 7موعظه
تحت عنوان آیه مبارک:
فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذر
قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون

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

بسم الله الرحمن الرحیم
*« مجلس اول »*
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و الصلوه و السالم 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 در کتاب مبارک خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
چون دأب ما این بود که در هر سال چون ماه محرم میشد بنای ذکر مصیبت
را میگذاردیم و از همان جایی که موعظه عرض سال به آنجا منتهی شده
بود بنا میکردیم و از همان پستا رشته سخن را میگرفتیم و سبک کالم را
تغییر نمیدادیم زیرا که حکیم از هر مطلبی هر مطلبی را میتواند بیرون آورد
حتی آنکه از پر کاهی میتواند جمیع مطالب حکمت را از توحید فمادون و
از اصول و فروع و از عرش و ما فیه را بیرون آورد زیرا که در هر چیزی معنی
هر چیزی هست

صفحه | 1

کل شیء فیه معنی کل شیء
فتفطن و اصرف الذهن الی

این است که فرمودند در حدیثی که عالم دروغ نمیگوید زیرا که از هر
کالمی هر مطلبی بخواهد میتواند اراده کند و از عهده آن بیرون میتواند
بیاید این مضمون حدیث شریف بود پس بنابراین بر همان سبک موعظه
گذشته رجوع میکنیم و آن این بود که خواستیم از این شریفه مطلب تازه
بیان کنیم و عرض کردم که این قرآن کالم خداست و کالم هر صاحب
کالمی به قدر پایه او است و خدای عزوجل میفرماید فاعلم انما انزل بعلم
اهلل که ترجمه ظاهرش این است که بدانکه قرآن نازل شده است به علم خدا
و علم خدا را نهایت نیست پس از برای معانی قرآن هم نهایت نیست و این
قرآن را با همه این معانی بر حضرت پیغمبر 9نازل کرد و فرمود تبارک الذی
نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا مبارک است خدای آن چنانی
که نازل ساخت قرآن را بر بنده خود تا باشد از برای عالمها ترساننده و عالمها
به طوری که حضرت صادق 7میفرماید خداوند عالم را هزار هزار عالم
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است و هزار هزار آدم که این عالم آخری آن عالمهاست و این آدم آخری آن
آدمها است و حضرت پیغمبر 9با این قرآن در هر عالمی به لباس اهل آن عالم
درآمد و به لغت اهل آن عالم این قرآن را بر آنها خواند و آنها را ترسانید
چنانکه میفرماید ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه نفرستادیم هیچ پیغمبری
را مگر به زبان قومش و هر عالمی باالی هر عالمی غیب است نسبت به آن
عالم پایین خود پس این عالم خاک کثیفترین عالمهاست و آن حضرت در
این عالم از وراء هزار هزار حجاب یک از یک غلیظتر به زبان عربی این قرآن
را بر امت خود خواند و در سایر عالمها قرآن را خواند به لغت اهل آن عالم
و به لغت غیب این عالم و غیب غیب این عالم و هکذا پس از برای قرآن در
هر عالمی معنی است مناسب آن عالم مثال ارض این عالم زمین ظاهری است
و سمائش آسمان این عالم است و اما در عالم باالی این عالم معنی آسمان و
زمین چیز دیگری است مناسب آن عالم پس از برای قرآن در هر عالمی هزار
هزار ظاهر و هزار هزار باطن و هزار هزار تأویل و هزار هزار تأویل باطن و
هزار هزار باطن باطن و باطن تأویل و ظاهر ظاهر است پس از برای هر آیه
از آیات قرآن معنیهای التعد و التحصی است چرا که کالم کالم خداست و
حامل آن حضرت پیغمبر است 9و عالم آل محمد ممکن است او را بیان
معانی قرآن به قدر رتبه و پایه خود زیرا که فرمودند نحن خزان علم اهلل و
شیعتنا خزنه علومنا یعنی ماییم خزینههای علم خدا و شیعیان ما خزینههای
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علم مایند لکن علومی را که@ میتوانند متحمل شوند نه علم نبوت و نه
علم امامت را و اما سایر علوم را که متعلق به ملک و ملکوت و جبروت
است همه را میتواند متحمل شود و تفاوت درجات علماء آل محمد تفاوت
علم ایشان است به تفاسیر قرآن چه از راه طول یعنی یک آیه را تفسیر میکنیم
مناسب این عالم جسم و همان آیه را معنی دیگر کنیم مناسب عالم باال و
همچنین تا عالمی که حقیقت حضرت پیغمبر و آل اوست سالم اهلل علیهم و
چه از راه عرض یعنی در یک عالم به حسب پهنا و آب را به معنی چوب و
زمین را به معنی آسمان بگیریم و مناسبات آن و مناسب است که تفسیر کنیم
قرآن را به هر معنی که بخواهیم و شاهد آوریم از کتاب و سنت و آفاق و
انفس و دلیل عقلیه پس چه حاجت است که تغییر دهیم سبک کالم را پس
از همان پستا بیان میکنیم بدون تغییر ولکن یک تغییر میدهیم و آن این است
که روضهخوان اوال فضیلت گریه در مصیبت حضرت سیدالشهدا را ذکر
میکند و میرود نزد ذکر مصیبت ولکن ما از همین آیه بیرون نمیرویم و
اوال معنی فارسی آیه را ذکر میکنیم تا کسانی که عربی نمیدانند با آنها که
میدانند یکسان شوند و همین که یکسان شدند در معنی آیه شریفه آن وقت
به قدر فهم خود و معرفت خود مطلب میفهمند چرا که مطلب فهمیدن دخلی
به عربیت ندارد چه بسیار نامالئی که مطلبهای بلند از این حرفهای عامیانه
میفهمد که مالهایی که هفتاد سال درس خواندهاند نمیفهمند پس میفرماید
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چرا از هر جماعتی چند نفری بیرون نمیروند تا طلب دانش کنند در دین
خدا تا چون برگردند به سوی قوم خود بترسانند آنها را شاید آنها هم حذر
کنند و بترسند این است معنی ظاهر آیه پس شدید با کسانی که عربی میدانند
یکسان حال تا چه کند معرفت شما اما فضیلت گریه این است که مراد از
دین سیدالشهداء است صلوات اهلل علیه و آن حضرت است اصل دین و فرع
دین و مأوی و منتهای دین چنانکه میخوانی در زیارت جامعه ان ذکر الخیر
کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه اگر ذکر شود خیری در
هر زمانی و مکانی شمایید اصل آن خوبی و فرع آن و بازگشت آن خوبی به
شما است و منتهی میشود به سوی شما و حضرت امیر 7میفرماید انا صلوه
المومنین و صیامهم و حجهم و جهادهم یعنی منم نماز مومنین و روزه ایشان
و حج ایشان و جهادشان و حضرت صادق میفرماید نحن اصل کل خیر و
من فروعنا کل بر یعنی ماییم اصل هر خیری و از فروع ما است هر نیکی و
اعظم خیرات دین است پس سیدالشهدا 7اصل دین است و فرع دین و معدن
دین و بازگشت دین به سیدالشهدا است و دین آخر میرسد به آن حضرت
آیا نمیبینی که نور آفتاب اصلش آفتاب است و فرعش هم آفتاب و بازگشتش
به آفتاب و نهایتش هم آفتاب و خدا فریضه کرده که ماها بیرون رویم از
وطنهای عادات و طبیعتها و ناموسها و شهوتها و الحادها و کفرها و
شقاقها که منازل دوری از حق است به سوی دین و طلب دانش کنیم از
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سیدالشهدا و توجه کنیم به آن حضرت و از جمیع خیاالت بیرون رویم
نمیبینی که در مجلس مصیبت آن حضرت که مینشینی اگر به کلی متوجه
آن حضرت نشوی اگر هزار روضهخوان درست بخواند و به رقت و حالت
عزا اصال به تو اثر نمیکند نمیبینی که آیینه برابر روی تو تا رنگهای خودی
و اعوجاج و رنگها و غبارها را از خود دور نکند حکایت روی تو را نمیکند
وقتی که صفا یافت و از خود دست برداشت مو به مو صورت تو را حکایت
میکند و خودش از میان محو میشود به کلی تو را مینمایاند و به زبان حال
میگوید:
ز بس بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من
تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته
به نحوی که بر غیر هم بیان میتواند بکند و خطا هم نمیکند پس شما هم
هرگاه به کلی حواس خود را جمع کنید و با دل ساکن و مطمئن و آرام
گوش دهید منتفع میشوید و مطلب را درک میکنید زیرا که این مطالب
مشکلترین مطالب است و اگر اول مطلب را بشنوید و میانش را در خیالی
دیگر باشید نه خود میفهمید و نه مرا حالت گفتن میماند چون این مطالب
ما به هم پیوسته است و به یک روز و دو روز هم تمام نمیشود بلکه یک
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روز بیایید و یک روز نیایید باز نمیفهمید و این نه از باب این است که طالب
جمعیت و ازدحام باشم این معلوم است و این را کسی گمان نمیکند و اال
سالی هشت ماه نمیرفتم گوشه لنگر منزل کنم پس باید امتثال امر خدا را
نمایید و از شهرهای دوری از خدا نفور کنید و بیرون روید و توجه به
سیدالشهدا کنید و مطلع شوید بر مصائب آن حضرت و فضائل آن حضرت
را بشنوید تا آنکه عظم شأن آن حضرت در دل شما جا گیرد و منور و روشن
گردد دلهای شما و تعلم گیرید از آن حضرت تا آنکه چون برگردید به قوم
خود و آنهایی که نیامدهاند و نیاموختهاند بترسانید آنها را و هدایت کنید
ایشان را پس شفیع ایشان شوید در قیامت شاید ایشان هم حذر کنند و بیرون
روند از وطنهای دوری از حق و از طبقات جهنم این را بدانید تا جان در بدن
نباشد هزار او را سیخ کنی واذیت کنی و حرکت دهی که حرکت نمیکند
و متأثر نمیشود این است که خدای عزوجل به پیغمبر 9میفرماید و ما انت
بمسمع من فی القبور یعنی نمیشنوانی کسانی را که در قبرهای عادت و
طبیعت و سایر قبرستانها که منازل شیاطین است منزل دارند و عالمت جان
متأثرشدن است شما هم اگر جان دارید باید از مصائب متأثر شوید پس
عالمت روح االیمان و عالمت اینکه طلب دین میکنید و روح االیمانی در
شما یافت میشود گریه کردن بر آن حضرت است و به جهت این فرمودند
مذکور نمیشوم نزد هیچ مومن و مومنه مگر اینکه میگرید و مغموم میشود
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از برای مصائب من چگونه چنین نباشد و حال آنکه او جان جانها است و
زندگانی جان به دل است پس آن حضرت دل است و هر وقت که ذکر شود
که تیر یا نیزه یا خنجر بر آن حضرت خورده بعینه بر دل صاحبدل و صاحب
ایمان خورده پس عالمت حیات و زنده دل بودن آن است که متأثر شوید و
بر شما مصائب آن حضرت اثر کند چنانکه زخم تیر و نیزه بر دل کسی اثر
میکند و معنی گریه این اشک ریختن نیست بلکه دل به منزله تنور است و
ذکر مصیبت مثل آتش است که در تنور مشتعل شود و این چشم به منزله
دودکش است که آن حرارت دل به چشم تأثیر میکند چنانکه عرب
میگوید الاسخن اهلل عینیک یعنی گرم نکند خدا دو چشم تو را یعنی نگریاند
دو چشم تو را پس طبیعت ،آب و نمکی آماده دارد که همین که آن حرارت
به هیجان میآید این آب شور را از چشم بیرون میکند که آن حرارت آسیبی
به چشم نرساند پس این اشک چشم باعث تسلی و فرو نشستن آتش اندرونی
است که آب آتش را فرو نشاند و نمک پیه چشم را حفظ کند که آب نشود
پس حقیقتا گریه آن حضرت آتش دل است که به هیجان آید و همان حزن و
اندوه گریه است خواه اشک جاری شود یا نشود پس مومن به محض شنیدن
اسم سیدالشهدا و مصیبتی که با آن حضرت روی داده محزون میشود و
الزمه محبت همین است که در شادی ایشان شاد باشی و در اندوه ایشان
اندوهناک این است عالمت ایمان واهلل هزار مرتبه کلمات اسالم را بر زبان
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جاری بکنی و دلت خالی از دوستی ایشان باشد و به حزن ایشان محزون
نشود و به شادی ایشان شاد نشود هیچ نفع ندارد آیا هیچ فخر در این هست
که کسی تو را بشناسد که فالن پسر فالنی یا کسب تو فالن است بلکه فخر
در دوستی تو است و محزون شدن در حزن تو و شاد شدن در شادی تو واهلل
جمیع اهل تسنن و منافقین شهادت دادند بر توحید و نبوت بلکه به والیت و
این شهادت و اقرار را اجر رسالت قرار نداد بلکه فرمود الاسألکم علیه اجرا
اال الموده فی القربی سوال نمیکنم شما امت را مزدی بر این تبلیغ رسالت
مگر دوستی ذوالقربی را پس کمال در محبت ایشان است و بستگی ما به
ایشان و ربط به ایشان و از برای حضرت پیغمبر 9دو مقام است مقام باطن
نبوت و مقام ظاهر نبوت و مقام باطنی آن حضرت اعظم است از باطن والیت
و از این باب است که فرمودند حسین منی یعنی حسین جزو من است زیرا
که باطن والیت استمداد میکند از باطن نبوت چنانکه کرسی کسب نور
میکند از عرش از هفتاد رسد یک رسد و اما ظاهر نبوت طلب مدد میکند
از باطن والیت و یک جزء است از هفتاد جزء از باطن والیت لهذا فرمود و
انا من حسین یعنی منم جزء حسین به جهت آنکه ظاهر حضرت پیغمبر9
توجه دارد به باطن سیدالشهدا چگونه توجهی که اعظم توجهات است و هیچ
یک از ماسوی اهلل مثل آن حضرت توجه به سیدالشهدا ندارد پس حزن آن
حضرت هم بر سیدالشهدا اعظم از جمیع ماسوی اهلل است و تفاوت خضوع
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آن حضرت بر سیدالشهدا مثل تفاوت خود آن حضرت است بر سایر خلق آیا
نمیبینی که خداوند آن حضرت را عبداهلل نامیده در جایی که میفرماید لما
قام عبد اهلل کادوا یکونون علیه لبدا و حضرت سیدالشهدا ابوعبداهلل است و
پدر بنده خدا است و نگریست آن حضرت بر سیدالشهدا مگر به جهت علم
آن حضرت به اینکه گریه بر سیدالشهدا موجب قرب به خداست واهلل با
محبت نمیسازد که کسی هدیه از برای محبوب خود بفرستد و بعد از آن از
برای آن گریه کند زیرا که همین گریه بر حسین معنی ال اله اال اهلل است یعنی
پشت به ماسوای حسین و روی به حسین که آن روی به خدا است حضرت
صادق 7میفرماید ما اجل مصیبتک عند من عرف اهلل یعنی چه بسیار جلیل
و بزرگ است مصیبت تو نزد کسی که خدا را بشناسد پس عارف به خدا
حقیقتا کسی است که توجه به سیدالشهدا کند این است که در ضمن آیه اذا
قیل لهم ال اله اال اهلل یستکبرون امام 7میفرماید یعنی هرگاه گفته شود به
ایشان که گریه کنید بر سیدالشهدا تکبر میکنند و خضوع@نمیکنند ظ@
و همچنین یکی دیگر از اصول دین محمد رسول اهلل است یعنی شهادت به
رسالت حضرت پیغمبر آن هم نیز گریه بر حسین است زیرا که حسین محمد
است 9و محمد 9حسین است پس معنی توجه به حضرت پیغمبر نیز توجه به
حسین است چنانچه توجه به خدا توجه به حسین بود زیرا که نور ایشان یکی
است در زیارت جامعه میخوانی اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم
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واحده طابت و طهرت بعضها من بعض و همچنین شهادت به والیت نیز گریه
بر سیدالشهداست یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و همچنین فروع
دین تو همه آنها گریه بر سیدالشهدا است زیرا که جمیع فروع دین ظاهر آنها
به جهت اصالح بدن تو است شارع مقدس تو را امر به طهارت فرموده به
جهت پاکیزگی خودت فرموده نماز کن به جهت مالیمی اعضایت روزه
بگیر به جهت رفع رطوبات و اثقال زکوه بده به جهت زیاد شدن مالت حج
برو به جهت مکرم شدن به جهت حفظ مواریث و همچنین جمیع شرایع از
کلی و جزئی آنها هر یکی را چندین خاصیت است که عاید خود تو میشود
در ظاهر حیوه دنیا و روح این اعمال توجه به حضرت سیدالشهداست صلوات
اهلل علیه حضرت امیر 7میفرماید انا صلوه المومنین و صیامهم منم نماز
مومنین و روزه آنها و در حدیث سلمان میفرماید من اقام الصلوه فقد اقام
والیتی یعنی کسی که برپا دارد نماز را بر پا داشته والیت مرا میفرماید
استعینوا بالصبر و الصلوه و انها لکبیره اال علی الخاشعین یاری جویید به صبر
و نماز یعنی به نبوت و والیت و آن نماز امر بزرگی است مگر بر خشوع
کنندگان و از این قبیل آیات و اخبار بسیار است کلیه میفرماید ان ذکر
الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و باز میفرماید نحن
اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و اعدائنا اصل کل شر و من فروعهم کل
فاحشه پس معلوم شد که سیدالشهداست اصل دین و فرع دین پس مردم
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مأمورند به تفقه در دین یعنی توجه به سیدالشهدا و خضوع و خشوع و
محزون شدن و گریستن بر آن بزرگوار صلوات اهلل علیه و اما ثواب گریستن
بر آن حضرت احادیث مختلفه رسیده است و اختالف اخبار به جهت اختالف
گریه کنندگان است پس بسا کسی که به سبب گریه او اگر به قدر بال
مگسی باشد باعث نزول رحمت بر جمعی کثیر میشود در دنیا و آخرت و
برزخ و میشوید گناهان آنها را اگرچه به قدر کف دریاها و عدد ستارگان
باشد و بسا کسی که نفع میدهد به خودش و اهل خانهاش یا خودش تنها یا
اهل محلهاش یا اهل شهر یا اقلیمی را یا کل روی زمین را نفع میدهد و بسا
کسی که نفع به او نمیدهد و اال پس یزید هم لعنه اهلل گریست بر آن حضرت
و رقت کرد بر اهلبیت اسیر آن حضرت در حال غفلت بلکه جمیع آن ثوابها
که در احادیث رسیده است از برای دوستان آن حضرت است و اما کفار هم
نفع دنیوی میبرند از گریه بر سیدالشهدا و بالیا از آنها دفع میشود و باعث
زیادتی متاع دنیای آنها میشود و اما مومن کار را به جایی میرساند که به
درجه شهدا میرسد و هم ثواب شهدا میشود بلکه آرزوی شهادت که کاش
من هم در آن روز در خدمت آن حضرت بودم و جان و مال خود را در راه
آن حضرت میدادم ثواب شهدای کربال در نامه عملش نوشته میشود چرا
که شهادت آن است که از جان خود در راه آن حضرت بگذری دیگر
میخواهد کشته بشوی یا نشوی و الزم نکرده است که هر که از جان
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گذشت واقعا کشته هم بشود بلکه اتفاق میافتد که کشته نشود و از جان
نثاران حساب شود ولکن عالمت راستی آن است که در عوض آن که جان
و مال صرف کنی گریه و زاری کنی هر روز نصرت کنی حضرت قائم را
عجل اهلل فرجه خطاب به آن حضرت میکند میفرماید فلئن اخرتنی الدهور
و عاقنی عن نصرک المقدور و لماکن لمن حاربک محاربا و لمن نصب لک
العداوه مناصبا الندبن علیک کل صباح و مساء و البکین علیک بدل الدموع
دما حسره علیک و تلهفا منک یعنی اگر روزگار به تأخیر انداخت مرا و باز
داشت مرا از یاری تو و نبودم محاربه کنم با کسی که با تو محاربه کرد و
دشمنی کنم با کسی که با تو نصب عداوت کرد حال تالفی آن را چه میکنم
نوحه میکنم بر تو هر صبح و شام و میگریم بر تو عوض اشک خون به
جهت حسرت و اندوه من بر تو و حضرت دروغ نفرموده و اغراق هم نگفته
بلکه حقیقتا همیشه عوض اشک خون میگرید در مصیبت سیدالشهدا پس
اگر ما هم نبودیم آن روز در چه وقت در وقتی ایستادند یکه و تنها در میان
میدان و بر نیزه خود تکیه فرموده بود و از یک طرف نظر میکرد به سوی آن
جماعت که مصمم قتل او شده بودند و میدید که آنها جمعیت کردند و پا
به بخت خود میزنند و دنیا و آخرت خود را به باد میدهند چنانکه اهل
تاریخ ضبط کردهاند جمیع آن گروه در مدت یک سال به جهنم واصل شدند
و احدی از ایشان باقی نماند چنانچه شخصی میگوید که ما شبی در کنار
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فرات منزل کردیم و اطاق کوچکی برای خود درست کردیم و چند نفر
بودیم یک نفر دیگر از راه رسید و اذن طلبید و بر ما داخل شد و حکایت
قاتالن سیدالشهدا 7در میان آمد گفتیم که الحمدهلل همه تمام شدند و احدی
از آنها باقی نماند آن مرد که بر ما وارد شده بود گفت چرا دروغ میگویید
من نیز از آنهایم که در آن لشکر حاضر بودم و هنوز آسیبی به من نرسیده
هنوز سخن او تمام نشده بود که چراغی که از روغن نفت روشن داشتیم کم
نور شد دست خود را دراز کرد که آن را اصالح کند ناگاه آتش در دستش
گرفت خواست پف کند آتش در رویش مشتعل گردید خود را به میان دجله
انداخت آتش باالی آب ماند نفسش تنگی کرد سر از آب درآورد آتش در او
درگرفت باز زیر آب رفت و از جایی دیگر سر درآورد آتش به او رسید و در
او درگرفت و چنین بود تا در میان آب و آتش به جهنم واصل شد خالصه آن
بزرگوار میدید آن جماعت را که خود در تلف کردن جان خود و ایمان خود
سعی دارند و جری بر قتل قلب عالم شدهاند و از یک طرف نظر میکرد
میدید که آن نوجوانان سعادتمند و برادران و فرزندان و برادرزادگان
ارجمندش همه در روی خاک با بدنهای چاک چاک افتادهاند وانگهی که
همه در راه محبت او قربان شدهاند و این اثرش بیشتر است که کسی نظر
کند به سوی کشته در راه محبت خود و از یک طرف نظر میکرد به سوی
اهل و عیال خود که همه پریشان همه سرگردان همه فرزند کشته همه برادر
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کشته همه پدر کشته همه بیکس همه بییاور و بیمددکار همه تشنه و
گرسنه و نظر کردن آن حضرت مثل نظر کردن ما نیست که همان وقت را
ببیند بلکه ایشان را میدید که یک ساعت دیگر اسیر و دستگیر میشوند و
بر شتران سوار و در هر شهر و دیار میگردانند پس به آواز بلند فرمود هل من
ناصر ینصر آل محمد المختار هل من معین آل الرسول هل من مغیث یغیث
فرخ البتول هل من ذاب یذب عن حرم اهلل هل من موحد یخاف اهلل فینا یعنی:
آیا بود کسی که کند یاری حسین
آید در این زمین به مددکاری حسین

و احدی از آن کافران بیشرم جواب آن حضرت را نداد و یاری آن بزرگوار
را ننمود.
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*« مجلس دوم »*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصلوه و السالم 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 در کتاب مبارک خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم بعضی از فضائل گریستن و تفاوت ثواب گریه هرکس را و
هرگاه بخواهیم به تفصیل ذکر کنیم هر مطلبی را یک مجلس یا ده روز وفای
به یک مطلب نمیکند بلکه ماهها و سالها اگر بخواهیم تفصیل یک مطلبی
را بدهیم طول میکشد و به انجام نمیرسد پس بنا میکنیم به طور اجمال در
هر مطلبی و خواستیم بیرون آوریم از این آیه شریفه مطلبی را که در ذکر
مصیبت سیدالشهدا صلوات اهلل علیه باشد و خواستیم که تغییر سبک موعظه
عرض سال را هم نداده باشیم و عرض میکردم که هیچ ناقص خواه انسان
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یا غیر انسان از مرتبه نقصان به درجه کمال نمیرسد مگر به چهار سفر سفر
اول کوچ کردن از منزل غفلت و لهو و لعب و جمادی و نباتی به آسمان
حیات است چرا که اهل غفلت اموات غیر احیاء فرقی نیست میان آنها و
جمادات و نباتات و از منزل عادت به سر منزل فکر و تدبیر و از زمین طبیعت
به آسمان و ضد طبیعت و از شهوات و انس به کسی و چیزی به آسمان
حقیقت و نظر کند در امور به دیده انصاف و از زمین طغیان و لجاج و غضب
به آسمان فهم و از زمین الحاد و جدال به آسمان علم و درستی و از زمین
شقاوت و نفرت از حق و اهل حق و مناسبت با انکار و منکرین به آسمان
عقل خالصه باید هر ناقص سفر کند و برود تا برسد به شخص کامل تا آن
کامل رفع نقصانهای او را نماید و او را به درجه کمال برساند چرا که ناقص
خودش نفس خودش را نمیتواند کامل نماید تا غیرش را من عامیانه میگویم
شما حکیمانه بفهمید پس هر چیزی بر همان طبع خودش جاری میشود
ذغال به هرجا برود سیاه میکند آفتاب روشن میکند عطر خوشبو میکند
پس کی ممکن است ترقی دادن ذات خود را آیا شده است که سایه تو در تو
تصرفی کند و تو را کامل کند نور چراغ به وجود چراغ برپا است چگونه
میشود که چراغ را کامل کند همچنین اعمال تو فعل تو و اثر توست پس
چطور میشود کامل بشوی به اعمال و افعال خود چون غریبی اینجا نیست
مثلی اگرچه رکیک است میزنم کرم خال چطور میتواند خود خودش را از
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قاذورات خالص کند و طاهر نماید هرچه میخزد پایینتر میرود و آلودهتر
میشود کی به آب دهنش میتواند خود را طاهر نماید مگر اینکه کسی طاهر
ما را از این کثافات دور کند و به آب طاهری ما را طاهر کند و از این گودال
نجاست و نقصان برهاند و به سر منزل طهارت و کمال برساند صاحبان شعور
فهمیدند که به غیر از این محال است از بدو خلقت تا نهایت خدا امر و خلقی
آفریده و به امر خلق را اصالح فرموده و به انبیا اوصیا را و به اوصیا علما را
و به علما جهال را اصالح فرموده و به نور آفتاب وجودات ظلمانی را نورانی
نموده خداوند حکیم سردی بدون گرمی نیافریده و مریض بدون طبیب و
درد بدون دوا و هکذا هر ضدی را آفریده تا اصالح ضد خودش را نماید
حضرت امیر 7میفرماید بمضاده االشیاء علم ان الضد له خداست که ضد
ندارد چرا که ضدها را همه را او آفریده پس اگر ناقصین آفرید کاملین را نیز
آفرید پس ناقصین باید همت بگمارند و خود را به شخص کاملی برسانند و
از او فیضیابی کنند تا آن کامل آنها را به درجه کمال برساند هر صنفی به
لغت خود این مطلب را گفتهاند فقها میگویند شخص یا باید فقیه باشد یا
مقلد صاحبان صنایع میگویند که شخص استاد باشد یا شاگرد دراویش پیر
و مرید میگویند حتی پیغمبران یا سماع وحی باید تا پیغمبر باشد یا متابعت
کند کسی را که وحی شنیده یا باید امت باشی و یا خلیفه باید بود و یا شیعه
او و دوست او و تابع او حتی آنکه یا خدا و یا بنده خدا دیگر از این دو بیرون
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نیست حضرت امام رضا 7میفرماید حق و خلق الثالث بینهما و الثالث
غیرهما حیوان مباش که به حیرت آمدی اینجا به حیرت زیستی اینجا به
حیرت رفتن از اینجا نباشد کار مردانش پس باید دید طالب چه هستی طالب
هر چه هستی از بابش طلب کن طالب دینی از پی کسی برو که کامل در
دینش از اصول و فروع باشد و در علم و عمل او نقصی نباشد طالب سبیل
درازی برو پیش مرشد که کمالش این است که دود قلیان از الی سبیلش
بیرون کند و پریشان گویی نماید و قصههای الطائل و دروغها که بر
مرشدشان جعل کردهاند نقل کند و گاهی شعری بخواند و آهی بکشد و
نگاهی به سقف کند و زبانش را هم کج بگیرد و هندی بگوید بابا من آنم
که آقا محمد خان کرمان را گرفت مثال ای احمق چرسی بنگی و لوطیتر
کل شهر به تو چه تو خودت چه داری همسر گوساله هم فهم نداری هنوز
گوساله خواری میکند هر را از بر تمیز نداده ادعای ارشاد هم میکند و
گوسالهپرستی چند هم مثل خودش همیشه طالب فسق و فجور و زنا و انواع
معاصی هستند و دورش را گرفتهاند سر شب مست و سحر بنگی و تا چاشت
جنب.
باری مطلب این بود و مناسب این مجلس هم نبود ولکن اختیار کالم دست
خدا است به هر کجا میخواهد میبرد پس گفتیم که سفر اول آن است که
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ناقص هرگاه طالب کمال است و مشتاق کامل است و تربیت را خواهان
باید پیش کامل رفت و از آن وطنهای دوری از حق کوچ نمود تا آن شخص
کامل همین که ببیند که تو مشتاقی و طالب کمالی تو را کامل نماید و این
دیگر نمیشود که به زور و جبر تو را بیاید کامل نماید میفرماید انک
التهدی من احببت تو ای پیغمبر هدایت نمیکنی هرکس را که دوست بداری
بلکه هرکس حبه اشتیاق در دل او باشد و به واسطه برودت سرمای زمستان
منجمد شده باشد کامل به واسطه حرارت خود او را گرم میکند و به هیجان
میآورد و حرکت و نمایی در او پیدا میشود تا عاقبت االمر درختی میشود
و اما کسی که حبهای در او نیست و نمیخواهد هم که در او باشد کسی را
با او کاری نیست و این سخن ما هم هیچ به او اثر نمیکند و نمیشنود که
این چه حکایت است و در پی خیال خودش هست و هست تا هالک شود
فرمودند در حدیث شریفی کن عالما او متعلما او محبا للعلماء و التکن رابعا
فتهلک یعنی عالم باش یا از عالم بیاموز یا دوست دار علما را و مباش
چهارمی که نه عالم و نه متعلم و نه دوست علما باشی پس هالک شوی و اما
سفر دوم چون به شخص کامل رسد سیر در او کند در تمام شبانه روز خود
و هر آنی پس از آنی حالتی بهتر برای او حاصل شود و از اخالق و احوال و
علوم و اعمال او کسب نماید و مالزم خدمت او باشد و کم مشمارید
مالزمت حضور علما را حدیث است که یک ساعت در حضور عالم نشستن
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ثواب دوازده هزار ختم قرآن قبول شده در نامه عمل آن کس ثبت میشود و
این سفر بسی سفری است دور و دراز اگر به قدمهای کوچک خود بخواهی
به قدر عمر نوح بروی نهایت نمیرسد * هم مگر لطف شهان بخشد امید
* مگر نور آن شخص کامل عقاب و از زیر بال خود گرفته و پرواز نماید تا
تو ترقی کنی و در هر قدمی از این منزل چاهی کندهاند و خاک و خاشاک بر
روی آن ریختهاند که در همان قدم اول اگر خودسری نمایی و تنها بروی در
چایی میافتی که عمق آن به ته جهنم راه دارد ولکن همین که لطف آن کامل
شامل حال تو شد و بنای تربیت تو را گذارد در هر آنی در تو چیزهایی را
تمام میکند که تو میبایست در ایام دراز سعی کنی تا از خود دور کنی در
میان مالها معروف است که هیچ چیز موجود نمیشود و از حالتی به حالتی
نمیرود مگر به فاعلی و قابلی هم آتش باید و هم هیزم خشک تا درگیرد و
اگر آتش باشد و چوب خشک نباشد باز درنمیگیرد پس نمیتوان بر استادان
بحث را کرد که من در عرض چندین سال است که در خدمت تو هستم و
ترقی نکردهام آیا استاد کاملتر است یا پیغمبر که با وجود آن تأثیر کالم و آن
معجزات مثل شق القمر و آن اخالق عظیم بیست و سه سال دعوت نمود و
متحمل آن گونه اذیتها و بالها شد که فرمود ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت
هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نکشید و صبر بر آن همه اذیتها نمود و سر هم
دعوت کرد امت خود را و در عرض این مدت از میان کل این امت چهار
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نفر در گرفتند و باقی همه مرتد شدند پس استاد اگر استاد است به محض
ادعاهای خام و تشنگی کاذب آب نمیدهد تا تو را به سنگ و سبو نزند و
آزمایشها نکند هزار فریاد کنی که من تشنگی صادق دارم آبت نمیدهد
تشنگی صادق عالمتی چند دارد لبها میخشکد چشم به گودی فرو میرود
دست و پا از حرکت میافتد و آنا فآنا تشنگی در ازدیاد است هرچه آب را
از او منع میکنی آتش حرصش مشتعلتر و اشتیاقش ساعت به ساعت فزونتر
میگردد که گویا حال دیگر اگر آب به او نرسد هالک میشود پس چه بسیار
طلبهای کاذب که به اندک چیزی فرو مینشیند مثال ذکر ترشی که میکنی
آب به دهانش میگردد به سبب توجه حس مشترک و بعد از سکوت فرو
مینشیند پس کامالن برای علم خود جای معینی دارند و امانات را به اهلش
میسپارند نه در هر مزبله میاندازند خالصه سفر دوم سفر کردن در صفات
کامل است تا مثل کامل شوی چون چراغی که از چراغی روشن کنی که
همه چیز آن مثل چراغ اول است و صاحب نور شوی و قائم مقام کامل شوی
که فرمود انا من محمد کالضوء من الضوء پس بعد از این مأمور میشود به
هدایت خلق و به سفر سوم و نظر میکند به هر چیزی از باال به نظر خدایی
و به علم خدایی و مسألت میکند اللهم ارنی االشیاء کما هی بار خدایا
بنمایان مرا هر چیزی را همان طور که هست و این رشته سر دراز دارد و
نمیتوان تفصیل داد از سبک کالم معلوم میشود و اما سفر چهارم میآید در
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میان خلق و در میان مردم راه میرود به طور ایشان و لباس ایشان را میپوشد
و میگوید انا بشر مثلکم لکن فرقی که دارم این است که وحی میشود به
سوی من که انما الهکم اله واحد که خدای شما خدایی است یگانه و خدا
مرا حجاب خود قرار داده و خود در پس حجاب من پنهان شده و از من پیدا
شده و قدرت خود را در من نهاده و از من ظاهر کرده تا هدایت یابید از من
که حجاب خدایم و ببینید در من انوار عظمت و جالل و کبریاء خدا را و
قوت و قدرت او را مجمل اینکه من رآنی فقد رأی الحق هرکس مرا ببیند
خدا را دیده است چون چنین شد معامله که با خدا دارید با او کنید و هرچه
نسبت به او کنید نسبت به خدا کردید من یطع الرسول فقد اطاع اهلل ان الذین
یبایعونک انما یبایعون اهلل اطاعت رسول اطاعت خدا است و بیعت با رسول
بیعت با خداست و زیارت او زیارت خدا و اذیت او اذیت خدا و ریختن خون
او ریختن خون خداست در زیارت میخوانی السالم علیک یا ثار اهلل و ابن
ثاره سالم بر تو ای خون خدا و ای پسر خون خدا خوب گفته:
خداگو به سوی خدا تاختند
خداوند کشتند و نشناختند

صفحه | 23

این بیان مجملی بود از چهار سفر حال ببینیم این چه دخل به سیدالشهدا
داشت عرض میکنم که دین در این آیه شریفه معرفه اهلل است که فرمود
حضرت امیر 7اول الدین معرفته اول دین شناختن خداست و دین جز معرفه
اهلل چیز دیگر نیست و دین فواد تو طوری است و دین عقل تو طوری و دین
نفس تو طوری و دین جسم تو طوری دین همان شجره معرفه اهلل است که
اصل و ریشه آن در فواد و حقیقت توست و تنه آن در عقل توست وشاخههای
آن در نفس توست و برگهای آن در بدن توست یک برگ آن در چشم توست
که هلل و فی اهلل مینگرد و از نامحرم میپوشد و به قرآن و کتب اخبار و روی
علما و والدین و برادران نظر میکند و بر سیدالشهدا اشک میبارد و هکذا
در آفاق و انفس آیات و عالمات میبیند و یک برگ آن زبان توست که ذکر
خدا میکند و تالوت قرآن و دعاها و ذکر علوم حقه و فضائل ائمه :میکند
و همچنین ورق دیگر درخت دین دست توست و گوش توست و سایر اعضاء
و جوارح توست پس دین هر عضوی از اعضای تو همان عبادت و طاعت و
باز ایستادن از معصیتی است که مختص به آن عضو است پس هرچه این
درخت دین شاخ و برگ زیادتر و میوه بیشتر داشته باشد و طراوت و تازگی
آن به آب علم و معرفت بیشتر باشد زینت درخت و قدر و قیمت آن بیشتر
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است و هرچه کمتر است کمتر و اگر کم برگ و بار باشد یا اصال برگ و
باری نداشته باشد بلکه شاخههای آن را هم بریده باشند بلکه تنه آن را هم
انداخته باشند ولکن آن ریشه محبت و والیت و برائت که اصل و حقیقت
دین است در فواد و حقیقت تو باشد و ریشههای آن در زمین دل تو مانده
باشد تا ریشه در آب است امید ثمری هست.
باری مقصود این بود که ببینیم این آیه چه دخل به سیدالشهدا صلوات اهلل
علیه دارد عرض کردم که مراد از دین در این آیه شریفه معرفه اهلل است و
وقتی که خداوند عالم قرآن را بر این چهارده نفس مقدس صلوات اهلل علیهم
نازل فرمود هیچ چیز و هیچ کس در آن عالم با ایشان نبود نه عرش نه کرسی
و نه لوحی و نه قلمی و نه ملکی نه نبیی نه زمینی نه آسمانی و ایشان صلوات
اهلل علیهم هزار هزار دهر بودند و هیچ با ایشان نبود و تسبیح و تمجید
میکردند خدا را در آن عالم پس قرآن در آن عالم خطاب به ایشان بود و غیر
ایشان در آن عالم از قرآن اراده نشده بود پس از جمله آیات قرآن این آیه بود
معنای این آیه در آن عالم این بود که چرا از شما چهارده نفس مقدس چند
نفری بیرون نمیرود تا طلب دین نماید و این چهار سفر را به انجام رساند
چرا که آنها هم در آن عالم در جنب خدا ناقص بودند و مأمور شدند به طلب
کمال و همه جا دوان دوان به پلههای توحید که نهایت ندارد باال روند و در
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هر قدمی قیدی را از خود بیندازند و زنجیری از زنجیرهای کثرت را پاره
کنند تا به سماوات عروج کنند و در اسماء و صفات الهی بهتر و زودتر بتوانند
سیر کنند تا موحد شوند تا آیینه سرتاپا نمای جمیع اسماء و صفات شوند تا
متخلق به اخالق اهلل شوند تا از مقام اسماء گذشته به مقام مسمیات بلکه به
مقام ال اسم له و الرسم برسند من چه میگویم و شما چه میشنوید خالصه
وقتی این خطاب شد که بیایید موحد شوید تا مثل من شوید که میگویم به
چیزی بشو میشود تو هم به هرچه بگویی بشو از کمند فرمانت سرپیچی
نکند و به محض خواست تو بدون گفتار تو بشود چنانکه من اگر بخواهم
نقش کائنات را پاک کنم و طرحی دیگر بیندازم میتوانم چرا نمیآید کسی
به سوی من باال تا حبیب من شود بلکه حجاب محبت را دریده من دست
توانای او شوم و چشم بینای او و گوش شنوای او و زبان گویای و پای پویای
او اگر مرا بخواند اجابتش نمایم و اگر سکوت کند من خود ابتدا کنم پس
از این چهارده نفس مقدس حضرت سیدالشهدا صلوات اهلل علیه لبیک لبیک
گویان قدم پیش گذارد که این رتبه و مقام را من طالبم و این منصب و مرتبه
عظمی را من مشتاقم و علت اینکه چرا سایرین از معصومین این منصب
شریف را طالب نشدند مجلس طول کشیده ان شاء اهلل در مجلس دیگر عرض
میکنم پس وحی رسید از جانب خداوند جلیل که هرگاه طالب این مقام
بلندی از برای رسیدن به آن شرایطی چند است آیا نمیبینی من زن ندارم فرزند
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ندارم خواهر و برادر و عمه و سایر اقربا ندارم بدن خاکی که حاجت به نان
و آب بهم رسانم ندارم مال و جاه و خانه سپاه ندارم سایر صفات مخلوقات
را ندارم مصاحب و یار و معین ندارم از آالیش این عالم خاکی و سایر عالمها
پاکم تو هم باید از خانمان خود آواره شوی و از وطن مألوف خود بیرون
روی و ترک جمیع عالئق را بنمایی و در راه من فرزند بدهی اصحاب و
اعوان خود را بدهی خویش و اقربا بدهی جان خود را نثار کنی عیالت را به
اسیری بدهی مالت را به غارت بدهی بدنت را پایمال سم اسبان کنند سرت
را بر سر نیزه به والیتهای دور ببرند هیچ چیزی را بر من ترجیح ندهی و از
جمیع عالئق برهی چنانکه من بیعالقهام تا شاید به خالفت عظمی و به مقام
ربوبیت ما برسی و قائم مقام ما شوی پس آن حضرت قبول همه این شروط
را نمود و با نهایت شوق و ذوق همه اینها را ترک کرد حال ببین چنین کسی
جزع خواهد کرد برای شهادت و اصحاب و یاران و برادران و فرزندان بلکه
همه اینها را داد و ممنون خدا بود که از او قبول فرمود ساعت به ساعت
خوشحالتر میشد چنانکه حدیث است که در آن روز هرچه آتش حرب
مشتعلتر میشد رخساره آن بزرگوار گشادهتر و بشاشتش بیشتر میشد تا
آنکه بعضی از اصحاب آن حضرت با هم میگفتند ببینید که آن جناب از
مرگ پروا ندارد فرمود صبرا یا بنی الکرام صبر کنید که مرگ نیست برای
شما مگر مانند پلی که چون از او بگذرید داخل بهشت شوید و برای دشمنان
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شما مانند پلی است که چون از او گذشتند داخل جهنم خواهند شد رسول
خدا 9فرمود که دنیا زندان مومن است و بهشت کافر از زندان بیرون رفتن
البته شادی میخواهد چه جای حزن است پس اوال دست از وطن مألوف
خود و جوار ظاهری جد بزرگوارش کشید و اهل و عیال و خویشان و اقربا
و یاران خود را برداشت و از مدینه بیرون رفت تا به خانه خدا و از آنجا به
حج صاحب خانه رفت و به محل قتلگاه خود روانه شد از این جهت در
جواب عبداهلل زبیر فرمود لئن ادفن بشاطیء الفرات احب الی من ان ادفن
بفناء الکعبه و یک یک از مردمان ظاهر بین مانع رفتن آن حضرت میشدند
و هر یک را جوابی میفرمود با نهایت شوق به سوی مقتل خود شتافت و
قرب جوار حقتعالی را بر همه چیز اختیار فرمود و دست از هرچه با خود
داشت برداشت و هر مصیبتی که بر آن حضرت وارد میآمد میفرمود چون
در راه خداست سهل است پس در میان میدان یکه و تنها ایستاد و نظر کرد
از هر طرف دید که آنچه را وعده کرده بود و میبایست در راه خدا بدهد
داده است و چیزی را فروگذاشت نکرده مگر جان خود را که هنوز رمقی از
آن باقی است پس مهیای جاننثاری شد و سر مبارک خود را چنانکه حضرت
امام زین العابدین 7روایت میکند به سوی آسمان بلند کرد و گفت اللهم
انک تری ما یصنع بولد نبیک و حال بنو کالب بینی و بین الماء پس در این
هنگام یکی از کافران تیری به جانب آن حضرت انداخت و آن تیر آمد و بر
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حلقوم شریفش واقع شد و از اسب بر زمین افتاد پس آن تیر را کشید و
انداخت و دست مبارک خود را در زیر گلوی خود گرفت و چون پر از خون
میشد بر سر و ریش خود میمالید و میفرمود القی اهلل عزوجل و انا مظلوم
متلطخ بدمی پس طرف چپ خود را به زمین نهاد فاقبل عدو اهلل سنان بن
االنس االیادی و شمر بن ذی الجوشن العامری فی رجال من اهل الشام حتی
وقفوا علی رأس الحسین پس چون دشمنان خدا بر سر سیدالشهدا حاضر شدند
دیگر نمیدانم بر حال آن حضرت ترحم کردند یا از باب سخریه و استهزاء
گفتند بعضی به بعضی ما تنتظرون اریحوا الرجل فنزل سنان بن االنس االیادی
لعنه اهلل و اخذ بلحیه الحسین 7و جعل یضرب بالسیف فی حلقه و هو یقول
انی الجتز رأسک و انا اعلم انک بن رسول اهلل و خیر الناس ابا و اما خدا لعنت
کند آن ظالمان را که ظلم را از حد گذرانیدند.

*« مجلس سوم »*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصلوه و السالم 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 در کتاب مبارک خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
دیروز خواستم که از این شریفه تفسیری که به سیدالشهدا صلوات اهلل علیه
داشته باشد بیان کنم ولی چون این مطالب در یک مجلس بلکه ده مجلس
بلکه صد مجلس هم بیان نمیشود زیرا که این علم مشکلترین علوم است
وانگهی از برای کسانی که مقدمات این علم را تحصیل نکردهاند نهایت
اشکال دارد و لکن امیدوارم که طوری به من تلقین فرمایند و من به طوری
عرض کنم که عوام به قدر پایه خود بهره برند و علماتان مطالب بلند بفهمند
و عرض کردم که خداوند عالم برای کل موجودات چهار سفر الزم و فریضه
کرده است تا از درکات نقصان به درجات کمال رسند و از وادی کفر و
شقاق و نفاق و ضاللت و جهالت که بر خالف غرض خداست مهاجرت
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کنند و با زاد و راحله و رفیق و سالح و حربه و استعداد تمام طی این مسافرت
نمایند تا به مدینه طیبه که شخص کامل و لسان اهلل و آیت رسول اهلل و آیت
علی مرتضی است برسند و صفات و انوار خدا را از آن کامل یاد بگیرند و از
هر اسمی از اسماء اهلل بهره برند و بعد از اینکه در مجالست کامل کمال تام
برای او حاصل آمد و چراغی تابنده گردید برگردد به سوی ناقصین دیگر که
قوه و استعداد این سفر را نداشتند و صاحبان عذر بودند و فیضبخشی کند
زیرا که خداوند کار را بر همه آسان فرموده و همه اهل بالد غفلت و عادت
و طبیعت و ناموس و باقی طبقات را ممکن نبود که این سفر را نمایند و
خداوند این شخص را توفیق داد و این زحمتها را بر خود نهاد و متاعی که
شما در شهر خود ضرور داشتید و باعث حیات و راحت ابدی شما میگردد
و بدون آن مستوجب عذاب ابدی میشدید به جهت خودش و شماها خرید
و آورد در میان شما تا شما را دیگر عذری نباشد و نگویید که خداوندا
حجت تو به ما نرسید و کسی ما را نترسانید چنانکه خدا میفرماید کلما
القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جائنا نذیر فکذبنا
یعنی هر زمان که انداخته میشود در جهنم جمعی سوال میکنند خازنان جهنم
که آیا نیامد شما را نذیر و ترساننده در جواب میگویند که بلی آمد ما را
نذیری و ما تکذیب او کردیم پس خداوند عالم از باب لطف و مرحمت در
میان هر گروهی نذیری قرار داد چنانکه میفرماید و ان من امه اال خال فیها
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نذیر تا بیاید در میان آنها و به لباس آنها درآید و به لباس آنها سخن گوید و
هر کس طالب کمال و ترقی است او را ترقی دهد این مجملی از مطالب
دیروز بود و اما آن مطلبی که دیروز در دست گرفتیم و ناقص ماند و آن این
است که خداوند یگانه است که از برای او شبیهی و نظیری نیست و پاک و
منزهی است که از صفات خلق بری و برتر است و در او صفتی از صفات
خلق نیست چرا که خدا بود و هیچ خلق و صفات خلق نبود و آنها را از عدم
به وجود آورد و صفات آنها را هم خدا خلق فرمود پس چگونه صفات خدا
بر خلق جاری میشود چنانکه حضرت امیر 7میفرماید الیجری علیه ما هو
اجراه و الیعود فیه ما هو ابداه یعنی جاری نمیشود بر خدا چیزی را که
خودش جاری ساخته و برنمیگردد بر خدا چیزی که خدا او را پدید آورده
پس خداوند شباهت به هیچ یک از مخلوقات خود ندارد و کاملی است که
نقص در او راهبر نیست و قادری است که عجز در او نیست و غنی علی
االطالقی است که به هیچ چیز محتاج نیست و هکذا باقی صفاتش جل شأنه،
چون سرایم من سپاست کان سپاس
در قیاس است و تو بیرون از قیاس
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ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم
وز هر چه گفتهاند و شنیدیم و خواندهایم

پس جلوه فرمود و اول جلوه و پیدایی که برای او پیدا شد وجود خاتم انبیا9
بود چنانکه تو تویی و اول چیزی که ظاهر میشود از تو در آیینه عکس تو
است برای خدا مثل نیست ولی برای فهمانیدن شما عرض میکنم تا نزدیک
شود ذهنهای شما و هیچ چیز در میان خدا و پیغمبر فاصله نبود و آن بزرگوار
اول ما خلق اهلل بود چنانکه میفرماید اول ما خلق اهلل نور نبیک یا جابر و در
زیارت میخوانی بکم فتح اهلل خدا به شما افتتاح کتاب ایجاد را فرمود و بکم
یختم و به شما ختم میکند کتاب ایجاد را و اگر چیزی بر ایشان سبقت
داشت ایشان اول ماخلق اهلل نبودند و شیعه و سنی اتفاق بر این دارند که آن
حضرت اول ماخلق اهلل است و در زیارت جامعه میفرماید فبلغ اهلل بکم
اشرف محل المکرمین تا آنجا که میفرماید و الیسبقه سابق و الیطمع فی
ادراکه طامع خدا شما را به مقامی رساند که سبقت نمیگیرد آن مقام را
سبقت گیرنده این سهل است که طمع نمیکند در ادراک مقام شما طمع
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کننده زیرا که ادراک مقام شما از ادراک خالیق بیرون است و ایشان در آن
مقام بودند هزار هزار دهر که هیچ موجودی در آنجا یافت نمیشد تسبیح و
تحمید و تهلیل و تکبیر خدا را میکردند و هر نوری نسبت به منیر خود هزار
هزار دهر پستتر است و هر دهری صد هزار سال است و هر سالی صد هزار
ماه است و هر ماهی صد هزار هفته است و هر هفته صد هزار روز است و ان
یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون و هر روزی مثل هزار سالهای شماست
و خدا ایشان را که در آن عالم آفرید عالم بودند یا جاهل معلوم است که
خدا جاهل را مقدم بر خلق نمیدارد پس ایشان عالم بودند و علمی ندارند
مگر آنکه خدا به ایشان انعام نموده و تعلیم فرموده که میفرماید ال علم لنا
اال ما علمتنا و علم ایشان قرآن بود که میفرماید فاعلم انما انزل بعلم اهلل
بدانکه قرآن نازل شده است به علم خدا و میفرماید نحن خزنه علم اهلل ماییم
خازنان علم خدا و میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون
للعالمین نذیرا مبارک است خدایی که نازل کرد قرآن را بر بنده خود محمد9
تا بر جمیع ماسوی اهلل نذیر باشد و الرطب و الیابس اال فی کتاب مبین ما
فرطنا فی الکتاب من شیء و فیه تبیان کل شیء پس قرآن در آن عالم به
همراهی ایشان بود و در آنجا بر ایشان نازل شده بود و به این قرآن خدا تعلیم
کرد ایشان را پس از برای جمیع قرآن در آن عالم معنی بود خاص به آن عالم
و به قول سنیهاشان نزولی داشته مناسب آن عالم مثل اینکه شما درخت
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میگویید در این عالم و این درخت حاضر را میخواهید یا آب میگویید و
چنین جسم سیالی را اراده میکنید آنجا هم از برای هر کلمه و آیه از قرآن
معنی از همان عالم اراده شده و به انعام و برکات خودشان سالم اهلل علیهم
اجمعین ممکن است علما و شیعیان ایشان را که از باء بسم اهلل تا سین و
الناس معنی کنند قرآن را در شأن حضرت پیغمبر 9که هیچ دخلی به غیر آن
حضرت نداشته باشد و همچنین ممکن است شیعیان را که بخوانند جمیع
قرآن را و تفسیر کنند در شأن حضرت امیر 7به تنهایی یا حضرت فاطمه یا
هر یک هر یک از ائمه به تنهایی یا درباره شیعیان ایشان یا در شأن علم اعداد
یا رمل یا جفر یا کیمیا یا سایر علوم که از اول تا آخر قرآن همه کلمات و
آیات قرآن را تفسیر کنند در علم کیمیا مثال وقتی که امر چنین شد در این
ایام مناسب آن است که در شأن حضرت سیدالشهدا 7این آیه شریفه را
بخوانیم پس قرآن در آن عالم باال بر ایشان نازل شد و نبود با ایشان نه نبی
مرسلی و نه ملک مقربی مالئکه کجا بود و حال آنکه رتبه مالئکه پایینتر از
مومنین جن است چنانکه میفرماید در تفسیر امام حسن عسکری 7ان
المالئکه لخدامنا و خدام شیعتنا یعنی مالئکه خادم ما و خادم شیعیان مایند
و در جایی دیگر میفرماید السلمان خیر من جبرئیل یعنی حضرت سلمان
صلوات اهلل و سالمه علیه بهتر است از جبرئیل و اما آن آیه که میفرماید
استکبرت ام کنت من العالین به شیطان عتاب میکند که تکبر کردی از
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سجده بر حضرت آدم یا بودی از مالئکه عالین مراد از مالئکه عالین محمد
و ال اویند سالم اهلل علیهم اجمعین در آن عالم باال مقصود این است که قرآن
در آن عالم بر ایشان نازل شد و در این آیه خطاب به ایشان شد که ماکان
المومنون لینفروا کافه یعنی نمیتوانند مومنین یعنی آل پیغمبر :همگی
مهاجرت کنند چرا که لکل منا مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن
المسبحون و ممکن نیست از برای همه تقدم و تأخر پس چرا از میان شما آل
محمد بیرون نمیآید چند نفری و مومنون ایشانند که میفرماید قل اعملوا
فسیری اهلل عملکم و رسوله و المومنون یعنی عمل کنید میبیند عمل شما را
خدا و رسول خدا و مومنون یعنی ائمه :و به اتفاق فریقین انما ولیکم اهلل و
رسوله و المومنون تا آخر آیه مراد حضرت امیر 7است پس مومنان که ایشانند
میفرماید چرا بیرون نمیآید از میان شما آل محمد کسی که تفقه کند در
دین و دین توحید خداست حال میبینیم که سیدالشهدا صلوات اهلل علیه
چگونه کسب توحید کرد بر شما واضح است که خداوند از رتبه خدایی
خود پایین نمیآید تا خلق او را بشناسند و خلق هم از رتبه خود باال نمیتوانند
بروند تا به خدا برسند پس خداوند از اهل این عالم برگزید کامل آن عالم را
و قائم مقام خود گردانید و معرفت او را معرفت خود قرار داد و آن ذات
مقدس حضرت پیغمبر 9بود چنانکه حضرت امیر 7میفرماید اقامه مقامه فی
سائر عوالمه فی االداء اذ کان التدرکه االبصار و التحویه خواطر االفکار و
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التمثله غوامض الظنون فی االسرار ال اله اال هو الملک الجبار یعنی قائم مقام
خود ساخت خدای تبارک و تعالی حضرت پیغمبر را در همه عالمهای خود
در ادا کردن از جانب خدا اما چه ادا کند به چه زبان بگویم مثلی میزنم
فرض کنید بیابانی پر از آتش یعنی آن آتش غیبی نه این ذغال سرخ شده چرا
که این ذغال سرخ شده یا این شعله چراغ یا شعله آتش ظهور آتش است و
آتش خودش دیده نمیشود فرض کنید به جای هوا آتش و در این بیابان
درختهای بسیار که یکی از آنها خشکیده باشد و باقی تر باشند و آن درخت
خشک شده درگرفته باشد و مشتعل شده باشد پس آن درختها هرچه گوش
دهند صدای آتش غیبی را نشنوند و آن را نبینند لکن آن درخت خشک
درگرفته رخساه آن آتش پنهانی شده و آتش پنهانی آن درخت خشک را قائم
مقام خود گردانید و آن درخت سر تاپا آتش به زبان فصیح به سایر درختان
میگوید منم رخساره آتش پنهانی و قول من قول آتش پنهانی است و فعل من
فعل آن و رویت من رویت آن هرچه از او بخواهید از من بخواهید که از آتش
غیبی درگرفتهام و من هم درختی هستم مثل سایر درختان لکن فرقی که
دارم آن است که آتش غیبی به من وحی کرده است که منم خشک کننده و
گرم کننده و سوزنده و شما اگر قرب آتش غیبی را میخواهید به من تقرب
جویید که قرب به من قرب به آتش غیبی است و دوری از من دوری از آن و
معرفت من معرفت آن و انکار من انکار آن و خاموش کردن من خاموش
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کردن آن و همچنین پس حضرت پیغمبر 9فرمود من رآنی فقد رأی الحق
هرکس مرا بببیند خدا را دیده است و هیچ بهرهای نیست آن درختان تر را از
دیدن آتش غیبی مگر به همین دیدن درخت مشتعل شده حضرت امیر 7فرمود
یا سلمان و یا جندب معرفتی بالنورانیه هی معرفه اهلل عزوجل و معرفه اهلل
عزوجل هی معرفتی و در زیارت میخوانی السالم علی الذین من عرفهم فقد
عرف اهلل و من جهلهم فقد جهل اهلل و در حدیثی دیگر فرمود بنا عرف اهلل و
لوالنا ماعرف اهلل چگونه ایشان چنین نباشند که معرفت ایشان معرفت خدا
باشد و حال آنکه در شأن مومنین میفرماید انما یتقرب العبد الی بالنوافل
حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده
التی یبطش بها و در حدیثی دیگر فرمود و رجله الذی یمشی به ان دعانی
اجبته و ان سکت عنی ابتدیته یعنی بنده به سوی من تقرب میجوید به سبب
بجاآوردن مستحبات تا اینکه دوست میدارم من او را پس همین که دوست
داشتم او را من گوش شنوای او میشوم و چشم بینای او و دست توانای او
و پای پویای او اگر بخواند مرا اجابتش میکنم و اگر سکوت کند من خود
ابتدا میکنم به انعام کردن بر او پس چون است گمان تو به حضرت پیغمبر9
و حال آنکه آن حضرت جلوه اعظم اعظم حق سبحانه و تعالی است و ذکر
اعالی اعالی اعالی خدای تبارک و تعالی است و اول ظهور خدای بیچون
است پس چون خداوند علی اعال در آن عالم باال در میان آن چهارده هیکل
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محمد و ال محمد :حضرت پیغمبر را رخساره خود قرار داد و آیت توحید
خدا شد به حدی که مالئکه را که خدا آفرید چون نظر کردند به کمال
وحدت و یگانگی ایشان گمان کردند که ایشاناند خدای احد چون دانستند
این را از دلهای مالئکه فرمودند ال اله اال اهلل شیعیان ایشان گفتند ال اله اال
اهلل مالئکه از شیعیان تعلیم گرفتند گفتند ال اله اال اهلل و همچنین سایر اوراد
و اذکار و اسماء و صفات یکی یکی را مالئکه در ایشان که دیدند گمان
خدایی درباره ایشان کردند چون آن را از دل مالئکه فهمیدند از خود سلب
کردند و به خدا نسبت دادند شیعیان ایشان هم آن را گفتند مالئکه از ایشان
تعلیم گرفتند و فهمیدند که ایشان خدا نیستند و خدا اول ذات پیغمبر 9را
خلق فرمود یگانه و عقل آن حضرت را که خلق فرمود نسبت به ذات آن
حضرت یگانگی نداشت پس روح آن حضرت را خلق فرمود یگانه و نسبت
به عقل آن حضرت یگانگی نداشت پس نفس آن حضرت را خلق فرمود یگانه
ولی نسبت به روح مقدس آن حضرت یگانگی نداشت و همچنین تا جسم
شریف آن حضرت که جسم شریف آن حضرت را خلق فرمود آیت یگانگی
خود و جمیع پیغمبران که توحید خدا کردند به نور جسد آن حضرت توحید
خدا کردند که چون نور جسد آن حضرت بر حقایق و ذوات پیغمبران
جلوهگر شد آیت توحید خدا بر ذوات ایشان جلوهگر گشت که پیغمبران تا
ملک خدا هست و آن سرعت سیر پیغمبران در مقامات توحید که نهایت
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ندارد اگر ابداالباد سیر کنند و در مدارج توحید باال روند توحید ایشان از
جسم شریف حضرت پیغمبر و آل اطهارش سالم اهلل علیهم درنمیگذرد پس
ببینید که یگانگی ذات حضرت پیغمبر و آل اطهارش به چه سرحد بود که
نور بدن ایشان که به دل پیغمبران افتاد گفتند این است آیت خدای یگانه و
همچنیناند مومنین انس نسبت به پیغمبران و اینجا را بهتر میفهمید که
یگانگی حقائق پیغمبران را و یگانگی ارواح و عقول و نفوس پیغمبران را
احدی از مومنین انس نمیتوانند درک کنند زیرا که فوق رتبه ایشان است و
به آنجا راه ندارند و مکلف نیستند بلکه نور یگانگی بدن پیغمبران که در دل
مومنین انس میافتد میگویند این است آیت خدای یگانه و آنچه از مقامات
توحید که نهایت ندارد و مومنین به انتها نمیرسانند اگرچه ابدالدهر سیر
کنند از همین مقام اجسام پیغمبران در نمیگذرند و ببینید و کم مشمارید
این را که فرمودند لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره اگر آن توحیدی
که حضرت سلمان در دل دارد ابوذر با آن علو مقامش بداند کافر میشمارد
سلمان را و محال بود که ابوذر بتواند متحمل اسرار سلمان بشود پس همچنین
است نسبت مومنین جن به مومنین انس و نسبت مالئکه به مومنین جن پس
مالئکه یگانگی اجسام مومنین جن را در دل خود یافتند و گفتند این است
خدای یگانه ما حضرت پیغمبر و آل اطهارش این را یافتند از دلهای مالئکه
گفتند ال اله اال اهلل مالئکه تعلیم گرفتند توحید را و گفتند ال اله اال اهلل پس
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هرگاه مالئکه نور ابدان مومنین جن را ببینند و بگویند این است خدای یگانه
ما چون است یگانگی ذات حضرت پیغمبر 9در آن عالم باال که هیچ نبود به
جز آن چهارده نفس مقدس سالم اهلل علیهم و تسبیح و تقدیس خدا را
میکردند به صد هزار هزار دهر و آنجا مثال اهلل بودند که در قرآن میفرماید
و هلل المثل االعلی و میفرمایند ماییم مثلهای اعالی خدا و میفرماید الحمد
هلل رب العالمین یعنی حمد مخصوص خداوند عالم است که میفرماید
اعطیت لواء الحمد و علی حاملها خدا لواء حمد را به من عطا فرمود پس
حمد یعنی محمد که مثل اعالی خداست قائم مقام خداست در همه عالمها
در اداء اینکه فهمیدید چه چیز اداء میکند و اما به چگونه و چطور ادا میکند
زبان مقالی در کار ندارد نمیبینی که رخساره آفتاب در آیینه چگونه پیداست
آفتاب در آسمان چهارم است و آیینه در زمین و بیان آفتاب آسمانی را به
طوری میکند که جمیع صفات آفتاب را بیان میکند میگوید آفتاب آسمانی
گرد است و زرد است درخشان است و گرم کننده است و خشک کننده
است و هر کس به لغت خودش میفهمد ترک به زبان ترکی عرب به زبان
عربی عجم به زبان عجمی و همچنین هندی به زبان هندی همچنین زبانهای
دیگر آیینه یک بیان بیشتر نمیکند آن هم به زبان حال و همه فرقهها به لغت
و لهجه خود میشنوند صدای او را و میفهمند زبان او را این است معنی آن
حدیث که حضرت امیر 7در رجعت عصای مبارک خود را میگذارد بر
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پیشانی مومن نقش میشود که مومن حقا و بر پیشانی کافر نقش میشود کافر
حقا که همه کس آن را به لغت خود میخواند و کافر و مومن را از هم تمیز
میدهند حتی جمادات آن نقش را میخوانند به لغت خود چنانکه حدیث
است اگر ناصبی برود در پشت سنگی پنهان شود آن سنگ میگوید بیایید
ناصبی در پشت من پنهان است او را بکشید و اصحاب حضرت میرسند و
او را مثل سگ گردن میزنند این است معنی ادا کردن آن حضرت و طور اداء
آن حضرت صلوات اهلل علیه به فارسی و مختصر اگرچه عربی بود و مطول
چنانکه آفتاب به آیینه گفت به زبان بیزبانی که بگو من گردم و درخشان
همچنین وحی رسید به حضرت پیغمبر 9که قل هو اهلل احد تا آخر سوره و
همچنین اسماء و صفات الهی را و جمیع اوامر و نواهی و فیوضات و رضا و
غضب و هرچه از خدا به خلق باید برسد و همه را آن حضرت به اینطور ادا
نمود من چه گفتم و شما چه شنیدید و در جمیع عالمها آن حضرت این ادا
را نمود و با اهل هر عالمی به لغت و لهجه آنها از توحید گرفته فمادون
خودش به نفس نفیس خود به هر یک هر یک از اهل هزار هزار عالم رسانید
من نمیگویم خودشان میفرمایند فبهم مألت سماءک و ارضک حتی ظهر
ان ال اله اال انت یعنی خدایا به محمد و ال محمد پر کردی آسمان و زمین
خود را تا اینکه ظاهر شد نیست خدایی به جز تو پس احدی از اهل عالم
توحید خدا نکرده مگر از ایشان یاد گرفته چنانکه تو جمیع صفات آفتاب
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را از آیینه یاد گرفتی و از آیینه مقابل آیینه اول و آیینه مقابل آیینه دوم و هکذا
تا رتبه مالئکه و پایینتر هیچ این آیینهها از خود پیدایی ندارند و در جنب
آفتاب فانی و مضمحلاند و کسی آیینه را نمیبیند و نه عکس در آیینه را چرا
که آیینه سنگ است و عکس در آیینه هم اگرچه به شکل آفتاب است ولی؛
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است

و اگر آیینه یا عکس در آیینه را ببینید و آفتاب آسمانی را ببینند کافر به آفتاب
آسمانی شدهاند و اگر آفتاب آسمانی را ببینند با عکس مشرک شدهاند و اگر
در آیینه عکس را ببینند و به هیچ چیز غیر از آفتاب آسمانی ملتفت نشوند
درست آفتاب را دیدهاند این است معنی آن حدیث که فرمودند من عبد االسم
دون المعنی کفر یعنی کسی که عبادت کند اسم را نه معنی را کافر شده
است به خدا و من عبد االسم و المعنی فقد اشرک و کسی که عبادت کند
اسم و معنی را با هم مشرک به خدا شده است و من عبد المعنی بایقاع
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االسماء علیه فقد عبد اهلل و کسی که عبادت کند معنی را به واقع ساختن
اسماء را بر معنی عبادت کرده است خدا را نمیبینی که تکلم میکنی با زید
و روی تو به بدن اوست و هیچ ملتفت بدنش نیستی که اگر هزار سخن به او
بگویی و بروی و کسی از تو بپرسد که قباش چه رنگ بود میگویی متوجه
نشدم چرا که توجه تو به خود زید و حقیقت زید بود نه به رنگ و شکل
وعمامه و عبا و قبا و پسر کیست و پدر کیست این چیزها در حین تکلم با
زید هیچ به خاطرت نیست مگر آنکه عمدا توجه خود را از زید برداری و
متوجه این چیزها بشوی پس زیارت این بدن زیارت زید است و خدمت این
بدن خدمت زید و هکذا هرچه زید نسبت به تو بخواهد بکند با همین بدنش
میکند و اگر خودش را بخواهد به تو نشان دهد بدنش را نشانت میدهد این
مثلی است برای نزدیک شدن ذهن شما و اال خدا روح نیست در بدن محمد
و ال محمد خالصه فرمودند هو المحتجب و نحن حجبه خداست صاحب
حجاب و ماییم حجابهای خدا و در زیارت میخوانی من اراد اهلل بدأ بکم و
من وحده قبل عنکم و من قصده توجه بکم کسی که اراده خدا کند ابتدا به
شما میکند و کسی که توجه به خدا کند قبول از شما میکند و کسی که
قصد خدا کند توجه به شما میکند همچنین فرمودند کسی که زیارت کند
امام حسین را خدا را در عرش زیارت کرده و همچنین جمیع معامالتی که
با خدا دارید با ایشان باید کرد و جمیع آنچه نسبت به ایشان بکنید به خدا
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کردید پس چه میکنند و چه ظلمی به خودشان میکنند کسانی که انکار
فضائل ایشان را میکنند و با وجود این انکار ادعای دوستی اهلبیت هم
میکنند مثل ایشان مثل آن عاشقی است که اگر بگویی معشوق تو چشمهایش
مثل چشم آهو است میگوید دروغ میگویی معشوق من کور است یا کج
است میگویی قادر است یا غنی است میگوید دروغ مگو معشوق من عاجز
است و یا محتاج است و همچنین هرچه تعریف معشوقش را میگویی او
نقص معشوقش را میگوید این چه محبتی است بلکه عین عداوت است ذکر
فضائل اهل بیت :را میکنی رگهای گردنهاشان سیخ شده دهنشان سیاه
میشود قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر و اذا ذکر اهلل
وحده اشمأزت قلوب الذین الیومنون باالخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا
هم یستبشرون یعنی هرگاه ذکر توحید خدا شود مشمئز میشود دلهای آنانی
که ایمان ندارند به آخرت و هرگاه ذکر شوند کسانی که از غیر خدایند در
این وقت ایشان شاد و بشاش میشوند این عالمت دشمنان است امتحان
غریبی است به این میشناسی دوست هرکس را از دشمن آن به اینکه مدح
آن کس را بکن دوستان او را خوش میآید و دشمنان او بدشان میآید یا
مذمت او را بکن میبینی که دشمنان او با تو دوست میشوند و دوستان او
از تو بدشان میآید و کناره میکنند چنانکه به رأی العین میبینی که ذکر
فضائل اهلبیت را که میکنی جمعی خود به خود خوششان میآید و به تو
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انس میگیرند اگرچه هفتاد پشت بیگانه باشند و جمعی عبث عبث از تو
بدشان میآید و از تو میبرند و قطع آشنایی میکنند و با تو و دوستان تو
عداوتها میکنند و نسبتها میدهند میگویند که فالنی از دین برگشته و
غالی شده و هی انکار میکنند فضائل اهلبیت را فرمودند االنکار لفضائلهم
هو الکفر هیچ کس نمیگوید من دشمن محمد و آل محمدم ولکن سعی
میکنند نقصهایی که کفار و منافقین گفتهاند انتشار میدهند و احادیث تقیه
را میگردد پیدا میکند و شبهات یهود و نصاری و عامه را در میان ضعفای
شیعه منتشر میکند و مجلس آرائی میکند و هی القاء شبهه میکند و هیچ
کس نیست که بگوید من دشمن خدا هستم ولکن سعی در اطفاء نور خدا
و انداختن قول نصاری در میان مسلمین میکند تا شبهه در دل آنها جا بگیرد
و منکر توحید شوند و همچنین شبهه در ذهن مسلمانان میکند که پادری
چنین نوشته که بعد از عیسی پیغمبری نیست و شبهه میاندازد پس این هم
عالمت دشمنی خدا و پیغمبر است و همچنین نمیگوید علی ولی خدا نیست
یا اینکه من علی را دوست نمیدارم بلکه ادعای دوستی علی میکند به طوری
که ابن حجر سنی میگوید دوست علی ماییم این رافضیان دروغ میگویند
و غالی شدهاند و علی چنان و چنین نبوده و نیست این ناصبیان هم به همین
لفظ میگویند میگویند دوست اهلبیت ماییم این شیخیها در شأن اهلبیت
غلو میکنند چه غلوی کردهایم و چه گفتهایم بلی مقصودشان این است به
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کلی اسم محمد و آل محمد برده نشود یریدون لیطفئوا نور اهلل بافواههم و
یأبی اهلل اال ان یتم نوره و لو کره الکافرون قانونی محکم عرض کنم که
هرکس حضرت پیغمبر 9یا یکی از ائمه را یا یکی از شیعیان را پیغمبر بداند
علیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین و هرکس یکی از شیعیان را امام
داند یا آنکه خدا را به رتبه پیغمبر یا پیغمبر را به رتبه ائمه یا ائمه را به رتبه
شیعه داند فعلیه لعنه اهلل و المالئکه و الناس اجمعین نه غلو درباره ایشان از
ایمان است و نه تقصیر این فضائل که عرض میکنم نه اینکه حضرت پیغمبر9
یا ائمه یا شیعه خدا میشوند بلکه واهلل بندهای هستند مخلوق الیملکون
النفسهم نفعا و ال ضرا و ال موتا و ال حیوه و ال نشورا مقصود این است که
حضرت پیغمبر 9در آن عالم باال آیت توحید خدا بود و اول ظهور و جلوه
خدا بود و قائم مقام خدا بود پس خطاب شد به ائمه علیهم السالم که چرا
بیرون نمیرود از شما گروه مومنین یک و دویی به سوی ذات کامل که ذات
پیغمبر باشد 9که فرمودند انا مدینه العلم تا در علوم و اخالق@ او یاد بگیرند
و عرض کردم که کسی لبیک لبیک نگفت و اجابت نکرد از میان ائمه مگر
حضرت سیدالشهدا صلوات اهلل علیه پس دامن بر کمر زد و قدم زنان با نهایت
شوق و ذوق مسارعت نمود تا رسید به شهربند علم و آفتاب تابان و ذات خدا
را که دستی و زبانی نبود پس به زبان حضرت پیغمبر 9خطاب فرمود و با
دست آن حضرت عهد و پیمان گرفت از حضرت سیدالشهدا 7که منم غیب
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الغیوب و از برای خود جلوه میخواهم که در او بروز و ظهور نمایم پس
حضرت پیغمبر 9آیت غیب الغیوب است و از برای او جلوه ضرور است پس
ندا کرد به اوالد خود که کدام یک به سوی من باال خواهید آمد تا آنچه اعداء
از انوار من پنهان کنندهاند ظاهر کند حضرت امام حسین 7عرض کرد که
منم کسی که ظاهر کنم انوار تو را به پنهان کردن زنگ انیت خود و فانی
نمودن خود در راه تو و این کار کار من است چنان تو را آشکار نمایم که
نماند در عالم اال آنکه هر چیزی قائل به توحید تو شود و تنزیه تو را نماید و
ان من شیء اال یسبح بحمده و خضوعی کنم که خضوع من در کل اشیاء
اثر کند؛
و فی کل شیء له آیه
تدل علی انه واحد

دل هر ذره که بشکافی
آفتابیش در میان باشد
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خضوع آجر در جنب آفتاب خضوع نیست و حاجب ماوراء است بلور فانی
و خاضع در جنب چراغ است پس پیغمبر 9این میثاق را از حضرت
سیدالشهدا 7گرفت و فرمود ای فرزند باید اهتمام کنی در این زیرا به ما خدا
شناخته میشود و اگر سیدالشهدا این امر را قبول نفرموده بود احدی خدا را
نمیپرستید معاویه علیه الهاویه چنان ظلمی در عالم منتشر کرد که به کلی
انوار توحید و نبوت و امامت را مستور کرد حضرت سیدالشهدا 7متذکر آن
عهد شد از خانه و منزل و جوار جد بزرگوار خود با هرکس که بایست با
خود بردارد و برداشت و بیرون آمد و باز خداوند عالم دست از آزمایش خود
برنداشت چرا که غنی مطلق است و میخواهد امتحان کند و ببیند که خود
او شائق شهادت است پس افواج بسیار از مالئکه را به یاری آن حضرت
فرستاد آمدند عرض کردند یا حجه اهلل علی خلقه بعد جده و ابیه ما را خدا به
یاری جدت فرستاد و ما او را یاری کردیم در مواطن بسیار اینک باز به یاری
تو آمدهایم حضرت به ایشان فرمود وعده ما و شما در کربال در سر قبری که
من مدفون میشوم در آن عرض کردند یابن رسول اهلل هرگاه به ما امری
بفرمایی اطاعت میکنیم اگر از دشمنی ترسانی او را از تو دفع میکنیم فرمود
که ایشان آسیبی به من نمیتوانند برسانند تا وقتی که برسم به محل شهادت
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خود مالئکه را جواب داد جنیان آمدند و عرض کردند که ای سید و آقای
ما جمعی هستیم از شیعیان و یاران تو هر فرمانی که داری بفرما و اگر امر
بفرمایی جمیع دشمنان تو را از تو دفع میکنیم در همین ساعت پیش از اینکه
از این مکان بیرون روی حضرت فرمود جزاکم اهلل خیرا آیا نخواندهاید قرآنی
که بر جدم پیغمبر نازل شده اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج
مشیده عظمت خدا را ببینید که با آن عهد و میثاقها بنده خود را امتحان
میکند حضرت فرمود اگر من کربال نروم این خلق منکوس به چه چیز
امتحان میشوند و به چه چیز محشور میشوند و که در قبر من مسکن کند
در کربال و خدا او را برای من اختیار فرموده و آن را منزل شیعیان من قرار
داده در دنیا و آخرت و مرا چه حاجت است به نصرت شما لکن روز شنبه
عاشورا بیایید به کربال و ببینید که چگونه جان خود را و اصحاب و یاران و
خویشان و برادران خود را در راه خدا میدهم و عیالم را به اسیری میبرند و
سرم را برای یزید میبرند عرض کردند که اگر نه این بود که اطاعت امر تو
واجب بود هرآینه همه ایشان را میکشتیم پیش از آنکه نزد تو آیند فرمود
قدرت من بیش از شما است و چون میخواست از مکه بیرون آید امتحان
انس برایش فراهم آورد و جمعی از اناسی مانع او شدند مثل برادرش محمد
حنفیه که آمد و عرض کرد ای برادر غدر و مکر اهل کوفه را شما میدانید
که با برادر و پدر شما چه کردند میترسم که با شما نیز مکر کنند و اگر
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صالح بدانید در مکه بمانید عزیز و محترم خواهید بود حضرت فرمود که
میترسم که در اینجا خون مرا بریزند و حرمت حرم خانه خدا ضایع شود و
این عذری بود که برای او آورد و اال کسی که حرمت آن حضرت را ندارد
چه حرمت برای خانه کعبه خواهد داشت عرض کرد که هرگاه چنین است
پس به سوی یمن بروید یا به بادیه متوجه شوید که بر شما دست نیابند فرمود
باشد تا فکری کنم چون سحر شد فرمود شتران را بار کنند چون خبر به
محمد حنفیه رسید به زودی زود خود را به حضرت رسانید و زمام آن حضرت
را گرفت و عرض کرد ای برادر شما به من وعده فرمودید که فکری بفرمایید
در باب آن عرضی که من کردهام حضرت فرمودند چرا عرض کرد پس چرا
شتاب در رفتن میفرمایید فرمودند رسول خدا 9نزد من آمد بعد از آنکه تو
رفتی و به من فرمود یا حسین اخرج فان اهلل شاء ان یراک قتیال ای فرزند
بیرون رو که خدا میخواهد تو را کشته ببیند محمد حنفیه گفت انا هلل و انا
الیه راجعون پس اگر چنین است این زنان و اطفال بیکس را به کجا میبری
حضرت فرمود ان اهلل شاء ان یریهن اساری خدا میخواهد اینها را هم اسیر
ببیند و همچنین عبداهلل زبیر و عبداهلل عباس و عبداهلل عمر آمدند مانع شوند
هر یک را جوابی فرمود در جواب پسر عمر فرمودند یا عبدالرحمن اما علمت
ان من هوان الدنیا علی اهلل تعالی ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بغی من
بغایا بنیاسرایئل اما علمت ان بنیاسرائیل کانوا یقتلون مابین طلوع الفجر الی
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طلوع الشمس سبعین نبیا ثم یجلسون فی اسواقهم کأنهم لمیفعلوا شیئا و
لمیعجل اهلل علیهم باالنتقام بل اخذهم بعد ذلک اخذ عزیز مقتدر یا
عبدالرحمن فال تدع نصرتی و حدیث است که روز عاشورا چون دو لشکر
بهم رسیدند و جنگ در پیوست نصرت آمد و بر باالی سر آن حضرت ایستاد
و مخیر کرد آن حضرت را میان کشتهشدن و ظفر بر دشمنان یافتن و آن
حضرت شهادت را اختیار فرمود و همه اینها امتحان بود برای آن حضرت و
این دلیل بر کمال استغنای خداست و به طوری آن بزرگوار به عهد خود وفا
کرد و به قسمی جان خود را در معرض بالها و صدمهها افکند که خدا بر او
ترحم فرمود و بر قلب او الهام کرد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی
ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی یعنی ای نفس که در
بالها و صدمهها آرام شدهای و تن به بالها در دادهای حال دیگر برگرد به
سوی اسالف خود تو به قضای ما راضی شدی و ما از وفاکردن به عهد خود
راضی گشتیم پس داخل بندگان خالص ما شو و با ایشان در جنت قرب و
رضای ما داخل شو و منزل گزین و اسالف طاهره رخساره خود را بر او
ظاهر کردند و فرمودند ای فرزند بیا به سوی ما تا کی صبر بر بالها میکنی
و تیر باالی تیر و نیزه باالی نیزه و شمشیر باالی شمشیر بر تو زنند پس آن
حضرت محو رخساره آن بزرگواران شد و دست و پایش سست گردید و بر
هیئت سجده بر زمین افتاد به طرف چپ روی خود.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین

*« مجلس چهارم »*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصلوه و السالم 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 در کتاب مبارک خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
عرض کردم در ایام گذشته که هر کس بخواهد به درجه کمال برسد چهار
سفر برای او الزم است سفر اول سفر کردن از مقام جهالت بود تا به سر منزل
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علم و هشیاری و کمال سفر دوم سفر کردن در صفات آن کامل و استاد و
در علوم و احوال او و یادگرفتن از او سفر سوم بازگشتن از آنجا به سوی
کسانی که صاحبان عذر بودند و سفر چهارم سفر کردن در میان ناقصان بود
و تعلیم کردن ایشان آنچه را که یاد گرفته است و خواستیم که این چهار
سفر را درباره سیدالشهدا 7و در مقام شهادت آن حضرت عرض کنیم و اال
آن حضرت را مقامات بینهایات است و فضلهای بیشمار است که علت
وجود کائنات یک فضل از فضائل او است خوب گفته است:
ما عسی ان اقول فی ذی معال
عله الدهر کله احدیها

و فرمودند در@ کتاب فضائل ما به شما نرسیده است مگر یک الف نیم
تمامی پس ما چگونه میتوانیم که جمیع مقامات ایشان را احصا کنیم آنچه
ما میتوانیم بفهمیم و آنچه میتوانیم ذکر کنیم آن هم بسیار و آنچه ممکن
باشد در این چند روز عرض کنم و وقت وفای به آن کند عرض میکنم و
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عرض کردم که خداوند خلق فرمود ایشان را پیش از کل مخلوقات به هزار
هزار دهر و عالمی بود عالم ایشان برأسه و در آن عالم آنها عبادت خدا را
میکردند و بس و دیگری نبود که عبادت خدا را کند و عرش آن عالم رسول
خدا 9بود و کرسی آن عالم حضرت امیر بود 7و آفتاب آن عالم حضرت امام
حسن 7بود و ماه آن عالم حضرت امام حسین 7بود و مریخ آن عالم حضرت
قائم عجل اهلل فرجه بود و سایر ائمه :کواکب آن عالم بودند و حضرت
فاطمه 3زمین آن عالم بود و قرآن بر حضرت پیغمبر 9در آن عالم نازل شد و
رسول خدا 9رسول خدا بود در آن عالم و حضرت امیر 7وصی بودند از برای
آن حضرت و باقی ائمه و حضرت فاطمه :امت آن حضرت بودند در آن عالم
و خداوند عالم قرآن را که در آن عالم بر آن حضرت نازل فرمود آن حضرت
برای امت خود که ائمه بودند خواند و شریعت را بر ایشان عرضه فرمود و
شریعت آن عالم مثل شریعت این عالم نبود اگرچه شریعت یکی است و به
حسب هر عالمی تفاوت میکند چنانکه نماز یکی است اما مریض طوری
نماز میکند و صحیح طوری و در حال جنگ به محض چهار تکبیر اکتفا
میشود پس شریعت در هر عالمی بر نحو آن عالم است مثال در عالمی که
تغوط نیست آداب استنجا چه میکند در بهشت که جنابت و سایر موجبات
غسل نیست احکام غسل چه میخواهد دندانشان که چرک نمیگیرد مسواک
نمیخواهد موی سر و ریش ندارد پس احکام سرتراشی و خضاب کردن و
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شارب گرفتن نمیخواهد در جایی که خر نیست مسأله خرفروشی
نمیخواهد پس شرع آن حضرت و معانی قرآن در آن عالم بر حسب آن عالم
است نماز آن عالم طوری دیگر است چنانکه در شب معراج جبرئیل عرض
کرد که قف یا محمد ان ربک یصلی فرمودند کیف یصلی عرض کرد
میگوید سبوح قدوس رب المالئکه و الروح همچنین است در سایر عالمها
و این از باب مقدمه بود و آنچه امروز اراده داریم بیان کنیم مسألهایست
بسیار خفی و نازک از مدارک علما و خواص باالتر است چه جای عوام و آن
مسألهایست بسیار شریف و لطیف اگر به تمامی هوش خود دل بدهید و
حواس خود را جمع کنید امیدوارم که بفهمید و نفع برید و آن آنست که
بیان کنیم که سبب چه شد که صاحب این مقام خطیر حضرت امام حسین7
شده و به این مرتبه عظمی نرسید مگر سیدالشهدا 7با وجود آنکه حضرت
پیغمبر را دو مرتبه زهر دادند و حضرت امیر را ضربت بر فرق مبارک زدند و
حضرت امام حسن را به زهر شهید کردند و حضرت قائم را زنی ریشدار که
اسمش سعیده است هاونی از باالی بام بر سر آن حضرت میزند و آن حضرت
را شهید میکند و هر یک از ائمه و حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیهم را به
نوعی شهید کردند حضرت امام حسین 7سیدالشهدا است و همچنین آن
حضرت را ابوعبداهلل میگویند و حال آنکه حضرت پیغمبر اعظم لقب او که
خدا او را به آن لقب ستوده عبداهلل است میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان
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علی عبده لیکون للعالمین نذیرا و میفرماید لما قام عبداهلل و مراد از عبداهلل
حضرت پیغمبر 9است و میفرماید و وصینا االنسان بوالدیه احسانا در تفسیر
قمی که کل تفسیر او از معصوم است روایت میکند که انسان یعنی حضرت
پیغمبر و والدین او یعنی حضرت امام حسن و امام حسین صلوات اهلل علیهما
و آلهما و کنیت امام حسن 7نیز ابومحمد است پس چگونه میشود که
حضرت امام حسین 7سید حضرت پیغمبر و حضرت امیر و حضرت فاطمه
باشد و پدر آنها و امام حسن باشد و حسنین پدر حضرت پیغمبر باشند پس
عرض میکنم که خدا یک است و هرچه جز او است مرکب است و به هرچه
جز خدا نظر کنی میبینی که صاحب دو جزء است و میشود که او را دو
نصف کرد اگرچه به خیال باشد یا به فکر یا به مشاعر عقالنی و این را به
زبان عامیانه عرض کردم و اال هرچه جز خدا است مرکب است از دو جزء
از نور و ظلمت خدا است که ترکیب به هیچ وجه در او راهبر نیست نه به
طور فرض و نه به مدرکی از مدارک نفسانی یا عقالنی و معلوم است که
ظلمت نسبت داده نمیشود به خدا بلکه نور منسوب به خداست و ظلمت
همه غفلت و انیت خالئق است و هر مخلوقی جهتی دارد خدایی و جهتی
خودی و اگر همهاش جهت خدایی بود نمیتوانستند معصیت کنند و مجبور
بودند بر طاعت پس کمال از برای ایشان حاصل نمیشد و در همان مقام که
بدو خلقتشان بودند ثابت بودند همیشه مثل مالئکه که جهت ظلمت در آنها
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مخفی است و اسباب معصیت ندارند پس مدحی هم ندارند که معصیت از
آنها سر نمیزند مثل آنکه خواجه که زنا نمیکند نمیتواند بکند پس برای او
مدحی هم نیست که زنا نکرده است یا کور به نامحرم نظر نکرده است و
اگر سر تا پا ظلمت بودند قادر بر طاعت نبودند و مجبور بودند بر معصیت و
محل مالمت نبودند و مورد مواخذه و عقاب نبودند پس خداوند حکیم در
کل خلق اسباب طاعت و اسباب معصیت را قرار داد بعضی سعی کردند شب
و روز خود را صرف در طاعت کردند و مضمحل و فانی ساختند ظلمت
خود را و تقویت کردند نورانیت خود را و بعضی بر عکس کردند و قوت
گرفت در ایشان ظلمت و ضعیف شد در ایشان نور مثل کسی که کم نظر
کند در کتاب و صنعتها و ریاضتها و ریاضت ندهد چشم خود را به تیز
نظر کردن تجربه شده است که نور چشم او کم میشود و کسی که بسیار
بنشیند و بخوابد و کم حرکت کند فالج میشود و زمینگیر میشود پس
مضمحل ساختن جهت خودی و قوت دادن جهت خدایی به طاعات و
عبادات حاصل میشود و مضمحل ساختن جهت خدایی و قوت دادن جهت
خودی به معصیت پس از پیغمبر گرفته تا منتهای خلق به همینطور تفاوت
کرد در ایشان نور و ظلمت و حضرت پیغمبر 9جهت خدایی را چنان تقویت
فرمود که به کلی جهت خودی او از میان رفته به طوری که شاعر میگوید:
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ز بس بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من
تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته
حتی آنکه عرض شد به حضرت پیغمبر 9که آیا از برای شما شیطانی هست
فرمودند بلی ولکن تسلیم شده و اسالم آورده پس آنقدر جهت خودی در ان
حضرت ضعیف شده که مثل یک قطره سرکه در دریای عمان کجا از آن
قطره اثری باقی میماند در دریا و بعضی از مردم آنقدر خودرأیی کردند
وعصیان نمودند که به طوری ضعیف شد نور آنها مثل یک قطره سرکه در
دریای عمان به جایی کارشان رسید که خدا میفرماید ثم کان عاقبه الذین
اساءوا السوءی ان کذبوا بایات اهلل و کانوا بها یستهزئون تجربه کردیم که
کسانی که به معصیت خود را آراستند کارشان آخر به جایی میرسید که
مطیعین و صالحین را خرصالح و سالوس میشمارند و جمیع شریعت را ترک
میکنند و به کلی انکار شرع را دارند بلکه خورده خورده منکر پیغمبر و
ائمه و اولیاء ایشان میشوند و به دوستان ایشان استهزاء میکنند و این نیست
مگر اصرار بر معاصی و قوت دادن جهت ظلمت و مضمحل ساختن جهت
خدایی را پس این دو گروه یعنی کسانی که جهت نورشان غالب آمد بر
جهت ظلمتشان به نحوی که گویا ظلمت در ایشان اصال یافت نمیشود و
کسانی که جهت ظلمتشان قوت گرفت به حدی که به کلی نورشان را فانی
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کرد و مضحل ساخت گروه اول اصل همه خیراتاند و گروه دوم اصل همه
شرند چنانکه فرمودند نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر ماییم اصل
هر خیر و از فروع ما است هر نیکی و اعدائنا اصل کل شر و من فروعهم
کل فاحشه یعنی دشمنان ما اصل هر شری هستند و از فروع آنها است هر
فاحشه پس چهارده معصوم سالم اهلل علیهم اجمعین اصلاند از برای هر خیری
و کسانی که در میان این دو نقطه نور و ظلمتاند و به طور کلی بعضی
غالب است در ایشان نور و جهت خدایی پس ایشانند از شعاع روسای خیر:
و بعضی غالب است در آنها جهت ظلمت و خودبینی پس آنها از شعاع
روسای ضاللتاند واهلل فهم این مسأله بهتر است از برای کسی که رگی از
دین داشته باشد از هزار موعظه و نصیحت زیرا که کسی که این مسأله را
میشنود فکر میکند که آیا معصیت جهت عداوت آلمحمد :است یا جهت
دوستی و همچنین طاعت کردن آیا جهت خدایی و دوستی آلمحمد است یا
دشمنی و ما وقتی که معصیت کنیم آیا نصرت محمد و ال محمد کردیم یا
نصرت یزید علیه اللعنه را ببینید آیا حضرت سیدالشهدا 7نعوذ باهلل از باب
بیان مطلب عرض میکنم مائده شراب و شطرنج میگذارد یا یزید پلید شک
نمیکنید هر کس را بر این صفت ببینید از اتباع یزید است نه سیدالشهدا پس
حذر کنند آن جماعتی که مقام میکنند در معاصی و نمیتوان تفصیل داد که
چه معصیتها میکنند و نمیتوان نهی کرد و اگر بنای نهی از معاصی باشد
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چه بسیار کسانی که با انسان دشمن میشوند و شورش عظیمی در میان آنها
میافتد و میگویند تو بنای خروج بر سلطان داری پس کلیه عرض میکنم
که مکرر شنیدهاید وقتی که سر مبارک آن حضرت را در مجلس شوم یزید
پلید آوردند مشغول به شرب خمر شد و با حریفان خود به قماربازی مشغول
شدند و هر دفعه که بر حریفان خود غالب میآمد سه پیاله شراب زهر مار
میکرد و ته جرعه خبیث خود را نمیگویم چه میکرد خالصه آیا خوب
است که مالئکه و انبیاء و مومنین مطلع شوند که تو شبیهی به یزید و نامه
عملت روز قیامت شبیه نامه عمل یزید باشد پس حذر کنید و توبه کنید و
بیزاری جویید از یزید و شباهت یزید و پشت به ظلمات و بیزاری از اهل
شرور کنید و رو به نور کنید و شبیه به اصل نور شوید تا از فروع سیدالشهدا7
باشید بلی؛
هرکه او همرنگ یار خویش نیست
عشق او جز رنگ و بویی بیش نیست
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از عقوبات معاصی بترسید که جمیع این بالیایی که داریم بالی زمینی کم
داریم و مکافات اعمال ما و شما نمیشود که خدا بالی آسمانی هم پی در
پی میآورد جبر سلطان و سالطین و حکام و ظلمه و جور بعض بر بعض کم
نیست که سرما میفرستد ملخ میآورد تگرگ و باران بیوقت و زلزله و امثال
اینها ،اینها نیست مگر از بدی اعمال خودمان ولکن این را عرض کنم که
بال دو جوره است بالیی است خاص به یک نفر یا ده نفر و این از باب
معصیتهای خاصه است که یک نفر دزدی میکند سلطان همان یک نفر را
میبرد دست میبرد یا کسی قتل نفس میکند میبرند او را گردن میزنند و
هکذا هر نوع تقصیری را همانجور حد میزنند به همان کسی که آن تقصیر
را کرده و به غیر کاری ندارند و بالیی است عام که همه اهل آن بلد یا اقلیم
را فرا میگیرد و این از باب سرکشی بر سلطان است که همین که دید بنای
سرکشی بر شاه دارند میفرستد همه را قتل عام میکنند پس بر ما الزم است
که بفهمیم معصیتهای بزرگ را که موجب بالی عام میشود و
معصیتهای کوچک را که باعث بالی خاص میشود میبینیم افعال ما در
دنیا چند جوره است عبادات مثل نماز و روزه و حج و معامالت مثل بیع و
شری و صلح و اجاره و نکاح و طالق و امثال اینها از فروع که هرگاه تقصیر
در اینها کنیم تقصیر در فروع دین کردهایم و از برای دین اصولی چند هست
که هرکس تقصیر در آنها کند تقصیر در اصول دین کرده است پس هرگاه
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تقصیر در فروع دین کردیم تعلق میگیرد به ما فروع عذاب و هرگاه تقصیر
در اصول دین کردیم تعلق میگیرد به ما اصول عذاب و همچنین هرگاه عمل
به فروع کنیم مستحق میشویم فروع ثواب را و هرگاه عمل به اصول دین
کنیم مستحق میشویم اصول ثواب را و شما تجریه کردهاید یک برگ درخت
هرگاه بخشکد یا ده برگ یا همه ولکن تنه درخت تر باشد هیچ ضرر ندارد
و موسم بهار برگ میکند و بار میآورد و اما نعوذ باهلل از خشکیدن تنه
درخت آن وقت برگها هم میخشکد این است که فرمودند الیبالی الناصب
صلی ام زنا صام ام سرق تفاوت نمیکند ناصب چه نماز کند و چه زنا و چه
روزه بگیرد و چه دزدی کند و در حدیثی دیگر فرمودند که خدا خلق
نفرموده خلقی را پلیدتر و نجستر از سگ و ناصبی نجستر از سگ است و
در معنی ناصب فرمودند لیس الناصب من نصب لنا اهل البیت فانک لن تجد
احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد بل الناصب من نصب لکم و هو یعلم
انکم تتولونا و انکم من شیعتنا یعنی ناصب کسی نیست که دشمن دارد ما
اهلبیت را زیرا که نمییابی کسی را که بگوید من دشمن میدارم محمد و
آلمحمد را بلکه ناصب کسی است که دشمن بدارد شما را و حال آنکه
بداند شما پیروی میکنید ما را و از شیعیان مایید پس دشمنی با اولیا اهلل
تقصیر در اصول دین است و موجب بالهای عامه خدا میشود و از عهد آدم
الی االن تقصیر در فروع بوده خدا شما را معصوم خلق نکرده و توقع عصمت
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هم از شما ندارد پس عفو میکند از خیلی معصیتها چنانکه میفرماید و
یعفو عن کثیر و میفرماید و لو یواخذ اهلل الناس بظلمهم ما ترک علیها من
دابه اگر به ظلم مردم خدا میگرفت یک جنبنده روی زمین باقی نمیماند
ولکن وقتی کار به جایی رسید از بسیاری معصیت و غرور که همت گمارند
بر دفع اولیاء آل محمد و عداوت آنها و اذیت آنها که همان اذیت اولیاء اذیت
ائمه است و اذیت و عداوت ائمه اذیت و عداوت حضرت پیغمبر و آن اذیت
و عداوت خداست بر گله زدن و گوسفندی را بردن بسا هست که چوپان
چشم بپوشد و پیش بلند نشود و در دفع آن نکوشد و اما همین که بناشد بر
خود چوپان حمله کند و چوپان را اذیت رساند چوپان دست روی هم
نمیگذارد و دفع آن را مینماید همین که اتفاق بر دفع اولیاء اهلل نمودند و
استشهاد تمام کردند و نزد سلطان فرستادند که فالن بنای خروج و فساد در
مملکت دارد و نزد حکام و ارکان سعایت کردند و بر باالی منابر و مجالس
خاص و عام بنای تهمت و افترا و غیبت را گذاردند و عوام کاالنعام دهن باز
کرده گوش میکنند و باور میکنند و با وجود آن همه رشوهخواریها که
خودشان برای آقا بردهاند که آقا در مرافعه طرف ایشان را منظور بدارد و
حکمهای ناحق و غصب مال یتیم و غائب و سادات و فقرا و هزار خالف
شرع که از آقایان خود دیدهاند نمیگویند شاید این هم از همان قبیل باشد و
آقا این حرفها و این نسبتها را میدهد تا دکان خودش و ریاست خودش برقرار
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باشد و یک نفر از میان برنمیخیزد که او را منع کند یا برهان از او طلبد یا
اقال بپرسد و از این طرف هم جویا شود ببیند راست است از اینها گذشته
عوام ادعای اسالم و دوستی اهلبیت که میکنند و مع ذلک میشنوند که
عالمشان بر باالی منبر مسلمین در مسجد جامع در حضور این همه خلق
میگوید که دوستی علی بسیارش خوب نیست حضرت پیغمبر فرموده خیر
االمور اوسطها و صم بکم مثل مردارها که آن سگ میخواهد آنها را طعمه
زندگی دو روزه دنیای خود قرار دهد با دهانهای باز گوش میکنند و عوض
آنکه او را سنگسار کنند و دهانش را خورد کنند و به منبر و محراب دیگر
راهش ندهند تعریفش را میکنند و نزدش مرافعه میروند و پشت سرش نماز
میکنند خالصه این رشته سر دراز دارد یریدون ان یطفئوا نور اهلل بافواههم و
یأبی اهلل اال ان یتم نوره و لو کره الکافرون اینها است که باعث اصول عذاب
میشوند و میخورند و نمیدانند از کجا خوردند در مشارق االنوار حدیثی
روایت میکند که خدا عذاب نمیکند هیچ قومی را به عذابی عام مگر به
سبب کتمام کردن علماء ایشان فضائل آل محمد را اینجا است که هر ضعیف
و قوی و عالم و جاهل و هر کسی که تسلیم او کرده به بالی عام مبتال
میشود و کسی نگوید که میبینیم که باز اینها زندگانی میکنند و دنیای
ایشان رو به آنها کرده یزید علیه اللعنه با آن عمل شنیعی که کرد بعد از
شهادت سیدالشهدا صلوات اهلل علیه باز یک سال عیش دنیا را کرد خدا
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میفرماید الیحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا النفسهم انما نملی لهم
لیزدادوا اثما و لهم عذاب الیم عما قریب خداوند قهار چنان بگیرد منکرین
فضائل را که اثری از آنها باقی نماند پس بدانید که در جمیع شماها نوری
است و ظلمتی و نور شما از شعاع محمد و آلمحمد است سالم اهلل علیهم و
نور تابع صفت منیر است و شبیه آن بزرگواران است و اما ظلمت شما از
اعداء ایشان است که روسای ضاللتاند و شبیه به اعداست پس هرکسی
مرکب است از نور محمد و آل محمد و از ظلمت یزید و در کربالی بدن
شما که قلب و صدر و سایر جوارح شما باشد اجتماع عسکرین شده و این
دو لشکر با هم بنای مقاتله دارند و به عدد جمیع خیرات مالئکه در توأند
که اعوان و انصار عقلاند که ظل سیدالشهداست و به عدد جمیع بدیهای
عالم شیاطین در توأند که اعوان و انصار جهلاند که ظل یزید است پس این
دو قشون در زمین دل تو که کربالی بدن تو است جمع میشوند و بنای
محاربه و مقاتله دارند پس چه بسیار مردم که نصرت کردند جهت نور و از
اعوان و انصار سیدالشهدا شدند و به هر طاعتی ملکی در ایشان پیدا میشود
و شیطانی از لشکر یزید را میکشد تا هر کسی به قدر قوه و استعداد خود
چقدر از لشکر یزید در نصرت سیدالشهدا بکشد و چه بسیار از مردم که
قوت دادند جهت ظلمت را و از اعوان و انصار یزید شدند مجاز نمیگویم
حقیقتا وقتی چشمتان باز شد میبینید که به هر معصیتی تیری به سیدالشهدا
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و لشکر آن حضرت زدهاید و به هر طاعتی تیری بر یزید و لشکر یزید زدهاید
پس که اولی به ناصر بودن از کسانی که شب و روز عمر خود را به طاعت
صرف میکنند و آنهایند که اگر آن روز نبودند در وقتی که حضرت
سیدالشهدا یکه و تنها در میان میدان میفرمودند هل من ناصر ینصر آل محمد
المختار هل من ذاب یذب عن حرم اهلل هل من موحد یخاف اهلل فینا و این
ندا را تا حال نشنیدند امروز که میشنوند به جان و مال و فرزند و عیال و
گریه و فغان در مصیبت آن حضرت و به اعضاء و جوارح و به هر قسم که
ممکنشان بشود صرف در طاعات میکنند و آنها را از معاصی باز میدارند
که همان یاری سیدالشهدا است در امروز فرمودند اعینونا بورع و اجتهاد
یعنی یاری ما کنید به تقوی و کوشش در طاعت و عبادت و که اولی به
خذالن سیدالشهدا به تیر و شمشیر و نیزه و عصا و سنگ زدن بر سیدالشهدا
از کسانی که شب و روز عمر خود را به معصیت و عداوت شیعیان اهلبیت
و به انکار فضائل اهلبیت صرف میکنند و آنهایند که اگر آن روز نبودند که
در صحرای کربال در رکاب عمرسعد و شمر ذیالجوشن یا سیدالشهدا جدال
کنند به نوید انعام و جایزه یزید و این نوید را تا حال نشنیده بودند امروز به
طمع متاع قلیل دنیا دنیای فانی و لذتهای با هزار زهر آلوده دنیوی مغرور
میشوند و به جان و مال و اهل و عیال و مسخره و استهزاء به مومنین و
شادیها و قهقههها در شنیدن بالیا و مصائب شیعیان و دوستان ایشان و به
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زبان غیبت و افترا و هکذا به سایر اعضا و جوارح خود آنها هم به هر قسم
ممکنشان بشود از طاعات و خیرات و نور رو گردان و گریزانند و به انواع
معاصی راغب و سعیکنان که همین یاری یزید است در امروز فرمودند
حضرت امام حسن عسکری 7در آخر حدیث طوالنی که از حضرت صادق7
روایت میکند که ضرر این جماعت نواصب بر شیعیان ما بیشتر است از
لشکر یزید بر حضرت امام حسین و اصحاب آن حضرت زیرا که لشکر یزید
کشتند آنها را و غارت کردند مالهای آنها را و از برای سیدالشهدا و اصحاب
آن حضرت است در نزد خدا افضل احوال به ازاء آنچه رسیده است ایشان را
از دشمنانشان و این جماعت علماء سوء که دشمنان شیعیان و دوستان مایند
و مشتبه کردهاند خود را که دوستان مایند و دشمن دشمنان ما داخل میکنند
در دلهای ضعفای شیعیان ما شک و شبهه پس گمراه میکنند ایشان را و منع
میکنند آنها را از راه حق تا آخر حدیث شریف فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا
انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم پس توبه کنید و بازگشت به سوی بارئ
خود یعنی بازگشت کنید به سوی سیدالشهدا از میان لشکر یزید بیرون آیید
و بکشید این نفسهای خود را در راه سیدالشهدا و نعوذ باهلل اگر بر عکس
شد و از کسانی شدید که ظلمت دلهای آنها را فرا گرفته و نور والیت در
دل ایشان سیاه شده و سیدالشهدای بدن خود را شهید کردند طبع اهلل علی
قلوبهم و سمعهم و ابصارهم پس مهر زده است خدا بر دلهای آنها و گوشهای
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آنها و چشمهای آنها که اینها دیگر رو به حق نمیکنند اصال بر سیه دل چه
سود خواندن وعظ و سیدالشهدا رو گردان از آنها شده و رخساره خود را از
آنها برداشته و آنها در تحت شفاعت آن حضرت در نخواهند آمد و اگر از
ناصرین سیدالشهدا شد خورده خورده لشکر یزید را میکشد تا اینکه یزید
را هم میکشد آن وقت زمان رجعت ملک بدن او میشود و فوج فوج مالئکه
بر او نازل میشوند و این کلمات اگرچه برای شما عظیم ننمود ولی از هزار
موعظه بهتر است حال مالحظه کنید که
از بهر امتان تبه روزگار بود
ورنه حسین را به شهادت چه کار بود

آیا سزاست و با غیرت و مردانگی درست میآید که شبها و روزها علی
االتصال به هر معصیتی تیری بر سیدالشهدا بزنیم و این یک ساعت را اگر از
معاصی غافل شویم و دل بدهیم و بر آن حضرت گریه کنیم چون بیرون رفتیم
باز معصیت کنیم مثل اینکه یزید هم در حین غفلت از عناد با سیدالشهدا
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وقتی که اهلبیت را با آن حالت داخل مجلس شومش کردند گریه کرد
چنانکه از فاطمه دختر حضرت روایت کردهاند که فرمود در اول بار که ما
را داخل مجلس یزید کردند چون نظرش بر ما افتاد بر حال ما گریست پس
مردی سرخمو از اهل شام برخاست و گفت یا امیرالمومنین هب لی هذه
الجاریه تعینینی یعنی ای یزید ببخش به من این کنیز را که یاری و مدد کاری
من کند فاطمه میگوید من چون این سخن را شنیدم چون طفل بودم و هنوز
عقلم نمیرسید که نمیتواند فرزند رسول خدا را به کنیزی بدهد از این سخن
ترسیدم و بر خود لرزیدم و گمان کردم که او این کار را خواهد کرد پس به
دامان خواهرم چسبیدم و او از من بزرگتر و عاقلتر بود فقالت للشامی کذبت
و اهلل و لعنت فرمود به آن شامی قسم به خدا که دروغ گفتی و ملعون شدی
ماذلک لک و ال له نه تو را آن قدرت است که دختر پیغمبر را به کنیزی ببری
و نه یزید را آن سلطنت است که او را ببخشد آن ملعون در غضب شد و
گفت اگر بخواهم میتوانم آن معصومه گفت ال واهلل ماجعل اهلل ذلک لک اال
ان تخرج من ملتنا و تدین بغیر دیننا قسم به خدا که خدا برای تو این امر را
قرار نداده است و قدرت بر آن نداری مگر از ملت ما بیرون روی و دینی
دیگر برای خود بگیری عرض میکنم که فدای تو شوم ای مظلومه مگر او
از ملت شما بیرون نرفته بود با وجود این اعمال ناشایست خود ولکن مراد
آن معصومه این بود که اگر ظاهرا اسم اسالم را از سر خود برداری آن وقت
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میتوانی چنین کاری بکنی آن لعین غضبش شدیدتر شد و بیحیایی کرد و
گفت انما خرج من الدین ابوک و اخوک خدا دهنش را پر از آتش کند آن
حضرت فرمود به دین خدا و دین پدر و مادر و برادر و جد من هدایت یافتی
تو و پدر و جد تو اگر مسلمان شده باشید آن لعین بیحیایی را به نهایت
رسانید و در جواب آن مظلومه گفت کذبت یا عدوه اهلل آن معصومه چون
بیحیایی او را مالحظه کرد فرمود امیر یشتم ظالما و یقهر لسلطانه تو اکنون
امیر و پادشاهی و به سلطنت خود مغروری و ناسزا میگویی به ظلم و ستم
پس گویا آن ملعون خجالت کشید و ساکت شد آن شامی بار دیگر سخن
خود را اعاده کرد یزید پلید گفت ساکت شو خدا تو را مرگ دهد پس آن
لعین اگرچه در وقت غفلت بر ایشان گریست ولی عداوتش به این مرتبه بود
پس گریه او به او چه نفع خواهد بخشید و اما حر با آنکه اول سر راه بر آن
حضرت گرفت ولکن آخر توبه کرد و در رکاب آن حضرت شهید شد حال
شما هم مثل حر کنید و توبه کنید از روی صدق و اخالص و بعد از این دیگر
رجوع به لشکر یزید نکنید و این را بدانید که از این مجلس که بیرون
میروید هرگاه معصیت کنید گناه شما را دو برابر مینویسند زیرا که شما از
روی بصیرت میکنید و مردم دیگر از روی جهالت و همچنین هرگاه طاعت
و عبادت کنید ثواب شما را دو برابر ثواب دیگران مینویسند.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مجلس پنجم »*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصلوه و السالم 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 در کتاب مبارک خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
در بیان این مطلب شریف بودیم که چرا حضرت امام حسین 7اختیار این امر
عظیم را نمود دون باقی ائمه و سخن رسید به اینجا که از برای خلق دو جهت
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خدا آفرید جهتی خدایی و جهتی خودی نه آنکه نصف ایشان خدا باشد و
نصف ایشان بنده بلکه به معنی اینکه مرکب ساخت ایشان را از جهت نور
خدا و از جهت ظلمت خود آنها مانند آیینه که زیر آفتاب بگیری جهتی به
آیینه دارد و جهتی به آن نوری که در آیینه افتاده است پس آیینه را دو جهت
است جهت آفتاب که نور آفتاب باشد اگرچه مسمی به اسم آفتاب است ولی
آفتاب در آسمان است این کجا و آن کجا و جهت انیت آیینه کذلک مردم
از دو جهت مرکبند جهت نور اهلل و جهت انیت یعنی خودیت شخص شما
اگر تمایل کند آفتاب را نوع اتحادی است و اختالفها همه از آیینهها است
که بعضی راست و بعضی کجاند و بعضی سفید و بعضی زرد و بعضی سبز و
بعضی قرمز پس اگر صورت خود را در آیینه زردگو ببینی صورت خود را
زرد میبینی و میگویی این صورت من نیست و از او جدایی میجویی و
همچنین کج نما و سبز نما و یا سرخ نما باشد میگویی صورت من کج
نیست رنگی ندارد و از آنها بیزاری میجویی و اما اگر بیرنگ و درستنما
باشد او را دوست میداری و میگویی این رخساره من است که هیچ تفاوتی
با صورت تو ندارد مگر آنکه شبه صورت توست همچنین نور خدا که به
عرصه امکان تابید نوری بود منزه از هر عیب و نقص و در نهایت بهاء و
ضیاء و عظمت و جالل و مجد و بزرگواری پس از اینکه در آیینههای قوابل
افتادند در بعضی به طور استقامت نمودار شد صاحب جمیع صفات مذکوره
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به همانطور که خدا خود را نمایانیده بود از آن آیینه بروز و ظهور کرد زیرا
که آن آیینه معصوم بود از نمایش خود و غیر خدا را نمینمود و خدا را به
جمیع اسماء و صفاتش نمایانیده فی الجمله به قدر همین که معلوم شود که
آیینه در میان هست و فانی و مضمحل شد بعد از آن آیینه اول در آیینه دیگر
جلوه کرد فی الجمله نمایش داشت ولکن آن هم باز فانی و مضمحل بود و
قابلیت دوم شد و از قابلیتی پس از قابلیتی ظهور کرد تا به طوری شد که
نماینده صورت انسان شد و همچنین قابلیت آیینهها کار به جایی میرسانند
که صاحب صورت از صورت ملقاه در آیینه بیزاری میجوید چنانکه
فرنگیان آیینه ساختهاند که صورت انسان را صورت خوک مینمایاند و اگر
برابر صورت انسان بگیری از او بیزاری میجوید اگرچه همان صورتهای بد
هم که به حسب قابلیتهای بد نمودار است به واسطه صاحب صورت برپا
است که اگر آن صورت بیرون از آیینه خوکنما مثال روی خود را بگرداند
آن صورت خوک هم از آیینه محو میشود چنانکه سایه دیوار اگرچه از دیوار
کثیف افتاده ولکن به واسطه آفتاب موجود شده و پیدایی سایه به واسطه
آفتاب است پس نسبت سایه را به دیوار میدهی اگرچه به آفتاب برپا است و
آیینه اول قابلیت رسول خدا است 9که پهلویی به جانب خدا دارد و پیغمبر
چون معصوم از نمایش ماسوی است و آیینه سرتا پانمای اسماء اهلل و صفات
اهلل است علی ما هو علیه بدون تفاوت نمایان نیست مگر دست خدا و زبان
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خدا و هکذا مجمل کالم آنکه معصوم است از نمایش خودش و جمیع ماسوا
اگر جمع شوند اثری نخواهند یافت از خودی آن حضرت وقتی که آیینه را
بتوان چنان صفایی داد که هیچ در میانه تو و آن عکس در او پیدایی نداشته
باشد حضرت پیغمبر الیق نیست که خدا را چنین بنمایاند بلکه نیست بر لوح
دلش جز دوست فرمود من رآنی فقد رأی الحق هرکس مرا ببیند بعینه حق را
دیده است نه چیز دیگر حتی مرا هم ندیده است چرا که جهت خودی آن
حضرت فانی و مضمحل است مثل قطره سرکه در دریای محیط و به دقت
علمی این را میگویی و اال در دریای محیط که میتواند آن قطره سرکه را
تمیز دهد و ببیند و سایر ائمه و حضرت فاطمه :همه یک نورند و آنچه در
حضرت پیغمبر بگویی همه در آنها هم جاری است و همه یکی هستند و آیت
یگانگی حق سبحانه و تعاالیند و اما قابلیت دوم که فی الجمله جهت انیت
در ایشان نمایان است آیینه قابلیت پیغمبران است که گاهی در مدت عمری
یک ترک اوالیی از آنها صادر میشد و آن را هم به چه توبهها و گریهها و
تحمل بالها و محنتها از خود دفع میکردند که طول میکشد ذکر آنها
پس اعوجاج و کجی در ایشان هم نیست و هیچ خودنما نیستند و همه سر تا
پا خدانمایند و اما قابلیت سوم قابلیت مومنان و شیعیان است که آنها عصیان
میکنند ولی نه زیاده و نه آنقدر که رخساره خدا در آنها تغییر کند هیئت
هیئت توحید و شکل شکل توحید و هیکل هیکل توحید است اگرچه فی
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الجمله غبار معصیتی بر ظاهر آیینه قابلیت آنها نشسته به قدری که صاحب
صورت از آن غبار آیینه بیزاری میجوید از خود آیینه و صورت در آن خدا
میفرماید فان عصوک فقل انی بریء مماتعملون یعنی اگر معصیت تو را
کردند مومنان بگو من از اعمال و معاصی شما بیزاری میجویم نه از ذات
شما و اما آن قابلیتی که تغییر یافته آن قابلیت کفار است که اصال نماینده
توحید نیست و چنان هیکل توحید در آن تغییر یافته که خدا از او بیزار است
چنانکه انسان از صورت خوک در آیینه خوکنما بیزاری میجست حال
سخن در آیینه قابلیت اول است که آیینه قابلیت حضرت پیغمبر 9باشد که به
کلی نماینده نور خدا بود و نمایش از خود نداشت و آن نور به چهارده صورت
تجلی فرمود و وجه تعداد ایشان با اینکه نور و طینت ایشان یکی است به
جهت مصلحت است و آن باقی بودن هر یک از ایشان است در قرنی پس از
قرنی و اگر همان صورت اول بود و متعدد نمیشدند بایست که فانی شود و
عالم میماند بدون حجت و نور خدا خاموش میشد و با اینکه میبایست
هیچ چیز به او صدمه نزند و باقی باشد ابدا پس مردم گمان میکردند که آن
خداست چگونه نه و حال آنکه با وجود این همه صدمات که بر ایشان وارد
میآمد از بیماریها و تشنگیها و گرسنگیها و سایر لوازم بشریت و مردن و
شهادت جمعی به خدایی ایشان قائل شدند پس آن یک روح و یک نور به
چهارده صورت ظاهر شد که اگر یکی را بکشند صورت دیگری به جای او
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بنشیند و اال عارف به ایشان میداند که اول ایشان محمد است و اوسط ایشان
محمد است و آخر ایشان محمد است و کل ایشان محمدند نورهم و طینتهم
واحده خدا میفرماید ذریه بعضها من بعض و حضرت امیر 7فرمود انا الذی
اتقلب فی الصور کیف اشاء یعنی منم که به هر صورت که بخواهم درمیآیم
و خدا میفرماید در شأن حضرت پیغمبر 9و تقلبک فی الساجدین یعنی تو را
میگرداند در ائمه اثنیعشر مثل آفتاب که در دوازده برج گردش میکند پس
کل ایشانند محمد بلکه نذیرهای گذشته و نذیرهای بعد از ائمه ایشانند
حضرت امیر میفرماید اال و نحن نذر االولی و نحن نذر کل زمان و اوان و
حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه میفرماید در وقتی که پشت مبارک خود
را به خانه کعبه کرده است آگاه باشید کسی که میخواهد نظر کند به آدم
و شیث منم آدم و شیث و همچنین هر یک از پیغمبران را میفرماید منم آن
پیغمبر تا حضرت پیغمبر و ائمه :تا آخری ایشان که اسم هر یک را میبرد و
میفرماید کسی که میخواهد نظر کند به فالن امام منم آن امام و حضرت
امیر 7در خطبه طتنجیه میفرمایند انا االمل و المأمول منم هر آرزو کننده و
هر آرزو کرده شده و میگویی خدا آفتاب را خلق کرد آفتاب یعنی صاحب
نور پس محمد 9آفتابی است که نور مبارک آن حضرت و آل اطهارش هزار
هزار عالم را روشن کرده خدا میفرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا
و داعیا الی اهلل باذنه و سراجا منیرا و میفرماید و جعلنا الشمس سراجا و
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میفرماید و الشمس و ضحیها و القمر اذا تلیها پس آن چهارده نفس یک
نورند و یک طینت و خدا نیافریده است غیر از محمد و آل محمد را سالم
اهلل علیهم و آنها یک شخصاند که حضرت پیغمبر باشد 9و آن حضرت
صاحب جهتی است خدایی و صاحب جهتی است بندگی جهت خدایی آن
حضرت همان نور نبوت است و جهت خودی و بندگی آن حضرت نفس او
است که مرآت قابلیت آن حضرت باشد پس وقتی که خواست جهت خدایی
را جلوه دهد به صورت نبوت ظاهر شد و وقتی که خواست جهت خودی را
جلوه دهد به صورت ولی ظاهر شد در جلوه اول جهت خدایی غلبه داشت
بر جهت خودی و در جلوه دوم خودی پس جلوه نبوت جهت خدایی در او
غلبه داشت و جلوه دوم بندگی لهذا جلوه دوم که جلوه علوی باشد وقتی که
تولد کرد فرمود انا عبد من عبید محمد یعنی من بندهای هستم از بندگان
محمد چقدر غلو کردهاند کسانی که حضرت امیر را زیادتی میدهند بر
حضرت پیغمبر مگر میتوان ایشان را وصف کرد چه جای آنکه غلو کنند
بلکه رتبه حضرت پیغمبر را پایین آوردهاند نه آنکه رتبه حضرت امیر را باال
ببرند بلکه تقصیر در حق پیغمبر کردهاند باری؛
علی را قدر پیغمبر شناسد
که هر کس قدر خود بهتر شناسد
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پس خدا خواست فضیلت علی را بگوید و فرمود در شأن آن حضرت و انفسنا
و علی را نفس رسول شمرد و فرمود ماکان الهل المدینه و من حولهم من
االعراب ان یتخلفوا عن رسول اهلل و الیرغبوا بانفسهم عن نفسه پس حضرت
امیر نفس رسول است پس پیغمبر 9که مقام عقل کل است دو رسد جهت
خدایی دارد و حضرت امیر 7که مقام نفس کل است یک رسد این است که
مرد دو رسد میراث میبرد و زن یک رسد و للذکر مثل حظ االنثیین حضرت
پیغمبر 9فرمود انا و علی ابوا هذه االمه یعنی من و علی پدر و مادر این امتیم
و خدا میفرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا یعنی خلق فرمود خدا از برای
شما از خود شما زنهاتان را و حضرت امیر است نفس رسول پس حضرت
امیر 7ام المومنین است زیرا که میفرماید ازواجه امهاتهم یعنی زنهای پیغمبر
مادر مومنیناند و حضرت پیغمبر 9میفرماید لیس االختالف فی اهلل و ال فی
و انما االختالف فیک یا علی در خدا و در من اختالفی نیست و همه اختالفها
در توست یا علی اوالد در آب و نان مختلف نمیشوند و در صلب پدر هم
یکسانند همین که در رحم مادر قرار گرفت در آنجا اختالفها همه پیدا
میشود یا پسر میشود یا دختر یا خوش صورت میشود یا بد صورت یا شقی
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میشود یا سعید لهذا فرمودند و الشقی شقی فی بطن امه و السعید سعید فی
بطن امه پس شقی و سعید در شکم والیت حضرت امیر پیدا میشود هرکس
والیت و محبت آن حضرت را قبول کرد سعادتمند است و هرکس قبول
نکرد شقی است چه این امت و چه امتهای گذشته پس جمیع اختالفها در
حضرت امیر است 7میفرماید عم یتسائلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه
مختلفون حضرت امیر 7فرمودند ای نبأ اعظم منی یعنی چه خبر بزرگتر است
از من و خدا میفرماید و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی انه لحق یعنی جویا
میشوند تو را که آیا حضرت امیر حق است بگو بلی قسم به پروردگار خودم
پس حضرت پیغمبر 9فرمود الحق مع علی و علی مع الحق یعنی حق با علی
است و علی با حق است بلکه علی خودش حق است و حق همان علی است7
پس معلوم شد معنی مادربودن علی پس نبوت مقام ربوبیت شد و والیت مقام
عبودیت و خدمتگزاری و انتشار امر توحید دادن و اظهار و ابراز آن کار
ولی است نه کار نبی زیرا که مقام نبوت مقام ربوبیت است و مقام غیب
الغیوب است و از ادراکها برتر است و نشر دادن حاصل نمیشود مگر از
کسی که دیدن او و شنیدن از او ممکن باشد حضرت امیر 7میفرماید ظاهری
امامه و وصیه و باطنی غیب ممتنع الیدرک یعنی ظاهر من یعنی مقام علویت
من مقام امامت و وصی بودن است و اما باطن من که مقام نبوت باشد غیبی
است که ممتنع و محال است درک آن هوا از این چهار عنصر عالم شما است
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و آن را نمیبینید چگونه حضرت پیغمبر را که عرش عالم باال است کسی
میتواند درک کند آن حضرت آیت توحید خداست و ناشر توحید حضرت
امیر است در هر عالمی در حدیث قدسی است که لوالک لماخلقت االفالک
یعنی اگر نبودی تو ای پیغمبر خلق نمیکردم افالک والیت را که ائمه باشند:
و لوال علی لما خلقتک و اگر علی نبود تو را خلق نمیکردم زیرا که بروز
جان به جسم است چنانکه حیات جسم به جان است پس حضرت امیر نشر
هر توحید باید بکند در عرصه ایجاد فرمودند انا مدینه العلم و علی بابها؛
منم شهر علم و علیم در است
درست این سخن قول پیغمبر است

و علم توحید باید از باب آن بیرون آید پس حضرت پیغمبر نشر توحید نمیکند
یعنی خلق نمیفهمند و اال خود آن حضرت نشر توحید میکند چنانکه صدای
ملک در عالم است و در وقت هر نمازی ملکی ندا میکند که قوموا الی
نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلوتکم یعنی برپا شوید به
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سوی آتشهایی که افروختهاید بر پشتهای خود پس خاموش کنید آن آتشها
را به نمازهای خود و همچنین در هر شب جمعه از اول شب تا آخر شب و
در باقی شبها در ثلث آخر ملکی ندا میکند که آیا استغفار کنندهای هست
تا گناهان او را بیامرزم آیا توبه کنندهای هست تا توبه او را قبول کنم آیا
حاجتمندی هست تا حاجت او را برآورم و شماها این صداها را نمیشنوید
همچنین حضرت پیغمبر 9اظهار توحید میکند از آن حضرت نمیشنود مگر
حضرت امیر 7لهذا خدا قرار داد از برای آن حضرت ولیی و او با خلق به لغت
والیت سخن گفت و جعلنا لهم لسان صدق علیا یعنی قرار دادیم از برای
جمیع کائنات زبان صدق و راستی علی را که حضرت پیغمبر فرمود اما
النبیون فانا و اما الصدیقون فاخی علی بن ابیطالب پس حضرت امیر 7لسان
صدقی است که از زبان هر راستگویی آن حضرت سخن میگوید و خدا به
پیغمبر 9وحی کرد که قل هو اهلل احد تا آخر سوره و حضرت امیر گفت
توحید را و به صورت توحید جلوه فرمود تا همه کس به لغت خودشان
بخوانند آن سوره را لهذا حضرت پیغمبر فرمود مثلک یا علی مثل قل هو اهلل
احد یعنی مثل تو ای علی مثل قل هو اهلل است پس حضرت امیر سوره توحید
است و آیت توحید است و هیکل توحید پس وقتی که این خطاب رسید به
پیغمبر که یا محمد قل هو اهلل احد حضرت پیغمبر حضرت امیر را قائم مقام
خود کرد و فرمود من کنت مواله فهذا علی مواله آیا نیستم من اولی و
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سزاوارتر به شما از خود شما همه اهل هزار هزار عالم بدون اختالف گفتند
بلی پس فرمود هرکس من موال و آقای اویم علی موال و آقای او است پس
حضرت پیغمبر به ذات خود نمیتوانست توحید را آشکار کند به علی آشکار
کرد یعنی حضرت پیغمبر آیت ذات خدا بود و ذات خدا از اوهام خالئق برتر
است صفات و اسماء خدا را آشکار کرد که علی باشد چنانکه میفرماید و
هلل االسماء الحسنی فادعوه بها یعنی از برای خدا اسمهای نیکو است خدا را
به آن اسمها بخوانید میفرماید در ضمن آیه شریفه نحن واهلل االسماء الحسنی
التی امرکم اهلل ان تدعوه بها یعنی ماییم قسم به خدا اسماء نیکوی خدا که
امر کرده است شما را که بخوانید خدا را به آن اسماء پس ببین کسانی را که
میگویند نومن ببعض و نکفر ببعض اینها از سنی پستتراند ابن ابیالحدید
سنی میگوید:
صفاتک اسماء و ذاتک جوهر
بریء المعانی عن صفات الجواهر
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پس حضرت پیغمبر 9توحید را آشکار کرد یعنی علی را قائم مقام خود کرد
و خالفت آن حضرت را ابراز داد پس انتشار توحید کار نبی نشد بلکه کار
ولی شد و ولی کلی به دوازده شکل جلوه فرمود چون مجلس طول کشیده
امروز نمیشود که عرض کنم که چرا صورت علوی و صورت حسنی این
امر را قبول نکردند انتشار توحید را ندادند بعد از این ان شاء اهلل عرض میشود
پس سیدالشهدا صلوات اهلل علیه دامن بر کمر زد و قدم پیش گذارد و به
حضرت پیغمبر که لسان اهلل بود و این آیه را خوانده بود که چرا ای گروه
مومنین یکی از شما پا در میدان جان نثاری نمیگذارد تا خود را فانی کند
در راه خدا تا خدا را آشکار کند حضرت سیدالشهدا 7عرض کرد چرا من
این امر را قبول میکنم و اظهار توحید کار من است و چنان کوشش کنم و
خود را از جمیع قیود و عالئق برهانم که خود را فانی و شهید راه خدا سازم
تا دین خدا را آشکار کنم چنان تو را آشکار سازم که از خود اثری باقی
نگذارم و تو را در همه چیز اظهار کنم که؛
دل هر ذره که بشکافی
آفتابیش در میان باشد
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نمیبینید که هرکس توحیدش کاملتر است اخالص او به آل محمد خصوص
به سیدالشهدا بیشتر است زیرا که آن حضرت چنان صفایی به عالم داد که
در جمیع ذرات عالم نور توحید نمایان شد که میگوید:
و فی کل شیء له آیه
تدل علی انه واحد

و این کار کار دست و پا و سایر اعضا و جوارح نبود بلکه یگانه دهر و قلب
عالم است که آنکه به هیجان آمد جمیع عالم به هیجان آمدند پس عالم به
عالم به همین عزیمت پایین آمد و اظهار توحید کرد در هر عالمی تا به این
عالم پس از مدینه طیبه به همین عزم بیرون آمد تا وارد صحرای کربال شد و
در آنجا چنان خضوعی کرد که ملک خدا از عرش و ما فیه به خضوع آن
حضرت خضوع کردند و صفا یافتند پس توحید را در کل اهل روزگار ظاهر
کرد و چون یافت اهل عالم را بر طبیعتهای مختلف که هر یکی را عالجی
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جداگانه و مصقلی مناسب ضرور است بعضی هستند که پابند عیالاند و
مصقل ایشان ناموس ایشان است و ایشان ناموسپرست و صاحب غیرتاند
عیال خود را در راه خدا به اسیری داد تا آنها از شنیدن اسیری اهلبیت خاضع
شوند و چگونه عیالی که از پستان فاطمه شیر خورده بودند و از صلب
رسولخدا و علی مرتضی بودند حضرت امام زینالعابدین فرمودند مرا به شتر
لنگی سوار کرده بودند و زنان اهل حرم را بر قاطرها سوار کرده بودند و در
کوفه که در آنجا سالها پادشاهی کرده بودند به این هیئت ایشان را داخل
کردند و این در طبع همه زنها است که در بیابان شرم و حیای ایشان کمتر
است از شهر و خجالتشان در جایی که کسی متوجه ایشان نباشد کمتر است
از جایی که هر ناکسی به ایشان نظر کند پس ایشان را یعنی حرم رسول خدا
را که جبرئیل و عزرائیل بیاذن ایشان داخل خانه ایشان نمیشد به اسیری
داخل کوفه و شام کردند و در هر کوچه که ازدحام خالیق بیشتر بود
میبردند و نگاه میداشتند و ریسمان جفا بر گردن ایشان کردند و کشان
کشان به مجلس یزید پلید بردند و بعضی از مردم فرزند و اوالد را بسیار
دوست میداشتند و به مصیبت آنها وانگهی مصیبتی مثل کشتن اوالدشان
وانگهی در پیش نظرشان وانگهی تشنه و گرسنه دلشان بسیار به درد میآید
وانگهی که آن پسر به حد رشد رسیده باشد و صاحب صورت و سیرت باشد
که عدیل و نظیر نداشته باشد پس فرزند ارجمند خود علی اکبر را در راه خدا
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داد تا ایشان به واسطه شنیدن مصیبت او خاضع شوند و دلهاشان به درد آید
پس این مصقل را هم برای این طایفه مهیا کرد و سیدالشهدا در آن روز برای
هیچ امری متألم و متأثر نشد و هرچه آتش حرب بیشتر مشتعل میشد
رخساره شریفش افروختهتر میگردید و اما حضرت علیاکبر که اراده میدان
کرد چشمهای مبارک آن حضرت پر از اشک شد و فرمود اللهم کن انت
الشهید علیهم فقد برز الیهم غالم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک
ولکن گمان نکنید که آن حضرت دلش برای او سوخت چرا که این بسی
قبیح است که انسان چیزی را در راه محبوب خود بدهد و هدیه برای او
فرستد و از برای آن گریه کند بلکه گریهاش برای آن بود که او یادگار جدش
بود و هر وقت نظر بر جمال او میکرد متذکر رسول خدا 9میشد و برای
اینکه او آیت خدا و نور توحید خدا بود و از جمله نقبای کلی زمان خود بود
پس کشندگان او آیت خدا و رسول را کشتند نشنیدهای که چون بر بالین او
رفت فرمود قتل اهلل قوما قتلوک ما اجرأهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمه
الرسول خدا بکشد آن جماعتی که تو را کشتند چه بسیار جرأت کردند بر
خداوند رحمان و بر هتک حرمت رسول و همچنین بعضی مردم از کشته
شدن طفل صغیر متأثر میشدند علی اصغر را نثار کرد تا جمعی از شنیدن
ذکر شهادت او گریه کنند و سایر مصائبی که در عالم به کسی تأثیری داشت
متحمل شد از کشته شدن اقارب و برادران و برادرزادگان و اصحاب و یاران
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و اسیری زنان و دختران و تشنگی و گرسنگی ایشان و غارت مال و اسباب
و پایمال کردن بدن نازنین آن حضرت زیر سم ستوران و امثال اینها که جگر
دوستان را پاره پاره میکند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مجلس ششم »*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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الحمدهلل رب العالمین و الصلوه و السالم 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 در کتاب مبارک خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
سخن منتهی شد به اینکه چرا سیدالشهدا این امر را قبول فرمود و سایر ائمه
قبول نفرمودند و عرض کردم که ابراز توحید کار ولی است نه نبی زیرا که
ابراز و اظهار فرع این است که خود آنکه میخواهد امری را آشکار کند
ظاهر و هویدا باشد و نبی غیب بود و مقام غیب الغیوب داشت و هیچکس
درک آن حضرت را نمیکرد تا سخن او را بشنود و مطلب او را بفهمد چگونه
میشود اگر میشود خدا را به مدرکی از مدارک دید و از او شنید میتوان
پیغمبر 9را در آن مقام دید پس چنانکه راه به سوی خدا مسدود است و
هیچکس حتی پیغمبر 9از معرفت ذات خدا عاجز است همچنین در آیت ذات
خدا که آن هم غیبی است که هیچ خلقی نه نبی مرسلی و نه ملک مقربی و
نه مومن ممتحنی نه در این عالم و نه در سایر عالمها را راه نیست بلکه طمع
ادراک آن مقام را ندارند و آیت غیب الغیوبی خدا حضرت پیغمبر بود پس شد
مثل اول و اوصیایی در اینجا برای آن حضرت ضرور شد تا خلق بتوانند از آن
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حضرت منتفع شوند به این جهت فرمودند انا مدینه العلم و علی بابها فمن
اراد البیت فلیأتها من بابها و خدا میفرماید لیس البر بان تأتوا البیوت من
ظهورها ولکن البر من اتقی و أتوا البیوت من ابوابها یعنی آن خانهها را از در
آن داخل شوید پس به خانه توحید که حضرت پیغمبر باشد داخل نمیتوان
شد مگر از بابش که ولی باشد و در زیارت جامعه میخوانی و الباب المبتلی
به الناس من اتاکم فقد نجی و من لمیأتکم فقد هلک یعنی شما ای ائمه من
باب آن چنانی هستید که مردم به شما مبتال شدهاند و آزمایش خلق به شما
است هرکس آمد پیش شما نجات یافت و هرکس نیامد هالک شد پس مقام
ولی مقام باب اهلل و باب النبی است و از آنچه پیش از این عرض کردهام معلوم
شده که ابراز توحید شأن ولی است حال بیان میکنم که مراتب اظهار و ابراز
توحید چند قسم است و هر یک از اولیاء شایسته کدام قسم از ابراز هستند
پس اوال مقدمه عرض میکنم در اقسام ابراز و آن این است که من هرگاه
اسبی داشته باشم و بخواهم به شما بشناسانم یک دفعه تعریفش را به اینطور
میکنم که اسبی دارم رنگش اینطور و قامتش اینطور و رفتارش به این نحو
و اخالق و رفتارش اینطور چنین نجیب است و چنین وچنان است حال من
گفتم و شما هم شنیدید ولی شنیدن کی بود مانند دیدن بسا آنکه خیال شما
بر خالف سخنهای من باشد و تعریفهای من در آیینه ذهن هر کس طوری
منتقش شود به حسب قابلیت خودتان و بسا آنکه آنچه شما فهمیدهاید دخلی
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به اسب من نداشته باشد زیرا که تصورات شما دخل به خیال خود شما دارد
و از این جهت است که امور دنیا را که برای شما تعریف میکنند عظمی
غریب در نظر شما دارد و وقتی که میروید میبینید بر خالف آن طورها
است که خیال میکردید پس اینطور تعریف بیانی است ناقص و یک نوع
بیان دیگر آن است که ترکیب اسب را بر روی کاغذ میکشم و به شما نشان
میدهم شما به یک نظر نگاه میکنید فی الفور همه هیئت و اندام او را
میشناسید و این بیان اوضح از اول است و خطا اینطور از بیان کمتر است
اگرچه باز مطابقت تامه ندارد و انگهی که این شکل حکایت ظاهر آن را
میکند وسایر احواالت و اخالق او را نمیفهمد و قسم سوم آن است که از
مقوا صورت اسب را بسازم و این اندکی واضحتر است ولکن باز هم ناقص
است و یک نوع دیگر آنست که من مرد صاحب تصرفی باشم و حکم کنم
به آنکه میخواهم اسب را به او بشناسانم که اسب شو فی الفور به صورت
اسب در آید حال از جمیع قوی و مدارک اسب و احوال و مشاعر اسب
اطالع بهم میرساند چنانکه پیغمبر و ائمه :این گونه تصرفات را میکردند
و به کسی میفرمودند اخسأ فی الفور سگ میشد به سوسمار میفرمودند
سخن بگو تکلم میکرد سنگریزه را به سخن درمیآوردند پس این تعریف
کاملی است خدا میفرماید بل االنسان علی نفسه بصیره که هرکس خویش
را بهتر شناسد و دیگران هم این را میبینند و عارف به اسب میشوند و دو
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جوره تعریف دیگر داریم که از متعلقات قسم اول است و به لحاظی از قسم
دوم و به لحاظی از قسم سوم مثل آنکه یک دفعه به زور و قهر و غلبه حالی
تو میکنند و به ضرب شمشیر یا کراهت آن را یعنی کلمات او را میشنوی
در تعریف اسب یا شکل اسب را چه در کاغذ و چه در مقوا میبینی یا خودت
به صورت اسب میشوی و دفعه دیگر از روی خضوع و خشوع حالی تو
میکنند که تو به ترحم میآیی و توجه به او میکنی این اقسام تعریف است و
کامل کسی است که به همه انواع تعریف به تو بشناساند که اگر به قهر و
غلبه نتواند عاجز است و اگر به تضرع و زاری نتواند باز عاجز است و اگر
به تصرف در تو نتواند عاجز است و اگر به بیان قولی یا نقش نتواند باز عاجز
است این است که خدای قادر متعال به پیغمبر خود فرمود ادع الی سبیل
ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن یعنی بخوان به
سوی پروردگار خود به حکمت که خودشان را به شکل مطلب درآوری که
من عرف نفسه فقد عرف ربه هرکس خود را بشناسد خدا را شناخته پس
حضرت پیغمبر 9جمعی را دعوت فرمود به حکمت و آنها را به صورت اسماء
اهلل و صفات اهلل ساخت و آنها را هیکل توحید کرد تا چون خود را شناسند
خدا را شناسند و خود آنها را معنی سخنها و مراد از مطالب نمود و قومی
دیگر را دعوت فرمود به موعظه حسنه و نمایانید به ایشان انوار حق را در
آفاق و انفس و دلیلها برایشان آورد و حق را به طور یقین به ایشان نمود تا
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آنکه از شک و شبهه بیرون آمدند و این نوع شکل اسب کشیدن است و
قومی دیگر را به دلیل مجادله و مباحثه و رد و بدل به طور نیکی به سوی
خدا خواند و این دلیل اول است که تعریف اسب را به قول کرد و اینها نه
چیزی از انوار خلق@حق ظ@ را دیدهاند و نه خودشان مثال اهلل شدهاند
بلکه اینها صاحبان علوماند وجمیع آنچه گفته میشود و نوشته میشود همه
دلیل مجادله است و خدا را به سخن شناساندن پستتر ادله است پس دلیل
حکمت برای خواص خواص است که آنها را خصیصین و اهل کشف و
اصحاب مکاشفه و اهل حقیقت میگویند و دلیل موعظه حسنه از برای
خواص و اهل یقین و اصحاب طریقت است و دلیل مجادله بالتی هی احسن
از برای عوام و اصحاب شریعت و قیل و قال است که به هر کجا دلیل ایشان
را بکشاند میروند و همیشه در تزلزلاند؛
پای استداللیان چوبین بود
پای چوبین سخت بیتمکین بود
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و کمال در آن است که شخص عارف به خدا باشد و اصول دین و فروع دین
و حقیقت هر چیز را بداند و اثبات نماید به هر یک از این سه دلیل و خداوند
توحید خود را به انواع ثلثه به مردم نمایانیده است که بر اصناف ثلثه حجت
تمام باشد زیرا که هر کس مرتبه او باالتر است دلیلی باالتر ضرور دارد و
هرکس وسط دلیل وسطی ضرور دارد و هرکس پایین است دلیل پست ضرور
دارد و به همان قناعت میکند وجمیع این دعوتها شأن اولیا است و پیغمبر
غیب الغیوب است و ولی او و خلیفه او است که باید مردم را دعوت کند و
اما آن قسم که به طور قهر و غلبه باشد به ضرب ذوالفقار در جهادها به گردن
مردم گذاردند و آن قسم که به طور مقهوریت و مظلومیت باشد آن همه
بالها و اذیتها که پیغمبر و ائمه طاهرین از این امت جفا کار کشیدند و با
ایشان به طور حلم و اخالق خوش و احوال پسندیده رفتار کردند که خدا به
پیغمبر فرمود و انک لعلی خلق عظیم این یک مقدمه و مقدمه دیگر آنکه
عرض کردم که این بزرگواران یک نور بودند از صلب حضرت آدم به ارحام
مطهره و اصالب پاکیزه قرار میگرفتند تا آمدند در صلب عبدالمطلب و در
آنجا آن نور دو حصه شد نور نبوی در صلب عبداهلل قرار گرفت و نور علوی
در صلب ابیطالب و شق اول که نور نبوی باشد جهت ربوبیت و توحید بر
او غالب بود به طوری که جهت من نفسه او به کلی فانی و مضمحل بود مثل
قطره سرکه در دریای محیط پس جهت ربوبیت مقام غیب آن حضرت بود
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و جهت من نفسه و خودیت که مقام عبودیت آن حضرت باشد مقام شهاده
و ظاهری آن حضرت بود و این مقام گفتیم در جنب مقام ربوبیت که غیب
آن حضرت باشد خالی و مضمحل بود ولکن از برای باطن آن حضرت نشانی
و عالمت است که عرش آن عالم باال باشد زیرا که عرش آیت نبوت باطنی
است و از برای ظاهر آن حضرت هم عالمت و نشانی است که آفتاب آن
عالم باشد چرا که آفتاب آیت نبوت ظاهری است و در شق دوم که نور
علوی باشد غلبه در جهت عبودیت بود و جهت ربوبیت حضرت امیر از
جهت ربوبیت حضرت پیغمبر کمتر بود جهت عبودیت حضرت امیر از جهت
عبودیت حضرت پیغمبر بیشتر بود پس آیت جهت ربوبیت حضرت امیر7
کرسی آن عالم بود و آیت جهت خودیت و عبودیت حضرت امیر 7قمر آن
عالم بود پس از برای هر یک از نبی و ولی مقام غیبی است و مقام شهاده
چنانکه نبی غیبی اظهار توحید شایسته او نبود و از ادراک کل ماسوی اهلل
برتر و باالتر بود همچنین ولی غیبی هم شایسته ابراز توحید نیست حضرت
امیر 7فرمود باطنی غیب ممتنع الیدرک باطن من غیبی است ممتنع که درک
نمیشود پس عرش مقام ربوبیت است در غیب و کرسی مقام عبودیت است
در غیب و چون که خواستند این نبی و ولی غیبی صلوات اهلل علیهما ظاهر
شوند برای خلق ظاهر شدند به آفتاب و ماه هرکس ماه را ببیند کرسی را
دیده است و هرکس شمس را ببیند عرش را دیده است و عرض کردم که
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عرش مقام حضرت پیغمبر است و کرسی مقام حضرت امیر و آفتاب مقام
حضرت امام حسن و ماه مقام حضرت امام حسین :و حضرت امام حسن یک
کنیتش ابومحمد است چنانکه متعارف است در عرب که پسر را به اسم پدر
میخوانند و گاهی پدر را هم به اسم پسر میخوانند و چون پسر آن حضرت
قاسم بود آن حضرت را یعنی حضرت امام حسن را ابوالقاسم هم میخوانند
پس یک کنیت حضرت امام حسن ابومحمد است و کنیت دیگر آن حضرت
ابوالقاسم و چون هر کس به صورت شناخته میشود حضرت امام حسن از
کمر به باال شباهت به حضرت پیغمبر 9داشت و از کمر به پایین شباهت به
حضرت امیر 7داشت پس حضرت امام حسن هم به صورت شبیه پیغمبر بود
چنانکه نبی غیبی شایسته اظهار توحید نبود شبیه او هم شایسته اظهار توحید
نیست و اما حضرت امام حسین 7از کمر به باال شباهت به حضرت امیر7
داشت و از کمر به پایین شباهت به حضرت پیغمبر 9و در عرب هر کس
حسین نام دارد او را ابوعلی کنیت میکنند پس یک کنیه حضرت امام حسین
ابوعلی است و کنیه دیگرش ابوعبداهلل است پس حضرت امام حسین آیت
علوی بود و ثابت کردیم که ابراز امر توحید در خور ولی است که جهت
عبودیت و خدمتگزاری در او غلبه دارد نه در خور نبی است که آیت غیب
الغیوبی حق سبحانه و تعالی است و نه در خور علی است که نفس رسول
است و مقام غیب عبودیت را دارد و نه در خور امام حسن است که ظاهر
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نبی است و مقام ظاهر ربوبیت را دارد پس این سه بزرگوار شایسته امر توحید
نشدند این امر نامزد حضرت امام حسین شد که ظاهر ولی بود پس حضرت
امام حسین 7عابدترین کل ملک خدا بود و خاضعتر از کل خاضعین اگرچه
حضرت امام حسن هم خضوع کرد بلکه خاضعتر از سیدالشهدا بود ولکن
خضوع پنهانی و خضوع تحمل و بردباری و نپندارید که حضرت امام حسن
خضوع نکرد شما ببینید هرگاه کسی پدر شما را در حضور شما فحش بدهد
و حلم ورزید و صبر کنید مشکلتر است یا آنکه شمشیر بکشید و بکشید و
نپندارید که درد حضرت امام حسن کم بود آنچه آن حضرت از معاویه دید
و شنید و به دل کشید هزار مرتبه از مصیبت سیدالشهدا شدیدتر و بزرگتر
بود؛
آنچه زخم زبان کند با مرد
زخم شمشیر جانستان نکند

جراحات السنان لها التیام
و الیلتام ما جرح اللسان
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امام حسین 7اعوان و انصار داشت سی نفر سوار داشت و صد نفر پیاده که
همه یاری آن حضرت کردند تا شهید شدند در راه آن حضرت و اما حضرت
امام حسن 7هیچ اعوان و انصار نداشت معاویه لشکر بسیاری از شام فرستاد
به مدینه که حضرت امام حسن و امام حسین و سایر اهلبیت را دستگیر کنند
و به شام ببرند چون این خبر به حضرت امام حسن رسید بر منبر باال رفتند و
فرمودند که معاویه چنین اراده دارد آیا کسی هست که یاری من کند تا با
معاویه جنگ کنم کسی برنخواست مگر بیست نفر فرمودند اگر چهل نفر
یاور داشتم با معاویه صلح نمیکردم و همچنین همان کسانی که با حضرت
ادعای دوستی میکردند به حضرت خطاب میکردند که یا مذل المومنین
یعنی ای ذلیلکننده مومنین و چند دفعه زهر به حضرت خورانیدند و عصای
زهرآلود پشت پای مبارکش فرو کردند و خنجر بر ران مبارکش زدند و چه
بیادبیها و سب و لعنها که در حضورش به حضرت امیر کردند و چه تهمتها
که نسبت دادند باری مصیبت آن حضرت کم نبود ولی خضوع آن حضرت
باطنی و به اصطالح زخم تو دلی بود و همچنین خضوع حضرت امیر 7بیشتر
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از خضوع حضرت امام حسن و حضرت امام حسین 8بود ببینید خاری به
چشم برسد تا به دست و پا برود مثل هم است کسی که صبر کند با آنکه:
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را
اگر نازی کند از هم بپاشد جمله قالبها

با آن قدرت کذائی که عمر علیه اللعنه بیاید بیاذن او داخل خانهاش شود و
سیلی به حضرت فاطمه 3بزند و صبر کند و علی زنده باشد و عمر تازیانه بر
بازوی مبارک عصمت کبری دختر رسول خدا فاطمه بزند و همچنین کسی
باشد که اگر میفرمود نیست شو کل هزار هزار عالم نیست میشد با این
قدرت صبر کند واهلل هزار دفعه زینب را اسیر کنند و به شام ببرند با یک
سیلی که به فاطمه زدند برابری نمیکند در کل ملک خدا صبری با صبر علی
مقابلی نمیکند صبر این بود صبر ایوب چه بود و همچنین حضرت پیغمبر9
به قدر بلندی رتبهاش بر حضرت امیر خضوعش بیشتر بود با آن قدرت الهی
که به یک التفات میتوانست که طرح دیگر اندازد صبر کند که اراده کشتن
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او کنند و خار و خاشاک در راه او بریزند که پای مبارک او را مجروح کنند
و صبر کند که سنگ به دهان مبارکش بزنند و دندان مبارکش را بشکنند
ولکن همه اینها پنهانی بود و چندان کسی مطلع نشد ولکن محنت و
مصیبتهای سیدالشهدا آشکار بود و به طوری ظاهر شد که یهود و نصاری
و مجوس و سایر اهل عالم همه فهمیدند که ظلمی عظیم کردند به آن
حضرت این بود که عرض کردم که حضرت پیغمبر 9در عالم باال خطاب
کرد به اهل آن عالم و نبود در آن عالم مگر دوازده امام و حضرت فاطمه:
که کیست که چنان خضوعی کند که تمام اهل عالمها را منقلب کند که
هیچ صاحب شعوری نماند بلکه هیچ ذره از تمام عالمها نماند مگر آنکه آن
خضوع در آنها اثر کند و چون امر کلی از شخص کلی حاصل میشود و
نهایت کمال در فناء و اضمحالل در جنب خالق است و کل روزگار را اگر
روی هم کنند سیدالشهدا اکمل از همه است زیرا که خاضعتر از همه است
چون آن حضرت تسلیم کرد این امر را خضوع در عالم پیدا شد پس هرکس
در کل عالمها خضوعی کرده و متحمل بالیی شده فرع خضوع سیدالشهدا
بوده و بال و مصیبتش از شعاع یا شعاع شعاع بالیا و مصائب سیدالشهدا بوده
این است که فرمودهاند البالء موکل باالنبیاء ثم االولیاء ثم االمثل فاالمثل؛
هرکه در این بزم مقربتر است
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جام بال بیشترش میدهند

خداوند عالم اول که عالم را آفرید چنین آفرید که هیچ چیز در هیچ چیز اثر
نکند و بعد از این هم همینطور خواهد شد که هر چیزی به خدای خود بسته
باشد و محتاج به غیر نباشند و متأثر از چیزی نشوند و اثر هم در چیزی نکنند
و در بهشت االن همچنین است و محفوظ آمد به حفظ خداوی@ و بعد از
اینکه سیدالشهدا 7خضوع کرد و خرید تمام ظلم ظالمین را و تمام ماسوی
اهلل سایه آن حضرت است؛
ای سایه مثال گاه بینش
در حکم وجودت آفرینش
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و چنانکه تو در پیش آفتاب که سجود کنی سایه تو هم به سجده میرود آن
بزرگوار که خاضع شد و بالیا و محن را بر خود خرید آثار خضوع در عالم
پیدا شد و هر چیزی در چیز دیگر اثر کرد آب آتش را خاموش میکند و آتش
آب را خشک میکند چنانکه آفتاب که گرفت کل انوار گرفته میشود این
است آن بیان که به قدرت کامله میگویند اسب شو اسب میشود که اگر آن
بزرگوار خاضع نشده بود اهل روزگار هیچ کس عبودیت خدا را نمیکرد و
خضوع در نزد خدا نمیکرد و یک نفر خدا را نمیپرستید پس به خضوع آن
حضرت همه از خود بیخود شدند و به خدا هست شدند و توحید خدا در
عالم آشکار شد پس بعد از اینکه آفتاب نبوت در عالم غروب کرد ظلمات
کفار عالم را فرا گرفت ولی هنوز حمره مشرقی ظاهر بود و ساعت به ساعت
ظلمت طغیان کرد تا حمره مشرقی مغربی شد و پس از آن غروب کرد و
همچنین ظلمت زیاد شد تا آن سفیدی طرف مغرب به کلی غروب کرد
خورده خورده کار به جایی رسید که نصف شب شد که آن زمان خالفت
معاویه باشد و اثری در عالم نه از اصول دین و نه از فروع دین باقی نماند
پس متذکر شد سیدالشهدا 7عهد عالم ذر را پس منادی آن حضرت ندا کرد
که از مهاجر و انصار هر کس در زمان پیغمبر زنده بوده آن سال را به حج
بروند و آن حضرت مطاع بودند و هرکس بود اطاعت کرد و خود آن حضرت
هم تشریف بردند و فضائلی که حضرت پیغمبر درباره حضرت امیر فرموده
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بودند اظهار فرمودند و تجدید نمودند و همه جا میفرمود ای فالن تو نشنیدی
که در فالن جا پیغمبر درباره حضرت امیر چنین فرمود عرض میکرد چرا
شنیدم یا فالن تو نشنیدی که فالن جا چه گفت یا فالن تو حاضر نبودی که
چه فرمود و همچنین تجدید فرمود جمیع فضائل را و همگی گفتند بلی و
گواهی دادند تا همه کس شنیدند و یقین کردند پس این خبر به معویه رسید
و عداوتش شدید شد و کاغذی که عمر به او نوشته بود که به حق الت و
عزی که من یک آن ایمان به محمد نیاورده بودم و به طمع خالفت چندی با
اسالم راه رفتم تا کردم آنچه کردم تو هم تا میتوانی با تیغ اسالم با اسالم
محاربه کن و اثری از اسالم باقی نگذار که اینها بر اندازه بتهای ما بودند و
به مهر نجس خود مهر کرده بود و آن کاغذ را به یزید سپرد و از این قبیل
سفارشات به او کرد تا آنکه یزید هم کرد آنچه کرد وقتی که خبر شهادت
سیدالشهدا و اسیری اهلبیت ابیعبداهلل به عبداهلل بن عمر رسید لشکری جمع
نمود و همه جا آمد و مردم را بر یزید شوراند تا وارد شام شد که با یزید
جنگ کند خبر به یزید رسید گفت تشویش نکنید هذه فوره من فوراه دم
ابیعبداهلل این جوشی است از جوششهای خون ابیعبداهلل پس کس فرستاد
و عبداهلل را در خلوت طلبید و بعد از تعارفات بسیار گفت من خالفی نکردم
به سفارش پدرت عمل نمودم و آن کاغذ که در نزد او بود به عبداهلل نشان
داد دید خط و مهر پدر ملعونش را بوسید و بر سر و چشم گذارد و عذر
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خواست و بیرون آمد و گفت حق با یزید بوده و مردم را متفرق ساخت پس
عداوت معاویه و طغیان ظلم و جور او در ازدیاد بود تا زمان خالفت یزید
علیه اللعنه که فرستاد در مدینه آن حضرت را شهید کنند حضرت فرار کردند
چنانکه فرمود بنیامیه مال مرا گرفتند صبر کردم عرض مرا ناسزا گفتند صبر
کردم چون خواستند مرا به قتل برسانند فرار کردم و همه جا آمد تا وارد
کربال شد سر راه بر آن حضرت گرفتند و روز به روز لشکر مخالف وارد آن
صحرا میشد و جمعیت آنها بیشتر میشد تا روز عاشورا که چهارصد هزار
نفر جمع شدند و بنای جنگ شد یزید بن حصین از حضرت مرخص شد که
با آن لشکر سخن گوید از آن جمله گفت ایها الناس این آب فرات را که
درندگان از آن میخورند حایل شدهاید میان آن و میان فرزندان پیغمبر تا آنکه
حضرت فرمودند ای یزید بنشین تا خود اتمام حجت بر این گروه نمایم خود
حضرت به میان میدان تشریف آوردند و گویا هنوز سوار نشده بودند و تکیه
بر کمان یا شمشیر خود فرمودند انشدکم هل تعرفوننی به حق خدا قسمتان
میدهم نه به امر جزئی یا چیز دیگر بلکه به خدایی خدا و این هم یکی از
معجزات آن حضرت بود که در آن غوغای چهارصد هزار کس صدایش را
همه آن لشکر بشنوند و این از عادت بشر نیست و صدای آن حضرت را
جمیع جاهای آن صحرا شنیدند که فرمود آیا میشناسید مرا گفتند بلی تو
پسر دختر رسول خدایی و جگرگوشه اویی حضرت فرمود انشدکم اهلل هل
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تعلمون ان جدی رسول اهلل قالوا اللهم نعم قال انشدکم اهلل هل تعلمون ان امی
فاطمه بنت محمد قالوا اللهم نعم قال انشدکم اهلل هل تعلمون ان ابی علی بن
ابیطالب قالوا اللهم نعم قال انشدکم اهلل هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت
خویلد اول من آمن برسول اهلل قالوا اللهم نعم خالصه معنی این فقرات قسم
میدهم شما را به خدا و در هر فقره به خدا قسمشان داد که آیا میدانید جد
من رسول خدا است مادرم فاطمه دختر رسول خدا است و پدرم علی بن
ابیطالب است و جده من خدیجه بنت خویلد است که اول کسی بود که
ایمان به آن حضرت آورد و عم من حمزه سیدالشهدا است و عم دیگرم جعفر
طیار در بهشت است تا آنکه به جمادات خود را به ایشان شناساند فرمود
انشدکم اهلل هل تعلمون هذا سیف رسول اهلل و انا متقلده قالوا اللهم نعم قال
انشدکم اهلل هل تعلمون ان هذه عمامه رسول اهلل قسم به خدا آیا این شمشیر
رسول خدا نیست که بر گردن آویختهام آیا این عمامه رسول خدا نیست که
بر سر دارم فقره به فقره را گفتند بلی چنین است بار خدایا حضرت فرمودند
پس به چه سبب خون مرا حالل میدانید و حال آنکه پدر من فردا ساقی حوض
کوثر است میراند از آن حوض جمعی را من هم از مخالفین و دشمنان خود
میپرسم که آیا پدر و مادر من مسلمان نبودهاند آیا نشو و نما در اسالم
نکردهام آیا حاللی را حرام یا حرامی را حالل کردهام یا دخل و تصرفی به
امر دنیا و مداخلتان و موقوفات و مرافعات شما دارم آیا هرگز شکوه شما را
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به حکام و سالطین زدهام آیا چه احسانها که به هر یک نکردهام شما به ازایش
با من چه کردید و چه میکنید استشهادها به سالطین نوشتید که فالنی خیال
خروج بر شما دارد و سعایتها نزد ارکان دولت و حکام نمودید و بر باالی
منابر و مجالس خود دروغها و نسبتها به من دادید چارهای جز اینکه همه را
تصدیق کنید و بگویید راست است ندارید پس چرا مردم را به شبهه میاندازید
و دست از عناد و لجاج بر نمیدارید و به هر قسم ممکنتان بشود آزار و اذیت
من و دوستان مرا مینمایید از جواب لشکر یزید جواب اینها هم بر میآید
که اینها چه میگویند تا آنکه گفتند حقیقت این است که کل اینها را میدانیم
و دست از تو برنمیداریم تا تشنه لب شربت مرگ را بچشی پس حضرت
ریش مبارک خود را گرفتند و از عمر شریف آن حضرت پنجاه و هفت سال
گذشته بود پس فرمودند شدید شد غضب خدا بر یهود وقتی که گفتند عزیر
پسر خداست و شدید شد غضب خدا بر نصاری وقتی که گفتند مسیح پسر
خدا است و شدید شد غضب خدا بر مجوس وقتی که پرستیدند آتش را و
ترک کردند عبادت خدا را و شدید شد غضب خدا بر قومی که کشتند پیغمبر
خود را و شدید شد غضب خدا بر این گروه که اراده دارند کشتن فرزند
پیغمبر خود را پس هی بر اسب خود زد حر بن یزید ریاحی و از لشکر
عمرسعد علیهم اللعنه بیرون آمد و تاخت به سوی لشکر حضرت و حال آنکه
دست خود را بر گردنش گذارده بود و میگفت اللهم الیک انیب فتب علی
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بار خدایا به سوی تو بازگشت میکنم توبه مرا قبول کن چرا که ترسانیدم
دلهای دوستان تو را و اوالد پیغمبر تو را یابن رسول اهلل هل لی من توبه ای
بزرگوار آیا توبه من قبول است حضرت فرمودند ان تبت تاب اهلل علیک اگر
توبه کنی خدا توبه تو را قبول میکند و رو به تو میکند پس عرض کرد یابن
رسول اهلل اذن بده بروم با دشمنان تو مقاتله کنم حضرت اذنش دادند آمد در
برابر آن قوم و رجز خواند و کشت از آنها هیجده نفر را تا اینکه دور او را
گرفتند و کشته شد حضرت آمد بر بالینش و خون از سر او میپاشید فرمودند:
بخ بخ لک یا حر انت حر کما سمیت فی الدنیا و االخره به به خوشا به احوال
تو ای حر تو حری در دنیا و آخرت چنانکه نام تو را حر گذاردهاند پس مرثیه
انشاد کرد برای حر و فرمود:
لنعم الحر حر بنیریاح
صبور عند مختلف الرماح

و نعم الحر اذ نادی حسینا
فجاد بنفسه عند الصیاح
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« مجلس هفتم »*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصلوه و السالم 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 در کتاب مبارک خود میفرماید :فلوال نفر من کل فرقه منهم
طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
خواستیم در ایام گذشته تفسیر کنیم این آیه شریفه را درباره حضرت
سیدالشهدا 7و عرض کردم که خداوند عالم برای شما در این آیه حکمی
فرموده و آن این است که هر ناقصی باید چهار سفر کند سفر اول سفر از
منزلی است که ناقص در آنجا است به سوی شخص کامل و عالئقی که به
خود بسته ترک کند و خود را سبک بار کرده قدم به قدم امتثال امر کامل را
بیشتر نموده تا پیشتر رود و در هر قدمی کسب کمالی تازه از آن کامل کنند
و از فرمان همایون او بیرون نروند تا ترقیات بیاندازه کنند زیرا که هر ناقص
خودش و افعالش و خیاالتش کال ناقص است چگونه میتواند خودش را یا
غیر را کامل کند پس بر ناقصان واجب است که از منازل طبیعت و عادت و
غفلت و سایر صفات رذیله سیر کنند به سوی شخص کامل و سفر دوم آنست
که تفقه کنند در نزد کامل و کسب کنند از علوم و اعمال و اخالق او تا
کامل شود پس بعد از کمال امر میکند کامل آن را که به سفر سوم سیر کند
به سوی ناقصین اهل والیت خود و سفر چهارم سیر کردن در میان ناقصان
است و ترقی دادن ایشان است و نجات دادن ایشان و این چهار سفر موقوف
علیه کل صنایع و کماالت و مکاسب است بلکه جمیع امور دنیا موقوف به
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این چهار سفر است پس چگونه چنین نباشد در امر آخرت و حال آنکه در
امر دنیا بزرگید و ادعای بزرگی میکنید و بیاستاد ترقی نمیکنید چگونه
میشود در آمر آخرت که در امر آخرت طفلید و چشم باطن شما نابینا و
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل و پای ما لنگ است و منزل بسی طویل لهذا
خداوند پیغمبران و امامان و اولیاء قرار داد تا مردم به خدمت ایشان برسند و
کسب دانایی کنند و برگردند به سوی بالد و خانه و منزل خود و اهل بلد
خود را بترسانند و امر دین ایشان را به ایشان برسانند اگر ناقص از منزل خود
حرکت نکند و کامل هم حرکت نکند احدی ترقی نمیکند و تکلیف
کامالن هم نیست که گرد دنیا بگردند ناقصان را تکمیل کنند زیرا که عالم
حکم کعبه را دارد و بر مردم الزم است که بیایند از اطراف عالم رو به کعبه
و قرار نیست که کعبه برود پیش مردم تا مردم طواف او را نمایند بلکه عالم
اشرف از کعبه است و بر اهل مکه واجب است که رو به اصل خانه کعبه
کنند و مردم دور رو به جهت مکه میکنند و عرض کردم که خداوند پیغمبر
و آل را سالم اهلل علیهم اجمعین پیش از هزار هزار عالم و آدم به هزار هزار
دهر خلق فرمود که تسبیح و تهلیل میکردند خدا را پس بعد از هزار هزار
دهر از شعاع ایشان خلق فرمود لوح و قلم را و عرش و مافیه را پس در آن
عالم باال چون نازل شد این آیه شریفه که چرا از میان شما مومنین یعنی ائمه
یک نفر بیرون نمیآید و سیر نمیکند تا به قرب جوار ما برسد اجابت نکرد
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از میان ائمه مگر سیدالشهدا 7به جهاتی که پیش از این عرض کردم پس
حضرت امام حسین 7از والیت سفر کرد تا به جوار قرب خدا که حضرت
پیغمبر باشد 9که آن حضرت کامل آن عرصه بود و آیت احدیت بود و قرب
به آن حضرت قرب به خدا بود پس بعد از اینکه صعود کرد به سوی حضرت
پیغمبر 9و ترک جمیع عالئق خود را نمود و خودنمایی را از خود دور کرد
و آیینه وجود خود را صفا داد و در صفات حضرت پیغمبر 9بنای سیر گذارد
و مشکل است فهم این امر از برای شما مگر به مثل پس عرض میکنم و
اشاره هم در آن میگذارم بدانکه آفتاب بعد از اینکه به زمین خطاب میکند
که همه شما نمیتوانید به سوی من باال بیایید زیرا که کثیفید و ثقیلید پس
چرا باال نمیآیند حاجیان شما که استطاعت صعود به سوی مرا دارند تا از
جوار من بهره برند پس اجابت نکرد آفتاب را مگر غبارها و دخانها و
بخارهای زمین که شباهت داشتند به افالک و جسمی سبک داشتند و
مشابهت به جسمهای لطیف داشتند و قدم به قدم باال رفتند و میروند تا به
مقام ابر و در زیر آفتاب صف میکشند و در آنجا زیست میکنند و آفتاب و
ستارهها بر آنها میتابند و خیرها و فیضها که در انوار کواکب و شعالت
افالک است بر آنها میتابد تا آنها را تألیف و ترکیب میکند و ابر میشوند و
در شب و روز آن امداد فلکی به آن ابرها میرسد و آنها را کامل میکند پس
بعد از کمال مأمور میشوند از جانب آفتاب که برگردند به سوی زمین و
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البدند که لباس کثیفی و ثقیلی در بر کنند تا بتوانند برگردند به سوی زمین
پس باران میشوند و پایین میآیند تا به خاک میرسند و ممزوج و مخلوط به
خاک میشوند و رسول آفتاب میشوند به سوی زمین پس غوص در زمین
میکنند و آن فیضهایی که آن ابرها گرفته بودند از آسمان و شعالت کواکب
به این خاکها میدهند پس انواع گلها و ریاحین و انواع میوهها و طعمها و
بوها و رنگها از خاک سر درمیآورند بلکه حیوانات و اناسی هم چنانکه
خطاب به بنیآدم و سایر چیزها است آیه شریفه واهلل انبتکم من االرض نباتا
و میفرماید انظر الی آثار رحمه اهلل کیف یحیی االرض بعد موتها و چیزهای
آسمانی که در خاک است همه از آبهایی است که از آسمان آمده پس آن آبها
به لباس خاکی درآمده و به زبان خاکی به خاکها میگوید انما انا بشر مثلکم
من خاکی هستم مثل شما خاکها پس از فهم این مسأله عرض میکنم که
بعد از اینکه از آن آفتاب جهانتاب وجود نبوی 9که فرمود و الشمس و
ضحیها یعنی قسم به آفتاب نبوت و روشنی آن حضرت که مراد شریعت آن
حضرت است که تابید بر زمین والیت آل محمد :و آن حضرت لسان اهلل بود
پس خدا به زبان خود به زمین والیت از فلک نبوت خطاب کرد که همه
نمیتوانید به سوی من بیایید چرا از شما کسی به سوی من باال نمیآید احدی
جواب نداد مگر سیدالشهدا که ترک جمیع عالقهها کرد حتی آنکه جان و
مال و عیال حتی اطفال خود را در راه خدا داد و شتابان شتابان و لبیک لبیک
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گویان اجابت کرد تا به آن بنیان که اول بیت بود رسید و بر گرد آن بیت
طواف کرد و در منای آنجا قربانی کرد و فیضیابی کرد در آنجا و خداوند
آن آثار و انواری که در ذات مقدس حضرت پیغمبر 9سپرده بود کل آن را به
سیدالشهدا عطا فرمود و آن حضرت را آیینه سر تا پا نمای خود کرد و جمیع
انوار ربوبیت و اسماء و صفات و کماالت را به آن بزرگوار عطا فرمود و
خدا چیزی را برای خود نگذاشت که به آن حضرت عطا نفرموده باشد
چنانکه حضرت رسول 9آیینه سر تا پا نمای خدا بود و بعد از خدایی آنچه
نسبت به خدا داده میشود همه منسوب به پیغمبر است 9و غیر از پیغمبری
همه منسوب به سیدالشهداست از کمال و قدرت و اسم و صفت و نور پس
از ذات احدیت خدا که تجاوز کردی ذات مقدس حضرت امام حسین 7عین
کماالت اهلل و اسماء اهلل و صفات اهلل است چرا که کمال خدا غیر از خدا
است و غیر خدا خلق خداست و کدام خلق اشرف و اعظم از پیغمبر است
که اول ماخلق اهلل است و سیدالشهدا 7کسب همه این انوار و کماالت را از
پیغمبر کرد و پیغمبر جمیع اسرار ربوبیت را که خود داشت به امام حسین
داد و عرض کردهام که اگر پادشاهی در بیابانی از اتفاقات تنها بیآب و آذوقه
مانده باشد و از تشنگی و گرسنگی مشرف بر هالکت باشد و درویشی برسد
و آنقدر آب و نان داشته باشد که اگر به پادشاه بدهد خودش هالک میشود
با وجود این مردن را بر خود میگذارد و پادشاه را بر خود ایثار میکند و آن
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نان و آب را به شاه میدهد و میگوید من نباشم سهل است تو به سالمت به
آبادی برس و پادشاه آن را میگیرد و به سالمت میرود تا به دارالسلطنه خود
و از قضا کسی میرسد و نان و آبی به آن درویش میدهد تا او هم به سالمت
خدمت آن پادشاه میرسد حال پادشاه اگر بخواهد مساوی احسان او احسان
کند باید جمیع سلطنت و مال و عیالش را به او واگذارد و جان خود را فدای
آن درویش نماید تا مساوی احسان او احسان کرده باشد و اما خدا میفرماید
من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یعنی کسی که یک حسنه بجا آورده ده برابر
است مزد او و در جایی دیگر هفتصد برابر و در جایی دیگر بغیر حساب مزد
یک حسنه را قرار داده و حضرت امام حسین 7چه چیز که نداد در راه خدا
از وطن خود آواره شد با جمعی عیال و اطفال و اوالد و برادران و یاران و
همه جا آمد تا وارد صحرای کربال شد و در آنجا همه را در راه خدا داد و
جانفشانی کرد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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