه میخواهم فالنگلدان را که
فالنطور است داشته باشم تو غلط میکنی کی گفته تو گلدان داشته باشی.
حاال ما اینطور شدهایم که جمیع علومی که تکلف میکنیم و تحصیل آن را
میخواهیم بکنیم ائمه ما هیچ اذن ندادهاند و صالح خلق را ندانستهاند جمیع
آنها بیحاصل است و تکلف است و مردم از این جهت که مشغول آن علوم
شدهاند از این علومی که صالح دنیا و آخرتشان در آن است باز میمانند و
هرچه از آن راه میرویم از این راه دور میشویم .پس هرکس صاحب بصیرت
و صاحب فهم بود دانست که چرا در کتاب خدا و سنت رسول در ظاهر
بعضی علوم نیست بجهت این است که صالح مردم را در آن ندانستهاند واال
خدای شاهد پیغمبر مطلع و ائمه گواهان جاهل به این چیزها نبودهاند بلکه
اینها را از برای خلق مضر میدانستند و پنهان کردند .مردم مثل آن بیماری
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که طبیب گفته بود باقلوا مخور میرود دزدی میکند و میخورد و برایش
ضرر دارد ،رفتند دزدیدند از آن علوم خوردند و باعث هالکت ایشان شد.
آخر فکر نمیکنی اگر این صالح تو بود آخر تو پنجاهسال است مشاقی
میکنی اگر صالح تو بود ظاهر میکردند پس حاال که میبینی برای تو ظاهر
نمیکنند و کتمان کردهاند معلوم است صالح خلق را در این ندیدهاند حاال
که صالح خلق نیست چه ضرورت کرده که عمر خودت را در سر این کار
تلف میکنی .هی الزال بنشین و به قرع نگاه کن ببین چطور شد از نماز
وامیمانی از نوافل وامیمانی از مستحبات وامیمانی اگر هیچ ضرر نداشته
باشد مگر همینکه وامانی از مستحبات و واجبات همین تو را بس است و
خودت هم آن ته دلت میدانی که این کار را که میکنی برای دنیا است و
این لقمه نان را که داری پنجاهسال است میخوری اینهمه جانکندن
نمیخواهد لکن آن ته دلش را که آدم نگاه میکند میبیند برای حب ریاست
است و حب جاه و حب مال است چیزی دیگر باعث نمیشود آنکه باعث
است حب ریاست است و حب جاه و مال است ثمری که دارد آدم را از
خیرات باز میدارد .پس معلوم شد که این نه خیر دنیا دارد و نه خیر آخرت.
پس آنچه را که ائمه شما از آن ساکت شدهاند شما هم ساکت باشید و آنچه
را که ناطق به آن شدهاند شما هم تنطق به آن کنید.
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پس معلوم شد که علم نیست مگر پیش محمد و آلمحمد علیهم السالم و
باقی دیگر علم نیست آنها مضر است به حال مردم ،ظلمت است برای آنها
شر است و فساد عالم در آنها است حاال خیال میکند چرخ پنبهریسی و
چلوارباقی که درست شد کاری پیش انداخته نه چنین است بلکه فساد عالم
در آن است ولکن مردم نمیدانند حکما میدانند .پس بدانید که ائمه شما
طبیب نفوس شمایند و شما کورانید .و نگفتند مگر آنچه را که خیر دنیا و
آخرت شما در آن بوده پس قناعت کنید به علم ایشان و آنچه ایشان تعلیم
فرمودهاند و هرچه فکر کردهام و سیاق بزرگان دین و متقدمین از علما و
سیاق ائمه طاهرین را دیدهام که اینطور است که سعی فرمودهاند که حرفی
بزنند که در قرآن شرح آن شده باشد یا پیغمبر فرموده باشد هر حرفی که در
میان میآمد اول میخواستند ببینند که این حرف را خدا گفته یا نگفته پیغمبر
راضی هست یا نیست .نصیحتی به شما کنم اگرچه شنونده کم است و آن
این است که من در کار خود قرار دادهام که در جمیع معامالتی که میکنم
یا در عباداتی که میکنم یا در سفری که میخواهم بروم جمیع کارهایی که
میخواهم بکنم اول میروم فکر میکنم اگر آن مسئله را میدانم طبق آن
عمل میکنم و اگر نمیدانم نمیکنم که بعد دربمانم که حاال باید چه بکنم.
مثال دلش میخواهد معاملهای بکند و میکند حاال که کرد درمیماند که
نمیدانم صحیح است یا نه .مسائل نمازش را نمیداند داخل نماز میشود
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برایش اتفاقی میافتد نمیداند چکار بکند .لکن من برای خود ال قوه اال باهلل
همچه قرار دادهام که داخل هر کاری که میخواهم بشوم توی هر راهی که
میخواهم بروم اگر راه را میدانم که میروم و اگر راه را نمیدانم داخل راه
نمیشوم عاقل گز نکرده نباید پاره کند .وقتی که گز نکرده پاره کرد حاال
میبیند اینکه پاره کرده اندازه آستین نیست ،اندازه پاپق([ )]3[]3نیست.
همچنین ائمه را دیدهام و آن قدما را که حرفهای یومیه خود را که تکلم
میخواستند بکنند سعی میکردند که یکچیزی بگویند که در قرآن و حدیث
باشد و چیزی که هیچ مأخذ نداشته و حدیثی در آن نداشتند آن را داخل
صحبتهای مجالس خود نمیکردند هرچه حرف میزدند باید در قرآن باشد
یا اگر حدیث هم داشته باشد کفایتشان میکرد و راه راست همین است که
در دست آنها بوده .حاال ما خودمان را انداختهایم توی اصول و علمهایی که
در آن تکلم نکردهاند توی مجمل و مبهم و مبین وهکذا میخواهیم اظهار
فضیلت بکنیم خود را به اینهمه زحمت انداختهایم نهخیر هیچ لزومی ندارد
این کارها کردن و این قاعدهها را وضعکردن .هرچه راه راست در آن پیدا
است بروید و هرچه کجی راه معلوم شما شد در آن راه نروید و هرچه معلوم
شما نشد شما کاری به آن نداشته باشید رسول خدا میفرماید حالل بین و
حرام بین و شبهات بین ذلک فمن اقتحم الشبهات وقع فی الهلکات همچنین
امام علیه السالم میفرماید امور االدیان ثالثه امر بین رشده فیتبع و امر بین
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غیه فیجتنب و امر مشکل یرد حکمه الی اهلل و رسوله امر از سهقسم بیرون
نیست یا یقینی است که حق است برو پی آن یا یقینی است که باطل است
مرو پی آن یا اینکه نمیدانی که حق است یا باطل است آن را میگویی من از
این راه نمیروم حق و باطلش را نمیدانم.
باری آلمحمد علیهم السالم راهی که قرار دادهاند کتاب و سنتی که قرار
دادهاند راه نجات است و چنان است که هرکس متمسک به این شریعت شد
زنده است و هرکس زیر بار این شریعت نرفت روح در تن ندارد و مرده است
و از آنچه عرض کردم معلوم شد که هرچه را که ائمه نفرمودهاند صالح خلق
در آن نبوده و از صالح که گذشتی بجز فساد چیز دیگری نیست هر چیزی
که بیان کردهاند یا بعموم یا بخصوص یا بمطلقات کتاب و سنت که یافت
میشود آن را بگیرید و هرچه یافت نمیشود آن را ترک کنید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

صفحه | 115

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه نهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در معنی نور بود و از برای نور
معنی چند عرض کردم تا اینکه عرض کردم که یکی از معنیهای نور سنت
پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله سنت آن بزرگوار نوری است که در عالم در
آسمان و زمین منتشر شده از نور چه میخواهی و با نور چه میکنی؟ از نور
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میخواهی که راه را از چاه ظاهر کند شب که راه میروی تاریک است نور
میآید راه را واضح میکند نور میآید چاه را واضح میکند و راه و چاه را
از یکدیگر جدا میکند .چیزهای بامضرت را از چیزهای بانفع جدا میکند
مقصدهایی که داری راههای مختلف که هست به این نور جدا میشود
صنعتهایی که میکنی کارهای نازکی که میکنی بواسطه نور پیدا میکنی و
به نور آنها را به انجام میرسانی هر علمی که کسب میکنی مطالعهای که
میکنی قرآنی که میخوانی حدیثی که میخوانی به هرجا که میروی هرگونه
حرکتی که میکنی بواسطه نور است پس معلوم شد فایده نور جداکردن
چیزها است از یکدیگر و شناختن چیزها است به آن .حاال ببین شریعت
پیغمبر همینطور است یا نیست؟ همینطور است ،این شریعت نورانیتر است
از نور آفتاب هفتاد مرتبه ،این شریعت واضحکنندهتر است .چیزها را به تو
مینمایاند و این شریعت حقیقت چیزها را مینمایاند .کنه چیزها را
مینمایاند .شر و خیر چیزها را مینمایاند .نور این شریعت مقدسه از آن
آفتاب وجود مبارک محمدی صلی اهلل علیه و آله وسلم که تابید به هرجا و
به هرچه که افتاد حقیقت آن را ظاهر کرد کنه آن را ظاهر کرد خوب و بد
آن را ظاهر کرد افتاد بر روی شراب ظاهر کرد برای تو که حرام است ظاهر
کرد برای تو که نجس است ظاهر کرد برای تو که ضرر دارد افتاد بر روی
شکر ظاهر کرد برای تو که حالل است ظاهر کرد برای تو که طیب است
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ظاهر کرد برای تو که شفاست .بر هرچیزی که این شریعت مقدسه افتاد
حقیقت آن را از برای تو آشکار کرد .پس ببین این شریعت چقدر روشنتر
است از آفتاب .نور آفتاب بر چیزی که تابیده آن را ظاهر کرده گفت مثال
زرد است قرمز نیست دیگر حاال حقیقت آن را ظاهر بکند نکرد صالح عالم
در این هست یا نه ظاهر نکرد کنه آن چیست ظاهر نکرد لکن این نور
شریعت غرای نبوی بر هر چیزی که افتاد حکم آن را بیان کرد و به هرچه
تابید حقیقت آن را بیان کرد چیزهایی که مضرت به این خلق داشت بیان
کرد چیزهایی که منفعت برای خلق داشت بیان کرد پس ببین این شریعت
چگونه نور است این سنت چگونه روشن است .خداوند عالم به این نور
هدایت میکند خلق را به این شریعت بینا میکند خلق را .عقل تو در سر تو
بمنزله چشم تو است و شریعت مقدسه به منزله نور آفتاب است در چشم تو
حاال نگاه کن اگر نور آفتاب نباشد و شب باشد تو چشم داری و با وجود
چشم راه را از چاه به هیچوجه تمیز نمیدهی خوب و بد را نمیفهمی اگر
چشم باشد و آفتاب هم باشد و بتابد تمیز چیزها را میدهی حال همچنین
عقل تو در سر تو به منزله چشم تو است و شریعت مقدسه آفتاب است اگر
نور شریعت نبود عقلهای مردم کفایت نمیکرد و عقل فایده برای مردم
نداشت لکن حاال که نور شریعت مقدسه تابیده عقل هم دارید چشم عقل را
در توی شریعت باز میکنید چیزها را بطور واقع میفهمید .و اینیکه عرض
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کردم مطلب بلندی است حکما میفهمند از آن حکمتهای بسیار ،و این مثلی
که عرض کردم مثالی بود شافی کافی که خیلی مسئلهها و خیلی چیزها از
آن حل میشود.
پس آن جماعتی که میخواهند به عقل خود تمیز حق و باطل بدهند و
میگویند فهمیدن خوب و بد چیزها به عقل است بدانید که این حرفی است
بیمعنی اگر چشم تو در ظلمات شب میتواند تمیز میان چیزها بدهد با
وجودی که باز است و بینا است عقل هم میتواند خوب و بد چیزها را بفهمد
و پیش از آنکه نور شریعت بتابد عقل بدون کمک آلمحمد علیهم السالم و
بدون اینکه این چشم عقل به نور شریعت منور شود تمیز میان چیزها بدهد.
عقل خوب است اگر نور شرع در او بتابد این است که فرمودند العقل عقالن
عقل مطبوع و عقل مسموع تا آخر حدیث ،عقل دو عقل است عقلی است
شنیدنی و آن سنتی است که از جانب پیغمبر آمده و عقلی است مطبوع و آن
عقلی است که در طبیعت خود داری میفهمی .اگر عقل در تو باشد از
مسموعات منتفع میشوی و اگر عقل در تو نباشد از مسموعات منتفع
نمیشوی .همچنین اگر عقل مسموع نباشد عقول مردم کفایت نمیکند اگر
عقول مردم کفایت میکرد خدا دیگر پیغمبران را نمیفرستاد و خداوند
کتاب نازل نمیفرمود چون دانست که این خلق را عقل تنها کفایتشان
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نمیکند عقل کل را ظاهر کرد عقل کل را مجسم کرد و در میان مردم
فرستاد تا اطاعت او را بکنند و از آنچه او میگوید سرپیچی نکنند این است
که فرمودند ان هلل تعالی علی الناس حجتین حجه ظاهره و هی االنبیاء و الرسل
و اما الحجه الباطنه فهی العقول از برای خدا بر شما دو حجت است خدا بر
شما دو حجت فرستاده یکی حجت ظاهر یکی حجت باطن حجت ظاهر
پیغمبرانند و حجت باطن عقل است پس خداوند عقل را حجتی از خود قرار
داده لکن چون حجت کوچکی است و حجت ناقص است و احاطه درست
ندارد خداوند کمک آن فرستاده حجتهای ظاهره را که اینهایند عقل حقیقی
پس در حقیقت وجود پیغمبر صلی اهلل علیه و آله عقل کل است در میان
مردم و احادیث پیغمبر شرح عقل کل است و بیان عقل است و شرح عقل
همینها است همین شریعت مقدسه واهلل عقل است و واهلل هرکس به این
شریعت مقدسه متمسک میشود عاقل است و هرکس این شریعت را رها
کند دیوانه است .عرض کردم دیوانه در زبان فارسی منسوب به شیطان است
کفش زنانه یعنی منسوب به زن کفش مردانه یعنی منسوب به مرد همچنین
دیوانه یعنی منسوب به دیو که فارسی شیطان است پس هرکس از این شریعت
مقدسه منحرف میشود به قول شیطان عمل میکند و حاال که به قول شیطان
عمل کرد دیوانه است پس جمیع آن کسانی که این شریعت مقدسه را ترک
کردهاند و از پی کارهای شیطانی رفتهاند دیوانهاند و دیوانه آنهایند واقعا
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حقیقه .لکن آنکسی که سودا در مزاجش غلبه کرده و دیوانه مینماید بیمار
است معالجهاش میکنند چاق میشود بسا آنکه بهشت هم میرود و اگر هم
چیزی میگوید یا کاری میکند که خالف قاعده است خدا بر مریض حرجی
قرار نداده .این بیچارههایی را که دیوانه مینامند ناخوشند و معالجهشان
میتوان کرد وقتی دوا خوردند چاق میشوند بسا آنکه بهشت هم میروند
لکن آن دیوانههایی که زنجیر پاره میکنند کلفت میکنند گردنهای خود را
به مخالفت خدا و رسول و دراز میکنند زبان خود را به مخالفت خدا و
رسول و گشادن چشم بر زن مردم و بر عرض مردم و تجاوز بر مال مردم و
بر جان مردم و هرچه را هم که نمیکنند دستشان نمیرسد چاره آن دیوانهها
مشکل است.
این را هم عرض کنم این را بدانید که بسیار بسیار از خوشرفتاریهای ماها از
آن است که زورمان نمیرسد دستمان نمیرسد چهبسیار فحشها را که
میترسیم و نمیدهیم و این را از خوشخلقی خودمان میدانیم چهبسیار مالها
است که نمیتوانیم برباییم که نمیرباییم و این را از انصاف خودمان
میدانیم .خدا میداند اگر رخصت بیابیم و رخصت چندانی هم ضرور ندارد
همین قدر وکیلالملک بگوید یکفراشی را برو جار بکش که هرکس هرچه
میخواهد بکند همین یککلمه حرف را بشنوند اگر همین مسلمین را که
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میبینی در سر کوچهها شراب نخوردند درست است! اگر همین مسلمین
قمار نکردند همین مسلمین در همان شب جمیع درب خانهها را نکندند
همان شب زنهای مردم را نکشیدند درست است! معلوم شد جمیع اینها به
یکاذن وکیلالملک بسته است تا اذن دهد همه چنین میکنند این مردم آنچه
را که نمیکنند قلیچمسلمانند آنچه نمیکنند از ترس است یا از ترس حاکم
است یا از ترس داروغه است یا ترس همگنان است یا بر اعتبار خود میترسند
آنهایی که اگر اذن وکیلالملک هم باشد و باز آن کار را نکنند و مال حرام
نخورند آنها هم گمان میکنند مبادا فردا غدغن کنند یا برداشته شد بعد
بیاعتبار شوند از آبروی خود میترسند .چهبسیار ثقههای امین که اگر بدانند
جایی عیب نمیکند و جایی بروز نمیکند آنوقت ببین چه مالهای حرام که
نمیخورند چه زنهای مردم که به حرام متصرف نمیشوند اگر بدانند که بروز
نمیکند .این ایمانهای ما ایمانهایی است زورک زورکی .پس معلوم شد
جمیع خلق بجز مومن حقیقی دیوانهاند یعنی منسوب به شیطانند و دیوانهاند
ولکن کنده دارند از ترس حاکم و از ترس داروغه و اندیشه همگنان ،اندیشه
اینها قفل زده بر دستها و دهنهای ایشان .مومن کسی است که در اندرون
اطاق هفتمی در خانه خودش ایمانش و اندیشهاش از خدا با وسط بازار یکی
باشد نه اینکه در اندرون خانه خودش غیبت بکند و بیرون که میآید ال حول
و ال قوه اال باهلل بگوید باید در اندرون خانه خودش همان اندیشه را از خدا
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داشته باشد در یکدینار مال حرام که در بیرون دارد .عالمت اینکه شخص
خدا را میشناسد این است که در اندرون خانه خود با بیرونش یکی باشد
اگر در اندرون خانه تقوای تو کمتر است از بیرون تو این شرک است به خدا
البته کار را که کسی برای خدا نمیکند برای مردم میکند .مومن باید طوری
تقوی حاصل کند که در آن خانه هفتمی خودش در نصف شب اندیشهاش از
خدا با روز روشن در کوچه و بازار مساوی باشد اگر چنین کرد عاقل است
یعنی لباس عقل را پوشیده و عقل همین شریعت مقدسه است و این شریعت
نور خداوند عالم است این شریعت نور آسمان و زمین است بصیرت اهل
آسمان و زمین است این شریعت به هر چیزی که تابیده او را واضح و روشن
کرده پس مومن اگر به این نور منور شد آنوقت به شعاع پیغمبر منور شده
آنوقت به شعاع ائمه طاهرین علیهم السالم منور شده.
این را عرض کنم که در زبان علمی یکپاره پیچ و خمها هست که عوام آن
را برنمیخورند مطلب را باید واضحتر عرض کرد تا عوام بهره برند از آن،
خالصه مطلب که هیچ پیچ و خمی نداشته باشد این است که این شعاع اهل
بیتی که شما شنیدهاید این شعاع ائمه طاهرین که شما شنیدهاید این دین و
این شریعت مقدسه است هرکس به این دین متدین شد و به این شریعت
متشرع شد و به این نور منور شد اینکس شیعه امیرالمومنین است بجهت
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آنکه شیعه آن کسی است که مشایعت ایشان کند و از شعاع ایشان باشد
همچو کسی شیعه ایشان است .پس خیال مکن که متدین به دین ایشان نباشی
و از نور ایشان و شیعه ایشان باشی .وقتی تو از نور محمد و آلمحمدی که
متدین به دین ایشان باشی متشرع به شرع ایشان باشی آنوقت شیعتنا منا
کشعاع الشمس من الشمس شیعیان ما نسبت به ما مثل نور آفتابند نسبت به
آفتاب اگر غیر از این باشد بسا آنکه کسی از صبح تا ظهر کافر باشد و از
دشمنان ایشان و از ظهر تا شام مومن باشد وقتی شیعه شد متوجه خورشید
وجود مبارک ایشان میشود و نور آفتاب وجود ایشان بر اندام او میتابد و او
را منور به نور خود میکند .و عالمت آن پیداست میخواهی بفهمی نگاه کن
به چشمش اگر به نامحرم نگاه نمیکند به کعبه نگاه میکند به والدین نگاه
میکند به آسمان و زمین به عبرت نگاه میکند به چشم بد به مومن نگاه
نمیکند راههای دزدی را پیدا نمیکند همچو کسی که دیدی بدان چشمش
نورانی است میخواهی ببینی زبانش نورانی است ببین اگر غیبت نمیکند
فحش نمیگوید ذکر میکند صلوات میفرستد قرآن میخواند حرف خیر
میزند سخنچینی نمیکند اصالح مابین مردم میکند علم را ذکر میکند
بدان این زبان منور به نور آلمحمد علیهم السالم است همچنین جمیع اعضاء
را نظر کن و ببین چقدر از نور آلمحمد علیهم السالم منور شده هر عضوی
را که یافتی به اینطور منور است یا تمام اعضاء را ،بدانکه این به شعاع
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ایشان منور شده و شعاع ایشان بر این تابیده و این شیعه شده این حرف راست
صاف صافش بود که عرض کردم ،باقی دیگر پیچ و خمهای علمی است.
فارسی و مجمل و مختصر همین است که شیعه آنکسی است که جمیع
اعمال او و اقوال او و احوال او موافق کردار و گفتار و رفتار آلمحمد علیهم
السالم باشد این است مشایعتکننده ایشان ،این است شعاع ایشان و نور
ایشان.
و چون تا اینجا آمدی عرض میکنم که همین شریعت مقدسه نوراهلل است
آنچه شنیدهاید که پیغمبر فرمود اتقوا فراسه المومن فأنه ینظر بنور اهلل آن نوراهلل
بدون پیچ و خم همین شریعت مقدسه است و همین نوراهلل فواد عالم است
نهایت این فواد در این عالم که ظاهر شد مجسم شده و این احکام و اوامر
و نواهی شده وقتی همینها باال میرود همان فواد است و همان نوراهلل که
همین شریعت باشد .خوب میخواهم بدانم مگر صاحبفواد نباید نماز بکند
همان باید عرفان ببافد؟ بلکه باید نماز هم بکند و شریعت مگر همین برای
تن شما است دیگر باقی مراتب نباید شریعت داشته باشد پس همین است
فواد ،همین است حقیقت و اهل حقیقت کسانی هستند که به این شریعت
متمسک میباشند صاحبان فواد کسانیند که به این شریعت متمسکند و نوراهلل
همین است اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور اهلل و تفسیر فرمودهاند ای النور
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الذی خلق منه خدا مومن را از نور خود آفریده ولکن مومن را فرموده است،
زید را نفرموده است.
باری آن نور همین نور پیغمبر است پس شعاع پیغمبر همان نوراللهی است
که به مومنین تابیده پس چون نوراهلل است و منور به نور خداوند میشود پس
هرکس معاملهای با او بکند معامله با خدا کرده جمیع معامالت با او معامالت
با خداست .قرب به او قرب به خداست چنانکه قرب به نور آفتاب قرب به
آفتاب است ،بعد از او بعد از خداست چنانکه بعد از نور آفتاب بعد از آفتاب
است ،روکردن به او روکردن به خدا است چنانکه روکردن به نور آفتاب
روکردن به آفتاب است ،پشتکردن به او پشتکردن به خداست چنانکه
پشتکردن به نور آفتاب پشتکردن به آفتاب است .خالصه آن کسی که به
نور این شریعت منور است محبت او محبت خداست عداوتش عداوت خدا
قربش قرب خدا بعدش بعد از خدا احسان به او احسان به خدا اذیت او اذیت
به خدا جمیع معامالتی که نسبت به او میشود همان معامالت نسبت به خدا
واقع میشود .حاال دیگر انشاءاهلل نور خدا را شناختید و هرکس صاحب
شعور بود و متوجه بود فهمید.
و همچنین در طرف مقابل چهبسیار کسانی هستند که ظلمت شیطان بر اندام
ایشان تابیده عالمتش اینکه به چشمش که نگاه میکنی میبینی به معصیت
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نگاه میکند به شطرنج نگاه میکند با این چشم قمار میکند با این چشم
مومن را میرنجاند با این چشم کاغذهای فساد مینویسد و میخواند .نگاه
میکنی زبانش را فحش میدهد غیبت میکند سخنچینی میکند نگاه
میکنی دستش را چه ظلمها میکند چهچیزها مینویسد چهکارها میکند،
همچنین باقی اعضاء و جوارح او .پس این چشم به ظلمت شیطان تیره شده
این زبان به ظلمت شیطان تیره شده وهکذا باقی اعضاء نعوذباهلل من غضباهلل.
خدا میداند در هرچیزی باید تدبر و تفکر کرد تا شخص به کنهش برسد من
که عالنیه میبینم چنانکه مومن از فرق سر تا قدمش برکت است به هر طوری
که تو اقترانی پیدا کنی برای تو برکت است اگر هیچکار نه تو بکنی نه او
همان نشستن تو با او برکت است ثواب داری یکساعت در مجلس عالم
نشستن ثواب دوازده هزار ختم قرآن دارد دیگر چه میکنی که همسر این
بشود .اگر هیچ نه تو بگویی نه او بگوید همان نگاهکردنش برکت است.
اگر بگوید علمی میگوید فضلی از فضائل امیرالمومنین میگوید اصالح بین
مومنین میکند اگر برود رفتنش برکت است نشستن او برکت است .همچنین
از آنطرف اقوامی چند را میبینم که اگر نگاه کند خسران است ،لب بگشاید
خسران است ،پا بردارد خسران است ،آب یا چیزی به کسی بدهد خسران
میرسد ،همینقدر بشناسد خسران است ،کأنه از جمیع جهات آتشی است
افروخته اگر نگاه کرد فکر یک شری برای تو کرده اگر گوش وا داشت
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میخواهد سخن تو را حجت کند برای تو ،دست دراز کرد میخواهد اذیت
تو را بکند ،لب گشاد میخواهد فحش بدهد ،هرچه میکند خیال شری
دارد .پس بیایید سعی کنیم همچو نباشیم .همچو آدمها عرض کردم چنانکه
مومن جمیع جهاتش برکت است اینگونه مردم هم جمیع جهاتشان خسارت
است تجربه کردهام اینگونه جماعت هیچ خیری را مرتکب نمیشوند مگر
آنکه شری در آن خیال میکنند مثل این زنهایی که آبستن میشوند هر غذایی
که درست میکنند یا پر از نمکش میکنند تا شور بشود و نشود خورد یا پر
از ادویه و فلفل میکنند .غرض تیز و تند و شورش میکنند تا به طبع خودشان
درست بیاید .همچنین این جماعت هم میبینی اگر مسجد بخواهد بسازد
آنقدر معصیت باید داخل این بکند تا این را بتواند بخورد و از گلویش پایین
برود اگر چیزی بخواهد بدهد آنقدر ممزوج این باید بکند از ریا از شهوت
از منتگذاردن از اذیت به زبان اذیت به چشم اذیت از جهاتی چند و آنقدر
عصیان داخل این میکند که خوب نجسش بکند خوب کثیفش بکند خوب
حرامش بکند تا آنوقت بتواند بخورد .در میان مردم بسا آنکه مشهور بشود
به خیرات لکن همهاش شر است اگر میبینی میخواهد دو نفر را صلح بدهد
دروغ میگوید خیالی در ضمن این کار دارد همانکار را از برای شیطنتی و
فسادی میکند .مختصر اینکه از گلوی مردم طاعت خالص پایین نمیرود
میخواهند نجسش بکنند و فاسدش بنمایند وهکذا .کسی که طاعت خالص
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از گلوی او پایین میرود آن مومن است دیگر باقی مردم ممکن نیست طاعت
درست بکنند از این جهت است که باید مردم هرکسی نفس خود را دائم
متهم بکند همیشه کنجکاوی بکند ببیند حاال میخواهد نماز بکند بگوید
ای بدبخت نماز را برایم درست کردهای دیگر چه فکر برایم داری؟ اگر
گفت روزه بگیر بگو دیگر چه خیال کردهای؟ شیطان هم مثل همین اتباعش
هر کار میگوید بکن یک خیالی برایت دارد،
گر نماز و روزه میفرمایدت
نفس مکار است «البته» فکری بایدت

پس تو اگر میبینی یکدفعه نفس مایلت کرده روزه بگیری دیگر این چه
روزهای است که مرا امر میکنی؟ و همچنین سایر عبادات لکن نه اینکه مثل
بعضی از صوفیه که کل اعمال خیر را ترک کردهاند که نفس ما را امر به آن
میکند و ما میخواهیم مخالفت نفس بکنیم؛ نه ،چنین نیست و اگر این بنا
باشد دیگر شیطان این را غنیمت میداند و دیگر نمیگذارد هیچ عبادتی
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بکنی همچنین میآید از صبح تا پسین متصل خیر به خاطر تو میآورد میگوید
قرآن بخوان تو میخواهی خالف نفس بکنی نمیخوانی صدقه بده نماز کن
جمیع خیرات را میگوید بکن تا تو نکنی جمیع عملهای خیر را به تو خواهد
گفت تا تو کج کنی و یا ترک کنی .پس معالجه شیطان را به این باید کرد
که آن کار خیر را بکن و با لوثها ملوثش نکن و به آن نجاستها نجسش نکن.
پس اگر گفت نماز کن غرضش این است که یعنی برو ریا کن تو نماز را
بکن لکن آن را بطوری بکن که ریا نشود کار را بکن و آن راه معصیت را
سد کن شیطان را به اینواسطه از خود دور کن.
باری ،مقصود این بود که چنانکه شریعت نور خداست خالف این شریعت
ظلمت شیطان است و چنانکه کسانی که متابعت کردند این شریعت مقدسه
را شیعه شدند و شعاع امیرالمومنین و نور امیرالمومنین شدند از اینطرف هم
هرکس کارهای شر را کرد و مخالفت شریعت کرد شیعه شیطان و
مشایعتکننده شیطان میشود و از اهل جهل و ضالل میشود پس باید مردم
را به همین عالمت ظاهر شناخت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه دهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
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در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره اول آیه بود که
میفرماید اهلل نور السموات و االرض و در فقره اول سخن در فقره نور بود
قدری از معنیهای نور را عرض کردم و مپندارید که معنیهای قرآن دو سه
تایی است که گفته میشود بر سر منبر ،بلکه برای قرآن معنیهای نازک بسیار
هست که مناسب این مجلس و عوام نیست و عوام از علم خبری و بهرهای
ندارند البد یکپاره معنیهایی را که میتوان گفت در این مجالس و میتوان
آنها را فرود آورد تا مناسب فهم عوام بشود عرض میشود ،و از اینها دقیقتر
بجز در مجلس درس طور دیگر نمیشود گفت .به هرحال همان قدرهایی
که در تفسیر نور گفتیم کافیست حاال شروع میکنیم در معنی آسمان و
زمین تا بعد کلمهها را به هم بیندازیم ببینیم از توش چه بیرون میآید .از برای
این آسمان و زمین معنیهای بسیار است و تا این آسمان و زمین ظاهر و
کیفیات این آسمان و زمین ظاهر را نفهمید باطنهای آن را نخواهید فهمید.
پس اول ظاهر آسمان و زمین را عرض کنم تا بعد باطنهای آن را ببینیم چطور
میشود.
عرض میکنم ذات خداوند عالم جلشأنه ذاتی است منزه و مبرا ،و ذات خدا
از آنچه هست و از آنطوری که هست تغییر نمیکند .خداوند عالم نه این
است که ساکن است بعد حرکت میکند یا حرکتکننده است بعد ساکن
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میشود ،یا اینکه خواب است بعد بیدار میشود یا برعکس یا قوی است و
ضعیف میشود یا برعکس همیشه چنانکه بود همانطور است .پس ذات
خداوند نمیآید قرین بشود .مردم خدا که میشنوند خیال میکنند ،مردکه
میگوید خدا هم مثل من است و من را هم همین بدن میداند میگوید من
که کاری میکنم دست و پای خود را به حرکت در میآورم و دراز و کوتاه
میشوم حاال خیال میکند خدا هم که کاری میکند ذات خدا دراز و کوتاه
و پهن و باریک و خم و راست میشود و آن کار را میکند حاشا بلکه ذات
خداوند عالم آنطوری که هست ابدا تغییر نمیکند .ذات خدا به حرکت در
نمیآید که پیش از آن یکوقتی ساکن بوده است ذات خدا سخن نمیگوید
که یکوقتی ساکت بوده است مثل من که میخواهم حرف بزنم ساکتم بعد
به سخن در میآیم .پس نه این است که خداوند عالم ساکت است گاهی و
سخن میگوید گاهی و ساکن است گاهی و به حرکت در میآید گاهی ،و
نه این است که خداوند عالم از آنچه هست تغییر میکند و حالتی پس از
حالتی برای او پیدا میشود .پس خداوند عالم به ذات مقدس خود هیچ کاری
را نمیکند و ذات خداوند مباشر کاری نمیشود و تغییر در ذات خدا معقول
نیست .پیشینیان گفتهاند:
آن که نمرده است و نمیرد تویی
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آن که تغیر نپذیرد تویی

پس حاال چطور کار میکند خداوند عالم ،فرمان میدهد انما امره اذا اراد
شیئا انیقول له کن فیکون حکم خدا و امر خدا چنین است که هر چیزی
که مشیت او قرار میگیرد و حکمت او آن را جایز میداند به او میفرماید
بشو میشود و هیچ حاجت به این نیست که دستهاش را برمالد و چونه بگیرد
و به حلق مردم بگذارد ،هیچ حاجت نیست که روزی به اینطور بدهد یا
پاهاش را برمالد آستینهاش را باال بزند برود توی گل مثل عملهها و بنا کند
حاال آسمان بسازد امر خدا کـن است میفرماید بشو میشود و این فرمایش
کـن نه این است که صدایی از ذات خدا بیرون آمده باشد مثل صدای توپ
که کـن و نه این است که خدا را دهانی و زبانی و حلقومی و حنجرهای باشد
لکن خداوند عالم کـن را ایجاد میکند و هرچه غیر از آن ممکن هست آن
را هم ایجاد میکند مثال از درخت طور سخن با موسی گفت .حاال نه این
است که خدا دهانی و حنجرهای و زبانی داشت بلکه خدا صدایی در درخت
خلق فرمود و آن صدا را به گوش موسی رسانید .همچنین خدا ندای کـن را
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میآفریند و آن ندا را به گوش مخلوقات میرساند و چنین خدا فرمایش
میکند و همچنین بود سخنهایی که در شب معراج با پیغمبر فرمود همچنین
است جمیع وحیهایی که به مالئکه میکند و نه این است که دهانی و زبانی
و حلقومی و حنجرهای داشته باشد بلکه در شب معراج صدایی آفرید و آن
صدا را به گوش پیغمبر رسانید و صدا میآفریند و به گوش مالئکه میرساند
همچنین با هر مخلوقی که خداوند عالم سخن میگوید چنین است ،صدایی
میآفریند و آن صدا را به گوش هرکس که میخواهد میرساند .و چنانکه
صدایی را که به گوش موسی رسانید در درخت آفرید بسا آنکه صدایی که
به گوش کسی بخواهد برساند در هوا بیافریند و در درخت بیافریند پس بسا
آنکه خداوند عالم صدا بیافریند لکن از شخصی آن صدا را ابراز میدهد ،از
زبانی آن سخن را اظهار میکند و ممکن است و هیچ عجب نیست اگر از
چوب قادر است صدا خلق کند چرا قادر نباشد از زبان پیغمبر و دهان پیغمبر
صدا خلق کند .آیا تو شهادت نمیدهی که رسول خدا قولش قول خداست
حکمش حکم خداست امرش امر خداست نهیش نهی خداست؟ اگر این
شهادت را ندهی که از دین بیرون میروی پس از زبان او امر میکند و امر
او امر خداست ،از زبان او نهی میکند و نهی او نهی خداست قول او قول
خداست که از زبان او ابراز میدهد پس هرچه پیغمبر فرمود همان ندای
خداست چراکه قول قول خداست .تعجب مکن خدا صداها در دهان تو خلق
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میکند و از زبان تو هم سخن میگوید وقتی که تو قرآن میخوانی قرآن کالم
خداست و بر زبان تو جاری میشود خدا گفته است لکن از زبان تو .پس
اگر بر زبان تو تکلم بکند چه عیب دارد که خداوند عالم بر زبان پیغمبر و بر
زبان امیرالمومنین قول خود را گفته باشد همچنانکه درخت طور کالم خدا
بر زبانش جاری شد و سخن خدا از او ظاهر شد و همچنانکه مالئکهای
خداوند عالم آفریده است که سخن آنها سخن خداست خداوند وقتی آسمان
و زمین را میخواست بیافریند ملکی خلق کرد به او فرمود بگو کـن و این
حدیث در وسائل است که کتابی است مشهور و معروف در میان شیعه که
وقتی که خدا میخواست آسمان و زمین را بیافریند ملکی را خلق کرد به او
فرمود بگو کـن آن ملک گفت کـن جمیع آسمان و زمین پیدا شد حاال قول
قول خدا بود و حکم حکم خدا بود لکن از زبان آن ملک ابراز داد.
باری مقصود این است که خدا هرچه را که میخواهد بیافریند به او میگوید
بشو میشود حاال خداوند این گفتار را از هرجا که میخواهد ابراز میدهد.
این چوب نمیسوزد مگر آنکه خداوند به او بگوید بسوز میسوزد ،حاال این
حرف را با زبان آتش میگوید به این چوب و خداوند تا به در و دیوار نگوید
روشن شو روشن نمیشود لکن خدا این گفتار خود را در تابش آفتاب قرار
داده و به زبان آفتاب میگوید که ای در و دیوار روشن شوید و آنها هم
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میشوند و همچنین دریا به موج نمیآید مگر خدا بگوید موج بزن او هم
موج میزند .همچنین تا خداوند عالم نگوید به جان مخلوق که از بدنش
بیرون رو نخواهد رفت حاال خداوند این گفتار را از زبان عزرائیل جاری
میکند آیا در قرآن نمیخوانی اهلل یتوفی االنفس حین موتها بالشک خداست
میراننده نفوس ولکن قل یتوفیکم ملکالموت الذی وکل بکم این فرمان
جاری نمیشود مگر از زبان عزرائیل و خداوند تا جان نبخشد به مردم مردم
زنده نمیشوند و این حکم جاری نمیشود مگر بر زبان اسرافیل و با صور
اسرافیل خداوند به مردم میگوید زنده شوید و همه زنده میشوند.
باری همینکه دانستی که خداوند حلقومی و زبانی و حنجرهای ندارد و سخن
باید بگوید سخن خود را در مخلوقات خود خلق و ابراز میدارد از اینجهت
وقتی خداوند عالم خواست خطابها به زمینها کند و به زمین و اهل زمین
نفعها برساند یا ضررها برساند و مددها نازل کند و رزقها و عطاها به زمین
و اهل زمین بکند این عطاها و کرمها را خداوند با دست آسمان میکند و
آسمان را واسطه این کار قرار میدهد و با زبان آسمان آنچه میخواهد به
زمین خطاب کند میکند و با دست آسمان آنچه میخواهد از فیضها به زمین
برساند میرساند .آیا نه این است که صدقهای که به فقیر میدهی فقیر باید
بگوید الحمد هلل و خدا را رازق بداند؟ ولکن خدا این را بر دست تو جاری
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کرده .و همچنین موالی و سادات و سالطین به غالمان خود و به رعیت خود
چیزها میدهند و خداست رزاق ولکن بر دست سالطین و حکام این را خدا
جاری کرده است؛ پس میشود که بر دست مخلوق خداوند رزق جاری
کند .و عجب میکنم از جماعتی که وحشتها میکنند از اینکه خداوند
بواسطه امیرالمومنین روزی به مردم میدهد و رزق مردم را میرساند .رزق
زن تو را بواسطه تو داده و رزق کنیز تو را بواسطه تو داده و رزق زن و فرزند
و عیال تو را و رزق تو را بواسطه علی نداده؟ این خیلی حکایت است چه
شده است که روا هست که رزق زن و فرزند و عیال و کنیز بر دست تو
جاری بشود ولکن بواسطه علی نشود؟ این چه کبری است که در مزاج
اینهاست؟! و این چه بهانه است که میگوید شرک الزم میآید؟ چطور شده
رزق عیال تو بر دست تو جاری شد و شرک نشد .پس اگر بواسطه تو روزی
به عیالت میرسد و شرک هم نمیشود جمیع مواجبهای اهل مملکت و
خیرها و انعامها و خانواریهای مردم بواسطه سلطان میرسد و شرک نمیشود
چگونه شد که اگر روزی مردم را خدا بواسطه امیرالمومنین داد شرک
میشود و غلو میشود؟ پس همانا مرضی در دلشان هست که آن مرض را به
لباس شرعی در میآورد و عذر شرعی بیرونش میآورد و میگوید این حرف
شرک است .مثل یکپاره مردم هستند که حرام میخورند لکن به حیلههای
شرعی سحتش میکنند و میخورند ،حرامی است میخواهد بخورد به صیغه
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اجاره میخورد ،ربایی میخواهد بخورد حیلههای شرعی برای خوردن آن در
میآورد و میخورد ،رشوه میخواهد بخورد به حیله هدیه اسمش را میگذارد
و میخورد ،هرچیز حرامی را به حیله و مکری که نام شرعی سرش میگذارد
میخورد که اگر بگویی چرا چنین میکنی میگوید اجاره دادم هدیه بود
صیغه خواندم صلح کرده و این سحت میشود .فرق مابین سحت و حرام و
حالل این است که آنچه خدا و پیغمبر و ائمه سالماهلل علیهم اجمعین حالل
فرمودهاند آن راهی است بین و واضح و حالل همان است .و حرام آن است
که خدا و رسول و ائمه آن را حرام فرمودهاند و آن هم بین و واضح و مشهور
و معروف است و سحت آن است که حرامی را به شکل حاللی درآورند مثال
چیزی را که بیعش حرام است آن را بفروشند پولش سحت میشود مثال اجرت
بگیرد و زنا بدهد این پول سحت میشود اجرت بگیرد حکم بدهد سحت
میشود اجرت بر قضاوت و حکومت شرع سحت میشود رشوه میگیرد
سحت میشود خمی دارد اجاره میدهد شراب توش بریزند آن پول سحت
میشود یا به یکی از صیغههای شرعی معامله حرامی میکند این سحت است
و حرام.
حاال همچنین است کارهای جمعی که انکار فضائل میخواهند بکنند و حق
آلمحمد علیهم السالم را میخواهند انکار کنند اسم شرک بر سرش
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میگذارند و نمیدانم کجای این شرک میشود کجاش غلو در دین میشود؟
آیا تو خود را واسطه رزق میدانی و به هیچوجه غلو نمیشود خدا میفرماید
و اهلل خیر الرازقین خدا بهترین روزیدهندگان است آیا این رزقدهندگان
کیانند که خدا بهتر از آنهاست اگر معدومانند که من هم از آنها بهترم و این
کمالی نشد برای خدا که بهتر باشد از معدومان ،و هرگاه هستند این رازقها
کیانند؟ پس معلوم است رزقدهندگانی هستند که خدا بهتر از آنها است تو
رزق عیال خود را میدهی رزقدهندهای ،روزی را خدا داده و بر دست تو
جاری میشود لکن خداوند عالم است رزاق .حاال اگر بر دست مردم رزق
عیالشان و نوکر و غالمشان جاری بشود چرا روا نباشد که بر دست محمد
و آلمحمد سالماهلل علیهم رزق جمیع کاینات جاری بشود و حال آنکه در
زیارت ایشان میخوانی و اولیاء النعم پس ایشانند ولینعمت کاینات .آیا نه
این است که آنکسی که به تو احسانی میکند تو او را ولینعمت خود میدانی
و به والیت او و احسان او آن نعمت را میدانی و این بزرگوارانند اولیاء نعمت
جمیع کاینات و چون اولیاء نعمتند به دلیلی که جمیع عقالی عالم تصدیق
آن میکنند و به همین دلیل خدا را شناختهاند ،شکر ولینعمت واجب است
و باید انسان شکر ولینعمت خود را بکند و اگر ولینعمت خود را نمیشناسد
چگونه شکر او را بجا میآورد؟ و کفران نعمتی باالتر از این نیست که به او
میگویی تو ولینعمت نیستی باز اگر توی سرش بزنی اینقدر نیست آنوقت
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یکگوشهاش عیب میکند ولکن انکار او که تو ولینعمت نیستی انکار
سلطنت او و علو مقام او است و این خیلی بدتر از این است که توی سرش
بزنی این همهجاش عیب میکند .شنیدم یکی از بدبختهای روزگار از
منکرین فضائل گفته بود که اگر خدا بواسطه علی به من رزق میدهد
میخواهم هرگز ندهد .نمیدانم این چه کبری است که شخص از امام خود
در دل بگیرد؟ اگر بواسطه علی به تو میرسد چطور میشود؟ ارث تو بواسطه
پدر تو به تو رسیده و راضی هستی و بواسطه علی برسد راضی نیستی؟ این
چه مرضی است؟ عرض کردم این کبرهایی است که در دل ایشان است و
آن را به لباس شرعی میخواهند بیرون آورند که اسم غلو و کفر بر سر آنها
میگذراند و خبر ندارند که سحت و حرام خوردهاند و سحت از حرام بدتر
است سحت هم نفاق است و هم حرام.
باری ،خداوند عالم آنچه را که خواست در زمین جاری کند از نعمت بواسطه
آسمانها جاری کرد و آسمانها را واسطه فیض خود قرار داد و در قرآن نازل
کرده که و فی السماء رزقکم و ماتوعدون روزی شماها و آنچه خدا به شماها
وعده کرده است از نعیم آخرت و جنت جمیع آنها و فی السماء رزقکم و
ماتوعدون بعد قسم یاد کرده خدا مثل برادری که با برادر حرف میزند از
روی مهربانی که فو رب السماء و االرض انه لحق مثل ما انکم تنطقون
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میفرماید قسم به پرورنده آسمان و زمین که این حرفی که به شما زدم که
رزق شما در آسمان است و آنچه به شما وعده کردهام در آسمان است که
این حرف حق است مثل آنچه شما با یکدیگر سخن میگویید و راست
میگویید این حرف هم راست است شک و شبهه نکنید .و اگر ماها تصدیق
این سخن را بکنیم که روزی ماها در آسمان است و از راه باال میآید دیگر
دوندگی از راه پایین برای چه؟ دعا کن در نزد خدا و خدا را رزاق بدان و
دست بسوی خزان آسمان بلند کن و امید به مخلوقی که در عرض تو است
مدار و خائف از مخلوقی که در عرض تو است مباش هیچکس از آنهایی که
جفت تو هستند و از راه پهنا همجنس تواند آنها کاری نمیتوانند بکنند بدون
اذن خدای جلیل .پس این حرف را باور دار و خود را ذلیل مکن .و تجربه
کردهای هزار مرتبه میبینی از صبح تا شام کاسبی میکنی یکریال کسب
میکنی میبینی نصیب تو نشد و آن روز مهمان کسی دیگر شدی مکرر اول
صبح تا پسین چکش زدی جان کندی یک ریال پیدا کردی رزق تو نبود
میبینی از اول سال تا آخر سال زحمت کشیدی زراعت کردی میرود تنخواه
مالیات ،رزق تو از جای دیگر حواله شده بود آنچه گوشت تن تو میشود
نان خانه دیگری است آنچه حافظ بدن تو میشود بسا آنکه جامه دیگری
است این زحمتهایی که میکشی دخلی به رزق تو ندارد .پس رزق تو آن است
که در آسمان مقدر میشود و مالئکهای که تقسیم ارزاق میکنند در مابین
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طلوع فجر و طلوع آفتاب رزق هر کسی را به هر جایی حواله میکنند از
اینجهت هرکس بعد از نماز صبح بنشیند در موضع نماز خود تا طلوع آفتاب
مشغول به ذکر باشد از آن بهتر است که تجارت کند به سفر بر و بحر بجهت
آنکه این حرکت بسوی باالست ،این نشستن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب
از جمیع سفرهای شما برای وسعت رزق شما بهتر است بجهت اینکه آن
وقتی است که مالئکه تقسیم ارزاق میکنند به اذن امام تو و وقتی امام تو
مشرف بر تو میشود و تو را در ذکر و دعا میبیند امر میکند روزی تو را
وسیع کنند هرگاه نباشی در ذکر و دعا و خواب باشی هرآینه استحقاقی
نداری که رزق تو را به تو بدهند یا نمیدهند یا کم میدهند .پس رزق
هیچکس کم نمیشود مگر به دو چیز و یکی از آنها باعث تمامیش میشود.
این را هم بدانید که خداوند رزق بنده خود را از برای او آفریده مثل قالده و
آن رزق مالزم انسان است پس چه وحشت داری از اینکه مبادا نرسد؟ اینها
همه از ضعف نفس ما است در وقتی که در رحم بودی و ممکن نبود تو را
دهان بازکردن و مکیدن و بار و بارخانه نداشتی خداوند از خون مادر از راه
ناف رزق تو را جاری کرد با آن ضعف تو و با آن نقاهت تو روزی تو را داده
و دست احدی به تو نمیرسید و هیچ چارهای نداشتی و هیچچیز برای تو
ممکن نبود و بعد از آنیکه از رحم بیرون آمدی و ممکن شد تو را مکیدن
در میان سینه مادر تو دو مشک پر از شیر قرار داد و حلقوم تو را ضعیف دید
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بر سر مشک سوراخهای نازک نازک کرد و چنان قرار داد که چون بمکی
یکمرتبه بیرون نیاید ببین چه خدای مهربانیست که توی شکم جده تو
سوراخ به پستان مادرت کرده برای اینکه چون مادر تو بشود تو بتوانی شیر
بخوری ،ماده شیر را در پستان مادر تو قرار داد یکمرتبه میبینی پستان
مادرت مهر میکند پر از شیر میشود که به محض بیرونآمدن تو شیر حاضر
باشد .و خدایی که میداند که چون تو تولد میکنی دندانی نداری در پستان
مادر غذای تو را حاضر میکند و از آنوقت تا حال روزی تو را داده یکروز
از رزق تو غافل نبوده یکشب از رزق تو غافل نشده .اینها همه را میبینیم و
معذلک الزال غصه روزی میخوریم روز که میشود همهاش را مضطربیم
که امشب چهچیز بخوریم امشب که آمد میبینی میگذرد چنانکه شبهای
دیگر میگذشت حرص ضرور نیست روزی را خدا میرساند.
مپندار کسب را برای رزق قرار دادهاند خدا توی قرآن میفرماید روزی شما
در آسمان است و روزی تو را نرساند این نمیشود .اما کسب را برای این
قرار داده که تو بیکار نباشی چراکه مردمان بیکار هرزهگرد میشوند و ضایع
میشوند از هرزهگردی ،از این جهت اوالد حکام و سالطین همه هرزه بار
میآیند توی دنیا کاری که ندارد سوار میشود شکار میرود و میگردد از
اینطرف از آنطرف هر کار هرزگی که دلش میخواهد میکند کسی هم
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منعش نمیکند شب هم که شد روز که کاری نکرده که حاال خسته شده
باشد بیکار است مینشیند شراب میخورد و مجلس میچیند رقاصی
میرقصاند مشغول عملهای بد میشود .اما آن فقیر کاسب که از صبح تا
پسین چکش زده شب تا به خانه آمده است از بس خسته است میخواهد
یکچیزی بخورد و بخوابد که صبح از خواب پا بشود پی کاسبی برود فرصت
معصیت ندارد اما هرکس مشغول کسب نیست و نان مفت میخورد این
هرزه بار میآید .و من نمیپسندم برای رفقای خودمان بیکار گشتن را ،بیکار
گشتن دلیل زهد نمیشود بیکار گشتن دلیل مفتی گری و الابالی گری است
و بسا آنکه از بیکار گشتن شخص به معصیت میافتد این کسب حصار خدا
است و خدا بندگان را به این کسب حصار کرده و این کاسبی لجام خداست
که بر سر مردم زده تا مردم معصیتکار فرصت معصیت نداشته باشند .پس
هیچ فایدهای ندارد بیکار گشتن و در کوچهها راهرفتن و زمین را گز کردن
درب دکانها نشستن و سر این سکو و آن سکو نشستن تخمهشکستن و حرف
مفتزدن و اشاره به این و آن کردن ،ملتفت اینکه فالن آمد و فالن رفت
بودن ،همه اینها هرزگی است اگر عابدید بروید مشغول عبادتتان بشوید اگر
عابد نیستید بروید کسب کنید.
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از این است که اگرچه رزق در آسمان است با وجود این خدا قرار داده است
که شما به یکی از دو قسم بخورید و سه ندارد .یا این است که چیزی
میدهی و چیزی میگیری چیت میدهی پول میگیری گندم میدهی پول
میگیری یا پول میدهی چیز دیگر میگیری و به اینطور تحصیل روزی
میکنی اینکار کار مردمان عزیز و نجیب و محترم است و کار مردمانی
است که منت از احدی نمیکشند و شأنشان این است که چیزی بدهند و
چیزی بگیرند میگوید چنانچه من محتاج به توام تو هم محتاج به منی چنانچه
تو چیت من را ضرور داری من هم پول تو را ضرور دارم و گردن خود را
راست میدارد و تملق از کسی نمیکشد این یک قسم .قسم دیگر آنکه
چیزی میگیری و عوض نمیدهی و این قسم هم از دو قسم بیرون نیست یا
به التماس میگیری و به گدایی و به ذلت و خواری ،یا به زور میگیری که
دزد سرگردنهای و دزد سرگردنه داخل ظلمه است و الزم نکرده بروی
سرگردنه و دزدی بکنی هرجا ایستادی ظلم کردی و به زور مال مردم را
گرفتی و ندادی سرگردنه آنجا است .و اگر به التماس راضی شدی به ذلت
و گدایی افتادهای پس یا به زور میباید بگیری یا به گدایی راضی شوی و
هرکس یک قیراط به ظلم از کسی بگیرد پانصد نماز قبول شده از ظالم
میگیرند و به مظلوم میدهند اگر ندارد از گناهان او برمیدارند و به ظالم
میدهند پس این دو قسم است و برای شما روا نیست اگر چیزی از کسی
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میگیرید باید به عوض چیزی بدهید پس بنشینید کسب بکنید کار بکنید
خدا میداند اگر من نه این بود که مشغول به علم میبودم میرفتم کاسبی
میکردم ولکن مشغول به علم هستم و چنانکه اگر آهنگر دست از آهنگری
خود بردارد کار دنیا نمیگردد من هم اگر دست از علم بردارم نمیگردد و
کار علم درست نمیشود اگر گرفتار علم نبودم میدیدید که میرفتم در
بازار مسلمین و مشغول کاسبی میشدم هر کسبی که پیشرفت میکرد
میکردم و هیچ ننگم نبود این کسب یک عزتی است که هیچ عزتی با او
مقابلی نمیکند از سلطنت و حکومت عزتش زیادتر است .پس کسب را ننگ
مدانید کسب عزت خدایی است .شخصی در خدمت یکی از ائمه میآمد
فرمودند کجا میآیی؟ عرض کرد میآیم خدمت شما باشم فرمود اقعد علی
(سریر) عزک برو در دکانت مشغول کاسبی شو بر تخت عزت خود بنشین
نشستن بر در دکان از تخت سلطنت بهتر است سلطان بزور میگیرد و تو به
عوض ،اگر کاسبی کنی سلطان هم محتاج به تو است که فعل داری ،محتاج
به جمیع کسبهاست.
باری برویم بر سر آن مسئله که بودیم همینقدر عرض میکنم که سعی کنید
که کسب و کاری بکنید اگر نه صبح تا پسین باید انتظار بکشید که کی
صدقه میدهد بگیرید کی زکات میدهد و هی به این و آن رقعه بنویسید.
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شما سعی کنید مثل شیر باشید پیدا بکنید و قدریش را بخورید و باقیش را
بدهید به ضعفاء نه مثل روباه که انتظار بکشید که از پسمانده شیر بخورید
خود شکار بکنید و خرج کنید و زیادتی را انفاق کنید.
باری مسئله این بود که رزق حالل را خداوند عالم برای بنده خود مقدر
کرده از روزی که شما را در شکم مادر خلق کرده روزی شما را مهیا کرده
آخر فکر کنید که خدای روف مهربان آیا ممکن است همچو خداوندی
دهان تو را بچاکاند و روزی تو را نرساند معده و روده و شکم به تو بدهد
اشتها بدهد و روزی تو را نرساند همچو چیزی نمیشود هرکس این چاک
دهان تو را زده و سوراخ حلقوم تو را کرده و معده و روده و اشتها به تو داده
رزق تو را مقدر کرده و به تو میرساند از هر جای عالم باشد هر وقت که
باشد به تو میرسد المحاله .و البته خودت تجربه کردهای که چطور خدا
روزی تو را میرساند از جاهایی که گمان تو نیست مطلقا میبینی روزی تو
را رسانیده .و هرگاه انسان رفت از پی روزی حرام و مال حرام تحصیل کرد
خداوند روزی حالل او را کم میکند بجهت آنکه ولی خداوند عالم است
مالک آسمان و زمین خداوند عالم است چنانکه تو ولی مالت هستی اگر
کسی مال تو را برباید تقاص میکنی خداوند مالی برای تو قرار داده اگر تو
دستاندازی میکنی که از ملک او چیزی کم و زیاد کنی و حرام بخوری
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بقدر همان حرام خداوند از روزی حالل تو تقاص میکند و آنقدر حالل را
به تو نمیرساند و اگر حرام بر تو عرضه شد و از آن اجتناب کردی و گفتی
مأمور نیستم تصرف در آن کنم من مأذون از صاحبمال نیستم در اینوقت
رزق حالل تو مثل کبوتر بال میزند و پیش تو میآید .تعجب نمیکنی صبح
که از خواب بر میخیزی در آن روز میبینی قافله هندوستان آمده از هند
نارجیل بار کردهاند آوردهاند تو میروی میگیری و روزی تو آن میشود
ببین این قافله را کی فرستاده این حیوانها را کی رام کرده و آورده این کشتیها
را کی مسخر کرده این مالحها را کی چند سال است روزی داده لباس داده
چاروادار شتردار را زندگی داده همچو طبیعتی داده که سرما و گرمای بیابان
و صحرا و دریا را بر خود بگذارند ،آن مردمی که در هند هستند بروند نارجیل
از جزیره بیاورند جمعی دیگر از آنها بخرند در کشتی بار کنند بندر بیاورند
بر حیوانها بار کنند بیاورند اینجا ،جمعی بخرند جمعی دیگر از آنها بخرند
در دکانها بیاورند تا اینکه در آن روز معین در آن ساعت معین به تو برسد.
ببین روزی امروز تو را چند سال قبل مقدر کرده و از هند بار کرده برای تو
فرستاده؟ خداوند عالم اینطور رزق را از هند بار کرده بال میدهد که از
هند پیش تو آید و همهروزه و همهوعده همینطور کرده و میکند .پس دیگر
چه اندیشه داشته باشیم فی السماء رزقکم و ماتوعدون روزی شما در آسمان
است و از آسمان میآید .لکن عرض کردم که از آسمان توی توبره نمیکنند
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پایین بدهند بلکه خداوند عالم اسبابی قرار داده که تا آن اسباب نباشد روزی
از آسمان نمیآید .آیا نمیبینی نطفه مومن از آسمان میآید حاال که از آسمان
میآید اگر مادر مومن بگوید نطفه مومن از آسمان میآید و پشت بخوابد و
نرود شوهر بکند نطفه مومن از آسمان نمیآید بلکه کار حسابی دارد و نطفه
مومن از آسمان میآید توی ابر از ابر باران میآید روی گیاه گیاه را حیوان
میخورد گوشت آن گوسفند یا آن گیاه را پدر مومن میخورد میآید
مباشرت میکند نطفه مومن منعقد میشود .همچنین رزق از آسمان باید بیاید
و اسبابی خداوند در زمین آفریده که با آن اسباب رزق تو از آسمان میآید
نارجیل از جزیره آمد به کشتی از کشتی آمد اینجا بار حیوان شد حیوان آورد
توی کاروانسرا از آنجا آمد بازار در دکان تو هم میل بهم رسانیدی پول به تو
داد خریدی خوردی اینطور روزی میآید نه اینکه بروید در خانه بنشینید که
روزی ما در آسمان است و میرسد و هیچ کار نکنید و اگر چنین کنید از
جماعتی میشوید که در حدیث فرمودند دعاشان مستجاب نمیشود در
خانهنشستن و کارنکردن خودرأیی است .ببین شیطان برای چه مطرود شد
خدا او را امر به سجده آدم کرد سجده نکرد گفت خدایا به غیر سجده آدم
هر امری بکنی میکنم فرمود محتاج به سجده تو نیستم بلکه اگر میکردی
فایده آن عاید خود تو میشد .پس انسان نباید خودسر باشد بلکه باید اطاعت
کند حاال تو هی میگویی دعا کن خدا روزی مرا زیاد کند و هی بگردی
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هرجا یک بچهآخوندی را پیدا کنی که یکختمی وردی یاد من بده روزی
من زیاد شود ای مرد ختم چهچیز است؟ چه ختم از این بهتر که غیرت داشته
باشی کاسبی کنی روزی حالل تحصیل کنی؟ ببین چگونه رزق تو وسیع
میشود بلی چه میشود که یکبار کسی کسب هم بکند چیزی گیرش نیاید
این میشود ولکن این بواسطه این است که خودت نمیدانی ،نادرستی
کردهای با مردم ،بدزبانی و بدمعاملهگی کردهای با مردم ،بدخلقی کردهای
درشت گفتهای هرزه گفتهای.
حاال که سخن تا اینجا آمد این را عرض کنم خیلی کسبه هستند که با بدخلقی
میخواهند کاسبی کنند با فحش و هرزگی میخواهند روزی بخورند شما
این را بدانید که جمیع این مردم خدام خدایند پیشخدمتهای خدایند نوکرها
و فراشهای خدایند خدا در کف دست اینها پول میگذارد آنها را بر در دکان
تو میفرستد پول را برای تو بر سر دست میگیرند و میآورند آنها نوکرانند
تو هم رعیت .رعیت باید با نوکر سلطان خوشخلقی کند تعارف بکند به
آنها خوشآمد و مرحبا بفرماید انسانیت داشته باشد امین جان و مال و عرض
مردم باشد .حاال شما میخواهید به فحاشی ،به خیانت ،به نمامی ،به سفاهت،
به دروغ ،به قسم ناحق ،تحصیل روزی حالل کنید؟ این نمیشود .آقای شما
که امام زمان است و شما نوکر و رعیت او هستید به اینها راضی نیست و از
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این احوال بدش میآید پس اگرچه از صبح تا پسین مشتری برای شما نیاید یا
زیاد بر شما جمعیت کنند شما کجخلق مشوید هر کاری میکنید همه را
درست و موافق حساب و قاعده بطوری که امام شما راضی باشد بطور
صالح و بطور تقوی همهاش را با ذکر خدا و تسبیح مشغول باشید .صبح که
در دکان را باز میکنید به امید خدا به توکل خدا باشید .یکوقتی طفل بودم
از مشایعتی برمیگشتم شب در این دو فرسخی شهر در کاروانسرای عباسعلی
مانده بودم صبح که میخواستم بیایم دیدم این گداها همه جمع شدهاند و
صف بستهاند میخواهند بیایند به شهر همهشان با ذکر خدا ،میگفتند خدایا
به امید تو ،خدایا توکل بر تو ،روزی از توست .حظ کردم لذت بردم از
حالت آنها .باری شما هم در دکان را که باز میکنید به اعتماد خدا به توکل
بر خدا به امید خدا باشید خدایا به امید تو! در دکان را جاروب کنید آب
بپاشید پاک و پاکیزه کنید دکان که پاکیزه نیست مشتری رغبت نمیکند.
لچری و گندگی نکنید فرش پاکیزه ـ اقال پاک باشد ،اگر کهنه هست پاک
باشد ـ زیر پاتان بیندازید تا مشتری رغبت بکند .یکپاره خستها و لئامتها
رزق را کم میکند قلیانی ،آبی ،روی خوشی ،زبان شیرینی ،تا مردم میل
بکنند .این را هم عرض کنم که سالهاست مکرر میخواستم عرض کنم
حاال موقعش آمده میگویم ،توی بازار در دکانتان که آب میپاشید آب زیاد
نپاشید که اگر کسی بلغزد و زمین بخورد ضامن میشوید ،حیوانی به زمین
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بخورد جاییش عیب کند باری بیفتد چیزی از او بشکند بریزد فاسد شود
شما مشغولالذمه هستید و از عهده آن باید برآیید .باری چون الزم بود بگویم
گفتم دیگر خود میدانید .خالصه پس انسان میباید همهکارش را درست
بکند تا اینکه خداوند رزقش را از آسمان نازل کند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه یازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
سخن در معنی سموات و ارض بود و خواستم معنی آسمان و زمین را برای
شما عرض کنم تا اینکه عرض کردم خدا آنچه میخواهد در این ملک بکند
با اسباب میکند امام میفرماید ابی اهلل انیجری االشیاء اال باسبابها خدا قرار
نداده است در حکمت که جاری کند چیزی را بیسبب هر چیزی را خدا با
اسباب میکند و خدا صانع هم هست و این منافاتی با صانعبودن خدا ندارد
زرگر میساید با سوهان ،نجار میتراشد با تیشه ،سوراخ میکند با مته و
خودش هم زرگر و نجار است نه غیر او نهایت هر کاری را با اسباب آن کار
میکند نهایت اسباب را هم خدا میآفریند بعد با آن اسباب هرچه میخواهد
میکند بخالف کاسبها که اول اسبابها را فراهم نیاورده با وجودی که محتاج
به آنها هستند میخواهند کاری بکنند اگر شخص میخواهد ساعت بسازد با
چکش نعلبندی نمیشود این را شما بدانید که ابی اهلل انیجری االشیاء اال
باسبابها دیگر اگر شما میخواهید از خدا کاملتر و خوبتر باشید و حکمت
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شما بالغتر باشد این نخواهد شد و خدا اینطور قرار داده است در این ملک؛
شما میخواهید تحصیل علم نکرده شب خوابیده صبح برخیزید عالم به
حقایق اشیاء باشید؟ خدا چنین قرار نداده ،بلکه اینطور قرار داده که تعلم
بکنی و استادی داشته باشی و رفیقی داشته باشی تفکر بکنی و درس بخوانی
و در این اثنا ریاضت هم بکشی و به ریاضت مشاعر خود را صاف بکنی کار
هم بکنی آنوقت عالم بشوی .لکن حاال مردمان بیکاره بیغیرت میخواهند
بیاسباب کار را پیش ببرند و به جایی برسند نخواهند رسید .پس بدون اسباب
تحصیل علم عالم نخواهید شد بدون تحصیل اسباب ایمان مومن نخواهید
شد گمان مبر که از سر شب تا صبح بخوابی پفوپف کنی نه مطالعهای نه
فکری نه ذکری نه ایمانی نه قرآنی نه عبادتی تا سر آفتاب بخوابد و آنوقت
برخیزد و اهل جنت بشود که خدا کریم است .خدا کریم است لکن چه
دخلی به تو دارد خدا همانطور که کریم است و غفور و رحیم همانطور
رزاق هم هست همانطور که مالک دنیا است مالک آخرت هم هست
سلطنتی که در دنیا دارد همانطور سلطنتی در آخرت دارد چطور شد امر دنیا
را دقت میکنی و امر آخرت خود را دقت نمیکنی که خدا کریم است؟ پس
معلوم است دروغ میگویی خدا را کریم نمیدانی و این حرفها همه تسویالت
نفسانی و اسباب بیغیرتی است .میخواهید تحصیل جنت نکرده به جنت
روید از این قرار شما میخواهید افضل از محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و
صفحه | 155

آله باشید چراکه او به عبادت و عمل ،تحصیل جنت میکرد و تقرب به خدا
میجست امیرالمومنین سالماهلل علیه به زحمت قرب خدا را پیدا میکرد و
شما میخواهید بیزحمت قرب خدا را پیدا کنید پس شما از اینقرار خیلی
متشخصتر میخواهید باشید و حال آنکه امر چنین نیست.
این را هم بدانید که خارق عادت کار پیغمبران است و آن هم در هنگامی
که اظهار معجزه لزومی دارد و معجزه با اسباب ظاهری نیست اگرچه معجزه
هم بیاسباب نمیشود لکن با اسباب ظاهری نیست با اسباب باطنی است
حاال شماها میخواهید خارق عادت عالم به عمل بیاورید ادعای اعجاز
دارید؟ سرشب تا صبح بخوابید صبح برخیزید عالم به حقایق اشیاء باشید به
فسق و فجور میخواهید ولی کامل بشوید تعجب در این است که اظهار
باطن هم میکند میگوید فالنکس را باطن ما زد .باری ،پس خارق عادت
عالم ادعای نبوت است لیس لالنسان اال ماسعی نیست از برای انسان مگر
آنچه را که بکند آنچه را که زحمت کشیده و سعی کرده آن بگیرش میآید
بخواهی سعی نکرده و زحمت نکشیده چیزی بگیرت بیاید ادعای نبوت
داری و نبی نخواهید بود.
پس خداوند عالم در حکمت خود چنین قرار داده که آنچه در این عالم
میآفریند به اسباب بیافریند هرجا را که میخواهد بسوزاند با آتش بسوزاند
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هرچه را که میخواهد غرق کند با آب غرق میکند هرجا را که میخواهد
بروبد و بخشکاند با باد میکند هرجا را که میخواهد روشن کند با آفتاب
و چراغ روشن میکند هر بندهای را که میخواهد بیافریند با یک پدر و
مادری میآفریند .از این جهت در این عالم اسبابی چند قرار داده برای فیض
رساندن به زمین و هر فیض را که میخواهد به زمین برساند برای این فیض
اسبابی قرار داده و اسباب رسانیدن به زمین آسمان است ،فیض به تمام زمین
از آسمان میرسد .بالهایی که به اهل زمین میرسد از آسمان میآید و خداوند
آنچه را که میخواهد بکند به روحالقدس میفرماید و روحالقدس آن را به
ستارگان میگوید و ستارگان جاری میشوند به امر خدا و کارها را میکنند
و منجمان این عالم بطور کمال اطالع ندارند و جمیع ستارهها را نمیشناسند
و بر احوال و مزاج ستارهها اطالع پیدا نکردهاند و یک تیری به تاریکی
میاندازند و به گمان و تخمین چیزی میگویند اگر یکی به اتفاق راست
بیاید هزار بارش دروغ میشود بجهت آنکه علم ندارد به اوضاع آسمانی و
تأثیرات آنها و خداوند عالم است به آن اوضاع و ائمه طاهرین خبر از آن
اوضاع دارند چنانچه باید و غیر ایشان خبر ندارند.
چون سخن به اینجا رسید عرض میشود که خداوند عالم دو لوح آفریده یک
لوح را لوح قدر نامیده یک لوح را لوح قضا نامیده و در لوح قدر تقدیرات
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جمیع خالیق را آنجا نوشته و در لوح قضا احکام جمیع عباد را ثبت فرموده.
قضا یعنی حکم اما تقدیر آن است که مثال به شما میگوید اگر آمدی فالنچیز
را به تو میدهم اگر نیامدی نمیدهم اینجور حرف تقدیر است ولکن آن
حرفی که بیا بگیر و برو از قضا است مثال در لوح تقدیر نوشته که اگر مردم
بروند به زیارت سیدالشهداء علیه السالم عمرشان زیاد میشود عمر
سهسالهشان سیسال بشود و اگر نروند کم بشود عمر سیسالهشان سهسال
بشود در لوح قدر نوشته هرکه زیارت سیدالشهداء کرد عمر او طوالنی باد
هرکس زیارت سیدالشهداء نکرد عمر او کوتاه باد هرکس صله رحم بکند
عمر او دراز بشود هرکس قطع رحم کند عمر او کوتاه بشود و در سهجای
قرآن است که هرکس قطع صله رحم کند ملعون است و عمر قاطع رحم
کوتاه است و ملعون است و صله رحم را باید کرد اگرچه به یکسالم باشد.
همچنین در لوح قدر درباره هرکس نوشته مثال هرکه زهر بخورد بمیرد هرکه
نخورد نمیرد هرکه آب بخورد سیراب شود هرکه نان بخورد سیر شود هرکه
چنین کند چنان میشود وهکذا و اما در لوح قضا آنچه در آنجا هست حکما
میشود و حکم شده ،همانکه در لوح قضا نوشته میشود حکم میشود
آنجا ،ولکن اینقدر هست که تا به عمل نیامده و کاری نشده از این دو لوح
بسا آنکه چیزی را پاک میکنند و چیز دیگری ثبت میکنند یمحو اهلل مایشاء
و یثبت و عنده امالکتاب هرچه را نوشته اگر بخواهد محو میکند و هرچه
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را محو کرده اگر بخواهد دو مرتبه ثبت کند قادر است .مثل این دو لوح؛
میروید پیش مجتهدی استفتاء میکنید جواب مینویسد اگر چنین کردهای
مشغولالذمهای برو بده و اگر چنین نکردهای مشغولالذمه نیستی نباید بدهی
این یکمرتبه است و یکدفعه دیگر در پیش قاضی شاهد اقامه میشود و بر
او ثابت میشود به تو حکم میکند که مشغولالذمهای برو بده حکما باید
بدهی در پیش من ثابت شد و من هم قضا و حکم بر آن کردم که باید بدهی
و این است فرق مابین قضا و قدر .همچنین خداوند عالم در آسمان لوح
تقدیر خود را قرار داده آن را به دست مالئکه داده در خود آسمان حکمی از
برای زید و عمرو نمیشود در آنجا تقدیر میشود برای هرکس که فالنحالت
را دارد یا فالنطبیعت را دارد دیگر حاال هرکس آن حالت را دارد آن حکم
به او تعلق میگیرد و اما لوح قضا را به دست مالئکهای که در زمین هستند
داده و حکم از برای زید بخصوص در زمین کرده حکم آسمانی تقدیر است
و حکم زمینی قضا است و چون منجمان از آن لوحی که در دست مالئکه
زمینی است اطالع ندارند موافق لوح آسمانی خبری میدهند و چیزی
میگویند و خبر از لوح زمینی ندارند از این جهت است که بسا آنکه میشود
و بسا آنکه نمیشود از اینجهت تصدیق منجمان نباید کرد و هرکس تصدیق
منجمان کند تکذیب کرده محمد بن عبداهلل را صلی اهلل علیه و آله وسلم و
کافر شده بر آنچه به پیغمبر نازل شده بجهت آنکه منجمان که به آسمان باال
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نرفتهاند و علم ندارند از این دور خیالی میکنند چیزی را دانستهاند و صدهزار
چیز دیگر را ندانستهاند از این جهت حکمشان یقینی نیست.
باری ،مقصود این بود که خداوند آنچه را میخواهد در زمین جاری کند از
آسمان جاری میکند آسمان را باب تقدیر خود و باب رحمت خود و باب
فیض خود و باب مدد خود و باب انعام خود و باب عزت خود و باب قدرت
خود قرار داده جمیع آنچه به زمین میآید از آسمان میآید و خداوند فرستنده
از آسمان است و خدا گرداننده آسمان و ستارگان است نه این است که این
ستارهها از پیش خودشان خاصیتی دارند یا به اختیار خود میگردند بلکه خدا
را مالئکهای است که موکلند به آنها که به هر ستارهای چندین هزار ملک
موکل است و در هر آنی از خدا اذن تازهای میطلبند که او را به سمت مشرق
ببریم یا به سمت مغرب ببریم او را باال ببریم یا فرود بیاوریم تند بکشیم یا
کند بکشیم؟ و خداوند حکم میکند برای آنها در هر آنی و مالئکه این
ستارهها را به هر طوری که خدا اذنشان بدهد میکشند پس این آسمانها
اسباب فیض خدایند و از برای کارهایی که در زمین کرده میشود اینها
اسبابند و واسطهاند و خداوند مشیت خود را و قضا و قدر خود را در آنها
قرار داده و آنها را محل مشیت خود قرار داده و آنها را دست توانای خود
کرده این آسمانها را آئینه نماینده مشیت و اراده و قدر خود قرار داده و آنچه
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به مشیت خدا بگذرد که در این عالم جاری بشود اول آن را در آسمانها
جلوه میدهد بعد از آنجا فرو میفرستد به زمین.
امر این آسمانها بسیار عظیم است و چهبسیار جاهلند جمعی از شعرا که
خطابهای ناالیق به آسمانها میکنند بسا آنکه میگویند ای فلک خانهات
خراب شود ای آسمان تو سیدالشهداء را کشتی ای آسمان تو ابنزیاد را باال
بردی تو مطلب یزید را روا کردی! از این قرار که اینها میگویند نعوذ باهلل
آسمانها بدتر از یزید است و کشنده سیدالشهداء همان آسمان است پس
آسمان کافر است به خداوند عالم نعوذ باهلل و اگر چنین است خداوند عالم
آسمان را چگونه محل مشیت خود قرار داده و روزی را در آسمان قرار داده
و جنت را در آسمان قرار داده بهشت خود را در آسمان قرار داده است
آسمانها را مسکن مالئکه قرار داده است عزت به آسمانها داده و در کتاب
خود به آسمان قسم خورده والسماء ذات البروج قسم به آسمان که صاحب
برجها است پس بد گفتن به آسمانها و این عتابها و خطابها را به آسمانها
کردن جایز نیست امام میفرماید التسبوا الریاح فانها من نفس الرحمن دشنام
به باد مدهید که این باد از نفس رحمن است ائمه سالماهلل علیهم راضی نشدند
کسی به باد فحش بگوید بجهت اینکه این به امر خدا و حکم خدا جاری
میشود اینها چگونه جسارت میکنند به آسمانها و به عرش استوای خدا و
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کرسی رفعت خدا ،عرش و کرسی در همین آسمان و باالی همین آسمان
هستند و قلم و لوح خدا را و محل مشیت خدا را بدگویی میکنند و ناسزا
میگویند و اعظم نسبتهای قبیح را به این آسمان میدهند گاهی نسبت کشتن
انبیا را به او میدهند گاهی به او میگویند ای بیتمیز گاهی میگویند
کجرفتار وهکذا باز از راه جهالت و نادانی آنها را تابع میکنند برای هر فاسق
فاجر ظالمی ،شعر برای ظلمه و فساق و فجار میسازند و میگویند که آسمان
خم شده درگاه تو را ببوسد آفتاب گل میخ سراپرده تو است نمیدانم ستارهها
چهچیز تو هستند این نامربوطها چهچیز است این ناالیقها و ناسزاها چه حرف
است که به آسمانها میگویند؟ این آسمانها ملکوت خداوند عالمند و این
آسمانها محل جنات عدن هستند جنات سبعه در این آسمانها است قلم
خداوند در همین عرش گذارده شده لوح خداوند در همین کرسی است
جمیع خیرات در همین آسمانها است تو به چه رخصت و به چه جهت این
جسارت را کردی؟ اگرچه شعرا از روی شعور حرف نمیزنند بسا آنکه به
یک مرد فاسق فاجر میگویند قضا تابع فرمان تو است یا قدر مطیع امر تو
است نعوذ باهلل پس اینها جسارت میکنند ائمه راضی نشدند کسی به روزها
بد بگوید التعادوا االیام یکپاره جهال هستند مثال میگویند روز چهارشنبه
نحس است و بد است و فالن است تقصیر روز و شب چهچیز است؟ اعمال
تو است هر وقت بد عملی میکنی قضا و قدر خداوندی بر تو جاری میشود
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و گرفتار همان میشوی و هرگاه نیکی میکنی پاداش آن نصیب تو میشود.
هرکس طاعت میکند آسمان و زمین و روز و شب با او دوستند و هرکس
معصیت میکند آسمان و زمین و روز و شب به مقتضای عمل او با او دشمن
میشوند ولکن نمیتوان بد به آنها گفت چراکه محل مشیت خدایند .قدما
از روی جهالت حرفی گفتند متأخرین هم از آنها تقلید کردند و گفتند حاال
در حق آسمان و زمین و روز و شب این حرفها به حد کفر نمیرسد اما به
قضا و قدر بد گفتن به حد کفر هم میرسد نعوذ باهلل میگوید اگر رأیت قرار
بگیرد قضا چهکاره است این نامربوطها چهچیز است؟ پس نمیفهمند و
میگویند و در قضا و قدر باعث کفر میشود.
پس عرض میکنم این آسمانها را خدا سبب قرار داده است و سبب کلی از
برای خلق زمین و آنچه در زمین جاری میشود از آسمانها است از این جهت
در هنگام پرستش و عبودیت مردم را امر کرده دست خود را بسوی آسمان
بلند کنند اگرنه این است که آسمانها باب رحمت خدایند و مددها و فیضها
از آسمان میآید چرا دست بسوی آسمان بلند میکنی و حاجات خود را از
خدا میخواهی؟ بعد از حضرت آدم جمیع روی زمین کافر شدند مگر
اوصیای او که در جزیرهها پنهان بودند و همینطور بود تا در زمان ادریس و
او هم در میان مردم پنهان بود و در اول ادریس نبی نبود و هنوز مبعوث به
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نبوت نبود مردی بود ذکاوت زیادی داشت در میان جمع کثیری بود گفت
بیایید دعا کنیم خدا ما را هدایت کند و دین خود را به ما بیاموزد اول
دستهای خود را بر زمین گذاردند دعا کردند چیزی نشد دست به آسمان بلند
کردند آنوقت وحی به ادریس نازل شد از آسمان .پس معلوم است باب
رحمت خدا آسمان است در جمیع اطراف عالم رو به کعبه میکنی و نماز
میکنی بجهت آنکه کعبه دل است برای بدن این زمین و آنچه از آسمان فیض
میآید اول میآید به کعبه و از کعبه پهن میشود به اطراف عالم .تو میبینی
در اندرون تو هر چیزی از پیش روح تو بیاید میآید پیش دل تو و از دل تو
پهن میشود به سایر اعضای تو از این جهت جمیع مردم باید از اطراف رو به
کعبه کنند اما کسی که رفت باالی بام کعبه او چهکار باید بکند او به پشت
میخوابد روی خود را به آسمان بلند میکند رکوع به اشاره میکند سجود
به اشاره میکند و آسمان را قبله خود قرار میدهد پس کعبه قبله است برای
هرکس که بیرون کعبه است اما به آن حرم که داخل شدی قبله تو میشود
آسمان آنوقت دیگر هیچجای عالم قابل نیست برای قبله تو .و در سایر جاها
آسمان را قبله قرار ندادهاند بجهت آسانی از برای مردم و برای اینکه برای
مردم کلفت نباشد واال قبله آسمان است از این جهت خداوند بیتالمعمور را
در آسمان چهارم قرار داده و جمیع مالئکه آسمانها به طواف بیتالمعمور
میروند اهل آسمانها جمیعا دور بیتالمعمور طواف میکنند پس این
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فیالجمله شرحی بود بقدر اینکه شماها از ظاهر امر این آسمان اطالع پیدا
کنید و خاصیت آسمانها را بدانید و تا بدانید که خیلی حرمت از این آسمانها
باید داشت رو به آفتاب بول نباید کرد پشت به آفتاب بول نباید کرد رو به
ماه بول نباید کرد بجهت اینکه اینها را خداوند حرمت داده و اینها را بحسب
ظاهر دلیل اوقات عبادت خود قرار داده .غرض ،این آسمانها امرشان به این
عظمت و جالل است.
چون اینها را دانستی و ظاهر آسمانها را فهمیدی حال عرض میکنم از برای
این آسمانها باطنی است یعنی در تن این آسمانها روحی است که حرمت آن
به آن روح است حرمتی و شرافتی که از برای تن تو است بواسطه روح تو
است همچنین در تن این آسمانها روحی است که حرمت و شرافت آسمانها
به آن روح است این آسمانها جان دارند و زندهاند و حیاتی دارند که به آن
حرکت میکنند و شرف آسمانها به آن جان است و آن حیات اگر در تن این
آسمانها نباشد و از اینها او را بگیرند آسمانها جسمی میشوند بیحـس و
حرکت چنانچه در مابین نفختین عنایت را بر میدارند و این جان را از او
میگیرند آنوقت میمیرند این آسمانها یوم نطوی السماء کطی السجل
للکتب در آن روز آسمانها پیچیده میشود مثل طومار بجهت آنکه آن جان
از تن آنها بیرون میرود و عنایت خود را از آسمانها بر میدارند و آن جان که
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در تن این آسمانها است وجود مبارک امامزمان است صلواتاهلل علیه در هر
زمانی آن حجتی که در آن زمان است .در زمان حضرت رسول صلی اهلل علیه
و آله جان جهان او بود ،در زمان حضرت امیر جان جهان او بود ،در زمان
حضرت امامحسن و امامحسین و همچنین در زمان هر امامی آن امام جان
جهان بود تا اینکه در این زمان جان جهان امامزمان است صلواتاهلل و سالمه
علیه .مپندار که این عالم بیجان حرکت میکند و روح در تن ندارد اگر
روح در تن او نبود میگندید و عفونت میکرد و از یکدیگر میریخت و
شب و روز از پی یکدیگر نمیآمد و زمستان و تابستان برقرار نمیماند کوهها
قرار نمیگرفتند دریاها آرام نبودند از این است که اگر حجت نباشد در روی
زمین فرمودند لساخت االرض باهلها زمین اهل خود را فرو میبرد و عالم
فاسد میشد مثل اینکه جان اگر یک ساعت در تن نباشد بدن تو میمیرد
اعضای تو فاسد میشود و میگندد پس عالم را جانی است و عالمت اینکه
این عالم جان دارد این است که این عالم همهجایش زنده است و بطور
قاعده ،امر قدر خالیق بطور قاعده ،رزق مردم حیات مردم تولدشان مردنشان
عمرشان همه به نظم و قاعده؛ همین دلیل اینکه این عالم جان در تن دارد و
امامزمان است که جان جهان است پس این عالم زنده است و جمیع حرکاتش
به حرکتدادن امام تو است و جمیع سکونش به ساکنکردن امام تو است
بکم سکنت السواکن و تحرکت المتحرکات ای سادات من به شما ساکن
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شدند جمیع ساکنشوندگان که در ملک خدا هستند و به شما حرکت کردند
جمیع حرکتکنندگان که در ملک خدا هستند یعنی آسمانها به شما ساکن
شدند از این است که در زیارت ایشان در زیارت جامعه میخوانی بکم
یمسک السماء انتقع علی االرض اال باذنه یعنی به شما آلمحمد علیهم السالم
و بواسطه شما خدا آسمان را نگه میدارد که بر زمین نیفتد پس ایشانند ستون
این آسمان و زمین ،ایشانند جان این آسمان و زمین و تو میدانی که حرکت
هر بدنی به جان او است زیراکه اگر جان نباشد بدن به قاعده جاری نمیشود
این بدن به حکمت کاری نمیکند بلکه کاری نمیکند و از مرده کاری
نمیآید و آنچه در این عالم میبینی که همه موافق حکمت جاری میشود
زمستان درختها همه خشک است ده روز بیست روز میگذرد میبینی
درختها جمیعابرگ میکند آن جوانههای نازکی که در میان برگها قرار داده
شده است پیدا میشود و آن طراوت و شادابی در آنها ظاهر میشود شکوفه
میکند و گل میکند در روی زمین تعالیاهلل این چه قدرت است و این چه
حکمت است و این چه استیالء و تسلطی است که به این نظم و به این
حکمت اینها را زنده میکند که اگر جمیع مردم جمع شوند در تمام عمر
خود یک برگش را نمیتوانند بسازنند؟! و به اندکزمانی میبینی جمیع این
درختها شکوفه میکند برگ میکند و میوه میدهد .در جمیع عالم روزی
بسا آنکه صد هزار نطفه منعقد میشود یا کمتر یا بیشتر و هریک از آنها علقه
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میشود مضغه میشود عظام میشود تا حیوان میشود تا انسان میشود و اینها
همه از حیات این عالم است و حیات این عالم وجود مبارک امام است
صلواتاهلل علیه .و این حیات در جمیع ذره ذره این ملک است پس مپندار
که تو از امام خود دور هستی یا او تو را نمیبیند .به امام عرض کردند ما
حاجتی داشته باشیم میخواهیم به شما عرض کنیم دستمان به شما نمیرسد.
فرمودند لبهای خود را حرکت بدهید مطلب شما به ما میرسد .پس اگر تو
لب از لب برداشتی امام تو از تو مطلع است بجهت آنکه جان جهان آن
بزرگوار است پس کجا این طرف و آن طرف طلب امام خود میکنی امام تو
در پیش تو حاضر است،
یار نزدیکتر از من به من است
وین عجبتر که من از وی دورم

عبرت بگیر ،خضر یکی از شیعیان آن بزرگوار است و یکی از ارکان آن
حضرت است امام علیه السالم میفرماید هر وقت نام او را ببرید آن بزرگوار
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حاضر میشود .از این جهت سنت است که هر وقت نام خضر گفته میشود
به او سالم کنید هر وقت اسم خضر ذکر میشود بگویید «علیهالسالم» یا
«سالماهلل علیه» عرض سالم به او بکنید که حاضر میشود .حاال این تکلیف
را که کردهاند برای روی زمین کردهاند و خضر سالماهلل علیه یک نفس است
در هرجا نامش را ببرید حاضر میشود حاال ببین امام تو سالماهلل علیه که این
بزرگوار شیعه او است حضور او در عالم چگونه است و چگونه در همهجا
حاضر و ناظر است؟ پس امام خود را همیشه حاضر و ناظر بدانید کجا
میگریزی از او؟ توی خانه میروی حاضر و ناظر تو است و در آن پستو
میروی حاضر و ناظر تو است .و انصافا اگر ما از نوکران او حیا بکنیم و
بخواهیم که نوکران او بر فسق و فجور ما اطالع پیدا نکنند نهایت حماقت
است که از خود او حیا نکنیم و در خانه تنهایی حرمت برای امام خود
نگذاریم .پس شیعه باید در عالنیه و پنهان امام خود را مراقب و حاضر و
ناظر بداند اگر چنین نباشد چگونه شهداء دار الفنا میشوند و ایشان شاهدند
و در روز قیامت باید شهادت بدهند و کسی که شهادت میدهد باید دیده
باشد و شهادت بدهد واال شهادت او مقبول نیست و ایشان شهداء دار الفنا
هستند یعنی حاضر و ناظرند و میببینند و شهادت میدهند مله ابیکم ابرهیم
هو سمیکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و
تکونوا شهداء علی الناس پیغمبر گواه بر ائمه است و ایشان گواهانند بر باقی
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مردم و خداوند آلمحمد علیهم السالم را گواهان بر جمیع خلق قرار داده.
کسی بر در خانه یکی از ائمه در زد حضرت فرمودند به کنیزکی برو در را
باز کن کنیز رفت و در را باز کرد آن شخص دستی به دست آن کنیز گرفت
حضرت یکمرتبه از توی خانه صدا بلند فرمودند که یافالن تو گمان کردی
که در و دیوار برای ما حجاب میشوند و ما نمیبینیم شما را؟ دست او را
رها کن .همچنین یکی از دوستان اسمش رمیله بود فرمودند یا رمیله هر وقت
شما ناخوش میشوید به ناخوششدن شما ما ناخوش میشویم .امام شما
محزون میشود به حزن شما .پس امام شما شاهد و مطلع بر خفایای امور
شما است پس مومن باید مراقب امام خود باشد و دایم خود را در حضور او
بداند و ادب را منظور دارد و معصیت و نافرمانی آن بزرگوار را نکند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه دوازدهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره اول بود و در فقره اول سخن در معنی
سماوات و ارض بود مقصود این بود که معنیهای آسمان و زمین را بقدری
که میتوان در این مجلس عرض کرد به عرض شما برسانم و چون معنیهای
باطن را نمیشود فهمید مگر اینکه ظاهر آنها را بفهمید از اینجهت قدری از
آسمان و زمین را عرض کردم و حاصلش این بود که خداوند عالم در
حکمت بالغه خود چنین قرار داده که آنچه را که در ملک خود به عمل
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میآورد با اسبابی چند به عمل آورد بیاسباب قرار نداده کاری بکند .تو را
هم چنین خلق کرده آنچه میکنی با اسباب میکنی تو را آیت خود قرار داده
تا تو از خودت پی به او ببری و تو جمیع کارهایت را با اسباب میکنی .بسا
آنکه بعضی مردم خود را گم کردهاند و خود را همین بدن انگاشتهاند و زید
را همین بدن میدانند و از جان خود غافلند ولکن اگر بدانند زید آن جان
است و این تن آلت است برای او تو اگر میبینی میبینی با چشم خودت و
چشم غیر از تو است و تو غیر از آلتی ،گوش برای شنیدن است و غیر تو
است دست تو آلتی است پای تو آلتی است و تو هر کاری که میکنی با آالت
آن کار را میکنی و معنی ندارد کسی کاری را با ذات خود بکند ذات تو
ذات تو است آن کار تو نیست کارهای تو با اسباب و آالت کرده میشود.
همچنین خداوند عالم آنچه را میکند با اسباب میکند و برای هیچکاری
ذات خدا به حرکت در نمیآید خدا مثل دست تو که نیست که برای کاری
به حرکت در آید بلکه منزه و مبرا است از تغیر و متغیر نمیشود از حال خود
ابدا و آنچه را که میکند با اسباب میکند چنانکه با آتش میسوزاند خداست
سوزاننده ولی با آتش ،خدا غرق میکند ولی با آب ،خدا پراکنده میکند ولی
با باد ،خدا میپوشاند ولی با خاک ،همچنین با هر چیزی کاری را میکند.
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چون سخن به اینجا رسید متذکر این شدم که این را عرض کنم حذر کنید
صدهزار حذر از اینکه چشم امیدی به اسباب داشته باشید میخواهم بدانم
آیا با همهکس معامله درست باید کرد و با خدا باید خالف کرد .آیا تو
انگشتر خود را به چکش و دم و کوره میدهی یا به زرگر ،امید به زرگر
داری که به زودی بدهد یا به اسباب ،خائف از زرگر هستی تلف بکند یا از
اسباب ،آنچه حوائج داری به زرگر میگویی یا به اسباب ،البته کار تو با
زرگر است و هیچکاری به اسباب نداری .حاال چگونه شد با هرکس که
معامله میکنی با خود او معامله میکنی و با خدای جبار که معامله میکنی
چشمت به اسباب است؟ پس نباید از هیچ آلتی از این آالت اندیشه داشت و
به هیچ آلتی از این آالت نباید امیدوار بود از هیچ آلتی حاجت نباید خواست
پس باید امید تو به خداوند باشد خوف تو باید از خدا باشد حاجات خود را
باید به خدا عرض کنی اگرچه میدانی که زرگر اگر بتراشد با سوهان
میتراشد اگر سوراخ میکند با مته میکند اگر بکوبد با چکش میکوبد لکن
امید به زرگر داری نه به چکش و مته و سوهان .همچنین اگرچه خدا
میسوزاند لکن با آتش ،خدا پراکنده میکند با باد ،و تر میکند با آب ،لکن
باید از خود او ترسید بخود او امیدوار بود شریکی برای او نباید قرار داد دل
به اسباب نباید بست مطلقا از جمیع اسباب شخص باید منقطع باشد و عرض
حاجت به خداوند عالم بکند و بس.
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یکدفعه مثلی عامیانه عرض کردهام برای حرکتکردن این اسباب و
پنهانبودن حرکتدهندهای که اینها را به حرکت درمیآورد و آن این است
که در خانه شمشیر بسیار چماق بسیار چوب بسیار کارد بسیار حربههای
بسیار باشد و جن بسیار در این خانه باشند و این جنیان این چوب و چماقها
را برداشته باشند بجنبانند و حرکت بدهند و به یکدیگر حمله کنند و آنها را
بر هم بزنند حاال تو چشمت میبیند اینها را و نمیبیند که کی حرکت میدهد
اینها را و بسا نادان که خیال میکند این شمشیر و کارد و چوب و چماق
جان دارد وانگهی که ببیند اینها را که موافق حکمت حرکت میکنند و
نمیبیند مدبری را که از پس این اوضاع است .همچنین است حال مردم خدا
را نشناختهاند میبینند اوضاع این عالم همه موافق حکمت حرکت میکند
نمیدانند این آسمان را که به حرکت در میآورد؟ و این زمین را که نگاه
میدارد؟ این آفتاب و ماه را که غروب و طلوع میدهد؟ میپندارند اینها از
خود جانی و حرکتی دارند حاشا مثل اینها آن آالت و ادوات است که حرکت
میکنند آنجا جن را نمیبینی خیال میکنی آن آالت و ادوات خود بخود
حرکت میکنند اینجا هم صانع را نمیبینی خیال میکنی این اوضاع خود
بخود میگردد واال یکذره در این عالم حرکت نمیکند مگر آنکه خداوند
عالم آن را حرکت میدهد.
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اگر تیغ عالم بجنبد ز جای
نبرد رگی تا نخواهد خدای

تا خداوند عالم مشیتش قرار نگیرد یک سر سوزن در این عالم از حال خود
متغیر نمیشود .این است که میفرماید ما من شیء فی االرض و ال فی السماء
اال بسبعه بمشیه و اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب فمن کان یزعم
انه یقدر علی نقص واحده فقد اشرک هیچچیز در آسمان و زمین واقع
نمیشود مگر به هفت شرط به مشیت خدا و اراده خدا و قدر خدا و قضاء
خدا و اذنی از خدا و اجلی که خدا برای او معین کرده باشد و در لوح محفوظ
و در کتاب خدا ثبت شود پس هیچچیز از جای خود حرکت نمیکند مگر
به مشیت خداوند عالم جلشأنه پس بعد از آنیکه انسان چنین دانست
حرکتدهنده را باید ببیند نه آن حرکات را .در ساعت اینهمه چرخی که
میبینی که به انواع و اقسام میگردد از برای همه اینها حرکتدهندهای هست
که آن فنر است که همه را میگرداند که هریک را به نظمی به شمارهای به
اندازهای او میگرداند .همچنین از برای ساعت بزرگ که این عالم باشد
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یکفنری است که آن حکم خداوند عالم باشد که همه را او میگرداند و
چنان اهل این عالم را به مشیت و اراده خود کوک کرده است که میبینی
این آسمانها موافق حکمت به اندازه میگردد و این آفتاب و ماه به حکمت
طلوع و غروب میکند روز را به شب میآورد و شب را روز میکند و این
صفحه زمین را ساکن و برقرار فرموده و جمیع حوادث و بالها و اجلها و
نعمتهایی که هست همه اینها را به نظم و حکمت جاری میکند و هیچچیز
از جای خود حرکت نمیکند مگر به حکم خدا و امر خدا پس رو به کارکن
کنید و گرداننده این اوضاع را بشناسید و از او امید داشته باشید .مشهور
است که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله از پیرزالی پرسیدند خدا را چطور
شناختهای؟ پیرزال دست از چرخ خود برداشت گفت یعنی اینطور شناختهام
که چنانچه این چرخی را که من میگردانم اگر دست برداشتم از حرکت
میافتد دانستم این عالم هم چرخانندهای دارد که این اوضاع را میگرداند
که اگر دست بردارد همه از حرکت میافتند.
باری ،مقصود این بود که باید امیدوار به گرداننده این فلک دوار باشید نه
اینکه امید به آفتاب و ماه و ستارگان داشته باشید .نبی آمد قومی را از
آفتابپرستی وا داشت قومی را از ماه و ستارهپرستی وا داشت قومی را از
پرستیدن هفت کوکب باز داشت قومی را از پرستیدن حیوانات باز داشت که
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گاو میپرستیدند ،از پرستیدن بتهای جمادی که از سنگ و چوب و طال و
نقره میساختند باز داشت هریک از این مردم را که به غیر خدا گرویده بودند
آنها همه را از عبادت باز داشت و همه را از آن معبودها روگردان کرد و همه
را به عبادت خدای وا داشت .در دعا است و اشهد ان کل معبود ممادون
عرشک الی منتهی قرار ارضک السابعه السفلی باطل مضمحل ماخال وجهک
الکریم خدایا دین من و اقرار من این است و شهادت میدهم که هر معبودی
از نزد عرش گرفته تا فرش تا زمین هفتمی باطل و ناچیز و نابود و مضمحلند
مگر رخساره تو ای خدای من ،مگر تو ای خداوند که تو معبودی هستی که
باطل و مضمحل نمیشوی .از اینجا بدان این مسئله را که هرکس از غیر خدا
خائف باشد از بتی خائف شده هرکس به غیر خدا امیدوار شد بتی را برای
خود گرفته و به آن امیدوار شده هرکس محبت به غیر خدا پیدا کرد محبت
به بتی پیدا کرده است .در حقیقت اغلب مردم مشرکند مگر مومن و
خداپرست موحد .این را من نگفتم بلکه در قرآن است که و مایومن اکثرهم
باهلل اال و هم مشرکون از جمله شرکهاشان اینها بود که عرض کردم .باری
مقصود این بود که اگرچه خداوند آنچه را که میکند به اسباب میکند لکن
شما چشم از اسباب بپوشید و به چکش و سندان دل نبندید .به خود زرگر
امیدوار باشید و موحد باشید.
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باری خدایی که قرار داده که آنچه را میکند با اسباب بکند اسباب بزرگی
فراهم آورده که این آسمانها است و این آسمانها را سبب قرار داده برای زمین
و اهل آن در رسانیدن فیضها و مددها و آنچه میخواهد برای زمین و اهل
زمین برساند بواسطه آسمانها میرساند .این است که فرمودند خداوند عالم
هر امری را که میخواهد بکند آن امر به روحالقدس القا میشود و
روحالقدس القا میکند به ستارگان و ستارگان جاری میشوند به امر خدا
هرکس بشناسد آن ستارگان را و حرکت آن ستارگان و مزاج آن ستارگان و
اقترانهای آنها را و قرانات آنها را بطور حقیقت ،او میداند که خدا چه اراده
کرده و خدا چهچیز حکم کرده و دانستن این علم در خور هرکس نیست.
نه هرکس ادعای نجومی بکند یا تقویمی بخواند این علم را میداند حاشا
بلکه برای این علم خداوند خلق کرده اهلی و اهل این علم بطور حقیقت
محمد و آلمحمدند علیهم السالم که ایشانند که نگاه میکنند به این الواح
آسمانها و رقم ستارهها در این لوح آسمان ،و نگاه میکنند از پس و پیش
گذاردهشدن این ستارهها که چه بر این لوح نوشته شده .این ستارهها که بر
آسمان میبینی خط تقدیر است که بر این لوح نوشته شده .مثلی عرض میکنم
اگر شما چند دانه ریال داشته باشید اینها را در روی زمین کنار هم بچینید
مثال دهعدد را راست بگذارید کنار هم نه این است که «الف» میشود
چندتای دیگرش را کنار هم بگذارید از پهنا و دو طرفش را باال ببرید «با»
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میشود چندتای دیگرش را کنار هم بچینید بطور حلقه و سرش را هم از آن
طرف برگردانید «جیم» میشود چندتای دیگرش را کنار هم بچینید که
قدریش را از پهنا راست کنار هم بچینید و قدریش را کج «دال» میشود
وهکذا اگر طور دیگر بچینید «ابجد» میشود طور دیگر «هوز» میشود
وهکذا کلمات دیگر و با این ریالها میتوان نوشت هر چیز را و هر خط را.
و چنانکه به خط نسخ میشود به خط شکسته هم میشود به خطهای دیگر
هم میشود به خط فرنگی هم میشود به خطهای دیگری که هست به همه
خط میشود و چنانکه متصل میتوان نوشت منفصل هم میتوان نوشت .حاال
تو چه میدانی بر این لوح تقدیر از این ریالهای ستارهها چه نوشته شده یکپاره
خطهای کج و واج به نظر تو میآید چراکه نمیتوانی بخوانی و آنهایی که
این خط را میخوانند میبینند امروز خطی نوشته فردا اینها را میگردانند
طوری دیگر نوشته شد و همه روزه را میخوانند و میدانند و اینها هستند
جماعتی که خط تقدیر را میتوانند بخوانند و نگاه میکنند بر آسمان و از
خواندن این الوح حکم میکنند به تقدیرات خدا .و اما این منجمان دیگر که
مجوسان باشند یا فرنگیان یا مسلمانان جهال اینها چه میدانند خط تقدیر
چیست؟ و چگونه میتوانند بفهمند ارقام این آسمان را؟ و حال آنکه بعضی
را میبینند و بعضی را نمیبینند .و بیشتر را نمیبینند بعضی را میشناسند و
بعضی را نمیشناسند و بیشتر را نمیشناسند .و این علم در نزد محمد و
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آلمحمد است علیهم السالم و بعد از آن آنچه خداوند عالم در این آسمان
مقدر کرد و بر این لوح نوشت آنوقت از آسمان مالئکه نازل میشوند بر
حسب آن تقدیر و میآورند مددهای خدا و فیضها و امرها و نهیهای او را بر
زمین و بر هر موضعی چنانکه شایست و بایست امر را جاری میکنند و اگر
موضع آن را به حقیقت بخواهی آن امام تو است صلواتاهلل علیه اول جمع
میشوند نزد امام تو و نازل میشوند بر قلب امام تو این است که در زیارت
میخوانی اراده اهلل فی مقادیر اموره تهبط الیکم و فی بیوتکم الصادر عمافصل
من احکام العباد جمیع آن ارادههای خدا و جمیع آن تقدیرات خدا را مالئکه
میآورند به حکم خدا و میآورند پیش امام تو و خدا یک سوره در قرآن در
این خصوص نازل کرده و آن اعظم فضائل ایشان است و آن این است بسم
اهلل الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیله القدر و ماادریک ما لیله القدر لیله القدر
خیر من الف شهر تنزل الملئکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سالم هی
حتی مطلع الفجر آن مالئکه با روحالقدس جمیع آنها نازل میشوند پیش امام
تو و علم آن تقدیرات را جمیعا حاضر میکنند پیش امام تو و امام بر جزئی و
کلی آنها اطالع پیدا میکند بعد از آن از آن موضعی که امام است از آنجا
مالئکه منتشر میشوند و پهن میشوند بسوی ممالک زمین در اطراف عالم
و امر و نهی خدا را جمیعا از خانه آلمحمد علیهم السالم پهن میکنند .این
است که ایشانند قلب موجودات و ایشانند کعبه خالیق و ایشانند مبدأ و
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مرجع جمیع خلق آنچه از پیش خدا میآید اول از پیش این بزرگواران میآید
بعد از آن میآید پیش تو .پس مپندار در تو چیزی پیدا بشود مگر به اذن خدا
و امام تو و مپندار چیزی به حرکت در آید مگر به امر امام تو یا ساکن شود
مگر به امر امام تو در زیارت ایشان میخوانی بکم تحرکت المتحرکات و
سکنت السواکن پس جمیع چیزهایی که برای تو و در تو پیدا میشود اصلش
از امام تو است فرعش از امام تو است .مبدئش منتهاش همه از امام تو و به
حکم امام تو است و هیچ چیز در روی زمین پیدا نمیشود مگر به حکم امام
تو بجهت آنکه امام تو است محل مشیت پروردگار عالم و اراده خداوند
عالم است .در همین ظاهر چنانکه عرض کردم حکم جمیع خلق اول نازل
میشود بر قلب امام آنوقت رخصت میدهد مالئکه را که به اطراف پهن
شوند هر ملکی را به هر سمتی که میباید میفرستد و آنچه به اذن امام علیه
السالم باید بشود میشود .نقلی عرض کنم تا عبرت بگیرید و ببینید که
مردم چقدر غافلند و خبر از جایی ندارند.
دریا به وجود خویش موجی دارد
خس پندارد که این کشاکش از اوست
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خیالتان میرسد این اوضاع خود بخود میگردد و حرکات و سکنات این
عالم خود بخود میشود و از پس این اوضاع نمیدانید چه خبر است.
در زمان حضرت امام زینالعابدین علیه السالم جابر جعفی یکی از اصحاب
آن حضرت بود رفت خدمت آن حضرت شکوه کرد از طغیان سنیان و از
زیادتی اذیتشان به شیعیان .فرمودند فردا بیا و رو کردند به حضرت باقر که
فردا میروی در خانه و آن حقه را میآوری و آن خیط زرد را یعنی آن خیاطه
زرد را از توی آن بیرون میآوری و اندک حرکتی به آن میدهی جابر آن شب
از شوق اینکه فردا چه خواهند کرد خواب نرفت تا صبح صبح آمد حضرت
باقر رفتند حقه را آوردند با جابر رفتند باالی پشت بام مسجد جامع جابر
میگوید در حقه را باز کردند خیاطه زردی در آن حقه بود آن را با نهایت
آرامی بیرون آوردند و یک سر آن را به من دادند و فرمودند نگاه دار لکن
مبادا حرکت بدهی و یکسر دیگر آن را خودشان گرفتند و چنان حرکت
آهستهای به آن خیاطه دادند که به نظر نیامد که گویا حرکت ندادند من
عرض کردم حاال از این چه شد؟ فرمودند برو سر دیوار نگاه کن جابر رفت
سر دیوار نگاه کرد دید در مدینه یک زلزله عظیمی شده است که مردم
جمیعا به فغان آمده بودند و میدویدند در کوچهها و فریاد میزدند و هنگامه
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غریبی در میان آنها برپا شده بود همه مشغول توبه و استغفار یکی میگفت
قیامت شده است یکی میگفت عمر دنیا به آخر رسیده است حاال همه عالم
خراب میشود .جابر آمد خدمت حضرت باقر یک حرکت دیگر آهسته که
به آن خیاطه دادند باز رفت سر دیوار دید هنگامه عظیمتر شده زلزله شدیدتر
شده به حدی که زنهای مخدره عروسهای تازه به حجله رفته دخترهای
باعفت همه بیاختیار از خانهها بیرون آمده بودند و در کوچهها و بازارها
میدویدند و بزرگ و کوچک و زن و مرد همه به فریاد و فغان آمدهاند اغلب
خانهها خراب شده است هرکسی از مردم یکچیزی میگوید یکی میگوید
گفتم اینقدر گناه مکنید یکی میگفت حاال است که زمین سرنگون شود
یکی میگوید از بس معصیت کردید حاال عذاب خدا نازل شده است و مردم
را هالک میکند تا وقتی که چنان دانستند که جمیعا هالک میشوند و دیگر
چارهای ندارند رفتند خدمت امام علیه السالم عرض کردند یاابن رسولاهلل
امت جد تو تلف شدند داد و بیداد میکردند و هیچ خبر نداشتند که چطور
شد که همچو شد کی گله کرده کی خواهش کرده کی همچو کرده است.
حاال چنینند این مردم نمیدانند چه شد ،میگوید امسال باران نیامد
خشکسال شد .دیگر نمیداند که چطور شده که باران از باریدن منع شده
و نفرستاده یا میگوید زلزله شد دیگر خبر ندارد از آنکسی که این عالم را
حرکت میدهد و از غیب به این عالم ناظر است و اعمال مردم و معامالت
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آنها را با خدا و خلق میبیند و هر امتی را به جزای خود میرساند .پس جزع
میکنید شما بسوی چکشها و سندانها و پیش زید و عمرو میروید از آنها
چیزی میخواهید؟ رو کنید بسوی کننده این کارها و گرداننده این اسباب
و استغفار بسوی او کنید و از او خواهش بکنید رفع بالها و ظلمها را و دفع
اعراض و امراض را که همه کارها را او میکند.
مثلی دیگر عرض کنم آیا نشنیدهاید که عیسی روزی میگذشت به شخص
زعیمی رسید دید بیلی دارد و زمین را میکند عیسی دعا کرد خدایا حرص
را از این مرد بگیر فیالفور آن مرد زعیم به کناری رفت و بیل را انداخت و
دراز کشید و خوابید چون بر این حالت ساعتی گذشت عیسی دعا کرد که
خدایا حرص او را به او رد کن آن شخص دو مرتبه برخاست و رفت بیل را
برداشت و مشغول زمینکندن شد حضرت عیسی رفتند پیش او فرمودند ای
مرد بگو ببینم تو اول بیل میزدی چطور شد بیل را انداختی و آمدی خوابیدی
گفت داشتم کار میکردم حاال خیالش میرسد که به قوه خودش کاری
میتوانست بکند و کاری میکرده گفت داشتم کار میکردم فکر کردم ببین
میگوید فکر کردم نمیداند چطور شد که این فکر آمد.
دریا به وجود خویش موجی دارد
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خس پندارد که این کشاکش با اوست

خیالش فکر کرده است گفت فکر کردم دیدم من پیر شدهام و عمرم تمام
شده و بقدر آنکه تا آخر عمرم بخورم دارم چه ضرور اینهمه زحمت به خود
بدهم میروم یکگوشهای وا کشم تا این چند روز آخر عمری راحت باشم.
فرمودند چه شد که دو مرتبه برخاستی و مشغول شدی .گفت فکر کردم
حاال خیالش میرسد فکر آمد نمیداند کی فکر را آورده گفت فکر کردم
دیدم که آدم تا زنده است باید یک کاری بکند آدم زنده زندگانی میخواهد
دیگر اینجا دلیل هم برایش پیدا شد داللتهای دیگر از این فکر برایش آمد
خبر ندارد این فکر را کسی دیگر آورده دلیلهاش را هم کسی دیگر میتراشد
و توی ذهن میآورد و کسی دیگر بعضی از آن دلیلهاش را بهتر میبیند و
اختیار میکند .عبرت بگیرید از این حکایت که چهبسیار دستها که باال
میرود و کسی دیگر باال برده میپرسی چرا باال بردی؟ میگوید فکر کردم
اما خبر ندارد گرداننده فکر دیگری است یا میگوید دلم خواست و خبر
ندارد دل در دست دیگری است گرداننده دل خودش نیست نه فکرش دست
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خودش است نه خیالش نه دلش نه بدنش نه اعضا و جوارحش اینها همهاش
خیاالت وهمی است .آن مدبر خیالها و فکرها آن حرکتدهنده رگها و
استخوانها زیر و رو کننده حالها او از پی این اوضاع مشغول کار است و
ماها خیالمان میرسد که خودمان مردی هستیم و کارها را خودمان میکنیم.
پس اگر این معرفت برای ما و شما پیدا شد آنوقت درست این است که در
جمیع احوال ملتجی به امام خود علیه السالم بشویم نه به اسباب اگرچه امام
هم سببی است لکن سببی اعظم است و معامله با او معامله با خداست التجای
به او التجای به خداست خوف از او خوف از خداست رجای به او رجای به
خداست مسئلت از او مسئلت از خداست پس در جمیع احوال رو به امام
خود باید بکنید و ملتجی به امام خود بشوید حاجات خود را به او عرض
کنید و قضای آنها را از او بخواهید و بدانید که مالک حرکت و سکون و
عطا و منع و جمیع آنچه هست امام شما است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه سیزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
سخن در تفسیر این آیه شریفه در فقره اوالی این آیه بود و در آن فقره سخن
در معنی سموات و ارض بود ظاهر آسمان و زمین را عرض کردم و از برای
این آسمان و زمین باطنها است باطنی باالی باطنی حاال از جمله باطنهای
آسمان و زمین یکی این است که مراد از آسمان مشیت خداوند عالم است
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جلشأنه و مراد از زمین ارض عالم امکان است و چنانکه در ظاهر جمیع
فیضها و مددها و انوار الهی از آسمان ظاهر به زمین میآید همچنین جمیع
فیضها و مددها از آسمان مشیت به زمین امکان فرود میآید و جمیع ممکنات
از ارض امکان بواسطه انوار مشیت که آسمان است سر بیرون آوردند و از
این پدر و مادر جمیعا تولد نمودند .آیا نشنیدهای که حکماء سلف گفتهاند
که آسمانها آبای علوی است و زمینها امهات سفلی؟ آنها پدرند و اینها مادر
و از برای اینها موالیدی است که از اینها تولد کردهاند و موالید آنها جمادات
و معدنها هستند و گیاهها هستند پس آسمان پدر است و زمین مادر است و
این جمادات و معدنها و گیاهها و حیوانها و انسانها جمیعا اوالد این پدر و
مادرند .حال همچنین آسمانهای مشیت خداوند عالم بر زمین امکان گردش
کرد و امکان همین چیزهایی است که موجودند و هستند و جمیع آنچه هست
ممکن است این چیزها که واجبالوجود نیستند خدا واجبالوجود است
نمیبینی اینها را که ممکن است باشند و ممکن است نباشند ،ممکن است
زنده باشند ممکن است بمیرند ممکن است دانا باشند ممکن است نادان
باشند اما خداوند عالم وجودش واجب است نمیشود بگویی ممکن است
خدا باشد ممکن است خدا نباشد ممکن است خدا عالم باشد ممکن است
جاهل باشد اگر چنین چیزی بگویی کفر میشود و تو به گفتن آن کافر
میشوی پس خدا واجب است و هرچه غیر از خداست ممکن است پس
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آسمان مشیت بر این زمین امکان گردید و انوار خود را بر آنها تابید و فیضها
و مددهای خود را به آنها رسانید و چنانکه در ظاهر این آسمان گرد این زمین
را گرفته و از همهطرف احاطه بر زمین دارد همچنین در باطن مشیت خداوند
عالم احاطه به جمیع عالم امکان دارد و گرد آنها را گرفته و از همهطرف او
و از هر جهتی از جهات او احاطه بر او کرده و انوار خود را بر آنها میتابد و
گیاه ممکنات را و موالید آن عالم را از آن زمین بیرون میآورد و همه
موجودات و مخلوقات گیاه آن عالمند و همه از زمین امکان روییده شدهاند
نمیبینی خداوند عالم میفرماید و اهلل انبتکم من االرض نباتا خداوند عالم
شما را از زمین امکان رویانیده رویانیدنی .خالصه آنچه که هست موالید آن
عالم است چه عرض کنم که از فهم عوام باالتر میرود و مطلب دقیق است
و مسئله مشکل و عوام از آن بهره نمیبرند و از برای خواص هم که اشارهای
عرض شد.
باز از جمله باطنهای آسمان و زمین این است که مراد از آسمان وجود مبارک
محمد است صلی اهلل علیه و آله و مراد از زمین امیرالمومنین و ائمه طاهرین
و فاطمه صدیقه است صلوات اهلل علیهم اجمعین .و به نظری دیگر زمین
همان صدیقه طاهره فاطمه زهرا سالماهلل علیها است و آسمان حقیقت محمد
است صلی اهلل علیه و آله که محیط به اوست و گرد او را گرفته و جمیع
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انوار خود را بر او تابانیده و فیضها و مددهای خود را به او رسانیده و موالید
این عالم ائمه طاهرینند سالماهلل علیهم که از این ارض مقدسه طیبه طاهره
بیرون آمدهاند و چنانچه در ظاهر موالید این آسمان و زمین در زمینند همچنین
در آن عالم هم وجود مبارک محمد صلی اهلل علیه و آله آسمان است و فاطمه
صدیقه زمین است و ائمه هم که موالید آن عالمند و از آن زمین تولد کردهاند
در زمین آن عالمند و مرتبه پیغمبر باالی مرتبه ائمه طاهرین است و محیط به
آنها است و فیضها و مددها اول به پیغمبر میرسد بعد از او به ایشان و هرگز
ائمه طاهرین سالماهلل علیهم اجمعین به رتبه پیغمبر نمیرسند.
چون الزم است این را عرض کنم؛ مبادا خیال کنید چنانکه بعضی از جهال
خیال میکنند که حضرت امیر اشرف از حضرت پیغمبر است و رتبه والیت
باالتر از رتبه نبوت است حاشا چگونه همچه چیزی میشود خود حضرت
امیر میفرماید انا عبد من عبید محمد من بندهای هستم از بندگان محمد و
حضرت امیر ندارد چیزی مگر آنکه از پیغمبر به او میرسد زیراکه او هم
یکی از امت آن حضرت است و پیغمبر پیغمبر اوست و او رعیت پیغمبر و
امت اوست .پیغمبر سلطان و پادشاه است و از جانب خدا حاکم بر جمیع
مخلوقات است و حضرت امیر وزیر اوست و ولی اوست و عطا میکند حق
هر صاحبحقی را و میرساند رزق هر مخلوقی را و معنی والیت همین است
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اما پیغمبر صاحب حکم و سلطنت است بر امیرالمومنین پس والیت حضرت
امیر اشرف از نبوت پیغمبر نیست .و اگر مقصود آن والیتی است که
مخصوص خدا است که هنالک الوالیه هلل الحق آن والیت را امیرالمومنین
ندارد .چگونه داشته باشد و حال آنکه آن والیتی است که بر امیرالمومنین و
پیغمبر هردو و بر باقی ائمه و بر جمیع انبیاء و اولیاء خدا آن والیت را دارد
یعنی اولی است به آنها از خود آنها و رتبه والیت امیرالمومنین دخلی به این
مقام ندارد آن مقامی است که در زیر مقام نبوت افتاده و نبوت و والیت و
سایر مقامات در تحت والیه اهلل افتاده و خدا ولی همه آنهاست حاال دیگر
نشستن و یکپاره چرندها بافتن که امیرالمومنین اشرف از پیغمبر است و
والیت اشرف از نبوت است اینها نامربوط است و کفر و زندقه .خود حضرت
امیر میفرماید انا عبد من عبید محمد دیگر کاسه از آش گرمتر معنی ندارد.
یکپاره عرفا پیدا شدهاند یعنی توی همین رفقای خودمان نه جای دیگر که
بعضی کلمات و الفاظ را شنیدهاند و آنها را هم همان لفظهاش را یاد گرفتهاند
یکگوشهای که مینشینند بنا میکنند آنها را گفتن و عرفان بافتن و عالوه
بر آنها نتیجههای عجیب از توی آن الفاظ بیرون آوردن و چیزهای چند گفتن
که خدا و رسول و ائمه و مشایخ از آن بیزارند نتیجه گرفتنهاشان بعینه مثل
نتیجهگرفتن آن مردکه میماند و بد نیست که عرض کنم شخصی برای او
میهمانی آمد از او پرسید چهچیز میل داری بروم برایت بگیرم گفت مسکه
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آن صاحبخانه رفت بازار در دکان مسکهای گفت مسکه خوبی بده گفت
مسکهای دارم مثل روغن این پیش خودش گفت یقین روغن بهتر است از
مسکه که وقتی میخواهد تعریف مسکه خود را بکند او را تشبیه به روغن
میکند و به اصطالح مشبه به باید اقوی از مشبه باشد یعنی یقین روغن بهتر
است رفت روغن بخرد روغنفروش گفت روغنی دارم مثل گالب این با
خودش گفت یقین گالب بهتر است از روغن که روغن را میخواهد تعریف
کند تشبیه به گالب میکند رفت گالب بخرد گالبفروش گفت گالبی
دارم که هیچچیز داخل ندارد مثل آب زالل میماند این مردکه باز با خود
گفت یقین آب بهتر است از گالب رفت یک کاسه را آب کرد پیش روی
مهمان گذارد.
خالصه ،این عرفایی هم که حاال تازه پیدا شدهاند همینطور نتیجهها میگیرند
و به اصطالح خود در پیش خودشان عرفان میبافند بسا آنکه شیعه را میبرند
به رتبه امام یا امام را میبرند به رتبه پیغمبر یا پیغمبر را میبرند به رتبه خدا
نعوذ باهلل .مینشینند حرف میزنند و نتیجه هم همانطور که آن مردکه
میگرفت از حرفها میگیرند .میگویند خدا شناخته نمیشود مگر به پیغمبر
پس نعوذ باهلل پیغمبر اشرف است .پیغمبر هم شناخته نمیشود مگر به
امیرالمومنین و ائمه پس ائمه اشرفند .سبحان اهلل حرف غریبی است نتیجه
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عجیبی است پشت پیغمبر از این حرف میلرزد رنگ امیرالمومنین و ائمه از
شنیدن این حرف میپرد زهره شیعه از این سخن آب میشود این چه سخنی
است؟ و نه این است که اینهایی که عرض میکنم خبر نداشته باشم هستند
کسانی که این حرفها را میزنند و این نتیجهها را میگیرند چنانکه پیشتر یک
مردکهای بود که همین حرفها را میگفت از روی همین نتیجهها ،در رکوع
نمازش میگفت سبحان الکاظم و بحمده این نامربوطها چهچیز است این
هرزگیها برای چه این کفرها برای شخص چه ثمر دارد؟ این را بدانید و برای
اتمام حجت میگویم هرگز شیعه به رتبه امام خود نمیرسد و امام نمیشود
و امام هرگز به رتبه پیغمبر نمیرسد و پیغمبر نمیشود و پیغمبر هرگز به رتبه
خدایی نمیرسد و خدا نمیشود و خدا است که خالق همه است و معبود
همه اوست و جمیع اینها همه بندگان ذلیل او هستند حتی پیغمبر آخرالزمان
صلواتاهلل علیه و آله و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم
هرکس بجز خدا از موجودات ادعای استقالل کند و بگوید من خدا هستم
میفرماید پاداش او را و جزای او را میدهیم به اینکه او را به جهنم بریم.
خوب این را میخواهم بدانم که پیغمبر نماز نمیکرد بندگی و عبادت
نمیکرد؟ اگر پیغمبر خدا بود چرا در مقام اطاعت و بندگی و نوکری اینقدر
بر سر پا ایستاد و نماز کرد که قدمهای مبارکش ورم کرد تا خدا بر او نازل
کرد طه ماانزلنا علیک القرآن لتشقی ای محمد صلی اهلل علیه و آله ما قرآن
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را بر تو نازل نکردیم که تو خود را به مشقت بیندازی اگر پیغمبر به رتبه
خدایی بود پس عبادت که را میکرد؟ و خدا و بندگیکردن معنی ندارد .چرا
وقتی نماز میکرد از سینه مبارکش صدایی شنیده میشد مثل جوش دیگهای
بزرگ از خوف خدا .مگر امیرالمومنین روزی چندین مرتبه از خوف خدا
غش نمیکرد؟ مثل چوب خشک نمیافتاد؟ هزار رکعت نماز نمیکرد؟
هریک از ائمه چه عبادتها چه گریه و زاریها چه ترسهایی که از خدا داشتند؛
چطور میشد همچو کسانی که اینهمه اظهار عجز و مسکنت و ذلت
کردهاند خدا باشند آخر ادعیهای که میخواندهاند هست بردارید ببینید،
نبودند آنها مگر بنده خالص خدا و فخرشان همین بس که خدا آنها را بنده
خود خوانده در تشهد نماز میخوانی اشهد ان محمدا عبده و رسوله شهادت
میدهم که محمد بنده خداست و پیغمبر خداست و همین او را بس است که
بنده خدا باشد .فخر امیرالمومنین همین بس است که میفرماید انا عبد من
عبید محمد پس چگونه خدا میشود؟ پس جمیع این حرفهایی که میزنند و
این نتیجههایی که میگیرند کفر و زندقه است و غلو در دین خداست و ائمه
از آنها بیزارند میخواهم این را بدانم و میپرسم از کسی که میگوید سبحان
الکاظم و بحمده که آیا سید مرحوم خودش نماز میکرد یا نه؟ تضرع و
زاری میکرد یا نه زیارت میکرد یا نه در پیش امام کوچک میشد یا نه؟
اگر نماز میکرد و تضرع و زاری و گریه میکرد پس از این قراری که تو
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میگویی باید در نماز سبحان ربی نگوید او هم سبحان العلی بگوید نعوذ
باهلل امیرالمومنین هم باید بگوید سبحان المحمد پس جمیع دین و شریعت
به این حرف تو از میان میرود .اگر بخواهی بگویی سید سبحان العلی
میگفت دروغ باید به سید ببندی و همچنین دروغ بر ائمه ببندی و همچنین
از این قرار ائمه که اینطور تعلیم نکردهاند نعوذ باهلل خواستهاند مردم را گمراه
کنند که نگفتهاند چطور نماز کنید .پس از خدا بترسید و از پیغمبر و
امیرالمومنین حیا کنید و گوش به این حرفها مدهید که جمیع این حرفها کفر
است وسوسه شیطان است.
این شیطان دشمن غریبی است ملعون میآید بعضی را وا میدارد به انکار
فضائل و به این جهت آنها را کافر میکند و در جهنم مخلدشان میکند
بعضی دیگر که فضائل را انکار نمیکنند آنها را میاندازد به غلو در دین و
گفتن این حرفها و اعتقاد کردن به این نامربوطها و به این واسطه ایشان را
مخلد در آتش جهنم میکند .عیب کار در این است که آنهایی که خود را
عارف میدانند و به اصطالح عرفانی میبافند همین حرفها را هم که االن
میزنم اینها را هم تأویل میکنند میگویند مقصود فالنی از این حرفها ظاهر
این حرفها نیست اینها تأویل دارد و باطنی دارد و از پیش خود چیزهای غریب
و عجیب میتراشند که من و مشایخ و خدا و رسول و ائمه همه از آنها
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بیزاریم .بسا آنکه مردکه برمیدارد القابی که مخصوص ائمه است یا القابی
که مخصوص پیغمبر است یا القابی که مخصوص خداست توی کاغذ
مینویسد برای شیعه و میخواهد در پیش صاحبان هوش و آنهایی که دیده
بصیرت دارند اظهار معرفت بکند و عرفان تحویل بدهد .بلکه بسا اینکه این
کاغذ را مینویسد برای طمع حطام دنیا ،میخواهد اظهار اخالص بکند و
تملقی بگوید برمیدارد آن القاب را برای شیعه مینویسد و نمیداند به این از
دین خدا بیرون میرود و شیعه از آن القاب میگریزد و بیزار میشود از آن
کلمات و از نویسنده آنها .آیا نمیبینی اگر کسی از برای وکیلالملک القاب
پادشاهی بگوید از شنیدن آن حرفها لرزه بر اعضایش میافتد رنگش میپرد و
زهرهاش آب میشود از ترس ،میگوید مبادا خبر به پادشاه برسد و از او
بازخواست کنند که چرا تمکین کردی وقتی آن القاب را برای تو گفتند؟
حاال همچنین القابی هست که مخصوص خداست که اگر آنها را برای پیغمبر
بگویی راضی نمیشود به آن ،بلکه از آن گوینده بیزار میشود کار حسابی
دارد .عزوجل یعنی عزیز و جلیل است چیز زیادی هم نیست لکن چون این
لفظ مخصوص خدا شده خدای عزوجل میگویند قال اهلل عزوجل مینویسند
حاال دیگر جایز نیست این القاب را برای پیغمبر بگویی و بنویسی و پیغمبر
را به آن اسمها بنامی .همچنین القابی که مخصوص پیغمبر است مثل صلیاهلل
علیه و آله آن را اگر برای امیرالمومنین و هریک از ائمه بگویی راضی
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نمیشوند چراکه این لقب حاال مخصوص پیغمبر شده است و سزاوار نیست
آنچه مخصوص آن بزرگوار است آن را به دیگری بگویی .همچنین القابی
که مخصوص ائمه است آنها را برای شیعه گفتن روا نیست و شیعه از آن
القاب و از آن توصیفات پشتش میلرزد و از گوینده آن بیزاری میجوید.
اگرچه میدانم هرچه من اصرار کنم باز آنهایی که آن حرفها را میزدند باز
همان حرفها را میزنند و باز آن نامربوطها را میگویند و این حرفهای مرا هم
تأویل میکنند ولکن من به تکلیف خود عمل کردم و آنچه باید بگویم گفتم
و در نصیحت کوتاهی نکردم دیگر خود دانید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه چهاردهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
سخن در معنی آسمان و زمین بود و عرض کردم که از برای آسمان و زمین
ظاهری است و باطنی ،ظاهرش همین آسمانی است که میبینید و همین زمینی
است که میبینید و اما باطنهای آنها بسیار است از جمله آنها آن بود که عرض
کردم حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله آسمانند و حضرت امیر و ائمه
طاهرین و فاطمه زهرا سالماهلل علیهم بمنزله زمینند و هر علمی و هر کمالی
و هر فیضی که به ائمه و حضرت فاطمه میرسید بواسطه پیغمبر بود یعنی از
مشیت خدا اول به حضرت پیغمبر میرسید و بعد از حضرت پیغمبر به حضرت
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امیر و ائمه طاهرین و فاطمه زهرا سالماهلل علیهم اجمعین میرسید و این معنی
را عرض کردم.
و اما معنی دیگری از برای آسمان و زمین میشود که بگویی مقام آسمانها
مقام پیغمبر و ائمه طاهرین است صلواتاهلل علیهم اجمعین جمیع این
بزرگواران مقام آسمان را دارند و شیعیان ایشان مقام زمین را دارند و هر
فیضی و هر برکتی و مددی و خیری که خدا به سایر شیعیان میخواهد برساند
بواسطه پیغمبر و ائمه و فاطمه سالماهلل علیهم میرساند آنها آسمانند و شیعیان
ایشان بمنزله زمینند حاال ببینیم ایشان چگونه آسمانند؟ عرض میشود که
خداوند عالم جلشأنه عرشی آفرید و کرسی آفرید .اما عرش آسمانی است
ساده که در او هیچ ستارهای و نقشی و رنگی نیست از اینجهت حکما او
را اطلس نامیدهاند و این عرش اطلس است .به زبان عربی مطلس یعنی چیزی
که در او هیچ نقشی و رنگی نیست و صاف و یکسان و هموار است و اما
کرسی جمیع این ستارههایی که به نظر شما میآید خداوند عالم آنها را در
کرسی خود قرار داده است و در کرسی خداوند دوازده برج قرار داده مقام
عرش مقام محمد است صلی اهلل علیه و آله که مقام آن بزرگوار از هر نقشی
و رنگی منزه و مبراست و غیبالغیوب است و آیت پنهانی ذات خداست و
ساده است از صفات کثرات .و مقام کرسی مقام امیرالمومنین است و ائمه
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طاهرین و مقام کرسی مقام والیت است و مقام والیت مقام نقشها و
رنگهاست و خداوند عالم انواع فضائل و کماالت را در ائمه بروز میدهد و
دوازده برج که دوازده امام باشند خدا آنها را در کرسی والیت قرار داده.
مثل تقریبی عرض کنم ببین از برای تو خداوند دستی قرار داده است که
یکتخته است و یکسان است و در او نیست تعددی ،ولکن از آرنج به پایین
که آمدی از برای او انگشتان است کف است استخوانهای ریز ریز است
بندها است از برای هر یک از انگشتان تو بندها است ببین چه حکمتی بکار
برده؟ آن باال را که احتیاج به کارهای جزئی ندارد و منبع حیات باقی دست
است یکسان و یکتخته قرار داده و این پایین را که میخواهد کارهای جزئی
بکند متعدد فرموده و برای آن بندها قرار داده که خم و راست بشود .حاال
همچنین عرش و کرسی دو دست خدایند و یداهللاند در آنچه خداوند عالم
میخواهد در این عالم جاری کند هردو یک دست است و این دست هم
مال خداست ولکن این دست خدا نیمه باالی او عرش است که صاف و
یکسان و یکتخته و هموار است و اطلس است و منزه از کارهای مادون
خود .و اما کرسی از برای او تعدد است و رنگها و شکلها در او پیدا میشود
ستارهها در اوست هر ستارهای کاری از او میآید و هر برجی تأثیری دارد.
همچنین تو را روحی است و بدنی روح تو یکدست و یکسان است و در او
هیچ تعددی نیست و اما در جسد تو شکلها و رنگها و نقشها هست تعدد در
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او هست چشم دارد گوش دارد دست دارد پا دارد زبان دارد اعضا دارد
جوارح دارد همه اینها را در این جسد قرار داده و در اصل روح تو دیگر هیچ
این حرفها نیست .کذلک خداوند عرش را در کرسی مانند جان در تن قرار
داده عرش را صاف و یکساخت و یگانه و یکنواخت قرار داده و اما کرسی
را جای تکثر و جای رنگها و شکلها و برجها و ستارهها قرار داده پس خدا
این ستارهها را همگی در کرسی قرار داده.
چون مثل را یافتی در ظاهر حاال عرض میکنم که در باطن مقام نبوت مقام
یکساختی و یکنواختی و سادگی و مقام اطلسبودن از صفات کثرات است
و مقام توحد و یگانگی است پس عرش است و اما چون مقام والیت مقام
فضیلتها و مقام کماالت است و مقام رنگها و شکلها را دارد از اینجهت
والیت به کرسی تعلق گرفته .پس مقام عرش مقام پادشاه با عز و احترام است
و مقام کرسی مقام وزیر است از برای او چنانکه ولی وزیر است از برای نبی
و چنانکه پادشاه دسترس رعیت نیست و سر و کار رعیت جمله با وزیر است
همچنین مقام نبی دسترس خلق نیست و سر و کار جمیع رعیت با اولیاء و
ائمه طاهرین است صلواتاهلل علیهم اجمعین یوم ندعو کل اناس بامامهم روز
قیامت روزیست که میخوانیم هر قومی را با امامشان مثل سردسته و
سرلشکر و قوم او همراه اویند و آنها نوکران و تابعان اویند پس دوازده امام
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میآیند و اهل دوازده قرن با آنها هستند پس حضرت امیر میآید با هرکس که
در زمان او بود حضرت امام حسن میآید با هرکس که در زمان او بود و
حضرت سیدالشهداء میآید با هرکس که در زمان او بود و همچنین باقی
ائمه هر امامی میآید با آن کسانی که در عصر او و ایام حیات او بودند جمیعا
قشون اویند پس دوازده سردار میآیند در روز قیامت که دوازده امام باشند با
هر امامی دستهای که در عصر اویند ،جمعی دوستند از برای او و جمعی
دشمنند از برای او و امام شهادت میدهد از برای دوستان خود به نیکی و
شهادت میدهد از برای دشمنان خود به آنچه کردهاند و خداوند عالم دوستان
ایشان را به درجات عالیات میبرد و دشمنان ایشان را به جزای آنچه کردهاند
میرساند و هر امامی بابی است از بابهای خدا بابی است که اندرون آن باب
رحمت خداست و مقام شیعیان ،و بیرون آن باب غضب خداست و مقام
دشمنان خدا .پس به عداوت ائمه هالک میشوند هر طایفهای که هالک
شدند و به والیت ائمه نجات مییابند هر طایفهای که نجات مییابند.
مقصود این بود که چنانکه این فلک دوازده برج دارد فلک والیت هم دوازده
برج دارد که دوازده امام باشند و چنانکه در آسمان از برای هر برجی
سیدرجه است همچنین در فلک والیت برای هر امامی از ائمه اثنیعشر
سینفر از شیعیان هستند در عصر خودشان که جمیعا میشوند سیصدوشصت
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نفر ،در هر عصری سینفرند که با امام آن عصر هستند این است که حضرت
رسول فرمودند نعم المنزل طیبه و ما بثلثین من وحشه خوب منزلی است طیبه.
طیبه آن زمینی است که امام آنجاست یا آن زمینی است که امام در آن زمین
این حدیث را فرمودند .خوب منزلی است طیبه و جماعتی که سینفر باشند
دیگر وحشتی برای آنها نیست تنها نیستند که وحشت کنند و این اشاره است
به اینکه در هر عصری سینفر از شیعیان کامل در خدمت امام زمان هستند
دائما و همیشه مراقب خدمت امامند پس با هر امامی سینفر شیعه کامل است
که آن سینفر درجات آن امام میشود و معلوم است که از برای هر برجی در
هر درجهای مزاجی بروز میکند کمالی بروز میکند قوتی بروز میکند
تأثیری ظاهر میشود همچنین از برای امام علیه السالم در نزد هریک از
شیعیان یک قوتی است یک کمالی است یک نوری است فضلی و علمی است
قدرتی است که از آنها بروز میکند که هر درجهای حکایتکننده کمالی
است از کماالت امام تو حکایتکننده علمی است از علوم امام تو
حکایتکننده نوری است از انوار امام تو وهکذا و مجموع آن کامالن
سیصدوشصت نفر میشوند به عدد درجات کرسی رفیع الدرجات ذو العرش
خداوند رفیعالدرجات است در ائمه هدی و در مقامات .و از جمله عجایب
قرآن این است که لفظ رفیع عددش سیصدوشصت است به عدد درجات
کرسی رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده
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پس خداوند ائمه طاهرین را در کرسی والیت بروج قرار داده .و از جمله
عجایبی که خدا خلق کرده این است که بعد از اینکه آفتاب را در عالم ظاهر
خلیفه کرسی و مقام ظاهر والیت قرار داد آفتاب را سلطان کرد و ماه را وزیر
آن .در علم تعبیر است که هرکس آفتاب را در خواب ببیند به حالتی تعبیر او
را به سلطان میکنند و اگر ماه را در خواب ببیند به حالتی تعبیر به وزیر
میشود پس ماه را اگر پر نور دیدی و در سعادت دیدی برای وزیر خوب
است و اگر ماه را منخسف دیدی یا در نحوست برای وزیر بد است .خالصه
مقصود این بود که باز در عالم ظاهر مقام آفتاب مقام نبوت و مقام ماه مقام
والیت است.
و از جمله عجایب این است که دورههای ماه را باز خدا دوازده قرار داده و
ماههای نو که یکسال شده دوازده ماه شده و در این مدتی که این ماه دوازده
دوره را طی میکند در دوازده برج گردش میکند .و از جمله عجایب این
است که آفتاب هرگز از برجها جدا نمیشود یا در حمل است یا در ثور است
یا در جوزا یا در سرطان این آفتاب در تمام سال در دوازده برج میگردد از
دوازده برج دست بر نمیدارد گاهی نور او تتق میکشد از گریبان حمل
گاهی از گریبان ثور بروز میکند گاهی از جبهه جوزا ظاهر میشود و
همچنین بود نور حضرت نبوت و مقام محمدی صلی اهلل علیه و آله گاهی
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سر بیرون میکرد از گریبان علوی زمانی دیگر تتق میکشید از جبهه حسنی
وقتی دیگر تجلی میکرد از رخساره حسینی هر امامی پس از امامی تا آخر
ائمه هرگز نور نبوت از این ائمه دست بر نداشت و هرگز از اینها مفارقت
نکرد پیغمبر از دوازده برج امامت کی مفارقت کرد؟ کی شد که پیغمبر برود
از گریبان ابیبکر سر بیرون کند؟ بلکه دائما آفتاب در وسط بروج است و
پیغمبر همیشه در میان ائمه است و در آن زمان که آفتاب یکدوره بروج را
طی میکند ماه دوازده دوره را طی میکند و تمام عالم را سیاحت میکند
دوازده ماه که جمع شد یکسال میشود و خداوند در کتاب خود اشاره به
این کرده است و خیلی عجیب است .معنی فارسیش را که عرض کنم
سخنسنجان میفهمند که اینهمه اصراری که در این آیه فرموده است یک
حکایت دیگری است حاال عرض میکنم ببینید میفرماید ان عده الشهور
عند اهلل اثناعشر شهرا فی کتاب اهلل یوم خلق السموات و االرض منها اربعه
حرم ذلک الدین القیم فالتظلموا فیهن انفسکم چیز غریبی است شما طور
سخن را ببینید بطوری فرموده که هیچ عاقلی نمیگوید اینهمه اصرار خدا
در دوازده ماه بوده ،چقدر اصرار فرموده! میفرماید بدرستیکه بتحقیق بدانید
که شماره ماهها در نزد خدا .ـ اینکه اینهمه اصرار نمیخواست! ـ
میفرماید شماره ماهها در نزد خدا دوازده است پیش جمیع مردم که معلوم
بود که ماهها دوازدهتاست پیش مالشمسعلی هم معلوم بود عرب و عجم همه
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این را میدانستند که ماهها دوازدهتاست این چه مطلب بود که ان در اول
کالم بفرماید یعنی بدرستی و تحقیق که شماره ماهها .بعد بفرماید عند اهلل
در نزد خدا همینطور است و دوازده است بعد بفرماید فی کتاب اهلل این
حرفی که به شما زدم و این شمارهای که بیان کردم در کتاب خدا همینطور
است و تغییر و تبدیلی ندارد و این اشاره در لوح محفوظ و در امالکتاب ثبت
است .چه اصراری میخواهد که در لوح محفوظ ماهها دوازدهتاست؟! بعد
میفرماید یوم خلق السموات و االرض این کار و این شماره از روزی است
که خدا آسمان و زمین را خلق فرموده در آن روز خدا ماهها را دوازده قرار
داده و این شماره امری نیست که تازه اختراع شده باشد و بدعتی باشد .شما
بیایید ببینید اگر مقصود خدا این ماهها بود که از برای محرم و صفر که
اینهمه اصرار ضرور نبود بعد میفرماید منها اربعه حرم چهارتای آنها است
که حرمت از برای آنها است اگر مراد این ماهها بود چطور شد که بایست
چهارتاشان حرمت داشته باشند بعد میفرماید ذلک الدین القیم این است
دینی که قیم امر دنیا و آخرت شماست این است دینی که مستقیم و راست
است ،این است دین محکم .اگر برای این ماهها بود مگر کسی نمیدانست
یا در این حرفی داشت یا شکی در این داشت چرا باید به شماره این ماهها
دین قیم باشد؟ بعد میفرماید فالتظلموا فیهن انفسکم یعنی آگاه باشید و
درباره این ماهها ظلم به نفسهای خود مکنید .معلوم میشود که این حکایتی
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دیگر است و مقصود از این ماهها امامانند که بدرستی و تحقیق که شماره
آنها در نزد خدا در کتاب خدا در لوح محفوظ و در روز خلقت آسمان و
زمین دوازدهتاست و چهارتای آنها که حضرتامیر و حضرت امامحسن و
حضرت امامحسین و حضرت حجت امامزمان صلواتاهلل علیهم باشند
حرمتشان از سایر ائمه علیهم السالم بیشتر است و باید مردم در حق ایشان
و در قبولکردن فضائل ایشان بکوشند و درباره ایشان ظلم به نفسهای خود
نکنند به انکار فضائل ایشان و این حکایت را خدا معما کرده است و به این
زبان فرموده است تا دشمنان ائمه آن را از قرآن ندزدند چنانکه فضیلتهای
دیگر در قرآن بود و دزدیدند و آنچه باقی مانده آنهایی است که معما و مبهم
فرمود تا نفهمند و ندزدند و باوجود این اینقدر الحمدهلل در قرآن حق ظاهر
است که هیچ شک و شبهه دیگر برای کسی باقی نمانده است و الحمدهلل آن
آیات را بسیاری از آنها را استخراج کردهایم و در کتاب از پی یکدیگر
نوشتهایم بطوری که حق ایشان از این آیات ظاهر و هویداست و از جمله
آیاتی که در حق ایشان است همین آیه بود که مراد از دوازده ماه دوازده امام
هستند در این آیه .همچنین برجهایی که آفتاب در آنها میگردد دوازده است
و این برجهای شمسی است که منجمان میشمارند و این ماهها ماههای عربی
است و عوام عجم و عرب همه به چشم خود میدیدند این ماهها را و احتیاجی
به علم نجوم نداشت پس مقصود از آیه این است که آفتاب نبوت در غیب
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این دوازده برج والیت میگردد و دایم مالزم این برجهاست گاهی از گریبان
حمل سر بیرون میآورد گاهی از رخساره ثور بروز میکند گاهی از جبهه
جوزا پیدا میشود همچنین آفتاب وجود حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
گاهی به شکل علیبنابیطالب جلوه میکند گاهی از جیب حسن طلوع
میفرماید گاهی به صورت حسین ظاهر میشود و همچنین باقی ائمه علیهم
السالم و همه همان صورت محمد است و همه همان محمد است که به این
شکلها در میآید آیا نشنیدهای که فرمودند اولنا محمد اوسطنا محمد اخرنا
محمد کلنا محمد جمیع این بزرگواران جلوههای محمد هستند همان خود
محمد است که گاهی به صورت ارتضا ظاهر میشود گاهی به صورت اجتبا
بروز میکند گاهی به صورت شهادت جلوهگر میشود گاهی تجلی به
سجادیت و عبادت میکند گاهی به صورت باقری و علم و گاهی به صورت
صادقی و حلم وهکذا تا آخر ائمه و امروز همان پیغمبر به شکل امام تو است
و در برج امام تو است.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که انکار هریک از ائمه انکار پیغمبر است
و توالی هریک از ایشان توالی پیغمبر است و از این جهت است که خدا از
برای هریک از ائمه درجاتی قرار داده یعنی شیعیانی قرار داده که چنانچه
آفتاب امروز در اول درجه برج حمل بروز میکند فردا در دویم درجه پسفردا
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در سیم درجه تا سی درجه را که قطع کرد آنوقت میرود در اولدرجه ثور
بعد در دویمدرجه وهکذا همچنین برای پیغمبر جلوهگاههاست شیعیانی که
در هر عصری هستند یک مظهری از مظهرهای پیغمبرند و پیغمبر به شکل
آنها جلوه میکند آیا نشنیدهای که فرمودند ان لنا مع کل ولی اذنا سامعه و
عینا ناظره و لسانا ناطقا یعنی از برای ما اهلبیت با هر شیعهای از شیعیان ما
گوشی است شنوا و چشمی است بینا و زبانی است گویا و از این عظیمتر
خداوند در حدیث قدسی میفرماید انما یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احبه
فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش
بها ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته و ان سکت عنی ابتدأت به پس معلوم
شد که ممکن است محمد صلی اهلل علیه و آله از گریبان شیعه هم سر برون
آورد و در زمانی از شیعه بروز کند و در این زمان پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
سر از گریبان شیعیان بیرون کرده و از زبان آنها تکلم میکند آیا نیست که
یکی از برجها برج حوت است و دوازدهمی بروج است و برج حوت برج
حیات است و حیات جاویدان مال امام تو است و حی است و ثابت است و
دائم و قائم است صلواتاهلل علیه و از برای او درجاتی است که آفتاب در آن
درجات سیر میکند و میگردد .گاهی آفتاب در درجه اول حوت است مدتی
بعد در درجه دویم حوت میشود مدتی بعد در درجه سیم حوت میشود و
همچنین درجهای پس از درجهای تا سیدرجه تمام شود .پس میگوییم
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سینفر از شیعیانند که درجات امام تو هستند و امام تو از گریبان علمای شیعه
و از گریبان کاملین در هر زمانی جلوهگر میشود و آنچه اینها میگویند قول
امام تو است آیا نه این است که تو میگویی حکم فقیه حکم پیغمبر است رد
بر فقیه رد بر پیغمبر است تسلیم فقیه تسلیم پیغمبر است تقلید فقیه تقلید
پیغمبر است معلوم است از او جلوهگر شده که زبانش که حکمی کرد کأنه
رسول خدا فرموده.
پس معلوم شد علماء و شیعیان میشود جلوهگاه رسول باشند و ما هم که
میگوییم پیغمبر و امام از شیعه جلوهگر میشود معنیش نه این است که پیغمبر
مثال توی شکم اوست یا زیر پوست بدن اوست بلکه معنیش این است که
پیغمبر انسانی را بر میگزیند امر او را امر خود قرار میدهد دید او را دید
خود قرار میدهد گفت او را گفت خود قرار میدهد شنید او را شنید خود
قرار میدهد دوستی او را دوستی خود و دشمنی او را دشمنی خود قرار
میدهد .پس در هر زمانی پیغمبر در یکی از شیعیان کامل بالغ جلوهگر است
در میان مردم این است که فرمودند اال و انا نحن النذر االولی و نذر االخره
و االولی و نذر کل زمان و اوان ماییم نذیران زمانهای گذشته و ماییم نذیران
هر زمان و اوانی .خداوند هم در قرآن شیعیان را نذیر نامیده آنجا که میفرماید
فلوال نفرمن کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا
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الیهم لعلهم یحذرون همچنین میفرماید در آن آیه دیگر المیأتکم نذیر قالوا
بلی قدجاءنا نذیر فکذبنا جمیع علمای شیعه نذیرانند از برای مردم یعنی
ترسانندگان مردمند از خدا و اعالمکنندگان مردمند پس معلوم شد که پیغمبر
جلوهگر میشود به هریک از شیعیان در زمان ایشان از اینجهت دوستی آنها
دوستی خداست رد آنها رد بر خداست و چنانکه آفتاب گاهی در درجه اول
حوت است گاهی در درجه دوم حوت است و گاهی در درجه سوم همچنین
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله گاهی در این شیعه و گاهی در آن شیعه ظاهر
میشود و از زبان او تکلم میکند پس آن شیعه که نذیر است نبی از چشم او
میبیند از گوش او میشنود از زبان او تکلم میکند بلکه اگر چشم داشته
باشی همین حاال میبینی اگر گوش داشته باشی همین حاال میشنوی.
اینهمه آوازها از شه بود
گرچه از حلقوم عبداهلل بود
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جمیع آن آوازها آواز پیغمبر است و وقتی شیعه تکلم میکند او هم بجز کتاب
خدا و سنت رسول نمیگوید هرچه میگوید پیغمبر است تکلم کرده و اگر
غیر از کتاب خدا و سنت رسول بگوید زبان شیطان است و رخساره شیطان
است نه رخساره محمد و آلمحمد سالماهلل علیهم.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که حضرت پیغمبر مقام عرش نبوت را
دارد و ائمه طاهرین سالماهلل علیهم اجمعین مقام کرسی والیت را دارند و
چنانچه کرسی صاحب دوازده برج است همچنین مقام والیت نیز دوازده
است و این است که خداوند به زبان دیگر در قرآن تعبیر آورده و میفرماید
و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتاعشره
عینا قدعلم کل اناس مشربهم میفرماید موسی از برای بنیاسرائیل از خدا آب
خواست خداوند وحی کرد به موسی که عصای خود را به سنگ بزن و زد و
دوازده چشمه از سنگ جاری شد که هر طایفهای از بنیاسرائیل چشمهای از
آن چشمهها را برای خود بگیرند و از آنها آب بخورند و هریک نهر
مخصوصی داشته باشند که کاری به نهر دیگری نداشته باشند .این معنی که
در ظاهر بود ولکن به مقتضای حدیثی که شیعه و سنی روایت کردهاند از
رسول خدا که فرمود لترکبن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل و القذه
بالقذه حتی انهم لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه یعنی شما پیرو گذشتگان
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خواهید شد و از هر راهی که آنها رفتهاند شما هم خواهید رفت طابق النعل
بالنعل حتی آنکه اگر آنها پا به سوراخ سوسماری گذاشته باشند شما هم
خواهید گذاشت .پس در بنیاسرائیل دوازده طایفه بودند که هر طایفهای از
اوالد یکبرادر بودند و این دوازده طایفه آمدند پیش موسی و از موسی آب
خواستند که ما آب نداریم و تشنهایم وحی رسید به حضرت موسی که عصای
خودت را به این سنگ بزن از این سنگ دوازده چشمه جاری میشود برای
دوازده طایفه هرچشمهای مال یکطایفه باشد .باطنش در این امت این است
که این امت به حضرت پیغمبر عرض کردند به زبان فقر و فاقه و آن زبانهایی
که خدا میداند ،به حضرت پیغمبر عرض کردند که ما جهالیم و علم خیر و
شر خود را نمیدانیم و از آب علم تو محتاجیم که به ما ببخشایی وحی رسید
به پیغمبر که والیت کلیه را که مقام عصای تو باشد با عصمت کلیه که حجر
است قرین کن دوازده چشمه که دوازده امام باشند از آن بروز خواهند کرد
که هر امامی در عصری باشند که اهل آن عصر آبخور خودشان را بدانند و
امام خود را بشناسند و به مقتضای یوم ندعو کل اناس بامامهم هر طایفهای
همراه امام خود باشند و آن امام سرکرده است و شیعیان آن عصر و دوستان
ایشان از پی او میآیند در صحرای قیامت و از آب والیت او و از آب علم او
در دنیا خوردهاند و در آخرت سیرابند.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه پانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
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لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره اول بود که میفرماید اهلل نور السموات
و االرض و در آن فقره سخن در تفسیر سموات و ارض بود چون خواستیم
کلمه کلمه این آیه را اول معنی بکنیم بعد از آن ربط این کلمات را و ال قوه
اال باهلل بیان کنیم معنی اهلل را و معنی نور را بیان کردیم معنی سموات و ارض
را عرض میکردم .سموات به معنی آسمانهاست و ارض به معنی زمین است
و عرض کردم از برای آسمان و زمین ظاهری است و باطنی اما ظاهر آسمانها
همین هفت آسمانی است که میبینید و ظاهر زمین هم هفت زمین است که
در پیش چشم شماست و از برای این آسمان و زمین باطنها است بعضی از
باطنهای آسمان و زمین را عرض میکردم تا آنکه عرض کردم که در یکی
از باطنها مراد از آسمانها محمد و آلمحمدند سالماهلل علیهم زیراکه ایشانند
آسمانهای فیض و مدد و ایشانند که بر همه خالیق برتری دارند و ایشانند که
لطیفتر و شریفتر جمیع کائناتند و ایشانند که در ایشان است آن ستارههای
هدایت که از آسمان وجود محمد و آلمحمد علیهم السالم تابیده و به شیعیان
رسیده و شیعیان هدایت جستهاند و شرح اینها را بطور مبسوط کردهام و اینها
عرض شده.
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باز از جمله معنیهای آسمانها و زمین معنی باطنی است که بسیار دقیق است
و بسیار مشکل است و همچنین مشکل ننماید بر شما هرگاه یک معنی دقیقی
دیدید و شنیدید .هرکس را که خداوند مکرم کرده کرم از برای اوست و
هرکس را که خداوند پست قرار داده از برای او پستی است خواه تکبر کند
بر آنهایی که خدا مکرمشان کرده خواه نکند نظم خدا برقرار است و تغییر
نمیکند .این آسمانهای ظاهر جسمند و پهنایی و درازی و عمقی دارند
چنانچه زمینها جسمند و از برای آنها درازی و پهنی و عمقی است فرقی در
جسمانیت ندارند مگر اینکه آسمانها لطیفند و شفاف و براقند و زمین
کدورت و کثافت دارد .آیا نمیبینید آب جسمی است و زمین هم جسمی
است ولکن آب شفاف است براق است روان است تهنماست اما زمین ساکن
است کدر است غلیظ است و فرق میان آب و خاک همین است واال هردو
جسمند و درازی و پهنی و عمقی دارند همچنین از برای هوا باز درازی و
پهنی و عمقی میباشد و جسم است ولکن شفاف است براق است تهنماست.
خداوند هوا را مکرم کرده به تکریم شفافی و جریان و لطافت و زمین را
پست کرده بجهت کدورتی که به او داده بجهت غلظت و کثافتی که به او
داده و هوا به این زمین میگوید ای زمین من جسمی هستم مانند تو تو هم
جسمی هستی مانند من و در اصل جسمانیت فرقی میان من و تو نیست بلی
فرقی که میان من و تو هست این است که خداوند مرا بجهت این خلعت
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لطافتی که به من پوشانیده درجه مرا بلند گردانیده و مرا واسطه فیض میان
آسمان و تو قرار داده و جمیع انواری که از آسمان باید به تو برسد اول به من
میرسد و بعد از من به تو میرسد و جمیع فیضها و برکتها و نعمتها اول به
من میرسد و از من به تو میرسد فرق میان من و تو همین است واال تو
جسمی و من هم جسم هستم در جسمیت همشأن و همکفو تو هستم
همینقدر من لطیفترم و واسطه فیضم برای تو که کثیفتری .حاال زمین
نباید استکبار کند بر هوا و بگوید تو جسم و من هم جسم چرا من باید فیض
از تو بگیرم؟ حاال خدا هوا را لطیف کرده و واسطه فیض قرار داده نمیتوان
حسد بر هوا برد و نمیتوان بر کار خدا نکته گرفت که چرا چنین کردهای؟
انسان باید از اهل تسلیم و رضا باشد و هرکس را که خدا گرامی داشته راضی
به گرامیبودن او باشد و اگر به رضای خدا راضی نباشد خود را ضایع کرده
و هالک کرده و فایده هم ندارد .و اغلب هالکت خلق از همین است شیطان
هالک نشد مگر بجهت استکباری که به حضرت آدم کرد .خداوند حضرت
آدم را واسطه فیض قرار داد و جمیع مالئکه را امر کرد که جمیعشان استفاضه
و نوریابی از آدم بکنند و خاضع و خاشع و مطیع و منقاد برای آدم باشند و
خادم آدم باشند جمیع مالئکه تمکین کردند مگر ابلیس گفت من چرا باید
سجده به آدم بکنم؟ استکبار کرد .این سجدهای که خدا به مالئکه گفته
است این سجده لوازم دارد .آیا شما نمیدانید اگر پادشاهی ولیعهدی برای
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خود قرار میدهد و او را بر مسند سلطنت مینشاند و جمیع اعزه و اشراف
دولت خود را امر میکند که کرنش کنید برای ولیعهد مقصود کرنش تنها
نیست بلکه معنی اینکه کرنش کنید این است که اعتراف کنید به اینکه
ولیعهد من است در حیات من و اعتراف به سلطنت او بعد از من داشته باشید
و این بیعتی است که از آنها میگیرد که پس از من اختالف در سلطنت من
نکنید و تمکین از او بکنید چنانکه از من میکنید .همچنین وقتی که خداوند
عالم حضرت آدم را آفرید به مالئکه فرمود انی جاعل فی االرض خلیفه من
میخواهم در زمین خلیفهای قرار دهم پس حضرت آدم ولیعهد خداوند عالم
بود و ولی خدا بود بر بندگان و خلیفه و جانشین و قائممقام او بود و از جمیع
کائنات اعظم و اشرف بود خدا هم از این جهت از جنس بشر خلیفه و
قائممقام برای خود اختیار فرمود و آدم را خلیفه خود کرد در روی زمین و
به مالئکه فرمود اسجدوا الدم سجده کنید برای آدم یعنی خاضع شوید در
نزد آدم و روی نیاز بر خاک بگذارید در نزد حضرت آدم و او را بر سریر
سلطنت مستقل قرار داد.
و در اینجا نکتهای هست که بر بسیاری مخفی مانده و آن این است که
عبادت غیر خداوند عالم شرک است یقینا پس چگونه میشود مالئکه را خدا
امر به شرک و عبادت غیر خود کند و از آن طرف عهد از بنیآدم بگیرد که
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مرا عبادت کنید و عبادت غیر مرا نکنید .این بحث را از این جهت میکند
که نیافته مطلب را و ندانسته جلوه خدا و ظهور خدا را .آیا چگونه شد
سنگهای کوه ابوقبیس که بر روی هم گذاشته شده کعبه میشود و سجدهگاه
جمیع خلق اولین و آخرین و کعبه انبیاء و مرسلین میشود و همه باید به
جانب او به سجده بیفتند و روی نیاز به خاک تذلل از آنسو نهند؟ و آن
خانهای که به دست قدرت خود خداوند عالم آن خانه را بنیاد فرموده که
خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین و بنای آن خانه به دست قدرت
خدا باشد و از گل علیین طینت او را برداشته باشد و او را ناطق به علم و
حکمت خود کرده باشد و او را مظهر مشیت و افعال و اراده خود کرده
باشد او نمیشود کعبه مردم بشود البته به طریق اولی آن خانه کعبه مردم
میشود .مانع چهچیز است که نشود؟ اگر خداوند از خانه کعبه جلوهگر
نیست پس چرا مردم سجده به جانب او میکنند؟ اگر کعبه مظهر انوار خدا
نبود و رخساره خدا نبود هرآینه سجده او کفر بود .پس خداوند کعبه را
مهبط انوار خود و منزل تجلی خود قرار داده و جمیع فیضهایی را که به اهل
زمین میرساند از کعبه میرساند از این جهت او را قبله و وجهه کائنات قرار
داده و مردم را امر کرده رو به کعبه کنند و او را در کعبه ببینند و از برای او
سجده آورند .پس وقتی به جانب کعبه جایز باشد سجدهکردن چگونه جایز
نباشد برای آن بنیادی که خداوند عالم آن را به دست قدرت خود کرده و آن
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را از طینت علیین ساخته و از انوار عظمت و جالل کبریای خود او را آفریده،
سجدهکردن مالئکه .البته جایز است از این جهت فرمود چون من خلق کردم
خلیفه را در روی زمین فقعوا له ساجدین جمیعا برای او سجده کنید .مالئکه
یعنی آنهایی که مخلوق خدایند و به این معنی اشیاء همه مالئکهاند و جمیع
جمادات مالئکهاند و مملوک خدایند و جمیع نباتات و حیوانات مالئکهاند
و مملوک خدایند و جمیع کائنات به این معنی و از این راه مالئکهاند و
خداوند عالم جمیع مالئکه را امر فرمود که سجده کنند برای آدم فسجد
المالئکه کلهم اجمعون اال ابلیس جمیع مالئکه ،مالئکه موکل به جمادات
مالئکه موکل به نباتات مالئکه موکل به حیوانات مالئکه موکل به سایر
اناسی ضعفا مالئکه موکل به آسمانها مالئکه موکل به زمینها مالئکه موکل
به عالمها جمیع آن مالئکه از برای آدم به سجده افتادند و جمیعا خضوع
برای آدم کردند و اقرار کردند که تویی ولی خدا و خلیفه و قائممقام خدا.
خلیفه و قائممقام هم که مردم میشنوند خیال میکنند مثل سلطانی که در
این دنیا خلیفه و جانشین قرار میدهد و در آن عالم امر چنین نیست در آن
عالم خلیفه نمیشود مگر کسی که زبان او زبان خدا باشد چشم او چشم
خدا باشد گوش او گوش خدا باشد رخساره او رخساره خدا باشد و دست
و زبان او دست و زبان خدا باشد چنین کسی میتواند از جانب خدا حاکم
باشد که احکام خدا را بتواند جاری کند که رویت او رویت خدا باشد قول
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او قول خدا باشد حکم او حکم خدا باشد پس حضرت آدم علیه السالم را
خداوند انتخاب کرد بر جمیع کائنات و به جمیع کائنات از آسمان و زمین
امر فرمود که سجده به آدم کنند و خاضع و خاشع برای او بشوند و به همان
امر حضرت آدم از بنی نوع انسان اشرف شد ،از جمیع جن و مالئکه و
حیوانات و نباتات و جمادات و از همه به همین واسطه اشرف شد.
باری ،اینها مقصود نبود مقصود این بود که شیطان استکبار کرد بر حضرت
آدم و حسد برد که چرا باید آدم از من اشرف باشد و من برای او سجده کنم؟
چون استکبار کرد هالکت ابدی برای او مقرر شد حسد برد رانده شد و
رجیم و ملعون دائمی گردید حال همچنین اگر مردم استکبار کنند از طاعت
آنانی که خداوند آنها را مطاع قرار داده است رانده میشوند ابداالباد این
است که میفرماید ام یحسدون الناس علی ما اتیهم اهلل من فضله آیا حسد
میبرند بر آنچه خدا به ایشان داده از فضل خود فقد اتینا الابرهیم الکتاب و
الحکمه و اتیناهم ملکا عظیما پس بتحقیق که ما به آلابراهیم کتاب دادهایم
و حکمت دادهایم و ملک عظیم و ریاست عامه دادهایم و معلوم میشود از
آیه که هرکس را که خداوند ریاستی داده و کتابی و حکمتی داده و او بر
ایمان است از آلابراهیم است و امام به شیعیان فرمودند انتم من المحمد
راوی عرض کرد من انفسهم؟ قال علیه السالم من انفسهم .فرمودند سلمان
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منا اهلالبیت فرمودند صلوات که میفرستید اللهم صل علی محمد و
آلمحمد بگویید تا شیعیان ما را هم داخل کرده باشید و آلمحمد از
آلابراهیماند یقینا بالشک .پس و لقد اتینا الابر هیم الکتاب و الحکمه و
اتیناهم ملکا عظیما پس خداوند عالم فرمود که ما به آلابراهیم کتاب دادهایم
و حکمت دادهایم و ملک عظیم و ریاست عامه دادهایم و معلوم میشود از
آیه که به شیعیان کاملین بالغین علم و کتاب و حکمت را انعام کرده و ایشان
را مکرم داشته و در قرآن اشاره به آنها فرموده است و لقد کرمنا بنیادم و
حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن
خلقنا تفضیال خداوند در قرآن میفرماید ما مکرم کردیم بنیآدم را و ایشان
را در بر و بحر برداشتیم و نگذاشتیم خودشان بار خودشان را بردارند و ما
بار ایشان را برداشتیم و طیبات را روزی ایشان کردیم و بر بسیاری از خالیق
تفضیل دادیم ایشان را تفضیلدادنی .حاال چهچیز است گمان شما در بنیآدم
که خدا مکرم داشته و مفضل داشته ایشان را؟ آیا همین نسل دوپایی است
که در روی زمین راه میروند و مو و دم ندارند؟ حاشا و کال آیا این کسانی
که خداوند به ایشان میفرماید کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره و تشبیه
میکند آنها را به خران که از شیر رم میکنند و از شیر فرار میکنند شیر
میدانی کیست شیر آن اسداهلل الغالب است صلوات اهلل و سالمه علیه و آن
خرها که میفرماید اعدای آن بزرگوار را میگوید حاال این خرها آیا هیچ
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مکرمند در نزد خدا حاشا ان انکر االصوات لصوت الحمیر یعنی آن صدایی
که بر منبر بلند میکنند و خطبهها که در انکار فضائل آلمحمد میخوانند و
امر و نهی بر مضاده آلمحمد میکنند آن صداهایی است که میفرماید ان
انکر االصوات لصوت الحمیر و انکر اصوات همانهاست و همانهایند که
عمل به منکر میکنند المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون
بالمنکر و ینهون عن المعروف پس آنها امر به منکر میکنند و صداها را به
امر به منکر بلند میکنند و منکرترین صداها صدای حمیر است و حمیر یعنی
خرها آن خرهایی که از شیر رم کردهاند و شیر میخواست آنها را از هم بدرد
و پوست آنها را بکند لکن بجهت مصلحتی آنها را مهلت دادهاند و آنها هم
فریاد میکنند بر امر به منکر و نهی از معروف .پس خدایی که میفرماید ما
مکرم داشتیم بنیآدم را آن خرها را مکرم نداشته است آیا گمان میکنی که
خدا ابوعبیده جراح را مکرم داشته آیا بنیامیه را مکرم داشته آیا بنیعباس را
مکرم داشته آیا غاصبان حق محمد و آلمحمد را مکرم داشته نه واهلل بلکه
ایشان در پیش خداوند عالم خوارترین مردمند چگونه نه و حال آنکه ایشان
را در عذاب جهنم و عذاب ابدی معذب میدارد چه کرامت و فضلی دارند
در نزد خدا پس آنها همانا بنیآدم نیستند بلی نیستند زیراکه خدا در حق ایشان
میفرماید ان هم اال کاالنعام بل هم اضل نیستند آنها مگر چهارپایان بلکه
گمراهتر از چهارپایان پس کسانی را که خداوند مساوی چهارپایان کرده
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برای آنها چه کرامت و فضیلت است پس همانا این کرمنا که فرموده برای
طایفه دیگر است و آنها بنیآدمند.
و آیا شما نمیدانید که خداوند به شیطان فرمود و شارکهم فی االموال و
االوالد بسیار اوالدی که به عمل میآید و نطفه شیطان و شرک شیطان است
در هنگام جماع شیطان هم آلت خود را با آلت مرد داخل میکند و با انزال
مرد نطفه خود را انزال میکند و شیطان شریک میشود در نطفه پس بسیاری
از مردم آلشیطانند و بنیشیطانند و از احوال و اخالقشان معلوم میشود پس
بسیاری از مردم بنیشیطانند و اعداء آلمحمدند و استکبار میکنند بر
آلمحمد .بلکه عرض میکنم که جمیع خلق از اوالد شیطانند مگر مومن که
او بنیآدم است بچهکالغ به کالغ میماند بچهکبوتر به کبوتر میماند .اوالد
آدم احوال و اخالقش میباید به احوال و اخالق آدم بماند هرکس احوال و
اخالق او احوال و اخالق آدم نیست آدم نیست درندگان و سباع و بهائم
است خداوند عالم میفرماید ما مکرم داشتیم بنیآدم را یعنی مومنین را یعنی
دوستان امیرالمومنین را که آدم آنهایند نحن الناس و شیعتنا اشباه الناس و
سایر الناس نسناس و سایر مردم نسناسند پس آن نسناسان از اوالد شیطانند و
شیعیان از اوالد محمد و آلمحمدند آیا نشنیدهاید شما آن حدیثی را که پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله فرمود انا و علی ابوا هذه االمه من و علی پدر و مادر این
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امت هستیم آیا گمان تو چیست در این اشاره که پیغمبر فرموده؟ این امت،
آیا این اشاره را به که فرموده؟ آیا محمد و علی پدر و مادر ابوبکر و عمرند
آیا پدر و مادر آنهایند که سب عترت طاهره میکنند؟ حاشا هرگز پدر و مادر
اینها نیستند از این امت امت مرحومه و فرقه ناجیه را خواستهاند پس جمیع
شیعیان از اوالد محمد و آلمحمدند و ایشان از نسل شیطان نیستند و محمد
صلی اهلل علیه و آله به ظاهر از نسل آدم است پس اوالد او اوالد آدمند پس
بنیآدم یعنی شیعیان امیرالمومنین و لقد کرمنا بنیادم ما مکرم داشتیم بنیآدم
را یعنی ما مکرم داشتیم شیعیان امیرالمومنین را و خدا کسی را که مکرم
داشت دیگر اهانت نخواهد کرد و هرکه را مکرم داشته خوار نخواهد فرمود
هلل العزه و لرسوله و للمومنین عزت از برای خداست و پیغمبر و برای مومنین
در دنیا و آخرت .که میتواند کسی را که خدا عزیز کرده باشد ذلیل کند؟
در دعا میخوانی ال معز لمن اذللت خدایا که میتواند عزیز کند کسی را که
تو ذلیل کردهای؟ هیچکس نمیتواند عزیز خدا را ذلیل کند پس شیعیان
امیرالمومنین را خدا در قرآن حکم به عزت و کرامت و تفضیل فرموده که
میتواند ایشان را ذلیل کند؟ ولکن در نزد مردم ذلیل کسی است که مردم
توی سرش بزنند یا پولش را بگیرند یا او را بکشند آیا در زیارت سیدالشهداء
صلوات اهلل علیه نمیخوانی ال ذلیل و اهلل معزک تو ذلیل نشدی و خدا
عزیزکننده تو است ببین چه عزت داده به سیدالشهداء که پس از هزار و
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کسری که از واقعه او گذشته جمیع مردم در هر مجلسی لعن میکنند اعدای
ایشان را و درود میفرستند بر آن بزرگوار عزت این است .همچنین خداوند
عالم مومنین را عزت داده مکرم داشته است حاال اگر او را بکشندش تا روز
قیامت مردم کشنده او را لعن میکنند و صلوات بر او میفرستند این چه ذلتی
است برای آن حضرت بلکه فخر است برای آن بزرگوار .غرض ،عزیز کسی
است که خدا او را عزیز کرده باشد و کدام ذلت از آتش جهنم و درکات
جهنم بدتر که آن خون و چرکی که در جهنم از فرج زناکاران میآید آن را
در دیگهای جهنم بجوشانند و به خورد او بدهند پس جمیع اعدای آلمحمد
همهشان ذلیلند و جمیع شیعیان عزیزند اگرچه فقیر و مسکین در این دنیا
باشند .و کدام عزت از این باالتر که در درجات عالیه جنت مسکن کند و
مالئکه بیایند بر در سرای او و بدون اذن او داخل نشوند و خداوند به او بدهد
انعامها و کرامتها و او را مشرف کند به زیارت رخساره خود.
باری ،و لقد کرمنا بنیادم و حملناهم فی البر و البحر خداوند عالم برداشته
است مومنان و شیعیان را در بر عالم و در بحر عالم یعنی خداوند عالم برداشته
است مومنان و شیعیان امیرالمومنین را در دریای فتنهها و در بیابانهای امن و
امان ،خداوند در اوقات امن و در اوقات فتن ایشان را محافظت میکند و
کرده و خدا ایشان را برداشته و نگذاشته است کشتی ایشان غرق شود در
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دریا و نگذاشته حیوانشان لنگ شود در بیابان و حملناهم فی البر و البحر ما
بارشان را خودمان بار میکنیم این است که حدیث است من عرف کنه
حمالن اهلل للضعیف ما غالی ببهیمه هرکس بداند که خدا بار را برمیدارد و
بار مردم را خدا بار میکند هرگز پول زیاد به بهای حیوان نمیدهد بار را
خدا برمیدارد و سنگینی بار بر دوش قدرت خداست و از حیوانهای ارزان
هم خدا میتواند بار را ببرد .مقصودم این بود که بار را خدا برمیدارد
میفرماید و حملناهم فی البر و البحر ما مومنان را برداشتیم در بر و بحر عالم
اگر در کشتی گذاردیم ایشان را در دریا سنگینی ایشان بر دوش قدرت
ماست ما ایشان را برمیداریم از اینجهت کشتی تشبیه میشود به والیت
آلمحمد علیهم السالم پیغمبر میفرماید مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من
رکبها نجی و من تخلف عنها غرق مثل اهلبیت من مانند کشتی نوح است
هرکس بر آن کشتی سوار شد نجات یافت و هرکس از این کشتی تخلف
کرد هالک شد پس مثل کشتی مثل والیت آلمحمد است و شیعیان در کشتی
والیت آلمحمد نشستهاند و در لجههای دریای فتنه میروند و هیچ باک از
آن بادهای وزنده درهم شکننده ندارند و با خاطر جمع میروند.
چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان
چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان
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چه باک دارند شیعیان از اینکه مثل امیرالمومنین صاحب این کشتی است و
مثل این ناخدا خداوندی داشته باشد که متمسک بوالیت او شوند .چه باک
دارند از آن هواهای دولی که مردم در سر دارند و از روی هواها و هوسها و
نخوتها بادها به بروت([ )]4[]4خود میکنند در زبان عرب دولت را به
سهوج([ )]5[]5تشبیه میکنند در این دولت باطل که این بادها میوزد و
این فتنهها برپا میشود آن کسی که نجات خواسته باشد در کشتی والیت
امیرالمومنین ساکن شود و مثل امیرالمومنین ناخدایی برای خود بگیرد و مثل
امیرالمومنین کشتی است پس خداوند این کشتی را برمیدارد و خداوند اهل
این کشتی را برداشته است .و همچنین برداشته است ایشان را در بر و در
جاهایی که بارهای خود را میخواهد از آنجا بگذراند ،حیوانها را برای شما
خلق کرده و علیها و علی الفلک تحملون و بر آن دواب و حیوانات مردم را
سوار میکند در بیابانها و آن بارها را خدا برمیدارد اگرچه این دواب میبرند
به جایی که نمیتوانید برسید مگر به زحمتهای بسیار .غرض حافظ مومنین
خداوند عالم است و رزقناهم من الطیبات و روزی کردیم ایشان را از
طیبات ،طیبات غذاهای دین است غذاهای ایمان است غذاهای روحانی
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است که علم باشد و علمهای طیب و طاهر؛ چنانچه بدنهای شما را
غذاهاست و طیب و طاهر و خبیث و حالل و حرام دارد همچنین روحهای
شما را غذاهاست و طیب و طاهر و خبیث و حالل و حرام دارد علوم
آلمحمد علیهم السالم غذاهای ارواح شماست و غذاهای طیب و طاهر که
علوم طیبه شماست و بر شما حالل است و سبب قوت شماست و از آنطرف
غذاهای حرام هست که علم دشمنان ایشان باشد و رویه و سلوک آنها باشد
اوحی اهلل تعالی الی نبی من انبیائه قل لعبادی الیطعموا مطاعم اعدائی و
الیلبسوا مالبس اعدائی و الیسلکوا مسالک اعدائی فیکونوا اعدائی کما هم
اعدائی خداوند عالم وحی فرمود به پیغمبری از پیغمبران خود که به بندگان
من بگو که نخورند از غذاهای دشمنان من و نپوشند از لباسهای دشمنان من
و نروند از آن راهی که دشمنان من از آن راه میروند .پس معلوم شد که طعام
دشمنان و علوم دشمنان و کماالت دشمنان را که مردم آنها را کمال
انگاشتهاند بر ارواح شیعیان حرام است و آنها روح ایشان را ضایع میکند
خوردنی هست لکن سم است چنانچه یکپاره خوردنیها هست و سم است
و بدن را ضایع میکند روحاالیمان هم همینطور است یکپاره علوم هست
که برای او سم است آیا نمیبینید که یک جرعه از شبهات و شکوک معاندین
و نواصب را که کسی بخورد چه تأثیری دارد تا به کام تو رسید فیالفور
روحاالیمان تو مریض میشود میبینی عقائد تو ضعیف میشود و شکوک و
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شبهات از اطراف قلب تو را میگیرند و دل تو را مریض میکنند یک جرعه
دیگر که خوردی دل و قلب تو مریض میشود جرعهای دیگر قلب مریضتر
وهکذا آخر میبینی روحاالیمان تو کشته میشود و میمیرد و اگر میخواهی
عالمت روحاالیمان مرده را بشناسی تجربه کن نظر کن آن زمان که از تو
فوت شد فرایضی و هیچ چیزی به پر خاطر تو نرسید و مهموم و مغموم نشدی
و از روی جرأت معاصی را مرتکب شدی و از اعمال قبیحه هیچ باکت نیست
و در نزد تو اولیای خدا را هتک حرمت میکنند و از آن غمی نداری و هیچ
باکت نمیشود و باز همینطور داری هرهر میخندی و شوخی میکنی بدان
آنوقت است که روحاالیمان در بدن تو مرده است و مطلقا از برای تو نجاتی
نیست مگر اینکه عیسایی بیاید و تو را به معجز زنده کند .و آن زمان که
معصیتی از تو سر زد و از آن غمت شد و مالمت کردی خود را یا فیالمثل
فریضهای را ترک کردی غصهات شد و هی خودت را میخوری و با خود
میگویی این چه غلطی بود که کردم یا اگر رنجانیدی مومنی را بر خود
غضب میکنی و اگر تکریم کردی اعدای دین را از آن بر خود خشمناکی یا
اگر به عدو امیرالمومنین تعارف کردی از خودت بدت میآید میگویی این
چهکاری بود که کردم اگر همچو حالتی در خود مشاهده کردی بدانکه
هنوز جانی در تن داری ،و اگر بدی از تو سر زد و متأثر شدی و اگر نیکی
از تو سر زد و شادان شدی بدان روحاالیمان تو هنوز زنده است و قابل است
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که غذاهای مقوی به او بدهی تا چاق شود و قوت بگیرد .پس اگر در خود
میبینی حیات روحاالیمان را بشارت باد تو را و سعی کن که قوت بدهی او
را و نشاط بدهی او را و نشاط روحاالیمان در عبادت خداوند عالمیان است
و واهلل قوت او و نشاط او در شنیدن فضائل امیرمومنان است هرچه قوت
میگیرد میبینی خود بخود اشتیاقش به آلمحمد علیهم السالم زیاد میشود.
از شنیدن فضائل دلش میخواهد پرواز کند هرجا که ولیی ببیند همچو خود
بخود مسرور میشود.
باری غذای روحاالیمان گفتن فضائل و نظر کردن به کتب فضائل است
عملکردن به واجبات است و مهماامکن عملکردن به مستحبات است
ترککردن محرمات است و مهماامکن ترککردن مکروهات است تقوی
پیشه خود کردن و خود را نوکر آلمحمد دانستن است اینها غذای
روحاالیمان است .خود را نوکر دیوان علی اعلی بدان خود را نوکر ایشان
دانسته باش و سعی در خدمت صاحب خدمت بکن و دولت او را تقویت بده
چنانکه نوکران دول سعی در تقویت دول میکنند تو هم نوکر این دولت باش
و الزال خدمت این دولت و این دین و خدمت صاحب این دین را بکن که
سلطان دنیا و آخرت اوست و بجز او سلطانی نیست اگر نوکر اسالمی در
تقویت اسالم بکوش پس نوکر امام زمان و سلطان سالطین جهان باش و
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الزال در خدمت او بکوش و این طاعات و عبادات را بجا آور که اینها غذای
طیبات است برای روحاالیمان اگر به روحاالیمان رسیدی و زنده شدی و از
آن غذاها خوردی و چاق و فربه شدی بدانکه جانی در تن داری .خداوند به
شیعیان طیبات روزی کرده آنهایی که صاحب شعورند تجربه کردهاند که
یک کلمه علم از اعدای آلمحمد که به ایشان میرسد یک قدم که بسوی
ایشان رفت میبیند ایمانش ضعیف میشود اعتقاد او سست میشود کمکم
بجایی میرسد که یکدفعه میبیند هیچ غمش نیست اگر صدهزار خانه خدا
را خراب کنند اگر نمازش فوت شود باکیش نیست آنوقت دیگر معالجهپذیر
نیست اطبا گفتهاند که اگر صاحب فالج اعضایش درد میکند چاق میشود
و اگر درد وا گذاشته است چاقشدنی نیست دیگر روح فعلش را از بدن
برداشته اگر روح از عضوی بیرون رفت درد هم بیرون میرود و آنکسی که
نادان است میگوید احوالم بهتر است خبر ندارد روح گذاشت و رفت و
حاال سر جای خود نشسته و باور نمیکند میخواهی ببینی که روح رفته پا
شو و راه برو ببین چگونه حرکت ندارد و حس ندارد .همچنین آنهایی که
دلشان از معصیت به درد نمیآید و درد ندارند دلشان مرده است میبینی هیچ
باک از معصیت ندارند این را داخل زرنگیهای خود میدانند میگویند یکپاره
خر صالحها هستند که فالن و فالنند و ضرب میگیرند از مومنین صالحین
که از خدا میترسند حاال خیالت میرسد زرنگ شدی و عاقل شدی؟ غافل
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شدی و غافلی و خبر نداری روحاالیمانت رفت حاال که مباحیمذهب شدی
و خیال کردی این زرنگی است و از مال مردم و عرض مردم و ناموس مردم
پروا نداری زندگی تو از تصدق سر آنهایی است که به شریعت راه میروند.
ای مرد اگر همه مردم مثل تو باشند و شریعتی و دینی ضرور نباشد به قول
تو ،من هم میخواهم بزنم توی سر تو میگویی توی سر زدن بد است این را
صاحب شریعت گفته است انکار شریعت یعنی چه؟ اینها خیالشان میرسد
هوشیار شدهاند حاشا بلکه مستند و مست غرورند بلکه مردهاند و روح در
تن ندارند.
باری برویم بر سر سخن و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال فضیلت
دادیم اوالد آدم را بر بسیاری از خلق فضیلتدادنی خداوند بنیآدم را بر جمیع
بتپرستان تفضیل داده بر جمیع یهود تفضیل داده بر جمیع نصاری تفضیل
داده بر جمیع هفتاد و دو فرقه هالکه تفضیل داده مگر بر انبیاء و از انبیاء
گذشته بنیآدم را که مومنین باشند و شیعیان امیرمومنان باشند آنها را بر جمیع
کاینات تفضیل داده است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه شانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
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در هفتههای گذشته سخن در این فقره آیه بود که میفرماید اهلل نور السموات
و االرض و در این فقره سخن در معنی سماوات و ارض بود و مقصود این
بود که بعضی از معنیهای باطن آسمان و زمین را به عرض شماها برسانم تا
آنکه چند معنی باطن را عرض کردم و معنیی در هفته گذشته ابتدا کردم که
عرض کنم ولی تمام نشد و مقصود این بود که چنانکه خداوند عالم جلشأنه
در این عالم آسمانی آفریده و زمینی آفریده و آسمانها را بلندمقام و مرتفع
کرده و زمین را پست کرده و فقیر و محتاج به آسمان کرده جمیع خیرات
از آسمان به زمین میآید و جمیع مددها از آسمان به زمین میآید و جمیع
فیضها و برکتها از آسمان به زمین میآید جمیع تقدیرهای خدا و احکام خدا
از برای بندگان از آسمان به زمین میآید در هرشب قدر بسوی حجتی که در
آن عصر است از سر شب تا صبح مالئکه نازل میشوند با روحالقدس و
احکام الهی را میآورند بسوی آن حجت خدا و به او عرض میکنند که
امسال تا شب قدر دیگر چه خواهد شد و آنچه در آن سال مقدر شده مالئکه
از آسمان به زمین میآورند و همچنین در هر مابینالطلوعین مالئکه هستند
که ارزاق خالیق را میآورند و خدا به اسم هر شخصی ملکی را مقرر
میفرماید که روزی او را به جای معینی حواله فرماید .مردم که نوکر نگاه
میدارند بیجیره و مواجبش نمیگذارند چگونه میشود کسی بندهای را خلق
کند و خداوند هزار هزار عالم باشد و روزی به آن بنده ندهد میفرماید و فی
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السماء رزقکم و ماتوعدون روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده
کردهاند در آسمان است بعد میفرماید به حق خدای آسمان و زمین که این
سخن حق است.
باری مقصود این است که مالئکه نازل میشوند هر روز از برای رزق تو .از
آسمان یکقطره باران نمیآید مگر آنکه مالئکه آن قطره باران را بردارند
بیاورند به آن گل زمینی که خداوند امر کرده و این ملک دیگر نمیرود از
پی قطره دیگر همچنین مالئکه به هر امری به هر تقدیری از آسمان به زمین
نازل میشوند و میآورند برکات خدا را و فیضها و مددها را به زمین از
اینجهت در هنگام عبادت دست بسوی آسمان بلند میکنی و حاجات خود
را از طرف آسمان میخواهی خدا در همهجا هست ولکن خزانه فیض خدا
در آسمان است مددها و فیضها در آسمانند و تو هم دست خود را به طرف
آن خزانه دراز میکنی مانند گدایی که دست خود را پیش سلطان دراز کند
باز خداوند عالم در این عالم چنین قرار داده که جمیع فیضها از آسمان به
زمین میرسد و همینطور که در این عالم مقدر کرده بدون تفاوت هزار
هزار عالم خداوند خلقت کرده در هر عالمی برکتها و فیضها و مددها و
حکم و تقدیر از آسمان به زمین نازل میشود و خداوند آسمانها را خزانه
برکت و فیض و مدد و محل تقدیر و مشیت و اراده خود قرار داده قبله اهل
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زمین قرار داده .آیا نمیبینی جمیع مردم که نماز میکنند رو به مکه نماز
مینمایند ولکن اگر کسی رفت به بام خانه کعبه به پشت میخوابد و رو به
بیتالمعمور که در آسمان است نماز میکند .در آسمان چهارم خداوند
خانهای خلقت کرده که آن خانه را بیتالمعمور مینامند و آن خانه کعبه و
قبله است برای اهل باال و پایین که جمیع مالئکه رو به آن خانه میکنند و
خدا را در دور او میپرستند و بسوی او اشاره میکنند و آن خانه نسبت به
این خانه مثل جان و تن است و آن خانه باالتر و شریفتر است از این خانه.
پس اهل زمین توجه به خانه کعبه باید بکنند ولکن اگر به بام کعبه رفتند
البدند در آنجا به پشت بخوابند و رو به آسمان نماز کنند و رکوع و سجود
را به طرف آسمان بطور اشاره کنند.
باری خداوند عالم آسمانها را در هر عالمی خزانه فیض خود و مدد خود قرار
داده و محل مشیت خود و اراده خود فرموده آسمانها را به حرکت درآورده
و زمین را ساکن کرده تو کاری میکنی حرکت میکنی و آنیکه در او کار
میکنی او باید ساکن باشد از اینجهت آسمانها شب و روز در گردشند
کارگری از آنهاست و اما زمین نباید حرکت بکند بلکه باید ساکن باشد.
پس خداوند عالم آسمانها را محل مشیت خود و دست قدرت خود قرار داده
در هر عالمی پس بنابراین در عالم انسان این اناسی هم عالمی هستند حیوانات
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عالمی هستند همچنین انسان عالمی است جن عالمی است هر چند مخلوق
که بر گرد هم در یکدرجه جمیع میشوند آنها را به زبان شریعت مقدسه
عالم میگویند .پس به این معنی اینکه خداوند چندین هزار عالم آفریده یعنی
هزار هزار جنس مخلوق آفریده که هر جنس از آنها عالمی است .حاال انسان
هم عالمی است چنانکه این عالم را خدا اینطور آفریده برای این عالم عرشی
قرار داده کرسی قرار داده آسمانهایی قرار داده زمینی قرار داده کعبهای قرار
داده همچنین در عالم انسان هم خداوند عالم عرشی آفریده کرسی آفریده
افالکی آفریده زمینی آفریده .باز از برای شما مثلها عرض کنم تا عوام ملتفت
بشوند .این خاکی که شما میبینید و اسم خاک بر آن میگذارید ـ بیابید که
مسأله دقیق است و علما زودتر ملتفت میشوند و عوام اگر دل بدهند حواس
خود را جمع کنند آنها هم شاید بفهمند ـ این خاکی که شما میبینید حال
همهاش خاک است ولکن در حقیقت این خاک آب دارد هوا دارد آتش دارد
هر چهار عنصر در این هست این خاک را اگر به دست فیلسوف حکیم
عالمی بدهند آن را در قرع خود میگذارد و انبیقی بر سر آن نصب میکند
از این خاک آب استخراج میکند از او هوا استخراج میکند نار استخراج
میکند .مثلی عرض کنم تا عوام ملتفت شوند بومادران را از صحرا میکنی
جسمی است نه آب دارد نه آتش ،آن را میدهی به دست عرقکشی ،آن
عرقکش از او آبی بیرون میآورد سفلی از آن بیرون میآورد و جوهری از آن
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میکشد روغنی از آن بیرون میآورد بومادران بود همه چیزها از این بیرون
آمد .آن سفلها را استاد دیگر برمیدارد و آنها را میسوزاند آب بر آن میریزد
آب زالل میشود طعم نمک برمیدارد عقدش میکند نمک میشود ،باری
هرچیز از این بیرون میآید ،چهارعنصر همه را دارد ولکن خاکش بیشتر
است از آب و هوا و آتش از این جهت اسمش خاک شده نه این است که
آنهای دیگر را ندارد دارد ولکن غالب بر او خاک است .این ریالهای شما
را نقره میگویند اما بار دارد و مس داخل دارد ولکن چون نقره این زیادتر
است میگویی نقره است و بجای نقره خرج میکنی آن را .باز مثلی دیگر به
یکی میگویی این صفراوی است و حال آنکه بلغم دارد دم دارد سودا دارد.
یکی را میگویی بلغمیمزاج است و این نه معنیش این است که بلغم تنها
دارد ،سودا دارد دم دارد صفرا دارد نهایت بلغم بر آنها غالب است اسمش
بلغمی شده .میگویی فالنکس دمویمزاج و سوداویمزاج است یعنی آن
خلط بر او غالب است حاال دیگر هر کدام از عوام که دل دادند فهمیدند
هرجا ببینید یک مخلوقی پیدا شد و از چهار چیز پنج چیز فراهم آمده باشد
هر چیز که از آنها بر او غالب باشد اسم همان را میگویند صد مثقال نقره
برداشتهاند ریال کردهاند لکن در این صد مثقال دو نخود آهن دو نخود مس
دو نخود سرب هم هست و باز به او نقره میگویند هرچه بر او غالب است
آن اسم را میگویند .حاال این انسان را خداوند نمونه این عالم آفریده .گاهی
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مثلی عامیانه برای این انسان آوردهام که مثل این است که شخصی بنکدار
است در خانه خود از هر چیزی انباری دارد لکن بر در دکان از هریک طبقی
میآورد برای نمونه که مردم بدانند .یک من آلو اینجا گذاشته است ولکن
صد مـن میفروشد .همچنین خداوند این انسان را نمونه این عالم قرار داده
اگرچه در این عالم یک انبار عرش باشد ولکن از آن انبار یک قبضه در انسان
قرار داده در این عالم یک انبار کرسی قرار داده ولکن از آن انبار قبضهای
در انسان قرارداده و همچنین هفت آسمان هفت انبار است از هر آسمانی
قبضهای در تو قرار داده از این چهار عنصر که چهار انبار بزرگ است از هر
عنصری قبضهای در تو قرار داده .پس خداوند عالم در این عالم عرشی آفریده
در تو هم عقلی آفریده در این عالم کرسی آفریده در تو هم نفسی آفریده در
این عالم آفتابی آفریده در تو هم طبیعتی و مادهای آفریده در این عالم زحلی
آفریده در تو هم عاقلهای آفریده در این عالم مشتری خلق کرده در تو هم
عالمهای خلق کرده .مقصودم این بود که نوعش را عرض کنم از هر آسمانی
در تو قبضهای قرار داده تا اینکه در این عالم آتشی است در تو هم صفرایی
آفریده در این عالم هوایی است در تو دمی آفریده در این عالم آبی است در
تو هم بلغمی آفریده در این عالم خاکی است در تو سودایی آفریده پس جامع
شدی ،نمونه جامعی شدی پس تو هم عالمی شدی کوچک .حضرت امیر
میفرماید:
صفحه | 240

أتزعم انک جرم صغیر
و فیک انطوی العالم االکبر

آیا تو گمان میکنی که تو جثه کوچکی هستی و حال آنکه عالم بزرگ در
تو پیچیده شده پس تو نمونه آنچه در این عالم است هستی .میفرماید در
حدیثی الصوره االنسانیه هی اکبر حجه اهلل علی خلقه تا آنجا که میفرماید و
هی المختصر من اللوح المحفوظ و هی مجموع صور العالمین پس مشتی
است ولی نمونهای از خروار است از همین مشت آن خروار را میتوان فهمید
ببین اگر رودی باشد عظیم یک کاسه از آن رود بر میداری میآوری
میچشی اگر شور است نمونه این است که این رود شور است اگر صاف
است این رود هم صاف است اگر کدر است کدر است اگر خوشبو است
آن رود خوشبو است اگر خوشطعم است آن رود خوشطعم است .غرض،
از این کاسه آب میتوانی احوال آن رود را بفهمی همچنین از این انسان انسان
میتواند احوال عالم بزرگ را بفهمد اگرچه عالم بزرگ را سیر نکرده .و باز
گمان مکن که تو جثه کوچکی هستی و از این عالم کوچکتری بلکه بسا
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آنکه تو بسیار از این عالم شریفتر و عظیمتر و صافیتر و لطیفتر میشوی
اگرچه حصهای از خاک در تو قرار داده که این سودای بدن تو باشد ولکن
سودای بدن تو را چه نسبت به خاک است و تو میتوانی این سودا را چنان
لطیف کنی به عبادات و طاعات که خیلی اشرف از این خاک باشد بلکه
هیچ دخلی به این خاک نداشته باشد تو را بلغمی است که آب بدن تو باشد
لکن او را میتوانی به نور عبادت و طاعت و بندگی چنان صاف و لطیف
کنی که آن نماینده علمها و حکمتها شود و همچنین در هر درجهای که
داری آن درجه را میتوانی بواسطه عبادت چنان صاف و لطیف کنی که
هفتاد مرتبه از این عالم شریفتر و لطیفتر شود .آیا نمیدانی که انسان
میتواند االن بدن خود را به عبادت و به توجه و بندگی به صفا و لطافتی کند
که در زمان برزخ بدنها به آن صفا میشود بلکه همین حاال خود را میتواند
به صفایی بدارد که اهل جنت در جنت باشند و هر وقت که خود را موافق
درجهای اصالح کرد موافق صفای آن درجه میشود پس بسا آنکه انسان از
این آسمان اشرف بشود و قربش به خدا بیشتر باشد و از برای انوار عظمت و
جالل و کبریای خدا حکایتکنندهتر باشد و مبین بشود توحید خدا را و
اسماء و صفات خدا همه را بیان بکند و این وقتی است که به تعدیل مزاج
خود کوشیده در راه حق سلوک کرده باشد قرب الهی به هم رسانیده باشد
آنوقت نماینده انوار خدا میشود .پس خیال مکن انسان عالم کوچکی
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است .مثلی عرض کنم آینهای باشد رسمی ولکن بسیار بزرگ و بدننما و
همچنین آینه کوچکی دیگر باشد که در نهایت تأللو و لمعان و صفا باشد
حاال اگرچه این آینه کوچکتر است ولکن این کوچکی تأللو دارد مثل
الماس و نمایندگی او بیشتر است از آن بزرگی و حکایتکنندهتر است از آن
بزرگی ،آن بزرگی نتوانسته هنوز آن صفا را پیدا کند این است که فرمودند
موتوا قبل انتموتوا یعنی االن بمیرید یعنی خود را به آن حالت بدارید و به آن
اعتدال بدارید که مردگان به آن رتبه رسیدهاند و آنها مشاهده میکنند عالم
مثال را و عالم برزخ را و مشاهده میکنند عرصه قیامت را و جنت را و نار
را پس مأموری تو که بمیری قبل از اینکه در این دنیا بمیری پس اگر تو به
مرگ اختیاری مردی چنان خواهی شد که مردگان چنانند جنت را میبینی
نار را میبینی چنانچه زید بن حارثه صبحی رسول خدا آمدند پیش او فرمودند
کیف اصبحت و این کیف اصبحت تعارف عرب بوده یعنی احوالت چطور
است عرض کرد علی یقین حضرت از این حرف خوشش آمد فرمود علی
کل حق حقیقه و علی کل صواب نور یعنی هر حقی یکحقیقتی دارد و برای
هر درستی و راستی یکنوری است بگو این یقینی که ادعا کردی گفت از
اینکه گویا میبینم اهل بهشت را در بهشت متنعمند و گویا میبینم اهل جهنم
را که در جهنم معذبند گویا میشنوم صدای اهل جهنم را در گوشم وهکذا
حاال وقتی انسان مرد یعنی قطع جمیع عالیق را کرد از اقتضاهای بدنی دست
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برداشت و توجه به خدای خود کرد مثل مردگان مشاهده میکند اهل نار را
در نار و اهل بهشت را در بهشت ،میبیند صراط را بر روی جهنم کشیده
میزان را آویختهاند جمیع خلق به زانو در آمدهاند حساب و کتاب از ایشان
میخواهند حاسبوا قبل انتحاسبوا پس وقتی انسان خود را مرده یافت و
صحرای قیامت را مشاهده کرد حساب خود را پاک میکند هرجاش عیب
و نقصی دارد درست میکند.
باری مقصود این بود که این بدن انسانی میشود اشرف از این عالم بشود
سهل است اگر هیچکار نکرد همین به اندک ایمانی که دارد از این آسمان و
زمین اشرف میشود چه آنکه تعدیل کند خود را و به کمال ایمان برسد این
است که خداوند میفرماید و لقدخلقنا االنسان فی احسن تقویم ما انسان را
در بهتر استقامتی خلق کردیم و هیئت انسان را نیکوتر صورتی کردیم و
لقدکرمنا بنیادم ما مکرم داشتیم بنیآدم را این است که الصوره االنسانیه هی
اکبر حجه اهلل علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده و هی مجموع صور
العالمین و هی المختصر من اللوح المحفوظ و هی الجسر الممدود بین الجنه
و النار مقصود این بود که صورت انسانیت صورتی است که قابل ترقیهای
بسیار است .کفایت میکند در تعریف صورت انسانی که میفرماید خلق اهلل
ادم علی صورته خداوند حضرت آدم را بر صورت خود خلق فرموده خداوند
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عالم سر و دست و پا که ندارد ولکن آدم را به صورت خود آفریده یعنی
چنانکه خداوند ،عالم است او را عالم آفریده چنانکه خدا حکیم است آدم
را حکیم آفریده چنانکه خدا حلیم است آدم را حلیم آفریده چنانکه خدا وفی
است آدم را باوفا آفریده همچنین او را بر صفات خود آفریده .پس کفایت
میکند در شرف انسانی که اشرف از این عالم باشد اینکه خدا او را بر
صورت خود آفریده و صورت او را بزرگتر حجتهای خود قرار داده .و معلوم
است که پیغمبر بزرگتر حجتهای خداست لکن میفرماید الصوره االنسانیه
هی اکبر حجه اهلل علی خلقه اگرچه باطن این حدیث این است که صورت
انسانیت حضرت امیر است لکن انسان و آن انسان اعظم رسول خداست صلی
اهلل علیه و آله و صورت او حضرت امیر است صلواتاهلل علیه و هی اکبر
حجه اهلل علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده .و کل شیء احصیناه فی
امام مبین .هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق اوست که صاحب این مقامات
است ولکن این انسانها را بر صورت حضرت امیر آفریده هو الذی یصورکم
فی االرحام کیف یشاء .انا و علی ابوا هذه االمه خداوند عالم ماده ایشان را
از پیغمبر گرفته و صورت ایشان را از حضرت امیر گرفته المومن اخ المومن
من ابیه و امه ابوه النور و امه الرحمه پس چون ایشان را خداوند بر صورت
حضرت امیر آفریده از این جهت اکبر حجه اهلل شد .میخواهی خوب مشاهده
کنی ببین چگونه شریفترین اعضاء رخساره تو است و شریفترین جاهای
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رخساره تو چشم تو است و از این چشم تو خداوند عالم دو علی نوشته است
بر صورت تو چشم و بینی و ابروی تو اسم علی نوشته است و این نمونهای
است که صورت تو از صورت علی است و ظهور اوست و نام اوست و جلوه
اوست خداوند انسان را اینطور آفریده پس چه عجب میکنی که انسان از
این عالم اشرف باشد و قربش به خداوند عالم زیادتر باشد.
حاال که این مقدمه را فهمیدید عرض میکنم که این انسانهایی که مختلفند
بعضی از آنها هستند که عقل در ایشان غالب است و حکم حکم عقل است
در بدن ایشان ،بر جمیع ادراکهای ایشان بر جمیع مشاعر ایشان بر جمیع
اعضای او بر جمیع مرتبههای او این عقل را خدا غالب کرده است سلطنت
را سلطنت عقل قرار داده است حاال که همچو شد این شخص عقل است
که روی زمین دارد راه میرود چنانکه این ریال تو که صد مثقال نقره بود
گیرم دو نخود مس داشته باشد یا دو نخود سرب داشته باشد ،آن نخود نزد
نقره مضمحل شده و طبعش طبع نقره شده است .همچنین در آنکسی که
عقل و حصهای از عرش غالب است اگرچه نفس اماره هست لکن مضمحل
شده و او هم مطیع عقل شده و االن عقل است که در میان مردم دارد راه
میرود و همان عقل است که هرکس او را دارد عقل دارد و هرکس او را
ندارد عقل ندارد یعنی هرکس او را میشناسد و توالی او را دارد و مطیع و
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منقاد اوست عاقل است و عقل دارد و هرکس او را ندارد یعنی او را
نمیشناسد و توالی او را ندارد جاهل است و عقل ندارد .خدا میداند تعجب
میکنم از بعضی که اعدای آلمحمد را علما مینامند میگویند علمای عامه
چنین گفتهاند .علمای چه؟ علم چه؟ عقل چه؟ همه آنها جهالند و اهل
جاهلیت هستند عقلشان کجا بود همهشان دیوانگانند همهشان اهل جنونند
عقلشان کجا بود که عاقلشان بتوان گفت؟ عقل آن بود که عرض کردم و
آن را هم که ندارند ماوسعنی ارضی و ال سمائی ولکن وسعنی قلب عبدی
المومن گنجایش مرا ندارد نه زمین و نه آسمان بلکه گنجایش مرا دارد دل
بنده مومن قلب المومن عرش الرحمن وقتی که عرش شد و محل استوای
رحمن شد و مبدأ ایجاد شد و مبدأ ناس شد عرش است باالتر از عرش آسمانی
نیست و مکانی نیست و این کـس اول ماخلق اهلل است اگرچه ده سال قبل
از این دنیا آمده باشد عقل است و اول ماخلق اهلل است و رتبه او باالترین
رتبهها است و هرکس اطاعت عقل را نکند از اهل آتش است و کافر است
به خدا .این عقل دعوت میکند مردم را بسوی خدا و دعوت میکند مردم
را بسوی انبیاء و اولیاء و دعوت میکند مردم را بسوی ائمه هدی و دعوت
میکند بسوی سنت پیغمبر و شریعت او؛ پس اطاعتکنندگان او
اطاعتکنندگان عقلند پس عقل کی از شرع جدا شده و شرع کی از عقل
مفارقت کرده است این است که فرمودند ان هلل تعالی علی الناس حجتین
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حجه ظاهره و هی االنبیاء و الرسل و حجه باطنه و هی العقول بدرستیکه از
برای خدای تعالی بر مردم دو حجت است حجتی است ظاهره و آن پیغمبران
و رسوالنند و حجتی است باطنه و آن عقلهای مردم است و یک معنی این
حدیث این است که خدا دو گونه حجت دارد یکی حجتی است که برهان
ایشان واضح و حجت ایشان الئح است و حکم ایشان ظاهر و عالنیه دعوت
میکنند مردم را و از برای خداوند حجتهای باطنه است که هنوز امر ایشان
ظاهر نشده و هنوز خفیند و پنهان بجهت آنکه دولت دولت جهل است دولت
دولت ابلیس است کسی به مقتضای عقل و برای عقل عمل نمیکند پس آنها
خود را پنهان کردهاند،
هلل تحت قباب العرش طائفه
اخفاهم عن عیون الناس اجالال

خداوند عالم در زیر قبههای عرش طایفهای خلق کرده که بجهت آنکه
جاللت ایشان را حالی مردم بکند آنها را از چشم مردم پنهان کرده و پنهانند
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و برای که ظاهر بکند؟ و برای چه ظاهر بکند؟ کیست طالب ایشان؟ کیست
مطیع ایشان؟ قومی را گرسنگی کاذبی و دلمالشی دروغی دست داده دو
من حلیم خوردهاند حاال دلشان مالش دارد و غش میکند خیال میکنند
گرسنهاند لکن آن کسی که حلیمها را بخورد آنها داده میداند چقدر حلیم
بخوردشان داده که حاال دارند از آن حلیمها تخمه میکنند هی حاال دلش
غش میکند و خیال میکند گرسنه است صبر کن تا طعامها تحلیل برود
آنوقت طعام خوشگوار دیگری به تو بدهد .چهبسیار کسان که به گرسنگی
کاذب گرسنهاند به عطشهای کاذب تشنهاند دلیل آن این است که تمام شود
گرسنگی و تشنگی؛ یکخورده دست نگاه دار ببین چگونه فرو مینشیند
همینکه امری از دنیا وارد آمد فراموشت میشود آن عشقها ،و آن شوق و
ذوقها تمام میشود.
چنان قحط سالی شد اندر دمشق
که یاران فراموش کردند عشق
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ایام تجارت که رسید ایام زراعت که رسید ایام معامله که رسید میبینی غش
دلت فرو نشست آن شور تمام شد معلوم است به هوس خیالی کردهاند حرفی
است میزنند .کی؟ کجا؟ کی طالب است برای آنها؟ وانگهی آنها خود را
از من و تو پنهان میکنند بجهت بیقابلیتی من و تو چه التماس میکنی که به
من تنها آنها را بنمایان او از من تنها گریخته از تو تنها و از باقی تنها گریخته
و خود را از ماها پنهان کرده کسی که صاحبشعور باشد با مثل منی چگونه
راه میرود پس آنها خود را پنهان کردهاند و باطنند و خفیند از انظار .پس
برای خدا دو حجت است یکی آنهایی که امر ایشان را واضح کرده و یکی
آنهایی که ایشان را در عالم باطن پنهان فرموده بجهت آنکه طالبی ندارند
مخفی و پنهانند تا وقت وقتش که اهلش پیدا شود و ظاهر شوند و آنوقت هم
حجت ظاهر خدا خواهند بود.
باری بعضی از مردم هستند که خدا ایشان را عرش قرار داده و واقعا حقیقتا
عرشند و در روی زمین راه میروند حاال اگر کسی فیالمثل یک قطعه آتش
را بیاورد روی زمین آیا حاال که روی زمین آمد آتش نیست بجهت آنکه
روی زمین است و کره آتش از هوا باالتر است؟ چرا نیست؟ آتش است از
هرکس بپرسی این چیست میگوید آتش است و هر کاری که آتش میکند
میبینی که از این هم میآید پس آتش است اگر باور نداری دست نزدیک آن
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ببر ببین چگونه میسوزاند ببین چگونه روشن میکند چگونه چیزها را میپزد
پس آتش است و معطلی ندارد .همچنین حاال یک تکه عرش خدا روی زمین
باشد آیا عرش نیست؟ چرا عرش نیست؟ عرش است ولکن حاال این یک
تکه را به این ترکیب ساختهاند اگر اجزای دیگر هم در او هست مضمحل و
فانی است و عرشیت بر او غالب است .دلیل غلبه عرشیت اینکه هیچ عضوی
از اعضای او به خواهش خود حرکت نمیکند اگرچه در طبیعت او سودا
هست لکن به آن سودا ثابت و راسخ در شریعت است اگر برای او آبی هست
آن آب پیرو سنت است اگر برای او هوایی هست هوای طریقت است اگر
برای او ناری هست به آن صاعد در درجات حقیقت است اگر برای او
آسمانهایی هست به آنها عامل به مقتضای حق است فکر او خیال او جمیع
مشاعر او به اشاره آن عقل حرکت میکند پس در روی زمین عقلی است
مجسم دارد راه میرود و دارنده او دارنده عقل است و هرکس او را ندارد
عقل ندارد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه هفدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
سخن در ذکر باطن آسمان و زمین بود و دیروز مقدماتی چند عرض شد که
حاصل آنها بطور اختصار این است که آنچه خداوند عالم در این عالم خلقت
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کرده در انسان هم خلقت کرده و انسان را نمونه این عالم قرار داده است
چنانکه منسوب است به حضرت امیر که آن بزرگوار فرمودند:
أ تحسب انک جرم صغیر
و فیک انطوی العالم االکبر

آیا گمان میکنی که تو همین جثه کوچکی هستی و حال آنکه این عالم اکبر
در تو پیچیده شده و همه را خدا در تو گذارده پس از این جهت آنچه در این
عالم است همه آنها را در انسان گذارده ولکن آنچه را که گذارده همه آنها
بسا آنکه ظاهر و هویدا نیست مثال یک حوض آب داشته باشی یک قطره
سرکه در این حوض بریزی یک قطره عرق نعنا در آن بریزی یک قطره عرق
بومادران در آن بریزی از خیلی چیزها از هریک ،یک قطره در آن بریزی حاال
همه این چیزها در این حوض هست ولکن معلوم نمیشود در این طعم سرکه
و بوی نعنا و آثار چیزهای دیگر و آب این غالب است و حکم آب بر این
جاری میشود میتوانی با آن وضو بگیری و از آن غسل کنی بجهت آنکه
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آب است اگرچه سرکه در او هست لکن حکمی برای سرکه باقی نمانده و
همچنین در جای دیگر حوضی باشد پر از آب نصف آن را سرکه بکنی
میبینی رنگ آن گشت طعم آن گشت هرچه سرکه زیادتر توش میکنی
خورده خورده آثار سرکه غالب میشود و آن آب مضمحل میشود تا به جایی
میرسد که هر یک رسد از آن آب صد رسد سرکه بر او غالب است آب در
این هست لکن حکم حکم سرکه است و نمیتوان به او آب گفت و دیگر
نمیتوان با او وضو گرفت نمیتوان با او غسل کرد این را آب نمیگویند
سرکه است مثل سرکههای بازار که آب توش میکنند از بیدینیشان و باز
اسمش سرکه است .همچنین اگرچه جمیع آنچه در این عالم هست در انسان
گذارده است ولکن یکی را میبینی آن حصهای از عرش را که خدا در او
گذارده است آن حصه عرشی غالب است و باقی حصهها مضمحل است یکی
دیگر را میبینی که آن حصهای که از کرسی خدا در او گذارده آن بر او
غالب است و بالفعل است و باقی حصهها بالقوه است یکی را میبینی حصه
فلک زحل بر او غالب است همچنین هر حصهای از هر آسمانی در یکی
غالب است یکی را میبینی آن حصهای که از آتش است بر او غالب است
یکی هوا بر او غالب است یکی آب یکی خاک .و بدیهی است که آنکسی
که حصه آتش بر او غالب است آثار صفرا از او پیداست و آثار خلطهای دیگر
چندان پیدا نیست و حکم حکم صفراست و آن کسی که بلغمی است آثار
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بلغم از او پیداست و آثار خلطهای دیگر چندان پیدا نیست وهکذا باقی اخالط
و همچنین سایر مراتب و صفاتی که در مردم هست اینطور است یکی را
میبینی آنقدر علم بر او غالب است که سایر صفات او را پنهان کرده و
سرتاپا مضمحل کرده آنچه میگوید و میکند علم است هر امری که از او
متمشی میشود از روی علم و موافق علم میکند بجهت آنکه بر او غالب
است .آنچه را عرض میکنم و ال قوه اال باهلل بطوری عرض میکنم که گویا
مشاهده میکنید مطلب را و میبینید مطلب را به چشمتان .میبینی یکی جود
بر او غلبه دارد آنقدر سخاوت و کرم از او بروز میکند که باقی صفات او
را پوشانیده هرکس به او نگاه میکند یاد سخاوت میافتد از بس جود دارد
سر را میدهد مال را میدهد جان را میدهد جمیع آنچه دارد از باب جود و
کرم میدهد تا نام او را میبری مردم به یاد سخاوت میافتند ببین تا میگویی
حاتم جمیع مردم سخاوت به نظرشان میآید بجهت آنکه سخاوت بر او غلبه
دارد همچنین تا میگویی انوشیروان جمیع مردم به یاد عدالت میافتند بجهت
آنکه عدالت بر جمیع صفات او غلبه کرده بود از این جهت معروف به عدالت
شد .از آن طرف هم چهبسیار کسانی هستند که اگرچه حوض آبی بوده لکن
آنقدر عذره داخل آن کرده و آنقدر بول در آن ریخته که منجالب شده و
خورده خورده آبها مضمحل شده آن عذره توی آن ریخته عفونت بول و
نجاست آنقدر بر آن غلبه کرده که بطوری شده که هرجا مذکور میشود
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جمیع مردم به یاد نجاست میافتند میبینی تا نام فالنکس در مجلس برده
شد فسقش و فجورش و ظلمش و عفونت حقدش و حسدش به یاد مردم
میافتد و از ذکر او متأذی میشوند و همه بد او را میگویند .چهبسیار مردم
هستند که به صفات ذمیمه مشهور و معروف شدهاند بجهت آنکه آن صفات
بر ایشان غلبه دارد هرکس نامش را میشنود میگوید عجب بدبختی است
عجب فاسق فاجری است عجب ظالمی است انسان باید حذر کند.
تعجب میکنم از اموری چند و حقیقتا جای تعجب است من که تعجب
میکنم شما هم اگر متذکر شوید تعجب میکنید جمیع خلق حتی اطفال این
را دانستهاند که عقل مکرم و عزیز است به طفل بگویی تو عقل نداری بدش
میآید جمیع مردم دانستهاند که عقل مکرم است پادشاه عصر اگر عقل از
سر او به در رود عزیزترین اهلبیت او میآید او را میگیرد کند به پاش
میگذارد وقتی که عقل بسر این بود پادشاه بود همینکه عقل رفت میروند
مالش را ضبط میکنند او را فحش میدهند بسا اینکه کتکش میزنند
همینکه عقل رفت حرمت پادشاهی تمام میشود جمیع مردم دانستهاند که
مالک دنیا عقل است همینکه عقل رفت میروند مالش را ضبط میکنند
پس معلوم است مالک عقل است و اال این مردکه را که میبینی زنده است
راه میرود چرا مالش را ضبط میکنند چرا زنش را طالق میدهند بیطالق
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از خانه بیرون میکنند معلوم است صاحبزن عقل بوده صاحب مال و اوالد
عقل بوده و مردم حرمت عقل را نگاه میداشتهاند چیزی به این عزیزی که
عزیز عالم اوست مکرم عالم اوست مالک عالم اوست صاحب زن و بچه
اوست صاحب دین و مذهب اوست صاحبتوقع همه اوست اعتنای مردم به
عقل است سلطان جهان عقل است چیز به این شرافت جای تعجب اینکه
جمیع مردم در ازاله این و ضعف این میکوشند در خموش کردن این و تلف
کردن این سعی دارند .مسکرات میخورد که عقل را از سر بپراند به آنکسی
که شراب میخورد بگو مردکه شراب که خوردی خر میشوی عقلت زایل
میشوی و در همان حالت مستی هم اگر به تو بگویند عقل نداری بدت
میآید وهکذا جمیع مردم در فاسد کردن این گوهر گرانبهای عزیز مکرم
که عقل باشد دارند میکوشند تا به ایشان بگویی عقل نداری بدشان میآید
اگر بدت میآید چطور شده که سعی میکنی پول دستی میدهی نجاست
میخری و آن را میخوری و عقلت را هم فاسد میکنی و دیوانه میشوی
اگر عقل داشته باشی میبینی پولت رفت دینت هم رفت دیوانه هم شدی
جمیع مردم همینطورند .قومی دیگر اینقدر بنگ میخورند یا چرس
میکشند که عقلشان تمام میشود وهکذا قومی دیگر که این کارها را
نمیکنند آن چیزهایی که این عقل را زیاد میکند از پی آنها نمیروند تحصیل
علم عقل را زیاد میکند مجالست با علماء عقل را زیاد میکند عبادت عقل
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را زیاد میکند طاعت عقل را زیاد میکند کمخوردن عقل را زیاد میکند
کمخوابیدن عقل را زیاد میکند ریاضات و مجاهداتی که از شرع رسیده
عقل را زیاد میکند جمیع اینها عقل را زیاد میکند اینها که عقلشان زیاد
شده به همینها زیاد شده با عقالء نشستن عقل را زیاد میکند حرکات جهال
را نکردن باعث زیادتی عقل است با جهال سفر نکردن باعث زیادتی عقل
است و هر چیزی همینطور زیاد میشود .تو میخواهی نقاشی خوب یاد
بگیری باید با نقاشها بنشینی میخواهی شعر خوب یاد بگیری با شعراء باید
بنشینی همچنین میخواهی عقلت زیاد شود با عقال باید بنشینی.جای تعجب
اینکه چنین گوهر گرانبهایی را مردم درصدد تضعیفند و همهشان هم بدشان
میآید اگر به ایشان بگویی عقل نداری حکایت غریبی است.
و همچنین از جمله چیزهایی که خیلی غریب است حکایت دین است به
هرکس بگویی تو بیدینی بدش میآید با وجود این جمیع مردم در سستی این
دین میکوشند و به هرکس میگویی بیمذهب یا بیدین بدش میآید اگر این
دین سبب عزت توست سبب آبروی توست پس عزت دین را داشته باش.
همچنین از جمله عجایب که خیلی عجیب است این است که جمیع خوبیها
را مردم دانستهاند که خوب است و جمیع بدیها را مردم دانستهاند که بد است
حتی صاحبان صفات بد دانستهاند که صفاتشان بد است اگرچه میکنند
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همانکس که مردی است بسیار تند و کجخلق ،میفهمد این صفت بدی
است هرکس با او اینطور سلوک کند بدش میآید میداند بد صفتی است و
معذلک میکند و کار خوب را هم همهکس دانسته خوب است و نمیکند
مثل آدم کور که بگویی ای کور بدش میآید آدم بخیل را اگر بگویی بخیل
بدش میآید اگر بدت میآید پس بخل بد چیزی است دست بردار آنکه لئیم
است به او بگویند ای لئیم بدش میآید ای مرد اگر بد است دست بردار
جمیع مردم صفات بد را دانستهاند بد است به ایشان بگویی تو به این صفتی
بدش میآید اگر بد است چرا دست برنمیداری دست بردار .میگویید
نمیتوانیم جواب نمیتوانیم را اینطور میدهند که نخواستهای و نمیخواهی
دست برداری واال تکلیف ماالیطاق به کسی نمیکنند.
این را عرض کنم آنچه من از نفس تجربه کردهام این است که این بدبخت
میخواهد لذت جمیع جهات را ببرد میخواهد لذت معصیت را ضمنا ببرد
و بر طبیعت خودش کارهای خودش را بکند از آنطرف هم لذت نام نیک
را ببرد و مردم تعریف او را بکنند .ای مرد این نمیشود اگر میخواهی
تعریفت را بکنند کار خوب بکن زحمت کار خوب را بر خود بگذار تا
تعریفت را بکنند میخواهد از آنطرف لذت هرزگی و معصیت را ببرد لذت
نام نیک را هم از اینطرف داشته باشد کسی بد نگوید درباره او میخواهد
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شب توی خانه خودش آن هرزگیها را بکند هر کاری دلش میخواهد بکند
و صبح مردم بگویند جناب موالنا خیلی مقدسند خیلی صالحند خیلی آدم
خوبی هستند معلوم است که این طالب جمیع جهات لذت است از همه
طرف میخواهد لذت داشته باشد .پس اگر کسی دانست که صفات بد بد
است چرا ترک نمیکند؟ و اگر کسی دانست که صفات خوب خوب است
چرا عمل نمیکند؟ این را بدانید که نیک آنکسی است که صفات نیک را
دارد و بد آنکسی است که صفات بد را دارد جمیع بدیها را شما میدانید
ترک کنید جمیع خوبیها را شما میدانید بجا بیاورید .خداوند عالم از
حکمت بالغه خود و از حجت بالغه خود از برای شما میزانی قرار داده است
که هر امری را که میخواهی خوب و بد آن را بفهمی در توی آن ترازو
میکنی آن ترازو حکم میکند بطوری که هیچ اشتباهی باقی نمیماند و آن
این است که هرگونه معاملهای که میخواهی با مردم بکنی برگردان آن قضیه
را بسوی خودت فکر کن ببین اگر مردم آنگونه معامله با تو بکنند بدت
میآید یا خوشت میآید اگر بدت میآید مکن اگر خوشت میآید بکن این
نفس یک میزانی است که جمیع چیزها را بر این نفس عرضه باید کرد اگر
نسبت به او بدهی بدش میآید بد است اگر خوشش میآید خوب است نسبت
به خلق همانطور باش مال یتیمی را میخواهی بخوری فکر کن ببین اگر
مال یتیم تو را بخورند خوشت میآید یا نه اگر خوشت نمیآید مخور اگر
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توی کوچه به زن مردم میخواهی نگاه کنی فکر کن ببین اگر به زن تو نگاه
کنند خوشت میآید یا نه اگر بدت میآید نگاه مکن به مال مردم میخواهی
طمع بکنی ببین در مال تو طمع کنند خوشت میآید یا نه و کذلک میخواهی
پشت سر کسی سخن بگویی عرضه بر خود کن ببین اگر پشت سر تو
اینگونه سخن بگویند خوشت میآید یا نه اگر خوشت نمیآید مگو هرچند
شیطان گولت میزند میگوید غیبتش نیست باکی نیست بگو فکرکن ببین
اگر پشت سر تو حرفی بزنند آیا میرنجی یا نه البته میرنجی حاال که میرنجی
مگو او هم میرنجد و غیبتش میشود .ترازوی شما این نفس است این میزان
راست است این سرمشقی است که به خط میر یعنی امیرالمومنین صلوات اهلل
علیه نوشته شده این سرمشق را بگیرید و از روی آن سرمشق مشق کنید و
راه بروید.
باری برویم بر سر مسأله ،مسأله این بود که بسا آنکه در حوض آبی آنقدر
سرکه بکنی که حکم سرکه بر او غالب آید یا نجاست بریزی آنقدر که بر
آب غالب آید و بسا آنکه سرکه در آن هست یا نجاست هست ولکن نه
تغییری در بو و نه تغییری در رنگ و نه تغییری در مزه او داده است آنوقت
حکم آب بر او غالب است و آب است .همچنین خداوند عالم انسان را چنان
خلقت کرده که جمیع آنچه در این عالم است در انسان قرار داده .یکچیزی
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هست که چندان به کار عوام نمیآید لکن خواص هستند و آنها بهره میبرند
و آن این است که در این عالم اگرچه خاک هست ولکن در این خاک
نمونهای از جمیع آنچه در این عالم است گذارده است لکن خاکش غالب
است همچنین اگرچه در این عالم آب هست نمونه جمیع این عالم را خدا
در این آب گذارده لکن آبش غالب است جمیع آنچه در عالم است در هوا
هست لکن هوایش غالب است همچنین نار همچنین در هر آسمانی حتی
آنکه در عرش تمثال جمیع آنچه در این عالم است هست لکن عرش او بر
باقی چیزهای دیگر غالب است این است که،
کل شیء فیه معنی کل شیء
فتفطن و اصرف الذهن الی

هر چیزی را که برداری در او تدبر کنی جمیع عالم از توش پیدا میشود اال
آنکه بر خاک حکم خاک غالب است و بر آب حکم آب غالب است و بر
آسمان حکم آسمان غالب است پس هرچیزی را به اسم غالب مینامند حاال
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پس این انسان را خدا چنین آفریده که در او از جمیع این عالم حصهای و
قبضهای است از حصهای که از عرش گرفتهاند قلب او را ساختهاند از حصهای
که از کرسی گرفتهاند نفس او را ساختهاند از حصهای که از فلک زحل
گرفتهاند عاقله او را ساختهاند از حصه فلک مشتری عالمه او را ساختهاند
غرض از هر فلکی حصهای گرفتهاند و چیزی از این انسان را آفریدهاند .حاال
بعضی از انسانها حصه عرشی بر ایشان غالب است بعضی از آنها جهت کرسی
بر آنها غالب است آنکه حصه کرسی بر او غالب است حکم حکم کرسی
است در وجود او تأثیر تأثیر کرسی است در وجود او ،در میان مردم کرسی
است دارد راه میرود و کرسی رفیع خداوند عالم است و بسا آنکه از کرسی
لطیفتر و اشرف باشد و از آن کرسی که محیط بر آسمان است الطف و
اشرف باشد .پس عرش و کرسی میشود در روی زمین راه برود از این است
که در حدیثی که در کتاب توحید حضرت امیر میفرماید عرش و کرسی دو
باب از بابهای غیبند و خداوند عالم میانه آنها عقد اخوت بسته است.
میفرماید مراد از عرش رسول خداست صلوات اهلل و سالمه علیه و آله و مراد
از کرسی حضرت امیر است صلوات اهلل و سالمه علیه که این دو بزرگوار دو
برادرند و عقد اخوت خدا میان آنها بسته است و ایندو دو باب از بابهای
غیبند .آیا نمیبینی از خدا خبر میدهند؟ نمیبینی از صفات و اسماء خدا خبر
میدهند؟ از افعال خدا خبر میدهند؟ از عالم عقول و ارواح خبر میدهند؟ از
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عالم ذر خبر میدهند؟ از هزار هزار عالم خبر میدهند؟ پس کدام باب از
برای غیب از این باب بزرگتر پس این دو بزرگوار دو برادر بودند لکن عرش
اغیب است از کرسی و کرسی هم غیب است واقعا هم همینطور است
حضرت پیغمبر علمش دقیقتر و غیبتر و باطنتر است و رتبه او مخفیتر
است و حضرت امیر علمش واضحتر و رتبه او ظاهرتر و غیبش پستتر از
پیغمبر است.
باری ،مقصود این بود که کرسی در روی زمین میشود راه برود و تعجب
نیست مگو این دست دارد مثل ما ،پا دارد مثل ما ،راه میرود مثل ما ،بعینه
مثل آن دو حوض است که عرض کردم که یکی از آنها حوض آب گفته
میشود و یکی از آنها حوض سرکه گفته میشود حاال این حوض نباید به آن
حوض بگوید تو چرا آب شدهای و مردم پیش تو میآیند؟ تو حوضی من هم
حوضم تو چهارگوشی من هم چهارگوش هستم میگوید اینها درست است
لکن من آب را بر خود غالب کردهام .حاال مردم به پیغمبران و اوصیای
پیغمبران نمیتوانند بگویند تو هم مثل مایی دست داری من هم دست دارم تو
پا داری من هم پا دارم تو چشم و گوش داری من هم دارم همه اینها که
میگویی درست است ولکن در اندرون من اسرار عرش الهی گذارده شده،
در اندرون من انوار عرش خدا گذارده شده و در اندرون تو بسا آنکه ظلمت
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شیطان گذارده شده است .ظاهرا جمیع مومنین بر شکل کفار هستند در
اندرون او نور است و در اندرون این ظلمت.
این را عرض کنم و این از برای علمای مجلس باشد هر امر دقیقی که مشکل
شود مثلش را در امر بزرگی از آن امر پیدا کنید مثال اسطرالب کوچکی باشد
شما نگاه که میکنید به آن ،درجههایش را نمیفهمید بروید یک اسطرالب
بزرگتری پیدا کنید که خطهای او جلیتر باشد آن را که فهمیدید این را هم
میفهمید .حاال در اینجاها هم اول شما نگاه بکنید جمیع کفار با جمیع
مومنین یک شکل دارند و مثل همند و در روی زمین راه میروند لکن اهلل
ولیا لذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاوهم
الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها
خالدون یعنی آنهایی که کافرند اولیائشان طاغوت است و بزرگان طغیان امام
آنهایند و آن بزرگان طغیان آن کافران را از نور به ظلمت میبرند اما از
اینطرف مومنان را خدا ولی ایشان است ببین چه گفته در حق ایشان اهلل ولی
الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور یعنی خدا ولی مومنان است ایشان
را از ظلمت به نور میبرد از ظلمت نفاق از ظلمت کفر از ظلمت جهل از
ظلمتهای سجین از ظلمتهای توالی اعداء از ظلمتهای اولیای آنها ،ایشان را
بیرون میآورد و داخل در عرصه نور میکند چشمشان نور گوششان نور
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زبانشان نور .کدام نور؟ آن نوری که پیغمبر خدا میفرماید اتقوا فراسه المومن
فانه ینظر بنور اهلل میشود سرتاپا نور یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم پس
مومنان مدخلشان نور است مخرجشان نور است اصلشان نور است فرعشان
نور است سرتاپای مومن نور است اگرچه شکل مومن شبیه به شکل کافر
باشد .حاال این را که واضح بود فهمیدید .عرض میکنم همچنین آن شخص
کامل با شخص ناقص همینطور است هر دو به شکل هم هستند اگرچه تو
دست داری او هم دارد تو پا داری او هم دارد مثل هم هستید لکن در اوست
امر عظیمی در اوست امر رحمان در اوست سر عرش خدا در اوست کرسی
خداوند عالم .در این ظاهر ببین علما با غیر علما در شکل فرقی ندارند لکن
اندرون او خزانه علم خداست اندرون این جهالت محض است پس از این
جهت اعتباری به شکل نیست و نظر به شکل مکنید و انکار حق مردم را
مکنید .خدا رحمت کند پدر و مادر ما را که تعلیم ما کردهاند و ما را اینطور
تربیت کردهاند که تا میشنویم حضرت امیر خیال میکنیم توی کوچه که
راه میرفت از اطراف او نور تتق میکشید و جاها را روشن میکرد و تا
میشنویم عمر خیال میکنیم یکچیز سیاهی بدقواره بدهیکلی شاخهای
کجی دارد آنوقت پیش خود میگفتیم این امام نمیشود ولکن چنین نیست
در زمان حیاتشان او هم شکل آدم داشته حمام میرفته است خود را نظیف
میکرده است ،بدبختی خود را همچو شسته و رفته نگاه میداشته است.
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همچنین حضرت امیر هم که راه میرفت نور از او تتق نمیکشید او هم مثل
سایر مردم بود بلکه دست و پای خشنی هم داشت چنانکه ابنعباس گفت
حضرت امیر سالماهلل علیه دست در میان سینه من آوردند دیدم آنقدر خشن
بود دستش که نزدیک بود سینه مرا بخراشد دستی که بیل میزند صبح تا شام
همینطور است لباسهاشان هم لباسهای مندرس کهنه بود آخر کفایت
میکند که زنش حضرت فاطمه صلواتاهلل علیها سیزده جای چادرش را به
لیف خرما وصله کرده بود این لباس تنشان آن بدنشان آن زنشان در ظاهر؛
ولکن در باطن خزانه علم خدا بودند مخزن اسرار خدا بودند و اعدای او
اگرچه آنها با جامههای پاکیزه و شسته و رفته بودند لکن در باطن جهل بر
جهل فسق بر فسق ظلمت بر ظلمت ببین صندوقی بسازند از چوب و آن را
به قیر سیاهی آلوده کنند و به خاک و خاکستر آلوده کنند چقدر کثیف
خواهد بود و در اندرون او پر از جواهر رخشان باشد .و صندوق دیگر باشد
که او را با لوحهای طال بسازند و منقش کنند و در اندرون او نجاست کنند.
نه طالی ظاهر این ثمری به احوال ما دارد و نه کثافت ظاهر آن ضرری به
احوال ما دارد همچنین دوستان خدا چنینند اگرچه در ظاهر ایشان لباسهای
کهنه دارند لکن باطن ایشان نور خداوند عالم است جلشأنه و اعدای ایشان
و منافقان اگرچه در ظاهر شسته و رفتهاند لباسهای نرم و نازک پوشیدهاند
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لکن در اندرون آنها نجاستهای بسیار است نجاست حقد است نجاست حسد
است نجاست کفر است نجاست نفاق است نجاست جهل است.
باری ،اینها همه از آنجا کشید که عرض کردم میشود در روی زمین شخصی
باشد که کرسی رفیع خدا باشد و راه برود و مثل سایر مردم باشد و کرسی
خدا باشد واقعا حقیقه کرسی است و نه اینکه مجاز باشد یا اینکه تأویل داشته
باشد واقعا کرسی است .و همچنین شخصی درس خواند و عالم شد اسمش
عالم است همهکس او را عالم میگوید اگر شارع بگوید علما را اکرام کن،
به او اکرام کنی علما را اکرام کردهای بجهت آنکه علم بر او غالب آمده
همچنین آنکسی که عرشیت بر او غالب آمده اسم او هم عرش خدا میشود
همچنین اسم آن دیگری هم کرسی خدا میشود اسم آن دیگری آفتاب
میشود آفتاب رخشنده عرصه جهان است و در میان مردم دارد راه میرود
واقعا حقیقه آفتاب است .پس نه مجاز است قول خداوند عالم جلشأنه که
میفرماید و الشمس و ضحیها و القمر اذا تلیها قسم بحق آفتاب و نور آفتاب
و قسم بحق ماه چون از پی او در آید .مردم میشنوند در قرآن چیزی و از این
بابتها است که نمیفهمند .این را بدانید که جمیع معنیهای کلمههای قرآن
هر کلمهای از آنها که در انسانی معنی آن کلمه غالب آمد اسم او همان کلمه
میشود .این مختصری بود که عرض کردم ولکن بابی بود از علم یک طبقه
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از تفسیر باطن قرآن بود که عرض کردم هریک از رفقا که بفهمند و بیابند
که چه عرض کردم علم عظیمی گیرشان میآید .پس معنی هرکلمه بر هر
کسی که غالب آمد آن کس مسمی به اسم آن کلمه میشود و کلمهای از
کتاب خدا میشود پس آن کلمهها که در یکجا جمع میشوند کتاب خدا
میشوند کتاب اهلل میشوند و در حقیقت کتابی میشوند از خدا ،میبینی
کتاب خداست و دارد در روی زمین راه میرود .یکی میبینی الحمد است
دارد راه میرود یکی هلل است دارد راه میرود و یکی واقعا کلمه خداست و
کلمات خدا همینطور است بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم پس
عیسی کلمهای است از خدا اسمش عیسی است فتلقی آدم من ربه کلمات
فتاب علیه آن کلماتی که خدا تعلیم آدم کرد و توبهاش قبول شد آنها آل
محمدند که به آدم آنها را شناسانید .پس اگرچه انسانند و در دنیا راه میروند
ولکن اینها هر سری که بر ایشان غلبه کرد اسمشان آن میشود .آیا
نخواندهای در زیارت ششم حضرت امیر سالماهلل علیه السالم علی اسم اهلل
الرضی و وجهه المضیء سالم بر اسم اهلل خدا و روی رخشان خدا اگرچه
علی است و پسر ابوطالب است و مثل باقی مردم بود که راه میرفت اسماهلل
است زیراکه نوراهلل بر او غلبه داشت و از اینجهت داللت نمیکند مگر بر
خدا.
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باری ،هرکس آفتاب بر او غلبه کرد او شمس است و هرجا در قرآن شمس
است اوست و هرکس قمر بر او غلبه کرد او قمر است و هرجا در قرآن قمر
است اوست .لقمان حبشی بوده حاال کسی مثال در بیابان لقمان را دیده تا
چشمش افتاد به لقمان میفهمد انسان است انسانش را فهمید باقی دیگرش
را نفهمید یکی دیگر است حبشیشناس است تا چشمش به لقمان افتاد
حبشی را دید انسانیتش را ندید میگوید یک شخص حبشی را دیدم یکی
دیگر انسانیتش را دیده لقمانیتش را ندیده میگوید مردی را دیدم چه میداند
لقمان است یکی دیگر لقمان را میشناسد میگوید لقمان را دیدم یککسی
حکمت لقمان را فهمیده وقتی به او میرسد میگوید مردم حکیمی را دیدم
باقی چیزهای دیگرش را ندیده حاال آنکسی که میگوید شخص حبشی را
دیدم حکمتش را ندیده حاال که ندیده آیا لقمان نیست؟ آیا انسان نیست؟ آیا
حکیم نیست؟ هست ولکن آنها را ندیده .همچنین رسول خدا را اگر کسی
دید و همینقدر شخص عربی دیده چیز دیگر عقلش نمیرسد .یکی دیگر
هست که میگوید یکی از اهل مکه را دیدم و دیگر چیز دیگرش را
نمیفهمد یکی دیگر میگوید سیمای بنیهاشم را دیدم و چیز دیگر
نمیفهمد یکی دیگر هست میگوید محمد است و نام پدر او عبداهلل است
همه کفار محمد را دیدند ولکن رسولاهلل ندیدند و خیلی کسها هم رسولاهلل
را میدیدند هرکس مسلم بود رسولاهلل را میدید پس مراتب معرفت مردم
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تفاوت میکند .پس آن کسی که میشناسد رسول خدا شمس است او را که
دید میگوید این آفتاب است من میبینم تو نمیدانی این آفتاب است حاال
من دانستهام این آفتاب است و میشناسم او را که اسمش آفتاب است و چون
خدا او را میشناسد که آفتاب است میفرماید قسم بحق آفتاب و نور آفتاب
یعنی قسم بحق محمد و بحق نور محمد که شریعت او باشد همچنین خداوند
قمر را میشناسد حضرت امیر قمر است اگرچه مردم او را نشناسند به قمر
بودن کفار او را نمیشناسند میگویند علی است پسر ابیطالب است شیعیان
میگویند امام است و مقتدا و راهنما ،عرفا میگویند قمر است واقعا حقیقه
بدون اغراق قمر است از این جهت خداوند بحق قمر قسم میخورد و
میفرماید قسم بحق قمر وقتی که از پی شمس در آید و خلیفه او شود و
شمس از جهان برود و رخساره خود را در خاک پنهان کند و قمر از پی او
طالع شود و نورافشانی کند .و سبب آنکه آن حضرت قمر است این است
که قمر غلبه دارد بر وجود مبارک او .همچنین وجود مبارک امامزمان
صلواتاهلل علیه مریخ است و اسم آن حضرت مریخ است بجهت آنکه سر
مریخی بر او غلبه کرده است خونخواه است و خونریز است و خونخواه
سیدالشهداء صلواتاهلل علیه آن حضرت است و خونریزی میکند و میکشد
اهل عالم را و زمین را از لوث این ارجاس و انجاس پاک میکند و در زمان
حیات آن بزرگوار بجز آرمیدن در زیر سایه شمشیر و خوابیدن بر پشت اسب
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چارهای نیست در وقت ظهور آن حضرت مردم یکچیزی خیال میکنند
خاطرشان میرسد که آسودگی دارند حاشا آنروز نوکرند باید در پشت اسب
شب کرد و روز کرد آنروز باید خدمت کرد سایهای نیست بجز سایه شمشیر
خوابگاهی نیست بجز پشت اسب.
باری ،مقصود این بود که امام زمان علیه السالم حضرت قائم صلواتاهلل
علیه اینطور خونریز است و به خونخواهی بر میخیزد بجهت آنکه بر مزاج
او غلبه دارد سر مریخی و خونریزی پس از اینجهت مریخ است وهکذا در
هریک از این بنیآدم سری غلبه دارد و بواسطه آن سر بر او نامی میگذارند
دیگر این نامها بحسب مقامها مختلف میشود یکی پیدا میشود دو چیز بر
او غلبه دارد ،یکی پیدا میشود سه چیز بر او غلبه دارد ،یکی پیدا میشود ده
چیز بر او غلبه دارد ،یکی دیگر پیدا میشود که جمیع آنچه در این عالم
بزرگ است بطور اعتدال و بطور کمال در وجود مبارک او ایستاده چنانکه
این عالم عرشی دارد مزاحمت با کرسی نمیکند و کرسی دارد مزاحمت با
فلک نمیکند و آنها مزاحمت با زمین نمیکنند و هر جزئی از این عالم در
جای خود است بطور استقامت و اعتدال همچنین یککسی هست که جمیع
آنچه در این عالم است در وجود مبارک او بطور استقامت و اعتدال ایستاده
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و چون چنین شد همانا شخصی میشود جامع جمیع آنچه در این عالم است
عالمی میشود تمام و کامل .چه خوب شعری گفته:
لو جئته لرأیت الناس فی رجل
و الدهر فی ساعه و االرض فی دار

یعنی اگر به خدمت او بروی جمیع مردم را در یک نفر خواهی دید و همه
مردم را گویا دیدهای زیراکه ٭ آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری ٭ دیگر
چه ضرور باقی مردم را ببینی و جمیع روزگار را دیدهای .با عمر جمیع عالم
همین یکساعت که در خدمت او هستی برابری میکند.
چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید

نه به دنیا نه به عقبی.

همهچیز که تو هستی دیگر چه میخواهم .و در آن زمینی که او نشسته جمیع
دنیا در آن زمین حاضر است همه زمینها آنجاست دیگر مشرق میخواهی چه
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کنی؟ مغرب میخواهی چه کنی؟ روم و هند و فرنگ میخواهی چه کنی؟
آنچه در کل دنیا هست در آن زمین هست.
باری ،مقصود این بود که چون تمام آنچه در این عالم است در او بالفعل
شده و دارای جمیع آنچه در این عالم است بطور اعتدال شده حاال عالمی
میشود مستقل و عالمی میشود اشرف از این عالم بجهت اینکه این عالم
هنوز بحد کمال نرسیده و هنوز ظلم و جور از او بیرون نرفته است و آن
شخص کامل به سرحد کمال رسیده و ظلم از بدن او رفته شیطان در بدن او
کشته شده رجعت در بدن او شده حجتهای خدا در بدن او ظاهر شدهاند.
غرض این است که این شخص کاملتر و شریفتر و عظیمتر از جمیع این
عالم است از این جهت فرمود الصوره االنسانیه هی اکبر حجه اهلل علی خلقه
و هی الکتاب الذی کتبه بیده نه اینکه یک حرف است کتابی است که خدا
او را نوشته به دست قدرت خود این انسانیت مختصر لوح محفوظ است و
این انسانیت مجموع صور عالمین است پس شخص کامل عالمی است
مستقل اگر بتوانی در او سیر کنی در جمیع عالم سیر کردهای او لمیسیروا
فی االرض آیا در او سیر نمیکنند مردم اگر این را دیدند سیر کردند در زمین.
هرکس در این به مقتضای سیروا فیها لیالی و ایاما امنین سیر کرده این در
جمیع زمانها و در جمیع زمینها سیر کرده است پس کسی که در او سیاحت
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کرد سیاح کامل است ،کامل اوست و غرایب و عجایب را او دیده و خدا
سائحات که در قرآن میگوید این را میگوید زیراکه این امر سیاحت امر
عظیمی است سبب تکمیل است عیسی سیاح بود در روی زمین و سیاحت
این امت سیاحت در نفوس کاملین است همان کاملین مستجمع جمیع مراتب
عالمند اگر امت عیسی سیاحت در روی زمین میکردند اینها در عرش
سیاحت میکنند این امت سیاحت در آسمان میکنند اگر آنها در زمین
سیاحت میکردند اینها سیاحت در عرش میکنند زیراکه چون به خدمت
کامل میرسند معرفت او را حاصل میکنند و جمیع آنچه در او هست
میبینند ولکن این سیاحت را کسی میتواند بکند که بشناسد این وجود
مبارک عرش است و آن وجود مبارک کرسی است و آن وجود مبارک
آسمانهاست و همهکس هم نمیشناسد .خالصه ،اگر این را بداند سیاحت
در تمام عالمها کرده است و اگر این را نبیند یک مردی را میبیند مثل سایر
مردم.
اینها همه در امروز و روز پیش و این هفته و آن هفته جمیعا مقدماتی است
که میخواهم عرض کنم و آن معنی دیگر از آسمان و زمین را که مقصود
بود به عرض برسانم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه هجدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیئ و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
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در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره اول بود و در فقره اول
سخن در معنی آسمانها و زمین بود و مقصود این بود که چند معنی باطنی با
تأویلی از آسمانها و زمین ذکر شود لکن به مناسب بعضی از مطالب در
آسمان و زمین اگر ذکر بشود بد نیست.
خداوند عالم این عالم را از دو جنس آفریده یکی جنس آسمانها و یکی جنس
زمینها اما جنس آسمانها را خداوند لطیف و صافی و شفاف و نورانی و با
حرکت و با حرارت آفریده و جنس زمینها را خداوند کثیفتر و غلیظتر و
ساکنتر و باردتر و سرد و خشک آفریده و بعد از آنیکه خداوند عالم انسان
را آفرید و حکمت او بر این قرار گرفت که او را نمونه این عالم بکند در
انسان هم نمونهای از جنس آسمانها گذارد و نمونهای از جنس زمینها پس
انسان را هم خداوند عالم آفرید از جنس آسمانها و از جنس زمینها چنانچه
باالی این عالم را از جنس آسمانها و زیر این عالم را از جنس زمینها آفرید
همچنین انسان را هم اعالی وجودش را از جنس آسمانها قرار داده و پایین
وجود او را از جنس زمین .و چنانکه تو هرگاه سرکه شیرهای بسازی این
سرکه شیره هم طعم سرکه میدهد و هم طعم شیره و اگر سرکه تنها بود
همان طعم سرکه داشت و اگر شیره تنها بود همان طعم شیره تنها را داشت
ولکن چون سرکه شیره با هم است هم خاصیت سرکه را میدهد هم
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خاصیت شیره را و طعم هر دو را میدهد .همچنین اگر همه این عالم از
جنس آسمانها میبود دیگر خاصیت زمینی در این عالم نبود و اگر همهاش
از جنس زمینها میبود دیگر خاصیت آسمانی در این عالم نبود حاال چون
هردو هست میبینی از آفتاب آسمان نورافشانی میشود و روز پیدا میشود و
از سایه زمین شب پیدا میشود از آسمان آثار حرکت بروز میکند و از زمین
آثار سکون بروز میکند از آسمان فیضها و مددها جاری میشود .همچنین
در بدن انسان خداوند حصهای چند از آسمان گذارده و حصهای چند از زمین
و از اینجهت انسان شده فاعل مختار اگر بخواهد به آثار آسمانی حرکت
بکند میکند و اگر بخواهد به آثار زمینی حرکت بکند میکند .مثل واضح
آنکه در بدن تو خداوند صفرا قرار داده طبیعت او گرم و خشک و خاصیت
این صفرا غضب است و سرفرازی و همتهای عالی و تکبر و تبختر و در بدن
تو بلغمی خلق کرده است سرد و تر خاصیت این بلغم حلم است و سکون و
سکوت و بردباری و تحمل است حاال تو را خداوند عالم فاعل مختار خلق
کرده اگر بخواهی به قاعده صفرا و به طبیعت او حرکت کنی میتوانی و اگر
بخواهی به قاعده بلغم و طبیعت او حرکت کنی میتوانی از این جهت خداوند
انبیاء فرستاد و تو را دعوت فرمود به زبان انبیاء به تو گفته با دشمنان من
خشمناک باش و به آنها غضب کن و با اولیاء من حلم کن اگر تو سرتاپا
صفرا بودی تو را تکلیف به حلم نمیکرد چون هردو را به تو دادهاند تو را
صفحه | 278

تکلیف به حلم و غضب هردو کردهاند .اگر همین را درست فهمیدید بعضی
از آن مبتدیهای جهال شما میفهمید سر جبر و تفویض را در اعمال و افعال.
چون در تو هست از صفرا و بلغم ،کار هردو از تو میآید و چون در تو از
سوداست و خون از این جهت کار هردو از تو میآید و چون در تو قبضههای
آسمانی گذارده کارهای آسمانی از تو میآید از این جهت شدهای فاعل
مختار میتوانی به قواعد آسمانی و طور اهل آسمان رفتار کنی و میتوانی به
قواعد زمینی و بطور اهل زمین رفتار کنی ولکن کارهای آسمانیان و
روحانیان سرتاپا اطاعت خدا و عبادت است اهل آسمان جمیعا مالئکهاند
الیعصون اهلل ما امرهم و یفعلون مایومرون مالئکه دائم امتثال اوامر الهی را
میکنند بعضی از مالئکه آسمان هستند دائم در رکوعند از اول عمرشان تا
آخر عمرشان و برای آنها مرگی هم نیست مگر مابین نفخ صور و بعضی از
مالئکه هستند از اول عمرشان تا آخر عمرشان در سجودند هرگز سر بلند
نمیکنند بعضی همیشه در قیامند بعضی همیشه در قعودند بعضی همیشه در
تسبیحند و هریک از ایشان موکل به امری و عبادتی هستند و ابدا عصیان
نمیکنند و خداوند اهل آسمان را معصوم و مطهر آفریده به مقتضای الیعصون
اهلل ما امرهم و یفعلون مایومرون جمیع آن مالئکه در طاعتند .کارهای اهل
زمینها سرتاپا معصیت است آنها را خداوند شیاطین آفریده اهل زمینها همه
شیاطینند و مردم را به معصیت دعوت میکنند و جمیعا سرکش و نافرمان از
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برای خدا هستند چون خداوند چنین مقدر کرده بهشت خود را در آسمان
قرار داده و آنها را در مقام انوار و در مقام اوامر و نواهی و مشیت خود قرار
داده و جهنم را در زمین قرار داده و آن را در مقام پایین قرار داده و مأوا و
مسکن شیاطین کرده و جمیع آن شیاطین در طبقات زمین سکنا دارند و هر
طبقهای از آن طبقات شیاطین موکل به کاری هستند کار مخصوصی میکنند
بعضی از آنها مردم را به عادت میدارند بعضی را به طبیعتها میدارند بعضی
را به شهوتها میبرند بعضی را به بغضها میدارند بعضی را به ملحدی و انکار
حق میدارند بعضی را به شقاوت میدارند هریک از آنها موکل به کاری
هستند پس معمور شد آسمانها به بهشت و به مالئکه و معمور شد زمین به
جهنم و شیاطین و خداوند انسان را از این حصههای آسمانی و از این
حصههای زمینی آفریده یعنی در انسان حصههایی چند آفریده که قابل این
است که مأوای مالئکه شود و اگر در کسی آن حصهها بالفعل شد مأوای
مالئکه و مسکن آنها میشود مالئکه فوجی در نزولند و فوجی در صعودند
و آنجور مردم مأوای امر و نهی خدایند و مختلف مالئکهاند و در ایشان
حصههای چند و طویلههای چند از زمین آفریده برای شیاطین در کبد تو در
طحال تو در ریه تو در دماغ تو و در سینه تو مأواها برای شیاطین قرار داده
و جهنم را خداوند در آن مواضع قرار داده و بهشت را نیز خداوند در انسان
قرار داده و انسان را فاعل مختار کرده اگر میخواهی از اهل آسمانها باشی
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به گفته مالئکه به اعانت مالئکه مشغول اعمال حسنه باش و اگر میخواهی
به اختیار خود به جهنم بروی به اعانت شیاطین و اغوای آنها مشغول اعمال
قبیحه باش پس ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء ذیالقربی و ینهی عن
الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون پس انسان را خداوند چنین
معجونی خلقت کرده است .حکمای سلف گفتند:
آدمی زاده طرفه معجونیست
کز فرشته سرشته ،و ز حیوان

گر کند میل این شود به از این
ور کند میل آن شود کم از آن

پس در انسان خداوند عالم قرار داده حصههای چند از مالئکه اما مالئکه
حصهای از حیوانیت و شیطنت ندارند و چون ندارند طاعتکردنشان فخری
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برای ایشان نیست آتش میسوزاند فخری برای او نیست آب تر میکند فخری
برای او نیست زیراکه نمیتواند نکند از این جهت انسانی که از طبایع مالئکه
در اوست و از طبایع حیوانیت در اوست و از طبایع شیطنت در اوست اگر
اطاعت بکند بهتر از مالئکه خواهد بود از این است که فرمودند ان رجال من
شیعه علی خیر من جبرئیل یک مرد از شیعیان امیرالمومنین بهتر است از
جبرئیل و همچنین فرمودند ان المالئکه لخدامنا و خدام شیعتنا مالئکه خدام
ما هستند و خدام شیعیان ما هستند و هرگاه انسان معصیت بکند و پشت به
خدا و رو به زمین بنماید گمراهتر و گمراهکنندهتر میشود از شیاطین بطوری
میشود که شیطان پیش او میآید و از او تعلیم میگیرد.
مقصودم این بود که خداوند در انسان قرار داده شأنهای آسمانی و آثار
آسمانی و شأنهای زمینی و آثار زمینی و چون هردو را در تو قرار داده پیغمبران
را فرستاده برای دعوت تو و آنها دعوت میکنند به خصلتهای آسمانی و تو
را منع میکنند از خصلتهای زمینی به هیچچیز امر نکردهاند مگر به خصلتهای
آسمانی و خصلت مالئکه ببین تو را به وفا امر کردهاند خصلت مالئکه است
به رحمت امر کردهاند خصلت مالئکه است به عبادت و طاعت و ذکر و
تسبیح و تقدیس امر کردهاند همه اینها خصلتهای مالئکه است و تو را نهی
نکردهاند مگر از خصلتهای شیاطین ببین ظلمکردن از خصلت شیاطین است
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سر توی توبره دیگری کردن و به صحرای مردم خرغلط زدن اینها همه خصال
حیوانات است تهمتزدن غیبتکردن اذیت برادران کردن گمان بد به
برادران بردن به گمان بد حرف بد گفتن اینها همه از خصلتهای شیاطین است
پس هرگاه ماها عمل کردیم به طاعات و عبادات و امتثال اوامر پیغمبران را
کردیم مردمانی هستیم بهشتی و هرکس معاصی را مرتکب شد جهنمی است
هیچ معطلی ندارد .مثل یکپاره جهال هستند میگویند اینها حرف است برو
چه میدانی بلکه من بهتر از تو باشم این چه حرفی است؟ من نماز میکنم تو
نماز نمیکنی یا باید تصدیق پیغمبر کرد یا تصدیق تو اگر تصدیق پیغمبر باید
کرد که او گفته هرکس نماز بکند او بهتر است از آنکه نماز نمیکند حاال
من نماز که میکنم نهایت نماز من بد باشد یا بد نمازی کرده باشم تو که
هیچ نمازی اصال نمیکنی چگونه تو از من بهتر خواهی بود؟! بلی خداوند
عالم قادر است که جمیع عبادات را از عابد بگیرد و او را به جهنم ببرد و
قادر است که کسی را بدون استحقاق داخل بهشت کند لکن محمد بن
عبداهلل صلی اهلل علیه و آله صادق و شریعت او راست و درست است و او
فرموده امتثال شریعت مرا باید کرد و عملکردن به اینها بهتر است أ ذلک
خیر نزال ام شجره الزقوم هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون هرگز
مساوی نمیشوند أفنجعل المسلمین کالمجرمین هرگز نمیکنند ام نجعل
المتقین کالفجار همچون چیزی هرگز نمیشود و این مطلب را میبینید هی
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اصرار میکنم به جهت این است که شیطان بر زبانی کلماتی چند میگوید
و میخواهد مردم را به معصیتهای بسیار مغرور کند و الزال به این معصیت
ایشان را میخواند و ایشان را به این غرور میآورد و الزال معصیت میکند
و تا حرفی به او زدی میگوید توچه میدانی بلکه من بهتر از تو باشم آخر به
چه حساب تو بهتر از من باشی؟ از این قرار که تو میگویی وعد و وعید
قیامت و بهشت و جهنم همه دروغ است و حاشا که دروغ باشد بلکه جمیع
آنچه فرمودهاند راست و درست است هرکس امتثال کرد به بهشت میرود و
هرکس مخالفت کرد به جهنم میرود .تقوای من همین بس که به عقل خودم
و به اعتقاد خودم این نماز من درست است تکلیفم همین است که به قواعدی
که علم دارم عمل کنم نهایت بعضی از خلوصها و توجهها و حضورها را در
نماز ندارم و در اینها هم مکلف بر آنم که ساخط بر نفس خود باشم که چرا
اینطور هستم و اینها را که دارم و اگر اینها را ندارم تقوی ندارم باید تقوایی
پیدا کنم و اینها را پیغمبر گفته است که تقوی است و هرکس به اینها عمل
کند بهشت میرود و باید تصدیق او را کرد و بهشت انشاءاهلل مال من است.
بلی خدا قادر است که عقل مرا از من بگیرد و قادر است ایمان مرا از من
بگیرد و توبه مرا نپذیرد و آنوقت مرا به جهنم ببرد ولکن به حسب علم من
باید اطاعت کنم و امتثال کنم.
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آیا میخواهید بدانید چگونه باید اطاعت کرد؟ در جمیع احوال میباید
بریءالذمه باشید زمانهای گذشته اگر تاکنون نمازهایت را نکرده باشی باید
بکنی اگر مقداری از روزههایت را نگرفتهای باید بگیری معصیتهایی که
کردهای باید توبه کنی حقوق مردم که بر گردن توست ادا کنی اگر این
کارها را کردی همانجا که نشستهای گذشتههای تو پاک میشود این
دستورالعمل کل شما باشد که در جمیع اوقات گذشته شما باید پاک باشد
هر دقیقهای که میآید آن حالت تکلیف جداگانه خواهد آورد پس اگر متقی
و مومن هستی مومن متقی آن است که یکگوشهای بنشیند و فکر کند و
حساب خود را بکشد تا نفس آخر گذشتههای خود را پاک کند و خیلی آدم
میخواهد مگر کسی که خدا همیشه مراقب او بوده و این فضلی است که از
طفولیت چنان اسبابی فراهم آورد و شخص از اول تکلیف برود تقلید عالمی
را بکند مسائلش را درست کند اگر نمازی از او فوت شده قضای آن را هم
گرفته مالی هم ندارد زکات بدهد حاال هیچ بر ذمهاش نیست این فضلی است
از خدا ولکن کسی از اول تکلیفش تا حاال دوهزار تومان زکات بر ذمهاش
هست حاال نمیتواند از عهده برآید اگر بخواهد زکات بدهد همه مالش را
باید بدهد نماز قضای سالها بر ذمهاش هست پس اگر مردم تقوی پیشه کنند
همیشه باید از حساب گذشته پاک باشند جمیع دستک خود را هر آنی جمع
بزند و خرج آن را حاضر کند و ببیند چقدر باقی دارد استغفار کند هر
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استغفاری بابش این است که ادای حقوقی که بر ذمه اوست بکند اینطور
که باشد مرگ هر وقت میرسد به گوارایی او را قبول میکند قرار خدا این
است بلی خدا قادر است خودش و دستکش و حسابش و جمعش را همه را
بیندازد دور و اعتنا نکند و بیحساب او را داخل بهشت کند آن امری است
که محض فضل است دخلی به حساب ندارد .پس پیغمبر امر نکرده است
مگر آنچه را که کارهای آسمانی و کارهای روحانی و کارهای مالئکه است
و نهی نکرده است مگر آنچه را که کارهای شیاطین و کارهای اهل زمین
و اهل سجین و جهنم است پس انسان اگر مداومت بکند به کارهای آسمانی
در او قوت آسمانی زیاد میشود و خود او آسمانی میشود و از اهل آسمان و
روحانی میشود اگرچه در روی زمین راه میرود جزو مالئکه است و مالئکه
به او انس میگیرند زیراکه او در صدقش در وفایش در امانتش در دیانتش در
حاللبودن خونش و گوشتش مشاکلت با مالئکه دارد و هرگاه نعوذباهلل
کارهای زمینی کرد در او قوت زمینی زیاد میشود و چون مداومت بر این
میکند میبینی همهچیزش حرام میشود معصیتها دائم از او سر میزند
شیاطین با او انس میگیرند برای او شیاطین دسته دسته میآیند ظلمات قلب
او را فرا میگیرند آنوقت اهل حق اگر یککلمه به گوش او بگویند شیاطین
به فغان میآیند بنا میکنند مسخرگی کردن ،سخنهای خدا و رسول را وا
میزند به آنها استهزاء میکند طوری میشود که خودش هم جزو شیاطین
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میشود ولکن بعد از آنیکه کسی از اهل آسمان شد مددهای آسمانی البد
است که خدا از برای او بدهد هی پیدرپی از فیضها و مددها برای او فرو
بفرستد از آن میوههای بهشت از آن روایح بهشت از طیبات بهشت از آن
زنهای جمیله از آن حوران برای او خدا روانه کند و مجسم کند از برای او
راحت و نعمت و سرور و خوشی را .و آنکس که اعمال شیاطین بجا آورد
البد است که خداوند از عذابهای جهنم برای او بفرستد و ملکی چند را
بفرستد از این پرده که بر روی جهنم کشیده شده گوشه آن را پس کنند و آن
گندهای بسیار و آن مرضها و آن بالها و غمها و محنتها و مصیبتها را برای
او درست کنند و هرگاه حاال اهل زمین نوعا آسمانی شدند زمین هم نوعا
محل مددهای آسمانی و مهبط برکتهای روحانی میشود و خداوند روایح و
طیبات بهشت را بر زمین میفرستد و از برای آنها برکات بهشت حاصل
میشود دوام عافیتها خوشیها ارزانیها امنیتها طول عمرها همه اینها بهشت
است دوام برکت عزت دولت آبروها همه از بهشت است مومن در بهشت
معزز است .آن توی جهنم است که همهشان صدای سگ و گرگ و گراز
میدهند پس جمیع عزت جمیع دولت جمیع ثروت جمیع نعمت جمیع
عافیت جمیع برکت از میوههای بهشت است و همه از خاصیت این است
که همینکه اهل زمین نوعا رو به خدا کردند مردم در راحتند در نعمتند در
برکت و در امنیت خواهند بود طول عمر و شفای مرضهاشان در یگانگی و
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اتحاد و برادری است .حاال دیگر هرچه طاعت بیشتر میکنند اینها بیشتر
میشود و هرگاه نوع اهل زمین بنای مخالفت و سرکشی و نافرمانی و
معصیت را گذاردند نوعا پرده از روی جهنم برداشته میشود گندها و
عفونتهای جهنم بروز میکند برکتها از دنیا کم میشود ،کمی باران ،کمی
ریعها )]6[]6[(،فساد درختها و ابدان ،فساد معادن ،بالی نفوس و امثال
اینها میشود .زلزله زمین ،خرابی کوهها ،رسیدن آفتها ،اینها همه از آن رایحه
جهنم است که اینطور میکند آن در را که برداشتهاند این گندها باال آمده
به هرچه آن گند برخورده او را فاسد کرده شرری از او رسید به درختهای
انگور شما آنها را سیاه و فاسد کرد شرری از او رسید به گوسفندان شما آنها
را تلف کرد اگر رسید به گاوهای شما آنها را تلف میکند اگر رسید به
تجارتهای شما و کسبهای شما همهاش خسارت میشود و رسید به بدنهای
شما ناخوشیها و دردها و مرضها میشود این بالها و مصیبتها میشود و مردم
ماندهاند معطل که اینها از کجا آمد و چطور شد که همچو شد اینها همه از
اعمال شیاطین و به قاعده اهل جهنم عملکردن است جهنمیها عمرشان
کوتاه میشود برکتهاشان کم میشود طعامهاشان زقوم میشود جمیع خیرها
و خوبیها از ایشان گرفته میشود نعمتها سلب میشود .میخواهید ببینید که
چه نعمتها داده و میدهد و چه بالها رفع کرده و میکند؟ از جمله نعمتها
همین زمین است صدهزار هزار نعمت در این زمین خدا برای شما قرار داده
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یکگوشهای از آن صدهزار هزار این است که این زمین مستقر باشد و آرام
باشد تا شما بتوانید بر روی آن زندگی کنید و این یک گوشه نعمت را از
میان این صدهزار هزار نعمت که در این زمین برای شما قرار دادهاند بقدر
دو دقیقه از شما گرفت و زلزله شد تا به شما نشان بدهد که شماها همه در
نعمت من زیست میکنید و به نعمت من متنعم هستید و در تمام عمرتان
یکدفعه رو به من نیامدید و شکر نعمت مرا بجا نیاوردید دیدید که چه شد
استقرار از جمیع شماها برطرف شد آرامتان تمام شد پس ما چرا باید شکر
نکنیم نعمتهای او را چرا باید تدارک از گناهان خودمان نکنیم بیایید حساب
گذشتههای خودمان را پاک کنیم یکدفعه میبینی مرگ است میرسد حقوق
خود را ادا نکردهایم حسابمان را نرسیدهایم آیا این مالهای خود را برای که
گذاشتهاید آیا برای اوالد خود گذاردهاید میخواهید خبر بدهم شما را که
این مالهای شما چه خواهد شد؟ جمیع آنها را میگذارید و میروید بعضی
از آنها جهاز میشود برای دخترهای شما و دامادهای شما آنها را میخورند
و به مصرف میرسانند بعضی از آنها جهاز زنهای شما میشود که میروند به
دیگری شوهر میکنند و مال شما را با دیگران میخورند بعضی دیگر را باقی
وارثها میخورند و هیچچیز از آنها دستگیر شما نخواهد شد پس این مال غیر
است که تو جان میکنی و تحصیل میکنی تو را کجا میبرند تو را چه
میشود؟ آنها هم با آن مال اگر اطاعت خدا میکنند در برزخ برای خودشان
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نفع دارد و ثمری برای من و تو ندارد و آنها به اجر خود میرسند و دوایی
برای من و تو نیست خود را به هزار مشغولالذمهگی انداختهایم که این مال
را پیدا کردهایم و برای آنها گذاردهایم و آنها به آن اطاعت خدا را کردهاند و
گناهی بر آنها نیست گناهش به گردن من و تو مانده که زکات ندادیم راحتش
برای آنهاست عقابش مال من و تو وبالش ماند به گردن من و تو .اینکه اگر
خوب باشند و اگر مال میگذاری برای آنها که هرزگی کنند شراب بخورند
قمار بکنند زنا بکنند که بدتر؛ میخورند و آنجا وبالش و عذابش باید برای
تو باشد در برزخ باید به کله خودت بکوبی و حسرت بخوری که هیچچیز
از آنها دستگیر تو نشده مگر آنچه را که در زمان حیات خودت در راه خدا
انفاق کرده باشی از انفاق گذشتیم زکات واجب خود را داده باشی.
و این را هم عرض کنم که حاال خیال مکنید که امروز مسجد رفتیم توبه
کردیم گریه کردیم نه واهلل این گریهها هیچ برای شما ثمر ندارد تا حقوقی
که بر گردن شماست آنها را ادا نکنید پس بیایید عزم کنیم و بناتان بر این
باشد که از این مجلس که برخاستید حقوقی که به گردن شماست ادا کنید
اگر زکات بر ذمه شماست بدهید اگر خمس هست بدهید اگر نمازی فوت
شده قضای آن را بجا بیاورید از کردههایی که کردهایم بیایید پشیمان شویم
و توبه کنیم بیایید اول توجه کنیم به امامزمان و حجت خدا صلواتاهلل علیه،
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و خدا را در آن بزرگوار و به آن بزرگوار بخوانیم و آن حضرت را شفیع کنیم
به درگاه خدا بلکه خداوند بر ما به فضل خود که ایشان باشند ترحم فرماید
استغفر اهلل الذی ال اله اال هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذوالجالل و االکرام
و اتوب الیه و اسأله انیتوب علی توبه عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین
مستکین الیملک لنفسه نفعا و ال ضرا و ال موتا و ال حیوه و ال نشورا و باز
بیایید به شکرانه این نعمت که خداوند ما را توفیق داد که به برکت محمد و
آلمحمد نادم و پشیمان از اعمال خود شدیم و توبه کردیم صلوات بر ایشان
بفرستیم بگوییم صلوات اهلل و صلوات مالئکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه
علی محمد و آلمحمد و السالم علیه و علیهم و رحمه اهلل و برکاته.

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :مثل نوره  ، ...موعظه نوزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره دویم این آیه بود که
خداوند میفرماید مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه و
عرض کردم که نور خداوند عالم جلشأنه شامل است جمیع عالمها را و از
اول ایجاد تا آخر ایجاد را فرا گرفته و خداوند عالم جلشأنه خواست از برای
نور خود مثلی بیاورد تا اینکه آنانی که چشم ایشان از رویت نور خداوند عالم
کور است آنها از آن مثل پی به نور خداوند عالم ببرند .و شما میدانید که
نور دیده میشود هرگاه به قدر اندازه چشم باشد هر نوری که از اندازه چشم
بیرون رفت دیگر چشم او را نمیبیند یعنی خدا برای چشم ماها اندازهای قرار
داده که میبیند نوری را که به اندازه خود باشد و اگر از اندازه چشم بیرون
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رفت دیگر نمیتواند ببیند .و اگر بخواهم سر حکمتش را عرض کنم که
چطور شده که چشم نوری را به مقدار معینی میبیند نه کمتر و نه بیشتر
تحقیق این حرفها در این مجالس درست نمیشود و عوام نمیفهمند مگر در
مجلس درس عرض کنم و در علم «مناظر و مرایا» نوشتهام .خالصه ،خداوند
برای چشمهای ما اندازهای قرار داده آیا نمیبینید چشمی که صحیح است
میتواند چشم خود را در آفتاب بگشاید لکن اگر چشم علیل شد نمیتواند
توی نور بسیار قوی نظر کند میرود توی اطاق خیلی تاریک و آنجا چشم
میگشاید .نور که بسیار قوی شد چشم او را میزند وقتی زد کور میشود
میفرماید یکاد البرق یخطف ابصارهم و ببین خداوند حکیم را که آفتاب
در آسمان چهارم است با وجودی که چهارهزار سال راه است از او این نوری
که بر زمین میتابد نور او را چنان مقدار و اندازهای داده که بر زمین که
میتابد به اندازه چشمها باشد معلوم است که خالق چشمها و آفتاب یکی
است و معلوم است که حکیم است و اگر از اینجور فکرها بکنید حکمت
زیاد خواهید یافت .نمیبینی همین هوا را چگونه رقتی داده به اندازه
نفسکشیدن تو به اندازه تکلمکردن تو که آن مجرای نفس تو مناسب هوا
است هوا مناسب مجرای نفس تو است پس معلوم است خالق هوا و مجرای
نفس تو یکی است که همه را به اندازه هم خلق کرده که سر مویی کم و
زیاد نباشد .همچنین همه عالم را مناسب هم آفریده بی کم و زیاد و اگر از
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این قبیل چیزها دهروز هم بگویم تمام نمیشود .پس نور اگر به اندازه چشم
باشد چشم میبیند و اگر از اندازه زیاد باشد چشم را میزند و کور میکند
حاال نور خداوند عالم در نهایت کمال و درخشندگی و لمعان است از
اینجهت زیاده از چشم مردم است و مردم نمیتوانند آن را ببینند این است
که حکما گفتهاند «خفی لشده ظهوره و استتر لعظم نوره» خداوند مخفی
شده از دیدههای مردم از بس که ظاهر است و از بسیاری نور پنهان شده
است .در دعای احتجاب که آن را در شبهای جمعه و غیر آن میخوانی،
میخوانی که اللهم انی اسألک یا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه ای
خدایی که پنهان شدهای از دیدههای خلق خود به شعاع نور خود یعنی از بس
نورانی و در نور قوی است نمیبینند مردم آن را و حال آنکه او پیدا است نه
این است که نور او ضعیف است یا پنهان است که مردم او را نمیبینند خیر
او را نهایت ظهور است و از شدت ظهور و از پری نور دیدههای مردم کور
شده است .پس نمیبینند اگر میدیدند اینهمه اختالف در توحید نمیکردند
اینهمه مذهبهای مختلف در توحید پیدا نمیشد .حضرت موسی با آن
جاللت شأن عرض کرد میخواهم به تو نظر کنم یعنی از زبان بنیاسرائیل
که جسارت کردند و گفتند ما ایمان نمیآوریم تا خدا را عالنیه ببینیم برو از
خدا مسئلت کن که خود را به ما بنمایاند و هرچه موسی اصرار کرد که
همچو چیزی نمیشود آنها اصرار را زیاد کردند و گفتند ایمان نمیآوریم تا
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او را عالنیه ببینیم تو برو عرض کن و اگر موسی تعلل میکرد میگفتند معلوم
است که تو دروغ میگویی و نمیشد نبوت خود را ثابت کند موسی هم از
زبان بنیاسرائیل عرض کرد رب ارنی انظر الیک خدایا خود را به من بنما تا
به تو نظر کنم جواب آمد لنترانی ولکن انظر الی الجبل یعنی تو هرگز مرا
نمیتوانی دید از حاال تا آخر روزگار من دیده نخواهم شد ولکن انظر الی
الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی کاری که میتوانی بکنی این است که
نگاه در این کوه بکن و ببین از نور ما در این کوه چطور ظاهر شده از آنجا
استدالل به نور ما بکن و پی به نور ما ببر پس موسی نظر به کوه کرد فلما
تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت
الیک خداوند وحی کرد که نظر کن بر این کوه که تو بر آن ایستادهای اگر
توانستی که بر آن نظر کنی شاید بتوانی طاقت بیاوری و مرا ببینی موسی نظر
کرد ،چون موسی نظر کرد نور خداوند تجلی کرد به آن کوه و آن کوه را
پاره پاره و مانند غبار پراکنده در هوا کرد موسی افتاد و غش کرد و آن
بنیاسرائیلی هم که آمده بودند و همچو خواهشی کرده بودند همه مردند و
همه اوضاع برهم خورد بنیاسرائیل مردند و موسی غش کرد.
چون سخن به اینجا رسید این را عرض کنم شاید بدانی آن تجلی تجلی چه
بود و چه تجلی بود که بر موسی ظاهر شد و موسی طاقت نیاورد؟ خداوند
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عالم در پشت عرش قومی از شیعیان امیرالمومنین علیه السالم آفریده و آن
قوم نام نامی ایشان کروبیین است و آنها از شیعیان امیرالمومنین علیهالسالماند
و اعلیدرجات شیعهاند که از ایشان مقام تشیع نمیگذرد و باالتر از ایشان
شیعه دیگر نمیشود و اینها را از پیش خودم نمیگویم بلکه حدیث است که
خدا قومی از شیعیان امیرالمومنین علیه السالم آفریده که نام نامی ایشان
کروبیین است بعد از آنی که موسی آن سوال را کرد خداوند به یکی از
کروبیین فرمود که تو از نور خودت به قدر سم ابره بر این کوه تجلی کن
یعنی به قدر سوراخ سوزنی بر این کوه بتابان او هم بقدر سوراخ سوزنی از
نور خودش بر کوه تابانید موسی طاقت نیاورد و کوه طور از هم پاشید و
موسی غش کرد و آن مردان بنیاسرائیل مردند تا اینکه حضرت موسی دعا
کرد که خدایا اینها را زنده کن که چون من به میان بنیاسرائیل روم میگویند
تو اینها را بردی کشتی و خدا آنها را زنده کرد.
باری ،مقصود این بود که خدا به موسی فرمود تو نگاه به کوه بکن و تجلی
کروبیین را ببین اگر تجلی نور شیعه علی را توانستی ببینی شاید مرا هم بتوانی
ببینی اگر طاقت نداری که نور شیعه علی را ببینی چگونه مرا میتوانی دید؟
و هیچ تعجب مکن این آفتاب خلقی از خلقهای خدا است و پستتر است از
مقام شیعیان میدانی چقدر؟ هفتادهزار مرتبه بلکه چه دخلی به هم دارند و
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تو نمیتوانی به نور این آفتاب نظر کنی چشم به قرص آفتاب بگشایی جای
تعجب نیست که موسی طاقت نیاورد نور شیعیان را ببیند که شخص تعجب
کند که چطور میشود موسی طاقت نیاورد .این است که میفرماید ان اهلل
سبحانه خلق المومن من نور عظمته و جالل کبریائه خداوند مومن را از نور
عظمت و جالل کبریای خود آفریده و ان نور المومن الشد اتصاال بنور اهلل
من نور الشمس بالشمس و نور شیعیان امیرالمومنین اشد اتصاال است به نور
خدا از نور آفتاب به آفتاب پس گمان تو چه خواهد بود به نور خدا و حال
آنکه میفرماید انما سمیت الشیعه شیعه النهم خلقوا من شعاع نورنا شیعه را
شیعه گفتند بجهت اینکه از نور ما خلق شدهاند .و اگر تو خیال میکنی که
پس سبب چیست که در این عالم شیعیان به اینطور ظاهر شدهاند و هیچ نور
برای ایشان نیست؟ میگویم که از اینقبیل بسیار است پیغمبر صلی اهلل علیه
و آله هم از نور خدا خلق شده میفرماید اخترعنا من نور ذاته پس وقتی که
چنینند در دنیا چرا به آن تأللو و لمعان ظاهر نشدند؟ سبب این است که این
دار دار آزمایش و اختبار مردم است تا اینکه اسباب فتنه و امتحان باشند.
نمیبینی در این دنیا یهودی پیدا میشود در نهایت خوبی جمال خیلی خوشرو
خوشبو و خوشمو و کافر است و نجس و مومن شیعه خالص پیدا میشود
که زشت و بدبو و سیاه حبشی است و شیعه امیرالمومنین هم هست .حاال
آیا خیالت میرسد که این مومن هیچ نور ندارد در آخرت و آن یهودی هم
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همانطور در آخرت میآید؟ حاشا ،اهل جهنم همه حیواناتند همه سبع و
بهائمند در جهنم صداهاشان همه صدای حیوانات است صدای خر میدهند
کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره صدای سگ میدهند صدای گرگ
(گاو خل) میدهند صدای خرس میدهند صدای خوک میدهند خالصه همه
حیواناتند .و اهل جنت همه جمیعا انسان نیکومنظر و خوشبو و خوشمو
هستند همهشان جوانند ،در بهشت پیر نیست .چه خوب شوخی بود آن شوخی
که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمودند چقدر شوخی لذیذی بوده .به پیرزنی
فرمودند که خداوند پیرزن را به بهشت نمیبرد این رفت به گوشهای بنا کرد
گریه و زاری کردن بالل به او رسید از او احوال پرسید گفت پیغمبر همچو
فرموده بالل رفت خدمت حضرت عرض کرد این پیرزن خودش را کشت
یکطوری او را تسلی بدهید فرمودند سیاه را هم به بهشت نمیبرند این هم
رفت کنار او نشست به گریهکردن عباس رسید احوال آنها را خدمت حضرت
عرض کرد حضرت فرمود پیرمرد را هم به بهشت نمیبرند؛ آخر فرمودند که
پیرها را جوان میکنند و به بهشت میبرند سیاهها را سفید میکنند و به
بهشت میبرند.
باری ،اهل جهنم همه حیواناتند و همه قبیحالمنظر و اهل بهشت همه
نیکوسیرت و نیکوصورتند پس مومن در این دنیا اگر به صورت زشتی ظاهر
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شده به جهت امتحان و آزمایش است از اینجهت شیعه امیرالمومنین بسا
آنکه در این دنیا به صورتی که نور و تأللو ندارد ظاهر شود لکن در آخرت
چنین نیست آنجا در نهایت حسن و جمال و نور و بهاء است .نور شیعیان بر
کوه طور تابید و کوه را از هم پاشید و موسی طاقت نیاورد پس چگونه
خواهد بود نور خداوند عالم؟ و مردم چگونه میتوانند آن را ببینند؟ از
اینجهت خداوند برای نور خود مثلی بیان فرمود تا مردم آن مثل را ببینند و
از آن مثل پی به نور خداوند ببرند ،چون نور خداوند فرا گرفته اول ایجاد را
تا آخر ایجاد را پس مثلی هم که خداوند برای نور خود میآورد باید مثلی
باشد که فرا گرفته باشد همه درجات را و از اعالی درجات تا ادنای درجات
آن مثل رفته باشد که فرا گرفته باشد همهجا را آنوقت مثل میشود و از آن
میتوان نور خدا را فهمید .حاال بیا ببین که در تمامی عالم از اول ایجاد تا
آخر ایجاد آیا هیچ مثلی برای نور خدا مطابقتر و موافقتر از وجود مبارک
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله هست یا خواهد بود؟ نه ،نیست و نخواهد بود به
جهت آنکه میفرماید اخترعنا من نور ذاته پیغمبر از همان نور آفریده شده چه
مطابقتر از او با آن نور؟ از اینجهت خداوند خواست که مثل را بوجود
مبارک پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بیاورد لکن از برای آن وجود مبارک
خواست تعبیری بیاورد این مثل را آورد در این آیه تا اینکه همهکس نفهمد.
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و معنیهای دیگر هم دارد لکن خدا طوری سخن گفته که اگرچه یک لفظ
است لکن معنیهای بسیار دارد.
حاال از جمله معنیها و اکمل معنیهای آیه این مثلی است که آورده پس
فرموده مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه یعنی مثل نور
خداوند عالم جلشأنه جسد مبارک پیغمبر و بدن اطهر او است که مقام
مشکوه را دارد که آن طاق باشد که در او چراغ میگذارند و مثل را خداوند
به چراغ و به مردنگی و به طاق زده آن طاق گلین مثل است از برای بدن
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله که از خاک آفریده شده ولکن نه اینکه بدن پیغمبر
به کثافت دیوار یا به عجز دیوار باشد حاشا بلکه یعنی همینطور که او از
خاک است این هم از خاک است لکن آن خاکی شریف و لطیف است .پس
مشکوه یعنی آن طاق مثل است برای بدن پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و آن
زجاجه و آن بلور که آن مردنگی باشد مثل است برای روح پیغمبر که روح
پیغمبر مثل مردنگی است که در طاق بدن او گذارده شده است .بلکه طور
دیگر هم میتوان بیان کرد و آن این است که میتوان بیان کرد که آن مشکوه
دل پیغمبر است و آن دل طاقی است در بدن پیغمبر که مردنگی روح او در
آن طاق گذارده میشود و معدن انوار آن طاق میشود و از همان طاق نور به
همه آن اطاق میتابد پس مشکوه قلب پیغمبر است که طاقی است در خانه
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بدن پیغمبر از اینجهت بعد از این آیه میفرماید فی بیوت اذن اهلل انترفع و
یذکر فیها اسمه این مشکوه و این طاق در خانههایی است که خداوند حکم
فرموده که آن خانهها رفیعالشأن و جلیلالقدر باشند و حکم فرموده که در
آن خانهها ذکر خدا بشود دائم و نام خدا در آن خانهها برده شود پس آن خانه
رفیعالشأن جسد پیغمبر است و مشکوه و طاق قلب پیغمبر است که طاق
است و مرتفعترین مواضع بدن او است اما مردنگی مثل است برای روح
پیغمبر که در طاق دل پیغمبر روح او گذارده شده و آن روح به منزله آن
بلوری است که خداوند او را مدح کرده و ثنا فرموده که کأنها کوکب دری
آن مردنگی گویا مانند کوکبی درخشان است و مثل ستارهای است که در
تأللو و لمعان است و مانند برق است ،همچنین روح مبارک پیغمبر در تأللو
است و روح مبارک پیغمبر صاف و لطیف است و روح مبارک او فراگرفته
عقل مبارک او را و علم پیغمبر و عقل پیغمبر مثل چراغی است که در
مردنگی روح پیغمبر گذارده شده و آن مردنگی روح پیغمبر در طاق دل او
گذارده شده و آن طاق در خانه بدن او گذارده شده و این روی هم رفته مثل
نور خداوند عالم است اگر نمیبینند مردم آن نور خدا را که از شدت قوت
محتجب شده میتوانند که در پیغمبر نظر کنند از اینجهت آن سرور فرمود
من رءانی فقد رأی الحق هرکس مرا ببیند به تحقیق که خدا را دیده به جهت
اینکه ایشانند امثال علیا و اسماء حسنی .و ببینید خدا در قرآن چگونه سخن
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گفته؟ در یکجا میفرماید التضربوا هلل االمثال یعنی ای مردم شما از برای خدا
مثل نزنید در جای دیگر میفرماید و هلل المثل االعلی یعنی برای خدا است
مثل اعلی یعنی مثلهایی که شما برای خدا بزنید ادنی میشود اسفل میشود و
الیق خداوند عالم جلشأنه نیست و اما مثلی که خدا خود از برای خود بزند
آن مثل اعلی میشود و الیق خدا میشود این است که پیغمبر فرمود انت کما
اثنیت علی نفسک انا الاحصی ثناء علیک ای خدا تو چنانی که خود خود را
ستودهای و ثنا کردهای من نمیتوانم ستایش تو را به انتها برسانم و احصا
کنم .آیا معنی این فقره را یافتهاید؟ آیا آن ثنایی که خودش برای خود کرده
میدانی چیست؟ آن وجود مبارک پیغمبر است صلوات اهلل و سالمه علیه و
آله خود پیغمبر مدح خدا است حمد خدا است لوای حمد در دست او است
و از اینجهت محمد است آن حمدی که خداوند از برای خود کرده و آن
حمدی که خداوند افتتاح ایجاد را به او کرده است و ختم ایجاد را به او
کرده است آن وجود مبارک است که مدح خدا او است و حمد خدا او است
و ثنای خدا او است که خدا خود را به او ستایش کرده .پس وجود مبارک
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله مثل اعالی خدا است که خدا برای خود زده و
عرض کردهام که مثل به معنی صفت است و صفت اعالی خدا که از جمیع
صفتها برتر و باالتر است وجود مبارک پیغمبر است ثنای خدا پیغمبر است
مثل خدا پیغمبر است صفت خدا پیغمبر است پس فرموده انت کما اثنیت علی
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نفسک انا الاحصی ثناء علیک یعنی تو چنانی که خود خود را ستودهای من
نمیتوانم ثنای تو را احصا کنم ثنائی که من بگویم پستتر از من است ثنای
هر ثناگوئی پستتر از او است با زبان خود ثنا میگوید با فکر خود ثنا
میگوید با حرکات و سکنات خود ثنا میگوید .زبان تو پایینتر از تو است
حرکات تو پستتر از تو است ادراک تو پستتر از تو است پس آنچه که تو
بگویی پستتر از تو خواهد بود و آنچه از تو پستتر است الیق خدا نیست
الیق خدا آن ثنائی است که آن را خود از برای خود کرده و آن ثنا وجود پاک
پیغمبر است.
باری ،مقصود این بود که میفرماید شما مثل از برای خدا نیاورید که
نمیتوانید زیراکه هر مثلی که شما بیاورید پستتر از خدا است از اینجهت
فرموده سبحان ربک رب العزه عمایصفون و سالم علی المرسلین و الحمد
هلل رب العالمین آنچه مخلوقات صفت خدا کنند خدا از آن پاک و منزه است،
آنیکه الیق و پسندیده خدا است حمدی است که خودش برای خود کرده
نگفته حمدی که شما بکنید گفته الحمد هلل خودش برای خودش حمدی
کرده و آن از برای خدا است و پسندیده خدا است و اما صفاتی که شما بیان
میکنید سبحان ربک رب العزه عمایصفون پس مثلهای ما الیق خدا نیست
و مثلی که خود برای خود آورده مثل اعلی است و الیق خدا است و مثلی که
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برای خود آورده مشکوتی است و مردنگی و چراغی و این هر سه در خانه
رفیعالشأنی است که ذکر اسم خدا در آن میشود.
و یک معنی دیگری که برای این هست و همین حاال خدا تعلیم کرد آن این
است که اسم خدا که در بدن پیغمبر ذکر میشود چیست ،آیا شناختهای اسم
خدا کیست؟ السالم علی اسم اهلل الرضی و حضرت رسول میفرماید علی
منی کروحی التی بین جنبی علی بن ابیطالب جایش در بدن پیغمبر است در
جمیع رگ و ریشه پیغمبر مودت و والیت علی بن ابیطالب علیه السالم
جاری است پس بدن پیغمبر خانهای است برای خدا که یذکر فیها اسمه و در
این خانه نام خدا ذکر میشود یعنی در این خانه علی جلوهگر است گذشته
از این بدن پیغمبر مملو است از نام خدا ،از تسبیح و تهلیل خدا و در جمیع
آنات شب و روز مشغول به ذکر خدا و به یاد خدا است و پیغمبر رفیعالشأن
و جلیلالقدر است و از رفعت شأن او است معراج و او در عرش بوده و هست
و در این عالم نزول فرموده این است که خدا میفرماید انا انزلنا الیکم ذکرا
رسوال ما رسول را بسوی شما نازل کردیم معلوم است جای او جای رفیعی
است که از آنجا نازل شده جای او جای بلندی است که از آنجا فرود آمده
پس میفرماید فی بیوت اذن اهلل انترفع و یذکر فیها اسمه و در آنجا است که
یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و االصال بجهت آنکه پیغمبر امتثال
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کرده امر خدا را که فرموده سبح اسم ربک االعلی نام برگزیده خدا را تسبیح
کن و تقدیس نما نام پرورنده خود را و نام پرورنده او را که شناختید حاال
امر فرموده او را که تقدیس کن آن نام را ،فضائل آن نام را برای مردم بگو و
او را به مردم بشناسان ،او را تسبیح و تقدیس کن از مشاکلت با اعدا و
تقدیس کن از اینکه راه اشتباهی میان او و میان اعادی او این دشمنان اگر
خواهند بیندازند چه مناسبت میان او و اعداء او و کسانی که از ظلمات و
جهلند مایستوی االعمی و البصیر و ال الظلمات و ال النور و ال الظل و ال
الحرور و مایستوی االحیاء و ال االموات .پس سبح اسم ربک االعلی تسبیح
کن و تقدیس کن اسم پرورنده خود را یعنی علی را تقدیس کن چراکه خدا
اسم علی را از اعلی مشتق کرده .در عالم باال اعلی است و در عالم پایین
علی است ای پیغمبر نام پرورنده خود را که اعلی است تسبیح و تقدیس کن
پیغمبر هم امتثال کرد و تسبیح کرد آن نام را پس یسبح له فیها بالغدو و
االصال پیغمبر دایم در تسبیح خدا است دایم در تقدیس نام پرورنده خود
است پیغمبر نگفته چیزی مگر تسبیح نام خدا ،هیچ شریعتی ذکر نفرموده
مگر تسبیح نام خدا کرده مگر تقدیس نام خدا کرده مگر ذکر فضائل نام
خدا کرده .پس بدن پیغمبر خانهای است که دایم ذکر نام خدا در آن خانه
میشود.

صفحه | 305

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :مثل نوره  ، ...موعظه بیستم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
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لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
اصل سخن در فقره دویم این آیه مبارکه بود که خداوند عالم جلشأنه
میفرماید مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه و عرض کردم
که خداوند عالم جلشأنه مثل برای نور خود در این آیه آورده است و مقصود
کلی در این آیه شرح احوال نور خداوند عالم است و بیان مراتب نور خداوند
عالم است جلشأنه و عرض کردم که نور خداوند چون پنهان از دیدههای
مردم بود و چشم مردم از دیدار نور خدا کور بود نه از اینجهت که نور او
ضعیف بود و به چشم در نمیآمد بلکه به جهت آنکه نور خداوند از غایت
بسیاری از اندازه چشمها بیرون بود از غایت ظهور دیدهها را خیره کرده بود
بطوری که او را گم کرده بودند و نمیدیدند .البته شنیدهاید مثلی را که
حکما آوردهاند که ماهیهای دریا آمدند پیش آن ماهی بزرگ و گفتند تو
داناترین ماهیها میباشی و تو معرفتت از ماها بیشتر است ما سالهای دراز
است که میشنویم آب در عالم هست پدران ما و مادران ما آباء و اجداد ما
همه آب میگفتند میخواهیم ببینیم این آب کجا است؟ ماهی بزرگ گفت
شما غیر از آب چیزی دیگر نشان من بدهید تا اینکه من آب را به شما نشان
بدهم غیر از آب چیزی نیست؛ جمیع آنچه شما میبینید آب است شما گل
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ندیدهاید خاک ندیدهاید .حاال همچنین شما وقتی نور را از سایه تمیز میدهید
که قدری از خانه نور باشد و قدری از خانه سایه باشد ولکن وقتی که تمام
عالم همینطور روشن بود تو چه میدانستی که این نور آفتاب است یا خود
این جسمها همینطور روشنند حاال که میبینی نور برداشته میشود از در و
دیوار و گاهی گذارده میشود نور بر آنها آنوقت میفهمی که اینها از خود
نوری ندارند این نور آفتاب است که هر وقت عنایتی و توجهی به در و دیوار
کرد روشن میشود و چون توجه را بر میدارد در و دیوار تاریک میشود و
سایه میشود .حاال به جهت اینکه این نور گاهی برداشته میشود و گاهی
گذاشته میشود معلوم میشود که این نور مال خاک نیست بلکه این نور از
آسمان و از آفتاب آسمانی است .اما نور خداوند و عنایت خداوند از خلق
برداشته نشده و اگر یک طرفه العین برداشته بشود جمیع نیست و نابود خواهد
شد و میرود به عدم و زنده نمیماند که بفهمد این نور برداشته شده یا
گذارده شده .اگر عنایت خود را بردارد جمیع انوار پا به عرصه عدم
میگذارند و اگر عنایت خود را دائمی بدارد که تو نمیفهمی آن نور را،
چنانکه عرض کردم در حکایت نور آفتاب ببین اگر این عالم همه نور بود
آیا میفهمیدی این نور مال آفتاب است؟ حاشا تو به سایه نور را فهمیدی اگر
سایه نبود تو نور را نمیفهمیدی و سایه آنجا است که نور نیست اگر همهجا
نور بود تو چطور میفهمیدی که این نور آفتاب است گمان میکردی این
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نور از خود این خاک است وقتی میآیی دستت را حجاب میان چراغ و دیوار
میگیری میبینی تاریک شد .اگر با وجود دست تو باز نور بیرون میرفت و
در دست تو هم نفوذ میکرد و میگذشت تو چه میدانستی این نور از خود
دیوار است یا از چراغ است و گم میشد نور چراغ حاال خداوند عالم عطای
او و فیض و مدد او در جمیع عالم نفوذ کرده به جمیع عالم رسیده به ذرهذره
خاکهای زمین تا آن مغز زمین رسیده ،به آسمان و زمین همه رسیده حتی
آنکه در میان سنگ در ته دریا اگر جانوری باشد او را روزی میدهد عنایت
او به آنجا هم میرود و رزق به او هم میدهد .عنایت خدا در جمیع عالم
نفوذ کرده حاال تو چه میدانی نور خدا را و معنی عظمت نور خدا این بود
که عرض کردم نور خدا در اصل چشم تو در پوست چشم تو در جمیع چشم
تو در گوش تو در رگ تو در پی تو در جان تو در اعضای تو در جمیع مراتب
تو عنایت و فیض او در همه نفوذ کرده ،وقتی اینطور است از کجا میتوانی
نور خدا را پیدا کنی؟ غیر خدا یکجایی را نشان من بده تا من خدا را نشان
تو بدهم .حکمای قدیم گفتهاند «تعرف االشیاء باضدادها» یعنی هر چیز به
ضدش شناخته میشود گرمی که هست سردی هم هست مردم اندازه برای
گرمی میفهمند اگر سردی نباشد مردم اندازه گرمی را نمیفهمند گرمی که
آمد سردی را میفهمند سردی که آمد گرمی را میفهمند .ببین تدبیر خدای
حکیم را که چگونه برای هر چیزی اندازهای قرار داده چون نمیشود عنایت
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را کلیتا خداوند عالم بردارد از عالم امکان چراکه اگر بردارد جمیعا نیست
و نابود خواهند شد از اینجهت خداوند جهات عنایت را گاهی برمیدارد
چنانکه هر دو پا را نمیشود یکمرتبه برداشت گاهی یکپا را برمیداری که
میتوانم بردارم گاهی آن را میگذاری پای دیگر را برمیداری .حاال خداوند
عالم اگر عنایت خود را بکله بردارد یکجا خلق به عدم میروند و معدوم
میشوند لکن گاهی عنایت صحت را از ایشان برمیدارد اما باقی اوضاع را
برقرار میگذارد گاهی پای صحت را جا میگذارد امن و امان را از میان
برمیدارد که تو اختیار هیچچیز خود را نداری آنوقت میگویی که عجب
نعمتی بود این امنیت و ما غافل از آن بودیم .باز پای امن را جا میگذارد
آنوقت چشم تو را از تو میگیرد میگویی عجب نعمتی بود چشم! حاال
چشم ندارم و باید عصاکشی پیدا کرد و دونفر یکنفر بشویم یکنفر دیگر
باید جفت من بشود تا من بتوانم کارهای خود را بکنم آنوقت هم باز
نمیشود و آن خاصیت و منفعت که در وقت داشتن چشم حاصل میشد حاال
حاصل نمیشود آنوقت میفهمی که نعمت و عنایتی بود من نفهمیده بودم.
باز این را میگذارد گوش را میگیرد وهکذا خواب را میگیرد بیداری
میدهد بیداری را میگیرد خواب میدهد سیری را میگیرد گرسنگی میدهد
سرور را میگیرد حزن میدهد خنده را میگیرد گریه میدهد وهکذا تا
استدالل کنی به نور خدا و بفهمی عنایت خدا را و بشناسی .اگر این تغییرات
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و این اوضاع نبود که خدا عنایتی را بگیرد فیالجمله و عنایتی دیگر بکند
خدای خود را نمیتوانستید بشناسید .پس خداوند این عالم را متغیر قرار داده
تا به این شناخته شود .حیات را میگیرد موت میآورد موت که حالت نطفه
است آن را میگیرد حیات میآورد باز حیات را میگیرد شخص میمیرد باز
حیات اخروی را میآورد زنده میکند هی این خلق را از اینراه به آنراه
میاندازد تا بدانند که او بر جمیع چیزها قادر است آنچه داده از جهتی میگیرد
از جهتی باقی میگذارد تا بدانی جمیع آنچه داری از عطا و جود او است.
ببین چه خدای روف رحیمی است بلکه اگر کسی تأمل کند آنچه داده است
عطائی است تازه و نعمتی است بیاندازه اگرچه سیری را گرفته لکن
گرسنگی داده گرسنگی هم عنایتی دیگر است .اگرچه حیات را گرفتند
موت را دادند موت هم عنایتی دیگر است همه عطای او است .پس از
اینجهت نور خداوند اندازه ندارد و به اندازه چشمهای مردم در نمیآید از
اینجهت هرکه غیر خداشناسان است کور است از شناختن خدا ،این است
که شکها و شبههها در خدا میکنند .از اینجهت خداوند برای نور خود
مثلی آورده تا از آن پی به نور او ببری و آن این است که میفرماید مثل نور
خدا مثل چراغی است که در مردنگی باشد و آن مردنگی در طاقی باشد و
آن طاق در خانهای بنیاد شده باشد .و سبب اینکه خدا اینگونه مثل آورده
این است که خواسته قرآن معما باشد و همهکس نفهمد بجهاتی چند
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یکجهتش این است که در علم سابق خداوند عالم گذشته بود که بعد از
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله اعدای دین قرآن را میدزدند قرآن را میسوزانند
چهلهزار قرآن را عثمان ملعون سوخت و قرآن را به این ترکیب جمع کرد
هفت قرآن به خط خود نوشت به والیات اسالم فرستاد و حکم کرد که از
روی آنها قرآن بنویسند .مردم خلیفههای آن روز را مفترضالطاعه میدانستند
همینکه منادی خلیفه ندا میکرد که هرکه قرآنی دارد بیاورد بر خود واجب
میدانستند که بیاورند دیگر مثل منافقین امروز نبودند که چیزی را از
بزرگتران خود پنهان کنند رفتند و هرچه قرآن در اطراف بود جمع کردند
چهلهزار قرآن شد تمام آنها را آن ملعون پاک کرد ریخت در زیر دیگها
سوخت و هفتقرآن نوشت و حکم کرد که هرکس میخواهد از روی آنها
بنویسد و آنچه در آن چهلهزار قرآن بود از فضائل آلمحمد علیهم السالم
امر کرد همه آن فضائل را از قرآن بیرون کردند و هرچه ضرری به گلهدار
نداشت و مذمت منافقینی نداشت و عیب و نقصی برای خلفاء در آنها نبود
باقی گذارد .خداوند چون در سابق علم خود میدانست که اینها چنین
خواهند کرد با کتاب او بسیاری از کتاب را بطور معما فرمود تا منافقان
نفهمند و ندانند این در فضائل آلمحمد است یا در نقص دشمنان آلمحمد
است و چون ندانستند باقی باشد.
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باری ،وقتی همهکس حکم او را خواندند کار از کار گذشته بود آنوقت
آلمحمد علیهم السالم بنا گذاردند شرحکردن و همان قرآن که او نوشته بود
نوشتند و شرح کردند و بنا گذاردند یکییکی بیانکردن این بود که معاویه
به ابنعباس گفت تو مرخص نیستی فضائل علی را برای مردم بگویی گفت
یعنی میگویی قرآن نخوانم؟ گفت قرآن بخوان اما معنی مکن گفت چگونه
معنی نکنم مردم میآیند از من معنی قرآن را میپرسند من حکم خدا را نگویم
مردم دیگر هم که نخوانند و معنی نکنند قرآن را ،دین و قرآن از میان میرود.
گفت معنی بکن لکن همانطوری که مردم معنی میکنند گفت قرآن در
خانواده ما نازل شده است من بروم معنی آن را از مردم غریبه بپرسم .معاویه
دید اینطور نمیشود رفت و دههزار تومان پول برای او فرستاد آن هم مردکه
طماعی بود لب بست و آخر هم بنای نفاق را گذارد اموال مسلمین را برداشت
رفت مکه نشست به خوردن .مقصود این بود که قرآن را عثمان به اینطور
جمع کرد و فضائل آلمحمد را از آن بیرون کرد لکن آنچه را که فهمید
فضائل است بیرون کرد باقی دیگر هم همهاش فضائل است و او نفهمید و
نوشت و منتشر شد و ائمه بنا کردند به شرحکردن آن و دیگر چاره از این
نتوانستند بکنند.
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و یک وجه دیگر که قرآن را معما قرار داده این است که قرآن اگر واضح بود
و همهکس آن را میفهمید جمیع مردم از کل علم خدا آگاه میشدند بجهت
آنکه در این قرآن علم اولین و آخرین هست و اگر مردم میفهمیدند آنوقت
جمیع مردم عالم میشدند به همه حالل و حرام ،به همه فرائض و احکام
الهی ،آنوقت که عالم میشدند بینیاز از این میشدند که به بزرگتری رجوع
کنند از اینجهت خداوند قرآن را معما قرار داد و علم قرآن را در سینه
اشخاص معینی گذارد تا مردم مضطر شوند به اینکه بروند در خانه آنها و
ناچار از ایشان اخذ کنند مردم همینکه ناچارند و نمیدانند میروند در خانه
آن کسی که میداند و حضرتامیر خلیفه خدا است در خانه او که رفتند در
خانه خدا رفتهاند .پس اگر قرآن معما نبود مردم در خانه خدا نمیرفتند و خدا
را ترک میکردند پس معما است به همین سبب که مردم بروند نزد باباهلل
اعظم و خلفای خدا و علم قرآن را از ایشان اخذ کنند .و از این شرحی که
کردم شاید بر بعضی واضح شد که آنچه خیال کردهاند سنیان که ما میتوانیم
به ظاهر قرآن حکم کنیم و کاری به باطن آن نداریم و اصل اصلی این حرف
را آن دویمی گفت در وقتی که پیغمبر در مرض موت بودند که فرمودند
ایتونی بقلم و دواه دوات و قلمی بیاورید تا من بنویسم برای شما چیزی که
بعد از من اگر به آن عمل کنید گمراه نشوید عمر خبردار شد گفت «فینا
کتاباهلل و یکفینا» کتاب خدا در میان ما هست و ما را کفایت میکند
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آنوقت عمر خواست که این حالت را بر مردم و اهل خانه مشتبه کند گفت
«ان الرجل لیهجر» آن ملعون بطور بیاعتنایی رو به مردم کرد و گفت این
مرد ناخوش است هذیان میگوید نعوذباهلل و همین کلمه کفایت در کفر او
میکند .اصحابی که آمده بودند یکی میگفت پیغمبر است و قلم و دوات
خواسته چرا به او نمیدهید یکی میگفت همانطوری است که عمر گفت
بنای اختالف گذاردند بعضی گفتند رسولخدا است در اینوقت چیزی از
شما میخواهد چرا او را اجابت نمیکنید؟ و این سخن را مومنان میگفتند
منافقان هم که میدانستند چه خبر است قبول نمیکردند قال قال شد.
حضرتامیر فرمود نزد پیغمبر نباید قال قال کرد بروید بیرون و مردم را متفرق
کرد .خالصه مقصود این بود که اینکلمه را آن دومی گفت که «فینا کتاب
اهلل و یکفینا» ما به ظاهر قرآن عمل میکنیم ما را بس است .سنیها هم همینرا
گفتند ولکن آلمحمد علیهم السالم در احادیث بسیار فرمودهاند که علم
قرآن در نزد ما است و خدا در قرآن فرموده بل هو ایات بینات فی صدور
الذین اوتوا العلم یعنی علم قرآن در سینه آلمحمد است علیهم السالم و در
آنجا سپرده شده مایعلم تأویله اال اهلل و الراسخون فی العلم تأویلش را بجز
خدا و رسول و راسخین در علم کسی دیگر نمیداند سر الحبیب مع الحبیب
الیطلع علیه الرقیب قرآن سر دوست است با دوست و رقیب بر او مطلع
نمیشود پس از اینجهت علم کتاب خدا به این احادیث و به این آیات و به
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این ادله در نزد آلمحمد است علیهم السالم و هیچکس اطالع ندارد از این
کتاب مگر به فرمایش ائمه هدی سالماهلل علیهم.
چون سخن به اینجا رسید متذکر این شدم که مبادا جاهلی و نادانی و آنانی
که اعتقاد ایشان را اعادی دین و منافقین خراب کردهاند خیال کنند و این را
وسیله قرار دهند و به قرآن بیاعتنایی کنند و بگویند که این قرآن قرآنی است
که عثمان جمع کرده .همچو حرفی کفر میشود بالتشبیه اگر قصیدهای
شاعر بلیغی بگوید که آن قصیده صد فرد باشد و در آن قصیده بعضی از مردم
را مدح کرده باشد و بعضی را مذمت کرده باشد و این قصیده بیفتد به دست
جمعی که با آنهایی که مذمت کرده رفیقند اینها میآیند شعرهایی را که در
مذمت رفقاشان است بیرون میکنند از آن قصیده و آن شعرهایی که در مدح
دشمنان رفقاشان است آنها را هم بیرون میکنند باقی قصیده را که مدحی و
مذمتی توش ندارد باقی میگذارند حاال این شعرهایی که باقی مانده شعر
همان قصیده است مضمونش حق است مطلبش حق است .حاال در قرآن
اسماء منافقینی چند بود و مذمت اعدای دین و فضائل آلمحمد و نام
امیرالمومنین در آن بود لکن بعد از آنیکه به دست دشمنان افتاد آن آیهها که
در فضائل امیرالمومنین علیه السالم بود از توش دزدیدند و آن آیهها که در
مذمت منافقین بود آنها را هم دزدیدند و حاال دخلی به این بقیه ندارد و این
صفحه | 316

بقیه باز کتاباهلل است و حق است و معجز پیغمبر است و حجت خدا است
بر خلق .و اگر همه را هم دزدیده بودند و از همه یکسوره باقی بود آن هم
حجت خدا بود بر خلق فأتوا بسوره من مثله پیغمبر گفت یکسوره مثل آن
بیاورید .ولکن بعضی از منافقین این قصه را که عرض کردم وسیله استخفاف
قرآن میکنند و بیاعتنایی به قرآن میکنند که برو! این قرآن را عثمان درست
کرده نعوذباهلل .این نامربوطها و این کفرها مزخرف است عثمان که این را
جعل نکرده چنهاش میچاید که بتواند مثل آن را بیاورد اعجز از این بود که
بتواند یکسطر مثل آن بیاورد بلکه عثمان از توش دزدیده مثل اینکه قرآن
چاپ میکنند میبینی یکجزو دو جزو از میان آن افتاده چاپچی چیزی بر او
زیاد نکرده .حاال جماعتی چند هستند یکپاره طبایع هستند که خالف
مشهور را دوست میدارند این حکایت را وسیله بیحرمتی به قرآن میکنند
این کفر میشود.
باری ،خداوند این قرآن را معما نازل کرد تا مردم به ناچاری که نمیفهمند
قرآن را بروند در خانه آلمحمد .کجا مردم از قرآن منتفع میتوانند شد؟ این
فقها خیالشان میرسد که بعضی از احکام را میتوانند از کتاب خدا بیرون
آورند گفته در قرآن که اقیموا الصلوه حاال دیگر نماز چهچیز است برو بگرد
پیداش کن هرچه میخواهی توی قرآن بگرد نماز را از کجا پیداش میکنی؟
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چاره نداری مگر بروی از آلمحمد یاد بگیری فرموده اتوا الزکوه حاال حدود
زکات چهچیز است چهچیز زکات دارد چقدر هست؟ اینها را نمیتوان از
توی قرآن پیدا کرد باید آل محمد علیهم السالم بفرمایند نه خیالشان برسد
یکپاره مسائل در قرآن کفایت میکند حاشا همه قرآن مجمل است و معما
است و علمش در نزد آلمحمد است و ایشان هرقدر ظاهر فرمودند و واضح
کردند و ممضی داشتند صحیح است یعنی معنیی را که ایشان ممضی داشتهاند
ما میتوانیم به آن عمل کنیم و هرچه را که نفرمودهاند معما باقی مانده است.
حاال از جمله آیاتی که معما است یکی این آیه شریفه است معمای عجیبی
است که عقول حیران میشود خدا مثل برای نور خود میزند که مانند چراغی
است در میان مردنگی که آن مردنگی در طاقی است .حاال این دست منافق
بیفتد چهکار میکند چراغ را میشکند؟ مردنگی را میشکند؟ هرکاری
میخواهد بکند مثل نور خدا گم نمیشود .در باطن عرض کردم مراد از این
چراغ یکمعنیش عقل محمد است صلی اهلل علیه و آله و آن چراغی است
روشنشده در فضای عالم امکان انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا
الی اهلل باذنه و سراجا منیرا و اینکه خدا او را چراغ نامیده یعنی صاحبنور
است صاحب انوار است .پس معنی این حرف درست است که پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله صاحبنور است و اگر در عالم چراغ دیگری هم بود و نوری
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داشت چراغ بودن فخری و فضلی برای او نبود لکن هیچ پیغمبری را خدا به
سراج منیر نام نبرده فرموده و جعلنا الشمس سراجا ما شمس را چراغ قرار
دادیم و شمس باطنش محمد است صلی اهلل علیه و آله والشمس و ضحیها
یعنی قسم به حق محمد و نور محمد .پس پیغمبر آفتاب است و آفتاب چراغ
عالمافروز است و این چراغ عقل پیغمبر است و مردنگی که مثل آورده آن
روح پیغمبر است صلواتاهلل علیه و آله که عقل پیغمبر در روح پیغمبر است
و جای عقل در روح است انسان که میمیرد عزرائیل میآید روحش را از
بدنش بیرون میکشد اگر از اهل بهشت است او را میبرد در وادیالسالم
اگر از اهل جهنم است او را میبرد در برهوت و آن روح عقل دارد روح
دیوانه را نمیبرند .عقل توی روح است و در همان تو منزلش است و جاش
است مثل اینکه چراغ در مردنگی است همینکه عزرائیل روح را از بدن
بیرون برد آنکه مومن است عقلش توی روحش است و در وادیالسالم است
و با مومنین در نعمت و راحت است و آنی که کافر است عقل که ندارد لکن
شعور معصیت توی روحش هست با آن شعور او را در برهوت میبرند و به
همان شعور عذاب را میفهمد و معذب میشود و آن شعور و عقل در روح
است و اما روح در تن است مثل اینکه آن مردنگی در آن طاق است یا اینکه
روح در دل پیغمبر است معلوم است اول جایی که روح در آنجا ظاهر میشود
دل است و در طاق دل پیغمبر روح پیغمبر است پس چراغ عقل پیغمبر در
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مردنگی روح پیغمبر است و مردنگی روح پیغمبر در طاق دل او است و از
این دل نور حیات میرسد به جمیع بدن پیغمبر مثل آنکه از آن طاق نور تابیده
به سایر خانه و سایرین از آن روشن شدهاند حاال خدا این فضل را در قرآن
برای پیغمبر به اینطور بیان کرده تا آنانی که درصدد خاموشکردن نور پیغمبر
بودند نفهمند عقلشان به این نمیرسید که این از فضائل آن بزرگوار است از
اینجهت آن را به حال خود باقی گذاردند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ، ...موعظه بیستویکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

صفحه | 320

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در هفتههای گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره دویم بود که
خداوند عالم میفرماید مثل نوره کمشکوه فیها مصباح و عرض کردم که
خداوند عالم جلشأنه از برای نور خود مثلی آورده چون نور او از ادراک
مردم باالتر بود و احدی به معرفت نور او نمیرسید از برای نور خود مثلی
آورده مثل آنکه کسی شاه را ندیده باشد تو برای او مثلی میآوری که قامت
او مثل قامت فالنکس است رنگش شباهت به رنگ فالنکس دارد گفتار او
شبیه به گفتار فالنکس است تا به این تمثیل و تشبیه آن شنونده شاه را بفهمد
و بشناسد .همچنین نور خدا را کسی ندیده و کسی را ممکن نیست که
معرفت ذات او را حاصل کند ولکن خدا برای نور خود مثلی آورده است که
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چون به معرفت آن مثل برسند نور او را بفهمند پس فرموده مثل نور من مانند
آن طاقی است که در آن طاق چراغی باشد و آن چراغ در مردنگی باشد .و
در هفته گذشته عرض کردم این مثل را خدا بطور معما ذکر فرموده بجهت
آنکه دشمنان دین نفهمند بجهت آنکه اگر بفهمند از قرآن میدزدند .اگرچه
بعضی از فرنگیها درصدد این هستند که دین را خراب کنند و شب و روز در
فکر اینند که دین اسالم را سست کنند و مردم را گمراه کنند این معنی را بر
مسلمین انکار کردهاند؛ همهاش فضولی است اصل مذهب را نفهمیده تصرف
در جزئیات مذهب میکنند میگویند چگونه میشود چیزی را از قرآن
دزدیده باشند؟ از کتابی میتوان دزدید که یکنسخه از آن در دنیا باشد یا
دونسخه سهنسخه لکن اگر کتابی باشد که در عالم از آن دههزار نسخه باشد
همچو کتابی را دیگر نمیشود تغییر داد تو این یککتاب را تحریف کردی
باقی کتابها که تحریف نمیشود به اینطور شبهه کردند و گفتند قرآن نباید
تحریف شده باشد و نباید از قرآن دزدیده باشند .و غرضی دیگر از اینحرف
غیر از این نداشتند مطلب کلی و عمده مقصودشان از این حرف این است
که چون مسلمانان میگویند تورات و انجیل را تحریف کردهاند و در تورات
اصل فضائل محمد و آلمحمد بسیار بوده و در انجیل بوده ولکن یهود و
نصاری تحریف کردند و از تورات و از انجیل دزدیدهاند بجهت روپوش کار
خودشان گفتند اینکار را با یکنسخه یا دونسخه میتوان کرد ولکن وقتی
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از کتابی دههزار نسخه در میان باشد با او نمیتوان این کار را کرد .این را
گفتند و خیالشان رسید به اینطور میتوانند این شبهه را در اسالم بیندازند.
جواب از این شبهه آنکه برای شما این مطلب واضح است که پیغمبر
صلواتاهلل و سالمه علیه و آله از اول بعثتش تا وفات او بیستوسه سال طول
کشید و قرآن در این مدت بیستوسه سال فقره به فقره نازل میشد کسی
میآمد عرضی میکرد جبرئیل میآمد آیه میآورد قضیهای رو میداد جبرئیل
آیه میآورد برای حکم آن ،تا در مدت این بیستوسه سال آیه آیه دوآیه دوآیه
دهآیه دهآیه بیستآیه بیستآیه سوره سوره به تدریج نازل شد پس در زمان
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله این قرآن کتاب معینی نبود و از آن نسخه معینی در
دست کسی نبود و آیه آیه نازل شد و خود پیغمبر صلی اهلل علیه و آله ننشست
که چندروز اوقاتی را صرف کند و کتابی بنویسد و بدهد جلد کنند و آنوقت
بگوید این قرآن؛ اینطور نبود بلکه آیه آیه و سطر سطر در حضر و در سفر
به تدریج نازل میشد در مکه نازل میشد در مدینه نازل میشد شب نازل
میشد روز نازل میشد بطور اختالف نازل میشد و این قرآن که نازل میشد
اگر کاتبی در نزد پیغمبر حاضر بود صلواتاهلل علیه و آله میفرمود این آیه را
بنویس یا این سوره را بنویس؛ اگر نبود برای کسی میخواند او حفظ میکرد.
پس قرآن در سینههای مسلمانان بود و آن کتابی هم که بودند آنها هم
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مینوشتند ولکن یککاتب در حضر بود در سفر نبود یکی در سفر بود در
حضر نبود یکی روز بود در شب حاضر نبود یکی شب بود در روز نبود
ولکن هیچ آیهای نازل نمیشد در هیچوقت چه حضرتامیر حضور داشت یا
نداشت مگر اینکه پیغمبر به او خبر میداد و به او میفرمود حضرتامیر هم
قرآن را جمع میفرمود از اینجهت بجز حضرتامیر هیچکس در زمان پیغمبر
قرآنی که درست ضبط شده باشد و پی سر هم باشد نداشت هیچکس نداشت
و هرکس هم داشت ضبط نداشت همه آن را ،یکآیه این میدانست یکآیه
آن میدانست یکی رفته بود به شام یکی به کوفه یکی به جایی دیگر ،قرآن
در میان مردم پهن بود .بعد از آنی که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله از میان رفت
انقطاع قرآن شد آنوقت حضرتامیر بر خود حتم کرد و بر خود قرار داد که
تا قرآن را ترتیب ندهد و جمع نکند و نظم ندهد ردا بر دوش نگیرد و از خانه
بیرون نیاید بجهت آنکه هر وقت نازل شده بود حضرتامیر علیه السالم ضبط
کرده بود ولکن پی سر هم نبود پس حضرت در خانه نشستند و آنها را ترتیب
دادند همین هم واسطه این شد که فرصت را غنیمت شمردند حضرات
منافقین و رفتند به سقیفه بنیساعده نشستند و توطئه کردند میدان را خالی
دیدند رفتند غصب خالفت کردند و بر منبر پیغمبر باال رفتند تا آنکه
حضرتامیر علیه السالم قرآن را ترتیب دادند بعد از آن آن قرآن را در پر ردای
خود پیچیدند معلوم است آن روز که صحافی نکرده بودند قرآن را و حجم
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بسیار داشت آنها را در ردای خود پیچیدند و رفتند در مسجد و فرمودند این
است کتاب خدا من آنها را جمع کردهام و ترتیب دادهام .آنها گفتند ما را
حاجتی به کتاب تو نیست ما خودمان قرآن را جمع میکنیم .میدانستند که
حضرتامیر جمیع آن آیات را جمع فرموده و خبر داشتند که چگونه آیات
نازل شده پس حضرتامیر فرمودند اگر این قرآن را رد کنید و قبول نکنید آن
را دیگر نخواهید دید تا ظهور امامی که در آخر این امت خواهد آمد .آنها
گفتند ما را حاجتی به این قرآن نیست .حضرت قرآن را برد و مخفی فرمود
و قرآنی تمام نبود در میان مسلمانان مسلمانها آمدند به ابیبکر گفتند بیا قرآن
را جمع کن حاال که دیگر وحی نازل نمیشود او گفت من کاری که پیغمبر
نکرده نمیکنم اظهار تقدسی خواست کرده باشد و ضمنا که مرادش همین
بود که اینها خورده خورده از یاد مردم برود و از میان مردم گم بشود و مردم
بروند به همان جاهلیت اولی مطلب خود را به این لفظ مقدسانه ادا کرد که
کاری که پیغمبر نکرده من نمیکنم .بعد از ابوبکر در زمان عمر چون عمر
جنگ بسیاری کرد و شهرهای بسیار گرفت بیشتر روی زمین را در همان
زمان قلیل تسخیر کرد به قوت دین اسالم ،معلوم است قشون به جایی که
میفرستند از همین مسلمانان میفرستند و معلوم است که امیری هم که برای
آن قشون معین میکنند کسی است که اعلم از آنها است و باید دانا باشد و
آنروز بنا چنین بود که اعلم قوم باید امیر قوم باشد و همین قشون را هم به
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اطراف میفرستادند پس به این واسطه صحابه پیغمبر و مسلمانان که بودند
همه متفرق شدند در بالد .معلوم است که در جنگها کشت و کشتار بسیار
میشود و همهاش را هم که لشکر اسالم نمیکشتند بسیاری هم کشته
میشوند از لشکر اسالم یا از سرکردهها که بعضی از آیات قرآن یا سورههای
او را میدانستند که کسی دیگر غیر آنها نمیدانست رفتند و کشته شدند.
بعضی سورهای چند میدانستند که غیر آنها نمیدانستند رفتند و کشته شدند.
اینها که از میان رفت و قاعده سلطنت هم این است که هر والیتی را که
میگیرند از آن قشونی که از آنها اطمینان دارند سخلو([ )]7[]7در آن
والیت بگذارند هر والیتی که میگرفت امیری میگذاشت بخصوص که
آمده بودند دینی آنجا ظاهر کنند امیری میگذاردند در میان آنها که دینی و
مذهبی و حاللی و حرامی تعلیم آنها بکند .پس مسلمانان در بالد متفرق شدند
و به اینواسطه قرآن خیلی تلف شد .دیدند کار به اینجا رسید آمدند اصرار
کردند پیش عمر که بیا قرآن را جمع کن او هم گفت من کاری که پیغمبر
نکرده و خلیفه پیغمبر نکرده نمیکنم و اینطور طول کشید تا زمان عثمان
بن عفان ملعون پس مسلمانان به او عرض کردند و استدعای جمع قرآن از او
نمودند و اصرارها کردند این بود که او امر کرد منادیها ندا کردند در
کوچههای مدینه که هرکس از قرآن هرچه میداند و دارد بیاورد پس
یککسی میآمد و یکآیه میآورد و یکی میآمد دو آیه میآورد و یکی
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جزوی داشت میآورد یکی سوره کوچکی داشت میآورد یکی سوره
بزرگی میآورد آنها هم نگاه میکردند هر آیه و هر سوره که فضائل آلمحمد
علیهم السالم در آن بود آن را وا میزدند و به آن شخص آورنده میگفتند تو
دروغ میگویی برو برای خودت؛ و هر آیه و هر سوره هم که در بدی و
منقصت و مذمت اعدای آلمحمد بود و اسم منافقین در آن بود که فالن و
فالن از اهل جهنمند آن را هم وا میزدند و میگفتند این از قرآن نیست تو
دروغ میگویی و افترا میبندی و اگر شاهدی هم میآورد جرح میکردند.
پس به اینواسطه بسیاری از قرآن را وا زدند پس اگر کسی هم آیهای داشت
در مذمت منافقین جرأت نمیکرد ابراز بدهد در مذمت خود خلیفه بود
چطور ابراز بدهد اینها هم پنهان شدند و از میان رفتند و هرچه را صالح
دانستند آنها را جمع کردند .باز مپندارید از اینکه عرض کردم قرآن را جمع
کردند که چیزی جعل کردند و در قرآن داخل کردند حاشا چنهشان میچایید
یکسطر مثل قرآن بیاورند بلی آیاتی چند از قرآن که ضرری به گلهدار نداشت
آنها را جمع کردند و گفتند اینها کتاب خدا است و واقعا هم کتاب خدا
است .باری ،مقصود این بود که آن فرنگی بیدین که میخواهد بر دین اسالم
رد کند میگوید از قرآن چیزی ندزدیدهاند خیالش میرسد پیغمبر چاپچی
بوده و قرآن را چاپ کرده و داده به دست امت خود ،دیگر خبر ندارد که
قرآن به چطور جمع شده اینکه کیفیت قرآن بود.
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و اما تورات موسی و الواحی که بر آن حضرت نازل شد اگرچه چندان برای
مسلمین ضرور نیست لکن برای علما بکار میآید یکوقتی برای
حجتآوردن بر یهود و نصاری اگرچه آن را ذکر نکردهاند که خورده خورده
نازل شده باشد بلکه یکدفعه نازل شد و در زمان موسی تورات درست بود
ولکن بعد از موسی بنیاسرائیل بنای معصیت را گذاردند و بنای شرک را،
همین اوضاعی که بعد از رحلت پیغمبر ما از دنیا شد همین اوضاع بعد از
حضرت موسی هم بنا شد ،همین کارها را کردند جمیع بنیاسرائیل از دین
موسی برگشتند مگر چهارنفر که با یوشع که خلیفه موسی بود باقی ماندند
و همه را صفورا زن موسی گمراه کرد مثل اینکه اهل اسالم هم عایشه
حمیرائی داشتند و سوار شد و از اینطرف و آنطرف مردم را دور خود جمع
کرد و آمد با امیرالمومنین جنگ کرد مثل آنکه امت موسی هم بعد از موسی
آمدند و اطاعت صفورا را کردند و انکار یوشع وصی موسی را کردند .عایشه
لقبش حمیرا بود و حمیرا فارسیش به زبان کرمانی یعنی سرخو یکتا سرخویی
آمد و این امت را بسیاریشان را گمراه کرد و با امیرالمومنین جنگ کرد .زن
موسی هم صفورا بود یعنی زردویی بود که امت موسی را گمراه کرد اگرچه
امت موسی در زمان حضرت موسی هم باز یکمرتبه مرتد شدند و گوساله
را پرستیدند و راهش هم این بود که تازه از بتپرستی بیرون آمده بودند شعور
خداپرستی نداشتند بعد از حضرتموسی هم خورده خورده برگشتند و مشرک
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شدند و دینی چند برای خود اختیار کردند که موسی از آن بیزار بود و چون
معصیت آنها باال گرفت خدا آنها را عذاب کرد و بخت نصر را بر آنها مسلط
کرد و آمد و آنها را قتل کرد و بنیاسرائیل را کوچانید از ارض کنعان و آورد
به ارض بابل اینطور که شد تورات از میان اینها بکلی گم شد و نداشتند
توراتی و ماندند در ارض بابل هفتادسال و یادشان رفت تورات و احکام
دینشان ،حتی اینکه خط تورات از یادشان رفت تا اینکه آمدند پیش علمای
خودشان که دین ما از دستمان رفت بیایید فکری برای ما بکنید ،توراتی دینی
احکامی برای ما قرار دهید .علماشان گفتند شما غم مخورید ما دین شما را
حفظ میکنیم کتابی آن علما درست کردند به زبان خودشان میشنا اسمش
را گذاردند یعنی مثنی و دویمی ،چراکه این تورات دویمی بود .این کتاب
دستشان بود و این را عوض تورات داشتند و عزیر آمد و تورات را برای آنها
آورد و گفت قضیههایی را که گذشته من میدانم و بنا کرد سفرهای موسی
را و حکایاتی را که رخ داده بود و یکپاره چیزهایی را که موسی گفته بود
امالءکردن و نوشتن و این شد کتاب یهود که تاریخی است در میانشان
هرکس بخواند میداند قصههایی است که عزیر نقل کرده و تورات آسمانی
نیست یهود هم چون عزیر براشان کتاب نوشت به اینواسطه گفتند عزیر پسر
خدا است و کفر دیگر باالی کفرها گفتند .و باز چنین است حال انجیل بعد
از آنیکه نصاری مرتد شدند بعد از رفتن عیسی به آسمان سالهای دراز انجیل
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در میان آنها نبود و نصاری کتابی نداشتند به شاگردهای شاگردهای عیسی
گفتند ما کتابی و دینی نداریم اگر اینطور باشد ما کلیساها را به کلی خالی
میکنیم و از دین نصرانیت دست بر میداریم چهار نفر از شاگردهای
شاگردهای عیسی آنها را تسلی دادند گفتند شما خاطرجمع باشید ما هرچه
از احواالت عیسی میدانیم برای شما مینویسیم آن چهارنفر برداشتند و چهار
کتاب نوشتند و االن در میان نصاری همان چهار کتابی است که آن چهار
مال نوشتند .پس انجیلی هم در میان نصاری نیست و این حرفها را محض
تلبیس این امت زدهاند.
باری ،سخن طول کشید و هیچ اینها مقصود نبود خدا همچو خواسته بود
نمیدانم چه مقصود داشت خدا که سخن را از این راه آورد .مطلب این نبود،
بلکه مطلب این بود که خدا قرآن را معما نازل فرموده است تا ندانند منافقان
که کدام آیه در فضل آلمحمد است تا باقی بگذارند حاال از جمله آن آیهها
یکی این آیه شریفه است و تمثیل عظیمی است که بیان فرموده و این در
فضائل محمد و آلمحمد است علیهم السالم و برای آن باطنهای بسیار است
از جهاتی چند در فضائل محمد و آلمحمد علیهم السالم بعضی از معنیهای
آن را عرض کردم.
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معنی دیگری از وجه دیگری این است که مراد از چراغ وجود مبارک پیغمبر
است صلواتاهلل و سالمه علیه و آله و مراد از مردنگی وجود مبارک
امیرالمومنین و ائمه طاهرین است صلواتاهلل و سالمه علیهم اجمعین و مراد
از مشکوه وجود مبارک حضرت فاطمهزهرا صلواتاهلل علیها باشد و مراد از
آن خانههایی که میفرماید فی بیوت اذن اهلل انترفع شیعیان باشند که جمیع
این سهمقام در شیعیان جلوهگر میشود .اما چراغ مقام نبوت باشد بجهت
آنکه شعله اول مقام نبوت است از آتش پنهانی ،آیا نمیبینی آتش پنهانی بکلی
از دیدههای خالیق باالتر است؟ این عوام آتش که میشنوند ذغالهای
سرخشده و این اخگرها را آتش خیال میکنند حاشا اینها چوبهایی است که
سوخته و سرخ شدهاند آتش آن است که گاهی در تن اینها هست و گاهی
نیست و مثل جان از تن اینها بیرون میرود و این ذغالها مرده و یخکرده
میماند .تا جان آتش در تن این ذغالها هست اینها درخشان و تابانند و وقتی
جان آتش بیرون رفت پژمرده میشوند و سیاه و سرد میشوند مثل تن مرده.
پس آن جان آتش است نه آن ذغالها و اخگرها .آتش آن است که منقل آن
پایین است و تو دستت را آن باال میگیری گرم میشود یا میسوزد آتش آن
است که دست تو را میسوزاند یا گرم میکند آتش غیب است در تن این
ذغالها و اخگرها ،بلکه آتش مانند جانی در تمام این عالم سیر میکند ،حیات
جمیع اینها به این آتش است ،منافع این عالم جمیعش به آتش است اگر نباشد
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حرارت آتش در تن این عالم مانند جان ،جمیع این آبها یخ میکند منجمد
میشود چنانکه در دو طرف زمین جمیع دریاها منجمد میشوند دریاها
منجمد است مثل یخ ،تا آن عمقش مثل سنگ بسته است .مپندارید که اگر
آتش در این عالم نبود نباتی و درختی در این عالم باقی بود ،جمیع گیاهها
منجمد میشد یککمی که سرما میشود میبینید درختهاتان را سرما میزند
خشک میکند فاسد میکند اگر حرارت آتش در عالم نباشد شما را بخاطر
میرسد حیوانی دارید؟ یکحیوان زنده نخواهد ماند .یککمی برف از آسمان
میآید دست و پای شما را سرما میزند و فاسد میکند .اگر حرارت آتش
نباشد در عالم هیچجنبندهای زنده نیست هیچ آبی و گیاهی پیدا نمیشود.
بخیالتان میرسد که اگر حرارت آتش نباشد زمین نرم باقی میماند؟ اگر شما
زمین یخکرده را با بیل توانستید بکنید بدانید که اگر حرارت نباشد زمین نرم
باقی میماند .اگر نباشد حرارت این زمین منشق میشود؛ جمیعش یکتخته
یخ میکند ،نه قابل زرع است ،نه قابل بنا ،نه قابل سکنی ،زمین فاسد ،گیاه
فاسد ،حیوان فاسد .پس آتش در تن این عالم مانند جان جاری است ،نفس
تو از همان حرارت آتش است ،گرمی تن تو از همان حرارت آتش است.
باری ،مقصود این بود که آتش نه همین ذغالهای سرخشده است آتش آن
است که در تن اینها است و آن آتش به چشم در نمیآید و صورتی ندارد پس
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آن آتش زبان ترجمان و رخساره تابانی و خلیفه و قائممقامی که از برای خود
میگیرد همین شعله است در این عالم ،پس آن شعله آتش اول پیغامآوری
است از جانب آتش پنهانی که خبر آتش پنهانی را به ما میدهد و اسرار آتش
را بیان میکند و خلیفه و قائممقام او میشود و رخساره تابان او میشود .پس
مقام شیعه مقام نبوت است و آیت است برای پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله
بجهت آنکه ذات خدا از دیدههای خالیق برتر است و از ادراک جمیع ماسوی
بیرون است ولی اول پیغامآوری که از برای خود گرفته است که از جانب
خدا خبر میآورد وجود مبارک پیغمبر است صلوات اهلل و سالمه علیه و آله
او اول شعله است برای آتش توحید خداوند عالم و او اول رخساره خداوند
عالم است او خلیفه خدا است و او قائممقام خدا است در اسرار توحید .پس
او است شعله نورافشانی که در عرصه امکان است چنانکه خداوند نام او را
شعله گذارده و نام او را چراغ گذارده و فرموده انا ارسلناک شاهدا و مبشرا
و نذیرا و داعیا الی اهلل باذنه و سراجا منیرا خدا پیغمبر را سراج منیر نامیده این
سراج معرب چراغ است یعنی فارسیش چراغ است عربها چراغ را سراج
میگویند و پیغمبر است آن چراغ عالمافروز و اول چراغی که از آتش توحید
روشن شده و به نار اسماء و صفات الهی درگرفته و رخساره تابان خدا شده
و زبان گویای خدا شده و قبله خلق برای روکردن به خدا شده من اراد اهلل
بدأ بکم و من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکم پس او اول رخساره
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است برای خدا پس مقام چراغ مقام پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله پس
بطور معما خداوند پیغمبر را مصباح فرموده تا دشمنان نفهمند مراد از مصباح
چهچیز است و آیه را باقی بگذارند .حاال این چراغ هست ولکن دفعکننده
این چراغ از صرصر حوادث و حفظکننده این چراغ از دشمنان کی است؟
این وجود مبارک امیرالمومنین علی بن ابیطالب است صلواتاهلل و سالمه
علیه و مقام ائمه طاهرین صلواتاهلل علیهم .آیا نه این است که حضرتامیر
حافظ و ناصر پیغمبر است از وزیدن بادهای حوادث منافقین؟ شب و روز در
حفظ و حمایت پیغمبر میکوشید تا نازل شد و من الناس من یشری نفسه
ابتغاء مرضات اهلل و بجای پیغمبر خوابید و به این سبب پیغمبر را نگاهداری
کرد پس حفظکننده او است و آیا نه این است که حضرتامیر علیه السالم
صندوق علم پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله و جمیع علم پیغمبر صلواتاهلل
و سالمه علیه و آله در سینه امیرالمومنین و ائمه طاهرین است؟ و آیا نه این
است که نور حضرتامیر از نور حضرت پیغمبر است چنانکه نور مردنگی از
نور چراغ است و حافظ پیغمبر است چنانکه مردنگی حافظ چراغ است و
احدی از آحاد بسوی این چراغ راهی ندارد مگر از مردنگی نوریابی کند ،و
چراغ را در مردنگی ببیند و تقرب به چراغ در مردنگی پیدا کند همچنین
هیچکس از پیغمبر منتفع نمیشود مگر از زبان امیرالمومنین علیه السالم که
او است حامل علم پیغمبر و او است موضع رسالت پیغمبر و او است صندوق
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علم پیغمبر و او است کسی که خدا پیغمبر را اول بسوی او فرستاد و او که
منتفع شد از پیغمبر بعد از آن خود حضرتامیر نوربخشی میکند به سایر
مردم چنانکه مردنگی که منتفع شد از چراغ بعد از آن نوربخشی میکند به
جاهای دیگر پس از ظاهر چراغ نور به ظاهر مردنگی میرسد و از ظاهر
مردنگی نور به مشکوه میرسد که آن طاق باشد و از طاق منتشر میشود در
سایر خانه .همچنین مقام ائمه مقام آن مردنگی است که باالی چراغ نبوت
است و حافظ دین نبی و حامل علم نبی هستند و در هر قرنی ایشانند رساننده
دین نبی و هرکس دین را از ایشان گرفته آن درست است و هرکس ادعا کند
بیواسطه مردنگی از چراغ نوریابی میکند دروغ میگوید و نمیتواند.
باری ،از آنچه عرض کردم علما متذکر شدند و از هر کلمهای حدیثی که
اشاره به آن کردم فهمیدند.
اما مقام حضرت فاطمه مقام مشکوه است یعنی آن طاق و به آن طاق نور
نمیرسد مگر از مردنگی هرچه نور از مردنگی فاضل آید و ظاهر شود به آن
طاق میرسد و روشن میشود طاق و طاق البته کثیفتر از مردنگی است و
البته نوریابی از مردنگی میکند همچنین مقام ائمه طاهرین و حضرتفاطمه
به مقتضای الرجال قوامون علی النساء مقام ائمه اشرف از مقام فاطمه است
مقام رجال بر مقام نساء شرف دارد بجهت آنکه رجال قیوم و قیم نسائند
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منعم و محسن بر نسائند و جمیع تفضالتی که بر نساء میشود از رجال
میشود و خداوند زنان را از طینت پهلوی چپ مردان آفریده پس مقام
حضرتفاطمه از مقام ائمه طاهرین پستتر است .اگرچه بسا آنکه یکپاره
زنها خیال کنند که فاطمه مادر ائمه است و مادرها بهتر از بچهها هستند و
زحمت کشیدهاند و این بچهها را مادرها بزرگ کردهاند پس فاطمه اشرف
از ائمه میشود .چطور اشرف میشود؟ بلکه ائمه سالماهلل علیهم حجتهای
خدا هستند و حضرتفاطمه هرچه باشد نسبت به ایشان زن است اگرچه
حجت خدا هست ولکن مقام زن پستتر است از مقام مرد و حضرتفاطمه
از طرف چپ مقام والیت و امامت آفریده شده و رتبه ائمه باالتر است و رتبه
حضرتفاطمه پستتر از اینجهت در این مقام خداوند مثل آن حضرت را به
سنگ بنیاسرائیل زده .در میان بنیاسرائیل موسی سنگی داشت چون از او
آب خواستند عصای خود را بر آن سنگ زد دوازده چشمه از آن سنگ جاری
شد و دوازده سبط بنیاسرائیل از هر یکی از آنها آشامیدند و مقام
حضرتفاطمه مقام آن سنگ است و مقام ائمه مقام دوازدهچشمه است و مقام
ائمه مقام آب است و مقام حیات است و آبی که حیات کل شیء به آن است،
و مقام فاطمه مقام سنگ است و آب بر روی سنگ است و باالتر است.
همچنین آن بلور و مردنگی که مانند آب روان بود نور او در آن مشکوه که
پستتر از آب است و به غلظت و کدورت سنگ است افتاده پس مقام
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حضرتفاطمه نسبت به مقام ائمه مثل سنگ است نسبت به بلور و مثل سنگ
است نسبت به آب.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :مثل نوره  ، ، ...موعظه
بیستودوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در فقره دویم آیه بود در کیفیت
مثلی که خداوند از برای نور خود آورده و عرض کردم که از برای این آیه و
برای کل قرآن باطنها هست و از جمله باطنهایی که برای این آیه است این
است که مراد از چراغ وجود مبارک پیغمبر باشد چراکه آن چراغ اول
پیغامآوری است از عالم غیب و از آتش پنهانی .آن چراغ خبر میدهد ما را
از آتش پنهانی و تأللو و برق او که اگر او خبر نمیداد ما را خبری از آتش
پنهانی نبود چنانکه حضرتامیر علیه السالم درباره پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله در خطبه خود فرمودهاند اقامه مقامه فی سایر عوالمه فی االداء اذ کان
التدرکه االبصار و التحویه خواطر االفکار و التمثله غوامض الظنون فی
االسرار الاله اال اهلل الملک الجبار یعنی خداوند حضرت پیغمبر را صلی اهلل
علیه و آله وا داشت در مقام خود و در جای خود در آنجایی که خدا بایست
قیومیت خود را آشکار کند در آنجایی که خدا بایست قائم به امر عالم شود
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و ایستادگی در خلق و رزق و موت و حیات همه بکند در آن مقام وجود
مبارک پیغمبر را واداشت حاال در چهکار واداشته؟ میفرماید در ادا ،یعنی به
او گفته که آنچه من باید ادا کنم بسوی بندگان و بسوی مردم تو ادا کن یعنی
آنچه من از توحید ذات میخواستم و میخواهم برای خلق آشکار کنم تو
آشکار کن و آنچه من از توحید صفات میخواستم و میخواهم برای خلق
آشکار کنم تو آشکار کن و آنچه من از توحید افعال میخواستم و میخواهم
برای خلق آشکار کنم تو آشکار کن و آنچه من از توحید عبادت خود
میخواستم و میخواهم برای خلق آشکار کنم تو آشکار کن و آنچه از انوار
عظمت و جالل و کبریای خود و علم و قدرت و حکمت و حیات و غنای
خود از صفات خود و اسماء خود میخواستم و میخواهم برای خلق آشکار
کنم تو همه را آشکار کن مجموع اینها را تو آشکار کن .آیا هیچ میدانید
که بیان پیغمبر چگونه بیانی بود؟ اینطور بود که هرگاه زید نامی باشد و تو
آن را ندیده باشی و نقاشی با مهارت صورت او را بر روی دیواری نقش کرده
باشد حاال اگرچه تو خود زید را ندیدهای ولکن صورت بر دیوار را دیدهای
این صورت بر دیوار قائممقام زید است در ادا یعنی که برای تو بیان میکند
که گونه زید چنان است قد زید چنان است قد زید چنان است قامت زید
چنان است یک یک حاالت زید را این صورت بر دیوار برای تو میگوید و
حالیت میکند اگرچه صدایی ندارد لکن چنان بیان میکند .و از جمله
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کرامات او این است که اگر فارسی به او نظر کند آن بیان را به فارسی
میفهمد عرب نظر کند به عربی میفهمد ترک نظر کند به ترکی میفهمد
هندی نظر کند به هندی میفهمد هرکس به آن نظر کند میفهمد آن بیان را
به زبان خودش و این بیانی است که برای زید پنهانی میکند به خالف بیانهای
شما که اگر فارسی میگویید ترکی نمیفهمد ترکی بگویید عرب نمیفهمد
وهکذا .اما آن صورت بیانی میکند که همهکس میفهمد مثل آن بیانی است
که امام میفرماید حضرتامیر علیه السالم در آخرالزمان ظاهر میشود
بطوری که خدا در قرآن فرموده اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابه من
االرض تکلمهم دابه االرض در آخرالزمان ظاهر میشود و با او است عصای
موسی و خاتم سلیمان عصای خود را بر پیشانی کافر میگذارد بر او نقش
میگیرد هذا کافر حقا انگشتر خود را بر پیشانی مومن میگذارد بر او نقش
میگیرد هذا مومن حقا و بخطی رسم میشود که هر مالئی و نامالئی آن را
میتواند بخواند .و کیفیت خواندن این بود که عرض کردم که صورت بر
دیوار بیانی میکند که صاحبان جمیع زبانها میفهمند بیان او را که خبر از
زید پنهانی میدهد.
چون تا اینجا آمدی حال دیگر آسان شد برای تو که چراغ به چه زبان شرح
آتش پنهانی را میکند .به زبان فصیح بیان میکند که آتش پنهانی سوزنده
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است آتش پنهانی خشککننده است آتش پنهانی روشنکننده است آتش پنهانی
زرد است وهکذا همه صفات آتش را برای تو بیان میکند ولکن به بیانی بیان
میکند که صاحبان جمیع زبانها آن را میفهمند و شبهه برای کسی نمیماند.
حال همچنین اگر اینها را یافتی لذت میبری که چگونه وجود مبارک پیغمبر
بیان خدا است خود پیغمبر بیان خدا است معانی خدا است پیغمبر وجودش
برهان خدا است لقدجاءکم برهان من ربکم بیان خدا است که از برای
بندگان آمده که اگر او را بشناسی آنوقت فهمیدهای و اگر نشناسی
نفهمیدهای .مردم پیغمبر را به اقسام میشناسند هرکسی طوری میشناسد او
را فرض کن که در بیابان پیغمبر از دور میآید شخص که نگاه میکند اول
نمیشناسد او را همینقدر میفهمد انسانی دارد میآید کیست و کجایی است
و چطور است نمیداند .قدری که نزدیکتر آمد میگوید عربی است که آمد
حاال معرفت زیادتر شد فهمید عرب هم هست پیشتر که آمد او را بهتر
میشناسد میگوید شخصی از اهل مکه است معرفتش زیادتر شد .معلوم
است این هم معرفتی است که فهمید از اهل مکه است پیشتر که آمد فهمید
که این محمد پسر عبداهلل است این هم معرفت است ولکن معرفت رسالت
را ندارد مشرکان هم این معرفت را داشتند میشناختند به این که آن حضرت
محمد است و پسر عبداهلل صلی اهلل علیه و آله  .حاال اینها معرفت پیغمبر
نداشتند و عارف به حق پیغمبر نبودند همینقدر میگفتند این محمد پسر
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عبداهلل است .جمعی دیگر معرفتشان بیشتر بود میگفتند با وجود اینها این
پیغمبر خدا هم هست و از جانب خدا آمده معرفت زیاده شد و معلوم شد این
رسولی است و بشری است که خدا او را به رسالت فرستاده تا اینجا که آمدی
برای این معرفت کمالی است و تمامی است واال تمام هفتادوسه فرقه اسالم
به رسالت آن حضرت را میشناسند و همه اشهد ان محمدا رسولاهلل میگویند
چه افتخار شد برای تو؟ شاید کسی بگوید پس بنابراین ال اله اال اهلل ما هم
همینطور است میگویم بلی ال اله اال اللهی که یهود میگویند برای تو چه
افتخاری است؟ ال اله اال اللهی که نصاری میگویند برای تو چه افتخاری
است؟ هفتادوسه فرقه اسالم بگویند برای تو چه افتخاری است؟ نهایت ال اله
اال اهلل گفتی مثل یکنفر یهودی که او هم گفت چه افتخاری است؟ پس
چیزی دیگر ضرور است که افتخار در آن باید باشد پس معرفت توحید چیز
دیگری است که دخلی به اینها هیچکدام ندارد .اینهایی که عرض میکنم نه
خیال کنید که داخل اسرار است اینها در اخبار پر است به حد تواتر رسیده
آنقدر در اخبار فرمایش فرمودهاند که جای پنهانکردن نمانده اال اینکه مردم
برای شما نگفتهاند واال توی کتابها پر است لکن الش بر روی هم است گرد
هم گرفته است و کسی وا نمیکند بخواند واال اسراری چیزی نیست پس ال
اله االاهلل گفتن فخری برای کسی نمیشود بلکه برای او شروطی است.
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نشنیدهای حضرت امامرضا صلواتاهلل علیه در نیشابور وقتی میخواستند
سوار شوند مردم جمع شدند و التماس کردند که حدیثی فرمایش بفرمایید
برای ما حدیثی روایت کنید این حدیث را فرمودند که خدا میفرماید الاله
االاهلل حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی ال اله اال اهلل حصار من است
هرکس داخل حصار من شد از عذاب من ایمن است یعنی ال اله اال اهلل بست
من است هرکس داخل بست من شد ایمن است از عذاب من .مردم جمیعا
این حدیث را شنیدند و نوشتند ثبت و ضبط کردند پس آن حضرت سر از
محمل بیرون آوردند و فرمودند لکن بشروطها و انا من شروطها این ال اله اال
اهلل گفتن شروطی دارد و من از شروط آنم .یعنی اگر معترف به من باشید و
معرفت مرا داشته باشید ال اله اال اهلل گفتهاید و اگر معرفت به من نداشته باشید
ال اله اال اهلل نگفتهاید اصلش از اهل ال اله اال اهلل نیستید و داخل بست خدا
نشدهاید ،و اگر مرا بشناسید ال اله اال اهلل گفتهاید و داخل بست خدا شدهاید.
اگر چراغی روشن شود و بر آن اللهبلوری باشد و بر آن مردنگی بلور دیگری
باشد و فانوس شیشهای بر آن گذارده شود آیا نه این است که چراغ است
روشنکننده اطاق؟ و آیا نه این است که تا از آن سه نور نگذرد به تو نمیرسد
و تا نور او از الله و از مردنگی و از فانوس نگذرد جایی روشن نمیشود.
همچنین است نور چراغ توحید تا نتابد بوجود مبارک پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله و تا نور پیغمبر نتابد بوجود مبارک ائمه طاهرین سالماهلل علیهم اجمعین
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و تا نور ائمه طاهرین نتابد بوجود شیعیان نور خدا به تو نمیرسد .پس تو اگر
الاله االاهلل میگویی بایست اعتراف به پیغمبر بکنی و شرط ال اله االاهلل یکی
اعتراف به پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله پس یهود الاله االاهلل نگفتهاند ابدا
ابدا و پیغمبر به آنها فرمود الاعبد ماتعبدون من نمیپرستم آن خدایی را که
شما میپرستید خدای ما خدای یهود نیست اگرچه خالق همه خدا است و
خدا یکی است لکن آن خدایی که یهودی خدا میگوید خدای ما نیست
همچو خدایی که او میگوید عیسی را به رسالت نفرستاده محمد صلی اهلل
علیه و آله را به رسالت نفرستاده خدای مسلمین نیست خدای ما و تو عیسی
را به رسالت فرستاده محمد را به رسالت فرستاده پس غیر هم شدند .زیرا
که اگر زید نامی رفیق تو باشد و شاعر هم باشد یککسی بیاید بگوید من
هم رفیق زیدم هردو در این مجلس اقرار میکنید به رفاقت زید تو به او
میگویی رفیق خودت را وصف کن او میگوید زید رنگش سیاه است تو
میگویی زیدی که رفیق من است رنگش سفید است پس آن نیست که رفیق
تو است او میگوید زید جاهل است تو میگویی زیدی که من رفیق او هستم
عالم است و جاهل نیست پس آن نیست وهکذا میگوید شاعر خوبی نیست
تو میگویی زید رفیق من شاعر خوبی است پس این آن زید نیست او میگوید
خوشنویس نیست تو میگویی زید رفیق من خوشنویس است .پس یهودی
میگوید الاله االاهلل تو هم میگویی الاله االاهلل آنوقت تو به یهودی میگویی
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بگو خدای تو چطور است تعریف کن میگوید خدای من دشمن عیسی است
و عیسی را به رسالت نفرستاده ما میگوییم خدای ما که دشمن عیسی نیست
و او را به رسالت هم فرستاده پس آن خدای ما نیست که تو میگویی .وهکذا
یهودی میگوید خدای من محمد را به رسالت نفرستاده بلکه او را دشمن
میدارد تو میگویی خدای من محمد را دوست میدارد و او را به رسالت
هم فرستاده .یهودی میگوید خدای من مجسم است تو میگویی خدای من
مجسم نیست او میگوید خدای من پسر دارد و عزیر پسر خدا است تو
میگویی خدای من و همه مسلمین و مومنین پسر ندارد .پس معلوم شد خدای
یهود غیر خدای ما است وهکذا خدای نصاری غیر خدای اهل اسالم است
چراکه نصاری میگویند عیسی پسر خدا است تو میگویی خدای ما پسر
ندارد و پدر کسی نیست عیسی هم پسر او نیست او میگوید خدای ما محمد
را به رسالت نفرستاده تو میگویی خدای ما محمد را به رسالت فرستاده پس
معلوم شد خدای ما غیر خدای نصاری است.
و همچنین سنیها وقتی بنا شد تعریف خداشان را بکنند میبینی خدای سنیها
غیر از خدای تو است او میگوید خدا مجسم است و بر روی عرش نشسته
خدای تو مجسم نیست .او میگوید خدای من شبهای جمعه از آسمان به
زمین میآید و بر خری سوار است و روی پشتبامهای خود آخور میبندند
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و نقل و نبات در آنها میکنند که خر خدا بیاید بخورد تو میگویی خدای
من بر خر سوار نمیشود و از آسمان به زیر نمیآید و جسمی نیست .او
میگوید خدای ما دستش را گذاشت به پشت پیغمبر و یخ کرد پشت پیغمبر
و خدای تو دستی و بدنی ندارد و دستش هم سرما نخورده که یخ کرده باشد
و پشت پیغمبر از آن یخ کند .پس معلوم شد خیلی فرق دارد خدای شما با
خدای سنیها .یکپاره خدا را میگویند روی عرش نشسته یکوجب از اطراف
عرش بدنش بیرون است خدای تو همچو نیست .خدای سنی امیرالمومنین را
خلیفه چهارم میداند خدای تو امیرالمومنین را خلیفه بالفصل میداند .پس
خدای ما و ایشان خیلی فرق دارد پس ما خدای ایشان را عبادت نمیکنیم
یقینا و آنها هم عبادت نمیکنند یقینا خدای ما را .پس در لفظ شریکیم هر
دو میگوییم بنده خداییم ولکن خدای ما غیر خدای آنها است در لفظ خدا
شریکیم .بتپرست هم که بتی را میپرستد میگوید خدای خود را پرستیدم
پس با هم فرق میکند .لفظهاتان یکی است ،معنیهاتان دوتا است.
حاال همچنین است معرفت پیغمبر نه خیالتان برسد که هرکس محمد
رسولاهلل گفت این عارف به حق پیغمبر شد و این برای او کفایت میکند
حاشا هفتادوسه فرقه اسالم همه میگویند محمد رسولاهلل و هفتادودو
فرقهشان جهنم میروند واهلل محمد رسولاهلل به کار نمیآید مگر به شروطش
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و از جمله شروطش آن است که اقرار به آلمحمد علیهم السالم داشته باشی
و از جمله شروطش این است که اقرار به فضائل ایشان داشته باشی میفرماید
االنکار لفضائلهم هو الکفر انکار فضائل آلمحمد کفر است و آن است کفر
و از جمله شروط محمد رسولاهلل این است که انسان بگیرد آنچه را که
پیغمبر فرموده و ترک بکند آنچه را که پیغمبر نهی از آن کرده و آن اقرار به
ماجاء به النبی است اگر شخص اعتراف ندارد به آنچه پیغمبر از امر و نهی از
جانب خدا آورده چنینکسی محمد رسولاهلل گفتن به او چه خاصیت دارد؟
بگوید محمد رسولاهلل و بگوید نماز واجب نیست یا ضرورتی از ضروریات
را انکار کند چه نفع دارد برای او محمد رسولاهلل؟ و از جمله شرایط محمد
رسولاهلل باز یکی این است که شخص دوست دوستان این محمد و علی و
ائمه علیهم السالم باشد و دشمن دشمنان ایشان باشد اگر بگوید الاله االاهلل
و بگوید محمد رسولاهلل و دوازدهامام را اقرار کند و جمیع ماجاء به النبی را
اقرار کند ولی بگوید من دشمن دوستان آلمحمدم یا دوست دشمنان ایشانم
تا اینسخن را گفت فیالفور کافر میشود و از مذهب بیرون میرود و الاله
االاهلل به او نفع نمیکند محمد رسولاهلل به او نفع نمیکند علی ولیاهلل و اقرار
به ائمهاش به او نفع نمیکند و اگر بگویم که الاله االاللهش غیر الاله االاهلل
مومنین است و محمد رسولاللهش غیر محمد رسولاهلل مومنین است و
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همچنین علی ولیاللهش غیر علی ولیاهلل مومنین است دور عرض نکردهام و
چنین هم هست.
خالصه ،از جمله فرایض اسالم مانند صلوه و صوم و حج و خمس و زکات
و از جمله فرائض اسالم و شروط محمد رسولاهلل این است که شخص دوست
دوستان آلمحمد و دشمن دشمنان ایشان باشد و اینجا جای لغزیدن اقدام
است و مبادا شیطان شما را گول زند و هرکس را میخواهید عداوت با او
کنید منکر شوید که این دوست خدا نیست اگر این باب را مفتوح کنید
دشمنان شما هم میگویند شما دوست خدا نیستید و اگر انسان این بنا را
بگذارد دینی باقی نمیماند امر به اینطور نیست امر به هوی و هوس نیست
از برای این کار خدا میزانی قرار داده و امر را به اشتباه نگذارده .آیا در جمیع
مذهب اسالم در کل این هفتادودو فرقه که هستند رواست که کسی بگوید
الاله االاهلل محمد رسولاهلل و به او بگویند تو مسلمان نیستی و گبری؟ اگر
چنین چیزی روا باشد امان از میان برمیخیزد خدا میفرماید و التقولوا لمن
القی الیکم السالم لست مومنا هرکس در اسالم به شما سالم میکند به او
نگویید تو مومن نیستی .خوب حاال ما میگوییم تو راست میگویی حاال تو
پیغمبر باش و خودت حکم کن که این بیچاره چهکار بکند که اسالم خود
را ثابت بکند؟ چه گورش را بکند؟ اگر نماز بکند که تو میگویی از این
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نماز غرض داری اگر روزه بگیرد میگویی غرض داری هرکار بکند که تو
قبول نمیکنی پس چطور دین خود را ثابت بکند؟ معلوم شد که این مکری
است که در دین میکنی و هوی و هوسی است که تو را به این حرفها داشته.
مردکه اقرار میکند که الاله االاهلل ،محمد رسولاهلل میگوید باز میگویی تو
مسلم نیستی .همینطور که هرکس کلمه اسالم گفت مسلم است هرکس
هم کلمه ایمان گفت مومن است و جایز نیست برای تو که بگویی تو مومن
نیستی پس هرکس الاله االاهلل گفت محمد رسولاهلل گفت علی و احدعشر
من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءاهلل گفت اوالی من واالهم و اعادی من
عاداهم و اقر بجمیع ما اتوا به گفت این شخص برادر دینی تو است و توالی
این بر تو واجب است و تبرای از دشمن این بر تو واجب است .اینطور است
ایمان ،نه اینکه هرکس یکپول سیاه از تو خورده گریبانش را بگیری که تو
کافری چطور شد که کافر شد؟ بگو ببینم مناط کفر و ایمان تو چهچیز
است؟ کافر چهکار میکند که مومن میشود؟ تو امام بشو و حاال بگو ببینم
چهکار باید بکند شخص که مومن باشد؟ اگرچه خواهی گفت بیاید یکتا
پول مرا بدهد اگر یکتا پول مرا داد مومن است و اگر نداد کافر است لکن
این شیوه عقال نیست .شخص چطور شیعه بشود بجز اینکه اقرار به والیت
بکند؟ پس همینکه شخص اقرار به حدود ایمان کرد دیگر دوستی او بر تو
واجب است بیزاری از دشمن او بر تو واجب است حقوق او بر تو واجب
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است .تو که اقرار میکنی دوستی ،دوستی تو هم بر او واجب است اینطور
که شد آنوقت مردم به اینطور شیعه میشوند و مسلم میشوند و همین
شیعیان به همینطور از شروط الاله االاللهند و همین شیعیان به اینطور شروط
محمد رسولاللهند .باری ،مقصود کلی این بود که معرفت پیغمبر صلی اهلل
علیه و آله حاصل نمیشود مگر به مواالت اولیاء و مگر به برائت از اعداء
اگر این را محقق کردید و پابرجا شد آنوقت محمد رسولاهلل گفتهاید و
معرفت خدا و رسول حاصل کردهاید.
مدتی است که از اینجور سخنان نگفتهام و بسیار بعیدالعهد شدهاید از
حکایت والیت اولیاءاهلل و برائت از اعداءاهلل و یادتان رفته و نفاقی که در
میان مخالفین و دشمنان شما بود در میان شما پیدا شده و غیبتها و حسدها
و حقدها و اذیتها به سرخانه اعلی رسیده و این هم حکمتی است از خدا و
همیشه همینطور بوده .در زمان رسولخدا اول که مردم اسالم آوردند در
نهایت اخوت و برادری بودند در آخر نفاقشان بجایی رسید که حضرت
پیغمبر که چشم بر هم گذاشت چهارنفر مومن برادر با هم باقی ماندند و
باقی مرتد شدند .بنیاسرائیل هم همینطور بودند بعد از موسی همه مرتد
شدند چهارنفر باقی ماندند و باقی همه مرتد شدند .اول هر کاری مردم گرمند
و شوق و ذوقی دارند مدتی که ماند کسل میشوند و از آن صرافت میافتند
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آنوقت به فکر خودشان و به فکر شیطنتها و حقدها و حسدها و عداوتها
میافتند حاال کار شما به اینجاها رسیده از اینجهت هم خداوند در هر
طایفهای و طبقهای امتحانی قرار داده است این است که حضرتامیر علیه
السالم میفرمایند و لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله و لتساطن سوط القدر حتی
یعود اسفلکم اعالکم و اعالکم اسفلکم یعنی خداوند عالم شما را به
اضطراب خواهد واداشت و شما را مضطرب خواهد کرد و شما را غربال و
زیر و رو خواهد کرد و مانند دیگ این حلیمپزان که چوب خود را میزنند
در آن دیگ به حدی که تهش را باال میآورند و باالش را زیر میبرند شما را
همچنین خواهد کرد چیزهایی بر شما وارد آورد که باالی شما زیر رود و
پایین شما باال آید کسانی که هیچ به نظر نمیآمدند آنها باالدست خواهند
شد و متقیانی که در نظرها باالدست همهکس بودند پایین خواهند شد از آنها
آثار نفاقی چند بروز خواهد کرد که همهکس آنها را بشناسد خداوند
میفرماید أحسب الناس انیترکوا انیقولوا امنا و هم الیفتنون و لقدفتنا الذین
من قبلهم فلیعلمن اهلل الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین یعنی خداوند عالم شما
را وا نمیگذارد به اینطور که بگویید که ما مومنیم و خداوند از شما بپذیرد
و باید خدا آزمایش نماید شما را و باید ظاهر شود صدق صادق و کذب
کاذب پس از اینجهت که آخر هر قبیلهای نفاق و شقاق پیدا میشود محتاج
میشوند به اسباب آزمایش ،آن اسباب که آمد خالصان را باقی میگذارد و
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منافقان را بیرون میکند ،آن خالصان چندی گرمند و هم را دارند باز مدتی
که گذشت آنها هم نفاق میانشان پیدا میشود دوره دیگر فتنه دیگر برپا
میشود تا باز خلق را آزمایش دیگر کند وهکذا همیشه همینطور است.
و مدتها است که از اینقبیل با شما سخنی نگفتهام و شما را به اخوت و
برادری نخواندهام بجهت آنکه نمیبینم اقبالی در شماها و اهل این کار را
نمیبینم .این سیاقی که شما دست گرفتهاید سیاق اهل نار است این سیاق
سیاق منکران توحید است سیاق منکران نبوت است سیاق منکران امامت
است اهل توحید میدانید یعنی چه؟ اهل توحید کدام طایفهاند؟ اهل توحید
آن جماعتی هستند که یکسیاق دارند و یکدلند و یکرو هستند و با هم
اتحاد دارند آنها اهل توحیدند واال تو میگویی دلم همچو خواست که همچو
میکنم معلوم است تو بنده دل خودت هستی اهل توحید نیستی وقتی اهل
توحیدید که تو بگویی خدای من چنین گفته او هم بگوید خدای من چنین
گفته خدا هم که دو حکم نمیکند با هم برادرید تو رو به خدا او هم رو به
خدا تو مسلم او هم مسلم .آیا میدانید مسلم کیست؟ مسلم آن کسی است
که به محمد صلی اهلل علیه و آله اقرار داشته باشد .آیا میدانید به محمد اقرار
داشته باشد یعنی چه؟ یعنی محمد را رسولخدا بداند و او را کسی بداند که
سلطان و مطاع بر ماسوی اهلل است اگر من و تو راست میگوییم و هردو از
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رعیت او هستیم باید به فرمان او باشیم قول او را بگیریم واال تو بگویی من
دلم همچو میخواهد او بگوید دلم همچو میخواهد او بگوید من به سلیقهام
همچو درستتر است تو بگویی من به طبعم همچو بهتر است طبیعت هردو
غلط میکند سرش را به دیوار میزند .مسلم آنکسی است که تا به او بگویند
چرا چنین کردی بگوید رسولخدا چنین فرموده .خدا میداند که اگر اسباب
آزمایش بیاید معلوم میشود که مسلم چقدر کم است مومن چقدر کم است
جمیع مردم خداشان را هوای خود قرار دادهاند ،پیغمبر خود را عقل خود
قرار دادهاند ،دیگر هیچکاری دست خدا و پیغمبر ندارند از صبح تا شام
مشغول کارهای خودشانند و هیچ حاجتشان به خدا نمیشود مگر اتفاق قسم
دروغی حاجت بشود که به خدا قسم بخورند واال باقی کارها همینطور.
کجا میروی؟ دلم میخواهد فالنجا بروم .چه میکنی؟ دلم میخواهد
همچو بکنم .همچنین شیعه کسی است که آنچه میکند به اشاره امامش
باشد تا به او میگویی چرا چنین کردی؟ بگوید امامم گفته بود ،حدیث چنین
وارد شده بود .آنکه میگوید رأیم چنین فهمید دلم چنین خواست این دخلی
به رعیتی امامزمان ندارد وقتی رعیتی که دیگر از خودت رأیی نداشته باشی
و هرچه امام تو گفته بگویی بعد از آنی که تو چنین شدی آنوقت دیگر
هرکس بدش بیاید از تو و با تو عداوت کند او بد کرده است .خدا میداند
که من حیرانم که میان دو شیعه چطور میشود که مرافعه اتفاق میافتد؟ دو
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برادر چرا باید تکذیب هم کنند؟ حاال تو دیگر با من بحث مکن که زمان
پیغمبر هم مردم با هم مرافعه میکردند مگر آنها مسلمان نبودند؟ میگویم نه
آنهایی که مرافعه پیدا میکردند مسلمان نبودند آن زمان هم همان عمریها
بودند که مرافعه با هم میکردند که تا پیغمبر مرد آنها همه رفتند عمری
شدند .آیا هرگز شنیدهای سلمان و ابوذر مرافعه پیدا کرده باشند؟ آیا هرگز
شنیدهای حسن و حسین علیهما السالم مرافعهشان شده باشد؟ دو شیعه با
هم چگونه نزاع میکنند؟ این نخواهد شد .بلی دو شیعه محتاج به مسئلهای
از مسائل میشوند این جاهل به مسئله آن هم جاهل به مسئله هردو بروند پیش
بزرگتر از خود و از او بپرسند بعد از آنی که مسئله را گفت این تسلیم بکند
آن تسلیم بکند نه این رد او بکند نه آن رد این بکند .این چگونه با تشیع
درست میآید که بدانی که من از راه اطاعت خدا چنین گفتهام از اطاعت
امام چنین گفتهام و باز بدت میآید؟ پس تو شیعه نیستی .پس بدانید که اگر
اسباب آزمایش در میان آید چهبسیار کمند اهل توحید چهبسیار کمند
مسلمین چهبسیار کمند مومنین لکن حاال پرده بر روی کار کشیده شده و
مردم تماما ادعای توحید و اسالم و ایمان میکنند .وفقنا اهلل و ایاکم
بالطاعات.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :مثل نوره  ، ...موعظه
بیستوسوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
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لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در هفتههای گذشته در این آیه شریفه سخن در این فقره بود که میفرماید
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه و عرض کردم که
خداوند عالم جلشأنه از برای نور خود خواسته مثلی بیان کند تا کسانی که
چشم دیدن او را ندارند و نور او را نمیشناسند شاید بواسطه آن مثل پی ببرند
و از آن مثل نور خدا را بشناسند .از اینجهت خداوند عالم جلشأنه از برای
نور خود مثلی آورده و شما میدانید که مثل وقتی کامل و تمام است که از
جمیع جهات مناسبت داشته باشد که اگر از جهتی مثل مناسبت داشته باشد
و از جهتی نداشته باشد ناقص است مثال هرگاه بگویی زید مانند شیر است
تشبیهی کردهای و مثلی از برای زید آوردهای حاال این مثل از یکجهت
شباهت دارد که همان جهت شجاعتش باشد و این مثل ناقص است بجهت
آنکه از جهات دیگر شباهت ندارد چراکه دم ندارد پنجههایش مثل پنجههای
شیر نمیماند چهار دستوپا راه نمیرود .پس تو که گفتی زید مانند شیر
است از همان جهت شجاعت او را تشبیه کردهای ولکن اگر تشبیهی بکنی
که از جمیع جهات مناسبت و مشابهت داشته باشد تشبیه راست واقع همان
است واال کذب است .پس اگر بگویی زید مثل شیر است دروغ گفتهای
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مگر بگویی در غضب مثل شیر است .پس مثل وقتی راست است و درست
که از جمیع جهات مشابهت و مناسبت داشته باشد این است که بظاهر داخل
شوخیهای پیغمبر شمرده میشود ولکن در باطن از برای تعلیم مثلآوردن
است و آن این است که روزی پای مبارکش را دراز کرده بود فرمود این پا
به چه میماند؟ هرکس به چیزی تشبیه کرد یکی گفت مثل بلور میماند یکی
دیگر چیزی دیگر گفت و هرکس از جهتی به چیزی تشبیه کرد فرمودند نه
این تشبیهها هیچیک درست نیست عرض کردند شما بفرمایید به چه میماند؟
پای مبارک دیگرش را دراز فرمود و فرمود به این میماند .یعنی شباهت از
جمیع جهات و تشبیه حقیقی اگر میخواهید بکنید این است که این پای من
به این پای من میماند چراکه از جمیع جهات شباهت به هم دارند .پس حرف
همین است و حق است .پس هرگاه کسی مثل برای چیزی میآورد بایستی
از جمیع جهات مناسبت داشته باشد پس بنابراین تشبیهات خدای کامل
بایستی کامل باشد و خدا تشبیه ناقص نمیکند و عاجز نیست از تشبیه و
تمثیل تمام .پس اینکه فرموده مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی
زجاجه این مثل و تشبیهی که از برای نور خود ذکر کرده بایستی در نهایت
مطابقت و مناسبت باشد و همچنین هم هست پس مناسبتر از جمیع چیزها
به زید چهچیز است؟ مناسبتر از جمیع چیزها خود زید است .باز هرکس غیر
او باشد هرچه شباهت داشته باشد باز از راهی شباهت ندارد یا طورش طوری
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دیگر است یا رنگش رنگی دیگر است اما تو خودت مثل خودت هستی و
بخودت میمانی .اگر بگویی این چه تشبیهی است که گفتی؟ میگویم شما
هم از اینجور حرفها بسیار میزنید و درست هم هست اگر از شما بپرسند
که علمای این والیت کیانند میگویی مثل فالنکس و مثل فالنکس و مثل
فالنکس و مراد تو از مثل فالنکس خود آنها است نه غیر آنها .میپرسند
نجار این والیت کیست؟ میگویی مثل فالنکس و مثل فالنکس و مقصود
تو از مثل فالنکس خود آنها است .آهنگر خوب در این والیت مثل فالنکس
است و مقصود خود او است پس بطور مثل میگویی ولکن خود آنها را
میخواهی .پس تشبیه کامل آن است که خود شخص را تشبیه به خود شخص
بکنند در زبانهای مردم بسیار گفته میشود که مثل تو آدمی نباید چنینکاری
بکند مثل تو آدمی باید چنین و چنان باشد و مقصود این است که تو نباید
چنینکاری بکنی و تو باید چنین و چنان باشی .پس تشبیه کامل وقتی میشود
که چیزی را به خود آنچیز تشبیه کنند و خداوند عالم تشبیه چیزی را که
میکند تشبیه کامل میکند پس ظاهر نور خود را مثل آورده از برای باطن
نور خود .مثل برای ظاهر نور خود آورده به طاقی که در آن طاق چراغی
باشد و بر آن چراغ مردنگی باشد و عرض کردم که از برای این آیه باطنهای
چند است و بعضی از باطنهای آن را ذکر کردم.
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از جمله باطنهای این آیه یکی آن است که مقام چراغ ،نبوت باشد و مقام
مردنگی مقام والیت باشد و مقام مشکوه که مقام آن طاق است مقام شیعیان
ایشان باشد و در واقع هم همینطور است و همین تشبیه است تشبیه کامل
حقیقی و شیعیان نور خدایند حقیقتا و ظاهر نور خدایند و نور خدا از برای
تو ظاهر شده .مثلی عرض کنم؛ در مجلس یکی از نوکرهای پادشاه هست
کسی از تو از نوکرهای پادشاه میپرسد تو میگویی اگر میخواهی نوکر
پادشاه را ببینی مثل این آدمی نوکر پادشاه است حاال خودش نوکر پادشاه
است تو میگویی مثل این آدمی نوکر پادشاه است حاال «مثل این» یعنی چه؟
یعنی خود این .همچنین خدا به شما فرموده است که اگر میخواهید نور مرا
ببینید مثل نور من شیعیان امیرالمومنینند بجهت آنکه شیعه را شیعه گفتند
چون از شعاع محمد و آلمحمد آفریده شدهاند فرمودند انما سمیت الشیعه
شیعه النهم خلقوا من شعاع نورنا شیعه را شیعه نامیدهاند بجهت آنکه از شعاع
نور ما خلق شدهاند و فرمودند یفصل نورنا من نور ربنا کمایفصل نور الشمس
من الشمس جدا میشود نور ما از نور پرورنده ما چنانکه جدا میشود نور
آفتاب از آفتاب و باز فرمودند شیعتنا منا کشعاع الشمس من الشمس شیعیان
ما از ما مثل شعاع آفتابند از آفتاب پس ایشان از نور خداوند عالمند و شیعیان
ایشان از نور ایشانند میفرماید اخترعنا من نور ذاته و فوض الینا امور عباده
خداوند ما را از نور ذات خود آفرید و به ما مفوض کرد امور بندگان خود را
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پس ایشان از نور خداوند آفریده شدهاند پیغمبر از نور خداوند آفریده شده و
ائمه طاهرین از نور پیغمبر آفریده شدهاند و شیعیان از نور ائمه طاهرین آفریده
شدهاند .و شما میدانید که هرچه منسوب به آلمحمد است منسوب به خدا
است چنانکه در زیارت ایشان میخوانی من احبکم فقداحب اهلل و من
ابغضکم فقدابغض اهلل پس شیعیان امیرالمومنین که از نور امیرالمومنینند به
همینجهت نور خدا شدند پس ایشان شیعیان خداوند عالمند یعنی از شعاع
نور خدا آفریده شدهاند میفرماید ان اهلل خلق المومن من نور عظمته و جالل
کبریائه خدا مومن را از نور عظمت و جالل کبریای خود آفریده و همان نور
امیرالمومنین نور عظمت و جالل کبریای خدا است که مومن از آن آفریده
شده .و در حدیثی دیگر میفرماید نور مومن اشد اتصاال است به نور خدا از
نور شمس به شمس .همین پریشب حدیث عجیب غریبی دیدم خداوند در
حدیث قدسی میفرماید المومن منی و انا منه مومن از من است و من از مومن
هستم مثل اینکه حضرت پیغمبر میفرماید در حق حسین علیه السالم که
حسین منی و انا من حسین و حدیث مشکل است اما حسین منی حسین از
من است به جهت آنکه جزء من است و ولد جزء والد است فرزند قطعهای
از تن پدرش است آخر این نطفه جزء تن این پدر است و این است که خدا
رد میکند در قرآن بر قومی که میگفتند مالئکه دختران خدایند رد بر آنها
میکند میفرماید و جعلوا له من عباده جزءا یعنی برای خدا پاره تنی قرار
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دادند از بندگانش و گفتند مالئکه دختران خدایند .باری ،ولد جزء والدش
است پس حسین جزء پیغمبر است و از پیغمبر است این متین است و درست.
و اما انا من حسین یعنی چه؟ و این اشکال دارد و نمیفهمد این را مگر
حکیم .یک معنی آن این است به ظاهر همانقدری که حاال بطور اختصار
عرض کنم که اگر تو دو کاسه آب داشته باشی میگویی این آب از آن آب
است و آن آب از این آب است یعنی این از جنس آن و آن از جنس این است
خاتم از نقره است یعنی از جنس نقره است پس حسین از من است و من از
حسینم یعنی حسین از جنس من است و من از جنس حسینم؛ این یک معنی.
اما معنی دیگر این است که من از حسینم یعنی اگر باطن حسین را مالحظه
کنید و ظاهر مرا مالحظه کنید ظاهر من جزء باطن حسین است و ظاهر
حسین جزء ظاهر من است و باطن حسین جزء باطن من است پس به ایننظر
و به ایناعتبار که معنی شد من از حسینم و حسین از من است به این مالحظه
است که میفرماید سلمان منا اهلالبیت یعنی از جنس ما اهلبیت و از جنس
ظاهر ما است سلمان اگرچه باطن ما اعلی از این مقامات باشد اما باطن
سلمان از جنس ظاهر ما است و صحیح است که بگوییم سلمان از ما اهلبیت
است و اهلبیت از سلمان ،به جهت آنکه دلهای محمد و آلمحمد صلواتاهلل
علیهماجمعین از اعلی علیین و از اعلی درجات علیین آفریده شدهاند و از
اندکی پستتر ،یک درجه پستتر جسد ایشان را خدا آفرید و از هماندرجه
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که جسدهای ایشان را آفرید دل شیعیان را آفرید و از یکدرجه پستتر از آن
جسد شیعیان را آفرید پس طینت دل شیعیان با طینت جسد اهلبیت از
یکجنس است از اینجهت گفته میشود که سلمان منا اهلالبیت و فرمودند
انما صار سلمان من العلماء النه رجل منا اهلالبیت سلمان از علما نشد مگر
به جهت آنکه او مردی بود از ما اهلبیت و این برای سلمان مقام عظیمی
است بعد از آنیکه گفتند نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون ماییم علما و شیعیان
ما شاگردان مایند رتبه و درجه علما را مخصوص به خودشان کردند و اما
شیعیان را در درجه شاگردان و استفاضهکنندگان قرار دادند .حاال در این
حدیث فرمودند صار سلمان من العلماء سلمان از علما شد میفرماید سلمان
علم علم محمد و علی سلمان علم محمد و علی را تحصیل کرد پس سلمان
در درجه آلمحمد علیهم السالم است یعنی سلمان از اولیااللباب است یعنی
سلمان از صاحبدالن است یعنی سلمان از اهل باطن است و خداوند دل
شیعیان را که باطن ایشان است از ظاهر جسد امامشان خلق فرموده پس از
جزء جسد امامشان میباشند این است که میفرماید شیعتنا جزء منا شیعیان
ما جزئی از ما هستند پس فرزند ایشانند و مثل حسین منی سلمان هم منا
اهلالبیت است پس شیعیان ایشان مثل پاره تن ایشان هستند این است که در
حدیثی میفرماید بزرگان شیعه را زکات ندهید چراکه آنها از گوشت ما و
خون ما آفریده شدهاند دلهای ایشان از خون و گوشت اهلبیت است از
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اینجهت جزء ایشان حساب میشوند از اینجهت است که صحیح شد
سلمان منا اهلالبیت و درست آمد که شیعتنا جزء منا.
چون این مطلب را یافتی حاال ببینید چه مقام عظیمی است برای مومن که
خداوند میفرماید المومن منی و انا منه خیلی امر عظیمی است و مقام خطیری
است و درجه عجیب و غریبی است که میفرماید مومن از من است و من از
مومنم .اما مومن از من است به هر معنی که بگیری فخر عظیمی است برای
مومن یا اینکه از نور خدا باشد یا اینکه باطن مومن از ظاهر نور خدا است یا
اینکه چون از اهلبیت است از خدا است و هرکس از آلمحمد شد از خدا
است آیا نه این است که آلمحمد را آلاهلل میگویی زیراکه محمد ظاهر خدا
است و پیدایی خدا است و هرکس از او شد از خدا شده همه این معنیها
درست است و فخری است برای مومن .پس اگر بگویی فالنکس جزء تن
من است صحیح است و اگر هم بگویی از من است صحیح است چنانکه
اگر بگویی این خط خط من است صحیح است و اگر هم بگویی خط دست
من است این هم صحیح است .سخن از من است صحیح است از زبان من
است صحیح است .پس چون پیغمبر صلی اهلل علیه و آله ظاهر خدا است و
زبان خدا و دست خدا است و هرچه منسوب به اوست منسوب به خدا است
پس آلمحمد هم آلاللهند آنچه نسبت به پیغمبر داده شود نسبت به ظاهر خدا
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داده شده پس شیعه او شیعه اللهند .شیعه دو معنی دارد یا این است که شیعه
به معنی مشایعت و متابعتکنندگان است و شیعیان محمد و آلمحمد به این
معنی شیعه خدایند چراکه شیعیان پیروی امر خدا را کردند و من یطع الرسول
فقداطاع اهلل پس شیعیان شیعیان خدایند و هرگاه شیعه را از شعاع بگیری
مومن باز از شعاع خدا است چنانکه در حدیث میفرماید ان اهلل خلق المومن
من نور عظمته و جالل کبریائه پس صحیح شد که المومن منی .و میفرماید
و انا منه و من از مومنم این یکی امری است بسیار عظیم و مقامی است بسیار
خطیر شرح آن اشکالی دارد .معنی ظاهرش را که در این مجالس میتوان
گفت این است که اگر امیرالمومنین علیه السالم بفرماید که این شیعیان من
از منند و من از شیعیانم گفتار امیرالمومنین گفتار خدا است و حضرت امیر
علیه السالم هرچه به خود نسبت بدهد به خدا نسبت داده شده بجهت آنکه
آن حضرت ظاهر خدا و پیدایی خدا و جلوه خدا است .پس شیعیان جلوه
ظاهر امیرند و از امیرند و جلوه ظاهر امیر جلوه ظاهر خدا است پس مومن از
خدا است و ظاهر امیر از جنس باطن شیعیان است پس جسد حضرتامیر هم
از جنس باطن شیعیان است .پس خداوند که میفرماید من از مومنم یعنی
ظاهر نور من از جنس باطن شیعیان و دوستان امیرالمومنین است پس از
اینجهت مومن از خدا است و خدا از مومن است.
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باری ،مقصود این بود که شیعیان نور خدا و شعاع آلمحمدند و هرکس
شعاع آلمحمد شد شیعه محمد شد و هرکس شیعه محمد شد شیعه خدا
است ،این است حقیقت معنی آن حدیث که میفرماید ما گرفتهایم کمر خدا
را ـ خدا که کمر ندارد یعنی نور خدا را ،دست به کمر خدا زده یعنی هرکس
منور به نور خدا شده و در دریای توحید و دریای معرفت خدا غوطهور شده
دست به کمر خدا زده .در میان مردم قرار است که هرکس میگوید دست
به کمر فالن زدم یعنی متمسک به او شدم اینکه معنی ظاهرش .اما باطن این
آنکه اصل کمر و کمربند و بستن کمر کنایه از قیومیت و ایستادگی به کاری
است .کمر خود را به عداوت فالنکس بست یعنی ایستادگی کرد در عداوت
او ،کمر خود را به محبت فالنکس بست یعنی قیوم و قائم شد به محبت
فالنکس ،کمر خود را در کاری بست یعنی عزم بر آن کار کرد .پس اصل
کمر به معنی قیومیت است پس ما دست زدهایم به کمر خدا یعنی خدا عزم
بر نجات ما کرده و ما از باب عزم نجات داخل شدهایم در خانه توحید خدا
و قصد او کردهایم و از اینجهت حتمی است برای ما پس ما دست به کمر
خدا زدهایم .میفرماید پیغمبر دستزده به کمر خداوند عالم و ما دست
زدهایم به کمر پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و شما دست زدهاید به کمر ما حاال
بگو ببینم در آنروز خداوند به کجا میبرد پیغمبر خود را؟ راوی این را که
شنید از شوق دست بر هم زد که واهلل دخلناها به خدا قسم داخل بهشت
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شدیم دست ما که به دامان توالی شما بند است دست شما هم که به دامن
پیغمبر بند است پیغمبر هم که به خدا متصل است و البته خدا پیغمبر را خذالن
نخواهد کرد و او را به جنت خواهد برد و خدا قطع ما از پیغمبر نمیکند و
قطع شما از ما نمیکند و نمیشود قطع کند .آیا نه این است که اگر آفتاب
غروب کند نور آفتاب هم غروب میکند با آفتاب و اگر طالع شود نور او با
او طالع میشود.
سری در فرمایشات و تهدیدات ائمه هست که عامه مکلفین غافلند از آن سر
و آن این است که تهدیدات را بطور عموم فرمودهاند .مثل اینکه فرمودهاند
مردم بر صراط باید بگذرند و چنین و چنان خواهد شد و در میزان اعمال
مردم را میسنجند و چنین و چنان خواهد شد همچنین فرمودهاند مخاوفی را
که در قبر و برزخ و اهوال قیامت هست عذابهایی که وعده دادند برای
معاصی اینها همه را فرمودهاند و همه آنها حق و صدق است و برای این سببی
است که مردم کم میدانند و سر آنها این است که برای مکلفین عامه اهل
توحید و عامه اهل اسالم است و دعوت برای همه هست پس این تهدیدات
که هست شامل آنها میشود یقینا و برای آنها است یقینا .و وجهی دیگر آنها
سیاست مدن است که مردم طغیان نکنند که سبب هالکت ایشان بشود از
اینجهت این تهدیدات را فرمودند آیا هیچ میدانی چهوقت از آلمحمد
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منقطع شدهاید؟ هر وقت که طغیان کردید و به خدا و امر خدا استخفاف
کردید همینکه کافر شدید از آلمحمد منقطع شدهاید اما ما که مثل این
لولیها طبعمان رذل است به لولیی گفتند خوش آمدی تا این را شنید گفت
راه صندوقخانه کجا است؟ حاال ما هم چنینیم اگر ما را ایمنی بخشند و حال
ما را به ما بگویند فیالفور طغیان میکنیم تهاون به امر خدا میکنیم
استخفاف به خدا و امر خدا میکنیم و کافر میشویم همینکه کافر شدیم
واقعا از آلمحمد منقطع شدهایم اگر ما مردمان نجیبی بودیم و مقصود از
نجیب نه این است که ما از نجبا و نقبا باشیم بلکه همین نجیب متعارفی مردم
اگر بودیم که هرچه در تکریم ما میافزودند ما بر خضوعمان میافزودیم و
هرچه نعمت به ما بیشتر میدادند ما هم شکر نعمت بیشتر میکردیم و به
مقتضای دعای حضرت سجاد علیه السالم عمل میکردیم که به خدا عرض
میکند که الترفعنی فی الناس درجه اال حططتنی عند نفسی مثلها و تحدث
لی عزا ظاهرا اال احدثت لی ذله باطنه عند نفسی بقدرها خدایا مرا در پیش
مردم یکدرجه بلند مکن مگر آنکه یکدرجه در پیش نفس خودم پستتر
خود را بدانم .آدم نجیب همینطور است هرچه عزتش زیادتر میشود در پیش
نفس خودش خود را ذلیلتر میشمرد به خالف نانجیب که همینکه
پنجقروش گیرش آمد ادعای سلطنت میکند دیگر اگر صدتومان گیرش آمد
که ادعای خدایی میکند دیگر اگر صدتومان صد و ده تومان شد که نعوذباهلل
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از خدا و پیر و پیغمبر و دین و آیین همه میگذرد .و حاال همچنین مردمان
هستند لکن الحمدهلل از ضرب شمشیر اسالم جرأت ابراز آنچه در دلشان است
ندارند واال وا زدهاند جمیع دین و آیین و شرع و خدا و رسول را.
باری ،آدم نجیب آن است که هرچه رفعت شأنش بیشتر میشود تواضع او
زیادتر میشود زیراکه یافته است که من تواضع رفعه اهلل هرکس فروتنی کرد
خدا او را رفعت داد .پس اگر ما هم چنین بودیم و نجیب میبودیم و از حد
خود بیرون نمیرفتیم و از یکپاره چیزها از پوست به در نمیرفتیم هرآینه ائمه
ما برای ما نجات حتمی ما را بیان میفرمودند .چنانکه گاهگاهی هم باز با
وجود اینها در گوشه و کنار یکپاره چیزها را میفرمودند مثال میفرمودند
واهلل یکی از شما در آتش جهنم دیده نخواهد شد و معنی ندارد که شیعه
امیرالمومنین در جهنم دیده شود فکر کن ببین آیا چراغ را میشود ببرند در
جایی و نور او را بگذارند در جایی دیگر؟ همچو چیزی نمیشود نور
نمیماند .هرجا چراغ برود نور او هم میرود حاال آلمحمد کجا میروند؟
در جنت .شعاع ایشان کجا میرود؟ هرجا ایشان میروند .مگر کسی شعاع
ایشان نباشد اگر شعاع ایشان نشد درک اسفل میرود اگر شیعه ایشان است
و موالی اولیاء ایشان است که همراه ایشان است و این است سر اینکه
احادیث را بطور عموم فرمودهاند و اگر ما مردمان نجیبی میبودیم اینها را
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برای ما استثنا میکردند .پس بر خود ما خوف کردند که مواجبمان را که
زیاد کردند بر خود آقا یاغی بشویم پس گفتند تو مردی هستی کمظرفیت،
تو آدمی بشو که هرچه مواجبت را زیاد کنند یاغی نشوی ،گلوله بر آقا نزنی،
مواجبت را زیاد میکنیم لکن ماها چنینیم که اگر یکقروش بر مواجب ما
بیفزایند دیگر در پوست خود نمیگنجیم و آنوقت پا از گلیم خود بیرون
میکشیم و همان سبب هالکت ما میشود بجهت آنکه تکبر کردهایم من
تکبر وضعه اهلل هرکس تکبر کند خدا او را پست میکند میفرماید الکبریاء
رداء اهلل من تکبر نازع اهلل فی ردائه کبریاء ردای خدا است هرکس تکبر کند
با خدا منازعه کرده در ردای او .کبریاء ردای خدا است یعنی نور ظاهر و
هویدای خدا است و هرکس تکبر کند و این ردا را بخواهد بردارد با خدا
منازعه کرده است و کل عزیز غالب اهلل فهو مغلوب هرکس با خدا جنگ
کند سرنگون خواهد شد.
سر دیگر آنچه فرمودهاند این است که این احادیث که فرمودهاند به منزله
کتاب طب است مثال در کتاب طب نوشته مار زهر است عقرب زهر است
لکن آن پدر مهربان و آن مادر مهربان به ما خورانیدهاند آن فادزهری که تا
آن فادزهر در رگ و ریشه ما هست هیچزهری به ما کارگر نمیشود و ما
که داریم آن فادزهر را ،حاال کجا داریم؟ شیعه و سنی برای ما روایت
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کردهاند این حدیث را که حب علی حسنه التضر معها سیئه و بغضه سیئه
التنفع معها حسنه دوستی امیرالمومنین ثوابی است که با وجود بودن آن هیچ
گناهی ضرر نمیرساند محبت امیرالمومنین کفاره جمیع گناهان است و
خود محبت امیرالمومنین توبه نصوح است چراکه توبه بازگشت به خدا است
و کدام بازگشتکننده بیشتر بازگشت کرده از عاشق امیرالمومنین و موالی
امیرالمومنین علیه السالم ؟ آیا دل کی بیشتر رفته پیش خدا از دل شیعه
امیرالمومنین علیه السالم ؟ بازگشت اگر باشد فادزهر است و زهر اثر
نمیکند .لکن عرض میکنم که اگر استخفاف کند امر خدا را بازگشت
نکرده .استخفاف یعنی سبک بشمری امر خدا را همینکه سبک شمردی
کافر میشوی کافر که شدی دیگر محبت امیرالمومنین از دل تو بیرون
میرود پس شیعه با استخفاف امر خدا نمیشود هرگز .و آنکه عرض کردم
حب علی حسنه التضر معها سیئه فرمودهاند التضر معها سیئه و سیئه فرمودهاند
نفرمودند کفر ،نفرمودهاند ضرری نمیرساند با او کفری بلکه فرمودند حب
امیرالمومنین ثوابی است و نیکی است که بدی به او ضرر نمیرساند و
همینطور هم هست اما نه اینکه کفر ضرر نمیرساند اگر کفر آمد معلوم
میشود اصلش محبت نیست بجهت آنکه استخفاف به امر خدا کرده
استخفاف به امر پیغمبر کرده استخفاف به امر امیرالمومنین کرده و این
نمیشود محبت امیرالمومنین با خوارشمردن امر امیرالمومنین جمع نمیشود.
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پس قومی که ادعای محبت میکنند یا بواسطه تصوفی که دارند یا از جهالت
خودشان این احادیث را که میبینند اینها را دستاویز خود میکنند میگویند
ما عصیان میکنیم موال سخی است خدا بزرگ است یکطوری خواهد شد
و خوار میشمرند امر خدا را .و معنی خوارشمردن را به تو بگویم،
خوارشمردن این است که یکدفعه به تو بگویم اینجا منشین بنشینی دفعه دویم
بگویم منشین باز بنشینی دفعه سیم بگویم منشین باز بنشینی معلوم میشود
خوار شمردی .همینکه مکرر به آدم گفتند و نشنید این استخفاف است
سبب چهچیز است که صاحب کبیره را در اول دو دفعه به او میگویند مثال
شراب مخور و حدش میزنند بار سیم که خورد میکشند آدم را به جهت آن
است که استخفاف کرده است به دین .آخر اینهمه بگویم و کتک هم بزنم
و باز حرف نشنوی معلوم است خوار شمردی دین را و کسی که خوار بشمرد
دین خدا را باید او را کشت .از برای زنا قرار دادهاند که در بار چهارم او را
میکشند بجهت استخفافش به امر خدا .پس معلوم میشود چیزی را مکرر
بگویند و آدم نشنود این استخفاف است .ندامت نداشته باشی و بکنی
استخفاف است توبه نکنی و اصرار در آن معصیت بکنی استخفاف است.
شیعه دایم نادم و خشمناک بر خودش است ،دایم در توبه و استغفار است
نهایت از او سر میزند معصیتی به شهوت به غفلت به غلبه طبیعتی به غلبه
عادتی واال عمدا از روی شعور ،از روی بصیرت معصیت بکند به زبان حال
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گفته است که میدانم این معصیت تو است و تو از این خوشت نمیآید ،و
من عمدا بجهت اینکه تو خوشت نمیآید میکنم .همچو کسی مثل سنان بن
انس است که گفت «واهلل الجز رأسک و اعلم انک ابن رسولاهلل».
باری ،این هم معنی دیگری است برای سر آن احادیثی که تهدیدات کردهاند
آلمحمد علیهم السالم گفتهاند مکن تو هم حرف بشنو .شیعه آن است که
نداند معصیت است و بکند یا از روی غفلت کاری بکند یا غضبی در او
طغیان کند چیزی بگوید یا شهوتی به هیجان آید .زیراکه هیچچیز در دنیا
عقل انسان را بعد از شراب مثل شهوت زایل نمیکند .آیا نمیبینید که شخص
در حال شهوت چه حرکتها از او سر میزند که در غیر آن حالت استنکاف
از آن حرکات دارد باطلکننده عقل شهوت است .خالصه ،یکمرتبه شهوت
غلبه کرد انسان یکپاره کارها از دستش در رفت عقلش خفی شده بود و
کاری کرد شیعه اینجوره گناهان از او سر میزند لکن با وجود اینها شیعه
دایم بر خود خشمناک است و از معصیتها بدش میآید برای اینگونه گناهان
والیت امیرالمومنین علیه السالم تریاق فاروقی است ،خود والیت شستوشو
میدهد این گناهان را .پس این شرطها که شده همه حق است اگر کسی
فادزهر نخورد زهر به او اثر میکند لکن از آنطرف در تفسیر آیه شریفه و
من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها میفرماید ان جازاه هرکس
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مومنی را بکشد عمدا سزای او جهنم است امام تفسیر فرموده که اگر جزاش
بدهند جزاش جهنم است یعنی اگر دواش بدهند آنوقت میگویند دوای تو
این است که فالندوا را بخوری اگر دوات دادند جهنم باید بروی بجهت
آنکه قتل نفس کردی و اگر ندادند که ندادند .باری ،میفرماید جزای قتل
عمد جهنم است اگر تریاق فاروقی نخورده باشی .همچنین والیت
امیرالمومنین صلواتاهلل علیه تریاق فاروقی است که جمیع معصیتها را رفع
میکند و ایضا این حدیث را همهکس نقل کردهاند از شیعه و سنی که خدا
در حدیث قدسی میفرماید الیت علی نفسی انادخل الجنه من احب علیا و
ان عصانی و ان ادخل النار من عصی علیا و ان اطاعنی میفرماید من به ذات
خود قسم یاد کردهام که داخل بهشت کنم هرکس که علی را دوست دارد
اگرچه معصیت مرا کرده باشد و داخل جهنم کنم هرکس علی را دشمن دارد
اگرچه مرا اطاعت کرده باشد .پس معلوم شد که والیت علی بن ابیطالب
امیرالمومنین صلواتاهلل علیه سبب نجات است و به این چشم شما روشن
باشد و همینهایی که گفتم آن حدیث شامل حال ما میشود میفرماید من
ذکر فضیله من فضائل علیبنابیطالب مقرا بها غفر اهلل له ذنوبه ماتقدم منها و
ماتأخر هرکس ذکر کند فضیلتی از فضائل علیبنابیطالب را و اقرار به آن
داشته باشد خدا گناهان گذشته و آینده او را میآمرزد .اینکه رسد من ،اما
رسد شما میفرماید هرکس بشنود فضیلتی از فضائل علیبنابیطالب را به
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گوش خود خدا برای او میآمرزد جمیع گناهانی را که به گوش خود کرده
باشد این هم رسد شما.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :یهدی اهلل لنوره  ، ...موعظه
بیستوچهارم ،پنجشنبه  18رجب *»1282

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :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.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره بود که یهدی اهلل لنوره من یشاء
و عرض کردم در ایام گذشته که تفسیر فارسی این فقره این است که خداوند
عالم جل شأنه هدایت میکند بسوی نور خود هرکه را که میخواهد .و
سخن در معنی هدایت خدا بود که هدایت خدا و هدایت بسوی نور خدا چه
معنی دارد ،ظاهرش چیست ،باطنش چیست؟
شکی و ریبی در این نیست که خداوند عالم یگانهای است که با او هیچ
شریکی نیست و این معنی که خداوند یگانهای است که هیچ شریک برای
او نیست ،این معنی در چهار مقام باید برای انسان ثابت باشد .شخص انسانی
موحد نمیشود مگر بعد از اقرار به توحید خدا در چهار مقام که اگر یکیش
را اقرار نداشته باشد مسلم نیست .اول آنها این است که اقرار کند که خداوند
عالم در ذات خود یگانهای است که غیر با او نیست ،در رتبه ذات خودش
مثل و مانندی با او نیست ،ذاتی است بیشریک و بیهمتا وحده ال شریک
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له ،این را پری طول نمیدهم به جهت آنکه واضح است و پری هم حاجت
نیست.
اما توحید دویم این است که اقرار کنی که خداوند عالم در صفات خود
یگانه است ،هیچکس متصف به صفات او نیست .پس هیچکس در علم خدا
با خدا شریک نیست ،هیچکس در قدرت خدا با خدا شریک نیست،
هیچکس در سلطنت خدا با او شریک نیست و همچنین در سایر صفاتی که
خدا دارد هیچکس با خدا در آن صفات شریک نیست .این را هم پری طول
نمیدهم به جهت آنکه موضع حاجت نیست.
اما توحید سیوم این است که مومن باید اعتقاد کند که خدا را در کارهای
او شریکی نیست به این معنی که خداوند عالم خود او خالق است بالشریک،
خود او رازق است بالشریک ،و خود او زنده کننده است بالشریک ،و خود
او میمیراند بالشریک .بعضی از جهال میخواهند چیزی بگویند و اظهار
فهمی بکنند و اظهار والیتی برای آلمحمد علیهم السالم بکنند نمیفهمند
چه بگویند .میگویند علی بن ابیطالب خالق است و رازق است و همچنین
باقی افعال را نسبت به او میدهند .میخواهند سخن بلند بگویند و حضرت
امیر را بلند کنند و غافلند از اینکه خدا را پست کردهاند و تقصیر در خدا
کردهاند .مگر خدا را چه شده که خالق و رازق و محیی و ممیتی جز خدا
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در کار باشد؟ نه عاجز شده نه خسته ،نه یاور و معینی برای خود گرفته.
میخواهند چیزی در حق حضرت امیر بگویند شأن خدا را ناقص میکنند و
تقصیر در خدا میکنند و امر اینطور نیست .بلکه خداوند عالم به یگانگی
خود ،خودش خالق است خودش رازق است ،او خلق کرده علی بن ابیطالب
را و رزق میدهد علی بن ابیطالب را ،پس چگونه او خالق نیست و علی
خالق است؟ هرچه در باره علی گفتی گفتی ،پس خالق علی کیست؟ خودش
خودش را خلق کرده؟ که معنی ندارد .هرچه در باره علی گفتی گفتی،
خودش خودش را رزق میدهد؟ که نمیشود .پس رازق علی کیست؟ خالق
علی کیست؟ رازق و خالق خدا است ،پس چه مانع است تو را که بگویی
خالق و رازق خدا است؟
به شما عرض کنم کلماتی در این مقام و ضبط این کلمات را بکنید تا بر
خصمان خود غلبه کنید و خود شما از راه اعتدال و صراط مستقیم بیرون
نروید و اگر چنین کنید شما اولی به فضائل امیرالمومنین هستید از غیر شما،
و دشمنان شما درک نمیکنند اینجور فضائل را .تو مپندار که علیاللهی که
علی را خدا دانستند فهمیدند که چه گفتند ،نه ندانستند .این علیاللهی علیی
مثال فرض کرده نیم من و خدا را فرض کرده مثال دو من ،ولکن آن کسی
که معرفت به علی داشته باشد و وزن او را از هزار هزار من هم بیشتر بداند و
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خدا را از وزن بیرون بداند ،این کس خیلی عظیمتر از علیاللهی گفته و غلو
هم نکرده ،و میگوید که هرکس علی را خدا بداند غالی است.
آن کلماتی که میگویم اگرضبط کنید از هرکس بلندتر گفتهاید و معذلک
غلو هم نکردهاید و بر صراط مستقیم ثابت خواهید ماند ،آن کلمات این است
که هرکس در جمیع ملک خدا بجز خدا کسی را مستقل قرار بدهد و اعتقاد
کند که یک کسی هست مستقل است در خالقیت و رازقیت ،یا زنده کردن
یا میراندن که او این کارها را میکند و دخلی به خدا ندارد ،همچو کسی
کافر است در دین خدا و نجس است و از توحید بیرون است که یک کسی
دیگر خالق مستقلی  ،رازق مستقلی ،محیی و ممیتی به غیر از خدا اعتراف
کرده باشد و هرگاه کسی کسی دیگر را با خدا شریک کرد و میگوید
مستقل نمیگویم بلکه شریک بکند کسی را با خدا دیگر خواه شریکی باشد
که به طور مشاع در عالم تصرف بکند یا به طور تقسیم هرکدام باشد شریک
به طور مشاع این است که بگوید کسی هست که او با خدا در هر جزئی
این دو با هم تصرف در خلق میکنند و هر دو شریکند در کل عالم و همه
کارها را این دو تا میکنند .اگر کسی چنین اعتقاد کند مشرک خواهد بود
به خدا ،نجس خواهد بود و از دین خدا بیرون رفته است .و هرگاه به طور
تقسیم کسی را با خدا شریک کند به اینطور که بگوید فیالمثل آسمان را
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خدا خلق میکند و روزی اهل آسمان را خدا میدهد و زمین را دیگری خلق
میکند و به اهل زمین دیگری روزی میدهد ،خیرات را یکی خلق میکند
و شرور را یکی خلق میکند ،دنیا را یکی خلق میکند آخرت را یکی و
هکذا ،همچو کسی به منزله مجوس این امت است که گفتند یزدانی و
اهریمنی است و مشرک میشود به خدا.
و هرگاه میگوید کسی مستقل نیست کسی هم با خدا شریک نیست لکن
خداوند عالم وکیل کرده کسی را که او خلق کند و او روزی دهد و زنده
کند و بمیراند و نه این است که آن وکیل مستقل باشد در مالکیت یا شریک
با خدا باشد بلکه به اذن خدا این کارها را میکند مثل آنکه یکپاره نافهمها
میگویند امیرالمومنین وکیل کارخانجات خدا است ،این حرف نامربوط
است .مردم اگر حرف را از عالم یاد بگیرند و بگویند نمیلغزند .پس عرض
میکنم که خدا را حاجتی به وکیل نیست و ممنون (ظ) از علی نیست و
احدی را خدا در ملک خود وکیل خود نکرده .آیا نمیبینی تو کسی را که
وکیل خود میکنی و وکیل تو میشود ،تو در خانه نشستهای و آرامی و هیچ
کار نمیکنی و آن شخص وکیل کار میکند و بسا آنکه تو خبر هم نداری
که چه میکند .حاال خدا هم اگر وکیل کرده باشد کسی را پس خدا از این
قرار باید آرام باشد و هیچ کار نکند و این مذهب یهودان است قالت الیهود
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ید اهلل مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بماقالوا بل یداه مبسوطتان .کل یوم هو فی
شأن پس خدا است کننده کار و او است که دست او باز است و بسته نیست.
پس هرکس گمان کند خدا کسی را وکیل کرده است یا ملکی را یا پیغمبری
را یا مومنی را وکیل کرده است و خود دست بر روی هم گذاشته و آرام
نشسته و کاری نمیکند ،این کس یهود این امت شده.
و هرگاه کسی بگوید که وکیلی برای خدا نیست شریکی برای خدا نیست
لکن خدا اذن میدهد به یکی از بندگان خود که او این کارها را بکند ،این
نامربوط است .لفظی در قرآن شنیده است که میشود کسی به اذن خدا
کاری بکند چنان که خداوند به عیسی فرمود و اذ تخلق من الطین کهیئه
الطیر باذنی و تبرئ االکمه و االبرص باذنی ،این را میشنود که عیسی کور
را شفا میداد به اذن خدا  ،پیس را شفا میداد به اذن خدا ،زمینگیر را شفا
میداد به اذن خدا ،میشنود اینها را ولکن نمیفهمد معنی اذن اهلل را .اگر
کسی خیال کند که خلقی به اذن خدا کاری میکند مثل اینکه غالم تو به
اذن تو میرود و هر کار میخواهد میکند ،خراب میکند ،آباد میکند و تو
آرام نشستهای ،همچنین بندهای از بندگان به اذن خدا هرکار بخواهد میکند
و خدا دست بر روی هم گذاشته .هرکس همچو اعتقادی کند این هم قائل
شده است به مذهب یهودان.
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و اما شخص مومن باید اعتقادش این باشد که کارها را خدا میکند ولی با
هرچه میخواهد میکند .نگاه کن در دکان زرگری که زرگر همان شخص
استاد است لکن میکوبد با چکش ،میتراشد با سوهان و هکذا هر کاری
را با اسبابی میکند لکن شخص زرگر آن زید نام است که کننده جمیع
کارها او است با هر آلتی کاری میکند ،چکش را حرکتی از خود نیست نه
شریک زرگر است نه وکیل زرگر است نه مأذون از جانب زرگر است ،بلکه
کننده کار زرگر است ولی با چکش میکوبد ،با سوهان میتراشد و هکذا
این است که ابی اهلل ان یجری االشیاء اال باسبابها خدا نخواسته است که
جاری کند چیزها را مگر به اسباب آنها ،از برای هر چیزی خداوند سببی
قرار داده.
آیتی دیگر از برای این معنی ،عینک بلور را در برابر آفتاب میگیرند و جائی
را میسوزاند .بگو ببینم سوزندگی از بلور است یا از آفتاب؟ بلور سرد
سوزندگی از کجا آورده؟ این بلور تیره و تار که در اطاق تاریک روشنائی به
قدر خودش ندارد روشنائی و سوزندگی از کجا آورد؟ آیا مستقل در
سوزانیدن پنبه است؟ آیا شریک آفتاب است در سوزانیدن پنبه؟ آیا وکیل
آفتاب است؟ آیا مأذون از جانب آفتاب است در سوختن پنبه؟ حاشا ،بلکه
سوزنده و روشن کننده آفتاب است لکن در بلور و به واسطه بلور .بر زبان
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بلور به پنبه میگوید بسوز ولکن گوینده آفتاب است .همچنین میراننده
خداوند عالم است لکن در سم ،یا با مرضی  ،یا با شمشیر ،یا با سببی دیگر؛
خدا میراننده است ولی با هرچه که میخواهد .نمیبینی در کتاب خود
فرموده است اهلل یتوفی االنفس حین موتها یعنی جان مردم را خدا میگیرد
ولکن یک دفعه میبینی این عمل را خدا با اسباب زهر مار یا زهر عقرب
میکند ،یا با اسباب خطای طبیب ،یا اسباب شهوت و ناپرهیزی مریض
میکند .خدا است میراننده با هر سببی خواسته ،خدا است زنده کننده لکن
با هر اسبابی که خواسته باشد ،خدا است خلق کننده لکن با هرچه بخواهد،
خدا است رزق دهنده لکن با هرچه بخواهد با هرکه بخواهد .میبینی یک
دفعه به دست زید و عمرو چیزی میگذارد و دست آنها رابسوی تو دراز
میکند ،یک دفعه از زمین روزی تو را بیرون میآورد .یک دفعه دست و پای
تو را به حرکت درمیآورد ،کسب میکنی .یک دفعه گنجی را به طور
سهولت برای تو روزی میکند و خدا است روزی دهنده لکن با هر اسبابی
که خواسته باشد و باید اعتقاد مومن این باشد.
پس چه شده است قومی را که راضیند خدا بواسطه رطوبتهای زمین روزی
دهد ،به واسطه فلفل مزاج را گرم کند ،جان همه کس را به واسطه عزرائیل
بگیرد ،در شکم زن به واسطه دو ملک خالق خلق کند ،و به جمیع اسباب
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آسمان و زمین تصدیق و تمکین دارند و اعتراف دارند که روزهای عالم به
واسطه آفتاب است و شبها به واسطه سایه زمین است و از این ابا دارند و کبر
دارند که سبباالسباب وجود پاک علی بن ابیطالب باشد و حال آنکه اعظم
اسباب محمد و آلمحمدند سالماهلل علیهم .ایشانند سبب اعظم اعظم اعظم
کاینات ،ایشانند علت عظمای عظمای عظمای جمیع مخلوقات و جمیع
خلق هزار هزار عالم را خداوند به سببیت ایشان برپا کرده و به سببیت ایشان
حیات میدهد و به سببیت ایشان زنده میکند و میمیراند باوجود این ایشان
نه شریک خدایند نه وکیل خدایند نه مأذون از جانب خدایند .کننده خدا
است از ایشان درایشان با ایشان.
مثل خیلی واضح شیرین برای این مطلب زبان تو است و روح تو .ببین آیا
روح تو از برای خودش خوابیده و زبان تو به استقالل سخن میگوید؟ حاشا.
و آیا زبان تو شریک است با روح تو که بعضی سخنها را روح تو بگوید و
بعضی را زبان تو؟ ببین آیا زبان تو وکیل و مأذون از جانب روح تو است و
روح تو آرام دارد؟ حاشا ،بلکه جنبنده روح تو است ،حرکت کننده روح تو
است ،گوینده روح تو است ،فهمنده روح تو است .لکن روح تو که
میخواهد سخن بگوید با زبان تو سخن میگوید ،سخنگو توئی هیچ عضوی
شریک تو نیست لکن با زبان ،هر وقت خواستی بگوئی «من» با زبان
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گفتهای ،هر وقت خواستی بگوئی «تو» با زبان گفتهای .همچنین آن بزرگوار
لساناهلل ناطق خدا است ،یداهلل باسطه خدا است ،عین اهلل ناظره خدا است در
ملک خداوند آنچه را که خدا خواسته بدهد و به کسی چیزی داده خدا داده
به دست خود ،و او است دست خدا .پس بگو که خدا بدست خودش میدهد
روزی را ،هرکس غیر از این بگوید مشرک شده .بگو با چشم خودش میبیند
چیزها را ،هرکس غیر از این بگوید مشرک شده .جمیع اقوال را بگو خدا با
زبان خود میگوید ،جمیع اعمال را با دست خود میکند و شریکی برای او
قرار مده .بگو بدست خود میکند و بس ،لکن حکیمانه بگو .نه آنکه برای
خدا دستی خیال کنی که به تن خدا چسبیده باشد .خدا را تنی نیست که
چنین دستی داشته باشد ،بلکه خدا دستی برای خود آفریده و به آن دست
میکند آنچه میکند و آن دست علی بن ابیطالب است و او است دست خدا.
اگر دست علی دست خدا نیست ،چرا دست دیگر از این قرار مشکلگشا
نیست؟ چشم او چشم خدا است ،قول او قول خدا است ،رخساره او رخساره
خدا ،اقبال به او اقبال به خدا ،اعراض از او اعراض از خدا است .پس چون
دانستی که کار کار خدا است و بس ،با هرچه خواسته میکند و حاال همچو
خواسته که ایشان را سبب اعظم کاینات قرار دهد و قرار داده ،جمیع آنچه
از عدم بوجود آمده آن را خدا بوجود آورده لکن با اسباب و ایشان را سبب
اعظم قرار داده ،پس بگو جمیع کارها را خدا کرده.
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و بعد از اینها اگر فهمیدی سخن را و اتفاقا ضرور شد تو را به جهت مطلبی
و حاجتی ،میتوانی بگویی این مکتوب دستخط مبارک است ،هرکس بفهمد
چه میگوید میتواند بگوید این سخن را از زبان مبارک او شنیدم و نسبت
سخن را به زبان بدهد ،بگوید چشم من خوب میبیند یا اینکه چشم من دید
و هکذا گاهی میتوان چنین سخنها گفت لکن باید بفهمد که چه میگوید.
نگوید قولی که خداوند عالم را از حد ربوبیت خود بیندازد یا مخلوقی را از
حد عبودیت باال ببرد .اگر بفهمد و بگوید درست است ،مثل اینکه میگوید
این عینک کلفتتر است و عدسیتر است بهتر میسوزاند و نسبت سوزانیدن
را به عینک میدهد .اینجور سخنها گفته میشود لکن تو حکیم باش و بفهم
ببین آفتاب میسوزاند یا عینک؟ بعد از آنکه سخن را دانستی و حقیقت را
فهمیدی آنوقت هرکدام را بگوئی عیب ندارد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :یهدی اهلل لنوره  ، ، ...موعظه
بیستوپنجم ،جمعه  19رجب *»1282

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :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.
در ایام گذشته سخن در تفسیر این فقره بود که خداوند عالم جل شأنه
میفرماید یهدی اهلل لنوره من یشاء و بعضی از معنیهای هدایت را عرض
کردم تا اینکه دیروز مقدمهای عرض کردم و آن مقدمه بانجام نرسید و آن
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این بود که شخص موحد که اقرار به یگانگی خدا دارد باید خداوند را در
ملک کننده جمیع کارها بداند زیرا که همه کارها حادثند و هر حادثی را
خداوند عالم جل شأنه باید احداث کند از این جهت میفرماید قل اهلل خالق
کل شیء بگو ای محمد که خدا است خالق هر چیزی .هرچه به او چیزی
بتوان گفت خدا خالقش است و خدا او را از عدم بوجود آورده .نمیبینی
حضرت امام رضا سالماهلل علیه میفرماید حق و خلق ال ثالث بینهما و ال ثالث
غیرهما خدا است و خلق ،همین ،دیگر سومی میانه آنها نیست ،سومی غیر
از آنها نیست .پس جمیع آنچه در این عالم است خلق خداوند عالم است.
و چون چنین شد و این را دانستی بدان که از جمله چیزها و از جمله کارها
یکی هدایت کردن است ،این هدایت هم چیزی است تازه پیدا شده ،یعنی
خدا او را آفریده ،پس کننده این هم باید خدا باشد و هیچ هادی جز خدای
یگانه نیست نه نبی مرسلی نه ملک مقربی نه مومن ممتحنی ،مثل آنکه
هیچکس خلق کننده جز خدا نیست .مپندار که کسی میتواند در ملک خدا
کسی را هدایت کند ،حاشا .خدا به پیغمبرش میفرماید انک التهدی من
احببت تو هدایت نمیکنی هرکه را که بخواهی بلکه لو شاء اهلل لهدی الناس
جمیعا اگر خدا خواست جمیع مردم را هدایت خواهد کرد ،غیر او نمیتواند
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کسی را هدایت کند .و از برای این معنی بیانها است ،حاال بعضی از آنها
هرچه را خدا مقدر کرده بر زبان جاری شود عرض میکنم.
از جمله معنیهای این سخن که هرکس را خدا خواسته هدایت میشود و
هرکس را که خدا نخواسته هدایت نخواهد شد ،این است که خداوند عالم
قبل از آنی که مردم را بیافریند و آدم و بنیآدم را بیافریند به دو هزار سال،
ارواح مردم را خدا آفرید و آن ارواح مردم را در آن عالم ارواح در یک مکان
حاضر کرد در یک فضائی و مکان معینی حاضر فرمود بعد از آن برای این
ارواح تجلی فرمود و به این ارواح خطاب کرد که الست بربکم؟ الیس محمد
نبیکم؟ الیس علی و احد عشر من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاءکم؟ الستم
توالون اولیائی و تعادون اعدائی؟ یعنی آیا من خدای شما نیستم؟ آیا محمد
پیغمبر شما نیست؟ آیا علی و یازده نفر از اوالد او و فاطمه صدیقه اولیای
شما نیستند؟ آیا دوست نمیدارید دوستان مرا؟ آیا دشمن نمیدارید دشمنان
مرا؟ بعضی از این ارواح عرض کردند بلی ،یعنی چرا توئی خدای ما و محمد
است پیغمبر ما و علی و یازده فرزندش امامان ما هستند و دوست میداریم
دوستان تو را و دشمن میداریم دشمنان تو را و آنچه اینها ـ که آلمحمد
باشند ـ بفرمایند ما قبول داریم و تمکین کردیم و راضی هستیم ،و بعضی از
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ارواح تأملی کردند ،و بعضی دیگر عالنیه و فاش گفتند قبول نداریم محمد
را به نبوت و علی بن ابیطالب را به والیت.
پس در عالم ذر مردم بر سه قسم شدند :قسمی ظاهر کردند باطن خود را و
ایمان آوردند ،و قسمی ظاهر کردند باطن خود را و کافر شدند ،و قسمی
دیگر هم نه ایمان آوردند نه کافر شدند ،تأمل کردند و باطن ایشان فاش نشد
تا بعد معلوم شود .پس خدا برای آن جماعتی که ایمان آوردند بدنی ساخت
از علیین و بهشت و آن ارواح طیبه را در آن ابدان قرار داد و اینها مومنانند
که ارواحشان طیب است و ظاهر ابدانشان هم طیب است ،ظاهر و باطنشان
را خیر و عبادت و رحمت فراگرفت .اما کافران که کافر شدند برای ایشان
بدنی گرفت از ظلمات سجین و آن ارواح خبیثه را در توی آن بدنهای خبیثه
جای داد ،این است که در قرآن نازل کرد که الخبیثات للخبیثین و الخبیثون
للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات جثههای خبیثه برای
روحهای خبیثه است و روحهای خبیثه مال جثههای خبیثه است ،و جثههای
طیبه مال روحهای طیبه است و روحهای طیبه مال جثههای طیبه است ،بعد
از آن آمدند به این عالم .پس از آنیکه به این عالم آمدند چون از سن طفولیت
در جهل بودند و چندی جاهل بودند و آن امر مخفی بود که آیا کدامیک از
این روحها و بدنها طیب است و کدامیک از آنها خبیث ،پس خداوند در این
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عالم پیغمبرانی مبعوث فرمود که خلق را بسوی خداوند دعوت کنند ،آمدند
مردم را بسوی خدا دعوت کردند جمعی از مردم که ارواح طیبه داشتند و
بدنهای طیبه گفتند سمعنا و اطعنا ،ایمان آوردند ،لذت بردند ،منجذب شدند
بسوی پیغمبران .این است که در حدیث فرمودند االرواح جنود مجنده
ماتعارف منها ائتلف و ماتناکر منها اختلف ارواح در عالم ذر مثل قشونی
بودند مجتمع ،بعضی از ایشان در آن عالم به بعضی انس گرفتند ،آنچه در آن
عالم انس گرفتند اینجا هم انس میگیرند .بسا کسی که از بالد بعیده آمده
است و تو هم هرگز او را ندیدهای ،بمحضی که تو او را میبینی دل تو کشیده
میشود بسوی او و دل او کشیده میشود بسوی تو ،تو او را دوست میداری
او تو را دوست میدارد ،تو در طلب او برمیآئی و او در طلب تو برمیآید.
این آشنائی کجا بوده؟ این آشنائی در عالم ذر بوده که در آنجا عقد اخوت
بسته بودید با هم .شما نمیدانید که چه سری است در این همجنسی ! خدا
میداند تعجب میکنم ،میبینم در کوچهها هرجا دو نفری با هم راه میروند،
میبینم هر دو همخلق ،همشکل ،همقد ،بسا آنکه هملباسند ،بسا آنکه
ریشهاشان به یک ترکیب است ،در اصل طبیعت با هم همجنسند .همچنین
کسی وارد مجلسی میشود میبینی کشیده میشود بسوی یک کسی که پیش
او بنشیند ،همه جا اینطور است مگر آنکه عارضهای رو بدهد واال با وجود
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وسعت ،هرکس وارد میشود بسوی همشکل خود منجذب میشود .دیگر
حاال به ضرورت اختالف بکند دخلی ندارد.
آیا هیچ میدانید که گاهگاهی چرا خود بخود مهموم و مغموم میشوید؟
خبر نداری که آن کسانی که از طینت تواند و برادر تواند و در عالم ذر با تو
آشنا بودهاند مصیبتی به آنها رسیده و سرایت میکند از دل او به دل تو و تو
را خود به خود مهموم و مغموم میکند .یک مرتبه میبینی خود به خود
خوشحالی ،نه مال تازهای گیرت آمده نه منفعتی کردهای ،سبب ظاهری ندارد
سبب این است که آن کسانی که در عالم ذر با تو دوست بودهاند خوشحال
شدهاند و دل به دل راه دارد ،آنها با تو مناسب بودهاند در بلدی از بالد که
بودهاند به اینها خوشحالی رسیده به تو سرایت کرده است .مردم از راههای
غیبی غفلت دارند ،در عالم غیب مشرق به مغرب چسبیده و مطلع و آگاه
است ،جنوب از شمال آگاه است و همه به هم متصل است .اینطور است
که حوری به مومن میدهند سرش به مغرب پایش به مشرق است ،اگر مثل
این دنیا همه جایش متصل نبود که این مومن باید قاطر کرایه کند از سرش
تا پیش پاش برود .پس در عالم غیب اتصال است نمیبینی اینجا نشستهای به
یک چشم برهم زدن خیالت میرود به کربال ،به یک چشم به هم زدن خیالت
میرود به مشهد ،امر اینطور است در عالم غیب از مشرق به مغرب ،از زمین
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به آسمان به یک طرفه العین میشود رفت .حاال تعجب مکن که یکی از
برادران تو در بلدی از بالد محزون شد تو در بلدی دیگر محزون میشوی،
از دل به دل راه نزدیکی است .هرکس را میخواهی بدانی این با تو چطور
است نگاه کن به دل خودت ببین هر طور تو با او هستی او هم با تو همینطور
است و این اختصاصی به رعیت ندارد ،بلکه اگر میخواهی بدانی حرمت تو
نزد امام تو چقدر است ببین چقدر حرمت امام را نگاه میداری .میخواهی
بدانی چقدر حمایت تو را میکند ببین چقدر حمایت امام را میکنی ،ببین
چقدر بد او را میخواهی او هم همانقدر بد برای تو میخواهد ،چقدر ننگ
او را میخواهی (او هم همان قدر ننگ تو را میخواهد ظ) .هرقدر تو
خیرخواه اوئی او هم همانقدر خیرخواه تو است .بلکه اگر میخواهی بدانی
در نزد خدا چقدر حرمت داری و خدا تو را دوست میدارد و روزی چند
دفعه نظر مرحمت بسوی تو میکند ببین تو روزی چند دفعه متوجه خدا
میشوی و روزی چقدر تو یاد خدا میکنی .هر قدر تو یاد خدا میکنی خدا
هم همانقدر برای دعای تو حرمت میگذارد .هر قدر تو به خواهش خدا راه
میروی او هم خواهش تو را اجابت میکند .لکن آنچه تجربه در خودمان
کردهایم به زبان حال میگوییم خدایا ما از اول عمر تا آخر عمر هیچ به
خواهش تو راه نرفتهایم و نمیرویم ولکن تو به خواهش ما راه برو و حاال
بشکافیم ببینیم اینطور هست که عرض میکنم یا نه .من که خودم را بهتر
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میشناسم از خودم گرفته تا هرکه باشد .تجربه شده که واقعا این نفس اماره
خدائی میخواهد بنده خودش باشد که تا میگوید خدایا فالنکس را بکش
بگوید چشم ،فالنکس را عزل کن چشم .خدائی میخواهیم بنده فرمانبردار،
پیغمبری میخواهیم امت ما باشد که هرچه را ما از آن بدمان میآید حرام
کند هرچه ما خوشمان میآید برای ما حالل کند ،امامی دلمان میخواهد
شیعه ما باشد ،مطیع و منقاد فرمان ما باشد و اینها را که میگویم یعنی نفس
اماره همچو میخواهد و غلط میکند .مقصود این است که نفس همچو
نفسی است ،بزرگی برای خود میخواهیم که کوچک ما باشد که تا بگوییم
برو پیش وکیلالملک بگوید اطاعت و بندگی ،فالن وساطت را بکن،
بندگی ،فالن کاغذ را مهر کن ،بندگی ،یک خوردهاش خالف میل باشد
دیگر حاال نماز پشت سرش نباید کرد .غرض ،نظم این نفوس اینطور است
که اگر آن بزرگ نهایت کوچکی را کرد میگوئی بزرگ باشد واال دیگر
بزرگش نباید دانست.
باری ،مقصود این بود که اگر میخواهی بدانی در نزد خداچطور هستی ببین
خدا در نزد تو چطور است ،هر طور او در نزد تو است تو هم در نزد او
همانطوری و اگر به این میزان بسنجی خود را زمین خواهی خورد و آنوقت
خودت را میشناسی  .حکیمی بد نگفته ،گفته اگر از تو بپرسند خدا را
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دوست میداری یا نه سکوت کن بجهت آنکه یا دروغ گفتهای یا کفر
گفتهای .اگر بگوئی دوست میدارم دروغ گفتهای ،اگر بگوئی دوست
نمیدارم کفر گفتهای .همچنین معلوم میشود که چقدر عظم داری در پیش
خدا چقدر عظم دارد خدا در پیش تو ،تو هم همینقدر در پیش او عظم
خواهی داشت .به همینطور برادران خود را بشناس هرکس را میخواهی
ببینی تو در نزد او چطوری ببین او در نزد تو چطور است .محبت او را
میخواهی با خود بسنجی ببین محبت تو با او چقدر است ،عظمت خود
رادرنزد او میخواهی ببینی ،ببین عظمت او در نزد تو چقدر است  .انس او
را میخواهی بدانی دیدار او را ببین چقدر طالبی و هکذا .بلی یکپاره
دوستیهائی که از پی رنگی بوده آن اعتبار ندارد .یک کسی را میبینی با
کسی دوستی میکند به جهت آب و رنگ او ،این دوستی واجب نکرده به
دل محبوب اثر بکند گاه میشود این او را خیلی دوست میدارد او خیلی این
را دشمن میدارد و این به جهت این است که این آب و رنگ او را دوست
میدارد ،خود او را دوست نمیدارد ،یا پول او را ،یا خط او را ،یا علم او را،
یا آوازه او را دوست میدارد یا خوشش میآید با آدم خوش صحبتی بنشیند
و آن اینطور است .حاال آن عشقهائی که از پی رنگی بود عاقبتش ننگ است.
لکن من این را که گفتم آن کسی است که او را بیجهت دوست میداری،
نه از جهت حسنش ،نه از جهت آوازهاش ،نه از جهت قوم و خویشش ،بلکه
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خود او را دوست میداری .این کس از طینت تو است و تو از طینت اوئی
لکن هرکس صفات او را دوست میداری دخلی به تو ندارد.
همچنین آلمحمد علیهم السالم را اگر خود ایشان را دوست داری برای
خودشان بدان که از طینت ایشانی ،اما اگر ایشان را دوست میداری برای
اینکه پدرم آشنائی با آنها داشته ،پدرم شیعه آنها بوده من هم باید باشم،
اینجور دوستی تا لب گور بیشتر نمیآید .پس به آشنائی پدر و مادر و به
آشنائی قوم و قبیله ،به آشنائی اینکه در والیت ایشان تولد کردهای و به اینکه
به عزت ایشان عزت داری ،به اینکه به شیعه بودن ایشان اعتباری و عزتی و
سرافرازی در میان مردم داری ،این دوستیها میزان نمیشود لکن خود
آلمحمد علیهم السالم را به جهت آنکه ایشانند کمال خدا و صفات خدا و
انوار خدا اگر دوست میداری این دوستی صحیح است ولکن سایر دوستیها
دو پول سیاه نمیارزد و غالب دوستیها بیاعتبار است .طالب شهوات خودند
مثال طالب حسنند ،حسن که برطرف شد دوستی هم میرود .آن زنی که
ذات شوهر خود را دوست میدارد که نه از جهت حسنش باشد یا از جهت
پولش باشد بسیار کم است بلکه نیست؛ غرض میزان دوستی ذات،این است
که دوستی دائم باشد.
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باری ،برویم بر سر مطلب و آن این بود که خداوند عالم در عالم ذر که مردم
را آفرید بعضی آنجا مومن شدند و از برادران دینیه و چون پیغمبران آنها را
دعوت کردند اینها هم اجابت کردند به جهت مناسبت مابین آنها و مابین
پیغمبران .واهلل آن کس که از طینت محمد و آلمحمد است صلواتاهلل علیهم
همچو خود به خود منجذب است بسوی ایشان ،خود به خود دل او ضعف
میکند برای ایشان و همچو کسی از ایشان است مثل آنکه دست تو از تو
است ،دست من هرگز خیال جدائی از من نمیکند ،حیاتش از من است،
همیشه مطیع فرمان من است ،دست من جای دیگر نمیتواند برود همچنین
شیعه تصور این را نمیتواند بکند که در خانه کسی دیگر غیر آلمحمد علیهم
السالم برود ،منجذب است خود به خود بسوی آلمحمد صلواتاهلل علیهم
و همین که ذکر اعداء میشود بیزار است و مشمئز میشود ،خود به خود
میبینی بدش میآید .بسا آنکه سببش را بپرسی نمیداند مثل اینکه آب از آتش
مشمئز است و خودش هم نمیداند ،نور از ظلمت بدش میآید و سببش را
هم نمیداند ،خود به خود بیزار است و همچنین شیعیان ضعفاشان و
کاملینشان و متوسطینشان از اعداء بدشان میآید و با محمد و آلمحمد علیهم
السالم منجذب میشوند .هرجا ذکر ایشان میشود حظ میکنند ،هر جا ذکر
اعداء میشود منقبض میشوند ،اوقاتشان تلخ میشود.
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و جماعتی دیگر هستند در عالم ارواح که طینتشان از طینت اعداء آلمحمد
است و از جور اعداء هستند و چون به این عالم آمدند و به مکرها و حیلهها
و دلیلهای مزخرف و احادیث جعلی برای خود دستی گرفتند و گرگهائی به
لباس میش شدند ،اینها خود به خود منجذب بسوی اعدا هستند ،خود به خود
دلش برای عمر غش میکند و اینکه تو نمیفهمی که چطور میشود آدم دلش
برای عمر غش کند برو شکر کن که نمیفهمی که خدا این مشعر را به تو
نداده .مردکه را میبینی از ذکر اسم فاروق اعظم حظ میکند ،ننگش را
نمیتواند بشنود و بعد از هزار سال تا اسم عمر را میبری خوشش میآید .این
چه مناسبتی است؟ آخر در دنیا خر بسیار آمده،در دنیا کافر بسیار آمده ،چرا
باید عمر را دوست داشت؟ معلوم است از طینت عمر خلقش کردهاند چه
گورش را بکند؟ بعینه مثل دم عمر میماند حیاتش مال عمر است ،هستیش
مال عمر است ،چارهای غیر از این ندارد ،منجذب است بسوی عمر و حظ
میکند .همچو که اسم علی را پیشش میبری بدش میآید ،رگهای گردنش
پر میشود .اگر فضائل علی را بشنود چشمهاش از کاسه درمیآید ،میخواهد
کله تو را بکند که چرا اسم علی را بردی .اگر بگوئی فلفل گرمی کرد هیچ
باکش نیست تا بگوئی علی چنین کرد فیالفور رگهای گردنش سیخ
میشود ،رنگش سیاه میشود ،برافروخته میشود .میگوید به اذن خدا یا
بیاذن خدا؟ تو هم رفتی شیخی شدی ! آخر ای مردکه علی که از فلفل کمتر
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نیست ،چرا گفتند فلفل گرمی کرد تو حرفی نداشتی ،تا گفتند علی چنین
کرد اینطور متغیر شدی؟ از این معلوم شد که تو یک ناخوشی داری که از
علی خوشت نمیآید .اگر برای مرحوم والدتان یک کسی تعریف بکند که
مثال مرحوم والد شما باطنی داشت فالن کار را کرد فالن شد از این حظ
میکند ،به دروغی که پاش ببندی دلش خوش است ولکن فضیلتی که برای
علی بگوئی که مثال میتوانست آدم را شل بکند ،یا شلی را چاق بکند،
فیالفور میگوید به اذن خدا یا بیاذن خدا؟ آخر ای مرد ! چطور شد که
برای پدرت که فضیلت دروغی پاش بستند تو خوشحال بودی و فضیلت علی
را نتوانستی بشنوی؟ این نیست مگر آنکه نیست از طینت آن بزرگوار ،طاقت
نمیآورد بشنود کمال او را .و اگر کمال برای اعدا بشنود قبول میکند .این
چطور غیرت دینی است که به فغان میآید از شنیدن فضائل امیرالمومنین؟
هزار انکار شریعت برایش بکنی هیچ خبرش نمیشود لکن تا فضیلت
امیرالمومنین را میگوئی میگوید در دین خدا غلو کردهای .عداوتی که با
شیخی دارد با احدی ندارد .با کفار راه میرود باکیش نیست ،با سرهنگ
ارس راه میرود و اجتناب نمیکند و از شیخی اجتناب میکند .به اطاق
گبرها و هندوها و یهودیها میرود ،اگر هندو چیزی بگوید قبول میکند،
میگوید هندوها شهادتشان قبول است ،راست میگویند و دروغ نمیگویند
ولکن اگر مومنی چیزی بگوید یا خبری بدهد میگوید این شیخی است،
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شهادتش قبول نیست .آخر این چه عداوت است که باید از هندو قبول کرد
و از شیخی قبول نکرد؟
پس بدان که این عداوت از عالم باال آمده و در آنجا تناکر داشتهاند که ماتناکر
منها اختلف .ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر .حاال یا این است
که «ها» راست است یا اینکه «نه» راست است ،نمیشود که «ها» و «نه»
هر دو راست باشد .حاال این دو نفری که در دین با هم عداوت دارند هر دو
تا خوبند؟ آیا این میشود؟ نه چگونه میشود .میشود مثل قول آن مردکه که
میگفت سیدنا علی قاتل سیدنا معاویه ،علی و معاویه هر دو خوبند .حاال ما
آن دور بنشینیم و بگوئیم هر دو خوبند ،همه خوبند ،هم «ها» راست است
هم «نه»؟ این نمیشود .هم شب و هم روز ،هر دو باشد؟ المحاله یکی از
اینها شب و یکی از اینها روزند و شب غیر از روز است و روز غیر از شب
است .آیا نمیدانی که تو اگر باطل را حق بدانی از دین بیرون میروی؟ خدا
میفرماید فماذا بعد الحق اال الضالل؟ از حق که گذشتی بجز ضاللت چیزی
نیست .پس انسان میباید همیشه با حق باشد ،همیشه حق هرجا میرود او
هم برود.
باری ،بعضی از مردم چون از طینت ابوبکر و عمر بودند تا اسم آنها را شنیدند
لبیک لبیک گویان بسوی آنها رفتند ،بمحضی که لوای غصب خالفت بلند
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شد فوج فوج بدنبال آنها شتافتند .پس در این دنیا کاشفی برای عالم ذر پیدا
شد که کی از اهل جنت است و کی از اهل نار .حال چون چنینند هیچکس
نمیتواند اهل نار را هدایت کند بسوی بهشت ،هیچ پیغمبر مرسلی ،هیچ
ملک مقربی ،هیچ مومن ممتحنی .اگر همه مالئکه جمع شوند و او را دعوت
کنند قبول نخواهد کرد .این است که حضرت امیر صلواتاهلل علیه فرمودند
که اگر این شمشیرم را بزنم بر بینی مومن که کافر بشود راضی نخواهد شد
و اگر جمیع دنیا را بریزم بر سر کافر که مرا دوست بدارد دوست نخواهد
داشت .این است یک معنی از معنیهای آن آیه که میفرماید هیچکس
هیچکس را نمیتواند هدایت کند مگر خدا .این پیغمبرانی که در این دنیا
میآیند و دعوت میکنند مردم را ،یادآورندگانند .آن مومنی که مومن بوده
در عالم ذر چون وقتی به این دنیا میآید ابتداء خلقت او از جهالت شده،
حاال پیغمبران که معلمند میآیند یادش میآورند آنچه را که در آنجا ایمان
آورده .این است که امام علیه السالم میفرماید ثبتت المعرفه و نسوا الموقف
و سیذکرونه یوماما معرفت در عالم ذر ثابت شد و چون به این عالم آمدند
فراموش کردند مرآن عالم را و یک روزی به یادشان خواهد آمد.
حاال این است معنی این حرف که در عالم ذر پیمان گرفته شد چون به دنیا
آمدند فراموش کردند و خداوند به پیغمبرش میفرماید و ذکر فان الذکری
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تنفع المومنین یعنی بیاد آور و یادآوری کن عالم ذر را .پس پیغمبر هیچکس
را نمیتواند هدایت کند از کفر به ایمان بلکه اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم
من الظلمات الی النور خدا است که مومنین را از ظلمت به نور میبرد و از
جهل به علم میبرد و از فراموشی به تذکر میبرد .و همچنین از آن طرف
هیچکس نمیتواند کسی را گمراه کند .اگر جمیع روی زمین جمع شوند
که یک شیعه را گمراه کنند در قوهشان نیست ،ممکن نیست که شیعه گمراه
شود به جهت آنکه این خلقتش همین است ،گوشتش و خونش و پوستش و
رگ و پیاش به دوستی امیرالمومنین صلواتاهلل علیه سرشته شده ،پس
نمیشود گمراه شود مگر اینکه خدا این را عوض بکند و خدا میتواند او را
عوض بکند .کی؟ آن وقتی که این نیست میشود .پس تا این هست و همان
مرد است که گمراه نخواهد شد ابدا.
پس هرگز غم مخورید که فالنکس را بردند و گمراهش کردند .این روز
اول از آنها بوده است ،کالغی بوده توی دسته کبوتران میچریده کالغی
دیگر آمد او را برد .پس اگر جمیع روی زمین جمع شوند بخواهند یک مومن
را گمراه کنند نخواهد شد .باز غصه مخورید که اگر فالنکس اذن میداد
بد نیست برویم دیدنش بلکه توی راهش بیاوریم ،خیر هیچ ضرور نیست .آن
که از طینت شما است هرجا باشد پیش شما خواهد آمد .مرغها از مشرق
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میروند تا به مغرب و چون شام شد میروند تابه آشیانه خود برمیگردند.
همچنین آن که از شما است هرجا باشد پیش شما خواهد آمد ،خود را به شما
میرساند ،غصه مخورید که هیچ مانع از برای او بهم نخواهد رسید .همچنین
هر کس از شما نیست اگر چه بر بام شما نشسته باشد که از بام شما خواهد
رفت .هزار دیدنش کرده باشی گول نمیخورد ،هزار برات مواجب براش
بگیری خدمت برایش بکنی ،نمکت را میخورد نمکدانت را میشکند.
نیکی برای این جماعت به کار نمیخورد ،بدی برای آن جماعت ضرر ندارد
مطلقا.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :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.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره بود که خداوند
عالم میفرماید یهدی اهلل لنوره من یشاء یعنی خداوند عالم هدایت میکند
بسوی نور خود هرکه را که میخواهد ،هرکس را که مشیت الهی تعلق
گرفت و خواست او را هدایت کند ،میکند.
از برای شرح بعضی از معنیهای این فقره مقدمهای عرض کردم که حاصلش
این بود که انسان بایستی توحید افعال را معتقد باشد ،یعنی بداند که در ملک
خدا جز خدا خالقی نیست ،جز خدا رازقی نیست ،جز خدا حیات دهندهای
صفحه | 403

نیست ،میرانندهای نیست ،حرکت دهنده چیزی از جای خود نیست مگر
خداوند عالم جل شأنه ،کسی دیگر جز خدا چیزی را از عدم به وجود
نمیآورد و خداوند عالم یگانه است در این امر و در مشیت و در اراده خود
و از جمله کارها یکی هدایت است و بجز خداوند عالم جل شأنه احدی از
آحاد کسی را نمیتواند هدایت بکند ،هیچکس کسی را هدایت نمیتواند
بکند مگر خداوند عالم.
و هدایت دو معنی دارد به ظاهر و در حقیقت یک معنی دارد .یک معنی از
دو معنی آنکه راه را نشان تو بدهند و بگویند این راه ،راه کربال است .این
یک معنی هدایت است و این هدایتی ناقص است ،همینقدر تو را هدایت
کردهاند به راه راست .و هدایت کاملتر آن است که در راه به همراهی تو
قدم به قدم منزل به منزل بیایند تا تو را به مقصد برسانند و بگویند آن کربالئی
که تو طالب بودی ،این کربال است؛ این هدایت هدایتی کاملتر و بالغتر
است.
همچنین در راه خداوند عالم دو هدایت است :یکی هدایت بسوی راه است
ولی تو را به مقصد نمیرسانند و همین راه را نشان تو میدهند ،دیگر هرچه
همت تو بکند .و یک هدایت آن است که به همراهی تو منزل به منزل و گام
به گام میآیند تا تو را به مقصد برسانند و این هدایت هدایت کاملتر است
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به جهت آنکه هرگاه در راه قطاع الطریق بیاید یا حادثهای حاصل بشود ،یا
اینکه ضعفی برای تو حاصل بشود ،یا اینکه شیطانی گمراه کننده در برابر تو
بیاید ،این هادیی که به همراه تو است گام به گام از تو دفع میکند اینها را
و تو را میرساند به منزل .اگر خسته شدی زیر بازوی تو را میگیرد ،اگر
گاهی برای تو کاری مشکل شد آسان میکند ،قاطع طریقی آمد از تو دفع
میکند ،مثال اگر شیطانی بیاید و کوره راهی از یمین و یسار نشان تو بدهد
که تو را گمراه کند آن هادی که به همراه تو است و قدم به قدم با تو میآید
نمیگذارد تو به طرف راست و چپ بروی .پس معلوم است این هدایت
هدایتی کاملتر است و تو را به سرمنزل مقصود میرساند.
حاال چون خداوند عالم کامل است و کارهای او هم کامل و نقصان در
مشیت و اراده او نیست ،بایستی هدایتهای خدا هم به طور کامل باشد و همه
گونه هدایتی هم کرده باشد .پس هم راهنمائی کرده باشد سالکان را بسوی
راه و هم طالبان مقصد را به مقصد رسانیده باشد ،بایستی همه اقسام هدایت
را بعمل آورده باشد و بعمل آورده است و کوتاهی نکرده .و تو میدانی که
خداوند عالم از رتبه ذات خود فرود نمیآید در میان بندگان که شکلی برای
خود بگیرد و در میان آنها راه رود و گمراهان را هدایت کند که این راه
است ،همچو چیزی در هیچ عصری نشده و نخواهد شد .و تو میدانی که
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بندگان را هم آن قابلیت نیست که همه پیغمبر باشند و بتوانند بیواسطه از
خدا چیزی بگیرند .پس در حکمت واجب شد که خداوند عالم در میان
خلق هادیانی بیافریند که آن هادیان هدایتشان هدایت خدا باشد چنانکه در
سایر چیزها .آیا نمیبینی پیغمبر را که قولش قول خدا است حکمش حکم
خدا است ،طاعتش طاعت خدا است معصیتش معصیت خدا است ،هرچه با
او بکنی با خدا کردهای .پس خداوند در میان بندگان بندگانی آفرید و ایشان
را هادیان خلق قرار داد و هدایت ایشان هدایت خدا است ،آنچه ایشان مردم
را هدایت کنند خدا هدایت کرده است وحده ال شریک له .علمشان از خدا
است قدرتشان از خدا است ،نطقشان از خدا است ،آنچه دارند از خدا است،
جانشان و تنشان همه از خدا است.پس خدا هدایت کرده ،هیچکس با خدا
شریک نیست در هدایت .خدا هدایت کرده لکن با اسباب .برای هر کاری
خدا اسبابی آفریده و این اشخاص را سبب هدایت آفریده حاال نباید
کبرکرد(ظ) از این اسباب .آخر فکر کن ببین غیر از این میشود؟ هیچ
کاری بیفکر بانجام نمیرسد .دو تومان معامله را تا فکر نکنی نمیشود از
هم ببری ،چطور شد که در راه آخرت از روز تولد تا آخر عمرت ابدا فکر
نمیکنی که من از کجا آمدهام ،به کجا میروم؟ مرا برای چه آفریدهاند؟ فایده
خلقت من چه چیز است؟ انسان دنیائی را که چشم او میبیند اگر در او فکر
نکند صاحب مال نمیشود ،چگونه راه آخرتی که از دیدههای مردم پنهان
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است ،از عقلهای مردم پنهان است چگونه میتوان بیفکر درست شود؟ بیائید
یک خورده غیرت داشته باشیم ،فکر کنید که آیا میشود ما بیاییم در دنیا
شصت سال هفتاد سال عمر کنیم ،روی زمین خدا راه برویم و یک ساعت
فکر نکنیم که خدا ما را برای چه آفریده است؟ برای همین آفریده که بخوریم
و تغوط بکنیم؟ این آسمان و زمین و این آفتاب و ماه و ستارگان همه برای
همین است که تولد شوند و مدتی بخورند و تغوط کنند و آخرش بمیرند و
خاک شوند؟ حاشا و کال .اندکی فکر کنید در حال خود ،شما را برای
عبادت آفریدهاند ،خدا در کتاب خود میفرماید ماخلقت الجن و االنس اال
لیعبدون پس خداوند عالم شما را برای بندگی آفریده ولکن اهل این زمان
اینقدر دور افتادهاند از دین و از خداوند عالم که مطلقا این حرفها به
گوششان فرو نمیرود ،هرچه داد بکنم ثمری نمیکند ،باز بمحضی که از
مسجد بیرون رفتند دیگر کجا دینی باقی میماند ،کی فکر دین میافتد؟ به
طوری است که کأنه ایشان را خدائی نبوده و نیست ،کأنه ایشان خود بخود
مثل گیاهی روئیدهاند و چندی باید زیست کنند و بخشکند و تمام شوند.
پس اندکی بیائید فکر کنید و اگر شما فکر نکنید کی فکر بکند؟ فرنگی
بیاید فکر دین کند؟ یهودی بیاید فکر دین کند؟ مجوسی فکر دین بکند؟
بیایند سنیها فکر دین بکنند؟ نه واهلل ،شما باید فکر دین کنید ،اگر در روی
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زمین شما فکر دین نباشید احدی دیگر فکر دین نخواهد بود .پس شما
اوالئید به اینکه فکر کنید که خدا شما را برای چه آفریده؛ و خداوند عالم
شما را برای عبادت آفریده است .حاال تدبر کن آیا رسوم بندگی را وقتی از
شکم مادر بیرون آمدی میدانستی؟ نمیدانستی .علم عبادت خدا را به همراه
خود از شکم مادر بیرون نیاورده بودی و از خوردن شیر ،علم عبادت و
رسوم بندگی برای تو حاصل نشد تا اینکه به راه افتادی و در هر گوشهای
بول میکردی و خود را نجس میکردی ،باز از این هم علم بندگی حاصل
نشد برای تو .از این هم بزرگتر شدی و با همسران خود جنگ میکردی و
فحش میدادی و همدیگر را میزدید ،به این هم که علم بندگی حاصل نشد.
قوم دیگری هستند که تا یک خورده بچه بزرگ شد او را میبرند سر گودال
شالبافی ،به این هم که علم عبادت و بندگی حاصل نشد .قوم دیگر تا بچه
بزرگ شد او را میبرند بازار یا پشت دکان بزازی یا قنادی یا بقالی یا کسبی
دیگر ،به اینها هم که علم بندگی برای کسی حاصل نمیشود .قومی دیگر
تا اندکی بزرگ شد پشت سر گاو و خر سر صحرا و زراعت میروند ،به این
هم که علم بندگی برای کسی حاصل نمیشود .قومی دیگر میروند نوکر
میشوند ،به این هم که علم بندگی حاصل نشد .هر کسی پی زندگی خود
میرود و هرکه هم از پی هر کاری که رفت در همان کار بزرگ میشود و
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خبر از کاری دیگر ندارد .پس از این چیزها و از رسم زندگی دنیا ،علم دین
و عبادت برای کسی حاصل نمیشود.
پس خداوند عالم برای خلق هادیانی آفریده و اینهایند صاحبان دین و صاحبان
معرفت و یقین و بندگی ،به جهت آنکه سایر مردم را جاهالن آفریده و رسم
بندگی نمیدانند و برای بندگی هم خلق شدهاند ،چکار بکنند؟ آیا معالجهای
غیر از این دارد که خدا هادیان بیافریند؟ بعد از آنیکه گرسنگان آفرید معالجه
برای آنها بجز آفریدن طعام نیست ،بعد از آنیکه تشنگان آفرید معالجه بجز
آفریدن آب نیست ،مریضان که آفرید دواها آفرید و طبیبان آفرید که معالجه
کنند .همچنین خداوند جاهالن که آفرید محتاجند به عالمان ،پس از این
جهت عالمانی چند آفرید که اگر آن جاهالن رجوع به عالمان نکنند جاهالنه
حرکت میکنند و چون جاهالنه حرکت میکنند عالم را فاسد میکنند و
چون عالم را فاسد کنند خلقت لغو و عبث خواهد شد و خدای حکیم لغو
و عبث از او سرنمیزند.
پس خداوند عالم عالمانی آفرید و بر جاهالن واجب کرد که رجوع به آن
عالمان کنند و بر گرد ایشان بروند و از ایشان علم عبادت و بندگی را
بیاموزند و در جمیع کارهای خود از ایشان مشورت کنند ،جمیع حالل و
حرام شرعی مشورت است ،هرچه برای تو رو میدهد میروی میپرسی
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همچو قضیهای برای من رو داده است چه بکنم؟ میگوید چه بکن .فالن
چیز را بخورم یا نخورم؟ میفرماید یا بخور یا مخور .فالن راه را بروم یا
نروم؟ یا میفرماید برو یا میفرماید مرو و هکذا جمیع امر دین مشورت از
عالم است و امرهم شوری بینهم یعنی در هر مسأله که درمیمانند مسألت از
علما میکنند ،مسألت از انبیا میکنند ،آنچه آنها به ایشان میگویند عمل
میکنند .پس جاهالن باید مشورت از هادیان کنند خداوند هادیانی آفرید که
اگر خودت انصاف دهی میبینی باید پیروی آنها را بکنی أفمن یهدی الی
الحق احق ان یتبع امن الیهدی اال انیهدی؟ انصاف بده که پیروی جاهالن
باید کرد یا پیروی هادیان؟ معلوم است پیروی هادیان باید کرد .فکر کن
ببین آیا نه این است که کل عالم تاریک است مگر آنجائی که نور است،
کل عالم خشک است مگر آنجائی که رطوبت هست ،حاال همچنین جمیع
عالم جهل است مگر آنجائی که علم هست و معلوم است علم پیدا نمیشود
مگر در نزد عالم .پس جمیع عالم جهل است مگر آنجائی که عالم است،
هرکس آنجا است او میتواند علم پیدا کند و از جهل نجات یابد ،جمیع
حرکات جهال فساد عالم در آن است و بعد از مشورت از عالم و به آنطور
حرکت کردن ،صالح عالم در آن است.
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پس خداوند دو گونه علما قرار داده :یک گونه علما قرار داده برای راهنمائی،
اینگونه علما علمای شریعتند که به شما مینمایانند که راه خدا این است که
ظلم نکنی ،دروغ نگوئی ،مال مردم را نخوری و هکذا راه خدا این است.
راه را به تو مینمایانند و راست و درست هم میگویند ولکن به همراه تو
نمیآیند و بسا آنکه خودشان هم به این راه نمیروند مثل کسی که راه یزد
را نشان تو میدهد که از اینجا میروی باغین و از باغین میروی کبوترخان
و هکذا یکی یکی منزل به منزل را میگوید تا آخر ،و خودش همراه تو
نمیآید.حاال چه بسیار کسی که میگوید غیبت بد است خودش غیبت
میکند ،خودش دروغ میگوید و هکذا هر معصیتی که تو را نهی از آن
میکند خودش مرتکب میشود .این جماعت راه نشان آدم میدهند و
بهمراهی او نمیآیند و به مقصد نمیرسانند .اما خداوند علمائی دیگر آفریده
که ازبس عزیز داشته ایشان را آنها را از نظرها پنهان کرده است بجز از آحاد
ناس و ازبس ایشان را عزیز و محترم داشته نخواسته که در دست مردم گرفتار
باشند و ایشان را سر زبانها نینداخته ،آنهایند که بهمراه تو میآیند و قدم به
قدم اطالع دارند ،هرجا چاهی باشد به تو میگویند ،اگر قاطع طریقی آمد
آن را از تو دفع میکنند ،شبههای برای تو بیاورند رفع میکنند ،اگر راهی از
دست چپ یا راست جدا شد تو را خبر میکنند ،در عرض راه انیس تواند و
تو را از تنهائی ایمن میدارند تا اینکه تو را میرسانند مثال تا به یزد و کار این
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شخص همین است .این را به مقصد رسانیده برمیگردد یکی دیگر را
میآورد به مقصد میرساند ،برمیگردد و دیگری را میآورد و به مقصد
میرساند ،آن را رسانید دیگری را ،الزال خدمت او همین است و تو میدانی
که اگر انسان هادی نداشته باشد از برای او ضاللتها و شبههها آنقدر میآید
که یک وجب راه را نمیتواند برود ،آخر نمیخواهد چیزی ..........شما
حواس ظاهر خود را که دارید ،گوشتان که میشنود ،چشمتان میبیند،
صحیح و سالم هستید و تجربهها کردهاید باوجود این اگر بخواهید بدون
هادی ،یکه و تنها بروید به کربال در قوه شما نیست .پس چگونه راه آخرت
را که هرگز نرفتهاید و تجربه در آن نکردهاید بدون هادی میتوان رفت؟ و
خداوند این خلق را چگونه مهمل میگذارد و حال آنکه میگوید یهدی اهلل
لنوره من یشاء خلق را آن وقت بر خدا حجت است که ما را خلق کردی و
ما را هدایت نکردی ،ما از این جهت نیامدیم ،تو بایستی هادی قرار بدهی،
بدرقه راهی بهمراهی ما کنی تا ما بیائیم .حاال خدا همچنین کرده است،
بدرقه راه قرار داده و آن هادیان پیغمبرانند صلواتاهلل علیهم .آنها را بسوی
خلق فرستاده که آنها همراهی میکنند و بهمراهی خلق میآیند و دفع شبهات
و شکوک از مردم میکنند و مردم را به اصل مقصد و به نهایت قرب جوار
خدا و به جنت میرسانند .بلکه اگر بفهمی و بدانی خود انبیاء مقصدند و اگر
بفهمی و بدانی اوصیاء راه بسوی مقصدند و از این قرار علمای شیعه هادیان
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بسوی راهند و آن راهبران و رهبران بهمراهی تو میآیند و تو را به مقصد
میرسانند و همه مقصد همین است .مگر تو مقصودی غیر از این میتوانی
داشت؟ همه مقصد و مقصود قرب جوار محمد صلی اهلل علیه و آله است،
مگر قربی برای کسی غیر از قرب محمد صلی اهلل علیه و آله هست؟ نعمتی
و لذتی و کمالی و جمالی برای کسی باالتر از این حاصل میشود که به
مشاهده جمال محمد صلی اهلل علیه و آله در روز قیامت و جنت فائز شوند
و به همصحبتی ایشان برسند و به قرب جوار ایشان مکرم شوند؟ همین است
مقصد و مقصدی باالتر از این نیست .پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله مقصد
است و مردم را خدا به قرب پیغمبر خوانده است به جهت آنکه خدا در جائی
ننشسته که مردم تا آنجا که رفتند به او نزدیک شوند ،بلکه نزدیکی پیغمبر
نزدیکی به خدا است و راه بسوی پیغمبر که مقصد اصلی است و همان قرب
جوار خدا است،این راه امیرالمومنین و ائمه طاهرینند سالماهلل علیهم اجمعین
و چون راه بسوی پیغمبرند راه بسوی خدایند .پس هرکس در راه والیت
ایشان سلوک کرد ایشان در همه جا ناصر و معین و حافظ او خواهند بود و
او را میرسانند به مقصد ،یعنی او را میرسانند به محمد صلی اهلل علیه و آله
 .و چون راه بسوی پیغمبر ائمه هستند  ،هادیان بسوی آن راه علمای شیعه
هستند که به مردم میشناسانند محمد و آلمحمد را سالماهلل علیهم اجمعین
و دین ایشان را و فضائل ایشان را به مردم خبر میدهند و به مردم میشناسانند
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مقامات آل محمد علیهم السالم راو چون مردم را به آن مقامات رسانیدند
آنوقت آلمحمد علیهم السالم مردم را میبرند تا به جوار قرب محمد بن
عبداهلل صلی اهلل علیه و آله فائز نمایند و هرکس به جوار پیغمبر فائز شد به
جوار خداوند عالم فائز شده است .در بهشت خداوند انواع نعمتها و لذتها
را آفریده ولکن چون خلق خدا درجات دارند لذتهای بهشت هم درجات
دارد .در همین جا تجربه کردهای ،یک کسی هست که همین که نان و
کشکی و سیری و تربی خورد همه نعمت و لذت را همین میداند و اگر
برای او یک مسأله علمی بگوئی ،یا برای او یک فضیلتی بگوئی مطلقا لذتی
نمیبرد .برای او این حرفها مثل سفال خوردن است لکن از آن نان و کشک
لذتی میبرد ،تکهها میگیرد همسر کله گربه و حظی میکند .اما قومی دیگر
هستند که هرگاه مشغول مطالعه علمی باشند و فضلی از فضائل آلمحمد
علیهم السالم را بفهمند اگر لذیذترین طعامهای دنیا را به ایشان بخورانی،
اگر جمیلترین زنان عالم را برای ایشان مهیا کنی ،دولت جمیع روی زمین
را به ایشان بدهی مساوی آن لذتی که از فهم یک فضیلت از فضائل آلمحمد
را ،یا یک مسأله علمی میبرند ،برای ایشان نخواهد شد .سلطنت عالم را
اگر به عالم بدهند که تو از سر این لذت بگذر نخواهد گذشت و قبول
نخواهد کرد .حاال کسی که این ذائقه را ندارد چطور میتوان حالی او کرد
که اگر جمیع روی زمین را در یک حقه کنند و به کسی دهند که از سر علم
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خود بگذر ،نخواهد گذشت ،ذائقهاش را ندارد ،نمیفهمد .اهل دنیا آن لذت
دنیا را بردهاند و پادشاهان از آن لذت آگاهند ،دست از آن برنمیدارند.
مثل ظاهری عرض کنم ،یک کسی عاشق است به یک کسی ،اگر تمام دنیا
را به این عاشق بدهند ،جمیع آنها لذتش همسر یک نظر به معشوق نیست.
همان یک نظر کردن به معشوق از سلطنت روی زمین برای او خوشتر است،
جمیع روی زمین را فدای یک نظر کردن به معشوقش میکند ،فدای یک
تبسم معشوق میکند .همچنین مومنین در جنت مختلفند ،بلی بعضی از
مومنین هستند که آنها را در جنت هلوشان میدهند ،خربزهشان میدهند،
انارشان میدهند ،خرماشان میدهند ولکن جماعتی هستند در جنت که
مطلقا از مأکوالت جنت حظ نمیکنند ،لذت نمیبرند بجز از صحبت اخوان
که با یکدیگر همگی مشغول صحبت هستند اخوانا علی سرر متقابلین از
فضائل آلمحمد برای یکدیگر میگویند هی اینها را میگویند و لذت میبرند
و غش میکنند .حاال برای ایشان هزار حورالعین باشد ،اینها به حورالعین ابدا
نگاه نمیکنند .چنانکه حدیث است که قومی در قیامت در مجلس پیغمبر
نشستهاند ،حوریان از غرفات خود آنها را صدا میزنند که بیائید بسوی ما،
ما مشتاق شمائیم ،میگویند ما مجاورت پیغمبر را عوض نمیکنیم به رویت
شما  ،ما همین جا خوشترمان است .همچنین جماعتی هستند در بهشت که
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از خربزه و هندوانه بهشت حظ نمیکنند .در همین جا هم میتوان این را
مشاهده کرد ،وقتی که دو برادر جانی کنار هم نشستهاند و هر دو از صحبتها
و رموز یکدیگر مطلع میشوند لذتشان و حظشان در همین است ،قومی
دیگر را میبینی لذتشان در علوم و الهامات است ،همین است که یک گوشه
بنشینند و تفکر در مقامات آلمحمد علیهم السالم کنند ،تفکر در توحید
کنند و مشاهده انوار خدا و اسماء و صفات خدا را کنند .لذت اینها همین
است و دیگر به غیری نمیپردازند .الجنه اسفلها اکل و شرب و اعالها علم
همان قصور او است و حور او و همان انهار و اشجار او است .کمال تنعم او
در همین است که گوشهای بنشیند و تفکر کند در خلق خدا .اگر تمام دنیا
را به او بدهند که از این حالت دست بردارد ،نمیگذرداز آن حالت  .جماعتی
دیگر هستند که آنها اهل مشاهده و حضورند و آنها کمال لذتشان در حضور
محمد و آلمحمد علیهم السالم بودن است .دائم ایستادهاند و متوجه ایشانند،
نظر از ایشان برنمیدارند ابدا و نقص میدانند که نظر از روی محمد بردارند
و بر هلو نظر بیندازند و نقص هم هست واقعا که شخص از گوش دادن کالم
محمدی صلی اهلل علیه و آله که کالم خدا است دست بردارد و به تغنیهای
بلبلهای بهشتی راضی شود .کسی که گوش بدهد به صدای بلبلهای بهشت
و گوش از کالم محمدی بردارد بعینه مثل این است که کسی گوش از آواز
خوب بردارد و گوش به صدای االغ بدهد.
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پس در بهشت جماعتی هستند که نهایت لذت ایشان این است که در حضور
محمد و آلمحمد علیهم السالم بایستند و محو جمال ایشان شوند ،نه خود
ببینند و نه جنتی و نه حورالعینی و نه قصوری ،نبینند مگر محمد را صلی اهلل
علیه و آله و این اعظم نعمتهای بهشت است .ولکن من چه میگویم و شما
چه میشنوید ! این است که خدا میفرماید وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره
رخسارههائی است شاداب و خرم که بسوی خدا نظر میکنند .آیا نمیدانی
به خدا چطور نظر میکنند؟ پیغمبر میفرماید من رآنی فقد رأی الحق هرکه
مرا ببیند خدا را دیده .من زار الحسین بکربال کان کمن زار اهلل فی عرشه
اصل زیارت یعنی دیدنی ،پس هرکس دیدنی حسین بکند دیدنی خدا کرده.
هر وقت خواستید به دیدنی خدا بروید به دیدنی حسین بروید ،همچنین
وصول به محمد صلی اهلل علیه و آله وصول به قرب خدا است و وصول به
خدا است .پس مقصد کل کائنات و مقصد از جمیع هدایتها محمد است
صلی اهلل علیه و آله  .رسیدن به آن مقام است که به مشاهده محمد برسد و
نظر به ایشان بکند و جان همانجا به ایشان بدهد و محو بشود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :یهدی اهلل لنوره  ، ...موعظه
بیستوهفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود 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.
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سخن در این فقره بود که خداوند عالم جل شأنه میفرماید یهدی اهلل لنوره
من یشاء و سخن در معنی هدایت بود و بعضی از معانی هدایت عرض شد و
تتمه آن کالم این است که خداوند عالم جل شأنه یگانه است و یگانگی
مخصوص خداوند عالم است جل شأنه و آن خدای یگانه بینیاز است از
ماسوای خود و بینیازی مخصوص ذات مقدس او است و هیچکس جز خدا
غنی و بینیاز نیست ،جز خدا کسی یگانه نیست .یگانگی از غنا برمیخیزد،
آن کسانی که به خود اضافه میکنند غیر را ،احتیاج به کسی دارند اگر کسی
غنی شد احتیاج به ضم ضمیمه ندارد.
پس خداوند یگانهای است بینیاز که احتیاج به احدی از آحاد ندارد و هرکس
غیر از خدا است فقیر است و احتیاج به دیگری دارد و احتیاج به این دارد
که یکی دیگر را به او بچسبانند .جمیع ماسوای او محتاج به او هستند حتی
وجود مبارک محمد صلی اهلل علیه و آله زیرا که به او فرمود لوال علی
لماخلقتک اگر علی نبود تو را خلق نمیکردم به جهت آنکه تو بی علی ناقص
هستی و من خلق ناقص نمیکردم .وجود مبارک محمد محتاج به وجود علی
است و وجود علی محتاج به وجود مبارک محمد صلیاهلل علیهما و آلهما.
پس چون غیر خدا هستند محتاجند ،پس وقتی که اینها بینیاز نباشند چه
خواهد بود گمان تو در سایر پیغمبران ،در سایر بنیآدم و در سایر مخلوقات؟
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پس هیچکس نمیتواند یگانه باشد و هیچکس یگانه نمیتواند زیست کند.
خداوند طبیعت بنیآدم را به طوری آفریده که بایستی جمعی از ایشان بر گرد
هم باشند تا اینکه بعضی از ایشان رفع حاجت بعضی را بکنند .تو محتاجی
به گندم ،آیا تو خودت زراعت میکنی؟ حاال بخواهی خودت بکنی ،زراعت
محتاج است به چوبها ،چوبها محتاجند به نجار ،نجاری آهنها میخواهد
برای اسباب ،آیا تو خودت آهنش را میآوری؟ تاجر میخواهد ،حیوان
میخواهد  ،جمیع اینها محتاجند به نان ،به لباس ،آهن آوردن .آهن در معدن
است ،آیا معدنکاری را هم خودت میکنی؟ حاال خودت کردی آوردنش
محتاج به کشتیها است ،آیا کشتی را خودت به تنهائی میتوانی بسازی؟
چگونه کشتی را میسازی؟ پس هرگز به تنهائی نمیتوانی همه کارهای
خودت را بکنی .پس تو یک نفری و نمیتوانی از عهده یک لقمه نان خود
برآئی و حاجات تو بسیار است .پس خدا مردم را شهری طبیعت آفریده تا
حاجات یکدیگر را به یکدیگر بگذرانند ،یکی برای همه نان بپزد ،یکی
برای همه آهنگری کند ،یکی برای همه کفشدوزی کند ،از این جهت بنیآدم
جمیعشان بهم بستهاند و همه عمله یکدیگرند .هرچه عمله زیاد شد نان بیشتر
میخواهند ،هرچه نان بیشتر ضرور شد زراعت بیشتر میخواهد ،زراعت
کننده بیشتر میخواهد .دیگر اینها همه اسبابهاشان به نجاری بند است،
نجاری بیشتر ضرور شد آهنگری بیشتر ضرور میشود ،عمله و اکره بیشتر
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میخواهد ،باز حاجات زیادتر میشود آنوقت همه اینها نان میخواهند ،باز
نان زراعت میخواهد به همانطور تا اینکه به اینطور این دنیا معمور شده.
پس ببین چگونه مردم محتاجند بعضیشان به بعضی .همچنین جمیع روی
زمین محتاجند به آسمان و ستارگان .فکر کن ببین اگر یک روز آفتاب
برنیاید چه خواهد شد؟ در زمستان دو ساعت آفتاب زودتر غروب میکند
ببین چه میشود ! آبها یخ میکند ،زمینها میبندد .اگر دو روز در نیاید جمیع
آبها میبندد جمیع حیوانات تلف میشوند و میمیرند .همچنین جمیع عالم
محتاجند به یکدیگر ،زمین به آسمان آسمان به زمین ،دنیا به آخرت آخرت
به دنیا ،همه بهم محتاجند .بینیاز خود خدا است و بس ،او احتیاج به
هیچکس ندارد.
باری ،مقصودم این بود که یگانگی و بینیازی مخصوص خدا است ،هرکس
در هر کار که یگانگی پیشه کرد هالک شد ،یگانگی و بینیازی مخصوص
ذات پاک خدا است .پس مردم باید با هم آمیخته باشند ،بهم پیوسته باشند،
اخوت داشته باشند و اگر چنین شدند دشمنی نمیتواند بر آنها غلبه کند لکن
وقتی یک یک شدند و هریک هریک جدا از پی کار خود رفتند از پی دشمنی
میرسد و یک یک را هالک میکند به جهت آنکه این یک که تک است او
را هالک میکند ،آن یکی هم که تک است او را هم هالک میکند ولکن
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وقتی مردم دست به دست هم بدهند و همه بهم بند باشند دشمن دستی بر سر
آنها نخواهد داشت .پیغمبر قرار داد که المسلمون ید واحده مسلمانان همه
یک دستند یعنی چنانکه اگر دست را بلند کردی همه انگشتان همراه دست
بلند میشوند ،اگر به زیر آوردی همه همراه دست به زیر میآیند همچنین باید
مسلمانان همه یکی باشند ،همه همراه باشند ،از هم جدا نشوند .مردم اگر به
این حکم عمل کنند روی زمین همه امن و امان میشود ،همه آسوده خواهند
شد .پس جمیع مردم باید مثل انگشتان باشند ،جمیع مسلمین باید یک دست
باشند ،یک قول و یک حرکت داشته باشند .اگر چنین کردند بر جمیع اعادی
دین غلبه خواهند کرد و اگر غیر از این کردند ادنی دشمنی بر ایشان غلبه
خواهد کرد .لکن شیطان بیدار است و مردم خواب ،میداند چه کند ،آمده
در میان مردم شقاق و نفاق انداخته اگرچه مجتمع میشوند مردم در یک شهر
و در یک محله ،در یک خانه ،لکن مجتمعند به بدنها و متفرقند به روحها از
این است که دشمنان دین بر ایشان غلبه میکنند ،بالدشان را میگیرند.
خالصه برویم بر سر مطلب ،مطلب این بود که هر که یگانگی پیشه کند
فرمودند الواحد شیطان یک نفر المحاله گمراه خواهد شد این است که
هرکس سفر کند یگانه ملعون است .میفرمایند در حدیث ملعون من سافر
وحده ملعون من نام فی بیته وحده ملعون من اکل زاده وحده ملعون است
صفحه | 422

کسی که تنها سفر کند ،ملعون است کسی که تنها در اتاق خود بخوابد،
ملعون است کسی که توشه خود را تنها بخورد .آیا هیچ باطن این حدیث را
فهمیدی؟ میفرماید ملعون است هرکه تنها سفر کند به جهت آنکه در سفر
ظاهر اگر تنها بروی گمراه میشوی و دزد و غول بر تو غلبه میکند و هالک
میشوی باوجود آنکه تو در ظاهر این راه ظاهر را پیمودهای لکن راه باطن
و آخرت که هرگز نپیمودهای و دشمنان آن راه صدهزار مرتبه بیشترند از
دشمنان ظاهر آنقدر که خداوند انسان آفریده به عدد هریک از انسانها تقریبا
ده برابر جن آفریده ،به قدر جن و انس تقریبا ده برابر حیوانات آفریده و بقدر
حیوان و جن و انس تقریبا ده برابر حیوانات آبی آفریده و به قدر حیوانات آبی
و جن و انس ده برابر حیوانات زمینی آفریده و به قدر جن و انس و حیوانات
آبی و زمینی ده برابر حیوانات در هوا آفریده و به قدر همه اینها ده برابر گیاه
آفریده و به قدر همه اینها ده برابر جمادات آفریده و به قدر همه اینها که
شمردم ده برابر مالئکه در زمینند و به قدر همه اینها ده برابر مالئکه در آسمان
اولند و به قدر همه اینها ده برابر مالئکه در آسمان دویمند و همچنین آسمانی
تا آسمان هفتم و به عدد هر یک ملک خداوند یک شیطان در مقابل آفریده
و استغفراهلل من قله التحدید .و جنود خداوند عالم از این بیشتر است و جمیع
این شیاطین شغلشان گمراه کردن است و تو بدان که این شیاطین نمیخواهند
گمراهان را گمراه کنند ،جمیع شیاطین همشان گمراه کردن مومنین است.
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اگر مردم میدیدند شیاطین را و میدیدند مومن را ،میدیدند که بعینه مثل
جمعیت زنبوران بر سر گوشت ،شیاطین بر سر مومن ریختهاند بلکه بیشتر و
جمیع این شیاطین همه در صدد اغوای مومنینند .پس در این دنیا در این
راههائی که چشم تو راه را میبیند و گوش تو باز است اگر نتوانی تنها سفر
کنی چه خواهد بود در سلوک راه آخرت که چشم تو در آن راه کور است
و هرگز آن راه را نرفتهای .پس کسانی که در این راه تنها میروند البته
شیاطین اینها را گمراه میکنند و کافر میکنند و شبههها و شکها برای انسان
میآورند وسوسهها در دلها میاندازند و آنها را کافر میکنند.
پس هرکس سلوک کند در راه آخرت به تنهائی و بی رفیق از دست این
شیاطین چگونه نجات حاصل خواهد شد؟ نمیدانم چه میگویم و برای که
میگویم؟ کی مردم فکر این حرفها را میکنند و کی به این خیاالت میافتند؟
همه در فکر اینند که نان یک من چند شد ،گوشت چند شد ،کی نصب شد،
کی عزل شد ،دیگر کاری دست این حرفها ندارند لکن از برای دولت اسالم
این حرفها را باید زد و این موعظهها را کرد و گفت .پس عر ض میکنم
اگرچه برای دولت است که در راه دین و آخرت هرکس تنها برود البته ملعون
است.
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همچنین ملعون است کسی که زاد خود را تنها بخورد .زاد بدن تو غذائی
است که میخوری و نباید تنها بخوری ،اما روح تو زاد او علم تو است و
حکمتی است که خدا در کتاب مبین خود فرموده که فلینظر االنسان الی
طعامه در تفسیر این آیه شریفه میفرمایند که انسان باید نظر کند علم خود
را از که میگیرد .بعد میفرماید انا صببنا الماء صبا .باری پس طعام انسان و
طعام روح انسانی و آنی که به او انسان میگویند علم است .پس چنانچه در
دار دنیا بایستی با برادران دینی مواسات کرد و انفاق کرد و فضل مال خودت
را به برادران کوچکتر بدهی و از مال خود مواسات کنی با برادران مساوی
با تو در قوت دین،و ایثار کنی از مال و جان خودت با برادران بزرگتر از تو
دردین ،پس در راه آخرت هم علم و حکمتی که خداوند به تو آموخته اگر
به زیردستان خودت راه هدایت ننمائی و آنها را هدایت نکنی و آنهائی که
مساوی با تواند در علم ،علم خود را از آنها قطع کنی ،فضلی و علمی داشته
باشی به آنها نگوئی ،و از برتران هم مکنون بداری سر خود را و راز خود را
به آنها نگوئی از جمله کسانی هستی که زاد خود را به تنهائی خوردهاند و
ملعون است کسی که زاد خود را تنها بخورد .اما زیردستان به جهت آنکه
خدا تو را امین علم خود برای آنها قرار داده و تو ضاللت آنها را میبینی و
آنها را هدایت نمیکنی .میفرماید هرکس بدعتی ببیند در دین گذاشتهاند و
ساکت بنشیند در قیامت خدا لجامی از آتش بر سر او خواهد زد .پس باید
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امر به معروف کرد و نهی از منکر کرد .همچنین با برادرانی که با تو مساوی
هستند چرا سری از اسرار آلمحمد علیهم السالم که خدا به تو نموده ،به تو
امانتی داده به آنها بروز ندهی و حال آنکه آنها هم همسر تواند و همچنین با
برادران بزرگتر از خود چیزی را مضایقه کردن چرا؟ آخر او از تو مضایقه
نمیکند تو چرا مضایقه میکنی و سر خود را به او نمیگوئی؟ پس هرکس
چنین کند ملعون است.
و ملعون است کسی که در خانه تنها بخوابد ،میفرمایند آنوقتی که شیطان
بر تو نهایت استیالء را دارد آنوقتی است که تو تنها باشی .پس هرکس در
این دنیا تنها بخورد و تنها راه رود و تنها بخوابد ابدا به منزل نخواهد رسید.
پس از این جهت جمیع مردم در هر صنف و طبقه که هستند متفق شده که
اگر بخواهند نجات یابند باید با رفیق باشند .اگر مال است هم مباحثه
میخواهد ،اگر شالباف است همشاگردی میخواهد ،کفشدوز است یک
کسی باید با او رفیق باشد ،دو نفر کاتب بیشتر کتابت میکنند تا یک نفر،
تجربه شده است راهی را دو نفر بروند بهتر میروند تا تنهائی و هکذا جمیع
امور را با رفیق بهتر میتوان کرد به جهت آنکه این خلق را خدا محتاج
آفریده ،دو تا که هستند این به شوق آن آن به شوق این کار میکنند ،هیچکس
عیب در کار خود نمیبیند .این نظر به او میکند عیب کار او را میگوید،
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آن نظر به کار این میکند عیب کار این را میگوید .این آن را متذکر میکند
آن این را متذکر میکند ،کار را از پیش برمیدارند .اگر جمیع اهل خانه
رفیق باشند در آن خانه فساد نمیشود ،اگر اهل محله همه رفیق باشند در
محله فساد نمیشود ،اگر اهل شهر همه با هم رفیق باشند هرگز فساد نخواهد
شد.
یک کلمه عرض کنم که جامع باشد ،جمیع معامالت شما سه جور است:
یکی معامله با خدا است که در رسوم بندگی چگونه باید سلوک کنید .و
یکی معامله با محمد و آلمحمد علیهم السالم در رسوم رعیتی و کوچکی،
و یکی معامله شما با برادران شما است .اما در خصوص معامالت با
همقطاران اگر نیکو با رفیق معامله کنی معصیتی چند به این رفع میشود.
مال هم را نخوریم ،نگاه به زن و بچه هم نکنیم ،غیبت هم را نکنیم ،فحش
به هم ندهیم ،معالجه کل این معاصی به اخوت و برادری میشود .اگر من و
تو برادر شدیم رفیق شدیم ،دیگر من غیبت تو را نمیکنم تو هم غیبت مرا
نمیکنی ،من مال تو را نمیخورم تو هم مال مرا نمیخوری ،من نگاه به زن
تو نمیکنم تو هم نگاه به زن من نمیکنی ،من سعایت در باره تو نمیکنم تو
سعایت درباره من نمیکنی .پس ثلث دین او محفوظ میشود و ثلث طاعات
از دست او نخواهد رفت و ثلث معاصی را مرتکب نخواهد شد آنوقت اگر
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فرصتی داری برو در آن دو ثلث دیگر صرف کن .اول همین یکی را درست
کن بعد برو سر آن دو تا .پس ما اگر برادر شدیم نه معصیتی از من نسبت به
تو سرمیزند نه معصیتی از تو نسبت به من ،نه من طاعتی را در باره تو
فروگذاشت میکنم نه تو طاعتی را در باره من فروگذاشت میکنی.
باری ،انسان باید رفیقی داشته باشد در هر کسبی در هر کاری ،در هر
سفری ،البد باید رفیقی داشته باشد .اگر دارد آن کار به آسانی پیش میرود،
جمیع کار آدم تسهیل میشود .اگر این به خواب افتاد او بیدارش میکند،
اگر پاش میلغزد آن دیگری زیر بازوش را میگیرد.
و از برای این دو رفیق یک کسی دیگر واجب است چون دو تا مثل هم و
همقطارند ،یک معلم دیگر و آقائی دیگر ضرور دارند .ببین محمد و علی
که همقطار بودند یک خدائی برای ایشان است ،موالئی دارند که رجوع به
او میکنند .همچنین همه ائمه امامند که همقطارانند و برای ایشان یک آقائی
است که محمد صلی اهلل علیه و آله باشد ،موالی ایشان است و هادی ایشان
است و همه رعیت پیغمبر و کوچک پیغمبرند .پس همه همقطارند لکن برای
ایشان آقائی و موالئی هست .همچنین اناسی همه ماها رعیتیم و همقطاریم
و بر ماها یک موال است و او است خداوندگار ما و او است موال و آقای ما
کال و جمیع ماها همقطاریم و همه ماها باید سالکان در راه آن خداوندگار
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باشیم و جمیعا اطاعت او را کنیم .اگر ما تک تک شدیم خداوند عالم عنایت
را از ما برمیدارد ولکن ماها اگر با هم باشیم خدمت را از پیش برمیداریم.
همچنین در میان رعایای ایشان باز امر اینطور است ،خداوند عالم آفریده
نقبائی چند و سایر مردم همدوشانند وهم مساوی و همسرند و جمیعا باید در
تحت حکم نقیب باشند ،خواه نجیب و خواه غیر نجیب .و نقبا آقا و موال و
هادی ایشانند اگرچه آن نقبا و نجبا همدوشانند برای قطب عالم و آن امام
است صلواتاهلل علیه .همچنین مردم رعایا هستند و به زبان ظاهری مقلدند
و تقلید عالمی را باید بکنند و آن عالم به منزله آن صاحبی است که هادی
مردم است از همدوشان ،و سایر مردم تقلید او را باید بکنند .پس مردم اگر
بخواهند هدایت یابند باید دو تا دو تا سه تا سه تا با هم رفیق شوند .مگر
ملتفت نیستی که چرا پیغمبر صلی اهلل علیه و آله روز غدیر میان هر دو نفر
عقد اخوت بست و آنها را با هم برادر کرد و خود آن بزرگوار با علی بن
ابیطالب صلوات اهلل علیه عقد اخوت بست؟ بنده یکه نباید باشد ،یکه بودن
مخصوص خدا است ،مخصوص آن پادشاه یگانه است از این جهت حکما
گفتهاند عاده اهلل قرار نگرفته که کسی ترقی کند در دین مگر اینکه برای او
برادری و هادیی باشد .خدا میفرماید انما المومنون اخوه پس هرکس ادعای
ایمان میکند و مومن است بایستی برادر باشد باید هر دو نفر یا یکدیگر
برادری کنند و هر دو چشم بیدار داشته باشند و فرزندان یک پدر باشند و هر
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دو از یک صلب باشند و هر دو از یک رحم باشند .برادر که شدند هر دو
کمک میکنند و خدمتی را که مأمورند از پیش برمیدارند .پس نجاتی نیست
از برای این خلق مگر به استادی و همشاگردی .حتی شالباف ،حتی
کفشدوز ،هر صنعتی ،هر کسبی ،هر کاری ،محتاج است به استادی و
همشاگردی .پیغمبر صلی اهلل علیه و آله از این غنی نبود ،استاد داشت که
خداوند عالم باشد ،همشاگردی داشت که علی بن ابیطالب صلواتاهلل علیه
باشد .ائمه علیهم السالم از این مستغنی نبودند ،همه همشاگردی بودند و
پیغمبر استاد ایشان بود .انبیاء مستغنی از این نبودند ،بزرگان مستغنی از این
نیستند و هکذا .پس برای هر ذینفسی ،شیخی واجب است و رفیقی متحتم
اگر این دو پیدا شدند برای کسی بداند که از اهل نجات است و اگر پیدا
نشدند ،یا رفیق پیدا شد و شیخ پیدا نشد ،به تنهائی کار از پیش نمیرود .دو
جاهل بی استاد چه میکنند؟ پس هر دو الزم است .و اگر استاد باشد و
همشاگرد نباشد این هم نمیشود ،دماغ خواهد سوخت ،پس هر دو ضرورند،
بدون این دو خدا قرار نداده .حاال اتفاقا کسی بیاید از فکر ناقص خود یک
راهی را برود ،این باعث این نمیشود که جایز باشد ،بنای ملک بر این نیست.
پس لهذا بنا بر آنچه عرض کردم معلوم شد که یگانگی مخصوص آن پادشاه
جلیل است و از بیان اینها که عرض شد یافتید که در دنیا هدایت حاصل
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نیست مگر برای جماعتی که برایشان استادی و همشاگردی باشد .اگر این
دو را دارید بدانید که از اهل هدایت میشوید در دنیا بسوی حق و دین حق
و هدایت مییابید بسوی جنت و این ضاللتها جمیعش از تفرقه است و شیطان
چون دانسته که نجات بنیآدم و عمارت عالم به اتصال است ،پس عمارت
عالم به اتصال مردم است و فساد و خراب مردم به تفرقه است و استاد هم
هست در این مسأله از این جهت تفرقه انداخته میان مومنین.
چیزی دیگر عرض کنم ،اگر دو قشون باشند و بخواهی تفرقه میان آنها
بیندازی ،اول شیطان میآید دو پادشاه را از هم جدا میکند ،دو پادشاه را که
از هم جدا کرد دو قشون از هم جدا خواهند شد پس به اتصال پادشاهان
قشونها متصل است و به انفصال پادشاهان قشونها از هم جدا خواهند شد و
شیطان در این مسأله استاد کامل است لهذا آمده در میان علما تفرقه انداخته.
چون آنها روسای مردمند  ،روسای دینند ،آنها را به عداوت یکدیگر واداشته
و ضد یکدیگر کرده است .میبینی آن را در صدد هالک این ،این را در صدد
هالک آن داشته ،آن در صدد تکفیر این این در صدد تکفیر آن برآمده ،او
میکشد اتباع خود را به یک سمت ،او میگوید لعنت کنید بر اینها و شقاق
و نفاق و عداوت در میان علما انداخته است لکن اینطور که شد آنوقت
معاندان دین و کفار بر اسالم غلبه میکنند و آنوقت بنیاد ایمان از هم
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میپاشد .باز وقتی من و تو با هم بدیم چندانی ضرر ندارد ولکن علما که با
هم بد شدند بنای دین از هم کنده میشود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
تا اینجا موعظه را ختم فرمودند بعد فرمودند :این دو کلمه دیگر را هم عرض
کنم و آن که میخواستم عرض کنم این است :این فرنگیان به همین تدبیر
بالد اسالم را خواستند بگیرند ،افغانستان را به هم انداختند ،مسلمین روم را
به هم انداختند و سبب اینکه مسلمین به هم افتادهاند نیست مگر اختالف
علما .اذا فسد العالم فسد العالم پس میگویم حاال اگر خیال دارند ما را
خروس کنند و ما را بهم اندازند و از دور بایستند تماشا کنند ،ما که سر دعوا
نداریم اینها سر دعوا دارند ،داشته باشند .پس لئن بسطت الی یدک لتقتلنی
ما انا بباسط یدی الیک القتلک انی اخاف اهلل رب العالمین خاطرجمع دارند
هیچ کاری با ایشان نداریم ،نه عقدشان را باطل میدانیم نه سعایتی برایشان
میکنیم ،نه بد ایشان را میگوئیم ،برادریم با ایشان در دولت اسالم واهلل به
یک مو ذلت سایر علما راضی نیستم به جهت اینکه این کسی که با من بد
میکند منسوب به دولت موالی من است و من دولت موالی خودم را دوست
میدارم .حاال در همقطاری به من میزند ،بزند ،طوری نمیشود .من دولت
موالیم را میخواهم قوت بگیرد ،دیگر هرطور میخواهد بشود .پس همه
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این فکر را باید بکنیم و اگر این فکر را بکنیم هرگز دولت اسالم منقرض
نمیشود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :یهدی اهلل لنوره  ، ...موعظه
بیستوهشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود 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.
در هفتههای گذشته سخن در این فقره از آیه بود که خداوند عالم جل شأنه
میفرماید یهدی اهلل لنوره من یشاء و در ایام گذشته از اول آیه تا اینجا را
کلمه کلمه معنی کردهام تا رسیدهایم حاال به اینجا که میفرماید یهدی اهلل
لنوره من یشاء هرکس را که خدا مشیت او قرار گرفت او را هدایت میکند
بسوی نور خود و سخن در این فقره در معنی هدایت بود و سخن به مناسبت
به هادیان کشید و کالم ناتمام ماند .امروز هم تتمه همان را عرض کنم هر
قدری که خدا خواسته باشد.
عرض میکنم که علم عالمان ،چیزی که علم به او دارند دو جور میشود:
یک جورش این است که این عالم به محض اینکه دید ،علم به چیزی بهم
میرساند و میداند ولکن کورانه ،مثل اینکه کوری از بینائی میپرسد که
این قبا چه رنگ است؟ میگوید سبز .حاال که این قبا سبز است ،عالم شد
که سبز است لکن نفهمیده سبز یعنی چه و ندانسته حقیقت سبزی یعنی چه
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و چه چیز است .همینقدر یاد گرفته که این قبا سبز است و یاد کوری دیگر
هم میتواند بدهد ،کور دویمی هم یاد میگیرد که این سبز است ،یاد کور
سیمی میدهد .حاال هیچیک از اینها ندیدهاند سبزی را و نفهمیدهاند حقیقت
سبزی را ،همین کلمه سین و با و زا را یاد گرفته است و هر وقت هرکس از
او بپرسد این قبا چه رنگ است میگوید سبز ،همین سین و با و زا را یاد
گرفته است و میگوید ولکن خودش نمیفهمد .یاد گرفته و میتواند یاد هم
بدهد لکن چه فایده استاد و شاگرد هر دو نادان و از سبزی هیچکدام بجز
کلمه سین و با و زا چیزی دیگر نمیدانند .و عالمت کوری این کور این
است که قبای دیگری را اگر از او بپرسند چه رنگ است نمیداند ،این را
هم از بینائی باید بپرسد و به او بگویند مثال سرخ است .دیگر نمیداند سرخ
چه چیز است ،حتی آنکه اگر همان قبای خودش را بکنند و دوباره پیش او
بیاورند و از او بپرسند ،نمیداند.
جماعتی از مردم اینطور علم تحصیل کردهاند ،الزال پیش استادی نشستهاند
و الزال آن باید بگوید و این یاد بگیرد اگرچه پانصد سال او بگوید و یاد
بدهد .اگر حافظه دارد و آنچه شنیده آنها راضبط کرده است آنوقت اگر
کوری دیگر هم پیش او بیاید از همانها که یاد گرفته میگوید .و احوال اینها
خیلی شبیه است به ساعتهای سنتور که همین که کوک شد صدا میدهد تا
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کوکش تمام شود اینها هم وقتی از ایشان چیزی بپرسی سوال از ایشان مثل
کوک کردن است ،تا پرسیدی بنا میکند از همانها که یاد گرفتهاند گفتن و
هی میگویند تا تمام شود و دیگر ندارند چیزی غیر از اینهائی که شنیدهاند.
هستند یکپاره که از ایشان یک مسأله میپرسی همان حرفهائی که یاد گرفته
میگوید اگر حافظه دارد درست هم میگوید ،آنجا که کوکش تمام شد
دیگر میایستد .اگر همان مسأله را از راه دیگر بپرسی مثل قبای آن کور که
از برش کندی و به او دادی و ندانست این هم همان مسأله را اگر به طور
دیگر از او بپرسی نمیداند ،معطل میماند.
پس جمع کثیری و اکثری از خلق اینطور تعلیم میگیرند .عالمت اینها این
است که بیست سال ،سی سال ،پنجاه سال ،شصت سال درس میخواند و
هنوز بانجام نرسیده تعلیم او .از عالمت او این است کلمه کلمه یاد میگیرد
و همچون حافظهای هم که ندارد که جمیع این کلمات یادش بماند باز از
سر میگیرد .پس اگر به قدر عمر دنیا عمر کنند و درس بخوانند با همینطور،
باز مثل آن کورند که هرچه به او یاد میدهند میداند و هرچه به او یاد
نمیدهند نمیداند .و اینجور کسان یک وقتی هم میشود قابل استادی
میشوند ،یکپاره کلمات ضبط کردهاند و حافظه خوبی هم دارد اگر کسی
او را ببیند وقتی که او درس میگوید ،میگوید اهللاکبر این عالم چه بیانی
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دارد ! چگونه عالم به حقایق است که اینطور میگوید و حال آنکه هر رااز
بر تمیز نمیدهد ،همانطور در حافظه خود یاد گرفته .یا اگر کتابی نوشته از
همانها آن کتاب به دست یکی که میافتد میگوید اهلل اکبر چه عالمی بوده
است ! و حال آنکه اینها را هم یاد گرفته بود مثل کور با خود این کتاب
هیچ فرق نمیکند ،در سینه این کور هم سطرهای علمی نوشته بود و او اینها
را میخواند.
اینها را عرض میکنم که شما گول نخورید و بر بصیرت باشید ،پیش کور
نروید که حکایت این میشود که «کوری دگر عصاکش کور دگر شود»
آن قدیمیها اگر گول میخوردند شماها گول مخورید ،بدانید که یک جوره
عالم هست که بجز این الفاظ هیچ در دل او نیست .پس یک طبقه مردم
اینگونه علم دارند ،عالمتش اینکه اگر صد سال درس بخواند به انتها
نمیرسد.
یک جوره دیگر هست که تحصیل علم که خواسته بکند نگاه کرده به مسأله
دیده نمی فهمد ،رفته به عبادت و زهد و ریاضت و مجاهدت ،کوشش کرده،
باز آمده در مسأله نگاه میکند میبیند درست نمیفهمد ،در دل او عکس
نیفتاده ،باز میرود به عبادت و به ریاضت و به مجاهده ،کوشش میکند،
توبه میکند ،انابه میکند ،باز میآید میبیند باز نفهمید ،میرود خود را پاک
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میکند ،گریه و زاری میکند ،باز میآید پی علم باز میبیند نفهمید و
همچنین هرچه نمیفهمد میرود ریاضت میکشد و آئینه خود را صیقل
میزند تا بفهمد .مثلش آنکه آئینه با کدورتی را مقابل چیزی میگیری و
عکس آن چیز خوب در آئینه پیدا نمیشود ،بنا میکنی صیقل کردن دو مرتبه
میگردانی میبینی خوب نگفت ،باز میروی او را خاکستر میمالی ،صیقل
میکنی و هکذا تا وقتی که بدون تخلف آن چیز را بگوید  .وقتی که آئینه
اینطور شد دیگر اختصاصی به زید و عمرو ندارد ،مقابل هرچهاش بکنی
همان را میگوید .حاال صفا یافته هر چه برابر او بگیری میگوید .شخصی
چشمی دارد که اندکی رمد به او رسیده نگاه میکند به خطی یا به نقاشی،
آن ریزهکاریهای آن را درست نمیبیند ،میرود چشم خود را معالجه میکند
میآید نگاه میکند میبیند درست ندید ،باز میرود جواهر سرمه تحصیل
میکند به چشم میکشد تا کمکم قوی و دقیق میشود آنوقت آن
نقطهپردازیهائی که در نقاشی است آن آنجورها را میبیند و تمیز میدهد.
همینکه چشم همچو شد دیگر هرچه نگاه میکند میبیند و تمیز میدهد و
هیچ اختصاصی به این قلمدان ندارد ،اگر چه اول برای قلمدان ریاضت کشید
لکن حاال دیگر هرچه نظر میکند او را موافق واقع میبیند .همچو کسی
بجز به قدر ایام ریاضت و تصفیه ،دیگر زحمتی به خود نباید بدهد .یکوقت
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میبینی بعد از یک ماه دو ماه از خانه بیرون آمد و عالم به هر چیزی و بینا،
به طوری که از هر چیزی که از او سوال بکنی میبیند و میگوید .
پس یک گونه از علما اینطور هستند که چشم خود را بینا کردهاند و چشم
دل بینا نمیشود مگر آنکه انسان هلل و فی اهلل طلب علم کند ،نه از برای
گذران ،نه از برای اوقاف ،نه از برای ریاست و عزت ،نه از برای صدرنشینی،
نه از برای اینکه به او بگویند آقا و به پسرش آقازاده ،بلکه هلل و فی اهلل طلب
علم کند ،غرضی دیگر بجز طلب خدا نداشته باشد اگر چنین کرد و زحمت
و ریاضت بطوری که از شرع رسیده کشید ،چشم او بینا میشود.
چون گفتم «ریاضت و زحمت بطوری که از شرع رسیده» ملتفت شدم که
این را عرض کنم .درست ملتفت باشید ،هوش خود را جمع نمائید ،جمیع
این مردم روحی دارند و تنی دارند .روح این مردم از عالم ملکوت است،
دخلی به این عالم ندارد و مردم بدنی دارند که این بدن دنیائیشان باشد .بدن
دنیائی مردم همین عالم را میفهمد ،چشمش همین رنگهای این دنیا را
میبیند ،گوشش همین صداها را میشنود ،بینیاش همین بوها را میفهمد،
ذائقهاش همان طعمها را ،المسه همان نرمی و زبری و گرمی و سردی و
سبکی و سنگینیها را میفهمد و این بدن مددش و معاشش در این دنیا و از
این دنیا است .مددش از این است که بخورد و بخوابد و نکاح کند .و اما
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روح انسان ،آن روح هم چشمی دارد و گوشی دارد ،زبانی دارد و بینی دارد،
المسه دارد ،نمیبینی توی خواب باز رنگها میبینی ،صداها را میشنوی،
بوها و مزهها را میفهمی و هکذا .پس روح تو هم در عالم خودش همه این
شعورها را دارد ولکن چشم روح تو همان عالم ملکوت را میبیند  ،گوش
روح تو همان صدای عالم ملکوت را میشنود ،زبان و دهان روح تو همان
مزه و طعمهای ملکوتی را میفهمد و هکذا چون خدا ملکوتی آفریده بود و
ملکی ،بهرهای از ملکوت به تو داده ،بهرهای از ملک هم به تو داده تا اینجا
و آنجا هر دو را ببینی و قدرت خدا را در هر دو جا تماشا کنی .آن روحی
که از ملکوت است اگر تعلق زیادی به این دنیا دارد و فرورفته به این دنیا
است و مطیع این بدن شده ،چشم ملکوتیش کم میبیند ،گوشش صداهای
ملکوتی را کم میشنود ،شامهاش بوهای ملکوتی را کم میشنود و همچنین
ذائقه و المسه .چنین کسی روحش و تنش دائما مشغول این دنیا است ،مثل
من و تو ،همهاش در این دنیا و فکر این دنیا است و فکر اینکه کی باال
نشست کی پائین نشست .حاال باید پانزده روز مثال غصه بخورد که کی باال
نشست ،یا اینکه کی قلیان را پیش از من کشیده ،دو روز هم برای این باید
غصه بخورد یکدفعه میبینی عمر شریفمان تمام شد و همهاش را صرف این
چیزهای بیفایده کردیم .پس ما طایفه که این حرکات را میکنیم رذلترین
خلق خدائیم ،جانمان و تنمان و ایمانمان را همهاش را صرف این خیاالت
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فاسد بیاصل بیفایده کردهایم .پس ما داخل اراذل این عالم هستیم که ما را
عقال و دانشمندان داخل بهائم میشمرند .و اما آنهائی که در فکر جان خود
هستند و دانستهاند که این تن به کار نمیآید و خیک عذره بیش نیست و این
بدن نه قهاریتی دارد نه سلطنتی دارد نه دوامی دارد و دانستهاند که قدرت و
قهاریت برای روح است ،رفتهاند به فکر روح افتادهاند .آن جماعت صاحب
همتهای بلند و عزمهای عجیب و غریب هستند ،چشم را از رنگ این دنیا
غالبا بستهاند و رنگهای عالم ملکوت را میبینند .همینطور که چه بسیار از
ارواح ملکوتی که میآیند و میروند و چشم من و تو هیچ آنها را نمیبیند آن
هم چه بسیار رنگها و شکلهای دنیا که پیش چشم او میگذرد و او نمیبیند.
البته دیدهاید کسی که توی فکر است یا مثال حسابی دارد میکند و در فکر
است چیزی از پیش چشم او میآید و میرود و میگذرد و او نمیبیند .پس
اینها دائم در صدد قوت دادن روح هستند تا اینکه چشم روحشان خیلی بینا
میشود و آنوقت دیگر از این چشم کمتر نگاه میکنند به طوری میشود
که این طرف برایشان تاریک میشود مگر وقتی که عمدا به جهت امر الزمی
متوجه این طرف بشوند و اینها که همچو جماعتی هستند دو جورهاند.
و اما عرض کردهام ماها داخل اوباش عالم هستیم ،همه عبدالبطن بلکه همه
عبدالعذرهایم ،برای همین خوبیم فضله بپزیم و عذره درست کنیم .کارخانه
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عذرهپزی معلوم است بدترین کارخانههای دنیا است .پس ماها که از اراذلیم،
آن جماعت صاحبان همتند.
حاال آن صاحب همتها دو جورند :یکپاره مردم صاحب همت هستند و
کفارند و در روز الست اقرار نکردهاند به توحید خدا و به نبوت پیغمبر و به
امامت ائمه طاهرین سالماهلل علیهم ،و کافرند به خدا و رسول ،لکن چنان
همتی داشتهاند که بکلی از سر دنیا گذشتهاند و از اهل آن عالم شدهاند و
چشمشان به آن عالم باز شده.
و جماعتی دیگرند که مومنند به خدا و رسول و ائمه علیهم السالم  .باری
آن مردان دو جورهاند :یکی کفار،آن صاحب همتانی که رو به سجینند و
روح ایشان در سجین است و ملتفت سجین است و میبینند اهل سجین را.
روحشان دائما محشور است با شیاطین و فوج فوج شیاطین بر دلهای آنها
وارد میآیند و خبرها به آنها میدهند و میروند .اینها را عرض میکنم که
گول نخورید ،به خدا اعتصام کنید ،متمسک به حبل رسول و آل او شوید.
میبینم مردمانی چند را که گول سکوت مردکه را میخورند .آخر مردکه !
سکوت چه فخر است برای کسی؟ سنگ هم ساکت است .یا اینکه مرید
عریانی بشوی  ،عریانی هم داخل کاری شد که تو بروی مرید این بشوی؟
یا به یک جزئی خبری که تو نشنیده بودی و او شنیده و میدهد ،و یا اینکه
صفحه | 442

گفته مثال دلم ماست میخواهد و ماست برایش رسیده ،مرید این بشوی؟ !
خوب اگر بنا باشد که به این چیزها شخص مرید بشود همه پیرهزالهای دنیا
اینطورند .میبینی صبح برمیخیزد میگوید کاش امروز یک حلیمی
میخوردیم ،یکبار میبینی اتفاقا خورد .این چیزها برای همه کس اتفاق
افتاده ،هرکسی برای خودش همچو چیزهائی اتفاق افتاده .یا اینکه حدسی
زده ،یا خبری شنیده و تو نشنیدهای این میگوید و به این ادعای کشف
میکند حاال تو هم باورت میشود که این کشف و کرامتی کرده .بینیشان
را هنوز نمیتوانند پاک کنند.
پس آنهائی که کافرند آنها سرنگونند و قرین شیاطینند ،کارشان همین است
که سکوت کنند ،یا مثال سر را به کسی نگویند .میگوید روی آب راه
میروند ،بسا آنکه مسافت یک ماه راه را سه روز میرود .مگو طیاالرض
کرده و کشف و کرامت کرده .شیاطین هم از اینجا به تهران دو روز
میروند .اگر دیدی روی آب راه رفت مگو کشف و کرامتی کرد ،شیاطین
هم روی آب میتوانند راه روند .این جنیها را ندیدهاید که چطور بر روی
تیغه دیوار میدوند ،سر شاخه نازک درخت مینشینند ،همانطور که جن
جنی را از اینجا به ماهان به یک ساعت میبرد ،همانطور شیاطین هم آنها را
حرکت میدهند به هر طوری که میخواهند  .این جنی از آن سوراخهای
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بسیار تنگ که در زمان صحتش سرش توی آن سوراخ نمیرفت میبینی حاال
که جنی شد او را از آن سوراخ میبرند .همانطور که جن با جنی اینطور
میکند آن مردکه هم به سبب ریاضت با شیاطین و فساق جن رفیق است و
شیاطین با او اینطورها میکنند که روی آب راه میرود .مثال جن براش خبر
میآورد که حاال فالنکس وارد شهر شد ،این هم میگوید .حاال آیا این
کشف و کرامتی کرده است و باید اطاعت این را کرد؟ نه بابا این شیطان
است که خبر به این داده مثل آنکه جنی را عزیمه میخوانند و جنها به او خبر
میدهند .خواهی گفت من از کجا بفهمم که اینها شیاطینند ،میگویم از
اعمالشان .ببین نه خدا میشناسد نه پیغمبر میشناسد نه امام میشناسد،
مرتکب جمیع معاصی میشود ،لواط میکند ،زنا میکند ،زن مریدها را
میخواهد ،بچههای مریدها را میخواهد ،نماز نمیکند ،اعتنا به شرع
نمیکند ،چیزهائی را که عقول سلیمه از آن ابا دارد مرتکب میشود ،تار
میزند ،تنبور میزند .اینها راببین و از اینها بفهم که شیاطین به او تعلق
گرفتهاند .پس گول مخورید ولکن خدا حفظ کند هرکس از طینت آنها است
به این حرفها بند نمیشود ،باز میرود پیش آنها و هیچ اینها را نمیفهمد.
میبیند مردکه تار میزند ،از غیبت اجتناب نمیکند ،باز میرود آنجا .از آدم
تا خاتم پیغمبری به ملک خدا نیامده و مبعوث نشده که غیبت را حالل داند،
یا زنا را حالل داند و میبیند این میکند باز پیرویش را میکند .پس بدان که
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این مردکه با ماها هیچ مناسبت ندارد و از طینت آنها است و میرود پیش
آنها و به این حرفهای ما هم بند نمیشود و این بیانهای ما برای این است که
مومنی که غافل باشد متذکر شود.
پس عالمت آنی که مومن است این است که به سنت رسول خدا صلی اهلل
علیه و آله عمل کند و دائم مواظب کتاب خدا و سنت رسول باشد .میبینی
مهماامکن سنتی را ترک نمیکند ،مکروهات را مهماامکن اجتناب میکند،
محرمات را ترک میکند احیانا نعوذباهلل اگر جرمی از او سرزد میبینی
فیالفور نادم شد ،از آنچه کرده ندامت دارد ،گریه میکند ،استغفار میکند
و خود را به توبه پاک میکند مثل اینکه به جائیش بول ریخت ضرری به
ایمان ندارد میرود با آب میشوید پاک میشود .همچنین نجاست معصیت
اگر به مومن رسید ضرری به ایمانش ندارد ،خداوند آب توبه ،آب ندامت و
استغفار آفریده و با اینها نجاست معصیت را میشوید .در زیارت جامعه
میخوانی مطیع لکم ای آقایان من ،من مطیع شمایم .ببین کسی که معصیت
میکند برود در حضور امام بگوید من مطیع شمایم شایسته هست؟ نه ،بلکه
خیلی قبیح است .به جهت آنکه در حضور امام خود رفته دروغ گفته .پس
معنیش این است که من مطیع شما هستم ،اگر سهوا پایم لغزید و خطائی از
من سر زد پشیمانم و در استغفار و توبه و انابه مطیع شما میشوم ،تعمد به
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معصیت هم ندارم ،عمدا معصیت نمیکنم به اینطور مطیع شمایم .پس آن
مومن مهماامکن اطاعت میکند امام خود را ،واجبی را ترک نمیکند،
حرامی را مرتکب نمیشود ،احیانا اگر چیزی از او سرزد توبه میکند.
همچنین مکروهات را مهماامکن مرتکب نمیشود ،مستحبات را مهماامکن
بجامیآورد .همچنین کسی که مواظب شریعت باشد و عالم هم باشد از او
یکپاره چیزها هم ظاهر شود ،معلوم است که برای این کس کشف شده از
علیین و با این کس مالئکه محشور است ،دائما مالئکه در قلب او فوجی در
نزولند و فوجی در صعودند و در دل او منبر مالئکه گذارده شده ،دائما به
الهامها به علمها به حکمتها در قلب او آمد و شد میکنند و بسا آنکه موفق
میشود یکپاره خبرها هم میدهد و راست هم هست .غرض روح ملکوت
خود را پاک و پاکیزه کرده است و در علیین ملکوت نظر میکند و خدا
ملکوت را به او نموده است چنانکه به ابراهیم خلیل نمود و کذلک نری
ابرهیم ملکوت السموات و االرض این شخص فاسق فاجر هم از برای او
کشف میشد لکن کشف مومن از علیین است ،از ائمه طاهرین است سالماهلل
علیهم اجمعین این است که فرمودند سلمان محدث بود .عرض کردند که با
او حرف میزد؟ یعنی در باطن واال در ظاهر که امام با گبر هم حرف میزدند
لکن سلمان چه در حضور امام بود چه نبود که امام او با او تکلم میکرد.
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پس بعد از آنیکه اینها را دانستید گول مخورید و از پی هر کشفی نروید.
میبینم بعضی مردم را که از پی کشفها میروند اگرچه کشف عورت باشد.
مردکه گفت اگر یک تومان به من میدهی من برای تو کشفی بکنم که
هیچکس ندیده باشد ،پول را که گرفت دامنش را باال انداخت که این کشف
! و کشف عورت کرد ،از عقب هم دامنش را باال انداخت گفت این هم
کرامت ! و مردم اینقدر احمق هستند که اینجور مردم را بزرگ خود
میگیرند.
پس شما ان شاءاهلل بر بصیرت باشید ،اوال آن علمای کر و کور را بشناسید
چرا که از موعظه کردن کسی عالم به حقیقت چیزها نمیشود .پس اگر
ببینید کسی بر منبر میرود مثل من آیهای بخواند و بنا کند شرح کردن و هی
تحقیق کند و از این الفاظ پی در پی بگوید ،حاال خیالتان نرسد که این بینا
است ،عجب عالم بینائی است ! نخیر ،هیچ بینا نیست ،همه مردم این حرفها
را طوطیوار یاد میگیرند .طوطی را یس یادش میدهند میخواند .وقتی مردم
نمیدانند گمان میکنند این بینا است .نخیر ،مثل همان طوطی که الفاظی
که به او تعلیم کردند یاد گرفت ،این هم این الفاظ را یاد گرفته و پی در پی
میگوید .پس شما گول مخورید ،عالمت کوری این شخص این است که
اگر مسأله را از راه دیگری از او سوال کنی ،همان مسأله را برگردانی،
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نمیتواند جواب بگوید .مثل این بچه مکتبیها میگوید از قرآن خودم بپرس
تا بگویم .لکن از آن بینا هر طوری که بپرسی ،هر کاری که بکنی ،جواب
شافی کافی میدهد .بلی چیزی که هست این است که در بینایان هم
فیالجمله اختالفی پیدا میشود .نمیبینی من بینا هستم و حاال توی
کوچههای ماهان را نمیبینم ولکن اگر بخواهم ببینم سوار میشوم و میروم
آنجا و میبینم .در باطن هم امر همینطور است .بعضی بینا هستند ولکن
همه چیز را نمیدانند ،حتی اینکه ائمه امر را از خود اینطور ابراز دادند
چنانکه راوی از حضرت صادق علیه السالم سوال کرد ،حضرت فرمودند
نمیدانم .راوی ناامید شد خواست برود حضرت او را صدا زدند جواب
فرمودند .قصه اصحاب کهف را از پیغمبر پرسیدند چند روز طول کشید تا
جواب فرمودند .پس میشود که از شخص عالم هم چیزی بپرسی و بگوید
نمیدانم ،فکر میکند و آن وقت میگوید .بلی احتیاج به بینای دیگر ندارد،
عالوه بر این تفاوتهای دیگر هم دارد ،آخر چشم ظاهری را که ما داریم
تجربه شده که بعد از شصت سال پارچهای به دست ما میدهند که این پنبه
است یا پشم ،بسا آنکه تمیز نمیدهیم .پس درباطن هم امر همین طور است
و خفیتر و دقیقتر ،بسا اینکه مسأله وارد میشود و میبیند ولکن نمیتواند
درست تمیز بدهد .پیغمبران گذشته چنین کردهاند ،مسألهای از پیغمبری
میپرسیدند ده روز روزه میگرفت ،ریاضت میکشید ،از خدا مسألت
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میکرد به او میفهمانیدند .نه هرکس کامل است به مقام (ظ) خاتمالنبیین
میتواند برسد ،حاشا .مثل چشم همین دنیا همه کس میبیند لکن تفاوت
دارد .من نقاشم ،تو بافندهای ،من از کار تو وقوف ندارم تو هم از کار من
وقوف نداری ولکن کار تو را من میبینم ،تو هم کار مرا میبینی لکن آن
دقائق کارهای یکدیگر را نمیفهمیم همچنین در باطن امر به همینطور
است .کی متشخصتر از حضرت موسی؟ آخر طاقت نیاورد علم خضر را.
پس میشود در راه باطن یک کسی عالم به یک گونه حقایقی باشد یک
کسی دیگر هم باشد که میبیند آن حقایق را لکن استاد آن نیست دقایق آن
را برنمیخورد .نه این بود که موسی اگر از پی فن خضر میرفت نمیتوانست
فن او را تحصیل کند ،بلکه میتوانست ولی مأمور بود که بنیاسرائیل را
دعوت کند .خضر بیکار بود ،ریاضات خودش را میکشید ،علم باطنی را
داشت؛ موسی مأمور نبود .خضر را هم اگر میگفتند بیا مسأله بگو طاقت
نمیآورد.
پس بدانید که در عالم باطن هم امر مثل عالم ظاهر است .از این طرف نیفتید
که تا مسألهای از او پرسیدید و جواب نگفت دیگر حاال بگوئید خیر ،این
هم معلوم شد .میپرسند پشت کوه چه چیز است؟ حاال اگر ندانست
میگویند معلوم شد این هم هیچ نمیداند .شما اینطور مباشید ،سلیمان
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پیغمبر ندانست چیزی را که مورچه دانست .حاال که ندانست چیزی را که
مورچه میدانست حاال میباید از پیغمبری بیفتد؟ و حاال که ندانست از
پیغمبری افتاد و از عرض مسلمین بیرون رفت؟ حاشا ،طریقه پیغمبر این
نیست ،حاال تماشا اینجا است که اگر میروند پیش عالم حق و میپرسند
پشت فالن کوه چه چیز است ،وقتی ندانست میگویند معلوم شد این هم
هیچ ،لکن میرود پیروی احمقانی چند میکند که هر را از بر تمیز نمیدهند.
اگر تو راضی به آن احمقها هستی ،این هم به قدر آنها که تو میگوئی و بیشتر
از آنها میگوید و میداند .پس نه آن طرف بیفتید نه این طرف بیفتید ،علمای
باطن را باالتر از پیغمبران مدانید که از اینها خواهش کنید که مثال جمیع
قروض مرا ادا میکن ،اگر نکرد بگویند امر این هم معلوم شد .هرچه بخواهی
از او خواهش کنی ،وقتی نکرد بگوئی معلوم شد این هم هیچ .اگر اینطور
باشد سنگ بر روی سنگ بند نمیشود ،اگر این باب مفتوح بود در زمان
پیغمبر یک کور باید در دنیا نباشد ،یک شل باید در دنیا نباشد ،یک فقیر،
یک قرضدار باید در دار دنیا نباشد .هرگز چنین بنا نبوده ،ملک خدا را
نمیتوان تغییر داد برای خاطر تو .بلی مطلبت را به خدا میگوئی اگر مصلحت
دانست اجابت میکند .خدا به پیغمبرش میفرماید استغفرت لهم ام لمتستغفر
لهم .ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر اهلل لهم نمیخواهد بیامرزد کسی با
او معارضه ندارد .راهی که ائمه بدست ما دادهاند این است که دعا بکنید،
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خدا مصلحت دانست مستجاب میکند ،مصلحت ندانست مستجاب
نمیکند .حاال شخص عالم چطور شده باید کرامتش از جمیع پیغمبران بیشتر
باشد؟ مکشوفاتش از جمیع پیغمبران باید بیشتر باشد ،علمش از جمیع
پیغمبران باید بیشتر باشد؟ هیچ الزم نکرده است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :یهدی اهلل لنوره  ، ...موعظه
بیستونهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود 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.
سخن در معنی هدایت بود ،به مناسبت سخن به هادیان کشید و کلماتی چند
در شرح احوال هادیان گفته شد تا اینکه عرض کردم عالم دو قسم است:
یکی آن عالمی است که کورانه تعلیم گرفته و یکی عالمی است بینا .و همه
طالب علوم بر دو قسم میشوند ،المحاله در همه عالم کورانی هستند و
بینایانی هستند ،هیچیک بدون دیگری نمیشود .اگر بینایان نباشند کوران
هدایت نخواهند جست و اگر کوران نباشند بینایان که را هدایت کنند؟ امام
بی شیعه نمیشود ،پیغمبر بی رعیت نمیشود ،خدا بی بنده نمیشود .فرمودند
اگر شما نبودید خداوند قومی را میآفرید که معصیت او را بکنند و آنها را
میآمرزید ،همچنین اگر این کوران نبودند خداوند قومی را میآفرید کور،
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که بینایان آنها را هدایت کنند به جهت آنکه بایستی در والیت و مدینه انسانی
جمیع اصناف خلق از سلیقههای مختلف باشند تا امر مدینه منتظم باشد .پس
حکما بایستی در عالم جاهالنی چند بیافریند و بینایانی آفریده باشد.
حاال بعد از آنی که این مطلب معلوم شد انسان اگر بینا است که بینا است
واال بایست تابع بینا باشد واال هالک خواهد شد .پس دانستید که علما دو
گونهاند :بعضی کورانه عالم شدهاند و برای کوران دیگر هم استادی
میکنند ،و بعضی دیگر عالم بینایند .و بینایان هم بر دو قسمند :بعضی از آن
علما هستند که سیر کردهاند در درجههای خلقی ،بعضی در این دنیا
چشمشان باز شده است و معرفت به چیزهای این دنیا پیدا کردهاند ،بعضی
چشم برزخیشان وا شده است و چیزهائی چند که در عالم برزخ است در
همین دنیا دیدهاند ،و همچنین در عالم نفوس و ارواح و عقول ،غرض در هر
عالمی چشمی باز کردهاند و چیزهای آن مراتب را دیدهاند .ولکن دیروز
اشاره کردم که شما االن در این عالم چشمتان باز است ولکن همه عالم را
باز نمیبینید و دور و بر خود را میبینی .نیستی مثل آن کور که بروی مکه،
مکه را نمیبینی بلکه اگر بروی خواهی دید و بسا آنکه چون نرفتهای و
ندیدهای احواالت مکه را به روایت میگوئی .مثال میگوئی روایت میکنند
و میگویند مکه را در دامنههای کوه ساختهاند .ندیدهای ولکن میگوئی
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همچو میگویند ،و اگر هم بروی خواهی دید .همچنین میشود کسی چشم
دیدن عالم برزخ او هم در همین دنیا باز شده باشد ولکن از جمیع عالم برزخ
آگاهی ندارد .حاال اگر دیدی یک کلمه از احوال آن عالم از او پرسیدی و
ندانست ،نمیتوان بر او انکار کرد که تو چشم نگشودهای و آن عالم را
نمیبینی ،نه هرکس چشم برزخی او باز باشد همه عالم برزخ را میتواند
ببیند ،بجز محمد و آلمحمد سالماهلل علیهم که احاطه کلی به همه این عالم
و باقی عالمها دارند دیگر کسی اینطور نیست .مثل ایشان در این عالم به
منزله جان تو است در تن تو ،هیچ عضوی نیست که جان از آن خبر نداشته
باشد .اگر خاری به پاشنه پای تو برود ،یا به سر تو ،یا به دست راست تو ،یا
به دست چپ تو ،به هر عضوی از اعضای تو ،فی الفور جان تو خبر میشود.
همچنین محمد صلی اهلل علیه و آله جان جهان است و این عالم به منزله بدن
ایشان است ،اگر ریگی یا سنگی از مشرق برداشته شود ایشان آگاهند ،اگر
خاری در جانب مغرب حرکت کند ایشان از آن آگاهند ،در زیر کوهی
مورچهای حرکت کند ایشان خبر دارند .نمیبینی در زیر پوست بدن تو ،در
مغز گوشت تو اگر موئی فرو بکنند جان تو خبر میشود .این عالم به این
گندگی جان بزرگی دارد و زنده است .نمیبینی آسمانش چطور میگردد،
شبش موافق حکمت ،روزش موافق حکمت میگردد پس جان دارد و
آلمحمد علیهم السالم جان جهانند و از این بدن اطالع دارند و همچنین در
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عالم برزخ و سایر عالمها ،و بجز ایشان کسی آن اطالع را ندارد .نفهمیدی
معنی آن حدیث را که شخصی خواب دید حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله
خرما میل میفرمودند عرض کرد از این خرما به من بدهید .دانهای به او
دادند ،باز خواست دانه دیگر دادند تا هفت یا هشت دانه شد .بیدار شد ،
صبح آمد خدمت حضرت صادق دید در حضور آن حضرت طبق خرمائی
است میل میفرمایند .خواهش کرد دانهای به او دادند ،باز خواست دادند تا
همان عدد  .باز خواست فرمودند اگر جدم بیش از این داده بود من هم
میدادم .پس همه جا هستند اما تو ،اگر کسی تو را خواب ببیند تو خبر
نمیشوی ،تو کسی را در خواب ببینی او خبر نمیشود و اگر تو با کسی
حرف میزنی در خواب او خبر نمیشود ،خودت نمیدانستهای آن حرف را
زدهای او هم نمیدانسته .اینها همه به جهت این است که هیچکس کلی
نیست بجز ایشان صلواتاهلل علیهم.
پس از این جهت عالمی که چشم برزخی او واشده باشد میشود که از جمیع
عالم برزخ اطالع نداشته باشد چنانکه در این عالم چشم دارد و از جمیع این
دنیا اطالع ندارد ،دو ربع برزخ را میبیند ،سه ربع برزخ را میبیند ،چشمی
باز کرده لکن کلی نیست که همه آن عالم را یکدفعه ببیند .هرجا را هم که
بگردد میبیند دیگر هرچه چشمش بازتر شود میدان علم او وسیعتر میشود
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و چیزهای آن عالم را بهتر میبیند و بیشتر میبیند و همچنین عالمی پس از
عالمی .پس آنچه این عالم بگوید به طور حقیقت و واقع میبیند و میگوید
و هرچه را هم که ندانست و از دانائی روایت کرد به این واسطه از آن مقام
معزول نمیشود .انبیا هم هرچه نمیدانستند روایت میکردند ،بجز محمد
صلی اهلل علیه و آله آن احاطه کلی را احدی از پیغمبران نداشت و بجز اوصیای
آن بزرگوار احدی از اوصیای انبیا آن احاطه را نداشتند که به کل چیزها عالم
باشند .باز عرض میکنم که آن عالمی که دیده به هر قسمی که بخواهد این
را بیان بکند میتواند ،بخالف آن کور که به همانطوری که یاد گرفته
میگوید .پس بسا آنکه از کوری احوال عالم ارواح رابپرسی و مثل بینا برای
تو بیان کند بعینه لکن باز فرق دارد به جهت اینکه آنی که او میگوید
حکایت است و از همان یک راه میتواند بیان کند و بس و آن بینا میگوید
از هر راهی که بخواهد مثل آنکه در بیابانی کوری را بر سر چاهی از راهی
بردهاند ،همیشه از آن راه میتواند برود و از راه دیگر بلد نیست که برود لکن
آن که بینا است از هر طرف که بخواهد بر سر آن چاه میرود؛ این یک قسم
از بینایان.
و قسمی دیگر از بینایان چشم دیدار انوار اسماء و صفات خدا برای ایشان
پیدا شده و آنها کسانیند که انوار عظمت و جالل کبریای خدا را مشاهده
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میکنند و اطالع بر اسماء و صفات الهی پیدا کردهاند و آنقدر در مقام
عبودیت ایستادهاند که تجلیات ربوبیت ،ایشان را از خود بیخود نموده و
محو شدهاند در جمال خدا و صفات و اسماء خدا آنقدر در ایشان اثر کرده
که اگر خدا را بخوانند برای چیزی ،برای ابراز چیزی ،برای اخفای چیزی،
خدا ایشان را اجابت میکند لهم مایشاون عند ربهم پس به مقتضای هلل
االسماء الحسنی فادعوه بها ،و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه آنها خدا را به
اسماء حسنی میخوانند و هرچه بخواهند میکنند و آنهائی که اطالع از اسماء
حسنی ندارند و ترک آنها گفتهاند و همزبان آنها نیستند نمیتوانند خدا را
بخوانند و اما آنانی که اطالع بر اسماء حسنی دارند خدا را شب و روز
میخوانند به اسمائش و آنچه بخواهند به قوت اسمی از اسماء آنرا میکنند.
مثال برای خدا اسمی است که به آن اسم آفتاب را جاری میکند و آنها آن
اسم را میدانند .اسمی است که به آن ماه را جاری میکند و آنها آن اسم را
میدانند ،اسمائی است برای جاری کردن ستارگان ،برای حرکت آسمان،
برای سکون زمین ،حتی آنکه حرکات چشمهای شما ،حرکات نفسهای
شما به قوت اسمی از اسماء خدا برپا است و ایشان علم به آن اسماء و صفات
پیدا کردهاند .پس اگر خدا را بخوانند به آن اسمی که به آن خورشید جاری
است ،آنچه بخواهند با خورشید میکنند چنانکه حضرت امیر صلواتاهلل علیه
خورشید را برگردانیدند .پس خورشید به امر او جاری میشود ،زمین به حکم
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او ساکن میشود ،کوه به حکم او از جای خود کنده میشود و میآید،
درخت را میخواند میآید ،جمیع معجزات پیغمبران به قوت این اسماء است،
به قوت آن اسمی که آب نیل محفوظ است موسی خدا را میخواند آب نیل
شعبه شعبه میشود و فرعون را غرق میکند .به قوت آن اسمی که خدا مرده
را زنده میکند عیسی خدا را به آن اسم میخواند و مرده را زنده میکند و
آن عرصه عرصهای است که از خیال شما بیرون است آنجاست که ما ال عین
رأت و ال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر صاحب آن مقام دیگر
شمشیرش از جائی برنمیگردد ،به هرجا که گذاشت دیگر جائی نمیایستد،
نافذ است و میگذرد ولکن اهل آن عالم هم باز بر دو قسمند .نه این است
که هرکس پا به آن عالم گذارد جمیع اسماء و صفات خدا را میداند .باز
بجز محمد و آلمحمد صلواتاهلل علیهم کسی جمیع آن اسماء و صفات را
نمیداند .ایشانند که آئینه سرتاپا نمای جمیع اسماء و صفات خدا شدهاند،
ایشانند که به آتش هر اسمی درگرفتهاند ،دیگر احدی از آحاد به کل آن
اسماء درنگرفته ولکن بسا کسی که پا به این عالم گذارده همان اسم الرازق
را میداند ،یکی دیگر همان اسم الخالق و الرازق را میداند و میخواند.
غرض به قدر قابلیت خود از اسمهای خدا و صفتهای خدا آگاه میشود و
کلیه اسمهای خدا بیست و هشت اسم است ولکن این بیست و هشت کلیات
اسمهای خدا است و جزئیات آنها رابجز کسانی که احاطه به آن اسماء دارند
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کسی نمیداند و آن علما هم نهایت به طور علم میتوانند بعضی از آن اسماء
را بشمرند و بشنوند و بگویند ولکن آنی که پا به آن عالم گذارده و در تحت
آن اسم آنقدر مانده که نور آن اسم در باطن او و در ظاهر او سرایت کرده،
آنقدر در جمیع مراتب او تأثیر کرده که طبیعت او را برگردانیده و در
چیزهای دیگر تأثیر میکند .و از این تعجب مکن در برابر آفتاب بنشینی تأثیر
میکند ،نور خدا کمتر از آفتاب نیست اگر کسی در زیر آن انوار نشست و
مدتی توجه به آن اسم کرد قطعا تأثیر میکند .مثال به مواظبت اسم الرحیم
مزاج او تغییر میکند ،صفت رحم در او پیدا میشود این است که پیغمبر
فرمود من لمیرحم لمیرحم پس اگر کسی رحم به زیردستان نکند زبردستان
بر او رحم نمیکنند و نور الرحیم بر جبین او ظاهر نمیشود.
خالصه ،پس هرکس پا به آن عالم گذاشت به قدر قابلیت خود از آن اسماء
تحصیل میکند و حاال که تحصیل کردند نه این است که از باقی خبر ندارند،
خیر خبر دارند نهایت مثل آن اسماء دقایق آن را برنخوردهاند .مثل آنکه قرآن
را همه کس میخواند ،یکی درست میداند و میخواند یکی درست نمیداند
همچنین این شخص هم که بعضی از اسماء را میداند ،باقی اسماء را هم
میداند ولکن آنها را درست روان نکرده.
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باری ،اگر کسی در این دنیا زیاد ذکر بکند و شب و روز مواظبت کند در
ذکر ،در آن ذکر کارش به جائی میرسد که تا آن اسم را بگوید و خدا را به
آن اسم بخواند ،مثال بگوید یارازق و بر این مداومت کند و شب و روز در
فکر و ذکر این اسم باشد کارش به جائی میرسد که تا بگوید یا رازق
فیالفور دعایش مستجاب میشود و بسا آنکه اگر بگوید یا منتقم به آن اثر
نمیکند ،هرقدر که خدمت کرده باشد .همچنین از بزرگان گاه باشد کسی
هست که صد اسم را خدمت کردهاند و استاد و صاحب حکم در آن صد تا
هستند ،باقی را هم بیان میکنند لکن آن استادی را ندارند اما محمد و
آلمحمد صلواتاهلل علیهم دیگر در همه اسمها استادند و صاحب امر و
حکمند سبب این است که مداومت به اسم «یااهلل» کردهاند و اطاعت امر
قل اهلل ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون را فرمودهاند آنقدر یااهلل گفتهاند که سرتا
پای وجودشان از این اسم پر شده و از خود بیخود شدهاند و همه سرتاپا
نماینده این اسم شریف شدهاند و چون چنین کردهاند و «اهلل» هم صاحب
جمیع کماالت بود ،ایشان هم جامع جمیع کماالت شدند و چون نماینده آن
اسم شدند نماینده جمیع اسماء شدند « چون که صد آمد نود هم پیش ما
است ».
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و این مقام مخصوص ایشان است سالم اهلل علیهم و اما سایر مومنین نمیتوانند
به اسم «اهلل» مداومت کنند و آن خدمتی که در آن حضرت بایستی کرد
بجاآورند و آن مواظبتی که بر این اسم باید کرد نه هرکسی میتواند ،کار
کسی نیست بجز محمد و آلمحمد علیهم السالم  .ذکر «اهلل اهلل» مخصوص
محمد و آلمحمد است صلواتاهلل و سالمه علیهم که عرصه امکان را از قول
اهلل پر کردهاند .خدا به حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله امر کرد که قل هو
اهلل احد بگو خدا احد است و ایشان هم گفتند و این قول را به مردم رسانیدند
و هر کس که دانسته خدا احد است از خبر دادن ایشان است و در نزد قبول
از این بزرگواران است .اینست که در زیارت جامعه میخوانی من وحده قبل
عنکم ای آقایان من هرکس توحید کرده خدا را از شما قبول کرده است.
پس شناختن اسم «اهلل » و مداومت بر آن و تعلیم نمودن آن مخصوص ایشان
است و ایشان به مردم رسانیدهاند و گفتهاند و مردم هم از ایشان یاد گرفتهاند
چرا که این اسم اسم بزرگ خدا است و بجز ایشان کسی نمیتواند خدا را به
این اسم بخواند .و اما سایر مومنین اسمهای کوچک خدا را میدانند و
میشناسند .پس جماعتی هستند در میان علما که به این درجه رسیدهاند و
اینها در میدان علم و عمل صاحبان علم و عمل هستند و عالوه بر علم و
عمل صاحبان حکم و تصرف هم هستند .باز این جماعت را هم ملجأ نباید
کرد به اینطور که بیایند گریبان ایشان را بگیرند که اگر تو راست میگوئی
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بیا هفت آسمان را مثال برانداز  .اصل این سوال سوال جاهالنه است ،این
خواهش خواهش احمقانه است ،هیچ پیغمبری چنین نبوده که هرچه از او
بخواهند بکند .بر پیغمبر یک حجت واجب است که بیاورد و بعد از آوردن
آن یک حجت ،دیگر هر حجتی که بیاورد به جهت محکم کردن امر است
واال همان یک حجت کفایت میکند و همان یکی بر او واجب است .دیگر
اگر بکند مثل این است که مستحبی بجاآورده باشد .گذشته از این اصل این
سوال و این خواهش سوالی است جاهالنه و خواهشی است احمقانه .بعینه
مثل این است که دو نفر احمق به راهی میرفتند شمشیری در راه افتاده بود.
یکی از آنها به دیگری گفت این چه چیز است؟ آن یکی گفت این گردنزن
است .او منکر شد و این مدعی این شد که گردن زن است .گفت اگر من
با این گردن تو را زدم چه به من میدهی؟ گفت هرچه بخواهی .مردکه ! اگر
گردن تو را زد که دیگر تو نیستی که قول تو راست باشد یا دروغ  ،حق به
جانب تو باشد یا او .همچنین اگر از پیغمبر خواهش بکنند آسمانها را خراب
کن ،وقتی خراب کرد که دیگر تو نمیمانی که این کار برای تو حجت
باشد .یا خواهش کنند که اگر تو راست میگوئی جمیع دریاها را بخشکان،
اگر دریاها را بخشکاند مصلحت نیست ،پیغمبران نیامدهاند ملک خدا را
خراب کنند ،آمدهاند ملک خدا را آباد کنند .خشکانیدن دریاها خرابی ملک
خدا است .اگر دریاها نباشد چه ضررها که به مردم میرسد ،چه فایدههائی
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که از دست میرود .مردم خیال میکنند که در عهد پیغمبر بایستی دیگر نه
کوری باشد نه فقیری باشد نه مریضی ،هرکس هرچه بر او وارد میآمد
میرفت پیش پیغمبر که این را رفع کن و او هم رفع میکرد .همچو بنا نبود
و از حکمت نیست ،بلکه در عهد خود پیغمبر هم کور بسیار بود ،شل بسیار
بود ،اصحاب پیغمبر فقیر بودند ،مقداد از بزرگان شیعه بود بر سر کوچه آمده
بود از پی تحصیل قوتی ،از گرسنگی قادر بر حرکت نبود .پیغمبران ،هفتاد
پیغمبر از گرسنگی مردند ،چه بسیار پیغمبران از بیلباسی مردند ،هرگز بنا
نبود که پیغمبران ملک خدا را بهم بزنند .پس نباید از پیغمبران چنین خواهشها
کرد که اگر تو راست میگوئی همچو کن؛ و او نمیکند و اگر فرضا هم
بکند فایدهای نخواهد داد .همچنین بزرگان و آنجور از علما که اسماء و
صفات خدا را دیدهاند و فهمیدهاند و صاحب حکم و تصرف شدهاند ،از
ایشان نباید همه چیز را خواست .لکن این مردم ـ یعنی مردم زمانه ـ طوری
شدهاند که اگر ولیی برایشان ظاهر بشود ،کاری که به او دارند همین است،
بیا یک وردی یاد ما بده که صاحب منصب بشویم یا وردی یاد ما بده
قرضهامان ادا شود ،وردی یادمان بده که خدا پسری به من بدهد ،خدا اسباب
تجارت مرا فراهم بیاورد ،همهاش برای دنیاشان ولی میخواهند ،هیچکاری
دست چیز دیگر ندارند .مثال هرگز سوال نمیکنند که من چه کنم نفسم
ترقی کند ،من چه کنم خدا و رسول از من راضی شوند ،بلکه همه همشان
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دنیا است و ولی را برای دنیای خود میخواهند ولکن آنها برای امری دیگر
آمدهاند ،کاری دیگر در دست دارند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :یهدی اهلل لنوره  ، ...موعظه
سـیام»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :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.
سخن در این فقره بود که میفرماید یهدی اهلل لنوره من یشاء یعنی خداوند
عالم هدایت میکند هرکس را که میخواهد بسوی نور خود ،سخن در این
فقره در معنی هدایت بود و انواع هادیان .و عرض شد که اول هادیان وجود
مبارک محمد است صلوات اهلل علیه و آله  ،بعد از آن بزرگوار هادیان ائمه
طاهرینند صلواتاهلل علیهم که ایشان هم هدایت میکنند خلق را بسوی
خداوند عالم جل شأنه ،و بعد از ایشان هادیان خلق نقبا و نجبایند ،و پس از
ایشان علما هستند .اینها هدایت کنندگان خلقند بسوی خداوند عالم جل
شأنه.
ولکن در اینجا دقیقهای است ،یعنی امر نازکی و لطیفی است که باید عرض
شود و آن این است که احدی از خلق بسوی ذات خداوند عالم هدایت
نخواهد شد ،نه ملک مقربی نه نبی مرسلی ،نه مومن ممتحنی ،احدی به ذات
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خدا هدایت نخواهد شد و معنی هدایت هم این نیست که کسی برود و متصل
به ذات خدا بشود.
چون سخن به اینجا رسید این را عرض کنم قومی هستند که نام خود را
مسلمان گذاردهاند و گمان میکنند که بنده ناچیز ،میشود به ذات خداوند
عالم برسد ،از این جهت شاعرشان گفته «از ریاضت میتوان اهلل شد» و
چنین اعتقاد دارند که هرگاه شخص انسانی ریاضت بکشد و از خودی خود
بگذرد ،میشود خداوند عالم .و گمان میکنند که انسان مرکب از خودی
و خدائی است ،هرگاه در خودی خود فرورفت حجاب میشود و خدا را
نمینماید و هرگاه خودی خود را گم کرد خدانما میشود ،بلکه خود خدا
میشود .از این است که بعد از آنی که مرشدشان به اعتقاد خودشان به سرحد
کمال رسید انا اهلل گفت ،یعنی من از خودی گذشتهام و خود را فانی کردهام
و حاال خدایم .یکی دیگرشان گفت «لیس فی جبتی سوی اهلل یعنی آنچه در
این جبه است خودی ندارد و سرتاپا خدا است ،پس من خدا شدهام .اینگونه
مزخرفات گفتند و تابعانشان هم که در این زمان هستند از پی آنها و به طریقه
آنها رفتند تا اینکه کسانی که بینیشان را پاک نمیتوانند بکنند بمحض اینکه
مرشدشان بیخ گوششان گفت تو هم مرخصی که به دیگری ذکر بیاموزی،
حاال دیگر اینها هم ادعای ارشاد میکنند و حرفهای همانها را هم میزنند.
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معنی تصوف در این زمانه همین شده است که مرشد ذکری یاد کسی بدهد
که مثال بگو الحی ،هرکس را هم که مرشد اذنش داده که ذکر یاد مردم بده،
حاال دیگر این هم مرشد است .تصوف همین شده است که بیخ گوش مرید
بگویند که ذکر الحی بکن .بعینه مثل منتر مار است که بعد از آنی که آن
مارگیر میخواهد بمیرد ،آن منتری که میداند یاد دیگری میدهد ،آن هم
میشود مرشد .اینها هم همینطور ،همین که این را یاد او داد این هم میشود
مرشد .حاال که مرشد شد آن مرشدان پیش ،اناالحق گفتهاند حاال ما هم
مرشدیم و باید ما هم بگوئیم ،آنوقت اناالحق میگوید و میگوید من
خالقم ،من رازقم ،من خلق میکنم ،من روزی میدهم و هی از این نامربوطها
بنامیکند گفتن .باز آن پیشیها ریاضتی میکشیدند ،آنقدری میشد که
سودا بر ایشان غلبه میکرد و چیزی برایشان مجسم میشد و میگفتند .این
حاالئیها که آن را هم نمیکنند ،بلکه شاید استعمال چیزهای بخارکننده
میکنند و شعورشان را از بس پر میخورند تمام میکنند .و به این چیزها
انسان خدا نمیشود به آن چیزهائی هم که قدیمیهاشان میکردند انسان خدا
نمیشود و از مذهبشان است که همه چیز خدا است در ،دیوار ،زمین،
آسمان ،جمیع اینها خدایند که به این صورت درآمدهاند و گفتهاند:
خود او است لیلی و مجنون و وامق و عذرا
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به راه خویش نشسته در انتظار خود است

و گفتهاند« :پیداست سر وحدت از اعیان ،اماتری النقش فی المرایا و النفس
فی القوی» هی به در و دیوار نظر کنند و همه را خدا بدانند و بگویند «در
هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم» و این است مذهبشان و این مذهب
مذهبی است که خدا و رسول و ائمه طاهرین علیهم السالم از این مذهب
بیزارند.
مذهب پیغمبر و ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم این است که مخلوق به رتبه
خالق نمیرسد ،پیغمبر بعد از همه این رسالتها و زحمتها قرار گذارده که
روزی چند دفعه بگوئی اشهد ان محمدا عبده و رسوله .در هر نمازت یک
دفعه یا دو دفعه این شهادت را بدهی که محمد صلی اهلل علیه و آله بنده خدا
است .پس پیغمبر هم خدا نمیشود و اگر پیغمبر خدا نشده امتش چطور خدا
میشوند؟ و اگر شده و با وجود این گفته که شهادت بدهید که من بنده
خدایم ،پس از این قرار امتش را کفر تعلیم کرده است که فرموده بگوئید
اشهد ان محمدا عبده و رسوله.
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پس پیغمبر صلی اهلل علیه و آله عبد خدا بود و قرآن بر او نازل شد و خدا
فرمود تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا یعنی مبارک
است آن خداوندی که قرآن را نازل کرد بر بنده خود محمد صلی اهلل علیه و
آله تا اینکه برای اهل هزار هزار عالم آن حضرت نذیر و ترساننده باشد .پس
خدا او را بنده خود نامیده و او را عبداهلل گفته .پس معلوم است بنده بود و به
رتبه خدائی نرسیده بود .وقتی او نرسیده ،دیگر هیچ امامی ،هیچ ملکی ،هیچ
پیغمبری ،هیچ مومنی به خدا نخواهد رسید .پس چون به ذات خدا نمیتوان
رسید پس هدایت به سوی ذات خدا نمیتوان کرد.
این چیزها را که عرض میکنم شماها باید بفهمید و بدانید تا گول نکنند
شماها را آنانی که ادعاهای خام میکنند .دیدیم به چشم خودمان مردکه
اینجا بود ،بینیش را نمیتوانست پاک کند میگفت منم خالق ،منم رازق ،منم
جان دهنده ،منم جان گیرنده و امثال این حرفها و هیچکس به این نمیگفت
یک شپشی را ایجاد کن ببینم تو چطور خالقی ! جان یک شپش را بگیر.
باری ،بسوی ذات خدا کسی را نمیتوان هدایت کرد و هیچکس هدایت
بسوی ذات خدا نجسته ،حتی اینکه پیغمبر میگوید ماعرفناک حق معرفتک.
پس بعد از آنی که هدایت بسوی ذات خدا نشد ببینیم مقصد چیست ،مقصود
کیست؟ طلب که باید کرد؟ چه را باید جست؟ پس خداوند عالم چون دید
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که برای این خلقی که آفریده اولی بود و آخری بود و پشتی بود و روئی بود
و محدود بودند ،به این جهت مقصدی و مقصودی برای این خلق آفرید.
بیابید چه گفتم ،آیا نمیبینی تو را برای عبادت آفریدهاند چنانکه میفرماید
ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون من نیافریدم جن و انس را مگر برای
عبادت و شک نیست که نمازی که میکنی عبادتی است برای خدا و این
نمازی که میکنی جز اینکه میایستی به طرفی و رو به آن طرف کرنش
میکنی و صورت خود را رو به آن طرف بر خاک میگذاری چیزی دیگر
نیست .پس نماز این است که به طرفی بایستی و رو به آن طرف کرنش کنی
و بخاک بیفتی و روی خود را بر خاک بمالی .و خدای خود راکه بایست
عبادت کنی شک نیست که نه در مشرق بود نه در مغرب ،نه در جنوب نه
در شمال ،نه در زمین نه در آسمان ،خدای تو در جهات درنمیآید .حاال
چون خدا در سمتی نبود لکن بدن تو پشت و رو داشت و بایستی که به سمتی
کرنش کنی و به طرفی رو به خاک بگذاری و خداوند در طرفی نبود ،از این
جهت خداوند از برای خود قبله قرار داد و از برای خود رخسارهای آفرید.
خانهای خلق کرد که در جای معینی از زمین ثابت و برقرار باشد و اهل مشرق
و مغرب بدانند آن خانه کجا است و آن خانه رامشرف و مکرم کرد و آن را
باب حاجات فرمود و ابواب عظمت و جالل خود را آنجا گشود و آن خانه
خانه کعبه است .لکن تو این خانه خدا را خیال مکن مثل صندوقخانه که هر
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چند وقت تو اسبابت را ببری در آنجا بگذاری و بگوئی اینجا خانه من است
و اوقات دیگر خالی باشد و اسباب را در خانه دیگر بگذاری ،چنین نیست.
بلکه این کعبه کعبهای است که خدا اختیار کرده او را و او را پیش از همه
زمینها آفریده و جمیع زمینها را از زیر آن بیرون آورده و مانند دل است برای
زمینها و نمیتوان آن را عوض کرد به اینطور که خانهای در مدینه یا در
کوفه عوض او بسازند .و نیست اختیار کردن خانه برای خدا به اختیار مردم،
بلکه خدا خود باید خانهای برای خود قرار بدهد ،این امر به اختیار سایر مردم
نیست.
اینها که عرض میکنم اگرچه به ظاهر نقل خانه کعبه است لکن از این
سخنها مقصودها دارم ،غرضها دارم .هر کلمهای را که عرض میکنم به
جائی میخورد  ،برای مطلبی است .هر سخنی برای داللت کسی است ،هر
مطلبی هدایت گمراهی است و مسألهها در این ضمنها عرض میکنم لکن
در ظاهر حکایت خانه کعبه است و ظاهرش هم درست است.
باری ،پس کسی نمیتواند کعبه برای خود بسازد و چیزی را که خدا نازل
نکرده باشد به رأی خود از پیش خود اختیار کند و چیزی که رسول بسوی
او داللت نکرده باشد و ائمه نفرموده باشند به رأی خود آن را بگیرد و از آن
راه برود .بلی این به قاعده تسنن درست میآید که گفتند باید دور هم بنشینیم
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و امام برای خود بتراشیم و خلیفه برای خود نصب کنیم ،آنوقت امامی که
خودمان نصب کردیم حاال دیگر امام است ،واجباالطاعه است .حاال که
واجباالطاعه شد از امر او نباید تخلف بکنیم و هرکه تخلف کرد مرتد شده
و واجبالقتل است .پس اینکه کسی خودش خلیفه و امام و بزرگتر برای
خود بتراشد این قاعده سنیان است .بلکه خلیفه پیغمبر کسی است که خدا و
پیغمبر او را نصب کرده باشند .عالمتش این است که صاحب صفات نبوت
باشد ،صاحب صفات امامت باشد .اگر چنین شد دیگر حاال این امام است
و خلیفه و جانشین پیغمبر است و از او به غیر او عدول نمیتوان کرد که او
را ترک کرد و میل به دیگری کرد به دلیلهای سست خود و به عقل ناقص
خود .سنیان هم دلیل داشتند بر خالفت ابوبکر ،گفتند اجماع شد و باز
دلیلشان را هم منتهی به حدیثی کردند و گفتند پیغمبر فرموده التجتمع امتی
علی ضالله باز اسم خدا و رسول بر سرش گذاردند .پس آنها هم به اعتقاد
خود دلیل و برهانی داشتند ولکن دلیل و برهانی بود که به عقل میگفتند از
این جهت نامربوط بود.
پس اگر قومی به یکپاره دلیلهای ناقص واهی و برهانهای عقلی خود بخواهند
از برای خود پیشوائی نصب کنند ،مزخرف است و نامربوط .پیشوا آن کسی
است که خدا او را نصب کرده باشد به آیات محکمه ،پیغمبر او را نصب
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کردهباشد به محکمات ،ائمه او را نصب کرده باشند به ادله محکمه .پس
نمیتواند امروز کسی برای خود کعبه نصب بکند و دلیلی از پیش خود
بیاورد .وقتی نگاه میکنی میبینی دلیلش هم سر و صورتی دارد ،حاال از
آنجور دلیل میخواهی من هم عرض میکنم تا ببینی که همه چیزش درست
است لکن اگر پی این دلیل کسی برود از اسالم بیرون میرود .در اینکه
آفتاب نور است و خیر و برکت که شکی نیست آن طرفی هم که بیرون
میآید معلوم است اشرف از آن طرفی است که غروب میکند ،در این هم
شکی نیست .پس آفتاب البته اشرف است از سنگها و گلها و البته آن طرفی
هم که بیرون میآید اشرف است از مغرب و باقی جهات .پس حاال که
اینطور شد از این قرار باید رومان را به مشرق کنیم .اگر دین خدا به این
ادله واهیه درست میشود هرکسی برای خود کعبهای میساخت ولکن کعبه
خدا آن است که مقرون است به کتاب خدا ،مقرون است به سنت رسول،
مقرون است به شقالقمر ،به معجزات پیغمبر ،دین خدا به این مزخرفات
نیست.
از من سفارشی به شما که اگر عمل به آن کنید هدایت خواهید یافت و اگر
عمل به آن نکنید هالک خواهید شد و آن سفارش این است که در دین خدا
به عقلهای ناقص خود راه مروید .هیچ قومی در هیچ مذهبی از زمان حضرت
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آدم تا زمان حضرت خاتم هالک نشدند مگر به راه رفتن به برهانها و دلیلهای
ناقص خود .بلکه باید اطاعت کرد خدا را ،باید اطاعت کرد رسول را و باید
عقل را در اطاعت آنها به کار برد واال این دلیلهای عقلی هیچ بکار
نمیخورد .چیزی که به کار تو میخورد این است که همینقدر به ظاهر به
عقل خود بفهمی که این امام است ،همین که او را امام دانستی حاال دیگر
برو اطاعت او را بکن و دیگر عقل خود را دور بینداز .و کسی براین کلمه
که گفتم « عقل خود را دور بینداز » نکته نگیرد .این عقلی را که گفتم دور
بینداز ،یعنی خودسری را و خودنمائی را و خود رأیی و خودپسندی را دور
بینداز نه فهم را بلکه فهم خود را در کتاب خدا و سنت رسول بکار ببر .آن
عقلی را که میگویم دور بینداز آن خودسری است و این است که کسی را
از عقل خود پیشوا کنی و هیچ قومی هالک نشدند مگر به خودسری و
خودرأیی.
پس چون دیدیم که ما که پشت و روئی داشتیم و بایست به طرفی رو کنیم
و به طرفی کرنش کنیم و به طرفی بخاک بیفتیم و به این جهت خدا برای ما
کعبه قرار داد در این عالم ظاهر ،همچنین در عالم غیب مردم چون به خدا
دسترس نداشتند و برای عبادت خدا و معرفت خدا هم آفریده شده بودند و
ممکن هم نبود ایشان را معرفت ذات خدا ،از این جهت خداوند عالم برای
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ایشان کعبه مقصودی آفرید و برای ایشان مقصدی قرار داد که جمیع کاینات
مقصد و مقصودشان او باشد و از جمیع جهات ،خلق بسوی او توجه کنند و
آن مقصد و مقصود وجود پاک محمد است صلواتاهلل علیه و آله .او است
آن یگانهای که خداوند عالم او را در میانه خلق خود قرار داده و او است
قلب جمیع کاینات و او است قطب جمیع موجودات و او است رخساره
تابان خداوند عالم در میان خلق و او است کعبه انام و او است قبله در جمیع
ایام .خداوند عالم جل شأنه او را آفرید و مردم را حکم کرد به معرفت او و
فرمود معرفت ذات از محاالت است ،ذات من شناختنی نیست .پس مقصود
از معرفت معرفت صفات است و اعظم صفات من وجود پاک محمد است
صلواتاهلل علیه و آله .پس هرکس آن بزرگوار را بشناسد مرا شناخته ،هرکس
آن بزرگوار را انکار کند مرا انکار کرده السالم علی الذین من عرفهم فقد
عرف اهلل و من جهلهم فقد جهل اهلل و من تخلی منهم فقد تخلی من اهلل پس
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله شد مقصود کل کاینات و مقصد جمیع موجودات،
و او است معروف جمیع عرفا و او است مقصد جمیع قاصدین و او است
مطلوب جمیع طالبین .جمیع عرصه امکان بایستی رو به او کنند و او
رابطلبند و او را بشناسند.
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کسی نگوید که تو گفتی در دین خدا به دلیل عقلی و برهان نباید راه رفت
و تو این حرفهائی که میزنی برای آنها دلیل عقلی میآوری و همینها که
میگوئی دلیل عقلی است .عرض میکنم که فرق میان سخنان من و سایر
سخنان این است که آن مطلبی که به ضرورت اسالم ثابت است و معین است
من سعی میکنم برای او دلیلها از عقل و نقل بیاورم نه اینکه این مطلب در
دین ثابت نبوده و من میخواهم به دلیل و برهان این را ثابت بکنم مثل اینکه
چهار رکعت بودن نماز ظهر در دین خدا ثابت است ،حاال من هم دلیل
میآورم که بایست نماز ظهر چهار رکعت باشد ،این عیبی ندارد لکن اگر
من نمازی جعل کنم که در اسالم نبوده و دلیلی برای آن بتراشم ،این بدعت
میشود در دین و جایز نیست .پس یک مسألهای که اصلش ثابت نیست اگر
آن را به دلیل عقلی داخل دین خدا کردی این بدعت میشود ولکن اگر
اصلش ثابت هست و آنوقت دلیل میآوری این خوب است ،و جمیع این
درسها و موعظههای ما همه همینطور است مطالبی است که به ضرورت
اسالم ثابت است .این است که مکرر عرض کردهام که هر مطلبی که شما
بشنوید که نسبتش را به من بدهند ،بگویند فالنکس همچو گفته ،آن مطلب
اگر مخالف ضرورت اسالم است بدانید که از ما نیست و ما از آن بیزاریم و
بیزاریم از آنچه مخالف ضرورت اسالم است وبیزاریم از آنچه مخالف مذهب
شیعه است .حاال اینی که گفتم که خدا را نمیتوان شناخت این به ضرورت
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اسالم معلوم است ،به کتاب خدا معلوم است میفرماید التدرکه االبصار و
هو یدرک االبصار و میفرماید سبحان اهلل عما یصفون و میفرماید سبحان
ربک رب العزه عمایصفون بصیرتهای خالیق ادراک خدا را نمیتوانند بکنند
و خدا است که درک میکند بصیرتها را ،و میفرماید پاک و منزه است خدا
از آنچه جمیع مردم او را وصف میکنند .و همچنین نسبت به رسول هم
معلوم است این مطلب .در خطبهها و در احادیث این مطلب به حد تواتر
است و در همه جا فرمودهاند که عقلها و فهمهای مردم به خدا نمیرسد و
همچنین از آن طرف هم در احادیث بسیار میفرمایند معرفت ما معرفت خدا
است .حضرت امیر به سلمان و ابیذر فرمودند یا سلمان و یا جندب معرفتی
بالنورانیه معرفه اهلل عز و جل و معرفه اهلل عز و جل معرفتی بالنورانیه ای سلمان
و ای اباذر معرفت من به نورانیت معرفت خدای عز و جل است و شناختن
خدای عز و جل شناختن من است و فرمودند نحن االعراف الذین الیعرف
اهلل اال بسبیل معرفتنا مائیم اعراف آنچنانی که خدا شناخته نمیشود مگر به
راه شناختن ما .و در زیارت جامعه است که من اراد اهلل بدء بکم و من وحده
قبل عنکم و من قصده توجه بکم ای آقایان من هرکس اراده خدا کرده ابتدا
به شما میکند و هرکس بخواهد توحید خدا کند باید از شما قبول کند و
هرکس قصد خدا کند باید رو به شما کند.
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باری ،پس آنچه ما میگوئیم در احادیث ثابت است نهایت دلیلها برای آن
میآوریم تا اینکه شما بر بصیرت شوید و گول نخورید .و اینکه میبینید این
همه اصرار می کنم برای این است که میبینم یکپاره کسان هستند توی رفقا
که یکپاره چیزها میگویند ،بعضی حرفها میزنند ،یکپاره نتیجهها میگیرند
که آنها از دین خدا نیست و روا نیست .پس باید جمیع دین محکمات باشد
و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه.
خالصه پس خداوند عالم مقصودی برای خلق آفرید و کسی را آفرید که
چون او را بشناسند خدا را شناخته باشند و آن وجود پاک محمد است صلی
اهلل علیه و آله که پیغمبران مرسل و غیر مرسل و مالئکه مقرب و غیر مقرب
و مومنان ممتحن و غیر ممتحن جمیعا مأمورند که بسوی آن بزرگوار بپویند
و او را بشناسند .پس هرکس او را شناخت خدا را شناخت و هرکس او را
نشناخت خدا را نشناخت .این است معنی هدایت بسوی خدا ،هیچکس را
بسوی ذات خدا هدایت نمیتوان کرد ،به ذات خدا کسی هدایت نخواهد
جست بلکه هدایت جمیع اولین و آخرین بسوی راه خدا است که پیغمبر و
ائمه طاهرین باشند صلواتاهلل علیهم اجمعین و ایشانند سبیل اهلل اعظم و از
این سبیل مردم تجاوز نمیکنند و هیچکس به ذات خداوند عالم نرسیده است
و نخواهد رسید.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :یهدی اهلل لنوره  ، ...موعظه
سیویکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :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
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یضیء ولو لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل
االمثال للناس و اهلل بکل شیء علیم.
در این آیه شریفه سخن در این فقره بود که خداوند عالم میفرماید یهدی اهلل
لنوره من یشاء .دیروز عرض کردم که علما هدایت را دو جور قرار دادهاند:
یکی هدایتی که انسان را آن شخص هادی بردارد و ببرد به آن سرمنزل مقصود
برساند .شخصی تو را از اینجا برمیدارد و میبرد تا اصل مکه و این هدایت،
هدایت تمام کامل است .و یک هدایت دیگری این است که میگوید این
راه ،راه مکه است ،راه را به تو نشان میدهد لکن بهمراه تو نمیآید ،یا میآید
و تو را به منزل نمیرساند؛ و اگر سه قسم میکردند بهتر بود :یکی آنکه
شخص هادی به همراه تو نمیآید و از همان جا راه را نشان تو میدهد ،و
یکی در راه همراه تو میآید ولکن تو را به منزل نمیرساند ،و یکی قدم به
قدم همراه تو میآید ،در هر قدمی راه و چاه را به تو مینمایاند و راههای
ضاللت که از یمین و یسارند جدا میسازد و به تو نشان میدهد .همه جا
بهمراهی تو است ،اگر بخواهی زمین بخوری زیر بازوی تو را میگیرد ،همراه
تو میآید تا تو را به منزل میرساند.
پس هادیان سه قسم میشوند :یکی آنان که راه را نشان بدهند و همراه تو
نیایند ،این هدایت اهل شریعت است که مسائل حالل و حرام را یاد میدهند
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و به تو میگویند که باید چنین بکنی ،چنین نکنی .و کسی این هدایت را
خوار نشمرد و گمان نکند که اهل شریعت هادی نیستند و خوار کند آنها
را .حاشا ،نمیبینی به تو نشان میدهند آنچه رضا و غضب خدا در آن است
و آنچه صالح و فساد تو و عالم در آن است به تو میگویند و راست و درست
هم میگویند ،اگر به کتاب و سنت بگویند .پس هادی خلقند و ایشان
خلیفگان پیغمبر و ائمه سالماهلل علیهماند .قولشان قول خدا است ،حکمشان
حکم خدا است ،ردشان رد خدا است به جهت آنکه روایت میکنند از خدا
و رسول .از رأی خود که نمیگویند ،میگویند از کتاب خدا ،اگر قبول
کردی کتاب خدا راقبول کردهای و اگر رد کنی کتاب خدا را رد کردهای.
میگویند از سنت رسول ،اگر قبول کردی سنت رسول راقبول کردهای اگر
رد کنی سنت رسول را رد کردهای .رد بر اینها رد بر پیغمبر و ائمه طاهرین
است سالماهلل علیهم .آنچه میگویند از احادیث میگویند و روایت از
احادیث میکنند ،اگر قبول کردی احادیث را قبول کردهای اگر رد کردی
احادیث را رد کردهای به جهت آنکه ایشان راویانند و رد راوی رد مرویعنه
است .پس نه بخاطرتان برسد که به اینهائی که حامل شریعتند بتوان به نظر
خواری نظر کرد ،یا اینها را بتوان حقیر شمرد .اینها حامالن شریعت
پیغمبرند ،واهلل العلی الغالب ـ که قسم از این باالتر نمیشود ـ که عدو ایشان
عدو آلمحمد است و عداوت ایشان نصب است .کسی که استخفاف کند
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به حاملین شریعت و علمای ظاهر شرع ناصب میشود ،احترام ایشان احترام
خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین است .کسی که در باره ایشان بد بگوید از این
جهت که حامل شریعتند و شیعه ظاهری هستند و بگوید اینها ظاهری هستند
و به این واسطه با ایشان عداوت بورزد واهلل ناصب میشود .ایشانند هادیان
در زمان غیبت لکن هادیان شریعتند و از حد تجاوز نمیکنیم و غلو هم
نمیکنیم اینها جای خود ،آنها جای خود.
مثلی عرض کنم ،کاسب از اسباب آبادی شهر است و باید او را بر کسب او
احترام کرد در این شکی نیست ،لکن حاال ببین آن کسی که عملش کسبش
در مس است آیا این کس با آن کسی که عملش در طال است چقدر فرق
دارد ! کدام یکی پاکیزهتر است و نجیبتر و باالتر است؟ معلوم است آن
کسی که دائم با طال معاشرت دارد عملش شریفتر است از این جهت مالها
گفتهاند شرافت هر علمی به قدر شرافت موضوع آن علم است .یعنی شرافت
هر علمی به قدر شرافت آن چیزی است که در او سخن میگویند .معلوم
است کسی که در نجوم سخن میگوید با کسی که فقاهت میکند و دین
خدا را میگوید و به مردم میرساند ،معلوم است که شریفتر آن است که
دین خدا را میگوید .باید دید این شخص در چه سخن میگوید ،مثال شرافت
شخص طبیب با شخص نانوا ،شرافت طبیب به قدر شرافت بدن انسان است
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و شرافت نانوا به قدر شرافت آن چیزی است که در او کار میکند و همان
نان است.
باری ،شرافت هر عالمی هم به قدر آن علمی است که در او سخن میگوید.
حاال بدیهی است و اینجا جای بیتوقعی نیست ،انسان نباید حق را پامال
کند .معلوم است کسانی که علمشان علمی است که احکام بدن مردم را به
مردم میگویند ـ و جمیع فقه احکام بدن مردم است ـ مثال مستحب است
سرمه کشیدن ،این از احکام چشم تو است .مسواک کردن از احکام دندان
است ،مو را گرفتن ،بدن را پاک و پاکیزه کردن ،همهاش احکام بدن است.
خر که فروختی اختیار فسخ تا سه روز است ،معامالت را اینطور بکن
اینطور مکن ،همه احکام ظاهر این دنیا است .پس عالمان به اینها علمای
شریعتند .پس آن علمائی که اصالح نفوس خالیق را میکنند آنها علمای
طریقتند و شرافت علمای طریقت بر علمای شریعت به قدر شرافت جان بر
بدن است .حق کسی را نباید ضایع کنیم ،هادی نفوس اشرف است از هادی
بدن .به قدری که جان بر تن شرف دارد علمای طریقت بر علمای شریعت
شرف دارند ولکن حاال زمان همچو زمانی است که عقل مردم به چشم
ظاهریشان است و چشمشان همه به اعراض است به این جهت علمای
شریعت قدرشان زیادتر بلند شده و علمای طریقت چون زاهدند و چشم از
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دنیا پوشیدهاند و گوشهای نشستهاند در پیش مردم قربی ندارند و نشانی هم
که در ظاهر ندارند زیرا که « داغ عشق بر دل ،داغ تقوی بر جمال باشد »
پس آن علمای طریقت از این جهت پژمرده و گوشهگیر و غیرمعروف شدند
و مردم حق ایشان را نشناختند وانگهی که طالب ایشان کم بود .آنها هادی
جان مردم بودند و هستند بدن را همه مردم میخواهند ولکن دلدار و
صاحبدل کم پیدا میشود ،از صد نفر یک نفر ،از هزار نفر یک نفر صاحبدل
پیدا نمیشود .خدا میفرماید ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب قرآن
متذکر کننده صاحبدالن است و میفرماید که قلیل من عبادی الشکور و
میفرماید و قلیل ما هم و همه جا مدح کم را میفرماید .پس آنها بسیار
کمند ،حتی آنکه میفرماید الناس کلهم بهائم اال المومن و المومن قلیل
المومن قلیل المومن قلیل المومن اقل من الکبریت االحمر و هل رأی احدکم
الکبریت االحمر مردم همه بهائم و چهارپایانند مگر مومن ،مومن کم است،
مومن کم است ،مومن کم است ،مومن کمتر از گوگرد سرخ است ،آیا
کسی از شما گوگرد سرخ را دیده است؟ پس طالبان آنها کم و مجالس آنها
چندان آمد و شد ندارد از این جهت حق ایشان مخفی مانده واال جاللت شأن
و علو مکان آن علما بر علمای شریعت عرض کردم مثل شرافت جان بر بدن
است.
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باز چیزی عرض کنم ،کارهای دنیا همهاش شلوغ شده ،مثال شخصی پیدا
میشود میگوید من مرشدم و سالک طریقتم و از شریعت چیزی نمیداند.
بینیش را نمیتواند پاک کند ،سبیلش را نمیچیند تا روی لبهاش بلکه تا روی
چنهاش افتاده ،دوغ که میخورد این موها توی دوغ جوالن میزند آنوقت
آنها را میبرد توی دهانش و میمکد .دیگر معلوم با آب بینیش هم مخلوط
است .هنوز نماز یاد نگرفته  ،به قول آن مردکه حاجی محمدی بوده میگفت
تا نستخینش را پیش مادرم یاد گرفتهام ،اینطورها است و باوجود این
میگوید من هادی علم طریقتم .و حاال که من میگویم هادیان طریقت
اشرفند از هادیان شریعت بسا اینکه کسی تعجب میکند که چطور میشود
همچو کسی اشرف از علما باشد ! تعجب میکند و حق دارد .من اینجور
مردمان را عرض نمیکنم ،بلکه نیست هادی طریقت مگر آن کسی که هادی
شریعت هم باشد ،عالم به علم شریعت هم هست و زیاده هم دارد این است
که سید مرحوم گاهی این شعر را به مثل میخواندند:
ما شیخ نادان کمتر شناسیم
یا علم باید یا قصه کوتاه
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شیخی که خودش طهارت و نجاست و نماز و روزهاش را نمیداند این چطور
هادی طریقت میتواند بشود؟ به قول شاعر:
تو کار زمین یکسره ساختی
که بر آسمانها بپرداختی

و باالتر از علمای طریقت علمای دیگر هستند و آنها عالمان به علم حقیقتند
و آنها دیگر صاحب علم شریعت هستند و صاحبان علم طریقت هم هستند،
صاحبان علم حقیقت هم عالوه هستند.
پس شما ان شاءاهلل گول نخورید اگر ببینید مثال درویشی به یک هیأتی بیاید
و ادعا کند که من از علمای حقیقتم و حال آنکه میبینی یک کلمه از دین
خدا نمیداند  ،یک کلمه از علم اخالق نمیداند ،ادعای وصول به حقیقت
میکند و یک دقیقه چائیش دور میشود تغیر میکند ،فحش میدهد ،سینی
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اسباب چائی را برمیدارد دور میاندازد ،ظروف را میشکند ،اسراف
میکند ،قبحش را نمیفهمد پس بدانید که اینها مزخرف است ،همه دکان
است و همه اسباب پول پیدا کردن است .این مردم مثل انواع حیواناتند در
طلب روزی ،یکی را میبینی کنج صندوقخانه خفت میکند یکتا موشی پیدا
کند بخورد ،یکی را میبینی توی صحراها و خرابهها میگردد تا کمین کند
یکتا مرغی گیر بیاورد آن را بخورد ،یکپاره دیگر کارهای دیگر میکنند و
هکذا هریکی با حیله از پی روزی میروند .خدا میداند نگاه که میکنم در
این مردم عبرت میگیرم ،میبینم این مردم را هم مثل حیوانات یکی را
میبینی عصائی بدست میگیرد و عبائی بر دوش و توی کوچه بنا میکند راه
رفتن و هی مثنوی خواندن و هی شعر خواندن ،این پول میخواهد .یکی دیگر
را میبینی باالی منبر میرود و هی بنا میکند موعظه کردن و فریاد کردن،
این هم پول میخواهد .یکی دیگر را میبینی سر صبح تا پسین چکش میزند،
پول میخواهد .یکی نانوائی ،یکی بنائی ،یکی شالبافی میکند ،همه پول
میخواهند .یکیش هم اینجور است که عبای نازکی بر دوش میگیرد و
عصای آبنوسی در دست و قدمهای کوچک کوچک برمیدارد و ال حول و
ال قوه اال باهلل میگوید .هریک به یک کلکی پول میخواهند لکن آنی که
خدا میخواهد بسیار بسیار کم است .آن همچو کسی است که اگر خدا از
پیشش برود غمین است ،خدا بدستش بیاید شادان است ،اگر خدا از دستش
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برود و ملک روی زمین را بدستش بدهی شادان نمیشود و اگر خدا بدستش
بیاید و ملک روی زمین از دستش برود غمگین نمیشود.
پس گول مخورید شما ،من حاال دیگر قریب سی سال است اینها را عرض
میکنم چشم و گوش شما را به برکت آلمحمد علیهم السالم باز کردهام،
شما گول مخورید .یکی را میبینی سکوت میکند این پول میخواهد ،یکی
پرحرفی میکند پول میخواهد .باورتان نشود که همین که سکوت کرد حاال
این به حقیقت رسیده است ،واهلل خدا میداند همین سکوت او دامی است
برای تحصیل دنیا .دین پیغمبر اینطور نیست که هر تائی یک طوری ،هر
تائی یک لباسی ،هر تائی یک اوضاعی سرپا کنند .باید علم و عمل تحصیل
کرد ،علم به فرمایشات پیغمبر و عمل به مقتضای آن فرمایشات و خداوند
عالم برای هریک از صاحبان شریعت و طریقت و حقیقت برای هریک از این
طبقات میزانی قرار داده ،عالماتی قرار داده و واضح است ،من نمیدانم
الحمدهلل چشم خودم باز است یا همه کس همینطور عالمات حق و باطل
را میفهمد؟ گمانم این است که عالمات حق و باطل بر احدی مخفی نباشد،
جمیع مردم آن را میشناسند ،راستگو با دروغگو مشتبه نمیشود ،هیچ آبی
با آتش مشتبه نمیشود مگر آنکه خود شخص غرضی داشته باشد که مثال
بخواهد خودش استاد بشود و مرشد شود و به نانی برسد یا اینکه این مرشد
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را امامزاده بکند و دنبالش بیفتد و آهوگردانش باشد و هی این آهو بگرداند
و هی آن گوله بزند و با هم بخورند واال اگر انسان غرضی نداشته باشد امر
بر او مشتبه نخواهد شد .چگونه مشتبه میشود؟ وصول به حقیقت را ادعا
میکند و نماز نمیداند! مسأله نمازش را نمیداند ،کسی که نمیداند چطور
باید نماز کند آیا این مشتبه میشود با اهل حق؟ چگونه ! مگر کسی را خدا
دستی کور بکند و این وقتی است که انسان غرضی داشته باشد.
پس صاحبان حقیقت آنها اشرفند از صاحبان طریقت و المحاله صاحبان
اخالق زکیه هم هستند و صاحبان علم شریعت هم هستند ،پس آنها از جمیع
مردم اشرفند و این جماعت مردم را میرسانند به حقیقت ،همه جا همراهی
میکنند تا میرسانند به حقیقت .و اما صاحبان طریقت در راه با تو همراهی
میکنند و تو و ایشان هر دو محتاجید به استاد حقیقت .و اما صاحبان شریعت
راه را از دور نشان میدهند نه بهمراهی تو میآیند و نه حقیقت را به تو
میفهمانند و این جماعت محتاج به هادیان طریقت هم هستند و هیچ الزم
نکرده به دانستن اینکه اقل حیض سه روز است و اکثرش ده روز ،آدم جمیع
اخالقش خوب بشود .پس بسا آنکه صاحب علم شریعت بایستی خدمت کند
پیش استادان طریقت ،و هر دوی این علما محتاجند به علمای حقیقت و باید
اغماض نکنند و کبر نکنند و باید بروند پیش علمای حقیقت و آنها حقیقت
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را به اینها بنمایانند .حاال آن حقیقتی که آنها را به آنجا میرسانند چیست؟
دیروز عرض کردم گمان مکنید آن حقیقت ذات خدا است یا کسی به ذات
خدا رسیده است ،یا ممکن است رسیدن به ذات ،چنانکه آن مردکه میگفت
که به حق رسیدهام ،به خودم میگفت .یک روزی میخواست تحویل بدهد
به من گفت بابا امروز آمدیم به تو اقتدا کردیم .گفتم اگر تو به حق رسیدهای
چگونه با کسی دیگر که پستتر است رتبه او از رتبه تو نماز میکنی؟ گفت
بابا من حق را در وجود تو میگذارم و به تو اقتدا میکنم .خوب مردکه !
اگر تو کسی هستی که میتوانی حق را در جائی بگذاری چطور اقتدا به
دیگری میکنی؟ در جوابش گفتم تو اگر میتوانی حق را در جائی بگذاری
همینطور میتوانی حق را برداری ،چطور با همچو کسی اقتدا میکنی؟ در
جواب به گمان خودش مسأله فقهی خواست جواب بگوید گفت یک دفعه
نماز جماعت با او عیبی ندارد .و همین شخص را گفتند ادعای خالقیت و
رازقیت هم میکرده لکن اینکه « من حق را در وجود تو میگذارم » خودم
از او شنیدم.
باری ،معنی وصول به حقیقت نه این است که کسی به خدا برسد ،مقصودم
این است که وصول به ذات خدا نخواهد شد .وصول به حقیقت ممکن است
اما وصول به ذات خدا ممکن نیست .هیچ میدانی حقیقت چیست؟ حقیقت
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آن است که حضرت امیر به کمیل فرمودند در وقتی که ردیف حضرت بر
یک شتر سوار بود ،به حضرت عرض کرد ما الحقیقه؟ حقیقت چیست؟
فرمودند مالک و الحقیقه؟ تو را چه به حقیقت؟ عرض کرد اولست بصاحب
سرک؟ آیا من اهل سر تو نیستم؟ فرمودند چرا تو اهل سر من هستی لکن به
اینطور که آنچه از من زیاد میآید و سرازیر میشود ،از آنها که سرازیر
میشود ترشحی به تو میشود .کمیل این را که شنید کوچک شد ،خضوع
کرد ،عرض کرد اومثلک یخیب سائال؟ آیا مثل تو کسی سائلی را محروم
میکند؟ حضرت بر او ترحم فرمودند و فقره به فقره حدیث را فرمودند ،و
هی آن عرض کرد که بیان را واضحتر بفرما فرمودند نور اشرق من صبح
االزل فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره یعنی این حقیقت نوری است که از
صبح ازل این نور تابیده ،صبح ازل که طلوع کرده نور آن صبح تابیده بر این
قابلیتهای مردم و این مردمی که حرکت میکنند و راه میروند جمیعا به آثار
آن نور است .حاال آیا هیچ فهمیدی این معما را که فرموده صبح ازل چیست؟
ازل خداوند عالم است جل شأنه ،اما صبح اینجا اشارهای است که آفتاب در
پشت کوه و زیر زمین پنهان است و چشمی او را نمیبیند ولکن آن نور و
شعاع آفتاب که میدمد از کوه ،آن صبح است .حاال این صبح صادق نور
آفتاب است ،پس خود آفتاب در پس کوه پنهان است ،شعاع او که از سر
کوه پیدا میشود آن را میگویند صبح .آیا دانستی که حضرت این را برای
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چه مثل آوردند؟ برای اینکه آفتاب ذات خداوند عالم جل شأنه از ادراک
خالیق بیرون است و پنهان است و هیچکس او را نمیبیند و او را ندیدهاند،
آن چیزی که از او پیدا است نور او است و آثار او است که پیدا شده .خدا
دیده نمیشود ولکن انوار خدا دیده میشود ،آیات خدا دیده میشود .پس
این صبح را مثل آوردند برای مشیت خدا که اگرچه خدا پنهان است ولکن
مشیت خدا که اول چیزی است که از آن آفتاب ظاهر شده ،آن مشیت صبح
صادق است که دیگر هیچ چیز پیشتراز آن از نور خدا ظاهر نشده .پس از
آن مشیت نوری افتاد در عالم امکان ،آن نور چه چیز است؟ آن نور وجود
پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله و آن است حقیقتی که در عرصه امکان
گفته میشود .شمس ازل ذات خداوند عالم است و نور شمس ازل ،صبح
مشیت است و نور این صبح مشیت بر چیزی پیش از این وجود مبارک نتابیده
است .پس وجود مبارک پیغمبر اول نوری است که به مشیت خدا پیدا شده
و اول هویدائی است که در عرصه امکان آشکار گشته و این نور دلیل آفتاب
پنهانی در پس حجاب است که کنت کنزا مخفیا که آن آفتاب پنهانی ذات
باشد فاحببت ان اعرف که صبح ازل باشد که همان مشیت است فخلقت
الخلق لکی اعرف که آن نوری است که از این صبح ازل تابیده .حاال این
نور چه کرده؟ میفرماید فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره این نور تابیده بر
جمیع قابلیتهای امکانی که نیست در جمیع امکان قابلیتی مگر اینکه آثار
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نور محمد صلی اهلل علیه و آله در آن گذارده شده از این است که آن حضرت
رحمت واسعه خداوند عالم است و از این است که فرمودند لیس االختالف
فی اهلل و ال فی اختالف در خدا و در من نیست ،پس حقیقت همان نور
محمدی است صلی اهلل علیه و آله  ،جمیع کاینات البد از اینند که نور پیغمبر
در وجود ایشان باشد و نمیشود که نباشد .این است که در زیارت جامعه
میخوانی سبحان اهلل ذی الملک و الملکوت یسبح اهلل باسمائه جمیع خلقه
منزه است خداوند صاحب ملک و ملکوت ،جمیع خلق تسبیح خدا را
میکنند به اسمهای خدا و جمیع کاینات باید تسبیح خدا بکنند و ان من شیء
اال یسبح بحمده و جمیع کائنات پیغمبر نیستند و از خدا آگاهی ندارند ،بدون
تعلیم پیغمبر نمیتوانند تسبیح خدا کنند و توحید خدا کنند من وحده قبل
عنکم پس هر جائی که ذکر خدا واجب است ذکر محمد باید با او قرین
باشد ،یافت نمیشود جائی که ذکر خدا باشد و ذکر محمد با او قرین نباشد.
پس اگر یهود کلمهای به دروغ بگوید ،یا نصرانی کلمهای به دروغ بگوید،
لفظ بیمعنی است .ال اله اال اهلل آنها هیچ معنی ندارد ،وانگهی هم که اگر به
لفظ ظاهری چیزی بگویند باز به جهت موسی و عیسی است که قرین
کردهاند و این دو ،دو وجه از وجوه محمدند صلی اهلل علیه و آله .
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این را بدانید این خلق اطالع بر غیب نداشتند و ندارند بجز اینکه کسی بیاید
و به ایشان خبر از غیب بدهد .حاال همانی که آمد و خبر از غیب داد همان
نبی است .پس هیچ مخلوقی خبر از توحید ندارد مگر اینکه محمد به او
آموخته باشد لقد جاءکم برهان من ربکم وجود مبارک پیغمبر برهان توحید
است ،اگر این بزرگوار لب بسته بود و هیچ نگفته بود احدی از مردم اطالع
از خدا نداشت .در همین ظاهر همه مردم سنگ میپرستیدند ،چوب
میپرستیدند ،تا آمد در میان قوم ایستاد در همه مجالس و محافل گفت قولوا
ال اله اال اهلل تفلحوا ال اله اال اهلل بگوئید تا رستگار شوید و از این جهت مردم
خداشناس و خداپرست شدند .پس همه جا اسم محمد با اسم خدا قرین است،
در جمیع بالد اسالم همه جا بر منارهها فریاد میکنند اشهد ان ال اله اال اهلل و
اشهد ان محمدا رسول اهلل و در تشهد میخوانی اشهد ان ال اله اال اهلل وحده
ال شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله در دعاها در خطبهها در هر
جائی اسم محمد با اسم خدا قرین است ،هر جائی ابتدا به توحید میشود باید
درود بر محمد فرستاده شود قرینند با هم اگرچه مردم یریدون ان یفرقوا بین
اهلل و رسله میان خدا و رسول خدا جدائی نمیتوان انداخت یا به این دلیلهای
ظاهری که عرض کردم یا به این جهت که رسوالن پیدائی خدایند و خدای
پیدا و خداوندگار مردمند پس بجز وجود پاک رسوالن  ،دسترسی به خدا
نیست .اگر رو به رسول کردی رو به خدا کردی ،اگر پشت به رسول کردی
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پشت به خدا کردی .اگر پیغمبر برود از میانه ،تو به کدام مشعر میتوانی
خدائی بفهمی؟ یا امر و نهی او را درک کنی؟ امر و نهی که به همین چشم و
گوش است و خدا هم که از جمیع اینها بیرون است ،بلکه از فکر و خیال تو
بیرون است.
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
وز هرچه گفتهایم و شنیدیم و «بلکه» خواندهایم

و خدا تکلیف ماالیطاق هم که نمیکند الیکلف اهلل نفسا اال مااتیها و چیزی
که «اتانا» وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله  .پس تکلیف نکرده
به ما از معرفت مگر معرفت محمد صلی اهلل علیه و آله پس همان است معرفتی
که به کار میخورد واال معرفت ذات خدا برای کسی حاصل نمیشود .در
حدیثی فرمودند انتم تلقنون موتاکم ال اله اال اهلل و نحن نلقن موتانا محمد
رسول اهلل به جهت اینکه همین که گفتی محمد رسول اهلل همین ال اله اال اهلل
را هم دارد اما آن توحید خشک هیچ دخلی به پیغمبر ندارد .پس ال اله اال
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اللهی که مردم میگویند نام محمد ندارد و محمد رسول اللهی که میگویند
اسم خدا درش هست  .مثال میگوئی سبحان اهلل دخلی ظاهرا به پیغمبر ندارد،
الحمدهلل دخلی به پیغمبر ندارد ،اهللاکبر دخلی به پیغمبر ندارد لکن صلوات
بر محمد و آلمحمد که میفرستی دخل به خدا دارد ،ذکر خدا هم شده.
ببین اللهم صل علی محمد و آلمحمد اللهم دارد که دلیل ذات است ،صل
دارد که ذکر مشیت خدا است ،علی محمدی که میگوئی رسول را ذکر
کردهای و آلمحمدی که میگوئی ائمه طاهرین و شیعیان را ذکر کردهای.
یک کسی در حضور امامی گفت «اللهم صل علی محمد و اهل بیته»
فرمودند بگو اللهم صل علی محمد و آلمحمد تا شیعیان ما را هم داخل کرده
باشی .در جائی دیگر هم به شیعیان فرمودند انتم من آلمحمد شما از آل
محمدید .پس اللهم صل علی محمد و آلمحمد یعنی خدایا رحمت بفرست
بر محمد و اهل بیت محمد و بر شیعیان ایشان پس از این جهت ثواب صلوات
از ثواب ال اله اال اهلل از ثواب سبحاناهلل ،از ثواب الحمدهلل ،از ثواب اهللاکبر،
از همه اذکار بیشتر است .در آن اذکار که میگوئی همه ارکان را در آن
نمیگوئی و در صلوات همه ارکان را میگوئی .حاال همچنین محمد
رسولاهلل را که تلقین میت میکنند همه چیز را دارد ،کفایت از ال اله اال اهلل
میکند ،همچنین اگر بگوئی علی ولیاهلل این کفایت از ال اله اال اهلل میکند،
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کفایت از محمد رسول اهلل هم میکند .علی یعنی چه ؟ یعنی خلیفه رسول
خدا .پس خلیفه دارد ،رسول دارد ،خدا دارد.
باری ،مقصود این بود که نور پیغمبر تابید بر جمیع قابلیتها بر همه هیکلها
تابید و توحید خدا بر آن هیکلها پیدا شد پس،
دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان باشد

پس آن آفتابی که در میان است که،
و فی کل شیء له آیه
تدل علی انه واحد
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آن نور توحید همان نور برهان رب است ،هر مطلبی که برهان برایش
میآوری معلوم است که دست تو به مطلب نمیرسیده که به برهانش اختصار
باید کرد .پس صاحبان حقیقت یعنی عارفان به وجود پاک محمد و اهل بیت
محمد صلی اهلل علیه و آله  .هرکس ایشان را به معرفت نورانیت شناخت او
صاحب حقیقت است و او واصل به حقیقت است .آنجا که میتوان رسید به
محمد و آلمحمد است صلواتاهلل علیهم ،دیگر به ذات خدا به هیچ قسمی
از اقسام نمیتوان رسید ،اگر به نور ذات میخواهی برسی که نور ذات ،وجود
پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله .
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ هفتگی ،آیه  :اهلل نور ...فقره  :یهدی اهلل لنوره  ، ...موعظه
سیودوم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و موالنا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و
منکری فضائلهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم جلشأنه درکتاب مبارک خود میفرماید :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.
در هفتههای گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره بود که
خداوند میفرماید یهدی اهلل لنوره من یشاء یعنی خداوند عالم هدایت میکند
بسوی نور خود هرکس را که میخواهد ،نور خود را به او مینمایاند و او را
به نور خود میرساند .معنی هدایت را در چند هفته عرض کردم ،پس شروع
میکنم به معنی این نوری که در این فقره است که میفرماید یهدی اهلل لنوره.
خداوند عالم جل شأنه ذاتی است قدیم و جمیع آنچه غیر از ذات خدا است
کال و طرا جمیع آنها حادثند .خدا است و خلق خدا ،دیگر چیز سیومی پیدا
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نمیشود چنانچه حضرت رضا علیه السالم فرمودند حق و خلق ال ثالث
بینهما و ال ثالث غیرهما پس ذات قدیم است و هرچه جز ذات خدا است
حادث است و خلق خدا .جمیع مخلوقاتی که هستند در رتبه مخلوقیتند و
هیچیک از اینها به رتبه خالقیت نمیرسند .برای اینکه ذهن شما نزدیک شود
و اندکی بفهمید نه اینکه برای خدا مثلی است عرض میکنم ببین چراغ است
و نور چراغ و دیگر چیزی واسطه میان چراغ و نور چراغ نیست و جمیع
این نورها در رتبه نورند ،به رتبه خود چراغ نمیرسند .آفتاب است و نورش،
نورها به او نمیرسند .حاال خلق و خداوند عالم ،خلق از رتبه مخلوقیت باال
نمیروند ابدا پس چون باال نمیروند خداوند اینها را در همان رتبه که هستند
آفریده و به اینها فرموده کن ،فکانوا و خداوند مخلوقات را از ذات خود
نیافریده حصهای از ذات خود نگرفته که مخلوقی بیافریند بلکه خداوند عالم
بود و هست و به امر « کن » جمیع موجودات را آفرید در رتبه مخلوقات در
مکان مخلوقات .پس مخلوقات نمیتوانند به ذات خدا برسند و نمیتوانند
ذات خدا را ببینند ،ممکن نیست برای هیچ مخلوقی که به ذات خدا برسد و
او را ببیند حتی پیغمبر آخرالزمان و مالئکه مقربان و پیغمبران و مرسالن و
مومنان ممتحنان ،هیچیک اینها به هیچ قسم به ذات خدا نمیرسند اگرچه من
این کلمه را مکرر عرض میکنم و به نظر سخنی مکرر میآید بسا کسی
بگوید فالنی چقدر این کلمه را میگوید ،از این غافلند که این کلمه اصل
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چگونه مطالب است.جمیع فضائل که هست همه فرع همین کلمه است،
اگر این کلمه درست شد جمیع مطالب برقرار میشود و اگر این کلمه
درست نشد جمیع مطالب فضائل نفهمیده میماند و این کلمه است فرق
میان ما و مذهب صوفیه و میان حکمای یونان زیرا که آنها میگویند مخلوق
ممکن است به رتبه خالق برسد ،میگوید از ریاضت میتوان اهلل شد و مذهب
آلمحمد نه چنین است ،هیچ مخلوقی به رتبه خداوند نمیرسد ،هیچ مخلوقی
خدا را درک نمیکند چه جای اینکه خدا بشوند .مذهب آلمحمد و دین
پیغمبر و آنچه قرار بر آن است این است که مخلوق خالق را درک نمیکند و
به خدا نمیرسد ،اینکه مسلم است و بدیهی است که مخلوق خالق را درک
نمیکند و به او نمیرسد ولکن اشکال در اینجا است که خداوند خلق را
برای معرفت آفریده و شنیدی که به ذات خدا نمیتوان رسید و درک آن را
نمیتوان کرد .پس اگر معرفت محال است پس نمیشود خدا مردم را برای
امر محالی بیافریند حاشا مثال مردم را برای پریدن آفریده باشد و حال اینکه
پریدن در قوه بشر نیست ،هرگز خدا همچو کاری نمیکند ،هیچ حکیمی
همچو کاری نمیکند چه جای خدا .پس خدا ما را برای معرفت آفریده و
معرفت ذات خدا هم که محال است؛ اشکال اینجا است.
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پس بعد از آنیکه فهمیدی که معرفت ذات خداوند عالم محال است پس ما
را برای معرفت ذات خود نیافریده به جهت اینکه محال است به ذات خدا
رسیدن و ممتنع است .نه این است که این که میگویم از راه ادب است یا
اگر بگویم مردم میترسند ،نخیر ،ممتنع است به ذات خدای یگانه رسیدن.
پس خداوند ما را برای امر ممتنع خلق نمیکند ،علت غائی امر ممتنع
نمیشود .پس ما را برای معرفت ذات خود خلق نکرده باید این معنی را اصل
اساس ایمان خود قرار بدهی چنانکه حضرت امیر صلواتاهلل و سالمه علیه
میفرماید الطریق مسدود و الطلب مردود دلیله آیاته و وجوده اثباته راه بسوی
ذات خدا مسدود است و طلب کردن ذات خدا مردود است ،یافتن ذات خدا
اثبات خدا است .پس از شناختن ذات خدا باید مأیوس بود ،پس ما را که
یقینا برای معرفت آفریده و برای خدمت و طاعت که ما را آفریده دسترسمان
کیست و چیست؟ رو به که بکنیم؟ حاجت از که باید بطلبیم؟ که را باید
بشناسیم؟ از این جهت خداوند عالم اگر ذات خود را از دیدار خالیق
محجوب کرده است ولکن نور خود را در میان خلق آشکار کرده .مثل
اینکه آفتاب اگرچه در آسمان چهارم است و دسترس مردم نیست و از اینجا
تا آفتاب چهار هزار سال راه است و مردم به ذات آفتاب و قرص آفتاب
دسترس ندارند لکن آفتاب نور خود را به زمین و در زمین انداخته ،اگر
دسترس به آفتاب نداریم برابر نور آفتاب میتوانیم برویم و بنشینیم و منتفع
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بشویم .حاال همچنین خداوند عالم اگرچه ذات او پنهان از ادراک خالیق
است ولکن نور او در میان خالیق هست و ما را برای معرفت نور خود آفریده
نه اینکه معرفت نور خود را بدل از معرفت خودش قرار داده .حاشا ،معرفت
خودش ممتنع است ما را برای معرفت نورش آفریده و ما را امر کرده به
روکردن به نورش و معرفت خودش ممتنع و محال است .چیزی که از ما
خواسته معرفت نورش است .برای این مثل واضحی عرض کنم.
شکی نیست که خداوند عالم در جانب مشرق نیست که تو رو به مشرق
کنی و در جانب مغرب و جنوب و شمال نیست که تو رو به این سمتها کنی
و تو هم بایستی که رو به او کنی و بایستی که به خاک مذلت روی خود را
برای او بگذاری .پس از این جهت در میان خلق برگزید خانهای را و جهتی
را و آن جهت را و آن خانه را رخساره خود قرار داد و حکم کرد که هرکس
دست نیاز بسوی این درگاه بگشاید دست نیاز بسوی من گشوده ،زیرا که
سوی من کعبه است و اگر چشم امید بسوی کعبه باز کند بسوی من باز
کرده .سخن بسوی کعبه بگوئی به من خطاب کردهای و اگر معامله با کعبه
بکنی با من کردهای .پس از این جهت کعبه شد قبله انام و درگاه فیض
خداوند عالم ،جمیع فیضهای خدا بسوی خلق از این کعبه بیرون میآید و
جمیع حاجات مردم از این کعبه بسوی خدا باال میرود .همچنین چون
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دسترس نبود به ذات خدا ،خدا در میان خلق نور خود را قرار داد و او را قائم
مقام خود کرد و او را قبله انام و باب فیض و رحمت خود قرار داد و به
جمیع مردم حکم کرد که این نور را بشناسند .نه خیال کنی این نور با خدا
قرابتی ندارد ،غریبه است و دخلی به خدا ندارد .خیر این نور خدا است،
نیست چیزی مگر پیدائی خدا و نیست چیزی مگر همان رخساره خدا و
معرفت او معرفت خدا و تو خدا را همینطور میشناسی نه طوری دیگر .بگو
ببینم تو که زید را میشناسی چطور میشناسی؟ همه عقال میگویند ما زید
را میشناسیم چطور میشناسند؟ حاال آنی که تو از زید میشناسی چه چیز
زید است؟ آیا رنگش را میشناسی؟ رنگ زید غیر زید است ،رنگش میپرد
سرخ میشود ،زرد میشود ،سفید میشود ،سیاه میشود .پس آن رنگ را که
دیدی عوض شد و هنوز زید زید است پس این رنگ زید نیست نمیبینی در
هر سنی رنگی داشت و زید همان زید بود؟ آیا شکل زید را میشناسی؟ شکل
زید غیر زید است ،شکل کوچکی او و شکل حاالئی او و شکل پیری او
غیر هم است و زید زید است در همه این احوال .پس شکل زید غیر زید
است و تو همان رنگ و شکل را دیدهای و میگوئی زید را میشناسم.
همچنین تو خدا را نمیبینی ،صفات خدا را میبینی و نور خدا را میبینی و
میشناسی و همینطور است شناختن خدا شناختن صفات او است .آیا نه این
است که شما امام زمان خود را میشناسید ،شما باید امامان خود را بشناسید
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و میشناسید دوازده امام را حاال که میشناسید نه رنگشان را دیدهاید نه
شکلشان را دیدهاید و باوجود این میگوئی من دوازده امام را میشناسم .پس
صفاتشان را میشناسی ،امیرالمومنین را میشناسی به امام بودن ،پسر عم
پیغمبر بودن ،به اینکه پدر حسنین است ،شوهر فاطمه است همین که صفات
علی را شناختی او را شناختهای .همچنین شما امام زمانتان را میشناسید،
مباشید مثل یکپاره نیمچه عارفها که میگویند ما امام زمان را ندیدهایم او
را نمیشناسیم این از جهالت است ،مگر رنگ امام تو بکار تو میآید؟ یا مگر
شکل امام تو بکار تو میآید؟ آیا نه این است که به هر شکلی که بخواهد
ظاهر میشود؟ آیا نه این بود که حضرت باقر سید سجاد شد و حضرت سید
سجاد حضرت باقر شد؟ آیا نه این است که حضرت امیر میفرماید انا الذی
اتقلب فی الصور کیف اشاء منم آن کسی که به هر صورتی که بخواهم ظاهر
میشوم .پس اینکه صورت امام را ندیدم حرف جاهالنه است زیرا که رنگ
و شکل امامت که به کار تو نمیآید بلکه صفات امام تو به کارت میآید که
آن را میشناسی میدانی که عالم به ماکان و مایکون است ،خلیفه ماضین
است ،موالی باقین است و همچنین سایر صفات او را که میشناسی زردی
و سرخی رنگ او را چه میکنی ،بلکه امام دلش بخواهد رنگش را زرد کند
یا سرخ کند ،آیا نباید اختیار داشته باشد؟ پس شناختن امام دخلی به رنگ و
شکل ندارد.
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و از آنچه عرض کردم اشکال عظیمی رفع شد در معنی آن حدیثی که از
پیغمبر روایت کردهاند که من رآنی فقد رآنی فان الشیطان الیتمثل بی شیطان
به صورت پیغمبر درنمیآید بلکه شیطان متمثل به هیچ امامی نمیشود ،متمثل
به هیچ مومنی نمیشود ،به صورت پیغمبری از پیغمبران درنمیآید .و چون
در نمیآید اگر کسی یکی از اینها را خواب دید همان را دیده .حاال بعضی
از علما درماندهاند و نفهمیدهاند معنی حدیث را و به خیالشان آن رنگ و آن
شکل ،امام یا پیغمبر است و هرکس پیغمبر را دیده باشد و در خواب او را
به همان شکل ببیند نمیشود شیطان را دیده باشد ،عرض میکنم میشود.
این حرف حرف بیمعنی است ،جمیع شماها پیغمبر خود را دیدهاید به جهت
اینکه شناسائی پیغمبر به رنگ نیست ،شناسائی پیغمبر به رنگ نمیباشد .حاال
پیغمبر تو رأیش قرار بگیرد رنگش را تیره کند میکند ،دلش بخواهد قدش
را به قد حضرت موسی و به بلندی آن بکند از پیغمبری نمیافتد .نه رنگ،
پیغمبر تو است نه شکل ،و تو پیغمبر را به رنگ و شکل نشناختهای بلکه
میشناسی که پیغمبر تو محمد بن عبداهلل است و مبعوث بر جن و انس و خلق
هزار هزار عالم ،و عالم به ماکان و مایکون و قادر به ماشاء و معصوم از
خطا و زلل و کامل مطلق است .اینها صفات پیغمبر تو است و تو میشناسی
اینها را .پس تو پیغمبرت را میشناسی ،تو عارفی به پیغمبر .بلی جماعتی
هستند که پیغمبر را نمیشناسند ،پیغمبر را میشناسند که جاهل است ،نادان
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است ،تنبکچیها را بدارد برای زنش تنبک بزنند .پیغمبری که سهو میکند،
نسیان میکند ،یا به رأی خود و اجتهاد خود حکم میکند ،همچو کسی
پیغمبر ما نیست و مبعوث از جانب خدا نیست و پیغمبر نیست .اگر کسی
همچو کسی را در خواب ببیند شیطانی است در خواب او آمده .آیا نه این
است که مسیلمه کذاب در ظاهر ادعای پیغمبری کرد و جاهل و نادان بود
و پیغمبر نبود بلکه شیطان بود به صورت او درآمده بود .پس همچنانکه در
بیداری شیطان ادعای پیغمبری میکند به همینطور شیطانی در خواب تو
میآید ،میگوید من رسول خدایم و جاهل و سهو کننده و خطاکار میشود.
پیغمبری که تو اعتقاد کردهای همان شیطان است ،یا پیغمبر نادان اعتقاد
کردهای شیطان است و هکذا سایر صفات ناقصه ،صاحب این صفات ناقصه
شیطان است.
شوخی اینجا به نظرم آمد ،طفلی از پدرش پرسید بابا دزد چطور به خانه
میآید؟ گفت شب که تاریک میشود مردم خواب میروند صدائی نمیآید
آنوقت دزد میآید .شب که نصف شد ،بیدار شد دید تاریک است و مردم
هم خوابند ،صدائی هم که نیست گفت بابا پاشو دزد آمد .حاال او هم
همینطور ،همچنین این پیغمبری که این اعتقاد کرده بود جاهل که هست،
عصمت که ندارد ،تنبکچی که هست ،یعنی تنبکچیها را نشان زنش
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میدهد ،سهو که میکند ،نسیان که دارد ،خود آن شیطان است .پس شیطان
بر آن کسانی که پیغمبر را نمیشناسند متمثل میشود به صورتی و ادعای
پیغمبری میکند ولکن برای کسانی که معرفت دارند و در بیداری گول
هیچکس را نمیخورند ،در خواب هم گول نمیخورند وانگهی که این کس
که اعتقادش صحیح است خواب که میرود روح او به علیین میرود ،شیطان
آنجا کجا بود؟ توجه به خدا کرده شیطان را کجا میبیند؟ ملک را میبیند .
در آن ملکی که روح مومن در خواب آنجا میرود در آنجا شیطان نیست.
پس اگر مومنی را خواب دید شعاع علی و شیعه علی را خواب دیده ،شیطان
آنجا کجا بود ؟ همچنین اگر خواب میبیند پیغمبر مرسلی را شیطان آنجا
کجا بود؟ همچنین از این طرف هم یک کسی اعتقادهای فاسدی در حق
شیخ داشته باشد ،مثال شیخ را خواب ببیند که ملکی بر سر او میزد و او را
عذاب میکرد ،این هم ممکن است شیطان به شکل شیخ ملبس یا منافق یا
کافر میشود .پس آنانی که اعتقاد فاسد در حق شیخ دارند میشود شیخ را
در خواب ببینند به صورتهای ناالیق .بلی شیخ احمدی که تو اعتقاد داری در
سجین است ،همچو کسی که تو اعتقاد داری ملعون ازل و ابد است ،حاال
در شب خواب دید مثال شیخ احمد را که مالئکه عذاب او را عذاب میکنند،
خواب دیده آن شیخ احمدی را که او اعتقاد دارد ،البته مالئکه او را عذاب
میکنند و آن شیطان است و در میان سجین منافق بسیارند و این شیخ منافق
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است و در خواب تو آمده ولکن شیخ صالح مومن متقی که از اشعه
امیرالمومنین است او در علیین است ،تو در این خواب او را ندیدهای .مثال
زیدی است در کربال و زیدی است در بغداد ،زید بغدادی را مست در کوچه
میگیرند و میبرند حد میزنند و زندانش میبرند ،تو میگوئی به چشم خود
زید را دیدم مست بود و او را گرفتند بردند حد زدند و زندانش کردند.
همچنین احمد نام کافر توی دنیا پر است ،آن که تو او را در خواب دیدی
که گرز به کلهاش میزدند ،آن احمد بغدادی بود ،احمد کربالئی نبود.
محییالدین عربی گفت پیغمبر را در خواب دیدم به من گفت دست از دامن
ابیبکر برمدار که این خلیفه من است ،همچو پیغمبری که در سجین است
و کذاب است و ابیبکر خلیفه او است او خودش شیطان است و به خواب
محییالدین هم او میآید همچو حرفها هم میزند  .پس میشود برای کسی
که پیغمبر را نشناسد شیطان به یک صورتی در خوابش بیاید و ادعای
پیغمبری کند از این جهت ابن عربی میگوید دیدم پیغمبر نشسته بود و ابوبکر
پیش روی او و عمر دست راست او و عثمان دست چپ او و علی آن دورها
آن پشت سرها گوشهای ایستاده بود .من پیش علی رفتم به علی گفتم هنوز
هم ادعای خالفت داری؟ معلوم است آن کسی که برای او کشف میشود
پیغمبر سجین است که اینطور است ،ابوبکر پیش روی او است و عمر دست
راست او و عثمان دست چپ او است.
صفحه | 509

پس از آنچه عرض کردم برای صاحبان فهم معلوم شد که شناختن امام زمان
دخلی به رنگ ندارد و همه شیعیان عارفند امام خود را میشناسند و بخواب
میبینند .حاال یک شب او را بلند خواب میبینند یک شب کوتاه ،یک شب
سفید رنگ یک شب سبز رنگ ،هر وقتی یک رنگی هر شبی یک شکلی
ببینند فرق نمیکند ،همه امام است خواب دیدهاند امام است و امامتش عوض
نمیشود ،هر رنگ و هر شکلی میخواهد باشد همان امام است ،همان علم
است ،همان قدرت است .محمد بن عبداهلل عوض نمیشود ولکن رنگ و
شکلش عوض میشود و رنگ و شکل که پیغمبر نبود و محمدیت او عوض
نشد ،عالمیت او به ماکان و مایکون که عوض نشد ،قدرت او که عوض
نشد ،جانشینی او برای خدا که عوض نشد.
پس پیغمبر در هر حالی پیغمبر است و به تغییر رنگی یا شکلی که تو در
خواب ببینی پیغمبری او عوض نمیشود .پس برطرف شد عذر آن جهالی که
میگویند ما امام زمان خود را ندیدهایم ،چرا ندیدهای؟ البته دیدهای .آیا
نمیدانی آن بزرگوار خلف و پسر امام حسن عسکری است؟ آیا نمیدانی امام
است و زنده است؟ آیا نمیدانی قادر است بر آنچه بخواهد؟ آیا نمیدانی
متصرف در ملک و ملکوت است؟ آیا نمیدانی شاهد بر خلق آسمان و زمین
است؟ البته میدانی .پس تو امام خود را میشناسی ،حاال که میشناسی
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شیطان پیرامون این خیال نمیگذرد و اگر در خواب میبینی خوابی است حق
و شیطان پیرامون این خواب نمیآید .بلی مگر در اثنای همین توجه تو به
امامی که او را میشناسی متوجه یمین و یسار بشوی ،آنوقت یک کجی
ناالیقی ببینی ،یا سخن منکری بشنوی ،این میشود ،ممکن است .مثل اینکه
در بیداری کنار امامت مجوسی ایستاده باشد و تو متوجه امام باشی ،گاهی
هم چشمت به آن مجوسی میافتد ولکن در آن آنی که به امام خود نگاه
میکنی شیطان آنجا نیست.
پس ان شاءاهلل از آنچه عرض کردم مسألههای بسیار برای بسیاری حل شد.
جمیع ماها امام خود را دیدهایم و شناختهایم و دانستهایم و آنی که شناختهایم
شیطان به شکل آن نمیشود.
باری ،مقصود اینها نبود ،مقصود این بود که معرفت زید معرفت صفات زید
است .پس معنی «میشناسم» در میان مسلمانان ،معرفت صفات است .پس
تو هم خدای خود را بشناس ،چرا نمیشناسی خدای خود را؟ پس خدا ما را
برای معرفت آفریده و معرفت خدا ممکن است برای ما یعنی معرفت صفات
و آن هم که ممکن است بشناسیم و آن انوار خود را که نشان داده وقتی که
آنی را که نشان تو داده شناختی همین است معرفت ،مثل اینکه معرفت زید
همان معرفت صفات او بود ،معرفت خدا هم معرفت نور خدا است و خدا را
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نوری باالتر از محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله نیست .هرکس آن نور را
شناخت خدا را شناخت ،واهلل نشناختهاند خدا را آنان که محمد را نشناختهاند.
نه به خیالت که یهودی خدا را شناخته ولکن پیغمبر را نشناختهاند ،حاشا.
معرفت خدا نیست مگر معرفت پیغمبر ،الفاظی است بیمعنی و کلماتی است
بیاصل .همچنین واهلل نصرانیان خدا را نمیشناسند ،کسی که عارف به نور
خدا و صفات خدا نیست نشناخته خدا را ،ذات خدا را که نشناخته صفات
خدا هم که محمد است او را هم که نشناخته .بلی مثل طوطی الفاظی چند
یاد گرفته و میگوید و اینها خداشناسی نیست .واهلل که سنیان نشناختهاند
خدا را و نیستند از اهل ال اله اال اهلل .آیا نشنیدهای که من قال ال اله اال اهلل
وجبت له الجنه پس این کلمه را اگر یهودی گفته یا نصرانی گفته یا سنی
گفته ،نگفتهاند .هرکس ال اله اال اهلل بگوید و راست بگوید و توی سینه او
معنی داشته باشد ،این شخص از اهل بهشت است و بهشت برای او واجب
است و معنی معرفت خدا معرفت پیغمبر است .آیا نه این است که در
زیارتشان میخوانی السالم علی حروف ال اله اال اهلل فی الرقوم المسطرات
پس این دوازده حرف و دوازده امام را هرکس شناخت خدا را شناخته،
هرکس نشناخت خدا را نشناخته .پس سنیان نیستند از اهل ال اله اال اهلل چرا
که این حروف را نمیشناسند .همچنین نشنیدهای در اسالم هفتاد و سه فرقه
است ،هفتاد و دو فرقه از اهل جهنمند ،پس از اهل ال اله اال اهلل نیستند و
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عارف به حق پیغمبر نیستند و آن یک فرقه ناجیه کسانی هستند که پیغمبر را
چنانکه بایست و شایست شناختهاند و کتاب به آن نازل شده و سنت به آن
شهادت داده به آنطور که واقعیت دارد .هرکس که پیغمبر و آل او و اولیای
او را شناخت خدا را شناخته ،قائل به ال اله اال اهلل شده و هرکس پیغمبر و آل
او و اولیای او را نشناخت خدا را نشناخته .آیا نشنیدهای که ائمه ثالث شروط
ال اله اال اهللاند .ال اله اال اهلل سه شرط دارد :یکی معرفت پیغمبر است ،یکی
معرفت ائمه طاهرین است ،یکی دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن
دشمنان خدا است .هریکی از این سه تا ثالث شروط ال اله اال اهللاند .پس
پیغمبر و ائمه و شیعیان را هرکس دارد قائل است به قول ال اله اال اهلل این
داخل بدیهیات مذهب شما است .آیا نه این است که هرکس محمد رسولاهلل
نگوید از اهل جهنم است؟ آیا نه این است که هرکس علی ولی اهلل نگوید از
اهل جهنم است؟ آیا نه این است هرکس دوست دشمن خدا و دشمن دوست
خدا باشد از اهل جهنم است؟ پس چون از اهل جهنم شد قائل به ال اله اال اهلل
نیست و حال آنکه هرکس ال اله اال اهلل بگوید بهشت بر او واجب میشود.
پس کسی قائل به ال اله اال اهلل است که پیغمبر را بشناسد و شناسائی پیغمبر
شناسائی خدا است و پیغمبر نور خدا است .میفرماید اخترعنا من نور ذاته و
فوض الینا امور عباده خدا ما را از نور ذات خود آفریده و امر بندگان خود را
به ما واگذارده .پس محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله نور ذات خدا است،
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پس این شد معنی آیه که یهدی اهلل لنوره من یشاء یعنی هدایت میکند خدا
بسوی محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله هرکس را که خواسته باشد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
 ،موعظه سیوسوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
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خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره بود که میفرماید
یهدی اهلل لنوره من یشاء و در آن ایام بطور تفرقه سخن گفته میشد و هر
هفته دو دفعه سخن گفته میشد و در این ایام اگر مشیت الهی قرار گرفته
شود بطور اتصال سخن گفته میشود و پیدرپی باید سخنها بیاید ولکن فایده
سخن گفتن گوش دادن و فهمیدن و یاد گرفتن است اگرچه قرار کلیه عالم
در این آخرالزمان این شده که در هر کاری صورت درست باشد و معنی
نداشته باشد مردم قناعت میکنند و به همان اکتفا میکنند هر چیزی را که
نگاه میکنی صورت دارد و معنی ندارد آخرت که مسلم است که صورت
بیمعنی است حتی دنیای اهل دنیا حقیقت ندارد و محض صورتست اگر
تعارفی است محض صورت است اگر آدابی است محض صورت است آنچه
هست در میان مردم از دنیا و آخرت محض صورت است دیگر هیچ اثری از
حقیقت در میان نیست وقتی دنیا چنین باشد و حال آنکه همت همه مردم بر
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اصالح دنیاست آخرت چگونه چنین نباشد و حال آنکه هیچکس همتی بر
آن ندارد چیزی است علیالرسم سنتی است که آبائمان به آن رفتهاند ماهم
باید همان طور برویم همه کارها همین طور شده.
حاال از جمله آنها جمع شدن و مسجد آمدن و اجتماع است لکن همین
صورت است آیا هیچ میدانید باطن این اجتماع چیست؟ باطن آن این است
که باید جمیع دلهاتان مجتمع باشد واال بدنها مجتمع و قلبها متفرق باشد
حاصلی ندارد هر وقت که دلهای شما به هم جمع شد اسم شما جماعت
است و نماز شما جماعت است و نشستن شما جماعت است واال همه شما
فرادی هستید و فرد فردید نعوذ باهلل در شما که نیست لکن در قاطبه مردم
این طور است که هرجا چند نفری مجتمع میشوند همه دشمنانی هستند در
صدد ایذاء و اذیت یکدیگر آیا هیچ میدانید باطن نشستن شما رو به روی
گوینده چیست باطن آن این است که مومنین باید جمیعا نظر به یک چیز
داشته باشند رو به یک جانب داشته باشند به یک راه بروند و طالب یک چیز
باشند وهکذا امثال اینها اگر چنین شد آن وقت همه مجتمعند و اال اگر
هریکی به راهی رود از برای خود آن باطن این صورت نیست اگرچه همه در
یک جا در ظاهر جمع باشند باطن آن صورت این است که همه بنده یک خدا
باشید امت یک پیغمبر باشید شیعه یک امام باشید طالب یک امام باشید و
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یک امام هم که میگویم همه دوازده امام است چراکه همه یک نورند و یک
روحند و اینکه جمیع شما سالک در یک مسلک باشید همه شما در یک دین
باشید یک کتاب را بخوانید یک اعتقاد داشته باشید اگر همچنین شد باطن
این صورت به عمل آمده است و فایده دارد و اال این کار بیمصرف خواهد
شد و آیا هیچ میدانید که باطن اینکه من پشت به قبله کردهام و رو به شما
و من قبله شمایم و شما قبله منید چیست باطن آن این است که آن کسی که
میگوید برای شما پشت او به قبله است و روی او به شماست حاال معنی این
حرف چه شد اما قبله آن طرف خدمت است چنانکه اگر کسی را حکم
کردند به تیمار اسبی آن اسب قبله او میشود یعنی رویش به آن اسب است و
باید رو به او کند و همچنین اگر کسی را امرش کنند به خدمت تازی باید
رویش به تازی باشد و خدمت تازی را کند و خدمت آن خدمت پادشاه است
لکن هر خدمتی به هرکس گفتهاند همان را باید بکند و همان قبله او و قبال
او باشد پس اینکه گفتم قبله من شمایید معنیش این بود که وقتی من مأمور
به تعلیم شما باشم باید روی من به شما باشد و چون روی من باید به شما
باشد شما قبله من میشوید و مقصود از قبلهای که گفتم این بود واال انشاءاهلل
عبادت میکنم خدا را وحده الشریک له لکن چون مأمورم رو به شما بکنم
پس شما قبله منید و همچنین شما باید رو به من کنید ولکن خدا را عبادت
کنید و مأمورید که گوش بدهید و رو به من داشته باشید و این است معنی
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اینکه گفتم من قبله شمایم یعنی روی شما باید به من باشد .آیا میدانید باطن
این چیست که من پشت به قبله کردهام؟ باطنش این است که شخص را
میگویند فالنکس پشت به سلطان داده این پشتکردن پشت اعتماد است
نه پشتی که پشت سر انداختن باشد مثال رسول سلطان پشت او به سلطان
است یعنی اعتماد او به سلطان است و روی او به خدمت است لکن کسی
دیگر هست که پشت به پادشاه میکند یعنی هیچ اعتنائی به حکم پادشاه
ندارد لکن پشت کردنی که سلطان تکیهگاه او باشد و اعتماد او باشد آن
درست است آیا نشنیدهای که برادر پشت برادر است پس پشت اوست یعنی
معین اوست و یاور اوست و اعتماد اوست پس باطن پشت کردن من به قبله
انشاءاهلل باید این باشد و باید چنین باشد و باید من متوجه این معنی باشم و
باید اعتماد من به خدا و امام زمان باشد و اینکه رو به شما میکنم این است
که از پیش خود نگویم و آنچه خدا و رسولم و امامم نگفتهاند نگویم و خودم
مدعی امری نباشم و ماها با این عنق منکسره چگونه میتوانیم مدعی امری
باشیم کمال ما در وقتی است که از جانب خدا بگوییم و آنچه میگوییم از
کتاب خدا و از سنت رسول و از طریقت ائمه طاهرین علیهم السالم بگوییم
اگر این کار را کردیم این کار ما باطنی پیدا میکند همچنین اگر جمیعتان
یک دل و یک جهت باشید و متوجه و طالب یک امر باشید باطن این صورت
معنی دارد و اال محض صورت است و معنی همراهش نیست و اگر معنی
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ندارد زحمت زیاد به خود ندهید که از راه دور بیایید و جا بر یکدیگر تنگ
کنید فایده و حاصلی ندارد اگرچه همینها را هم باید گوش بدهید و انشاءاهلل
عقال و دانشمندان و صالحان گوش میدهند .پس شما سعی کنید که جمع
شدنتان فایده داشته باشد و من هم سعی میکنم که سخن گفتن من فایده
داشته باشد آن وقت این اجتماعتان حاصلی و فایدهای خواهد داد.
پس اگر چنین شد و بنا شد که باطنی داشته باشد معلوم است این سخنها
سخنهای متصل است و باید به همه حرفها گوش داد و اول و آخر سخن همه
را باید شنید و اگر گوش ندهید سخن ناقص میشود و عیب پیدا میکند
چنانکه شنیدم که من وقتی موعظه میکردم و یک کسی میگذشته از گوشه
مسجد این موعظه بوده و من میگفتهام وقتی امام زمان ظهور میفرماید پشت
خود را به خانه کعبه میدهد و میفرماید هرکس میخواهد نظر کند به آدم
و شیث منم آدم و شیث به من نظر کند وهکذا نوح و سام تا آخر .این شخص
که میگذشته اول سخن را نشنیده بود که امام پشت به خانه کعبه میدهد و
میفرماید ،همینقدر شنیده بود که من میگفتم هرکس میخواهد نظر کند
به آدم و شیث نظر کند به من .این شخص رفته بود نقل کرده بود یک جایی
که من بگوش خودم از فالنی شنیدم که میگفت هرکس میخواهد آدم را
ببیند بیاید مرا ببیند هرکس میخواهد نوح را ببیند بیاید مرا ببیند .حاال
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همچنین اگر کسی ال اله را بشنود و اال اهلل را چرت بزند سخن ناقص شنیده
و کفر شنیده لکن وقتی گوش بدهد و بشنود همه را ،کلمه ایمان شنیده حاال
همچنین این سخنان سخنانی است متصل بسا کلمهای که میگویم و از غیر
میگویم بسا چیزی که میگویم حدیث است اگر کسی بحث دارد بر
صاحب حدیث بحث کند ،به من دخلی ندارد بسا کلمهای که تفسیر آیهای
از قرآن است اگر بحث داری برو به خدا بحث کن چه دخلی به من دارد پس
انشاءاهلل در این ایام متبرکه باید جمع کنید حواس خود را و چرت نزنید
چرت نزدنش هم چندان مایه نمیخواهد آدم کمتر که خورد کمتر بخار
میکند کمتر که بخار کرد خواب کمتر میرود و این روزه را خدا برای
ریاضت شما قرار داده و خدا خواسته در این ایام متبرکه حیوانیت و نباتیت
شما ضعیف شود و انسانیت شما قوت بگیرد ولکن وقتی روزه گرفتن،
اینطور باشد که آنقدر بخوریم که تخمه کنیم و تا ظهر بخوابیم آن وقت هم
برخیزیم بیاییم مسجد و باز در مسجد هم چرت بزنیم این هم از آن صورتهای
بیمعنی است پس روزه ما هم باید معنی داشته باشد و باید بدانیم این ایام ایام
ریاضت است و این ایام ایامی است که باید شما ریاضت بکشید پس ایام
ریاضت را باید به قاعده ریاضت عمل کنی اقال طوری بخوری و بیاشامی
که برای تو جوعی و عطشی باشد اگر این طور شد خواب تو هم کم میشود
وانگهی اگر شوقی برای متعلم و شاگرد باشد جمعه هم به مکتب خواهد
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رفت و دیگر خواب نخواهد رفت لکن وقتی علیالرسم باشد همین او بیاید
و ما هم یک چیزی بگوییم تا به قول عوام مشغولیاتی باشد روز شب بشود
این هم فایده ندارد به این خیاالت نه خود را زحمت بدهید نه دیگران را پس
باید ریاضت شما ریاضت باشد و در این ایام شما برای یاد گرفتن بیایید یاد
بگیرید و من هم برای یاد دادن بگویم ،لکن یاد گرفتن هم صورت بیمعنی
نباشد .یکی یاد میگیرد برای عرفان بافی یکی یاد میگیرد برای مجلس
آرایی یکی یاد میگیرد برای اینکه کوچکتری و شاگردی برای او بکنند و
لکن یکی یاد میگیرد برای عمل کردن برای اخالص تحصیل کردن برای
آخرت اگر این باشد خوب است پس انشاءاهلل شما سعی کنید که با شرایط
در این یک ماه در اجتماع بکوشید یعنی با هم مهربان باشید کینههای
یکدیگر را از دل بیرون کنید بزرگان وقتی میخواستند نماز کنند میخواستند
بگویند اهللاکبر جرأت نمیکردند بگویند اهللاکبر بلکه نگاه میکرد اگر در
دلش کبریائی و عظمتی بر کسی میدید و در دل رنجشی از کسی داشت
همه را بیرون میکرد پیش از نماز و حالل میکردند جمیع مردم را که هیچ
کبریائی در دل خود باقی نمیگذاردند بعد میگفتند اهللاکبر تا اینکه چیزی
از کسی در دل نداشته باشند و راست گفته باشند و بزرگان این طور کارها
میکردند از این جهت هم ترقی میکردند پس باید با هم مهربان باشیم و
بدانیم که کال غرض از این اجتماع ،اجتماع دلهای ماست پس در این ایام
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متبرکه که برگرد هم جمع میشویم همدیگر را عفو میکنیم و هرکس به
ما بدی کرده حاللش میکنیم و از او میگذریم وانگهی آیا تو میخواهی
مخاصمه با دوستان امیرالمومنین بکنی و ادعای این را هم داشته باشی که
اوالی من والوا و اعادی من عادوا این چهطور میشوی آیا تو میخواهی به
خدا تقرب بجویی به مواالت اولیای امیرالمومنین و کینه دوستان امیرالمومنین
را داشته باشی پس معلوم است دروغ میگویی میفرماید در حدیث که
دوست دار دوستان علی را اگر چه کشنده پدر و پسرت باشند و دشمن دار
دشمن علی را اگر چه پدر و پسرت باشد.
پس انشاءاهلل شما سعی کنید که امروز این صدقه را در راه خدا بکنید که
امروز همه برادران خود را حالل کنید و احقاد و کینههای یکدیگر را از دل
بیرون کنید وانگهی که همان طور که دیگری به تو بدی کرده تو هم به
دیگری بدی کردهای پس از بدی او تو بگذر تا خداوند عالم به ازای این،
توفیق به او بدهد و آن کس که تو به او بدی کردهای از تو بگذرد ارحم ترحم
رحم کن تا خدا هم به تو رحم کند وانگهی از جمله کسانی که ما حق او را
ادا نکردهایم خداوند عالم است و از جمله آنها که حقشان را ادا نکردهایم
پیغمبر است و همچنین ائمه طاهرینند و همچنین بزرگان دینند اگر ما به یک
حق جزئی از ما که ادا نشده مثال دور به من سالم کرده یا تعارفمان نکرده
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اگر ما نگذریم مستحق این نیستیم که خدا و رسول و ائمه از حقوق خود بر
ما بگذرند البته که حقوق آنها عظیمتر از این حرفهاست اما من که شما
شاهد باشید از جمیع حقوقی که بر دوستان داشتم گذشتم ،از جمیع حقوقی
که بر جمیع شما داشتم عفو کردم همه را حالل کردم و همه را پیشکش
شما کردم من که گذشتم شما دیگر اختیار دارید به هر حال باید حاصل
اجتماعتان این باشد که دلهامان با یکدیگر جمع باشد و با هم مهربان باشیم
واهلل که توحید در شما پیدا نمیشود مگر به اجتماع دلهای شما قسم به
صاحب توحید که توحید یافت نمیشود مگر به اجتماع دلها .چگونه میشود
اوال که توحید بدون نبوت نمیشود و جمیع توحید را باید در پیغمبر ببینی و
بشناسی اگر همه دلهای ما در پیش پیغمبر نباشد و گوش به سخن پیغمبر
ندهیم چگونه میتوانیم خدا را توحید کنیم پس همه باید مجتمع باشیم در
نبوت نبی و تصدیق نبی تا توحیدمان درست باشد همچنین جمیع ماها باید
مجتمع باشیم در امامان و توحید را از ایشان بگیریم من اراد اهلل بدأ بکم و
من وحده قبل عنکم پس واهلل توحید ندارند آنانی که قلبشان در امام متعدد
است و امامهای متعدد غیر از ائمه برای خود گرفتهاند پس باید مجتمع باشیم
در والیت ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم و همچنین باید مجتمع باشیم در
والیت اولیاء و عداوت اعداء پس بدانید که آن جماعتی موحدند که همه
مجتمع باشند بر یک دین بر یک کتاب بر یک سنت و همه بنده یک خدا و
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همه امت یک رسول و همه شیعه یک امام باشند و همه متوجه به یک جانب
و رو به یک قبله داشته باشند پس بدانید که موحد نمیشوید مگر اینکه جمیع
شما مجتمع شوید بر یک دین و یک طریقه .پس انشاءاهلل در این یک ماه
همت شما این باشد که دلهاتان با هم جمع باشد این را هم عرض کنم که
اگر یک روز بیایی یک روز نیایی سخن را نخواهی فهمید بجهت آنکه سخنها
متصل است نه این است که طالب جمعیت مردم باشم واهلل بحق امیرالمومنین
که از جمعیت این مردم خیلی گریزانم و شاید بعضی از رفقا این را فهمیده
باشند حتی اینکه توی خانه نماز کردن را به جماعت چندان میل ندارم لکن
برای خاطر شما عرض میکنم که اگر یک روز باشید و یک روز نباشید
سخن را نخواهید فهمید بجهت آنکه سخن اتصال به یکدیگر دارد حاال اگر
هر روز بیایید شاید فایدهای بدهد آن را هم اگر ضبط کنید و اگر ضبط نشود
که هیچ فایدهای ندارد اگرچه نوع این مقدمات را هر سال گفتهام و گفتهام
که باید ضبط شود باز هم کم کسی ضبط کرد و از این جهت هم کم فایده
کرد یعنی برای کمی فایده کرد و امسال هم عرض میکنم و میدانم که
فایده ندارد مگر برای کمی ولکن برای همان کم میگویم و اال چه بسیاری
که همین حرفها را هم حاال گوش نمیدهند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
 ،موعظه سیوچهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
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در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره بود که خداوند
عالم جلشأنه میفرماید یهدی اهلل لنوره من یشاء و کلمه اول این فقره را که
یهدی اهلل باشد عرض کردهام و شرح معنی هدایت و هادیان و کیفیت هدایت
را عرض کردهام اما کلمه دیگر که میفرماید لنوره در این فقره فرموده یهدی
اهلل لنوره من یشاء هرکس را که مشیت الهی قرار گرفته هدایت میکند او را
به راه خود و به نور خود و هرکس را خدا نخواست ،هدایت نخواهد شد
بسوی نور خدا .حاال نور خداوند عالم چیست که میفرماید یهدی اهلل لنوره
این نور چه چیز است؟ از برای نور معنیهای بسیار است اوال کلیه معنی نور
و جمله نور این است که نور چیزی است که خود او پیداست و روی هرچه
هم که افتاد او را هم پیدا میکند آیا نمیبینی که اگر در خانه ظلمانی چیزهای
چند گذاشته باشد از ظرفها و گلها و اللهها هیچ یک از آنها پیدا نیست و بعد
از آنیکه نوری آمد و روی آنها افتاد آن نور آنها را ظاهر میکند و مردم تمیز
میدهند میان ظرفها و گلها و اللهها .نور خودش پیداست و روی هرچه هم
افتاد از زیادی نور خود دیگری را هم پیدا میکند مثل مالداری که خودش
مال دارد و آنقدر هم زیاده دارد که دیگری را هم صاحب مال میکند این
معنی نور است کلیه حاال چیزهای بسیار است که این صفت را دارد که
خودش پیداست و روی هرچه هم افتاد آن را هم پیدا میکند و مقدمه دیگر
ضرور است که معنی پیدایی را هم بفهمیم چون مردم این طور گمان میکنند
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که پیدا همان است که برای چشم پیدا باشد و نه چنین است بلکه میشود
چیزی باشد که برای گوش پیدا شود آیا نمیبینی یکپاره صداها از گوش تو
خفی و ناپیدا است و یکپاره صداها هست که برای گوش تو پیداست و تو
به گوش خود میفهمی همچنین یکپاره چیزها برای بینی پیداست آیا نمیبینی
بینی تو یکپاره بوها را میفهمد و برای او پیداست که این چه بویی است و
یکپاره بوهاست که از برای بینی پیدا نیست و از برای آن ناپیداست همچنین
یکپاره مزهها برای ذائقه پیداست و یکپاره مزهها برای ذائقه پیدا نیست
همچنین المسه یکپاره چیزها برای او پیداست و به المسه ادراک میکنی آنها
را و یکپاره چیزها برای او پیدا نیست و همچنین یکپاره چیزها هست که از
خیال تو مخفی است و هرچه در او فکر و خیال میکنی درک نمیکنی و
یکپاره چیزها هست که برای خیال تو پیدایی دارد و خیال تو به محض توجه
به او او را ادراک میکند همچنین یکپاره چیزها هست که برای عقل تو
پیداست یا برای عقل تو مخفی است و هرچه عقل تو سعی میکند آن را
نمیفهمد و درک نمیکند .پس انشاءاهلل فهمیدی که پیدایی نه از برای همین
چشم باید باشد بلکه برای جمیع ادراکهای تو هست و همچنین ظلمت و
نور برای همه ادراکهای تو هست و برای همه ادراکها آن ظلمت خفی است
و ادراک تو آن را درک نمیکند و هرچه را که درک میکند برای او پیداست
و نورانی و روشن است پس فهمیدی که پیدایی مخصوص چشم تو نیست
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بلکه برای کل ادراکها هست و نور هم اقسام دارد نوری که برای چشم
است طوری باید باشد که چشم بتواند آن را ادراک کند و همچنین برای
گوش تو دیگر طور نوری بکار است و طوری باید باشد که گوش بتواند آن
را درک کند و برای ذائقه دیگر جور نوری بکار است همچنین برای هر
مدرک نوری مناسب آن مدرک در کار است پس برای عقل تو دیگر نوری
در کار است نوری عقالنی است و دخلی به اوضاع این عالم ندارد و همچنین
فکر و خیال تو نوری است فکری و خیالی و دخلی به اوضاع این عالم ندارد
پس برای هر ادراکی نوری است که دخلی به نورهای دیگر ندارد.
حاال از جمله اقسام نور و یک معنی از معانی نور که بجهت مناسبتی آن را
مقدم میداریم دین خداوند عالم است جلشأنه دین خدا نور است این است
که خدا میفرماید اهلل ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین
کفروا اولیاوهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات پس یکی از
معنیهای نور دین است دین خدا نور است بجهت اینکه خود این دین پیداست
و بر هرچه در ملک خدا افتاد این دین او را پیدا میکند حاال دین خدا پیداست
یعنی چه و گفتم پیدایی هر چیزی یکطوری است و برای چیزی است.
پیدایی دین خداوند عالم از برای عقلهای سلیم و عقلهایی است که به عادتها
و طبیعتها و شهوتها فاسد و ضایـع نشـده باشنـد ٭و قد ینکر العین ضوء
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الشمس من رمد٭ میبینی کسی را که چشم دارد و بسیار میشود که نگاه
میکند و میگوید آفتابی نیست حاال نقصانی در آفتاب نیست نقصان در
چشم است که میگوید آفتابی نیست و چون رسیدگی میکند میبیند که
نقصان در چشم اوست و همچنین عقل انسانی هم چشم اوست که خدا آن
چشم را در باطن و قلب انسان قرار داده و اگر این چشم کور شد به هیچ
وجه درک حق و باطل نمیکند و تمیز راه ضاللت و هدایت را نمیدهد با
وجودی که خدا میفرماید قد تبین الرشد من الغی به تحقیق که راه هدایت
و طریق حق واضح و بین است من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر پس خدا
راهش را واضح کرده ولکن از برای عقلهای بینا این است که خبط میکنند
قومی و میگویند دین را به عقل میتوان درک کرد و این خبط است چراکه
به هر عقلی دین را نمیتوان درک کرد بلکه به عقلی میتوان درک کرد که
کور نشده باشد و کج نشده باشد و قومی میگویند که دین را به عقل
نمیتوان درک کرد اینها هم خبط کردهاند چراکه به آن عقل نمیتوان درک
کرد که کور شده باشد اما عقلی که موافق عقل محمد صلی اهلل علیه و آله
بفهمد آن عقل از شرع و دین جدا نمیشود و آنچه آن حکم کند که نیکو
است خدا و رسول حکم کردهاند و میکنند که نیکوست و آنچه او حکم
کند که قبیح است خدا و رسول حکم کردهاند و میکنند که قبیح است و
سبب این است که خداوند عالم اول گوهری که آفرید عقل بود چنانچه در
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حدیث است در صفت عقل که اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش این
عقل اول خلقی است از روحانیین از جانب راست عرش که خدا او را خلق
کرد و به او فرمود ماخلقت خلقا احب الی منک من خلقی را خلق نکردم که
در نزد من دوستتر از تو باشد و آن عقل محبوب خداست فرمود بک اعاقب
و بک اثیب من به تو ثواب میدهم و به تو عقاب میکنم ایاک امر و ایاک
انهی امر و نهی را به تو میکنم.
باری مقصود این است که اول گوهری که خداوند عالم آفرید عقل بود و
آن عقل عقل کلی است و آن عقل محمد بن عبد اهلل است صلوات اهلل و
سالمه علیه و آله بجهت آنکه به اجماع جمیع مسلمانان از شیعه و سنی
حضرت پیغمبر اول ماخلق اهلل و اشرف ماخلق اهلل است و در میان مخلوقات
خلقی شریفتر و کریمتر از حضرت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله نیست و آن
عقلی که خدا آن را اول آفرید آن عقل پیغمبر بود و آن را دانا آفرید و آن را
خازن علم و حکمت خود آفرید بعد از شعاع آن عقل کلی عقل سایر
مخلوقات را آفرید و عقل جمیع صاحب عقالن شعاع عقل پیغمبر است و تو
میدانی شعاع آفتاب مانند آفتاب است و بر شکل و صورت آفتاب است و
همچنین ماه چنانکه در آئینه میبینی پس شعاع عقل محمد صلی اهلل علیه و
آله بر حسب عقل محمد و بر شکل و صفت عقل محمد است صلی اهلل علیه
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و آله پس چون آن بزرگوار را خدا عالم قرار داد به همه شرایع و احکام آن
شعاع او هم بر صفت اوست لکن اگر این شعاع در آئینه قابلیت تو ضایع
نشود اگر ضایع شد پیغمبر از آن بیزاری خواهد جست و آن را خواهد انداخت
مثلی برای این اینکه تو یک آئینه دست میگیری نگاه میکنی میبینی صورت
خود را دراز میگوید و یک آئینه دیگر دست میگیری صورتت را زرد
میگوید وهکذا یک آئینه دیگر صورتت را کج میگوید و یک آئینه نگاه
میکنی میبینی صورتت را یک صورت عجیب و غریبی میگوید و ضایع
میکند حتی آنکه اگر در آئینه شکستها باشد نگاه که میکنی بیست چشم
پیداست وهکذا ده ابرو بیست ابرو پیداست و حال آنکه تو یک شکل داری
و یک شعاع است وقتی آن یک شعاع آمد پیش آئینه خراب شد پس آئینه بنفش
صورت تو را بنفش میگوید و آئینه سیاه سیاه و آئینه زرد زرد پس بسا آنکه
آئینه اینقدر منحرف باشد که تو از او بیزاری بجویی چنانکه در فرنگستان
آئینهای محض تمسخر ساختهاند انسان که نگاه توش میکند صورت خوک
میبیند یا صورت سگ میبیند معلوم است که آئینه کج است که صورت
انسان را صورت سگ میگوید حاال انسان وقتی نگاه به آن کند و صورت
خود را صورت سگی ببیند معلوم است ازاو بیزاری میجوید حاال همچنین
نور محمد صلی اهلل علیه و آله بر صفت محمد است لکن وقتی در من و تو
افتاد اگر تغییر نکرد به عادتها و طبیعتها و شهوتها و غضبها و به همانطور
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که بوده هست بر صفت عقل محمدی خواهد بود پس آنچه پیغمبر پسندید
عقل من هم آن را خواهد پسندید و آنچه پیغمبر از آن بیزاری جسته عقل من
هم از آن بیزاری خواهد جست و سلیقه من میشود مثل سلیقه محمد صلی
اهلل علیه و آله این است که گفتهاند «کلما حسنه الشرع حسنه العقل» ولکن
اگر این عقل در پیش من متغیر شد و از آن صفای خود افتاد اول عقل بود
پیش من که آمد مکر شد حیله شد فکر در معاصی شد پیش من که آمد
اختراع شرابی شد اختراع زنایی شد اختراع عصیانی شد پیش من که آمد به
عادتها ضایع شد به سبب طبیعتها ضایع شد به سبب شهوتها ضایع شد همچو
که شد آن وقت پیغمبر این عقل را قبول ندارد و پیغمبر از این بیزاری میجوید
بجهت اینکه به شکل و صفت پیغمبر نیست آنوقت آنچه این عقل میگوید
پیغمبر بر خالف آن فرموده است از این جهت فرمودند آنچه سنیان میگویند
تو بر خالف آنها بکن آیا تو گمان میکنی سنیان دینشان بیبرهان است برهان
دارد ولکن الرشد فی خالفهم بجهت آنکه عقل در ایشان آمده ولکن کج
شده و حاال دیگر معتبر نیست و من که بقدر خودم تتبعی که کردهام در
مذاهب و در امتهای گذشته هیچ امتی هالک نشدند و عذاب بر هیچ امتی
نازل نشد مگر آنکه آن امت به عقل خود در دینشان راه رفتند و عقل و هوای
خود را پیشوای خود قرار دادند و هرکس عقل خود را پیشوا کرد گمراه شد
آخر تو از شکم مادر که بیرون آمدی نادان محض بودی و بحسب تربیت
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مربیان تربیت یافتی و عقل تو مانند عقل مربیان شد آیا نمیبینی که فرنگیان
بچههاشان را چون از طفولیت تعلیم میکنند که به سه اقنوم([ )]8[]8باید
قائل باشی و اعتقادت این باشد که سه خدا هست و اینها همه خداست که
به این شکلها در آمده و او هم هرجا میرود همین طور میشنود بزرگ که
شد عقلش همینطور میفهمد و غیر از این طور نمیفهمد حاال دیگر عقلش
به نصرانیت میرود بجهت آنکه آئینه قابلیت او کج شده و عقل در او که
میافتد او این طور کج میفهمد میبینی بر میدارد کتاب مینویسد بر رد
اسالم و دلیل هم میآورد آیا شما گمان میکنید که خود به خود کتاب
مینویسد خیر دلیل هم میآورد دلیل عقلی ولکن به عقلی که کج شده
همچنین طفلی تولد میکند در میانه یهود و پدر و مادر او را به یهودیت
میدارند چون بزرگ شد میبینی عقل او از پی یهودیت میرود و دلیلهای
عقلی میتراشد برای دین یهودیت همچنین آن طفل نادانی که در سنیان یا در
هفتاد و دو ملت اسالم بزرگ شده عقل او به تسنن میرود و به آن ملت باطل
میرود و دلیل عقلی برای حقیت باطل میتراشد این است که گاهی عرض
کردهام که دینی که از پدر و مادر گرفته باشی بکار نمیخورد حاال پدرت
گفته حکما باید پیش فالنکس درس بخوانی یا باید با فالنکس معاشرت
بکنی او گفته باشد معاشرت با هرکه کردی تأثیر میکند و عرض میکنم
آدم ده روز پیش ترسنده مینشیند ترسش زیاد میشود چنانکه با شجاع
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مینشیند شجاعتش زیاد میشود همچنین با سخی مینشیند سخاوت پیدا
میکند شخصی میرود پیش اصولی شش ماه درس میخواند میبیند سد باب
علم شد و عقلش همچو میفهمد که علم از دنیا مرتفع شد یکی دیگر میرود
ششماه پیش اخباری درس میخواند میبینی برای او دری باز شد از علم
بقدر مابین مغرب و مشرق و عقلش همچو میفهمد که به ظن نباید عمل
کرد این چه طور شد اال اینکه این شخص که با آن شخص مینشیند رنگ آن
را میگیرد و شکل و طبع آن را میگیرد و آن یکی با آن شخص مینشیند
رنگ و شکل و طبع آن را میگیرد پس اگر شما نجات میخواهید ملتفت
دین پدر و مادر خود نباشید و عادتهای خود را کنار بگذارید و طبیعتهای
خود را کنار بگذارید حاال پدر شما گفته از این راه برو از آن راه مرو بنشین
یک گوشه بدون غرض و از روی انصاف و تدبر فکر کن بگو مرا چه باید
کرد به چه دلیل من باید از این راه بروم آیا این دلیل شد که پدرم گفته یا
مادرم گفته یا قوم و قبیله من گفتهاند دلیل من چه چیز است این است که
در قبر از انسان میپرسند خدای تو کیست؟ میگوید اهلل ربی میپرسند پیغمبر
تو کیست؟ میگوید محمد نبیی آن وقت از او طلب دلیل میکنند اگر بگوید
شنیدم از او دلیلش را میپرسند اگر گفت از فالن و فالن شنیدم از پدر و مادر
و قوم و قبیلهام شنیدم از او نمیپذیرند .این دلیل نمیشود که من در بلد شیعه
تولد کردهام پس اطفال سنیان از این قرار باید معذور باشند که ما هم در بلد
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سنیان تولد کردهایم .مگو حاال دین شیعه بر حق است و دین سنی باطل است
این را بعد از آنیکه پدرت گفته و تو یاد گرفتهای حاال این را به تقلید پدرت
میگویی و این از روی بصیرت نیست شخص سنیای میخواست با شیعهای
در حقیت مذهب خودش حرف بزند به او گفت باش تا برای تو فضیلتی از
عمر بگویم روزی عمر آمد پیش پیغمبر سالم کرد پیغمبر فرمودعلیک السالم
یا عمر آن شخص شیعه گفت دیگر بس است باقیش معلوم شد کسی را که
پیغمبر به او بگوید عمر دیگر همین بس است و گوش به سخنش نداد.
باری وقتی بنا شد انسان این را بر خود بگذارد که من باید در این دین باشم
دیگر نمیشود به او این حرفها را بزنی ولکن وقتی پیش این حرفها میآیی
میبینی واقعا آدم از کجا بفهمد حقیت مذهبی که در دست دارد و این حرفها
را که میزنم بسا آنکه عامی وحشت میکند و خیال میکند که من میگویم
دست از دین تشیع بردار نه چنین است ،نمیگویم از تشیع دست بردار من
پیش از این حرفها فکر کردهام و تفحص کردهام و فهمیدهام دین تشیع بر
حق است تو هم سعی کن و بفهم و وقتی تفحص کردی و سعی خود را
کردی خواهی فهمید که دین تشیع برحق است.
باری مقصود این بود که انسان روز اول نادان است و او را پدر و مادر
وامیدارند به عادتهایی چند از وقتی که زبان وامیکند بنده کیستی؟ بنده
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خدا .امت کیستی؟ امت محمد .شیعه کیستی؟ شیعه علی و عادتش میدهند
که هر وقت میخواهد دروغ نگوید قسم بخورد به سر علی و هر وقتی که
میخواهد دروغی بگوید به علی قسم نخورد مثال .پس این پدر و مادر یکپاره
طبیعتها را به ارث میدهند به اطفال خود و بجهت معاشرتی که با آنها میکنند
آن طبیعتها را پیدا میکنند غالبا و میبینم مردم را که هرچه پدرشان دوست
میدارد آنها هم همان را دوست میدارند و با هرکه پدرشان آشناست او هم
آشنا میشود و این بجهت آن است که پدر پیش بچه خیلی بزرگ است و
عظیمالشأن است میبیند جمیع حاجات او را پدر برمیآورد و چون چنین
است حاال دیگر از هرکه گفته بترس این پسر فهمیده که اینجا جای ترس
است و با هرکس گفته تعارف کن این پسر فهمیده اینجا جای تعارف است
دیگر غیر از آن نمیفهمد اگر بگویی چرا چنین کردی میگوید انا وجدنا
اباءنا علی امه و انا علی اثارهم مقتدون پس بسیاری از مردم چون پدر در
نظرشان عظیم است آنچه پدر گفته است یا آنچه مادر گفته است یا آنچه
معلم گفته است همان را یاد میگیرند دیگر وقتی هم که بزرگ میشوند
صاحب طبیعت پدر و مادر میشوند و صاحب طبیعت هلل و دده و معلم
میشوند همچنین یکپاره ناموسها قراردادهاند از برای اطفال از بچگی در
نظراو مثال قرار دادهاند که فالنکس باید اعلم از کل باشد و این هم اعتقادش
این شده و حاال هیچ الزم هم نکرده که هرکس اعلم از توست تو اطاعت او
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را بکنی چه بسیار اعلم از تو که برای تو جایز نیست اطاعت آنها مثل این
فرنگیان که این همه دقایق و صنعتها بکار بردهاند و تدابیر کردهاند همه از
تو اعلمند و کافر هم هستند و این همه سنیان که اینهمه علوم دارند حاال
اطاعتشان نباید کرد .بوعلی سینا با اینهمه فهمش زیدی بوده پس نه این
گول را باید خورد که حاال که فالنکس اعلم است من باید اطاعت او را
بکنم چراکه خیلی اعلم از تواند که به درک اسفل میروند همچنین یکپاره
شهوتها و محبتها پیدا میشود مثال رفیقی در میان شیعه دارد به رفاقت آن
رفیق شیعه میشود خیلی میشود که گبرها عاشق مسلمانان میشوند حاال
حقیت و بطالن به این معلوم نمیشود اگر شخصی رفیقش همچو دینی یا
همچو مذهبی داشته او هم باید به مذهب رفیقش باشد چهبسیار غضبهایی
که مردم از پی آن میروند .پس حقیت و بطالن به شهوت و غضب ما نیست.
پس ان شاءاهلل از آنچه عرض کردم یافتید که عقل انسان بسیار میشود که
خراب و ضایع میشود به اینگونه چیزها ،و عقل غالب مردم خراب است.
مگو عقل علما خراب نیست عقل آنها هم خراب است اگر خراب نشده بود
چرا با هم مختلف میشدند چون مختلف شدهاند معلوم است عقلهاشان عیب
دارد که هرکدام غیر هم میفهمند و این عیبها را خود آدم بر نمیخورد مگر
بعد از آنیکه گفتند میبیند همینطور است .پس دین خدا را به عقل خود
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قرار مدهید زیراکه این عقلها هیچ اعتبار ندارد پس دین خدا موافق عقل
هست ولکن موافق عقل محمد و عقل کسی که عقل او موافق عقل محمد
است او هرچه بفهمد درست است .آیا میدانی که کی عقلش موافق و مطابق
عقل محمد است؟ آنکس که بر هیئت و شکل و صفت محمد است صلی
اهلل علیه و آله جمیع صفات او که مطابق با صفات محمد شد جمیع حرکات
او که مطابق با حرکات محمد شد این قابلیتی است مستقیم؛ حاال دیگر آنچه
در این بیفتد حق است و راست و درست .پس در اینوقت جمیع خطورهای
خاطر این کس و جمیع علمهای این کس مطابق میشود با علم پیغمبر،
آنوقت میشود از جمله آنها .آیا میدانی میشود از جمله آنها یعنی چه؟
نشنیدهای که فرمودند سلمان منا اهل البیت فرمودهاند صار سلمان من العلماء
النه رجل منا اهل البیت سلمان از علما است فرمودند نحن العلماء و شیعتنا
المتعلمون و سلمان از جمله علما میشود بجهت آنکه تابع محمد و آلمحمد
علیهم السالم شده است در جزئی و کلی بجهت آنکه شیعه است و شیعه
کسی است که مشایعت میکند محمد و آلمحمد را در جمیع اعمال و افعال
و احوال و اقوال .شیعه یعنی مشایعتکننده پس کسانی که عاصیند آنها
مشایعت پیغمبر نکردهاند و از راه او نرفتهاند پس شیعه مانند سلمان است که
مشایعت کرده و همینکه مشایعت کرد به راه او میرود همینکه به راه او
رفت بسوی مقصد او رفته همینکه بسوی مقصد او رفت به مقصد او میرسد
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و همینکه به مقصد او رسید با او محشور است .البته در قرآن خواندهای که
میفرماید قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل بگو ای محمد اگر
شما خدا را دوست میدارید متابعت مرا کنید تا خدا شما را دوست دارد
همینکه خدا شما را دوست داشت شما میشوید حبیب اهلل چنانکه محمد
حبیب اهلل است و چنانکه آل محمد احباء اللهند شما هم حبیب خدا میشوید
آنوقت از جمله ایشان میشوید آیا در دعا نخواندهای که ال حبیب اال هو و
اهله حبیب اللهی جز محمد و آلمحمد علیهم السالم نیست پس شیعیان هم
چون از اهل بیتند احباء اللهند.
خالصه ،مطلب ما این بود که دین خدا از برای عقل ظاهر است .اول مطلب
این بود که دین خدا نور است و نور آن است که ظاهر باشد و برای عقل
ظاهر است لکن برای عقلی که مطابق و موافق پیغمبر باشد دین خدا برای
همچو عقلی پیداست چنانکه برای پیغمبر پیدا و هویداست.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

صفحه | 539

*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
 ،موعظه سیوپنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته سخن در این فقره از آیه بود که یهدی اهلل لنوره من یشاء و
در این فقره هم سخن در معنی نور بود و عرض کردم که نور چیزی را
میگویند که خود او پیدا باشد و بر هر چیزی هم که افتاد آن را هم پیدا بکند
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چنانکه نور آفتاب خودش پیدا است و به در و دیوار هم افتاد پیدا میشود و
اگر نور آفتاب برود پی کار خود در و دیوار مخفی میشوند .و عرض کردم
که نور اقسام بسیاری دارد از جمله آنها یکی دین خداوند عالم است جلشأنه
که دین خداوند عالم نور خداوند عالم است چراکه این دین خودش پیداست
و پیداکننده هر چیزی است که این دین در او پیدا شد .اما خودش پیداست
عرض کردم که برای عقلها پیداست یعنی هر عقل درستی میفهمد که این
دین دین درستی است .ببین در این دین چهچیز است که عقل انسانی از او
بدش بیاید؟ ببین هیچ عقلی در این دین چیز قبیح منکری میبیند؟ اما عباداتی
که در این دین قرار داده اشرف آنها نماز است ببین این نماز چه نعمت بزرگی
است که تو روزی پنج مرتبه بیایی پیش آفریننده خود بایستی و او را ثنا و
تهلیل و تمجید کنی ،از برای او کرنش کنی و به خاک نیاز بیفتی و از او
طلب آمرزش گناهان خود کنی .ببین از این چیزی بهتر است؟ خدایی که تو
را از عدم بوجود آورده و تو را از نطفه حالی به حالی کرده و تو را در شکم
مادر روزی داده و از تو دفع بالیای جن و انس را کرده آیا تو نمیخواهی
شکر این را بکنی؟ البته عقل میگوید بینی و بین اهلل قانونی است بسیار
درست .نماز را ببین متعدد قرار داده برای اینکه دین خدا را فراموش نکنی.
این نفوس ماها که همه در دنیا فرو رفته اگر این نماز متعدد نبود و به کیف
خودمان بود اسم خدا از میان میرفت .عالمت تدین حاال نماز است اما زکوه
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و خمس که مدتی است مرده آن قدیمیها یک حرفی میزدند آن هم تمام شد
مصلحت ندیدند موقوف کردند مثل فرنگیها که جمع شدند در مشورتخانه
گفتند نماز حاصلی ندارد .اما یکی دیگر جهاد است که آن هم در میانه
نیست میماند حج آن هم که خرج دارد زحمتی دارد و همهکس هم نمیرود
آحاد مردم میروند و آنهایی هم که میروند بسیاری از پی تجارت و منفعت
و معامله میروند اگرچه طوری شده که الحمد هلل رب العالمین به فضل و
کرم خدا توی ماها ـ توی شیخیه ـ حاجی از همهجا بیشتر پیدا میشود .باری
آن هم بالنسبه به جاهای دیگر واال همهکس حج نمیرود .و اما روزه این
روزه هم عبادت پنهانی است امری است مخفی اسالم بواسطه روزه بر پا
نمیشود اما آنیکه اسالم به آن برپا میشود آن نماز است که روزی پنجوقت
در عبادتکدههای اسالم حاضر شوند و جمع شوند و همه دست نیاز بسوی
خدای خود دراز کنند و چشم نیاز بسوی خدای خود بگشایند حمد کنند ثنا
کنند کرنش کنند به خاک مذلت بیفتند در پیش خدای خود .ببین چه عمل
پسندیدهای است این نماز! ببین عقل چطور این را میپسندد! این مردکه
گبری که اینجا آمده بود گفته بود که از اسالم چیزیشان را که من پسندیدهام
نماز است عقل این کار را میپسندد .اینکه نماز که اینطور در نزد عقل
پسندیده و ظاهر است.
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از آن جمله در این دین روزه قرار داده برای تو ،ببین این روزه چه امر عظیمی
است مردم از این روزه غافلند و کأنه این روزه برای آنها قلونی و تحمیلی
است یکپارهای که به بهانهها از زیرش بیرون میروند و غافلند از اینکه چقدر
مصلحت مردم در این است .اما منفعتی که به مزاج و بدن شما میکند این
است که در تمام ایام سال میخورید و میآشامید و در بدن شما اخالط بسیار
زیاد میشود و آن اخالط سبب امراض میشود ،خداوند عالم در سال سیروز
ایام ریاضت قرار داده که در این سیروز ریاضت بکشید و گرسنگی بر مزاج
شما مسلط شود تا اخالط شما بسوزد .اگرچه اینها به کار عوام نمیآید لکن
به کار متوسطین و خواص میآید همینکه حرارت معده و آن قوه هاضمهای
که در معده هست غذایی میبیند متوجه او میشود و بیکار نمیماند متوجه
غذا میشود و غذا را هضم میکند وقتی که غذایی ندید متوجه اخالط
میشود بنا میکند اخالط فاسده را تحلیل بردن اخالط فاسده که تمام شد
مزاج تو صحت پیدا میکند .جمیع اطبا و جمیع عقال این را تصدیق میکنند
که انسان در سالی یک مرتبه این ریاضت را باید بکشد چنانکه آن اطبائی
هم که دین نداشتند گفتهاند آدم باید هفتهای یک مرتبه انگشت بزند و قی
کند .یک چیزی فهمیدهاند و عقلشان نرسیده چه بگویند اینطور گفتهاند.
ببین خداوند چگونه قرار داده که در هر ده روز یک روزه مستحب کرده.
پیغمبر در ماهی سه روز روزه را سنت قرار داده چنانکه دو برابر نماز واجبی
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سنت قرار داده .همچنین روزه ماه مبارک را خدا فرض کرده و در ماهی سه
روز هم پیغمبر سنت قرار داده یکی پنجشنبه اول ماه را یکی پنجشنبه آخر ماه
را یکی چهارشنبه وسط ماه را به حکمتهایی که طول میکشد .حکمتش
بطور اختصار اینکه هر عذابی که بر امم سابقه نازل میشد در روز چهارشنبه
نازل میشد پیغمبر خواست تو روزه باشی تا خدا بر تو رحم کند .اما پنجشنبه
چون جمیع اعمالی که در ایام هفته میشود در روز پنجشنبه آنها را عرضه
میکنند به خدا و خدا حکم میکند در آنها اگرچه خدا همیشه میبیند لکن
روز پنجشنبه یک حکم جمعی دارد که آن را روز پنجشنبه میکند ،پیغمبر
خواست که در آن روزی که روز عرض اعمال است تو روزه باشی تا حکم
نیکو درباره تو بشود .باری پیغمبر در ماهی سه روز روزه قرار داده که ده
ماه سی روز میشود و روزه ماه شعبان را هم سنت قرار داد و این ضعف ماه
رمضان میشود یعنی دو برابر ماه رمضان .چنانکه نماز نافله را هم دو برابر
نماز واجبی قرار داد .باری مقصود این بود که در هر ده روز سنت کرده که
انسان روزه بگیرد بجهت آنکه میخواست که اخالطی که در این ده روز در
بدن جمع میشود روزه که گرفت بدن او از اخالط پاک شود و بدن که از
اخالط پاک شد مزاج صافی میشود مزاج که صافی شد شیاطین کمتر
وسوسه میکنند باعث این میشود که سینهها از وسوسه پاک شود .نمیدانم
که از نکتههای این شریعت مقدسه چه عرض کنم.
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همچنین از جمله خصلتهای شیاطین این است که هرجای کثیفی که دیدند
سکنا میکنند طبیعتشان اینست همانطور که مرغ دانه میخورد و طبیعتش
اینست و گوسفند علف میخورد و طبیعتش اینست بعض مرغها طبیعتشان
اینست که بر سر درخت منزل کنند بعض حیوانات طبیعتشان اینست که روی
زمین منزل کنند خنفساء([ )]9[]9دلش میخواهد توی خاک و زیر زمین
منزل کند همچنین شیاطین طبیعتشان اینست که هر جایی نجس است مثل
خال هر جایی کثیف است مثل سر حمام آنجاها سکنا کنند آنجاهایی که
خاکروبه میریزند اطراف خانه که نجاست جمع میشود همچو جاها منزل
میکنند و آنجا را دوست میدارند و از آن گند و بو خوششان میآید مثل
جعل([ )]10[]10که از بوی فضله خوشش میآید پس این شیاطین
میگذرند و هر جایی که کثیف دیدند گندیده دیدند سکنا میکنند و مالئکه
بر عکس شیاطینند هر جایی که طیب است طاهر است بوی خوش از آنجا
میآید کتابی است حدیثی است مالئکه طبیعتشان اینست که آنجا نازل
میشوند و سکنا میکنند از اینجهت کسانی که میخواهند با مالئکه رابطه
پیدا کنند جای خلوتی اختیار میکنند بخور بوی خوش میدهند نماز میکنند
ذکر میکنند همچو که کردند مالئکه نازل میشوند.

صفحه | 545

حاال برویم بر سر مطلبی که بودیم آن اخالط فاسده گندیده که در بدن انسان
جمع میشود شیاطین به این اخالط که میرسند جایی مناسب طبعشان
میبینند سکنا میکنند این حرفها را بجز حکیم و کسی که خداوند چشم او
را باز کرده باشد دیگر کسی نمیفهمد و لذتش را نمیبرد.
باری این شیاطین میآیند و در آن اخالط منزل میکنند همینکه شیاطین
داخل بدن شدند فساد میکنند این اخالط هم که جمع شد فساد میکند
حکما و گندیده و متعفن میشوند و الزم نیست که همینکه خلط گندید
حکما تب بشود گاه است خلطی میگندد و عضوی فاسد میشود و ناخوشی
دیگر پیدا میشود و بسا آنکه تب هم نمیآید گاه است عضو مخصوص را
فاسد میکند و این کلمه را برای این گفتم که اگر طبیبی در مجلس باشد
بداند که ناخوشی غیر از تب هم از گندیدن اخالط عارض میشود .باری
مقصود اینست که اخالط که جمع شد فساد میکند شیاطین از اینجا که
میگذرند میبینند مجمع کثافتی است از این جهت در رگ و پی که خون و
کثافت است سکنا میکنند .از این جهت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله که
طبیب نفوس بود خواست برای این اخالط بدن تنقیهای قرار بدهد که این
اخالط فاسده بسوزد و شیاطین از بدن بیرون روند .آیا نشنیدهای که اول ماه
رمضان که میشود شیاطین را غل میکنند؟ چون دیگر جایی در بدن مومن
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پیدا نمیکند که برود وسوسه کند دستش بسته میشود غل میشود .پس وقتی
این خاصیت برای روزه حاصل میشود و شیاطین از بدن بیرون میروند که
این شخص به قاعده ریاضت روزه بگیرد نه آنقدر شب بخورد که روز تا
پسین خیره کند از سر شب تا صبح نشخوار کند همینکه صبح شد تخمه
کرده از بس خورده سرش درد گرفته و خیره کرده خودش را ناخوش کرده
اینطور نباشد .لکن شما خود را علیل بپندارید و این معصیتها مرضهای
شماست و پیغمبر را طبیب نفوس خود بدانید و او شما را پرهیز داده پس
پرهیز کنید و به قاعده راه روید خدا میداند که چه تدبیری است که عقل
حیران میشود ببین همین که ماه رمضان اقبال میکند میبینی احواالت مردم
تفاوت میکند مردم میل به مسجد بیشتر میکنند مستعد عبادت میشوند
تسبیحها بند میشود قرآنها جلد میشود همینکه ماه رمضان میآید کسانی
که الی قرآن را در جمیع سال وا نمیکردند حاال اقبال میکنند که قرآن
بخوانند و این بجهت آن است که آن شیاطینی که میگفتند قرآن مخوان آنها
را غل کردهاند و بسا کسی در تمام سال مسجد را نمیدید ولو کالهش توی
مسجد میافتاد نمیرفت بردارد و پیشتر به تفنن هم مسجد نمیآمد لکن همین
که ماه مبارک شد اقبال میکند معلوم است آن شیاطین که ممانعت از مسجد
رفتنش میکردند غل شدهاند خوب حاال مسجد آمده با تفنن دستی به کمرش
میزند و کاشیها را میشمارد و کتیبهها را میخواند باز خانهاش آبادان اینقدر
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هم خوب است که عجاله بخود آمده آیا اال این است که اثر کرده و شیطان
غل شده آنهایی که در تمام سال شرب خمر میکردند ماه مبارک موقوف
میکنند بعضیشان معلوم است که آن شیطان غل شده است و خدا میداند که
همه اینها از اثر نفس پیغمبر است که همچو عبادتی قرار داده ببین چه توفیقی
است این ماه مبارک رمضان که هر شب برمیخیزی دعا میخوانی هر شب
دعای افتتح الثناء میخوانی الحمدهلل موفق شدهای به شب خیزی اگرچه برای
سحری پا میشوی ولکن موفق شدهای به نماز شب به آرزوی سحر خوردن
شب دعا میخوانی و نماز شبت را میکنی ببین این ماه مبارک چگونه
نمازهایت را به وقت میکنی ببین چه توفیقی شده این ماه مبارک که بجهت
روزه یک قدری الغر میشوی پیه گردهات آب میشود این پیه که گرده آدم
را گرفت صدای قار و قور میکند گردنت که کلفت شد غرور زیاد میشود
مثل اینکه یابو که چاق شد بنا میکند برجستن و دستهاش را بر زمین زدن
یابوی دیگر که دید بنا میکند دست زدن صدا دادن همه اینها از این است
که گرده او پیه گرفته و چاق شده است حاال انسان هم که چاق شد و گرده
او پیه گرفت حاال دیگر قار و قور او عالم را خراب میکند .من اینجا خلیفه
در بغداد ،بنا میکند ادعاها کردن شهوتها غضبها بکار بردن به محضی که
کسی با او حرف زد میخواهد بزند به کله او ،میزنم به کلهات کلهات را
خورد میکنم و به محضی که زنی میبیند دنبال او میافتد فساد عظیم در
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این چاقی بدن از برای انسان است و این ماه رمضان پوزه او را باریک میکند
بدن را الغر میکند آن حالت غضب را میبرد حالت کبر تمام میشود حالت
عجب برای آدم باقی نمیگذارد حالت باغرویها و تماشاها برای او باقی
نمیگذارد حالت مجالس بطالین و آن لغوها و آن شوخیها و خندههای بیجا
باقی نمیگذارد ببین چه توفیقی است این ماه مبارک که همین که اقبال کرد
مردم در مساجد جمع میشوند اقال دو ساعت سه ساعت غیبت نمیکنند
فحش نمیدهند و در این منافع بسیار از برای آنهاست ولکن عرض کردم
خود را مریض بدانید و پیغمبر را طبیب و او معالجه کرده شما را و شما را
پرهیز داده پس باید پرهیز کرد بیماری که ناپرهیزی کرد بجز آنکه مرضش
زیاد شود دیگر فایده ندارد پس اگر احترام ماه مبارک را بداری گناهان
گذشتهای را که داری خدا میآمرزد و توفیق باز ایستادن از معصیت هم
مییابی اگرچه یکپارهای را شنیدهام که اینقدر بیاعتنایی میکنند به این ماه
که از شراب خوردن دست برنمیدارند و از اعمال ناشایست خود باز
نمیایستند شماها خیالتان میرسد که کافر کسی است که دوتا شاخ کجی
داشته باشد و شکل سیاهی و ترکیب عجیب و غریبی داشته باشد خیر کفار
حنا بسته و نرم و نازک و سفید و لباسهاشان به قاعده باشد بسیار است چه
بسیاری را که میبینی همه چیزشان مثل آدم است و کافر هم هستند و نجس
هم هستند حاال تعجب میکنید که فالنکس فالنآقا چطور میشود که کافر
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باشد؟ عرض میکنم هرکس دین خدا را سبک شمرد و بیاعتنایی کرد کافر
میشود و نجس میشود اگر دست به او گذاری دستت نجس میشود و باید
بروی بشویی و اگر دستت را نشستی و نماز کردی با نجاست نماز کردهای
و نمازت درست نیست و باید از سر نماز کنی مثال کسی را تا پنج دفعه به او
گفتند نماز کن و او بیاعتنایی کرد همین که بیاعتنایی کرد کافر میشود و
اینها مرتدند و زنهاشان به خانههاشان حرام است و مال خودشان نیست
چراکه زن مسلم به خانه کافر حالل نیست مالشان مال وارث است لکن
حاال زمان زمانی است که دولت حق ضعیف است و دولت باطل غلبه دارد
و کسی نیست این احکام را جاری کند از این جهت کسانی که استخفاف
به ماه مبارک رمضان میکنند و روزه نمیگیرند و سبک میشمرند دین خدا
را فیالفور کافر میشوند و نجس میشوند مثل سگ توی خانههاشان بروی
نمیتوانی غذایشان را بخوری چراکه نجس است و مردم هم مسامحه
میکنند .از او کفر میشنوند و باز میبینی با او معامله و معاشرت و آشنایی
میکنند و اگر بنای بیاعتنایی با او بگذارند چند دفعه که کفر گفت و
بیاعتنایی به دین کرد و با او معاشرت نکردند و از او اجتناب کردند میبیند
کسی متحمل او نشد جری نمیشود دیگر کفر نمیگوید پس اگر ببینید
کسانی را که بیاعتنایی به ماه مبارک و روزه میکنند پس از آنها اجتناب
کنید و همچنین به هر حکمی از احکام خدا که انسان استخفاف کرد کافر
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میشود ولو مستحبی از مستحبات را از راه استخفاف و بیاعتنایی سبک
بشمرد فیالفور کافر میشود یا آنکه کسی به استخفاف غیبت کند یا به
استخفاف شراب بخورد و هرچه به او بگویند و نهیش کنند بگوید برو اینها
حرفهای مالهاست یا بگوید کی رفت از آن دنیا خبر بیاورد تا این حرف را
زد فیالفور کافر میشود و نجس میشود و حکم عدل اگر باشد همانجا مثل
سگ گردنش را میزنند .باری ماه رمضان اینطور است که عرض کردم.
این هم که روزه.
و از جمله فرائضی که در این دین است این حج است ببین این حج چه
فریضهای است و چه امر عظیمی است و چه فوائد دنیا و چه فوائد آخرت
دارد که از جمله آنها سیاحت در بالد است و آیات خدا را در بالد دیدن و
مواطن پیغمبر را دیدن است وقتی رفتی و قبر آن بزرگوار را دیدی آنجاهایی
که تشریف داشتهاند دیدی یقینت زیاد میشود باوری که انسان بواسطه دیدن
میکند به شنیدن نمیکند همچنین میروی خانه خدا را میبینی عظمت خدا
را میبینی همچنین مردم از اطراف میآیند و آنجا مومنین بالد دیگر را
میشناسند یعنی اگر از روی بصیرت و شعور بروند واال االغها هم مکه
میروند و کسی را نمیشناسند پس اگر از روی بصیرت باشد عالم هر بلدی
به آنجا میآید مردم او را میبینند وهکذا مردم اهل هر بلد را میبینند مثال اگر
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کاشانیها آمدند و در میان ایشان عالمی نیست از عامیشان دارد میشنود و
همچنین سایر بالد از اقوال علما مطلع میشوند و در هر بلدی چه علمها و
چه حکمتها میبیند و چه منفعتها میبیند مال را که عزیزتر از جانش است
در راه خدا خرج میکند مثل اینکه به کسی گفته بودند که پول بده گفته بود
که این جان نیست که از سرش بگذرم دین نیست که از سرش بگذرم پول
است .حاال اینهایی که مکه میروند این پول را در راه خدا خرج میکنند و
متحمل میشوند .غرض منفعتهای عظیم خداوند در این حج قرار داده .باری
انسان که سفر نکند بچهننه است هیچ جای دنیا را ندیده خیال میکند دنیا تا
دنیا از دروازه گبری تا دروازه ریگ آباد است خیال میکند که جمیع بزرگان
و علمای دین منحصر است به مالشمسعلی و مالقمرعلی بجهت آنکه هیچ
جا را ندیده است ولکن وقتی سفر کرد از این شهر به شهر دیگر رفت و از
آن شهر به شهر دیگر رفت پخته میشود و کامل میشود پس اگر این حج
نبود جمیع مردم جهال و ناپخته بودند وانگهی مردم مخلوقند برای نوکری و
نوکر زحمت نکشیده سفر نکرده سخلو نکشیده همیشه کنار ننهاش خوابیده
باشد نوکری نمیداند پس این همه خاصیتها برای حج است.
همچنین زکات در دین قرارداده اگرچه این حرف از حرفهای قدیمی است
و کسی گوش نمیدهد لکن برای دولت میگویم در این زکات ببین چه
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مصلحت عامهای است در بالد فقرائی هستند که تمکن از کسب ندارند
خداوند در اموال اغنیا از برای فقرا قدر معینی قرار داده و چون در علم خدا
بود که فقرا ده یک اغنیا باشند در اجناسشان ده یک قرار داده در نقودشان
چهل یک قرار داده که به فقرا بدهند و وقتی اغنیا زکات دادند فقرا سیر
میشوند فقرا که سیر شدند دیگر دزدی نمیکنند و چشم حسد به مال اغنیا
نمیدوزند چشم حسد که به مال اغنیا ندوختند برکت از مال اغنیا نمیرود.
این را بدانید و به هرکس هم ممکنتان باشد برسانید خیالتان نرسد که
همینکه زکات ندادی غنیمت است چنین نیست بلکه هیچ مالی در بر و بحر
عالم تلف نمیشود مگر به ندادن زکات و زکات که ندادی این را بدان یا
ظالم میبرد یا دزد میبرد یا صوله میخورد یا موش میخورد یا یکی قرض
میکند پس نمیدهد به هر کیفیتی که هست این مال از تو گرفته میشود و
اگر به دست خود زکات مالت را دادی اطاعت خدا کردهای و مال تو هم
سالم میماند و چیزی چند در این زکات هست که نمیشود گفت بعضی از
آنها را میگویم هرچه میخواهد بشود .چنانکه استخفاف به نماز باعث کفر
میشود استخفاف به زکات هم کفر است در زکات هم اگر به اینجا رسید
که به استخفاف و بیاعتنایی کشید بدانکه کافر است زن به خانهاش حرام
است هرچه بچه درست میکند حرامزاده است امر خدا را سبک شمردن چه
معنی دارد پس بداند که هرچه بچه میسازد حرامزاده ساخته است مرتد شده
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زنش زنش نیست چراکه لنیجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال ببین امر
چقدر عظیم است و چقدر مردم اهمال میکنند و خوار میشمرند دین خدا
را چه بگویم مردکه میمیرد و زکات سی ساله و پنجاه ساله در گردن دارد
و ترکه به وارث نمیرسد زکات دین است و اول دین را باید جدا کرد آنوقت
اگر چیزی باقی میماند وارث بردارد ببرد و حاال اگر این مال را زکوتش را
بدهند دیگر چیزی برای ورثه نمیماند حاال این مال را ورثه جمع میکنند و
بر ایشان حرام است حرام میخورند حرام میپوشند حرام خرج میکنند باز
معلوم است که ورثه هم زکات نمیدهند حرام اندر حرام میشود و میگذارد
و میرود و آن طبقه هم همینطور همچو پشت به پشت زکات این مال داده
نشده و هیچ کدام هم زکات ندادهاند ببین چه میشود گمان این مردم این
است که مال دارند مالشان کجا بود اگر دولت حق بیاید معلوم میشود که
جمیع آنچه در دست مردم است اال آنچه در دست مومن متدین است دیگر
باقیش هیچ چیزش مال خودشان نیست بلکه همین گندمی که زراعت میکند
اگرچه میگویند الزرع للزارع ولو کان غاصبا لکن جمیع این را که میخورد
پیشترش زکات این گندم را نداده حبهاش که از تو نیست تخم از تو نیست
زکوتش را که ندادی حرام میشود چراکه مال فقرا بوده دخلی به تو ندارد
آیا میخواهی برکت آسمان قطع نشود میخواهی ظلم نباشد میخواهی ظلم
نکنند این است که به شما ظلم میکنند و به هیچ وجه آهتان ظالم را نمیگیرد
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بجهت آنکه شما که مالی ندارید زیرا که حقوق خدا میبایست داده شود
حاال ظالمی که بیاید پی کله شما بزند مالتان را بگیرد آه شما او را نخواهد
گرفت تو مال نداشتی ملک نداری تخم نداری زرع نداری هی فریاد میکنی
که به من ظلم میکنند تو مال و ملکت کجا بود .باری این ندادن زکات و
بیاعتنایی به آن آثاری دارد که اگر عرض کنم مفسدهها میشود حال با این
مال میرود زن میگیرد کنیز میگیرد کنارش میخوابد حاجی زاده درست
میکند پس ببین بیاعتنایی به زکات چه آثار از او برمیخیزد واال چرا در بیع
و شرا و کسب و کار مردم نباید برکت باشد این است که آفات میرسد
تلف میشود دزد میبرد بلوچ میبرد غرابها غرق میشود همه بجهت این
است که زکات نداده .خمس هم همین حکایت است آن هم داده نشده در
چندین پشت و آن هم دین است و بر ورثه حرام است و آن را ورثه برمیدارند
و تصرف میکنند و حرام میخورند.
باری مقصود این بود که این دینی که پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه و آله
آورده عاقل هرگاه به نظر انصاف در آن نظر کند میبیند که آنچه قرار داده
همه از روی عدل و انصاف است همه از حکمت است ببین تو را نهی کردهاند
از شراب در این چه حکمتی است ببین در شرب خمر چه فسادی است انسان
به حالتی میشود که باک ندارد از اینکه به مادر و خواهر خود بجهد امالفساد
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است جمیع شرور در خانهایست و کلیدش شراب است حاال پیغمبر این
شراب را حرام کرده ببین چه حکمتی است که کذب را هم حرام کرده
غیبت را هم حرام کرده چه حکمتها در اینهاست که اگر بخواهم حکمتهای
این شرایع را بگویم این ماه مبارک کفایت نمیکند پس این دین دینی است
که عقلهای سلیم وقتی به این دین نگاه میکنند میفهمند که گذارنده این
دین باید حکیم باشد و باید مطاع و متبع باشد واهلل هرکس اعتبار دنیا را
بخواهد اگرچه اعتقاد به معاد نداشته باشد همین میخواهد در دنیا معتبر باشد
به این شریعت راه برود وقتی مال کسی را نخوردی امین مال مردم میشوی
به زن مردم که نگاه نکردی توی هر خانهای راهت میدهند جایت میدهند
همچنین وعده تو که خلف نشد معتبر میشوی و اعتبار دنیا همینهاست پس
آنچه شارع فرموده اگر به عمل آوردی برای دنیا دنیای تو معمور میشود و
واهلل اگر طالب عزت دنیا هم باشی به این شریعت راه برو هرکس هرقدر
ذلت دارد همانقدر از این شریعت منحرف است بقدری که فحاش است
همان قدر در میان مردم هرزه قلم رفته بقدری که مال مردم را خورده همان
قدر در میان مردم بیاعتبار است برای خاطر یک قروش خودش را از اعتبار
هزار تومان میاندازد و به شریعت عمل نمیکند پس بر شما باد به مواظبت
این شریعت اگر طالب دنیایید و بر شما باد به مواظبت این شریعت اگر طالب
آخرتید.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
 ،موعظه سیوششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
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لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته سخن در این فقره از آیه بود که میفرماید یهدی اهلل لنوره من
یشاء و مقصود این بود که شرح نور بشود که آن نور چیست و چند قسم
است .از آن جمله عرض کردم که یک معنی نور دین خداوند عالم جلشأنه
است چراکه این دین خودش ظاهر و هویداست و بر هرجایی که پیدا شد و
تابید و هرکس متصف بصفت دین شد او را هم پیدا میکند اما پیدایی خود
دین را عرض کردم که چگونه ظاهر است برای صاحبان عقلهای مستقیم و
اما هرکس این دین پیش او رفت او هم پیدا میشود نهایت اشکال را دارد
وانگهی در چنین مجلس و از برای عوام و اصل مسأله مسألهایست بسیار
مشکل ولکن استعانت میجویم از امام زمان صلوات اهلل علیه که مسأله را
به زبان عامیانه عرض کنم بطوری که هم خواص بفهمند و هم عوام از آن
بهره برند ولکن شرطش متوجه شدن و دل دادن است و حواس که جمع شد
امید فهمیدن هست و حواس که جمع نشد آدم حرف یومیهاش را هم نخواهد
فهمید.
پس میگویم که خداوند عالم جلشأنه ذاتی است کامل که در آن ذات و در
آن کمال هیچ نقصانی راهبر نیست و هرچه جز خداست در او نقصانی هست
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و چیزی باشد و کمالی به عقل کسی برسد که خدا آن کمال را نداشته باشد
نخواهد بود بلکه خداوند عالم است دارای کل کماالت هرچه خوب است
و عقلها میگویند این کمالی است عظمتی است جمالی است جاللی است
صفات نیکویی است خداوند عالم دارای آن است بعد از آن این خدای
صاحب کل کماالت مشیتی خلق کرد و خلقی خلق کرد که آن خلق آیت و
عالمت خداوند عالم بود و از خداوند عالم بود چنانکه آفتاب عالمتاب اصل
قرص آفتاب در آسمان موجود است و صاحب درخشانی و تأللو است و اول
چیزی که از آفتاب ظاهر میشود این نور اوست بالتشبیه از برای خدا شبیهی
نیست لکن چون ائمه به این زبانها حرف زدهاند رخصت داده شده از این
جهت میگویم اول چیزی که از خداوند ظاهر شده نور خداوند است و شما
میدانید نور هرچیزی مانند اوست چنانکه نور آفتاب زرد است مانند آفتاب
گرد است مانند آفتاب گرم است مانند آفتاب درخشان است مانند آفتاب.
حاال همچنین است این نور خداوند عالم نه این است که این نور بر صفت
خداوند عالم نبود و صفت خداوند عالم نبود بلکه این نوری که خداوند
عالم از خود ابراز داد و ظاهر فرمود بر صفت خداوند عالم بود یعنی همین
نور ظاهر کمال خدا بود و پیدایی جالل و جمال و عظمت خدا بود و خداوند
به این نور خبر داد بندگان خود را که منم کاملی که در من نقص نیست منم
نوری که در من ظلمت نیست منم غنیی که در من فقر نیست منم دائمی که
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در من فنا نیست و هر کمالی و هر ثنائی که خداوند عالم از خود ابراز داده
بواسطه آن نور ابراز داده و جمیع آنها را بواسطه آن نور در عرصه امکان ظاهر
کرده و مردم را به این زبان بیزبانی خبر داده چهبسیار سخن که به زبان
بیزبانی و به زبان حال گفته میشود از جمله عجایب این زبان حال این است
که به یک لغتی تکلم میکند که هندی به هندیتش میفهمد فارسی به
فارسیتش میفهمد ترکی به ترکیتش میفهمد عربی به عربیتش میفهمد و هر
صاحب لغتی به لغت خود میفهمد ببین چه لغت عجیب و غریبی است و
چقدر سخن باید واضح باشد که اهل هر لغتی آن را بفهمد .مثل زبان حال
این است که شخص مریض میرود پیش طبیب چشمش زرد شده است بدنش
زرد شده است حاال این به زبان فصیح و بلیغ به طبیب میگوید ای طبیب
صفرا بر مزاج من غالب شده و مرا کاهیده اگر چه به زبان هیچ نگوید لکن
همین که طبیب نگاه به او میکند اگر طبیب فارس است فارسی میفهمد
اگر هندی است هندی میفهمد اگر ترک است ترکی میفهمد وهکذا مثلی
دیگر یک کسی را میبینی دستش را همچو گرفته گردنش را کج کرده خود
را کوچک کرده سر را بزیر انداخته این به زبان حال میگوید که من کوچک
و ضعیفم و خوار و فقیر و ناتوانم چارهای ندارم و چنان بیان میکند که جمیع
فرقهها و اهل جمیع زبانها این بیان را میفهمند .وقتی زبان حال مخلوق را
دانستی آیا چه خواهد بود گمان تو در خدا؟ زبانی که خدا بیان کند اهل هزار
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هزار عالم جدا جدا هریک از آنها بحسب خود بطوری که خدا بیان کرده
میفهمند نمیبینی آن کسی که این آسمان را بلند کرده به زبان حال و به زبان
بیزبانی گفته منم توانای قادر آن کسی که آفتاب را نور بخشیده و او را در
این آسمان قرارداده به زبان بیزبانی گفته منم علیم قدیر خبیر وهکذا نمیبینی
وقتی خداوند این الوان و این اشکال را آفرید آیا نه این است که به زبان حال
گفته که منم بینایی که هیچ کوری در من نیست منم آن بینایی که در ظلمات
شب چیزی را از من پنهان نمیتوان کرد منم آن بینایی که از پس ظلمات
سهگانه در شکم مادر نقشها میبندم و طفل را به این نظم و به این حکمت
خلق میکنم و در ظلمات زمین جانوران را فراموش نمیکنم و رزق هرکس
را به او میرسانم پس به این جور به زبان حال و به زبان بیزبانی سخن
میگوید حاال اگر این مسأله را فهمیدی این مسأله مشکل را هم خواهی
فهمید که این احادیث قدسی که ائمه و پیغمبر صلوات اهلل علیهم خبر دادهاند
که خدا چنین فرموده از چه باب است از همین باب است که نگاه میکنند
در ملک و ملکوت به آن نظری که ایشان دارند و اوضاع ملک و ملکوت را
بحقیقت میفهمند پس از آن تعبیر میآورند به اینکه خدا چنین گفته و خدا
چنین خطاب کرده و خلق چنین جواب دادهاند همه اینها را بیان میکنند و
حکایت میکنند از آن زبان اگرچه بکار عوام چندان نمیآید لکن برای لذت
بردن علما عرض میکنم که هرگاه حکیمی بیان کند برای شما که آفتاب
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خطاب میکند به بخارهای زمین که باال بیایید بسوی من جمیع بخارها
میگویند سمعنا و اطعنا و اسرعنا همه ماها مشتاقیم و اطاعت میکنیم و
میآییم بسوی تو میبینید راست گفته کل زمین از این سخن آگاه شدهاند و
هیچ صدایی به گوش کسی هم نخورده و به این طور است که و ان من شیء
اال یسبح بحمده ولکن التفقهون تسبیحهم میفرماید نیست چیزی مگر اینکه
تسبیح خدا را میکند تسبیح میکند در زبان عربی یعنی پاک میکند حاال
تسبیح میکند خدا را یعنی اقرار به پاکی خدا میکند و به پاکی یاد میکند
خدا را آیا هیچ میفهمی چطور؟ مثال آنکسی که مریض است تسبیح میکند
خدا را که پاک است آفریننده من از مرض و ناتوانی و گرسنه تسبیح میکند
خدا را که پاک است خدای من از گرسنگی و سیری آنکه آب میخورد
تسبیح میکند خدا را که پاک است خدای من از اینکه حاجت به آب خوردن
داشته باشد و همچنین سنگ تسبیح میکند خدا را باینکه پاک است آفریننده
من از عجزی که من دارم و از جهلی که من دارم وهکذا پس نیست چیزی
مگر آنکه تسبیح میکند خدا را ولکن التفقهون تسبیحهم ولکن مردم
نمیفهمند این لغت را و اگر بفهمند میبینند هرچیزی خدا را به زبان واضح
تسبیح میکند .این را هم بدان که تسبیحی چند است که با گوش میشود و
تسبیحی چند است که با چشم میشود و تسبیحی چند است که به ذائقه
میشود و تسبیحی چند است که به شامه میشود و تسبیحی چند است که به
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المسه میشود و هریک از این نوع مخلوقات خدا را تسبیح میکنند پس اگر
تو را هوشی بسر باشد نگاه به آسمان و زمین کن ببین که جمیع آسمان و
زمین مشغول تسبیح خداوند عالم هستند و همه اقرار به پاکی خدا دارند و
همه میگویند تو پاکی از صفات مخلوقات و از صفتی که ما داریم جمیع
خلق به این ذکرها مشغولند و نماز خود را در درگاه خدا میدانند .باری
مقصود این بود که زبان حال مخلوقات را دیدی این طور واضح بود ببین
زبان حال خدا چه وضوحی خواهد داشت و خداوند به زبان حال خود چگونه
سخن خواهد گفت.
پس چون آن نور مقدس را آفرید به زبان بیان خود که همین نور باشد بیان
کرد برای کاینات که منم خدای یگانه این است که در قرآن از این شهادت
خبر داد که شهد اهلل انه الاله اال هو خدا شهادت بیگانگی خود داد در عرصه
امکان که الاله اال هو همین نور را که ظاهر کرد چون غیر از همین نور
چیزی نبود و غیر از او کاملی نبود و غیر از او ملجأی و مالذی و پناهی نبود
و خدا به همین نور ظاهر کرد که کاملی و مالذی و ملجأی و پناهی به غیر
من نیست پس خداوند چون آن نور مقدس را در عالم ابراز داد آن ندای عظیم
را به وجود همین نور در عالم ابراز داد چنانکه آفتاب به وجود نور خود ابراز
داد که شهادت میدهم که منم تابان منم گرم منم درخشان منم چنین و چنان
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همچنین خداوند عالم هم این نور را که ابراز داد به ابراز این نور شهادت داد
که منم خدای یگانه منم کاملی که هیچ نقصان در من نیست منم دائمی که
هیچ زوال از برای من نیست منم یگانه و یکتایی که در ذات من هیچ تعدد
نیست منم آن پاک و منزهی که هیچ آالیش برای من نیست پس همان نور
شد شهادت خدا به کمال و جمال و جالل خود حاال این نور چه بود بدیهی
است پیش شما که این نور وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله بود و
کیست به غیر از او اول ماخلق اهلل و کیست سابقتر از او در وجود و کیست
که خدا او را کریمتر و شریفتر و عظیمتر از همه کس و همه چیز آفریده
باشد این است که میفرماید اخترعنا من نور ذاته و فوض الینا امور عباده
خداوند ما را از نور ذات خود اختراع فرمود و امر بندگان خود را به ما
واگذاشت پس خداوند عالم چون ایشان را در عالم ابراز داد ایشان شدند
آیت کمال خدا اگر خدا به ما نگفته بود و شهادت به کمال خود نداده بود
که میدانست که خدا کامل است؟ که میدانست که خدایی هست کسی
چه میدانست اگر گویی به عقل خود میگویم عقل تو نور محمد و تابش
رخساره محمد است اگر آن شهادت نبود عقل و شعور نبود که بفهمی .این
است که در زیارت میخوانی من اراد اهلل بدأ بکم و من وحده قبل عنکم ای
آلمحمد هرکس اراده خدا کند ابتدا به شما کند و هرکه خدا را توحید کند
از شما قبول کند و یگانگی خدا را انبیا از شما آموختهاند و آنچه انبیا از
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صفات خدا هرچه گفتهاند از شما تعلیم گرفتهاند هیچکس دارای علم توحید
نیست مگر هرچه از محمد صلی اهلل علیه و آله آموخته باشد بجهت آنکه
یگانگی خدا وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله و اوست یگانهای
که برای او هیچ ثانی نیست و یگانگی خدا به این وجود شناخته میشود و
به این وجود لمیلد بودن خدا فهمیده میشود مگو من در قل هو اهلل احد
میخوانم که لمیلد و لمیولد و حال اینکه این پیغمبر از پدر و مادر به عمل
آمده است میگویم بلی تو خیالت میرسد پیغمبر همین است که از عبداهلل
و آمنه به عمل آمده است و امر نه چنین است آیا نشنیدهای که حضرت امیر
از دور میآمدند حضرت رسول فرمودند مرحبا بمن خلقه اهلل قبل ابیه ادم
باربعین الف عام یعنی خوش آمد آن کسی که خدا او را پیش از پدرش حضرت
آدم آفرید به چهل هزار سال حاال وجود پاک پیغمبر هزار هزار دهر قبل از
جمیع کاینات آفریده شده آنوقت و آنجا عبداهلل و آمنه کجا بودند عبداهلل و
آمنه از شعاع او آفریده شدهاند پس آن بزرگوار چون سابقی بود که هیچ
سابقی بر او نبود لمیولد است و از هیچچیز تولد نکرده است به هیچ قسم
تولد نه مثل تولد فرزند از پدر و نه مثل تولد نور از چشم و نه مثل تولد آب
از چشمه و نه مثل تولد نتیجهها از مقدمات و ادله ،به هیچ وجه آن بزرگوار
از چیزی تولد نکرده است و برای آن بزرگوار ماده و سببی سابق نبوده و
همچنین لمیلد است یعنی هیچ چیز از او کنده نشده بجهت آنکه لمیجعل اهلل
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الحد فی مثل الذی خلقهم منه نصیبا هیچ چیز از طینت ذات او خلقت نشده
این چهارده نفس از طینتی خلق شدهاند که هیچکس از آن طینت خلق نشده
و هیچکس از طینت آن چهارده نفس کنده نشده و شما در قرآن خواندهاید
که و جعلوا له من عباده جزءا و دانستهاید که ولد جزء والد است و از طینت
والد است و از اصل طینت و خمیره والده است و هرچه خلق شده از نور
ایشان است نه از خمیره و طینت ایشان و اگر کسی از خمیره و طینت ایشان
خلق شده بود هرآینه در رتبه و درجه مساوی با ایشان بود و حال آنکه باجماع
جمیع شیعه کاینات از نور ایشان خلق شدهاند و به پرتو ایشان موجود شدهاند
و احادیث بسیار بحد تواتر بر این شهادت میدهد پس نه از برای ایشان ولدی
است و نه از والدی بعمل آمدهاند این است که در باطن این آیه که ماکان
محمد ابا احد من رجالکم چنین میفرماید .پس آن بزرگوار لمیلد است و
خدا او را چنین آفریده و لمیولد است و همچنین برای آن بزرگوار کفوی و
مشاکلی و همسری و همدوشی نیست و هیچکس در طینت ایشان شریک
نیست و ایشان منفردند پس ایشانند آن شهادتی که خدا داده به یگانگی خود
و شهادتی که خدا داده به سلطنت خود و شهادتی که خدا داده به بیمثلی
خود و بیمانندی خود.
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باری مقصود این بود که خدا چنین نوری آفرید و این نور نور محمد و
آلمحمد بود صلواتاهلل علیهم اگر بزرگ میخواهید همچو بزرگی برای خود
بگیرید و افتخار به اطاعت همچون کسی بکنید پس اگر کسی کسی را در
این مقام یگانگی با این بزرگوار شریک کند مشرک شده است به خدای
عزوجل حقیقتا واقعا زیرا که اگر کسی را در این مقام با این بزرگوار شریک
کرد به زبان حال قائل شده است که خدا دوتا اینگونه خلق کرده است و اگر
دوتا خلق کرده است شهادت داده که من دوتایم اگر از جور محمد دوتا
داری و سهتا داری شهادت دادهای که خدا دوتاست و سهتاست نعوذباهلل پس
یگانه بودن این نور در آئینهخانه امکان شهادت به یگانگی خداست این است
که در قرآن فرموده لقد جاءکم برهان من ربکم آمد نزد شما برهانی از
پرورنده شما و به اعدای ما فرمود قل هاتوا برهانکم انکنتم صادقین اما
خدای ما که برهان دارد و حاضر است اما بتها بیاورند آن بتهای شما برهان
خود را و نشان ما بدهند و بیاورید برهانتان را اگر از راستگویانید یعنی
برهانتان را نشان بدهید چه برهانی بیاورند اما ما که برهان را نشان میدهیم
برهان ما وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله خداوند وجود پاک
محمد را برهان توحید خود قرار داده پس این وجود پاک مقدس که آیت
یگانگی خداست و برهان اثبات خداست متصف است به صفاتی چند که به
آن صفات ذات خدا اثبات میشود خدا نیست عبد خداست لکن در عبودیت
صفحه | 567

خود و در آئینه بودنش از برای نور خدا متصف است به صفاتی چند که آن
صفات بواسطه اینکه نور خدا بر آن تابیده و بواسطه اینکه خداوند از آئینه
وجود مقدس آن بزرگوار به جلوه درآمده آن صفات بتأللو درآمده چه کنم
که مطلب بلند است و از فهم عوام برتر است.
عرض میکنم که خداوند به پیغمبر خود صفات کمالی داده که آن صفات
کمال بواسطه آنکه پیغمبر نور خدا بوده و هست در نهایت تجلی و تأللو
است یعنی کماالت پیغمبر بواسطه آنکه نور خدا بود برای مردم آشکار شد
پس نور پیغمبر برای کل مردم هویدا شد و کماالت پیغمبر برای خلق در
عرصه امکان آشکار شد بطوری که در عرصه امکان کسی نماند مگر اینکه
شناخت کمال پیغمبر را جالل و جمال پیغمبر را صفات پیغمبر را حتی الیبقی
ملک مقرب و النبی مرسل و الصدیق و الشهید والعالم و الجاهل و الدنی
و الفاضل تا آنجا که میفرماید اال عرفهم جالله امرکم و عظم خطرکم و
کبر شأنکم و تمام نورکم مقصود این بود که خداوند عالم در آن عالم برای
پیغمبر تأللوی و ظهوری عطا فرمود که نور او در عرصه امکان تابید و جمیع
عرصه امکان دانستند کمال و بهاء و جمال و جالل پیغمبر را و زهد و ورع
پیغمبر را و عصمت پیغمبر را بطوری که برکسی مخفی نماند و به این واسطه
حجت خدا بر جمیع خلق تمام شد و به این واسطه مبعوث بر کل موجودات
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شد و به وجود مبارک خود رسانید بجمیع اهل عرصه امکان توحید خدا را
و اسماء و صفات خدا را بطوری که اهل هزار هزار عالم خدا را شناختند اما
دین خدا کدام است همانی است که پیغمبر ابراز داد و انشاءاهلل درست
بفهمید که چه عرض میکنم نمیگویم که آنچه پیغمبر روایت فرمود آن
توحید خدا بود و کماالت خدا بود و دین خداوند عالم بود بلکه میگویم
که آنچه از کماالت و صفات خود ابراز داد همان دین خداست نه اینکه مثل
دین خداست دین خدا همان یکی است و رضای خدا جمیعا در آن است دین
خدا که ذات خدا نیست عرض میکنم از ذات خدا که گذشتی دین خدا
یعنی صفات خدا و صفات خدا وجود پیغمبر صلی اهلل علیه و آله است و آن
دین خداست ،اخالق پیغمبر دین خداست ،اعمال پیغمبر دین خداست ،اقوال
پیغمبر دین خداست و از این صفات که باال رفتی توحید خداست و از آنجا
که پایین آمدی وجود پاک پیغمبر است صلی اهلل علیه و آله پس اقوال پیغمبر
آنچه که گفت و به زبان او جاری شد دین خدا بود و افعال پیغمبر آنچه که
کرد و بر دست او جاری شد همان دین خداست و همینکه ظاهر کرد اخالق
پسندیده خود را این شد دین خدا و الحمدهلل شما بصیر و دانا میباشید و مثل
این مردم ظاهری نمیباشید که وقتی میشنوند وحی از آسمان آمد خیال
میکنند یک صدای قرقری از آسمان آمد و جبرئیل هم آن صدا را آورد پایین
حاال دیگر پیغمبر هم این صدا را که شنید دستپاچه شد که حاال وحی نازل
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شد خیر همچو نیست بلکه جمیع وجود پیغمبر دین خداست جمیع خطرهها
و ارادههای دل پیغمبر دین خداست جمیع خواهشها و کرشمههای او و
جمیع اخالق او و سلیقه او آن است دین خداوند عالم آنچه گفته همان است
دین این است که خداوند عالم میفرماید مااتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم
عنه فانتهوا این است که احادیث بسیار رسیده است که خداوند پیغمبر خود
را تأدیب کرد و او را مودب کرد تا ادب او را پسندید یعنی حاال دیگر نشست
و برخاستت و افعالت و اقوالت همه را پسندیدم و به او خطاب کرد که انک
لعلی خلق عظیم تو بر خلق عظیمی هستی ثم فوض الیه امر دینه و قال مااتیکم
الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا پس امر دین خود را به او واگذارد و
فرمود که آنچه این پیغمبر برای شما بیاورد آن را بگیرید و آنچه شما را از آن
نهی کند نهیپذیر شوید بعد از آنکه چنین شد به اجمال نازل کرد که من یطع
الرسول فقد اطاع اهلل هرکس که اطاعت این رسول کند بتحقیق که اطاعت
کرده خدا را و نگفت آنچه این رسول بگوید و بگوید قال اهلل آن دین خداست
قال اهلل نمیخواهد خودش قولاهلل و دیناهلل است هرچه بگوید باید این وجود
را اطاعت کرد بگوید بکن بکن مکن مکن برو برو بمیر بمیر آنچه بگوید
مطاع است و از این بیشتر تفصیل داد و گفت قل انکنتم تحبون اهلل فاتبعونی
یحببکم اهلل اگر شما دوست خدایید و راست میگویید حبیب اهلل اصلی اولی
منم پس به شکل من شوید تا خدا شما را دوست دارد چه عرض کنم بنا
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نیست مردم باحادیث رجوع کنند و اال اگر یک کسی پا بیفشرد و از احادیث
دلیل برای یکی از این مطالب بخواهد زیاده از تواتر میتوان دلیل آورد لکن
بنای رجوع باحادیث نیست مردم خیالشان میرسد که پیغمبر مردی بود از
اهل مکه مثل باقی مردم آمد و گفت من پیغمبرم جبرئیل هم مثل خروسی یا
کرکسی از آسمان میآمد پایین پیش پیغمبر و بگوش پیغمبر میگفت تو
پیغمبری و وحی این طور میآورد اگرچه امر همینطور است و واقعا جبرئیل
باید نازل بشود بالشک اگر جبرئیل نازل نشود برای این بدن پیغمبر ،پیغمبر
هیچ نمیداند ولکن نه این است که مثل قوشی از آسمان میآید بگوش پیغمبر
صدایی میدهد و این میشود وحی و چون سخن به اینجا رسید فیالجمله
مطلب را شرح دهم.
آیا تو میدانی که هرچه مخلوق است و پا به دایره امکان گذاشت ملکی
موکل به آن است به هر دانه رملی ملکی موکل است به هر سرمویی ملکی
موکل است بلکه به هر حرکتی از حرکات که در عالم میشود ملکی موکل
است خدا ملکی آفریده در جانب چپ این انگشت و حکم کرده که هر
وقت میل میکند که این انگشت به جانب چپ رود او را بکش ببر به جانب
چپ .ملکی دیگر در جانب راست این انگشت آفریده که هر وقت میل
میکند که به جانب راست برود او را بکش ببر به جانب راست وهکذا به
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هریک از انگشتان تو ملکی موکل است که گاهی آنها را حرکت میدهد و
گاهی ساکن میکند و همچنین یک ملکی به پلک باالی چشم تو چسبیده و
یکی به پلک پایین چشم و آن دو ملک را امر کرده که گاهگاهی این دو
پلک را نزدیک هم بیاورید تا از غبارهایی که در هواست و بر روی چشم
مینشیند پاک شود مثل دستمالی که هی روی آینه بزنند و ملکی آفریده که
هرگاه تخم چشم بطرف راست بخواهد بگردد او را بطرف راست بگرداند
و ملکی آفریده که اگر بخواهد بطرف چپ بگردد بگرداند و همچنین بر
جمیع حرکات عالم خدا ملکی موکل کرده است این است که و مایعلم
جنود ربک اال هو این را که دانستی و معلوم شد حاال از جمله مالئکه ملکی
است که به خطرههای دل مردم موکل است و به خیاالت مردم موکل است
به هر خطره خیری و خیال خیری که برای مردم میآید ملکی موکل است
چنانکه بر هر خطره شری که در دل مردم پیدا میشود شیطانی موکل است
که آن را در دل شخص میآورد اگرچه بر آن شیطان هم ملکی موکل است
و بر عمل او هم ملکی موکل است لکن حاال آن مقصود نیست حاال مقصود
این است که به هر خیال حقی ملکی موکل است پس هر خیال حقی هر
توجهی هر ذکر خیری که در دل تو میآید ملکی موکل به آن است که آن را
میآورد در دل تو اما من و تو اطمینان نداریم که این خطرهای که در دل ما
شده این را شیطان آورده در دل ما یا ملک آورده بجهت آنکه معصوم نیستیم
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و هوی و هوس بسیار داریم و از ما بواسطه آن هواها و هوسها خطا بسیار
سرمیزند ولکن معصوم مطهری مثل پیغمبر همچو معصومی مثل جناب
پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه و آله که شیطان میگوید الغوینهم اجمعین
اال عبادک منهم المخلصین ای خدا من جمیع اوالد آدم را اغوا میکنم مگر
آن بندگان خالص تو را حاال آن بزرگواری که بنده خالص خداست و شیطان
در وجود او راه ندارد جمیع خطرههایی که در دل او میآید ملک میآورد
این است که در قرآن است ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم
المالئکه کسانی که قائل به خدایی خدا شدند پس از آن بطور استقامت و
اعتدال راه رفتند ما مالئکه را بر ایشان نازل میکنیم پس میشود که برای ما
هم ملک نازل شود لکن بیابید چه عرض میکنم درست گوشتان را واکنید
دیگر کسی نرود بگوید فالنی میگوید ملک بر من نازل میشود بلکه ملک
نازل میشود به این معنی که بعد از آنی که خطره قلب ما مطابق شد با کتاب
خدا و سنت رسول و حق شد آنوقت ما میفهمیم که این از جانب شیطان
نبوده و از جانب خدا بوده حاال که از جانب خدا بوده پس معلوم است مالئکه
آوردهاند توی دل ما این است که فرمودند من قال فینا بیت شعر اید بروح
القدس هرکس یک بیت در مدح ما بگوید موید است بروح القدس هرکس
کالم حقی میگوید کالم خیری میگوید موید است به روح القدس و
میفرمایند روح القدس خلق اعظم من جبرئیل روح القدس خلقی است اعظم
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از جبرئیل پس چون ایشان خیری هستند که شری در ایشان نیست حقی
هستند که باطل در ایشان نیست و کل حق را روح القدس به ایشان القا
میکند این است که در قرآن میفرماید و ایدهم بروح منه و میفرماید
وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ماکنت تدری ماالکتاب و الاالیمان آن
چیزهای کلی که در دل پیغمبر میآمد روح القدس میآورد و آن خطرههای
جزئی که در دل پیغمبر نازل میشد ملکی که به آن خطره موکل است اسمش
جبرئیل میشود حاال چیزی که به خاطر پیغمبر میرسد آن را جبرئیل آورده
است پس میخواهی بگو هرچه پیغمبر خیال کرد و بخیالش رسید همان دین
خداست میخواهی بگو هرچه جبرئیل برای پیغمبر آورد همان دین خداست
و هر دو درست است و پیغمبر خیال نمیکند مگر آنچه را که دین خداست
آنچه که در خیالش میگذرد که این صالح امت است همان صالح امت
است و همین خطرهها چیزی است و ملکی به آن موکل است و اسمش
جبرئیل است قل نزله روح القدس من ربک بالحق .نزل به الروح االمین علی
قلبک لتکون من المنذرین روح االمین نازل میشود در دل پیغمبر و میآورد
کتاب خدا را همینطوری که عرض کردم پس همین قرآن به وحی جبرئیل
میآید در دل پیغمبر انه لقول رسول کریم نشسته است پیغمبر یکبار میبیند
که در قلبش نازل شد قل هواهلل احد حاال چون کسی با پیغمبر شریک نیست
و شیطان را در وجود او راهی نیست معلوم میشود که وحی است و از جانب
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خدا آمده پیغمبر شریک برای خدا قرار نداده لکن این مردم مایومن اکثرهم
باهلل اال و هم مشرکون چه بسیار مردم که سلطان را با خدا شریک میکنند
به او میگویند یک کلمه اطاعت تو میکنم یک کلمه هم اطاعت خدا وهکذا
چهبسیار مردم که علمای خود را شریک خدا قرار میدهند و خدا آنها را در
قرآن یاد کرده که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل در حق یهود
و نصاری فرموده که آنها مالهای خود را خدا گرفتهاند امام آیه را شرح
میفرماید که نگفتند تو خدایی بلکه مالهاشان برای آنها دین گذاردند احلوا
لهم حالال و حرموا لهم حراما فاتبعوهم برای آنها یکپاره چیزها را حالل
کردند و یکپاره چیزها را حرام کردند و آنها هم متابعت کردند وهکذا
هرکس را میبینی چیزی را شریک قرار داده مثال یک کسی را میبینی زنش
را شریک خدا قرار داده میگوید یک کلمه اطاعت تو را میکنم یک کلمه
اطاعت زنم را میکنم و همچنین یک کسی است که فرزند خود را شریک
خدا قرار میدهد وهکذا هوای خود را هوس خود را هرکس چیزی را شریک
خدا قرار میدهد مگر وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله که برای خداوند
عالم هیچ شریکی قرار نداده ابدا ابدا ،اطاعت نکرده غیر خدا را ابدا ابدا ،رو
به غیر خدا نرفته ابدا ابدا ،برای غیر خدا حرکتی نکرده و نفسی نکشیده و
کالمی نگفته ابدا ابدا و سرتاپای او هلل است و برای خداست عبث نیست
روحش روحاهلل است از عیسی که کمتر نیست نفسش نفساهلل است السالم
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علی نفس اهلل القائمه فیه بالسنن چشمش عین اهلل است قلبش قلب اهلل است
زبانش لسان اهلل است رخسارهاش وجه اهلل است هیچیک اینها را با خدا
شریک قرار نداده اما من خیر چنین نیستم گاهی چشمم خدمت برای من
میکند گاهی برای خدا و اما او همیشه و همه جا همهاش برای خدا خدمت
میکند پس آنچه هم بخیالش میرسد مال غیری که نیست مال خودش هم
که نیست بجهت آنکه خودش را که با خدا شریک قرار نداده پس مال
خداست پس آنچه مال خداست جبرئیل بر دل او نازل کرده پس دلت آرام
بگیرد که پیغمبر بیوحی خدا کاری نمیکرد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
 ،موعظه سیوهفتم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره بود که خداوند میفرماید یهدی
اهلل لنوره من یشاء و در این فقره هم سخن در نور و بیان اقسام نور بود عرض
کردم که یکی از معنیهای نور دین خداست پس یهدی اهلل لنوره من یشاء
یعنی خدا هدایت میکند بسوی دین خود هرکس را که میخواهد حاال
میخواستم دین را که چطور نور است بیان کنم .عرض کردم که نور آن
چیزی است که خود او ظاهر و هویدا باشد و بر هرچیزی هم افتاد آن را هم
پیدا کند مثل نور آفتاب که خودش پیداست و بر هرچه هم افتاد آن را پیدا
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میکند و اما دین چگونه پیداست عرض شد و اما چگونه چیزی دیگر را هم
پیدا میکند سخن در این بود و مقدمهای عرض کردم و آن این بود که دین
خدا غیر از خداست ذات خدا که دین خدا نیست مسلما دین خدا خلق خدا
باید باشد و هرچه ذات خدا نیست خلق خداست دیگر سیمی نیست پس دین
خدا خلق خداست حاال این خلق آیا باالتر از پیغمبر آخرالزمان است یا خود
پیغمبر آخرالزمان است یا پایینتر از پیغمبر آخرالزمان است اما باالتر از پیغمبر
که نمیشود خلقی باشد بجهت آنکه باجماع مسلمانان شیعه و سنی پیغمبر
ما اول ماخلق اهلل است و هیچ چیز بر ذات مقدس او پیشی نگرفته و مقدم
نشده پس چون باجماع مسلمانان شیعه و سنی پیغمبر ما اول ماخلق اهلل است
دیگر خدا پیش از خلقت پیغمبر و باالتر از رتبه پیغمبر خداوند دینی خلق
نکرده مسلما و بعد از پیغمبر اگر دین آفریده و در رتبه پیغمبر دین نبوده و
دین بعد از پیغمبر آفریده شده پس پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه و آله در
آن رتبه خود دینی نداشت این هم که نمیشود هرگز پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله بیدین نبوده پس دین بعد از رتبه پیغمبر هم که نمیشود باشد پس دین در
رتبه خود پیغمبر است صلوات اهلل و سالمه علیه و آله پس همان وجود مقدس
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله دین خداست و صفات او و احوال او و افعال او و
اقوال او جمیعا دین خداست چنانکه دیروز مفصل عرض کردم و انشاءاهلل
فهمیدید که خود وجود مقدس او دین خداست و آنچه او بگوید همان دین
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خداست و آنچه او بکند همان دین خداست و هرچه او بپسندد همان دین
خداست و هرچه او کراهت داشته باشد آن کراهت دین خداست و آنچه از
آن بزرگوار صادر میشود دین خداست حاال این بزرگوار چون آن صفات
در او پیدا شد و دین خدا شد نوری که از وجود مقدس پیغمبر هم تابید در
عرصه امکان آن نور هم دین خداست برای سایرین و آن نور هم که از آن
بزرگوار تابید بر دلهای اهل امکان و اکوان هرکس منور به آن نور شد
صاحب دین شد و هرکه منور به آن نور نشد صاحب دین نیست ملتفت
بشوید که مسألهها دقیق است.
عرض میکنم که باتفاق شیعه و سنی خداوند پیغمبر را پیش از کل کاینات
آفرید و از نور مقدس او کل کاینات را آفرید و شما میدانید که نور هر
صاحب نوری بر صفت اوست پس نور محمد صلی اهلل علیه و آله بر صفت
محمد صلی اهلل علیه و آله بایستی باشد چنانکه اینیکه از تو در آینه میافتد
این نور صورت تو است آیا نمیبینی وقتی در تاریکی هستی از تو در آینه هیچ
نمیافتد وقتی صورتت روشن شد و روشنی آفتاب بر صورت تو افتاد از
صورت تو نوری برمیخیزد و در آئینه میافتد بر شکل تو و نور هرکس بر
شکل اوست پس نور محمد صلی اهلل علیه و آله بر شکل محمد باید باشد به
هرجایی که آن نور افتاد همان شکل شکل پیغمبر است اگر آئینه صاف باشد
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شکل پیغمبر را بعینه میگوید و هرگاه کدورتی داشته باشد یا کج باشد یا
شکلهای مختلف داشته باشد آن صورت را تغییر میدهد حاال دیگر بر شکل
پیغمبر نیست پس هر آینهای که مستقیم و بیرنگ و شکل شد صورت تو را
چنانکه هستی میگوید ولکن آینه سبز و آینه کج و آینهای که رنگی و شکلی
از خود داشته باشد یا آنکه چیزی میان او خورده باشد و شکستهای بسیار
داشته باشد چیزی میگوید که دخلی به تو ندارد و حال آنکه به عکس تو
ظاهر شده و اگر عکس تو نبود هیچ نبود پس نور پیغمبر افتاد در جمیع
قابلیتهای امکان و تو میدانی که حضرت امیر با پیغمبر صلی اهلل علیه و آله
از یک نورند و از یک روحند و از یک طینتند حضرت امیر میفرماید انا
محمد و محمد انا من محمدم و محمد من است و پیغمبر فرمود انا و علی
من نور واحد من و علی از یک نوریم پس این بزرگوار نورش با نور محمد
صلی اهلل علیه و آله یکی است آنچه در فضل محمد بگویی در فضل علی
گفتهای و آنچه در فضل علی بگویی در فضل محمد گفتهای زیراکه یک
نورند و یک روحند و یک طینتند بلکه این چهارده نفس مقدس این چهارده
معصوم طاهرین همه یک نورند و یک روحند و یک طینتند این است که
میفرماید اولنا محمد اوسطنا محمد اخرنا محمد کلنا محمد اول ما محمد
است آخر ما محمد است وسط ما محمد است همه ما محمدیم و بعضی از
اهل ظاهر پیروی این را میکردند که اولنا محمد یعنی پیغمبر و اخرنا محمد
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یعنی امام زمان اما وسطش را حیران میشوند که چگونه محمد است و
خیالش میرسد که مراد این است که یعنی اسم ما محمد است و ندانستهاند
که همه از بابت این که یک نورند محمدند پس اول ما محمد است و آخر ما
محمد است و وسط ما محمد است و جمیع ماها محمدیم صلی اهلل علیه و
آله و وقتی جمیعشان محمد شدند دیگر حاال وسطش را هم محمد بگو
درست است این است که در زیارت جامعه میخوانی اشهد ان ارواحکم و
نورکم و طینتکم واحده طابت و طهرت بعضها من بعض شهادت میدهم ای
ائمه من که روحهای شما و نور شما و طینت شما یکی است بعض شما از
بعضی هستید مثل اینکه پیغمبر فرموده حسین منی و انا من حسین گویا
حضرت امیر در حدیث نورانیت میفرماید انا من محمد و محمد منی معنیش
این است که مثل اینکه دو کاسه آب بگذاری و بگویی این آب از جنس آن
آب است و آن آب از جنس این آب است حاال همچنین حسین از من است
یعنی از جنس من است و من از حسینم از جنس حسینم اگرچه یک معنی
دیگر هم میتوانم عرض کنم ولی بکار عوام عجم نمیآید و برای علما خوب
است ملتفت میشوند حسین منی یعنی حسین بعض از من است یعنی حسین
بعض پیغمبر است پاره تن پیغمبر است و پاره جگر پیغمبر است و اوالد جزء
والد حساب میشود از این جهت کسانی که برای خدا اثبات اوالد کردند
در حق آنها فرمود و جعلوا له من عباده جزءا از بندگان خدا برای خدا جزوی
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گرفتند پس فرزند جزوی از طینت پدر است پس حسین منی یعنی حسین پاره
تن من است و جزو من است بالشک خون حسین از خون پیغمبر است
گوشتش از گوشت پیغمبر است همه چیزش از طینت پیغمبر است و بعض
پیغمبر است پس به این معنی اشکال پیدا میکند که انا من حسین حاال پیغمبر
به این معنی چطور بعض حسین است.
برای رفع این اشکال دو معنی میتوان کرد یکی آنکه برای نبی و ولی دو
مقام است یک مقام ،مقام باطن پیغمبر و باطن امام و یکی ظاهر پیغمبر و
ظاهر امام پس از برای هردوشان باطن هست و برای هردوشان ظاهر هست
حاال بگو ببینم آیا نه این است که ظاهر تو از باطن تو فیضیابی میکند و البته
روح تو تو را حرکت میدهد و مینشاند و برمیخیزاند معلوم است باطن تو
تصرف در ظاهر تو میکند و باطن تو غیب است و پنهانی است و نزدیکتر
است به خدا و ظاهر تو آشکار و هویداست و دورتر است از خدا پس باطن
پیغمبر از ظاهر پیغمبر اشرف است مسلما و باطن امام هم از ظاهر امام اشرف
است مسلما و چون همه یک طینتند پس باطن امیرالمومنین از ظاهر پیغمبر
اشرف است معلوم است روح امیرالمومنین و عقل امیرالمومنین از این بدن
پیغمبر که در این دنیا راه میرفت بهتر است و اشرف است لکن روح علی
از روح پیغمبر اشرف نیست روح علی از بدن نبی بهتر است و روح نبی هم
صفحه | 582

از بدن خودش و هم از بدن علی بهتر است پس بدن ظاهر پیغمبر از حسین
است یعنی پستتر از روح حسین است و بعض حسین است یعنی بعض از
باطن حسین است اگرچه حسین منی هم سر جایش درست است و باطن
حسین از باطن پیغمبر فیضیابی میکند و ظاهر حسین از ظاهر پیغمبر فیضیابی
میکند و باطن نبی از باطن حسین اشرف است و ظاهر نبی از ظاهر حسین
اشرف است اما ظاهر نبی از باطن امام اشرف نیست و فیضیابی میکند ظاهر
نبی از باطن امام پس من از حسینم یعنی من از باطن حسین فیضیابی میکنم
و حسین از من است یعنی ظاهر حسین از ظاهر من فیضیابی میکند و باطن
حسین از باطن من فیضیابی میکند.
و همچنین معنی دیگر است و آن در خصوص سیدالشهداء است که حضرت
امام حسین سیدالشهداء است باجماع شیعه بلکه سیدالشهداء بقول مالها
الشهداء جمع محلی بالف و الم است و افاده عموم میکند پس سید جمیع
شهداء است همچنین باجماع شیعه حسین سید جوانان بهشت است حاال
بگو ببینم پیغمبر شهید شده یا نشده دو دفعه به او زهر خورانیدند و هر ساله
ناخوش میشد تا از صدمه زهر از دنیا رحلت فرمود پس شهید است همچنین
حضرت پیغمبر در بهشت هست یا نیست البته در بهشت است و حسین
سیدالشهداء است و سید جوانان بهشت است حاال این چه معنی دارد معنی
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آن این است که در مقام عظمت مصیبت(شهادت خل) حسین پیشوا و مقدم
است بر پیغمبر شهادت رسولخدا صلوات اهلل و سالمه علیه و آله را در جنب
شهادت حسین چه میتوان گفت خود پیغمبر اعظم است از حسین اما
شهادت حسین اعظم است از شهادت پیغمبر و شهادت پیغمبر زهری بود که
به او خورانیدند و بس و سالها دل مبارکش درد میکرد تا از دنیا رحلت کرد
این بود شهادت پیغمبر صلوات اهلل علیه و آله و اما امامحسین صلوات اهلل و
سالمه علیه مصیبت او چنان مصیبت عظیمی بود که از وقتی که خدا این
آسمان را بر این زمین بنیاد کرد چنین مصیبتی بر کسی وارد نیامده .گاه است
این را عامی میشنود به خیال او میرسد که این اغراقی است که میگویم
که هیچ مصیبتی به مصیبت حسین نمیرسد میگوید همه کس را توی دنیا
کشتهاند این یک جهت را نگاه کرده و خیال کرده همان کشته شدنی است
و بس جهات دیگر را ندیده تو اجتماع این جهات را در وجود مبارک حسین
صلوات اهلل علیه ببین یک کلمهاش را عرض کنم نگاه کن به عظمت
سیدالشهداء از زمان خلقت آدم تا دمیدن صور ببین یک همچو وجود
سیدالشهدائی پیدا میشود؟ نخواهد شد .یکی از خصال او این است که جدی
مثل پیغمبر دارد هیچکس همچو جدی ندارد خود پیغمبر همچو جدی ندارد
امیرالمومنین همچو جدی ندارد بلی امام حسن همچو جدی دارد ولکن باقی
نسب را ندارد پس حسین میگوید من پدری مثل علی بن ابیطالب دارم که
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نه آدم نه نوح نه پیغمبری از پیغمبران همچو پدری ندارند محمد همچو حرفی
نخواهد زد خود امیرالمومنین همچو حرفی نخواهد زد بلی امام حسن میتواند
بگوید ولکن باقی را نمیتواند بگوید باز حسین میگوید که من مثل فاطمه
مادری دارم که احدی از عالمیان همچو مادری ندارد خود پیغمبر همچو
حرفی نمیزند خود امیرالمومنین و فاطمه همچو حرفی نمیزنند بلی امام
حسن میگوید من همچو مادری دارم سیدالشهداء بیرون میآید میفرماید
من برادری مثل حسن دارم که از اولین و آخرین کسی همچو حرفی نمیتواند
بزند ائمه طاهرین هیچ یک نمیتوانند چنین حرفی بزنند همچنین میگوید که
هادی کل روزگار من واقع شدهام و امام زمان که دین خدا در عالم از او
منتشر میشود از نسل من بعمل خواهد آمد حاال تو یک همچو وجودی در
جمیع عالم در کل ملک خدا پیدا کن به این شرافت پیدا نخواهد شد حاال
مصیبتی به همچو بزرگواری برسد ببین چقدر عظیم است عظم مصیبت به
عظم صاحب مصیبت است اگر به شخص بازاری کسی فحش دهد چندان
باکش نمیشود روزی صدتاش را میگوید و میشنود و طوری هم نمیشود
اما آن شخص صاحب آبرو که در عمرش درشتی از کسی نشنیده یک کلمه
حرف رکیکی به او بزنند ببین چقدر عظیم خواهد بود مصیبت او گیرم
شمشیری به یک بلوچی زدند آیا مثل شمشیری بود که بر حسین صلوات اهلل
علیه زدند کجا تا کجا؟ گیرم نیزهای به یک کسی بکار بردند آیا مثل نیزهای
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میشود که بر حسین صلوات اهلل علیه زدند گیرم یک کسی را تیر زدند آیا
مثل این میشود که حسین را تیرباران کردند کفایت میکند در بزرگی این
مصیبت که فرمودند کشتند حسین را بطوری که پیغمبر راضی نبود که
درندگان را آن طور بکشند .باری چه عرض کنم از بزرگی این مصیبت که
نهایتی برای عظمت این مصیبت نیست و هرچه بگویم تمام نخواهد شد پس
باز برویم برسر مطلب و مطلب این بود که سیدالشهداء از جهت مصیبت
مصیبتش از مصیبت پیغمبر عظیمتر است و مصیبت پیغمبر فرع مصیبت
اوست و بعضی از مصیبت اوست و این است یک معنی انا من حسین من
بعض حسینم.
خالصه عرض کردم جمیع این بزرگواران یک نور و یک روحند و یک طینتند
وقتی جمیع این بزرگواران شدند یک نور و یک روح و یک طینت جمیع این
بزرگواران دین خدایند پس هرکس ایشان را دارد دین دارد و هرکس ایشان
را ندارد دین ندارد دین یعنی وجود مقدس این بزرگواران هرکس ایشان را
میشناسد دین خود را میشناسد هرکس ایشان را نمیشناسد دین خود را
نمیشناسد هرکس ایشان را ناقص انگاشته دین او ناقص است هرکس ایشان
را کامل دانسته دین او کامل است .غرض بطوری که ایشان را میشناسد و
ایشان را دارد دین را میشناسد و دین دارد این را هم بدان که شناسایی این
صفحه | 586

بزرگواران نه این است که بدانی علی امام است سنیها هم امامش میگویند
جمیع کتابهای سنی را واکن ببین همه جا نوشتهاند امام علی .معرفتش این
نیست که بگویی امیرالمومنین امام اول است و همین لفظی باشد همچو
معرفتی را به اطفال هم یاد میدهند یاد میگیرند حاال که اطفال یاد گرفتند
آیا اینها عارفند به امام خودشان حاشا پس معرفت ائمه طاهرین نه این است
که کسی بگوید ایشان امامند سنیها هم ائمه ما را امام در کتابهاشان نوشتهاند
چگونه نه فخر رازی را امام فخر رازی میگویند قرار عرب بر این بوده که
پیشواها را امام میگفتهاند امیرالمومنین را هم امام میگفتند آنها امام
میگویند تو هم امام میگویی پس این معرفت نشد پس معرفت ائمه طاهرین
چیست؟ معرفت ائمه طاهرین معرفت فضائل ایشان است و اقرار به فضائل
ایشان است .در دعای اعتقاد که در مفتاح الفالح و بلد االمین ذکر کرده
است که آن را بعد از نماز بخوانند و اعتقاد کنند میخوانی که من الاثق
باالعمال و انزکت و الاراها منجیه لی و انصلحت اال بوالیته و االیتمام به و
االقرار بفضائله و القبول من حملتها و التسلیم لرواتها یعنی خدایا امیرالمومنین
کسی است که من باید اعتقادم درباره او این باشد که اعمال من اگر چه
صالح باشد مرا نجات نمیدهد مگر بوالیت او و به امام دانستن او و اقرار به
فضائل او و قبول کردن آن از حامالن فضائل و تسلیم کردن برای راویان
فضائل اگر این کار را کردم نماز من و روزه من و حج من و جمیع اعمال
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من قبول است و اگر این کار را نکنم عبادت من قبول نیست پس کسانی که
فضائل امیرالمومنین را قبول ندارند و قبول از حامالن فضائل نمیکنند عمل
آنها مقبول نیست آیا هیچ میشناسی که حامالن فضائل کیانند آیا نمیدانی
که منجمان جماعتی هستند که صاحب علم نجومند و حامل علم نجومند آیا
نمیدانی که طبیبان جماعتی هستند که حامل علم طبند فقها کسانی هستند
که حامل علم فقهند همچنین حامل فضائل آن جماعتی هستند که علمشان
شأنشان در شب و روز همتشان فضائل آل محمد است سالم اهلل علیهم مثل
آنکه فقیه کسی است که شب و روز همتش درسش بحثش مطالعهاش فکرش
فقه باشد حامل فضائل هم چنین است نه اینکه یک کلمه فضیلتی سرسری
یاد گرفته باشد بگوید من هم عالمم به فضائل .نه ،چنین کسی که یک
چیزی سرسری بگوید او حامل فضائل نیست مثل اینکه اگر منجم بگوید
نماز ظهر چهار رکعت است چیزی سرسری گفته و به این فقیه نمیشود فقیه
هم میگوید امروز قمر در عقرب است و به این منجم نمیشود چیزی
سرسری میگوید حال آن فقیهی که میگوید علی را قربانش بروم میتوانست
در خیبر را بر دارد این دخلی به حامل فضائل ندارد حامل فضائل کسی است
که علمش سعیش و همتش در شب و روز نشر فضائل است و قبول کردن از
آنها واجب است و شرط تدین است چنانکه علم فقه را از فقیه باید قبول کرد
و تسلیم او کرد من یا باید خودم فقیه باشم یا از فقیهی بگیرم و همچنین علم
صفحه | 588

فضائل را هم یا خودم باید بدانم یا از حامالن فضائل بگیرم پس قبول از حمله
هم شرط شد و باتفاق علما هرکس علم فقه را تقلید نکند و خودش هم
مجتهد نباشد هیچ عملش قبول نیست همچنین کسی که خودش عالم به علم
فضائل نیست و از عالم به علم فضائل هم نگیرد و قبول از او نکند هیچ عملی
از او مقبول نیست آخر چه شد که این طور نباید باشد مگر اقرار به فضائل
مستحب است حاشا بلکه واجب است بلکه اقرار به فضائل از اصول دین
است معنی امامت امام اقرار به فضائل امام است این حرفی که اقرار به فضائل
امام مستحب است بعینه مثل این است که بگویی مستحب است اقرار به
خدایی خدا پس چنانکه اقرار به صفات خداوند واجب است اقرار به صفات
پیغمبر و ائمه هم واجب است حاال که واجب شد یا خودت باید عالم به
فضائل باشی یا کسی که عالم است از او اخذ کنی پس معلوم شد که تسلیم
کردن راویان از شروط دین است بجهت آنکه شرط دین است که امامت را
بشناسی هرکس امامش را نشناسد اعمالش مقبول نیست این است که در
تفسیر این آیه و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا یعنی جماعتی
را میآورند که اعمالشان چنین و چنان است و جمیع اعمالشان را هباء
میکنند فرمودند اینها جماعتی هستند که چیزی از فضائل علی را انکار
کردهاند آیا نه این است که میفرماید االنکار لفضائلهم هو الکفر انکار کردن
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فضائل ایشان همان کفر است پس از این جهت اقرار به فضائل شرط قبولی
اعمال است.
باری برویم بر سر مسألهای که بودیم و آن این بود که معرفت امام نه همین
است که یاد بگیریم که امام اول علی امام دویم حسن امام سیم حسین یاد
بچهها هم بدهی یاد میگیرند یاد طوطی هم بدهی یاد میگیرد پس هرکس
معرفت امام را نه خودش دارد و نه از دارندهای میگیرد دین ندارد خوب
چطور شد یکی از مسائل فقهی که اگر خر فروختی تا سه روز مشتری اختیار
فسخ دارد اگر کسی منکر شود میگویی مرتد شدی استخفاف به دین کردی
و اگر کسی فضائل را نمیداند یا اخذ نمیکند یا منکر میشود از دین بیرون
نمیرود؟! چطور شد که فضائل علی کمتر از مسأله خر فروشی شد پس
کسانی که فضائل امیرالمومنین را نمیدانند معرفت علی را ندارند و هرکس
معرفت علی ندارد معرفت دین ندارد و کسی که دین ندارد دیگر خودتان
بگویید چطور است.
پس معلوم شد به مقدماتی که گفتم که این بزرگواران دین خدایند و
معرفتشان معرفت دین است و چون ایشان دینند عرض کردم که نور این دین
بر قابلیات خالیق تابیده و در جمیع آفاق و انفس آن نور تابیده است این است
که خداوند عالم میفرماید سنریهم ایاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین
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لهم انه الحق یعنی آل محمد که ایشانند آیات اهلل و عالمات اهلل ما آل محمد
را در آفاق و انفس نشان مردم میدهیم و نشان داده لکن وقتی نمیشناسند
انکار میکنند چشم خود را باز نمیکنند که ببینند و اال خداوند در جمیع
آفاق و انفس نور محمد و آل محمد را نشان مردم داده است .حیفم میآید
که طور نشان دادن را عرض کنم آیا هیچ میدانید که چطور نشان داده است
شکل پیغمبر و ائمه را طوری در آسمان و زمین نشان مردم داده که کسی
نتواند بگوید من ایشان را ندیدهام و نمیشناسم حاال شکل پیغمبر چیست این
است که گفتم حیفم میآید بگویم بجهت آنکه نمیفهمند پس عرض میکنم
که شکل پیغمبر رنگ نیست بجهت آنکه رنگ پیغمبر متغیر میشود و باز
پیغمبر پیغمبر است .شکل پیغمبر نه این هیأت اندام اوست آیا نه این است
که اگر بخواهد به صورت علی بشود میشود با وجود این باز پیغمبر است به
شکل زید بشود به شکل عمرو بشود به هر شکلی بخواهد میشود با وجود
این باز پیغمبر است حضرت امیر میفرماید انا الذی اتقلب فی الصور کیف
اشاء یعنی من آن کسی هستم که به هر صورتی که میخواهم ظاهر میشوم
باز حضرت امیر میفرماید انا ادم انا نوح انا ابراهیم انا موسی انا عیسی به هر
صورتی که بخواهد در میآید پس پیغمبر صلوات اهلل علیه و آله به هر شکلی
بخواهد بشود میشود پس صورت پیغمبر این شکل نیست این شکل شکل
بدنی است که حاال مصلحت در این دیده که به این بدن ظاهر شود صالح
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پیغمبر یکی از پیغمبران بود و یکی از شیعیان امیرالمومنین بود چندی از اهلش
غایب شد و ظاهر شد بعد از مدتی برای آنها به شکل دیگری که هیچ دخلی
به آن شکل اول نداشت و گفت آنچه صالح برای آنها گفته بود و خبر داد به
آنچه صالح به آن خبر داده بود .پس این شکل و هیأت این بدن صورت پیغمبر
نیست اما صورت پیغمبری کدام است صورت پیغمبری صفات پیغمبر است
عظمت پیغمبر است جالل پیغمبر است کبریای پیغمبر است علم او را بشناس
قدرت او را بشناس صفات او را بشناس آن کماالتی که از برای اوست آنها
است صورت پیغمبر شکل پیغمبر همان است که جامع جمیع کماالت باشد
و همه کماالت و همه نیکیها صورت پیغمبر است بحق همین پیغمبر که این
آفتاب اگر نورانی است نور پیغمبر تو است که در او جلوه کرده است عرش
اگر عظیم است عظمت پیغمبر تو است که در او جلوه کرده است کرسی
اگر رفیع است رفعت پیغمبر تو است که در او جلوه کرده است آسمان اگر
منشأ مددهاست منشأ مدد بودن پیغمبر تو است که در او جلوه کرده است
زمین اگر ساکن است سکون پیغمبر تو است که در او جلوه کرده است اگر
دریاها در و جواهری دارند و هرکه در آنها غوص کرد از آنها برد سخای
پیغمبر تو است که در آنها جلوه کرده است پس هیچکس هیچ کمالی ندارد
مگر اینکه آن کمال صورت پیغمبر توست صلوات اهلل علیه و آله انذکر الخیر
کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه میفرماید نحن اصل کل
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خیر و من فروعنا کل بر یعنی ماییم ریشه هر خیری و از شاخ و برگ ماست
هر نیکی که در عالم است هرکس نیک است نیکی او صورت پیغمبر است
و هرکس کمالی دارد کمال او صورت پیغمبر است پس تو به هر چه نظر
کردی سیمای او را دیدی به عرش نظر میکنی اگر پیغمبر را بشناسی عظمت
پیغمبر را میبینی به کرسی نظر میکنی اگر بشناسی او را رفعت او را میبینی
به هرچه نظر کنی چیزی از او میبینی مثل اینکه آینههای متعدد بگیری در
هر آینهای عضوی از تو پیداست هرکس چشم تو را بشناسد و نظر کند به آن
آینه که چشم تو در آن افتاده میداند که این چشم چشم تو است حاال اگر
مردم پیغمبر را بشناسند نظر که به عرش میکنند عظمت پیغمبر را میبینند
نظر به کرسی که میکنند رفعت پیغمبر را میبینند وهکذا به هر نیکی و به
هر کاملی که نظر بکنند شکل پیغمبر خود را در آنجا میبینند این است که
خدا فرموده سنریهم ایاتنا ما نشان میدهیم آیات خود را یعنی آل محمد را
نشان میدهیم ایشان آیاتاهللاند و آیات اهلل همان ایشانند حضرت امیر
میفرماید ای ایه هلل اکبر منی پس سنریهم ایاتنا یعنی آل محمد علیهم السالم
را در آینهخانه آفاق و انفس نشان مردم میدهیم و در هر نیکی جمال محمد
و آل محمد صلوات اهلل علیهم پیداست.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
موعظه سیوهشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
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لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره بود که میفرماید
یهدی اهلل لنوره من یشاء سخن در تفسیر نور بود آن نوری که خدا هدایت
میکند هرکه را که میخواهد بسوی آن نور .خواستیم ببینیم آن نور چه نوری
است و چیست عرض کردم از برای نور معنیهای بسیار است از جمله آنها
یکی دین خداست پس یهدی اهلل لنوره من یشاء یعنی خدا هدایت میکند
بسوی دین خود هرکه را میخواهد و عرض کردم که دین را نور میگویند
بجهت آنکه نور ،آن چیزی است که خودش پیداست و پیدا کننده غیر هم
هست مثل نور آفتاب که خودش پیداست به در و دیوار هم که افتاد در و
دیوار را هم پیدا میکند همچنین دین خداوند عالم خودش پیداست و در
هرجایی که حاصل شد و بر هرکسی که دین ظاهر شد آن شخص را هم
ظاهر میکند قدری از معنیهای دین را عرض کردم لکن آن نکته که چگونه
بر هرجا که دین ظاهر شد آن شخص را هم ظاهر میکند دقیق است و
نمیتوان برای عوام آن را شرح کرد بطور اختصار دو سه کلمه برای علما
عرض میکنم.
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هرچیزی که به چشم شما در میآید و شما میبینید بواسطه آن نوری است
که از او در چشم شما افتاده و آن نور اثری است برای آن چیز پس هرچیزی
که ظاهر میشود معنیش این است که صاحب اثر میشود پس چون کسی
متدین شد و نور خدا بر او تابید صاحب تأثیر میشود در قول او اثر پیدا
میشود در فعل او اثر پیدا میشود لکن چون مسأله علمی است و بکار عوام
نمیآید همین قدر اشارهای برای علما شد ،بس است .برویم بر سر مطلب.
باز از جمله معنیهایی که برای نور خداست یکی توحید خداست جل شأنه
توحید خدا نور خداست و خدا هدایت میکند هرکسی را که میخواهد
بسوی توحید خود حاال این حرف چه معنی دارد خداوند عالم از ادراک
خالیق بیرون است و این مقدمه را مکرر عرض کردهام و میکنم بجهت
آنکه عمده فضائل آل محمد و اصل فضائل و اصل معرفت خداوند عالم این
مقدمه است هرکس این را درست نداند معرفت خدا را ندارد و معرفت فضائل
برای او حاصل نخواهد شد شنیدن اجمالش چه بسیار آسان و درک تفصیلش
چهبسیار مشکل است پس اقال اجمال این را شما عوام و خواص در دل خود
جای بدهید و بواسطه این از مخالفان خود ممتاز میشوید از فرق باطلهای
که هستند و آن این است که خداوند عالم جلشأنه از ادراک خالیق بیرون
است و به هیچ قسمی از اقسام به هیچ طوری مخلوقات نمیتوانند خدا را
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درک کنند و چون مطلب عمده است قدری تفصیل بدهم بد نیست .شماها
را چشمی است خدا آن را به شما داده تا رنگها و شکلها را به این چشم
درک کنید چشم شما دریچهای است برای قصر بدن شما بدن شما به منزله
قصری است که جایی ساخته باشند و پنج باغ بر دور آن قصر باشد و این
قصر پنج در داشته باشد هر دری به باغی گشاده شود کسی که در اندرون
این قصر است دری را میگشاید بسوی باغی مثال جمیع این باغ نخل و
نارنج است دری دیگر را میگشاید به باغ دیگر مثال جمیع این باغ انار است
و انجیر دری دیگر بسوی باغ انگور وهکذا در هر باغی یک چیزی است و
دری بسوی او گشاده میشود همچنین این روح شما در اندرون سر شماست
و سر شما به منزله قصری است که همینکه در چشم را میگشایی بسوی
باغستان رنگها و شکلها گشوده میشود و روح شما از این دریچه تماشای
رنگها و شکلها را میکند روح شما از دریچه گوش که ملتفت میشود از
این دریچه گوش تماشای صداهای زیر وبم و خوب و بد آنها را میکند و
میفهمد و چیزها از آن دریچه درک میکند که از دریچه چشم مطلقا به هیچ
وجه آنها را نمیشد درک کرد بعد از آن دریچه شامه را که میگشاید از این
دریچه عطرهای مختلف بوهای نیک و بد مختلف همه را با این شامه درک
میکند که هیچ چیز از اینها را نه با چشم نه با گوش نمیشود درک کرد
تبارک اهلل احسن الخالقین بعد از آن دریچه ذائقه را که باز میکند چیزی
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چند از طعمها در این باغها مشاهده میکند که در آن باغها مطلقا یافت
نمیشد .همچنین چون در المسه را میگشاید به باغ نرمیها و درشتیها و
سختیها و سبکیها و سنگینیها و تریها و خشکیها میرسد و اینها را میفهمد
و هیچیک از این چیزها در آن باغهای دیگر پیدا نمیشد پس ببینید که
خداوند عالم حکیم چگونه خلق محکمی کرده پس این پنج در را که
میگشایی از این پنج باغ درک میکنی و خدای تو درخت هیچیک از اینها
نیست خدای تو نه رنگ است نه شکل است که از دریچه چشم او را درک
کنی نه صداست که از دریچه گوش او را درک کنی نه بو است که از دریچه
شامه او را درک کنی نه مزه است که از دریچه ذائقه درکش کنی نه نرمی و
زبری است که از دریچه المسه درکش کنی و این خدای حکیم جلیل و
خالق عظیم پنج در هم به روح تو وا کرده به عرصه ملکوت چنانکه این پنج
در را وا کرده بود به عرصه ملک آن پنج دری که به عرصه عالم ملکوت
گشوده دری گشوده بسوی خیالها که همین که آن در را گشودی شخص
از آن در رنگها و شکلها و چیزهای چند در عرصه خیال میبیند که با این
چشم و گوش و حواس ظاهری نمیتواند بفهمد و ببیند دریچهای است که
آن را خدا گشوده بر روی تو به وسعت همه این عالم که همه این عالم را
میتواند خیال کند ولکن از آن دریچه خیال آن دریچه چون که از ملکوت
است یک چیزی (جوهری خل) است که هم میبیند و هم میشنود یک خیال
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است لکن هر پنج تا را میتواند ببیند .ببین در عالم خیال تو قرمزی خیال
میکنی زردی خیال میکنی صدا خیال میکنی مزههای خوب و بد خیال
میکنی بوهای خوب و بد خیال میکنی سردی و گرمی و نرمی و زبری و
سبکی و سنگینی را همه اینها را خیال میکنی چنانکه همه اینها را در خواب
میبینی اینها همه از دریچه خیال است و همچنین خداوند دریچه دیگری بر
روی تو گشوده به عرصه فکرها که از آن دریچه که نظر میکنی فکرها
میکنی و چیزها را به چیزها متصل میکنی و حاال دیگر از فهم عوام باال
رفت لکن تقصیر من نیست تقصیر عوام است که تحصیل علم نمیکنند.
باری فکر دریچهایست که روح تو از آن دریچه نظر میکند و فکر میکند
باز مثل عرض کنم از دریچه خیال خانهای خیال میکنی پولی خیال میکنی
زیدی خیالی میکنی همچو همه اینها را تنها خیال میکنی فکر آن است که
فکر میکنی میروم پیش زید پول میدهم خانهاش را میخرم اینها همه را که
میگویی و تصور میکنی این کلمات را فکر میگویند و همچنین دریچهای
دیگر در باطن انسان خدا گشوده که از آن دریچه میفهمد چیزی چند را که
در این عالم صورتی ندارد مثل اینکه فکر و خیال درک میکردند چیزهایی
را که صورتی در این عالم داشتند مثل آنکه مادر فرزند را دوست میدارد
مادر را خیال میکنی فرزند را خیال میکنی بوسیدن مادر را خیال میکنی
لکن این دوستی را خیال نمیفهمد این همان دریچهای است در باطن که این
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چیزها را درک میکند مثال ترس یک چیزی است که توی دل انسان پیدا
میشود اینها را از چه بفهمیم تبارک اهلل خداوند مشعری به انسان داده که
این جور چیزها را میفهمد آنچه برای فکر و خیال پیدا نیست او میفهمد
همچنین دریچهای دیگر گشوده بسوی مسألههای علمی و حکمتها آیا
نمیبینید عوام هم فکر میکنند و کسی کسب علوم نمیتواند بکند مگر علما
بجهت این است که مردم دیگر آن دریچه را نگشودهاند علما آن دریچه را
گشودهاند همچنین دریچه دیگر که باالتر از اینهاست گشوده است بسوی
معرفت و حقیقت فهمی و چیزها را بطور حقیقت دانستن و شناختن و آن
باالتر از علم است مثلش را بخواهی علم یعنی دانستن تو میدانی
ناصرالدینشاهی هست در تهران لکن تو ندیدهای او را و نشناختهای او را
همین میدانی ،علم همین طور است پس کسی که علم پیدا میکند ،یاد
میگیرد ولکن نمیفهمد و حقیقت را نمیشناسد .باری سخن طول کشید
مقصود این است که پنج دریچه در باطن داریم این پنج هم بسوی مخلوقات
گشوده شده دخلی به خدا ندارد خدا به فکر کسی درنمیآید به خیال کسی
درنمیآید به توهم کسی درنمیآید.
شخصی از حضرت امیر سوال کرد از توحید خدا و عدل خدا فرمودند مطول
بگویم یا مختصر عرض کرد مختصر بفرما حاال ببین مثل حضرت امیری که
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بخواهد توحید خدا را مختصر و جامع بگوید چطور خواهد گفت فرمود
التوحید ان التتوهمه و العدل ان التتهمه پس توحید خدا این است که خدا را
از فهم و ادراک خود بیرون بدانی آنچه تو با چشم ظاهر یا باطن ببینی یا با
حواس ظاهر یا باطن بفهمی آن خدا نیست و فرق شما با جماعتی از سنیان
همین است که آنها میگویند خدا را در قیامت میتوان دید و این اعتقاد در
مذهب شیعه کفر است خدا نه در دنیا و نه در آخرت دیده نخواهد شد واهلل
اهل آسمان حیرانند در خدا چنانکه اهل زمین حیرانند اهل زمین هرچه نگاه
میکنند در و دیوار و زمین میبینند اهل آسمان هرچه نگاه میکنند آسمانها
را میبینند و واهلل چنانکه اهل عالم ملک در خدا حیرانند اهل عالم ملکوت
در خدا حیرانند اهل ملک هرچه نگاه میکنند ملکیان را میبینند اهل ملکوت
هرچه نگاه میکنند ملکوتیان را میبینند اهل آخرت هم میبینند صحرای
قیامتی ،میبینند منبر وسیلهای و پیغمبر باالی آن نشسته و بنای حکم گذارده
و میبینند مالئکه رحمت و مالئکه عذاب را که همه حاضرند و آفتاب بر
سر مردم ایستاده و زمین در زیر پای ایشان تفتیده شده است و هرچه نگاه
میکنند به اطراف خود خدا را نخواهند دید باز جمیع اهل محشر در خدا
حیرانند و چنانکه اهل جنت و نار در خدا حیرانند اهل رضوان هم در خدا
حیرانند که هرچه تدبر و فکر میکنند مطلقا به خداوند نمیرسند خدا نیست
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چیزی که مخلوقات بتوانند آن را ادراک کنند پس جمیع مخلوقات در خدا
حیرانند و هیچکس خدا را درک نکرده.
و چون چنین بود خداوند عالم در میان مخلوقات خود نوری آفرید و آن را
راه معرفت خود قرار داد و خلق حیران را فرمان داد که سعی در معرفت این
نور کنید از من مأیوس باشید که احدی از آحاد حتی پیغمبران مرسل حتی
محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله به من نمیرسند محمد در خدا حیران
است از این جهت پیغمبر در دعا فرموده رب زدنی فیک تحیرا از این جهت
فرموده ماعرفناک حق معرفتک پس پیغمبر در خدا حیران است چنانکه سایر
خلق در خدا حیرانند پس از این جهت خدا نوری آفرید و آن نور را قائم مقام
خود کرد و مردم را امر به معرفت آن نور کرد و فرمود سر و کار شما همه
با آن نور است و دیگر سر و کاری با کسی نخواهید داشت نه خیال کنی که
با خداوند عالم سر و کاری میتوانی داشته باشی یا از راهی محرم ذات
خداوند عالم جلشأنه میتوانی بشوی حاشا هیچ پیغمبری به ذات خدا
نخواهد رسید اگر خاتم النبیین عبادت کند خدا را در هر طرفه العینی بقدر
عمر دنیا باز به خدا نخواهد رسید و خدا را نخواهد دید این چیزهایی را که
اهل جهالت نسبت میدهند که پیغمبر در شب معراج خدا را دید اینها از
جهالت است پیغمبر خدا را ندید باز به آسمانها که رفت عرش دید کرسی
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دید دریاهای نور دید مخلوقات خدا را دید پس خداوند در میان خالیق نوری
آفرید و آن نور را قبله کل خلق قرار داد و جمیع خلق را امر فرمود که طلب
معرفت این نور کنید و این نور را بشناسید اگر شما عارف به این نور شدید
منتهای حظ و نصیب شما از معرفت همین است هر خدمتی که میخواهید
برای من بکنید برای این نور بکنید که همان خدمت به من است هر معاملهای
که میخواهید با من بکنید با این نور بکنید که معامله با من است و این نور
نور خداوند عالم بوده نوری است که تمام اسماء و صفات از برای این نور
است و در این نور است تمام صفات خدا تمام کماالت خدا جمیعا در این
نور است نه این است که یک ذره از کماالت خدا از این نور بیرون رفته باشد
و به کسی دیگر رسیده باشد حاشا پس این نور است آینه سرتاپا نمای اسمها
و صفتهای خداوند عالم جلشأنه آنچه خلق بتوانند درباره خدا بگویند و آنچه
گفتهاند گویندگان گذشته و آنچه بگویند گویندگان آینده تا روز قیامت و
آنچه پیغمبران از خدا گفتهاند و فهمیدهاند جمیع آنها همگی را از این نور و
در این نور دیدهاند و فهمیدهاند و این نور نور توحید خداوند عالم است این
نور را خدا توحید خود قرار داده دلیل خود قرار داده برهان خود قرار داده
این نور را در عرصه امکان قرار داد که احدی از آحاد را عذری در معرفت
خدا نباشد وانگهی که از روز اول مأمور به معرفت خدا نبودهاند خدا اجل از
این است که حکم بکند مثال که به آسمان باال روید وقتی دید نشد بگوید به
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مناره باال روید این کار لغو است که تکلیف صعود به آسمان کند و چون
نتوانستند بگوید بروید باالی مناره این کار حکیم نیست خدا چنین کاری
نخواهد کرد پس از اول بار تکلیف به همین مناره کردهاند و ما مأموریم که
از این مناره پله پله باال رویم و این نور نور توحید خداوند عالم است و خدا
خداست و این نور خداوندگاریست در میان مردم و از این تعجب مکنید که
گفتم این نور خداوندگار است و دوتا خدا نشد شما به یکدیگر کاغذ
مینویسید ،مینویسید خداوندگارا اصل خدا به معنی صاحب است ناخدا که
میگویند نا به معنی کشتی است ناخدا یعنی صاحب کشتی کدخدا که
میگویند کد یعنی منزل کدخدا یعنی صاحب منزل پس خدا به معنی صاحب
است و این نور مقدس صاحب کل روزگار است و خداوندگار و مالک
جمیع روزگار است و جمیع عرصه امکان را این نور صاحب است و پادشاه
است و نه این است که از این شرکی و کفری الزم آید ایران را دادهاند به
ناصرالدین شاه ببین آیا هیچ کفری و شرکی الزم آمد آیا الزم آمد که
ناصرالدین شاه شریک خدا باشد نعوذباهلل نه اینها هیچ الزم نیامد شاهنشاهی
روی زمین را به سلیمان دادند ببین هیچ کفری و شرکی الزم آمد حاشا پس
آنهایی که این فضائل را انکار میکنند معلوم است غرض دارند و اگر نه از
این هیچ تفویضی الزم نمیآید و خدا را شریکی پیدا نمیشود پس خداوند
این نور را پادشاه کل روزگار و کل هزار هزار عالم قرار داده ناصرالدین شاه
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پادشاه این خاکدان و این زمین خاکی شده که هر دیواری را میخواهد
خراب میکند و هرجایی را میخواهد آباد میکند همچنین وقتی کسی
صاحب آسمان باشد دلش میخواهد این آسمان را خراب کند دلش میخواهد
آسمانی از نو میسازد هرکس پادشاه هرچیزی هست میتواند تصرف در آن
بکند وهکذا در دین این مطلب جاری است که به هرطور میخواهد تصرف
در آن دین میکند علما میدانند که مسألههای علمی دیگر کوچک و بزرگ
نمیشوند در یک جا اگر مسأله درست شد در همه جا درست است پس اگر
شرک است یک سر سوزنش هم شرک است و اگر ایمان است یک سر
سوزنش هم ایمان است پس همین طور که ناصرالدین شاه هر عمارتی را که
در ایران است میخواهد خراب کند میکند و به طرح دیگر عمارتی بسازد
میسازد پس پادشاه آسمان و زمین هم اگر بخواهد آفتاب را خراب کند و
آفتابی دیگر بسازد میکند بخواهد ده آفتاب بسازد میسازد آفتاب را ماه کند
و ماه را آفتاب کند میکند یا ابن ادم انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی
فیما امرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون ای پسر آدم من خدایی
هستم که به هرچه بگویم بشو میشود تو هم اطاعت کن مرا تا تو را مثل
خود کنم که تو هم به هرچه بخواهی بگویی بشو بشود پس وقتی هرکس
عبادت خدا و اطاعت خدا کند به این مقام میرسد آیا آن نور اعظم اعظم
اعظم مطیع خدا نیست و عبادت نکرده خدا را بلکه او عبادت کرده و بس
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و غیر از او کسی عبادت نکرده پس آن نور اعظم دنیا را بخواهد آخرت
میکند آخرت را دنیا میکند آسمان را زمین میکند زمین را آسمان میکند
جمیع هزار هزار عالم را میتواند بر هم خورد کند و از نو بنیاد کند به
هرطوری که بخواهد میتواند بجهت آنکه پادشاه این ملک اوست او را
خداوند عالم سلطان سالطین جمیع ملک خود قرار داده است و این نور
شکی نیست که اول مخلوقی از مخلوقات خدا باید باشد که اگر اول نبود
دلیل اولیت خدا نبود خدا اولی است که پیش از او اولی نیست و آخری است
که بعد از او آخری نیست این نور هم باید اولی باشد که پیش از او اولی
نباشد و آخری باشد که بعد از او آخری نباشد پس از این جهت این نور اعظم
اول گوهری است و اول چیزی است که در عرصه امکان آفریده شده و این
نور خداوندگار کل است و منتهای مقصود کل است .بسوی این نور از
اطراف باید حرکت کنند و بر گرد این نور طواف کنند طلب این نور را باید
بکنند اگر از این نور عدول کنند از خداوند عدول کردهاند اگر به این شرک
بورزند به خدا شرک ورزیدهاند اگر این را انکار کنند انکار خدا کردهاند پس
این نور توالیش توالی خداست تبرایش تبرای خداست معرفتش معرفت
خداست انکارش انکار خداست جمیع معامالت با او معامالت با خداست و
این نور عذر خالیق را منقطع کرده که دیگر احدی از آحاد را عذری نباشد
که ما دسترسی به خدا نداشتیم همین که دامان این نور بدست ما آمد دیگر
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حاال عذرمان قطع شد آنچه این بگوید بکن باید کرد آنچه این بگوید مکن
باید نکرد واهلل نمیدانم چه خیال میکنند چگونه خدا را خیال میکنند و
چگونه این انوار را خیال میکنند و چگونه جدا میکنند اینها را از یکدیگر
و این نیست مگر اینکه این مردمی که من میبینم اال قلیلی نمیبینم اینها را
مگر مجسمه جمیع مردمی که هستند میخواهند به فکر و خیال خدا را درک
کنند خدا را در باالی عرش خیال میکنند و پیغمبران را در زمین آن را آن
باال تصور میکنند و اینها را این پایین و حرفها و حکمها از آن باال میآید
پایین حاال همچو خیالها که کرد همان خدایی که خیال کرد همان هم باید
روزی مردم را بدهد باید دستهایش را مثل این شاگرد نانواها باال بزند و چونه
بگیرد و به حلق این مردم بگذارد مثل نواله که به حلق شتر میگذارند و
خودش هم باید خلق بکند همان طورهایی که خیال میکنند پس خیال
نمیکنند مگر همینطورها را و این نور را نشناختهاند و بدان و آگاه باش که
هرکس این نور را ندارد خدایی نشناخته است خدایی ندارد و آنچه دارد خیالی
است که میکند کلما میزتموه باوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم
مردود الیکم یعنی هرچه بنازکتر فهم خود درک بکنید آن هم مخلوقی است
مثل شما و این مخلوق مثلکم یک معنی دیگری هم دارد و این معنیی است
که از فهم طالب باالتر است مخلوق مثلکم یعنی مخلوقی است بر صفت
شما زیرا که فکر شما آن را درست کرده و بر حسب سلیقه شما درست شده
صفحه | 607

پس از این جهت مثل شما و بر صفت شماست مردش بسوی شماست و در
حقیقت نوکر شماست و مخلوق شماست پس اینی که خیال میکنند مصنوع
خیال خودشان است پس اینکه خدا قرار دادهاید بنده خودتان است بتی است
که خودتان تراشیدهاید خدای خیالی به اختیار توست سیاهش میکنی
سفیدش میکنی مشرقیش میکنی مغربیش میکنی هرطوری میخواهی
خیالش میکنی این خدا مصنوع تو است و بنده تو است آیا نمیبینی توی
خیالت رأیت قرار بگیرد خدا حرف بزند میزند تصور سکوتش را میکنی
ساکت میشود پس این چیزی است مصنوع تو و مصنوع تو میشود خدای
تو باشد؟
چون سخن به این مقام رسید این را عرض کنم و عرض میکنم دیگر معلم
همه چیز را باید بگوید پس کسانی که صورتی در خیال خود تصور میکنند
و در خیال خود معبودی برای خود قرار میدهند این عمل از دو معنی بیرون
نیست یا این است که اینی که در خیال درمیآوری خود این را معبود قرار
میدهی اگر این خیال معبود است و همچو اعتقادی است کفر محض است
بجهت اینکه آن عبد تو است چراکه خودت او را تراشیدهای هرطورش
میخواهی میکنی میخواهی سفیدترش کن در خیال خودت سیاهترش کن
کوچکترش کن بزرگترش کن همچنین توی خیال اگر بخواهی پایش را
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ببری میبری بخواهی داغش کنی فیالفور داغش میکنی آن معبودی که
میتوانی داغ و درفشش بکنی میتوانی چوبش هم بزنی این که خدا نمیشود
پس این کفر است این بت پرستی است حاال اینی که در خیال درمیآورند
اگر خود این را معبود قرار میدهد که کفر است و شرک مسلما و هرگاه
میگوید من این را معبود خود قرار نمیدهم و خدای خود نمیگیرم لکن
باب او و آیت او و عالمت او قرار میدهم و او را در این میبینم و این را
مانند دریچه قرار میدهم که از این دریچه به خدا نظر میکنم و این را برای
این بنظر میگیرم که دلیل خداست و راه خداست و باب خداست این هم
نامربوط و غلط است بجهت آنکه هرچیزی دلیل است بسوی مانند خود و
این صورتی را که تو بنظر میآوری سرخ است سرخی چه داللت بر خدا دارد
زرد است زردی چه داللت بر خدا دارد صداهاست بوهاست طعمهاست اینها
چه داللت بر خدا دارند اختیارش دست خود توست هرطور میخواهی
تصورش میکنی اگر گربهاش هم بخواهی بکنی فیالفور در خیال خود چهار
دست و پا برایش درست میکنی این چه دلیلی شد که به اختیار توست پس
مخلوق تو دلیل بسوی خدای خالق نمیشود آیا مخلوق تو واسطه میان تو و
خدا میشود آیا مخلوق تو وسیله تو بسوی خدا میشود و مخلوق تو آیا دلیل
توحید است برای تو اینها هیچیک نمیشود پس بدان که اینها مزخرفات است
که انسان چیزی را تصور کند و آن را باب خود قرار بدهد و خدا را در آن
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صورت عبادت کند خدا به صورت درنمیآید و خدا صورت نیست این قرمز
به آن قرمز داللت میکند هرچیزی به جفت خودش داللت میکند این چه
چیزش به خدا میماند که داللت به خدا کند چشمهایش به چشمهای خدا
میماند ابرویش به ابروی خدا میماند قدش به قد خدا میماند حاشا خدای
تو در میان مخلوقات شبیه ندارد نظیر ندارد هیچ مخلوقی آیت ذات خدا
نمیتواند باشد این است که در دعای صباح میخوانی یا من دل علی ذاته
بذاته پس ٭ آفتاب آمد دلیل آفتاب ٭ هرگز زمین ظلمانی دلیل آفتاب نمیشود
شب دلیل روز نخواهد شد میخواهم الفاظ علمی نگویم مختصر آنکه این
صورتها و خطها دلیل خداوند عالم نخواهند شد پس قومی اشتباه نکنند که
صورتی در نظر خود بگیرند و آن را معبود خود قرار دهند یا دلیل خدا قرار
دهند نه خدا است و نه دلیل خدا است اگر این باباهلل است پس تو چطور
میتوانی که به هرطوری که بخواهی تصورش کنی .پس بدان اینی که تو
میسازیش باباهلل نیست سوراخی است که خودت باز کردهای و سوراخی
که تو میسازی باباهلل نمیشود حاال آن نوری را که خدا آفریده و باب خود
قرار داده جمیع مخلوقات بخواهند آن را تغییر بدهند نمیتوانند و همچو
چیزی نمیشود و نخواهد شد نوری است که خداوند او را قائم مقام خود
قرار داده در جمیع ملک خود او را آیت تعریف و تعرف خود قرار داده که
هرکه بخواهد او را بشناسد همین را بشناسد حاال این نور چیست و کیست
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این نور محمد بن عبد اهلل است صلی اهلل علیه و آله صلوه کثیره دائمه
ابداالبدین و اوست نور اهلل و اوست خلیفه اهلل و اوست قائممقام خداوند عالم
معرفت او معرفت خداست انکار او انکار خدا است خداوندگار جمیع الف
الف عالم اوست صاحب این هزار هزار عالم است و خداوند او را پادشاه این
عالمها قرار داده اینها هیچکدام را من نگفتم امام میفرماید اخترعنا من نور
ذاته و فوض الینا امور عباده پس این نور نور ذات خداوند عالم است جلشأنه
و این هزار هزار عالم همگی مال ایشان است و مپندار که سلطان این عالمها
مثل سلطان زمین در گوشهای از گوشههای مملکت خود نشسته باشد بلکه
او نزدیکتر از تو به توست و او اولی به تو از تو است موجودتر است در مکان
وجود تو از تو و اوست صاحب تو پس نه خیال کنی که او از تو غایب است
بلکه او از چشم تو تو را میبیند و از گوش تو صدای تو را میشنود و از
المسه تو سردی و گرمی و نرمی و زبری و امثال آنها را که در تو است درک
میکند و باز نه همین خیال کنی که همین از گوش تو صدای تو را میشنود
بلکه او به صدای تو از خود صدای تو نزدیکتر است و به دیدن تو از خود
دیدن تو نزدیکتر است به فهم تو از فهم تو نزدیکتر است پس اوست بینای
بکل اوست شنوای بکل اوست عالم بکل اوست شاهد بر کل کاینات از او
چیزی مخفی نیست پس هر زمان که میخواهی متوسل شوی به وجود پاک
محمد صلی اهلل علیه و آله و او را وسیله خود قرار دهی متوسل شو و او را
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وسیله قرار ده و آنچه میخواهی از او تمنا کن چراکه داد او داد خداست
حضور او حضور خداست غیبتی ندارد که بگویم غیبتش غیبت خداست پس
٭ یار نزدیکتر از من به من است ٭ این عجب است که ماها از او دوریم و
چنین است امام تو و ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم اجمعین و چنین است
سلطنت امام زمان تو و قدرت او و احاطه او ،در همهجا حاضر است و به تو
از تو نزدیکتر است آنچه میخواهی به او عرض کن که حاجت تو را بر
میآورد و دعای تو را اجابت میکند لکن ماها مردمانی هستیم بیانصاف
مردمانی هستیم خودسر و خودرأی عرض کردهام اگر انصاف باشد ما در
حقیقت خدایی میخواهیم که هرچه از او بخواهیم فیالفور به ما بدهد تا
بگوییم خدایا فالنکس را بکش بگوید چشم که بنده ما باشد فالنکس را
بزن بگوید چشم فالنکس را فقیر کن فالنکس را از منصب عزل کن صد
تومان پول به من بده بگوید چشم .زن به من بده پول به من بده عزت به من
بده وهکذا آنچه حکم کنیم بگوید سمعا و طاعه تا چیزی خواستیم بگوید
بندگی و اطاعت و فیالفور آن را بکند و اگر نکرد و حرف ما را نشنید دیگر
حاال آنوقت است که هزار کفر میگوییم بله معلوم شد این دعاها همه حرفی
است! خیر این دعاها هم داخل کاری نیست! پس معلوم شد که ما خدایی
میخواهیم که بنده ما باشد به همین طورها پیغمبری میخواهیم که امت ما
باشد هرچه موافق طبع ماست برای ما حالل بکند هرچه موافق طبع ما نیست
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آن را بر ما حرام بکند و ما را به آنها امر کند و از اینها نهی کند و همچنین
امامی میخواهیم که شیعه ما باشد و مشایعت ما بکند و اطاعت ما کند آن
هم نه شیعهای مثل خودمان باشد بلکه شیعه خالص باشد برای ما که به هیچ
وجه از خواهش ما تخلف نکند پس از این جهت است که اگر عرض حاجتی
کردیم و مصلحت ما در اجابت آن نبود یا وقت اجابتش نرسیده بوده و به
این جهتها دعای ما مستجاب نشد یا دیر مستجاب شد حاال دیگر اوقات ما
تلخ است و گاه هست قهر میکنیم از امام خود میگوییم بله معلوم شد این
هم مثل باقی مردم است کاری از او ساخته نمیشود برویم پی کارمان و
نعوذباهلل از امام خودمان قهر میکنیم معلوم شد که تو امامی میخواهی که
شیعه تو باشد و موافق دل تو و خواهش تو حرکت بکند یک شخصی به من
کاغذی نوشته بود از من دعائی خواسته بود نوشته بود که یک دعائی
میخواهم که تخلف نداشته باشد چنان مجرب باشد که هیچ تخلف نکند من
در جوابش نوشتم که همچو دعائی که هیچ تخلف نکند من سراغ ندارم
دعای مجرب من نمیفهمم این مردم خیال میکنند این دعاها مثل منتر مار
است که تا خواندی دیگر مار نتواند بزند مضطر بشود همچنین این دعاها را
هم که خواندی دیگر خدا نتواند مستجاب نکند البد و ناچار بشود نعوذباهلل
در اجابت یا اینکه خیال میکنند که این دعاها مثل عزیمهایست که بر جنیها
میخوانند و جن را بیرون میکنند امر چنین نیست بلکه غیر از این طور است
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که خیال میکنند خدا مار نیست که او را منتر کنی به این دعا که مضطرش
میخواهی بکنی در اجابت دعا خدا که جن نیست که آن دعا را که خواندی
البد آنچه میخواهی بکند بلکه پادشاهی است قاهر و غالب و روف و رحیم
حاجات خود را عرض کن اگر مصلحت میداند و تو هم درست عرض
کردهای که اجابت میکند البته و اال نقص از جانب خدا نیست .پس انشاءاهلل
شما باید چنین نباشید و خود را بنده خدا بدانید و امت محمد و شیعه امام
بدانید و عرض حاجات خود را هم به ایشان بکنید و ایشان را هم در همه جا
و همه وقت حاضر و ناظر بدانید و بدانید که شما از ایشان غایب نیستید و
ایشان در هر حالی و هر جایی به هر حالتی که باشید شما را میبینند و از
شما مطلعند و حاجات شما را میدانند اگر صالح شما در آن هست و
میخواهند اجابت میکنند و اگر نمیخواهند نمیکنند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
موعظه سیونهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
دیروز سخن به اینجا منتهی شد که خداوند عالم جلشأنه از ادراک خالیق
بیرون است نمیتوان خدا را به خیال درآورد و نمیتوان خدا را به فکر فهمید
و نمیتوان خدا را به وهم و عقل درک کرد بلکه آنچه مخلوقات درک کنند
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و بفهمند مخلوقی است مثل خود ایشان و مردود است به خود ایشان از اینها
گذشته آیا نه این است که آنچه تو فهمیدی در فهم تو درآمد و فهم تو به او
محیط شد و چیزی که در فهم تو درآمد و فهم تو به او احاطه کرد همچو
چیزی خدا نمیشود و تو احاطه به خدا نمیکنی هر چیزی را که میفهمی
فهم تو به او احاطه میکند پس آنچه تو فهمیدی تو خودت بزرگتر از اوئی و
تو محیط به اوئی و چنین چیزی خدا نمیشود این است که حضرت امیر
علیهم السالم فرمودند کلما میزتموه باوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق
مثلکم مردود الیکم یعنی آنچه را که شما تمیز بدهید به فهمهای خود به آن
نازکتر فهم خود آن مخلوقی است مثل شما بر میگردد بسوی شما و در
خطبه دیگر فرمود انتهی المخلوق الی مثله و الجأه الطلب الی شکله یعنی
مخلوق هرچه فکر بکند و هرچه سیر بکند بسوی مخلوقی مانند خود خواهد
رسید به هرجا فهم تو رسید پس معلوم است فهم تو به آنجا رسیده است و تو
به خدا نمیرسی و خدا نمیشوی بجهت آنکه تو مخلوق ضعیفی هستی کی
به آنجا رسیدهای و فرمود الطریق مسدود و الطلب مردود هرکس طلب بکند
ذات خدا را مردود است او را رد میکنند و از جالل قرب خدا دورش میکنند
پس از آنچه دیروز و امروز عرض کردم معلوم شد که کسی به ذات خدا
نمیرسد پس چون به ذات خدا نمیرسند از این جهت خداوند نوری در
عرصه امکان اظهار کرده و آن نور را قائم مقام و جانشین خود قرار داده و
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چنین قرار داده در حکمت که رسیدن به آن نور همان رسیدن به خداوند عالم
باشد و شناختن آن نور همان شناختن خدا باشد از برای این چند جور مثل
عرض کنم تا از هر مثلی چیزی معلوم شود برای قومی.
مثلی ظاهر پادشاهی عظیمالشأن در قصر جالل خود پنهان باشد و دسترس
احدی از رعیت نباشد و او را وزیری و پیشکاری باشد و حکم کند و فرمان
بدهد که قول این قول من است حکم این حکم من است اطاعت این اطاعت
من است یاغی شدن بر این یاغی شدن بر من است این یک مثل پس خداوند
آن نور را خلیفه و قائم مقام خود قرار داده و چنین حکمی و امری فرموده
که بیعت با این بیعت با خدا است محبت این محبت خدا است بغض این
بغض خدا است شناختن این شناختن خدا است انکار این انکار خدا است
همه اینها را در زیارتها میخوانی آیا نمیخوانی در زیارتشان من احبکم
فقداحب اهلل و من ابغضکم فقدابغض اهلل و من اعتصم بکم فقداعتصم باهلل
ای آل محمد هرکه شما را دوست دارد خدا را دوست داشته هرکه شما را
دشمن دارد خدا را دشمن داشته هرکه معتصم به شما شود معتصم به خدا
شده باز می خوانی که السالم علی الذین من عرفهم فقدعرف اهلل و من جهلهم
فقدجهل اهلل و من تخلی عنهم فقدتخلی عن اهلل سالم بر آن کسانی که هرکس
ایشان را شناخت خدا را شناخته هرکه ایشان را انکار کرد خدا را انکار کرده
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هرکه از ایشان رو گردان شد از خدا رو گردان شده است پس خداوند این
نور را قائم مقام و خلیفه خود در عالم قرار داده و این حکم را فرموده پس
این خلیفه و قائم مقام پیدایی خدای مخفی است در عالم آیا نشنیدهای که
خداوند در حدیث قدسی میفرماید کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف
فخلقت الخلق لکی اعرف من گنجی بودم پنهان پس دوست داشتم که
شناخته شوم پس خلق را خلق کردم که شناخته شوم و مردم مرا بشناسند اگر
این خلق را خلق نکرده بود و این خلق مطلق و این وجود حق را در عالم
آشکار نفرموده بود ابدا شناخته نمیشد پس آن وجود مبارک را ظاهر کرد
در عالم تا مردم او را بشناسند و چون او را بشناسند خدا را شناخته باشند.
مثلی دیگر از برای وجهی دیگر برای این مطلب آفتاب در آسمان چهارم
است و هیچکس را ممکن نیست از تأللو نور او رسیدن به او و نظر کردن
به او لکن توی آینه یا طشت آبی نور آفتاب در آینه و آب میافتد و تو نظر
میکنی به آنچه در آینه و آب است پس مییابی آن را گرد مانند گردی آفتاب
زرد مانندی زردی آفتاب درخشان مانند درخشانی آفتاب در حرکت مانند
آفتاب در جمیع صفات او را مانند آفتاب آسمانی مییابی پس خطاب میکنی
به آنچه در آینه و آب است که هیچ فرقی مابین تو و آفتاب آسمانی نیست
مگر اینکه تو آفتاب زمینی هستی و او آفتاب آسمانی و همین فرق کفایت
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میکند این است که در دعای رجب عرض میکنیم به خداوند در خصوص
آل محمد علیهم السالم که الفرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک
فتقها و رتقها بیدک بدوها منک و عودها الیک ای خدا میان تو و آل محمد
علیهم السالم هیچ فرقی نیست مگر آنکه تو خدائی و آنها بنده تواند و اال از
این که گذشتی گفتار تو گفتار آنها است و گفتار آنها گفتار تو کردار تو
کردار آنها است و کردار آنها کردار تو است اراده تو اراده آنها و اراده آنها
اراده تو است خواهش تو خواهش آنها است و خواهش آنها خواهش تو در
جمیع جهات آنچه ایشان دارند همان است که تو داری هیچ فرقی میان تو و
آنها نیست فرقی که هست این است که تو خدائی و آنها بنده تو مثل اینکه
برای پیشکار سلطان عرض میکنی که ای سلطان هیچ فرقی میان آن پیشکار
و تو نیست مگر در ذات شما که تو ذاتت سلطان است و او ذاتش پیشکار
پس معنی الفرق بینک و بینها یعنی در صفات اال انهم عبادک یعنی در ذات
پس عرض میکنی که خدایا هیچ فرقی میان تو و آل محمد نیست در صفات،
قدرت ایشان قدرت تو است علم ایشان علم تو است بینائی ایشان بینائی تو
شنوائی ایشان شنوائی تو دوام ایشان دوام تو ثبات ایشان ثبات تو سلطنت
ایشان سلطنت تو هیچ فرقی در صفات و در افعال میان تو و میان آل محمد
علیهم السالم نیست بلی اال انهم عبادک و خلقک مگر اینکه ایشان ذاتشان
عبد تو است و خلق تو است و ذات تو خالق ایشان است و رب ایشان است
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این هم یک مثال که از آن نکتههای دیگر فهمیده شد و آنهائی که باید بفهمند
فهمیدند.
مثل دیگر جامعتر از برای این معنی آن است که آتشی را میآوری نزدیک
روغن اول این را بدانید که این فتیله چراغ دخلی به چراغ ندارد فتیله برای
این است که روغن خورده خورده به چراغ برسد و اصل چراغ از روغن
است و این شعله همان روغن درگرفته است آیا نمیبینی وقتی روغن داغ
میکنی اگر روغن سوخت همهاش شعله میشود پس این فتیله را میگذارند
برای اینکه روغن خورده خورده برسد تا اینکه مدتی شعله دوام داشته باشد
پس تو آتشی میآوری در پیش روغن و آن روغن اول آب میشود و بعد بخار
میشود و بعد دود میشود و آن دود گرم میشود و هرچه آتش مسلطتر
میشود دود گرمتر میشود این دود با این ذغال فرقی نمیکند مگر همین که
ذغال سخت است و دود نرم است آتش بر ذغال که مسلط شد ذغال را سرخ
میکند بر دود که مسلط شد دود را سرخ میکند دود که سرخ شد شعله
میشود و ذغال شعله نمیشود همان قرمز رنگ میشود اما شعله زرد رنگ
میشود و این بجهت این است که هنوز دهنیتی و رطوبتی در دود هست اما
ذغال سرخ میشود بجهت آن است که دهنیتی و رطوبتی ندارد و غلیظتر
است و تیرهتر است از این جهت برقش کمتر است خالصه بعد از آنیکه آتش
صفحه | 620

را بر این روغن مسلط کردی دود میشود و چون آتش بر دود مسلط شد دود
سرخ میشود و شعله میشود و دایم این روغن میآید پیش شعله و آن روغن
که تازه میآید سرخ میشود و هی از سر شعله دود میرود باال و شعله هم
دایم در سوز و گداز است این شعله هم دایم عوض میشود و نه خیال کنی
که این چراغ همان چراغ سر شب است بلکه آنا فآنا عوض میشود دایم
روغن تازه میآید و دایم دود تازه میشود و دایم شعله تازه پیدا میشود و
دایم از سر شعله باال میرود و تمام میشود پس دایم تازه میشود و این مطلب
را که شعله دایم تازه میشود و عوض میشود اگر چه حاال در کار نبود لکن
عرض کردم تا داشته باشید که یک جای دیگر بکار میخورد اگرچه در
اینجا بکار نبود .پس این شعله که شما دارید بواسطه آتش پیدا شده است
آتش چه چیز است مردم عوام که حکمت نمیدانند همین ذغال سرخ شده را
میگویند آتش است نه اینها چوب است آتش نیست آتش آن است که در اینها
درگرفته است در اندرون اینها مثل جان در تن قرار گرفته است آتش به چشم
در نمیآید آتش را میخواهی بشناسی یک منقل آتش بگذار در آن پایین
دستت را آن باال بگیر میبینی دست تو میسوزد آن چهچیز است که دست
تو را میسوزاند آن آتش است و به چشم در نمیآید آتش از باد لطیفتر است
و باد به چشم نمیآید چگونه آتش به چشم میآید آتش آن است که در اندرون
این ذغالها است و دایم بیرون میرود از تن این ذغالها پس آتش چیزی است
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که به چشم نمیآید و چون آتش از دیدههای مردم باالتر است و به مردم
منفعتی نمیبخشد و چشم مردم آتش را نمیدید و به آتش هدایت نمیجستند
خداوند از حکمت خود از برای آتش پنهانی خلیفه و قائممقامی قرار داد و
این شعله را خلیفه و قائممقام آتش پنهانی کرد اگر آتش غیبی از چشم مردم
باالتر است ولکن این شعله در میان جمع دسترس هست مردم دسترس به
شعله دارند ولکن از دیدار آتش غیبی محرومند پس آتش غیبی به ندای فصیح
و بلیغ به در و دیوار میگوید که این شعله خلیفه و جانشین من است هرکس
میخواهد مرا ببیند نظر به این شعله کند این شعله دیدارش دیدار من است
پشت کردن به این شعله پشت کردن به من است و نزدیک شدن به این شعله
نزدیک شدن به من است دور شدن از این شعله دور شدن از من است هرکس
بخواهد صفات مرا ببیند در این شعله ببیند هرکه مرا میطلبد در این شعله
طلب کند ای مردم مرا از در و دیوار چه میطلبید مرا از این شعله بطلبید که
خود را فانی کرده و به باقی داشتن من او باقی شده خود را گم کرده مرا پیدا
کرده خود را پنهان کرده مرا آشکار کرده کدورت خود را از سر انداخته و
صفای مرا نموده پس این شعله است خلیفه من جانشین من فعل این شعله فعل
من است فعل من سوزانیدن است این شعله هم سوزان است فعل من نورانی
بودن است این شعله هم نورانی است در جمیع صفات من و افعال من این
است قائم مقام و خلیفه و نایب مناب من و این است مثل جامعتر و محکمتر
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که خدا در قرآن برای پیغمبر زده است فرموده یکاد زیتها یضیء و
لولمتمسسه نار در اول آیه فرموده مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح
فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب دری یعنی میخواهید مرا بشناسید
میخواهید محمد را بشناسید نظر کنید به این چراغی که روشن میشود
ببینید چگونه در بر دارد آتش پنهانی را ببینید آتش پنهانی چگونه جلوهگر در
چراغ است و آن آتش پنهانی در این شعله نیست مثل آب در کوزه ،نیست
مثل جان در تن بلکه جمیع این دود درگرفته به آتش است جمیعش پیدائی
آتش است و آتش در جمیع ذرات وجود این درگرفته و همه این دود را از
خود بیخود کرده است حاال چنین است خدای غیبالغیوب و قابلیت
محمدی صلی اهلل علیه و آله روغن مثل است برای قابلیت محمدی صلی اهلل
علیه و آله و آتش پنهانی مثل است برای خدای غیب الغیوب که از دیدهها و
ادراکها برتر است و رسیدن آتش به آن روغن مثل است برای جلوه کردن
خداوند در وجود پاک پیغمبر صلی اهلل علیه و آله پس نور توحید خداوند
عالم جلشأنه در وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله درگرفته و آن
بزرگوار مشتعل شده به نور توحید و هر شعله شعلهایست از برای آنچه در آن
درگرفته است مثلهای عامیانه عرض کنم کاسه آبی است یک مثقال سرخی
شنجرف([ )]11[]11در آن میریزی همهاش سرخ میشود ولکن سرخ
شنجرف یک مرتبه رنگ سبز در آن کاسه آب میریزی همهاش رنگین به
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سبزی میشود این درگرفته است لکن به سبزی وهکذا هر چیزی را باید دید
که به چه چیز درگرفته به هرچه درگرفته شعله آن چیز است تن مرده
درمیگیرد به روحی که در آن داخل میشود آن وقت این بدن به منزله شعلهای
میشود که درگرفته به حیات است روح بخاری شعلهایست که درگرفته به
حیات است و هر اسمی که برای آن امر پنهانی است همان اسم پنهانی برای
این جلوه و شعله است و همان اسم برای این گفته خواهد شد اگر آن امر
پنهانی آتش است این هم آتش است اگر آن روح است پس این هم روح است
نمیبینی که همین شعله را میگویند آتش همچنین اگر یک قابلیتی به نور
توحید درگرفته باشد چه خواهد بود نمیبینی یک کسی بدن او و جان او به
نور علم نجوم در میگیرد به او چه میگویند منجم میگویند و یکی دیگر
جان او درگرفته به نور علم طب حاال به او چه بگویند البته میگویند طبیب
یکی به نور علم فقه درگرفته به او میگویند فقیه وهکذا پس آن کسی که
جان او به نور توحید درگرفته چه خواهد شد و به او چه خواهند گفت بجز
آنکه اسماء خدا بر او گفته شود صفات خدا بر او گفته شود دیگر چه چیز
به او بگویند این درگرفته به توحید است نمیتوان چیزی بر او گفت مگر
اسماء و صفات خدا و حاال نه این است از اینی که گفتم این وجود را اسماء
و صفات خدا باید بدانی حظ کنی و بگوئی سری یاد گرفتم نه هیچ سری
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نیست ابن ابی الحدید ناصبی سنی معتزلی در حق حضرت امیر علیهم السالم
میگوید:
صفاتک اسماء و ذاتک جوهر
بریء المعانی عن صفات الجواهر

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

ای علی صفات تو اسماء خدا است و ذات تو یک جوهری است که منزه
است از صفات جمیع ذاتها و ذات تو باالتر و جلیلتر است از اعراض و از کم
و کیف و از چند و چون و بزرگتر است از تشبیه کردن آن را به عناصر ببین
ناصبی این طور میگوید در حق آن بزرگوار .همچنین میگوید
تقیلت افعال الربوبیه التی
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عذرت بها من شک انک مربوب

ای علی آنقدر کارهای خدایی از تو ظاهر شد که من عذر خواستم از
علیاللهی که شک در خدایی تو کرده است پس وقتی که آن ناصب سنی
درباره او چنین بگوید تو دیگر تعجب مکن نهایت من مفصل و مشروح
میگویم و نکتهها و اسرارش را حالی تو میکنم پس پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله شعلهای است که به نور توحید درگرفته است و به نور اسماء خدا درگرفته
صفات خدائی در او ظاهر شده افعال خدا در او جلوهگر گردیده پس
خداوندگاری شده در میان مردم ظاهر از این جهت فرمود من رانی فقد رأی
الحق دیدار او دیدار خدا شده کردار او کردار خدا شده رفتار او رفتار خدا
شده جمیع صفات او صفات خدا شده.
باز مثلی دیگر برای این معنی عرض کنم این شخصی که جنی میشود چطور
جنی میشود این شخص در مزاج او حالتی پیدا میشود که روحی که در تن
او است مشاکلت با جن پیدا میکند و از این جهت جنیان را میبیند و از این
جهت جنیان در بدن او راه پیدا میکنند و آن جن در بدن او مثل آتش میشود
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در دود آن جن در بدن جنی درمیآید و آن شخص با چشم اندرونی خود آن
جن را میبیند ولکن چشم بیرونی به متابعت چشم اندرونی میگردد مردم
خیال میکنند به چشم بیرونی میبیند چنین نیست بلکه این چشم به متابعت
چشم اندرونی میگردد اگر این چشم خود را هم بر هم بگذارد باز جن را
میبیند توی اطاق ظلمانی جن را میبیند معلوم میشود که جن را با این چشم
نمیبیند اگرچه این چشم هم بگردد و جن در بدن او حلول میکند و جن
لطیف است و مانند همین آتش پنهانی است و از آتش خلق شده چنانکه تاوه
را میگذاری روی آتش و آتش از شکم تاوه بیرون میآید و هیچ تاوه هم از
هم نمیشکافد سنگهای حمام را آتش زیرش میکنند آتش از این طرفش
بیرون میآید و هیچ سنگ هم پاره پاره نمیشود همچنین جن لطیف است
مثل همان آتش و از آتش خلق شده است و از آتش لطیفتر است جن میآید
در پیش این دیوار و همان طور که در هوا میآمد و میگذشت همان طور از
دیوار میگذرد و هیچ فرق نمیکند پیش او دیوار و هوا .میآید از توی دیوار
میگذرد در توی دیوار میخوابد و به زمین همین طور فرو میرود ده ذرع
صد ذرع به زمین فرو میرود به همان طور که در هوا است از بس این جن
لطیف است از این جهت به همین طور داخل بدن انسان میشود و میگذرد
مثل شاهراه است برای او با هوا فرق نمیکند این است که در اخبار است
که شیطان در بدن انسان مثل خون در بدن جاری میشود و در جمیع رگ و
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پی انسان میگردد و شیطان را خدا فرموده که کان من الجن ففسق عن امر
ربه شیطان از جن بود و فاسق شد حاال این جن میرود در جمیع رگ و پی
انسان داخل میشود بعد از آنی که آمد توی بدنی اگر آنجا را مناسب دید
سکنی میکند این را هم عرض کنم که خاصیت شیطان این است که
هرجائی که کثیف است بدبو است فاسد است خباثت و نجاست است آنجا
سکنی میکند هرجائی که شسته و رفته و پاک و پاکیزه و خوشبو است آنجا
منزل نمیکند این است که فرمودند در حدیثی که حاصلش این است که
هرگز شب در خانه خود خاکروبه نگذارید که شیاطین در آنجا سکنی
میکنند و اطفال شما را اذیت میکنند میبرند از مال شما رزق شما کم
میشود بیماری در خانه شما زیاد میشود لکن از آن طرف هر خانهای که
شسته و رفته و پاک و پاکیزه است مالئکه در آن خانه میآیند برکات خدا
در آن خانه نازل میشود رحمت خدا در آن خانه نازل میشود خیرش زیاد
میشود صحتش زیاد میشود میخواهید تجربه کنید غالبا این است که
اینهائی که شیطان به ایشان تعلق میگیرد کثیفند و چرکین و پچلند چه
میشود اتفاق یک کسی مزاجش فاسد شود شیطان به او هم تعلق بگیرد لکن
غالبا به آنهایی که کثیفند تعلق میگیرد از این جهت شیطان به اطفال بیشتر
آسیب میرساند پس این شیطان که میآید و میگذرد اگر گذشت به یک
بدنی که اخالط آن بدن پاک و پاکیزه است و شسته و رفته است شیطان
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اینطور که میبیند میرود میگوید اینجا جای من نیست و اگر بدنی دید که
خودش کثیف و در اندرونش هم فسادی است در آنجا مسکن میکند و
شیطان مانند آتش است آنوقت این آتش در اخالط این شخص درمیگیرد و
دیگر جنیان مختلفند یک شیطان هست گنگ است یک شیطان هست کور
است یک شیطان هست شل است شیطان گنگ که آمد توی بدنی مسکن
کرد میبینی مردکه گنگ میشود شیطان شل که آمد در بدنی منزل کرد
مردکه شل میشود مثل آن رنگهائی که توی آب میزنند شیاطین که آمدند
بنا میکنند هرزگی کردن شیاطین کارشان هرزگی است نامعقولی است وقتی
فساقشان در بدنی منزل کردند آنها که نامعقول میگویند و هرزگی میکنند
این هم بنا میکند هرزگی کردن و نامعقول گفتن جن کج خلقی که در بدنی
منزل کرد آن بدن بنا میکند کج خلقی کردن جن چرت زنی که در بدنی آمد
آن بدن بنا میکند به چرت زدن وهکذا خالصه به هر حالی که شیطان است
این هم به همان حال خواهد بود این میشود مظهر شیطان گفتارش گفتار
شیطان میشود بسیار شده است جن عرب بوده و آن بدن عجم بوده وقتی
جن آمده بنا کرده عربی فصیح حرف زدن بسیار شده جن عالم بوده در بدن
جاهل آمده بنا کرده تحقیق علمی کردن .در لحسا زنی بود چهارشنبه به
چهارشنبه دیوانه میشد میآمد لباس مردانه میپوشید و مردم جمع میشدند
و درست درس میگفت و تحقیق میکرد آن جنش عالم بوده وقتی نزدیک
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به هوش آمدنش میشد ملتفت میشد برمیخاست و میرفت و پنهان میشد.
باری پس این بدن میشود مظهر آن جن اگر آن جن عالم است او هم عالم
میشود اگر جن عرب است او هم عرب میشود اگر عجم است او هم عجم
میشود و از این جهت به زبان عربی دیوانه را ممسوس میگویند یعنی شیطان
و جن این را مس کرده کالذی یتخبطه الشیطان من المس حاال عرض میکنم
که اگر کسی در طهارت و طیب این حالتها را پیدا کرد از بس ذاتیست
مقدس و پاک و پاکیزه اندرون او منور به ذکر خدا میشود بدن او پاک و
پاکیزه است اندرون او پاک و پاکیزه است نکرده در اندرون خود شرابی
عرقی مال حرامی بلکه همیشه اندرون خود را پاک داشته همیشه متذکر بوده
و خوب و پاکیزه و شسته و رفته است به همان طور که در شیاطین عرض
کردم در اینجا هم به همان طور مالئکه داخل بدن او میشوند به همان لطافت
میآیند و میگذرند و هیچ فرق براشان نمیکند با هوا پس میآیند و میگذرند
به این بدن میبینند جای مناسب و نورانی و مطهری است پس در آنجا سکنی
میکنند این است که خدا میفرماید الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل
علیهم المالئکه االتخافوا و التحزنوا یعنی آنچنان کسانی که اعتقاد به خدائی
خدا کردند و به ربوبیت او قائل شدند پس مستقیم شدند و به اعتدال راه رفتند
ما نازل میکنیم بر ایشان مالئکه را به اینکه ترسی و اندوهی برای شما نباشد
آنوقت این شخص میشود مظهر مالئکه میشود مانند جبرئیل امین و مثل
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مالئکه است از این جهت خداوند مومن را در کتاب خود مالئکه خوانده
است در آنجا که میفرماید و ماجعلنا اصحاب النار اال مالئکه ما اصحاب
امام زمان را مالئکه قرار دادیم و آن سیصد و سیزده نفر را میفرماید که همه
ملکند دور امام زمان بجهت آنکه ملک در بدن ایشان درگرفته و موید به
مالئکه هستند و هرکه به ملک درمیگیرد حالت مالئکه را پیدا میکند
خوابش کم میشود خوراکش کم میشود طوری میشود که دائم لذتش در
عبادت است میخواهد همیشه مشغول عبادت باشد آیا تجربه نکردهاید آن
کسی که مثل من است و میخواهد عبادت کند عبادت او مثل علفخوردن
سگ است میبینی عبادت کردن به او نمیافتد لکن یک کسی است که
عبادت سجیه او است همچو بالطبع عبادت میکند که هیچ خستگی برایش
حاصل نمیشود مثل سنگی که از باال پائین میآید عبادت کردن ماها مثل
باال رفتن سنگ است از پائین به باال لکن جماعتی هستند چنان تند و تیز
هستند در اطاعت که مثل این اسبهای عربی تا اشاره کردی میبینی میجهد
از جای خود مهیا و حاضر برای اطاعت خداوند عالم است اینها جماعتی
هستند که مالئکه در ایشان درگرفته برای تسبیح کسالت نمیکند برای هیچ
عبادتی کسالت نمیکند به نهایت آسانی عبادت برای او سهل است مانند
مالئکه که هرچه تسبیح میکنند شوقشان زیاد میشود مگر اینکه بدن
کوتاهی بکند آدم در این عالم گرفتار است در این بدن مثل کسی که
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میخواهد سه منزل را یک منزل برود اسبش نمیرود آن ملک که در این بدن
است میخواهد خیلی عبادت بکند این بدن نمیتواند.
باری قومی هستند که مالئکه در ایشان درگرفته و مالئکه هم مختلف
میشوند قومی هستند که ملک کوچکی در ایشان درگرفته ملکی صاحب
سخاوت در او درگرفته این سخاوت برای او آسان است یکی ملکی صاحب
شجاعت در او درگرفته یکی دو ملک در او درگرفته یکی سه ملک یکی
بیشتر یکی مالئکه بسیار در او درگرفتهاند همچنین یکی هم پیدا میشود که
درگرفته به روحالقدس میشود و روحالقدس خلقی است عظیمتر از جبرئیل
و میکائیل حاال کسی که روحالقدس در او درگرفته روحالقدس صاحب همه
خیرات و علوم است و مطلع بر حقایق است این هم هیچ چیز بر او پوشیده
نمیماند اینها همه را مثل عرض میکنم هیچ کدام مقصود نیست پس کسی
پیدا میشود که به نور توحید درگرفته و ممسوس است فی جنباهلل فی
ذاتاهلل درگرفته به ذات خدا است چه عرض کنم لفظش خوب نیست
میخواهم عرض کنم علی دیوانه در ذات خدا است درگرفته به توحید خدا
است دیوانه خدا است و خداوند عالم در علی بن ابیطالب جلوه فرموده حاال
کسی که درگرفته به خدا و نور خدا است چه خواهد شد معلوم است عالم
بماکان و مایکون خواهد شد قادر بر جمیع مایمکن میشود صاحب حیات
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ابدی و دوام سرمدی خواهد بود از برای وجود او اولی نخواهد بود آخری
نخواهد بود پس چگونه است گمان تو به محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و
آله که درگرفته به خداوند عالم است ببین مسأله چقدر فرق کرد تا حاال
گمان میکردی خدا در پشت عرش نشسته است و محمد صلی اهلل علیه و
آله در زمین است خدا از آنجا چاپاری روانه میکند او هم میآید و وحی
خدا را برای پیغمبر صلی اهلل علیه و آله میآورد درست است جبرئیل میآمد
لکن خداوند نزدیکتر از جان پیغمبر است به خود پیغمبر نزدیکتر از خود
پیغمبر است به خود پیغمبر خداوند عالم جلشأنه اولی است به او از خود او
و واهلل که دست او دست خدا باشد اولی است از اینکه دست خودش باشد
چشم او چشم خدا باشد اولی است از اینکه چشم خودش باشد و همچنین
زبان و گوش و سایر اعضا پس آن بزرگوار شد پیدائی خدا که هرچه بخواهی
با خدا بگوئی با او میگوئی چنانچه تو آنچه بخواهی با جن سخن بگوئی
جمیع سخن را به این مصروع و جنی میگوئی بعد جن با زبان این جنی تو
را جواب میدهد همچنین حاجات خودت را به محمد صلی اهلل علیه و آله
برسان که به خدا رسیده آنچه خدا بخواهد در جواب تو بگوید به زبان محمد
میگوید پس ایشانند سبیل اعظم ایشانند صراط اقوم ایشانند باب اهلل المفتوح
پس هرکس میخواهد بر خدا داخل شود بر ایشان داخل شود هرکس
میخواهد سلوک بسوی خدا کند سلوک بسوی ایشان کند .میخواهد خدا
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را مشاهده کند در ایشان که نگاه کرد خدا را مشاهده میکند شاید از این
کالم بفهمی آن حدیثی را که به حضرت امیر عرض کردند هل رأیت ربک
یا امیرالمومنین قال علیه السالم لماعبد ربا لماره یعنی آیا خدای خود را
دیدهای فرمود خدائی را که ندیدهام او را نمیپرستم و بدیهی است از مذهب
اسالم که با این چشم خدا را نمیتوان دید لکن دیدار پیغمبر دیدار خدا است
حضرت امیر که پیغمبر را دیده خدا را دیده پس صاحبان معرفت چون آن
بزرگوار را دیدند خدا را دیدند و همین است معنی دیدار خدا آیا نشنیدهای
آیه قرآن را که وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره در قیامت رخسارههائی چند
هستند شاداب و با نضارت و طراوت و بسوی خدای خود نظر میکنند چطور
بسوی خدای خود نظر میکنند یعنی زیارت محمد و آل محمد علیهم السالم
میکنند زیارت در عربی یعنی دیدنی حاال در عجم این طور شده که لفظ
زیارت عظمی دارد و اال زیارت یعنی دیدن این است که میفرماید من زار
الحسین بکربال فقدزار اهلل فی عرشه یعنی هرکس حسین را زیارت کند در
کربال خدا را در عرش زیارت کرده یعنی هرکس حسین را ببیند خدا را در
عرش دیده همین که حسین را میبینی خدا را در عرش دیدهای چطور مگر
نشنیدهای که قلب المومن عرش الرحمن و حسین مومن است و قلب او عرش
رحمن است و در حدیث قدسی است که ماوسعنی ارضی و السمائی ولکن
وسعنی قلب عبدی المومن نه آسمان گنجایش مرا دارد و نه زمین گنجایش
صفحه | 634

مرا دارد لکن گنجایش مرا دل مومن دارد پس مومن سیدالشهداء است و دل
او عرش خدا است و گنجایش خدا را دارد پس هرکس به خدمت او رفت
خدا را در عرش دیدن کرده است.
باری مقصود این بود که دیدار پیغمبر و امام دیدار خدا است ابوبصیر خدمت
حضرت صادق علیهم السالم عرض کرد که آیا خدا را در آخرت میتوان
دید چون سنیان همچو میگویند که خدا را در آخرت میتوان دید از این
جهت پرسید که خدا را در آخرت میتوان دید فرمودند که در دنیا هم میتوان
دید خدا را عرض کرد چطور؟ فرمودند تو حاال نمیبینی عرض کرد مرخص
میفرمائید که این حدیث را بروز بدهم اذنش ندادند ولکن اگر بروز نداده
بود به من نمیرسید که برای شما عرض کنم .باری مقصود این بود که دیدار
حجت خدا دیدار خدا است و روز قیامت آن را در رخساره محمد و آل
محمد سالم اهلل علیهم مشاهده میکنند پس تو هم اگر چشم داری و محمد
و آل محمد را میشناسی در این دنیا هم خدا را دیدهای و میتوانی دید پس
هم در دنیا میتوانی دید و هم در آخرت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
موعظه چهلم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
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دیروز سخن در این بود که خداوند عالم جلشأنه چون از ادراک خالیق
باالتر بوده و هست نور توحیدی آفرید یعنی نوری آفرید که خالیق بواسطه
آن نور توحید او را بکنند و آن نور توحید دارای جمیع نامهای خدا و دارای
جمیع صفات خدا و کماالت خداوند عالم بود بجهت آنکه کسی دیگر
جفت او خلق نشده بود که بعضی از صفات در این باشد و بعضی در او و
اگر بعضی صفات در این باشد و بعضی صفات نباشد اهل امکان را بایست
خبری از آن صفات نباشد بجهت آنکه آن صفات که در این نور قرار داده
نشده و کس دیگر هم در آن صفت شریک او نیست که دارای آن صفات
باشد پس بایست مردم از آن صفات آگاهی نداشته باشند و حال آنکه خدا
مردم را مکلف کرده به اقرار به کماالت و صفات خدا آنقدر که فهمیده شده
و مردم به آن مکلفند پس آنچه میتوانند اهل امکان که از او سخنی برانند یا
نامی ببرند یا بسوی او اشاره کنند یا بطور کلی یا جزئی اثبات او کنند جمیع
صفات در وجود مبارک آن نور توحید قرار داده شده حاال آن نور مقدس
چیست و کیست به ضرورت اسالم بایستی آن نور مقدس وجود پاک محمد
صلی اهلل علیه و آله باشد پس ایشانند دارای جمیع اسماءاهلل و جمیع صفاتاهلل
و جمیع کماالتاهلل پس چون چنینند الفرق بینک و بینها اال انهم عبادک و
خلقک یعنی در این صفات فرقی میان ایشان و میان خدا نیست به هیچ وجه

صفحه | 637

بلی فرقی که هست این است که ذات ایشان بنده ذات خدا است و مخلوق
ذات خدا است.
باز در اینجا یک اشاره به مطلبی بسیار نازک هست و آن این است که شاید
خیال کنی کسی دیگر هم در دنیا علمی دارد غیر خدا و علم این مساوی و
مانند علم آن است لکن علم این غیر علم آن است مثل اینکه کسی یک من
انگور دارد یکی دیگر هم یک من انگور هر دو انگور دارند لکن انگور این
غیر انگور آن است به این طور که زید علمی دارد و عمرو هم علمی دارد و
ما میگوئیم درباره آنها که فرقی میان علم زید و علم عمرو نیست مگر اینکه
علم هر کدام توی سینه خودشان است هر دو جامه پوشیدهاند نهایت رنگ
این جامه غیر رنگ آن جامه است بسا آنکه از این حرفی که گفتیم که هیچ
فرقی میان پیغمبر و خدا نیست در صفات به همین طور خیال کنی بلکه در
اینجا این طور نمیگوئیم علم پیغمبر و خدا را که بگوئیم خدا علمی جداگانه
دارد و پیغمبر علمی جداگانه و آن وقت بگوئیم علم پیغمبر مانند علم خدا
است و آیت علم خدا است یا برای خدا قدرتی ثابت کنیم و برای پیغمبر
قدرتی جداگانه و بگوئیم قدرت پیغمبر مانند قدرت خدا است حاشا این آن
قسمی است که خدا از آن نهی کرده است فرموده یریدون انیفرقوا بین اهلل و
رسله جدائی انداختن درست نیست ملتفت باشید چه عرض میکنم اگرچه
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لفظش لفظ ظاهری است لکن ملتفت معناش باشید پس میگویم پیغمبر را
هیچ علم از خود نیست ابدا او را هیچ قدرت از خود نیست ابدا او را هیچ
هستی از خود نیست ابدا هیچ از خود ندارد تمام علم برای خدا است لکن
علم خدا اینجا است تمام قدرت برای خداست ولکن قدرت خدا اینجا است
تمام دوام برای خداست و تمام دوام خدا اینجا است تمام سلطنت برای
خداست و کل سلطنت خدا اینجاست پس همین سلطنتی که پیغمبر دارد
بالتمام سلطنه اهلل است و همین قدرتی که پیغمبر دارد بالتمام قدره اهلل است
و خدا قدرت خود را قسمت نکرده که قدری را پیش پیغمبر بسپرد و قدری
را پیش دیگری بلکه تمام قدرت مال خدا است و همه هم پیش پیغمبر است
پس بر هرچه او قادر است خدا قادر است و آنچه از قدرت خدا به چیزی تعلق
گرفته قدرت پیغمبر است .تمام آنچه پیغمبر به آن عالم است خدا عالم است
و آنچه خداوند از علم خود ابراز داده همان است که پیغمبر ابراز داده است
همچنین تمام سلطنت مال خدا است و بر هرچه پیغمبر سلطنت دارد سلطنت
خدا است و آنچه از سلطنت خدا ظاهر شده همان است که پیغمبر ظاهر کرده
پس نیست برای پیغمبر علمی مانند علم خدا حاشا کل علم علم خداست ولی
نزد پیغمبر است و او است صندوق علم خدا و محل قدرت خدا و مظهر
سلطنت خدا پس از این جهت شد که جمیع معامله با او معامله با خدا است
نیست از برای پیغمبر هستی و تمام هستی برای خدا است و خدا آنچه از
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هستی ابراز داده به آن حضرت ابراز داده و آنها همانهائی است که پیغمبر ابراز
داده و پیغمبر ذاتی ندارد و ذات او ذات اهلل است و آنچه از ذات خود خدا
ابراز داده در آن حضرت ابراز داده پیغمبر روحی ندارد روح او روح اهلل است
و آنچه از روح خود خدا ابراز داده در پیغمبر ابراز داده پیغمبر از خودش نفسی
ندارد و نفس او نفساهلل است و آنچه خدا از نفس خود ابراز داده در پیغمبر
ابراز داده و همچنین سایر کماالت به همین معنی است .آن بزرگوار چشم
بینای خدا است گوش شنوای خدا است دست توانای خدا است رخساره
تابان خدا است جمیع وجودش هلل است و کل آنچه امروز گفتم و کل آنچه
دیروز گفتم خدا همه را در این یک کلمه فرموده و هرچه بگویم هنوز به
کنه این یککلمه نرسیدهام فرمود الحمد هلل فرمود حمد هلل است حمد یعنی
ثنای نیکو ،ثنای نیکو مال خدا است شما این را بدانید که علم دخلی به
فارسی و عربی ندارد مطلب فهمی دخلی به فارسی و عربی ندارد چنانکه
دیدید لفظ عربی را وقتی فارسی کردم معنیش این شد که سپاس نیکو و ثنای
نیکو مال خدا است حاال که فارسیش را گفتم دیگر عربی دان و غیر عربی
دان در فهم این لفظ مثل همند حاال سپاس نیک یعنی چه؟ معنیش این است
که هرگاه زید به شما چیزی انعام کرد و شما بروید در این مجلس و در آن
مجلس ذکر خیری از او بکنید که زید به من مرحمت کرده خدا سایه او را
کم نکند مردی جلیلالشأن است صاحب کرم است هرگاه این گونه حرفها
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را اینجا و آنجا زدی میگویند سپاس فالنکس را کردی حمد فالنکس را
کردی ثنای او را گفتی پس معلوم شد که حمد یعنی تعریف کسی را کردن
و صفات نیک کسی را برشمردن و اظهار کردن حاال این حمد را میتواند
شخص کوچک برای بزرگ کند و آن شخص بزرگ هم میتواند سپاس خود
و حمد خود را بکند بگوید من صاحب جودم صاحب کرمم من چنین و
چنانم میگویند پادشاه امروز مدح خودش را کرد حمد خودش را گفت.
حاال که این را یافتی عرض میکنم که خداوند میفرماید الحمد هلل حمد
مخصوص خدا است سپاس نیک مخصوص خدا است این کدام حمد است
و چه حمد است این حمدی است که خدا برای خود کرده اگر خداوند عالم
حمد خود را نکرده بود در عرصه امکان و نگفته بود که منم قادری که در
من هیچ عجز نیست منم عالمی که هیچ جهل در من نیست منم دائمی که
هیچ زوال در من نیست منم توانائی که هیچ ضعف در من نیست منم نوری
که هیچ ظلمت در من نیست منم یگانهای که هیچ برای من ضدی نیست
منم چنین و چنان اگر خدا اینها را نگفته بود مردم چه خبر داشتند که خدا
چطور است پس اگر خدا حمد خود را تلقین مردم نکرده بود و به مردم
نفرموده بود هیچکس از ثنای خدا اطالعی نداشت ابدا خوب حاال ببینیم ثنا
یعنی چه؟
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ثنا دو جور است یک ثنائی است که با زبان قال است و یک ثنائی است که
با زبان حال است پادشاه یک دفعه به زبان میگوید من قدم بلند است ریشم
بلند است چشمم درشت است وهکذا میگویند پادشاه ثنای خود را کرده
لکن به زبان قال و یکدفعه پادشاه در قصر خود است و تو او را نمیبینی
آینهای در پیش روی تو میگذارد و نگاه در آینه میکنی میبینی قد پادشاه
بلند است ریش او بلند است چشم او درشت است چنین و چنان است حاال
هم پادشاه برای تو بیان کرده ثنای خود را لکن نه به زبان قال بلکه به زبان
حال که ثنای خود را خود پادشاه به زبان بیزبانی حالی تو کرده است بلکه
این زبانی که در آینه بیان میکند چنان زبان فصیحی است که عرب به عربی
آن زبان را میفهمد و فارس به فارسی میفهمد ترک به ترکی میفهمد هندی
به هندی میفهمد وهکذا هر گروهی که توی آینه نگاه میکنند به زبان خود
میفهمند که پادشاه چطور است اما اگر به زبان بگوید قد من بلند است دیگر
عرب نمیفهمد مگر عربی بگوید ترک نمیفهمد مگر ترکی بگوید حاال
خداوند عالم ثنای خود را بیان کرده و بیان خدا کاملترین بیانها است و
کاملترین زبانها زبان حال است نه زبان قال به زبان قال نمیتوان جزئیات را
بیان کرد لکن همین که چشم طبیب بر بیمار افتاد آنچه آن طبیب در رنگ
و شکل و نبض این بیمار میفهمد اگر آن شخص بیمار ده سال بخواهد به
زبان قال بیان کند نمیتواند آن جزئیات حاالت را بفهماند پس زبان حال هزار
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مرتبه از زبان قال فصیحتر و بلیغتر است و خداوند بایستی به فصیحتر و بهتر
بیانی ثنای خود را برای خلق کرده باشد و چون مخلوقات بعضی عربند بعضی
عجمند بعضی ترک بعضی تاجیک بعضی حیوان بعضی نبات بعضی جماد
بعضی آسمان بعضی زمین بعضی دنیا بعضی آخرت و اصناف بسیار بودند خدا
بایستی به زبانی ثنای خود را بگوید که همه اینها بفهمند تعجب اینجا است
و البته بیانی که جمیع کاینات بفهمند کاملترین بیانها است و خداوند قسم
کاملتر را نمیگذارد که پستتر را اختیار کند پس خداوند عالم به زبان حال
ثنای خود را کرده به این طور که وجودی مقدس در عالم ابراز داده و آن
وجود مقدس را جلوه خود قرار داده و بیان و صفت خود و شرح خود قرار
داده نمیبینی اینجا که نشستهای آفتاب پیدا نیست ولکن به نور خود شرح
حال خود را برای ما بیان کرده و به زبان حال گفته من گرمم من زردم من
درخشانم بلکه اندازه گرمی و زردی و درخشانی خود را برای ما گفته و به
هیچ زبانی این اندازه نمیشود بیان کرد و این آفتاب به یک کلمه چنان بیان
کرده که اهل هر زبانی این را میفهمند حتی حیوانات حاال بگو ببینم آفتاب
میتواند همچو حرفی بزند که همه کس آن را بفهمد و خدا نمیتواند همچو
حرفی بزند البته میتواند پس آفتاب میتواند بگوید که من به این اندازه گرمم
و خدا نمیتواند بگوید منم قادری که در من هیچ عجز نیست و همچنین
سایر صفات البته میتواند و میگوید و گفته است و اگر به این زبان بگوید
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فصیحتر از این است که به زبان قال بگوید چراکه اگر عربی گفت عجم
نمیفهمد به هر زبانی که گفت اهل زبان دیگر نمیفهمند.
پس آن وجود مقدس را در عرصه امکان قرار داده و به آن وجود مقدس بیان
کرده که منم قادر یکتائی که در من هیچ عجز نیست منم عالم دانائی که در
من هیچ جهل نیست منم نور تابانی که در من هیچ ظلمت نیست منم یگانه
بیشریکی که هیچ ضد و ندی برای من نیست آیا هیچ ملتفت میشوی چه
عرض میکنم و حظ میکنی یا نه من که خودم حظ میکنم میگویم خداوند
بیان عجیبی کرده است جمیع صفات خود را به این وجود بیان فرموده حاال
این بیان حمد خداوند عالم است این ثنا و سپاسی است که خداوند در عرصه
ملک برای خود کرده و چون او این سپاس را کرد ما هم یاد گرفتیم انشاءاهلل
آیا میدانی که چگونه یاد گرفتیم یعنی از این سپاس نوری تابیده از آن نور
که بر ما تابید ما هم یاد گرفتهایم و اگر از آن نور بر ما نتابیده بود ما هم یاد
نمیگرفتیم پس بسا آنکه کسی چیزی به زبان میگوید و تو یاد میگیری
همانی را که میگوید ولکن نمیفهمی مثل آنکه کسی هندی بگوید و تو
لفظش را یاد میگیری ولکن نمیفهمی پس در حقیقت یاد نگرفتهای پس آن
کسانی که نور آن ثنا در وجود ایشان جلوه نکرده لکن الفاظی چند میگویند
لفظی بیمعنی میگویند و هنوز یاد نگرفتهاند اقرار میکند که خدا قادر است
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لکن قدرت که در او جلوه نکرده باشد لفظی است بیمعنی که میگوید و
همچنین باقی صفات پس خدا کند که ما یاد گرفته باشیم آن ثنا را و درست
یاد گرفته باشیم نه مثل یاد گرفتن آن طوطی که در مجلس عالمی طوطی
باشد و آن عالم چیزی بگوید و طوطی یاد بگیرد اگرچه طوطی یاد گرفت
و گفت اما نمیفهمد چه میگوید حاال این مردمی که در روزگارند بسا آنکه
الفاظ ثنای خدا را یاد گرفتهاند ولکن حقیقت آن ثنا در ایشان پیدا نشده و
معنی آن حمد در ایشان محقق نشده طوطیوار چیزی یاد گرفتهاند پس کمال
در اشخاصی است که از آن ثنا در ایشان جلوه کرده و بقدری که جلوه کرده
سپاس که میکنند معنی دارد و باقی دیگر بیمعنی است پس بقدری که
خداوند به بنده خود علم داده از معنی علم همین قدر را میتواند برای خدا و
پیغمبر اثبات کند و زیادتر از آن بیمعنی است آنچه خدا از قدرت به او داده
است آنقدر برای خدا و رسول میتواند اثبات کند فهم او به زیاده از این
نرسیده پس لفظ او را میگوید و معنی آن را ندیده و نفهمیده ابدا مثل اینکه
شما بگوئید ناصرالدین شاه کوه (دریای خل) نور دارد حاال این را گفتی و
یاد هم گرفتی لکن تعقلش را نکردی اما وقتی رفتی آنجا و او را به چشم
خود دیدی آن وقت میتوانی اثبات کنی پس هرکس بقدری که از نور آن ثنا
در او جلوه کرده ایمان او آنقدر است کمال او آنقدر است علم او آنقدر است
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باقی تقلید است این بود معنی آن سخنی که عرض کردم خدا کند ما یاد
گرفته باشیم.
آیا میخواهید بفهمید که چگونه اقرار و ایمان به خدا به این ثنا است میگوئی
خدا رحیم است حاال به قدری که از صفت رحیمیت خدا که رحم کردن
باشد بقدری که رحم در تو پیدا شده اقرار به رحیمیت خدا کردهای
میخواهی اقرار به عفو خدا داشته باشی به هر قدری که صفت عفو در تو
پیدا شده به همان قدر اقرار به عفو خدا داری میخواهی اقرار به والیت
خداوند عالم داشته باشی به قدری که والیت و توالی برادران خود را داری
همان قدر اقرار به والیت خدا داری این میزانی است از برای تو اگر در اندرون
کوزه آب پیدا شد بیرون کوزه ترشح و تراوش میکند اگر عرق نعناع است
بیرون هم عرق نعناع تراوش میکند اگر در وجود کسی رحمت خدا جلوه
کرد از دست و پا و چشم و گوش و اعضا و جوارح او نور رحمت بیرون
میآید نور رحمت که بیرون آمد به این میرسد به آن میرسد و اگر در اندرون
کسی نور اسم عفو خدا جلوه کرد از اعضا و جوارح او نور عفو بیرون میآید
و به این و به آن میرسد وهکذا آنچه اسماء و صفات خدا در اندرون این
جلوه کرده از بیرون این همان جلوه میکند پس بشناسید به این میزان مقدار
مردم را هر قدری از صفات خدا در ایشان جلوه کرده همانقدر خدا را
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میشناسند ضرور نیست برای شناختن اهل حکمت و علم اینکه از این و از
آن بپرسید که فالنکس چقدر علم دارد ضرور نیست نگاه کنید به اعمالش
به اخالقش به احوالش آنچه از این مسکین تراوش میکند علم خدا و نور خدا
همان قدر در اندرون او بیشتر نیست همچنین از این طرف اگر از دست کسی
دیدی که مکر جلوه کرد حیله جلوه کرد بدان که اسم ماکر شیطان در این
جلوه کرده اگر حرص از او بروز کرد و تراوش میکند بدانکه در اندرون این
اسم الحریص شیطان جلوه کرده است اگر بخل از او تراوش میکند بدانکه
در اندرون این اسم بخیل شیطان جلوه کرده ضرور نیست بگوئی من از باطن
مردم چه خبر دارم ببین از ظاهرشان چه تراوش میکند در ظاهرش میبینی
ظلم است کذب است غیبت است افترا است خوردن مال مردم است اعمال
ناشایست است بدانکه شیطان این را از اسماء و صفات خود پرکرده دیگر
حاال صفات شیطان لهیب جهنم است و صفات رحمن نعمتهای بهشت است
آن حکایت دیگری است و مسئله دیگری و حاال در صدد شرح آن نیستم.
باری خدا کند یاد بگیریم حمد و سپاس خدا را که هلل است حاال بعد از آنی
که یاد گرفتیم که سپاس هلل است و مال خدا است و مخصوص خدا است
هرکس که آفتاب مملوک او است نور آفتاب هم مملوک او است چنانکه
غالم تو که مملوک تو است سایه او هم مملوک تو است پس هرکس این
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سپاس را یاد گرفت به نور این سپاس رسیده و او هم هلل میشود بجهت آنکه
جمیع انوار این سپاس همه هلل و مخصوص خدا است حاصل سخن این شد
که آن سپاسی که خدا برای خود کرده و سپاس را هم به زبان حال فرموده
آن سپاس چیست و آن زبان حالی که جمیع عرصه امکان آن زبان را فهمیدند
چیست وجود پاک محمد و آل محمد است صلوات اهلل و سالمه علیهم
اجمعین خود آن بزرگواران زبان حال سپاس خداوند عالمند ببین که فرستاده
دلیل فرستنده است آدم عاقل کامل نمیفرستد مگر عاقل کامل را هرچه
فرستنده عاقلتر و کاملتر است آن سفیری که میفرستد آن هم عاقلتر و کاملتر
است بجهت اینکه دور پسند است در هرکسی عیبی میبیند و به هر عیبی و
هر عبثی کسی را اختیار نمیکند پس هر فرستادهای دلیل عقل فرستنده است
و آیت او است پس وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله دلیل خداست و او
فرستاده او را پس چون خدا او را فرستاده دلیل او و آیت او است و بایست
مطابق باشد با صفات خدا و موافق باشد با صفات خدا و موافق باشد با
رضای خدا پس وجود پاک او ثنائی است که خدا برای خود کرده و بیان
صفات کاملهای است که خدا برای خود فرموده و این ثنا مال خدا است و
مخصوص خدا است .نتیجه همه این حرفها این شد که این ثنا مال خدا است
و مملوک خدا است و مخصوص خداست از جانب خدا آمده و تعریف خدا
همین است پس وجود پیغمبر مدح خدا است و وجود پیغمبر حمد خدا است
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و شکر خدا است پس هرکس پیغمبر را شناخت خدا را شکر کرده هرکس
فضائل پیغمبر را میگوید این کس دارد حمد خدا را میکند و این شخص
تهلیل خدا کرده تکبیر خدا گفته تسبیح خدا کرده جمیع اسماءاهلل را متذکر
شده نمیبینی که هرکس صلوات بفرستد ثواب تسبیح و تهلیل و تکبیر و
تحمید در نامه عمل او نوشته میشود پس چون فضائل او را شنیدی بگو
صلوات اهلل و صلوات مالئکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علی محمد و
ال محمد و السالم علیه و علیهم و رحمه اهلل و برکاته راوی خدمت امام
عرض کرد که چیست ثواب کسی که این طور صلوات بفرستد فرمودند از
گناهان پاک میشود مثل روزی که از مادر متولد شده باشد و اعظم از این
ثنای پیغمبر است صلوات اهلل علیه و آله و ثنای پیغمبر هزار مرتبه افضل است
به جهت اینکه صلوات بر پیغمبر معنیش این است که خدایا رحمت بفرست
بر محمد و آل محمد لکن حاال فضلی از گفتن این از برای پیغمبر معلوم نشد
پس فضل صلوات بقدر فضل ثنا کردن پیغمبر نیست پس فضائل آن بزرگوار
از جمیع صلواتی که در جمیع عمرت فرستادهای افضل است اگرچه یک
فضل بگویی این است که فرمودند من ذکر فضیله من فضائل علی بن ابیطالب
مقرا بها غفر اهلل له ماتقدم من ذنبه و ما تأخر فضل آن صلوات این بود که از
گناهان پاک شود مانند روزی که از مادر متولد شده لکن بعد هرچه معصیت
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کند برای او هست لکن ذکر یک فضیلت باعث آمرزش گناهان گذشته و
آینده میشود.
باری مقصود این بود که حضرت پیغمبر مال خدا است این وجود تعریف خدا
است مثل عبارتی که برای زید بگوئی که رنگش چطور است قدش چطور
است ریشش چطور است عبارتی است مال زید و مخصوص زید و زید به آن
شناخته میشود حال پیغمبر آن عبارتی است و تعبیری است از خدا که
مخصوص خدا است و مال خداوند عالم است پس چشم پیغمبر مال خداست
مال خودش نیست مطلقا نه اینکه چشم پیغمبر مانند چشم خدا باشد یا اینکه
چشمی دارد و مال خداست نه بلکه عرض میکنم که چشم او چشم خدا
است مال کسی دیگر نیست چون به آن چشم نظر کنی چشم خدا را دیدهای
چون به پیغمبر نظر کنی رخساره او رخساره خدا است چون ملتفت گوش
او شوی ملتفت گوش خدا شدهای و همچنین دست او دست خدا است دست
کسی دیگر نیست وجود او وجود خدا است و مملوک خدا است مال کسی
دیگر غیر از خدا نیست.
حاال از آنچه عرض کردم جاهلی گمان نکند از اینکه گفتم پیغمبر مال کسی
نیست غیر از خدا حاال خودش خدا است حاشا واهلل بحق پیغمبر که پیغمبر
بندهای است مخلوق و رقی است مرزوق لکن مقام بندگی را نشناختهای و
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یاغیان را نشناختهای واهلل پیغمبر از بندگی به اینجا رسیده و این است حاصل
بندگی و حقیقت بندگی .این است که حضرت صادق علیهم السالم
میفرماید العبودیه جوهره کنهها الربوبیه بندگی یک جوهری است که
حقیقت آن پروردگاریست .این است که در جواب کسی که سوال کرده
بود از این حدیث که حضرت امیر میفرماید انا عبد من عبیداهلل ما را خدا
نگوئید دیگر هرچه میخواهید در حق ما بگوئید .من بندهای هستم از بندگان
خدا من اینجا در جوابش نوشتم که اینی که حضرت امیر میفرماید انا عبد
من عبیداهلل تو مپندار که در اینجا کوچک نفسی خواسته بکند بلکه به این
خواسته افتخار بکند بر جمیع کاینات نمیبینی غالم پادشاه چقدر افتخار
دارد بر غالم حسنعلی جعفر حاال غالم پادشاه که میگوید من غالم پادشاهم
نخواسته کوچکی بکند کوچکی نکرده است بلکه اظهار قدرت بر ما کرده
اظهار تسلط بر ما کرده حاال حضرت امیر که میفرماید منم بندهای از بندگان
خدا به این کالم افتخار بر جمیع کاینات کرده است فضلی از فضائل خود را
بیان فرموده است که باالتر از آن فضلی نیست و در فضل خود هرچه میگفت
کمتر از این بود چراکه تشخص عبد در تشخص آقا است پس اعظم فضائل
او این است که عبداهلل است و عبداهلل معنیش این میشود که ٭ای بر ز آفرینش
و کم ز آفریدگار٭ پس اینکه گفته من بندهای از بندگان خدایم مثل این است
که گفته باشد من محمدم و خداوند پیغمبر خود را عبداهلل نامیده میفرماید
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انه لما قام عبداهلل کادوا یکونون علیه لبدا و میفرماید تبارک الذی نزل
الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا خدا این تاج افتخار را بر سر محمد
صلی اهلل علیه و آله گذارده و هر نبیی را که خواسته مفتخر کند تاج افتخار
عبودیت بر سر او گذاشته و اذکر عبادنا ابرهیم و اسمعیل و اسحق .و اذکر
عبدنا ایوب وهکذا پس عبودیت مقام بلندی است و اینی که فرموده منم
بندهای از بندگان خدا بندگان خدا یعنی محمد یعنی حسن یعنی حسین این
است که میفرماید من هم یکی از آنها هستم یعنی از آن نوکرهای خاص
خدا و آن صاحب منصبان در خانه خدا و مقربین درگاه خدا که من هم یکی
از آنها هستم و به این لفظ بر جمیع کاینات افتخار دارد ولکن در نزد خدا
تذلل کرده و بر خلق افتخار کرده و در نزد خدا تضرع و تذلل فرموده.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

صفحه | 652

*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
موعظه چهلویکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
دیروز سخن به اینجا رسید که خداوندعالم جلشأنه توحید خود را از برای
مردم بواسطه نور محمد صلی اهلل علیه و آله ابراز داده و آن بزرگوار را توحید
خود قرار داده و او را اسماء و صفات خود قرار داده و او را ظاهر خود قرار
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داده و برای هرکس که خداوند توحید خود را ابراز داده بواسطه محمد و
آلمحمد صلوات اهلل علیهم اجمعین ابراز داده و خداوند عالم جلشأنه اول
چیزی که آفرید وجود پاک محمد و آل محمد بود صلوات اهلل و سالمه علیهم
اجمعین که پیش از ایشان هیچ چیز نیافریده بود چیزی که بتوان به او اشاره
کرد یا اسمی از او برد یا حقیقتی برای او باشد پیش از ایشان نیافریده بود از
این جهت در زیارت ایشان میخوانی الیسبقه سابق و الیفوقه فائق و الیلحقه
الحق و الیطمع فی ادراکه طامع ببین که امام علیه السالم دو لفظ فرموده
یکی فرموده الیسبقه سابق و یکی فرموده الیفوقه فائق.اما الیسبقه سابق یعنی
هیچ پیشی گیرندهای بر ایشان پیشی نگرفته یعنی امروز که پیغمبر مثال به
عمل آمده پیش از او کسی به عمل نیامده هیچکس پیش از او به عرصه امکان
پا نگذارده دو روز پیشتر یکماه پیشتر یکسال پیشتر صد سال پیشتر هزار سال
پیشتر صد هزار سال پیشتر کسی به عمل نیامده و چون احتمال میرفت که
بعضی مردم از این عبارت همان پیش زمانی بفهمند و معنی دیگری نفهمند
فرمودند الیفوقه فائق یعنی هیچ باال جویندهای بر ایشان باالئی نجسته یک
مرتبه پیش میگویند و این پیش و پس هر دو در یک مقامند مثال هر دو روی
زمینند و یکی پیش است و یکی پس اما یک پیش دیگر هست که هر دو در
یک مقام نیستند آسمان پیش از زمین است یعنی رتبه آسمان پیش از زمین
است آن دو نفر که در زمین بودند و یکی پیش بود و یکی پس هر دو همدوش
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بودند در یک مقام اما آسمان و زمین هردو در یک مقام نیستند همچنین هزار
سال آسمان دویم رتبهاش پیش از آسمان اول است وهکذا تا آخر آسمانها
حاال بجهت اینکه کسی خیال نکند که مردم همدوش این بزرگوارانند و در
یک رتبهاند نهایت ایشان در این رتبه پیش از همهاند فرمودند الیفوقه فائق
هیچ باال روندهای بر رتبه ایشان باالئی نجسته پس به رتبه و به وقت و زمان
از جمیع خلق پیشی و برتری دارند و به جائی هستند که هیچ رسندهای و
ملحق شوندهای نمیتواند به آنجا برسد پس خداوند عالم ایشان را در آن رتبه
بلند آفریده بود و در آن مرتبه ارجمند هزار هزار دهر ایشان بودند و هیچ
مخلوقی را خدا نیافریده بود نه قلم آفریده شده بود نه لوح نه آسمان نه زمین
نه دنیا نه آخرت نه هزار هزار عالم نه مکانی نه زمانی نه وقتی خداوند وجود
او را آفریده بود پیش از همه اینها به هزار هزار دهر اگرچه برای بعضی مخادیم
عرض کردهام که هر دهری چقدر است ولکن بسیاری هستند که نشنیدهاند
عرض میکنم که هر دهری صدهزار سال است و هر سالی صدهزار ماه و
هر ماهی صدهزار هفته و هر هفتهای صدهزار روز است و هر روزی صدهزار
سال این دنیا است خداوند عالم جلشأنه به این مدت مدید آن بزرگوار را
قبل از جمیع کاینات آفریده و در این مدت مدید آن بزرگوار به تمجید خدا
و تهلیل خدا و تسبیح خدا و تحمید خدا مشغول بود حاال ببینید سخن تا
سخن از کجا تا کجا فرق دارد و ما چه میگوئیم و دیگران چه میگویند.
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علما در کتابهای خود مسئله عنوان کردهاند و اختالفها کردهاند و آن این
است که پیغمبر پیش از آنکه مبعوث شود به پیغمبری آیا چه دینی داشته بعضی
گفتهاند که هیچ دین نداشته بعضی گفتهاند که بر دین ابراهیم بوده بعضی
گفتهاند بر دین عیسی بوده بعضی گفتهاند بر دین خودش بوده هر یک هم
دلیلی میتراشند و میگویند .آنکه میگوید بر دین عیسی بوده میگوید
عیسی پیغمبر اولواالعزم بوده و پیغمبری بعد از او نیامده باید مردم همه بر
دین او باشند پس پیغمبر هم بر آن دین بوده و از این قرار پس پیغمبر تا چهل
سال نصرانی بوده است نعوذباهلل بعضی میگویند بر دین ابراهیم بوده به دلیل
قول خدا که فرموده مله ابیکم ابرهیم هو سمیکم المسلمین من قبل بعضی
دیگر گفتهاند هیچ دین نداشته ببینید سخنها چقدر فرق دارند ما میگوئیم
که خداوند عالم آن بزرگوار را که در این مدت مدید آفریده بود نه موسائی
آفریده بود نه عیسائی نه ابراهیمی نه نوحی نه ملک مقربی نه نبی مرسلی و آیا
گمان تو چیست؟ در این مدت مدید پیشی بر جمیع کاینات گرفته بود و
هیچ دین نداشت؟ حکایت غریبی است گویا نشنیدهاند حدیث پیغمبر را که
میفرماید کنت نبیا و ادم بین الماء و الطین .باری هرکس به خدا نزدیکتر
میشود علم او زیاده میشود حکمت او زیاده میشود نور او زیاده میشود
و خداوند آن حضرت را در آن مقام عالی آفرید و اگر نادان بود ظلمت بود
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نادانی دوری از خداست سفاهت دوری از خداست ظلمت دوری از خداست
و آن بزرگوار نزدیکترین خلق بود به خدا.
بعد از آنی که نور مقدس او کامل شد در آن مقام و هزار هزار دهر گذشت
خداوند عالم جلشأنه از نور مقدس پیغمبر صلوات اهلل علیه و آله پیغمبران را
آفرید یعنی نوری از پیغمبر تابید به عرصه امکان و خداوند از آن نور حصه
حصه گرفت و پیغمبران را خلق فرمود پس حضرت آدم حصهای از نور پیغمبر
است حضرت نوح حصهای از نور پیغمبر است صد و بیست و چهار هزار
پیغمبر و صد و بیست و چهار هزار وصی پیغمبران صلوات اهلل علیهم اجمعین
جمیعا از نور مقدس حضرت پیغمبر صلوات اهلل علیه و آله آفریده شدهاند و
این پیغمبران در رتبه دویمند و از این رتبه هرگز نمیتوانند باال روند مثل آنکه
نور چراغ هرگز به رتبه چراغ و نور آفتاب هرگز به رتبه آفتاب نخواهد رسید
پس شعور پیغمبران و عقل پیغمبران به باالتر از رتبه خودشان نمیرسد و
ندارند پیغمبران چیزی از خداوند عالم مگر بقدر این نوری که به ایشان
قسمت شده و به همین نور خدا را توحید میکنند و این نور صفت خدا است
که آمده است پیش پیغمبران علیهم السالم پس از خلقت خدا و نور خدا و
یگانگی خدا پیغمبران خبری ندارند مگر به اندازه آن نوری که به ایشان
قسمت شده و این نور نور پیغمبراست و نور پیغمبر تابع پیغمبر است و نور
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پیغمبر جمال پیغمبر است اگرچه نور نور خداست و پیغمبر ما را نوری و
جمالی نیست جمیع جمال جمال خدا است و وجود پیغمبر جمالاهلل است
پیغمبر ما را کمالی نیست و جمیع کمال کمال خدا است و وجود پیغمبر
کمالاهلل است پس نوری که به پیغمبران رسیده نور کمال خدا است و نور
جمال خدا است و همان نور توحید خدا است و وجود پاک پیغمبر خودش
توحید خدا است اصل توحید در زبان عربی یعنی اظهار وحدت کسی را
کردن همین که اظهار یگانگی کسی را بکنند عرب میگویند او را توحید
کردند یعنی یگانگی او را اظهار کردند پس اول موحدان و توحید کنندگان
خداوند عالم جلشأنه وجود مبارک آن حضرت است و خدا خود را که
توحید کرد مردم یاد گرفتند که خدا یگانه است چراکه اگر خدا خود را
توحید نکند کسی نمیداند خدا یگانه است پس اولبار خدا خود را توحید
کرده این است که فرمود شهد اهلل انه الاله اال هو یعنی خدا گواهی داده که
خدایی جز او نیست مثل اینکه تو میگویی اشهد ان ال اله اال اهلل من گواهی
میدهم که خدایی جز او نیست خدا گواهی داده که خدائی جز او نیست
حاال گواهی خدا چه چیز است گواه خدا وجود پاک محمد است صلی اهلل
علیه و آله این وجود مبارک گواه خدا است برهان خدا است شهادت خدا
است شاهد خدا است و خداوند به وجود پاک محمد شهادت داده که الاله
اال اهلل این را بدان که الاله اال اهلل که من و تو بگوییم هوائی است که در دهان
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میگیریم و از دهان خود به شکل این حروف آن هوا را بیرون میآوریم اما
خدا که میخواهد الاله اال اهلل بگوید خدا دهانی ندارد مثل دهان خلق و هوائی
را در دهان خود نمیگیرد و به حرکت نمیآورد لکن کلمههائی که خدا
میگوید خلق خدا است نمیبینی میفرماید بکلمه منه اسمه المسیح عیسی
ابن مریم پس عیسی آدمی است و کلمه خدا است حاال وقتی عیسی کلمه
خدا باشد محمد و آل محمد صلوات اهلل علیهم چگونه کلمه خدا نباشند پس
این بزرگواران کلماتاهلل تاماتند که در دعا میخوانی اعوذ بکلمات اهلل
التامات التی الیجاوزهن بر و ال فاجر و ایشانند آن کلماتی که فتلقی ادم من
ربه کلمات فتاب علیه و آن انوار این پنج تن مقدس بود که خدا به آدم تعلیم
فرمود و آدم متوسل به آنها شد و خدا او را دو مرتبه به درجه خود رسانید
پس این بزرگوارانند کلمات اهلل لکن چه کلمهای اینها کلمه خدایند که خدا
گفته خدا چه گفته گفته است الاله اال اهلل پس اینها کلمه الاله اال اهلل خدا
هستند از این جهت در زیارتشان میخوانی و حروف الاله اال اهلل فی الرقوم
المسطرات ایشانند آن حروف ال اله اال اهلل در آن رقومی که خدا آن حروف
را در لوح محفوظ نوشته آن لوحی که بجز خدا کسی اطالع بر آن ندارد پس
ایشانند حروف الاله اال اهلل و ایشانند کلمه الاله اال اهلل آیا هیچ معنی این حرف
را میفهمی که ایشان حروف الاله اال اهللاند یعنی چه اگر کسی یک حرف
از کلمه الاله اال اهلل کم بکند آیا نه این است که الاله اال اهلل نگفته و شهادت
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به یگانگی خدا نداده پس معلوم میشود که هرکس یکی از ایشان را انکار
کند و اقرار به آن یکی نکند این شخص کلمه توحید را نگفته و موحد نیست
و اگر این را درست بفهمی میفهمی که یهود اهل توحید نیستند چراکه کلمه
ال اله اال اهلل نگفتهاند نصاری از اهل توحید نیستند سنی از اهل توحید نیست
هفتاد و دو فرقه باطله از اهل اسالم از اهل توحید نیستند و میدانی که همان
یک فرقه اثنی عشری که بر صراط مستقیم حق ثابتند آنها از اهل توحیدند و
قائل به الاله اال اهللاند پس حدیث پیغمبر بطور اطالق درست آمد که من قال
الاله اال اهلل وجبت له الجنه هرکس بگوید الاله اال اهلل را و قائل به الاله اال اهلل
شود بهشت برای او واجب خواهد شد پس هرکس به این بزرگواران متمسک
نیست یا اقرار ندارد این از اهل الاله اال اهلل نیست مطلقا و این قائل به دین
الاله اال اهلل و قائل به توحید خدا نیست ابدا پس من قال الاله اال اهلل یعنی
هرکس معتقد شود به الاله اال اهلل وجبت له الجنه بهشت بر او واجب است
اما این قول و گفتن در زبان عربی دو معنی دارد یکی به معنی اعتقاد است
یکی به معنی تکلم است در فارسی هم به این دو معنی استعمال میشود یک
مرتبه میگویند مثال چه میگوئی در این مسئله قول تو در این مسئله چیست
یعنی اعتقاد تو در این مسئله چیست یا اینکه میگویند قول علما در این مسئله
چیست یعنی اعتقادشان در این مسئله چیست یک مرتبه هم مقصودشان از
گفتن همان تکلم کردن است.
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باری پس قول به معنی اعتقاد هم هست پس من قال الاله اال اهلل یعنی هرکس
معتقد شود به الاله اال اهلل و قائل به این قول شود وجبت له الجنه پس بهشت
بر او واجب میشود و قائل به الاله اال اهلل کسی است که به این بزرگواران
اعتقاد داشته باشد که حروف الاله اال اهللاند و ارکان و شروط توحیدند و
قائل به الاله اال اهلل یعنی معتقد به ایشان باشد بهشت بر او واجب است و چون
این بزرگواران کلمه توحید خدا بودند و خدا به ایشان شهادت داده که الاله
اال اهلل پس اظهار توحید خود را به ایشان فرموده و بعد از آنیکه خدا اظهار
یگانگی خود را به ایشان فرمود آن وقت به ایشان فرمود که توحید مرا در
عرصه امکان اظهار کنید و منتشر کنید و برسانید و این اول رسالتی است که
برای این بزرگواران است و اول مقامی و اول عالمی است که پیغمبر در آنجا
مبعوث به پیغمبری شده است و اول بعثت او برای این بود که به مردم بگوید
ال اله اال اهلل از اینجهت در این دنیا هم اول که مبعوث شده بود به مردم
گفت قولوا الاله اال اهلل تفلحوا و این عالم آیت آن عالم است که آن بزرگوار
در روز اول در عرصه امکان ندای الاله اال اهلل را به گوش اهل امکان رسانید
چراکه در آن عالم خداوند عالم جلشأنه به او فرمود قل هو اهلل احد بگو ای
محمد به پیغمبران به امتهای ایشان به جمیع خلق که هو اهلل احد بگو آن خدا
یگانه است بگو اهلل الصمد خداوند عالم پادشاهی است که جمیع ماسوی
باید قصد او کنند و رو به او نمایند لمیلد و لمیولد و لمیکن له کفوا احد
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خدا را فرزندی نیست که از او تولد کند و خدا را پدری نیست که خدا از او
تولد شده باشد بلکه خدا ایجاد کننده ماسوی است و از برای او کفوی و
نظیری و مانندی و شبیهی نیست و برای او زنی نیست حاال گاهست که شما
مسلمین خیال میکنید که این چه حرفی است که خدا زن ندارد خدا پدر
ندارد خدا فرزند ندارد بروید درود بر پیغمبر خود بفرستید که اینها را حالی
شما کرده است شما اگر دینهای گذشته را مطلع میبودید هر آینه میدیدید
که هر کلمهای اشاره به دینی است هر کلمهای ابطال دینی است بعضی از
امتها برای خدا زن قرار دادند بعضی از امتها برای خدا دختر و فرزند قائل
شدند بعضی برای خدا پدر گفتند و خداوند به هر کلمهای از این کلمات نفی
کرده و باطل کرده دینی را پس خداوند به پیغمبر خود فرمود که در عرصه
امکان اظهار کن که هو اهلل احد بگو خدا یگانه است یعنی یگانگی خدا را
اظهار کن و از برای این سوره یک باطنی است و حیفم میآید عرض نکنم
اگرچه ظاهرش همین بود که ای پیغمبر برای عالم اظهار کن که خدا یگانه
است و این باطن هم که خواستم عرض کنم آن هم هست لکن باز حاال
مطلب دیگر غیر از آن به خاطرم رسید و این را عرض میکنم.
و آن این است که در حقیقت و باطن این حکایت روز غدیر و نصب
امیرالمومنین است به خالفت در این دنیا و نصب حضرت امیر است در عالم
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اول به وصایت و خالفت به جهت اظهار یگانگی خداوند که اگر وجود پاک
علی بن ابیطالب نبود پیغمبر صلوات اهلل علیه و آله مخفی بود و احدی از
آحاد از پیغمبر اطالع نداشت آیا مثل این خفا و ظهور را میدانی مثل آن روح
تو و تن تو است اگر تن تو نبود هیچکس بر روح تو اطالع پیدا نمیکرد و
همینکه برای جان تو تنی پیدا شد مردم جان تو را در تن تو دیدند و شناختند
و جمیع معامالت را با تن تو کردند و مصافحه با تن تو کردند و این مصافحه
و معانقه که با تن تو کردند مصافحه و معانقه با جان تو است جمیع معامالت
با تن تو همهاش معامالت با جان تو است جان تو دور از تن است لکن تن تو
دور از تنها نیست چنین است مثل نبی و علی صلوات اهلل علیهما و آلهما
حضرت پیغمبر آیت غیب الغیوبی و پنهانی خداوند عالم است جلشأنه و
حضرت پیغمبر ظاهری و بدنی از برای خود گرفت که وجود علی بن ابیطالب
باشد و به اینکه این بدن را از برای خود گرفت خود را از برای اهل عالم به
این نفس (نقش خل) و به این بدن نشان مردم داد اگر نبود این بدن ،پیغمبر
در پرده خفا بود و هیچ کس را بر او اطالعی نبود پس حضرت امیر ظاهر
پیغمبر است حضرت امیر است رخساره پیغمبر حضرت امیر است جمال
پیغمبر حضرت امیر است نام و نشان پیغمبر حضرت امیر است اسم و صفت
پیغمبر حضرت امیر است خلیفه و جانشین پیغمبر جمیع معاملهای که با
پیغمبر میخواهی بکنی با علی باید بکنی و جمیع معاملهای که با علی کردی
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با پیغمبر کردی از این جهت زیارت علی زیارت پیغمبر است دوستی علی
دوستی پیغمبر است بیعت با علی بیعت با پیغمبر است اعراض از علی اعراض
از پیغمبر است بجهت آنکه میفرماید انا و علی من نور واحد میفرماید من
و علی یک نوریم تفاوتی که در میان این دو هست این است که محمد در
پس پرده غیب است و جان است در تن علی و علی در عرصه شهود است و
بدن است از برای محمد صلی اهلل علیه و آله پس خداوند بعد از آنی که پیغمبر
را آفرید به او فرمود که قل هو اهلل احد بگو خدا یگانه است حاال این یعنی
چه یعنی پرده از جمال خود بردار و در عرصه شهود و بروز ظاهر شو یعنی
علی بن ابیطالب را جمال و جالل خود قرار بده و بواسطه علی خود را بر
کاینات ظاهر کن و بواسطه علی امر خود را آشکار کن و بواسطه علی توحید
مرا به مردم برسان و همین طور هم کرد اگر نبود شمشیر علی بن ابیطالب
کسی الاله اال اهلل نمیگفت پس امر پیغمبر به علی بن ابیطالب آشکار شد و
جمیع آنچه پیغمبر در خفا داشت از علی در عرصه شهود و بروز آمد این
است که فضائل از علی علیه السالم گفته میشود و از پیغمبر کمتر گفته
میشود بجهت آنکه مردم سخن میگویند آنچه را که آگاهند و آگاهی از
ذات پیغمبر ندارند تمام آگاهیها از حضرت امیر است پس چون حضرت امیر
جمال پیغمبر بود جمالاهلل شد چون کمال پیغمبر بود کمالاهلل شد نمیبینی
آل پیغمبر آل اهللاند چراکه آنچه منسوب به پیغمبر است منسوب به خدا است
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آنچه به پیغمبر برگشت به خدا برگشته است نمیبینی میفرماید من سر مومنا
فقد سرنی و من سرنی فقد سر اهلل که سرور خدا همین معنی را دارد و همچنین
هرکس زیارت مومنی را بکند زیارت آل محمد را کرده و هرکس آل محمد
را زیارت کند پیغمبر را زیارت کند و هرکس پیغمبر را زیارت کرده خدا را
زیارت کرده و زیارت پیغمبر همان زیارت خدا است دیگر خدا غیر از این
زیارتی ندارد آدم همچو کاری که کرد لفظش همین است که خدا را زیارت
کرده همینکه پیغمبر زیارت شد لفظی که برای این باید گفت این است که
زیارت خدا را کرده است لفظی دیگر ندارد آنچه نسبت به پیغمبر شود نسبت
به خدا شده است پس هرکس صله به پیغمبر بکند صله به خدا کرده و قرض
به خدا داده من یطع الرسول فقد اطاع اهلل همین که کسی اطاعت پیغمبر را
کرد وقتی میخواهیم بیان کنیم که چه کرده است میگوئیم اطاعت خدا را
کرده لفظی برای این کار غیر از این نیست پس علی چون جمال پیغمبر است
جمال اهلل است چون کمال پیغمبر است کمال اهلل است چون ظاهر پیغمبر
است ظاهر خدا است پس چون خداوند عالم به پیغمبر خود گفت قل هو اهلل
احد پرده از رخسار خود بردار و جمال علی را جلوهگر ساز او هم چنین کرد
و چون مردم نظر کردند به علی بن ابیطالب دانستند که خدای یگانه یک
است تعجب مکن از این حرف در حدیث میفرماید بعد از آنی که خدا
مالئکه را آفرید مالئکه نظر کردند به یگانگی نور و چون یگانگی نور ما را
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دیدند گمان کردند که این یگانگی خداست ما گفتیم الاله اال اهلل پس شیعیان
ما هم گفتند الاله اال اهلل آن وقت مالئکه دانستند که ما بندهایم و خدائی جز
خدای یگانه نیست و چون مالئکه نظر کردند به نزاهت و قدس ما گمان
کردند که این قدس و یگانگی از ما است چون ما از دلهای مالئکه این را
دانستیم گفتیم سبحان اهلل شیعیان ما هم گفتند سبحان اهلل آن وقت مالئکه
دانستند که خدا منزه است از صفات ما و همچنین جمیع مراتب را پس تعجب
مکن که همین که پیغمبر پرده از جمال خود برداشت و علی را بر عالم ظاهر
کرد چون نظر کردند اهل عالم امکان به علی بن ابیطالب و دیدند یگانگی
او را دانستند که اهلل احد و چون نظر کردند به سبقت ایشان و دیدند که هیچ
پیشی گیرندهای بر ایشان پیشی نگرفته تا پدر ایشان شود و هیچ ملحق
شوندهای و رسندهای به ایشان نرسیده تا پسر ایشان بشود چراکه قرار این
است که پسر به پدر میرسد و ملحق به او میشود چنانکه میفرماید و الذین
امنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم پس پسر به پدر میرسد پس
هیچ رسندهای به آل محمد علیهم السالم نمیرسد پس هیچکس به رتبه ایشان
نمیرسد تا فرزند ایشان باشد پس هیچ کس جزء طینت ایشان نمیشود و
چون نشد فرزندی برای ایشان نیست ایشانند آن نور یگانهای که هیچ پیشی
گیرندهای بر ایشان پیشی نگرفته تا پدر باشد برای ایشان و هیچ رسندهای به
ایشان نرسیده تا پسر باشد برای ایشان و چون اهل امکان این حکایت را
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دیدند لمیلد بودن و لمیولد بودن خدا را فهمیدند از این حکایت و چون نظر
کردند و دیدند که ایشانند جلوه خدای غنی از زوج و صاحبه و دانستند که
هیچ کس از اهل امکان کفو ایشان نیست و در رتبه ایشان نیست دانستند که
لمیکن له کفوا احد و ایشانند نور یگانه بیهمتا.
پس بواسطه اینکه حضرت پیغمبر پرده از جمال علی برداشت و علی را به
مردم شناسانید توحید خدا را به مردم ظاهر کرد چنانچه در روز غدیر خم
حضرت پیغمبر جناب امیر را بلند کرد بطوری که سفیدی زیر بغل مبارکش
پیدا شد و فرمود من کنت مواله فهذا علی مواله یعنی هرکس من اوالی به
او از خود اویم پس این علی اوالی به او از خود او است هرکس من سزاوارترم
به او از خود او این علی سزاوارتر است به او از خود او پس علی را نصب کرد
به والیت و علی است موالی ما و تو و اگر قدر این معنی را بدانی و بفهمی
بسیاری از کارهای دنیا و آخرتت اصالح میشود .خود را باالی مال مردم
انداختهایم باالی جان مردم انداختهایم و خود را صاحب میدانیم و نمیدانیم
که موالی ما اولی است به اینها از ما همه مال مال او است جان جان او است
تن تن او است اعضا و جوارح همه مال او است نه خیال کنی تو مالک خودت
هستی ببین آیا میتوانی زبان خودت را ببری نه مأذون نیستی اگر زبان از تو
بود چرا اختیارش را نداری که نمیتوانی آن را ببری چشم از تو نیست
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نمیتوانی آن را بکنی دور بیندازی گوش از تو نیست همچنین دست و پا از
تو نیست زن از تو نیست چراکه اگر بخواهی او را به منکری امر کنی ،او را
اذیت کنی ضرر به او برسانی او را بزنی بر تو روا نیست حرام است مأذون
نیستی پس چگونه اختیارش را داری و همچنین مال مال تو نیست اختیار
مالهای خود را نداری اگر چه یاغی شدهاند این مردم و خود را روی مال
مردم انداختهاند و غافلند از اینکه اختیار هیچ چیز را ندارند چون سخن به
اینجا رسید بد نیست دو سه کلمه عرض کنم.
ما چنین میدانیم که مال مال خودمان است هر طوری خودمان میخواهیم
در او تصرف میتوانیم بکنیم چهار صد تومان بدهیم یک شمشیر بگیریم
کمرمان ببندیم جایز نیست بر ما حرام است مسئلهاش همین است که عرض
میکنم مالها هم که این مسئله را نگفتهاند یا خودشان ملتفت نشدهاند یا
براشان صرفه نداشته که اینها را نگفتهاند و این را هم بدانید که مال مردم
حرام است گوشت سگ حرام است شراب حرام است گوشت خوک حرام
است یک شاهی مال مردم هم حرام است اگر تو بخواهی مال خودت را به
قمار خرج کنی که مال خودم است اختیارش را دارم نمیتوانی بر تو حرام
است بخواهی به دریا بریزی حرام است بر تو ،مثل این است که بگوئی شراب
مال خودم بود اختیار داشتم یک کسی هم زی او نیست که بطور معینی راه
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رود مثال صد تومان مداخل دارد حاال بیاید هفتاد تومان بدهد یک شال بخرد
به کمرش ببندد این اسراف است و حرام است و برای او روا نیست لکن
زمان زمانی شده که حالل و حرام بر مردم مشتبه است نمیدانند چه بکنند
در این مالی که خداوند به شما امانت داده جایز نیست برای شما یک دینارش
را پس و پیش کنید مگر به اذن خدا لکن قرار ماها حاال این شده که حالل
آن است که به دست ما بیاید دیگر هرچه میخواهد باشد از هر که میخواهد
باشد از هر جا میخواهد باشد بزرگ ما کوچک ما همین طور شدهایم
میبینیم مردمان عاقل را که میخواهند آنها را عادل هم بدانند که همین که
چیزی به دستشان آمد حاال دیگر حالل است آن را بر خود حالل میدانند
دیگر مال هر کسی میخواهد باشد همین قدر راضی است که مال به دستش
بیاید و طوری هم نباشد که فردا کسی دیگر بیاید بگوید مال من است حاال
بر وجه شرعی باشد یا نباشد دیگر باکیش نیست پس پرهیز کنید و از خدا
بترسید نه حالل آن است که کسی در آن با تو معارضه نکند بلکه حالل آن
است که خدا آن را حالل کرده باشد بر وجوه شرعیه از راه شرع که به دست
تو بیاید آن حالل است آن مالی هم که به دست تو آمد بطوری که مأذونی از
خدا و رسول میتوانی در آن تصرف کنی حاال بروی برای زنت شلوار بخری
هشتاد تومان و فردا نان نداشته باشی این را خدا نگفته جمیع این مردم فقیر
فضول معاشند ذلیل فضول معاشند از برای معاش اصولی است و فضولی
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اصول معاش آن است که زندگی تو به آن بسته و این را خدا ضامن شده گردن
گرفته حضرت صادق علیهم السالم به یک شخصی فرمودند اگر من به تو
بگویم من این مال را به تو میدهم خاطرجمع میشوی عرض کرد از شما
خاطرجمع نشوم از که خاطر جمع خواهم شد فرمودند خدا ضامن شده رزق
تو را و فرموده من روزی تو را میدهم پس خداوند عالم اصول را متعهد شده
و ضامن شده و میرساند و از این بابت مردم گدا نیستند جمیع مردم گدای
فضول معاشند من که ندارم چیزی وقتی دهتومان گیرم آمد این را رفتم مثال
الله خریدم گذاشتم اینجا حاال یکبار میبینی پول ندارم گوشت بخرم وقتی
پنج تومان گیرم آمد رفتم گلدان فالن طوری خریدم گذاردم آنجا شب که
نان ندارم حاال چه میکنم مال مردم را قرض کردهام برادر مومنی را گدا
کردهام من گدا او گدا من ذلیل دست او او گدای دست من خالصه جمیع
مردم در این زمان گدای فضول معاشند یعنی چیزهائی که واجب نیست
درصدد تحصیل آنها برمیآیند.
باری مقصود اینها نبود مقصود این بود که بدانی مال مال ما نیست مگر به
اندازهای که خدا اذن داده جان جان ما نیست تن تن ما نیست جمیع اینها مال
ولی است و مال آن کسی است که اولی است به ما از خود ما از جان ما از
تن ما از مال ما واهلل مومن باید چنین اعتقاد کند که جمیع اینها مال
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امیرالمومنین است مثل آنکه وارد خانهای بشوی عبث عبث نمیتوانی تصرف
در فرش آن خانه بکنی و در در و طاقچه و اسباب آن خانه بکنی مگر هرچه
را برای تو میآورند یا تو را اذن میدهند همچنین تو هم باید جمیع مال خود
را مال ولی بدانی مال مال موالی تو است به قدری که رخصت به تو داده
میتوانی در آن تصرف کنی اگر چنین کردی در دست تو میماند مال بسیار
حاال آن را چه میکنی .تحصیل آخرت به آن میکنی انفاق میکنی خیرات
میکنی باز به راهی که موالی تو فرموده خرج میکنی دنیای تو معمور
میشود آخرت تو معمور میشود.
باری سخن در این بود که حضرت امیر صلوات اهلل و سالمه علیه اولی است
به خلق از خود خلق و این است معنی حدیث پیغمبر که فرمود من کنت مواله
فهذا علی مواله پس چون در این عالم حضرت امیر را نصب کرد به خالفت
در عرصه غیب هم بعد از آنیکه مأمور شد به قل هو اهلل احد یعنی پرده از
رخساره خود بردار در میانه عالم آنجا هم حضرت امیر را نصب کرد به
خالفت و وصایت و رسانیدن توحید به مردم پس هرکس این سوره را بخواند
و چون تمام کرد بگوید کذلک اهلل ربی کذلک اهلل ربی کذلک اهلل ربی این
شخص توحیدش اصالح شده و درست شده است یعنی چنین است پرورنده
من پرورنده من موصوف به همین صفات است و به همین کماالت آراسته
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است و خداوند حق گفته و راست گفته پس خدا است خدای احد و خدا
است خدای صمد و خدا است خدای لمیلد و لم یولد و خدا است خدائی
که برای او کفوی نیست پس پیغمبران شنیدند ندای پیغمبر را و مطلع شدند
پیغمبران بر توحید و ایشان توحید خدا را از پیغمبر آموختند این است معنی
من اراد اهلل بدأ بکم و من وحده قبل عنکم هرکس خدا را توحید کرده از
شما پذیرفته از شما یاد گرفته پس نوری از رخساره علی بن ابیطالب صلوات
اهلل علیه تابید بر قابلیت پیغمبران و آن نور کلمه الاله اال اهلل شد برای ایشان
چنانکه اگر روی کاغذ بنویسی الاله اال اهلل توی آینه عکس میاندازد که الاله
اال اهلل همچنین حضرت امیر کلمه الاله اال اهلل بود و چون برابر آینه قابلیت
پیغمبران شد در دل پیغمبران افتاد که الاله اال اهلل آن وقت خبردار شدند
پیغمبران که خدائی جز خدای یگانه نیست همچنین جمیع کماالت خدا و
اسماء و صفات خدا و جمیع دین خدا و حالل و حرام خدا و محبوب و
مبغوض خدا از امیرالمومنین علیه السالم به این طور در دلهای پیغمبران افتاد
پس پیغمبران عالم به توحید و نبوت و به حالل و حرام و شرایع و احکام
شدند بواسطه جلوه علی بن ابیطالب صلوات اهلل و سالمه علیه.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
موعظه چهلودوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
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دیروز سخن در اینجا بود که خداوند عالم جلشأنه چون از ادراک خالیق
بیرون بود و در کتاب خود نازل کرده بود که التدرکه االبصار و هو یدرک
االبصار یعنی بصیرتهای خالیق درک خدا را نمیتوانند بکنند و همچنین نازل
کرده بود که سبحان ربک رب العزه عما یصفون یعنی پاک است ای پیغمبر
خدای تو که خدای عزت است از آنچه جمیع خلق او را وصف کنند چون
خداوند چنین بود و خلق را هم از برای معرفت آفریده بود چنانکه در کتاب
خود میفرماید و ماخلقت الجن و االنس اال لیعبدون من خلق نکردم جن و
انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند و امام میفرماید اول عباده اهلل معرفته
پس خلق را خداوند برای معرفت آفریده و خلق هم به ذات خدا دسترس
نداشتند پس از برای خود نوری آفرید و آن نور را نور توحید خود قرار داد و
آن نور را خلیفه و جانشین و قائممقام خود قرار داد و خلق را امر کرد که
رجوع به آن نور کنند و معرفت آن نور را تحصیل کنند و معرفت آن نور را
معرفت خود قرار داد و انکار آن نور را انکار خود قرار داد و جهل به آن نور
را جهل به خود قرار داد هرکس آن نور را نشناخت خدا را نشناخت طوطیوار
چیزی میگوید الفاظی از پدر و مادر شنیده و به اقتدا و تقلید از آنها میگوید
چنانکه از طفل دو ساله بپرسی بنده کیستی میگوید بنده خدا حاال این عارف
به خدا نیست نمیداند خدا چه معنی دارد لفظ خ و دال و الف را یاد گرفته
و میگوید حاال چه بسیار از این مردم که به همان طور لفظ خدا را به زبان
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میگویند و هر وقت قسم دروغی هم میخواهند بخورند میگویند به خدا و
دیگر هیچ خدا نمیدانند یعنی چه حاال مپندارید که این شد معرفت خدا و به
این واسطه موحد و خداپرست شدند گیرم باز یاد او دادهاند که امت کیستی
بگوید امت محمدم شیعه کیستی شیعه علیام نماز هم کرد روزه هم گرفت
باز خدا را نشناخته و عارف به خدا نشده و اینها بکارش نمیخورد اینها وقتی
به کار مردم میآید که از روی بصیرت و فهم باشد پس بصیرت معرفت خدا
برای احدی از آحاد حاصل نمیشود مگر آن نور را بشناسد عارفان به آن نور
عارفان به خداوند عالمند جلشأنه هرکس آن نور را ندارد از اهل توحید
نیست و عرض کردم آن نور پاک نور محمد صلوات اهلل و سالمه علیه و آله
است هرکس آن بزرگوار را شناخته این کس خدا را شناخته هرکس آن
بزرگوار را نشناخته خدا را نشناخته نمیبینی اگر کسی بگوید الاله اال اهلل و
نگوید محمد رسول اهلل بکارش نمیآید اگرچه همیشه گفته باشد یهود
میگویند این کلمه را و بکارشان نمیآید الاله اال اللهی که گفته نصاری
میگویند و بکارشان نمیآید وقتی الاله اال اهلل راست است و درست است
که معرفت پیغمبر برای او حاصل شده باشد و عرض کردم معرفت پیغمبر
هم صلوات اهلل و سالمه علیه و آله حاصل نمیشود برای کسی مگر بواسطه
علی بن ابیطالب صلوات اهلل و سالمه علیه هرکس حضرت امیر را شناخت
پیغمبر را شناخته و هرکس حضرت امیر را نشناخت پیغمبر را نشناخته.
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پس مپندار سنیانی که میگویند محمد رسول اهلل و عمل میکنند به بعض
شرایع حاال اینها عارفند به محمد صلی اهلل علیه و آله حاشا بجهت اینکه
حضرت امیر علیه السالم به نص قرآن به اجماع شیعه و سنی نفس پیغمبر
است و کسی که نفس پیغمبر را نشناخته پیغمبر را نشناخته و هرکس آن
بزرگوار را به معرفت نورانیت شناخت این کس پیغمبر را شناخته معرفت
علی این نیست که از تو بپرسند شیعه کیستی بگوئی شیعه علی اطفال هم
میگویند و معرفت ندارند معرفت علی معرفت نورانیت علی بن ابیطالب
است و آن معرفت همین است که بحول و قوه خداوند در اینوقت عرض
میکنم و میشنوی و اال شکل علی را که یهودیها هم میدیدند و میشناختند
این شناختن چه مصرف پدر و مادرش را هم مشرکان و کفار میشناختند
این شناختن چه مصرف میگویی من میگویم امام است میگویم سنیان هم
امام علی میگویند نهایت تو میگوئی من میگویم امام اول است این هم
معرفت آن بزرگوار نشد پس معرفت امیرالمومنین حاصل نیست مگر از برای
کسی که نورانیت آن بزرگوار را بشناسد و چون سخن به اینجا رسید این را
عرض کنم باز مپندار که کسی علی را به نورانیت شناخته باشد ولکن دوست
دوستان علی بن ابیطالب نباشد و دشمن دشمنان علی بن ابیطالب نباشد چنین
کسی علی را نشناخته کسی بگوید الاله اال اهلل و بگوید محمد رسول اهلل و
بگوید علی ولی اهلل بلکه به یازده فرزند او جمیعا اقرار کند بعد بگوید دشمن
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میدارم کسانی را که خدا و محمد و ائمه را دوست میدارند یا بگوید دوست
میدارم کسانی را که خدا و محمد و ائمه را دشمن میدارند همچو کسی
مخلد میشود در آتش جهنم و چنین کسی نفع نمیدهد به او الاله اال اهلل نفع
نمیدهد به او محمد رسول اهلل نفع نمیدهد به او علی امیرالمومنین و آله
اولیاء اهلل هیچیک اینها به او نفع نمیدهد اگر بگوید من دوست دوستان خدا
و رسول و ائمه نیستم یا بگوید من دشمن دشمنان خدا و رسول و ائمه نیستم
چه نجاتی برای او است حاشا پس از جمله تمامی ایمان است دوستی دوستان
امیرالمومنین و دشمنی دشمنان امیرالمومنین اگر این کار را کرد آن سه تا به
او نفع میبخشد اگر این کار را نکرد آن سه تا به او نفعی نخواهد داد این
است آن حرفی که از ما در اطراف پهن کردهاند که این حضرات به رکن
رابع قائل شدهاند همین است رکن رابعی که ما قائل شدهایم ببینید کل قرآن
بر این شهادت میدهد یا نه جمیع احادیث بر این شهادت میدهد یا نه
عقلهای خودشان بر این شهادت میدهد یا نه واهلل مجوسی نیست کسی که
به زردشت اقرار کند و بگوید من با دوستان زردشت دشمنم و با دشمنان
زردشت دوستم مجوسان او را از دین خود بیرون میدانند و بیرونش میکنند
واهلل یهودی نیست کسی که به موسی اقرار کند و بگوید من با دوستان موسی
دشمنم و با دشمنان موسی دوستم یهودیان او را از میان خود بیرونش میکنند
همچنین نصرانی نیست کسی که به عیسی اقرار کند و دوستان عیسی را
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دشمن بدارد و دشمنان عیسی را دوست بدارد البته نصرانیان او را بیرونش
میکنند و او را به کلیسا راهش نمیدهند میگویند تو نصرانی نیستی پس
چگونه مسلم است کسی که بگوید من دوست دوستان خدا نیستم و دشمن
دشمنان خدا نیستم گذشتیم از اینها اگر کسی با تو بگوید من با تو دوستم
لکن هرکس بخواهد خون تو را بریزد من او را دوست میدارم و قربان او
میشوم و هرکس سالمتی تو را بخواهد من از او بدم میآید من دشمن اویم
اگر ادعای دوستی تو را چنین کسی بکند تو از او قبول نخواهی کرد بگوید
من تو را دوست میدارم لکن با کشندگان تو هم دوستم با هرکه سر تو را
ببرد من با او دوستی میکنم تو میگوئی که با من دوستی نداری و دروغ
میگوئی پس معلوم شد که هرکس دوست دشمنان امیرالمومنین است یعنی
دوست ابن ملجم و معاویه و یزید است چنین کسی دوست دشمنان خدا و
رسول و ائمه است و دشمن دوستان خدا و رسول و ائمه است همچو کسی
دین ندارد ابدا هرگاه کسی با تو به این طور راه رود تو او را به رفاقت قبول
نخواهی کرد این است که فرمودند محبک من احبک و احب من احبک و
ابغض من ابغضک و مبغضک من ابغضک و ابغض من احبک و احب من
ابغضک دوست تو آن کسی است که تو را دوست بدارد و دوست تو را هم
دوست بدارد و دشمن تو را دشمن بدارد و دشمن تو آن کسی است که تو را
دشمن بدارد و دشمن بدارد هرکس را که تو را دوست بدارد و دوست بدارد
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هرکس را که تو را دشمن دارد پس معلوم شد که کسی که این رکن چهارم
ایمان را که دوستی دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست ندارد واهلل
توحید خدا را قبول نکرده و این توحید از او قبول نیست واهلل اقرارش به
پیغمبری پیغمبر از او قبول نیست اقرارش به امیرالمومنین و یازده فرزند او از
او قبول نیست اگر تمام عمر خود را بلکه عمر دنیا عمر کند که صدهزار
سال است و تمام روزها را روزه بگیرد تمام شبها را تا صبح عبادت کند و
این اعمال را در کربال و نجف بگویم بجا آورد شاید اعتقاد نداشته باشد این
اعمال را در کعبه و در کنار کعبه در ما بین رکن و مقام بجا آورد بعد در
آنجا کشته شود و خونش را در آنجا بریزند و مالقات کند خدا را و دوست
دوستان خدا نباشد و دشمن دشمنان خدا نباشد هیچیک اینها به او نفع
نخواهد کرد بگوید من دوست دشمنان خدایم یا دشمن دوستان خدایم هزار
روزه بگیرد هزار نماز بکند چه مصرف هیچ فایده برای او ندارد پس هرکس
دوست دشمنان خدا است و دشمن دوستان خدا است همچو کسی ناصب
است و عدو آل محمد است در احادیث بسیار فرمودهاند لیس الناصب من
نصب لنا اهل البیت النک لنتجد احدا یقول انی ابغض محمدا و ال محمد بل
الناصب من نصب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و انتم من شیعتنا نه ناصب
است آن کسی که دشمنی و اظهار عداوت با ما اهل بیت کند به جهت آنکه
نخواهی یافت یک نفر را که بگوید من دشمن میدارم محمد و آلمحمد را
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بلکه ناصب آن کسی است که دشمنی با شما شیعیان کند و حال آنکه بداند
که شما دوست میدارید ما را و شما از شیعیان مائید و فرمودند الیبالی
الناصب صلی ام زنا صام ام سرق هیچ فرق نمیکند برای ناصب چه نماز کند
چه زنا کند چه روزه بگیرد چه دزدی کند و فرمودند ان اهلل سبحانه لمیخلق
خلقا انجس من الکلب و الناصب لنا اهلالبیت انجس من الکلب به درستی
که خدای سبحانه خلقی خلق نکرده که نجستر از سگ باشد و ناصب ما
اهلبیت نجستر است از سگ و ناصب را فرمودند کسی است که دوستان
ما را دشمن میدارد و حال آنکه میداند دوست ما و شیعه مایند.
چون سخن به اینجا رسید و خدا همچو خواسته بود واهلل خدا میداند که هیچ
مقصودم این حرفها نبود سخن را اینجا کشانید حاال که خدا خواست بد
نیست دو سه کلمه دیگر عرض کنم ببینیم در دنیا چه چیز الماس است البته
هرچه بصورت الماس است الماس است وقتی رنگش رنگ الماس شد براقیش
براقی الماس شد شفافیش شفافی الماس شد آن آبش آب الماس شد خاصیتش
خاصیت الماس شد حاال دیگر الماس است معطلی ندارد حاال دیگر بیائیم
بگوئیم این باطنش الماس نیست معلوم میشود این حرف از روی غرض
است همچنین یک جامه را نگاه میکنی میبینی برقش برق ابریشم است
میسوزانی بویش بوی ابریشم است نشان هر شعربافی میدهی میگوید
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ابریشم است حاال کسی بگوید که این جامه ظاهرش ابریشم است اما آن
باطنش ابریشم نیست معلوم میشود از روی غرض است حاال میبینی در
جمیع فرقههای سنی و شیعه کسی هست که جایز بداند که کسی که از روی
اختیار و عمد بگوید الاله اال اهلل محمد رسولاهلل آنوقت به او بگویند شهادتین
گفتی ولکن تو توی مغز دلت یهودی هستی هرچه بگوید آخر به چه برهان
من یهودی هستم من نماز میکنم من روزه میگیرم به لباس اسالم ملبسم و
مسلمم حاال باز تو میگوئی خیر آن مغز دلت یهودی هستی آخر به چه
حساب ،این نیست اال یک ناخوشی که تو داری معلوم است یک غرضی
داری که همچو میگوئی اما به دین این پیغمبر که من مسلمانم بلکه به
مذهب حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و اثناعشری همه باید به او بگویند
تو مسلمی قرار است که هرکس اظهار گبریت کرد بایست به او گفت تو
گبری هرکس اظهار نصرانیت کرد باید به او گفت تو نصرانی هستی اگر
غرض نباشد نباید به او گفت آن مغز دلت غیر از این است تو چطور از مغز
دل من خبر داری رمالی جفر میکشی چطور فهمیدی توی دل من غیر از
این است معلوم است یک ناخوشی داری که چنین میگوئی واال من اذان که
میگویم فریاد به شهادتین که میکنم در اذان و اقامه که میگویم نماز پنج
وقت میکنم روزه میگیرم اقرار بماجاء به النبی دارم حاال همین طور خود
بخود باید گفت خیر توی دلت چیزی دیگر غیر از اینها است معلوم است تو
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ناخوشی داری و آن ناخوشی را نمیتوانی ابراز بدهی به این الفاظ بیان میکنی
خوب بگو ببینم مگر عمر غیر از این گفت آیا گفت یا علی پیغمبر تو را
بخالفت نصب کرد و ما قبول نداریم نه بلکه گفت پیغمبر تو را نصب نکرده
به الفاظی هم گفت که بتوان از آنها در بالد اسالم تعبیر آورد و میان مردم
بتوان گفت همچنین ابوبکر به حضرت فاطمه گفت ای سیده من پدرت گفته
من فدک را به تو ندهم بیا من از مال خودم هرچه میخواهی به تو میدهم
نگفت نمیدهم ملعون افترا بر پیغمبر بست گفت پدرت گفته که من فدک
را به مسلمانان بدهم البته معلوم است کسی که میخواهد غصب خالفت
بکند البد است به این الفاظ بگوید نمیتواند بگوید علی را پیغمبر خلیفه
کرده من قبول ندارم المحاله باید به الفاظی بگوید که کسی بر او بحث نکند
میگوید مسلمانان اجماع کردند و مرا خلیفه کردند و پیغمبر فرموده امت
من بر خطا جمع نمیشوند علی شوخ است علی سنش کم است جوان است
هرچه باشد من سنم بیشتر است من یک پیراهن از او بیشتر پاره کردهام به
همین الفاظ میگوید نمیگوید تو را پیغمبر خلیفه کرده و من قبول ندارم.
پس بعد از آنیکه امری واضح است برای مردم یکی دیگری که میآید برای
مردم مکری میکند و میگوید این باطنش غیر از این است معلوم میشود
که او صاحب غرض است همه کس میداند این دیوار است حاال یک کسی
بیاید بگوید شما چشمهاتان همچو میبیند این دیوار نیست این پشم است
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همهکس میگوید تو غرض داری ناخوشی داری که میگویی این دیوار
نیست حاال بعد از آنیکه در میان هفتاد هزار نفر در غدیر خم پیغمبر نصب
میکند امیرالمومنین را به خالفت و وصایت و همه مردم میبینند و واضح
میشود حاال دیگر ابوبکر بیاید این روباهبازیها را در آورد و این حرفها را
بزند همهکس میفهمد و برای هر کسی پیدا میشود که از روی غرض است.
حاال همینطور امر واضح است در نزد هر مذهبی از مذاهب اسالم ابوحنیفه
شافعی مالکی حنبلی مذهبشان این است که کسی که در بالد اسالم شهادتین
گفت و نماز بکند و روزه بگیرد موافق اسالم درست راه رود مسلمانش
بدانند تکلیف احدی از آحاد نیست که به این بگویند تو مسلم نیستی بلکه
روا نیست به او بگویند تو مسلم نیستی هر مسلمی تکلیفش این است که به
او بگوید تو مسلمی حاال که مسلمی توالی تو واجب است حاال کسی که
عداوت میکند و این حیلهها و مکرها و این بازیها را در میآورد که بله
اگرچه این همچو میگوید لکن توی دلش غیر از این است حاال ببینید اگر
این بنا شد که من هرچه بگویم تو بگویی توی دلت غیر از این است آنوقت
من هم میگویم تو توی دلت یهودی هستی ،کار پیش نمیرود و چطور
میتوان ثابت کرد مطلبی را و چطور ثابت میشود هرچه که میگویم تو
میگویی توی دلت غیر از این است این نمیشود .میفرماید هرکس دشمن
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شیعیان ما باشد ناصب است حاال شیعه کیست شیعه کسی است که شهادت
به توحید خدا و نبوت پیغمبر میدهد و در اذان به این شهادت فریاد میکند،
آداب و سننش همه موافق مذهب اثنیعشریه هرجا ذکر فضلی از امیرالمومنین
میشود مسرور میشود هرکس ذکر فضلی و فضیلتی میکند میخواهد جان
به قربانش کند جمیع عمرش را صرف کرده به فضائل امیرالمومنین معروف
است به فضائل آلمحمد علیهم السالم هیچ از خود ندارد جمیع کتبش ذکر
آلمحمد است علیهم السالم جمیع اقوالش ذکر آلمحمد است علیهم السالم
هرکس از مشرق و مغرب عالم پیدا شود نام آلمحمد را بخوبی ببرد
میخواهد جان نثارش کند و هرکس یک سر مو نقص برای آلمحمد علیهم
السالم بگوید مثل این است که این شخص پدرش را کشته باشد حاال با
وجود اینها همه به او بگویند تو توی دلت شیعه نیستی هرکس بشنود میگوید
معلوم شد اینها غرض است به این الفاظ ابراز میدهند اگر بر همچو کسی
که موصوف به این صفات است نتوان اسم موالی آلمحمد گذارد نتوان به او
شیعه گفت دیگر چه به او باید گفت و دیگر چهکس را میتوان موالی و
شیعه گفت پس هر جماعتی که موصوف به این صفاتند که عرض کردم و
عمر خود را در فضائل آلمحمد بسر بردند با یکدیگر دوستند به همین عهد
و با یکدیگر دشمن میشوند به خالف این عهد .اگر زنشان فرزندشان
خویششان خالف این عهد کند از او بدشان میآید و اگر کسی از اوالد
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دشمنان باشد و موصوف به این صفات باشد او را بجای برادر و فرزند
میگیرند .پس چنین جماعتی توالی ایشان واجب است و برائت از اعدای
ایشان واجب است پس بدانید که توالی شیعیان واجب است و شیعیان کسانی
هستند که چنینند دوستیشان واجب است و دشمنیشان نصب آلمحمد است
علیهم السالم  .خوب ،میخواهم بدانم به چه برهان با اینها میتوان دشمن
شد آیا به جهت اینکه فضائل آلمحمد میگویند میشود با اینها دشمنی کرد؟
میفرماید هرکس با شما شیعیان دشمن شود و بداند که شما دوست مایید
ناصب میشود .پس معلوم شد که دشمنان شیعیان ناصب آلمحمدند و
فرمودند ناصب از سگ نجستر است.
این را هم عرض کنم تا بدانید نه اینکه آنچه را گفتم همه را حمل کنید بر
دیگران نه واهلل اگر خود شما عداوت کنید با شیعیان امیرالمومنین ناصب
میشوید همین مسلمانان و شیعیان امیرالمومنین را یکنفرشان را به محضی
که ناصب شمردی خود تو ناصب میشوی و نجس میشوی .خود شما اگر
با همین شیعیان امیرالمومنین که در کوچه و بازارند عداوت کنید کافر
میشوید .باز نه اینکه تأویل کنی و بگویی که مقصود از این شیعیان شیخیه
است خیر همین مردمی که توی کوچه و بازار راه میروند و کاسبی میکنند
و معامله و معاشرت میکنند و دوست امیرالمومنینند حاال اگر شما خود به
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خود با آنها عداوت بورزید و اسم ناصب بر سر آنها بگذارید خود شما ناصب
و از دین خدا خارج میشوید .و این امر هم امری نیست که این را دعوت
کلی بینگارید مثال با زید معاشرت کردهاید و او را شناختهاید ناصب است
حاال به محض اینکه دیدید عمرو با این رفاقت دارد یا با این راه میرود
نمیتوانید عمرو را ناصب بخوانید همان زید ناصب است عمرو چرا باید
ناصب باشد؟ مگر هرکس با ناصب راه میرود باید ناصب باشد؟ حاشا .پس
بدانید که نه این است که یکی را که شناختی که ناصب است همه رفقای او
را ناصب بدانی برای تو روا نیست پس این سخن سخنی است که اگر از یک
یک مردم از هر کدام که شنیدی عداوت دوستان امیرالمومنین را همان
یکنفر را باید ناصب بدانی که از او سخنی شنیدهای که باعث نصب او
میشود اما رفقای او را نمیتوانی ناصب بخوانی غیبتشان حالل نیست .پس
این است مطلب ما و مراد ما از رکن رابعی که میان مردم پهن کردهاند ،این
چیزی نیست که من پوشیده و پنهان بدارم بر سر منبر فریاد میکنم در کتابها
نوشتهام حرفی است موافق اسالم ،حرفی است که شیعه و سنی بر آن اتفاق
دارند بلکه موافق جمیع مذهبها است بلکه جمیع قانونها بر این است ،کسی
به پادشاه فرنگ بگوید من رعیت توام ولکن دوستان تو را دشمن میدارم و
دشمنان تو را دوست میدارم به او میگویند تو دروغ میگویی .آیا پادشاه
فرنگ به این طور او را قبول به نوکری خود میکند؟ هیچ زنی هیچ سفیهی
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هیچ طفلی قبول نخواهد کرد از کسی که ادعای دوستی امیرالمومنین بکند
و بگوید من دوستان امیرالمومنین را دشمن میدارم چطور میتوان قبول
کرد؟
باری ،از آنچه عرض کردم معلوم شد که رکن رابع که رکن چهارم دین
باشد دوستی دوستان امیرالمومنین و دشمنی دشمنان امیرالمومنین است اگر
تو این چهار رکن را که اول معرفت خدا و توحید اوست و دویم معرفت
پیغمبر و تصدیق به آنچه او آورده است و سیم معرفت ائمه طاهرین است و
اقرار به فضائلشان و چهارم دوستی دوستان خدا و رسول و ائمه اطهار و
دشمنی با دشمنان ایشان باشد اگر این چهار را درست کردی و عمل کردی
به گفته پیغمبر و ائمه طاهرین عمل تو مقبول است و تو از اهل نجاتی و از
اهل توحیدی .پس معلوم شد توحید خدا سه شرط دارد یکی معرفت پیغمبر
یکی معرفت ائمه طاهرین یکی دوستی دوستان امیرالمومنین و دشمنی
دشمنان امیرالمومنین.
این را هم بدانید که مصالحه میان دوست و دشمن نفاق است یعنی کسی
بگوید اینها خوبند آنها هم خوبند ما را چه کار به این کارها ،این بعینه مثل
قول آن مردکه سنی است که میگفت «سیدهم علی قاتل سیدهم معاویه» ما
معاویه را خوب میدانیم علی را هم خوب میدانیم اینجا هم بگوید ما را چه
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کار به این کارها است همه خوبند این درست نمیآید این نفاق است ،در
مابین حق و باطل فاصلهای نیست خدا توی قرآن میفرماید ماذا بعد الحق اال
الضالل آنچه حق نیست ضاللت است پس کسی نگوید ما را چهکار به این
کارها ما چهکار داریم ما عامی هستیم از او نمیپذیرند ،میگویند عامی
هستی .بسیار خوب ،آیا در عامیبودن تو کسی که اذان بگوید اقامه بگوید
نماز بکند روزه بگیرد اقرار به فضائل داشته باشد همچو کسی چرا باید شیعه
نباشد؟ چرا باید توالی او واجب نباشد؟ پس آنهایی که حالل میدانند غیبت
دوستان امیرالمومنین را مال آنها را حالل میدانند خون آنها را حالل میدانند
زن آنها را حالل میدانند تو خودت حکمش را بکن من نمیگویم ،تو خودت
بگو .حاصل مطلب اینکه شرط توحید دوستی دوستان خدا است اگر امروز
کسی در روی زمین دوست شیعیان نباشد الاله اال اهلل به او ثمر نخواهد کرد
و از اهل توحید نخواهد بود.
برویم بر سر مسئلهای که بودیم و آن این بود که خداوند نور توحیدی آفرید
و آن نور توحید وجود پاک پیغمبر صلی اهلل علیه و آله بود و آن وجود مبارک
را به صورت علوی و لباس علوی جلوه داد پس حضرت امیر ظاهر پیغمبر
است و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله باطن حضرت امیر است به نص قرآن که
حضرت امیر نفس پیغمبر و ظاهر پیغمبر است و نمیتوان به باطن رسید مگر
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از راه ظاهر و نمیتوان با روح کسی معامله کرد مگر بواسطه بدن .پس
هرکس بدن تو را شناخت به روح تو رسیده و هرکس بدن تو را نشناخته کی
معامله با روح تو میتواند بکند همچنین است کسی که علی را نشناخته با
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله راه ندارد و هرگز به معرفت پیغمبر نرسیده اطاعت
پیغمبر نکرده و همچنین به آن تفصیلی که عرض کردم همچنانکه
امیرالمومنین ظاهر پیغمبر بود و پیغمبر باطن امیرالمومنین و پیغمبر شناخته
نمیشد مگر به شناختن امیرالمومنین؛ ظاهر امیرالمومنین هم شیعیان
امیرالمومنینند آیا نشنیدهای آن حدیث را که انما سمیت الشیعه شیعه النهم
خلقوا من شعاع نورنا پس شعاع آفتاب ظاهر آفتاب است اگر آفتاب از چشم
تو پنهان باشد شعاع آفتاب را میبینی و آن ظاهر آفتاب است که میبینی و
نمیتواند کسی اقرار به آفتاب بکند و انکار شعاع آفتاب را بکند و بگوید
آفتاب را دوست میدارم و شعاع آفتاب را دشمن میدارم این نمیشود .چراغ
را دوست بداری و انوارش را دشمن بداری نمیشود .کسی بگوید من
آلمحمد را دوست میدارم و از شعاع ایشان بدم میآید نمیشود .شیعیان
شعاع امیرالمومنینند و شعاع امیرالمومنین ظاهر امیرالمومنین است و
امیرالمومنین به این شعاع جلوه فرموده و به شعاع خود خود را توصیف کرده
آیا نمیبینی آفتاب به شعاع خود خود را توصیف کرده؟ گفته من نورانیم این
را با شعاع خود گفته .گفته من گرمکنندهام با شعاع خود گفته ،من
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خشکانندهام با شعاع خود گفته ،من تربیتکنندهام گیاهها را اینها را با شعاع
خود گفته .همچنین شیعه امیرالمومنین شعاع امیرالمومنین است صفات
امیرالمومنین است و آن بزرگوار خود را به شعاع خود توصیف کرده و به
مردم شناسانیده پس معرفت شیعیان معرفت امام است و معرفت امام معرفت
پیغمبر است و معرفت پیغمبر معرفت خدا است این است که زیارت یکی از
دوستان امیرالمومنین زیارت خدا میشود چنانکه فرمودند من زار عبدالعظیم
بری کان کمن زار الحسین بکربال هرکس زیارت کند حضرت عبدالعظیم
را که امامزاده بوده و امامزاده بالفصلی هم نبوده چهار پشت به امام میرسد
لکن یکی از فقهای شیعه بوده از شیعیان و دوستان و مخلصین بوده ،فرمودند
هرکس زیارت کند عبدالعظیم را در ری مثل کسی است که حسین را
زیارت کرده باشد در کربال .باز هم فرمودند من لمیقدر انیزورنا فلیزر
صالحی اخوانه یکتب له ثواب زیارتنا هرکس نتواند زیارت کند ما را پس
زیارت کند برادران مومن صالح خود را که ثواب زیارت ما برای او نوشته
میشود .وضو میگیرید از خانه خود به نیت زیارت فالن برادر مومن میروید
و او را زیارت میکنید ثواب این دارد که به کربال رفته باشید و ثواب زیارت
محمد و آلمحمد علیهم السالم در نامه عمل شما نوشته میشود ثواب
زیارت کربال در نامه عمل شما نوشته میشود و زیارت سیدالشهداء مثل
زیارت خدا است در عرش فرمودند من زار الحسین بکربال کان کمن زار
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اهلل فی عرشه کسی که زیارت کند سیدالشهداء را در کربال مثل کسی است
که زیارت کرده خدا را در عرش او .پس زیارت برادر مومن زیارت
سیدالشهداء است و آن هم زیارت خدا شد و این نیست مگر اینکه شیعه
شعاع امام است وقتی رفتی نزد شعاع آفتاب نشستی نزد آفتاب نشستهای پس
زیارت شیعه زیارت امام است و فرمودند من لمیقدر انیصلنا فلیصل صالحی
اخوانه یکتب له ثواب صلتنا هرکس نتواند پیشکشی برای ما بیاورد برای
برادران صالح خود ببرد نوشته میشود برای او ثواب پیشکشی ما و چنان
است که بردهای و توی دست آلمحمد علیهم السالم گذاردهای و هرگاه به
ایشان دادی چنان است که به محمد دادهای اگر به محمد صلی اهلل علیه و آله
دادی مال خدا را بردهای به دست خدا دادهای و این گمشدن ندارد و
دستگیری تو را همین میکند و بس .و اینها نیست مگر به جهت آنکه شیعه
شعاع امام و نور امام است .پس معلوم شد که توحید خدا نمیتوان کرد مگر
به معرفت پیغمبر که ظاهر خدا است و نمیتوان معرفت پیغمبر و خدا را
حاصل کرد مگر به معرفت امیرالمومنین علیه السالم که ظاهر پیغمبر است
و نمیتوان معرفت امیرالمومنین و ائمه طاهرین را حاصل کرد مگر به معرفت
شیعیان امیرالمومنین که ظاهر آن بزرگوارانند و مثل این چهار این است که
چراغی بگذاری و یک مردنگی باالی آن بگذاری و بعد مردنگی بزرگتری
بیاوری بر روی آن مردنگی اولی بگذاری بعد یک مردنگی بزرگتر از آن هم
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بیاوری بر روی آن مردنگی دویمی بگذاری .حاال برای ما در اینجا چهار
چیز حاصل میشود یکی شعله چراغ یکی مردنگی اول یکی مردنگی دویم
یکی مردنگی سیم .اما آنکه اینجا ظاهر و هویدا است برای ما این مردنگی
بیرونی است و دسترس ما همان است چشم ما به این مردنگی بیرونی است
آنچه او به ما مینمایاند و خبر میدهد ما از آن دو مردنگی و چراغ میدانیم.
این مردنگی اول تو را داللت میکند به مردنگی دویم و او را به ما
میشناساند .او را که شناختیم او داللت میکند ما را به مردنگی سیم که که
همان اولی باشد که روی چراغ گذارده شده .پس آن مردنگی اول را که
شناختیم او خبر میدهد به ما از شعاع چراغ اگر از او خبر نداد و حجاب
شد ،نخواهیم چیزی از چراغ فهمید پس او ما را داللت میکند به چراغ و از
چراغ به ما خبر میدهد ،پس من که این بیرون ایستادهام چراغی میبینم
مردنگی اول را میبینم مردنگی دویم را میبینم لکن همه را از این مردنگی
بیرونی میبینم چنین است مثل شیعه و امام و پیغمبر و خدا .خداوند عالم
مثلش به منزله همان چراغ است که در اندرون است و پیغمبر مثلش به منزله
حجاب اول و مردنگی اول است و آن بزرگوار است حجاب نور خدا که در
دعا میخوانی یا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه و در حدیث
میفرماید هو المحتجب و نحن حجبه و حضرت امیرالمومنین و ائمه طاهرین
منزله مردنگی دویم را دارند و شیعیان منزله مردنگی سیم را دارند و تو که
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رعیتی بیرون ایستادهای و از این سیمی تو میبینی چراغ را و اال تو کسی
نیستی که به مردنگی اول برسی یا به مردنگی دویم برسی .این است که در
همین آیه نور خداوند همینجور مثل زده فرموده مثل نور خدا مانند چراغدانی
است که در او مردنگی باشد و در آن مردنگی چراغی باشد و آن چراغدان
در خانههایی باشد رفیعالشأن .پس آن چراغ چراغ توحید است که روشن
است و مقام آن مردنگی اول منزله و مقام رسالت پیغمبر است صلی اهلل علیه
و آله و آن مشکوه که چراغدان باشد مقام امامت ائمه طاهرین است علیهم
السالم و این مشکوه فی بیوت اذن اهلل انترفع و یذکر فیها اسمه در خانههایی
است که خدا اذن داده که آن خانهها رفیعالشأن باشند و این بیوت و خانهها
مقام شیعیان را دارد پس هیچکس به آن چراغ نمیرسد مگر داخل آن بیوت
شود و در آنجا به چراغدان نظر کند و در چراغدان مردنگی را مشاهده کند
آنوقت در مردنگی آن چراغ را میتواند ببیند و اال هرگز به چراغ نخواهد
رسید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
موعظه چهلوسوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته در تفسیر این آیه شریفه سخن در این فقره بود که یهدی اهلل
لنوره من یشاء و در این کلمه هم سخن در فقره نور بود چون معنی فارسی
این فقره این است که خداوند عالم هدایت میکند بسوی نور خود هرکه را
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که میخواهد ،سخن در این نور بود عرض کردم که از برای این نور معنیهای
بسیار است از جمله معنیها یکی دین خدا بود و عرض کردم که دین چگونه
نور است و خدا هدایت میکند هرکه را که میخواهد بسوی دین خود .و
معنی دیگر عرض کردم که مراد از این نور توحید خداوند عالم است و خدا
هدایت میکند بسوی توحید خود هرکه را که میخواهد .و گمان مکن که
هدایت به توحید همین است که بگویی الاله اال اهلل یا به دلیل و برهان خدا
را اثبات کنی بلکه هدایتکردن خدا تو را به توحید این است که توحید در
تو پیدا و محقق بشود و این امری است که مشتبه است بر بسیاری از مردم،
بسا اینکه ایمان را همین خیال کنند که شخص شهادت بدهد که اشهد ان
الاله اال اهلل و ان محمدا رسولاهلل و دیگر غیر از این ایمانی نیست بلی این
ایمانی است ظاهر و نفع میدهد در دنیا و خون و مال و زن او در دنیا بر
مردم حرام میشود .حاال چون خدا خواست همچو بگویم بسطش را بیشتر
میدهم .پس عرض میکنم که کسی که در او رگی از ایمان باشد باید بترسد
و بسیار از این اندیشه کند؛ ایمان نه همین است که شخص در اسالم تولد
کند و همین پدر و مادرش مسلمان باشند و از طفولیت هم به او یاد بدهند
که اگر از تو بپرسند بنده کیستی بگویی بنده خدا ،امت کیستی امت محمد
مصطفی صلی اهلل علیه و آله مردم خیالشان میرسد این اسالم است و این
ایمان است که از طفولیت همین را یاد بگیرند و به همین بزرگ شوند اندکی
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هم که بزرگتر شد اگر پدر و مادرش کاسب بودهاند آن را بردهاند کاسبی و
همینها را هم میدانسته و همینطور هم بزرگ شده و مشغول کاسبیش بوده
و معلوم است از چکشزدن خدا شناخته نمیشود ،از بافتن خدا شناخته
نمیشود ،از قنات کندن خدا شناخته نمیشود حاال دیگر بزرگ هم هست
ماشاءاهلل قدی و پهنایی هم دارد حمام هم میرود خود را پاک و پاکیزه هم
میکند شسته و رفته ،به قول مردکه میگفت معاینه آدم و به محضی که پدر
و مادر این مسلمان بودهاند این هم مسلمان است حاال این شد مومن و از
مسلمانی و ایمان همین را دارد که پدر و مادرش مسلمانند و به او بنده کیستی
را هم یاد دادهاند و این هم یاد گرفته .و اگر پدر و مادر او گبر هم بودند و
آداب گبری به او آموخته بودند بزرگ میشد گبری بود حاال یک مال رستمی
بود .همچنین اگر پدر و مادر او یهودی بودند و آداب یهودیت به او یاد داده
بودند یاد میگرفت و بزرگ میشد و یک مالموشی(موسائی خل) بود هرچه
یادش داده بودند یاد گرفته بود و به همین بزرگ شد و حاال دین ندارد .و در
اسالم هم همینطور است قدری دلهای خود را بترسانید عماقریب میمیرید
این صفحه که میبینید برچیده خواهد شد و صفحه صفحه دیگر میشود ،نه
سلطان این سلطان است نه حاکم این حاکم است نه کاسب این کاسب است
نه مردم این مردمند ،پنجاهسال دیگر به کلی این صفحه گم شده صفحه دیگر
روی کار آمده پس بترسانید دلهای خود را ،شما دو عمر ندارید دو جان
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ندارید که یکی را به غفلت و مسامحه بگذرانید و یکی دیگر را تحصیل
آخرت کنید همین یکجان است اگر هالک شد هالک ابدی است اگر نجات
یافت نجات ابدی است .خدا میداند فرصت اهمال و مسامحه نیست واهلل به
محضی که چشم بر هم بگذارید جمیع این حرفها میرود پی کار خود ،هیچ
این حرفها به درد شما نمیخورد ،آیا هیچ میدانید امشب افطار کجا خواهید
کرد؟ در یکی از سهجا افطار خواهید کرد یا در بهشت افطار خواهید کرد
یا در جهنم یا در خانه خودتان یا اگر جایی وعده داشته باشید .پس چون
نمیدانیم باید به فکر کار خود باشیم و ایمانی تحصیل کنیم .و ایمان این
نیست که انسان به تقلید پدر و مادر چیزی بگوید یا به تقلید معلم مکتبخانه
چیزی بگوید و همچنین ایمان به تقلید علما هم نمیشود بجهت آنکه اگر
بنای تقلید شد علمای یهود هم علما هستند تو چطور شد که علمای اسالم
را اختیار کردی و علمای یهود را ترک کردی؟ پس اول باید اسالمی پیدا
کنیم تا بدانیم که علمای اسالم بر حقند آنوقت تقلید آنها را بکنیم و اال
انسان به تقلید اهل شهر و محله مسلمان نمیشود .پس تا میتوانید فرصت را
غنیمت شمارید تا شعور شما باقی است فکر کار خود را بکنید .بعضی از
مالها از عجزشان آن سرش را پیش کردهاند و بنا گذاردهاند همینها را
بگویند که حیض کمش سه روز است بیشترش ده روز ،خر که فروختی تا
سهروز اختیار فسخ با مشتری است وهکذا اینها وقتی خوب است که من
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مسلم باشم اما اگر من مسلم نباشم به چه دلیل از مالموشی(موسای خل)
یهودی نروم یاد بگیرم به چه دلیل نروم از یوسفبلف فرنگی یاد بگیرم و
بیایم از این مالها یاد بگیرم؟ اما آن اصل دین را که ما باید چه دینی داشته
باشیم به چه دلیل حرف تو را باید گوش کنیم باید از روی بصیرت و یقین
دین پیدا کرد .پس اول معرفت باید تحصیل کرد که خدایی برای خود پیدا
کنید بعد نبیی برای خود اثبات کنید بعد ائمه برای خود ثابت نمایید بعد بر
سر حالل و حرامش بروید که چه گفته و یاد بگیرید .این است که ما معرفت
را مقدم میداریم بر سایر چیزها .حضرت امیر میفرماید اول الدین معرفته
اول دین معرفت خداست خدایی که پیدا شد پیغمبری پیش ما میفرستد پیغمبر
را باید بشناسیم ،پیغمبر که پیدا شد امامی و حاکمی پیش ما میفرستد امام
و حاکم که آمد احکام پادشاه را به مردم میرساند حاال هنوز پادشاهی پیدا
نیست احکام او را ضبطکردن معنی ندارد.
خالصه ،پس ایمان نه این است که الفاظی چند شخص به تقلید کسی بگوید
این ایمان به همین ظاهر نفع میدهد ریختن خونش حرام میشود و مالش و
زنش بر مردم حرام میشود وقتی هم که مرد ،او را میبرند توی قبرستان
مسلمانان دفن میکنند این ایمان نشد و به کار آخرت کسی نخورد ایمان
همین شهادتین نیست .اگرچه این لفظ شهادتین هم از الفاظ سنیها است که
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توی مردم مانده است .حاال هرکس به قول ایشان این شهادتین را گفت در
حیات دنیا خونش و مالش و ناموسش بر مسلمانان حرام است ولکن این
ایمان تا لب گور بیشتر نفع نمیدهد مسلمانان او را میشویند و بر او نماز
میکنند و در قبرستان مسلمانان هم دفنش میکنند همینکه روی او خاک
ریختند و چشم او به عالم برزخ باز شد میبیند ایمانی چیزی برای او نیست
و در عرصه برزخ و آخرت داخل مسلمین حساب نمیشود و مسلم نیست
مگر آنکه روح او اسالم آورده باشد مگر اینکه عقل او و شعور او اسالم
آورده باشد .اگر عقلش گفت الاله اال اهلل اگر عقلش گفت محمد رسولاهلل
و به عقل خود و روح خود ایمان آورد این داخل مسلمین است و روحش هم
که بعد از فساد بدن زنده است آن هم مسلم است .پس سعی کنید تا در این
دنیا هستید که به جان خود ایمان داشته باشید سعی کنید با عقل خود محمد
رسولاهلل بگویید تا فایده داشته باشد به عقل خود گفتن چه معنی دارد؟ یعنی
از روی بصیرت و فهم بگویید .باز این مقام دو مقام است یکی ایمان اهل
علم است که با دلیل و برهان خدا و رسول اثبات میکنند مثل آنکه شما به
دلیل ثابت میکنید که ناصرالدینشاهی در تهران هست لکن اگر در کوچه
و بازار او را ببینید نمیشناسید ،همچنین علما اثبات میکنند به دلیل و برهان
که خدای یگانه هست و پیغمبر هست و ائمه هستند و دینی باید داشته باشیم
این درجه از ایمان درجه پستی است و این درجه هدایت ظاهری است .اما
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اعلی درجات ایمان آن است که تو برسی به توحید و معرفت توحید را به
حقیقت دریابی .نه مساویند آنانی که در این کرمان به دلیل و برهان وجود
ناصرالدین شاه را اثبات میکنند با آنانی که معاینه او را میبینند و میشناسند.
کجا برابر میشوند آنانی که با دلیل و برهان خدایی اثبات میکنند با آنانی
که معرفت حاصل کردهاند به حقیقت؟ کجا مساویند آنانی که به دلیل
پیغمبری اثبات میکنند با کسانی که پیغمبر را میشناسند؟ اهل علم کجا
میرسند به ایمان اهل مشاهده و کشف؟ و آنها جماعتی هستند که خدا چشم
باطن ایشان را باز کرده و ایشان را به توحید رسانیده و نفوس ایشان نفوس
توحید شده است .این حرف به ظاهر ناقص که گفته میشود شبیه به حرف
صوفیه میشود که میگویند که شخص میشود از ریاضت به خدا برسد،
از ریاضت میتوان اهلل شد
میتوان موسی کلیماهلل شد
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و میگویند کامالن واصل به حق شدهاند و فانی فی اهلل میشوند در اول ،و
در آخر خدا میشوند .و انا اهلل میگویند و لیس فی جبتی سوی اهلل میگویند.
این مذهب آنها است ولکن مذهب محمد و آلمحمد علیهم السالم این است
که هیچ بنده مخلوقی به ذات خدای قدیم نمیرسد بنده مخلوق حادث است
و بنده حادث نمیشود برود خدای قدیم بشود اگر از اینجا باال رفت و خدا
شد معلوم میشود که متغیراالحوال است پیشتر حالتی دیگر داشت حاال
حالتی دیگر پیدا کرد پیشتر مرض حدوث داشت حاال مرضش رفع شد آمد
قدیم شد و این نامربوط است و خدای قدیم متغیر نمیشود
آنکه تغیر نپذیرد تویی
و آنکه نمرده است و نمیرد تویی

از عهد قدیم از اول حکما تا آخر گفتند «کل متغیر حادث» پس بنده مخلوق
نمیشود خدای پاینده شود .و این سخنی که من عرض کردم انسان باید به
توحید برسد نه معنیش این است که انسان خدا بشود و گفتم باید به معرفت
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رسول برسد این هم نه معنیش این است که انسان برود رسول بشود بلکه
مقصود این است که بعد از آنی که خداوند عالم جلشأنه توحید خود را در
عالم ابراز داد و نور توحیدی آفرید که آن وجود مبارک و پاک محمد صلی
اهلل علیه و آله بود آن بزرگوار بود توحید خدا و ظاهر خدا و پیدایی خدا ،بعد
از آنی که خدا وجود مبارک او را آفرید از رخساره همایون او نوری ساطع
شد و در جمیع عرصه امکان تابید و آن نور توحیدی است که پیغمبر صلی
اهلل علیه و آله تعلیم مردم فرمود و آن نور توصیف خدا است خود را برای
خلق .هرکس از اهل امکان به آن نور رسید و از سوای آن نور چشم پوشید
همچو کسی به معرفت توحید فائز شده این است که پیغمبر صلی اهلل علیه و
آله فرمود اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه آن کس از شما خدا را بهتر شناخته
که خود را بهتر شناخته و حضرت امیر علیه السالم فرمودند من عرف نفسه
فقدعرف ربه هرکه خود را شناخت خدای خود را شناخته و این خودی که
تو باید او را بشناسی همان نوری است که خدا در تو قرار داده .آیا از این
عبرت نمیگیری میگویی دست من پای من چشم من گوش من زبان من
اعضای من جوارح من از این باالتر میگویی تن من پس این تن هم که مال
من است این من کیست در این میانه؟ سهل است میگویی جان من نفس من
روح من عقل من همه را میگویی مال من است آن من کیست در این میانه
که همه مال او است جمیع مالهای خارجی را میگویی مال من خانه من باغ
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من آن من کیست در میانه؟ آن من همان نور توحیدی است که از رخساره
پیغمبر صلواتاهلل علیه و آله تابیده در عرصه امکان .آن نور است مالک و
صاحب هر چیزی و جمیع اعضاء و جوارح و مراتب و اموال تو همه به او
برمیگردند .حتی این تویی هم که به تو میگویم این تو به آن نور بر میگردد
و آن منی هم که تو میگویی به خودت به آن نور بر میگردد .این است که
پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه و آله فرمود اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور
اهلل بپرهیزید از فراست و تیزهوشی مومن که مومن به نور خدا نظر میکند و
آن نور خدا همان نور توحید است و چون با نور خدا نگاه میکند چیزها را
به حقیقتش میفهمد ،مردم دیگر با چشمشان نگاه میکنند او با نور خدا
نگاه میکند و چون با نور خدا نگاه میکند خیلی چیزها او میبیند که مردم
آنها را نمیبینند ،مردمی که با چشم نگاه میکنند میتوان برابر ایشان دست
به سینه گذارد و کرنش کرد که من مخلص شمایم و نفاق با آنها کرد ولکن
آنکه با نور خدا نظر میکند اگر تو از روی نفاق به او اظهار اخالص کنی
او میفهمد و هرگاه اخالص واقعی داشته باشی آن را هم میفهمد .این مسئله
را هم بدانید که اگر مومن به روی شما نمیآورد که تو دروغ میگویی و
نفاق میکنی نه این است که نمیداند؛ نه ،بلکه میخواهد تو را خجالت ندهد
وانگهی به چه دلیل به گردن تو بگذارد که تو نفاق میکنی هرچه دلیل بیاورد
تو قبول نمیکنی پس تصدیق میکند تو را که میگویی اخالص دارم که بله
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راست میگویی .تو هم باورت میشود میگویی خوب گولش زدم باورش
شد نهخیر باورش نمیشود توی دلش ،ولی چه کند؟ به ظاهر چه بکند ،چه
بگوید تکذیب مردم بکند مردم را برنجاند؟ که این کارها کار او نیست البد
تصدیق میکند .همینطور بود رسولخدا صلی اهلل علیه و آله مردم میآمدند
میگفتند اسالم آوردیم میگفت حاال شدید پاک و پاکیزه همه شدید مومن
مسلم و با آنها معاشرت میکرد لکن همینکه پیغمبر از میان رفت جمیع آنها
مرتد شدند اال چهار نفر و مرتد بودند در زمان حیات پیغمبر و پیغمبر به روی
آنها نمیآورد آیا گمان تو این است که پیغمبر نمیدانست که آنها منافقند و
حال آنکه خدا به او فرموده بود و لتعرفنهم فی لحن القول همچنین مومن هم
در لحن القول منافق را میشناسد میگوید بلی راست میگوید سهل است
تعدیل میکند او را و حال آنکه میداند فاسقترین خلق است اما در توی
دلش میداند و بروز نمیدهد .سهل است چهبسیار کسانی را که میبیند و
قطع دارد به اینکه این توحید نکرده خدا را ،سالهای دراز است زندگی
میکند و توحید ندارد و خدا را نشناخته و باز به روی او نمیآورد باید این
را پاک بداند با این صحبت بدارد شوخی بکند در روی او بخندد و حظ هم
بکند .چهبسیار کسی را قطع دارد که ایمان به رسالت پیغمبر نیاورده است
اقرار به رسالت پیغمبر ندارد معذلک با او راه میرود در ظاهر .آیا غیر از این
چاره دارد؟ پس نه خیال کنید که حاال که دست به سینه گذاردید و خم
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شدید و نفاق کردید گول زدید مومن را و او هم گول شما را خورد بلکه نه
چنین است این است که پیغمبر فرمود اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور اهلل
مومن به نور خدا نظر میکند .آن نور خدا کدام است؟ آن همان نوری است
که از رخساره پیغمبر صلوات اهلل علیه و آله تابیده در عرصه امکان به هر
کس از مردم بقدر قابلیتشان حصهای از آن نور رسیده است و آن نور نور
معرفت خدا است هرکس آن نور را پنهان کرد به حجاب نفس اماره ،به
حجاب غفلتها ،به حجاب شهوتها ،به حجاب عادتها و ناموسهایی که برای
خود قرار داده ،به حجابهای معاصی ،به این حجابها آن نور را پنهان کرد
توحید خداوند عالم از او پنهان خواهد بود و توحید نخواهد داشت .در پس
دیوار آتشی هست ،به دلیل و برهان ثابت کنی که آن پشت آتش است به
جهت آنکه من دودی میبینم ،پس معلوم است آتش هست که این دود از
آنجا میآید برهان است لکن نمیبیند آتش را و روشن از آتش نمیشود و گرم
از آتش نمیشود مگر آنکسی که پشت دیوار رفته باشد .حاال به دلیل و
برهان خدایی ثابت میکنی ولکن خدایی نمیشناسی تا به آن نور نرسی .اما
آنان که بسوی خداوند عالم سعی کردند به عبادت و طاعت و حجابها را از
میانه برداشتند و پردهها را دریدند و رسیدند به آن نور خداوندی و به آن نور
منور شدند آنها چشم نورانی ایشان باز شد و منور شدند به آن نور و صاحب
نور توحید شدند و آنهایند اهل نور .پس نظر میکند به چشم خود به آن نور،
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میشنود با گوش خود به آن نور ،میگوید به زبان خود به آن نور ،حرکات
او جمیعا نور است .در اینوقت مثل این مومن مثل قبهای میشود که در
اطراف او سوراخها باشد و در وسطش مشعلی روشن کرده باشند حاال از
جمیع سوراخهای این قبه نور بیرون میآید و تو از هر سوراخی که در او نظر
کنی در اندرون او مشعلی میبینی .همچنین در میان اندرون دل مومن مشعل
توحید مشتعل شده و حاال که نور توحید در اندرون او مشتعل شده از چشم
او آن نور بیرون میآید با چشم چه میکند؟ نظر میکند به آسمان و زمین به
نظر عبرت و تفکر .همچنین از گوش او آن نور بیرون میآید با گوش چه
میکند؟ گوش میدهد به کتاب و سنت گوش میدهد به علوم و حکم گوش
میدهد به نصایح ناصحین گوش میدهد به فضائل امیرالمومنین .از دست او
آن نور بیرون میآید انفاق میکند به قنوت بلند میشود امور خیر از دست او
جاری میشود .از پای او و سایر اعضای او همه آن نور بیرون میآید .پس
گول نزنند شما را جماعتی و بگویند در اندرون ما مشعل توحید روشن است
و از اعضا و جوارحشان نوری ابراز نمیشود هرگاه چنان نباشند تکذیب
کنید آنها را و بگویید اگر در اندرون تو نوری بود از دست و پای تو و گوش
و چشم تو و اعضا و جوارح تو باید نور بیرون بیاید.
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همچنین از آنطرف در دل جماعتی دیگر ظلمت کفر و دودهای کفر و نفاق
قرار گرفته است مانند کوره فخاری در اندرون دل او آتش کفر افروخته
معاصی او دود میکند در اندرون دل او ،این ظلمتها و دودها و عفونتها و
گندها از روزنههای چشم و گوش و دست و پا و اعضاء و جوارح او بیرون
میآید اگر لب میگشاید فحش است و کفر است و هرزگی و غیبت و افترا
و بهتان ،و اگر دست بلند میکند به ظلم است به اذیت است به برداشتن
اسباب معصیت است به نوشتن حکم ناحق است ،اگر گوش میدهد به غیبتها
و فحشها و هرزگیها است یا به اشعار الواط به اشعاری که در مدح شراب
ساختهاند گوش میدهد ،و اگر چشم باز میکند به زن مردم است ،به بچه
مردم ،به راههای شر ،به کتب شر به نوشتن کتب ضالل به نوشتن کفر به
نوشتن حکم ناحق و امثال اینها است ،پا بر میدارد به مواضع شراب به
جاهای قمار برای سعایت برای عداوتانداختن برای تاخت و تاز است
وهکذا باقی اعضای او نعوذ باهلل من غضب اهلل .پس اگر در میان سینه این
کس و کانون دل او آن ظلمات در گرفت چه عالمت برای اینکه در اندرون
دل او کفر است بهتر از اینکه از چشم او از گوش او از دست او از پا و جمیع
اعضاء و جوارح او دود کفر و نفاق بیرون میآید آنوقت میبینی او را که
این آتش از جمیع روزنههای او شعله کشیده و به آسمان باال میرود اگر نگاه
به تو میکند از دو چشمش دو شعله آتش بیرون میآید تا به تو میرسد نگاه
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به تو که کرد انگارهای میخواهد برایت بگیرد که تا یکماه دیگر چه بالئی
بر سرت بیاورد اگر ماچت میکند لبهایش دو جمره آتش است که به تو
میرسد اگر دست به گردنت میکند طوق آتش میشود به گردن تو ،تو را
میشناسد آتش است برای تو ،با تو حرف میزند آنچه میکند برای شر است.
و اینگونه مردم اگر بوی خیری از کاری ببرند هزار دلیل میآورند که این
کار را نباید کرد و همینکه بوی شری از جایی آمد میشتابند بسوی آن کار
و آن را میکنند و امر به کردنش میکنند و حظ میکنند برای آن به جهت
اینکه در اندرون او همان آتش جهنم است.
باری ،پس خداوند مومن را از نور خود آفریده همینطور از چشمش نور
بیرون میآید اگر بشناسد کسی را عنایت خدا به او تعلق گرفته ،اگر نگاه به
کسی بکند عنایت خدا به او تعلق گرفته ،اگر به خانه کسی برود رحمت به
آن خانه نازل شده ،همینقدر کسی را بشناسد میبینی نصف شب دعایش
میکند وهکذا جمیع اطرافشان نور است و خیر فلمثل هذا فلیعمل العاملون.
پس از برای چنین نوری باید عمل کنند عملکنندگان و به این راحت بشوند.
پس مقام بلندی است ایمان .و مومن به دو معنی آمده یکی اینکه جمیع خلق
از شر او ایمنند اگر کسی همچو شد که مردم خاطرجمع شدند از او این
مومن است و اگر ایمن نشدند از او مثال مردی که ایمن نیستند از او که ده
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تومان پول به او بدهند به امانت چنینکسی مومن نیست .تعجب است
یککسی را پیش وا میدارند با او نماز میکنند اما اگر به این مرید بگویی
ده تومان پول به او به امانت بده نمیدهد و میترسد بخورد .گویا این پیش
واداشتن هم از آن بابت باشد که مردکه را در مسجدی پیش واداشته بودند از
ترس اینکه کفشهاشان را ندزدد .پس چهبسیار کسی را که پیش وا
میدارندش از ترس اینکه زنشان را مبادا از دستشان بگیرد مالشان را از
دستشان بگیرد برای همین چیزها و اال خودشان او را میشناسند لکن مومن
آن است که تو آنقدر به او اطمینان داشته باشی که اگر کنار زنت در زیر یک
لحاف بخوابد ،جنبش به خیانت نکند خیال خیانت در دلش خطور نکند.
آیتش آنکه حضرتامیر و پیغمبر و عایشه یکلحاف داشتند و هرسه در زیر
یکلحاف بودند پیغمبر صلی اهلل علیه و آله که بر میخاست به نماز دست
میبرد میان لحاف را میخوابانید و حضرت امیر علیه السالم یکطرف
لحاف خوابیده بود و عایشه یکطرف .مومن امین است وقتی مومن امین
خلق شد ،بر زنشان بر فرزندشان امین شد ،بر مالشان بر جانشان امین شد،
این مومن امین است این یک معنی مومن است.
و معنی دیگر برای مومن هست اگرچه دخلی به اینجا ندارد لکن چون اسم
مومن ذکر شد آن معنیش را هم عرض میکنم و آن این است که مومن یعنی
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اماندهنده ،مومن امان میدهد مردم را کار مومن به جایی میرسد که به
هرکس که مومن امان بدهد بگوید من تو را امان دادم و ایمن کردم از
وحشت قبر ،تو را ایمن کردم از هول مطلع ،تو را ایمن کردم از عذاب برزخ
و قیامت این شخص ایمن میشود این شخص دیگر در امان است و بر خدا
است که او را امان دهد بر رسول است که او را امان دهد و متعرض او نشوند.
آیا نشنیدهاید شما که در قشون اسالم ظاهری چه بنا بوده؟ در ظاهر اسالم در
قشون اسالم بنا بر این بود و بنا بر این است که اگر یکی از کفار حربی
میخواهد داخل بالد مسلمین شود یکنفر از مسلمانان دیگر هرکه هست
خوب است اگرچه یک غالم سیاهی از مسلمانان به آن کافر حربی بگوید
من تو را امان دادم و او را امان بدهد حکم پیغمبر صلی اهلل علیه و آله این
است که امان این غالم سیاه امان جمیع مسلمین باشد .حاال که این غالم
سیاه او را امان داده حرام است بر جمیع مسلمین که متعرض او بشوند ،حتی
بر امام مسلمین جایز نیست متعرض این بشود و مثل این است که خدا و
پیغمبر به او امان داده باشند در همه بالد اسالم میتواند راه برود و کسی
نمیتواند متعرض او بشود .این است معنی آن حدیث که پیغمبر فرمود یسعی
بذمتهم ادناهم حاال در اسالم ظاهری و جیش ظاهر اسالم حکم این است و
بنا هم بر همین بوده در جیش ظاهری مسلمین و امر چنین است در جیش
باطنی مومنین باطنی و آنهایی که در باطن و حقیقت از اهل اسالمند و در
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حقیقت و باطن حزباهلل و جنداهللاند اگر ادنای آنها به کسی امان بدهد ایمن
میشود و در امان است دیگر نه خدا و نه رسول و نه ائمه هیچکس متعرض
او نمیشود بجهت حرمت مومن ،و خدا و رسول و ائمه حرمت مومن را
مالحظه میکنند .خدا میداند که حرمت مومن عظیم است عبث نیست که
یکنفر مومن در مثل ربیعه و مضر که دو قبیله عظیمهاند از عرب شفاعت
میکند و این دو قبیله دو قبیله بزرگ هستند و بسیارند و معلوم است قبیله
ربیعه همانها نیستند که در عهد ربیعه بودند بلکه تا قیام قیامت همه قبیله
ربیعهاند و همچنین قبیله مضر و مومن در قیامت اینهمه را شفاعت میکند.
بلکه امر مومن اعظم از اینها است از این است که در حدیثی دیدم که
میفرماید که خداوند عالم در قیامت اختیار جنت و نار را به دست مومن
میدهد هرکه را میخواهد به بهشت میبرد هرکه را میخواهد به جهنم
میبرد .معلوم است خدا که نمیآید پایین قسمت بهشت و دوزخ برای مردم
بکند امر دست پیغمبر و ائمه هدی است سالماهلل علیهم اجمعین و ایشانند
سلطان دنیا و آخرت و قسیم جنت و نار و سلطان هم معلوم است به نفس
نفیس خود نمیآید مباشر انتقامکشیدن و نعمتدادن بشود بلکه ایشان مومنین
را امر میکنند که هرکس را میخواهند به بهشت ببرند و هرکس را
میخواهند به جهنم ببرند.
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خالصه ،سخن در این بود که حرمت مومن بسیار است و حرمت مومن بر
خدا و رسول زیاده از این است ،و در حرمت مومن همین بس که عرض
کردم که یکی از مسلمین ظاهری پادشاه کفار حربی را امان بدهد بر جمیع
مسلمین الزم است که او را امان بدهند و در امان باشد و هیچکس نه خدا و
نه رسول و نه امام متعرض او نمیشوند .در باطن هم همینطور است مومن
هرکه را امان بدهد او در امان خدا و رسول است پس مومن در قیامت هرکه
را میخواهد داخل بهشت میکند به غیر حساب ،مومن بست خدا است
هرکه در امان او در آمد در بست است.
باری ،مقصود اینها نبود باز برویم بر سر مطلب و مطلب این بود که پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله در وصف مومن میفرماید اتقوا فراسه المومن فانه ینظر
بنور اهلل و عرض کردم معنی مومن را که مومن آن است که امین خالیق باشد
بر جمیع جانشان ،بر جمیع مالشان ،بر زنشان ،بر فرزندشان ،اگر هفت اتاق
تو بر تو باشد اگر در آن اتاق هفتمی مومن با زن تو در یکجا باشند خیال
خیانت به تو نمیکند خیال خیانت به زن تو نمیکند .نمیدانم چه عرض کنم
در صفت مومن ،صفت مومن را نمیتوان بیان کرد و گفتنش هم فایده ندارد
چراکه هرکس را که خداوند عالم به او نور ایمان داده میشناسد مومن را و
هرکس را نداده هرچه در وصف مومن از برای او بگویی افسانه میانگارد.
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باری ،اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور اهلل بپرهیزید از فراست و تیزهوشی
مومن که مومن به نور خدا نظر میکند یعنی نور وجود پاک محمد صلی اهلل
علیه و آله که در آینه قابلیت این مومن افتاده و در دل این مومن قرار گرفته
آن نور پادشاه مملکت بدن مومن شده و فرمانفرما در جمیع اعضا و جوارح
او گشته و آن نور پادشاه این ملک و حکمران و فرمانفرمای این کشور است
و بر جمیع این مملکت مسلط است و همه را مسخر کرده و آن نور نور
توحید خداوند عالم است جلشأنه و چنین کسی موحد است و خدا را توحید
کرده و به توحید خداوند عالم رسیده است و به حقیقت ایمان و توحید فائز
شده به مشاهده و عیان نه با دلیل و برهان .چهبسیار مردم که با دلیل و برهان
حرف زدهاند و توحید را ثابت کردهاند لکن مرتکب همه معاصی میشوند،
بعضی از حکمای ظاهری بودند در جایی و هرگونه معاصی را مرتکب
میشدند و هرکاری که میخواستند میکردند ،وقتی کسی ایشان را منع
کرده بود میانه آنها یکی بود میگفت اینها ضرری به نفس ناطقه ندارد حتی
اینکه پسرش بعضی اعمال قبیحه را مرتکب میشد به او گفتند پسرت چنین
و چنان است میگفت اینها ضرری به نفس ناطقهاش ندارد .این علمها و
حکمتها که میخواهند به دلیل و برهان توحید ثابت کنند حاصلش همچو
چیزها خواهد شد که جمیع معاصی را مرتکب میشوند و هر غلطی که
میخواهند میکنند .این حرفها که ما میزنیم از علم حقیقت است و مقصود
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این است که امر باید حقیقت داشته باشد و شخص به حقیقت رسیده باشد
تا توحیدش درست شود و کامل گردد واال این مالها شدنها و این کلمات
را یادگرفتن فایده ندارد به هر درجه از حکمت و کالم برسی یکمرتبه میبینی
یک متکلم سنی پیدا شد از تو باالتر رفته و بیشتر میداند ،هرچه حکیم بشوی
همسر یکی از این حکیمهای فرنگی و ارمنی بسا آنکه نشوی و در میان آنها
حکیمتری پیدا میشود ،هرچه فقیه بشوی باز در میان سنیها از تو فقیهتری
پیدا میشود به ابوحنیفه نمیرسی ،هرچه اصول بخوانی به شافعی نمیرسی و
نخواهی رسید .پس معلوم است که شخص به اینها موحد نمیشود به توحید
خداوند عالم نمیرسد و فائز نمیشود مگر مومن پس در حقیقت ایشانند
موحدین و هرکس به حقیقت رسید و حقیقت را درک کرد او موحد است
و این مطلب غیر از آن است که صوفیه میگویند .فرق میان ما و صوفیه این
است که آنها میگویند بنده بواسطه ریاضت خدا میشود و به خدا میرسد
و ما میگوییم بنده بواسطه ریاضت به نور خدا میرسد و نور خدا را
میشناسد و نور خدا نوری است که از پیغمبر صلی اهلل علیه و آله به جمیع
اهل امکان تابید .چهوقت آن نور تابید؟ همانوقتی که ندا به او رسید از
خداوند عالم که قل هو اهلل احد بگو ای محمد و اظهار کن برای جمیع اهل
عرصات امکان که خدا یک است و او هم گفت و این نور را منتشر کرد و
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این توحید را اظهار فرمود بعد دیگر این نور به هرکس رسید به او تعلیم شد
که خدا یکی است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
موعظه چهلوچهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
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دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
در ایام گذشته سخن در این فقره بود که خداوند میفرماید یهدی اهلل لنوره
من یشاء و در این فقره هم سخن در نور بود که این نور چیست که خداوند
هدایت میکند بسوی این نور هرکس را که میخواهد؟ بعضی از معانی این
نور را عرض کردم ولکن معانی بسیار دارد دیگر هر قدرش را که ممکن
است عرض میکنم.
یکی دیگر از معنیهای نور قرآن مجید است و قرآن نوری است که خداوند
بر پیغمبر خود نازل فرموده و قرآن با پیغمبر بسوی خلق آمده و خداوند قرآن
را در کتاب خود نور نامیده و همچنین جمیع کتب آسمانی نورند که بر آن
پیغمبر و بر آن امت نازل شده است نهایت بعضی نور کاملتر است بعضی
ناقصتر .و قرآن نور کامل تام خدا است و در حرمتداشتن قرآن مردم بر سه
قسمند :بعضی از آنها عوامند و عوام قرآن در نظر ایشان عظمی دارد احترامی
از او میدارند جاهالنه ،زیراکه نمیدانند در این قرآن چیست به ایشان گفتهاند
فضیلت قرآن را آنها هم به همان اکتفا کردهاند حرمت میدارند .و بعضی
مردم متوسطند بعضی از الفاظ عربی یاد گرفتهاند ضرب ضربوئی یاد گرفتهاند
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نحوی و صرفی یاد گرفتهاند و این جماعت خیالشان میرسد که معنی قرآن
همین است مثال قال الذین کفروا یعنی گفتند آن کسانی که کافر شدند ،در
نظر این جماعت که طالب باشند قرآن عظمی ندارد بجهت آنکه خیالش
میرسد عربی است مثال با هدایه نحو یا با سیوطی فرقی ندارد میگوید آن
عربی است این هم عربی است نهایت آن بعضی قصهها هم دارد بعضی احکام
ناقصه هم دارد .و این جماعت باعث شکوک و شبهات در اذهان مردم هم
میشوند ،از اینجهت بابیه ملعون چون قدری عربیت یاد گرفته بودند
خیالشان رسید همینکه عربی گفتی قرآن میشود بنا کردند مزخرف گفتن.
شما ببینید هرچه عربی شد قرآن است؟ عربی هم بعینه مثل فارسی میماند
حاال هرکس شعر فارسی گفت اگرچه شعرهای پشت چرخی باشد آیا مثل
شعر حافظ میشود نه نمیشود .فارسی هست لکن حکمتهای آن کو و
لغوهای این کو؟ سجع و قافیه و نظم و فصاحت آن کو و بیسجعی و قافیهای
و بیفصاحتی این کو؟ نه هرچه عربی شد قرآن است .پس طالب به این واسطه
گول باب و بابیه را خوردند و به خیال پنداشتند که حال این باب ملعون جفت
قرآن و مانند قرآن آورده است .در نظر این جماعت قرآن عظمی ندارد پس
نخواندن همچو علمی بهتر است .مثلش در هر زبانی همینطور است نه هرکه
ترکی یاد میگیرد و میگوید خیالش برسد مثل نوائی گفته اگرچه ترکی
هست لکن مثل آن نیست فصاحت و بالغت آن را ندارد ،نباید عجبی بکند
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این از نافهمی میشود که کسی عجب به صنعت ناقص خود بکند خیلی
حرف است .مجلسی عبارتی گفته بد نگفته ،میگوید آنهایی که میروند در
خلوت مینشینند و ریاضت میکشند و با مردم معاشرت نمیکنند به خیال
خود میخواهند نجات بیابند خبر ندارند که شیطان ایشان را از راه دیگر
گول میزند چون تنها است در آنجا ،عیوبی که خود او دارد کسی نیست به
او بگوید ترک کن ،آن عیوب برای او میماند یا اینکه حالتی اگر برایش
دست بدهد خیالش میرسد که حاال دیگر احدی از آحاد همچو حالتی
نداشته در آنجا عجب او را هالک میکند ،جهالت او را هالک میکند .ای
مرد تو بیرون بیا ببین که جمیع مسلمانان همینطورند و همین حالت را
دارند .مثل نیمچهطلبهای که شب توی اطاق خود مطالعه میکند یک مسئله
میفهمد صبح عجب میکند که کیست اعلم از من! ای مرد برو ببین که
اینی را که تو دیشب فهمیدی توی جمیع کتب این را نوشتهاند ردش هم
کردهاند منحصر به تو نیست .و هر ناداری و هر نانجیبی همینطور است تا
چیزی به دستش آمد بنای عجب میگذارد خیالش میرسد که حاال با قیصر
روم همسر است این از نانجیبی و ناداری میشود .همچنین آن طالبی که
چهار کلمه عربی یاد گرفتهاند که جمیع قاطرچیها و شتردارهای عرب از
آنها بهتر میدانند ،لولیهای عرب خیلی افصح و ابلغند از آنها ،این هم عجب
میکند و خیال میکند مثل قرآن آورده است .و اما جماعتی دیگر هستند که
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حکمای ربانیند و آن جماعت صاحبان کالمند و سخنسنج و سخنفهمند
آنها در نظرشان این قرآن عظم عجیب غریبی دارد آنها میفهمند که محال
است جفت این قرآن را کسی بیاورد ،آنها میفهمند چه علوم و چه حکمتها
در این قرآن هست .این سخن را عرض کردم از برای اینکه شما تا میتوانید
سعی کنید نجیب باشید و نانجیب مباشید نه اینکه جاهل باشید مثل آن طالب
که میگویند برو اینکه چیزی نیست ،هیچ نیست .خیر ،چیزی هست تو
نمیدانی و چون نمیدانی عظم در نزد تو ندارد .لکن جماعتی هستند که
مدهوش میشوند نزد معانی قرآن و حکمتهای آن و عجائب علوم آن .پس آن
ناداران اقتدا به آن دارندگان کنند تا به سالمت جان در برند غیر عرب اقتدا
به عرب کنند در عجز از آوردن مثل قرآن تا به سالمت بیرون روند.
باری ،برویم بر سر مطلب این قرآن کتاب خداوند عالم است و نور کامل
تام خدا است و نمیدانید عظم این قرآن را مگر آنکه قدری از فضائل قرآن
را عرض کنم تا بر بصیرت باشید .اگر درست دل بدهید امیدوارم که
حقیقتش را بفهمید .هر انسانی که در این عالم سخنی میگوید و از دهانش
حروفی و کلماتی بیرون میآید سعی میکند که آن حروف مطابق باشد با
آنچه در اندرون دل او است هر مطلبی که در دل دارد به الفاظی چند از آن
مطلب تعبیر میآورد .و اما آنچه در دلهای مردم است بقدر نفس ایشان است
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آیا نمیبینید اگر نفس انسان نفسی باشد صاحب شهوت مطلبهایی که در دل
او هست همه مطالبی میشود شهوانی ،و آنچه هم از دل او بر زبان او میآید
آن هم الفاظ و کلمات شهوت است .و اگر نفس انسان نفس غضب است
آنچه به دل او میگذرد از مطالب و معانی ،مطالب و معانی غضب است و
آنچه هم میگوید مطالب غضب است .از شعرا یاد بگیرید ببینید هر شاعری
که عاشق است و عاشقوش آنچه به خاطر او رسیده همه مطالب عشقبازی
است آنچه هم گفته همه اشعاری است عاشقانه و هر شاعری که غضب در
نفس او است آنچه به دل او میگذرد همه مطالب جنگ و دعوا است شعر
هم که میگوید رزمیه میسازد .مثال اگر وقتی هم خواست شعری عاشقانه
بسازد تشبیه چشمش را مثال به تیر میکند تشبیه ابرویش را به شمشیر میکند
وهکذا .خالصه مطلب این است که کسانی که نفوسشان نفوس غضب است
بخاطرشان مطالب غضب میرسد وقتی هم از مطالب خود تعبیر میآورند به
کلمات غضب تعبیر میآورند .پس فهمیدید که آنچه در نفس آدمی است و
هر طور نفس آدمی است آنچه هم به دل او میگذرد همان چیزهایی است که
در نفس او است .پس اگر نفسش نفسی است صاحب علم و اخالق هرچه
بخاطرش میآید مطلبهای علمی است مطالب زهد و اخالق است از اینجهت
الفاظی هم که بر زبان میراند همیشه از اینجور الفاظ است پس الفاظ شما
تابع است برای آنچه در دل شما است و دل شما تابع است برای آنچه در
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نفس شما است و نفس شما تابع است برای عقل شما .مثال یکی را میبینی
در نفسش شهوت است و آنچه هم به دل او میآید مطالب شهوانی است
ولکن عقل ندارد .حاال عقل اگر خیلی کمال دارد نفس او کامل است نفس
که کامل شد مطلبهای کامل بخاطر او میگذرد مطلبها که کامل شد
الفاظش هم کامل میشود از اینجهت بزرگان گفتهاند «الکالم دلیل عقل
المتکلم» هرکس را میخواهی انگاره عقلش را بگیری اندازه عقلش را بدانی
ببین چه میگوید ،از اندازه سخن او اندازه عقل او را بفهم .حکما خیلی
میزانها برای باطنهای مردم دارند به محضی که حرف زدی میفهمند عقل تو
چطور است و چه بخاطرت گذشته این است که نزد حکما بزودی مشت
مردم باز میشود .گاه هست مردکه ادعا میکند منم مرشد کامل منم
خلقکننده منم رزقدهنده منم زندهکننده منم میراننده .چنانکه مردکهای اینجا
بود همین حرفها را میزد میگفت منم خلقکننده ،امور عالم به قبضه تصرف
من است میگفت جمیع آنچه در این عالم است به اراده من حرکت میکند
یکروزی پیش او بودم در بیرون شهر آشوب و دعوایی بود این میخواست
اظهار کرامتی کند برای من ،من که میدانستم که او خبر دارد که بیرون
شهر دعوا است به من میگفت من امروز در دل خود انقالبی میبینم این را
میخواست بگوید که چون در دل من انقالب پیدا شده عالم منقلب شده
است ولکن من که فهمیدم .باری ،انسان نمیتواند حکیم را گول بزند ادعا
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را کرد لکن لب از لب که باز میکند میبینی سخن سفیهانه میگوید صفات
خدا را نمیتواند بیان کند صفات پیغمبر را نمیتواند بیان کند دین خودش را
نمیداند مسئله نمازش را نمیداند همچو کسی چطور میشود خدا بشود،
خالق بشود ،رازق بشود ،کارهای عالم به اراده او باشد .لکن مردم بینهایت
ظلم میکنند بخودشان ،میروند این مردم مرید میشوند برای غالم سیاهی
که داخل قاذورات خود غوطه میخورد بدنش نجس ،و دیوانه هم که بود
برهنه در کوچهها راه میرفت این بچهها سنگش میزدند و این بدنش زخم
میشد و خون از آن میآمد میرفت توی مزبلهها توی طویلهها و پهنها
میافتاد و این مردم نادان با جبهها و کالهها و لباسهای فاخر میآمدند توی
آن طویله دو زانو برابر این سیاه روی پهنها مینشستند و پیش او خضوع و
خشوع میکردند که این ولیاهلل است .اینطورند مردم .لکن برای حکما
امر مشتبه نمیشود مقدار هرکس را به کالمش میشناسند خدا به پیغمبر خود
میفرماید لتعرفنهم فی لحن القول میشناسی مردم را در لحنالقول آنها .پس
کالم دلیل عقل متکلم شد پس کالم عالم دلیل علم عالم است و کالم عاقل
دلیل عقل عاقل است .حاال درجات علم و عقل هم مختلف میشود هرچه
درجه علم باال میرود نفس انسان باالتر میرود و آنچه به قلب او میگذرد
مطلبهای عظیمتر میشود و آنچه به زبان میآورد مطلبهای عظیمتری میشود
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و هرچه درجه علم پستتر میشود نفس انسانی پستتر میشود و آنچه به
قلب او میگذرد مطلبهایی میشود سست و آنچه هم میگوید سست است.
حاال که اینها را دانستی اوال عرض میکنم که به اتفاق عقال خواه مسلم خواه
غیر مسلم این شخص بزرگی که آمد در مکه معظمه و ادعای نبوت کرد و
نام مبارک او محمد بود و ابن عبداهلل و آمنه بود این اعقل ناس است و
عاقلترین مردم است به چند جهت :یکی آنکه جمیع این علمی که در میان
مردم منتشر است علمی است که او آورده است .جمیع این علوم توحید و
مطلبهای حکمت و معارف که حکمای بالغ میگویند و مینویسند این
علمی است که این بزرگوار آورده و پیش از آنکه آن بزرگوار تکلم کند همه
ماها مردمانی بودیم که بت میپرستیدیم سنگ میپرستیدیم بت از خرما
میساختیم و میپرستیدیم چوب میپرستیدیم گاو میپرستیدیم آتش
میپرستیدیم یک تکه سنگ را خدای خود گرفته بودیم یک تکه دیگرش را
سر خال نصب کرده بودیم .معرفت جهال و اهل جاهلیت این بود و خبری
از توحید در میان مردم نبود .و حاال این علمی که اعظم مطالب توحید و
حکمتها است که در میان مردم منتشر است همه را این وجود مبارک
محمدی آورده است صلی اهلل علیه و آله و در این شبهه نیست نه یهودی نه
مجوسی نه نصرانی در این شبهه نمیتوانند بکنند اگر چیزی پیشتر میگفتند
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حکمت یونانیان بود و نبود آنها مگر مزخرفات و جهاالتی چند که اثبات
خدایان عدیده میکردند و به وحدت وجود قائل بودند یا به کلی در امر خدا
سکوت میکردند و کتابهاشان حاضر است هرکس در آنها نگاه کند میبیند
همینطور است که عرض میکنم .پس این بزرگوار آمد و جمیع آن حکمتها
را جاروب کرد و اینهمه علم و حکمت و معرفت آورد و توحید را در عالم
منتشر فرمود این است کلماتش این است قرآنش این است خطبههایی که از
ایشان در عالم پهن است رجوع کنید و ببینید وانگهی که احتیاج به رجوع
نیست همهکس میداند که این علم توحید و معارف و حکمی که هست
ایشان آوردهاند .و در این شک و شبهه نیست که در علم توحید و حکم
معارفی چند است که احدی از آحاد خبری ندارد مگر از علم مبارک او
گرفته باشند و از اوالد او گرفته باشند .اینکه علم توحید؛ اما علم نبوت و
والیت و علوم فضائل و مقامات ایشان هم که مسلمی است که از ایشان
است و جمیع فرق این را میتوانند بفهمند که جمیع حکمتها از آن بزرگوار
است .آخر نمیخواهد تعجبی جمیع علم شیخ مرحوم جمیع حکمت شیخ
مرحوم جمیع علم فضائلی که منتشر کردهاند و اینهمه دقایقی که آوردهاند
که در یککلمه میبینی چندین سال حرف میزنند ،یک آیه را میبینی چندین
سال شرح میکنند جمیع اینها مأخوذ است از آن بزرگوار و همه سندشان و
رجوعشان به احادیث محمد و آلمحمد علیهم السالم است .پس معلوم است
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که در علم فضائل و علم نبوت و علم عصمت آن بزرگوار اعلم از کل بوده
و جمیع خلق تابعند برای پیغمبر و ائمه در این علوم .آمدیم در علم سیاست
مدن؛ آن بزرگوار چنان سیاست مدنی بکار برده که جمیع حکما پیش او سر
تسلیم به زیر انداختهاند ،هیچ ملتی انکار ندارند علم سیاست مدنی را که
پیغمبر آورده و داشته چنان سیاستی است که احدی از آحاد حکما نمیتواند
چنان سیاستی داشته باشد .این علم سیاست مدن علمی است عجیب ،علمی
است غریب و آن علم صالح و فساد مردم است .حاال ببین اگر یکمسئلهاش
به ما نرسیده بود همه ماها و جمیع آنهایی که اهل فنند و همه اهل کار جمع
شوند که این مسئله را درست کنند عقلها همه در میماند و این بزرگوار
چنان علم سیاستی آورده و قواعد و قوانینی در میان مردم گذاشته که هوش
از سر حکمای بالغ میرود .مگو من این مسئله شرعی را که فرموده عقلم
نرسید چه دخلی بسیاست دارد؛ تو سیاست محله خودت را هم نمیتوانی
بکنی و علم سیاست محله خود را هم نداری پس تو نکته مگیر بر کسی که
سیاست ملک را چنان کرده که حکما و دانشمندان در آن درماندهاند وانگهی
که چهبسیار مسئله را که در اول حیران بودی وقتی به عالمی رسیدی و برای
تو شرح کرد دیدی موافق حکمت بود .باری ،نظمی که آن بزرگوار در
سیاست مدن داده چیزی است مسلم پس آن بزرگوار اعلم ناس بوده در
سیاست و دیگر مداحی من برای پیغمبر صلی اهلل علیه و آله مضحکه است
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لکن برای عوام باید اینها را گفت پس آن بزرگوار در علم سیاست استادترین
جمیع حکما است.
اما علم اخالق و طریقت آن بزرگوار هم چیزی است که جمیع زهاد و عباد
عالم سر تسلیم پیش آوردهاند به اجماع جمیع ملتها هیچکس به اخالق زکیه
آن بزرگوار نرسیده و آنطور سخنانی که در زهد و تربیت نفس فرموده احدی
از آحاد حکما آنطور نتوانسته و نگفتهاند .آخر حکما کتبشان در میان است
کو کتابی که مثل فرمایش آن بزرگوار باشد؟ هر کتابی که یک حدیث از آن
بزرگوار توش میافتد معروف و مشهور میشود و اسباب فخر صاحبش
میشود .پس علم اخالق پیغمبر هم صلی اهلل علیه و آله داخل بدیهیات است.
خالصه ،چه عرض کنم از علوم ایشان؟ جمیع این علومی که متداول است
در اسالم و علما بواسطه آنها عالم شدهاند علومی است که او آورده و اما
علومی را که نفرموده است پیغمبر ما صلی اهلل علیه و آله آنها از جمله
چیزهایی است که مکرر عرض کردهام که چهبسیار چیزها که نفرموده
پیغمبر و نه از این باب بوده است که نمیدانسته بلکه مردم غافلند که صاحب
سیاست مدن آنچه را که صالح خلق عالم بوده بیان فرموده و هرچه فساد
خلق در آن بوده پنهان داشته و آن جهالی که صالح و فساد خلق را نمیدانند
میگویند چرا پیغمبر آن علمها را نیاورده از اینجهت پیغمبر و ائمه علیهم
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السالم علم اکسیر در احادیثشان تعلیم نفرمودهاند چراکه فساد عالم در این
بوده است اگر علم اکسیر را بنا بود که در احادیث تعلیم بفرمایند که آنوقت
با حریره درستکردن و حلیمپختن فرقی نداشت هرکس یاد میگرفت طال
بسازد ،آنوقت طال میشد مثل سنگ و ریگ و خاک و فساد عالم در آن
بود .این طال وقتی مرغوب است که کم باشد یکتایش را میدهی دهتا نقره
میگیری نقره را یکیش را میدهی سیتا چهلتا مس میگیری پول سیاه
یکیش را میدهی چندتا خرما میگیری پس وقتی طال مرغوب است که کم
باشد از اینجهت لب از آن بستهاند لکن جهالی چند در میان افتادهاند بخیال
خود اکسیر میخواهند بسازند و فسادی در عالم سر پا کردهاند و با مردم
حیلهها و مکرها میکنند که میخواهیم اکسیر بسازیم اینها جهالت است.
اما این علمهای فرنگیان که چرخی درست کنند که بریسد و ببافد و چلواری
از دستگاه آنها بیرون بیاید یا کار دیگری بکنند مانند این حاال همچو تدبیری
پیغمبر در میان امت نکرده است .گاه است جاهلی خیال کند که چرا پیغمبر
همچو چرخی یاد مردم نداد که کار او را آسان کند؟ واهلل فساد عالم در این
است و فرنگی نمیفهمد عقل ندارد و اال فساد عالم در این است بجهت آنکه
خداوند عالم نفوس بنیآدم را برای شغل آفریده نفس بنیآدم نمیتواند آرام
بگیرد و سرش این است که آدمی دارای روح است و روح دائم در حرکت
است پس بدن برای حرکت و شغل آفریده شده آیا تجربه نکردهای که وقت
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بیکارشدن آدم میخواهد یککاری بکند یا با ناخنهایش بازی میکند یا
روی زمین خط میکشد یککاری میکند حکما انسان بایست یککاری
بکند .حاال بعد از آنی که دانستید که انسان میخواهد دائم شغلی داشته باشد
یا این است که این شغل کسبی است و کاری است و فایده دارد یا لغو و
هرزگی و بیحاصل است حاال ما اگر تدبیری کردیم که مردم را باز داشتیم
از کسب و کار حاال بیکار میمانند بیکار که ماندند هرزه میشوند این است
که کسانی که نان مفت میخورند مثل فرزندان حکام و سالطین هرزه
میشوند بیکار است البد است شراب میخورد میرود جندهبازی میکند
میرود تار میزند طنبور میزند میخواهد برود شکار بکند آنوقت تفنگ
میخواهد تازی میخواهد قوش میخواهد وهکذا باقی اسباب هرزگی از
اینجهت اوالد حکام و سالطین و کسانی که نان مفت دارند اغلبشان هرزه
میشوند بجهت آنکه نان مفت که دارند میخورند یککاری هم که
میخواهند بکنند البد این کارها را میکنند و آن بیچاره که صبح از ناداری
به ناچاری از خانه پا بیرون میگذارد و از سر صبح تا شام چکش میزند که
پسین نیمقروش داشته باشد این بیچاره فرصت نمیکند شراب بخورد ول
بگردد هرزگی بکند البد است برود این کارها را بکند و اال عیالش امشب
نان ندارد .پس خلق را خدا محتاج و مضطر کرده به این کسب و کار و باید
این کسب را بکنند و به این ترکیب نان پیدا کنند تا از معاصی ایمن باشند
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ناچار باشند و کسب بکنند .ببین یکپاره چیزها را از آنچه واجب بود برای
مردم مردم را به آن مضطر کرده است اسباب حتمی درست کرده .مثال اگر
بنا بود مردم درد گرسنگی نداشته باشند و قربه الی اهلل باید نان بخورند
نمیخورند تا یکدفعه میافتند و میمیرند حاال این جوع را بر او غالب کرده
که به ناچاری او را وا دارد به غذاخوردن عطش را بر او غالب کرده که به
ناچاری او را وا دارد به آبخوردن ببین شهوت را بر او مسلط کرده که اگر
این شهوت نبود عاقلی پیرامون این کار نمیگردید آن مشقت و آن زحمت و
آن کثافتکاری و آن حالت ،کی میآمد قربه الی اهلل این کار را بکند نماز
را مردم به اشکال قربه الی اهلل میکنند چطور این کار را قربه الی اهلل میکردند
پس شهوتی را بر ایشان مسلط کرده که جمیع این کارها را بر خود هموار
میکند خواب را بر خود حرام میکند این مفسدهها و این جنگها و این
دعواها را بر خود میگذارد که این کار را بکند اگر این نبود کسی قربه الی
اهلل این کار را نمیکرد و اگر نمیکرد میمرد و کسی دیگر روی زمین
نمیماند و نسلی از آدم باقی نمیماند .و همچنین چون معصیت هالککننده
مردم بود خدا مردم را به ناچاری مضطر کرده به کسب و کار که از صبح تا
شام برود چکش بزند و کاسبی بکند وقتی هم به خانه میآید خسته و مانده
گوشهای بیفتد که فرصت معصیتی هم در شب نداشته باشد تا صبح که شد
باز برود پی کاسبی خودش حاال کسی بیاید صنعتی بکند که کسب مردم را
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از دستشان بگیرد مصلحت آنها نیست مثال اگر ریسیدن را از دست زنها
بگیرند بیکار میشوند بیکار که شدند هرزه میشوند اینطرف و آنطرف
میروند و فرنگی از این غمش نیست دکان آدمسازی درست کرده .همچنین
کسب مردها را که از ایشان گرفتی بیکار میشوند به تماشاخانهها به
گردشهای اینطرف و آنطرف و این معصیت و آن معصیت ول بگردند.
خالصه ،به معصیت میافتند و فرنگی از این باکی ندارد اگر شرابی خورد
باکیش نیست لکن حکیم کامل که میداند سر خلقت را او یکهمچو
چرخی نمیسازد که زنها بیکار شوند بلکه همان پیرزال باید مشغول باشد و
همان چرخ خود را بریسد .حاال بیاییم یکچرخی بسازیم که جمیع آهنهای
والیت را بکوبد اگر همچو چرخی ساخته شد جمیع آهنگران والیت بیکار
میشوند بیکار که شدند به معصیت میافتند.
باری ،پس معلوم شد که این چیزها مصلحت نبوده که ابراز ندادهاند پس ببین
حکیم چگونه گرفته است آنچه را که مصلحت آنها نیست و داده بایشان
آنچه را که مصلحت است خوب مگر پیغمبر نمیتوانست که یکگاری
بسازد که از اینجا به یکساعت برود به هند؟ میتوانست و نکرد بلکه
مصلحت نیست و فسادها بر آن مترتب میشد باید قدم به قدم بروند تا به آنجا
برسند .وهکذا تلگرافی که ساختهاند چه فسادهای عظیم که بر این مترتب
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میشود .پس باقی را بر آنچه عرض کردم قیاس کنید و بفهمید سیاست آن
بزرگوار را ،خود شما اگر سیاست مدن ندارید بروید از عاقلتری بپرسید پس
پیغمبر صلی اهلل علیه و آله به مشاهده و عیان بدون دلیل و برهان از جمیع
علما و حکمای عالم اعلم است وقتی اعلم از علمای اسالم باشد معلوم است
که از علمای سایر ملتها اعلم خواهد بود چراکه علمای اسالم از همه اعلمند
بلکه عالمی در میان یهود نیست نصاری عالمی ندارند چه فایده تتبع ندارند
مردم و اگر هم تتبع کنند باز نمیفهمند واهلل نیست علمی در زمین مگر علمی
که در اسالم است واهلل در فرقه مجوس علم نیست در طایفه یهود علم نیست
در نصاری علم نیست اما اینیکه فرنگیان عالمی توشان نیست این را نمیدانم
چطور حالی این مردم میتوان کرد خدا میداند علم نیست در میان فرنگیان.
آخر برداشتهاند کتاب نوشتهاند چاپ کردهاند من دیدهام نوشتهاند سوال توپ
چند تا گلوله میخورد جواب چند تا مثال .سوال از فالنجا تا فالنجا چند
ذرع است جواب اینقدر .وهکذا امثال همچو چیزها همه علمشان همین
است همچنین هندسهشان طبشان نجومشان هیچیک علم نیست ولکن در
نظر این مردم عظم پیدا کردهاند بیسبب و بیجهت .خالصه ،اعلم ناس
وجود مبارک رسول خدا است صلی اهلل علیه و آله و همین بس است که در
این اسالم اینهمه علما هستند و همه سندشان را به پیغمبر میرسانند و
فخرشان همین است که کالم پیغمبر را بفهمند .پس پیغمبر صلی اهلل علیه و
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آله اعلم ناس است حاال کسی که اینطور اعلم ناس است بیاید همچو
حکیمی یک کتابی بیاورد و بگوید این کتابی است که جن و انس از آوردن
مثل این عاجزند حاال اگر این کتاب بیمعنی باشد که مشتش وا میشود آدم
سفیه همچو کاری نمیکند بجهت آنکه دو روز دیگر رسوا میشود .آیا آدم
سفیه همچو حرفی میزند که مشت خود را وا کند و خود را رسوا کند .این
حکیمی که احکم جمیع حکمای عالم است بیاید و کتابی بیاورد و بگوید
جن و انس اگر جمع شوند مثل این نمیتوانند بیاورند و بگوید جمیع علوم
را من در این کتاب گذاردهام و دروغ بگوید با حکمتش نمیسازد و جمیع
علوم هم در این قرآن هست نهایت تو نمیفهمی سهل است تو نفهمی تو
اجهل ناسی که در فقه مالها هم نمیتوانی تصرف کنی و آنها فخرشان این
است که به پیغمبر میرسانند تو در حکمت حکما نمیتوانی تصرف کنی و
آنها فخرشان این است که حکمتشان را منتهی به پیغمبر کنند و از قرآن شاهد
بیاورند تو در کالم متکلم نمیتوانی تصرف کنی و او فخرش این است که
به قرآن منتهی کند .و این از جمله عجایب قرآن است که خداوند عالم ظاهر
او را ظاهر و واضح قرار داده و در باطن او حکمتهای عجیب گذارده ظاهره
انیق و باطنه عمیق مثل آنکه حکیم از علمی (عملی خل) به آبخوردن تعبیر
میآورد و میگوید آب بخور ظاهرش واضح و درست است و بسا اینکه
مرادش از این آب بخور آب والیت باشد و مرادش از بخور یعنی متصف شو
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به صفت والیت و همچنین یکباطن دیگری هم قصد داشته باشد وهکذا
حکیم از این ارادهها در کالم خود میکند و برای هر ارادهای قرینهها
میگذارد ،شاهدها میآورد و علم را در قرآن متفرق فرموده دلیل آیهای را
در سورهای دیگر در آیهای دیگر گذارده و حکما میتوانند اینها را به هم
بزنند و از توی اینها عجایب حکمتها پیدا کنند و آنها عاجز میشوند از علم
قرآن پس اقال بدان که قرآن اعظم کتب عالم است کتاب فالنحکیم پیش تو
عظم دارد شرح زیارت شیخ پیش تو عظم دارد ولکن شیخ خودش در نزد
قرآن خوار و ذلیل است شرح خطبه سید مرحوم پیش تو عظم دارد لکن خود
سید در نزد قرآن ذلیل است .پس نیست کتابی در عالم به عظمت قرآن خواه
بفهمی خواه نفهمی از اینجهت که کالم کالم خدا است و فرموده فاعلم
انما انزل بعلم اهلل و علم خداوند در این قرآن است و فرموده الرطب و الیابس
اال فی کتاب مبین .پس بدان که این قرآن مشتمل است بر علم خدا چراکه
کالم خدا است و کالم خدا مشتمل بر علم خدا است وانگهی که خدا فرموده
من علم خود را توی قرآن گذاردهام پس این قرآن دلیل علم خدا است و
صندوق علم خدا است و تبیانا لکل شیء است این قرآن بیان هر چیزی توش
هست احصای جمیع علوم را در این کتاب کرده.
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بعد از آنیکه این را یافتی عرض میکنم که این قرآن در هر عالمی به صورتی
و شکلی است و خدا را هزار هزار عالم است و این قرآن در جمیع عالمها بر
پیغمبر تو نازل شده برای اینکه بدانی که این پیغمبر تو پیغمبر است بر اهل
هزار هزار عالم و پیغمبر صلی اهلل علیه و آله همیشه صاحب قرآن بوده و
همیشه علم قرآن با او بوده پس این قرآن کتاب او است در جمیع هزار هزار
عالم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا پس این قرآن
در هر عالمی به لباسی جلوه کرده و بطوری و لغتی جلوه فرموده .از آنجمله
در عالم عقل اول که عالمی است این قرآن جلوه کرده و اول عالمی که خدا
آفریده عالم عقل اول بود عقل اول گوهری است یگانه و عالم او اول کل
عالمها است آیا آن عقل را میشناسی؟ آن عقل وجود پاک پیغمبر است
صلوات اهلل و سالمه علیه و آله آیا نه این است که میگویی اول ماخلق اهلل
العقل باز در حدیث میخوانی اول ماخلق اهلل نور نبیک یا جابر پس همان نور
پیغمبر عقل اول است و چنانکه آن عقل اول ماخلق اهلل است پیغمبر اول
ماخلق اهلل است پس اول عالمی که خدا آفرید عالم عقل بود و در آن عالم
خداوند قرآن را به شکل عقل نازل فرمود و در آن عالم عقل پیغمبر با قرآن
یکحقیقت است و یکچیز است گاهی او را عقل میگویند گاهی او را
قرآن میگویند و گاهی به اسمهای دیگر ،مثال از آن بابت که اول چیزی
است که خداوند آن را آفرید و بواسطه او سایر عوالم را آفرید به او قلم
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میگویند همین قرآن را گاهی به او قلم میگویند و اول ماخلق اهلل قلم است
و خدا این قلم را برداشت و بر لوح کاینات صورت مخلوقات را نقش کرد
و این قلم همان عقل پیغمبر است و همان کتاب خدا است .پس به این لحاظ
که جمیع علم خداوند او است عقل پیغمبر صندوق علم خدا است به این
لحاظ کتاباهلل است پس عقل پیغمبر کتاباهلل است و عقل پیغمبر با عقل
امیرالمومنین یکی است و همان است که قلم است و کتاباهلل است .همان
یک عقل است گاهی بصورت محمد ظاهر شده گاهی بصورت امیرالمومنین
جلوه کرده پس همان کتاباهلل است که گاهی بصورت محمدی ظاهر شده
و گاهی بصورت علوی جلوه کرده .آیا نشنیدهای که حضرت امیر در
یکشب چهلجا مهمان بود همچنین آن عقل کل بصورت قرآن میآید
بصورت قلم میآید بصورت محمدی میآید بصورت علوی جلوه میکند
بصورت حسنی جلوه میکند بصورت حسینی جلوهگر میشود همان
یکعقل است که به این صورتها در آمده و این عقل همان کتاب است که
به این صورتها در آمده .آیا نشنیدهای آن حدیث را که حاصلش این است که
روز قیامت بعد از آنی که صفها آراسته میشود مردم میبینند شخص جلیلی
وارد صحرای محشر شد میآید و میگذرد بر صف شهداء شهداء میگویند
این کدام شهید است که ما او را نشناختیم میگذرد بر صف انبیاء انبیاء
میگویند این کدام نبی مرسل است که ما او را ندیده بودیم میگذرد بر صف
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مومنان مومنان میگویند این کدام مومن ممتحن است که ما او را ندیده
بودیم میگذرد بر صف مالئکه مالئکه میگویند این کدام ملک مقرب است
که ما او را ندیده بودیم و او میآید در صف محشر میایستد آنوقت خداوند
به ایشان تعلیم میکند که این قرآن است که به این صورت آمده است قرآن
میآید بصورت انسانی جلیلالشأن عظیمالقدر و میایستد و شفاعت میکند
هرکس را که دست توال به دامن او زده باشد و متمسک به او شده باشد و
در دنیا حرمت او را داشته و او را تالوت کرده باشد و مردم آیات قرآن را
تالوت میکنند در قیامت و به هر آیه یکدرجه به ایشان میدهند و درجهای
باال میروند پس قرآن است ولکن بصورت مردی میآید و به اینطور سخن
میگوید .پس بدانکه قرآن نه همین مرکب و کاغذی است که میبینی بلکه
همان وجود مبارک محمد قرآن است و همان وجود پاک امیرالمومنین قرآن
است و امیرالمومنین قرآن است هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق کالماهلل ناطق
امیرالمومنین است .برای قرآن صورتهای بسیار است نهایت یکصورت از
صورتهای قرآن این صورتهای کلمات و حروف است که مینویسید .پس
مپندار که وقتی تو قرآن تالوت میکنی قرآن از تو غافل است و تو را نمیبیند
بلکه میبیند و در قیامت شهادت باید بدهد آیا نشنیدهای که فرمودند رب
تال للقرآن و القرآن یلعنه چهبسیار کسی که قرآن میخواند و قرآن او را لعنت
میکند او قرآن میخواند و قرآن میگوید خدا تو را لعنت کند ،معلوم است
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وقتی این ردکننده بر قرآن شد مخالفتکننده قرآن شد حاال دیگر هرچه
میخواهد قرآن بخواند .هی او قرآن میخواند و هی قرآن او را لعنت میکند.
پس بدانید که این قرآن شما میشنود و میبیند چراکه اگر نمیشنید و نمیدید
روز قیامت نمیآمد شهادت بدهد .کسی که این قرآن را نابینا و ناشنوا بداند
مثل عمر میشود که دید مردم به حجراالسود اعتقاد دارند میخواست منع
مردم کرده باشد گفت این سنگی بیش نیست نمیبیند و نمیشنود
حضرتامیر برخاستند به پرخاشکردن فرمودند حجراالسود هم میبیند و هم
میشنود گویا عمر عرض کرد «لوال انت الفتضحنا» حاال وقتی حجراالسود
ببیند و بشنود قرآن خیلی از حجراالسود اعظم است شنوا است و بینا است
روز قیامت میآید شهادت میدهد که کی آن را خوانده و کی نخوانده کی
به آن عمل کرده و کی به آن عمل نکرده .میخواهی بدانی که چگونه میبیند
و میشنود؟ عرض میکنم آیا نه این است که امام زمان تو حی است و شاهد
است بر اهل زمان و خدا حجت نمیکند بر مردم کسی را که رعیتش را نبیند
و نشناسد میفرماید مله ابیکم ابرهیم هو سمیکم المسلمین من قبل و فی هذا
لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس پس معلوم شد که
ائمه مشاهدهکنندهاند مردم را و پیغمبر شاهد بر ائمه است پس شک نیست
که امام تو مشاهده میکند خلق را در زیارتش میخوانی السالم علی صاحب
المرئی و المسمع پس امام شاهد است و مطلع است و امام تو به هر شکلی
صفحه | 737

که میخواهد ظاهر میشود آیا نشنیدهای که حضرتامیر علیه السالم
بصورت شیر ظاهر شد پس امام بصورت شیر هم میشود .و از جمله شکلهای
امام تو یکی این قرآن است و همین صورتی از صورتهای امام تو است که به
این صورت در آمده و خلق را خواسته آزمایش کند همچنین کعبه صورت
امام تو است ،امام تو است که به این صورت در آمده و تو نمیشناسی .آیا نه
این است که بدن تو مال روح تو است و روح تو آگاه و مطلع و شاهد است
به بدن تو از همه جای بدن تو؟ همچنین امام تو جان جهان و حیات عالمیان
است پس مانند جان در جمیع در و دیوار و زمین و آسمان و مکان و ال مکان
نافذ است و جان همه او است و اوست در همهجا حاضر و او است بر همه
اشیاء ناظر و او است از همهچیز شنوا و او است از همهچیز بینا امام تو از
پشت این دیوار تو را میبیند از زمین تو را میبیند از سقف تو را میبیند از در
تو را میبیند از پنجره تو را میبیند بدیهی است اینجای بدن سوزن بزن روح
تو خبر میشود آنجای بدن سوزن بزن روح خبر میشود هر جا بزنی در جمیع
بدن تو شعور تو برجا است و میفهمی .همچنین امام تو همهجا حاضر است
اگر دست به دیوار میگذاری امام تو حاضر است و خبردار میشود دست به
در میگذاری حاضر است و خبردار میشود دست به پیاله میگذاری خبردار
میشود دست به قلیان میگذاری خبردار میشود لبت را که از روی لب بر
میداری خبردار میشود .ابنطاوس روایت کرده که به امام عرض کردند
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که ما دور از خدمت شماییم و دستمان به شما نمیرسد حاجات خود را به
که عرض کنیم؟ فرمودند لب از لب بردار من میفهمم اینطور است که
اعمال شما بر امام عرض میشود و شاهد است امام بر اعمال خالیق .و همین
مطلب را خودشان به زبان حکیمانه فرمودهاند که هر امامی از ما که به دنیا
میآید برای او یک مناره از نور بلند میشود از زمین تا زیر عرش در برابر
صورت امام ،هرکس در هرجا و در هر بلد کاری بکند عکسش توی این
منار میافتد امام به این منار که نگاه میکند میبیند فالنکس چه گفت
فالنکس چه خورد فالنکس چه کرد .پس مپندار که در اطاق تنها کاری
میتوانی بکنی که امامت خبردار نشود یا سخنی میتوانی بگویی که امام تو
مطلع نشود حاشا او همه را میبیند و همه را میشنود .پس اگر این مطلب را
فهمیدی عرض حاجات خود را بطور خلوص خدمت امامت بکن پس هیچ
فرق ندارد امروز با آن زمانی که در ظاهر در دنیا بودند روی کرسی نشسته
بودند و تو بروی پیش ایشان و چیزی بگیری ،بگویی نان ندارم رخت ندارم
قرض دارم و از ایشان سوال کنی مثال یکدفعه رأیش قرار میگرفت التفاتی
و انعامی میفرمود یکدفعه که مصلحت تو را نمیدانست التفات نمیفرمود
امروز هم همین طور است و حاال سوال که بکنی میشنود دست امام توی
دست هرکس هست اگر چیزی خواست به تو بدهد از دست هرکس که
خواست به تو بدهد به تو میدهد این است که فرمودند ان لنا مع کل ولی
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اذنا سامعه و عینا ناظره و لسانا ناطقا ما در پیش هر مومنی یکتا گوشی داریم
شنوا یکتا چشمی داریم بینا یکتا زبانی داریم گویا .پس اگر از امام سوال
کردی اگر بخواهد چیزی به تو بدهد امام دستش را از توی دست زید میکند
توی جیب زید و پول بیرون میآورد و به تو میدهد اگر هم نخواهد بدهد
نمیدهد پس خیال مکن اگر دعایی کردی و مستجاب نشد بگویی معلوم
است اینها حرف است .نهخیر حرف نیست نخواسته است بدهد .اگر همچو
بود که هرکس هرچه بخواهد بدهند در عصر امام بایستی یک کور در دنیا
نباشد در عصر امام هیچکس بایستی تبدار نشود و هیچ مریض نباشد و از
اینقرار پس امام نوکر ما است جراح ما است طبیب ما است حکما هم ما را
باید چاق کند و حال آنکه در عصر امام مردم میمردند از گرسنگی تب
میکردند ناخوش میشدند خیلی کور بودند خیلی زمینگیر بودند خیلی جهال
بودند حاال تو میخواهی تا بروی بگویی یا امام مرا عالم کن فیالفور عالم
به ماکان و مایکون بشوی این نمیشود .مگر وقتی که روی کرسی بود در
این دنیا همچو میکرد؟ حاشا علم میخواهی سعی بکن درس بخوان امام
علم به تو میدهد راه قرار دادهاند میگفتند برو پیش زراره درس بخوان پیش
محمد بن مسلم برو درس بخوان حاال هم همین ترکیب است .تو عرضی
داری سوال خود را از امام خود بکن اگر میخواهد کاری بکند میکند
دستش را از هرجا که باشد بیرون میآورد و میدهد .پس نه خیالت برسد که
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امامت نشنید سوال تو را یا یکسر مویی برای او پنهان است .برای جن تفاوت
نمیکند جن همین حاال اگر میخواهد سنگی توی سرت میزند پاهایت را
میبندد چوبت میزند جن است و نمیبینی او را لکن او میکند حاال امام تو
از جن کمتر نیست شب در خانه خوابیدهای کسی را هم نمیبینی صبح که
شد میبینی خود بخود لبت از هم باز نشد یا میبینی چشمت کور شد یا
گوشت کر شد پایت شل شد شقاقلوس([ )]12[]12گرفتهای امام تو
اینکارها را کرده است آنچه در این عالم واقع میشود کاری است که امام
تو کرده است به هرکس هرچه میخواهد میکند اگر اینطور ایمان آوردی
میفهمی که عالم مهمل نیست آیا حاال خیال میکنی که عالم خود بخود در
جنبش است؟ مثلی آوردهام برای این بد مثلی نیست اگر این صحن خانه مثال
پر از آالت و اسباب حرب باشد جنیان بیایند و این اسبابها را بردارند و
حرکت بدهند تو شمشیر را میبینی اما جن را نمیبینی که آن را حرکت
میدهد تو چماق را میبینی جن را نمیبینی حاال آنها بنا کنند بههم زدن تو
میبینی آن آالت به هم خورد لکن کسی را نمیبینی آنوقت تو میگویی
عبث عبث اینها به هم خورد ،عبث عبث نیست بلکه جنیان اینها را به هم
میزنند و تو نمیبینی جنیان را و تعجب میکنی پس همچنین خود بخود
نیست این عالم در گردش است،
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دریا به وجود خویش موجی دارد
خس پندارد که این کشاکش با اوست

تو خیالت میرسد که خود بخود عالم حرکت میکند چنین نیست بلکه
برای این اوضاع برای این آسمان محرکی است این آسمان خود بخود
نمیگردد این زمین خود بخود ساکن نمیشود باران خود بخود نمیبارد آب
خود بخود جاری نیست در زیارت میخوانی بکم سکنت السواکن و
تحرکت المتحرکات پس برای این عالم جانی است که آن جان این عالم را
به حرکت در میآورد و آن جان امام تو است و همان امام کتاباهلل است و
کتاباهلل ناطق او است همان امام تو است که بصورت کتاباهلل در آمده پس
همین قرآن شنوا است همین قرآن بینا است اگر بفهمی .وقتی قرآن میخوانی
امام تو از توی حروف قرآن چشم تو را میبیند از توی کلمات قرآن صدای
تو را میشنود حاضر و ناظر است هرکس را باید لعن کند میکند برای
هرکس باید طلب آمرزش کند میکند پس آن بزرگوار همهجا هست و همه
را میبیند و میشنود .چهبسیار میشود که امام به قومی نظر میکند کسی را
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میبیند بر او ترحم میکند او را دعا میکند و قومی را میبیند مرتکب
معاصیند آنها را نفرین میکند بر آنها غضب میکند .آیا نشنیدهای که روزی
جابر آمد خدمت حضرت امام زینالعابدین صلواتاهلل علیه و شکوه کرد از
جور اهل مدینه که یا ابن رسولاهلل اهل مدینه چگونه مرتکب معاصی بزرگ
میشوند چگونه ظلم به شیعیان شما میکنند و غصب حق شما میکنند و
متعرض دوستان و موالیان شما میشوند .حضرت فرمودند برو فردا بیا جابر
میگوید آن شب تا صبح از شوق اینکه فردا حضرت چه خواهند کرد خواب
نرفتم چون صبح شد برخاستم رفتم خدمت حضرت ،آن حضرت حضرت
باقر را طلبیدند فرمودند برو فالن حقه را بردار بیاور حضرت باقر رفتند و
حقه را آوردند آن حضرت به حضرت باقر فرمودند جابر را بردار بر بام مسجد
رسولخدا صلی اهلل علیه و آله برو .جابر میگوید در خدمت حضرت باقر
رفتم باالی بام مسجد حضرت در حقه را باز کردند و خیاطه زردی در آن
حقه بود به آهستگی آن را برداشتند بیرون آوردند یک سر خیاطه را دادند به
من و به آرامی و مالیمت و همواری و آهستگی بسیار او را حرکت دادند.
میگوید من عرض کردم خوب حاال از این چطور شد؟ فرمودند برو سر
دیوار نگاه کن میگوید رفتم سر دیوار و نگاه کردم دیدم زلزله عظیمی در
مدینه شده که جمیع مردم به فغان آمدهاند همه فریاد میزنند شیون میکنند
یکی میگوید قیامت شده یکی میگوید هده([ )]13[]13شده یکی
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میگوید رجفه([ )]14[]14شده یکی میگوید گفتم اینقدر معصیت
نکنید خانهها خراب شده بود مردم در میان یکدیگر میدویدند و نعره
میزدند جابر آمد خدمت حضرت ،حضرت فرمودند دوباره بگیر ،گرفت سر
خیاطه را و یکحرکت دیگر دادند جابر آمد بر سر دیوار و نگاه کرد دید
مرتبه دیگر زلزله عظیمی شده که زنان و نوعروسان با سرهای باز از حجلهها
بیرون دویدهاند و فریاد میکنند و نعره میزنند و میگویند قیامت شده و
هرکس یکجوره شیون و افغان دارد همه خلق حیران و سرگردان نمیدانستند
چه کنند تا اینکه آخربار جمع شدند بر در خانه حضرت که یا ابن رسولاهلل
توبه کردیم غلط کردیم گریه و زاری و توبه و انابه کردند تا آن بال از ایشان
رفع شد.
باری ،مقصود این بود که حرکتدهنده این اوضاع امام تو است همین
پیرارسال خودتان یادتان رفته که زلزله شد امام تو چنین کرد همین امسال
هم زلزله شد امام تو بود که چنین کرد .باری ،مقصود این بود که امام تو
همهجا حاضر و ناظر است و هیچچیز از او پوشیده نیست و چون چنین است
در این حروف و کلمات قرآن هم که جایی است حاضر است و از همین
قرآن تو را میبیند و سخن تو را میشنود پس هر حاجتی که داری به او عرض
کن که حاجت تو را خواهد برآورد اگر مصلحت بداند.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ ماه مبارک رمضان  ، 1282آیه  :اهلل نور  ...فقره یهدی اهلل...:
موعظه چهلوپنجم(مشهور به موعظه عقاید) »*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
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لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
اگرچه در ایام گذشته سخن در تفسیر این فقره از آیه بود که خداوند
میفرماید یوقد من شجره مبارکه زیتونه و سخن در بیان شجره مبارکه زیتون
بود که چگونه آن چراغی که خداوند مثل از برای نور خود به آن آورده از آن
درخت مبارک در میگیرد و چگونه روغن آن چراغ از درخت مبارک زیتون
در میگیرد ،و سخن در این بود لکن چون به قضا و قدر رفتنی شدهام و این
موعظه آخر موعظهای است که در این شهر میکنم ،مناسب بعضی از مطالب
است که گوشزد دوستان کنم ،یعنی دو سهتایی که در اینجا توقف دارند ـ
چه غریب و چه بومی ـ چون بعد از رفتن من بعضی نسبتها به من خواهند
داد و بعضی تهمتها و افتراها خواهند نسبت داد ،البدم که یکپاره عرضی کنم
که اقال حجت بر خود شماها تمام باشد اگر هم آنها این نسبتها را بدهند و
بخواهید جواب از آنها بدهید داشته باشید.
پس عرض میکنم که اصل بنیاد افتراها که معاندین بر ما میبندند بر این
گذارده شده که نگاه میکنند آن مستمع از ایشان از چه وحشت میکند ،از
هرچه وحشت میکند و به فغان میآید آن را نسبت به ما میدهند .مثال اگر
آن شنونده از بتپرستی وحشت میکند میآیند نسبت بتپرستی به ما
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میدهند ،میگویند فالنکس بتپرست است .اگر از انکار رسالت وحشت
میکند میگویند منکر پیغمبر است ،اگر از انکار شرایع وحشت میکند
میگویند فالنی شریعت را از میان برداشته .حکام و سالطین چون از
خروجکردن کسی وحشت میکنند میگویند فالنی میخواهد خروج بکند
و داعیه سلطنت دارد وهکذا این اعادی ما بنیاد عداوتشان را بر انصاف
نگذاردهاند ،بنای عداوتشان را بر نجابت نگذاردهاند .خدا میداند دشمن
نجیب نعمتی است از خدا برای شخص ولکن بنای اعادی ما بر این نیست
که با انصاف دشمنی بکنند ،بناشان بر نجابت نیست .آنچه که مردم از آن
وحشت دارند و وحشت میکنند از آن ،آن را نسبت به ما میدهند .مضایقه
ندارند ما را گاهی یهودی گاهی نصرانی گاهی مجوس ،گاهی بتپرست،
حتی آنکه یککسی همین دو روزه در همین والیت گفته بود مگر شما
شیخیه اعتقاد به خدا دارید؟ مگر شما هم خدا میپرستید؟ لهذا بطور اختصار
و اجمال آنچیزها را که نسبت به ما میدهند و به خیالم میرسد و گفتهاند
و شنیده شده عرض میکنم و رفع آن شبههها را میکنم ،مگر آنکه نسبتی
بدهند که من به خیالم نرسد.
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باری ،بدانید که چیزی که به ما نسبت بدهند در خداوند عالم کلیه در امر
توحید ،اعتقاد ما این است که خداوند عالم یگانه است و یگانگی خداوند
عالم در چهار مقام است:
اول یگانگی ذات خدا است که شخص مومن باید معتقد باشد که هیچکس
شریک در غنای ذاتی خدا و در یگانگی ذات خدا نیست و خداوند عالم
وحده الشریک له ذاتی است قدیم و بینظیر و بیمثل و بیشبیه .هرکس غیر
از این نسبت به ما میدهد بدانید دروغ است و افترا بسته.
دوم یگانگی در صفات خدا است که شخص مومن باید معتقد باشد که خدا
یگانه است در صفات خود چنانکه در کتاب خود فرمود لیس کمثله شیء
خداوند در علم او ،در قدرت او و در سلطنت او و در حکم او شریکی ندارد.
مومن باید خدا را در جمیع این صفات یگانه بداند و هیچکس را شریک در
علم خدا و قدرت خدا و در سلطنت خدا و در عزت خدا و در ملک خدا و
در صفتی از صفات خدا هیچکس را با او شریک نداند .این است اعتقاد ما
در توحید صفات خدا ،اگر در این خصوصها چیزی به ما نسبت بدهند غیر
از این ،بدانید دروغ گفتهاند و افترا بستهاند.

صفحه | 748

سوم یگانگی در توحید افعال خدا است که باید شخص مومن معتقد باشد
که خداوند یگانه است در افعالش چنانکه در کتاب خود فرموده اهلل الذی
خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من
ذلکم من شیء سبحانه و تعالی عمایشرکون و میفرماید اهلل خالق کل شیء.
پس هرکس که با خداوند عالم خالقی یا رازقی یا حیاتبخشندهای یا
میرانندهای شریک قرار بدهد مشرک است به خدای عزوجل.
و چون من رفتم از این بلد بسا آنکه به شماها بگویند که این شیخیه قائلند
که پیغمبر یا حضرتامیر یا یکی از ائمه یا یکی دیگر غیر از خدا خالق و
رازق است و محیی است و ممیت است .در این خصوص کلیه عرض کنم
که هرکس گمان کند و اعتقاد کند که غیر از خداوند این افعال را میکند
و این افعال افعال غیر خدا است بدانید که کافر است و علیه لعنه اهلل و
المالئکه و الناس اجمعین .و هرکس که اعتقاد داشته باشد که غیر خدا با
خدا در این کارها شریک است ،یا اینکه بطور مشاع با خدا شریک است ـ
یعنی در هر چیزی با یکدیگر بهم شدهاند و این کارها را کردهاند هرکس
چنین اعتقاد کند مشرک است به خدای عزوجل و علیه لعنه اهلل و المالئکه
و الناس اجمعین .توقعی که از شما دارم این است که این عرضهایی را که
عرض میکنم ضبط کنید و در ذهنهای خود بسپارید و اعتقاد شما این باشد
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و هرکس اعتقاد او این باشد که بعضی از این کارها را خدا میکند و بعضی
را غیر خدا میکند ـ دیگر آن غیر ،خواه پیغمبر باشد خواه امیرالمومنین،
خواه دیگری باشد ـ مجوس این امت است و مشرک است به خدای عزوجل
و علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین .و هرکس اعتقاد کند که خدا
وکیل کرده است حضرت پیغمبر را یا حضرتامیر را یا دیگری را و اینها به
وکالت خدا این کارها را میکنند و خدا خودش نمیکند ،چنانکه تو کسی
را وکیل میکنی که برای تو مالی را بفروشد و تو در خانه خود آرام نشستهای
و او خودش هر کاری که میخواهد بکند میکند ،مشرک است به خدای
عزوجل چنانچه یکپاره جهال میگویند که امیرالمومنین وکیل کارخانه خدا
است ،چنین کسی مشرک است به خدای عزوجل و هرکس چنین گوید علیه
لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین .و هرکسی که اعتقاد او این باشد که
خداوند عالم خودش به وحدانیت خود ،به فردانیت ،بقدرت خود خلق
میکند ،رزق میدهد ،حیات میآفریند ،میمیراند ،او است برادر دینی ما و
اعتقاد ما هم همین است و امیدواریم که خداوند ما را به این اعتقاد بمیراند
و در قیامت با همین اعتقاد محشور فرماید .این است اعتقاد ما در توحید
افعال خدا که تصریح کردم و اظهار نمودم ولکن خصم قبول نمیکند .واهلل
راضیم به یکقاعده با من راه بروند اگرچه قاعده ابوحنیفه باشد ،اگرچه
قاعده مالکی باشد ،اگرچه حنبلی باشد .قاعده کدام یک از مشایخ سنی
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است که کسی اسالم را اظهار کند و به او بگویند باطنت غیر از این است؟
من هرچه میگویم اعتقاد من این است ،میگویند این باطنش این نیست که
اظهار میکند .مجوسی که هفتادسال در کفر باشد همینکه گفت ال اله اال
اهلل میگویند تو پاک شدی .انصاف دهید آیا در هیچ ملتی این قاعده هست؟
همینکه شهادتین را گفت میگویند تو مسلمانی ،چطور شده است که قوم
بغیر از اینطور باید با ما سلوک کنند؟ و حال آنکه بر فطرت اسالم تولد
کردهایم ،پدر ما شیعه و مادر ما شیعه ،خود ما شیعه هستیم ،جان بر سر تشیع
میگذاریم و در تشیع بر جمیع مصائب و محن و آالم صبر میکنیم .پس
بدانید که با ما با قواعد اسالمی راه نمیروند .کدام قاعده اسالمی است که
در مأل عام بر باالی منبر و در حضور هزار نفر به صدای بلند بگویم اعتقاد
من این است و مردم همه از من بشنوند و پشت دیوار که بروی بگویند
اعتقادش این نیست .اگر میگویی شهود شهادت دادند ،این چه شهادتی
است که من خودم حاضرم و بر سر منبر شهادت میدهم که اعتقاد من این
است و جرح شهود را میکنم ،تو باز میگویی شهود چنین گفتهاند! بعینه
مثل حکایت آن مرد میماند که به سفر رفته بود ،زنش را شوهر دادند .وقتی
برگشت دید زنش را شوهر دادهاند گفت چرا زن مرا شوهر دادید؟ گفتند که
شهود آمدند و شهادت دادند که تو مردهای .گفت اینک من زندهام و حاضر،
گفتند ای ملعون برو ،آنهایی که شهادت دادند که مردهای از تو اوثق بودند!
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حاال حکایت من است ،هرچه میگویم اعتقاد من این است میگویند شهود
شهادت دادند که اعتقاد فالنی غیر از این است که میگوید .آخر تو غیب
خواندهای؟ جنی؟ رمل کشیدهای؟ منجمی؟ چطور دانستی که اعتقاد من غیر
از این است؟ و پشتسر میگویی اعتقادش این نیست.
باری ،پس اعتقاد من در یگانگی خداوند عالم در افعالش به اینطور بود که
عرض کردم .هرکس که گمان کند که غیر خداوند کننده کارها است
برخالف کتاب خدا و برخالف سنت رسول صلی اهلل علیه و آله رفته بلکه
خدا به وحدانیت خود ،به فردانیت خود خالق است و رازق است و محیی
است و ممیت است ،میکند آنچه را که میخواهد .آیا نمیبینی مموج بحار
خدا است که دریاها را به موج میآورد و کسی غیر از خدا دریاها را به موج
نیاورده و کار خود او است ولکن با باد خواسته این کار را بکند .حاال که
با باد کرد کسی نمیگوید که خدا نکرده .کسی نمیگوید این قلم را زید
نتراشیده ،زید تراشیده نهایت خواسته با چاقو بتراشد .که را یارای این است
که بگوید چرا با چاقو تراشیده؟ همچنین خداوند عالم مضیء نهار است
بالشک وحده الشریک له ولکن خواسته با آفتاب اضائه کند .که را یارای
آن است که بگوید چرا با آفتاب اضائه کرده است؟ و خداوند مظلم لیل است
نه غیر او ولی خواسته با سایه زمین شب را تاریک کند .که را یارای این
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است که بگوید چرا؟ همچنین خداوند قابض ارواح است ،با عزرائیل خواسته
قبض روح مردم را بکند .که را یارای این است که بگوید چرا؟ و خداوند
بخشنده جانها است و کسی را یارای این نیست که بگوید چرا با اسرافیل
میبخشی؟ همه کارها را خدا میکند لکن ابی اهلل انیجری االشیاء اال
باسبابها .ان اهلل تعالی جعل لکل شیء سببا خدا شکننده سرها است ولی
خواسته با سنگ بشکند ،خدا شفادهنده است ولی با دوا ،و خدا را شریک
در ملک او و در فعل او و در عمل او نیست .همچنین خدا است خالق و
رازق و محیی و ممیت وحده الشریک له و سبب اعظمی که جمیع اسباب
را از شعاع او آفریده وجود پاک محمد است صلی اهلل علیه و آله  .خدا
خواسته ایشان را سبب قرار بدهد برای ماکان و مایکون ام یحسدون الناس
علی ما اتیهم اهلل من فضله فقداتینا الابرهیم الکتاب و الحکمه و اتیناهم ملکا
عظیما فلیبلغ الشاهد الغائب کالم من این است که خدا کننده جمیع کارها
است ولی یفعل اهلل مایشاء بمایشاء کیف یشاء این است اعتقاد من در توحید
افعال خدا.
چهارم یگانگی در توحید عبادت خدا است که باید مومن معتقد باشد که
غیر از خدا کسی سزاوار پرستش نیست چنانکه میفرماید من کان یرجو لقاء
ربه فلیعمل عمال صالحا و الیشرک بعباده ربه احدا احدی از آحاد را شریک
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در عبادت خدا نباید قرار داد .پیغمبر را نباید عبادت کرد ،عبادت غیر خدا
کفر است و شرک .این است اعتقاد من دیگر یکپاره افتراها که بر ما میبندند
و شنیدم که گفته بودند شیخیه اعتقادشان این است که شخص وقتی که نماز
میکند فالنی گفته است میان دو پای امیرالمومنین سجده کند! نفهمیدم این
حرف یعنی چه! من اینطور میگویم و آنها اینطور افترا میبندند .باری
هرکس عبادت کند غیر خدا را علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین
ولکن خصم انصاف ندارد همینکه مقدس صالحی را میبینند که وحشت از
عبادت غیر خدا میکند میآیند پیش او مینشینند و میگویند فالنی ،این
شیخیه میگویند باید عبادت امیرالمومنین یا کسی دیگر را باید کرد .خالصه
دین ما و مذهب ما عبادت خدای یگانه است ،بلی فلیبلغ الشاهد الغائب ما
آلمحمد علیهم السالم را اسماء خدا میدانیم ،آلمحمد علیهم السالم را
صفات خدا میدانیم ،آلمحمد را وسیله نجات میدانیم ،آلمحمد را واسطه
میان خدا و خلق میدانیم ،به والیت ایشان متمسک میشویم و تقرب به خدا
میجوییم و خدا را به ذات پاک ایشان قسم میدهیم و ایشان را آن اسمائی
میدانیم که و هلل االسماء الحسنی فادعوه بها فرمودند نحن واهلل االسماء
الحسنی التی امرکم اهلل انتدعوه بها پس اگر خدا را به رحمتش خواندیم
ایشانند رحمت واسعه خدا ،اگر خدا را به جاللش خواندیم ایشانند جالل اهلل،
اگر خدا را به قدرت و علمش خواندیم ایشانند قدره اهلل و علماهلل وهکذا
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آنچه صفات هست ایشانند آن صفات خدا و ایشانند اسماء خدا .هرکس بدش
میآید بدش بیاید ،ابن ابیالحدید ناصبی میگوید:
صفاتک اسماء و ذاتک جوهر
بریء المعانی عن صفات الجواهر

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

تقیلت افعال الربوبیه التی
عذرت بها من شک انک مربوب
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ای علی! تو آنقدر صفات خدایی به خود گرفتهای و افعال الهی از تو بروز
کرد که من عذر میخواهم از علیاللهی و میگویم حق داری که علی را
خدا گرفتهای .آن ناصبی و سنی است و خاک بر سر شیعهای که امام خود را
اینطور نداند و حال آنکه ناصب ،او را اینطور بداند و خودش میگوید دینم
معتزلی است ولکن از بسیاری محبت علی ،شیعیان علی را دوست میدارم
و خاک بر سر شیعهای که امامش را از ابن ابیالحدید کمتر دوست بدارد و
بواسطه دوستی او شیعیان او را دوست ندارد و عالوه بر آن دشمنی هم با
شیعیان بکند .میفرماید امام علیه السالم در چندین حدیث لیس الناصب من
نصب لنا اهلالبیت النک لنتجد احدا یقول انی ابغض محمدا و المحمد
علیهم السالم بل الناصب من نصب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و انتم من
شیعتنا ناصب آنکسی نیست که اظهار عداوت با اهلبیت کند به جهت آنکه
نخواهی یافت کسی را که بگوید من محمد و آلمحمد را دشمن میدارم،
بلکه ناصب کسی است که با شما شیعیان عداوت کند و حال آنکه بداند که
شما دوست میدارید ما را و شما از شیعیان ما هستید .پس آنانی که با شیعیان
امیرالمومنین عداوت میکنند ،آنها نصب میورزند و آنها ناصبند .این را هم
بدانکه در بالد شیعه کسی جرأت نمیکند به کسی بگوید تو شیعهای و با
وجود اینکه تو شیعهای با تو دشمنم و عداوت میورزم بلکه البد است بگوید
تو شیعه نیستی و عداوت کند .آخر این را که میگویی که تو شیعه نیستی
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میخواهم بدانم از کجا میگویی؟ چطور شده است که من شیعه نیستم؟ آخر
من نماز میکنم ،اشهد ان علیا ولیاهلل میگویم .پس بدانکه اینها مکر است
و اینها همان عداوت و نصب است .آخر میخواهم بدانم به چهچیز مسلم
مسلم است اال به اعمال شرعیه؟ و ما هم که اعمال شرعیه را میکنیم و کلمه
ایمان میگوییم .عجب از شما است که کسی کلمه کفر بگوید میگویید
کافر شد و مرتد شد و آن مومنی که کلمه ایمان میگوید چرا نمیگویید
مومن است؟
باری ،این مختصری بود از اعتقادات من در توحید خدا که عرض کردم و
چون من از این بلد بروم بسا آنکه بعضی به شماها بگویند فالنکس منکر
است عدل خدا را و عدل را از اصول دین نمیداند .عرض میکنم که هرکس
عدل را منکر باشد و عدل را از اصول دین خود نداند علیه لعنه اهلل و المالئکه
و الناس اجمعین و این شخص خدا را ظالم دانسته است و کافر به خدا شده
است ،بلکه عدل از اصول دین است .بلی اگر کسی در شماره به جهت
اختصار و به جهت حسن شماره و نیکی آن عدد را بطوری دیگر بگوید،
این دخلی به انکار ندارد .اگر تو از من چهل تومان طلب داشته باشی و من
بگویم تو دو بیست تومان از من طلب داری منکر چهل تومان نشدهام ،یا
بگویم تو از من چهارتا ده تومان طلب داری ،یا دهتا چهار تومان طلب داری،
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منکر چهل تومان نشدهام .انصاف بدهند عقال آیا هیچ عاقل منکر عدل خدا
میتواند بشود؟ کسی که منکر عدل نشده است .ولکن اگر کسی در شماره،
عدل را داخل سایر صفات خدا بشمارد و بگوید آن هم یکی از صفات
خداست مثل سمع خدا ،مثل بصر خدا ،منکر عدل نشده بلکه ما عدل را از
اصول دین میدانیم و منکر عدل را کافر میدانیم .اگر بگویند خیر ،فالنکس
بر منبر دروغ گفت توی کتابش غیر از اینطور نوشته ،میگویم نه چنین
است که میگویی .همین را هم در کتاب نوشتهام و در کتاب فارسی ـ
کتاب ارشادالعوام ـ هم نوشتهام که همهکس بتواند بخواند و بفهمد ولکن
این اعادی ما این صفحه را میخوانند آن صفحه را نمیخوانند ،این سطر را
میخوانند آن سطر را نمیخوانند .بعینه مثل این ماند که ال اله اال اهلل درست
نوشته شده است ،دست میگذارند روی اال اهلل که کسی نبیند و میگویند
ببین فالنی در کتابش نوشته ال اله و میگوید خدایی نیست .آخر چرا چنین
میگویی ای مرد؟ دست بردار ،زیر دست تو اال اهلل نوشته است .این صفحه
را نگاه کن ببین چه نوشتهام .میآید توی کتاب میگردد یککلمه پیدا
میکند ،سرش را نمیخواند تهش را نمیخواند ،آنوقت میگوید ببین این
کتابش است ،تویش همچو نوشته است .مثال نوشته پیغمبر ،پیغمبر نبود .آخر
تو پیشترش را هم بخوان ببین میگویم فالنیهودی میگوید پیغمبر ،پیغمبر
نبود.
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باری ،به اینطور مردم را گمراه میکنند و اینطور نسبتها به ما میدهند .پس
بدانید که هرکس منکر عدل خدا باشد کافر است و هرکس عدل را از اصول
دین نداند اعتقاد به ظلمکردن خدا کرده و کافر است و نجس است و از دین
خدا بیرون رفته است.
و همچنین بسا آنکه بعد از رفتن من به شما بگویند که فالنکس معاد را از
اصول دین نمیداند چنانکه گفتند .تعجب میکنم واهلل چگونه میشود کسی
که مصدق محمد صلی اهلل علیه و آله میباشد و مصدق کتاب خدا میباشد
اعتقاد به معاد نداشته باشد و چگونه معاد از اصول دین او نباشد؟ عرض
میکنم که هرکس معاد از اصول دین او نباشد و اعتقاد به معاد نداشته باشد
علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین .ولکن اگر کسی بگوید معاد جزء
ماجاء به النبی است و ماجاء به النبی را اعتقاد دارم و معاد هم یکی از آنها و
جزء آنها است منکر معاد نشده است و خدا هم خبر داده است در کتاب
خود و پیغمبر خبر داده است در سنت خود معاد را هرکس معتقد به پیغمبران
است المحاله باید اقرار به معاد داشته باشد؛ این است اعتقاد من.
و بسا آنکه در امر معاد بگویند فالنی اعتقاد به معاد جسمانی ندارد و میگوید
در قیامت ارواح مردم محشور میشوند و جسم مردم زنده نمیشود .عرض
میکنم که هرکس بگوید جسم مردم به قیامت نمیآید و زنده شود علیه لعنه
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اهلل و المالئکه و الناس اجمعین .خدا در قرآن میفرماید من یحیی العظام و
هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره این است اعتقاد ما در معاد .لکن
قرار اعادی ما آن است که هرکس یکقول باطلی را میگوید ،میآیند نسبتش
را به ما میدهند و میگویند شیخیه چنین گفتهاند و حال آنکه اعتقاد ما این
است که خداوند روز قیامت ارواح را به ابدان بر میگرداند و همین ابدان که
میمیرند از ملک خدا بیرون نمیروند و خداوند احصای اجزای بدن او را
میداند و جمع میکند .امر میفرماید چهلروز باران میبارد و عالم دریا
میشود و موج میزند و کف میکند و بدنها ساخته میشود و ارواح مردم از
صور اسرافیل بیرون میآید و در بدنهاشان داخل میشود و زنده میشوند و
به صحرای محشر میآیند و جمیع آنچه خدا در کتاب خود و نبی در سنت
خود خبر داده از جنت و نار ،از صراط ،از میزان ،از حشر ،از نشر ،جمیع
آنها بطوری که در کتاب و سنت است حق است و آن است دین من و
هرکس از آنها تخلف کند عالما عامدا علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس
اجمعین؛ این است اعتقاد ما در معاد.
اما در معرفت پیغمبر بسا به شما میگویند که این شیخیه غلو کردهاند و
پیغمبر را به رتبه خدایی بردهاند .هرکس پیغمبر را از مقام مخلوقیت و
مرزوقیت و بندهبودن باال ببرد و او را به رتبه خدایی برساند اینکس غالی
صفحه | 760

است و اینشخص کافر است مانند سایر بتپرستان و این هم پیغمبر را خدا
خوانده و بتپرست است ،مشرک است به خدای عزوجل و کافر است .و
همچنین هرگاه پیغمبر را از مقام خود فروتر آورد و فضائل او را انکار کند
و تقصیر در حق او بکند ،آن هم دین ما نیست و علیه لعنه اهلل و المالئکه و
الناس اجمعین .پس در پیغمبر اعتقاد ما این است که بندهای است مخلوق و
عبدی است مرزوق و بطوری است که الیملک لنفسه نفعا و ال ضرا و ال موتا
و ال حیوه و ال نشورا .هرکس غیر از این بگوید و او را به مقام خدا برساند
کافر است و علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین .و همچنین باید سایر
صفات پیغمبر را مومن اعتقاد کند از عصمت و از طهارت ،و باید اعتقاد
کند که پیغمبر صلی اهلل علیه و آله به معراج رفت با جسم شریف خود و
هرکس غیر از این بگوید که منکر عصمت نبی بشود ،یا منکر طهارت او
بشود ،یا منکر سایر صفات نبی بشود ،یا بگوید پیغمبر به روح خود به معراج
رفت و به جسم نرفته است علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین .این
است اعتقاد ما در معرفت پیغمبر صلی اهلل علیه و آله .
اما در معرفت ائمه هدی سالماهلل علیهم این است که آن بزرگواران امامند و
خلیفه و جانشین پیغمبرند و پیغمبر نیستند .هرکس یکی از ائمه را پیغمبر
بداند علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین و ایشان خدا نیستند و خودشان
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فرمودند نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ماشئتم و لنتبلغوا ما را از رتبه
خدایی فرود بیاورید و ما را خدا ندانید و بگویید در فضیلت ما آنچه بخواهید
و خواسته باشید و نخواهید رسید به کنه فضائل ما هرچه بگویید .پس اعتقاد
ما این است که ایشانند خلیفه پیغمبر و ایشانند جانشین پیغمبر و امام و حجت
و معصومند از جمیع فسقها و عیبها.
و دیگر از جمله نسبتها که به ما میدهند؛ و تعجب میکنم واهلل از بعضی
نسبتها که به ما میدهند ،باز اگر بیایند نسبت غلو به ما بدهند باز راهی به ره
میبرد به جهت آنکه ما زیاد فضائل میگوییم ولکن اینجور نسبت نسبت
غریبی است .نسبت دادهاند که تو میگویی امامزمان مرده است و مثل سایر
مردهها بیمصرف است .عرض میکنم هرکس همچو بداند علیه لعنه اهلل و
المالئکه و الناس اجمعین .هیچ بیباکی من اینطور ندیدهام به یکراهی قرار
ندادهاند تهمتها را .باری ،ائمه چون حجتهای خدا هستند و پس از پیغمبر
زمانی از زمانها نیامده است که یکی از ایشان امام و حجت خدا در روی
زمین نباشد و امروزه امام خلق و حجت خدا امامزمان است صلواتاهلل و
سالمه علیه و علیهم این است اعتقاد ما درباره ائمه .عجب است ما جان
درباره ائمه دادهایم ،عمر خود را در راه ایشان صرف کردهایم و هم ما انتشار
فضائل ایشان است ،با وجود این نسبت به ما میدهند که تو گفتهای امامزمان
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مرده است .وانگهی که این سنت را قرار دادهام که هر ساله یا در ماه مبارک
رمضان یا در هر وقت که جمعیتی جمع باشد ذکر احوال ظهور و احوال
رجعت را میکنیم و هر ساله تجدید والیت و محبت و فرج ایشان را
میکنیم .حاال دیگر بعد از اینهمه داستانها این نسبت را بدهند که اینها
میگویند امام زمان صلواتاهلل علیه مرده است ،خیلی بیمزه است .پس بدانید
که اینها هیچ باک ندارند از هر نسبتی که به ما بدهند حتی اینکه حرف غریبی
پریروز شنیدم ،شخصی گفته بود مگر شیخیه اعتقاد به خدا دارند ،یا خدا را
میپرستند؟! حال شما را به خدا ببینید این از اسالم است که با مسلمانی
اینطور بگویند؟ آخر من مسلمانم ،اقال روزی پنجمرتبه نماز میکنم ،در هر
نمازی اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسولاهلل میگویم ،چطور شد
که من خدا را قبول نداشته باشم یا خدا را نپرستم؟! اگر پیغمبر را خدا میدانم
چطور در نماز میگویم اشهد ان محمدا عبده و رسوله؟ بیایند اینها یکچیزی
بگویند که با یکقاعده از قواعد اسالمیه درست بیاید .این را که دیگر به
چشم خود میبینید که من روزی پنجوقت نماز میکنم و این نماز را قرار
دادهاند که هرکس آن را بکند جمیع اعتقادات مسلمانان را دارد اشهد ان ال
اله اال اهلل میگوید گفته است اهلل ربی ،اشهد ان محمدا رسولاهلل میگوید
گفته است محمد نبیی ،رو به قبله که ایستاد گفته است الکعبه قبلتی ،کلمات
اسالم را که گفت گفته است االسالم دینی ،اشهد ان علیا ولیاهلل که گفت
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گفته است علی امامی ،حمد و سوره که خواند گفته است القرآن کتابی و
هکذا این نماز آثار مسلمانی است و من روزی پنجوقت نماز میکنم و با
وجود این بگویند تو مسلمان نیستی! این خیلی حرف است .پس بدانید که
اینها بر قواعد اسالمیه جاری نمیشوند و احکام بغیر ماانزل اهلل میکنند و
احکامی میکنند که مالکی از آن فغان دارد ،حنبلی و حنفی و شافعی از آن
فغان دارند .پس حکمی که جمیع فرق اسالمیه از آن به فغان آیند البته حکم
بغیر ماانزل اهلل است .باری ،متنبهتان میکنم از روی شعور آنچه میگویند
آگاه باشید و باخبر ،و اعتقادات مرا بدانید.
دیگر از جمله نستبها که دادهاند این است که گفتهاند که فالنی ادعای این
دارد که رکن رابع منم و هی داد و بیداد از این میکنند و هیچ نمیدانند رکن
رابع یعنی چه ،رکن در دین زیاد کرده یعنی چه؟ وحشت تو از چه بود؟ حاال
این رکن زیاد شد چه شد؟ وهکذا اصال نمیفهمند آنچه را میگویند .بعینه
مثل این ماند که بگویند قزالقرت چهچیز است؟ برای چهچیز خوب است؟
خوراکی است ،پوشاکی است؟ تلخ است ،شیرین است؟ بازار آوردهاند
میفروشند ،یعنی چه؟ تو از چه وحشت کردهای؟ از چه حظ کردهای؟
وهکذا هیچ کدامش معنی ندارد .همچنین است این حرف که فالنی رکنی
زیاد کرده و گفته آن رکن منم .تو از رکن رابع چه فهمیدی؟ چطور شد که
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وحشت کردی؟ سبب وحشت تو چه بود؟ رکنی زیاد کرده بر کجا و بر
چهچیز؟ گفته آن منم یعنی چه؟ مثل همان مثلی که عرض کردم.
اما معنی این رکن رابعی که من میگویم و دین من است و اعتقاد من است
آن است که بعد از توحید خدا و بعد از نبوت محمد صلی اهلل علیه و آله و
بعد از امامت ائمه علیهم السالم یک رکن دیگر این دین دارد که هرکس
آن یک رکن را نداشته باشد توحیدش به او نفع نخواهد داد( ،رکن نبوتش به
او نفع نخواهد داد ،ظ) رکن امامتش به او نفع نخواهد داد و آن یکرکن
چهچیز است؟ والیت اولیاءاهلل و عداوت اعداءاهلل دوستی دوستان خدا و
دشمنی دشمنان خدا .اگر کسی بگوید اشهد ان ال اله اال اهلل و بگوید اشهد
ان محمدا رسولاهلل و بگوید اشهد ان علیا ولیاهلل و آنوقت بگوید من دشمنان
خدا را دوست میدارم ،یا بگوید من دوستان خدا را دشمن میدارم ،شهادت
توحید او به او نفع نخواهد بخشید ،نبوت به او نفع نخواهد بخشید ،امامت
به او نفع نخواهد بخشید .و این را نه من میگویم در هر ملتی که بروی این
را بپرسی همینطور خواهند گفت .از مجوسی بپرسی این را ،جواب
همینطور میگوید ،اگر کسی در مذهب آنها باشد و دو خدا قائل باشد و
یزدان و اهریمن هردو را خدا بداند و مذهب ثنویه داشته باشد و بگوید من
دشمن خدا را دوست میدارم ،یا دوست خدا را دشمن میدارم ،همینقدر
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بگوید من دشمن اهل حقم ،او را از آتشکده بیرون میکنند و در مذهب خود
او را باطل میدانند .یهودی همینطور ،اگر کسی به مذهب یهود باشد ،عزیر
را پسر خدا بداند ،اعتقادات یهود را داشته باشد و در مذهب یهودان باشد و
بگوید من دوستان خدا را دشمن میدارم و با اهل حق عداوت دارم ،او را از
میان خودشان بیرون میکنند و در مذهب آنها کافر است .واهلل مال موشی از
همچو مذهبی بیزار است که کسی دشمن اهل حق را دوست بدارد ،واهلل
یوسفبلف فرنگی از همچو مذهبی بیزار است .اگر کسی نصرانی بشود و
بگوید من عیسی را پسر خدا میدانم و ثالث ثلثه قائل باشد و بگوید مذهب
من نصرانی است لکن هرکسی که بر دین حق است من او را دشمن میدارم،
او را از کلیسا بیرونش میکنند .اگر کسی بگوید ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل
علی ولیاهلل لکن بگوید هرکه علی را دوست بدارد من با او دشمنم و از او
بدم میآید ،همچو کسی شیعه نیست و از مذهب شیعه بیرونش میکنند .آنچه
من میگویم که رکن رابع از ارکان ایمان است معنی آن همین دوستی
دوستان خدا و دشمنی دشمنان خداست و این را شرط اسالم میدانم و شرط
ایمان میدانم و چیز تازهای هم نیست ،اجماعی جمیع فرق و ملل و مذاهب
است و اینهمه داد و بیداد و فغان میکنند .میگویم خوب اگر این رکن
رابع شرط اسالم و ایمان نیست من پیش جناب آقا میایستم میگویم اشهد
ان ال اله اال اهلل اشهد ان محمدا رسولاهلل اشهد ان علیا ولیاهلل و به او میگویم
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از تو بیزارم ،بر پدرت لعنت ،بر مادرت لعنت ،با تو دشمنم و باید عیب نداشته
باشد .اگر دوستی آقا شرط دین خدا و شرط ایمان نیست من میخواهم که
دشمن آقا باشم و باطلبودن این حرف که بدیهی و واضح است .پس معلوم
است دوستی دوستان خدا و دشمنی دشمنان خدا شرط ایمان است و خدا در
قرآن خبر داده و فرموده التجد قوما یومنون باهلل و الیوم االخر یوادون من حاد
اهلل و رسوله ولو کانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب
فی قلوبهم االیمان خدا در چندینجا در قرآن دوستی دوستان خدا و دشمنی
دشمنان خدا را شرط دین قرار داده ،این است آن رکن رابعی که من میگویم
فلیبلغ الشاهد الغایب.
بلی این دوستی دوستان و دشمنی دشمنان مختلف میشود .هرچه ایمان مومن
بیشتر است باید دوستی او بیشتر باشد به دوستان خدا و دشمنی او بیشتر باشد
به دشمنان خدا .هرکس ایمانش بیشتر توالیش واجبتر است .معلوم است
فالنبقال که ضعیف است و جاهل و چون مومن است توالی او واجب است
و شخص عالم عابد زاهد هم که مومن است و توالی او واجب است توالی
ایندو یکسان نباید باشد .معلوم است توالی مومن عابد را بیشتر باید داشت.
حاال معنی این معلوم شد که میگویند فالنکس خودش را رکن رابع میداند.
اگر مقصود از اینحرف این است که یعنی خودش را داخل عرض مومنین
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میداند ،بلی میدانم .توالی یک بقالی از بقالهای شیعه و مومنین را واجب
میدانم ،هرکس یک بقال شیعه را دشمن بدارد منکر رکن رابع است و این
حکم نه این است که اختصاصی به من داشته باشد .بلی از آنجا که خود را
در عرض مومنین میدانم و خود را خاک راه شیعیان میدانم هرکس مرا به
جهت دوستی علی دشمن بدارد من او را مومن نمیدانم و هرکس مرا به این
واسطه تکفیر کند من او را کافر میدانم .اگر مقصود این است از رکن رابع
که من خود را رکن رابع میدانم .و اما اگر معنیهای دیگر از رکن رابع قصد
میکنند که خودشان آنها را خبر دارند و من نمیدانم ،مثال رکن رابع یعنی
امام سیزدهمی خیال کنند و بگویند فالنی خودش را امام سیزدهم میداند ،یا
اینکه خود را مفترضالطاعه میداند ،یا خود را یگانه این جهان میداند ،یا
خود را عالم به جمیع علوم اولین و آخرین میداند و بر جمیع مردم فریضه
میداند اطاعت خودش را ،این حرف افترا است و دروغ .و اگر من اینگونه
اعتقاد داشته باشم از دین خدا بیرونم و لعنت خدا و رسول بر من اگر همچو
اعتقادی داشته باشم و خود را قابل اینگونه چیزها بدانم .مکرر بر منبر
گفتهام و در کتاب خود نوشتهام که در روز قیامت اگر یکی از شیعیان مرا
همینقدر نسبت به خود بدهد ـ دیگر هر نسبتی میخواهد باشد ـ اگرچه
نسبت سگی بدهد و بگوید این سگ من است ،همان مرا بس است و به آن
فخر میکنم و برای من عزت است که سگ شیعیان باشم .پس من هرگز
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چنین ادعایی نکردهام ،خود را عالم به علم اولین و آخرین بدانم با این جهلی
که در من است ،خود را مفترضالطاعه بدانم با این روسیاهی که دارم و
خودم میدانم ،خود را متصرف در عالم بدانم با این عجزی که در من است،
خیلی حکایت است .من هرگز چنین ادعاها نکردهام ،من ادعایی که دارم
در چهار کلمهای است که میدانم نه صدهزار کلمهای که نمیدانم
همانقدری که هستم همان چهار کلمهای که میدانم ادعا دارم نه زیادتر
ولکن خود را مفترضالطاعه بدانم ،یا یگانه جهان بدانم ،حاشا!
هلل تحت قباب العرش طائفه
اخفاهم عن عیون الناس اجالال

بلی بندگان بزرگ برای خدا هست که به دوستی ایشان تقرب به خدا میجویم
و دوستی آنها را وسیله نجات خود میدانم واال ٭ من کجا و هوس الله به
دستار زدن ٭ ولکن به هرکسی که میرسند از آنچه او وحشت میکند
میگویند .به مجتهد میگویند فالنی خود را مفترضالطاعه میداند ،ادعای
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این دارد که من عالم به علم اولین و آخرین میباشم و قدح علما میکند و
فحش به علما میدهد .عرض میکنم که اوال کتابهای من حاضر است ،اگر
کسی در یکی از کتابهای من حرفی که خالف ادب باشد نسبت به علما
دیده است ،یا از من نسبت به آنها بیادبی شنیده ،بگوید .کتابی نوشتهام
بخصوصه که در آن اجازههای علما را نوشتهام ،اسمهای علما را در آن کتاب
ذکر کردهام ،بردارید ببینید اسم هریک از علما را به چه تعظیم و تجلیل و
احترامی ذکر کردهام .ثانیا مشافهه به شما میگویم که هرکس قدح در
علمای شیعه بکند ـ اولینشان و آخرینشان ـ و عداوت علمای شیعه را داشته
باشد ناصب است و کافر است و علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین.
واهلل افترا و تهمت است و راه اینطرف هم این است که میگویند چرا دروغ
ما را بروز میدهی و ما را رسوا میکنی؟ بگذار ما آنچه در حق تو میگوییم
مردم راست بدانند .ما ،ده روز میآییم خشت باالی هم میچینیم ،تو یکروز
میآیی همه را خراب میکنی! آیا تو میخواهی مرا کافر بدانی من بگویم تو
راست میگویی؟ البته تکذیب تو را میکنم .بلی ما اینگونه قدح را در علما
میکنیم .هرکس ادعا کند که من مالیم و مرا تکفیر کند ،من تکذیبش
میکنم ،میگویم دروغ میگویی و قدح علما نکردهام چنانچه اگر
یکمجتهد بیاید بگوید من هزار تومان از تو طلب دارم و من بگویم طلب
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نداری ،حاال باید بیاید بگوید ای ملعون قدح علما کردی؟ نخیر ،قدح علما
نکردهام ،کذب تو را اظهار کردم.
باری ،اینگونه قدحها را کردهام و میکنم ولکن علمای شیعه اینگونه
کارها را نمیکنند و غیبت و تهمت بر علما نمیزنند .آنها مومنند و عداوت
آنها نصب است و بیحرمتی به آنها فسق است و احترام آنها الزم است و
واجب .ایشانند حجتهای خدا در زمین ،ایشانند خلیفههای خدا ،ایشانند
خلیفههای رسول ،ایشانند کسانی که خداوند به برکت ایشان به زمین باران
میبارد و به اهل زمین روزی میدهد و به برکت ایشان دفع بالها از مردم
میکند و به برکت ایشان حاجات مردم را برمیآورد .آیا نمیبینی جمیع این
مردم که به بهشت میروند به اطاعت این علما میروند؟ پس بدانکه چقدر
وجودهای مبارکند این بزرگواران صلواتاهلل علیهم! پس دشمن علمای شیعه
ناصب است و تعظیم علمای شیعه واجب است و امیدوارم که داخل جهال
امت نباشم و آنچه ایشان با من عداوت میکنند عداوت با علما باشد به جهت
آنکه گمان نمیکنم که اگر اسم علما را بنا باشد بشمرند مرا داخل جهال
بشمرند ،المحاله مرا هم داخل علما میشمرند وانگهی که اقال زیاده از
دویست سیصد جلد کتاب تصنیف کردهام .اگر راست میگویند یکورق آن
را بیاورند! همه اینها هم احادیث آلمحمد و معانی آیات کتاب خدا است و
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کسی نتوانسته خطایی بر آنها بگیرد .اگر هم فرضا غلطی در کتابهایم دیده
باشند من ادعای نبوت نکردهام که سهو و نسیان و اشتباه بر من روا نباشد.
این را هم بدانید یک شخصی برداشته بود کتابی نوشته بود در رد من و جمیع
آن ردهایی که کرده بود چیزهایی بود که نقص برای خدا است ،یا نقص در
نبی است .مثال از او فالنچیز را پرسیدیم گفت نمیدانم ،باید ببینم .به او
گفتیم به فالنچیز بگو فالن بشود ،نتوانست وهکذا امثال اینها .دیدم که اگر
بخواهم یکی یکی فقرات آن را جواب بنویسم بطول میانجامد و باید هر
فقرهای از آن کتاب را بنویسم ،زیرش برداشتم و کاغذی نوشتم و جواب
همه را در آن کاغذ نوشتم که در این کتاب آنچه به من نسبت دادهاند از
عجز ،من ادعای خدایی نکردهام که عجز در من جایز نباشد .آنچه به من
نسبت دادهاند از سهو و نسیان و اشتباه ،من ادعای پیغمبری نکردهام که سهو
و نسیان و اشتباه در من جایز نباشد .نه ادعای خدایی دارم نه ادعای پیغمبری
و نه گفتهام نقیب و نجیب هستم که اینگونه چیزها برای من نقص باشد .اما
نجیب نیستم نه به این معنی که مردم میگویند که مقصودشان این است که
مردمان رذل را نانجیب میگویند .الحمدهلل نانجیب نیستم ،پدرم نجیب
است ،مادرم نجیب است ،همه از بزرگان بودهاند .بلکه مقصود از نجیب این
است که این مقامی است از مقامات که برای شیعیان کامل است ،مقصودم
این است که من ادعای این مقام را برای خود ندارم.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مواعظ سوم ماه رمضان مبارک رمضان  ، ، 1281آیه  :اهلل نور ،...
موعظه چهلوششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و
ناصبی شیعتهم من الجن و االنس من االولین و االخرین الی یوم الدین.
خداوند عالم درکتاب مستطاب خود میفرماید :اهلل نور السموات و االرض
مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب
دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه الشرقیه و الغربیه یکاد زیتها یضیء و لو
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لمتمسسه نار نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضرب اهلل االمثال للناس
و اهلل بکل شیء علیم.
مقصود از اجتماع در این ایام معلوم است که شنیدن امور دینیه است و برای
متدین شدن است و بدیهی است که خاصیت دیگری ندارد ،خرید و فروشی
اینجا نمیشود ،مقصود شنیدن امور دینیه است و شنیدن امور دینیه هم حاصلی
ندارد مگر آنکه آدم عمل به مقتضای آن بکند اگر نکند شنیدنش هالکت
است برای او ،وبال میشود برای او و حجت بر او تمامتر میشود؛ پس برای
متدین شدن است.
از جمله امور تدین یکی این است که اینطوری که حرکت میکنید ،اینطور
بد طوری است .زن و مرد داخل هم شدن ،یک زن در میان چهار مرد بنشیند
و هی هجوم آوردن بد حکایتی است ،خوب نیست .پس زنها یک گوشه
باشند همه داخل هم ،مردها هم یک گوشه ،داخل زنها ننشینند .مردها هم
یکقدری مراعات بکنند ،یکی پیش روی او تربت است ،یکی قرآن است.
روی هم ریختن و پا روی تربت گذاردن ،پا روی قرآن گذاردن خوب نیست.
چه خبر شده است! به مالیمت ،درست ،آرام ،قرآنها را لگد مکنید ،تربتها
را لگد مکنید ،جا به یکدیگر بدهید ،جای یکدیگر را تنگ مکنید تا متدین
باشید.
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باری ،سخن در ایام گذشته در فقره سوم این آیه بود که خدا میفرماید یوقد
من شجره مبارکه زیتونه ال شرقیه و ال غربیه و به جهت اینکه جمعی به مسجد
میآیند که پیشتر نمیآمدند ـ فرصت نمیکردند که نمازی بکنند ،جمع
شوند بشنوند ـ از این جهت یکپاره مقدمات گذشته را باید بگویم .از این
جهت عرض کردم که خداوند خلق خود را دو گونه آفریده :یک طبقه از
آنها اهل وصولند و آنها کسانیند که به مسأله میرسند و رسیدهاند و یک
طبقه از آنها اهل فصولند ،از دور باید استدالل براشان کرد و باید با دلیل و
برهان مطلب را حالیشان کرد تا بفهمند .همهجای عالم همینطور است یکی
در یزد هست یزد را میبیند ،یکی در یزد نیست باید با دلیل و برهان حالی
او کرد که یزدی هست ،قافله به آنجا میرود و از آنجا میآیند ،تا بفهمد.
حاال جمیع امور عالم همینطور است حتی نور خداوند عالم هم همینطور
است و او از همه اعلی است .پس جماعتی هستند که به نور خداوند عالم
رسیدهاند و نور خدا را درک میکنند و میبینند و جماعتی هستند که به نور
خداوند نرسیدهاند و باید با دلیل و برهان درک کنند .پس برای جماعت اول
فرمود اهلل نور السموات و االرض پس آنها چشم باز کردهاند و در آسمان و
زمین بجز خداوند چیزی نمیبینند .عرض کردم پیشترها ،که نور چیزی است
که خود پیدا باشد و پیداکننده چیزهای دیگر هم باشد .حاال میفرماید اهلل
نور السموات و االرض یعنی خداوند عالم خود پیداست و هرچه غیر از او
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است که پیدا شده به نور او پیدا شده .پس خداوند نور آسمان و زمین است
به جهت اینکه خدا خودش پیدا و پیداکننده ماسوا است .پس چه کالم از این
داللتش بیشتر؟ چه بیانی از این مناسبتر و بهتر که خدا خودش فرموده و نور
بر صاحب دیده مخفی نخواهد ماند.
و اما برای جماعت دویم مثل میآورد خدا که مثل نوره کمشکوه فیها
مصباح المصباح فی زجاجه مثل نور خدا مانند مشکوتی است ،مانند آن طاقی
است که در آن طاق چراغی است و آن چراغ در مردنگی است ،و اینها را
بطور اختصار عرض میکنم چراکه مدتها بود قریب به یکسال که اینها را
شرح کردهام؛ حاال بطور اختصار عرض میکنم که پستای سخن به دست
بیاید .بعد از آن میفرماید الزجاجه کأنها کوکب دری آن مردنگی گویا
کوکبی است دری ،ستارهای است مانند در صاف و براق و با تأللو .و آن
مردنگی را عرض کردم در یک معنی مقام امیرالمومنین است صلواتاهلل و
سالمه علیه و خداوند بنا گذارده در این فقره که فضائل علی بن ابیطالب را
بیان کند و فرموده که آن بلوری و آن شیشهای که بر روی آن چراغ گذارده
شده کوکبی است دری .کوکب به معنی ستاره است ،به معنی نجم است
خدا میفرماید بالنجم هم یهتدون به ستاره مردم هدایت مییابند ،این یعنی
چه به ستاره هدایت مییابند؟ هیچکس به ستاره نمازی ،روزهای ،عبادتی
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میفهمد؟ با این ستاره که بجز راهها را که چاروادارها پیدا میکنند کسی
دیگر چیزی دیگر پیدا نمیکند و خدا هم که نفرموده راههای این صحراها
را چاروادارها به ستارهها میشناسند ،پس معنی این چیست که به ستاره
هدایت مییابند؟ فرموده پیغمبر صلواتاهلل و سالمه علیه و آله مثل اصحابی
کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم مثل اصحاب من مثل ستارگان است بایهم
اقتدیتم اهتدیتم به هریک از آن ستارهها که اقتدا کنید هدایت مییابید و خود
آن بزرگوار در میان ستارگان مانند آفتاب تابان است و معلوم است که تا
آفتاب هست ستارگان پنهانند چون آفتاب غروب کرد ستارگان اسباب
هدایتند .همچنین مادام که آفتاب نبوت طالع است اصحاب او را نمایشی
نیست و اسباب هدایت نیستند لکن وقتی آفتاب غروب کرد ستارگان ظاهر
میشوند و آنها اسباب هدایت میشوند .فرمودند اصحاب من چون ستارگانند
به هریک اقتدا کنید هدایت مییابید ،عرض کردند من اصحابک؟ فرمود اهل
بیتـی و کسی خیال نکند این تأویلی است برای حدیث و اهل بیتی که صد و
صدوپنجاه سال و دویست سال بعد از او آمدهاند چگونه اصحاب پیغمبر
شدهاند ،و اصحاب آنانند که مصاحب کسیاند و همراه کسیاند .به ظاهر
چنان مینماید که اصحاب همان صحابهایند که دور پیغمبر بودند و این
تأویلی است که اهلبیت اصحاب باشند ،نه چنین است بلکه در حقیقت ائمه
طاهرین علیهم السالم اصحابند بدلیل اینکه سنی و شیعه اتفاق دارند که
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خداوند اول خلقی که آفرید وجود پاک محمد صلی اهلل علیه و آله بود و
خداوند او را به روایتی صدهزار دهر و به روایتی هزار هزار دهر قبل از
موجودات آفریده و به اجماع جمیع شیعیان اهلبیت پیغمبر از نور و از طینت
پیغمبرند اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده در زیارت ایشان
میخوانی من شهادت میدهم و اعتقاد من این است که نور و روح و طینت
شما یکی است .پس در آن عالم باال که هنوز نه لوحی بود نه قلمی ،نه عرشی
بود نه کرسی ،نه دنیایی نه آخرتی ،نه ملکی و نه پیغمبری ،اصحاب پیغمبر
که بودند در آنجا بجز آلمحمد علیهم السالم ؟ آنهایند که مصاحب آن
حضرتند در همهجا ،در همه عالمها .و فرمود مثل اصحابی کالنجوم بایهم
اقتدیتم اهتدیتم یعنی همان اصحابی که هزار هزار دهر قبل از موجودات
بودهاند تا این دنیا ،آنها چگونه میشود که اصحاب نباشند؟ پس حقیقت
اصحاب آنگونه اصحاب است که هزار هزار دهر با او بودهاند نه اصحابی که
یکی ده سال با او بوده یکی هشت سال ،یکی کمتر یکی بیشتر .و اگر دل
مردم آرام بگیرد میگویم عجاله در حضرت امیر و حسنین علیهم السالم تو
را سخنی نیست ،پس اینها که اصحابند و مانند نجوم ،اگر اقتدا به این سه
کردی اطاعت باقی بر تو واجب میشود .باری ،ائمه طاهرین به منزله
ستارگان هستند هرگاه کسی اقتدا به ایشان کرد نجات خواهد یافت .پس
میفرماید الزجاجه کأنها کوکب دری آن مردنگی که مقام والیت است و
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نوع والیت از آن مطلوب است مانند کوکبی است دری ،مانند ستارهای است
که مانند در صاحب تأللو و صفاست.
بعد از آن خداوند در صدد این برآمد که آن چراغ روشناییش از چه پیدا شده،
از چه درگرفته؟ ماده آن چراغ چهچیز است؟ روغن آن چراغ از کجا است؟
از این چراغ که فرموده ،هر چراغی که مقصود نیست .این چراغ چراغ نبوت
است ،خواست بفرماید این چراغ از چه روشن شده و خدا میخواهد فضائل
پیغمبر را بفرماید و کیفیت ایجاد پیغمبر را بیان بفرماید پس ابتدا فرمود و
ظاهر پیغمبر را بیان کرد ،بعد از آن باطن پیغمبر را .پس اول ظاهر پیغمبر را
فرمود که یوقد من شجره مبارکه زیتونه ال شرقیه و ال غربیه این قرآن معمایی
است که بجز علمای آلمحمد کسی دیگر سر از آن بیرون نمیآورد و
نمیتواند این را درست بفهمد .نه خیال کنید که درس بدهند یا عربیدانی
میفهمد این قرآن را ،حاشا ،حیران ماندهاند مفسران ،چیزی به گمان خود و
به حسب ظاهر عربیت میگویند و مطلقا از معنی قرآن اطالعی ندارند .حاال
در اینجا خدا مثل به چراغ زده لکن مقصود از چراغ پیغمبر است و خواسته
اینطور معما بگوید .هیچ میدانید خدا چرا قرآن را معما کرده؟ سرش این
است که خداوند عالم جلشأنه در علم سابق خود میدانست که بعد از پیغمبر
صلی اهلل علیه و آله حق ائمه را غصب میکنند و میدانست که دشمنان عترت
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طاهره بعد از پیغمبر در صدد باطلکردن دین پیغمبرند و در صدد تحریف
کتاب خدایند و همشان ابطال آلمحمد است .خداوند چون این را دانست
در قرآن فضائلی چند برای عترت طاهره در ظاهر فرمود و در قرآن فضائلی
چند برای عترت طاهره در باطن فرمود .آنچه را که در ظاهر فرمود به جهت
این بود که حجت بطور مطلق تمام شود .پس آیاتی چند را بطور ظاهر گفت
و آیاتی چند را بطور معما ،بعد از آنیکه پیغمبر از دنیا رفت حضرت امیر در
خانه نشست و بطوری که خدا میخواست جمع قرآن فرمود و آن را در
گوشه ردای مبارک بست ،تشریف برد به مسجد فرمود این است کتاب خدا.
آنها که میدانستند در قرآن چه افتضاحی برای منافقین است و چه فضائلی
برای امیرالمومنین ،به حضرت عرض کردند که ما را حاجتی به کتاب تو
نیست .فرمودند دیگر آن را نخواهید دید ،گفتند نمیخواهیم .برد و مخفی
کرد و آنها در زمان ابیبکر متصدی جمع قرآن نشدند ،هرچه به ابیبکر گفتند
بیا جمع کن گفت کاری که پیغمبر نکرده من نمیکنم .قرآن هم جمع نشده
بود ،آیه آیه نازل میشد ،ده آیه ده آیه نازل میشد ،سوره سوره نازل میشد
و تا آخر عمر پیغمبر جمع نشد قرآن .این اصحابی و مالزمین خدمتی که
بودند هرکسی قدری از قرآن را حفظ داشت یا مینوشت یا نمینوشت ،بسا
آنکه آیهای امروز نازل میشد فردا آیه دیگر نازل میشد ،حضرت میفرمودند
این آیه را بردارند و پیش و پس میشد .پس در زمان پیغمبر جمع نشد ،در
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زمان ابیبکر هم ابوبکر گفت من کاری که پیغمبر نکرد نمیکنم ،اظهار
تدین خواست بکند و مردم غافل از اینکه مکر میکند! مقصود چیز دیگر
بود ،ابیبکر خیلی از عمر و عثمان در طور خودش محکمتر بود ،گفت من
جمع نمیکنم مقصودش این بود که این مردمی که حفظ کردهاند قرآن را یا
میمیرند یا در غزوات کشته میشوند ،اگر کسی یک تکه هم دارد توی خانه
کمکم مندرس میشود و دین و کتاب بکلی تمام میشود .چون میخواست
بکلی دین را برطرف کند گفت من کاری که پیغمبر نکرده نمیکنم اسمش
را اطاعت پیغمبر گذارد و جمع نکرد .مثل خیلی از کارهای مردم این زمان،
کار خالف شرع میکنند و اسمش را اجاره میگذارند صورتش را میگوید
صیغه خواندهام .میگوید ضامن شدهای از عهده بر آی .اصل ضمانت از دین
است ،حاال یک کلمه دینی روش میگذارند از برای اینکه بتوانند
محکمکاری بکنند اما باطنش خراب است .اجاره داده لکن خم شراب را،
حاال میگوید اجاره دادهام و مالاالجاره میخواهم .بابا! آن اجاره که خدا
و پیغمبر قرار گذاردهاند اجاره مال حالل است و در معامالت اینگونه
معامالت را سحت میگویند .حاال او هم همینطور گفت من کاری که
پیغمبر نکرده نمیکنم ،من بدعت در دین نمیگذارم .مردکه! راست است،
بدعت نباید گذاشت لکن این بدعت نیست .خالصه ،قرآن را جمع نکرد.
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بعد از آن در زمان عمر آمدند پیش عمر که قرآن را جمع کند .چون در زمان
عمر بسیاری از اصحاب متفرق شدند ،اغلب این جنگها در زمان عمر شد،
خیلی بالد روم هند فرنگ ،اینها همه در زمان عمر تسخیر شد به معجز پیغمبر
و سیاست آن حضرت؛ از این جهت اصحاب هم در بالد متفرق بودند .قدری
مردند ،جمع کثیری کشته شدند که از پیغمبر شنیده بودند و ضبط کرده
بودند و پیغمبر از میانه رفت و آن باقی هم که متفرق شدند مردم وحشت
کردند که دیگر دینی باقی نماند ،آمدند التماس کردند پیش عمر که قرآن را
جمع کن برای ما .عمر دید که مایه افتضاح است ،بناش شد که قرآن را جمع
کند .زید نامی را مباشر کرد به او گفت که بنشین و قرآن را جمع کن و
منادیش ندا کرد که هرکس هرچه از قرآن دارد بیاورد .هرکسی یک ورقی،
یک صفحهای میآورد یا حفظش بود میگفت .لکن کلک در آوردند ،گفتند
هرکس هرچه از قرآن میآورد دو شاهد عادل باید شهادت بدهند که این از
قرآن است .اصل صورت مسأله نامربوط است ،کسی نگفت به این احمق
ای مردکه! این قرآنی است که پیغمبر به اعجاز برای مردم آورد ،تو میگویی
دو شاهد عادل باید شهادت بدهند که این از قرآن است! هرکس شاهد
میآورد قبول میکردند ،و این را وسیله کرد که هر جایی که فضائل
امیرالمومنین هست شاهدها را جرحشان بکند از اینجهت هرچه فضائل بود
که شهود شهادت دادند وا زدند و هرچه عیب دشمنان بود وا زدند و هرچه
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نفهمیدند وا گذاردند .خدا چون این را میدانست قرآن را معما نازل کرد،
همه آیات قرآن معما است.
حاال از جمله آنها یکی این است که فرموده مثل نور خدا مانند آن طاقی است
که در آن طاق چراغی باشد که بر آن چراغ مردنگی باشد .عرض کردم آن
طاق وجود شیعیان است و در آن طاق مردنگی است که والیت ائمه طاهرین
است و در آن مردنگی چراغی است که نور نبوت باشد و در اندرون آن چراغ
آتش پنهانی است که نور توحید خدا باشد .پس همان شیعه که راه میرود در
روی زمین جامع جمیع مراتب است ،همان مشکوتی است که در اندرون او
نور والیت است که در اندرون آن مردنگی چراغ نبوت است که به آتش
توحید درگرفته شده .شیعه که در میان مردم راه میرود همینطور مثل نور
خداست پس کأنه خدا فرموده مثل نور خدا آن شیعه کاملی است که دارای
مرتبه توحید و دارای مرتبه نبوت و دارای مرتبه والیت است ولکن با وجود
این ،همهکس میداند که آن طاق مردنگی نیست و آن مردنگی چراغ نیست
و آن چراغ آتش پنهانی نیست .پس این مثلی است که خدا زده ،عرض کردم
تا همهکس بدانند که شیعه امیرالمومنین امام نیست ،پیغمبر نیست ،خدا
نیست ولکن نور امیرالمومنین در دل او است .نمیبینی ولی امیرالمومنین
است صاحب علم امیرالمومنین .همچنین در اندرون او علم نبوت است .آیا
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نشنیدهای که فرمودند سلمان دانست علم محمد و علی را و علم توحید را.
آن علم علی مردنگی است ،و علم محمد آن چراغی است که در اندرون
مردنگی است و علم توحید آن آتشی است که در اندرون آن چراغ در گرفته.
پس شیعه که راه میرود همینطور نماینده همه این مراتب و دارای جمیع
این مراتب است از این جهت او مثل نور خداست این است که فرمود اتقوا
فراسه المومن فانه ینظر بنور اهلل مومن با نور خدا نگاه میکند اینطور نور
خدا میشود و مثل نور خداست در میان مردم چون مثل نور خداست در میان
مردم جمیع معامالت با او معامالت با خدا میباشد .فرمود من اذی لی ولیا
فقد بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها خدا میفرماید هرکس اذیت کند اولیای
مرا چنان است که او به جنگ من آمده و مرا به سوی محاربه میخواند و این
نیست مگر به جهت اینکه همان وجود او که در میان مردم است آیت
خداست و مثل نور خداست چنین مومنی .حضرت عیسی فرمود جالسوا من
یذکرکم اهلل رویته پس چنین کسی مثل نور خداست که در میانه راه میرود
پس گفتار آن کس گفتار خداست کردار آن کس کردار خداست ،رفتار
مومن رفتار خداست از این جهت سرور او سرور خداست حزن او حزن
خداست ،مرض او مرض خداست ،گرسنگی او گرسنگی خداست تشنگی
او تشنگی خداست .از پیش خود عرض نمیکنم فرمودند در حدیث که در
روز قیامت بندهای را میآورند خدا میفرماید من از تو طعام خواستم به من
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ندادی .بنده عرض میکند تو اجل از آنی که طعام بخواهی ،میفرماید فالن
بنده من از تو طعام خواست ندادی .بندهای را میآورند به او میفرماید من از
تو آب خواستم چرا به من ندادی؟ عرض میکند تو اجل از آنی که آب
بخواهی ،میفرماید فالن بنده من از تو آب خواست ندادی .بندهای را
میآورند به او میفرماید من مریض شدم چرا عیادت من نکردی؟ عرض
میکند تو اجل از آنی که مریض شوی ،میفرماید فالنبنده من مریض شد
عیادت او نرفتی .پس معلوم شد که مومن چون دارای این مراتب شد خود او
میشود مثل نور خدا در میان مردم .پس محبت او محبت خدا میشود بغض
او بغض خدا میشود .حاال که چنین شد الزم نکرده که خدا شده باشد .این
را دانسته باشید که از حاال تا آخر ماه خیلی از اینگونه حرفها میآید ،این در
دست شما باشد دیگر هر روزه تکرار نمیکنم .هرگز هیچ مخلوقی از پیغمبر
آخرالزمان تا ادنای خلق ،احدی به ذات خدا نمیرسد ،هیچکس خدا نمیشود
و آن جماعتی که میگویند از عبادت میتوان خدا شد و میگویند «از
ریاضت میتوان اهلل شد» مذهب نصاری است ،مذهب صوفیه است که بولس
اختراع کرده در میان آنها و نصاری صوفی شدند و بعد از آن اسالم هم که
آوردند باز آن شبهههای بولس در ذهنشان ماند و چون منصرف شدند از
امیرالمومنین آن شبههها قوت گرفت و آن ادعاهای خام را کردند که مرشد
خدا میشود .گفتند «از ریاضت میتوان اهلل شد» و گفتند «انا اهلل بال انا» و
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گفتند «لیس فی جبتی سوی اهلل» اصل این شبهه از نصرانیان بود ،بعد آمد در
اسالم و در میان سنیان پهن شد ،بعد به شیعیان هم سرایت کرد به جهت
معاشرتی که با آنها کردند و از اینگونه مزخرفات این شیعیان هم گفتند واال
بنده ذلیل خاضع خاشع که مالک نفع خود نیست ،مالک ضرر خود نیست،
مالک موت و حیات خود نیست نمیتواند خدا بشود .هرچه ریاضت بکشد
بنده ذلیل ،خدای جلیل نخواهد شد ولکن به جایی میرسد که مظهر نور
خدا میشود معامالت با او معامالت با خدا میشود ،دوستی با او دوستی خدا
میشود دشمنی با او دشمنی خدا میشود ،صله او صله خدا میشود .فرمودند
هرکس که نمیتواند به زیارت ما اهل بیت بیاید ،پول ندارد یا راه مغشوش
است یا عالقه چندی دارد که در قوهاش نیست زیارت امام حسین دلش
میخواهد و ممکنش نیست ،عزم بکند که به زیارت یکی از شیعیان صالح
ما برود که میداند انقطاع بسوی ما دارد ،بخصوصه به زیارت او برود
هیچطور هم نمیشود نه از برای غرضی بلکه خالصا لوجه اهلل ،محض زیارت
خدا ،محض زیارت آل محمد .فرمودند اگر زیارت کند برادر صالح خود را
ثواب زیارت ما برای او نوشته میشود .ثواب زیارت ایشان میدانید چیست؟
من زار الحسین بکربال کمن زار اهلل فی عرشه مثل اینکه خدا میفرماید
هرکس به زیارت برادر مومن خود رود که ایای زرت و ثوابک علی پس
معلوم شد که زیارت مومن زیارت خداست .و فرمود هرکس از شما
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نمیتواند صله و پیشکشی برای ما بیاورد ـ یا اینکه راه دور است یا استطاعت
آوردن ندارد ـ صله ببرد از برای یکی از برادران مومن خود هلل و فیاهلل خالصا
لوجه اهلل ثواب صله ما در نامه عمل او نوشته میشود .معلوم است صله ایشان
هم صله خداست ،دست خدا هستند صله را که به دست ایشان دادی به دست
خدا دادهای و این نیست مگر به جهت اینکه این مومن پیدایی خداست در
روی زمین ،مومن ذکر اهلل است در روی زمین ،مومن ذکر پیغمبر و ذکر
آلمحمد است علیهم السالم  .تعجب مکنید همه دنیا همینطور بوده است
و هست .یکتا روضهخوانی باالی منبر است ،یکتا یاوری،
سلطانی )]15[]15[(،سربازی آن گوشه مسجد نشسته ،به محضی که
چشم این روضهخوان به او افتاد ،میگوید خدایا تیغ پادشاه اسالم را بران
گردان .تا چشمش به این سلطان افتاد ذکر سرتیپ را در این دید ،ذکر یاور
را در این دید ،ذکر امیرتومان را در پیشانی این دید ذکر پادشاه را در پیشانی
این سلطان دید ،واقعا یاد پادشاه میآید و به همین احترام پادشاه را داشته.
حاال بگو ببینم شیعه کامل امیرالمومنین انقطاعش برای امیرالمومنین و پیغمبر
و خدا کمتر است از انقطاع این سلطان در نزد پادشاه؟ حاشا! این برای ماهی
ده تومان این خدمت را میکند و او خالصا مخلصا خدمت میکند .در جبهه
این عکس پادشاه و نام پادشاه پیداست ،به محض دیدن اگر روضهخوان
خواند نام پادشاه را چگونه در جبهه مومن نام خدا ثبت نباشد؟ نام پیغمبر و
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امیرالمومنین ثبت نباشد؟ فرمودند جالسوا من یذکرکم اهلل رویته لکن وقتی
از دیدن مومن به یاد خدا میافتی که خدا را بشناسی .اگر تو نشناسی خدا را
از دیدن او به یاد خدا نمیافتی مثل اینکه میروی توی کاروانسرا مردکه
هندی را میبینی و هیچ یاد عادلشاه هندی نمیافتی ،خبر نداری که
عادلشاهی هم هست نه هم میدانی سربازی دارد.
متأسفانه موعظه ناتمام است.
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