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مقدمةچاپدوم

تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي حÇضرت بÇيانات از مÇنتخبي حاضر  كتاب
سÇنوات در عÇاشورا سÇحرهاي و رمضان 21 شبهاي در كه است (رضاعليشاه)
خÇويش بÇزرگوار سÇلف و پÇدر حÇيات اواخÇر در ايشÇان كردهانÇد/ بيان مختلف
حÇضور در كÇه عÇزاداري مÇجلس در و ايشÇان امÇر بÇه صÇالحعليشاه) (حÇضرت
سمت به كه بزرگوار آن فوت از بعد و ميرفتند منبر به ميشد تشكيل حضرتشان
نÇعمتاللÇهي عÇرفاني سÇلسله قÇطبيت مسÇند بÇÇر ايشÇÇان جÇÇانشيني و خÇÇالفت
دروس منابر اين همه داشت/ ادامه ه روي اين تي مد بودند, متمكن سلطانعليشاهي
مدير جعفري آقاي خوشبختانه كرد/ جمعآوري را آن بايد H حق كه بود  گرانباري
ايÇن كÇه آمÇد دريÇغشان هستند, سلسله اين ارادتمندان از خود كه جامي چاپخانه
را جلسه ده لذا كنند/ رها فراموشي غبار و زمان گذشت امان به را گرانبها  گوهرهاي
ناياب آن ل او چاپ چون كه رساندند چاپ به شمسي 13ì1 سال در و كرده ن مدو
جهت اين از كه نمودند دوم چاپ ه متوج را ليه او همت همان ادامه اينك بود, شده
كمال با كه نيز حقيقت انتشارات مديران از همچنين داريم امتنان و تشكر ايشان از



سخنراني ده شش

و اصالحات آن حاشية و متن در محترم مÆلف كه سخنراني ده كتاب از نسخهاي بر است مبتني چاپ اين /1
نÇاشر را بÇقيه و است ايشان خود شدة اضافه آمده, ستاره عالمت با پاورقيها در آنچه بودند/ كرده اضافاتي

ناشر/ Ç است افزوده

داريم/1 امتنان كردند تكميل كتاب نشر با را خدمت نيت, خلوص
مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج



هو
121

ل مقدمةچاپاو

 توكَّل

ا هÖيلع و Ôعينت Öاس هب و مâحي الرَّ ن حÖم× الرَّ اهللا م Öسب
نگذرد بر انديشه برتر خÇرد كزين و جÇان خداونÇد نام به

مÇا پÇيغمبر بÇهصواب, ناطق پيمبران بزرگترين روان به درود خدا, حمد از پس
الم/ عليهمالس بزرگوار آن جانشينان نفر دوازده و عبداهللا بن محمد

نطقهاي جمله از سخنراني ده ميرسد, بهچاپ ا كنون كه مجموعه اين بعد و
برادر و ميباشد/ نمودهاند ضبط نوار در را آنها دوستان كه بيدخت منبر در فقير
چاپ به Gبعد و نمايند تحرير كه كردند خواهش اهللا وفَّقه واالنيا كريم آقاي م مكر
آنها بين از را سخنراني ده تعداد بود زياد چون و كردم موافقت هم فقير برسانند/
خودم كاغذ, روي آنها آوردن و تحرير از پس و نمايند تحرير كه نمودم انتخاب
برادر و ايشان سپس كردم/ اصالح و حذف را تكراريها نموده مطالعه بهدقت نيز
را چاپ مخارج عالقه و رغبت نهايت با اهللا حفظه جعفري ميريونس آقاي م مكر
نيز بيدختي كاشاني حسينعلي آقاي م مكر برادر كردند/ اقدام آن طبع به نموده تعهد
مÇهربان خداوند از كوشيدند/ آن طبع امور به رسيدگي و چاپ اوراق تصحيح در

خواستارم/ سه هر براي دارين اجر و توفيق مزيد
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/Gد ش ر نا× ر Öما Öن م لنا× ÖÑييه و ¹ مÖح ر كÖن Ôدل Öن م نا× ت ا× بَّنا× ر
بركاته و اهللا رحم¹ و المÆمنين اهللا عباد علي الم والس

1ê02 (ع) حسيني اربعين تاريخ به
13ì0 آذر 2ì

له اهللا غفر گنابادي تابنده سلطانحسين فقير



مختصريازشرححالجنابآقايصالح عليشاهطابثراه

االعلي هوالعلي

و القÇدسيه االنÇوار صاحب العامل, العالم و الواصل الشيخ و الكامل االنسان
حسن د محم شيخ الحاج زمان, هادي و عرفان و حقيقت اهل قطب االلهيه, االسرار
و روحÇاني معارج عالم روحه, اهللا ر نوَّ و مضجعه الله طيب صالحعليشاه به ملقب
و داشت تÇوأم فÇضيلت و تÇقوي بÇا را عÇمل و علم كه است رباني مناهج عارف
و صوري كماالت جامع نفساني, فاضله ملكات و اخالقي فضاÄل از بود مجموعهاي
تحقق وجودش در فخري الفقر معناي حقيقت و روحاني شامخ مقام داراي و معنوي
و حق ذات به اتكا¾ و طبع استغناي و فقر و وارستگي كه اللهي اهل صفت و يافته
مطمÃنه نفس حقيقت به متصف و نفس قيود از آزادي و اهللا ماسوي از نيازي بي

داشت/ تجلي اخالقش و اعمال همة در است
ابÇن ثÇاني نÇورعليشاه عÇلي مال حاج آقاي مرحوم جليل سليل بزرگوار, اين
سÇلطانعليشاه د سلطانمحم الÇم حÇاج مÇرحÇوم نÇظير كÇم حكÇيم و شÇهير عÇÇارف
وجود عرصة به عدم كتم از قمري 1308 الحرام ذيحج¹ هشتم در هما, قدس اهللا سر
چون ساخت/ مزين و ر منو مباركش وجود به را حقيقت و عرفان عالم و نهاد قدم
مسÇافرت بÇه چÇندي و رياضت و عزلت به بزرگوار پدر امر به نورعليشاه آقاي
اتÇفاق سلطانعليشاه آقاي باسعادت شهادت كه قمري 1327 سنة تا بود, مشغول
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تحت حضرت آن شهادت از پس و مقدار, عالي جد عنايت و تربيت حجر در افتاد
ادبيات تحصيل و نوشتن و خواندن به بيدخت در عاليقدر پدر عنايت و مراقبت
امÇر بÇه سÇپس داشت/ اشتغال حكمت و اصول و فقه مقداري و عربي و فارسي
و مÇنقول عÇلوم و نÇمود مسÇافرت اصفهان به تحصيالت تكميل براي والدماجد
مÇراجÇعت اصفهان از و فرمود تكميل را متداوله علوم ساير و حكمت و معقول
تزكية و روح تصفية و مجاهده و شرعيه رياضات به بزرگوار پدر بهدستور و نمود
در كلي فناي و روحي مقامات سير و معنوي كماالت حصول از پس كوشيد/ نفس
1329 سال در و لساني, اذ كار و اوراد تلقين و جماعت اقامة به قمري 1328 سال
در و گÇرديد مÇفتخر "صÇالحعليشاه" لقب با راهنمايي و هدايت فرمان به قمري
شد/ منصوب مقدار عالي پدر الخلفايي خليف¹ و جانشيني به قمري 1330 رمضان
به قمري 1337 ل االو ربيع 1ë تاريخ در ثراه, طاب نورعليشاه, آقاي رحلت از پس
دستگيري به و گرديد متمكن هدايت و ارشاد مسند بر كتبي فرمان و صريح نص
و خÇلق هÇدايت راه در سÇال ë0 قÇريب و شÇد مشغول سالكين تربيت و طالبين
چند نفرمود/ خودداري محنت و زحمت هيچگونه تحمل از حق بهسوي راهنمايي
المÇلك عÇليه اهللا صلوات خيراالنام منورة روضة و الحرام اهللا بيت بهزيارت سفر
قصد به هم ديگري هاي مسافرت گرديد/ مشرف بقيع اÄمة متبركه قبور و م العال

فرمود/ خارج و داخل در معالجت براي بعضي و هدايت
آن, ضÇمن در و مينمود تدريس را بيانالسعاد¸ منير تفسير عصرها Áمعمو
ميفرمود/ ذ كر ساده و جامع بياني با را اجتماعي و ديني نصايح و ايماني حقايق
تأليÇف است, اجÇتماعي و اخÇالقي و ديني دستورات جامع كه را صالح پند رسالة
و د تهج و عبادت به و بيدار را شب آخر ثلث است/ رسيده چاپ به Gكرار كه فرمود
تنظيم و فقرا بهامور ساعتي چند ها صبح بود/ موفق نياز بي محبوب با نياز و راز
كشاورزي, و فالحت از را زندگي احتياجات و ميپرداخت شخصي و زندگي امور
و قنات احداث و بزرگوار جد مزار تكميل به را خود اوقات ساير و ميفرمود اداره



يازده طابثراه جنابآقايصالحعليشاه مختصريازشرححال

مخروبة مساجد تعمير و عمومي امكنة ساختن و محل آبادي و قديمه قنوات تنقية
ميداشت/ مصروف دهات

روز نميفرمود/ تسامح امور انجام در آن وجود با و بود كسالت دچار تها مد
شدت كسالت عارضة و كرده ل تنز خون فشار Hغفلت قمري 138ì الثاني ربيع هشتم
چشم سالگي 78 سن در صبح اذان مقارن نهم شب اطبا¾, مراقبت وجود با و يافت
را ع تشي و عرفان عالم و پيوست اعلي Ñمال در حقيقي محبوب به و بست فاني دار از
بزرگوار جد جوار در سلطانعليشاه مرحوم متبركة بقعة در و نمود عزادار و سوگوار

واسعه/ رحم¹ عليه اهللا رحم¹ گرديد/ مدفون بيدخت در
سلطانعليشاهي اللهي نعم¹ فقراي خا ك پاي

جذبي اهللا هب¹ د سي
13ì0.9.ê





شرححالمختصرموالناالمعظمجنابآقايرضاعليشاه

لهالفدا ارواحنا

العظيم العلي باسمه

قطب و زمان مالذ واليت, خصال جامع و هدايت و ارشاد مسند نشين صدر
و العارفين زين سبحاني, اخالق مورد و رباني صفات مظهر عرفان, و حقيقت اهل
و االعÇالي علي ظله اهللا ادام گنابادي تابنده سلطانحسين الحاج العاشقين, نورالعين
حÇاج مرحوم المÆتمن مولي السالكين كهف و العارفين قطب جليل نجل االداني
مرحوم ارجمند فرزند نورعليشاه, آقاي مرحوم ابن عليشاه, صالح حسن د محم شيخ
رباني شامخ عرفاي و نامي بزرگ علماي زمرة از ثراهم, طاب سلطانعليشاه, آقاي

است/ اسالمي شهير نويسندگان و
تولد بيدخت در قمري 1332 سال الحرام ذيحج¹ 28 تاريخ در بزرگوار اين
و حكÇمت عÇالم و نمود طلوع عرفان و علم آسمان در درخشاني ستارة و يافت
و رضاعت دورة گذراندن از پس ساخت/ ر منو و روشن جمالش بهنور را معرفت
ادبيات و عربي مقدمات Gبعد شد/ مشغول نوشتن و خواندن آموختن به صباوت
و بزرگوار پدر انور محضر از را نقليه و ادبيه علوم از مقداري و آموخت را فارسي
براي والدماجد بهامر قمري 13ë0 سال در سپس نمود/ استفاده محل اساتيد ساير
و حكمت و اصول و فقه سال ë مدت و گرديد اصفهان عازم تحصيالت تكميل
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از ضمن در و شد ناÄل روايت اجازة بهاخذ و تحصيل را عقليه و نقليه فنون ساير
و غريبه علوم و عروض و تاريخ و طب و هيÃت و رياضيات و قياس و اخالق علم
منقول و معقول دانشكدة در و آمد بهتهران و نمود حاصل كامل اطالع اسطرالب
و وارد عالي دانشسراي در Hضمن و نمود كامل استفادة مهم اساتيد از و گرديد داخل
گرديد موفق ليسانس گواهينامه بهاخذ قمري 13ë8 سال در و گذرانيده را آن دورة
و بÇهرياضت بÇزرگوار پÇدر مراقبت و تربيت ظل در و برد تشريف گناباد به و
و سلوك سبعة اسفار سير از پس و پرداخت روح تصفية و نفس تزكية و مجاهده
و جماعت اقامة بهاجازة 13ì8 شعبان در اهللا في بهفنا¾ نيل و خلق از كلي انقطاع
بÇهارشÇاد هÇمانسال الحÇرام ذيقعد¸ در و گرديد ناÄل لساني اذ كار و اوراد تلقين
سال در و شد مفتخر "رضاعلي" لقب با مستحقين هدايت و دستگيري و طالبين
معين رضاعليشاه بالقب عاليمقدار پدر الخلفايي خليف¹ و بهجانشيني قمري 1379
و عربي ممالك و هند و پا كستان و بهافغانستان مسافرتهايي ضمن در  گرديد/
قمري 1373 سال در و گرديد موفق س المقد بيت بهزيارت و نمود فلسطين و مصر
نمود مسافرت بردند, تشريف اروپا به معالجت براي كه بزرگوار پدر مالزمت در
و الحÇرام اهللا بÇيت بهزيارت هم سفر چند و كرد گردش را اروپا ممالك بعض و
اÄمة و بقيع اÄمة قبور و م العال الملك عليهصلوات االنام خير حضرت ره منو روضه
و اعÇالم عÇلماي مالقات به سفر هر در و گرديد ف مشر عليهم اهللا صلوات  كرام
آيت اهللا اشرف نجف در سفر يك در و ميگرديد موفق امثالهم كثراهللا تقليد مراجع
مذا كرات از پس عليه, رحم¹اهللا الغطا¾, كاشف آل حسين محمد شيخ حاج آقاي

داد/ بهايشان اجتهاد اجازة فقهي غامض مساÄل در له مفص
اقÇامت گناباد بيدخت در Hاساس ولي ميباشند تهران در Hموقت هرچند ا كنون
پدر و بزرگوار جد كثيراالنوار مزار ساختمان اتمام و فقرا امور بهرسيدگي و دارند
جامع و ساده بياني با را بيانالسعاد¸ منير تفسير Áمعمو عصرها و مشغول عاليمقدار
ذ كر را ايماني دستورات و نصايح و عرفاني حقايق ضمن در و ميفرمايند تدريس



پانزده جنابآقايرضاعليشاه مختصر شرححال

بÇا نÇياز و راز و د هجÇت و عبادت به و بيدار همواره را شب آخر ثلث مينمايند/
بÇراي ساعتي چند صبحها ميباشند/ موفق آفتاب طلوع اواÄل تا نياز بي محبوب
ادارة و دارند اشتغال ديگران خودو امور تنظيم و واردين پذيرايي و فقرا مالقات
لك و گدايي از و مينمايند اداره دامداري, و فالحت و كشاورزي از را خود زندگي

مشروعه غير بهامور اعتياد كه كساني از و ميفرمايند ا كيد منع بيكاري و جامعه بر

سÇال شÇهريور هÇيجدهم بÇا مطابق 1413 ل ربيعاالو يازده سحرگاه در فانه متأس رضاعليشاه آقاي جناب /1
ذ كÇورشان ارشÇد فÇرزند ايشان منصوص جانشين پيوست/ اعلي× ملكوت به و گفت وداع را فاني دار 1371
كمال با و بود ماه چند و سال چهار فقط و كوتاه ارشادشان ايام محبوبعليشاه, تابنده علي حاج آقاي جناب
روح و يÇافته رهÇايي جسماني تن قيد از 1375 ديماه هفتم و بيست با برابر 1417 رمضان ششم در ف تأس
نورعلي دكتر حاج آقاي جناب مشان مكر عم معظمله منصوص جانشين رسيد/ محبوب وصال به سش مقد
بÇه مÇزين گنابادي نعمتاللهي جليله سلسلة در ارشاد و قطبيت مقام اينك كه هستند مجذوبعليشاه تابنده

ناشر/ Ç است ايشان وجود

ندارند/1 راه ايشان اطراف در و بيزار به كلي دارند
حقيقت, تجلي جمله: از دارند ده متعد مفيدة تصنيفات و تأليفات بزرگوار اين
بهاعالميهحقوق راجع مذهبي نظريه شبهات, رسالهرفع رهنمايسعادت, وعرفان, نابغةعلم

رسيده بهچاپ ر مكر آنها از بعضي كه اينها غير و ابنرشد وفلسفه فلسفهفلوطين بشر,

و موسي حضرت و غار اصحاب حكايت و كهف مباركة سورة هم ا كنون است/
از است گنجينهاي كه فرموده تفسير را ذوالقرنين حكايت و الم عليهما الس خضر
و فرمودهاند افاضه بيدخت در كه ايشان منابر از تعدادي نيز و نصايح و اسرار درر
يادداشتها اين و آمده كاغذ روي نوار از واالنيا كريم آقاي محترم برادر بهخواهش
فضاÄل منبع از بازهم اميدواريم و شدهاند آن چاپ مشغول له معظم اجازة با و تهيه

بركاته/ و رحم¹اهللا و الصالحين و المÆمنين علي الم والس گرديم/ مستفيض بزرگوار اين
سلطانعليشاهي نعم¹اللهي خانقاه درگاه خا ك

جذبي هب¹اهللا د سي
13ì0.9.1ë





مقدمةكتاب

مâجي الرَّ يط×ان الشَّ من هاللب ÔوذÔعا

حيم الرَّ ن حÖم× الرَّ اهللا م Öسب
االنسان عين و العين انسان علي Ôالم والس Ô¸لو والص البيان علمه االنسان قلخ الذي لله الحمد
بÇالعذاب العÇاصين مÇنذر و الغÇفران و حم¹ بالر المطيعين ر مبش عبداهللا بن د محم نبينا و سيدنا

الجان/ و االنس علي الرحمن حÔجج هم الذين عشر االثني االÄم¹ خلفاÄه علي و والنيران
بهلقب مفتخر نعم¹اللهي فقراي خادم گنابادي تابنده سلطانحسين فقير بعد و
كه شمسي 1321 مطابق قمري 13ì1 سال در ميدارد: عرضه له غفراهللا رضاعليشاه
سال چند از پس العزيز, سره س قد صالحعليشاه آقاي بزرگوارم, پدر امر برحسب
آنÇجا در و رفÇته بÇيدخت بÇه داشتم توقف تهران در تحصيالت اتمام از بعد  كه
فقه و تفسير كه حضرت آن شريف محضر از استفاده به آنجا در گزيدم/ سكونت
قبيل از علوم از ديگر يكي و فقه تدريس به نيز خود و شده مشغول ميفرمودند
پدر امر برحسب Hضمن ورزيده, اشتغال اصول علم يا بيان و معاني يا فلسفه و منطق

شدم/ مشغول كشاورزي و فالحت به نيز زندگاني امور در بزرگوار
مولي حضرت شهادت رمضان, 21 شبهاي كه داشتند معمول حضرت آن
فÇدا كÇاري و عÇظمت ظÇهور روز عÇاشورا, سÇحرهاي و الم عليهالس علي الموالي
و عÇرفان و اخÇالق و احكام در بياناتي و ميبردند تشريف منبر باالي حسيني,
مقتضي عدم و موانع وجود بهواسطة كه بود سال چند ميفرمودند/ بزرگان تاريخ
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كه فرمودند امر من به رفتم بيدخت به فقير كه موقعي بودند/ فرموده ترك را آن
و بÇروم مÇنبر ن, معي موعد دو آن در ايشان بهجاي فقير شده مرتفع موانع چون
و مÇفيد سÇخناني بتوانم كه داشتم را علمي بضاعت آن نه فقير ولي كنم سخنراني
چند و دهم ادامه را آن ايشان بهجاي كه داشتم شايستگي نه و نمايم بيان ارزنده
بود پيش در كه رمضاني در مينمودم/ تهي بار زير از شانه خجلت بانهايت روزي
امر قمري 13ì2 سال عاشوراي به روز سه دو آنكه تا نگفتم سخني بسته فرو دم
لذا شد, خواهم موفق انشا¾اهللا كه فرمودند وعده و دهم انجام را اينكار كه فرمودند

âفي انَّ شريفة آية و رفته منبر باالي بيدخت مسجد در سال آن عاشوراي سحر در

است/ اندرزي ميدارند, فرا گوش حضور با كه آنان يا صاحبدالن براي سخن اين در : 37 آية /1

شرح و نموده تفسير را ق سورة در 1 Õهيد ش وÔه و ع Öم السَّ  لÖقي

ا Öوا ÕبÖلق Ôهل ك×ان Öن مل كÖري× ذل كذ×ل
ÂبÇق كÇه همانطور Gبعد فرمودند/ رضايت اظهار و پسنديده حضرت آن و دادم
در كه موقعي Hمرتب بود, عاشورا سحر و رمضان 21 شبهاي در ايشان خود معمول
نميفرموند د مجد دستور تا دفعات از يك هر در ولي ميرفتم منبر بودم بيدخت
بÇدان امÇر مÇوعد, رسÇيدن از قÇبل روز چهار سه كدام هر براي و نميكردم اقدام
نميگفتم/ سخني بودم كه مسافرت در يا تهران در بيدخت غير در ولي ميفرمودند
138ì ربيعالثاني نهم پنجشنبه سحرگاه در كه نيز بزرگوار آن رحلت از پس
روح ميگفت, را اذان تكبير بانگ مÆذن كه هنگامي 13êë ماه مرداد ششم مطابق
عزادار و يتيم را ما همة و خراميد جنان بهباغ و گفته لبيك را ارجعي نداي مطهرش
فقري, مجالس در نه و نداشته سخن حال Âاص زياد, تألم و كدورت بهواسطة نمود/
بسياري و فاميل بزرگان اصرار برحسب آنكه تا نميگفتم سخن درس, نه منبر, نه
و شده قبول به ناچار باالخره داشتم كه تأثري شدت با وافدين و بيدخت فقراي از
رحلت از نيم و سال دو از پس 13ê7 آذر يكم و بيست مطابق 1388 رمضان 21 در
و خودم هم عجيبي, غصة و غم و تأثر حال شب آن ولي رفته منبر بر حضرت آن
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نÇاله و گÇريه از نميتوانسÇتيم مدتي تا كه بهطوري بود گرفته فرا را حاضرين هم
آية Gبعد و بود شده تازه ماها همة براي حضرت آن رحلت داغ و كنيم خودداري

خÇواهÇد پÇايداري و كرد خواهد ياري را شما كنيد ياري را خدا ا گر آوردهايد, ايمان كه كساني اي : 7 آية /1
بخشيد/

عنوان د محم سورة در را 1 ÖمÔك دامÖقا ÖتبثÔي و ÖمÔك Öر ÔصÖني اهللا وا Ôر ÔصÖنت ان نÔوا آم نâالَّذي  يها

ا ي×ا شريفة
منقلب حالم چون ولي بود منبر در من سخنراني چهلمين سخنراني اين و نمودم
را رويه اين بودم بيدخت در كه موقع هر آن از پس و نمودم مختصر خيلي بود
مجالس در صالحيه رسالة بهشرح هم جمعه شبهاي بعد به آن از و ميدادم ادامه
بيان@السعاد¸ تفسير از مذا كره بيدخت متبر كه صحن در هم عصرها و پرداخته فقري

مينمودم/
HبتÇنس كÇه دوستان از بعضي منبر, در نمودم سخنراني به شروع كه اواÄل در
موقعي از شدم, مطلع Gبعد من ولي مينوشتند خود براي را نطقها بودند تندنويس
ميكردند ضبط را نطقها دوستان از بسياري كرد پيدا شيوع صوت ضبط و نوار  كه
فقراي از ملي بانك بازنشستة كارمند حضرتي علينقي آقاي م مكر برادر جمله: از
م رÇمك بÇرادر GيرÇاخ كنند/ ضبط را آنها حتياالمكان كه داشتند يت جد بامحبت,
كه كردند اصرار و خواهش هستند, بامحبت نيك فقراي از كه االنيا و كريم آقاي
شرح در جمعه شبهاي در آنچه يا منبري نطقهاي نوارهاي از شود داده اجازه
فقير نمايند/ آن بهچاپ اقدام و نوشته را تعدادي ميشود گفته صالحيه شريفه رساله
چون بنويسند/ ايشان و كنم انتخاب تا چند كه كردم موافقت ايشان اصرار از پس
مÇوافÇقت و گرفته نظر در را جلسه ده لذا است, مشكل آنها همة چاپ و نوشتن
ارتجالي و نيامده كاغذ روي و نشده تهيه Âقب كه نطقي چون و بنويسند كه نمودم
آنها از يك هر نوشتن از پس ازينرو دارد, زياد تأخير و تقديم و رات مكر است,
ولي نÇمودم اصÇالح را نÇواقÇص وسÇاير حÇذف را مكررات و نموده دقت خودم
گÇرفتم, نظر در را وضع همان بلكه نشود خارج منبري نطق جنبة از كه بهطوري
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عادي وضع كه نوشتند را همان عين ميدادم تذكر صلوات براي كه جا هر ازينرو
نكند/ تغيير آن

بÇلكه نÇنموده را سخنرانÇي تاريخ ترتيب رعايت مجالس چاپ و نوشتن در
است شÇرافت داراي موضوعات همه چند هر گرفته, نظر در را موضوع اشرفيت
Âمث ميرسد, بهنظر مطالب بعض تكرار مجالس اين در اشرفند/ آنها از بعضي ولي
تكÇرار كÇه است موجود دو هر در مطالبي معاد يا بهمعراج مربوط مجلس دو در
ر مكر مطلب بدان مختصر اشارة بدون ديگر مطالب از بسياري Á او ولي ميباشد
قسمتي اضافه, به بودم رات مكر آن ذ كر به ناچار آنها توضيح براي و نيست ر ميس
هم بعدي جلسة در رو اين از شده, گفته Âقب كه بود نمانده خاطرم به چون آنها از
و مفيد هم خود بشود, هم تكرار فرض بر معرفت مطالب قبيل اين نيز و دادم تذكر

است/ تبخش لذ و دارد روحي تأثير هم
مجلس هر در كه داشتم يت جد من ولي است زياد تكرار مراثي ذ كر در نيز و
دهم قرار آن مقدمة و توضيح بهعنوان را بقيه گرفته نظر در را اصلي مصيبت يك
تكرار ازينرو است محدود مصيبت و مراثي مطالب چون هم قسمتها بعض و

خواهم/ عذر محترم خوانندگان از شد,
اجازه تا ده از بيشتر من ولي زياداست شده ضبط نوار در كه هم مجالسي البته
بÇرادر از است/ زياد آن چاپ زحمت هم و ميشود مفصل خيلي هم چون ندادم
سخنرانيهاي نوارهاي از بسياري بلكه نموده را همت اين كه واالنيا آقاي م مكر
آنها بهچاپ موفق انشا¾اهللا Gبعد كه آوردهاند كاغذ روي و نوشته نيز را جمعه شب
و وسعت و دارين اجر و ايشان توفيق مزيد داشته, امتنان و رضايت كمال بشويم,
و مساعدت واالنيا آقاي با امر اين انجام در كه برادراني از نيز و خواستارم بركت

خواهانم/ ايشان براي آخرت و دنيا سعادت و ميكنم تشكر نمودهاند  كمك
آن يÇاران و Çالم ليهالسÇع عÇلي بن حسين پا كباز, شهداي روان بر باد درود
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را خود جان مذهب و دين راه در كه پا كبازاني و اسالمي انقالب شهداي و بزرگوار
كردند/ فدا

الصالحين عباداهللا وعلي علينا الم والس
عليشاه) (رضا گنابادي تابنده سلطانحسين فقير

شمسي 13ì0 آبان هفتم قمري,مطابق 1ê02 الحرام م محر ه غر





شمسي/ با1354.10.22 مطابق قمري, 1396 عاشوراي تاريخ به /1

ل1 او سخنراني

معÇراج(1)

جيم الرَّ ط×انÖي الشَّ ن م هاللب ÔوذÔعا

حيم الرَّ ن حÖم× الرَّ اهللا م Öسب
اذالسما¾ذاتابراج HمÄدا HمÄقا يزل الذيلم بالروي¹ الخالق رÅي¹ منغير المعروف الحمدهللا
ذواعتماد/ الخلق و مهاد ذات اعوجاجوالارض ذو والفج ذوفجاج والجبل ارتاج ذات حجب ال و
و جديد كل يبليان مرضاته, في داÄبان والقمر مس الش ورازقه/ الخلق ال×ه و وارثه و الخلق مبتدع
نذير و رحمته وبشير رسله خاتم و خلقته غاي¹ و بريته اشرف علي واصليواسلم بعيد كل بان يقر
و داالنÇبيا¾ يÇس االصÇطفا¾ و الكرام¹ محل الي ما¾ الس الي به عرج من خير و االتقيا¾ امام نقمته
المÇبعوث المنهج ايضاح و الفلج ظهور و الحجج بوجوه ارسله الذي للعالمين ¹رحم و المرسلين
صاحب سيدنافيالوجود م تقد من و تأخر من الكليعقول بنوره المستشرق و العجم و العرب علي
دوآل محم علي صل همدالمصطفي(الل محم حبيباهللا بالعما¾ المبرقع المقامالمحمود الحمدو لوا¾
داير¸ نقط¹ العيان عين و العرفان شخص علي السيما و اصحابه و عليآله و عليه اهللا صلي د) محم
و العشقاالعلي ياد¸ الس والي¹ والي الشهاد¸ كتاب فاتح¹ االحد بالف المتشخص و االبد و االزل
الكسا¾ اصحاب وخامس البيت رابعاهل الهدي اÄم¹ ثالث و السبطين ثاني العليا¾ ¹ بالهم المتوحد
مÇولي و مÇوالنا االثنين او الجمع¹ بيوم المقتول الشين عن المقدس االعظم ثاراهللا و االتم اهللا سر
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و علينا بك المصيب¹ وجلت الرزي¹ عظمت لقد موالنا يا و سيدنا يا الحسين/ عبداهللا ابي الكونين
الحسÇين بسÇيدنا بÇمصابنا اجÇوركم و اجÇورنا اهللا عÇظم االرض و Çموات الس اهÇل جميع علي

الم/ عليهالس

م×نÇ Öح الرَّ اهللا مÇ Öس ب جيم الرَّ طانÖي الشَّ ن م اهللاب ÔوذÔعا الÖكريم: هتاب ك في تعالي× Ôاهللا قال Öدق ف ÔدÖعب و

Ôهل Öوح ب×ار كÖن×ا âذيال ا ÑقÖص× Öاال د ج Öس مÖال الي ام الÖحر× د سج مÖال ن م ÂÖيل ه دÖب ع ب ري× Öسا âالَّذي ح×انÖب Ôس حيم الرَّ

كÇه مسÇجداالقÇصي بÇه مسÇجدالحÇرام از شÇبي را خÇود بندة كه خدايي آن است ه منز :1 آية سرا¾, ا سورة /1
بيناست/ و شنوا او آينه هر بنماييم او به را خود آيات از بعضي تا داد ر Öسي دادهايم, بركت را  گردا گردش

1/ Ôصيرالب Ôميع السَّ وÔه انَّه آي×اتن×ا Öنم Ôهي رÔنل
د> محم وآل د محم علي صل همالل> بفرستيد/ صلواتي

از يك هر چون است, شده ذ كر اختالف به عرفا اصطالح به وجودي عوالم
را آنچه كردهاند طي مقاماتي و بوده وارد سلوك در كه بزرگاني از يك هر و عرفا
زودتر داشته غلبه او بر جذب حالت Âمث يكي كردهاند/ بيان نمودهاند مشاهده  كه
عÇوالم است: گÇفته ÂثÇم است گفته كمتر را عوالم كرده, طي را مراتب و مقامات
سÇلوك در و بوده كمتر جذب حالت يكي دات/ مجر عالم و ماده عالم دوتاست,
كردهاند ذ كر عالم هزار هيجده تا كه است اين است/ گفته زيادتر باز است بوده وارد
كاملتر او كرده, طي جزÄيات با كمال و تمام به را عوالم و را مراتب آنكه البته و
كه است اين در كمال باال; بروند Hدفعت و مرتبه يك كه نيست اين در كمال است/
Âمث برسند/ هم راه جزÄيات همة به تا كنند طي را مراتب همة و بروند به آهستگي
بخواهد اتومبيل با كه كسي تا برود مكه يا تهران به هواپيما با اينجا از كسي ا گر
جزÄيات تمام است, ديده را راه است, ديده بهتر البته ميرود اتومبيل با آنكه برود,
است; نموده درك بهدقت را تمام و كرده مالحظه را شهرها و را راه بين آباديهاي
هست راه طول و راه عرض در آنچه و نمايد بيان ميتواند بهتر را راه درك او پس

دهد/ شرح ميتواند بهتر را همه
در صÇعود, مراتب در كرد خالصه و كرد جمع ميتوان كلي بهطور كه آنچه
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از پس كه اولي هيوالي عالم البته ماده, عالم يعني است طبع عالم ابتدا صعود, قوس
آن است, شياطين و جن عالم اصطالح, به و است طبع عالم از پايينتر و طبع عالم
طÇبع عالم هست ما براي كه مرحلهاي ل او اين, از باالتر است/ پايينتر و مادون
فاصله و واسطه يعني برزخ است/ برزخ عالم آن از باالتر است/ ماده عالم است,
مÇادون عÇالم به است محيط رفت كه باالتر عالمي هر البته د/ تجر و يت ماد بين
و دارد احاطه عالم اين بر برزخ عالم جهت همين به دارد پايين به احاطه و خودش
عالم در في تصر نوع يك و ميكند درك و توجه بهتر دارد احاطه كه عالمي هر
مثال و برزخ عالم بعضي كه ميشود ناميده مثال عالم آن از باالتر دارد/ خود مادون
بعضي ولي است د تجر و يت ماد بين واسطة مثال عالم چون گفتهاند, رايكي دو هر
نزديكتر د تجر به مثال عالم و نزديكتر طبع به برزخ عالم كردهاند/ ذ كر مرحله دو
كÇليه نÇفوس عÇالم فÇالسفه اصÇطالح به كه است ملكوت عالم آن, از پس است/
و عالم اين تدبير كه ميگويند امرا مدبرات مالÄكة عالم شرع, اصطالح در و ميگويند
عالم كه ميشود ناميده ارواح عالم آن, از باالتر آنهاست/ اختيار به عالم اين امور
باالتر و ميگويند فا ص صافات مالÄكة شرع, به اصطالح را آنها كه باشد جزÄيه عقول
بين, مقر مالÄكة شرع, اصطالح به و است عقول عالم فالسفه, اصطالح به آن از
آنها حيرانند; حق ذات در و حق عظمت در حيرانند كه آنهايي مهيمنين, مالÄكة

ميشوند/ گفته مهيمنين مالÄكة
و است مÇخلوقات و موجودات عالم جز¾ يعني است; امكان مرحله اينجا تا

دربردارد/ را زمين و آسمانها او كرسي :255 آية بقره, سورة /1

آن از باالتر و 1 ض Öر Öاال و م×وا×ت السَّ يه س ÖرÔك ع س و كه است كرسي آن از باالتر ممكنات/

دارد/ استيال عرش بر رحمان خداي : 5 آية ط×ه, سورة /2

2/ توي× Öاس ش ÖرعÖال علي Ôم×نÖح الرَّ كه است عرش
وجÇوبند; مادون و امكان مافوق اينها عرش, عالم و كرسي عالم تا, دو اين
نرسيده وجوب مرحلة به و گذشته امكان مرحلة از امكاناند, و وجوب بين يعني
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مÇينامند عÇلي علويت و ديه محم حقيقت را كرسي عالم عرفا اصطالح, به است/
مÇقام و د) حمÇم آل و د محم علي صل (اللهم آله و عليه اهللا صلي ديت محم مقام يعني
امكان و وجوب بين برزخ به و گذشته امكاني عوالم از كه الم عليهالس علي علويت
مالÄكة مقام از جبرÄيل كه است اين است/ باالتر ممكنات همه از يعني است رسيده
صلي د محم وقتي است/ مادون مرحلة در او است, مهيمنين مالÄكة است, بين مقر
Õق×امÇ م Ôهل ×اال ن×ا م ا م× و گفت: و ايستاد آنجا در او برود باال ميخواست آله و عليه الله

دارد/ معين جايي آنكه مگر نيست ما از هيچكس و :164 آية صافات, سورة /1

امكاني عوالم جز¾ او اينكه واسطه به بيايم/ نميتوانم من را باال به اينجا از ;1 ÕومÔلÖعم
عرض حضرت آن به كه گذاشت فراتر هم امكان عالم از پا حضرت آن و است

: ÔتÖق رحت ال ¹ل ÔمÖنا Ôنوتودل  كرد:
پÇرم بسÇوزد تÇجلي فÇÇروغ پرم برتر موي سر يك ا گر

محيط خودش مادون عالم به عوالم, ازين يك هر و است مادون عالم از چون
تا ميبيند بهتر را اطراف باشد بام پشت كسي ا گر كنيم فرض كه طور همان است/
و او احاطة حدود برود, باالتر كه كسي آن است/ نشسته زمين روي كه كسي آن
او احاطة برود فراتر چه هر طور همين ميشود/ زيادتر او بينش و رÅيت حدود
هستند, طولي مراتب در كه عوالمي از يك هر ترتيب همين به ميشود/ زيادتر
در ميتواند اين بنابر است/ محيط مادون عالم به مافوق و باال عالم آن بروند, باالتر
عالم به وقتي كه است اين بكند/ اعمال را خودش ارادة او در و بكند تصرف او
اين ميكند/ پيدا احاطه عالم اين به وقت آن ميكند پيدا ارتباط مثال عالم يا و برزخ
اتصال مثال عالم به وقتي ولي است مكان عالم عالم, اين است; زمان عالم عالم,
ÂثÇم مÇيبينيم, خواب وقتي اينكه دليل به ميرود بين از مكان و زمان كرد پيدا
ف مشر مكه به ببيند چرت همان در و بزند چرتي انسان گاهي حتي است ممكن
براي است/ شده ف مشر مكه ببيند آن يك همان در موقع, همان در است/ شده
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عالم مافوق عالم به ارتباط است; كرده پيدا مثال عالم به ارتباط اينكه براي چه?
هيچ آيا نيست/ مكان ديگر آنجا نيست, زمان ديگر آنجا در است/ كرده پيدا ماده
كه كسي آن به حتي و رفته مكه به ميبيند خواب در و خوابيده كه شخصي به  كس
ايÇن در چطور تو ميگويد: است ديده هم لي مفص خواب و خوابيده ساعت چند
چÇطور يÇا و نÇمودهاي? را گردشها اين و برگشتهاي و رفتهاي مكه به كم ت مد
مÇيگويي دروغ تÇو كردهاي? گردشهايي چنين اين و برگشتهاي و رفته بهاروپا
بÇاال عÇالم بÇا زيÇرا نميگويد اينطور هيچكس نه نخوابيدهاي/ بيشتر ساعت يك
كرده پيدا ارتباط عاليه عوالم يا و مثال يا و برزخ عالم با است/ كرده پيدا ارتباط
اين به دارد? دليلي چه اين ميكند/ گردشهايي زدن چرت يك در حتي و است/
روح است/ شده عالم اين بر او احاطة سبب كرده پيدا كه ارتباطي آن كه است دليل
پس شÇده عÇالم ايÇن بر محيط باالست عالم از و نيست عالم اين از چون هم, او
درنوردد/ و نمايد طي را مكان و زمان ميتواند بكند/ ف تصر عالم اين در ميتواند

د)/ محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد صلواتي
هرچه است, تكامل قابل است, ترقي قابل كه است طوري انسان روح چون و
بيشتر او كماالت بكند, تربيت و تقويت را روح و بكند كوشش و يت جد بيشتر
از قدرت چقدر هستند هند در Âمث كه مرتاضيني ميبينيم جهت اين از ميشود/
اراده خÇيابان جÇلوي كه هستند مرتاضيني شنيدهام حتي ميدهند/ نشان خودشان
اين براي فقط زحمتشان چون ولي ميايستند حركت از نقليه وساÄط تمام ميكنند
تÇقويت را روح مÇيكنند, تÇربيت را روح يÇعني بÇدهند انجام را كار آن كه است
انÇجام بÇراي تÇنها عÇالم ايÇن در و بشÇود قوي ارادهشان اينكه براي فقط ميكنند
نÇيست, خÇدا مÇنظورشان و شÇود تÇقويت ارادهشÇان نÇمايشها و كÇارها اينطور
اين در است اراده تقويت فقط مقصودشان نيست, باال عالم به رسيدن منظورشان
براين دليل كارها نوع اين و ميرسند منظورشان همان به فقط كه است اين عالم,
پيدا راه هم بهخدا كه هستند هم اشخاصي ولي كردهاند پيدا راه هم خدا به كه نيست
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نيست اينها منظورشان اينكه بهواسطة نميدهند انجام را اعمال اين هيچ و  كردهاند
كرامات>/ اين و كشف اين آمد الرجال <حيض دارند: توجه باال بهعالم و

تكامل بهمرتبه را, خودش روح كند تقويت بكند, كوشش و يت جد ا گر ولي
كه همان طور بدهد, انجام را اعمال اين ميتواند هم صحيح مرحلة در البته برسد
آن پيروان بزرگان از بعضي به بلكه الم عليهمالس هدي ه مÄا بعض به ميدهند نسبت
آن مÇقامات مÇنكر ÂثÇم كÇه كسي آن مورد در را خارقالعادهاي امور بزرگواران
و است مÇحال اين ميگفت: و بود ماهيات قلب منكر كه كسي يا بود بزرگواران
نميتوانيم و كرد تبديل و فرمود ف تصر شخص آن در است مشهور كه اينها امثال
از غير نيز ديگري عالم اينكه بر است دليل و نمونه خواب زيرا بدانيم محال را آن
بنابرايÇن ميشود; زيادتر او احاطة برود باالتر هرچه حاال دارد/ وجود ماده عالم

بكند/ تأثير هم خودش بدن در ميتواند حتي
صل (اللهم آله و عليه اهللا صلي ما پيغمبر بگوييم كه است صحيح جهت اين از
ذرات تÇمام در بÇود نÇهاده فÇراتÇر پÇا امكÇان عÇالم از چÇون د) محم آل و د محم علي
همان با يعني كرد نفوذ هم خودش جسم و بدن در حتي كرد, پيدا نفوذ موجودات
زيÇرا بود جسماني مامعراج عقيدة به چون رفت/ است معراج كه آسمان به جسم
فقط يعني بود روحاني معراج, ميگويند: ه عد يك كردهاند/ اختالف معراج دربارة
ميگويند, طور اين فالسفه برود/ آسمان به نميتواند بدن اين و باال رفت روح به
نسبت هم را آسمانها هست, تو در تو كه پياز پوست رامانند آسمانها Hسابق چون
هر كه دارد را پياز پوست حكم ميگفتند: و ميكردند ذ كر محيط همين طور بهزمين
والتيام خرق و است همينطور هم آسمانها دارد/ احاطه ديگر پوست بر پوستي
كه بود اين ميدانستند/ محال هم را آسمانها آمدن هم به و شدن پاره يعني هم, را
اين الزمة و آسمان به برود پيغمبر كه ميشود چطور كه ميگفتند و ميگرفتند ايراد
بيايد/ هم به مرتبه دو و باال برود پيغمبر تا بشود باز هم از آسمان كه است اين امر
چطور يا بكنند/ قبول نميتوانستند جهت اين از ميكند, پيدا اشكال اين, خوب,
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در هميشه كه جاذبهاي ميگويند و است خا كي كه جسمي ثقيل, جسم كه ميشود
سÇنگي كÇه نÇميشود يÇعني ميكشاند خودش مركز به را ثقيل جسم هست زمين
حركت اثر بر ميرود باال به رو هم ا گر برود باال به رو هميشه براي كلي بهطور
پرت باال طرف به را او دست, Âمث كه است فشاري آن علت به يعني است ه قسري
و ميگردد بر بعد باز ولي ميرود باال دارد اثر او در دست فشار كه وقتي تا ميكند/
بÇنابرايÇن پس ميگويند: فالسفه برود/ باال به رو نميتواند سنگين و ثقيل جسم
نÇميتوانÇد ثÇقيل جسÇم ايÇنكه بÇراي بÇبرد باال به را خود جسم نميتواند پيغمبر
دوباره و ميشود باز هم از آسمانها برود باال به ا گر همينطور برود/ رو بهباال
روح بÇا و نرفت بدن با پيغمبر بنابراين پس است/ محال هم اين و ميآيد بههم

است/ اسالم فالسفة عقيدة اين رفت/
از ه, مك از شب يك يعني بود اقصي× مسجد به تا معراج ميگويند: Âاص معتزله
همين به فقط حضرت مسافرت و آمد اقصي× مسجد به و كرد حركت مسجدالحرام
د ج Öس مÇ Öال نÇ م ÂÖيل ه دÖب ع ب ري× Öسا âالَّذي ح×انÖب Ôس ميفرمايد: كه قرآن آية دليل به بود, اندازه

/ Ôهل Öوح با×ر كÖن×ا âالَّذي ا الÖاقÖص× د ج Öس مÖال ليا ام الÖحر×
دور خÇيلي مكه به نسبت مسجد آن چون دورتر, مسجد يعني اقصي× مسجد
فÇقط مÇعراج مÇيگويند: مÇعتزله مÇيگفتند/ اقÇصي× مسجد را آن كه است اين بود/

مسجداالقصي× به مسجدالحرام از را حضرت كه بود گردشي يعني بود اندازه بههمان
هسÇتند) سÇنت اهل متكلمين از دسته يك اريه نج) اريه نج مثل ه عد يك بردند/
مÇعتقد اينها جمله از كه ميكرده اظهار عقايدي كه ار نج محمد بن حسين پيروان
اين و است ديده خواب پيغمبر است/ بوده خواب در فقط حضرت معراج كه بودند
ة عد باز است/ بوده خواب در و نبوده بيداري در كردهاند ذ كر كه لي مفص معراج
اهل متكلمين از دسته دو هم اينها كه ه جهمي و حشويه مانند متكلمين از ديگري

اقصي× مسجد از و جسم با اقصي× مسجد تا اينكه به معتقدند هم اينها هستند, سنت
است/ بوده روح با بهباال
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دارنÇد اتÇفاق Hتقريب شيعه Hمخصوص و سني و شيعه از مسلمين بزرگان ولي
باال/ به رفت خا كي جسم همين با يعني است; بوده جسم با حضرت معراج به اينكه
جسم همين با ميگويند: ظاهريين ديگران, سايرين, دارند/ ديگري بيان عرفا منتها
همينطور و دوم آسمان به ل او آسمان از و آسمان طرف به رفت كرد حركت
آن مسÇافرت مÇدت تÇمام مÇيگويند: ÂثÇم ميكنند; معين هم مدت حتي و رفت
مانند كه كشيد طول Âمث ساعت پنج يا كشيد طول دقيقه چهل و ساعت سه حضرت
عشÇا¾ نÇماز از بعد شب, ل او يا است/ بوده زماني و ت مد داراي هواپيما حركت
بÇاز ايÇن مسجدالحرام/ به فرمود مراجعت صبح نماز براي و رفت و كرد حركت
ا گر ماده/ عالم است, عالم اين در يعني باشد داشته ت مد ا گر آخر ميخواهد/ مدت
مÇاه كÇرة طرف به كه امروزي موشكهاي اين حتي باشد, داشته مدت بخواهيم
وقت آن برسند, تا ميكشد طول روز سه دو يا ساعت چندين ماه كرة تا ميروند
و رفت ميشود ساعت پنج يا ساعت سه به چطور بروند, ميخواهند عوالم بهتمام
سريع حركتي چنين كه ندارد قدرت بدن Gظاهر باشد اينطور ظاهر به ا گر اضافه به
ميكنند, ذ كر مادي وجود براي كه حركتي سريعترين اينكه واسطة به دهد انجام را
ا گÇر ولي مÇيكنند ذ كÇر كÇيلومتر هزار سيصد ثانيهاي در كه است نوري حركت
شد, نور به تبديل جسم اين كنيم فرض هم ا گر ميشود/ زيادتر خيلي باشد اينطور
كيلومتر هزار سيصد يعني اندازه اين ذلك مع شد, فضايي امواج شد, موج به تبديل
اشكÇاالت ايÇن پس بÇرود/ بÇيشتر و سريعتر خيلي بايد نميكند كفايت ثانيه در
محيط جا همه و عوالم همة بر حضرت آن ميگوييم: ما اضافه به و هست بهظاهر
جهات به پس رفت باال طرف به ا گر زيرا نبود معين جهت به او احاطة پس شد

باشد/ جهت فوق بايد پس نشد آ گاه و نرفت ديگر
بود اين معراج از مقصود ميگويند: كه است اين ميكنند ذ كر عرفا آنچه ولي
با الهي پيشگاه با بالواسطه بشود, ف مشر الهي پيشگاه به يابد, بار حضور به  كه
خودش از سالك يعني انسان كه است اين الزمهاش و بكند مكالمه احديت درگاه
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ولي برسد مرحله آن به تا بشود حاصل او براي خويشتن از فنا بايد و بشود فاني
توجه با جسم, همين با د) محم وآل د محم علي همصلالل) آله و عليه صلياهللا ما پيغمبر
مقام به و رفت جسم به توجه همين با و داشت خودش جسم به توجه يعني جسم به
بهحضور او وقتي است, محيط عوالم همة به شأنه حقتعالي چون و رسيد حضور
عالم همة و كرد نفوذ موجودات ذرات همة در و شد محيط عوالم همة به باريافت
كنيم فرض كه هم نهم آسمان مقام به باشد, ظاهري بدن به ا گر گرديد/ او مشهود
كÇه را اطÇراف هÇم بÇاز ببيند, نميتواند كه چشم همين با را زيرش آن باز برسد
گذشته آخر ببيند, نميتواند كه را آينده و گذشته هم باز ببيند, چشم اين با نميتواند
اين به كه بعد سال هزار يا و پيش سال هزار نميشود/ ديده چشم اين به كه آينده و
را انبيا¾ ساير راديد, آدم ميفرمايد, حضرت كه صورتي در نميشود/ ديده چشم
ديدم را روشني سفيد زمين ميفرمايد: كه كرد مشاهده را آينده حتي فرمود مشاهده
را آن كه است زميني اين گفت: جبرÄيل است? زمين چه اين كه پرسيدم جبرÄيل از
شÇد/ خÇواهÇد مدفون آنجا در Gبعد تو فرزندان از يكي كه ميگويند طوس زمين
مÇدفون طÇوس زمÇين در كÇه ميفرمايد رضا حضرت شهادت به اشاره حضرت
آن بود كرده پيدا كه احاطهاي آن بايد پس نميشود ديده چشم اين به اينكه  گرديد/
جسم به توجه هم يعني بود; خودش جسم همين با احاطه اين گرفت/ نظر در را
با رفت, نعلين با حتي و داشت عالقه جسمش به هم و ميزد حرف هم و داشت
در كه ماديات و دنيا به توجه با يعني چه? يعني عبا و كفش با رفت, عبا و  كفش
مÇراتب در است اشÇاره نعل كفش, دولنگه يعني نعلين است: رسيده اخبار بعض
بشÇود, فاني خودش از خواست آنجا در رفت, وقتي يعني زن; و فرزند به معني
با تنها نه بيايي/ بايد بدنت با نه, رسيد: ندا كند/ بدن ترك كلي به خودش از خواست
بيايي, بايد حسين و حسن و فاطمه با بيايي/ بايد فرزندانت با بلكه بيايي بايد بدنت

ماست/ عرش افتخار باعث تو كفش گرد كه بيايي بايد علي با
از پا هم آنها الم عليهمالس هدي ة مÄا اينكه به معتقديم ما كه است جهت اين از
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آنÇجا, رسيدهاند/ باال مقام به و امكان و وجوب بين و گذاشته باالتر امكان مقام
پس ندارند راه مالÄكه ديگر كه است جايي آن ندارد/ راه جبرÄيل كه است جايي
هÇيچ كه خودش بدن به ه توج با و جسم به توجه با يعني جسم همين با حضرت
جزÄيات همة كرد, پيدا احاطه عوالم همة به و رفت معذلك نداشت, آن از غفلتي
را مكانها همة و شد محيط مكانها بر و ديد را آينده ديد, را گذشته ديد, را عوالم
واسطة به بود? چه علتش پس ديد را همه نميشود چشم اين با كه صورتي در ديد
و كرسي عالم مقام او مقام چون بود, كرده پيدا باال عالم با ارتباط حضرت اينكه
او بود, عرش با متحد او پس بود/ خدا عرش كه اوست قلب چون است, عرش

بكند/ تأثير هم خودش بدن در ميتوانست كه بود اين بود; كرسي با متحد
ميتوانÇيم ما كه است نمونههايي اينها و ميبينيم ما ظاهر به كه همانطوري
حÇالت در نÇمايشهايي يÇا مÇيكشند رياضتهايي كه اينهايي مثل بكنيم; درك
از و ميبرند فرو را كارد پهلو طرف اين از Âمث ديدهايم/ كه ميدهند حال انقالب
و ميبندند بعد ولي ميآيد قطرهاي چند فقط هم خون و ميآورند بيرون طرف آن
آن از و ميبرند فرو چشم اينطرف از را ميل اينكه يا است نشده هم كاري هيچ
روح تقويت نيست, چشمبندي همهاش كارها اين ميآورند/ بيرون چشم طرف
اثÇر ايÇجاد هم بدن اين در ميتوانند كردند تقويت را روحشان وقتي آنها است,

كه وقتي پس بكنند/

كÇمي (بÇا 2114 بيت چهارم, دفتر ,1378 روزنه, انتشارات سبحاني, توفيق دكتر اهتمام به مثنويمعنوي, /1
اختالف)/

بÇود1 چÇون او پÇري خداوند پس بÇود قانون و دم اين را پري چون
توجه اينكه با و ضعيف ارادة اين با ضعيف, عضو اين با اينها وقتي بنابراين,
صل (اللهم آله و عليه صلياهللا ما پيغمبر پس هستند, اينطور ندارند, باال مقامات به
عوالم همة بر احاطه و كرده طي را مراحل و مقامات تمام كه د) محم وآل د محم علي
زمان از حتي ببرد, عوالم همة به ميتواند هم را خودش تن است كرده پيدا وجودي
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مينويسند: اينكه براي بكند اثر او در مكان نه و زمان نه يعني بگذرد هم مكان و
باز را در بود, امهاني خانة يا خود خانة از بنابراينكه بردند, تشريف حضرت وقتي
تكان در حلقة هنوز فرمود مراجعت كه وقتي و ميخورد تكان در حلقة  كردند,
است/ زمÇان مÇافوق او است, زمان مال اينها نبود/ زمان در Âاص يعني ميخورد
مرتبه يك ميزند چرتي ثانيه چند ظرف در انسان مثالش گفتيم, كه طور همان
يك هÇمان در كÇرده ديگري گردش يا و است مكه يا كربالست يا Âمث ميبيند
ايراد مورد هم اين پس كه است ايراد ا گر ميشود? چطور اين ثانيه/ چند و چرت
همان ميتواند شد قوي اراده وقتي بنابراين پس است/ درست كه درصورتي است;
جهت اين از بكند/ ايجاد خودش براي هم بيداري در دارد خواب در كه را حاالتي
دو هر با روح, و جسم با بلكه نرفت, معراج به تنها روح با ما پيغمبر كه ميگوييم ما

رفت/ معراج به
كÇه است ايÇن است مشÇهور كÇه آنÇچه است/ اختالف هم آن تعداد در البته

و ميفرمايد: والنجم سورة در آيه آن كه رفت معراج به جسم با مرتبه دو حضرت

المنتهي/ سدر¸ نزد بديد هم بار ديگر را او :13 Ç 14 آيات /1

هم ديگري دفعة كه ميشود معلوم اÔخÖري× ¹ل Öزن از كه 1 نÖتهي× ÔمÖال ̧ ر Öد س دÖن ع اÔخÖري× ¹ل Öزن Ôا×ه ر Öدقل
كردهانÇد/ تفسير ترتيب اين به كردهاند, تعبير اين به را آيه بعضي كه است بوده
ديگÇران ولي رفت مÇعراج بÇه مÇرتبه بيست و صد يك حضرت گفتهاند: بعضي
بود روحاني معراج و روحي معراجهاي مرتبه, بيست و صد از مراد نه, ميگويند:
حضرت هميشه و نداشت مرتبه بيست و صد به انحصار روحاني معراج اين بلكه
مÇعراج بÇه هم مÆمن بلكه داشت, زياد و كم منتهي بود هميشگي بود, معراج در
باشد طوري بايد مÆمن يعني است مÆمن معراج نماز المÆمن/ معراج الصلو¸ كه ميرود
اين برود/ باال عالم به رو و بكند غفلت خودش بدن و خودش از نماز موقع در  كه
معني يا و است باالرفتن خود Öمقصود كه نردبان يعني معراج است/ باالرفتن معني
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قوي ايمان حالت مÆمن در Hواقع ا گر باشد/ باالرفتن آلت كه است نردبان معراج
كه نمازي است/ صحيح نماز آن البته بشود, پيدا او براي حال اين نماز در بايد باشد
را معراجها طور اين همه اوليا و انبيا البته كه است صحيح نماز آن باشد حال اين با
حÇضرت داشÇتهانÇد/ هÇم آنها اولي طريق به باشند داشته مÆمنين وقتي داشتهاند/
اين كردند: عرض حضرت خدمت افتاد/ و زد صيحهاي نماز در مرتبه يك صادق
تÔها Öع م س حتي عي Öم س و قلÖبي علي× Ôعينت Öسن ا كي ا و ÔدÔب Öع ن ا كي ا Ôد د رÔا ÔتÖل ز ما فرمود: بود? چه حال

بÇر بÇيخودي حÇالت Çالم ليهالسÇع صادق حضرت كه شده ذ كر مقدمه ششم فصل بيانالسعاد¸, تفسير در #
بها المتكلم من سمعتها حتي سمعي علي و قلبي علي االÐي¹ د ارد مازلت فرمودند: كردند/ سÆال را علت شد, عارض ايشان
بÇاب در نÇيز و كÇاشاني زاق بدالرÇع الÇم تأويالت از نقل بهايي شيخ كشكول پنجم جلد در حديث اين الخ/

است/ شده ذ كر الي غز العلوم احيا¾ قرآن" "تأويالت

را Ôعينت Öسن ا كي ا و ÔدÔب Öع ن ا كي ا قدري به يعني #/ هت ر ÖدÔق ¹نعاي Ôمل مي Öس ج ÖتÔبÖثي Öملف بها ملكت ÔمÖال ن م
روح و شد الهي جلوة يعني خدا از يعني شنيدم اصلياش گويندة از تا كردم تكرار
معراج اين نداشت قدرت جسمم ديگر و ديد را مقام آن و رفت باال عالم به من
و بياورد طاقت و قدرت نتوانست جسم و بود گذاشته را جسم ديگر يعني را روحي

افتاد/ بيهوش يعني افتاد, مغشيعليه
كمتر داشت جامعيت كه بعد زمان رسول, حضرت زمان در الم عليهالس علي يا
خÇودش خÇداي بÇا خÇودش كه وقتي شبها مگر ميشد پيدا برايش حاالت اين
دربارة عمروعاص كه همانطور نه/ بود, همه با كه روز موقع در اال و داشت خلوت

ميگويد: الم عليهالس علي

خم/ غدير ذ كر در دهم فصل ل, او باب واريخ, الت منتخب جمله از ده متعد كتب در ##

## Ôاب Çر× الض Çتدَّ Öاش اذا Ôا كح الضَّ وÔه ÂÖيÇل اب ÇحÖر× الم فÇي Ô¾اÇÇ ك الب وÇÇ Ôه
خدا ياد به محراب در ميكند; گريه محراب در تمام شبها كه اوست يعني
جنگ آتش شدن افروخته بر هنگام و روز در ولي ميكند گريه و ميكند مناجات
ÔفضلÇÖلا كÇه است مÇعلوم ديگÇر بگÇويد, ايÇنطور عمروعاص وقتي است/ خندان
البته باشد كاملتر مقام كه هرچه است/ بوده كلي بهطور معراج اين / Ô¾عدابهاال Öتد ه ماش
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يكي نه بود معراجها اين از هم رسول حضرت براي ميشود/ كاملتر هم معراج اين
بدن به ه توج با و جسم با كه معراجي آن ولي نيست ما احصا¾ قابل بلكه تا دو نه
آن در هم, معراج آن در نشد/ واقع زيادتر و شد واقع مرتبه دو يا مرتبه يك بود
جسماني/ معراج با نه رفت روحي معراج با علي ولي كرد مشاهده را علي باال مقام
اينكه پس رفت/ روح با ولي رفت هم علي رفت, جسم با كه بود اين پيغمبر  كمال
بود, كاملتر علي ميشود معلوم پس ديد را علي رفت جا هر كه كردهاند خيال بعضي
در كسي وقتي بود/ او ساية علي Hثاني جسم/ با پيغمبر و رفت روح با علي Á او نه/
سايه بگوييم نميتوانيم ميرود, سرش پشت هم سايه ميكند حركت آفتاب مقابل
كÇه هست هم گاهي ندارد/ شخصيتي هم خود از و است تابع او بلكه است مقدم
ميباشد طوري آفتاب در انسان حركت است/ جلوتر سايه كه ميرود طوري انسان
است, مقدم سايه بگوييم پس ميرود, او سر پشت انسان و ميرود جلو سايه  كه
ساية و است شاخص ساية باز اوست, ساية باز است, سايه نه, مهمتراست? سايه
رفت او جا هر جهت اين از بود/ پيغمبر ساية هم علي پس ميرود, كه است شخص
بكند, تربيت بكند, تكميل هم را او ميخواست اضافه به برد هم را خودش ساية
از تعلم براي هم را يوشع موسي, چنانكه داد نشان او به هم را عوالم كه است اين
نشد پيدا حضرت براي بيشتر مرتبه دو معراج, اين حالت, اين برد/ خود با خضر
گفتيم كه همانطور حضرت, آن معراج كه ميگوييم چون است/ جسماني معراج  كه
مÇعراج HتمÇح كÇه مÇيشماريم هم مذهب ضروريات از بلكه بود جسماني معراج

بود/ جسماني حضرت
بÇراي مÇعراج مÇيگويند: كه هستند هم امروزي دانشمندان از ه عد يك البته
كÇه را اشكÇاالتي هÇمين و نبود جسماني و بود روحاني ولي افتاد فاق ات حضرت
روح زيÇرا مÇيشود, حÇل اشكÇال كرديم كه بياني اين با ولي ميكنند ذ كر  گفتيم
احاطه هم را خودش جسم و بكند اراده و بشود مسلط هم خودش جسم بر ميتواند
كÇه آنÇهايي ولي ندارد اشكالي هيچ عرفاني نظر از اين دهد/ قرار محيط و بدهد
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است سنگين ظاهري جسم كه ميكنند خيال ميكنند, نگاه ظاهر چشم به و بهظاهر
"چÇون كÇردهانÇد, اشتباه البته آنها اينها; امثال و برود باال عالم به رو نميتواند و

زدند"/ افسانه ره حقيقت نديدند
مدت در فقط است, نبوده بيشتر مرتبه يك معراج اين كه گفتهاند هم بعضي
به معراجها بقية اال و بود جسم به آن كه افتاد فاق ات حضرت براي مرتبه يك عمر

بود/ روح
و بود اسماعيل حجر از كه شده روايت  نس

ا از كه است رسيده اخبار بعض
هيچ كه ميگفت عايشه بود/ روح به حضرت معراج اينكه به است معتقد عايشه
او گفتيم كه همانطور ولي بشود خارج خودش محل از پيغمبر كه نديديم ما وقت
حÇاضر خودش جاي در پيغمبر است ممكن كه نبود قسمت اين به هش توج هم
را عوالم همة و باشد داشته باز هم بدن به توجه بكند/ طي هم را عوالم همة و باشد
خÇدمت در عÇايشه موقع آن در اضافه به و برسد هم حضور مقام به و بكند طي
به كه ديد, خواب و بود خواب در پيغمبر معراج ميگويد: كه معاويه نبود/ حضرت

است آمÇده درقÇرآن كه ملعون درخت داستان و داديم نشان تو به خواب در آنچه و : 60 آية سرا¾, ا سورة /1
نبود/ مردم آزمايش جز چيزي

دربارة آيه اين ولي ميكند, استشهاد 1 اس×لنل ¹نÖتف ×الا ن×ا كÖي را âالَّتي يا ÖÑو الر جعلÖنا× ا م× و آية
باالي بر ميمون چهارده ديد خواب كه ديد بنياميه دربارة حضرت كه است خوابي
حÇقيقت در مÇعاويه و كÇرد بÇنيامÇيه بÇه تعبير جبرÄيل و ميروند حضرت منبر
را اظهار اين لذا كند, منحرف و برگرداند خواب آن از را مسلمين ذهن ميخواست

 كرد/
آنچه رفت/ معراج و باال عالم به رو كجا از حضرت اينكه به است اختالف و
داخل از كه ميگويند ميكنند, ذ كر و ميكنند نقل صحابه از ديگر نفر وچند انس  كه
ل او يعني كرد عروج آسمان به حضرت كه بود اسماعيل حجر از و مسجدالحرام
هست, هم گهواره معني به حجر كه بود اسماعيل حجر از حضرت معراج شروع
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حÇجر ايÇنكه بÇه كÇردهانÇد ذ كر اخبار بعض چون هست/ هم گهواره و مهد معني
مراقبت و ميگذاشت آنجا در را اسماعيل گهوارة هاجر كه است آنجايي اسماعيل
هÇم حجر بعضي ميگويند/ اسماعيل حجر را آنجا كه است جهت اين از ميكرد/
خود مادر حضرت, كه بود اين براي اسماعيل حجر اينكه به كردهاند ذ كر و  گفتهاند
باال, آورد و كرد سنگچين را دورش بعد و كرد دفن آنجا در رفت دنيا از كه را
را آنجا جهت اين از و كرد سنگچين را آن نشود گذاشته رويش پا اينكه براي
دختران و حضرت خود هم Gبعد و ميگويند آن فتح يا حا¾ كسر به اسماعيل حجر
مÇدفن آنÇجاست/ در هم حضرت خود مدفن كه شدند دفن آنجا در هم حضرت
را آنجا جهت اين به و آنجاست در حضرت دختران مدفن و اسماعيل حضرت
حÇجر از حÇضرت كÇه است رسÇيده اخÇبار بعض در كه ميگويند اسماعيل حجر
مقام از گفتهاند: هم بعضي و كرد شروع را معراج يعني رفت آسمان به اسماعيل
مسجدالحرام اينكه واسطة به باشد مسجدالحرام از بايد البته بود/ الم عليهالس ابراهيم

گشود? اسالم روي بر را دلش خدا كه كسي آيا :22 آية زمر, سورة /1

Öح ر Öشن Öمل ا يا 1, ال×م Öس Öالل Ôه ر Öد ص Ôه×الل ح ر ش Öنمف 

ا كه او سينة يعني صدر و است صدر نمايندة

نگشوديم? برايت را سينهات آيا :1 آية انشراح, سورة /2

2/ ك ر Öد ص كل
در اينكه به است حرام جني و انسي شياطين بر يعني است, مسجدالحرام آنجا
او مÇبارك صÇدر شÇد, مسÇجدالحÇرام آن عÇلت ايÇن بÇه و بكÇنند پÇيدا راه او دل
قÇلب مقام به تا برود باال به صدر از بايد باشد هرچه وقت آن شد/ مسجدالحرام
قÇلب كÇه است ايÇن است/ زمÇين روي در هنوز كه است مقامي قلب مقام برسد/
روح ديگر است/ عاليه عوالم باال به آنجا از دورتر/ مسجد يعني است مسجداقصي×
و است خارج يت ماد مقام از و بعدي مراتب اينها كه اخفي و خفي و سر و فÆاد و
معراج اينكه به كردهاند ذ كر بعضي كرد/ ن معي مراتبي نميتوان ظاهر به آنها براي
ابÇيطالب حÇضرت است/ Çالم ليهالسÇع علي خواهر هاني ام بود/ هاني ام خانة از
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و عÇقيل و طÇالب حضرت, پسر چهار داشت/ دختر دو و پسر چهار عليهالسالم
داشت هم دختر تا دو بودند, بزرگتر سال ده ديگري آن از كدام هر كه علي و جعفر
ابي بن هبير¸ زن (فاخته بود فاخته اسمش كه هاني مادر هاني, ام آنها از يكي  كه

بود)/ مخزوني وهب
عروج آسمان به آنجا از و داشتند دعوت هاني ام خانة در حضرت شب آن
است رسيده اخبار بعض در كه بود حضرت خواهرزادة كه هبير¸ بن جعد¸ كه  كردند
الم عليهماالس حسنين و خوردند ضربت حضرت كه مبارك ماه نوزدهم سحر در  كه
بÇه حÇضرت بÇودند, قشÇوني پÇادگان در يÇعني بودند نخيله در و نداشتند حضور
مقصود كند/ تمام مردم براي را نماز كه فرمودند اشاره جعد¸, خودش, خواهرزادة
و بود مشرك خودش مخزوني وهب ابي بن هبير¸ است/ هبير¸ آن پسر جعد¸ اين
بعضي بود/ آورده اسالم بود, آورده ايمان باشد الم عليهالس علي خواهر كه عيالش
از قبل آورد, اسالم Âقب ميگويند: بعضي و آورد اسالم مكه فتح روز در ميگويند:
داشتن تشريف كه آورد اسالم اوايل, همان در نه, ميگويند: بعضي ولي هجرت/
حضرت اال و داشت اسالم او كه است اين بر دليل خودش هاني ام خانة در حضرت
حضرت بود مشرك هم شوهرش و بود مشرك هم خودش ا گر نميكرد/ دعوت را
نقل و خودش خانة به بود كرده دعوت را حضرت شب آن در نميكرد/ دعوت را
نÇماز و خوانÇدند را مغرب نماز حضرت چون گفت: كه مينويسند حتي ميكنند
سر اتاق آن در هم حضرت خوابيدم/ خودم جاي سر رفتم من خواندند, هم را عشا¾
مرا و آمد حضرت شد كه صبح نزديك مرتبه يك شد/ نماز مشغول خودش جاي
قضيه? بود چه كردم: عرض شد? چه نميداني هاني, ام اي كه فرمود و كرد بيدار
به آنجا از و اقصي× مسجد به بردند مرا آسمانها, به بردند مرا فرمودند: حضرت
عرض هستم/ اينجا حاال و برگشتم و كردم طي را آسمانها تمام و بردند آسمانها
بÇه صÇبح نÇماز بÇراي حضرت و ديگر/ بردند فرمودند: ميشود? چطور كه  كرد
نÇماز و آوردنÇد تشÇريف مسÇجدالحÇرام بÇه وقتي آوردند/ تشريف مسجدالحرام
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حاال كه ناراحت و بود شده روشن هم هوا و بودند متأثر بودند, متأثر خيلي خواندند
گفت/ را حقايق بايد باالخره كه نگويم نميكنند, قبول بگويم نه, يا مردم به بگويم
چون حضرت خدمت آمد ابوجهل بودند/ نشسته گوشهاي يك متأثر كه بود اين
گفت: و آمد ميكرد استهزا¾ و ميكرد توهين ميكرد, مسخره را حضرت هميشه
حÇضرت بگÇويي? مÇا براي نداري تازهاي داري? تازهاي چه ديگر حاال د, محم
حÇضرت چيست? باز تازهاش كرد: عرض تازهها/ از تازهتر چرا, چرا, فرمودند:
به كرد شروع آسمانها/ به آنجا از و بردند اقصي× مسجد به مرا ديشب كه فرمودند
هÇم ديگÇران بÇه ميگويي? مردم همة به را اين گفت: كردن/ مسخره و خنديدن
طÇور هÇمان حÇضرت كÇه مÇيكرد خيال چون بلي/ فرمودند: حضرت ميگويي?
را اين كرد: عرض بگويند/ هم ديگران به ميكنند مالحظه ديگر و كردهاند صحبتي
اي يعني بنلوي, كعب بني يا زد: صدا بله/ فرمود: حضرت ميگويي? مردم همة به
اجداد از يعني بود قريش بزرگ جد لوي بن ( كعب لوي بن كعب فرزندان و اوالد
از Hتقريب مكه اهل و قريش تمام و بود پيش قرن صد چندين كه قريش بزرگ
كه اشخاصي آن وقتي دارد/ تازهاي حرف محمد كه بياييد زد صدا بودند) او اوالد

مسجداقÇصي× به ديشب مرا كه فرمود حضرت شدند, جمع بودند مسجدالحرام در
و كÇردن صدا و سر به كردند شروع آنها بردند/ آسمانها به هم آنجا از و بردند
و گفته تازهاي حرف يك د محم كه گفتند و زدن كف و زدن سوت و كردن مسخره
را گردشها اين و برود شب يك در نفر يك كه است بزرگي دروغ چه ديگر اين
معلوم حاال ديگر و رفتهام مسجداقصي× به بگويد و بكند طي را مراتب اين و بكند

هستي/ دروغگو تو كه همين است, معلوم حاال است دروغ حرفش كه است
شك بودند ضعيفااليمان كه آنهايي فهميدند كه هم مسلمين از عدهاي يك
يك در كه ميشود چطور درغگوست/ كه ميشود معلوم گفتند: و برگشتند و  كردند
ه عد يك كردند/ ترديد برگردد? و برود آسمانها به بعد و مسجداقصي× برود شب
نفوذ ذي كه اشخاصي از يكي چون است/ راست بگويد محمد هرچه نه, كه  گفتند
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ببرند, بيرون راه از هم را او خواستند و بود ابوبكر قدم ثابت مÆمنين از يكي و بود
است? زده و ميزند حرفهايي چه تو رفيق د محم كه نداري خبر گفتند: و آمدند
/ مسÇجداقÇصي× بÇه رفتهام من ديشب گفته: كه گفتند است? زده حرفي چه  گفت:
گفت: بله/ گفتند: گفته? اينطوري ميگوييد راست گفت: برگشتم/ و كردم مسافرت
او ميگويم من اينكه براي ميكنم, باور من رفتهام هم آسمانها به بگويد ا گر محمد
كه ميتوانم چطور ميكنم, قبول را اين كه وقتي دارد/ ارتباط خدا با و است پيغمبر
هÇم آسمانها همة به بگويد: ا گر / مسجداقصي× به رفته كه ميگويد دروغ بگويم:
در بود/ ثابتقدم اينطور بود, اينطوري ابوبكر ايمان كه ميكنم قبول من رفتهام
در كرد, خرج خدا راه در را مالش او كردند, مي اذيت را پيغمبر همه كه موقعي آن
امÇر خالف بر نبايستي هم Gبعد كه است اين ما گلة منتهي كرد/ خرج پيغمبر راه

بود/ قدم ثابت بسيار زمان آن در اال و ميكرد مخالفت علي با پيغمبر
داري? عالمت چه ها حرف اين از خوب, كه كردند عرض حضرت به آمدند
چند مسجداقصي× Âمث كه پرسيدند بگويم/ جواب تا بپرسيد فرمودند: حضرت بگو/
هم مسجداقصي× ظاهر, به حضرت و است? جور چه ديوارهايش دارد? ستون تا
كÇه بÇودند نÇفر چÇند بÇودند/ نÇبرده تشÇريف س بيتالمقد بودند, نبرده تشريف
از كنند سÆال را عالمات و بيايند كه خواستند را آنها بودند/ ديده را س بيتالمقد
جÇزÄيات مÇيفرمودند/ بÇيان حضرت ميكردند, سÆال عالماتي چه هر حضرت/
بعضي ميفرمودند: حضرت حتي ميفرمود; حضرت و ميكردند سÆال را مسجد
نÇداشÇتم قسمت آن در هي توج اينكه يا و بود شده رد حافظهام از كه بود چيزها
جزÄيات همة و ميديدم و ميكرد مجسم جلويم در را مسجداقصي× خداوند فوري
ميگويد, راست گفتند: بودند ديده كه اينها ميكردم/ ذ كر آنها براي را مسجداقصي×
به رفته ما كاروان خوب, كه گفت و آمد ديگر يكي است/ راست هايش حرف همة
روحÇاست, مÇنزل در شما كاروان فرمودند: حضرت كجاست? در حاال بگو شام
يا ظرف خيمهاي يك پهلوي داشتند كه نگاه آنجا در بود, روحا منزل در ديشب
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شد خالي و خوردم و برداشتم را آب ظرف آن بودم تشنه خيلي من بود آبي  كوزه
بپرسيد/ آنها از است خورده كي را آب اين كه ميكردند ب تعج هم آنها Gبعد  كه
شتر يك سوار نفر دو شما كاروان در فرمود: پرسيد? خود كاروان از ديگر يكي
هم را اين شكست/ آنها از يكي پاي و افتاد و كرد رم ميرفت, جايي از شتر بودند/
حضرت كجاست? در ما كاروان خوب, پرسيد: ديگر يكي آن كنيد/ سÆال آنها از
شده گم آنها شتران از شتري يك بود/ حميرا در حميرا, در شما كاروان فرمودند:
وقتي عالمت, يك هم اين است, دليلي هم اين گفتند: ميگشتند/ او عقب و بود

ميكنيم/ سÆال آمدند
كاروان فرمودند: حضرت بود? كجا در ما كاروان گفتند: ديگر دستة يكي آن
مكÇه وارد آفÇتاب ل او صÇبح فÇردا رسيدهانÇد/ حروره به حاال بود تنعيم در شما
آن اطراف كوههايي و شده واقع وسط در مكه (چون ميشود پيدا كوه از ميشود,
نخستين آفتاب ل او مقارن فرمود: ميشد/) سرازير كوه باالي از هم راه گرفته, را
يك هم اين خوب گفتند: ميشود/ ديده و ميآيد بيرون آنجا از شما كاروان شتر
آفتاب كه باشند مراقب اينكه براي رفتند آفتاب از پيش نفر چند وقت آن دليل/
و بكند طلوع ميخواهد آفتاب كمكم كه ديدند نه/ يا ميرسند آيا و ميكند طلوع  كي
نÇقطة ل او آن آفÇتاب, نÇيش چÇون مÇا اصطالح به نيست/ كاروان از خبري هيچ
آن كه نيامدهاند اينها و كرد طلوع آفتاب بگويد: كه ميخواست يكي زد, خورشيد
وقتي شد/ پيدا موقع همان هم كاروان كه شد پيدا شتر كلة و سر كه گفت ديگر يكي
چيزها طور اين كه است بزرگي جادوگر خيلي اين عجب! گفتند: ديدند را اينها  كه
را جا چند يا ببيند/ را دور راههاي نميتواند كه جادوگر كه نگفتند ميدهد/ نشان را
كه را آبي آن و منزل فالن در برود نميتواند كه جادوگر ببيند/ دارد فاصله هم با  كه
را, دور ميكند, جادو را چشم جادوگر آخر بخورد/ است بوده كوزه يا قدح فالن در
ذ وÖحتÇ Öسا چونكه ولي ميكند جادو را چشم فقط نميكند جادو كه را مكان و زمان
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/19 آية مجادله, سورة /1

برده آنها از را خدا ياد و كرده پيدا غلبه آنها بر شيطان 1 هالل رÖك ذ ÖمÔسي×هÖن 

ا ف Ôط×انÖي الشَّ Ôم هÖيلع
كنند/ قبول نميتوانستند كه بود اين بود;

خÇيلي معراج خود بسط و شرح البته فرمود, حضرت كه جزÄياتي وقت آن
چه آمد, جبرÄيل كه فرمود حضرت لش او ولي ميخواهد زياد وقت و است مفصل
بود, حرم جز¾ باز بود كه هم هاني ام خانه كه مسجدالحرام در چه و هاني ام خانة در
گÇفت: و آمد جبرÄيل كه فرمود بود/ پيغمبر صدر مقام باز بود, حرم باز باالخره
تشريف در بيرون و كردند حركت حضرت بيا/ است, فرموده احضار را تو خداوند
كÇه است گÇرفته را مركب جلوي ديگري فرشتة و مهياست مركبي ديدند آورند/
بود انسان صورت صورت, است/ جمع مركب اين در حيوانات تمام محاسن تمام
عالم دروازة برود/ باال عالم به نميتواند نكند پيدا انسانيت مرحلة انسان تا چونكه
پس باال, عالم به بروند تا بكنند انسان به رو و بيايند بايد همه پس است انسان باال

ششم فصل والجهل, العقل باب كافي, شرحاصول در نيز هين صدرالمتأل مرحوم و شده ذ كر مختلفه مصادر در #
و است: كرده روايت الم عليهالس علي اميرالمÆمنين حضرت از (ع) مولي× حضرت به منسوب اشعار شرح در

ضÖمر/ Ôالم يظهر فه ÔرÖحاب الذي بين Ôالم Ôالكتاب نتا

#, هقÖلÇخ عÇلي× هÇالل ججÔح ÔربÖك ا يه Ô¹يسانÖن Öاال Ô¸ ور لصا بÇاشد: انساني صورت صورت, بايد
آن صورت بايد پس است; خلق بر خدايي حجتهاي بزرگترين انساني صورت
و داشت هم را شير هيمنة و هيبت مركب آن وقت آن باشد/ انساني صورت مركب
براق پاهاي مينويسند: بود/ اسب مانند نشستن جاي بود/ شير يال مانند يالهايش
وقار گاو در چون بود گاو سم مانند سمش و بود دارد مقاومت كه شتر پاهاي مانند
بالهايي ميرود/ راه متانت با و ميكند حركت آهستگي به خيلي و هست متانت و
و كوچكتر استر, از كه ميفرمودند حضرت زيبايي/ آن به طاووس پر مانند داشت

بود/ بزرگتر درازگوش, از
ولي ميفرمايند; ميدهند, نشان البته هم را ظاهرش و است اسراري اينها تمام
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وقت آن بÇود/ جمع او در داشت وجود حيوانات همة در كه خوبي صفات تمام
جبرÄيل كرد, سركشي بشوند سوار خواستند شدند/ سوار مركبي اينطور بر حضرت
ميخواهد كي و كيست? تو را كب كه نميداني مگر تو گفت: او به و كرد تندي
است, بÇيغمبران بهترين و پيغمبران آخرين است, عبداهللا دبن محم بشود? سوار
ولي مÇيدانÇم و مÇيشناسم گÇفت: است/ طÇلبيده خودش حضور به را او خداوند
كنيم دقت وقتي را اينها تمام البته بگيرم/ عهدي يك بگيرم, قولي او از ميخواهم
HتمÇح كÇه نÇيست الزم مÇيشود/ مرتفع اشكاالت كنيم تطبيق روحي مراتب با و
خواب در ما اينكه دليل به ميدهند نشان هم ظاهر صورت باشد هم ظاهر صورت
ولي نداشت صورت آن كه صورتي در آمد در صورت فالن به چيز فالن ميبينيم
قول محمد كه ميكند عرض كه بود اين / صورت فالن به ميشود متمثل ما براي
عنايتش دست هم روز آن در باشم, من او مركب هم قيامت روز در اينكه به بدهد
شÇدند/ سوار وقت آن و فرمودند قبول و دادند قول حضرت باشد/ من سر روي
احاطه را او معنوي قواي بايد گرفتند, مالÄكه همة را او اطراف و جلو و سر پشت

باشند/ او حال مراقب و بگيرند بر در را او روحي قواي بايد بكند,
گودي به و پايين به رو كه زمينهايي از كه بود راهوار قدري به ميفرمايند:
و باشد بلند دستها وقتي باشد/ صاف تا ميشد كوتاه پاها و بلند دستها ميرفت
وقتي نميرفت/ سربااليي و سراشيبي و ميشود صاف همينطور اين كوتاه, پاها
همينطور اينكه براي باز بلند, پاها و ميشد كوتاه دستها ميرفت بااليي سر به
است, الياهللا سالك كه كس آن يعني است معنوي مراتب تمام اينها باشد/ صاف
براي فراز و نشيب بكند حركت خدا به ه توج با و خلوص قدم با و صدق قدم با ا گر
وقتي كه است آسان او بر چيز همه مقام آن در و ميشود هموار ميشود, آسان او
كه است اين ميشود/ آسان او بر چيز همه كند حركت محبت و عشق قدم عشق, با
است/ آسان هم باز ميرود كه هم سرباال است/ آسان هم باز ميشود سراشيب وقتي
از صدايÇي ديدم ميرفتم مسجداقصي× به كه راه بين اينكه با ميفرمايند: حضرت
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حضرت دارم/ مطلبي دارم, كاري كن صبر كه ميزند صدا مرا و ميآيد چپ دست
شنيدم صدايي راست دست طرف از شديم/ رد شدم, رد نكردم اعتنايي فرمودند:
كه كرد درخواست و جلو آمد پيرزني جلوتر, شديم/ رد و نكردم اعتنايي هم باز
رد اينها از وقتي شدم/ رد و نكردم اعتنايي دارم/ مطلبي كه كنم توقف و كنم صبر
دست از آنكه كرد: عرض جبرÄيل بودند? كيها اينها كه پرسيدم جبرÄيل از شدم,
تو وامت تو همه, ميدادي, جواب تو ا گر بود/ يهود نمايندة زد صدا را تو چپ,
خÇوب ولي ندادي/ را جوابش كه شد خوب و ميشدند دنياپرست و ماديصرف
ميشد چه ديگر اال و نفرمودند جواب حضرت كه كرد رحم خداوند كه بگوييم بايد
چيزي خدا از غفلت و دنيا به ه توج جز نداريم, چيزي ماديات جز هم االن ما چون

سپاسگزارند/ من بندگان از اندكي :13 آية سبا, سورة /1

خيلي ميروند خدا به رو Hواقع كه آنهايي 1 ÔورÔك الشَّ يب×اد ع Öنم Õلâليكهق نيست ما ميان در

اختالف)/ كمي 536(با بيت دوم, دفتر 2/مثنويمعنوي,

ميزد, صدا را تو راست دست از آنكه صوفياند2"/ زان يكي تن هزاران "از  كماند:
ميكردي قبول تو ا گر بود/ نصاري بود/ مسيحيان نمايندة و مسيحيان طرف از آن
در آنكه ميشدند/ ديرنشين و راهب ميرفتند و ميكردند دنيا ترك تو امت همة
را تو ميخواست كه بود دنيا پيرزن, آن زد, صدا جلو از را تو كه پيرزني آن جلو,
شديم رد كه آنجا از فرمودند: حضرت نكردي/ اعتنا تو كه شد وخوب بدهد فريب
بلند طرف آن از ميكارند طرف اين از ديدم را زيادي ة عد رسيديم; بياباني يك به
بلند و ميكارند فاصله بدون ميكارند, باز و ميكنند درو طرف آن از و ميشود
است روحي حاالت مراتب باز اينها ميكارند/ د مجد باز و ميكنند درو و ميشود
از فÇرمودند: حضرت گرديد/ مشهود حضرت بر كه است اشخاص اين براي  كه
راه در كه هستند اشخاصي اينها كرد: عرض هستند? كيها اينها كه پرسيدم جبرÄيل
بذري ميكنند جنگ كه وقتي همان ميكنند, جنگ خدا راه در ميكنند, جهاد خدا
آنها به را بهشت همانوقت ميدهد, اجري آنها به خداوند وقت همان و ميكارند
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جÇان يÇا و بÇبخشند را خودشان مال كنند, انفاق خدا راه در كه آنهايي يا ميدهد
از فرمود: ميبينند/ را اثرش موقع همان ببخشند, خدا راه در ببخشند, را خودشان
ديگر هاي عد و خوابيده و نشسته ديدم را جمعيتي و ه عد شدم; رد كردم, عبور آنجا
ميشود, درست سر د مجد باز ميكنند خرد را سرشان ميكوبند, سرشان به سنگ
كيها اينها فرمودند: شدند/ ناراحت خيلي حضرت ميكوبند/ را سرشان د مجد باز
خودشان نماز در كه هستند تو امتان از اشخاصي اينها كرد: عرض جبرÄيل هستند?
غفلت يا و ميكنند فراموش يا و نميآورند جا به را نمازشان و ميكنند  كوتاهي
صورت ميكوبند/ سرشان به هي مالÄكه كه است اين ميكنند/ تأخير يا و ميكنند
به حضرت بر اينها ميشوند/ راست باز ميشود, كوبيده سرشان نميفهمند ظاهر

شد/ مشهود ترتيب اين
فقط بودند, لخت لخت كه رسيدم هاي عد يك به فرمود: كردم/ عبور آنجا از
و اال مÇينمودند عورت ستر بدان و گرفته خود دست به كه داشتند عورتي ساتر

ايÇنها كÇرد: عÇرض جبرÄيل هستند? كيها اينها پرسيدم: بود/ لخت بدنشان تمام
را خودشان مال زكات كه چون نميدهند; را خودشان مال زكات كه هستند  كساني
ذخيرهشان براي كه چيزي آن يعني است; كرده لخت را آنها هم خداوند نميدهند
صÇورت ايÇن به كه است اين نميدهند/ بپوشاند, را آنها كه مبادا روز براي باشد
را اشخاصي ديگر درجاي شديم رد هم آنجا از باز حضرت/ براي شدند جلوه گر
دهÇانشان در آتشÇين سنگهاي و شكافته را دهانشان خداوند كه فرمود مشاهده
است/ اين كارشان مرتب ميشود/ زخم باز آتشين هاي سنگ همان با و مياندازد
اينها كرد: عرض جبرÄيل هستند? كساني چه ديگر اينها پرسيدم فرمودند: حضرت
يتيم مال يتيم, مال مراقبت يتيم, م قي بهاسم ميخورند/ را يتيم مال كه هستند  كساني
هست/ شكمشان در آتش بهصورت اينها ميخورند, او مال از و ميكنند ف تصر را
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ميكنند/ آتش از پر خويش شكم ميخورند ستم به را يتيمان اموال كه آنان :10 آية نسا¾, سورة /1

بهجمعيتي رسيدم, هاي عد به كردم عبور آنجا از فرمود: 1/Gنا×ر Öم هو نÔطÔب âفي ونÔلÔك Öأي ا انَّم×
راه نميتوانند و است شعلهور آتش آنها شكم از و آمده باال شكمشان كه رسيدم
از بودند موسي دشمنان كه را فرعون قوم باز خداوند هم هرموقع و روز هر و بروند
براي اصطالح به را آنها روز هر حساب/ به رسيدگي براي ميدهد عبور آنها روي
ميگذارند, لگد هي همينها روي هم اينها و ميخواهد پروندههاشان به رسيدگي
عرض جبرÄيل اند? كيان اينها كه پرسيدند حضرت اشخاص/ اين روي ميزنند لگد
بهفرع را خودشان مال ميخورند, فرع ميخورند, ربا كه هستند كساني اينها  كرد:

 س مÖال ن م Ôان يÖط× الشَّ ÔهÔبَّط ختي âالَّذي ÔومÔق ي ا كم× ×الا ون Ôوم Ôق ي ال× ا بو× الر ونÔل Ôك Öيأ نâذي لَّ  

ا است: ايÇن آيÇه ل او و 275 آيÇة بقره, سورة #
باشند]/ شده ديوانه شيطان افسون به كه برميخيزند قبر از كساني چون قيامت در ميخورند ربا كه [آنان

#/  سمÖÇال ن م Ôط×انÖي الشَّ ÔهÔبَّطختي ذي َّÇل ا ميدهند,
هاي عد كه ديدم و رسيدم جايي به كه ميفرمايند ديگر/ مراتب باز همانطور
درميآيد/ زبانشان د مجد باز و ميكنند مقراض را زبانشان مالÄكه هي كه هستند
ميآيد/ در زبانشان Gد مجد و ميكنند مقراض را زبانها كه است اين كارشان هي
وعظ را مردم كه هستند اشخاصي اينها كرد: عرض هستند? كيها اينها پرسيدم:
ايÇن نÇميكنند/ عÇمل ولي است دراز زبانشان نميكنند/ عمل خودشان و ميكنند
كÇه عظ تÇم غير نه بود عظ مت واعظ بايد پس ميكنند/ قطع را زبانشان هي كه است
نميكنند, عمل ولي ميكنند وعظ خودشان كه اشخاصي آن ميفرمايد/ خطبا¾الفتن¹
و ترتيب اين به هستند/ الفتن¹ خطبا¾ اينها نميكنند, عمل دادهاند كه بهدستوراتي

ديگر/ مشاهدات همينطور
كه كرد اظهار جبرÄيل كه رسيديم بهجايي كرديم, حركت ميفرمايند: آنجا از
كÇجاست? ايÇنجا فÇرمودند: حضرت بخوان/ نماز ركعت دو اينجا در و شو پياده
تÇو جÇيم) فÇتح (بÇه مهاجر كه باشد مدينه كه است به طي زمين اينجا كرد: عرض
از خوانÇدم/ نماز ركعت دو اينجا در اينجاست/ تو هجرت محل يعني اينجاست,
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پÇرسيدم: بÇخوان/ نماز ركعت دو گفت: رسيديم/ ديگر بهسرزمين و آمديم آنجا
آنÇجا از كرد/ تكلم موسي با خدا كه جايي سيناست; طور كرد: عرض  كجاست?
ايÇنجا پÇرسيدم: بÇخوان/ نÇماز ركÇعت دو گفت: رسيديم/ ديگر جاي به و آمديم
و الم فتح به ميگويند هم اللÔحم (بيت است بيتاللحم اينجا كرد: عرض  كجاست?
دو هم اينجا در كرد: عرض است/ الم عيسيعليهالس حضرت تولد محل كه ضم) به
رسيديم/ س بيتالمقد , مسجداقصي× به كرديم حركت آنجا از بخوان/ نماز ركعت

د)/ محم وآل د محم علي صل (اللهم
خود كه - باال عالم به آنجا از ; مسجداقصي× به رسيد تا بود, زمين روي در اين
بÇه اخÇتصاص معراج اين كرد/ صعود - است طوالني و ميخواهد مفصلي وقت
خودش اين كه است ه منز و پا ك ميفرمايد: كه جسماني معراج داشت/ حضرت

ري× Öسا âالَّذي انÖحÔسب كه بدهد نشان را خود عظمت ميخواهد ميدهد, نشان را عظمت
از داد سير داد, حركت را خودش بندة شب كه خدايي آن است ه منز و پا ك ; ه دÖب ع ب
بÇركت بÇا را اطرافش كه است آنجايي اقصي× مسجد / مسجداقصي× به مسجدالحرام
همهجور است, خرم و سبز همهاش س بيتالمقد اطراف هم ظاهر به چون قرارداد
قلب مرتبة كه هم باطن در هواست; و آب خوش و دارد وجود آنجا در ميوهجات

كه: است
بÇيني گÇلستان آفÇاق هÇمه آري روي عشق اقليم به  گر

بÇهاو خÇودمان آيات از اينكه براي ياتن×ا: ا× Öن م Ôهي رÔنل است Ôهل Öوح بار كÖنا مقام آن,
بنمايانيم/

كÇه چÇون گفتهانÇد: بعضي ولي بينا; و شنوا است خداوند : Ôرâي صÖالب Ôعâمي السَّ وÔه Ôنَّها
و است سميع محمد يعني ; Ôâير صÖالب Ôعâمي السَّ وÔه Ôنَّها برده, مقام آن به را حضرت خداوند
خÇداونÇد چÇون شد, بصير هم داد, سمع او به خداوند چون شد, سميع هم بصير/
داشت حضرت به اختصاص معراج اين شد/ بصيرهم پس داد, نشان او به را حقايق
چون داشتند معراج خودشان حال فراخور به هركدام عليهمالسالم هدي اÄمه ولي
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يعني بودند; رسيده عرش مقام به و كرسي مقام به رفته باالتر امكان مقام از آنها
جنباني گهواره جبرÄيل ميكرد, آنها درباني جبرÄيل كه بودند مالÄكه مافوق همه,
است اين بودند/ باالتر آنها اينكه واسطة به چه? براي ميكرد/ را الم عليهالس حسين
به الم عليهالس اجدين الس د سي حضرت كه همانطور بود/ آنها براي معراجهايي  كه
جÇاي در االن كه را كسي بدهم نشان تو به كه ميخواهي ميفرمايند: شخص آن
خÇود مÇقصود چÇه? يÇعني است, كرده راطي عالم هزار هيجده و نشسته خودش
نشستهام, تو پهلوي االن اينكه عين در من يعني فرمودند: حضرت بود/ حضرت
مذا كره زنديق آن با كه صادق حضرت يا ميكنم/ و كردهام طي را عالم هزار هيجده
جزاÄر از يكي در مرغي زير از تخمي و برد دست مينويسند: آنچه كه ميفرمود
در چه من فرمود: آ گاهم, چيز همه از من كه ميكرد اظهار او كه چون برداشت/
آنها براي ميگوييم واقع در ما كه حاال مينويسند ظاهر به كه اينطور دارم? دستم
نميبينم را عالم از جايي هيچ من كه كرد عرض و كرد فكري هست ها قدرت اين
در مرغي يك زير تخمي يك اينكه جز باشد كرده تغيير و باشد خورده تكان  كه
را دست حضرت بود/ رياضت براثر هم آن كه نيست حاال آن, و بود جزيره فالن
اين كه فرمودند حضرت است/ حضرت آن دست در تخم آن كه ديد كردند باز
نفس كه را آنچه اينكه به كرد عرض كردهاي? پيدا راه چه از را حاالت اين و مقام
مادي و نفساني ميل آنچه يعني كردم; ترك بود نفساني خواهش و ميخواست من
خÇوب غÇذاي مÇن نÇفس كÇردم/ تÇرك بود من نفس هواي و نفساني خواهش و
ميخواست غضب كردم; ترك ميخواست ديگر شهوات كردم; ترك ميخواست
و كن فكر فرمودند: حضرت كردم/ ترك نفس با مخالفت روي را همه كردم; ترك
نه, گفت: و كرد فكري نه? يا بياوري اسالم كه است راضي آيا تو نفس كه ببين
است اين بياور/ اسالم پس نفس, با مخالفت ميگويي خودت فرمود: نيست/ راضي
آورد اسالم وقتي ولي آورد; اسالم و بياورد اسالم شد مجبور خودش گفتة طبق  كه
بودي رفته باطل راه از اينجا تا فرمودند: حضرت شد/ ناراحت اين رفت, آنها همة
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برتو حقايق آن همة تا و شود مكشوف برتو آنها همة بروتا درست راه از حاال و
برسي/ مقام به تا كن حركت راه در حاال كه بود اين حضرت مقصود بشود/ مسلم
همينطور الم عليهالس علي داشتند/ را حاالت اين داشتند, را معراج اين ما بزرگان
سÇينة مÇانند شÇما مسجد كه ميبينم من بهاينكه, ميدهد خبر بصره خطبة در  كه
سيصد در آنوقت است/ شده غرق شما شهر همة و گرفته قرار آب روي  كشتياي
بÇامراهللا القÇاÄم زمÇان در هم دفعه يك عباسي, باهللا القادر زمان در Âمث بعد, سال
خÇود و مسÇجد ايوان همان فقط و رفت آب زير بصره همة و آمد سيل عباسي
باال عالم با اينكه واسطة به بود, چه اين داد/ خبر حضرت Âقب كه ماند باقي مسجد
كه الم عليهالس رضا حضرت يا و داشت عوالم آن با ارتباط و بود كرده پيدا ارتباط

ايÇن شÇعر دنÇباله الم, عليهالس رضا حضرت زيارت ثواب ذ كر در ,65 باب الر ضا, اخبار عيون دوم جلد #
والكربات/ الهم عنا ج يفر Ç HمÄقا اهللا يبعث حتي الحشر الي Ç بالحرقات االحشا¾ توقدني است:

در اشÇعاري كه خزاعي دعبل به #/ ¹يب Ôمص Öنم لها يا وسÔطب Õض Öرا و ميفرمايد: خودش
است زميني كه كن ضميمه هم را شعر اين كه ميفرمايند بود گفته بيت اهل مرثية
زمÇين در كه كرد عرض آمد/ خواهد پيش آن براي مصيبتها اين كه طوس در
دفن آنجا در و كشت خواهند مرا كه فرمود است/ نيامده پيش مصيبتي كه طوس
عÇالم بÇا ارتÇباط بÇراي چÇيست? بÇراي اين ميدهد/ خبر حضرت كه شد خواهم
آن براي را قضايا آن تمام ميدهد خبر الم عليهماالس علي بن حسين يا باالست/

/37 آية ق, سورة /1

خبر داشتند بصيرت كه اشخاصي آن براي قلÖب1 Ôهل ك×ان Öن مل داشتند: دل كه اشخاصي
كÇه معراجي وقت آن بود/ كرده پيدا باال عالم با ارتباط اينكه براي را, قضايا داد
وآل د محم علي همصلالل) آله و عليه صلياهللا پيغمبر معراج از بعد بود, حضرت براي
معراج از بعد حضرت آن معراج بود/ معراج باالترين كه بگوييم ميتوانيم د) محم

كه: بود معراج باالترين پيغمبر
بهروز باشد من معراج عجب, اي فÇروز گيتي آن معراج شب به بÔد
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دوان بكند/ طي را مراحلي باز هم ظاهر به بايد دارد/ مراحلي اينها وقت آن
ة دÇع بÇا مÇيكند حÇركت مكه از ميكند, حركت ميآيد, مرگ زمين به رو دوان
كه اشخاصي آن يكي, يكي هم راه بين در بودند/ بيشتر نفر هزار ده شايد زيادي,
آن ميكند/ همراه خودش با هم را آنها بروند معراج به او با اينكه به دارند لياقت
به نيستند/ معراج اليق كه آنهايي ميكند, بيرون را آنها ندارند استعداد كه اشخاصي
جذب خودش به را او و ميكند دعوت را قينالبجلي زهيربن و ميرسد زرود منزل
مÇنذربن و عÇبداهللا بÇن سليم نام به حضرت ياران از نفر دو منزل آن در ميكند/
و جÇلو مÇيروند ميآيد/ كوفه از كه ميبينند را نفري يك دور از اسدي مشمعل
مسلم ميآمدم بيرون كوفه از من وقتي گفت: داري? خبر چه كوفه از كه ميپرسند
در بدهند/ خبر حضرت به كه كردند مالحظه آنها كشتند/ هم را هاني و كشتند را
حضرت شنيديم; قضيهاي اينطور, ما كه دادند خبر حضرت به بعدي, منزل ثعلبيه,

ميگرديم/ باز او به و هستيم خدا آن از ما :156 آية بقره, سورة /1

1/ ونÔع راج هÖيل اانا و انالله كه فرمود استرجاع
عالم به رو كه نردباني مثل تمام اينها مقصود, كرد/ حركت ثعلبيه) (از آنجا از
مقام آن به تا منزل, به منزل ميكنند حركت ميكند, حركت همينطور ميرود, باال
زباله منزل در آمد/ زباله به ثعلبيه از برسد/ بكند, عروج آنجا از بايد كه خودش
بÇن عÇبداهللا قتل خبر آنجا در برداشتند/ زباله منزل در آب برداريد/ آب فرمود:
را هاي دÇع فÇرمود/ اسÇترجÇاع حضرت باز دادند/ را حضرت رضاعي برادر يقطر
عبداهللا با كردند, چه هاني با كردند, چه مسلم با ميبينيد كه شما فرمود: كرد/ مرخص
كه بود اين برگرديد/ شما باشد, چيز چه ما وضع نيست معلوم و كردند چه يقطر بن
تشريف بطنالعقب¹ به آنجا از زباله منزل در رفتند/ و شدند جدا آنجا در هم هاي عد
سÆاالتÇي او از حضرت رسيد/ بنيعكرمه شيوخ از يكي العقب¹ بطن در آوردند,
كرد درخواست و ببريد تشريف كوفه به نميدانم صالح من كه كرد عرض  كردند/
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واقع ميخواهد خداوند كه آنچه فرمود: حضرت بفرمايند/ مراجعت حضرت  كه
مÇا Çعد ب اهللا(ص) ÔولÇرس اتاني قال(ع): مأمورم/ من بروم, بايد من كه يعني شد خواهد

كردهاند/ ذ كر را آن مقاتل كتب غالب و است مقتل كتب در متواتره مشهوره احاديث از #

حضرت درمذا كرات و #/Âتيق را كي Öنا ¾شا اهللا نَّ اف راق عÖياللا Öج ÔرÖخÔياحسينا فقال: / كÔتÖق فار
به العقب¹ بطن از است/ شده ذ كر د محم جواب در فرمايش اين نيز حنفيه د محم با
آورد, تشريف سين) فتح و حا¾ (بهضم حسم ذي به شراح از آوردند/ تشريف شراح
دادند/ آنها به داشتند كه را آبي كه شد حر با تصادف شد/ مالقات حر حسم ذي در
حضرت ميكردند/ حركت همانطور ولي بگيرم جلو كه مأمورم و آمدم گفت: حر
از بروند قادسيه به بايد كوفه به رفتن براي (چون نميرويم/ كوفه بهطرف فرمودند:
بروند/) كوفه طرف به قطقطانه از و قطقطانه به آنجا از و القوادس عذيب به قادسيه
آمدهاي تو كه حاال نميرويم/ كوفه طرف به و ميكنيم كج را راه فرمودند: حضرت
عÇذيب بÇه حسÇم ذي از حÇضرت لذا كوفه/ طرف به رويم نمي بكني جلوگيري
بÇود كوچكي چشمة گوارا/ كوچك آب يعني عذيب, آورند/ تشريف الهجانات
قدري يك بود/ القوادس عذيب اسمش قادسيه, فرسخي دو در كه قادسيه نزديك
چشÇمة هÇم آن كÇه بÇود الهÇجانات عÇذيب ميشد, كج راه كه طرفتر اين دورتر,
عÇذيب بÇه كÇرد كج را راه حضرت و داشت گوارا و شيرين آب و بود  كوچكي

آوردند/ تشريف الهجانات
ملحق حضرت به ديگر نفر سه و هالل بن نافع نفر, چهار الهجانات عذيب در
ديگري منزل كه آورد تشريف مقاتل بني قصر به و فرمود حركت آنجا از شدند/
بنيمقاتل قصر در حرجعفي بن عبيداهللا يا حرجعفي بن عبداهللا قضية آنجا در است/
از نÇامهاي مÇالك, اقساس در آورد/ تشريف مالك اقساس به آنجا از شد/ واقع
و بيآب زمين در ديدي را حسين جا هر در اينكه به رسيد, حر به ابنزياد طرف
بكند پيدا آباديها به دسترسي و ارتباط كه نگذاري و بداري نگاه را او بايد آبادي
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آب هÇم و هست خواروبÇار هم بكند, پيدا آباديها به دسترسي ا گر اينكه براي
آنÇجا از حÇضرت بكند/ پيدا دسترسي كه نگذاري است/ راحت خيالش و هست
آمÇد باالخره تا ميكرد جلوگيري حر هي و آمدند راه مقدار يك كردند/ حركت
مأمور زياد ابن طرف از مأمورم, كنيد/ حركت كه بگذارم نميتوانم گفت: و جلو
بگÇذار پس فرمود: حضرت دارم/ نگاه را تو آبادي و آب بي زمين در كه هستم
آن بود/ زياد آنجا در آباديها چون برويم هست اطراف در كه آباديهايي بهاين
نÇزديك (نÇينوا بÇود/ نينوا يكي Âمث بود, مختلف بود اطراف در كه آباديهايي
آن بود/) نينوا اينجا بود, هم علمي مركز سابق در كه كوچكي شهر كنوني, طويريج
مسيب نزديكي در بود/ مداين خواروبار انبار كه بود انبار شهر دورتر ديگر, طرف
صعصعه از هم قبيلهاي يك و اسد بني طوايف از غاضره كه بود غاضريه آبادي
عون, نزديك غاضريه ميگفتند/ غاضره را اينها كه بود بنوتميم از هم يكي بود/
آن و بود شده واقع عون شمال در اين و است فعلي كربالي فرسخي دو در عون
و خيمه تا چند كه چاهي بود, كوچكي آبادي ديگر آبادي يك بود/ آبادي يك
ديگر قسمت يك شفيه/ نام به اسد بني از بود چاهي شفيه; نام به بود آنجا در چادر
در را مÇردهها كلده زمان در كه بود تابوتهايي آن (ناووس: نواويس نام به بود
آبادي هم آنجا كه بود آنها قبرستان اين ميدادند/ جا آنجا در و ميگذاشتند آنجا
عقر, نام به بود طرف آن قسمت يك نواويس)/ نام به بود كرده پيدا مختصري

برويم/ عقر آبادي به كرد: عرض زهير كه بابل عقر
يك و بود بابل خرابههاي نزديك آن, كه العقر من ه×اللب Ôذ Ôعوا فرمود: حضرت
است/ حاير مخفف حير كسريا¾)/ و حا¾ فتح (به حير نام به بود زمين آن از قسمت
آب و ماند مي آن در آب و بود گودالي كه گفتند مي را آنجاهايي Áمعمو حاير
تخفيف براي عربها كه ميگفتند حاير را آن ميشد حيران و نميشد رد كه چون
كه بود قشون شرقي طرف در كه بود طوري حير اين ميگويند/ حير ميگفتند, حير
كÇه مشرق طرف به زينبيه تل از ميگويند, زينبيه تل Âفع را آن كه تپهاي تپه, از
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حضرت مطهر حرم الم, عليهالس حسين حضرت مطهر حرم قتلگاه, گودي مقتل,
گفتند, بعدGحاير كه بود شده واقع حير قطعه در همه اينها الم, عليهالس ابيالفضل
اخÇبار در و است مسÇتحب حÇتي و ماند آنجا در آب اينكه براي حسيني, حاير
از ابتدا است مستحب شود وارد زيارت براي ميخواهد زاÄر وقتي كه است رسيده
قÇاضي درب امÇروز كه بشود وارد پا پايين در از يعني بشود, وارد حير قسمت
ل او الحاجات قاضي درب از كه است مستحب ميشود گفته ميشود/ گفته الحاجات
نگاه را اسبش كه آنجا در حضرت الحاجات, قاضي درب نزديك در بشود/ وارد
را كدام هر كجاست? زمينها اين كه پرسيد زمين ها يكي يكي از ايستاد و داشت
اهل بودند, وارد كه بودند اشخاصي اينها البجلي, قين زهيربن مثل چون بردند اسم
را زمينها آن و داشتند مرتع بودند, گوسفنددار Hغالب داشتند, اطالع بودند, آنجاها
آن كجاست/ كدام هر زمينها اين كردند: عرض كه بود جهت اين از ميشناختند/
اين نبود/ اسم اين با ولي داشت وجود اسالم از قبل كه بود نهري علقمه نهر وقت
ابيالفضل, حضرت حرم باالي از ميرفت و ميگذشت عون فعلي قبر شمال از نهر
جز¾ آنجا در و فرات طرف به الكفل ذي از و الكفل ذي طرف به رفت مي آنجا از
اجداد از يكي توسط هجري دوم قرن در شد, پر Gبعد چون نهر اين ميشد/ فرات
عباسي, باهللا مستعصم وزير علقمي, مÆيدالدين د محم عليبن محمدبن طالب ابي
شد; حفر Gمجدد هجري دوم قرن نيمة در هفتم, قرن در عباس بني خليفة آخرين
در Gبعد و شد پر نهر آن هم Gبعد باز شد/ معروف علقمي نهر نام به كه است اين
اين حسيني/ نهر نام به كردند ايجاد كربال براي ديگري نهر عثماني خلفاي زمان
نÇبود/ زمÇان آن در و ميشود ناميده حسيني نهر ميگذرد كربال از Âفع كه نهري
است نهر كنار االن كرد, سÆال و ايستاد حضرت اينكه به است معروف كه آنجايي
كردند سÆال حضرت ايستاد اسب وقتي ايستاد/ كه است اين نبود/ نهري موقع آن و
كه جا همين فرمودند: باالخره كردند/ عرض حضورشان را ها اسم اين يكي يكي و
براي اسد بني از مرتعي زمين اين كردند: عرض چيست? اسمش ايستاد ما اسب
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البال/ و Ôب ÖركÖال ن م اهللاب ÔوذÔعا فرمود: كه بود اين كربالست/ اسمش و گوسفند چرا گاه
آسمان به آنجا از بايد كه زميني آن اينجاست; حضرت ميعادگاه زمين كه فهميد
ما مقصد بمانيم, جا همين فرمود: است/ زمين اين برود باال آسمان به بكند; عروج
بÇراي واقÇع در آمÇديم مكÇه از عÇجله بÇه جاست/ همين ما مقصد جاست, همين

همينجا/
پياده هم نفر صد و سواره نفر پانصد قريب شد, كربال وارد حضرت كه موقعي
شب تÇا بÇودند حضرت خدمت در اينها ماندند/ اينها كه بود حضرت خدمت در
ببينند كه بشود كلي امتحان و كامل آزمايش باز عاشورا شب بود بنا چون عاشورا
معراج به خودش با را اينها بروند, معراج به حضرت با كه هستند اليق يك  كدام
يك كÇدام و دارد ليÇاقت يكي كدام ببيند و بكند امتحان بايد كه است اين ببرد/
اصحابي من فرمود: و خواند خطبه نماز, از بعد شب آن كه است اين ندارد/ لياقت
و بدانيد ولي هستيد, خوبي بسيار ياران هستيد, خوبي ياران نديدم, بهتر شما از را
از هيچ كدام با و است من كشتن فقط قصدشان اينها هستيد متوجه كه همانطور
بيعتم من كنيد/ حركت ميخواهيد كدام هر شماها كه است اين ندارند/ كاري شماها
بÇه احÇد غÇزوة در پÇيغمبر يكدفÇعه را موضوع اين كه برداشتم شما گردن از را
ميخواهند فقط اينها برداشتم/ تو گردن از را بيعتم من كه فرمود انصاري ابودجانه
دور زبير زبير/ و علي و بود ابودجانه چون باشد; علي فقط برو هم تو بكشند, مرا
جنگ و بود افتاده دشمن وسط در هم او و بود شده فاصله دشمن يعني بود افتاده
تو گردن از را بيعتم من فرمود: ابودجانه به حضرت ابودجانه/ و بود علي ميكرد/
و زن پيش برو راحت و شوي خالص كشتن از كه برو بروي ميخواهي برداشتم
بود? خواهم زنده هميشه دنيا در رفتم, ا گر خوب, كرد: عرض ابودجانه بچهات/
شد/ خواهد خراب هم منزل ماند? خواهد دارم كه منزلي آيا مرد/ خواهم باالخره
رفت/ خواهند بين از كه هم آنها بود? خواهند زنده آنها آيا دارم كه بچهاي و زن
تو من براي پس رفت; خواهد بين از هم مال ماند? خواهد مال آن آيا دارم كه مالي
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شد, جنگ مشغول كه بود اين بردارم? دست تو دامن از من چطور تويي, ميماني,
شيري مثل مرتبه يك الم عليهالس علي افتاد, زمين به اينكه تا شد جنگ مشغول
كرد: عرض ابودجانه آورد/ رسول حضرت خدمت را او و داد حركت را او و دويد
تو از بله فرمود: حضرت هستي? راضي من از راضيشدي? من از آيا اهللا, رسول يا
موقع همان در كه است اين فرمود/ عنايت تو به را بهشت خداوند هستم/ راضي

شد/ شهيد
از را بيعت من فرمود: پيغمبر و فرمودند بيعت فسخ كه بود دفعهاي لين او اين
اين به دارد اختصاص كه فرمود الم عليهالس حسين مرتبه دومين برداشتم/ تو  گردن
شب در علي بن حسين هم يكي و فرمود احد جنگ در روز آن پيغمبر يكي تا; دو
ميخواهيد كدام هر شماها برداشتم/ شماها گردن از را بيعتم من فرمود: كه عاشورا
علي بن حسين و داشت ابيدجانه به اختصاص پيغمبر فرمايش ولي برويد/ برويد,
فرمود/ حسين تنها جمعي نظر از كه فرمود بودند حضورش در كه جمعي همة به
كشيدند خجالت ه عد يك انداختند/ پايين را سرشان حضرت رفتند كه هاي عد يك
و رفتند و بوسيدند را حضرت دست آمدند هاي عد يك رفتند/ خداحافظي بدون و
حÇضرت بÇروند, كÇه مÇيكشيدند خÇجالت و بودند منتظر اينكه مثل عدهاي يك
يك بÇروند/ بÇروند ميخواهÇند هم اينها كه كنيد خاموش را چراغها كه فرمودند
خودش فرزندان به ل او حضرت ماندند, كه عدهاي آن رفتند/ اسم اين به هم هاي عد
را ديگري من از غير ميدانيد كه هم شما فرمود: برادرزادگان و خودش برادران و
را زنها از يكي دست هم تو عباس, برويد/ ميخواهيد كدام هر شماها ندارند, قصد
تو قاسم, بگير/ را مادرت دست تو ا كبر, بگير/علي را زينب خواهرم دست بگير,
را خÇودتان جÇان بگذاريد و كنيد فرار شب محرمانه و بگير را مادرت دست هم
بÇرويم? و بگÇذاريÇم را تو ما آيا گفتند: نكردند/ قبول هيچ كدام آنها كنيد/ حفظ
(چون خودش عموي عقيل فرزندان فرمود, عقيل بني به نيست/ ممكن اهللا, سبحان
در عقيل نوههاي از هم نفر پنج و عقيل اوالد از نفر هشت عقيل, بني از نفر سيزده
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كافي مسلم شد, كشته شما از يكي شماها, عموزادهها, فرمود: آنها به بودند/), آنجا
كرد/ حركت آنها از يكي كنيد/ حركت شماها شما/ براي است بس داغ اين و است
هÇرگز بÇرويم? و بگذاريÇم را خودمان موالي را, خودمان عموي پسر ما  گفتند:
مسÇلم خÇون از انÇتقامي و كÇرديم گÇذشت حÇاال تا كه ما طرفي از نيست/ ممكن
نيست ممكن برويم? چطور ما بكشيم/ انتقام آنها از ميخواهيم حاال نكشيدهايم/
كرد/ حركت عوسجه بن مسلم كرد/ ياران و انصار به خطاب برداريم/ تو از دست
چÇه را خÇدا پيغمبر جواب بگوييم? چه را خدا جواب برويم, امشب حاال  گفت:
رفÇتيم? و گذاشÇتيم اينجا در تنها را تو ما كه بگوييم چه را علي جواب بگوييم?
زهيربن باد/ تو فداي من امثال و من جان هزار كرد: عرض حنفي عبداهللا سعيدبن
راه در بكنند زنده و بكشند مرا بار هزار ا گر كرد: عرض و كرد حركت بجلي قين
در را پسرش كه بشيرحضرمي دبن محم به حضرت نميدارم/ بر دست هم باز تو,
فرمودند و دادند هم پولي و دادند لباس دست پنج بودند كرده اسير طبرستان جنگ
در فرزندت كه بودند داده خبر چون كني; خالص را پسرت بتواني شايد برو, تو  كه
نÇثار خÇدا راه در را پسÇرم و خÇودم خÇون هيهات, گفت: است/ شده اسير جنگ
حسين از بپرسم: كه بگيرم ها كاروان از را تو سراغ بعد و بگذارم را تو من ميكنم/
را دو هر و باد تو فداي فرزندم جان و من جان هستم/ خودم من داريد? خبر چه من
آنوقت كÇردند/ عÇرض مÇطالبي طÇور ايÇن كدام هر كرد/ خواهم حساب خدا با

ديد: اينطور وقتي حضرت
پÇرداخÇتن را كÇيسه از منبسط بÇاختن نشاط از رقصان رقص

باال مقام به كه هستند اليق بروند, معراج به او با كه هستند اليق اينها كه فهميد
وسطي و سبابه انگشت تا دو بين داد نشان را منزلشان معراج در كه بود اين بروند/

است/ كرده ذ كر را آن لاحيا¾العلوم او جلد در هم الي غز امام #

منزلشان وقتي كه بود اين ازاغه/# ¾شا Öنا و انÖبته ¾شا Öنا حÖم×ن الرَّ بعي Öصا نÖيب ن مÆÔالم ÔبÖلق  كه
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رفتند/ همه زيادتري عالقة و شوق با ميرفتند, زيادتري عالقة و شوق با ديدند را
نصايح آمدند مرتبه چند آوردند, تشريف حضرت رسيد/ حضرت خود به نوبت
نكÇرد/ فÇايدهاي فÇرمودند, مÇعرفي د جدÇم را خÇودشان كÇردند/ موعظه فرمودند,

است/ برده يادشان از را خدا نام و است شده چيره آنها بر شيطان :19 آية مجادله, سورة /1

1/ اهللا رÖك ذ ÖمÔسي×ه ÖÇن اف Ôط×انÖي الشَّ Ôم هÖيلع ذ وÖحت Öسا كه نشد مÆثر خواست ياري و فرمود استنصار
حضرت ياري/ براي هستم من يعني شد, بلند فريادش اصغر علي وقت آن
عرض زينب شمشير/ يك با بياور من براي عصايي يك عمه, كرد: عرض سجاد
حضرت ميخواهي? چه براي شمشير ميخواهي? چه براي عصا جان, عمه  كرد:
كه ندارم قوه اينكه براي عصا كنم/ پدرم ياري و بروم اينكه براي شمشير فرمود:
قرار اين بر الهي مشيت يعني بروم/ عصا با بايد و هستم ضعيف بروم, طور همين
روز آن در بماند/ و باشد زنده الم عليهماالس الحسين بن علي اينكه براي بود;  گرفته
يعني (زرب داشتند/ ورا¾) زا¾ فتح (به زرب حالت بود/ كسالت به مبتلي حضرت
رفتند/ بيرون مرتبه پنجاه قريب حضرت روز آن در مينويسند: كه خوني) اسهال
كه است اين نداشت/ حركت قدرت Âاص بود/ داده دست حضرت براي اغما¾ حال
حضرت شهادت از بعد شمر غالم حتي داشت/ نگاه ترتيب اين به را او خداوند
خودش يعني به, ا لم× Ôنَّها گفت: نگذاشت/ شمر و بكشد را او ميخواست سيدالشهدا
حضرت كه ميخواست خدا يعني بردار سرش از دست ديگر تو ميشود زجركش
را همه بزرگ و كوچك از را خودش ياران تمام حضرت كه است اين بماند/ زنده
بود/ همراهش بلندش همت آن العÔلÖي×ا; ¹ مَّ الهب توحد ÔمÖال و كه ماند تنها خودش فقط و داد
با و خز از جبهاي با مينويسند: آورد/ تشريف قيمتي بسيار لباس با كه است اين
تشريف ميدان به مجللي بسيار وضع با بود/ فرموده هم خضاب و خز از برنسي
شد/ خونين برنس و شكافت را حضرت سر كه زد شمشيري نسير بن مالك آورد/
(قÇلنسوه گذاشتند سرشان ه و Ôس Öنلق و برداشتند را برنس و بردند تشريف حضرت
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فوران خون اينكه براي بستند محكم بستند/ عمامه هم بعد و عرقچين) مثل يعني
الم عليهاالس زهرا فاطمه مادرش بافت دست كه كهنهاي پيراهن آخر وداع در نكند/
آن تÇا نÇياورد/ بيرون نانجيب پست دشمن كه پوشيد لباسها و پيراهن زير بود,
آن از بعد كه افتاد زمين به اسب از حضرت اينكه تا رسيد/ كه صدماتي و لطمات
شÇد واقÇعي مÇعراج شÇروع ل او يعني بود عارض حضرت بر اغما¾ حالت تي مد
حضرت باشد, سجده در بايد كمال مرحلة آخرين در مصلي و مÆمن كه همانطور
آنÇها بود, برايش اغما¾ حالت داشت, زمين به سر بود, گذاشته سجده به سر هم
نه/ يا است فرموده رحلت و شده كشته حضرت آيا كه نميدانستند و بودند ر متحي

افتاد/ غلغله كه است اين
نيست راضي است; حميت با و غيرت با خيلي حسين كه گفت شمر باالخره
زنده ا گر بكنيد حمله خيام به شما بكند/ حمله او خيام به كسي است زنده وقتي تا  كه
خÇيام طرف به كردند شروع مرتبه يك ميشود/ متوجه و ميآيد هوش به باشد
شÇمشير بÇه كÇند, حركت نميتوانست آمد; هوش به حضرت كه بود اين رفتن/
فÇي راراÇ Öحا فكÔونÔوا , Õدين ÖمÔكل ÖنÔكي Öمل Öنا فيان, Ôس ابي آل ¹شيع يا فÇرمود: داد, تكيه خودش

في ,12 فصل ابيعبداهللا, الثالث االمام ذ كر الغمه, كشف در جمله از است مذكور مقاتل كتب از بسياري در #
ومقتله/ مصرعه

من تا باشيد/ مرد آزاد دنيا در نداريد, دين ا گر ابيسفيان, آل پيروان اي ,# ÖمÔيا كÖنÔد
آمد تير يك كردند/ حمله اطراف از كه است اين داريد? كار چه من خيام به زندهام
و گÇرفت را حÇضرت چشÇم جلوي و كرد فوران خون خورد, حضرت بهپيشاني
ابن آورد/ فرود مبارك حلق بر تيري غنوي ابوايوب ببيند/ نميتوانست حضرت
بÇر سنگ طفيل عامربن و طفيل بن حكيم زد/ حضرت پيشاني بر سنگي حويط
بازوي بر شمشير و جلو آمد جلو, آمد شريك زرع¹بن زدند/ حضرت مبارك سينة
د مجد زدند/ او بازوي بر شمشير و كردند حركت حضرت آورد/ فرود حضرت
درين درافتادند/ رو به حضرت كه زد حضرت ديگر بهبازوي شمشير و جلو آمد
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انس بن سنان آمد/ وارد حضرت گلوي زير بر و كرد رها تيري دور از خولي بين
تÇرقوة بÇر را خÇود نÇيزة و جلو آمد حضرت/ ترقوة بر آمد و كرد رها تيري باز
كÇه آورد فÇرو حضرت سينة به و آورد بيرون بعد كرد/ فرو و گذاشت حضرت
بهرو و كردي يتيم مرا فرزندان فرمود: كرد, نفرين اختيار بي حضرت يكمرتبه

درافتاد/
از شد/ بلند حسين يا حسين يا نالة به مجلس زنان زنجير و زنان سينه فرياد

/ مينالالظ م Öوالق علي اهللا Ô¹نÖعاللا آمدند/ فرود منبر





شمسي/ با1355.6.25 مطابق قمري, 1369 رمضانالمبارك تاريخ به /1

دوم1 سخنراني

(2) معÇراج

جيم الرَّ ط×انÖي الشَّ من اهللاب ÔوذÔعا

حي×م الرَّ ن حÖم× الرَّ اهللا م Öسب

نÇقطه بÇي آن هÇمة كÇه است السالم عليه علي المومنين امير حضرت خطب از يكي از قسمتي باال خطبة /2
مناقبالنبيو بحار القطر¸من بهنام خود كتاب در اشرف نجف مسنتبطسا كن احمد سيد حاج آيتاهللا و است
را آن دنÇباله ميباشد/ شريفه خطبه آن از است نقطه بي كه قسمتي و كردهاند ذ كر 179 ص دوم, جلد العتر¸,

كردم/ اضافه خودم

و المهاد ساطح مطرود كل مال و كلمولود ر الودودمصو المالك الحمدهللالملك2المحمود
ومهلكها مدمراالمال ك مدركهاو و عالماالسرار ومسهلاالوطار موطلاالطوادمرسلاالمطار
سÇواه لالمÇم الاله هواهللا االواه وحده كما اوحده و ممدودا حمدا احمده مكررها الدهورو ر مكو
امÇا و د) محم آل و د محم علي صل (اللهم لالسالم علما محمدا ارسل سواه و لماعدله والصادع
و السÇالم روحه واودع اال كرام له اهللا اوصل دوسواع و احكام معطل و اللرعاع د مسد ماللحكام
اصحابه وسلمعليهوعليآلهو همصلالل وطلعهالل دال وملع راÄل مالمع الكرام رحمآلهواهله
الالهوت افق من المشعشع¹ الشمس المشهود و الشاهد اصل و الوجود عالم نابغ¹ علي السيما و
المغاربموالناو و المشارق امام الجبروت و المهيمنعليالناسوت و والملكوت سلطانالملك
في المقيدين من واليته انكر من لعن¹اهللاعلي و سالمهعليه و ابيطالبصلوات اهللا بن مقتداناعلي
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الناسوت/ سجن

يمÇج الرَّ ط×انÖيÇ الشَّ ن م باهللا ÔوذÔعا النَّجم: سور¸ في الكريم كتابه في تعالي اهللا قال فقد بعد و

هم بار ديگر را او ميكنيد? جدال او با ميبيند آنچه در آيا نشمرد/ دروغ ديد كه را آنچه دل :11Ç14 آيات /1
المنتهي/ سدر¸ نزد بديد

1/ نÖتهي× ÔمÖال ̧ ر Öد س دÖن ع اÔخري× ¹ل Öزن Ôا×ه ر لقد و يري× ا م× علي× Ôونه ÔمارÔت فا ا×ي ر ما Ôاد ×ÆÔفÖال ب ذا ك م×
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

ندارد/ دنيا عالم به اختصاص دين موح و مذاهب صاحبان مليين, عقيدة به عالم
نه هست, عالم اين طول در ديگري عوالم ماده عالم بر عالوه نيست/ ماده عالم فقط
آن مافوق كدام هر كه دارد وجود عوالمي عالم اين طول در و رديف در عرض/ در
دست است, بدن جنبه ل او بزنيم, مثال را خودمان وجود ما ا گر كه است ديگر عالم
, حس عÇالم ازيÇن, بÇعد است/ ماده عالم است, ماديت اين گوش/ و چشم و پا و
مافوق اين است بدن در كه ي حس اين ظاهره, خمسة حواس بدن, در حس منتشر
اين پس ندارد/ را حس اين مرده اينكه دليل به نيست كه بدن خود جز¾ است, بدن
آن, از باالتر باز ماديت/ عالم مافوق است عالمي يك اين است, آن مافوق حس
مشÇترك حس النÇفس عÇلم در مÇتقدمين اصÇطالح بÇه كه له متخي ه قو خيال, عالم
پÇيدا مÇاده عÇالم اين از كه احساساتي آن تمام چون مشترك حس در ميگويند/
ميروند, باال روح عالم به آنجا از و ميشوند مجتمع مشترك حس در همه ميشود
هÇمينطور متفكره, به فه, متصر به حافظه, به مشترك, حس به له متخي ة قو يعني
عالم آن, مافوق و دارد عالمي كدام هر اينها پس ميرسد/ روح به تا باالتر ميرود
بÇاشد/ بÇرزخ عالم كه دارد مافوقي ماده عالم هم, كبير عالم در همينطور ديگر/
است/ د تجر و ماديت بين برزخ و واسطه كه ميگويند برزخ عالم عرفا بهاصطالح
باالتر دارد/ وجود آن در ماديت از آثاري هم و هست آن در د تجر از آثاري هم
گفتهاند يكي را برزخ و مثال عرفا بعض و است مثال عالم عرفا و حكما بهاصطالح
را مثال عالم هم بعضي و ميشود پيدا سلوك در مشاهدات در اختالف اثر بر اين  كه
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دو هم ملكوت عالم است/ ملكوت عالم باالتر آنجا از گفتهاند/ برزخ عالم مافوق باز
كه باشد كليه نفوس كه عليا ملكوت عالم جزÄيه, نفوس و ملكوت عالم دارد: مرتبه
ارواح عالم كه صفا صافات عالم آن از باالتر و ميگويند امرا مدبرات شرع اصطالح به
عالم درين انواع ارباب و افالطوني مثال كه افالطون اصطالح به انواع ارباب و باشد
كرسي باال به آن از و باشد جبروت عالم كه است عقول عالم آن از باالتر باشد/
و احديت تجلي جنبة همان كه است امكان و وجوب بين كه است عرش و است
ناميده كرسي دارد عالم بهاين كه وجههاي نظر از احديت فيض كه است مشيت عالم
كدام هر و ميشود گفته عرش دارد احديت عالم به كه وجههاي جهت از و ميشود
حواس حس, عالم Âمث زديم, مثال كه برپايينتر است محيط و ,مسلط عوالم اين از
قواي تمام در المسه حس يعني دارد, تسلط بدن بر حس عالم اين ظاهره/ خمسة
در المسه حس البته كرد/ فرض معيني جاي او براي نميتوان و دارد وجود بدن
دارد/ وجود المسه حس بدن اعضاي تمام در كلي بهطور ولي است بيشتر دست
مهيمن و محيط است, برآن مسلط باز ولي دارد وجود معين عضو در باز باصره ة قو
تسلط عالم اين به نسبت برزخ عالم يعني عالم, اين بر است مسلط پس است/ آن بر
و مثال بهعالم نسبت ملكوت عالم برزخ, عالم به نسبت دارد احاطه مثال عالم دارد,
به نسبت دارد احاطه و است مهيمن ملكوت عالم به نسبت جبروت عالم همينطور
كماالت چون دارد, ترقي قابليت بشر افراد از يك هر ارواح, از يك هر عالم/ آن
و وجÇوب بين حد كه ميرود باال جايي آن تا او كماالت و ندارد يقف حد بشر
افراد از يك هر و ندارد حد يقف او كماالت كه است اين ميرسد/ است امكان
رفته, باالتر عالم روبه عالم اين در كه اندازه هر به و كرده ترقي كه اندازهاي به بشر

ميكند/ پيدا احاطه و تسلط عوالم اين در اندازه همان به
اين به نسبت ميكند, پيدا مثال عالم با يا و برزخ عالم به ارتباط كه كسي پس
اخباري يا و ميشود پيدا سال ك از بعضي براي كه مكاشفاتي مثل دارد; تسلط عالم
دادهاند/ كردهاند پيدا عالم اين بر كه احاطهاي و تسلط واسطة به بزرگان از بعضي  كه
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ه توج همان كردهاند, پيدا عالم اين به مثال عالم در يا برزخ عالم در كه هي توج يعني
به اخبار يا بشود, ظاهر عالم اين در ايشان از خارقالعادهاي امور كه ميشود باعث
گذشته و آتيه از و بشود مكان و زمان طي يا و بدهند گذشته از خبر يا و بدهند آتيه
مشغول منبر باالي دوم خليفة كه موقعي الم عليهالس علي كه همانطور بدهند/ خبر
نزديك نهاوند در اسالم قشون كه فرمود كرد, حركت يكمرتبه بود كردن نطق
خالف الم عليهالس علي كه ميدانست و شد ر متحي دوم خليفه بخورد/ شكست است
حÇضرت خÇدمت كه بود اين است/ واقعيت روي ميفرمايد آنچه و نميفرمايند
ديدهاي; خواب تو كه نگفت دليل? بهچه نگفت: و چيست? تكليف كرد: عرض
عرض كه بود اين نميگويد/ خالف كه ميشناخت را الم عليهالس علي اينكه براي
الجبل/ الجبل, ساري¹, يا بگو فرمود: حضرت كرد? بايد كار چه چيست? تكليف  كرد:
كه قشوني اي يعني ساري¹ ميگويند: بعضي و بوده عرب قشون فرمانده اسم (ساري¹
ساريه اينكه به مينويسند بيشتر ولي ببر پناه كوه به ميكني, حركت ميكني, سير
حرف و دهم دستور و بگويم اينجا من ا گر كرد: عرض بود/) قشون فرمانده نام
اين ميرساند/ خدا بگو, تو فرمودند: حضرت ميشود? شنيده نهاوند در چطور بزنم
آن از و بودند كوه پايين در آنها الجبل/ ساري¹,الجبل, يا گفت: منبر باالي عمر كه بود
ايران قشون از اعراب كه بود نزديك و بود كرده حمله عرب به ايران قشون طرف
خليفه صداي فهميدند همه الجبل, الجبل, ساري¹, يا شنيدند كه وقتي بخورند/ شكست
يا گÇفت: كه شنيدند را دوم خليفه صداي شنيدند, را عمر صداي يعني است, دوم
ايران قشون بر مسلط كوه باالي از و كوه طرف به رفتند همه الجبل/ الجبل, ساري¹,
از كار اين حاال خورد/ شكست ايران قشون و اندازي تير به كردند شروع و شدند
بود/ كرده پيدا عالم اين بر الم عليهالس علي كه بود احاطهاي همان اين بود?  كجا
برداشته همه و نبود او چشم جلوي در مكان و زمان كه بود رسيده مقامي به يعني
نيز عمر كالم در را اثر اين كه بود قدري به الم عليهالس علي كمال بلكه و بود شده

شنيدند/ همه هم, قشون و شد ايجاد فرستنده اثر اين نيز او در كه كرد ايجاد
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او قدرت برسد, ملكوت عالم به برود, باالتر كه قدري يك ترتيب اين به حاال
حتي دارد/ احاطه مثال عالم يا برزخ عالم به نسبت اينكه واسطة به ميشود/ زيادتر
هند مرتاضين مانند هستند, اليالله طريق در كه آنهايي غير يعني هم سالك غير در
پيدا قدرتهايي طور اين اينكه براي ميكشند رياضتها كه آنهايي آنها, امثال و
حÇتي كه هند مرتاضين بعضي به ميدهند نسبت كه چنان است; شده ديده  كنند
نگاه يك و اشاره بايك يا ميشوند اتومبيل حركت مانع و ايستند مي خيابان جلوي
روح بÇراي كÇه است قÇدرتي همان اين ميكنند/ متوقف را اتومبيل حركت چشم
ولي بشوند; عالم اين بر مسلط توانستهاند كه است شده پيدا آنها نفس براي آنها,
جنبة و دارد الهي جنبة ملكوت عالم ندارند/ راه ديگر اينها ملكوت, عالم به و باالتر
هم رسيدند, كه ملكوت عالم به ندارند/ راه بدان ماديين و شياطين و ندارد يت ماد
است/ كامل آنها احاطة و دارند احاطه برزخ عالم به نسبت هم و مثال عالم به نسبت
كÇه كليه عقول عالم به برسند, كه جبروت عالم به رفتند, كه باالتر همينطور باز
عقول عالم از كه كسي آن و ميكنند پيدا احاطه مادون عالم تمام به نسبت برسند,
ازين ميكند/ پيدا احاطه و ميشود مسلط امكان عالم تمام به Âاص نهاد, پافراتر هم
اخÇتيار در هم خودش بدن ميكند, پيدا تسلط هم خودش بدن بر كه است جهت
اين بدهد/ حركت را او و بكند مكان و زمان طي ميتواند و ميگيرد قرار او روح
پÇيشرفت سلوك در كه بهاندازهاي بزرگان, از يك هر انبيا, از يك هر كه است
عÇالم از و بودند عالم اين بر مسلط اندازه بههمان بودند, رسيده مقام به و نموده
مÇادون و امكÇان مÇافوق ديگر اين باشد, عرش و كرسي عالم كه بهباال جبروت
آله و عليه اهللا صلي پيغمبر به دارد اختصاص مقام اين ما عقيدة به و است وجوب
جانشينان نفر دوازده الم, عليهالس معصومين ة مÄا و د) محم آل و د محم علي× صل (اللهÔمَّ
امكÇان عÇالم از كÇه معصوم چهارده يعني الم عليهاالس زهرا فاطمه و بزرگوار آن

شدند/ واقع امكان و وجوب بين و گذاشتند پافراتر
ÇÇالم ليهالسÇع علي كه هستند مسلط امكان عوالم همة به نسبت كه است اين
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بصره شهر گرفتن سيل و گرفتن آب و بصره طوفان قضية و ميدهد آتيه از اخبار

/16 خطبه #نهجالبالغه,

رو و زيÇر يعني آخر/ تا # ¹لب Öرغ بلÔنَّ ÖرغÔتل و ¹لبÖلب لتÔبلÖبلÔنَّ ميفرمايد: كه ميدهد خبر را
خطبة در و ميرود آب زير شهر همة ميآيدو آب و ميشويد غربال و ميشويد
عليÖه×ا Ôاهللا ثعب Öدق ¹نâفي س ÆÔج ÖÆÔجك ÖمÔك د ج Öس مب نÇي أك مÇيفرمايد: بصره اهل به خطاب ديگر

/13 خطبه ##همان,

رفتن آب زير طوفان به خبر كه ا/## نه× Öم ض في Öنم ق رغ و تحÖتها Öن م و قها Öوف Öن م اب الÖعذ×
شهر همة و ميآيد آب و ميشويد غربال ميشويد, رو زيرو يعني ميفرمايد/ شهر
غرق باقي و است بيرون كشتي سينة مانند شما مسجد ايوان فقط ميرود/ آب زير

است/ نبوده معمول موقع آن در شمسي تاريخ چون است قمري هجري تاريخ Hغالب تاريخها ###

سالگي 8ì در ###ê22 در كه باهللا القادر زمان در يكي مرتبه دو قضيه اين ميشوند/
پس كه بامراهللا القاÄم پسرش زمان در ديگري و گذشت در خالفت سال ê1 از پس
ميدانست? حضرت كجا از شد/ واقع نمود, وفات êì7 سال در خالفت سال êë از
شده برداشته حضرت چشم جلوي از مكان و زمان پردة امور, تمام در اينكه براي

است/
آله و عليه اهللا صلي ما پيغمبر براي است, كمال براي كه مرحلهاي آخرين حاال
آن و بود باالتر هم الم عليهمالس هدي ة مÄا از كه د) محم وآل د محم علي صل (اللهÔمَّ بود
جÇلسة در كه شرحي گفتيم/ شرحي بهمعراج راجع گذشته دفعة است/ معراج قضية
مسجد از يعني ماند ناتمام معراج ليكن بود معراج به راجع گفتيم محرم در  گذشته
Hواقع سالكين براي سلوك در كه قضاياست بهترين از اين چون و ماند بعد به اقصي×
رابراي حقايق تمام و است كننده تنبيه يعني است ه منب طرفي از و است بخش لذت
به جهت اين از ديد/ را وجود عوالم همة كه است سياحتي و سير ميفرمايد, بيان ما
كÇه مÇوقعي تÇا فÇقط گÇذشته جلسة در كنم/ عرض هم را دنبالهاش كه افتادم فكر
ولي كردم عرض را شرحش آورد تشريف س المقد بيت , اقصي× مسجد به حضرت
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رته ما كر هوالمسك ندارد; مانعي بشود تكرار هم ا گر كه هست نكات بعضي خوب
ميفرمايد: شريفه آية آن در چون رسيد, مقام آخرين به تا حضرت آن ع/ يتضو

/1 آية اسرا¾, سورة /1

و پا ك ,1 Ôهل Öون×احÖك ب×ار âذيال ا صÖقاÖال د سج مÖال ليا ام الÖحر× د ج Öس مÖال ن مÂÖيل ه دÖب ع ب ري× Öسا âالَّذي ح×انÖب Ôس

مسجداقصي× به الحرام مسجد از را خودش بندة داد سير شب كه خدايي است پا كيزه
قرار مبارك معني نظر از يا يعني داديم; قرار بركت با و مبارك را اطرافش ما  كه
Hمخصوص انبيا بيشتر بود, انبيا ظهور محل بود, انبيا مجمع و مركز چون شد داده
ظÇاهر صÇورت در يÇا بودند فلسطين اطراف يا و فلسطين در اسراÄيل بني انبياي
آنÇجا در وفÇور دÇح به ظاهري نعمتهاي همة كه است بسيار نعمتهاي داراي

ميفرمايد/ Ôهل Öوح ب×ار كÖن×ا كه است جهت ازين هست/
است اختالف معراج دربارة باشم, گفته شايد هم گذشته جلسة در كه همانطور
تÇا حضرت معراج Âاص اينكه به هستند قاÄل معتزله شد/ واقع ترتيبي چه به  كه

ليا ام الÖحر× د سج مÖال ن م ÂÖيل ه دÖب ع ب ري× Öسا âالَّذي ح×انÖب Ôس آية همين دليل به بود, س بيتالمقد
نبود/ آسمان به ديگر يعني الÖاقÖصا; د سج مÖال

ابوعبداهللا پيروان كه اريه نج يكي هستند: سنت اهل متكلمين از ديگر دستة دو
پيروان و بود معتزله علماي از ولي بود نجاري شغلش كه نجار محمد بن حسين
كه معتقدند دسته دو اين صفوان/ بن جهم پيرو ه جهمي هم يكي داشت, هم زيادي

بود/ خواب در حضرت معراج
به نه بود روح به حضرت معراج اينكه به معتقدند فالسفه از بسياري و حشويه
ديگÇر هاي دÇع كÇرد/ سÇير را جÇا هÇمه و رفت آسمان ها به كه بود روح به بدن/
از اسÇرا¾ مÇعراج/ يكÇي و اسÇرا¾ يكÇي بود: قسمت دو حضرت معراج ميگويند:
بÇه آن كه ,Âيل ه دÖب ع ب ري× Öسا كه بود اقصي× مسجد به و س المقد بيت به مسجدالحرام
بود اسرا¾ لش او بود/ معراج آن و بود روح به آسمان, به اقصي× مسجد از بود/ جسم
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سنت اهل و است عليه Õفقمت شيعه بين يعني Hتقريب كه آنچه ولي معراج/ دومش و
هم با دو هر روح, با هم و جسم با هم پيغمبر معراج ميگويند, اتفاق به قريب هم
آخرين تا حضرت چون داديم/ شرح كه طريقي همين به و گفتيم كه همانطور بود
به نسبت كه است اين بود; شده امكان عوالم بر مسلط بلكه بود, رسيده امكان مقام
الزم البته بدهد/ حركت هم را خود بدن ميتوانست و داشت تسلط هم خود بدن
طوري بايد بلكه آسمان, به بدهد حركت هم را بدن اين ظاهر بهصورت كه نيست
همين به و ظاهر چشم همين به يعني باشد, پيدا او حضور در مكان و زمان كه باشد
را امÇر ظواهÇر اين امروزه ما كه باشد شده مسلط امكان عوالم همة بر ظاهر بدن

است/ شده پيدا علم راه از آن از مختصري يك و ميبينيم
به ونيز از را الكتريسيته كرد را خودش اختراع ماركوني كه ابتدا مينويسند:
چطور كار اين كرد/ روشن را استراليا پايتخت آنجا در كه داد نقل استراليا پايتخت
مÇيبينيم مÇا يÇا نÇبود روحاني بگوييم كه بود يت ماد با ظاهر صورت كه ميشود
حروف طرف آن از سيم بي تلگراف اينكه و ميدهد نقل را صدا كه راديو بعدش,
نبايد را قضايا اين كه است اين مÆيد همه اينها امثال و تلويزيون يا و ميكند نقل را
را آنها از كوچكي ة شم و مختصري بشر امروزه كه ميگوييم ما ليكن شد/ منكر
و وساÄل اين تمام پيغمبر كه ميگوييم ما ولي مادي, وساÄل با البته است كرده پيدا
هÇيچ نداشت, برقي دستگاه به احتياجي هيچ داشت/ خودش وجود در را حقايق
و نداشت جزÄيات نوع اين به احتياجي هيچ نداشت, گيرنده و فرستنده به احتياجي
يعني بود خودش وجود در آنها همة بلكه نبود محتاج هم اينها امثال و پاتي تله به

كه: برسد جايي به بشر است ممكن
آدمÇيت مقام است حد چه تا كه بنگر نداند خدا جز به كه جايي به آدمي رسد
كه شد مسلط وجود عوالم همة بر كه مقامي به رسيد, مقام اين به حضرت آن
با خودش جسم با خودش دست با داشت, خود جسم به ه توج يعني جسماني معراج
Âمث كرد, لمس را چيز همه خودش دست با ديد, را حقايق اين همة خودش چشم
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قوا اين به توجه كرد/ مشاهده قوا همين با باشد داشته جسمانيتي ا گر را عاليه عوالم
بÇه رفت شÇد, آشÇنا وجود ذرات تمام با و رفت رفت/ هم معراج به ولي داشت
در خدا كجاست? در خدا رسيد/ خدا حضور به يعني رسيد قرب مقام به و حضور
آسÇمان اين به و كند حركت Hحتم كه نيست الزم پس هست/ وجود عوالم همة
باشد, آسمان در ا گر نيست? زمين زير در و است آسمان اين در خدا مگر برود;
ايÇنكه دارد/ ديگÇري مÇعني ايÇن پس چشÇم?! اين با ميديد را زمين زير چطور
پيدا ه توج عوالم همة به بدنش همين با يعني كرد; عروج رفت, معراج به ميگويند:
روحي معراج داشت/ عوالم همة به ه توج هم و داشت خود بدن به ه توج هم  كرد/
نمايد, سير را عوالم همة روح, به و باشد داشته غفلت خودش بدن از كه است اين
اوليÇا, بÇعضي يا و مÆمنين بعض براي يا است خواب در نمونهاش كه همانطور
اين در الم عليهالس علي وقت آن ميشود/ مشاهداتي سلوك مقام در بزرگان بعض
غÇافل خÇودش بدن از خودش, جسم از Âاص كه ميكند معراج روحانيت به مقام
حضور با نماز باشد, داشته خشوع و خضوع حال با نماز ا گر مÆمني هر و ميشود
است, مÆÇمن مÇعراج نÇماز المÆÇمن, مÇعراج Çلو¸ الص ميفرمايد: كه باشد داشته قلب
در بايد اينكه واسطة به چه? براي كند/ پيدا نماز در را معراج از نمونهاي ميتواند
را خÇودش بÇاشد, غÇافل خÇودش از شÇود, فÇاني احديت در باشدكه طوري نماز

ميرسد/ مقام آن به وقت آن بكند, فراموش
كه است اختالف آله, و عليه اهللا صلي پيغمبر براي معراج اين و حالت اين
معراج مرتبه بيست و صد اينكه به مينويسند بعضي است/ شده واقع مرتبه چند
بعضي مرتبه; دو مينويسند: بعضي مرتبه; چهار و سي مينويسند: بعضي شد/ واقع
واقع جسماني معراج مرتبه دو كه است اين اينها بين جمع و مرتبه يك نوشتهاند:
كÇه بÇود روح مÇقام بÇا هÇمه است/ بÇوده روحاني معراجها همة بقيه و است شده
بوده كجا از معراج ل او كه است اختالف باز كه كرد حركت عوالم همة به حضرت
ÇÇ بوده فاطمه يا فاخته اسمش كه بود السالم عليه علي خواهر هاني, ام خانة از است/
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از يا اسماعيل حجر در الحرام مسجد از يا ÇÇ كردهاند ذ كر وي براي را اسم دو هر  كه
شده واقع خانه شمال در كه است قسمتي آن حجر كه ميگويند بعضي ابراهيم/ مقام
اسماعيل حجر را آن باال, بردهاند و كردهاند محجر كه است دايره نيم صورت به و
كه ميگويند اسماعيل حجر را قسمت آن اين براي ميگويند هم بعضي ميگويند/

دوم/ و ل او فتح به /1

حÇجر1 يÇا حÇجر مÇيگويند: بÇعضي گÇذاشت/ آنÇجا در را اسماعيل گهواره هاجر
او رفت دنيا از مادرش وقتي اسماعيل حضرت كه است جايي گفتهاند/ هم اسماعيل
پاي اينكه براي كشيد ديواري دايره نيم بهطور را آن دور و كرد دفن آنجا در را
حÇضرت خÇود و اسماعيل دختر تا دو هم بعد باشد محفوظ و نگذارند آن روي
اسÇماعيل حجر را آن كه است جهت ازين شدند/ مدفون جا آن در هم اسماعيل
ابراهيم مقام از يا اسماعيل حجر از حضرت معراج كه مينويسند بعضي ميگويند/
بوده امهاني خانة از هم ا گر حال هر به بود/ امهاني خانه از كه ميگويند بعضي بود/
ميگويند, و ميگفتند حرم را مكه اطراف اينكه واسطه به است بوده حرم از هم باز
هم را حرم حدود و است بوده حرم در ولي نبوده الحرام مسجد در اينكه ولو حاال
ميل ده حرم حدود ميآييم كه ه جد راه از Âمث كردهاند; ذ كر مختلف اطراف, از را
سه حرم حدود ميآيند كه مدينه راه از زيادتر/ قدري يك فرسخ سه Hتقريب است
هفت حرم حدود طاÄف راه از و عراق راه از فرسخ/ يك Hتقريب يعني است ميل
واقع وسط در مكه كه نيست طوري مقصود, است/ ميل نه جعرانه راه از است/ ميل
حال هر به باشد/ بيشتر ديگر اطراف تا مسافت جده طرف از اينكه مثل باشد/ شده
حرم جز¾ پس بود مكه در خانهامهاني چون يعني بود حرم جز¾ هم خانهامهاني
از مرتبه, يك بعضي قول به يا باشد/ هم آنجا از كه ندارد اشكالي كه است اين بود/
حÇجر از كÇه الحÇرام مسÇجد از حÇرم, خود از هم, مرتبه يك و بود امهاني خانه
مقام به Gبعد و اسماعيل حجر به بايد حال يا علي ولي باشد, ابراهيم مقام يا اسماعيل
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شود/ عروج براي مهيا تا برسد ابراهيم
ميگويند: كه بود مركبي (براق فرمودند/ حركت براق با حضرت حال هر به
چه مركب اين داشت/) را حيوانات همة هاي خوبي و صفات تمام ظاهر بهصورت
دارد را حيوانات تمام هاي خوبي كه است انسانيت حقيقت آن البته بود? مركبي
بود خودش عقالني عاليه معنويت مقام آن كرد/ ظهور خودش وجود باطن از يعني
را حيوانات تمام پسنديده صفات همة پس باال, عالم به رفت و داد قرار مركبش  كه
جÇمله مÇن كÇه كÇرد مشÇاهداتÇي راه در و فرمود حركت براق با حضرت داشت/
آن از ميكارند طرف ازين اينها كه ديدم را عدهاي و رسيديم بهجايي ميفرمايند:
جبرÄيل از ميكارند/ Gمجدد باز و ميكنند درو طرف آن از و ميشود سبز طرف
راه در كه هستند كساني اينها كرد: عرض جبرÄيل هستند? كيها اينها كه پرسيدم
درو فوري ميكارند چه هر اينها ميكنند, جهاد جان و مال به ميكنند, جهاد خدا
ميكنند خدمت خدا راه در هرچه ميآورند/ دست به را خوبيها همة يعني ميكنند;
جمعيتي و رسيديم بهجايي باز ميكنند/ درو فوري طرف آن از ميكشند زحمت و
Gد مجد ميدهند حركت ميشود, خرد ميكوبند, زمين به را هاي عد سر كه ديدم را
باز و ميشود خورد هي ميكوبند, همينطور د مجد باز و ميآيد خود جاي سرشان
جبرÄيل هستند? كساني چه اينها پرسيدم: ميآيد/ خود سرجاي و ميدهند حركت
را نÇمازشان يا و ميكنند كوتاهي نمازشان در كه هستند كساني اينها كرد: عرض
و مÇيشوند ب عذÇم اينطور و ميشوند گرفتار وضع اين به عاقبت و نميخوانند
از باز طور/ همين هم آنها نميخوانند را عشايشان نماز و ميخوابند شب كه آنهايي
فقط هستند برهنه و لخت كه ديدم را عدهاي يك شديم/ رد و كرديم عبور آنجا
كيها اينها پرسيدم: ميپوشانند/ را خودشان دست, با كه دارند عورتي ساتر يك
زكÇات كÇه آنÇهايي نميدهند, زكات كه هستند كساني اينها كرد: عرض هستند?
براي اينجا در اينكه واسطة به هستند برهنه و عور عالم آن در باالخره نميدهند
به كه زكاتي همان نمايند/ تهيه توشهاي و زاد بايد اينجا در نميبينند, تهيه خودشان
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آنها/ براي ميشود لباس و توشه و زاد ميدهند مستحقين
جÇبرÄيل شديم/ پياده جايي يك آمديم و كرديم حركت آنجا از ميفرمايد:
به تو هجرت يعني المهاجر, اليه كه بخوان نماز ركعت دو اينجا در كه كرد عرض
حركت آنجا از اينجاست/ به تو هجرت و است يثرب است, مدينه اينجا اينجاست/
عرض و آمديم پايين بخوان/ نماز اينجا در گفت: باز آمديم/ مقداري يك و  كرديم
دو ايÇنجا در است, طÇور كوه است, موسي حضرت مناجات محل اينجا كه  كرد
اينجا گفتم: آمديم/ ديگري جاي به و كرديم حركت آنجا از بخوان/ نماز ركعت
عيسي حضرت تولد محل است, بيتاللحم اينجا كرد: عرض جبرÄيل  كجاست?
در و آمÇديم و كÇرديم حركت آنجا از باز بخوان/ نماز ركعت دو اينجا در است/
بودند, كشيده صف مالÄكه همة شديم/ پياده س بيتالمقد در مسجداقصي× جلوي
وقت آن گفتند/ ورود تبريك همه كردند, تعظيم همه بودند, كشيده صف همه انبيا
بÇعد و هسÇتند كÇيها كÇه كÇرد معرفي را انبيا همة و بود جلو در ابراهيم حضرت
اقتدا همه كه بخوانيد نماز ركعت دو اينجا كه كرد اظهار پيغمبر به ابراهيم حضرت
اظهار و كردند ادب حضرت بود, حضرت آن جد ابراهيم حضرت چون و  كنند,
و توست دور دور, امروز نه كه گفت ابراهيم حضرت بخوانيد/ نماز شما كه نمودند
معروف سنگ روي از آن از بعد هستيم/ تو پيرو همه كنيم, اقتدا تو به بايد ما همة
مينويسند: حضرت جذابيت واسطة به كه كردند حركت است صخره مسجد در  كه
به كه ماند جا همان و رفت باال متر دو حدود در رفت, باال زيادي مقدار سنگ اين
نكنند وحشت مردم اينكه براي بنياميه زمان تا ماند, زماني مدت تا ترتيب همين
مسجد نام به را آنجا و است مسجدي هم آن زير در االن گذاشتند/ هايي پايه زيرش
است/ بÇزرگي بسيار سنگ ميكنند/ زيارت را آن و ميروند كه ناميدهاند صخره
از حضرت وقت آن ميشود/ ناميده صخره مسجد و شده گذاشته پايههايي زيرش
است, عÇوالمÇي اينها ل/ او آسمان به جمله من بردند, تشريف آسمانها به آنجا

كه: است آسمان آنها اسم ظاهر صورت در كه است مراتبي
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جÇÇهان آسÇÇمان جان كÇÇÇارفرماي واليت در آسمانهاست
آسمان اين به ا گر بهاضافه نيست/ آسماني كه كردهاند درك حاال ظاهر, به واال
آسمان اين به ا گر ببينند?! را زيرزمين ميشود چطور گفتيم كه طور همان بروند
انÇدازه ايÇن ظÇاهري چشÇم نميبينند, را طرف اين نميبينند, را طرف آن بروند
را جÇا همه كه نيست تيزبين اندازه اين كه ظاهر چشم باشد, داشته ديد نميتواند
به توجه با را معنوي مراتب همة يعني است معنوي مراتب اينها همة پس ببيند/

ديد/ و رفت را عوالم همة و كرده حفظ خودش قواي به توجه و بدن
جبرÄيل از ديد/ سيما خوش و صورت خوش بسيار نفر يك ل, او آسمان در
فرمود: حضرت است/ آدم تو جد اين كرد: عرض جبرÄيل كيست? اين كه پرسيد
يك ديدم بعد و گفت ورود تبريك ما اصطالح به آدم كردم/ سالم و جلو رفتم
راست دست به نگاه وقتي كه چپ طرف در هاي عد و هستند راستش طرف عدهاي
و متأثر ميكند چپ دست به نگاه باز و ميشود خندان و خوشحال ميكند خود
عرض جبرÄيل چيست? موضوع كه پرسيدند جبرÄيل از حضرت ميشود/ ناراحت
صالح عمل كه را خودش فرزندان مينگرد, راست دست به كه وقتي اينكه به  كرد
نگاه كه چپ دست به ميشود, خوشحال ميبرند بهشت به رو را آنها و  كردهاند
را آنها نمودهاند نافرماني و كردهاند معصيت كه آنهايي و ناخلف فرزندان ميكند
ولي دارد اسراري همه اينها ميشود/ ناراحت و ميبيند ميبرند جهنم به دسته دسته
معني عالم به را انسان هم موضوع ظاهر به ه توج حتي كردم عرض كه همانطور
كه ديدم را فرشتهاي و ملكي ميفرمايد: كه است اين ميدهد/ ه توج ميدهد, سوق
نه و ميكرد خاموش را آتش برف نه كه آتش از نصفش و بود برف از او نصف
كرد: عرض جبرÄيل چيست? و كيست اين پرسيدم: مينمود/ آب را برف آتش
برف بين كه كسي اي خدايا, ميكند: عرض و ميكند دعا هميشه كه است ملكي اين
مÆمنين دلهاي تو نمودهاي, نزديك هم به را آنها و كردهاي تأليف تو را آتش و
و باشد اينطور بايد مÆمن يعني است, نكتهاي خودش اين كن/ نزديك هم به را
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يا و كينه ا گر باشد/ داشته كدورت نبايد باشد, داشته كينه نبايد باشد, داشته نفاق نبايد
و كÇينه البÇته مÇيرود, آنÇها بين از ايمان واقع در باشد مÆمنين بين در  كدورتي
جنبة از نه ميبرد, آنها بين از را ايمان كه است شخصي غرض و شخصي  كدورت
ر تغي ديگر مÆمن به مÆمني است ممكن ايماني جنبة و ايماني لحاظ از كه ايماني,
جنبة از و نيست شخصي جنبة ولي بكند هم طرد حتي بكند, هم اعتراض بكند, هم

است/ ايماني
چه اينها پرسيد: ديد/ را متين و مÆدب بسيار نفر دو حضرت دوم, آسمان در
از تا دو هستند, يحيي و عيسي نفر دو اين كرد: عرض جبرÄيل هستند?  كساني
سوم آسمان به و كرد تعارفاتي آنها به حضرت و هستند اينجا در كه خدا پيغمبران
ادريس حضرت چهارم, آسمان در ديد/ را يوسف حضرت سوم, آسمان در رفت/
ششÇم, آسÇمان در ديÇد/ را موسي حضرت برادر هارون پنجم آسمان در ديد/ را
سÇلوك پÇنجم مÇرحÇلة در يعني است سلوك مراتب اينها ديد/ را موسي حضرت
هÇفت عÇرفا چون موسي, حضرت سلوك ششم مرحلة در و بود هارون حضرت
بÇاشد هفتم آسمان كه سلوك مرحلة آخرين در شدهاند/ قاÄل سلوك براي مرحله
و تحيت و جلو رفت و ديد را شيخاالنبيا ابراهيم حضرت ديد/ را ابراهيم حضرت
سÆاالتي آنجا در و بود حضرت جد ابراهيم حضرت چون حضرت, به گفت سالم

رفت/ باالتر مقام به آنجا از بعد شد/
رسيدند آنجا به وقتي رسيدند/ عرش مقام به تا آمد هم جبرÄيل مقداري يك
حضرت كه چون دارد باطني و ظاهري ميگويند كه طور همان اينها بود/ پردههايي
را اينها بودكه نور از حجاب هفتادهزار يا هفتاد نور, از بود حجابهايي ميفرمايد:
كÇه اشÇخاصي آن بÇراي سÇلوك در چÇون مÇختلف, هÇاي حÇجاب ديدم, نور در
سبز, نور ميشود, ديده سفيد نور ميشود/ ديده مختلف نورهاي ميكنند مشاهداتي
نور مرحله آخرين است/ مراتب اختالف به كه ميشود ديده زرد نور قرمز, نور

كه: است سياه
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است حيات آب درون تاريكي به است ذات نÇور بدانÇي گر سياهي
آنجا در ميكند, جمع جا يك به را توجه است, بصر نور قابض سياهي چون
اين و ميشود فاني احديت در و ميشود برداشته همه از و خودش از توجه ديگر
همة ميفرمايد: حضرت كه است جهت اين از ميشود/ داده نشان سياه نور كه است
در چرا گفتم: ايستاد/ بعد و آمد قدري جبرÄيل درنورديدم/ را نوراني هاي حجاب
من بعد به اينجا از ديگر كرد: عرض ميگذاري? تنها مرا پرخطر و طوالني راه اين
بايد تو و نيست ما حد بعد به اينجا از اينجاست/ تا ما حد نداريم, راه مالÄكه ساير و

مÇجلسي, بحاراالنÇوار ترجÇمه ششم جلد در جمله از شده ذ كر معراج به راجع كتب بيشتر در عبارت اين #
دارالكÇتب تÇهران, چÇاپ ,382 ص عÇربي, 18 جÇلد و اسÇالميه انÇتشارات تهران, چاپ ,391 ص ,39 باب

است/ مذكور معراج شرح العربي¹,

#/ ÔتÖترقÖح ال انÖمÔل¹ Ôوتنودل بروي; تنها
پÇÇرم بسÇÇوزد تÇÇجلي فÇÇÇروغ پÇرم بÇرتر مÇوي سر يك ا گر

آنجا از است, عقل مقام جبرÄيل چون چرا? نرفت/ باالتر جبرÄيل كه است اين
نيست: عقل جاي و است عشق مقام باال به

نيست فرمانيش و است معزول عشÇÇق گفت ز پÇÇرسيدم عÇÇقل مÇÇÇاجراي
عشق قدم با بايد آنجا از ندارد, راه عقل مقام ندارد, راه جبرÄيل ديگر آنجا در
از هم براق است/ عقل مركب براق چون افتاد كار از هم براق كه بود اين بروند/ باال
آن درون كه عشقي همان آورند/ را رفرف آوردند/ را عشق مركب و افتاد  كار
فرض زدهايم, مثال بارها كه همانطور كرد/ فاني خودش از را او كه بود حضرت
را لوكوموتيو كوهستان ل او در ميرود كوهستان طرف به وقتي راهآهن قطار  كنيم
كشيدن ة قو لي او آن اينكه براي ميآورند كوهستاني لوكوموتيو و ميكنند عوض
آن و بÇود عشق مقام يعني آوردند را رفرف و كردند عوض را براق حاال ندارد/
تصور مافوق سرعتي با بكند, حركت زياد سرعتي با توانست كه بود عشق مركب
حجابها همة كه رسيدم جايي به فرمود: بكند/ حركت ما خيال مافوق سرعتي با و
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ديگر كه كرد تأثير من در طوري به عرش نور كه رسيدم مقامي به و درنورديدم را
الله/ وÔه Ôه َّÇن ا ايÖقنا نا Öحيَّرت اذا انا كه گرديدم ر متحي و مبهوت و مات و شدم بيخود خود از
براي حيرت و شديم فاني خودمان از ديگر يعني شديم ر متحي ما وقتي ميفرمايد:
خدايي عظمت عظمت, كه ميكنيم يقين وقت آن است, چيز چه اين كه شد پيدا ما
ميفرمايد: شدم/ مبهوت و مات ميفرمايد: كه است اين است/ خدايي تجلي و است
زبان به و آمدم خود به داد تكان مرا و خورد بهشانهام دستي اينكه مثل حال آن در
تحيتها همه يعني ; Õرات اهالط و Ôباتالطَّي Ôواتل الص و هلل Ôاتحيلتا كردم: عرض و دادند من
Çيعه الش وسÇاÄل در و پÇا ك درودهÇاي خÇداست, براي درودها همة خداست, براي

نميكند/ فرق مطلب البته و شده ذ كر الطيبات الطاهرات لوات والص
تو بر سالم : ÔهÔكات رب و اهللا Ô¹ مÖح ر و يالنَّب ها Çي ا كÖليع Ôالم لسا كه شد داده جواب آنوقت
كÇه بÇاد تو بر الهي عظمت مقام طرف از خدا بركات و رحمت و پيغمبر اي باد
, حينال ×الص هالل ب×اد ع علي× و عليÖنا Ôالم السَّ كرد: عرض پيغمبر آنوقت داد/ جواب اينطور
در جواب حق, حضرت خطاب از پس كه خدا شايسته بندگان همه و ما بر سالم

/ حينال ×الص هالل باد ع علي× و عليÖنا Ôالم السَّ كه كرد عرض اينطور احديت حضرت
از مقداري كه ميشود بدل و رد محبوب و حبيب بين مذا كراتي اينجا در حاال
هم ديگري مطالب كه ميفرمايد هم بعد كنايات/ به البته ميفرمايند, حضرت را آن
كه بود محبوب و حبيب بين حقايقي و اسرار يعني بكنم اظهار ندارم اجازه كه بود
جÇمله از مÇوقع ايÇن در كÇه است ايÇن بكÇند/ اظهار نميتوانست كس هيچ براي

و ا Çن ا د حمَّ Ôم يا كه ميرسد ندا كه است اين ميشود وحي و ميرسد ندا كه چيزهايي
همة و نيست ديگري هستيم, تو و من د, محم اي : كلÖجÑ ال ÔهÔتÖقلخ ذ×لك وي× س ما و تÖن 

ا

وحي بايد هرچه خود بندة به خدا (و حي× Öوا ا م× ه دÖب ع الي× حي× Öواف :10 آية والنجم, سورة ادقين, الص منهج تفسير #
كرد)/ وحي  كند

الجلك/# خلقته ذلك ماسوي كه كردم خلق تو براي را عالم
ÔهÔتÇÖك رÇت كذ×ل وي× ماس و ناا و تÖن 

ا ب ر يا كه كرد عرض احديت جواب در پيغمبر
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جÇلوتر را محبوب نام ( كه من و هستي تو من, خداي اي من, خداي اي : كلÖجÑ ال
خلق تو خاطر براي را همه ميگويد: او كردم/ ترك تو خاطر براي را همه  گفت)
بÇراي را همه جÖلك ال تر كÖتÔه ذلك ماسوي× و مقابل: در ميكند عرض پيغمبر و  كردم
و مÇقصد تÇو از غير تويي, من منظور و مقصود فقط يعني كردم; ترك تو خاطر

ندارم: مقصودي و منظور
بÇهانه بÇتخانه و كÇعبه تÇويي مÇقصود تو تويي بتخانه و كعبه از من مقصود

ميجوييم/ ياري تو از تنها و ميپرستيم را تو تنها : 5 آية فاتحه, سورة /1

(اللهم بفرستيد/ صلواتي ميكند/ عرض طور اين نيز 1 Ôعينت Öسن ا كاي و ÔدÔب Öع ن ا كاي در  كه
د) محم وآل د محم علي صل

داشتم لطف تو امت به نسبت كه نبود ا گر اينكه به ميفرمايد و ميرسد ندا باز
عÇتاب پسر به نسبت پدر كه همانطور بكنم, عتاب آنها به نسبت داشتم ميل و
امت به چون دارم ميل ولي ميكردم بهشت وارد را آنها حساب بي گرنه و ميكند,
باز بشوند/ بهتر اينكه تا بكنم عتاب بكنم, حساب اينكه به دارم ميل دارم, عالقه تو
مÇيكنند/ مÇن مÇعصيت هÇم و ميكنند من اطاعت هم تو, امت كه ميفرمايد بعد
آن من ولي ميكنند اطاعت مرا فرمان كم, خيلي است, كم خيلي ميكنند كه اطاعتي
مÇن ولي است زيÇاد خÇيلي مÇيكنند كÇه معصيتهايي پذيرم/ مي خود كرم به را
قرار عفو مورد اينطور بشويم امت ا گر يعني آنها; از ميكنم عفو خودم بهرحمت
باشيم امت جز¾ بايد يعني كند, صدق امت بايد تو, امت ميفرمايد: چون ميگيريم/
باشد كم خيلي هم چه هر را آنها طاعت كه واقع در بشويم عنايت اين مشمول تا
عفو بروند او به رو ا گر باشد زياد كه هم چقدر هر را آنها معصيت و ميكند قبول

ميگذرد/ ميكند,
ميكنند? گفتگو چيز چه در مالÄكه كه داني مي ميفرمايد: و ميرسد ندا باز
دربÇارة و درجÇات دربÇارة مÇيفرمايد: خÇدا ميداني/ بهتر تو خدايا, كرد: عرض
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است? كÇدام حسÇنات و چيست درجات ميكند: عرض ميكنند/ گفتگو حسنات
فÇي ¾وÔض ÔوÇÖال Ôباغ Öسا است اين بشود درجه ترفيع باعث كه آنچه ميفرمايد: خداوند

شÇده ذ كÇر نيز صدوق خصال در و است مذكور قسمت اين دادهاند شرح معراج درباره كه كتبي بيشتر در #
است/

چيزهايي يعني ;# ̧ ل×و الص دÖعب ̧ ل×و الص ÔظارتÖن ا و ماعاتجÖال الي دامÖقأÖياللع Ôي ÖشمÖال و هات ÔروÖك مÖال
ناراحتيها و گرفتاريها و نا گوار امور در كه است اين بشود درجه ترفيع باعث  كه
از يكÇي است/ عÇبادتي يك وضÇو خÇود چون باشد وضو با Hحتم كه باشد د مقي
است بزرگ مستحبات از يكي بودن الوضو داÄم اسالم در است/ بزرگ مستحبات
دل در چون باشند خدا با دل در هميشه ميخواهند كه اشخاصي آن براي Hمخصوص
به دست نبايد طهارت بدون كه همانطور باشد/ طهارت با بايد بودن خدا ياد به
باشد/ وضو با بايد باشد, طهارت با بايد پس باشد خدا ياد به بايد كه هم دل زد, قرآن

داÄم سختيها و ناراحتيها و گرفتاريها و نا گوار امور در ميفرمايد: كه است اين
برود, پياده ميرود كه جماعت نماز ديگر يكي باشد/ وضو با هميشه يعني الوضو
از بسياري و است دور راه گاه اينكه واسطه به ندارد عموميت اين البته نرود/ سواره
بهتر برود پياده حتياالمكان باشد نزديك راه ا گر ولي نميرسد كه هست اوقات
هم بعدي نماز در كه باشد بعدي نماز منتظر نمازي هر در اينكه ديگر يكي است/
چÇيست? حسÇنات مÇيكند: عرض ميفرمايد/ كه است درجات اين كند/ شركت

د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي
نيام; الناس و التهجدبالليل و افشا¾السالم الطعامو اطعام حسنات, ميفرمايد: خداوند
و دادن غذا كلي بهطور بلكه ين, مستحق و بينوايان به طعام و خورا ك خوراندن يعني
آهسته را سالم گفتن, سالم بلند است/ حسنات از يكي اين گرسنگان, كردن سير
در عبادت و شب بيداري هم يكي بشنود/ طرف كه گفت سالم بلند بايد گفت نبايد
حسنات اينها بشود/ مشغول عبادت به هستند خواب در مردم كه وقتي است/ شب

Öوا ÖمÔك سÔفÖن 

ا âفي ا م× وا ÔدÖبÔت Öنا را, آيه اين من محمد, يا كه ميفرمايد خداوند Gبعد باز است/
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/284 آية بقره, سورة /1

مكتوم يا كنيد اظهار باشد شما وجود در چه هر ا گر يعني ;1 Ôه×الل هب ÖمÔكÖب حاسÔي ÔوهÔفÖخÔت
يÇعني ميكند; حساب خداوند نماييد ظاهر يا كنيد پنهان كه را آنچه يعني بداريد
خداوند كردي را زشتي كار نيت كردي, گناهي نيت و كردي هم بدي نيت ا گر Âمث

ميفرمايد/ حساب خدا كردي هم خير نيت ميكند, حساب
كدام هيچ داشتم/ عرضه آنها امت و انبيا همة بر را حكم اين من ميرسد: ندا
امت و تو بر من نداشتند/ طاقت چون كردند خالي بار زير از شانه و نكردند قبول

بود: مشاهده در محو و خود از فاني كه هم حضرت ميدارم/ عرضه هم تو
ديÇوارم نÇقش گÇويي ديÇÇدارم كÇÇه مÇÇÇحو چÇÇÇÇنانت

قبول بنابراين ميكنم/ قبول من بفرمايي تو چه هر ميكند: عرض ميرسد ندا وقتي
حساب خداوند بكنند, Âمث بدي فكر هم دلشان در امت و خود هرچه اينكه به  كرد
هÖيل ا ل زÖن 

Ôا ا بم× Ôول Ôس الرَّ ن ا×م رسيد: ندا كه است اين همانطور/ بكنند هم خوبي كار و بكند

/285 آية بقره, سورة /4 و 3 و 2

رسيده او به خدا طرف از آنچه به پيغمبر آورد ايمان ميفرمايد: خداوند 2/ هب ر Öنم
است/

Öن م دحا نÖيب Ôق رفÔن ال هل Ôس Ôر و هبÔتÔك و هتكÄالم و ه×اللب ن ا×م كÔلٌّ ونÔن م ÖÆ ÔمÖال و كرد: عرض پيغمبر
و فÇرشتگان و خدا به آوردند ايمان مÆمنين همة يعني نا3; Öعطا و عÖن×ا م س ا Ôقالو و هل Ôس Ôر

او/ پيغمبران و  كتب
و بÇهشت تو امت يعني آنها به من است طور اين كه حاال ميرسد: ندا بعد
آمرزش تو از ما خدايا, ;4 ÔرâصيمÖال كÖيل ا و بَّن×ا ر كان غÔفÖر× ميكند: عرض دادم/ آمرزش
كÇه مÇيخواهÇيم را هÇمين تÇو از هم ما توست/ سوي به ما برگشت و ميخواهيم
و شدي ما در محو و فاني اينطور تو چون كه ميرسد ندا بعد باشد/ عفو و آمرزش
امÇتم طÇرف از هÇم و خÇودم طÇرف از هÇم من كه گفتي و هستي محض اطاعت
بدي نيت ا گر اينكه يعني برداشتيم تو امت و تو از را بزرگ بار اين هم ما پذيرفتم,
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كسي چه فرساست/ طاقت Hواقع كند حساب گناه ما براي خداوند وقت آن بكنيم
اين من كه ميفرمايد خداوند كه است اين دارد/ نگاه پا ك هميشه را نيتش ميتواند
ا گر نميگيرم/ شما براي گناه بكني بدي نيت ا گر كه برداشتم تو امت و تو از را حكم
گناه اال و مينويسم گناه شما براي وقت آن بشود عمل خارج در و برسد فعليت به

نمينويسم/
هر كريم شخص از عزيز, مهمان است/ مهمان واقع در و آمده حضور به حال
هرچه بخواه, كه ميفرمايد پيغمبر به خداوند كه است اين ميپذيرد/ بخواهد چه

/286 آية بقره, سورة /2 و 1

ما بر خدايا اخÖطأÖن×ا1: Öوا نسيâن×ا Öنا ن×ا Öذ اخ ×ÆÔت ال× بَّن×ا ر كه ميكند عرض بخواه/ ما از ميخواهي
ما بر كنيم گناه خطا و فراموشي روي از و بكنيم خطا يا و فراموش ما ا گر مگير,
جÇز كه ما الخط×ا; و ي×ان Öسالن الا نا م سÖيل و ميكند: عرض پذيرفتم/ ميرسد: ندا مگير/
ميرسد: ندا باز ببخش/ را همه پس نداريم, چيزي خطا جز نداريم, چيزي فراموشي

ميخواهي/ چه هر بخواه د مجد
بر خدايا, قبÖلن×ا2, Öن م نâالَّذي يلع ÔهتÖل مح ا كم× Gر Öصا عليÖن×ا ÖلمÖحال×ت و بَّن×ا ر ميكند: عرض باز
كÇارهاي كÇردي بÇار مÇا برگذشتگان كه همانطور مكن, بار سنگيني و سختي ما
از من بود گذشته امتهاي در سختي آنچه يعني پذيرفتم; ميرسد: ندا را/ سنگين
وقتي يعني داد قرار عبادت براي معيني جاي گذشته امم براي Âمث برداشتم, شما
به و صومعه به يا و كنيسه به يا كليسا به بروند بايد Âمث بكنند عبادت ميخواستند
تو براي ميفرمايد: ولي ميرفتند آنجا به ميبايد اينها باشد, يهود معابد كه صلو¸
بخواني نماز و بكني من عبادت جا هر در دادم/ قرار طهور و مسجد را زمين تمام
شده, معين كار اين مخصوص مسجد, چون و است محترم مسجد البته است/  كافي
بكنند عبادت خارج در كه باشند نداشته اجازه اينكه نه ولي دارد; اجر دارد, فضيلت
اسالم در ولي معبد به يا كليسا به بروند بايد Hحتم يا گذشته امتهاي ميان در ولي
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همة كه وطهورا مسجدا لياالرض جعلت كه كنند عبادت ميتوانند هم ديگر جاهاي نه,
ميفرمايد اضافه به شد/ داده قرار طهور و شد داده قرار مسجد من براي زمين روي
و بكند نافرماني و بكند زشتي عمل كسي ا گر سابقه اديان و گذشته امتهاي در  كه
او بÇر اوست عالقه مورد كه چيزهايي از تايكي معذلك بكند توبه هم سال صد
گناه چون بود, معمول يهود در كه همانطور Âمث نميكنند عفو او از نكنند حرام
حضرت كه مينويسند چند هر كرد حرام Âمث آنها بر را شتر گوشت خداوند  كردند
كرده حرام خودشان بر هم آنها و بود كرده حرام خودش بر را شتر گوشت يعقوب
يك ا گر نيست/ طور اين تو امت در كه ميفرمايد باز جمله از و اينها امثال و بودند
از چيزي يا بشود وارد او بر نقصي اينكه بدون ميپذيرم فوري من كند توبه  كسي
ميكرد گناه كسي ا گر گذشته امم در بكنم/ حرام او بر را عالقهاش مورد چيزهاي
او و نميكردم جريمه را او تا من معذلك ميكرد توبه سال سي بيست بود ممكن
سال صد كسي ا گر تو امت در ولي نميكردم قبول را او توبة نميكردم مواخذه را
اين ميپذيرم/ بكشد آهي حسرت روي از و بكند توبه آن يك بعد و كند  گناه
از و بشويم ه متوج ا گر كه است عنايت و لطف نهايت ما, براي است بشارت نهايت

ميپذيرد/ خداوند بكنيم توبه خود  گناهان
هم جا به را نيت آن و ميكرد بدي نيت كسي ا گر گذشته در ميفرمايد: باز
نميآورد, جا به را آن و ميكرد خوبي نيت ا گر و مينوشتم گناه برايش نميآورد,
ميكرد عمل آن به و ميآورد جا به را خوب نيت ا گر و نمينوشتم حسنه برايش
كه كند نيت يعني بكند بدي نيت كسي ا گر تو امت در ولي مينوشتم حسنه برايش
بكند ترك را نيت آن و شده پشيمان بعد و بياورد بهجا را حرام فعل فالن برود
آنÇها بÇراي كÇه درصÇورتي مÇينويسم ثÇواب بÇرايش بد, نيت ترك همين براي
باز بدهد انجام را خوب كار آن نتواند و بكند خوبي نيت كسي ا گر يا نمينوشتم,
خيلي موارد نوع اين در سابقه امم با تو امت و تو بين پس مينويسم/ ثواب برايش
يافته بار حضور به كه موقعي البته است/ عنايت و لطف نهايت اينها و است فرق
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عمل به هم ديگري مذا كرات و محاورات و شد صادر هم ديگري دستورات بود
بگويم/ كه نشد داده اجازه من به را آنها از بسياري ميفرمايد: حضرت آن ولي آمد
علي كرد, مشاهده هم را علي ديد, موارد همة در آنچه است رسيده اخبار در
علي اساس اين بر كه كردهاند خيال بعضيها ديد/ موارد تمام در هم را الم عليه الس
ايÇنطور كÇه درصÇورتي است, كاملتر آله و عليه اهللا صلي پيغمبر از الم عليه الس
نداشت بدن به ه توج و نبود بدن با و بود روحي الم عليهالس علي معراج :Á او نيست/
بود/ پيغمبر ساية مانند علي گفتيم, گذشته در كه همانطور :Hثاني بود/ روحي فقط
علي پس هست, او با هم سايهاش ميرود هرجا باشد نور مقابل در وقتي شخص
مينويسند كه بود چيزهايي جمله از هم اين و ميرفت پيغمبر دنبال هم الم عليهالس
خليفه پيغمبران از يك هر ميفرمايد: خداوند كه شد داده دستور پيغمبر به آنجا در
كه هر اينكه به ميكند عرض باشي/ داشته جانشيني بايد هم تو و داشتند جانشيني و
علي كردم انتخاب تو جانشيني به را علي من ميرسد: ندا بفرمايي/ تعيين خودت را
اخبار بعض Hواقع موارد, همان در و توست خليفة او و كردم معين تو جانشيني به را
تÇمام و شÇد برداشته پرده باال همان از ميفرمايد: حضرت هست/ عجيبي بسيار
ديدم رختخوابش در را علي ديدم, را الم عليهالس علي مقام من گشت/ هويدا عوالم
عوالم به و كرده باز را چشمش كه ديدم را علي من ميفرمايد: باز و است خوابيده
هم من گفت: علي و گفتم را قضيه تمام علي به برگشتم كه صبح ميكند/ نگاه عاليه
مÇراتب در البÇته كÇرد/ حكÇايت Çالم ليهالسÇع علي را موارد همة و ديدهام را همه
و رفت پÇيغمبر بÇا بود, سايه چون هم الم عليهالس علي يعني ظاهر, به نه روحي,
علي و ديد را علي معنويت مقام حتي مراتب همة بدن به ه توج با پيغمبر و برگشت
اضافه علي پس شد, ظاهر او باطن چشم براي مراتب آينه, مانند و روحي معراج با
بود حضرت آن ساية و دنبالهرو نبود, آله و عليه اهللا صلي پيغمبر از كاملتر آنكه بر

نداشت/ استقاللي شخصيتي, هيچ خود از و
بÇه وقÇتي حÇضرت گÇفتهايÇم, هÇم قبل دفعه باز را قسمت اين كه همانطور
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چه كه بود متأثر و نشسته گوشهاي در غمگين خيلي آورد, تشريف مسجدالحرام
به كرد شروع و جلو آمد و ديد دور از را حضرت ابوجهل كنند? باور تا بگويد
حÇضرت نداري? تازهاي داري/ تازهاي چه ديگر محمد, يا گفت: كردن/ مسخره
يك در عجب! گفت: بردند/ س المقد بيت به مرا ديشب دارم زياد تازه بله,  گفت:
حÇضرت برگشتي!? و است راه منزل چهل كه س المقد بيت به بردند را تو شب
حÇضرت بگÇويي? هم ديگران به را اين كه حاضري گفت: و خنديد بله/ فرمود:
كعب بني يا صدازد) را قريش كفار همه (يعني كعب بني يا زد: صدا بله/ فرمود:
مرا ديشب فرمود: حضرت است? خبر چه گفتند: بشنويد/ تازهها د محم از و بياييد
كÇردن, مسخره به كردند شروع برگشتم/ دادندو گردش و بردند س المقد بيت به
دست و مÇيزنند كف و ميكشند سوت كه هستند رذلها بعضي كه طوري همان
و زدن دست زدن, كÇف زدن, سÇوت كÇردن, مسÇخره بÇه كردند شروع ميزنند,

است! رفته هم س المقد بيت به شب دريك حاال ديگر كه پيغمبر كردن مسخره
دروغ اين العياذباهللا گفتند: و برگشتند و كردند انكار مسلمين از هاي عد يك
ميكنيد? باور شما آيا و ميگويد چه د محم ببينيد كه گفتند هاي عد يك ميگويد/
وحي او به خدا از ميگوييم: ما ميكنيم/ باور د محم از هم را اين از باالتر  گفتند:
بكر ابي به جمله من نكنيم? باور چطور را اينها دارد, ارتباط خدا با و ميشود نازل
قبل شب گفته د محم گفتند: نه/ گفت: گفته? چه د محم تو دوست داري خبر  گفتند:
ا گÇر د حمÇم نيست, چيزي اينكه گفت: برگرداندند/ و بردند س المقد بيت به مرا
نيست/ دروغگو د محم ميكنم; باور من برگرداندند و بردند آسمانها به مرا بگويد
هم امور اين پس ميشود نازل وحي او به ميگوييم ما چون ميگويد; راست د محم
كÇه پÇرسيدند آله و عÇليه اهللا صÇلي مÇحمد از مشÇركين نÇدارد/ اشكÇالي او بÇراي
كاروان كه پرسيدند جمله من بگو/ چيزهايي چيست? تو مسافرت اين عالمتهاي
برميگشتند و ميرفتند شام به تجارت براي كه آنها از دستهاي يك كجاست? در ما
در بود/ روحا منزل در شما كاروان كه فرمود آنها به حضرت كردند/ را سÆال اين
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خوردم را آب آن و رفتم بودم تشنه چون من و بود آبي كوزة خيمهاي پشت آنجا
شده گم آنها از شتر دو گفت: بعد بپرسيد/ آنها از فردا شما كردم/ خالي را كوزه و
گفتند ديگر دستهاي باز بپرسيد/ آمدند كه فردا ميگشتند/ شتر دو آن عقب و بود
بهحروره حاال بود تنعيم در شما كاروان فرمود: حضرت كجاست? در ما كاروان  كه
من فرمود: حضرت داري? عالمت چه پرسيدند: هستند/ مكه نزديك و رسيدهاند
را آنها و كرد رم ديد كه مرا شتر, اين بودند, شتري سوار نفر دو شدم/ رد آنجا از
ميشود? وارد كي گفتند: شكست/ و خورد ضرب دستش آنها از يكي و انداخت
معلوم بهتر عالمت اين است, خوب گفتند: آفتاب/ طلوع ل او صبح فردا فرمود:
مكه اطراف چون ه تپ روي آمدند آفتاب طلوع از قبل صبح كه بود اين ميشود/
نÇه/ يا ميرسد كاروان كه وببينند كنند نگاه كه تپه روي آمدند است, كوه همهجا
يÇعني بگويد خواست نيامد/ كاروان و شد طالع خورشيد گفت: ميان آن از يكي
جلوي فرمودند: حضرت شد/ پيدا هم قافله گفت: ديگر يكي آن گفته, دروغ محمد
شتر اين و دارد بار رنگ, قرمز جوال تا دو و رنگ خا كستري است شتري هم قافله
ايÇن عÇجب, گÇفتند: معذلك شد/ طور همان كه ديدند بعد است/ قافله جلوي در

ميبيند?! هم را چيزها اين او كه است جادوگري چطور است?! ساحري چطور
همراه هم علي بود, من با هم علي هميشه موارد اين تمام در فرمود: آنوقت
جاي چند در كرد/حضرت معين من جانشيني به آنجا در خداوند را علي بود, من
همة و است من جانشين علي كه فرمودند هم ديگران به و دادند وعده هم ديگر
ابن فرمودند/ هم عباس ابن به ميدانستند/ هم ياران همة ميدانستند, هم اصحاب
در ميخواهي ا گر فرمودند: حضرت بفرما/ من به دستوري كه كرد عرض عباس
باشد داشته دوست را علي كه هر بدار/ دوست را علي شوي رستگار آخرت و دنيا
را علي كه هر است/ جهنم اهل باشد داشته دشمن را علي كه هر است, بهشت اهل
را او من باشد داشته دشمن را علي كه هر دارم, دوست را او من باشد داشته دوست
ايÇنطور را مÇنافقين پÇيغمبر زمÇان در ما كه ميگفتند اصحاب حتي دارم/ دشمن
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علي دوست كسي ا گر و بود منافق او بود بد علي با كسي ا گر كه ميداديم تشخيص
الم عليهالس علي كه ميدانستند همه اينكه با فانه متأس ولي بود; سالم ايمانش او بود,

كردند/ رفتار او با طور آن است پيغمبر عنايت مورد اندازه اين
جسماني معراج چون بود, روحي ولي بود معراج داراي هم, الم عليهالس علي
حÇاالت اهللا لنÇامع كÇه بÇود مÇعراج در هميشه او داشت/ پيغمبر به اختصاص  كامل
هم گاهي ليكن بود; متصل قرب مقام با او روح و بود معراج در هميشه او ميرساند
از و بÇود مناجات مقام در گاهي بود, غافل هم گاهي و داشت عالم اين به توجه
را قسمت دو هر بود/ ه توج مقام در عالم اين به نسبت هم گاهي و بود غافل خودش
را عÇلي مقام همه اينكه با و را باطن جنبة هم و داشت را ظاهر جنبة هم داشت,
رفÇتار اينطور الم عليهالس علي با نميدانستند, را الم عليهالس علي قدر ميدانستند

 كردند/
سنت اهل دارند, قبول را الم عليهالس علي فضاÄل و مقامات تمام هم سنت اهل
عمر بن عبداهللا ميكنند/ ستايش را او سنت اهل بزرگان همة نيستند, منكرش هم
از ديگر ميداشتم را آنها از يكي من ا گر كه بود علي در چيز سه ميگويد: كه است
يكي بود/ مهمتر من براي همه از دارند عرب كه حيواناتي و مو سرخ شترهاي تمام
يكÇي كÇرد/ تزويج او به را الم عليهاالس فاطمه آله, و عليه اهللا صلي پيغمبر آنكه
او به رايت دادن ديگري, و رسول حضرت خدمت نياز دادن و نجوي آية ديگر,
كه است وقاص سعد باز است/ كافي علي براي يك هر تا سه اين خيبر/ روز در
ميگويد را رايت موضوع و نجوي آية عمر ابن البته بود, علي در چيز سه ميگويد:

اي , ÔرهÖطا و ÖمÔكل ÕرÖي خ كذ×ل ¹ق د ص ÖمÔيك نجÖو× Öي دي نÖي ب ا Ôمو دق ف ل Ôسو الرَّ ÔمÔتÖين×اج ا اذ× نÔو ام × نâذي الَّ ا ه Çي ا ي×ا :12 آيÇة مÇÇجادله سÇÇورة /1
ايÇن دهيد/ صدقه كردنتان نجوي× از پيش كنيد, نجوي× پيغمبر با كه خواهيد چون آوردهايد, ايمان كه  كساني

است/ پا كيزهتر و بهتر شما براي

ميكند/ ذ كر را نجوي1 آية و رايت و منزل¹ حديث وقاص سعد و
معاويه خود حتي ميكردند/ ذ كر فضاÄلي الم عليهالس علي براي اينها از كدام هر
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خÇدمت در هÇميشه كه الم عليهالس علي ياران از يكي نبود/ علي فضاÄل منكر هم
مÇعاويه پيش حضرت رحلت از پس ضبايي, ضمره ضراربن نام به بود حضرت
صفات كن, وصف من براي را السالم عليه علي گفت: او به معاويه مجلس/ در آمده
نه, گفت: كرد/ اصرار معاويه بدار/ معذور مرا نه, كه گفت او بگو/ من براي را علي
هستي/ امان در بگو بله گفت: معاويه هستم? امان در من آيا گفت: او بگويي/ بايد
در اشك بÇعد Çالم/ ليهالسÇع عÇلي فضاÄل ذ كر و بهتوصيف كرد شروع وقت آن
بگو گفت: هم باز و بود همينطور علي كه قسم خدا به گفت: و آمد معاويه چشمان
بÇرايش چÇقدر تو كشتهاند را علي كه حاال گفت: باالخره بگو/ علي فضاÄل از باز
كنارش در را فرزندش كه فرزندش مرگ براي كه مادري از گفت: ميخوري? غصه
الم عليهالس علي وقتي يا ناالنم/ بيشتر علي براي من باشد, ناالن و گريان و ببرند سر
حركت بود نشسته كرد/ حركت مرتبه يك رسيد كه معاويه به خبر كردند, شهيد را
بتواند كه است عقيم روزگار مادر ديگر ا كبر, اهللا گفت: بعد و شد خيز نيم  كرد,
عÇراق بÇيشههاي در كه شيري آن ديگر و بياورد وجود به را علي مانند فرزندي
بÇيشههاي و رفت بين از او داشتند, وحشت او از همه و ميكرد بند را چنگالش

كه: شد/ خالي عراق
الحÇÇذر و بÇÇالخوف وللÇÇÇÇظبا¾ مÇاملكت حÇيث تÇرتع لالرانب قل

عراق بيشههاي در كه شيري آن ديگر بچرند/ كه بگوييد آهوها و خرگوشها به
عÇلي فÇضاÄل ايÇن بÇروند/ و بÇچرند راحÇتي و آرامÇي به ديگر رفت/ بين از بود
از گفت, مي هم عمروعاص ميگفت: حضرت دربارة معاويه كه بود الم عليهالس

سرود/ حضرت مدح در اشعاري جمله
رحلت از بعد ل او از يعني شد, ظلم حضرت به نسبت Hواقع اواخر اين در ولي
بود, زحمت و رنج در هميشه و شد واقع مظلوم هميشه آله و عليه اهللا صلي پيغمبر
بلند را قرآنها كه صفين قضيه از بعد Hمخصوص خالفت, سال چند در Hمخصوص
Âاص ما گفتند: دسته يك شدند/ پيدا دسته سه كردند نيزه باالي را قرآنها و  كردند
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چه هر بكنيم/ حكميت قرآن روي بايد و آورده قرآن معاويه ميجنگيم, قرآن براي
و بخورند شكست ميخواهند چون اينها ميگويند, دروغ اينها فرمودند: حضرت
تير و بكنيم آنها مثل هم ما ا گر نهخير, گفتند: ميزنند, را حرفها اين بروند, بين از
بود آنها رأس در قيس بن اشعث نهخير/ داريم? آنها با فرقي چه پس بزنيم قرآن به
را تÇو اينكه يا برگردد اشتر, مالك قشون, فرماندة بفرست يا باالخره نه,  گفت:
شÇدند مÇجبور حÇضرت مÇيدهيم/ معاويه تحويل بسته دست را تو يا و ميكشيم
كنيد عرض حضرت به گفت: مالك برگرد/ كه دادند پيغام مالك به و فرستادند
شد/ خواهد تمام و ميكند پيدا خاتمه جنگ بدهند فرصت مرا ديگر ساعت يك
اين نه, گفتند: گرفتند, را حضرت اطراف و جلو آمدند باز دادند/ پيغام باز حضرت
حÇضرت بكÇند/ جنگ گفتي خودت بيايد, بايد و دادهاي دستور او به خودت را
و برگردد شد مجبور كه بود اين برگرد/ ببيني مرا زنده ميخواهي ا گر كه دادند پيغام
پيش حكميت قضيه كه رفتند اينطور هاي عد يك آمد/ پيش حكميت موضوع
حكميت گفتند: همانجا در ديگري ه عد شد/ تمام معاويه نفع به ظاهر به و آمد
هستي, پيغمبر خليفة تو كردهاند, معين مردم را تو و هستي خليفه تو چه? يعني
گÇفت: حÇضرت چه هر بشوي/ بهحكميت راضي نبايد تو ندارد, معني حكميت
حكميت از بايد گفتند: كردند, پيشنهاد را حكميت خودتان بستگان و ياران آخر
ديگÇر نÇيست مÇمكن و زدهام حÇرفي ديگر حاال من كه فرمود بكني/ استنكاف
بسÇيار شÇخص اشÇعري ابوموسي آنكه ولو است, من ضرر به آنكه ولو برگردم
براي شدهاي, كافر تو پس گفتند: ميخورد/ و خورد خواهد فريب و است  كودني
خدا بر داري شك حاال يعني حكميت/ ميگويي حاال و بودي حق خليفة تو اينكه

آمد/ پيش خوارج قضيه كه بود اين شدهاي/ مرتد يا شدهاي كافر تو پس
قÇرية بÇه و شÇدند واقع خوارج رأس در ديگري زياد ة عد و كوا¾ بن عبداهللا
دوستان از دسته دو دادند/ قرار خود مركز را آنجا و رفتند كوفه نزديك حرورا¾
كشيدند/ الم عليهالس علي روي بر شمشير واقع در الم عليهالس علي پيروان از علي,
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شهرها باقي و شد نامنظم بسيار هم كوفه وضع و ماند حضرت براي كوفه شهر يك
از شهرها همة يكي, آن يكي, اين تحريك به هي آمد/ در معاويه تصرف تحت
حضرت چقدر هر ماند/ حضرت براي كوفه شهر فقط و شد خارج ف تصر حيطة
آخÇر روزهÇاي در بÇاالخره تÇا نكرد فايدهاي فرمودند نصيحت و كردند يت جد
مÇرگ ديگر Hواقع و شدهام خسته شماها دست از ديگر من كه فرمودند حضرت
نÇزديك بسÇيار يÇاران از كÇه عباده بن سعد بن قيس خواست/ خدا از را خودش
كÇي تÇا گÇفت: و خودش عشيره و قبيله و اقوام و بستگان نزد آمد بود حضرت
مرگ كه هستند ناراحت قدر اين الم عليهالس علي بنشينيد, طور همين ميخواهيد
بكÇند/ هÇمراهÇي الم عليهالس علي با كه نيست كسي ميخواهد, خدا از را خودش
بهاصطالح برنداريم/ علي ياري از دست كه ببنديم پيمان و عهد هم با ما و بياييد
يك هم اينها ميدادند/ تشكيل مرگ گروه كه بود اين معمول مينويسند: امروز
اين و ميتراشيدند را سرها و جلو رفتند مي گذشته جان از كه بودند مرگ گروه نوع
اين به ندارند/ بر دشمن از دست هستند زنده تا يا نشوند فاتح تا كه بود عالمتي
هسÇتيم/ حÇاضر ما كردند: عرض و حضرت خدمت آمدند نفر هزار پنج ترتيب
خودشان قباÄل و اقوام از هاي عد و شدند ا مهي اصحاب بزرگان از يك هر ديگران,
بÇراي قشÇون نÇفر هÇزار صÇد چÇهلم مبارك ماه در مينويسند: كه كردند جمع را
فرمودند: و كردند نگاهي حضرت كنند/ جنگ معاويه با كه شدند جمع حضرت
در شÇما كÇه فرمودند ولي است, من عمر آخر كه افسوس شده, دير كه افسوس
در را قÇدر شبهاي ميروم من كنيد, صبر نخيله در كوفه, قشوني پادگان نخيله,
دوان دوان كه بود معلوم هم آن ميكنم/ حركت قدر هاي شب از بعد و ميمانم  كوفه
شب ايÇنكه تÇا داد هÇم خبر حتي و آمد خودش قتلگاه به ميآمد, خود مقتل به

فرارسيد/ نوزدهم
هم سنت اهل كه طوري به بود/ عزيزي شب حضرت براي Hواقع نوزدهم شب
مبارك ماه در كه مينويسد خلكان ابن خلكان) ابن تأليف الغاب¹ (اسد مينويسند
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شب در و جعفر/ بن عبداهللا عند عندالحسينوليل¹ عندالحسنوليل¹ يتعشيليل¹ جعلعلي آخر:
بهچند و كرد افطار كلثوم, ام يا زينب شوهر جعفر, بن عبداهللا منزل در كه نوزدهم
انÇا و اهللا Ôامر يأتي فرمود: ميفرماييد? ميل كم چرا كه كردند سÆال كرد/ ا كتفا لقمه
بود/ حسين خانه در شب يك حسن, خانه شب يك مبارك ماه اين در يعني خميص/
بÇعضي زينب/ شوهر بود, حضرت داماد كه بود جعفر عبداهللا خانه در شب يك
نميفرمود/ ميل بيشتر لقمه سه شب هر بودند/ يكي كلثوم ام و زينب كه مينويسند
قدر اين چرا كرد: عرض حضرت دختر ميخوريد? كم قدر اين چرا كردند: عرض
آنجا در كه دارم ميل بيايد/ بايد خدايي امر ميفرمايد: حضرت ميفرمايي? ميل  كم
خÇانه در نوزدهم شب ميآيد/ خدايي امر كه وقتي باشد خالي و نباشد پر شكمم
مÇاند/ بيدار السالم عليه علي و خوابيدند همه بود/ دخترش منزل يا جعفر عبداهللا
فكÇر ولي بÇود, خÇدا ياد به همهاش البته بود مخيلهاش در زياد خياالت و افكار
از كفار از اشخاص, از بسياري او شمشير به كه بود پيغمبر زمان بود زماني ميكرد
قضاياي هم باز آن از بعد كرد/ پيدا غلبه اسالم كرد, پيدا قدرت اسالم و رفتند بين
جÇمل, جÇنگ قضاياي باز داشت/ كه خانهنشيني آن و ميآيد يادش خلفا زمان
مانند ميآورد ياد داشت كه ياراني از ميآيد, يادش نهروان جنگ صفين, جنگ
وضع با و كردند تبعيد را او بردند, بين از را او سختي وضع چه با كه غفاري ابوذر
را او قتل خبر آله و عليه اهللا صلي پيغمبر كه بود ياسر ار عم رفت/ دنيا از  گرسنگي

لكشفالغمه او جلد و شده روايت سلمه ام از درصحيح جمله از شده ذ كر هم سنت اهل حديث كتب در #
است/ شده ذ كر صفين وقايع و الم عليهالس علي شجاعت ذ كر در هم

كه بود اشتر مالك كشتند/ جنگ در را او و الباغي#¹ ¹Ãالف تقتلك فرمودند: و ميدهد
و فجيعي وضع با مصر جنگ در را ابيبكر بن محمد كردند/ مسموم عسل با را او
ميآيد/ بر نهادش از آه و ميكند را يارانش فكر هي همينطور كشتند/ بدي بسيار
و است غريب هم خودش كه ميبيند و ميشود متأثر و ميكند ناله و ميكشد آه
ميكند/ ناله و ميكند چاه توي را سرش كه بهطوري است, نمانده او براي كس هيچ
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ميكند/ بهچاه را شكايتش
خÇود فÇاميل از و بÇودند قريش از مكه, اهل بيشتر كه قريش از مينويسند:
بÇن مÇحمد يكÇي بÇودند: حضرت خدمت نفر پنج فقط قريش از بودند حضرت
محمدبن يكي است, وقاص ابي بن عتب¹ بن هاشم كه مرقال هاشم يكي ابيبكر,
خÇواهÇرزادة كÇه هÇبير¸ بن جعد¸ هم يكي و ربيع بن عاص هم يكي ابيحذيفه,
او فاميل غير از همه ديگران, بقيه, بودند/ قريش از نفر پنج اين فقط بود/ حضرت
فÇاميل قÇريش هÇمة شÇدند واقع اسالم رأس در كه وقتي السالم عليه علي بودند/
ايÇن بودند/ حضرت با نفر پنج اين فقط حاال فاميل ميان از ولي بودند/ حضرت
ميكند/ را غربتش فكر شب آن در Hمخصوص بود, غريب حضرت Hواقع كه است
او بÇه رو غÇريبان هÇمة يÇعني مÇيكرد سÇرپرستي را غريبان همة كه بود غريبي
به رو دنيا همة ولي بود بيگانه دنيا از بود, نياز بي دنيا از كه بود شخصي ميرفتند/
داشÇتند/ او بÇه احÇتياج داشÇتند, او بهسوي حاجت دنيا همة و ميآمدند او سوي
شÇده, خانهنشين امروز ولي داشت تسلط و قدرت موارد همه در كه بود شخصي
مÇيكرد/ ناله مرتب كه بود اين شده/ شكسته دل شده, افسرده دنيا اهل از امروز
بهمن اوايل چون ماه بهمن آسمان ميكند, آسمان به نگاهي ميآيد بيرون  گاهي
پيدا ستارهها گاهي و ميآيند ابرها گاهي است/ سرد و ابري هوا ميبيند بوده ماه
ا×ياتل النَّه×ار و لÖاللَّي ال×فتÖاخ و ض Öر Öاال و ات م×و× السَّ قÖلخ âفي انَّ ميخواند: قرآن آية ميشوند/

را خÇردمندان روز, و شب شÇد و آمÇد و زمÇين و آسمانها آفرينش در آينه هر :190 آية عمران, آل سورة /1
عبرتهاست/

چرا ميكند: عرض امكلثوم چه هر مينشيند/ اتاق در و ميرود هم باز 1/ لب×اباÖال لاÔولي
است, اينطور من حال امشب ميفرمايد: حضرت داري? انقالب اينطور امشب
بÇيشتر دقÇيقهاي چÇند مÇيبرد/ خÇوابش بÇاالخره تÇا است, مÇنقلب حÇالم امشب
خواب در را خدا پيغمبر كه ميفرمايد حضرت ميشود/ بيدار وقت آن نميخوابد,
كÇردم: عرض كن/ نفرين را آنها فرمود: حضرت كردم/ شكايت امت از و ديدم
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بن حجاج شب همان در Hفاق ات كه آنها از بهتر من به و بده من از بدتر اينها به خدايا,
ما مهمان ديگر شب دو تا تو كه ميفرمايد پيغمبر بعد شد/ متولد كوفه در يوسف
و خÇرم حضرت كه است اين بود/ خواهي ما مهمان شب فردا پس بود, خواهي
اين ديگر/ متزلزلند همه است, امكان عالم قلب كه شخصي ولي شدند خوشحال
مي پرپر ميشوند, مانع و گيرند مي را حضرت جلوي و ميآيند ها مرغابي كه است
اين از بعد زاريها و گريه و نوحهها دنبالة برويد/ كنار كه ميفرمايد حضرت زنند/
اي ميفرمايد: حضرت ميگيرد خانه درب به كمربندش ندارد/ گريه كه حاال است,

است/ مذكور آشوب شهر درمناقبابن جمله از الم عليهالس اميرالمÆمنين حاالت در كتب از بسياري در #

القÇيكا#/ المÇوت انÇف للموت حيازيمك اشدد ببند; محكم مرگ براي را كمرت علي,
شÇايد نÇبود, چراغ مسجدها در اوقات آن البته ميرود/ مسجد به ترتيب باهمين
ديگران اال و بود مسجد گوشه در كه اينها امثال يا و Âمث بود سوز پيه چراغ دو يكي

نميشدند/ ديده و نميديدند را يكديگر
در فاجعه آن كه است اين است, مناسبتر و ميرسد نظر به بيشتر كه اينطور
و ميشوند جمع زياد جمعيت فريضه نماز در اينكه واسطة به افتاد فاق ات نافله نماز
ميشود چطور بهاضافه ميرسد, بهنظر بعيد و باشد ا مهي امر اين براي او كه نميشود
بگوييم اينكه مگر بعدآمدند?! و نبودند السالم عليهما حسين و حسن ميگويند:  كه
نماز علي و باشند منزلشان در حسين و حسن كه ميشود چطور اال و بودند نخيله در
است/ محال اين باشند?! خواب و نباشند حاضر آنها و بخواند جماعت به را صبح
نÇافله نÇماز مشÇغول حضرت كه بوده نافله نماز يا كه است اين بر دليل اين پس
شمشير ابد و ازل ملعون آن كه بودهاند نخيله در حسين و حسن اينكه يا و بودهاند
المرتضيقتل قتلعلي كه شد بلند ندا آسمان و زمين بين مرتبه يك كه آورد فرود را
علي االشقيا¾: اشقي قتله الوثقي العرو¸ انفصمت و الهدي اركان واهللا تهدمت المصطفي عم ابن
كشÇتند, را مÇصطفي عÇموي پسر كشتند, را خدا پيغمبر وصي كشتند, را مرتضي



سخنراني ده 76

را او افراد شقيترين شد, پاره هدايت محكم ريسمان شد, منهدم هدايت پايههاي
عجيب شنيدند/ افراد همة كوفه تمام در و همه قلوب در صدا اين رسانيد/ قتل به
باد يا شد پيدا گردبادي يا شديدي باد قدري به ميگويند: موقع همان در و است
تمام كه آمد شديد باد قدري به آمد فرود شمشير اين كه موقعي همان در نا گهاني,
براي افتادند ناله به همه واقع در يعني افتاد صدا و سر و خورد هم به مسجد درهاي
عÇلي حÇاال مÇيكند/ مÇفارقت او از عÇلي حاال و بود باعلي مسجد اين انس اينكه
آمده مسجد به علي كه بود دفعهاي آخرين اين بكند/ مسجد اين ترك ميخواهد
و آسمان كردند/ گريه همه و آمد ناله به مسجد درهاي كه بود جهت اين از بود/
ضÇعيف اسÇالم كÇه اسالم ضعف بر كرد, گريه او فراق بر كرد, گريه او بر زمين
بيستم و نوزدهم روزهاي يعني روزه دو اين در همينطور باز كرد/ گريه ميشود
ÂبÇق بÇبندند/ را درها كه نفرمودند اجازه حضرت حضرت, بهعيادت آمدند همه

بيايند/ همه و باشد باز در فرمودند:
كردند, معاينه يكي يكي آمدند, آنها آوردند/ را مختلف اطباي صبح, ل او از
بÇود اح جر كه آخري آن جمله من Hتقريب فاق ات به همه كردند, دقت و رسيدگي
داخل را گوسفند ل) او ضم (به شش و آمد او سلوني, هاني بن عمرو بن اثير يعني
چسبيده اين به الم عليهالس علي سر مغز ,ديد درآورد بعد كرد, باد و گذاشت مغز
حÇضرت خÇود حضور كه بود اين نداشت ترس هم الم عليهالس علي چون است/
الم عليهماالس حسين و حسن به بفرما/ داري ا گر وصيتهايي علي, يا كرد: عرض
مغز به است, رسيده الدماغ ام به زخم اين نيست, شدني خوب زخم اين كرد: عرض
درين بيشتر حضرت غذاي نيست/ شدني خوب زخم اين است, كرده سرايت سر
كه ميدانستند هم بچهها ميدانستند, همه كوفه مردم كه است اين بود/ شير روزه دو
در و داشتند دست در شيري ظرف يك كدام هر كردهاند, طبابت شير علي براي
شير ظرف هم بچهها بودند, كرده احاطه را حضرت خانه اطراف و حضرت خانه
ميل هريك و ببريم/ مواليمان براي ميخواهيم كه گفتند مي و داشتند دست در



77 (2) معراج

را بچهها فرمودند: حضرت بفرمايند/ ميل آنها شير از الم عليهالس علي كه داشتند
حضرت حضور در بيايند همه بيايند, هم بزرگها بيايند, هم بچهها بيايند, بگوييد
دارم, زياد ضعف چون من فرمودند: حضرت ليكن بكنند/ دارند سÆاالتي ا گر و
اواخر بيستم, روز عصر تا نشود/ طوالني سÆالتان خورده ضربت چون شما امام
حÇال و شÇده مستولي من بر ضعف حال ديگر كه فرمودند حضرت كه بود روز
به كرد شروع بستند, را در ببنديد/ را در ندارم, را مردم سÆال و جواب و پذيرايي
حسين امام به وصيت فرمود, حسن امام به وصيت يعني اختصاصي وصيتهاي
ميل من فرمود: حسين امام و حسن امام به فرمود/ فرزندانش به كلي وصيت فرمود,
و شوند مسلط اميه بني ميترسم من كنيد, دفن شب در مرا شوم دفن روز در ندارم
در مرا فرمود: حضرت كه بودند شقي اينقدر اينها بياورند/ بيرون قبر از مرا جسد
من فرمود: بيايد/ من جنازه تشييع به خودتان جز به نبايد كسي كنيد/ دفن شب
و بشوييد مرا آنجا در بگذاريد, آنجا در مرا نماز, محل همان در رفتم دنيا از وقتي
كÇه آوردهانÇد بهشت از پيغمبر براي كه كافوري آن از كنيد حنوط بدهيد, غسل
من بر نماييد/ كفن و بدهيد غسل مرا كافور آن از شده گذاشته جا فالن در مقداري
نماز در تكبير هفت كس هيچ بر ميفرمايد: بگوييد/ تكبير هفت و بخوانيد نماز
در و بگÇوييد تكبير هفت من بر فقط و گفت بايد تكبير پنج نيست جايز ميت
گÇفته تكÇبير هفت هم او بر است د محم آل قاÄم كه من فرزند بر هم آخرالزمان
هفت من به ميفرمايد: شد/ نخواهد گفته تكبير هفت ديگري به اال و شد خواهد
بگيريد, را تابوت و جنازه عقب شما بدهيد/ حركت مرا جنازه بعد بگوييد تكبير
آنجا كه بدانيد شما آمد پايين كه كجا هر ميرود/ خودش كه بگذاريد باز را جلويش
وقتي Gبعد كه ندهيد جواب و نكنيد سالم ميكاÄيل و جبرÄيل غير بر و است من قبر
برهنه سر با نفري چند زنها, و پسرها از نفري چند و حسين امام و حسن امام  كه
گفت: سوار و جلو آمد كه ديدند را سواري مرتبه يك راه بين در ميكردند حركت
اجÇازه بÇزرگوارمÇان پÇدر از ما گفتند: حسين و حسن نميكنيد? سالم من به چرا
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ديدند برداشت, را پرده حضرت بگوييم/ سالم ميكاÄيل و جبرÄيل غير بر نداريم

است/ شده ذ كر علي مناقب در قضيه اين نيز الغمه كشف در #

است/# آمده خودش جنازه استقبال به كه است السالم عليه علي بزرگوارشان پدر
البته:

ÂÔبÇÇ Ôق قنافÇÇ Ôم Öوا منÆÇÇ Ôم ÖنÇÇÇÇ م يÇرني ÖتÔمÇي ÖنÇ م دان ÖمÇ ه حÇار يÇا
خÇيلي را او من بكنيد/ را حنفيه محمد حال مراعات فرمود: فرمود/ را وصايا اين
و حسن احترام فرمود: هم حنفيه محمد به شماست/ پدري برادر او دارم, دوست
بÇه هÇمه, به هستند/ پيغمبر نوة هستند, فاطمه فرزندان آنها بدار/ نگاه را حسين
حسن از بعد بكنند/ حسن اطاعت فرمود: فرمود, نصيحت كرد, وصيت هم سايرين
حضرت براي اغمايي حال مرتبه يك كرد كه را وصايا اين بكنيد/ حسين اطاعت
برادرم خدا, پيغمبر االن فرمود آمد: هوش به Gبعد شد بيهوش حضرت و آمد پيش
Çهدا دالشيÇس حÇمزه و جÇعفر بÇرادرم است, حÇاضر و است آمÇده مصطفي محمد
مشتاق ما كه بيا زودتر ميگويند: من به و حاضرند همه آمدهاند, مالÄكه آمدهاند,

/61 آية صافات, سورة /1

يعني 1/ ن Ôلوع×امÖال لمÖعيÖلف ا ه×ذ× لÖث مل كه فرمود كه را كالمي آخرين اين و هستيم تو لقاي
ه×ذا لÖث مل كرد/ كار مرگ موقع و مرگ دم اين براي كرد, كار بايد موقع اين مثل براي

ميكنند/ نيكي و ميپرهيزند كه است كساني با خدا زيرا :128 آية نحل, سورة /2

2/ ونÔن سÖحÔم ÖمÔه نâذيال و ا Öواتَّق نâالَّذي ع م هالل انَّ , لونعامÖال لمÖعيÖلف
ياعلي/ ياعلي ياعلي



شمسي/ با1355.10.11 مطابق قمري, 1397 عاشوراي تاريخ به /1

سوم1 سخنراني

معÇاد(1)

جيم الرَّ ط×انÖي الشَّ من هاللب ÔوذÔعا

حيم الرَّ ن حÖم× الرَّ الل×ه بسم
مشÇيته نفذت و كلمته تمت و غضبه رحمته سبقت و نعمته سبغت و منته عظمت من نحمد
يشغل يوم تنجيه مغفر¸ منه مÆمل بتوحيده متفرد خطيÃته ممن متنصل بربوبيته مقر حمد حمدته
شهود له شهدت و عليه نتوكل و به نÆمن و نستهديه و نسترشده و نستعينه و بنيه و فصيلته عن
صنعه في ولي له يكن لم و ملكه في شريك له ليس مستيقن مÆمن تفريد فردته و موقن مخلص

به مربوط قسمت آخر تا و است الف بدون خطبه تمام كه است عليهالسالم امير حضرت فرمايشهاي از /2
حÇضرت تأليÇف العÇتر¸ و مناقبالنÇبي بحار من كتابالقطر¸ در نيز خطبه اين و ميباشد خطبه آن از توحيد

است/ مذكور 176 ص نجف مسنتبطسا كن احمد سيد حاج آيتاهللا

فعدل/2 حكم و فغفر عصي و فقهر ملك و فخبر بطن و فستر علم
بتجلياتهو منالقدم سيدالممكناتوالموجوداتوعل¹ظهوراالشيا¾ المعلي لو¸والس والص
و الفÇلج ظÇهور و الحجج بوجوب المرسل صفاته و بذاته االمكان و منالوجوب مجمعالبحرين
و عليه اهللا صلي محمد ابيالقاسم نبينا و سيدنا المرتضي امينه و المصطفي رسوله المنهج ايضاح
و تÇعيناته و البشري¹ نواقص عن المقدسين و زالته و الخلق اثام جميع من المعصومين آله علي
نÇقط¹ االعÇظم بÇالكمال المÇتحقق االتم سره و نوراهللا عينالعيان و العرفان شخص علي السيما
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الجمع احدي¹ السياد¸ والي¹ الشهاد¸والي كتاب فاتح¹ االحد بالف المتشخص االبدو داير¸االزلو
عن المقدس العين انسان وللوجود االين محيط عن الخارج الشهودي¹ الكلي¹ الحقيق¹ و الوجودي¹
لقدعظمت ياموالنا و ياسيدنا عليه الحسينصلواتاهللا عبداهللا ابي وموليالكونين موالنا الشين,
بÇمصابنا اجÇوركم و اجÇورنا اهللا عظم العالم اهل جميع علي و علينا بك المصيب¹ جلت و الرزي¹

الم/ عليهالس الحسين بسيدنا

م×نÖح الرَّ هالل م Öسب جيم الرَّ يطان الشَّ نم هاللب ÔوذÔعا الÖكريم: هكتاب في تعالي× Ôهالل قال Öدق ف ÔدÖعب و

بÇلي× Ôه ظامÇ ع ع مÖجÇن Öن َّÇل  

ا ÔسانÖن  Öاال Ôب سÖحيا ¹ ام اللَّو سÖالنَّفب Ôم سÖقÔا ال و ¹ي×مقÖال م Öويب Ôم سÖقÔا ال حيم الرَّ

آدمÇي آيÇا مÇالمتگر/ نÇفس بÇه مÇيخورم قسÇم و قيامت روز به ميخورم قسم :1 Ç 6 آيات قيامت, سورة /1
بلكه كنيم/ برابر را سرانگشتهايش كه هستيم قادر ما آري آورد/ نخواهيم گرد را استخوانها ما كه ميپندارد

بود? خواهد وقت چه قيامت روز ميپرسد پردازد/ ناشايست كارهاي به نيز آينده در كه ميخواهد آدمي

1/ ¹ ي×مقÖال Ôم Öوي ان×يا ÔلÃ Öسي Ôه ام ام× رÔجÖفيل Ôان نÖس× اÖال ÔريدÔي Öلب Ôهن×انب ي و سÔن Öنا علي× رين قاد
د) محم وآل د محم علي همصلالل) بفرستيد/ صلواتي

بدن اعضاي تشريح در فلسفه, طبيعيات در و النفس علم در مين متقد فالسفة
مراتب هم انسان چون است/ نباتي روح لي او كه شدهاند قاÄل روح چند انسان براي
ه الهي ناطقة نفس و انسانيت مراتب هم و حيوانيت هم نباتيت هم دارد را جماديت
تÇرقي به رو كه مرحلهاي ل او داراست/ انسان را مراتب اين تمام داراست, هم را
قسمت اين دارد, نمو و رشد و حركت كه گياه مانند و است نباتي نفس ميگذارد,
اصطالح كه است اين دارد/ ظهور و نمو و ميكند پيدا رشد و هست هم انسان در

نمو يعني ميشود, كبد از منبعث كه مينامند نباتي روح يا و ميكنند نباتي بهنفس
آن از نباتيت و نباتي روح و است كبد بودن مريض يا كردن كار درست اثر بر بدن
آنجا از و گرفت قرار كيلوس شكل به معده در غذا آنكه از پس كه ميشود منبعث
انسان وجود همة در را نباتيت روح آنجا از و ميشود كبد وارد كيلوس شد, خارج
كمتر كه هست گاهي ميشود/ انسان نمو و ترقي و رشد موجب كه ميكند منتشر

ميشود/ پيدا الغري و ذهول برساند ميتواند
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زندگاني و حيات يعني است قلب از منبعث كه است حيواني روح آن, از بعد
امروزه كه بزرگ شريان از و ميكند پيدا جريان خون و دارد بهقلب بستگي انسان
وريدها وسيلة به Gد مجد و ميكند پيدا جريان بدن تمام به خون ميگويند, آÄورت
خون است/ تصفيه كارخانة اينكه مثل خارج, به قلب از باز و شده قلب وارد خون
تمام در مرتب و شده رگها وارد Gد مجد باز و شده تصفيه ميشود قلب وارد  كه
بهواسطة انسان ظاهر زندگاني و حيات و است همين او كار است/ حركت در بدن
منتشر بدن در و شده خارج قلب از و ميرسد بهقلب كه است خون جريان همين

ميگردد/
انساني روح همان واقع در كه است بخاري روح حكما, بهاصطالح آن از بعد
ن تكو ميرسد مغز به و ميشود متصاعد قلب از و بدن از كه بخاراتي اثر بر كه باشد
انسان مخصوص كه است دماغ است, مغز بخاري روح مركز ميگويند: ميكند/ پيدا

ميشود/ منبعث آنجا از انساني روح واقع در كه است گرفته قرار سر در و است
نÇاطقه نÇفس يا روح كه گفتهاند روحي هم آن از باالتر دين بزرگان و عرفا
همين Hغالب سابق فالسفة ميدهد/ سير باال عالم به را او كه ه الهي ناطقة نفس باشد,
روح د تجر به قاÄل يعني داشتهاند, دارند, مليين و رين متأخ فالسفة كه را عقيدهاي
جسميت روح ندارد, يت ماد روح جداست/ بدن از روح كه بودند معتقد و بودهاند
وجه هيچ به دست, به نه و گوش به نه چشم, به نه نيست, احساس قابل يعني ندارد,
(جالينوس ميدهند نسبت جالينوس به آنچه ولي نيست, احساس قابل جهت و
مردد او است/) بوده يونان حكماي مين متقد از يكي و قديم بزرگ اطباي از يكي
و فكر و عقل مانند و بدن, خود از اينكه يا و است د مجر روح آيا اينكه به است
كÇه نÇيست د مجر يعني است, همينطور هم آن ندارند ن معي جاي كه اينها امثال

دارد/ جسميتي نوع يك بلكه باشد بدن از خارج
ذ كÇر انسÇان وجÇود بÇراي كÇه مختلفهاي مراتب در اشراقيين فالسفة و عرفا
و ظاهري بدن همين است انسان بدن براي كه مرحلهاي لين او ميگويند: ميكنند
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حيات و ميكند زيست عالم اين در آن توسط به كه عنصري بدن است, مادي بدن
مثالي بدن مرتبه اين از بعد است/ ي ماد و عنصري بدن اين توسط به اينجا در او
در ما كه بدني مانند است, بدن اين از نمونهاي و مثل كه بدني يعني مثالي بدن است,
يÇا رفÇتهايÇم جÇا فالن به و كردهايم مسافرت كه ميبينيم خواب ميبينيم/ خواب
خواب در ما بدن اين كه درصورتي دادهايم انجام را كار فالن يا كردهايم  گردش
حركت ميبينيم ولي است نكرده هم حركت هيچ و خوابيده رختخواب در است,
ميدهيم خبر و ميبينيم هم را وقايعي اوقات بعضي حتي كرديم/ مسافرت  كرديم,
ايÇن صادقه)/ (رÅياي دارد صادق تعبير كه خوابهايي مانند ميشود هم واقع و
را آن عين كه هست گاهي و ميشود واقع هم مطابق ميافتد فاق ات گاهي كه است
شخص است ممكن هم را آن عين كه ميبيند را آن به شبيه صورتي گاه و ميبيند
بين از رفت, و آمد او پيش خواب در نفر يك كه ميبيند Âمث مرتبه يك ببيند/
تعبير يا و است مرده دوستش فالن Âمث كه ميرسد خبر ميشود كه هم بيدار رفت/
در و بكند ظهور انسان وجود در ديگري صورت به اينكه يعني (تعبير ميشود/
خÇبر و مÇاديت وضÇع بÇه مÇيگردانÇند بÇر Gبعد و ميبيند خواب كه انسان مخيلة
مرتبه ل او ديد/ خواب آله و عليه صلياهللا رسول حضرت كه همانطور ميدهند/)
از بعد و داد خبر را آن است, داده انجام حج و شده مسجدالحرام وارد كه ديد خواب
كه ديگري خواب بود/ واقع عين خواب آن كه شد واقع خواب آن عين سال يك
و است رسيده ما به كه است خوابهايي اينها البته شد/ واقع مدتها از بعد ديد
اين هم, سر پشت ميروند, او منبر باالي ميمون چهارده كه ديد خواب  گفتهاند/
و بÇاال مÇيرود ديگÇر يكÇي بÇاز پÇايين, بÇرميگردد و مÇنبر باالي ميرود يكي
خدمت جبرÄيل كه بودند متأثر و ناراحت خيلي حضرت شد كه بيدار برميگردد/
ه يÇبنيام تو رحلت از بعد كرد: عرض كرد/ تعبير را خواب آن و رسيده حضرت
نفر چهارده آنها و رفت خواهند باال تو منبر بر و كرد خواهند غصب را تو جاي
چون باالخره ميرفتند/ پيغمبر منبر باالي و كردند سلطنت خالفت نام به كه بودند
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مÇنبر و ميخواندند خطبه و ميرفتند منبر باالي ميخواندند خليفه را خود Gظاهر
بÇدن را اين حال هر به ميشود/ حساب تعبير اين بودند, كرده اشغال را حضرت

بدن/ اين از است مثالي و بدن اين از است نمونهاي يعني ميگويند, مثالي
اين نباشد حيات تا چون است, حيواني جان است, حيواني نفس آن از بعد
است انساني نفس آن, از باالتر ميگويند/ حيواني نفس را آن نميشود, پيدا وقايع

است/ من پروردگار فرمان از جزÄي روح بگو : 85 آية اسرا¾, سورة /1

ه يÇاله نÇاطقة نفÇس آن كه بي1 ر ر Öما Öن م Ôوح الر لÔق كه است, روح هم آن از باالتر و
ذ كر باال عالم تا يت ماد از انسان وجود براي كه است مختلفهاي مراتب اينها باشÇد/
پس بدن با روح ميگويند: بعضي اينكه به دارند ديگري اختالف باز حاال  كردهاند/
كه ميرسد مقامي به تا ميكند رشد هي تدريج به بعد و ميشود پيدا شدن جنين از
مدتي تا بشود, سوار درشكهاي كه شخصي به ميزنند مثال ندارد; بدن به اعتنا Âاص
اسب نتوانست و شد خسته اسب وقتي ميدواند, را اسب است سوار درشكه در  كه
هم آهسته و بدود نتواند اسب كه وقتي و ميدهد حركت آهستگي به را او بدواند را
پياده افتاده, كار از و شده خسته اسب ديگر كه ديد سوار درشكه و نميكند, حركت
هم, انسان روح هم, انسان وجود هم, انسان بدن حاال ميافتد/ راه خودش و ميشود
رو جواني ل او در اينها دارند, را اسبها حكم او قواي و دارد را درشكه آن حكم
زحÇمت و فشÇار ميدهد, حركت را اينها و ميروند ترقي به رو ميروند, بهرشد
خسÇته كÇمكم اسبهÇا ديگÇر آن از بÇعد ميكند/ ترقي هي روح اينكه تا ميدهد
سÇنش وقÇتي مÇيكند, يت دÇج هÇي ميروند/ آهسته ميروند, آهسته و ميشوند
ليه او قدرت همان و لي او رشد همان بتواند شايد ميكند يت جد بيشتر شد, زيادتر
اسب اين است, شده ضعيف ديگر قوا آن گذشته, نميشود/ ديگر ولي كند پيدا را
ديگر كه بهجايي تا ميرود آهسته ميرود, آهسته و شده خسته و ضعيف ديگر
آن بايستند, ميخواهند بمانند, ميخواهند و شده خسته خيلي اسبها اينكه مثل
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دانه مجر خودش و ميرود و ميشود پياده ميشود, خسته شخص اين خود وقت
ترك را بدن ميكند, رها را بدن و ميشود خسته بدن اين از انسان روح ميرود,

ميرود: باال عالم به دانه مجر خودش و ميكند
دوست بر تا كنم پرواز كه روز آن خرم

بÇزنم بÇالي و پÇر كÇويش سÇر هÇواي به
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

ندارد/ بدن اين به احتياجي ديگر Gبعد و است شده ن متكو بدن اين با ل او در
آلت و مقدمه اينها برسد, خود مقصود به او اينكه براي است وسيلهاي فقط اين

ميباشد/ شياركردن بهمعني گنابادي لهجة در /1

ايÇنها امثال و كوبيدن و آبياري و كولش1 به احتياج كه وقتي تا زارع Âمث است;
و ندارد احتياجي بيل به ديگر رسيد درو موقع كه وقتي دارد/ بيل به احتياج دارد,
ايÇن است/ ني عيÇم موارد در فقط او احتياجات ميگذارد, را بيل مياندازد, را بيل
¹جسماني دوثÔالح في Ôفسالن> ميگويد: كه است صدرالمتألهين مالصدرا, آخوند عقيدة
در او پيروان و بنسينا ابوعلي شيخ مانند ديگر حكماي /< ¹روحاني Ôكونت ¾قاالب في و
انسÇان جان و نفس نه, ميگويند: اشراقي مين متقد فالسفة بعض و مشا¾ حكمت
تعلق بهجنين روح گرفته, بدن به تعلق خدا امر به و است بوده هم Âقب و است قديم
و بÇدن اين و وجود اين در كه استعداداتي ليكن ميكند, رشد هي بعد و ميگيرد
و بهواسطه بايد كه است روح خود اصل, واال برسد بهفعليت بايستي هست روح

برسد/ مقصد به و بدهد انجام اوست منظور آنچه بدن اين بهوسيلة
جان اصل, كه ميگويند هستند روح د بهتجر قاÄل كه آنهايي همة حال هر به
بدن اين Âاص بكند, پيدا قدرت وقتي ميتواند كه دارد خالقيتي يك جان و است
Âمث ميكنند ذ كر كه همانطوري بكند/ ايجاد بدني اينكه يا و ببرد خودش با هم را
به فرمود هي توج بفرمايد رحلت ميخواست وقتي الم, عليهالس رضا حضرت براي
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به و فوري فرمود/ احضار را الم عليهالس جواد حضرت بزرگوارش فرزند و مدينه
هسÇتي? كÇي پÇرسيد: آمد/ جوانكي و شد باز در ديد لت ابوالص طرف¹العين يك
ايÇن حاال ميباشم/ عليالرضا فرزند جواد من كه فرمود مضمون اين به حضرت
جواد حضرت روحي قدرت كه بود بزرگوار دو آن روح كاملة قدرت چيست?!
حركت مكان و زمان مافوق خودش با را بدن آن يا كرد, ايجاد بدني خودش براي
پÇدر نÇزد آمÇد و كÇرد ايÇجاد بدني است, زياد او خالقة قدرت يا و آورد و داد
و محمد علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي دارد/ قدرت روح اندازه اين كه بزرگوارش

د) محم آل
و خدا و ه الهي ديانات از يكي به معتقد كه هستند آنهايي (مليين مليين ميان در
معتقدند سنت اهل متكلمين بيشتر هستند/ متكلمين هم اسالم در هستند/) پيغمبر
بÇلكه ندارد دي تجر روح ندارد, دي تجر يعني است جسم جز¾ هم روح اينكه به
در كÇه روغÇن مانند دارد سريان بدن در كه است رقيقي لطيف بسيار جسم يك
اما نميشود/ ديده جدا گانه ولي هست جايش همه در روغن ماست, هست/ ماست
ذغÇال در كه آتشي يا و ميشود جدا آن از روغن وقت آن ميزنند را آن وقتي
ديده ذغال در آتش آن وقت آن و ميشود آتش ميكنند روشن را ذغال است,
آتش همان باالخره نميشد?! ديده Âقب كه بود ذغال كجاي در آتش اين ميشود/
اينها گالب/ در بو مانند اينكه يا است/ كرده ظهور ذغال در كه دارد جسميتي هم
است اينطور چون و دارد, جسميتي اينطور انسان بدن در هم روح كه ميگويند

است/ بدن جز¾ و نيست بدن از جدا بنابراين پس
ميگويند: كه اشخاصي آن مانند عدهاي كه است شده سبب مختلفه عقايد اين
نيست, جدا گانهاي روح كه ميگويند آنها است, يت ماد فقط و ندارد دي تجر روح
پيدا بدن در كه است فيزيكي انفعاالت و فعل و رات تأث همان امروز اصطالح به
او بدن, رفتن بين از اثر در و دارد وجود بدن اين در كه است انرژي همان و شده
چيز ماديات از غير و است اصل,ماده اينكه به هستند قاÄل اينها ميرود/ بين از هم
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و مÇعادي هÇيچ و مردهايÇم و رفتهايم ديگر بميريم ما وقتي پس نيست/ ديگري
مÇنكر ÂÇاص كÇه هسÇتند طÇبيعيين و دهريين اينها, نيست/ اينها امثال و برگشتي
ندارد, وجود خدايي ميگويند: العياذباهللا و نيست داتي مجر ميگويند يعني دند, تجر
است/ انرژي و ه ماد همين و است ماده همين هست هرچه و ندارد وجود روحي
كÇه كسÇي HعÇواق دارد/ سÇريان و وجÇود ه, ادÇم فقط عالم اين در خودشان بهقول
ميكند; رد را خود تفكر طرز اين خودش باشد داشته عقل ا گر كند, فكر اينطوري
اين كه كسي پس دارد? جا انسان وجود كجاي در عقل چيست? عقل خود زيرا
بدن جز¾ كه عقل اينكه واسطة به است, خودش عقل منكر واقع در دارد را عقيده
حواس اين نميرسد/ آن به دست و نميشود ديده عقل بدن, جاي هيچ در نيست,
كه شخصي بنابراين پس نميكند/ احساس را عقل كدام هيچ داريم ما كه ظاهرهاي
عقل ا گر زيرا ندارد/ عقل يعني ميباشد خودش عقل منكر واقع در بگويد, اينطور
و نيست بدن جز¾ هيچوجه به عقل و است د مجر عقل خود كه ميفهميد ميداشت
چون نميشود شنيده روح نميرسد/ او به دست و نميشود ديده بدن جاي هيچ در
فكر و عقل كه كسي هر كنيم, دقت ا گر بنابراين پس بشود/ شنيده كه ندارد صدايي
عالم اين مافوق كه هست دي مجر ميگويند كه آنهايي يعني باشد داشته صحيحي
عالم ميگويند: كه كساني يعني ميكنند رد را يت ماد عقيدة را, تفكر طرز اين است
آنÇها است, عÇالم اين بر مهيمن و مسلط او كه هست عالم اين از باالتر دي مجر
است بوده Âقب كه همانطور و نيست فنايي روح براي باالخره اينكه به ميگويند
النÇفس كÇه است شÇده احÇداث بÇدن ايÇن با كه همانطور يا بود/ خواهد هم Gبعد
بÇه مÇجبورند ايÇنها دارد/ بقا Gبعد ولي روحاني¹, تكون فيالبقا¾ و جسماني¹ فيالحدوث
عالم, آن در كه هست ديگر عالمي هم باز ميرود عالم از وقتي كه بگويند اينكه
توحيد جنبة نظر از ما ميگوييم/ معاد ما را اين كه ميكند حركت و ميكند سير روح
غايت و علت و سبب بدون را كاري هيچ خداوند باالخره كه چون ميگوييم را اين
بدون خلقتي يا و دهد انجام كاري خداوند كه نيست ممكن نميدهد/ انجام نتيجه و
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بيافريند/ فايده بدون و نتيجه
هيچ او روح بميرد انسان وقتي و هست عالم اين در روح فقط بگوييم ما ا گر
و خورد جز دارد فايدهاي چه عالم اين به و دنيا اين به آمدن ديگر پس ميشود,
كه است اين مثل درست دارد? فايدهاي چه ديگر رات مكر سلسله يك و خورا ك
وارد بياورند طرف اين از را چغندر كه بكند اختراع كارخانهاي نفر يك بگوييم ما
قÇندي نه ديگر مزبلهها, به بريزند را چغندر تفالة طرف آن از و نمايند  كارخانه
هÇيچ عÇاقلي, هÇيچ آيÇا بگÇيرد/ قرار كلي استفادة مورد تفالهاش نه و باشد داشته
ايجاد را قندي كارخانة وقتي مهندسي نه/ ميكند? كاري چنين يك عاقلي, مهندس
كÇارخÇانه آن شكÇر و قÇند از كÇه است اين براي فقط مقصودش و منظور ميكند
اسÇتفاده براي هم را تفاله و ميكند استفاده انسان را شكرش و قند شود/ استفاده
عÇقلش كÇه باشد اينطور بشري و ظاهري مهندس وقتي پس ميبرند/ حيوانات
عÇقاليي حقيقي مقصود يك و غايي منظور يك Hحتم بايد اينكه به بكند حكم
جهت بدون را انسان است همه مافوق كه خداوندي ديگر است معلوم باشد, داشته
خا ك, زير به ببرد طرف آن از و عالم اين به بياورد طرف اين از كه نميكند خلق
ميگوييم ما كه است اين چيست? براي عالم اين و ميكند پيدا فايدهاي چه پس
بشود/ ا مهي اينجا در انسان روح اين كه باشد صعودي سير بايد و باشد حركتي بايد
به فشار هي و ميشود رو و زير هي و ميكنند كارخانه وارد كه چغندري آن مانند
شكر طرف آن از باالخره اينكه تا ميرود مختلف دستگاههاي به ميآيد/ وارد آن
حيوانÇات براي هم تفاله از و بيايد بيرون قند باالخره طرف آن از بيايد, بيرون
و بشÇود رو و زير هي باشد, عالم اين در بايد هم انسان روح حاال شود/ استفاده
يا شكر آن اصلش كه برسد بهجايي تا بشود پيدا برايش بايد تغييرات و الت تبد
روح آن كه بشود پيدا او از باالخره قند و شكر آن ميخواهيم, ما كه بشود قندي
ندارد, هم قند چغندر تفالة آن به احتياج ديگر باشد آنطور وقتي و است حقيقي
حتي و ميشود ا مجز هم كارخانه از هم بعد و ميريزند حيوان پيش هم را تفاله آن
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به ندارد, دنيا اين به ه توج ديگر انسان روح يعني ندارد/ كارخانه به هم ه توج ديگر
هي تا بكند سير و باشد عالم آن در بايد كه باالتري عالم به است, رفته ديگري عالم
باز بكند, حركت بايد قند ميبينيم/ را قند همان كه همانطور برسد, باالتر مقام به
بÇاز ميشود, روح ميشود, عقل باز ميشود, انسان بدن جز¾ نميماند, قندي در
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي ميشود/ پيدا ديگري تكامل يك
كÇه هست عÇالم ايÇن خالق كه كاملي عقل آن الزمة عالم, خلقت الزمة پس
بلكه نشود, عالم اين به ا كتفا باشد, موجودات در حركت كه است اين باشد, خداوند
دارند, اختالفاتي حكما با مليين اينجا در ليكن باشد/ آن از بعد هم ديگري عوالم
فقط برگشت, يعني معاد اين كه ميگويند بعضي است/ شده پيدا مختلفه عقايد يعني
كÇه اشÇخاصي آن جÇدا گÇانه/ جسم و نيست جدا گانه روح ديگر است, جسماني
ميگويند است انسان خود وجود در كه است لطيفي جسم يك هم روح كه ميگويند
هم روح اين خا ك, زير رفت بدن كه وقتي يعني است/ جسماني هم معاد اينكه به
و مÇيشود حشر او با هم بعد و ميرود خا ك زير به او با است لطيفي جسم  كه
در آنچه كه كردهاند اشكاالتي هم اين دربارة كه ميكند خلق را آن عين خداوند
امثال و برنميگردد ه قو و استعداد به ديگر بشود پيدا كه فعليتي يعني هست اينجا

كردهاند/ اشكاالتي كه اينها
هسÇتند, اسÇالم در كه متكلميني سنت, اهل ظاهر متكلمين يعني مليين ولي
نيست/ جسماني غير معاد است/ جسماني فقط معاد اينكه به معتقدند آنها بيشتر
شد پهن و منتشر هم خا ك و خا ك زير رفت كه جسم نه, ميگويند: فالسفه و حكما
از و ميپوسد هم استخوانش حتي ميشود/ خا ك سال چندين از پس جسم اين يعني
محال آن و ميكند خلق مرتبه دو را اين عين كه ميشود چطور پس ميرود, بين
و عرفا همة و نيست جسم به و است روح به فقط معاد ميگويند: كه است اين است/
خواجه طوسي, شيخ دمرتضي, سي مفيد, شيخ مانند شيعه متكلمين و فقها بزرگان
جناب و همداني قرگزلو جعفر محمد حاج مرحوم مانند عرفا و طوسي نصيرالدين
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عÇرفاي از ديگر بسياري و جليلشان فرزند و سلطانعليشاه سلطانمحمد مال حاج
مÇا ولي بÇوده سÇنت اهل از ميگويند بعضي كه غزالي حجتاالسالم بلكه بزرگ
مذهب غزالي, احمد شيخ برادرش, توسط به و درآمد تشيع به آخر در كه ميگوييم
آخرين سرالعالمين, كتاب كه گرديد سلوك در وارد و شد شيعه و پذيرفت را تشيع
قÇاضي حÇلبي, است, كÇعبي سنت اهل بزرگ متكلمين از است, دليل او, تأليف
معاد, كه معتقدند ولي متكلميناند از كه هستند هاي عد اينها, امثال و دبوسي ابويزيد
كه چون دارد, حركتي دارد, سرياني هم روح چون جسماني هم و است روحاني هم
و ثواب Hحتم بايد كه است اين است, شده واقع و انجام بدن اين ط توس به اعمال
است, عادل خداوند كه معتقديم ما چون يعني باشد/ بدن همين توسط به هم عقاب
Öل مÖعي Öن مف كه ميبيند, را اثرش بكند نيكي كار وقتي كس هر است, حكيم خداوند

/7 Ç 8 آيات زلزال, سورة /1

1/ Ôه ري G ر ش ̧ ذرَّ قالÖث م ÖلمÖعي Öن م و Ôه ري GرÖيخ ̧ ذرَّ قالÖث م
توي كه چيزهايي (همان ه ذر يك سنگيني اندازة به ه, ذر يك كس, هر يعني
كوچكي خيلي ريز چيز يك ميگويند/ ه ذر را اينها ميكنند حركت ميبينيم آفتاب
بكند نيك كار اندازه آن به ميگويند/) ه ذر هم را اليتجزي جز¾ اتم, اصطالح, به
ميبينيم ما و ميبيند را اثرش باز بكند هم بد كار اندازه همان به و ميبيند را اثرش
را نÇتيجهاش و مÇيكنند خÇوب كÇارهاي كÇه هسÇتند اشخاصي بسيار عالم اين در
كه بگوييم ما پس دارند, صدمه دارند, رنج دارند, گرفتاري هم آخر تا نميبينند,
را نÇتيجهاش مÇيفرمايد: كÇه شده چطور اينكه يا نيست? عادل خداوند العياذباهللا
و اثر و ميكنند بديها كه هستند بسياري يا نديدهاند? كه شده چطور پس ميبينند,
مÇا كÇه است اين هستند/ اينطور خيليها نميشود, معلوم عالم اين در نتيجهاش
جايي يك در باالخره طبيعت جريان اين در اينكه به ميكند حكم عقل كه معتقديم
اين در اينجا, در جاني, يا قاچاقچي نفر يك كنيم فرض كه همانطور ميكنند/  گير
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گيرش ا گر باالخره بفروشد, قاچاق مرتبه چندين يا بكند جنايت چندين مملكت
گيرش باالخره ميرود كه ديگر مملكت آن به آخر, در نكنند, پيدايش و نياورند
و مÇيرسانند جÇزايش بÇه و مÇيكنند دسÇتگير را جÇاني آن بÇاالخره مÇÇيآورند,
فرض بر حاال ميگيرند/ هم را بينالمللي قاچاقچيهاي ميگيرند, هم را قاچاقچيها
نبينند, را خودشان اعمال نتيجة بعضيها باشد, دنيا مملكت اين كه عالم اين در هم
همانطور ميبينند/ را نتيجه عالم همين در Hغالب اال و ميبينند را نتيجه عالم آن در
راحت بÇودند قÇاتلين كÇه هÇمانهايي مگر ماندند, آرام آنها مگر كربال ة قضي در
براي كه ديگر يكي آن يا رسيد? او به ري ايالت ري, ايالت براي آمد آنكه شدند?
بين از همهشان كه نكشيد طول بيشتر سال سه نه, دادند? جايزه او به آمد, جايزه
است كم ما صبر شدند/ گرفتار وضعي بدترين به كدام هر و رفتند بين از همه رفتند,
كه هست گاهي ولي ميبينند/ را خودشان اعمال جزاي Hغالب عالم همين در اال و
در كه هست ديگري عالم باالخره نداريم/ ه توج ما يا و نميبينند را اعمال نتيجة
برگشت ميگوييم, معاد را اين و ميشود معلوم هم بد ميشود, معلوم هم خوب آنجا

است/ روح به كه ميگويند آنها ميگوييم/
اينكه به معتقدند همه شيعه بزرگان و عرفا گفتيم, كه همانطور ما بزرگان ولي
متكلمين مثل كه تنها جسم نه دو, هر جسم به و روح به يعني است جسم به معاد
كارهايش بدن اين توسط به روح چون يعني جسم, به هم و روح به هم سنت, اهل
يكديگر با هم آنها باز ببيند/ را اعمالش نتايج بدن همين توسط به بايد داده انجام را
روح كÇه مÇيگويند آنها تناسخيها, البته هستند هاي عد يك يعني دارند اختالف
ولي ميگردد; بر دنيا همين در ميگويند: آنها ولي بدن, به ميگردد بر و است قديم
است, عالم اين از غير هست روح برگشت آن در كه عالمي آن نه, ميگوييم: ما
مافوق بهشت اينهاست, مافوق و نيست زمين نيست, عالم اين نيست, ماده عالم
يÇا بهشت به ميگردند بر عالم آن در و است عالم اين از غير جهنم و اينهاست

است/ قسمت اين در هست تناسخيها با كه اختالفي كه است اين جهنم/
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باز روحاني, هم و است جسماني هم معاد اينكه به معتقدند كه هم اشخاصي آن
هÇمين مثل نيست, جسم همين عين ميگويند: هاي عد يك دارند/ اختالف هم با
و است همين ميگويد ببيند را او شخصي ا گر كه است بهطوري يعني است, جسم
است, جسÇم همين عين فرمودهاند, ما بزرگان آنچه باز ولي ندارد/ اختالفي هيچ
د) محم وآل د محم علي همصلالل) بفرستيد/ صلواتي ميشود/ داده برگشت جسم همين
از نÇفر دو و بÇود شÇريق بÇن اخنس داماد كه ابيربيعه بن عدي مينويسند:
و ميآمدند Hمرتب بودند, هم حضرت همسايههاي از و پيغمبر دشمنان از و اشراف
مرا خدايا, كرد: عرض كرد, دعا حضرت كه است اين ميكردند/ اذيت را حضرت
ابيربيعه بن عدي شدند/ كشته جنگ در دو هر و بده, نجات همسايه دو اين شر از
و حÇضرت جلوي آورد را پوسيدهاي استخوان و حضرت خدمت آمد روز يك
دست بÇه بÇعد و ميكند زنده را اينها خداوند كه گفتي تو و ميگويي تو كه  گفت
پاشيد/ هم از و شد خا ك بود, شده پوك بود, پوسيده چون كه طوري به  گرفت
هم را تو و ميگرداند بر را اينها خداوند و هست هم همينطور بله, فرمود: حضرت
خÇدا Á او كÇه شÇد نÇازل باره آن در سوره اين وقت آن فرستاد/ خواهد جهنم به
بÇه گفتهانÇد: بعضي كردهاند/ اختالف "ال" كلمة در كه ¹ ي×مقÖال م Öويب Ôم سÖقÔا ال ميفرمايد:
الي گفتهاند: بعضي و است تأ كيد براي "ال" اين كه گفتهاند بعضي است/ نفي معني

Ôم سÖقÔا نيست/ ميگويي تو كه اينطور يعني نه, يعني باشد نفي ا گر يعني است زاÄده
قيامت/ روز به ميخورم قسم يعني ¹ ي×مقÖال م Öويب

مالمتكننده كه نفسي آن به ميخورم قسم كه ¹ ام اللَّو× سÖالنَّفب Ôم سÖقÔا ال همينطور
است/ كننده مالمت كه باشد مطمÃنه و اماره نفس بين امه لو نفس از مقصود است/
نفس را, خودش است كننده مالمت عالم آن در نفسي هر نه, ميگويند: بعضي ولي
اين از بيشتر چرا كه ميكند مالمت عالم آن در هم مطمÃنه نفس حتي نيز, نيكان
مالمت را خودش هم اماره نفس آن ببيني/ را نعمتها اين كه نكردي نيك  كار
كه ميكنند مالمت را خودشان عالم آن در همه پس كردي/ بد كار چرا كه ميكند
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آيÇه ايÇن در امÇه لو نفس كه گفتهاند بعضي گفتهاند/ اينطور بعضي را امه لو نفس
ميكنند? را كارها اين چرا كه را ديگران ميكند مالمت كه است مطمÃنه نفس همان
قيامت روز به اندازه اين من يعني قيامت روز به ميخورد قسم خداوند كه است اين
قيامت روز در كه امه لو نفس به اندازه اين و ميخورم قسم آن به كه ميدهم اهميت
واقع امر اين كه ميخورم قسم تا دو اين به ميخورم, قسم ميكند, مالمت را همه

شد/ خواهد
را استخوانهايش ما كه ميكند گمان انسان آيا : Ôه ظام ع ع مÖجن Öن َّÇل  

ا ÔسانÖن اÖال Ôب سÖحيا
حÇتي ايÇنكه بر ميتوانيم هستيم, قادر چرا, : رين قاد بل×ي چرا, كرد? نخواهيم جمع
استخوانهاي اينكه نظر از گفتهاند: بعضي بدهيم/ قرار خودش مطابق را انگشتانش
است; مشكل دارد, كوچكي و دقت نهايت و است ريز و كوچك خيلي انگشتان
پيدا استخوان دررفتگي و شكستگي و ميخورد ضرب پا يا دست وقتي Hغالب حتي
خيلي ريز استخوانهاي اينكه براي چه? براي ميشود/ خوب دير خيلي ميشود
تشريح در كه بهطوري است/ مشكل خيلي آنها كردن جابهجا مرتبه دو و دارد زياد
بيست انگشتان, تا بازو از و دارد استخوان سي دست, انگشت ده فقط مينويسند:
چندين پا ساق يا دارد استخوان هشت و بيست پا انگشتان يا و استخوان چهار و
Hمخصوص هست هم ريز خيلي اينها است/ شده وصل هم به اينها كه دارد استخوان
متفكر, مغز ميگويند و است تفكر مركز واقع در كه مغز جمجمه ولي انگشتان, در
استخوان تا سي انگشتان اما دارد, استخوان تا شش است انسان اعضاي اشرف و
دارد, ريز خيلي استخوانهاي كه هم را انگشتان اين حتي ما ميفرمايد: خدا دارد/
اينها اشارة تمام قسمتها ساير به رسد چه تا بكنيم درست ميتوانيم هم را آنها
است اين آدميزاد مقصود , Ôه ماما رÔجÖفيل Ôسا×نÖن اÖال ÔريدÔي Öلب ميفرمايد: كه است اين براي

نيست/ قيامتي ميگويد كه خالفها در و فجور و فسق در باشد آزاد  كه
كي قيامت روز كه ميكند سÆال يعني ; ¹ ي×مقÖال Ôم Öوي ان×يا ÔلÃ Öسي ميپرسد: وقت آن
Ôم Öوي آن ايَّ يعني: "آن" و "اي" از است مركب لفظ ان×يا كه زماني, چه و كي است?
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است شده اي×ان وقت آن قيامت? روز است آن چه و است زمان چه يعني ; ¹ ي×مقÖال
است كÇي كه ميكنند سÆال : ¹ ي×مال×ق Ôم Öوي ان×يا ÔلÃ Öسي است) استفهام و سÆال براي (اي×ان

قيامت? روز
ÖلÔق Õميم ر يه و ظ×ام عÖال يحيÔي Öن م ق×ال , ÔهقÖلخ ي سن و Âث م لن×ا ب ر ض و كه ديگر آية آن يا و

/77 Ç 79 آيات ي×س, سورة /1

بعضي باز كه ميزنند مثلي ما براي يعني عليâم/1 قÖلخ لÔكب وÔه و ̧ رَّ م ل اوَّ اها شÖن 

ا âالَّذي يÔحÖييâها
بÇيبن Ôا مÇيگويند: بÇعضي و خاوالم) فتح (به جمحي خلف ¹بن امي كه مينويسند
بزرگان از كه نفر سه اين از يكي عاصبنواÄل; ميگويند: بعضي و جمحي خلف
ابوجهل و خلف ¹بن امي و عاصبنواÄل مينويسند: كه كردند سÆال بودند مشركين
و هÇم دور بودند نشسته مشركين سران از نفر چند و جمح بن خذاق¹ وهببن و
و ميكنم مباحثه او با و ميروم االن من گفت: بي Ôا يا ¹ امي آمد/ كه ديدند را پيغمبر
مردهاي پوسيدة استخوان يك و آمد وقت آن ميكنم/ محكومش ميكنم, مغلوبش
حضرت ميشوند? زنده اينها كه ميگويي تو آيا گفت: و جلو آورد و برداشت را
من ميشوند زنده اينها بگويي تو هم هرچه گفت: ميشوند/ زنده البته بله, فرمود:

نميكنم/ باور
ما براي يعني ; ÔهقÖلخ ي سن و Âث م لنا ب ر ض و شد: نازل آيه اين كه بود جهت اين از
يعني است/ بوده چه كه كرد فراموش خودش و را استخوان همين مثل زد, مثلي
عالم مختلفة ذرات از شايد هم آن حتي كه نطفهاي مادة يك بودهاي? چه تو ابتدا
از را گندمش باشد, دورتر فرسخ صد از آن از يكي است ممكن باشد/ شده تشكيل
از را ميوهاش بياورند, ديگر جاي از را آبش باشند, آورده طرفتر آن فرسخ هزار
ايÇن بعد ميشود/ پيدا ماده اين وقت آن و ميخورد را اينها بياورند, ديگر جاي
ميشود جنين به تبديل ميشود, مضغه به تبديل ميشود, علقه به تبديل چطور ماده
مÇيآيد بÇهدنيا وقتي بچه آن ميآيد/ بيرون و ميآيد دنيا به طفلي صورت به و
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خÇود نÇجاست بÇه دست و نÇميكند احسÇاس را خودش نجاست حتي نميفهمد;
كÇه مÇيكند رشد او عقل بهطوري و ميشود شعور و عقل داراي اين بعد ميزند/
فكر آخر كجاست? از اين ميبرد/ آسمان به موشك و ميرود و ميسازد موشك

ب ر ض و بشود/ ايجاد Gبعد آنكه از است مشكلتر كه اوليه خلقت اين ببينيد, و بكنيد
است!? پوسيده كه درحالي ميكند زنده و خلق را استخوانها كي : ÔهقÖلخ ي سن و Âث م لنا
است, كرده انشا¾ كه كسي آن را آن ميكند زنده بگو : ̧ رَّ م ل اوَّ اه×ا نشا الذي يÔحÖييâها قÔل
هر و ميداند را راهي هر و داناست خلقي هر به او مرتبه, ل او در است كرده ايجاد

/ 80 آية ي×س, سورة /1

از شÇما بÇراي كÇه كسÇي آن :1Gن×ار ر ضÖخاÖال رج الشَّ نم ÖمÔكل لعج âلَّذي ا ميداند/ را خلقي
به درختهاست, تمام يا او ظاهر صورت اين حاال كرده/ روشن آتش سبز درخت
معذلك است, تر درخت است, سبز درخت ميخورد, آب درخت اينكه واسطه
در آتش و آب كه ميشود چطور ميگيرند/ آتش آن از ميكنند, روشن هم را آن
هÇاي نام به است درخت دو مورد در اينكه يا و ميشوند? جمع جا يك در هم,
چون بود, درخت تا دو عربستان بيابانهاي در عين)/ فتح (به عفار و مرخ درخت
آن از شÇاخه يك و درمÇيآوردند ايÇن از شاخه يك نداشتند آتشزنه Hغالب  كه
و درميآورند اين از شاخه يك مÆنث/ عفار و است مذكر مرخ ميگفتند: درخت,
اين از ميچكيد, آن از آب درميآوردند را شاخه وقتي حتي آن/ از شاخه يك
كه را شاخهاي كه ميشود چطور اين آخر ميشد/ پيدا جرقه ميزدند هم به طرف
پس ميچكد? آب ديگرش طرف از و ميشود پيدا آتش طرفش يك از ميبرند
ميتواند است, محاالت از كه درصورتي ميكند جمع آتش و آب بين كه كسي آن

د) محم وآل د عليمحم صل (اللهم صلواتيبفرستيد/ بكند/ هم را اينكارها
كه است اينطور Hتقريب است, رسيده اخبار از بسياري در كه همانطور البته
اصليه اجزاي هم اصل و هستند حاضر و متمركز صدر, اطراف در اصليه اجزاي
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يا و ميشكند پايمان ميخوريم, صدمهاي يك كوچكي در ما اينكه دليل به است;
خÇط همان Âمث اثرش ولي ميشود; خوب بعد و ميخورد ضربهاي كوچكي در
كÇه درصÇورتي پÇيداست/ واضÇح و روشن بهطور شده كشيده كه جراحي چاقوي
ناخنها ميبينيم ما نيز و است كرده تغيير استخوان ي حت است, رفته بين از  گوشت
ظرف در ميگويند: ميآيد/ جايش ناخن باز ميرود بين از هي و ميرود باال هي
انتهاي از بهتدريج همينطور ميرويد; بهتدريج و ميرود بين از ناخن تمام ماه سه
از همه ولي ميرويد; كه ميكشد طول ماه سه اينجا تا اينجا از يعني آن, ل او تا ناخن
صدمه پايم Âمث كوچكي در من ميگويد: انسان كه همانطور وقت آن رفته, بين
رفته, بين از گوشتت خوردهاي, صدمه كه تو بنابراين هست/ اثرش اين و خورده
كه صورتي در هماني? تو چطور پس رفته, بين از استخوانت رفته, بين از پوستت
كه است كوچك بچه همان ساله هشتاد هفتاد شخص آن كه است همين واقعيتش
از او است, ديگري اين كه نميگويد هيچكس و بود خورده صدمه پايش كودكي در
جامع كه صي تشخ و شخصيت آن پس چيست? پس است/ ديگري اين و رفته بين
مÇا ا گÇر اينكه براي ميكند/ خلق خداوند را او ميماند, باقي او است مراتب اين
توبه آنكه از بعد و كرده توبه Gبعد وقت آن كرده گناه سالگي سي در كسي بگوييم
دعا و كرده سجده و كرده عبادت دست همان با و كرد توبه بريدند, را دستش  كرد
هÇمان آيا است/ رفته بين از و پوسيده دست اين بريدند, را دستش بعد و  كرده
رفته خا ك زير يا و پوسيده يا خورده, حيوان فالن كه را دست آن يا است? دست
دست بدون آيا است, خورده ديگري را آن و رفته و شده نبات جز¾ و شده خا ك و
با او آخر, خوب بكنند, خلق را او دست بدون ا گر دست? با يا ميكنند خلق را او
خلق را او دست با ا گر و بگيرد, اجر بايد و كرده سجده كرده, عبادت دست اين
يا است/ بوده رفته بين از دستش و است نداشته دستي موقع آن در كه او ميكنند
ميدهند ثواب را او دست آن با آيا باشد, كرده گناه دست آن با است ممكن اينكه

هست/ و ميآيد پيش اشكالها اين كه است اين نه? يا
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عين كه است موجوديت و ص تشخ آن به حشر در اصل بگوييم: ما وقتي ولي
خداوند و است محفوظ خودش جاي سر بدن اصليت آن ولي است, بدن همين
وقÇتي كÇه بÇدني هÇمان يÇعني ميگردانÇد, بر را آنها خداوند ميكند, خلق را آنها
اوست; بÇدن ايÇن است, هÇمان است, شÇخص آن ايÇن داشت, بود, هم  كوچك
بÇاز هست كÇه هÇم سÇاله نÇود اوست, بÇدن مÇيگويند: باز باشد كه هم هفتادساله
كوچكي پاي همان اوست; پاي اين اوست, دست اين اوست, بدن اين ميگويند:
همان هم بعد ميشود, حساب او پاي باز شده بزرگ كه حاال داشته كوچكي در  كه
درك البته ميكند/ ايجاد را همان ميكند, خلق را همان هست او دنبالة كه صي تشخ
بهمثال بايد و ميباشد دقيق بسيار مطلب و است مشكل خيلي وضوح بهطور مطلب

نمود/ نزديك ذهن به
خارج در مرتبه چندين كه پيله كرم بفهمند: همه اينكه براي واضحتري مثال
به ميكند شروع كه چهارمش خواب از بعد رسيد آخر به وقتي پيله كرم زدهام, مثال
در كÇرم خود و ميشود پيدا پيله اينكه تا ميتند مرتب و ميتند كرم اين تنيدن,
براي است قبري پيله اين ميكند, پيدا او براي را قبر حكم پيله اين است/ پيله داخل
مÇيآيد, بÇيرون و مÇيكند سÇوراخ را پيله كه ميبينيم روزي چند از بعد كرم/ آن
و درآورده پر كه پروانه اين ببينيم ميخواهيم حاال ميآورد/ در پر ميشود, پروانه
عÇين ا گÇر نه? يا است پيله كرم همان عين پروانه اين آيا ميگذارد تخم هم بعد
آن ولي دارد, پر و بال حاال اين است/ كرده فرق Gظاهر ميبينيم خوب كه اوست
دارد/ را پروانه شكل و است كوچكتر حاال و بود بزرگتر موقع آن نداشت, پر موقع
فرق Gظاهر ميبينيم كه اوست عين ا گر بود/ كرم اين داشت, را كرم شكل موقع آن
كرم پيله آن توي كه ببينيد بكنيد پاره را پيله وقتي بايد پس اوست غير ا گر دارد,
همان نيست, آن در چيزي هيچ نيست, كرمي پيله داخل در كه صورتي در هست,

كه: است رفته باالتر عالم به و آورده پردر شده, زنده آمده,  كرم
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بردوست تا كنم پرواز كه روز آن خوش اي
بÇزنم بÇالي و پÇر كÇÇويش سÇÇر هÇÇواي بÇÇه
اين كه بگويد كسي ا گر حاال ميكند/ پرواز و آمده بيرون قبر از كه است كرم اين
ا گر گفتيم كه همانطور اينكه واسطة به گفته بيخود است, پيله كرم آن از غير پروانه
تÇخم پروانه همين نيست/ آن در چيزي ديگر كه ميبينند بشكافند را پيله داخل
هÇمان باز ميشود, زنده ميكنند, گرم ميبرند ديگر سال را تخم همين ميگذارد,
ميشود? پيله كرم ميگذارد كه تخمي چطور نيست, كرم ا گر آخر ميشود/ پيله  كرم
آمده باالتر عالم به پروانه آن است/ پيله كرم همان عين پروانه اين بنابراين پس
پيله داخل يعني خودش قبر داخل در موقع آن آمده/ وسيعي محيط يك به است,
همصلالل) بفرستيد/ صلواتي است/ آمده باالتري عالم به است, شده باز كه حاال بود,

د) محم وآل د محم علي
بÇاشد/ مÇعاد ايÇن و باشد حركت اين اينكه به دارد مالزمه تكاملي سير پس
اصÇطالح بÇه را مأ كÇول و آ كÇل شÇبهة قضية و بگيرند ايراد خواستهاند بعضيها
صÇالحي, انسÇان بشود, حيواني خورا ك انساني ا گر كه ميآورند پيش خودشان
توحيد دين برخالف او كه بشود هستند آفريقا در كه انسانهايي بعض خورا ك
را آنÇها صÇورت ايÇن در بÇاشد, عÇقاب مستوجب كه فاسده اعمال داراي يا باشد
شخص آن كه آيد الزم كنند حشر دومي جز¾ را اعضا ا گر ميكنند? حشر چگونه
يا نيست/ او بدن جز¾ اخيره فعليت در شود حشر لي او با ا گر و گردد معاقب صالح,
قرار زميني در خا ك آن و شود خا ك او جسد و برود بين از بدكاري شخص ا گر
حقيقت در بخورد صالحي شخص زمين, آن محصول از و شود زراعت و  گيرد
موقع در ميگردد, مÆمن شخص بدن جز¾ كافر يا فاسق شخص آن اعضاي بعضي
كدام جز¾ و ميكنند زنده د مجد را آن چگونه و ميشود حشر ترتيب چه به حشر
شخص بدن جز¾ اخيره فعليت در شود حشر ل او بدن جز¾ ا گر ميدهند? قرار بدن
نيست, گناهكار دومي اين شود خلق دوم جز¾ ا گر و ميباشد, است دوم كه صالح
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ميشود? چطور پس داده انجام نيك كار دست آن با نكرده, معصيت دست باآن
خÇلق او است, ل او شÇخص آن بÇه مÇربوط كÇه تي خصيÇش همان ميدهند جواب
بÇدن, آن است/ بÇاقي سرجÇايش بدن آن اوست به مربوط كه بدني آن ميشود,
و ميرود همه كه است جزÄياتي اينها و است باقي خودش جاي سر و است موجود
محلي يك در كنيم فرض Âمث اينكه بهدليل ندارد/ تي اهمي و است ل تبد و ر تغي در
يك را تزÄينات اين ا گر حاال تكيه, عنوان به باشد زيادي تشريفات و تزÄينات
بردارند را ساعت بردارند, را پردهها بردارند, را فرشش وقتي Âمث بردارند, مرتبه
و تÇزÄينات آن ليكÇن است تكÇيه نÇه, نÇيست? تكيه اينجا كه ميگويد هيچكس
شخصيت جز¾ نيست, شخصيت در داخل اضافات و است شده برداشته اضافاتش
اصÇل و وجÇود اصÇل در تأثÇير عÇوارض پس است; عوارض جز¾ اينها نيست,

ندارد/ شخصيت
اصلش يك ميشود خدا به دعوت كه ه حق اديان تمام در كه است جهت اين از
بÇاشد/ برگشت كه است معاد به اقرار است, معاد ديانت اصل سومين است, معاد
كه عالمي همان به برگشت يعني است; بهاصل عود همان معاد چه? يعني برگشت
آن در منتها است/ آمده عالم آن از كه ميرود عالمي به است, بوده آنجا در روح
اينجا از كه كودكي طفلي, مانند بود نرسيده فعليت به استعدادش هنوز آمده كه موقع
دانشگاه ميرود, دبيرستان ميرود, مدرسه ميكند, تحصيل ميرود ميكند حركت
است اين فرقش چيست? فرقش خودش/ ل او محل همان به گردد برمي و ميرود
را تحصيالتش و رفته حاال نرسيده, فعليت به استعدادش هنوز بوده, بچهاي ل او  كه
است/ اصل به عود پس است, برگشته خودش محل به و گرفته دانشنامه داده, انجام
و رسيد فعليت به Gبعد بود نرسيده بهفعليت استعدادش ابتدا در روح آن يعني معاد
فÇعليت يÇا و است سÇعادت فÇعليت يÇا فÇعليت حال, خودش/ بهاصل برميگردد
توحيد به تنها اوليا و انبيا و است/ بوده خودش وجودي استعداد چه هر شقاوت,
چون يعني هست, هم نبوت به اقرار توحيد الزمة فرمودهاند: بلكه نكردند, دعوت
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خÇودش بÇايد پس مÇيكنم/ دعÇوت خÇدا به را شما من ميگويد: است نماينده او
هست/ هم او به اقرار الزمهاش پس باشد داشته نمايندگي

خدا منكر ا گر نبوديم, د موح ما ا گر نگفتيم, ا گر ما حاال ميگويند: آنها ولي
نيست, عالم اين از غير عالمي گفتند: مشركين كه است اين ميشود? چطور بوديم
در نكنيد خيال نكنيد, عالم اين به ا كتفا نه, ميفرمايند: انبيا ولي نيست/ معادي عالم
آن در هم را عمل نتيجه كه بدانيد نه, نميماند/ ديگر كرديد كه كاري هر عالم اين
آن در اصلي نتيجه باز ببينيد را عمل نتيجة هم عالم اين در فرض به ميبينيد/ عالم
هÇم آن كÇه جÇهنم دركات يا و مختلفه بهشتهاي بهشت, مراتب يا است/ عالم
و رفتار مطابق خداوند را كسي هر كه جهنم از است مختلفهاي دركات و طبقات
كه همانطور ليكن است, اين به آنها دعوت پس ميدهد/ جهنم يا بهشت عملش
منهيات در شرع, خالف در اينكه براي انسان ; Ôه ماما رÔجÖفيل Ôان نÖس×  Öاال ÔدâريÔي بل ميفرمايد:
آن گفت: ميتوان واقع در پس ميشود/ قيامت منكر باشد, آزاد امر خالف در و
در ل توغÇم و ندهد انجام را دستورات و بكند رفتار امر خالف بر Hواقع كه  كسي
ازياد Hحقيقت است, كرده فراموش را معاد كه است اين مثل واقع در بشود, معاصي

است/ فرموده وعدهاي چه و داده دستور چه خداوند كه است برده
غفلت آنها از خداوند اينها امثال و هستند النار في دينخال كه آنهايي فرموده:
رفÇتار خÇالف بر كه كردهاند غفلت قدر اين آنها كه است جهت اين از و نكرده
به معتقد Hواقع ا گر ميكنند/ دشمني الم عليهالس علي با و ميآيند وقت آن ميكنند,
بÇاشند, مÇعاد به معتقد و باشد داشته واقعيت Hواقع آنها عقيدة ا گر و باشند اسالم
مÇيگويند: اينكه واسطة به بردارند; الم عليهالس علي دامن از دست نيست ممكن
آنها ولي ميكنند/ هم را عالم آن فكر هست, عالم اين از غير ديگري عالم باالخره
كه باشيم نداشته ننگ ولي برويم جهنم به كه حاضريم ما الالعار, النارو نه, ميگويند:
مÇا از كه علياي است, كوچكتر ما از كه علي بزنيم/ علي دامن به دست و برويم
برويم ما وقت آن دارند, دشمني او با مردم بيشتر كه اي علي است, كمتر سنش
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كه كساني بزرگان, ساير به نسبت يا ميگفتند/ اينطوري كه الالعار) و (النار علي پيش
بÇبرند, مÇعاد اسÇم ظÇاهر بÇه ولو همه اينها كردهاند, اوليا و انبيا با مخالفت Hواقع
كÇه هÇمانهايي مÇيكردند, اوليÇا و انبيا با دشمني كه همانهايي مانند همانطور
مÇعاد به قاÄل ظاهر صورت به همه ميكردند, الم الس عليهم هدي اÄمه با دشمني
دشمني ذلك مع ولي بودند, قاÄل را جهنم و بهشت بودند, قاÄل را قيامت بودند,
پÇادشاهي و داري مÇملكت عÇقيم, المÔلك ميگفت: شيد الر هارون حتي ميكردند/
بÇه هÇارون است/ اوالد بي يعني است عقيم نميشناسد, فرزند نميشناسد, اوالد
مخالف من سلطنت با مخالفي, من با كه بفهمم ا گر مني پسر توكه گفت: مأمون
در و شنيده سالطين از بسياري مورد در كه همانطور ميبرم/ بين از را تو هستي
بÇعض جمله از سالطين از ديگري وعدة مظفر آل سالطين ديدهايم; آنها تاريخ
ميكردند كور كشيدند, مي ميل را پسرهايشان چشم اينها امثال و صفويه سالطين
اثر در همه اينها داشتند, غفلت خدا از اندازه اين واقع در اينها نرسند/ سلطنت به  كه
واال جزاست, روز و قيامت روز به اعتقاد عدم حقيقت در پس خداست, از غفلت

دارد كامل اعتقاد قيامت و معاد به Hواقع كه كسي بكنند/ نبايد و كردند نمي اينطور
هست هم ديگري عالم بلكه ندارد, عالم اين به اختصاص انسان زندگي اينكه به و
نه باشند, داشته را عالم آن ذخيرة و باشند عالم آن فكر به حاال همين از بايد پس

/37 آية مÆمنون, سورة /1

زنÇدگاني همين فقط نحÖي×ا1; و Ôموتن نÖي×ا الد حي×اتÔنا الا يه Öنا بگويد: فقط برعكس آنكه
از غفلت نظريه اين بگويد, طور اين ا گر ميشويم/ زنده و ميريم مي ما كه دنياست
مخالفت كردهاند, خدا امر با مخالفت كردهاند, خدا با مخالفت كه آنهايي خداست/
Ôط×انÖيÇ الشَّ Ôم هÖيلÇع ذ وÖحتÇ Öسا مÇيفرمايد: كه است اين اينطورند/ كردهاند, خدا اوليا با

/19 آية مجادله, سورة /2

آنها بر شيطان فرمود: فرمود/ هم كربال در را همين حضرت, كه 2/ اهللا كر ذ ÖمÔسي×هÖن 

فا
همه و معاد و خدا از كلي به ديگر يعني است/ برده آنها از را خدا ياد و شده غالب



101 (1) معاد

اوليا و انبيا با مخالفت كه آنهايي شدهاند/ شيطان مطيع فقط كردهاند, غفلت چيز
نميبودند منكر ا گر اال و كردهاند معاد انكار حقيقت در و همينطورند  كردهاند,

است/ شده ذ كر 13 باب صدوق, دومخصال جلد در كه رسول(ص) حضرت فرمايش از اقتباس #

Çالم عليهالس علي است/ النار# و الجن¹ قسيم الم الس عليه علي آنجا در كه ميدانستند
را او باشد علي دوست كه كسي هر يعني اوست/ دست در دوزخ و بهشت كه است
منكر آنها ولي است/ جهنم جايش باشد علي دشمن كسي هر و بهبهشت ميبرد
آن يÇا / Ôعاداه Öنم عاد و Ôوااله Öنم وال ميفرمود:اللهÔمَّ پيغمبر خود كه صورتي شدند/در
علي شيعيان مال است, علي دوستان براي بهشت است: فرموده كه ديگري حديث
چÇه وقت آن است/ زيÇاد وآله عÇليه اهللا صÇلي پÇيغمبر از اخبار اين امثال است/
GرÖجا هÖيلع ÖمÔكÔلÃ Öسا ال ميفرمايد: كه خودش فرزندان به احترام براي فرمود دستورهايي

نميخواهم/ خويشاوندان داشتن دوست جز شما از مزدي رسالت اين بر :23 آية , شوري× سورة /1

1/ بي× ÖرÔقÖال في ¸ دَّ و مÖال االَّ
آن كÇردند/ قÇبول آنها ببينيم ميخواهيم كردند, عمل آنها ببينيم ميخواهيم
يعني چه? يعني ميخواهند/ بيعت الم الس عليهما علي بن حسين از و آيند مي وقت
تا ميگويد: روشني تاريكي? پيش بيايد روشني يعني كند? بيعت باطل با بيايد حق
تاريكي و بيايد روشني كه ميشود چطور باشد/ نبايد Âاص تاريكي باشم من وقتي
بÇخواهÇند وقÇتي تا باشد/ نبايد تاريكي آمد, نور و روشني وقتي پس باشد? هم
پيش نروند آنها كه وقتي تا ميفرمايد: Âاص يعني نميآيد/ روشني باشد, تاريك
اينطور الم عليهالس حسين اما هست/ تاريكي همان نروند, حسين پيش روشني,
پÇيش نÇيست ممكن كه است مخالف ظلمت با و است مطلق نور حسين نيست,
مانند با مني مانند مثله; اليبايع مثلي ميفرمايد: كه است اين برود/ ظلمت و تاريكي
هستم مطلق و اصل حق هستم, واقعي حق كه مني مانند يعني نميكند; بيعت اويي
بÇاطل او مÇحض/ باطل با يا باشم تاريكي با كه نيست ممكن هستم واقعي نور و
مÇجتمع هÇم بÇا دوتا اين كه ميشود چطور هستم, محض حق من و است محض
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و نميكند, بيعت اويي مانند با مني مانند فرمود: صريح طور به كه بود اين شوند?
مبادا بود: گفته يزيد به بود, كرده نصيحت او به معاويه اينكه با بود/ اين هم اساس
فÇقط بگÇذار آزاد هÇمانطور را او بخواهي, بيعت او از مبادا بيفتي, در حسين با
اصول از چون يزيد ولي نبري; بيعت اسم ديگر و است كافي نكند باتو مخالفت
و سگ و خوك با بازي و شكار و بيابان در كارش Âاص و بود خبر بي اسالمي
را موضوع وقت آن بود, شرع خالف كارهايش تمام بود, فجور و فسق و هرزگي
را الم عليهالس حسين ميتواند رعب و ترس ايجاد با كه ميكرد خيال و نميدانست
چÇطور مگÇر بشÇود كشÇته هÇم حسÇين فÇرض بر ميگفت: وقت آن بكند/ مطيع
مورد چقدر الم عليهالس علي بن حسين كه نداشتند اطالعي آنها كه چون ميشود?
او با كه اشخاصي و حسين كه داد دستور كه بود اين بود/ رسول حضرت عنايت

بشوند/ كشته آنكه يا كنند بيعت بايد Hحتم هستند
حرامزاده است, الم الس عليه علي دشمن كه كسي آن كه است رسيده اخبار در
آن بدهد/ انجام را كار اين كه ميكند وادار را او يزيد كه زياد عبيداهللا مانند است
هيچ اينكه براي ميكند خودش عمل متوجه را اسالم جهان تمام و اسالم تمام وقت
را كار اين الم الس عليه حسين با كه نبود موافق عقيده اين با خودش پيروان جز  كس
بودند خدا حرم به قيد بي قدري به اينها حتي بود, گرفته را تصميمش او ولي بكند;
آنÇجا در مÇعذلك است حÇرام كÇوچكي حيوان كشتن حتي و است حرم اينكه با
هÇمه و نÇدارد اسÇلحه كس هÇيچ كه احرام موقع در اينكه به كرد مأمور را هاي عد
احÇرام لبÇاس زير بكشند/ را علي بن حسين و بيايند اينها هستند عبادت مشغول
شدند, ه متوج حضرت كه است اين بكشند/ را الم الس عليه حسين كه داشتند اسلحه
هشتم روز جهت اين به شدند/ ه متوج هم حضرت داشتند, جواسيسي حضرت چون
فرمودند حركت حضرت ميشود شروع حج اعمال كه است روزي كه ه الحج ذي
بÇر همه كه بود داده انجام Âقب كه عمرهاي همان دادند, انجام را عمره فقط يعني
كه بود سالي سال, آن چون كرد? حركت كه بود چه علت كه گرفتند ايراد حضرت
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اين ميكند/ حج امسال الم الس عليهما علي بن حسين كه بودند شنيده مسلمين همة
رو خÇانه صÇاحب و خÇانه زيÇارت براي يعني او زيارت براي جا همه از كه بود

نهادند/ خدا حرم به مكه, بهجانب
Çالم عليهالس حسين كه شدند خبر مرتبه يك بودند/ زيادي جمعيت آنجا در
ا گر دارند, مرا كشتن قصد آنها فرمود: كه بود اين چه? براي عجب! ميكند, حركت
از ميشود/ حرم حرمت هتك ميرود, بين از حرم احترام بشوم كشته اينجا در من
بزرگ عبادت اين از بزرگ, فريضة اين از و ميكنم حركت من كه است جهت اين
تشÇريف كÇه راه بÇين وقت آن بÇماند/ بÇاقي حرم حرمت كه كنم مي نظر صرف
و ميبينند هاي عد يك ميگرفتند/ ايراد ميديدند هاي عد يك جا هر در ميآورد
بÇه منزل هي همينطور آوردند?! تشريف حضرت شد چطور كه ميكنند سÆال
قÇين بن زهير ميرسد/ زرود منزل به مقصد/ نزديك به ميرسد تا ميآيد منزل
و ميكنند احضار را او و ميفرستند حضرت يعني ميشود, شرفياب آنجا در البجلي
دو كه بود آنجا در حضرت/ خدمت در آيد مي و ميشود, او يار سعادت و توفيق
اسÇدي مشÇمعل مÇنذربن يكÇي و سÇليم بن عبداهللا يكي حضرت, اصحاب از نفر
دارد/ خبر چه كه ببينند و بپرسند كه جلو رفتند آيد/ مي نفري يك دور از ميبينند
از گفت: داري? خبر چه گفتند: ميآيم/ كوفه از گفت: آيي? مي كجا از پرسيدند:
نخواستند ولي شدند ناراحت خيلي كشتند/ را عقيل بن مسلم آمدم بيرون كه  كوفه
منزل به منزل آن از بود/ ناراحتكنندهاي خبر چون كنند عرض حضرت خدمت
به دادند, خبر حضرت به و آمدند كردند منزل كه آنجا در و آوردند تشريف ثعلبه

بازميگرديم/ او به و هستيم خدا آن از ما :156 آية بقره, سورة /1

خيلي 1/ هراجعونÖيل ا انا للهو انا فرمود: است/ شده شهيد مسلم كه كردند عرض حضرت
شدند/ ف متأس و متأثر

درك يقطر بن عبداهللا زباله, منزل در آوردند تشريف زباله بهمنزل آنجا از
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حضرت خدمت عكرمه بني شيوخ از يكي كه بود آنجا در كرد/ حضرت زيارت
كوفه مردم چون ميروم كوفه به فرمود: ميبري? تشريف كجا كرد: عرض و رسيد
قيام يزيد عليه ميخواهند كوفه, بروم كه كردهاند خواهش و كردهاند دعوت من از
وفÇا كوفيان نيست, خوب كوفه وضع نبر, تشريف به كوفه كه كرد عرض  كنند/
يك فرمود: و شد خواهد ميخواهد خدا چه هر فرمود: ميكنند/ بيوفايي و ندارند
تشريف العقب¹ بطن به آنجا از بردارند/ آب فرمود: آنجا در بردارند/ آب قدري
بود آنجا در شد/ وارد سين) فتح و حا¾ ضم (به حسم ذي به شراح منزل از آوردند/
ا كبر! اهللا گفت: و كرد تعجب ديد, را مفصلي نخلستان دور از اصحاب از يكي  كه
روي از حاال تو تكبير اين ولي است خوب ا كبر اهللا گفتن البته فرمود: حضرت
اينجا كردهام, مسافرت اينجا از بارها من كرد: عرض چيست? علتش بود ب تعج
فرمود: حضرت نديدهام! Âقب من را بزرگي اين به نخلستان چطور نبود! نخلستان
در آمÇد/ مÇالقات بÇه حر تا ميبيني/ كه است دشمنان نيزههاي نيست, نخلستان
در حر جلوگيري يعني حر شرفيابي قضاياي و شد مصادف حضرت با حر همانجا
حÇضرت و نفرمود اعتنا و ه توج حر گفتههاي به حضرت ولي آمد, پيش واقع
ايÇنكه بÇدون شÇما ا كÇنون است, اينطور كه حال كرد: عرض حر ندادند/  گوش
كه بگويم بكنيم, كاري نتوانيم كه باشيد شده دور شايد كنيد, حركت باشد سروصدا
در قÇادسيه نÇزديك شÇد/ وارد الهÇجانات عÇذيب مÇنزل به آنجا از رفتهاند/ شب
و شيرين آب و گوارا باآب كوچكي چشمه يك يعني عذيب يك قادسيه نزديكي
قادسيه فرسخي دو در Hتقريب يعني ميگفتند, القوادس عذيب را آن كه بود خوبي
مÇنزل بÇه بود/ راه سر كه الهجانات عذيب نام به بود ديگري عذيب يك هم باز
حضورشان شرفياب نفر دو يكي اينجاها از يك هر در شد/ وارد الهجانات عذيب
قطقطانه نزديك كه آوردند تشريف مقاتل بني قصر به الهجانات عذيب از شدند/

بود/ كوفه نزديك قاف) دو ضم (به قطقطانه و است
منزلي كه آمدند مالك اقساس به برگرداندند را راه چون مقاتل بني قصر از



105 (1) معاد

طÇرف آن از حضرت همانطور كه ديد و شد ه متوج حر شد روشن كه هوا بود/
مÇعلوم هسÇتند/ مÇصادف هÇم باز يعني طرف, اين از هم حر و ميبرند تشريف
آنجا در كه بود اين نشوند/ جدا هم از كه است اينطوري خدايي ر مقد كه ميشود
و بداري نگاه بايد هستي جا هر در را علي بن حسين كه رسيد زياد عبيداهللا دستور
من كه كرد عرض و جلو آمد كه بود اين باشد/ دور آبادي و آب از كه باشد جايي
است اينطور كه حاال فرمودند: حضرت كني/ حركت اينجا از نگذارم كه مأمورم
برويم, نينوا برويم/ آباديها اين از يكي به بگذار هست, اطراف در آباديهايي
توقف جا همين بايد نه كرد: عرض برويم/ ماريه يا عقر يا شفيه برويم, غاضريه
اصحاب از يكي چيست? زمين اين اسم فرمود: حضرت كه بود جهت اين از  كنيد/
ميگفتند/ كاريل Âقب بعضي قول به كه مينامند كربال را زمين اين كه كرد عرض
خودشان حضرت هست/ زيادي هاي آبادي اطرافش است, زمين همين اسم  كربال
جاي اينجاست غصه, جاي اينجاست بال; و كرب موضع هذا فرمودند: زدند, بد فال به
منزل جا همين در و بخوابانيد را شتران ديگر فرمودند: بال/ جاي اينجاست امتحان,
آن از روزه چند اين ظرف كردند/ نصب آنجا در را خيمهها و چادرها لذا  كنيد;
بÇراي كÇمك مÇبادا ايÇنكه بهخيال آنها دسته/ دسته ميآمد, قشون مرتب طرف
حسين پيش از نفر يك ا گر كه رسمي است جنگي ميكردند خيال و برسد حسين
عكس بÇر كÇه نميدانسÇتند ميدهد, را قتلش حكم حضرت آن برود الم عليهالس
ما با راه اين در كس هر ميگويد: و است حقيقت و حق عين الم عليهالس حسين
گردن از را بيعت كه فرمود حضرت عاشورا شب در كه بود اين برود/ نيست همراه
ÂبÇق چند هر داشت/ حضرت به اختصاص اين اجتماعي نظر از كه برداشتم شما
ابودجانه به كرد/ را كار همين احد جنگ در آله و عليه اهللا صلي هم رسول حضرت
عÇلي حÇضرت, آن بÇراي فÇقط و كÇردند فرار همه كه موقعي خرشه, بن سما ك
كه كردند طوري دشمنان هم را زبير اما خرشه; بن سما ك و زبير و ماند الم عليهالس
جنگ دشمن وسط در يعني كردند دور را زبير و انداختند فاصله و شد محاصره
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ابيطالب بن علي حضرت آن براي فقط نداشت, پيغمبر به دسترسي ولي ميكرد
حÇضرت, ميكردند/ جنگ حضرت دور كه خرشه بن سما ك و ماند الم عليهالس
اينها فرمودند: حضرت جلو, آمد فرمودند/ احضار را ابودجانه را, خرشه بن سما ك
را خودت تو ندارند, تو براي قصدي بكشند, مرا ميخواهند دارند, كار من با فقط
تÇو گردن از را بيعتم من برو جا اين از باش, راحت و منزلت برو و كن خالص
عرض برداشتم/ تو گردن از را بيعتم من فرمودند: خرشه بن سما ك به برداشتم/
منزل باالخره ميشود, خراب كه منزلم بروم, منزلم اميد به كه اينجا از خوب,  كرد:
خواهند آخرش كه هم بچه و زن بروم, بچهام و زن ديدن براي ندارد; دوامي  كه
به پس رفت; خواهد دست از كه هم اموال بروم, كه هم اموالم نگهداري براي مرد;
تو فداي را خودم بكنم/ تو فداي را خود آنكه جز دارم, را تو فقط من بروم?  كجا
من براي آنچه و نيست و هست چه هر بروم/ آنجا و بگذارم را تو چرا و ميكنم
بگذارم? را تو و بگيرم را منزل و دارايي و بچه و زن چطور من تويي/ ميماند باقي
شروع و كردند دعا را او حضرت نكرد/ ترك كه بود اين باد/ تو فداي اينها همة
Çالم الس عليه علي افتاد زمين بهروي اينكه محض به افتاد, تا كردن بهجنگ  كرد
راضÇي من از آيا كرد: عرض حضرت/ خدمت آورد و داد حركت را او و دويد
وفÇا خودت بهبيعت تو بله فرمود: حضرت كردم? وفا خودم بهبيعت آيا شدي?
از و شد شهيد و هستم راضي تو از هم من و است راضي تو از هم خداونÇد و  كردي

رفت/ دنيا
حسÇينبنعلي امÇا بÇود/ بÇنخرشه سÇما ك فÇقط بÇود, نفر يك فقط آن اما
ميل كدام هر ميفرمود: يكييكي فرمود/ را بيان اين جمعيتي براي الم عليهماالس
ميشوند, كشته همه نميماند, كسي فردا ديگر كه است جايي اينجا برويد, نداريد,
در امشب هÇمين بشÇويد كشÇته نÇميخواهÇيد و ميترسيد جانتان بر كه كدام هر
و مÇيبوسيدند را حÇضرت دست مÇيآمدند, هاي دÇع يك ولي بÇرويد; تÇÇاريكي
از مÇن مÇيكند: نÇقل است سكينه كه ميكردند خداحافظي هاي عد يك ميرفتند/
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انداخته پايين را سرشان همانطور هاي عد يك ميديدم ميكردم, نگاه خيمه پشت
دست مÇيآمدند هاي عد يك بوسيدن/ دست بدون خداحافظي, بدون ميروند, و
حÇضرت مÇيرفت كÇه ايÇنها از هÇريك ولي مÇيرفتند; و مÇيبوسيدند حÇضرت
. قÇتيل صاحب و طالب من واالصيل/ اشراق من كل خليل.كم من لك اف دهر يا ميفرمود:

كربال/ ارض در هدا دالش سي نزول رابع, مجلس الشهاد¸, دراسرار جمله از شده ذ كر مقاتل كتب بيشتر در #

هÇمراهÇي مÇن بÇا حÇاال تÇا ايÇنها كه روزگار اي تو بر تف بالبديل#: يقنع ال والدهر
هريك بروند? اينها و باشد راضي الم عليهالس حسين كه ميشود چطور ميكردند/
آن صدمة ميآمد, وارد حضرت آن مبارك دل بر تيري Hواقع ميرفتند كه آنها از
امتحاني يك فقط ولي ميشد; زيادتر حضرت آن ناراحتي ميشد, بيشتر حضرت
فÇرد فرد هم عاشورا روز و ماندند بودند خالصه و بودند زبده كه آنهايي كه بود
منازل حضرت ماندند, كه آنهايي امتحان, آن از پس شب آن در Gبعد شدند/ شهيد
انگشت دو بين الرحمن/ اصبعي بين قلبالمÆمن كه داد نشان انگشتش دو بين را آنها
بÇه داد نشÇان هم خارج عالم در بود بهشت كه را آنها قلب حقيقت آن خودش,
نميخواست كه ميگرفت سبقت يكي آن از يكي اين بودند/ شايق ديگر كه طوري
شخص يك كه با¾) (بهضم برير حتي برود/ زودتر ميخواست هي بشود, دير  كه
كسي كمتر و بود اصحاب بزرگان از و نميكرد مزاح Âاص و بود باوقاري و متين
ميكرد/ خوشحالي شب آن در ميخنديد, مرتب شب آن در بود, ديده را او خنده
مرتبه چند حضرت رسيد/ حضرت خود به نوبت رفتند/ عاشورا روز همه اينها
فÇايدهاي كÇرد نÇصيحت هÇرچÇه آوردنÇد, تشريف ت حج اتمام و استنصار براي
بهطوري ميانداختند تير ميكردند, تيراندازي مرتب آنها/ در نكرد اثري و نداشت
تا ميشد وارد مبارك بدن بر زخم تعدادي يك ميآورد تشريف كه دفعهاي هر  كه
جسÇد برد, را علياصغر كه بعد شد/ شهيد و آورد را علياصغر كه آخر دفعة آن
مÇرتبه آخÇرين بÇراي كÇرد حÇجتي اتمام كه باز وقت آن برگرداند/ را علياصغر
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آمد/ بيرون ه فض فرمود/ احضار و خواست را ه فض آمد كه خيمهها پشت برگشت,
كه داشت را خاندان اين خدمت افتخار اش زندگاني ل او از كه بود مجللهاي زن ه فض

است/ كافور به آميخته كه مينوشند جامهايي از نيكان : 5 آية انسان, سورة /1

دربارة 1GورÔك×اف اجÔه×ا ز× م ك×ان سÖأك Öن م ونÔب ر Öشي را×رÖباÖال انَّ كه ميشد حساب بيت اهل جز¾
در خودم, چادر به برو خودم, خيمة به برو فرمودند: او به حضرت آمده/ هم ه فض
است, بسته سه آن وسط در بردار, را وسطي بقچة آن است بقچه سه صندوق فالن
دو و است كهنهتر همه از و وسط در كه پيراهني آن هست, بقچه آن در پيراهن سه
زيÇنب خÇواهÇرم بÇه مÇبادا ولي بياور من براي را پيراهن آن دارد هم سوراخ سه
شنيده حضرت صداي بين اين در بكند/ پيدا اطالع مبادا زينب خواهرم بگويي/
مÇا براي پدر كه بدانيد آورده, آب پدر گفتند: بچهها دويدند/ بيرون بچهها شده,
دور از زينب حضرت/ خدمت آمدند زنها گرفتند/ را حضرت دور آورده, آب
خيمه, پشت به رفت و آمد ميفرمايند/ صحبت ه فض با حضرت كه بود شده ه متوج
فÇقط نفرمود چيزي گفت: فرمود? چه تو به برادرم كه گفت ه فض به خيمه پشت
اينكه فرمود: حضرت باش/ بچهها مراقب ميروم, من كه كرد را بچهها سفارش
شايد بفرمايد, من به بايد ل او بفرمايد, بايد من به اضافه به و باشد نبايد محرمانه
چÇه كÇه است بÇوده مÇحرمانه ا گر كرد: عرض فضه است? بوده محرمانهاي چيز
ديگري; به بله كرد: عرض نگويي?! ديگري به كه فرمودند حضرت ميفرمايي?
فاطمة مادرم روح به را تو فرمود: زينب نگو/ هم زينب به فرمودند: حضرت حتي
كÇرد/ عÇرض را قÇضيه شنيد را الم عليهاالس زهرا فاطمة نام وقتي ه فض بگو/ زهرا
بيهوش و زد صيحهاي مرتبه يك زينب كرد, عرض را قضيه ه فض اينكه بهمحض

زمين/ روي به افتاد
بيا گفتند: و آمدند ديگران و فضه و امكلثوم دواندوان, حضرت خدمت آمدند
با فضه كه كردند عرض است? شده چه فرمودند: حضرت افتاده/ بيهوش زينب  كه
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فÇضه بÇه حضرت افتاد/ زمين به بيهوش زينب مرتبه يك و كرد صحبتي زينب
روح بÇه مرا كرد: عرض نگو/ چيزي زينب به كه نگفتم تو به من مگر فرمودند:
زيÇنب; سÇر بÇاالي آوردنÇد تشÇريف حÇضرت داد/ قسÇم زهÇرا, فاطمه مادرت,
روي بÇدهيد كÇه هست آب قÇدري يك كÇدام هيچ شماها ميان در آيا فرمودند:
را زينب سر حضرت نبود/ آبي و نداشتند آبي كدام هيچ بپاشم? خواهرم صورت
روي حÇضرت اشكهÇاي آب جÇاي بÇه مÇيريخت اشك و گذاشÇتند زانو روي
شدي? اينطور چرا فرمود: حضرت آمد/ هوش به زينب و ريخت زينب صورت
تي ميÇاه اينكه فرمودند: حضرت ميخواهي? چه براي كهنه پيراهن كرد: عرض
نداشÇته نوتري پيراهن هستند بيحيا اينها اينكه براي خواستم پيراهن من ندارد,
دارم/ خبر من نه, كرد: عرض باشد/ زيرپوش خودم براي كه كهنهاي پيراهن باشم,
حسين آخر, وداع در فرمود: من به مادرم زهرا, فاطمة مادرم مرگ از قبل روز سه
بخواهي تو و باشم زنده من اوست/ عمر آخر كه بدان كرد طلب كهنه پيراهن وقتي
فÇرمود: جÇمله از فÇرمود نÇصيحت قÇدري يك حÇضرت بشÇوي? كشÇته بÇروي
تÇو هسÇتي, مÇرتضي× علي دختر تو هستي? كي دختر كه ميداني تو خواهرجان,
اين از ببيني/ را مصيبتها بايد تو هستي, من خواهر تو هستي, زهرا فاطمه دختر
بايد تو رسيد, خواهد شماها به صدماتي بكني, صبر بايد بكني, اينطور مبادا بعد به
صابر جا همه در بايد تو بكني, حفظ را بچهها بايد تو بكني, نگهداري را ديگران
كشته خواهر, بكني/ جزع بخواهي ا گر است ننگ ما براي كه نكني جزع و باشي
ندارد, تي اهمي بشويم, كشته كه است افتخار ما براي نيست, ننگ ما براي كه شدن
مبادا ندارد, تي اهمي هيچ ميروم هم من رفتند, اينها رفت, پدرم علي رفت, برادرم
كه را واليتي دست آن گذاشت, زينب سينة روي دست كه بود اين بكني/ ناراحتي
ه×الل رÖك ذب اال× كه كرد پيدا آرامش گذاشت, كه است سكينه بروز موجب و خدا نمايندة
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مييابد/ آرامش خدا ياد به دلها كه باشيد 28:آ گاه آية رعد, سورة /1

/1 ÔوبÔلÔقÖ ال نÃ مÖطت
كه بكنم صبر قدر اين جان, برادر كه كرد عرض زينب كه است جهت اين از
بÇا حÇجله در قÇاسم وقÇتي كÇه زيÇنبي آن نبود, بيخود بشود/ عاجز دستم از صبر
زبيده اسمش (عروس گرفت, را قاسم دامن عروس برود, خواست و بود عروسش
پÇيدا را تو كجا من ميروي تو گفت: و گرفت را قاسم دامن صغري) فاطمة بود,
به گفت: و كرد پاره را آستينش بهشت? كجاي در گفت: بهشت/ در گفت:  كنم?
بÇه كÇرد شÇروع بÇود, ايسÇتاده خÇيمه پشت زيÇنب بشÇناس/ مرا پاره آستين اين
و جسد وقتي كه زينبي بشود/ تو پارة آستين فداي به عمهات فرمود:  گريه كردن/
و بيرون آمد برهنه پاي دواندوان, بياختيار و بيتاب آوردند را عليا كبر نعش
آمÇد بزرگوارش برادر نعش باالي وقتي زينب همان اما بياورد, طاقت نتوانست
دÇج بÇه خÇطاب كÇرد بÇلند را سÇر دفÇعه يك كند, صبر كه بود فرموده امر چون
خدايا, ابراهيمالخليل; ¹الل Ôس Öنم ليلالق هذا Öلاقب اللهÔمَّ , اهللا يارسول گفت: و نمود بزرگوارش
بيصبري قدر آن كه بود زينبي آن اين كن/ قبول خليل اوالد از را قرباني قليل اين
حركت موقع آن در ديوانهوار يعني بود, ديوانه ولي كرد صبر مرتبه يك ميكرد,
را حضرت گلوي زير آنكه از بعد رفت, ميدان به الم عليهالس حسين وقتي ميكرد/
سجاد سجاد, خيمة به آوردند تشريف حضرت كردند/ نياز و راز هم با تي مد بوسيد
و افÇزود زينب ناراحتي به بيشتر هم آن كه فرمود تعيين امامت به را الم عليهالس
طرف به ميآمد هي زينب موقع اين در است/ رفتني حسين اينكه به كرد يقين
آمد ميدان به كه مرتبه يك خيمه/ به ميگشت بر باز است, خبر چه ببيند كه ميدان
است/ حÇضرت سÇر باالي شمر و افتاده زمين روي به الم عليهالس حسين كه ديد
خيمه بين ميكرد, حركت همينطور اينجا/ از برو خواهر, برو كرد: اشاره حضرت
شده تار و تيره هوا و شد منقلب هوا ديد مرتبه يك كه بود حركت در ميدان و
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بيهوش كه را سجاد حضرت و آمد گرفته/ وزيدن شديد طوفانهاي و شديد بادهاي
رخ قÇضيه چÇه بÇبين است? خبر چه برادرزاده كرد: عرض و آورد هوش به بود
حضرت كرد, باال را خيمه دامن وقتي كن/ باال را خيمه دامن فرمود: حضرت داده?
را پدرم كه كن سر به اسيري چادر برو عمه, فرمود: و انداخت زمين به را عمامه

 كشتند/
حسين/ حسين, حسين,





شمسي/ با1356.6.15 مطابق قمري, 1397 رمضانالمبارك تاريخ به /1

چهارم1 سخنراني

(2) معÇاد

جيم الرَّ ط×انÖي الشَّ من هاللب ÔوذÔعا

مâحي الرَّ ن حÖم× الرَّ اهللا م Öسب
للناظرين تدبيره بعجايب الظاهر لمقالالواصفين الغالب شبهالمخلوقينو عن الحمدهللالعلي
المÇقدر مسÇتفاد العلم و ازدياد ال و ا كتساب بال العالم المتوهمين فكر عن ته عز بجالل الباطن
عنبلوغ باالخبارقصرتااللسن باالبصاروالعلمه ادرا كه بالروي¹والضميرليس لجميعاالمور
اال مÇعرفته الي طريقا للخلق يجعل لم و وجهه سبحات الي النظر دون االبصار انحسرت و ثناÄه

المفاتق به فرتق االصطفا¾ في قدمه بالضيا¾و المعليمنارسله لو¸والس الص معرفتهو بالعجزعن
اصطفاه عليهالذي محمدالمحمودصلواتاهللاوسالمه القاسم ابي نبينا و سيدنا المغالب به ساور و
والسيماعلي بضياÄه استضاÄوا بهداهو الذيناهتدوا واصحابه كلهوعليآله ارتضاهعليالخلق و
و مقصدالسال ك االيقاني السوي الميزان و المستقيماالنساني راط الص بالفصل خليفته و وصيه
مقتدانا و موالنا المغارب و امامالمشارق يداهللا بحقيق¹ المتحقق و بسماهللا با¾ نقط¹ مرجعالنسا ك

عليه/ سالمه و عليبنابيطالبصلواتاهللا

هاللب ÔوذÔعا : ̧ رقبÖال ̧ ور Ôفيس هطابخ م رÖب Ôم و هتاب ك مكÖح Ôم في تعالي× و ك بارت Ôهالل قال Öدق ف ÔدÖعب و
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و مÇيشود داده تÇمامي بÇه عÇملش پÇاداش هركس به و ميگرديد باز خدا سوي به كه روز آن از :281 آية /1
باشيد/ بيمنا ك نميبيند ستمي

1/ ونÔملÖظÔالي ÖمÔه و Öتب سما ك سÖفن لÔك في× وÔت ثÔمَّ هيالللا فيه ونÔعج ÖرÔت Hم Öوي اتَّقÔوا و جيم الرَّ طانÖي الشَّ ن م
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

كه عالمي آن مطابق كدام هر كه است مختلفهاي رات تطو و مراتب انسان براي
بÇدن عالم, اين با است/ ماده عالم عالم, اين ميكند/ بروز و ظهور هست آن در
يÇعني مثالي بدن براي است مرÖ كب بدن اين كه دارد وجود مادي بدن جسماني,
خواب در ميبينيم/ خواب در ما كه بدني است, مثالي بدن بدن, اين زبدة و خالصه
صحبت فالنكس با كردهايم, مسافرت فالنجا به و رفتيم اينكه به ميكنيم مشاهده
ميكنيم/ طوالني مسافرتهاي هستيم/ خوابيده جا يك در كه صورتي در  كردهايم,
مركب مثالي بدن باز ميكند/ پيدا مثال عالم با ارتباط كه است مثالي بدن بدن, آن
ذ كÇر مختلفهاي مراتب نفس براي عرفا و حكما چون حيواني, نفس براي است
نÇاطقة نفس و انساني نفس حيواني, نفس نباتي, نفس از: عبارتاند كه  كردهاند
نفس براي است مركب مثالي بدن اين هست/ مختلفهاي مراتب نفس براي ه/ الهي
نفس ميگويند: قديم اطباي انساني/ نفس براي است مركب حيواني نفس و حيواني
روح آن از بعد و است قلب از منبعث حيواني نفس و است كبد از منبعث نباتي
ميباشد آن به انسان انسانيت كه است دماغ از منبعث بخاري روح ميشود, بخاري
انسان عقل و روح براي است مركب انساني نفس دارد/ ارتباط آن به ناطقه نفس و
ناميده عقل اعتباري به و روح اعتباري به است, دات مجر عالم از عقل و روح  كه
روح, همان است, روح نازلة عقل, يعني است; يكي جهت آن از دو هر كه ميشود

ب سÔتÖا ك و Ôم×نÖح الرَّ هب دب Ôاع م× العقل كه ميشود ناميده عقل بكند عالم اين به ه توج كه وقتي

صادق حضرت از واسطه با ادريس بن احمد حديث ,3 حديث جهل, و عقل كتاب كافي, لاصول او جلد #
آيد/ بهدست بهشت و شود پرستش خدا آن بهوسيلة كه است چيزي عقل الم: عليهالس

و حكما از الهيين كلي بهطور و معتقديم ما است/ د مجر روح, بنابراين #/ Ôن×انجÖال هب



115 (2) معاد

است آمده عالم اين به ديگري عالم از و است ماده از د مجر روح كه معتقدند عرفا
كه: است اين لش او كه "عينيه" دارد قصيدهاي ابوعليسينا شيخ  كه

ÇÇمنع ت و ز عزÇÇ ت ذات Õ¾اÇÇرق و عÇرف اال حلنالمم ليكا Öتطبه

و آمده عالم اين به باال عالم از كه است روح و انساني نفس همان او مقصود  كه
ظهور مرحله آن با مطابق مرتبهاي و مرحله هر در و است گرفته جاي بدن اين در
از ميخواهد كه آنچه و اعمال و ميكند, ظهور بدن وسيلة به عالم اين در و ميكند
اينجا در بدن اين بدون و بهتنهايي روح يعني است/ بدن توسط به بشود, صادر او
آلت و واسطه بدن و اوست از فعاليت و است روح از كار ولي نميدهد انجام عملي
روح بÇراي هÇم بدن او, براي است آلت كه كشاورز و زارع براي بيل مانند است
نيست عالم اين از چون ميكند/ افعال و اعمال ايجاد بدن توسط به كه است آلت
با بكند, استفاده بدن اين از بتواند كه تي مد تا دارد, عالم اين با ارتباط مدتي تا فقط
خودش قواي و شده الغر و ضعيف بدن اين ديگر كه ببيند وقتي و ميكند كار بدن
اين از نميتواند باشد اخترامي موت كه ديگري جهات به يا و است داده دست از را
بهطور حكما هرچند ميكند/ بدن ترك و ميگذارد را بدن اين نمايد, استفاده بدن
بيعلت خلقت نظام در باشد آن امثال و سكته كه نيز نا گهاني مرگ كه ميگويند  كلي

/26 ص ايزوتسو, توشيهيكو و محقق دكتر تصحيح شرحمنظومهحكمت, /1

فرمايد: هادي1 مال حاج مرحوم كه نيست

بود/ خواهد طبيعي مرگ بسنجيد, نظام كل با را كسي مرگنا گهاني ا گر /2

ÇÇظام2 الن ¹يلÇÇ Ôك الي× يسÇÇÇÇ ق يÇ رامتÇاخ ا دÇ غ HبيعيÇط HوتÇم

باالخره شد كم بدن اين به هش توج روح كه وقتي كلي بهطور معذلك ولي
ذ كر نيز Âقب و ميزنند مثالي كه ميرود باال عالم آن به و ميگردد بر كمكم بهتدريج,
كار اتومبيل كه وقتي باشد, سوار اتومبيلي يا درشكهاي در كه شخصي مانند  كردهام
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را او عÇجله بÇا و است رانÇنده خÇودش ميدهد, حركت را او سرعت به و ميكند
و اصالح به مرتب و ميكند پيدا نواقصي هي اتومبيل اين كمكم تا ميدهد حركت
مÇريض چشÇمش مÇرتب مÇيشود, مريض هي كه بدن مانند دارد, احتياج تعمير
هÇي بÇهتدريج مÇيشود ضÇعيف دسÇتش قواي ميشود, ضعيف گوشش ميشود,
برگرداند/ اصليه ة قو به را او بتواند شايد ميكند مراجعه دكتر به هي ميكند, معالجه
مينمايد, حركت و ميكند كار آن با ميكند/ تعمير را اتومبيل بتواند كه جايي تا
خودش و ميشود پياده نمايد استفاده اتومبيل آن از نميتواند ديگر ديد كه وقتي
وقتي تا است, همينطور هم انسان روح حاال ميكند/ ترك را اتومبيل آن و ميرود
استفاده نميتواند ديگر كه وقتي ميكند, استفاده بكند استفاده بدن اين از بتواند

كه: ميافتد راه به خودش و ميكند ترك را آن بكند
بردوست تا كنم پرواز كه روز آن خوش اي

بÇÇزنم بÇÇالي و پÇÇر سÇÇركويش هÇÇواي بÇÇه
و مشÇقت و زحÇمت جز بدن اتومبيل اين كه ميبيند ميكند/ بدن اين ترك
نميرود بين از ولي ميرود; و ميكند ولش ندارد چيزي معطلي و خرج و خستگي
معني اين كه برسد خودش مقصد به تا ميرود ميكند, حركت تنها خودش بلكه

است/ معاد
بود معاد به راجع ما صحبت كرديم/ گفتگو معاد به راجع هم گذشته جلسه در
رين قاد بلي× Ôه ظام ع ع مÖجن Öن َّÇل ا ÔسانÖن اÖال Ôب سÖحيا ¹ ام ×اللَّو سÖالنَّفب Ôم سÖقÔا ال و ¹ قي×مÖال م Öويب Ôم سÖقÔا ال  كه

/1 Ç 4 آيات قيامت, سورة /1

ايÇن بÇه و است مهمي موضوع بسيار معاد موضوع چون ولي 1/ Ôن×انهب ي و سÔن Öنا علي×
درك را آن حقيقت بتوانيم كه نميشود درك ما براي هم زودي اين به و آساني
و ببينيم بصيرت چشم با را آن حقيقت چنانچه گفتهاند نيز عرفا كه طور همان  كنيم,
بÇين تÇناسب بÇلكه و كنيم درك را آن حقيقت ميتوانيم وقت آن كنيم, مشاهده
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است/ شرط شده ادرا ك و كننده ادرا ك
ايÇن است شرط را هرچيز ديدن بÇبين را قÇيامت شÇو قÇيامت رو

نه است/ مذهب اصول از و مذهب ضروريات از يكي باالخره معذلك ولي
و ه حق ديانات تمام بلكه است اسالم سة مقد ديانت يا ع تشي مذهب اصول از تنها
ما كه نيست عالم اين تنها ميگويند: يعني هستند; معاد به معتقد كلي بهطور مليين
اينطور رفتهايم, بين از ديگر رفتيم عالم اين از وقتي و بكنيم عالم اين به فقط ا كتفا
و خدا به ايمان كه كردهاند دعوت توحيد به آمدهاند, كه اوليا و انبيا همة بلكه نيست
و بÇاشد واسÇطه كÇه كردهاند دعوت نبوت به ديگر يكي باشد, خداوندي صفات
است/ برگشت و معاد هم يكي باشد, بايد خدا نمايندة Hحتم كه باشد خدا نمايندگي
"بÇيهوده معروف: است مثلي كه كردهاند دعوت چيز سه اين به اوليا و انبيا همة

نبود"/ درازي اين به سخن
عالم هم, عالم اين از بعد اينكه به كردهاند دعوت ابتدا از همه اوليا, و انبيا تمام
انسان جان آن رفت, بين از كه انسان بدن رفت, زبين ا كه عالم اين هست, ديگري
و صعودي سير كه باشد بايد معاد و است باقي و نميرود بين از انسان حقيقت و
ديگر عالمي هم, عالم اين از بعد بايد Hحتم اينكه به ميكند اقتضا جوهريه حركت
بÇايد كÇه است ديانت اصول از بنابراين, پس دارد/ عموميت دعوت اين و باشد
گفتگوها جهت اين از باشد/ معتقد هم معاد به باشد, معتقد انبيا و خداوند به هركسي
روي كÇلي بهطور بودهاند منكر كه اشخاصي آن است/ شده زياد هم باره اين در
كه اشخاصي آن ولي كردهاند, رد را آن است بوده خودشان براي كه استداللهايي
از آنها دادهاند, انجام را سلوكهايي و رسيدند مراتبي به كه آنهايي بودهاند, معتقد

كردهاند/ بياناتي مشاهده راه
كÇلمات بÇه اسÇتدالل راه از مÇتكلمين استدالل, و دليل و عقل راه از فالسفه
Hواقع ما ا گر كه گفتهاند چيزهايي باره اين در كدام هر كه بزرگان گفتههاي و بزرگان
بيتدبيري نهايت كه ميفهميم و ميبينيم بكنيم دقت و بسنجيم خودمان عقل با
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عÇالم اين به انسان وقتي يعني عالم همين به باشد داشته اختصاص عالم كه است
عقل خالف و بيجا كالم بسيار, اين ميرود/ بين از كلي به رفت وقتي ديگر ميآيد,
در كÇه است ايÇن است/ عÇالم ايÇن حركت سير خالف است, فكر خالف است,
گÇفتيم كÇه هÇمانطور البÇته است/ مختلف عقايد, و است زياد اختالفات اينباره
با نيست, د مجر روح نيست, عالمي عالم اين از غير اينكه به معتقدند كه بعضيها
كه نيست جدا گانه روح ميرود, بين از هم بدن همين با و است آمده بدن همين
است آمده بدن اين با بلكه نه, ميرود; و ميشود جدا بدن از عالم اين از بعد بگوييم
معاد ميگويند: نيستند/ معاد به قاÄل ديگر اينها رفت, خواهد بين از بدن همين با و
طÇبيعيين, دهÇريين, مÇالحده, مÇانند هسÇتند خدا منكر كه آنهايي كه ندارد معني
بعد ميگويند: كه است اين طبيعت/ و ماده عالم همين به را عالم ميدهند اختصاص
و باشد عالم همين روي بايد هست هرچه نيست, عالمي ديگر Âاص عالم اين از
براي است, علم است; عالم اين براي است, صنعت بكنيم/ كار عالم همين در بايد
به مربوط كه چيزي آن پس است; عالم اين براي است, زندگاني است; عالم اين
آداب به ديني, اصول به د مقي را خودمان بيخود نميخورد/ درد به نيست عالم اين
بÇاعث انسÇان بÇراي تÇمام ايÇنها ندارد/ معني بكنيم, مذهبي اخالق به يا مذهبي,

ميگويند/ اينطور آنها كه است بيفايده و است زحمت
هم عالم اين از بعد روح اينكه و روح بقا¾ روح, د تجر به معتقد كه هم كساني و
و دارند مختلفه عقايد دارند, مختلفهاي عقايد ميباشند, ميماند, باقي و است زنده
در كه است لطيفهاي ذرات مانند انسان وجود در روح اينكه به ميگويند عده يك
بهتدريج كه است خالصهاي و جوهر مثل ميميرد وقتي كه است انسان خود وجود
بگيرند ماست از كه روغن مانند است; بدن اين خود از ولي ميشود جدا بدن اين از
ماديت اين و ميگيرند گل و آب از را گالب هست/ گل بوي آب, در كه گالب يا و
كه است شده منبعث ذغال خود از آتش اين هست/ ذغال در كه آتشي مانند يا دارد
و مÇتكلمين از هاي دÇع يك ايÇنها دارد/ جسÇمانيت كه است لطيفهاي ذرات يك
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كه هاي عد يك ولي هستند/ معتقد را قسمت اين و طور اين كه هستند ظاهريين
باقي روح رفتيم عالم اين از وقتي اينكه به و روح د تجر به و روح بقاي به معتقدند
هم ديگري عالم يك ميماند/ باقي روح برود خا ك زير كه بدن ميگويند: ميماند,
وسيعتر مراتب به عالم آن و ميرويم ديگري عالم به رفتيم كه عالم اين از هست,
¹َّنج و ÖمÔكب ر Öنم ̧ رفÖغ م الي× عÔوا ار س× ميفرمايد: كه همانطور است/ عالم اين از بزرگتر و

كÇه بÇهشت آن بÇه رسÇيدن و پروردگار آمرزش براي گيريد پيشي يكديگر بر :133 آية عمران, آل سورة /1
است/ زمين و آسمانها همة بهقدر پهنايش

آسمانها اندازة به و عرض به عرضش آن از بهشتي هر 1/ Ôض Öر Öاال و Ôات م×و× السَّ ها Ôض Öرع
مÇقايسه قÇابل اينجا با Âاص يعني اينجاست از وسيعتر اندازه اين زمينهاست; و
و آسÇمانها تمام اندازة به عرضش كه ميدهند بهشتي مÆمني فرد هر به نيست/
اين كنيم فرض ا گر همانطور است/ وسيعتر آن اندازه, بههمان يعني زمينهاست
و بيايد عالم اين به انسان اينكه از قبل كرد/ مقايسه نميشود رحم عالم با را عالم
متولد عالم آن از وقتي باشد/ رحم عالم كه است گرفته قرار درعالمي بشود متولد
خيال خودش پيش يعني ميكند گريه به شروع طفل ميآيد دنيا اين به و ميشود
در و بÇوده راحت خÇيلي و بÇوده مأنÇوس كه عالمي آن از ديگر اينكه به ميكند
غÇصه كÇه است ايÇن كÇرده/ تÇرك را عالم آن و آمده بيرون است بوده آسايش
مثل عينه به ميكند گريه تولد ل او همان ميكند, گريه و ميشود متأثر و ميخورد
ديگر رفتيم عالم اين از كه وقتي ميگوييم: و داريم مرگ از ترس و وحشت كه ما
در ديگÇرنيست/ عÇظمت و وسÇعت و بÇزرگي ايÇن و راحتي اين و آسايش اين
هم عالم آن دارد, فرق رحم عالم با عالم اين كه اندازهاي همان نميدانيم كه صورتي
نÇيست/ مÇقايسه قابل Âاص كه است اينطوري مقايسه در دارد/ فرق عالم اين با
از باالتر عالم آن اينكه به ديدهاند بصيرت چشم به Hواقع كه اشخاصي آن بنابراين
و خوشحالانÇد آنها هست, هم عالم اين از غير عالمي اينكه به و است عالم اين
به و بروند عالم اين از زودتر چه هر اينكه به ميكنند آرزو بلكه و ميبرند لذت
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كه: برسند ديگر عالم
دوست بر تا كنم پرواز كه روز آن خوش اي

بÇزنم بÇالي و پÇر كÇÇويش سÇÇر هÇÇواي بÇÇه
مركب بدن اين و هست هم بدني و هست روحي اينكه به معتقدند دسته اين
خداوند كه روح براي دارد را محبسي حكم دارد, را قفس حكم و روح براي است
بكند/ استفاده ميتواند, وقتي تا و بماند عالم اين در اينكه به است كرده مأمور را او
كÇه است وقتي تا گهواره ميگذارند, گهواره در را او كه بچه و طفل مانند وليكن
گهواره ديگر هميشه ولي نباشد گهواره به محتاج شد بزرگ وقتي و بشود بزرگ
تا بايد دارد, را گهواره اين حكم هم روح براي انسان بدن حاال نميآورند/ برايش
گهواره به احتياج ديگر كه وقتي تا بكند, استفاده بدن اين از ميشود بزرگ وقتي
كه موقعي اين در نيست/ محتاج چون ميبرد بين از را بدن گهواره اين باشد, نداشته
آن بكÇند, ميخواهÇد كه زراعتي آن بايد بكشد, زحمت بايد هست بدن اين در
اين پس بردارد/ را بهرهاش ببرد, را بهرهاش Gبعد تا بكند دهد انجام بايد كه  كاشتي
ترك را او Gبعد و هست بدن با هست عالم اين در وقتي تا كه است موقتي ت مد هم

ميكند/
و تن همين يعني است جسماني فقط معاد كه ميگويند مورد اين در بعضي
روز آن در و مÇيكند زنÇده قيامت روز در و ميگرداند بر خداوند را بدن همين
روح چون نيست روحاني معاد ديگر تنهاست, جسماني معاد و است بدن همين
بر ميگيرند, ماست از كه است روغن مانند روح ميگويند: آنها نيست/ جدا گانه
روز در تÇرتيب آن به جسم همين و ميشود ترتيب همان به Gد مجد و ميگردد
فالسفه و حكما هستند/ معتقد اينطور مليين و متكلمين بيشتر گردد, مي بر قيامت
بدن اين ميرود, خا ك زير كه بدن اين است, مرده كه بدن اين ميگويند: برعكس
زير Âمث سال هزاران هست گاهي ميشود, متفرق ذراتش و اجزا¾ و ميپوسد  كه
هم او هاي استخوان ميشود, پيدا قبر آن و ميبرد باد را خا ك اين بعد است, خا ك
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را او GجددÇم كÇه است مÇمكن چطور ميبرد, باد هم را خا كش و ميرود بين از
كه را آنچه يعني است محال معدوم اعادة عقليه ادلة طبق ميگويند: و برگردانند?!
برگردانند/ را آن عين بتوانند مجدد نيست ممكن شده معدوم و رفته بين از تمامش
بدن ميگويند اينها منكرند, Âاص گفتيم Âقب كه ديگر دستة آن هستند/ فالسفه اينها
مشركين كه نيست, ممكن هيچوجه به گردد?! بر ميشود چطور رفته خا ك زير  كه
چيز به جسم, از غير زيرا بودند معاد منكر Hغالب مكه مشركين بودند, اينطور ه مك
اينباره در كه آيههايي اين كه است اين نبودند/ قاÄل را روح نبودند, قاÄل ديگري
Öن م قال كه آنهاست از يكي جواب كدام هر است, ديگري جواب كدام هر هست

/78-79 آيات ي×س, سورة /1

1/ Õليمع قÖلخ لÔكب وÔه و ̧ رَّ م ل اوَّ اها شÖن 

ا الَّذي يÔحييها ÖلÔق Õميم ر يه و ظام عÖال يÔحÖيي
ابوجهل و ابوسفيان با ¹بنخلف امي و ابيبنخلف گفتيم, Âقب كه همانطور  كه
خبر كه گفت اينها به خلف ابيبن بعد بودند, نشسته مشركين از ديگري ة عد يك و
اينكه به ميگويد گفت: گفته? چه گفتند: است? گفته تازهاي حرف د محم باز داريد
حشÇر قÇيامت روز در و ميگرداند بر را ما بدن خداوند و ميگرديم بر مرتبه دو
را جوابش و ميروم االن من گفت: كردند/ ب تعج اينها ميدهد/ جزا ما به و ميكند
نشسته مسجدالحرام از گوشهاي در كه حضرت خدمت طرف آن رفت ميگويم/
قديمي خيلي چون و آنجا برد و برداشت را انساني پوسيدة استخوان يك بودند,
تÇو كÇه شنيدهام گفت: شد/ پودر مثل و ساييد خود دست با بود شده پوك و بود
به قسم ميكند/ خلق و ميگرداند بر دومرتبه را استخوانها همين خداوند ميگويي
را اينها خداوند گفتهام من بله, فرمودند: حضرت نيست/ اينطور كه عزي و الت
او به حضرت را جواب اين ميبرد/ جهنم به هم را تو و برميگرداند و ميكند زنده
كÇه شÇريق اخنسبن با است ربيعه عديبنابي ميآيد, ديگر يكي آن باز دادند/
هÇمساية مكه در آنها دوي هر و بود بنابيربيعه عدي پدرزن شريق بن اخنس
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كردند, دعا حضرت كه ميكردند اذيت را حضرت خيلي دوشان هر و بودند پيغمبر
كشته جنگ در Hفاق ات كه بده نجات همسايه دو اين شر از مرا خدايا, كردند: عرض
عرض و حضرت خدمت ميآيد همينطور باز ربيعه ابي عديبن وقت آن شدند/
زنده دومرتبه و ميكند جمع خدا را پوسيده استخوانهاي همين آيا اينكه به ميكند

Ôب سÖحيا ¹ ام ×اللَّو سÖالنَّفب Ôم سÖقÔالا و ¹ ي×مقÖال م Öويب Ôم سÖقÔالا كه ميشود نازل آيه وقت آن ميكند?
همان قادريم ما بله ميفرمايد: / Ôهنانب ي و سÔن Öنا علي× نâري قاد بلي× Ôه ظام ع ع مÖجن Öن Çل ا ÔسانÖن اÖال
بنا چون نبود عالم اين در هم روحي ل او بلكه كرديم, خلق را شما ل او كه طوري
بدن اين خود در متكلمين قول به يا و آمد عالم اين به باال عالم از يا حكما بهقول
خلق و آورد و كرد جمع را آنها خداوند و نبودند عالم اين در كدام هيچ و شد خلق
نÇميتوانÇد مÇرتبه دو را ايÇنها آيا كرد جمع هم با و كرد خلق كه كسي آن  كرد/
چÇرا, هسÇتند/ هÇم اصÇلي اجÇزاي آن هست, روحش كÇه درصÇورتي برگرداند?
هم را انگشتانش اينكه به هستيم قادر ما بلكه بن×انه: ي و سÔن Öنا علي× رين ق×اد بلي× ميتواند,
آن اينكه براي ميبرد? را انگشتان اسم چرا بكنيم/ حاال همين مثل صاف و درست
اسÇتخوانهÇاي گفتيم هم قبل جلسة در و است شده ذ كر تشريح علم در كه طور
كه بهطوري است/ بيشتر انسان بدن اعضاي همة از است, بيشتر همه از انگشتان
تا هشت و بيست پا انگشتان دارد/ استخوان تا سي دست دو انگشت ده مينويسند:
آن در متفكره قوة و است اعضا اشرف كه انسان مغز و جمجمه ولي دارد, استخوان
از بÇيشتر خÇيلي انگشتان استخوان بنابراين, پس دارد/ استخوان شش فقط است
ريزي استخوانهاي كه انگشتان همين ما ميفرمايد: كه است اين اعضاست/ ساير
ميكنيم/ جمع ترتيب همان به هم را ها همان ميكنيم, جمع هم را همانها دارد,
اين از متكلمين قول به است اشاره مرحله اين در آن ظاهر كه Ôهنانب ي و سÔن Öنا علي×
ديگÇري چيز جسم اين از غير يعني است جسماني معاد معاد, گفتهاند: كه جهت
است جسماني معاد فقط پس نيست جدا گانه كه هم روح است/ جسم همين نيست,

روحاني/ نه
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كشف نظر با كه شيعه عرفاي بزرگان ولي است, روحاني معاد گفتهاند: فالسفه
مثل غزالي, مثل شيعه و سنت اهل متكلمين از بسياري و كردهاند مشاهده شهود و
شÇيعه بÇزرگ فقهاي از بسياري و دبوسي ابويزيد قاضي حلبي, اصفهاني, راغب
نÇصيرالديÇن خواجه طوسي, شيخ مفيد, شيخ مانند شيعه بزرگ فقهاي تمام بلكه
هÇم و است جسماني هم معاد, اينكه به معتقدند همه اينها مرتضي, سيد طوسي,
هم مسيحيها , نصاري× حتي ميگردد/ بر جسم هم و ميگردد بر روح هم روحاني,
قاÄل كه هم تناسخيها بلكه جسماني هم و است روحاني هم معاد, اينكه به معتقدند
ميگويند: تناسخيها كه است اين فرقش ليكن معتقدند/ اينطور هستند تناسخ به

رÖيغ Ôض ÖراÖال Ôل دبÔت م Öوي نÇه, ميگوييم: ما ولي ميگردد; بر بدن به عالم همين در روح

شود/ بدل اين جز زميني به زمين كه روز آن :48 آية /1

عالم و زمين نيست, زمين اين نيست, عالم اين است/ ابراهيم سورة در كه 1 ض ÖراÖال
تناسخيها بين فرق كه ميشود پيدا معاد آنجا در كه عالم اين مافوق است ديگري
بÇروز عÇالم عÇالم, ايÇن زيÇرا ميدانيم باطل را تناسخ ما چون است/ اين مليين و
اسÇتعداد بايد است عالم اين در تا ميباشد عالم اين در هرچه و است استعدادات
به او مكمون استعداد همان رفت عالم اين از كه موقعي و برساند فعليت به را خود

نيست/ بدن اين به برگشت قابل پس ميرسد, فعليت
هم و است روحاني معاد هم اينكه به هستند قاÄل كه هم اشخاصي آن وقت آن
عين ميگردد/ بر بدن همين عين اينكه به معتقدند عدهاي يك باز است, جسماني
عينش اينكه به معتقدند هاي عد يك عالم/ آن به ميگردد بر داريم ما كه بدني همين

âالَّذي سÖيل وا ميكنند, قرآن آيات به هم استدالل كه ميگردد بر مثلش نميگردد بر

بيافريند? را همانندشان نميتواند است, آفريده را زمين و آسمانها كه كسي آيا : 81 آية ي×س, سورة /2

ميفرمايد/ مثل ,2 ÖمÔهلÖث م قÔلÖخي Öنا علي× ر قاد ب ض ÖراÖال و ات م×و× السَّ قلخ

/56 آية نسا¾, سورة /3

وقت هÇر ;3GودÔلÇÔج ÖمÔناهÖل Çدَّ ب ÖمÔهÔودÔلÇÔج Öتج ضن ا كÔلَّم× ميفرمايد: كه ديگر آية آن يا



سخنراني ده 124

پÇوست بÇه د جدÇم عÇذاب, به كرد عادت و شد سفت و كرد پيدا نضج پوستشان
حديث يا عين/ نه ميگردد بر او مثل اينكه بر است دليل ميكنيم, تبديل ديگري

مه/ عال انتشارات قم, چاپ تويسركاني, بن محمد تأليف ,390 صفحه چهارملÃالياالخبار, جلد #

بنابراين, پس باشند; جردومرد نبايد همه كه باشد آن عين ا گر مرد# جرد الجن¹ اهل
شيعه فقهاي بزرگان و عرفا و اسالم بزرگان ولي ميكند/ اعاده خداوند را آن مثل
شود اعاده باز هم مثل ا گر اينكه واسطة به ميشود اعاده آن عين اينكه به معتقدند
از است/ برگشت آن به شبيه بلكه نميشود, حساب برگشت نميشود, حساب معاد
به ميكنيم خيال ما ليكن ميگردد بر آن عين اينكه به معتقدند كه است جهت اين
ميگردد/ بر داريم االن كه استخواني همين Âمث يعني گردد بر آن عين وقتي اينكه
بعد حاال انداختند دور و شكست استخوانش شكست, انسان دست كنيم فرض
يا و بدن از عضوي يا انداختند, دور را شكسته دست اين و استخوان اين آنكه از
ميشود آيا كردند, قطع را پا آن آنكه از بعد كردند, قطع و شد مريض انسان پاي
از و كردند قطع را آن كه وقتي نه/ است?! انسان اين جز¾ قطعشده پاي آن كه  گفت
صدمهاي اين بزنند, سنگ آن بر هم هرچه بزنند, چكش آن به هم هرچه رفت بين
ميگويند كه آنچه پس است/ شده جدا بدن از عضو آن اينكه واسطة به نميبيند
در كه است خالقيتي ة قو توجه همان آن چيست? اوست, بدن و اوست انسانيت
بÇه كه هم شي¾ شيÃيت و دارد خالقيت عالم اين به نسبت كه هست انسان روح
نظر در را او ميشود پيدا مرحله آخرين در كه چه همان يعني است اخيره فعليت
دليÇل به باشد همان عين نيست الزم باشد, اعضا اين نيست الزم هم آن و دارند
است, كرده گناه قبل سال سي در كه شخصي گفتهايم, هم Âقب كه همانطور اينكه
بÇدن ايÇن و اعÇضا ايÇن را گÇناهان ايÇن بعد و است شده مرتكب بزرگي معاصي
آن با پيش سال سي در كه بدني آن آيا ميكنند? عذاب را بدن كدام آيا نكردهاند
عذاب را فعلي بدن ا گر دارد? حاال كه بدني اين يا و ميكنند عذاب را آن كرده  گناه
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گناه است ممكن است/ نشده مرتكب را گناه آن بدن اين كه بگويند ميتوانند  كنند
پيش سال سي Âمث كه كسي آن يا است/ نكرده را گناه آن ولي باشد كرده ديگري
مÇيتوانÇد او آيا ميكنند صادر را اعدامش حكم و ميگيرند Gبعد است كرده قتل
كشتاري قبل سال چهل سي در كه دستي آن و بدن آن نكردهام? قتل من كه بگويد
همه و رفته استخوانش هم رفته, گوشتش هم رفته, پوستش هم دست, آن  كرده,
بÇراي اعÇدام ايÇن پس ميكنيد?! اعدام مرا حاال شما چه براي پس رفته, چيزش
اوست بر مهيمن كه او روح ة قو آن, توسط به كه است شخصيتي آن براي چيست?
است, كرده حفظ موارد همة در را ه قو اين است, كرده حفظ موارد همة در را آن
همان به برگشت و اصل آن است, كرده حفظ مختلفه موارد در را بدن اصليت آن
همان دارد روح با ارتباط و هست روح به متصل كه واقعي وجهة آن يعني است

است/ اصليه اجزاي
بÇدن اصلية اجزاي اينكه به است رسيده هم اخبار بعض كه ديگر عبارت به
كنيد فرض Âمث ميماند/ باقي Gبعد كه آنهاست كه ميدارد نگاه خداوند را انساني
معالجه و ميبرند را آن مرتبه دو شد, قطع يا سوخت گوشتش دست اين يا پا اين
و زخÇم آثÇار جÇديد گوشت اين در و بدن اين در ميآيد گوشت كمكم ميكنند,
آن جاي و آمده ديگري گوشت و رفته گوشت آن تمام اينكه با هست, سوختگي
گوشت و رفته گوشت آن كه نميكند احساس او هيچ ديگر كه طوري به گرفته را
سوختگي آن اثر ميبينيم كنيم نگاه وقتي معذلك است, گرفته را آن جاي ديگري
قبل سال پنجاه بدن در جايي Âمث هست/ زخم آن اثر يا هست, بريدگي آن اثر يا
است رفته بين از و شده خوب پيش ها مدت كلي طور به زخم Gبعد و شده زخم
چÇيز چÇه ايÇن است/ باقي خودش جاي سر در زخم خط و اثر ميبينيم معذلك
ة وÇق آن ميكند, نگاهداري موارد همة در روح كه است اصليهاي قوة آن است?
ميكند تغيير بدن اعضا¾ تمام مرتب ماه سه هر در ميگويند: اال و است باقي اصليه
ميآيد, بيرون هي ميرود, باال هي كه ميبينيم را ناخن اينكه دليل به ناخن, ي حت
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د مجد باز ميكنيم اصالح را مو طور همين ميآيد بيرون مرتبه دو ميكنيم قطع باز
بدن اعضا¾ همة نيست, قبل ماه سه موي كه داريم حاال كه مويي اين ميآيد/ بيرون
يا اوست انسانيت آن او, باقية وجهة آن ميكند/ تغيير همه است, طور همين انسان
ايÇنها اجÇزا, ايÇن عين نيست, اجزا اين عين يعني بدن اين عين كه او اصلي بدن
و است باقي خودش جاي سر بدن اصليت آن ولي ميكند تغيير ميرود, ميپوسد,
آن با مناسب ليكن ميكند حشر را او خداوند نميكند/ تغيير كه است قسمت آن

عالم/ آن با مطابق عالم, آن با مناسب مقام,
كه ميگوييم توضيح براي هم باز و زدهايم مثال مرتبه چند باز كه همانطور
خÇواب از بÇعد پÇيله كرم كه است پيله كرم قضية شدن, واضح براي مثال بهترين
حبس پيله اين در را خودش وقت آن و ميشود پيله ميتند, خودش دور چهارم,
را پيله اين و ميزند نوك ميدهد, فشار پيله داخل از روز چهار سه از بعد ميكند/
تخمگذاري هم بعد و ميپرد و ميآورد در پر ميآيد, بيرون بعد و ميكند سوراخ
اين آيا آمده بيرون پيله اين داخل از و درآورده پر كه پروانهاي اين حاال ميكند/
حاال شده, داده تغيير چطور پس است كرم همان ا گر نه? يا است كرم همان پروانه
و وضÇع هÇمان بÇا است كرم همان است? كرده پيدا پروانه حكم و درآورده بال
شما نيست, كرم آن پروانه اين ا گر است?! شده پروانه و پردرآورده ماده همان
داخل در آمد بيرون پروانه اين وقتي نيست/ چيزي پيله داخل در كنيد, نگاه هرچه
پس ندارد/ وجود Âاص حاال بود پيله داخل در كه كرمي آن يعني نيست, چيزي پيله
درآمÇده ديگري صورت به و است پروانه همين عين كرم آن كه ميشود معلوم
مانند اينجا در و دارد را پيله داخل كرم آن حكم عالم اين در هم انسان حاال است/
بايد كه موقعي تا عالم اين در ميشود, حبس ميتند, ميتند, خودش دور پيله آن
عالم اين يا و ميشود خسته يعني ميگيرد, تصميم مرتبه يك بعد است/ حبس باشد
محبس ميكند سوراخ و عالم اين از ميكند حركت وقت آن ميكند/ تنگي او براي
با انسان همين ميرود/ عالم آن به و باشد اينجا كه را خودش قفس اين را, خودش
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رو ميكند, طيران كه است اين ميكند/ پيدا پروانه شكل وضع, همين با بدن, همين
باشد, او در آفتي و باشد مريض پيله كرم ا گر و ميكند طيران ميرود كه عالم آن به
و پر يا و بكند حركت نميتواند ديگر بشود زنده ا گر يا و نميشود زنده يا  كرم
آنها كه هستند شقاوت داراي كه آنهايي مثل و جهنم اهل مثل است/ ضعيف بالش
علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي بپرند/ نميتوانند باشند كه هم عالم آن در باالخره

د) محم وآل د محم
عقل خالف Hواقع اين است, عالم اين تنها اينكه به كنيم خيال ما ا گر اضافه به
عالم اين كه استادي و ماهري بسيار ق خال يك و بزرگ قادر يك كه است فكر و
از كÇه كرده خلق اينجا در بزرگي كارخانجات است, كرده خلق را عظمت اين به
كه ميكند كار طوري به مغزش كوچكي, اين با كه باشد انسان وجود كارخانه جمله
به ميخواهند و ماه كرة در ميشوند پياده و ميروند ماه كره به كه ميسازد آالتي
ميتواند چطور كوچكي اين به كارخانة اين بروند, ديگر كرات به يا و مريخ  كرة
چÇنين است قÇادر كÇه شÇخصي وقت آن دهÇد? انÇجام را بÇزرگي كÇارهاي چنين
فانيه و فاسده و ناقصه امور همين به ا كتفا آيا ببينيم ميخواهيم بسازد  كارخانجاتي
همين براي فقط است كرده خلق را عالم خداوند كه بگوييم يعني ميكند?! اينجا
يك دهد, انجام را خود هوس و هوي تي مد يك اينجا بيايد انسان اينكه براي  كار,
را شهواني امور يا باشد داشته فاسده اغراض يا كند, اعمال را خود غضبيه ة قو تي مد
كÇه صÇورتي در دارد? نÇتيجه چه رفتن و آمدن اين پس برود, بعد و دهد انجام
اين از اينكه به دارد مالزمه استكمالي سير و صعودي حركت و جوهريه حركت

برود/ باالتري عالم به عالم
ولي است تكÇرار ايÇنها ايÇنكه وجÇود بÇا زدهايÇم, مÇثال بارها كه همانطور
وقت هيچ توانا استاد و مهندس نفر يك آيا است/ تنبه باعث و مفيد هم تكرارش
يÇا باشد, زبالهسازي مخصوص كارخانهاش كه ميكند درست زبالهسازي  كارخانة
تفالة عالم اين حاال نميكند/ را كار اين عاقلي هيچ باشد? تفالهسازي  كارخانهاش
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باشد; تفالهسازي كارخانة كه كنند درست كارخانهاي يك وقت آن است/ عالم آن
كÇند, درست قÇند كÇه است اين براي ميسازد كارخانه كه مهندسي كه درصورتي
امÇثال و است چغندر تفالة است, تفاله فضوالتش و اضافات است, قند  كارخانه
نه اال و است تفاله مانند است, فضوالت و اضافات مانند هم عالم اين حاال اينها/
غضبيه قواي اعمال همين براي و تفالهسازي براي فقط بشود خلق عالم اين اينكه
كه است عقل كدام و عقل چه اين هست/ عالم اين در كه فسادهايي اين و شهوانيه و
اختصاص كه بپذيرد را اين بتواند كه است حقيقي و واقعي انسان كدام ميكند, قبول
عقل اال و هستند خودشان عقل منكر Hواقع منكرند كه آنهايي و دارد, عالم اين به
هم عالم اين از بايد جوهريه, حركت در تصاعدي, حركت در اينكه به ميكند حكم
ديگÇر عالم به عالم اين از بلكه بروند/ باال طور همان بلكه ديگر, عالم به بروند
همانطور ميروند, هم ملكوت عالم به و نميشود هم مثال عالم به ا كتفا و ميروند

ميفرمايد: مولوي  كه
زدم سÇر حÇيوان بÇه مÇردم وزنما شÇدم نÇامي و مÇÇردم جÇÇمادي از
شدم كم مردن ز كي ترسم چه پس شÇدم آدم و حÇÇيوانÇÇي از مÇÇردم
پÇر و بÇال مÇالÄك از بÇرآرم تÇÇا بشÇÇر از بÇÇميرم ديگÇÇر حÇÇÇÇملة
ÔههÇÇ Öج و الا ÖكالÇÇ ه× ¾يÇÇÇ ش لÇÇÇÇ Ôو كÇج ز جسÇتن بايدم هم ملك وز
شÇوم آن نÇÇايد انÇÇدروهم آنÇÇچه شÇوم قÇربان مÇلك از ديگÇر بÇار

/3902 Ç 7 ابيات سوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

ÇعÔون1 اج ر× هÖيÇÇ ل ا ÇÇا ن ا كÇÇه ارغنون گÇÇÇويدم چون عدم گردم عدم پس
كه كمال مرحلة آخرين آن به ميرساند را انسان كه است مراحل آخرين اين
كه نيست دنيايي دنيا اين كه باشيم داشته توجه بايد ما جهت اين از داشتند/ بزرگان
داني فداي را عالي و بكنيم آن به ا كتفا كه نيست عالمي يعني بكنيم, اعتماد او بر
Çالم ليهالسÇع عÇلي اميرالمÆمنين كه عالم همين به باشد داشته اختصاص كه بكنيم
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تÇهÖتكÔوا ال× و /ÖمÇÔرَّ كق مل ÖمÔك ر م م Öنم وا ÔذÔخف , ار قر× Ôد×ار Ô¸ ر خ× Öاال و ج×از م Ôد×ار نÖي×ا الد ان كه ميفرمايد

نهجالبالغه/ در الم عليهالس مولي حضرت خطب از #

(مجاز است گذر عالم و مجاز عالم عالم, اين كه بدانيد :# ÖمÔك ار ر× Öسأ ÔملÖعي Öن م دÖن ع ÖمÔك ت×ار Öسأ
بگيريد پس است, اقامت و ثبات منزل است, قرار منزل آخرت و گذر) محل يعني
منزل ميخواهيد كه آنجايي براي كنيد تهيه توشه و زاد و شماست معبر كه اينجا از
ميخواهيد كه آنجايي براي وسيله است/ معبر اينجا بگيريد/ قرار آن در و  كنيد
اسرار كه كسي نزد را خودتان پردههاي و نماييد تهيه بمانيد آنجا در و كنيد منزل
خودتان و باشيد خودتان مراقب خدا پيش يعني نكنيد; پاره و ندريد ميداند را شما
براي است وسيلهاي كه عالم اين از كه فرمودهاند كه باشيد داشته او اوامر مطابق را

كنيد/ آماده توشه و زاد عالم آن
اسÇتعدادات عالم اين در دارد/ استعداد كماالت, به رسيدن براي انسان روح
كه تخمي و بكنيم استفاده داريم اينجا در كه زراعتي از و بدهيم بروز را خودمان
بكند, نمو و رشد تا بكنيم تقويت را آن بكنيم/ استفاده و بكاريم بذر بكاريم, داريم
وقت آن بكÇنيم/ اسÇتفاده مÇيخواهÇيم ميوهاش از كه برسد موقعي به باالخره تا
نيا الد كه ميشود استفاده آنجا در ميشود, درو آنجا در ميبريم, آنجا در را بهرهاش

است/ مذكور نيز الي غز العلوم احيا¾ چهارم جلد در ##

ميبرند كه فايدهاي اينجاست, براي نه است; آخرت كشتگاه دنيا :##¸ ر االخ Ô¹زرع م
كه فسادهايي تمام و هست و بوده عالم اين در كه خرابيهايي تمام آنجاست/ براي
محصور است, شده عالم همين محصور همان توج فقط ما كه است اين براي هست
وقت آن بÇرسد مÇرگ مÇوقع وقÇتي داريÇم/ غÇفلت عالم آن از و است شده دنيا

شÇرح سوم جلد در ولي دادهاند نسبت آله و عليه صلياهللا رسول حضرت به , 60 ص داب, Ðزهراال در ###
حÇضرت قÇصار كلمات از ميباشد مشهور آنچه و دادهاند نسبت اميرالمÆمنين حضرت به ,98 ص تعر ف,

است/ امير(ع)

خوابند در همه مردم انتبهÔوا###: ماتÔوا ذا فا Ôنيام Ôاسالن كه كردهايم اشتباه كه ميفهميم
دادهاند; دست از را عمر كه ميفهمند Hواقع وقت آن ميشوند/ بيدار بميرند وقتي
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و اخالق فساد و شيطاني خياالت و نفساني اغراض با و بيهوده و غفلت به را عمر
محكوم عاقله ة قو وقت آن دادهاند; دست از غضبي قواي و شهواني قواي اعمال
و ميبينيم/ را آثارش هم آنجا در و است شده مغلوب عاقله ة قو اينجا در است/ شده
آن در تا ببريم بهره و بكنيم استفاده خود عمر از بايد هستيم عالم اين در وقتي تا
رسÇيد فÇرا مرگ كه وقتي و رفتيم كه عالم اين از , اال و باشيم راحت بتوانيم عالم

/99 Ç 100 آيات مÆمنون, سورة /2 و 1

عÇرض هرچÇه و بگوييم 1 ونÔع ج Öار ب ر كه هرچند آنجا در كه ندارد فايدهاي ديگر
كه ندارد/ فايدهاي بكنم, صالح عمل مرتبه دو شايد كه گردان بر مرا خدايا,  كنيم:
ديگÇر Á او مÇيزنيد/ كÇه است حÇرفي ايÇنها نÇه قاÄلÔها2; وÔه Õ¹ ملك نَّها ا , الك ميفرمايد:
ما گندم اين خدايا, بگويند: كه است اين مثل درست نيست, دنيا عالم به برگشتي
بكند/ خوشه مرتبه دو باز كه بشود سبز كه كن جوري مرتبه دو است شده خشك
ما ندارد/ ترقي و رشد گندم آن نيست, خوشهبردار شده خشك كه گندمي آن نه,
خوب شده, خشك هست هرچه خودمان زراعت آن ديگر رفتيم عالم اين از وقتي
آية در كه كشت" كه كار عاقبت درود آن كسي "هر ميكنيم/ درو را همان بد, و

/ ون Ôم ل ÖظÔي ال× ÖمÔه و Öتب سك ا م× سÖفن لÔك ف×ي وÔت ثÔمَّ ياهللا ل ا هâفي ون Ôع ج ÖرÔت HمÖوي قÔوا اتَّ و :281 آية بقره, سورة /3

برگشت و ميبنديد بر رخت جهان اين از كه روزي از بپرهيزيد ميفرمايد: شريفه3
آنچه و است عالم اين آيينه عالم آن چون ميكنيد; خدا سوي به و آخرت عالم به
و مÇيشود مÇنعكس آن اصÇلي صÇورت به آنجا در ميشود صادر ما از اينجا در
و اعمال دفتر در خالف و زيانكاري جز كه ميبينيم موقع آن در ميگردد; جلوه گر

نيست/ ما پروندة
بنگرم چون خرد چشم با نفس كتاب در

دفÇترم مÇتون در پÇيدا نيست سياهي جز
بÇر اعÇمال نÇامة بÇلكه نÇدارد, فÇايدهاي تأسÇف و افسوس هيچ موقع آن در
Ôده Öشت م Öوي ميدهند: شهادت هم جوارح و اعضا حتي و صريح گواه ما خالفهاي
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دهند/ شهادت زيانشان به پاهايشان و دستهايشان و زبانشان كه روزي :24 آية نور, سورة /1

راديو و تلويزيون دستگاه نيز عالم اين در كه چنان 1 ÖمÔهÔلÔج Öرا و Öم هâديÖي ا و ÖمÔهÔتن سÖل 

ا Öم هÖيلع
ميدهند/ گواهي ما كردار و گفته بر شود ضبط ما گفتار و اعمال ا گر نوارها و

/99 Ç 100 آيات مÆمنون, سورة /2

ميشنويم جواب 2/Hحصا×ل ÔلمÖعا âيلعل ونÔع ج Öار ب ر بگوييم: عالم آن در هم هرچه
وقÇتي :Hثاني و نيست برگشتي ديگر :Á او ميزني, تو كه است حرفي اين نه,  كه
ميشود, پيدا گرفتاري وقتي كه است شده امتحان دنيا در بارها باشد هم برگشت
مÇيكنيم, درخواست ميشويم, ل متوس خداوند به وقت آن ميشود, پيدا ناراحتي
هسÇتيم, لي او هÇمان دومÇرتبه باز شد رفع وقتي و ميشويم ملتجي ميكنيم, دعا
زياد باره اين در قرآني آيات كه ميكنيم, فراموش را خدا كلي به و بازميگرديم
گÇرفته را وجÇودمان سراپاي غفلت داريم, غفلت ما اينكه براي چه? براي است/

/90 Ç 91 آيات يونس, سورة /4 و 3

;3 لâيÄا ر× Öسا× بنÔوا هب Öتن ام× âالَّذي االَّ لها ال× Ôه َّÇن ا ÔتÖن ام× گÇفت: شد غرق كه وقتي فرعون است/
خداوند بعد آوردند/ ايمان بنياسراÄيل كه چيزي آن به كسي, آن به آوردم ايمان
ايÇمان شÇدي غÇرق كÇه حÇاال ;4 نâدي س Öف ÔمÇ Öال ن م تÖنÔك و ÔلÖبق تÖي صع Öدق و نÐالا ميفرمايد:
موسي با كردي, افساد زمين, روي در كردي معصيت پيش آنكه حال و ميآوري
همين مراتب همة و موارد همة در حاال ندارد/ فايدهاي ديگر حاال كردي, مخالفت
اين فريب كه بكنند آ گاه را مردم كه آمدند اين براي هم دين بزرگان و است طور
خوبي ظاهر عالم, اين كه نخوريد را عالم اين خوب ظاهر فريب نخوريد, را عالم
مانند است فريبنده بسيار آن ظواهر و دنيا اين است/ بد بسيار باطنش ولي دارد
ميرساند ابدي هال كت به را شخص و است مهلك سم آن باطن ولي ال, دج ظاهر
و: ميكشاند جحيم دركات به بشود روح و آخرت از غفلت و دوري سبب ا گر  كه

اختالف)/ كمي 417(با بيت پنجم, دفتر 5/مثنويمعنوي,

جÇل5 و زÇع خÇدا قÇهر بÇاطنش حلل پر كافر گور چون ظاهرش
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آنهايي براي Hمخصوص است, خوب Hواقع ميبينيم, را عالم اين ظاهر كه وقتي
در رفته فرو و هستند آسايش و راحت در هميشه و ندارند ناراحتي و گرفتاري  كه
فÇريب نÇبايد و نيستند/ خدا فكر به Âاص و ميباشند غضبيه و شهويه قوة اعمال
بÇه كÇه صÇدماتي همة و گفتهاند/ را همين همه, دين, بزرگان كه بخوريم را ظاهر
اهل كه بود اين براي همه آمد, پيش آنها براي كه ناراحتيهايي و شد وارد بزرگان
آنها/ از ميكنند جلوگيري و هستند آنها نفساني مقاصد مانع اينها كه ميديدند دنيا
پÇيغمبر با چرا ميشدند/ مانع و ميكردند ايشان با دشمني كه است جهت اين از
عÇقيدة آيÇا كه ميگويد ابوجهل به محرمانه مشركين, از يكي ميكردند? دشمني
هستم مطمÃن و دارم يقين من ميگويد: ابوجهل چيست? محمد به نسبت تو واقعي
حÇرف در و نشده صادر دروغي او از هيچوقت چون ميگويد; راست محمد  كه
و مÇخالفت ايÇنطور چÇرا پس گÇفت: هسÇتم/ مطمÃن من و راستگوست خودش
و نمايم را كوچكياش بايد بكنم اطاعت من ا گر اينكه براي گفت: ميكني? دشمني
دارم, ريÇاست مكÇه در االÐن مÇن مÇيدهم/ دست از را خÇودم منصب و مقام اين
مخالفتهاي همة كه بكنم ترك را اينها همة بايد بشوم او مطيع و بيايم ا گر آنوقت
براي آنها مخالفتهاي همة و ندهند دست از را رياستشان كه بود اين براي آنها
جÇلوگيري آنÇها دنÇيوي مÇقاصد از Çالم عليهمالس هدي ه مÄا و پيغمبر كه بود اين
مÇعتقد هÇم اواخÇر ايÇن تÇا Hواقع ابوسفيان ابوسفيان/ يا و معاويه مانند ميكردند;
پيش تبريك براي همه رسيد خالفت به سوم خليفة عثمان كه موقعي نبود/ بهاسالم
در هم چشمش ابوسفيان آمدند/ هم ه بنيامي و ابوسفيان جمله از ميآمدند, عثمان
پرسيد رفتند, همه جمعيت آنكه از بعد نميديد/ را جايي و بود شده نابينا عمر آخر
ه يÇبنيام از ما همة نه, گفتند: نه? يا هست كسي ه بنيامي از غير شما ميان در  كه
هيچ به است رسيده شما به خالفت و سلطنت كه حاال ه, بنيامي اي گفت: هستيم/
كه كسي آن به قسم كه بگيريد محكم و بشود خارج شما دست از نگذاريد وجه
ابÇوسفيان كÇه بتهايي همان به قسم يعني ميخورد, قسم او به هميشه ابوسفيان
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عقابي نه و ثوابي نه و بهشتي نه و هست جهنمي نه كه ميخورد قسم آنها به هميشه
مكÇتوم ديگÇر ايÇن خوب, مضمون/ اين به خالصه است, حشري و قيامت نه و
داشتند, اقرار را بزرگان بزرگي و عظمت همه اينها معاويه, يا كرد/ ظاهر را خودش
منكر را الم عليهالس علي عظمت معاويه داشت/ اقرار را پيغمبر عظمت ابوسفيان
عÇلي شÇهادت خÇبر وقتي نميگذاشت/ دنيا دوستي معذلك داشت, قبول و نبود
گفت: و كرد حركت مرتبه يك بود, نشسته رسيد, معاويه به مجلس در الم عليهالس
بياورد/ دنيا اين به علي چون فرزندي روزگار مادر كه نيست ممكن ديگر اهللا كبر,
كه شيري آن باشد, داشته علي مانند فرزندي ديگر اينكه از است عقيم روزگار مادر
حمله و زمين به ميكرد پهن را خود چنگال جنگ, موقع در عراق بيشههاي در

رفت/ بين از او ميكرد,
ر ذÇ الح و ÇÇوف خ ÇÇال ب ÇÇلظبا¾ ل و مÇاملكت ÔيثÇح تع ÖرÇت رانب Öالل ÖلÔق

آن ديگر كه باشند راحت و بچرند ديگر كه بگو آهوها به و خرگوشها به
ضمره ضراربن يا دارد/ مقامي چه علي اينكه به ميكند اقرار اين رفت/ بين از شير
از بعد بود, الم عليهالس علي اميرالمÆمنين حضرت نزديكان از و اصحاب از يكي  كه
من براي ميگويد: او به معاويه و ميرود معاويه پيش حضرت رحلت و شهادت
در آيÇا گفت: باالخره نمود/ اصرار معاويه و كرد امتناع ضرار بكن/ علي وصف
به ميكند شروع آنوقت هستي/ امان در بله گفت: بگويم? را حقايق كه هستم امان
و ميكرد نياز و راز خدا با جور چه عبادت موقع در كه الم عليهالس علي توصيف
در و مينمود مناجات و ميكرد ناله و گريه و ميپيچيد خود به مارگزيدهاي مانند
هيچكس از و نداشت چيزي هيچ از با ك كه ميكرد حمله چطور هم جنگ موقع
و ميگرفت گريهاش ميديد را درمانده و بيچاره و ضعيف افراد وقتي و نميترسيد
در كه موقعي در البته بود, اين علي كار شبها كه ميكرد كمك آنها به خودش
حفظ مسÆوليت ديگر واقع در بود خانهنشين علي كه وقتي زيرا بود/ خالفت مقام
را خود خالفت, سال چند طي در رسيد خالفت به وقتي ولي نبود او گردن به آنها
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و نÇمايد مÇراقÇبت ÂامÇك بÇيبضاعتها و بÇيچارهها از كÇه مÇÇيدانست مÇÇوظف
اينطور بيچارگان و فقرا به نسبت كند/ رسيدگي هستند شهر در كه را درماندههايي
معلوم ا گر و كردهاي? پيدا حالل مال از را اين تو ميفرمود: اغنيا به نسبت و بود
دست بÇه حÇرام راه از چÇرا را ايÇن تÇو ميفرمود: نبوده, مشروع راه از كه ميشد
هÇر بود/ اينجور علمش كدام هر به و ميدانست خوب را اينها تمام آوردهاي?

ميداد/ جواب فوري و نميماند در مينمود او از سÆالي كسي هر وقت,
گاهي و نميگذاشت چيز هيچ خودش براي كه بس همين سخاوتش مورد در
هÇميشه مÇيكرد, مراعÇات هميشه ديگران به ولي بود گرسنه ميخوابيد,  گرسنه
كÇمال خÇودش زيÇردستان بÇه نسبت و داشت را پايينتر و مادون طبقة رعايت
مÇضمون ايÇن بÇه ولي نÇيست يÇادم عÇبارت عين حاال داشت/ را رأفت و محبت
به خورد قسم معاويه بعد كرد/ حضرت آن از تمجيد و تعريف به شروع همينطور
از معاويه وقت آن ميگويي/ تو كه بود اين از باالتر بلكه بود اينطور علي اينكه
غصه و هستي متأثر او دوري و علي شهادت به نسبت چقدر تو كه پرسيد ضرار
جÇوان بÇه نسÇبت جÇوانمÇرده مادر يك كه اندازهاي به گفت: ضرار ميخوري?
عÇلي دوري از داغÇدارم, او از بيشتر مراتب به من است داغدار و ر متأث خودش
مخالفت كه آنهايي و آنها بزرگان ساير بود/ اينطور معاويه آنكه مقصود متأثرم/
هدي ه مÄا عظمت و الم عليهالس علي عظمت به همينطور همه ميكردند دشمني و

كÇفر و ايÇمان كÇتاب در مÇذكور الم عليهماالس اميرالمÆمنين حضرت از صادق حضرت روايت از اقتباس #
نيا/ الد ذم باب ,3 ج كافي, اصول

و كور هم م#: صÔي و يÔعمي دنيا, حب ولي داشتند اقرار آنها بزرگي به و الم عليهمالس
را حق حرف و نميديدند را حقايق كه بود كرده كر و كور را آنها ميكند/ كر هم
غفلت اينكه براي ميكردند; مخالفت حق با آن هواهاي و دنيا براي و نميشنيدند
از غير كه بداند كسي Hواقع ا گر هست/ عالمي هم عالم اين از غير اينكه به داشتند
نميكند, ي تعد وقت هيچ نميكند, ظلم هيچوقت هست, ديگري عالم هم عالم اين
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يا و افساد زمين روي در و نميكند شرع خالف و نميخورد را مردم مال وقت هيچ
معاد به اعتقاد كه است اين بر دليل اينها همة نميكند/ اخالل ايماني برادران بين
باشد اعتقاد عمل, به ا گر واال نيست اعتقادي عمل, به باشد حرف به هم ا گر نيست,

ميترسند/ نميكنند, خالف عمل
كه كسي هر ديدهاند ديدهاند, را اعمال نتايج هستند معتقد كه هم اشخاصي Hغالب
يا هم باز نبيند را خود عمل نتيجه هم ا گر و ميبيند را صدمهاش باالخره بكند بد
يعني ديد/ خواهد را نتيجه Gبعد خودش اينكه يا و ميرسد فرزندانش به آثارش
خداوند كه بدانيم ما وقتي هستند/ گرفتار عالم اين در كه كردهاند مشاهده خودشان
خÇير را خÇير جÇزاي خداونÇد رفتيم عالم اين از وقتي ميدانيم Hحتم است, عادل
كه بدانيد يقين نديد, را نتيجه عالم اين در كه ديديم ا گر شر/ را شر جزاي و ميدهد
دنيا اهل ولي است; گرفتار عالم آن در و هست هم ديگري عالم عالم, اين از غير
دنياست/ همين فقط عالم كه ميكنند خيال و دارند غفلت كلي به و نيستند طور اين
مÇنبر باالي كرد صلح الم عليهالس امامحسن با آنكه از پس معاويه كه طور همان
نيا الد فارادته عمر اما و ترده لم و نيا الد يرد لم عنه ابابكررضياهللا ان الناس ايها گفت: و رفت
لم فان امي فهي ابنها انا و بها بيوملت فمالت انا اما منهاو نال و فنالتمنه عثمان اما يردهاو ولم
ل, او خليفة ابيبكر, مردم, اي گويد: مي و ميكند خطاب خيرلكم/ فانا خيركم تجدوني
او به رو دنيا نه و كرد دنيا به رو او نه يعني كرد; او قصد دنيا نه و كرد دنيا قصد نه
و نكرد دنيا ارادة او نياورد, دنيا به رو او ولي آورد او به رو دنيا عمر, اما آورد;
به او هم يعني رسانيد; دنيا به هم او رسيد او به دنيا از عثمان اما را; دنيا كرد ترك
من به دنيا هم و دارم عالقه دنيا به هم من, اما رسانيد; او به دنيا هم و رسانيد دنيا
بهتر خالفت براي مرا ا گر است; من مادر دنيا و هستم دنيا فرزند من و دارد عالقه
فايده يعني هستم شما براي بهتر كه بدانيد ولي نميدانيد خالفت سزاوار و نميدانيد
بهترين خودش اين هستم/ شما براي بهتر ولي نيستم شما بهتر ميرسانم, شما به
دنيا فرزند هم من و است من مادر دنيا و هستم دنيا اهل من ميگويد: كه است دليل
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به رو و نميكنند دنيا ترك و دارند دنيا به عالقه همه دنيا ابنا¾ و هستم نيا ابنالد و
و قÇضايا آن كÇه بÇود جÇهت هÇمين بÇه و مÇيروند/ دنÇيا به رو و ميآورند دنيا
و نوشتند او به نامههايي حضرت اينكه با و آورد پيش را صفين جنگ مخالفتها,
و ميكنند خيال بعضي كرد/ برقرار را جنگ و نكرد فايدهاي ولي كردند نصيحتش
ابقا خودش جاي سر را معاويه ابتدا در الم عليهالس علي ا گر اينكه به ميكردند خيال
را كÇوفه و بÇصره واليت زبير و طلحه به ا گر نميشد, واقع قضايا اين ميفرمود
زبÇير و طÇلحه يعني آنها :Á او نبود/ اينطور ولي نميشد; واقع جنگ آن ميداد
من اينكه به فرمود خودش الم عليهالس علي اضافه به داشتند, خالفت به عالقه Âاص
باشيد/ من با كه است اين بهتر و هستيد من مشاورين شما و دارم شما به احتياج
اطاعت ميل Âاص باشند, الم عليهالس علي مطيع كه نداشتند ميل زبير و طلحه ولي
خودسرانه كه بود اين براي ميخواستند را كوفه و بصره كه هم آن و نداشتند را علي

نباشند/ علي مطيع و بكنند رفتار
بود; ظالم و فاسد زيرا بكند عزل ل او همان را او ميخواست هم معاويه دربارة
و مÇغير¸بنشعبه كرد/ عزل شام در خودش مقام از را معاويه و نوشت رو اين از
ÂعÇف كه نيست صالح كه كردند عرض و حضرت خدمت آمدند عبداهللابنعباس
بيعت تو براي و بشود مستقر كه باشد ماهي چند يك حاال و بكني عزل را معاويه
باشم خالفت مقام در روز يك كه نيست ممكن فرمودند: حضرت مردم/ از بگيرد
مسÆول من باشد, او اختيار در مردم مال و جان كه بكنم مسلط مردم بر را ظالمي و
من اينكه به كرد عرض و آمد مغير¸بنشعبه بعد روز نيست/ ممكن و هستم خدايي
داري تو كه تصميمي همين است, درست تو روية همين كه فهميدم طور همين هم
حرف كه فرمود Gبعد حضرت برگشت/ و نفرمودند چيزي حضرت است/ صحيح
و غرض روي از امروزش حرف و بود خيرخواهي و نصيحت روي از او ديروز
ا گر حاال بود/ خيرخواهي روي از لش او حرف اال و بكند اغفال مرا خواست تفتين,
اينكه واسطة به چه? براي نبود/ مطيع هم باز ميكردند برقرار حضرت هم را معاويه
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خÇالفت بÇه خÇودش كه بشود كشته عثمان اينكه به داشت عالقه خودش معاويه
بÇفرست, كمك من براي زودتر گرفتارم من كه نوشت او به عثمان بارها برسد/
كه هنوز اضافه به و بفرستد كمك ميتوانست كه صورتي در نفرستاد را هيچكس
فÇوري نه, يا ميكند تثبيت خودش مقام در را او الم عليهالس علي كه نميدانست
به را آنها هستيم, عثمان خونخواه ما كه بده ما به را عثمان كشندگان اينكه به نوشت
چيزي او به حضرت كه بود آن از پيش اين و بگيريم قصاص آنها از كه بده ما

بفرمايند/
و بÇود مÇخالف Çالم ليهالسÇع عÇلي بÇا ل او هÇمان از مÇعاويه بÇÇنابرايÇÇن پس
در سياهي و سفيدي و باطل و حق است ممكن چطور بسازد/ علي با نميتوانست
ل او همان از معاويه كه بود جهت اين از نبود/ ممكن بشوند?! جمع هم با جا يك
تمام علي نفع به است نزديك صفين قضية ديد كه وقتي و داشت را مخالفت سمت
مكÇر هÇم آن كÇه آورد پÇيش كÇردند نÇيزهها بÇاالي كÇه را قÇرآنهÇا قضية بشود,
كردند خروج هاي عد كه آورد پيش را خوارج قضية و فتنه اين كه بود عمروعاص
وقت آن كردند/ مخالفت به شروع و شدند خارج مذهب از شدند, خارج دين از و
قرار حكم را قرآن اينها كنيم, نمي جنگ قرآن با كه ما گفتند: ل او همان هاي عد يك
به تير ميخواهي تو و كنيم رفتار قرآن حكومت طبق بياييد ميگويند: و ميدهند
پديد اختالفاتي آنجا در كه بود اين بزنيم/ قرآن به تير نيستيم ماحاضر بزني/ قرآن

اشÇتر مÇالك كÇه بفرست زود گفتند: و آمدند هاي عد و اشعثبنقيس حتي آمد;
بود, معاويه خيمة نزديك مالك فرستادند/ حضرت كند/ ترك را جنگ و برگردد
برگشتند ميدهم/ خاتمه را جنگ كلي به بدهيد مهلت من به ساعت يك فقط  گفت:
خÇودت تÇو كÇه مÇيشود معلوم نه گفت: اشعث كردند/ عرض حضرت خدمت و
يا و ميكشيم را خودت يا و كنند ترك را جنگ فوري كه بفرست يا دادي, دستور
اشتر مالك به حضرت كه بود جهت اين از ميدهيم/ معاويه تحويل بسته دست
او بين و برگشت وقت آن برگرد/ زود ببيني, زنده مرا ميخواهي ا گر كه دادند پيغام
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به تازيانه و كردند فحاشي يكديگر به نسبت شد, بدل و رد لفظي مشاجرة اشعث و
آمد/ پيش حكمين قضية هم بعد و زدند يكديگر هاي اسب

عباس عبداهللا گفتند: آنها دهند/ قرار حكم را عباس عبداهللا خواستند حضرت
خيلي كه را اشعري ابوموسي ما ميگيرد, را تو طرف البته و است تو عموي پسر
حماقت اثر بر وقت آن ميخواهيم/ را او ما است, ظاهرالصالحي و مقدس شخص
افÇراد هÇمين از هاي عد يك باز شد/ او خوردن فريب به منجر اشعري ابوموسي
در ترديد و حكميت به راضي شدي? حكميت به راضي چرا تو كه گفتند و آمدند
كه ندارد حكميت كردند, بيعت تو با و آمدند ل او آنها شدي? خداييات خالفت
به راضي كه من و گفتيد خودتان آخر فرمود: بشوي/ حكميت به راضي بخواهي تو
برخÇالف شدي راضي چرا تو نهخير, گفتند: گفتيد/ خودتان شما نشدم, حكميت
معين مردم كه هر كه ميگويد قرآن ميكردي/ قبول نبايستي و شود انجام كاري قرآن

كه من گفتيد, شماها آخر فرمودند: حضرت پذيرفت/ بايد را همان خالفت, به  كنند
بÇا مرا و آمديد شما بودم, نشسته خودم خانة در كه من نبودم, خالفت به راضي
كÇه پÇيرمردان كÇنيد بÇيعت من با آمديد كه وقتي حتي كرديد/ وادار زياد اصرار
و خÇرم ها جوان ميآمدند, من بهطرف شتاب و عجله با بروند راه نميتوانستند
دوشيزگان ميكردند, شادي و بودند خرم بچهها ميدويدند, من طرف به خوشحال
اين كه ميشد پيدا رويشان گاهي حتي كه ميآمدند عجله به طوري به دخترها و
است/ بوده اواÄل همان از اسالم در هم صورت پوشيدن اينكه به است دليل خودش
ميشد/ پيدا گاهي صورتشان كه عجلهميآمدند به قدري به دوشيزگان كه ميفرمايد
طÇور ايÇن حÇاال و كÇرديد بيعت من با و آمديد عجله به شما طور اين وقت آن
خÇارج ديÇن از و كÇردهاي رفÇتار قÇرآن برخÇالف تو هرحال به گفتند: ميگوييد?
كوفه از و رفتند هاي عد يك و نكرد اثري و فايده كردند نصيحت هرچه شدهاي/

شدند/ خارج
آنچه كه تحريكات به كردند شروع كوفه داخل در پنجم ستون مانند هاي عد
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از بود, خودش اصحاب از داشت گله و ناراحتي و آورد درد به را حضرت دل Hواقع
ايÇنها از بÇود/ شده حضرت موقتي مركز كه بود كوفه خود از بود, خودش ياران
ا گر اينكه براي معاويه; اصحاب تا داشت گله و بود افسرده و داشت درد بيشتر
نفاق حتي اينها, بيوفايي فانه متأس ولي ميرفتند; بين از آنها ميكردند, وفا اينها
الم عليهالس علي اينكه به شد سبب اينها همة اينها, نداني قدر اينها, دشمني اينها,
يك آنجا در و رفتند نهروان به خارج, به رفتند كرد/ طلب خدا از را خودش مرگ
كردند, حمله اطراف دهات بعض به شيباني عوف بن اشرس رياست به ابتدا هاي عد
باز آن از بعد كردند/ قمع و قلع را آنها و فرستادند حضرت رسيد; حضرت به خبر
جÇاي چÇند در بÇهطغيان كرد شروع باز خوارج از تميمي علفة هاللبن ديگري,
ة دÇع حÇضرت رسيد, حضرت به خبر باز كردند; غارت و قتل را ده چند ديگر,
گÇرفت/ را آنÇها ريÇاست سÇعدي ابومريم بعد, كشتند/ هم را او فرستادند ديگري
خÇوردند, شكست حÇضرت قشÇون دفÇعه اين فرستادند, را هاي عد يك حضرت
قمع و قلع را آنها و آوردند تشريف نهروان به و كردند حركت خودشان حضرت
قرار الم عليهالس علي امان پرچم زير در و امان در هاي عد يك وقت آن  كردند/
شرحبيل اسمش كه الجوشن ذي شمربن جمله از كردند/ ترك را خوارج و  گرفتند
افرادي براي الم الس عليه علي كه لوايي زير در آمد Gبعد و بود خوارج جز¾ اين بود/
در هم باز Gبعد كه برگشت و آمد و بود كرده بلند ميدان وسط در ميشوند تسليم  كه
نÇفر نه كه آنها از وقت آن داد/ خرج به Hواقع را خود شقاوت همان كربال قضية
كردن زاري و كردن ندبه به كردند شروع مكه در و مكه به رفتند ه عد يك ماندند
علي, وجود اسالم در امروز كه گفتند جمله من و نهروان در خودشان بركشتگان
نفر سه برد/ بين از را اينها بايد و است اسالم خرابي باعث عمروعاص و معاويه
و شد متعهد كه ملجم بن حمن عبدالر يكي ببرند: بين از را آنها بهاينكه شدند حاضر
ضم (به تميمي عبداهللا بركبن هم يكي ميكشم/ را علي من من, عهدة به علي  گفت:
بكر عمروبن هم يكي ببرد/ بين از را معاويه اينكه به شد متعهد كه را¾) فتح و با¾
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نوزدهم سحر در گرفتند تصميم نفر سه هر شد/ عمروعاص قتل متعهد كه تميمي
كار ابنملجم ولي نرسيدند مقصدشان به نفر دو آن فانه متأس بدهند/ انجام را كار اين
آخر رمضان ماه در ماه, آن در واال بود خدايي ر مقد Hواقع يعني داد انجام را خود
حضرت خدمت در احيا¾ هاي شب از بعد اينكه براي بودند شده جمع نفر صدهزار
فرمودند: خوردند/ افسوس و نگاهيكردند حضرت بروند/ صفين به و كنند حركت
از قÇبل روز چÇند يÇعني است, گÇذشته كار از كار كه شدهايد جمع حاال افسوس,
ولي نÇدارد; فايدهاي ديگر كه شديد جمع شماها وقتي فرمود: نخيله در شهادت,
هاي شب اينكه براي و آوردند تشريف حضرت كه است اين بودند/ منتظر آنها
بÇه كÇه چهارم و بيست يا سوم و بيست و يكم و بيست نوزدهم, شب كه را قدر
واقع قضايا اين Gبعد كه كنند حركت Gبعد و بگذارنند كوفه در كردهاند ذ كر اختالف

شد/
جلوي و آمدند بودند منزل در كه مرغابيهايي آمد, بيرون منزل از حضرت
حضرت هاي لباس به را پرهايشان و زدند پر هي زدند, پر هي گرفتند, را حضرت

الالهاالاهللا/ فرمودند: حضرت زدند/

است/ مذكور نيز كتابالحج¹ تهران, چاپ ل, او جلد كافي, دراصول كه #

القÇضا¾# يÇظهر فÇيالغÇدا¾ و نÇÇواÇÄح تÇÇتبعها صÇÇواÇÇÄح
و نوحهها دنبالش كه ميكشند كه است فريادهايي اينها خدا, جز نيست معبودي
وقتي ميشود/ جاري الهي قضاي فردا صبح و هاست زاري و گريه و نوحهخوانيها

فرمود: آنگاه كردند/ طور اين مرغابيها  كه
بÇواديكÇا حÇل اذا المÇوت مÇن تÇÇجزع ال و القÇيكا المÇوت فان للموت زيمك حيا اشدد
و ميزند پا نوك با را ابنملجم حتي و كردند بيدار را خفتهها و آوردند تشريف و
خواب, اين خوابيدهاي رو به و داري تو كه خوابي اين و كن حركت ميفرمايد:
تو كه ميدانم فرمود: فرمود, هم اشاره ميگويند: بعضي حاال و نيست, خوبي خواب
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بÇنت يا اخضر بنت (قطامه قطامه چه? داري/ تصميمي چه تو داري, قصدي چه
اين بودند, شده كشته الم عليهالس علي دست به نهروان در برادرش و پدر كه علقمه)
قرار او با و ميگيرد قول ابنملجم از سبب اين به و داشت عداوت و پدركشتگي

ميگذارد:
واعÇجم فÇصيح مÇن قÇطام سÇماح¹ كÇمهر ذو سÇÇاقه ارمÇÇهرا فÇÇلم
المسÇمم بÇالحسام عÇلي ضÇرب و قÇÇين¹ و عÇÇÇبد و آالف ثÇÇÇÇالث¹

بÇه الطÇالبين درمÇقاتل ولي الكÇوفي, العÇبدي به مقتلعلي(ع) في آشوب شهر ابن درمناقب را اشعار اين #
ميدهند/ نسبت فرزدق به هم بعضي دادهاند, نسبت مسروقي

ابÇنملجم# تلÇق دون الا تلÇق ال و غÇال Öنا و عÇلي Çن م اغÇÖلي× فالمهر
جÇهنم نÇار رÇ ح ÖنÇÇ م ÇÇه ل ÕويلÇÇ ف ه امÇم ا قتلÇل يسÇعي× ÖنÇ م خاب Öقدل

كÇنيز يك و بنده يك دينار, هزار سه نبود, قطامه مهر از باالتر مهري هيچ
عالم در نيست مهري اين از بزرگتر بود, قطامه مهر اين علي/ كشتن و خوان آوازه
و ديانت به پشت كه بدبختي و شقي زن طور اين كه ميشود منقلب انسان Hواقع  كه
كÇن, پÇيدا هم رفيق من براي ميگويد: ابنملجم وقت آن باشد/ كرده خدا و امام
كرد/ او همراه بود دوستانش از يكي و اقوامش از يكي كه را نفر دو كن/ پيدا  كمك
ÇÇ هست هردوش ÇÇ ل) او ضم (به بجره يا دوم) و ل او فتح (به بجره بن شبيب يكي
شد وارد الم عليهالس علي وقتي كرد/ همراه را تا دو اين مجالد, بن وردان يكي و
خوب, طرف/ آن يكي و طرف اين يكي بودند, ايستاده مسجد در دم تا دو اين
Âمث گاهي بود/ تاريك باشد, روشن و باشد برقي كه نبود حاال مثل كه هم مساجد
قÇدري يك كÇه تÇايي چÇند ميكردند, روشن پيهسوز هاي چراغ يا روغني چراغ
چون و زد و كرد بلند شمشير شبيب شدند, وارد حضرت وقتي ببينند/ را همديگر
و كرد وحشت و خورد طاق به نخورد, حضرت به بود منقلب و داشت وحشت
فÇرار و آمده بيرون آنها دوي هر كرد/ فرار بود ترسيده كه هم وردان كرد/ فرار
يا بود فريضه نماز حاال نماز, براي آوردند تشريف حضرت بين اين در  كردند/
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نماز به هنوز بود, نافله نماز ميگويند: بعضي كه كردهاند ذ كر اختالف به نافله نماز
فريضه نماز در اينكه واسطة به باشد طور اين بايد هم Hقاعدت بود/ نرسيده فريضه
پنهان ستون پشت ميتواند او چطور ميشوند, جمع جمعيت بودند, زياد جمعيت
امام كه ميرسد نظر به بعيد اضافه به بايستد! شمشير با حضرت پهلوي يا و شود
بÇزرگوارشÇان پÇدر سر پشت و باشند منزل در الم عليهماالس حسين امام و حسن
كه است اين باشند/ نخيله در بگوييم اينكه مگر نيست ممكن اين نشوند/ حاضر
بر واقع در كه زد ضربتي كرد, را كار اين شقي آن كه بود نافله نماز ميگويند بعضي
عÇلي قÇتل اميرالمÆمنين لتÔق قد اال اال ابيطالب بن علي لتÔق Öدق اال اال كه: زد ضربت اسالم

ليÇع لتÇÔق شÇقيا¾ اال قي Öشا قتله ثÖقي Ôالو ̧ رو Ôالع وانفصمت الهدي اركان واهللا Öمتدهت و المرتضي
المصطفي/ عم ابن لتÔق المرتضي

آن شد, منهدم هدايت پايههاي اينكه به كرد ندا آسمان و زمين بين جبرÄيل

وصي شد, كشته مرتضي علي شد, رو و زير اسالم و شد پاره الهي محكم ريسمان
در صدا اين ندا, اين فرياد, اين كه كشت اشقيا شقيترين را او شد, كشته مصطفي
كه مÆذن يك بزرگي آن به كوفه شهر كه موقع آن حاال, پيچيد/ كوفه شهر تمام
بود, ملكوتي قوة و ملكوتي صداي يك اين برساند, را خودش صداي نميتواند
و زينب بيت, اهل كه شد طنينانداز و كرد اثر همه گوش در كه بود غيبي نداي
بين آمدند/ بيرون همه دويدند, بيرون همه كه است اين شنيدند/ را آن هم ديگران
اينكه جاي به كشتي? را علي تو كردي, چه گفت: ميدود, كه ديد را شبيب يكي راه
را او شد, پيدا لباسش زير هم شمشير و بله گفت: نه, بگويد: ميخواست نه, بگويد:
چÇون آمÇدند جÇمعيت بين اين در بكشد, را او كه افتاد سينهاش روي و  گرفت
كه هم وردان كرد/ فرار هم او و كرد ول بوده, او كه كنند خيال مبادا كه كرد وحشت
گÇرفتند/ جÇا هÇمان در را ابÇنملجم ولي كشتند و گرفتند را او بعد بود كرده فرار
اينكه جاي به خورد الم عليهالس علي مبارك فرق بر ضربت وقتي آمدند/ جمعيت
خالص علي كه قسم كعبه خداي به فرمود: بزند, فرياد اينكه جاي به بگويد, آخ
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شد, خالص بيوفا ياران اين دست از علي شد, خالص دنيا شر از ديگر علي شد,
ديده خواب در شب همان در كه طور همان ميرفت/ محبوبش به رو ديگر علي
به خدايا, كرد: عرض كرد, نفرين كن, نفرين اينها دربارة فرمودند: حضرت بود,
حجاج نطفة شب همان Hاتفاق كه بده بدي افراد هم اينها به و بده اينهايي از بهتر من
از ; ÖمÔك ÔدâعيÔن فيâه×ا و ÖمÔن×ا كÖقلخ نÖه×ا م فرمود: هم Gبعد كه بود اين شد/ بسته ثقفي يوسف بن
نÖها م و ÖمÔك ÔعيدÔن فيâه×ا و ÖمÔن×ا كÖقلخ نÖه×ا م فرمود: و ماليد پيشاني به و برداشت قدري خا ك

/55 آية طه, سورة /1

يعني ÇÇ برميگرديد هم خا ك به و كردهايم خلق خا ك از را شما ;1 اÔخÖري× ¸ ت×ار ÖمÔكÔج رÖخÔن
ميآوريم/ بيرون خا ك همين از را شما مرتبه دو و ÇÇ ميگردم بر خا ك به هم من

است/ خا ك همين از شما برگشت شما, معاد
زينب نبود/ آمد و رفت جاي ديگر كه بودند كرده ازدحام قدري به جمعيت
و آمÇد مÇي هÇي برميگشت, و در دم تا ميآمد هي بود/ ناراحت و متأثر خيلي
فرمودند: حضرت ميكني? طوري اين چرا گفتند: و آمدند همسايهها برميگشت,
نه, كه گفتند همسايهها اينها, كشتند/ را علي كه ندايي نشنيديد, را غيبي نداي مگر
و خÇورده تكÇان دلم فÇرمود:مÇن حضرت ندهيد/ گوش بود, بيخودي حرف اين
مسجد به برويد شماها از يكي فرمود: بود/ بيخودي حرف چطور هستم, ناراحت
پشت هي را نفر چندين تا برنگشت/ رفت كه هر فرستادند: است/ خبر چه ببينيد
ديدند را مسجد اجتماع و انقالب يعني برنگشت/ رفت كه هر ولي فرستادند هم سر
و بيرون ميآمد مرتب شد, منقلب بيشتر زينب برنگشتند/ بودند رفته كه زنهايي و
گليمي يك روي را علي آوردند, را علي كه آوردند خبر بين اين در برميگشت/
رسيدند منزل نزديك كه وقتي برسانند, منزل به كه بودند آورده و بودند  گذاشته
سÇاير و زيÇنب ايÇنكه براي بروم خودم اينجا بگذاريد كه فرمود الم عليهالس علي
آوردهاند و گذاشتهاند گليم روي بر كه ببينند مرا وقتي ميشوند ناراحت فرزندان
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كه زيادي خون اثر در باالخره ولي بروم/ خودم پاي با بگذاريد ميشوند, ناراحت
ميكرد, سرايت هي تدريج به و بود شده ايجاد بدن در كه مسموميتي آن و بود رفته
الزمÇه مÇعالجات بÇراي كردند/ معالجات به شروع صبح ل او همان از كه بود اين
كه گفتند و كردند يأس اظهار آوردند كه را كدامي هر آوردند, را مختلفهاي اطباي
و است رسيده ماغ امالد به و شكافته را مغز استخوان نيست, شدني خوب زخم اين
بودند داده آب زهر با بودند, داده زهر را شمشير اين شده, پيدا مسموميت هم بعد
عÇمروبن اثÇيربن آوردند, را جراح نعمان بشود/ خوب زخم اين نيست ممكن و
همين همه آوردند/ را ديگر نفر چند و آوردند بود عينالتمر از كه را سلوني هاني
ميخواهد هركه روزه دو اين بيايند, همه فرمودند: هم حضرت و كردند را اظهار
اين و مواقع قبيل اين در Áمعمو اطبا چون بازبود; عيادتكنندگان براي در و بيايد
و مÇالقاتها هÇمان خÇود ايÇنكه براي ميكنند; ممنوع را مالقات مريضها, نوع
ميدانست چون علي ولي ميكند ناراحتي و خستگي ايجاد بيشتر كردنها صحبت
ايÇن ميدهند دست از را او ديگر اينها كه ميدانست چون علي است, رفتني  كه
بÇچهها عÇيادت/ بÇه بÇيايد مÇيخواهÇد, كه هر بگذاريد, آزاد نه, فرمود: كه است
اينكه براي ميآمدند اطراف از همه ميآمدند, مردها ميآمدند, زنها ميآمدند,
در بÇود/ هÇمين حÇضرت كÇار روزه دو ايÇن و بكÇنند زيارت را الم عليهالس علي
ه قو بتوانم, كه اندازهاي آن من كه كنيد سÆال ميخواهيد هرچه ميفرمود: عينحال
كÇه بيستم روز عصر تا ميكردند/ سÆاالتي و ميگويم را شما جواب باشم, داشته
پذيرفتن و پذيرايي حال است, منقلب حالم و است زياد ضعف حال ديگر فرمود:
به كرد شروع و بستند را در باشيد/ خودتان و ببنديد را در ندارم, را عيادتكنندگان
حسÇن دامÇن از دست مÇبادا كÇه فÇرمود وصيت را بيت اهل همة كردن, وصيت
بود ساله دو الم عليهالس زينالعابدين حضرت حتي و حسين حسن, از بعد برداريد,
نور دو حسين و حسن است, حسين جانشين من فرزند اين حسين از بعد فرمود:
فÇرمود, وصÇيت را آنها باز نكنيد/ سرپيچي آنها اطاعت از هستند, پيغمبر ديدة
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خÇيلي دارم, دوسÇتش مÇن شما از بعد است من بزرگ پسر حنفيه د محم فرمود:
داشÇته او به نسبت مالطفت و محبت بكنيد, دلجويي او از شما و دارم دوستش

فرمود/ وصيت همينطور هم برادرها ساير به نسبت باشيد,
به كردن اطاعت به نسبت را آنها و آنها به نسبت را حسين امام و حسن امام
بÇه هÇم فرمود/ لي مفص وصيت و دستورات كدام هر به حسين, امام و حسن امام

ذ كÇر الم عليهالس مولي× حضرت وصاياي باب در لكشفالغمه او جلد در و مذكور مقاتل كتب در # # و #
Hمشروح ه سسر قد ثاني نورعليشاه علي مال حاج مرحوم امجد جد كتابسلطن¹الحسينتأليف در است شده

است/ مذكور

كسي هر ميفرمايد/ كتابي# بلغه Öن م كل فرمود, وصيت همه به نسبت هم و فرزندان
تنها آنها به اختصاص يعني ميكنم/ وصيتش من برسد, او به من وصيت اين  كه
ايÇن قÇيامت قÇيام تا حتي ميفرمايد, وصيت مسلمين افراد تمام به بلكه نداشت
̧ Çلو فيالص اهللاهللا غيركÔم/ به لمالعب بقنكÔم Öسي ال يالقرآنف اهللا اهللا كه: دارد عموميت وصيت
هم Gبعد و فرمود وصيت كه بود عمومي وصيت اين اينها/ غير و دينكÔم## Ôعماد نها فا
كافور و بدهيد غسل خانه داخل در مرا :Á او كه فرمود فرمود/ وصيت خودش براي
را آن از مÇقدار يك پيغمبر, براي آوردهاند بهشت از كه است كافوري يك من
مÇن حÇنوط است مÇانده آنچه و فاطمه براي هم بعد و كردند حنوط پيغمبر براي
كÇفن آنچه چون بكنيد كفن قطعه پنج به مرا و كنيد حنوط كافور همان از است,
قطعه پنج من براي ميفرمايد: حضرت ولي است قطعه سه است واجب ميت براي
هفت و بگوييد من بر تكبير هفت هم نماز در است/ مستحب بقيه كه بكنيد  كفن
ظÇهور مÇان آخرالز در كه من از فرزندي آن و من براي مگر نيست جايز تكبير
هم من بر و ميگويند تكبير هفت هم او بر است/ عصر ت حج او و كرد خواهد
كه ه بنيامي ميترسم اينكه براي كنيد دفن شب مرا هم Gبعد بگوييد/ تكبير هفت
ه بنيامي خباثت حضرت كه بياورند بيرون مرا جسد و بكنند قبر نبش بشوند غالب
كÇه را جÇنازه كنيد, دفن شب مرا ميفرمايد: كه بود جهت اين از و ميدانست را
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ميكند/ حركت خودش جلو طرف بگيريد, شما را عقب طرف ميدهيد حركت
كرد وقوف و ايستاد جنازه هرجا برويد, آن دنبال هم شما رفت جنازه جا بههر
ا مهي من براي پيغمبر نوح كه است قبري آن هست/ آنجا در پرداخته و آماده قبري
نكنيد سالم كس هيچ بر راه بين در كنيد/ دفن آنجا در مرا است, آماده و است  كرده
ظاهر آنها كه ا گر دارند/ را جنازه جلوي تا دو اين كه ميكاÄيل و جبرÄيل بر مگر

همينطور/ و كنيد سالم آنها بر شدند
دادنÇد حÇركت را جÇنازه آنكÇه از بÇعد دادنÇد/ غسÇل را حÇÇضرت وقت آن
امام نميكنيد? سالم من بر چرا كه فرمود رسيد/ آنها به و آمد جلو از شترسواري
و جÇبرÄيل از غÇير بÇه كÇه داريÇم تي وصي پدرمان از ما اينكه به كرد حسناظهار
عÇلي بزرگوارشÇان پدر ديدند برداشت, را نقاب نكنيم/ سالم ديگري به ميكاÄيل
خÇودش جسد جلوي به خودش, جنازة جلوي به است آمده كه است الم عليهالس
گريه و هستند حضرت دور همه فرمود/ را وصايا اين كند/ دفن ببرد كه است آمده
نÇصيحت طÇوري يك بÇه را كÇدام هر ميكند, ناله جوري يك كدام هر ميكنند,
ميدهد, خبر را حسن امام ميدهد, آنها آيندة از خبر ميدهد/ دلجويي ميفرمايد,
زينب ميدهد, خبر بعدي قضاياي از را علي بن عباس ميدهد, خبر را حسين امام
هÇمه كÇه مÇيدهد دست حÇضرت بÇراي اغÇمايي حال بين اين در طور/ همين را
و مÇيآيند هوش به حضرت دارند/ بلند گرية و ناله حال ميشود, بلند  گريهشان
ÖلجÇع فÇرمود: كÇه ديدم را خدا پيغمبر برادرم را, پيغمبر االن اينكه به ميفرمايند
باشي/ ميخواهي كي تا ديگر, بيا هستيم/ تو مشتاق ما كه بيا زود , كÖيل ا ونÔت×اق Öش Ôام×ن ا ف
آمÇدهانÇد د, حمÇم خدا, پيغمبر جعفر, برادرم, حمزه, عمويم, االن كه فرمود Gبعد
من منتظر همه است, باز درهايش بهشتها ببرند, مرا كه آمدهاند و من سر باالي

/61 آية صافات, سورة /1

عمل همه بايد كه است موقع اين مثل براي يعني 1 ونÔلعامÖال لمÖعيÖلف ا هذ× لÖث مل هستند:
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ميكنند/ نيكي و ميپرهيزند كه است كساني با خدا زيرا : 128 آية نحل, سورة /1

كه سش مقد روح و فرمود را اين 1/ ونÔن سÖحÔم ÖمÔه نâالَّذي و ا Öواتَّق نâالَّذي ع م ه×الل انَّ كه بكنند
فرمود/ پرواز باال عالم به است ملكوت طاير

علي/ يا علي, يا علي, يا





شمسي/ با1356.9.30 مطابق قمري, 1398 عاشوراي تاريخ به /1

پنجم1 سخنراني

واليت

جيم الرَّ ط×انÖي الشَّ من هاللب ÔوذÔعا
حيم الر حمن الر اهللا بسم

جÇالله عتب¹ الي كل الذي االخر الجاهد و مجتهد كبرياÄه حق وفي ما الذي ل االو الحمدهللا
و Çموات الس في ¸ ذر كل الذي الباطن جاحد فاليجحده العقول آياته ظهرت الذي الظاهر قاصد/
العارفين ميدانهقلوب و فراشه واالرض ايوانه و قبته ما¾ الس شاهد و علم وحدانيته علي االرض
عم سجانه مالكها و سجنه النار و رضوانه ¹الجن خازن و رحمته ¹الجن صولجانه القضا¾ و ا كرته
و السراالعالن فيه يوافق شهاد¸ اشهد و غفرانه و رأفته العاصين وشمل احسانه و رحمته العالمين
امام و االنبيا¾ سيد وآله عليه محمدصلياهللا ان و له شريك ال وحده اهللا اال الاله ان اللسان/ القلب
صلي الجزا¾ يوم االم¹ شفيع و االصطفا¾ و الكرام¹ محل الي ما¾ الس الي به عرج من خير و االتقيا
مركز الرضا, و بالشهود المÆيد العليا بالهم¹ المتوحد علي السيما و اصحابه و عليآله و عليه اهللا
مقصد و المحبين مطلب االشواق, مشوق و االذواق مذوق الموجود, و سرالواجد و الوجود داÄر¸
الحسÇين عÇبداهللا ابÇي الكÇونين, مولي و موالنا الرين, عن المنزه و الشين عن اقالمقدس العش
و Çموات الس اهÇل جÇميع عÇلي و علينا بك المصيب¹ جلت و الرزي¹ عظمت لقد عليه اهللا صلوات

الم/ عليهالس الحسين بسيدنا بمصابنا اجوركم و اجورنا عظماهللا االرض/
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طانÖيÇ الشَّ ن م هاللب ÔوذÔعا : هطاب خ م رÖب Ôم و هتاب ك مكÖح Ôم في تعالي× و ك بارت Ôه×الل قال Öدق ف ÔدÖعب و
ونÔلمÖعي س ×الك فونلختÔم هâفي ÖمÔه âذي َّÇل ا مâظيعÖال بأالن عن لونÄا يتس× مع حيم الر حÖم×ن الر هالل م Öسب جيم الر

بÇهزودي آري مÇيكنند/ اخÇتالف آن در كه بزرگ خبر آن از ميپرسند? چيز چه از :1-5 آيات نبأ, سورة /1
دانست/ خواهند بهزودي آري هم باز دانست/ خواهند

1/ ونÔملÖعي س ×الك ثÔمَّ
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

و الحÇدوث جسماني¹ انسان نفس گفتهاند, اخير اشراقيين حكماي كه طوري به
در همانطور و ميشود ن متكو مادي, ن تكو همين اثر بر يعني است البقا¾ روحاني¹
و مضغه بعد علقه نطفه, مرحلة از ميشود, پيدا راتي تطو او براي كه مختلفه مراحل
دميده او در روح ميرسد, جنين مرحله به كه موقعي ميشود/ جنين و عظام هم بعد
و ميشود ن متكو جسم همين از ميگويند: اشراقيين كه طوري به روح اين ميشود/
و ميشود متولد و ميآيد دنيا اين به تا ميشود كامل و ميكند ترقي طور همان بعد
اسÇم هشت و بÇيست و دارنÇد النÇفس عÇلم در كÇه اصÇطالحاتي بعض به بنا بعد
و نطفه مرحلة از ميكند, طي هست انسان براي كه را مختلفهاي مراحل  گذاشتهاند,
هÇمينطور و ميرسد رضيع مرحلة به و ميشود متولد تا جنين, و مضغه و علقه
به كه است مختلفهاي مراحل اينها برسد/ پيري مرحلة به تا ميكند طي را مراحل
و ميكند اثر هم او روح در مراحل اين طي و ميشود پيدا انسان جسم در ظاهر
بÇدن بدون و ندارد بدن به احتياج و يافته تكامل روح كه ميرسد بهجايي  كمكم
كه آنطوري است زحمت او براي بدن ميبيند كه ميرسد بهجايي ميكند, حركت
يا و بلبل يا و كبوتر مانند كنيم فرض كوچكي, پرندة مانند نيست آزاد ميخواهد
كه نيست ه متوج پرنده آن كوچكي, در بگذارند, قفس در كه كوچكي  گنجشك
هÇمانجا, در لهÇذا كÇند, حÇركت و كÇند پÇرواز نميتواند چون است قفس اينجا
اين كه ميرسد بهجايي و ميشود بزرگ تا ميشود هم مأنوس حتي و جاميگيرد
و بيايد بيرون و بشود باز قفس درب كه دارد ميل هي است, كوچك او براي قفس
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همين كه ميكند خيال ابتدا در است, همينطور هم انسان روح بشود/ خالص ديگر
اواخر در Gبعد ولي ميشود پيدا عالم همين به او توجه و عالم همين و است بدن
دارد; ه توج هم باز آنها روح باشند نداشته بهظاهر باال, عالم به توجه كه آنهايي ولو
اين از ندارد/ را آنها روح گنجايش اينكه مثل عالم اين كه ميشوند ه متوج هم باز
ه توج Âاص اينكه با كه هستند افرادي اوقات از بسياري كه ميرسد جايي به جهت
طوري عمر آخر در معذلك ولي ندارند عبادي امور به ه توج ندارند, ديني امور به
آن بÇلكه نÇاراحÇتي و ضÇعف و كسÇالت و خستهانÇد ميشوند, خسته كه ميشود
عالم آن به اينكه به كنند پيدا روحي باطني ميل كه ميشود سبب روحي خستگي
به كه است مايل طبيعتشان ولي ميكنند دنيا بهاين عالقه اظهار ظاهر به ولو بروند

بروند/ عالم آن
مرحلة ل او است: مادي مراحل ابتدا در هست انسان براي كه مختلفي مراحل
مرحله اين تا حيواني/ و نباتي جسم يعني جسميت و عنصريت هم بعد و هيولويت
كه مرحلهاي به تا است روحي مختلفه مراحل باال به اينجا از است, ماديت مقام در
فÆاد و است قلب و است روح و است نفس آنجا از ميشود/ انسانيت مقام وارد
عالم آن در مختلفه مراحل اين كه است مرتبه هفت كه اخفي و خفي و سر و است
است: شده داده او به ه قو چهار عالم اين در ميشوند/ پيدا آنجا در مراتب اين است,
حقايق درك كه است چيزي آن مه عال ه قو اله/ عم قوه ديگر و است مه عال ة قو يكي
است آن اله عم ه قو ميشود/ پيدا عالم بهاين ه توج او در و ميكند پيدا علم و ميكند
اله عم ه قو بر شيطنت ه قو وقتي كه گفتهاند حكما ميكند/ كار و فعاليت اينجا در  كه
و است واهمه ه قو و ميشود ناميده واهمه و است شيطنت مقام اين باشد داشته غلبه
امÇور كÇه موقعي و شهويه/ ه قو يكي و غضبيه ه قو يكي هست: هم ديگر ه قو دو
ه قو نفوذ تحت و باشد خارج عاقله ه قو سيطرة تحت از كه شد غالب او بر شهواني
البته كه است همينطور هم غضبيه ه قو است/ شهويه ه قو اين بگيرد, قرار واهمه
هنگامي ولي باشد انسان در بايد غضبيه و شهويه واهمه, قواي يعني ه قو سه هر
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هر در بكند; تطبيق عقل با يعني باشد عاقله ه قو تأثير تحت كه است كمال مورث
كه باشند او عقل مطيع شهويه و غضبيه و واهمه ة قو بايستي ميدهد انجام كه  كاري
امÇور نيك, كارهاي به ميل و بندگي و عبادت به ميل باشد غالب عاقله قوة ا گر
هÇم او حشÇر وقت آن ميشود پيدا او براي اينها امثال و خلق به احسان خيريه,

آوريم/ گرد سواره رحمان خداي نزد را پرهيزكاران كه روزي : 85 آية مريم, سورة /1

است/ مقام اين در 1GدÖف و م×نÖح الرَّ الي نâتَّقي ÔمÖال Ôر ÔشÖحن م Öوي كه است همينطور
و باشد داشته غلبه او بر شيطنت ة قو يعني باشد داشته غلبه او در واهمه ة قو ا گر
مردم يا و بكند ريا اعمال يا و حيله و مكر مردم به نسبت اينكه به باشد داشته ميل
كه است نكري× ه قو است, شيطنت قوة اين كند, پيشرفت راه اين از و بدهد فريب را

ÖمÔنَّه ر ÔشÖحنÇل كب ر وÇف كÇه است شÇياطين بÇا هÇمينهاست, با هم او حشر ميفرمايد:

اطÇراف در را هÇمه آنگÇاه مÇيآوريم; گÇرد شيطانها با را آنها سوگند, پروردگارت به : 68 آية مريم, سورة /2
مينشانيم/ زانو به جهنم

مايل و باشد شده غالب او بر شهويه ة قو ا گر ;2 اي ث ج نَّمهج ل Öوح ÖمÔنَّه ر ضÖحÔنل ثÔمَّ نâيا×طي الش و
در نباشد, عاقله ه قو تأثير تحت كه بهطوري نمايد شهواني امور اعمال اينجا در باشد

ÕمÇ م Ôا ×الا هÖين×احجÇ ب ÔرâطيÇي رÄاÇ ط× ال× و ض Öر Öاال في ¹َّد×اب Öن م ا م× و كه ميشود حشر بهاÄم با آنجا

/38 آية انعام, سورة /3

شهوانيه قوة بودند, همينطور هم شماست,بهاÄم مانند هم آنها حشر يعني ;3 ÖمÔكÔث×ال Öما
بر غضبيه ة قو ا گر شدهاند/ حشر بهاÄم صورت به وقت آن و شما مانند دادند غلبه را
و بكند ي تعد و اذيت و ظلم مردم به نسبت هميشه باشد داشته ميل و باشد غالب او
با اين باشد, داشته غلبه او بر مردم دادن زجر و كردن اذيت يا و كشتن و قتل يا
وحÇوش با او حشر همينطور عالم آن در و ميشود محشور درندگان و وحوش

شوند/ آورده گرد وحوش چون : 5 آية تكوير, سورة /4

قÇواي مÇظاهر قوه, چهار اين پس است/ مقام اين در 4 Öت ر شÔح ÔوشÔح ÔوÖال اذا كه است
ميكنند/ ظهور و بروز عالم اين در كه هستند انساني نفس

ة وÇÇق كÇÇامل مظهر واقع در يعني بود; عاقله ة قو كامل مظهر الم عليهالس علي
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, نكري× مظهر معاويه حضرت, مقابل در ولي بود/ وجود عالم يعني عالم اين عاقلة
در كه Hثي ج نَّمهج ل Öوح ÖمÔنَّه ر ضÖحÔنل ثÔمَّ نâيا×طي الشَّ و ÖمÔنَّه ر ÔشÖحنل كب ر وف كه بود شيطنت مظهر
كÇه كسÇي هÇر HالبÇغ ميكنند اشتباه چون مردم كه است اين بود/ حضرت مقابل
او كه ميكنند خيال دهد, پيشرفت را خود كار راهي هر از بخواهد و كند مكاري
عقل با مطابق كه اي زيركي آن كه صورتي در است كاري و باهوش و زيرك خيلي
معاويه كه ميديدند مردم كه بود جهت اين از زيركي/ هر نه است, پسنديده باشد
تÇابع را ديÇن نÇداشت, مÇعني او بÇراي دين چون ميكند پيشرفت كارها همه در
سياست كه جا هر و باشد دين تابع بايد سياست ميگويد: اسالم ميدانست/ سياست
كردند عرض الم الس عليه علي به كه طور همان داد, انجام نبايد شد دين خالف بر
كه هنوز چطور, فرمود: بكشند/ را او كه كنيد امر دارد را تو كشتن قصد ملجم ابن  كه
شايد اينكه براي و دهم انجام من چطور جنايت از قبل قصاص است, نشده خبري
چه به نيست, درست Hشرع كار اين بكشم? حاال را او چطور من بكشد مرا Gبعد او
تبعيد يا كنيد حبس را او پس كه كردند عرض بكشم? را او دليلي چه به زي, مجو
نمايم; حبس را او دليل چه به من ندارد, شرعي ز مجو هم باز فرمود: حضرت  كنيد/
زيادبن به نبود, اينطور معاويه ولي باشد/ دين تابع بايد سياست كه ميفرمايد چون
حضرت كه اينجاست كه بكش را او باشد علي دين بر كه كسي هر كه نوشت ابيه
و مكÇتوب آن در مÇينويسد, و ميكند معاويه به خطاب الم عليهالس هدا¾ دالشسي
ابÇيه زيÇادبن بÇه تÇو كه مينويسد ميفرمايد, مرقوم معاويه جواب در كه توقيعي
بكشيد, را او باشد داشته علي دين تهمت يا باشد علي دين بر كس هر كه نوشتهاي
همان شمشير به تو و بود پيغمبر, عمش, پسر دين علي دين كه نميداني تو مگر
دين ميگويي? اينطور وقت آن گرفتي و شدي مالك غاصبانه را مقام اين علي
بايد دين Âاص كه گفت بود, اينطور معاويه مقصود, نبود/ جدا گانهاي دين كه علي
جمعه جاي به ولو باشد, نبايد دين بكند اقتضا موقعي يك ا گر باشد, سياست تابع
يك صفين جنگ در معاويه خواند/ كه همانطور بخوانند, جمعه نماز چهارشنبه
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حتي نگفت, او به چيزي هم كس هيچ و خواند جمعه نماز چهارشنبه روز مرتبه
از هستي/ خدا پيغمبر هستي, خدا نمايندة تو كه ميگفتند ميگفتند, رسولاهللا يا بهاو
است, كاري خيلي است, زيرك خيلي او كه ميكردند خيال مردم كه بود جهت اين
ني م بادهي× Ô¹عاوي Ôم ما اهللا و كه ميفرمايد الم عليهالس علي كه است اين است/ عاقل خيلي
من از عاقلتر معاويه قسم خدا به ادÖهيالÖعرب: ÔتÖنÔكل التقي× ال ÖوهاتلÖيه يفÖجÔر و ÔرÔك Öمي لكنه و
مÇن نبود پرهيزكاري و تقوي ا گر ميكند, شرع خالف و ميكند مكر او نيست,
اعÇمال دين و تقوي× مطابق را خودم عقل من يعني بودم, عرب مردم عاقلترين
است/ عاقله ة قو اين پس ميدهم/ قرار دين تابع را سياست اخري, ̧ عبار به ميكنم,
به كه بود جهت اين از ميكرد; اعمال و داشت معاويه كه بود آن شيطنت ة قو اما
معاويه و نكرد پيشرفت كارش الم عليهالس علي ميكرد/ پيشرفت جا همه در ظاهر
تÇابع يÇعني ميداد, انجام ميخواست كه چيزي هر اينكه براي ميكرد, پيشرفت

نبود/
انجام كه را كدام هر و است مادي مراحل همه اينها كه بداند بايد انسان حال,
ميكند تأثير او روح در ميكند, تأثير او نفس در باشد مرحلهاي هر در يعني بدهد
صÇفات از يكي ميگوييم: كه عدل الزمة چون ميكشاند, مرحله همان به را او و
را عدل چرا نباشد/ ظلمي كه است اين دادهايم; قرار مذهب اصول جز¾ و است الهي
عدل چرا ولي است زياد تعالي حق ثبوتية صفات دادهايم? قرار مذهب اصول جز¾
وقت هÇيچ مÇيگوييم مÇا كÇه است اين براي دادهايم? قرار مذهب اصول جز¾ را
ايÇن عدالت الزمة ميكند/ عدالت كارها در و است عادل و نميكند ظلم خداوند
اينكه براي باشد عالمي دنيا عالم از بعد باشد, عالمي هم عالم اين از بعد كه است
اشخاصي نميرسند, عملشان نتيجه به عالم اين در كه هستند اشخاص از بسياري
ل او از ولي مÇيدهند انجام خير كارهاي ميكنند, خوب بسيار كارهاي كه هستند
آن پس نÇميكشند, چÇيزي رنج و كدورت و صدمه جز عالم اين در زندگيشان
بسÇياري و بÇد?! و خÇوب بÇين است فرق چه اين بنابر چيست? عملشان نتيجة
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راحت هÇم آخÇر تÇا و است جÇور و تعدي و ظلم كارشان كه هستند هم اشخاص
بنابراين كه ميكنند خيال مردم باشد اينطور ا گر خوب, هستند/ آسايش در هستند,
حرام چه هر است, زيادتر پيشرفتشان و است بهتر بكنند ظلم چه هر عالم اين در
بيشتري فايدة بروند فرو و باشند ل متوغ مه محر امور در هرچه است, بهتر بخورند
الهي عدل الزمة ولي عالماند; اين مال فقط ميكنند خيال اينكه براي دارد, برايشان
ا گر ميكند نيك كار آنكه كه باشد هم ديگري مرحلة عالم اين از بعد كه است اين
Öن مف ببيند: را نتيجه عالم آن در نرسد, خودش عمل جزاي و نتيجه به عالم اين در

/7 Ç 8 آيات زلزال, سورة /1

1/ Ôه ري G ر ش ̧ ذرَّ ثق×ال م Öلعمي Öن م و Ôه ري GرÖيخ ̧ رذ ثق×ال م ÖلمÖعي
عÇالم آن در نÇرسيد, نتيجه به عالم اين در و كرده زشت كارهاي هم ا گر و
و الهÇي عÇقابهاي و است جÇهنم جÇزايش كه ببيند ببيند, را كيفرش و جزايش
هÇم عÇالم اين از بعد كه است اين الهي عدل الزمه پس خداونداست/ عذابهاي
خدا نمايندة زمان هر در كه است اين الهي عدل الزمة اينكه ديگر و باشد/ عالمي
زمين و باشد الهي نمايندة بايد زمان هر در كه است اين شيعه عقيدة چون باشد,
موقعي در كه نحل و ملل و مذاهب ساير و سنت اهل ولي نيست; ت حج از خالي
بÇاشد مÇقتضي كÇه زماني هر در ميگويند: اينها يهود, و نصاري× مانند بودند ه حق
بÇراي يا و دين تكميل براي يا ميكند; مأمور و ميگزيند بر را پيغمبري خداوند
الم عليهالس عيسي حضرت كه را, دين بكنند تجديد يا بكنند تكميل كه دين تجديد
است مختلف عقايد باره اين در كه كرد تكميل يا و فرمود نسخ را موسي دين Âمث
بكند ظهور كه ( م(عجÄقا و آورد تازهاي دين و كرد نسخ را آنها ما پيغمبر اينكه يا

كرد/ خواهد تكميل فرموده, بزرگوارش جد كه را آنچه ميكند, تكميل را همان
باشد, خدا نمايندة زمان هر در نيست الزم كه ميگويند ديگران و سنت اهل
ة قو حاال كنيد; عمل و برويد شما داد دستور و آورد را شرع احكام و آمد پيغمبر
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حاال ديگر بگويد; را شرع احكام و بكند حكم كه قضاÄيه ة قو و باشد بايد مجريه
وآله عليه اهللا صلي بود پيغمبر وجود مقننه قوة يعني باشد كه نيست الزم مقننه قوة
يكي بايد, يعني است كافي قضاÄيه و مجريه قوة همان Gبعد و كرد ايجاد را قانون  كه
نمايندهاي و باشد شرع احكام مجري بايد هم يكي و بگويد را شرع احكام كه باشد

ميكنند/ معين خودشان براي مردم خود نيست, الزم ديگر خدا طرف از
خدا نماينده زمان هر در كه است اين الهي عدل الزمه ميگويدكه شيعه ولي
فرموده او كه هم احكامي بايد و خداست نماينده پيغمبر ميگوييم: ما چون باشد,
در كه است الزم و بايد بنابراين بداند/ او جانشين و نماينده را احكام حقايق يعني
او را, حسن هم او و كرد خودش جانشين را علي پيغمبر, و باشد او نماينده زمان هر
ما همه و است غاÄب و است منتظر قاÄم دوازدهمي كه دوازدهمين تا را حسين هم
شيعه كه است اين ديگران و شيعه عقيده بين فرق پس داريم/ را او ظهور انتظار

سÃلت قال: الجعفري جعفر بن سليمان عن ,77 ص الشÇرايÇع, علل در و 150 Ç 151 صص الر ضا, عيوناالخبار در #
باهلها/ لساخت ¹حج من عين طرف¹ االرض خلت لو فقال: ?¹ حج من االرض تخلوا فقلت: الم/ عليهالس ضا الر

ا گر اهÖلها#, ب رضاال لساخت ¹الحج ال Öول ميگويد: است آمده حديث در كه همانطور
الهي عدل باشد/ بايد هميشه بنابراين ميبرد/ فرو را خودش اهل زمين نباشد ت حج
ما كه نگويند ندارند دسترسي پيغمبر به كه مردمي اينكه براي ميكند حكم طور اين
دوم خÇليفه كه طور همان ميكردند/ اشتباه ديگران و نميدانستيم را شرع احكام

است/ كرده نقل حنبل بن احمد مسند از الم عليهالس اميرالمÆمنين فضاÄل در ل, او جلد الغمه, كشف در ##

نميبود حكم اين در علي ا گر كه گفت مرتبه هفتاد كه عÔمر## كلهل Õالعلي Öول  گفت:
و ¹ل ضÖع Ôمل Ôاهللا ابقاني ال ميگويد: كه آن يا معنوي/ هال كت يعني بود شده هال ك عمر

بالعلم/ المسابق¹ في آشوب, شهر ابن مناقب, دوم جلد ###

كÇار آن در كÇه مشكÇلي كÇار بÇراي نÇدارد زنÇده مÇرا خداوند ن,### سح ابا لها يسل
يعني نباشد علي كه جايي ندارد نگاه مرا خداوند نباشد/ علي يعني نباشد, ابوالحسن
باشد نماينده بايد پس است/ معضالت ل حال او است/ مشكالت ل حال او يعني چه?
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بÇودند هم قضاÄيه و مجريه قواي كه اينها نداشتيم/ دسترسي ما نگويند: مردم  كه
اينكه با دوم خليفه و ل او خليفه گفتيم, كه همانطور ميكنند/ و كردند اشتباه خيلي
بÇودند د قيÇم خÇيلي و شÇرع احكام مراقب بسيار اطالع, با بسيار بودند اشخاصي
از حد زير و زد حد بود سرزده او از كه خالفي براي را فرزندش عمر كه بهطوري
كÇه باشد بايد يكي پس ميكردند/ اشتباه معذلك بود مراقب قدر آن كه برد بين
كه پيغمبر زمان در بگويند: مردم ا گر كه كنند مراجعه او به و كند حل را اشتباهات
شده ت حج اتمام نباشد, راه اين باشيم, كرده اشتباه شايد نميدانيم, و نبودهايم ما

باشد/ داشته وجود پيغمبر خليفه باشد, او خليفه بايد كه است اين باشد/
ميشود ثابت آن وسيله به كه است عدل حق صفات از يكي ميگوييم: ما پس
موضوع همين در پيغمبر Hفاق ات كه باشد بايد نشر و حشر هم و قيامت هم و امامت,

كرديم/ ذ كر Âقب كه است مطلبي دنباله واقع در اينها فرمودهاند/ بارها
در هم چه هر كه است لي مفص و مشكل موضوع بسيار Hواقع كه معاد موضوع
تÇذكر هÇم ÂبÇق كه همانطوري كه است اين است ناتمام هم باز بشود بحث آن
عالم اين از بعد كه بدانيد اينكه به ميفرمود و ميترسانيد را آنها حضرت دادهايم,
بپرستد بت كه كسي هر شد/ خواهد داده عالم آن در شما جزاي و هست عالمي هم,
كÇه بÇدانÇند مÇيكنند خÇالف كارهاي كه اشخاصي و ديگران يا و بورزد شرك و
شد, خواهد حساب و شد خواهيد زنده مرتبه دو شما ندارد/ عالم اين به اختصاص
ربيعه بن عدي كه رسيد خواهيد عملتان جزاي به و شد خواهد رسيدگي شما اعمال
از ه مك در دو هر و بود شريق بن اخنس داماد ربيعه بن عدي كه شريق بن اخنس و
حÇضرت و ميكردند اذيت خيلي را حضرت بودند, رسول حضرت همسايههاي
شريق بن اخنس آنوقت بده/ نجات همسايه دو اين شر از مرا خدايا, كرد: عرض
مÇا پÇوسيده هÇاي اسÇتخوان ايÇن كÇه گÇفتي تÇو كÇه گفت و حضرت خدمت آمد
زنÇده بÇله, فرمود: حضرت شد? خواهيم زنده مرتبه دو و شد خواهد جمعآوري
باور باز ببينم هم را اين من ا گر گفت: برد/ خواهند بهجهنم هم را تو و شد خواهيد
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كه است اين نميكنم/ باور هم باز بشود كار اين خودم پيش ببينم هم ا گر نميكنم,

Ôب سÖحÇي ا ¹Ç ام ×اللَّو سÖالنَّفب Ôم سÖقÔا ال× و ¹قي×مÖال م Öويب Ôم سÖقÔالا حيم الر ن حÖم× الرَّ هالل م Öسب شد: نازل آيه

/1-4 آيات قيامت, سورة /1

1/ Ôهنانب ي و سÔن Öنا علي× نâري ق×اد بل×ي Ôه ظام ع ع مÖجن Öن Çل ا Ôنسا×ن اÖال
بن امي¹ بود, واÄل بن عاص الحرام, مسجد در بودند نشسته كه هاي عد آن يا
كه گفتند هم با مشركين صناديد از ديگري عده و ابوجهل و خلف بن وابي خلف
بله, گفته: كه است اين آن و تازهاي قول گفته, تازهاي خبر باز محمد كه داريد خبر
حÇيات و مÇيكند جÇمع را پوسيده استخوانهاي اين خداوند را, ما هاي استخوان
بعضي و واÄل بن عاص داد/ خواهد ما به را ما اعمال نتيجة و ميكند زنده و ميدهد
شده ذ كر اختالف به نفر, سه ازين يكي خلف, بن ابي يا خلف بن امي¹  گفتهاند:
پوسيدهاي استخوان يك ميكنيم/ ملزم را د محم و ميرويم االÐن ميگويند: است/
هÇمين خÇداونÇد گÇفتهاي تÇو شنيدهام كه گفتند و پيغمبر پيش آوردند و برداشته
كÇلي بÇه چÇون و شكست و كÇند/ مي زنده و ميكند جمع دومرتبه را استخوانها
كÇرد, خواهد زنده را همينها خداوند بله, فرمود: حضرت شد/ خرد بود پوسيده
قÇبول هÇم بÇاز كÇرد, خواهد زنده هم را او و كرد خواهد زنده هم را شماها يعني
اها شÖن 

ا âالَّذي يÔحÖييâها ÖلÔق Ôمâمي ر يه و ظ×ام عÖال حيÔي Öنم ق×ال شد: نازل آيه Gبعد نه/ گفتند: نكردند,

/79 آية ي×س, سورة /2

دقت ا گر آخر ميكند/ زنده د مجد كرده خلق را او ل او كه كسي همان بگو ,2 ̧ مرَّ ل اوَّ
مادة يك از خوب, نيست/ اين از آسانتر كه ليهتان او خلقت بكنيد فكر و بكنيد
گنديدهاي مادة ميشود, پيدا آن از مختلقي مراحل ميشود, خلق بشري  گنديدهاي,
كÇه نÇيست جÇماد كÇه است شÇده ثÇابت امروزه چند هر است جماد ظاهر به  كه

بيافريد/ خوني لخته از را آدمي :2 آية علق, سورة /3

را حيات است, زالو معني به كه ميفرمايد علق كه 3 قلع Öنم ان نÖس× اÖال قلخ ميفرمايد:
بشÇري گÇنديده, مادة اين چطور اينكه به ميشود تعجب معذلك ولي ميرساند/
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ما پيغمبر كه ميرود باالتر هم ملك از معني مراتب در كه ميشود بشري ميشود?!
همين اين ميكند/ درست را موشك و رود مي ماه به هم ظاهري مراتب در باشد,
بشر براي را مختلفه مراحل اين كه كسي خوب بوده/ گنديدهاي مادة كه است بشر
در كه است اين بكند? درست نميتواند Gمجدد ,Gبعد آيا بكند ايجاد و بكند درست

/ ونÔلÄساتي عمَّ اينكه: به ميفرمايد آيه اين
چون الف اندبا كرده قراÄت يتساÄلون عما هم بعضي است/ عمَّ مشهور قراÄت  كه
سÆÇال مÇوضوع چÇه از مÇيكنند? سÆÇال چيزي چه از يعني بوده ا عم اصلش , عمَّ

/ ظيمعÖال بأالن نع بزرگ: خبر آن از ميكنند?
; مونلÖعي س ×الك ونÔفلختÔم هâفي ÖمÔه âذي َّÇل ا دارند, اختالف آن در اينها كه بزرگي خبر آن
كه بدانيد Gبعد : ونÔملÖعي س ×الك ثÔمَّ دانست, خواهند بهزودي Gبعد دانست, خواهند ولي
وارد قÇبر بÇه كÇه است موقعي ل او ونÔملÖعي س كه گفتهاند بعضي دانست/ خواهند باز
در كه ميشود حشر كه است موقعي دوم ونÔملÖعي س ميرود/ انسان از روح و ميشوند
النَّبأ از مقصود كه كردهاند اختالف است/ اختالف , مâظيعÖال أالنَّب نع دربارة هم, باره اين
هÇم بÇا ايÇنها كه است پيغمبر وجود خود Âاص كه گفتهاند بعضي چيست? مâظيعÖال
و مÇيگويد تازهاي چيزهاي و ميكند دعوياي آمده محمد كه ميكردند صحبت
در ميكند/ ايجاد ما بين اختالفاتي و ميكند رد را ما خدايان ميكند, رد را ما عقايد
چند هر كه حاال مثل ميكردند, ها صحبت طور اين از ميرفتند جا هر همه باره اين
كه هم آنها هست? تازه چه آنجا در و داري? چه تازه ميگوييم: ميشويم كه نفري
يكي اينكه تازه ميگفت: يكي آن چه? تازه خوب, ميگفتند: مينشستند هم دور
بÇعضي مÇيكند/ عÇاها اد آمده حاال بود راستگو و بود امين كه محمدي شده, پيدا
بعضي است/ ديوانه باهللا, العياذ ميگفتند: بعضي ميگويد/ شعر است, شاعر ميگفتند:
كمتر را اين ولي دروغگوست, ميگفتند: بعضي است/ جادوگر و ساحر ميگفتند:
نگفته دروغي موقع آن تا حضرت آن كه ميدانستند همه اينكه واسطه به ميگفتند

دروغگوست/ ميگفتند هاي عد يك ولي است,
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ذ كÇر اخÇتالف به حضرت دربارة كه ونÔلفتÖخÔم فيه ÖمÔه الَّذي كه بود اختالف اين
خÇبر اين است/ قرآن العظيم, نبا¾ از مراد كه است رسيده اخبار بعض در  كردهاند/
چهجور اين است! نثر اين است! شعر چيست? اين كه ميگفتند همه كه بود بزرگ
گÇفتگو بÇاره ايÇن در و مÇيگويد كÇه چÇيست اينها است! لين االو اساطير است?
و قبر همان مقصود العظيم نبا¾ كه است اين است مشهور بيشتر آنچه ولي ميكردند;

/ ونÔملÖعي س ×الك مÔث ونÔملÖعي س ×الك ميفرمايد: هم Gبعد آنكه دليل به است, حشر هم بعد
داريÇم, مÇا كÇه تفاسيري بعض و هست باره اين در كه شواهدي و ادله ولي
از مÇقصود اينكه به معتقدند سنت اهل تفاسير از بسياري بلكه شيعه اهل تفاسير
ابÇونعيم كÇه شيرازي ابونعيم حافظ حتي است/ الم الس عليه علي واليت نبا¾العظيم,
در است, سنت اهل بزرگان از يكي كه گفتهاند هم شيرازي گفتهاند, هم اصفهاني
از يكÇي سÇدي دوم, تشÇديد و ل او ضÇم (بÇه سدي از ميكند نقل خودش  كتاب
يا الحرب صخربن (حاال الحرب صخربن روزي ميگويد: سدي كه است) مفسرين
حضرت خدمت آمد ديگري) يا و بود صخر اسمش ابوسفيان چون بود, ابوسفيان
آن فرمودند: حضرت بود? خواهد تو جانشين كي تو از بعد كرد: عرض و رسول
آيه اين وقت آن باشد/ داشته را موسي به نسبت هارون حكم من به نسبت كه  كسي

/ مâظيعÖال أالنَّب نع ونÔلÄا يتس× عمَّ كه شد نازل
بن علي العظيم, نبا¾ فرمود: حضرت و كرد عرض حضرت به جبرÄيل وقت آن
خÇبر و عÇظيم نبا¾ كه اوست و ميكنند گفتگو او دربارة همه كه است طالب ابي
حضرت كه ميكنند نقل ابونعيم حافظ از حتي و اوست, من جانشين كه است بزرگ
هم بعد ميكنند سÆال شخص آن خداي از و آيند مي ملكين قبر در كه فرمودند Gبعد
علي دوستان از آيا كه ميكنند سÆال علي از هم Gبعد و ميكنند سÆال او پيغمبر از
از كه اشخاصي آن بهحال خوشا ميگويد: سپس و است علي دشمنان از يا و است
علقمه ديگري, آن باز يا است/ سنت اهل بزرگان از يكي اين باشند/ علي دوستان
به شام قشون از يكي بهاينكه ميكند نقل صفين جنگ در حضرت اصحاب از نامي
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من هستم, كه من كه ميخواندند رجز ميخواندند, شعر عربها Áمعمو آمد, ميدان
و آمد ميدان به او ميخواندند/ رجز اينها, امثال و آمدهام جنگ براي من هستم, چه

Çمَّ ع مâيÇح الرَّ ن Çم× Öح الرَّ اهللا م Öسب خواند: خواندن رجز جاي به و داشت حمايل هم قرآن

بÇرود, او مÇقابل و جÇلو بÇرود خÇواست عÇلقمه وقت آن الÖعظيم/ أالنَّب نع ن ÔلوÄساتي
عÇلي امÇيرالمÆÇمنين بÇروم/ مÇيخواهÇم خÇودم مÇن كÇن صÇبر فرمودند: حضرت
كه داني مي فرمودند: جلو, بردند تشريف و شدند سوار كردند, حركت الم عليهالس
النبا¾ انا اني واهللالعظيم منم/ فرمودند: حضرت نه/ كرد: عرض چيست? عظيم نبا¾ اين
بعد ببغيكمهلكتم ماقبلتم بعد واليتيرجعتم وعن تنازعتم واليتي وعلي اختلفتم فيَّ الذي العظيم
يوم و واقع) در مرتبه (سه قدعلمتم قدعلمتم قدعلمتم غدير يوم و نجوتم الكفر من مابسيفي
است/ مÇذكور ونÔلÄساتي عمَّ سورة تفسير در گازر تفسير در كه عملتم ما تعلمون القيام¹
حضرت نه/ ميكند: عرض چيست? بزرگ خبر اين ميداني اينكه به ميفرمايد
كÇه بÇزرگي خÇبر آن هستم, من بزرگ خبر كه قسم بزرگ خداي به ميفرمايند:
از و كÇرديد گفتگو من واليت در و ÖمÔتÖفلتÖاخ فيَّ كرديد: اختالف شماها من دربارة
يتان عدÇت و ظÇلم واسÇطة به و كرديد قبول آنكه از بعد كرديد رجوع من واليت
غدير روز در كرديد/ پيدا نجات كفر از من شمشير به آنكه از بعد ميشويد هال ك
دانست خواهيد هم قيامت روز دانستيد, همهتان دانستيد, همهتان دانستيد, همهتان
بهطور حضرت كه رسانيد قتل به را او و كشيد شمشير سپس ميكنيد/ كه عملي هر
فرمود/ همينطور يكي مقابل در باز همينطور هم بصره جنگ در فرمود/ صريح
امÇيرالمÆÇمنين كه ميفرمايد الم, عليهالس رضا حضرت از هست هم ديگري خبر

حديث ذيل , Ôم ال× السَّ م هÖيلع Ô¹ Äمَّ  Öاال ÔمÔه هت×اب ك âفي جلَّ و عزَّ Ôاهللا ها رك ذ âالَّتي ي×ات × Öاال انَّ باب الحج¹, كتاب كافي, لاصول او جلد #
سوم/

خبري خدا براي كه قسم خدا به يعني ,# âين م ÔمظÖعأ ¾ابن هللا ما واهللا فرمود: الم عليهالس
عاص عمرو اشعار اينها همه از باالتر هستم/ من العظيم نبا¾ كه نيست من از بزرگتر

كه: بود نشده معاويÇه با همراه هنوز كه موقعي شد, علي دشمنان از Gبعد  كه
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الكÇتاب نÇÇزل ابÇÇياتهم وفÇÇي Çواب الص عÇÇرف د حمÇÇم بĤل

غديرخم/ ذ كر دهم, فصل ل, او باب خراساني, هاشم مال حاج مرحوم واريخ, الت منتخب كتاب #

اليسÇÇتراب# وبÇÇجدهم بÇÇÇهم البÇرايÇا عÇلي االله حجج هم و
ميگويد: الم الس عليه علي درباره آنكه تا

الخÇطاب انÇقطع اذا اهللا باب و نÇوح فÇلك و العظيم النبا¾ هو
الضراب اشتد اذا الضحا ك هو ليÇال المÇحراب فÇي البكا¾ هو

در كه بزرگ خبر است علي يعني بزرگ, خبر اوست ميگويد: عاص عمرو
خدا سوي به در و اوست نوح كشتي اوست, بزرگ خبر العظيم, نبا¾ قرآنميفرمايد:

در ها شب كه اوست است, باز علي خانة درب شد, بسته درها تمام وقتي اوست/
را اين است/ خندان و خرم جنگ ميدان در روزها در و ناالن خدا خوف از محراب
كه الم عليهالس حسن امام زمان در خودش, قول به هم بعد كه ميگويد عمروعاص
هر كه ميفرمودند علي فضاÄل درباره و داشتند تشريف معاويه مجلس در حضرت
ميدهد/ اجرها او به بهشت در خداوند بگويد, علي دربارة شعري قصيدهاي,  كه
حÇضرت دارم/ بÇهشت هÇم مÇن و گفتهام اشعاري هم من پس گفت: عمروعاص
خوب, كرد: عرض بعد كند/ خراب را خانهات كه باشي نياورده سيلي ا گر فرمود:
تو مال كه بخرم تو از را اشعار حاضرم فرمودند: حضرت گفتهام/ را اشعار اين من
مرحمت فوري كرد اظهار او چه هر حضرت حاضرم/ گفت: كه است اين نباشد/
آن از بهرهاي تو ديگر كه باشد من مال اشعار اشعارت, پول اين فرمود: فرمود,
بسياري در آنچه فرمود/ حضرت كه است اين العظيم نبا¾ از مقصود باشي/ نداشته
كه معني مراتب در البته اوست/ العظيم نبا¾ براينكه ميكند داللت هست اخبار از
حÇضرت خÇود نÇيست, عÇظيمي نÇبا¾ او از غÇير اوست, العÇظيم نبا¾ قطع بهطور
مي هم قيامت در و هستم او با قبر در من باشد من دوست كه هر كه ميفرمايند
از كسÇي هÇر و بÇرم مÇي بهشت به را او باشد من دوستان از كه هركسي و ايستم
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باز كه ميفرمايد الم عليهالس علي خود ميفرستم/ جهنم به را او باشد من دشمنان
است/ حضرت آن اختيار در باز هم حشر است, حضرت آن به مربوط هم قيامت
از بعد كه ميدهد خبر و است نزديكتر قيامت به عظيم نبا¾ ظاهر صورت ولي
آيÇه چÇند آنكÇه از بعد بعدي/ آية آن دليل به هست ديگري عالم هم, عالم اين

هر و شود شكافته آسمان بياييد/ فوج فوج شما و شود دميده صور در كه روزي :18-19 آيات نبا¾, سورة /1
باشد/ دري شكاف

1Hاب ابÖو× Öك×انتف Ô¾ا م× السَّ تحتÔف و Hاج افÖو× ونÔتÖأتف ور الص في ÔخفÖنÔي م Öوي ميفرمايد: بعد ميفرمايد,

Öمل 

ا آيه, چند از بعد همان دنبالة كه ميفرمايند است حشر مقصود , ور الص في ÔخفÖنÔي م Öوي

ميخهايي? را كوهها و نساختيم بستري را زمين ما آيا : 6-7 آيات /2

, ور الص في ÔخفÖنÔي م Öوي فرمايد: ديگر آية چند از پس و 2Gتاد Öوا بال جÖال و Gهادم ض ÖراÖال لجعن
كه است رسيده اخبار در چون اسرافيل, صور در شود, دميده صور در كه روزي
همة كه ميبينيم ما خوب, ميشوند/ فاني ميميرند, همه و ميشود دميده صور يك

ال×لجÇÖوالÔذ كب ر ÔهÖج و يبÖقي× و فان عليÖه×ا Öنم لÔك ميروند: بين از همه فناست, به رو عالم

ا كÇرام و جÇاللت صÇاحب پروردگار ذات و فناست دستخوش است زمين روي بر هرچه :26-27 آيات /3
است/ باقي كه توست

كه است ل او صور اين ميميرند/ عالم همة است, حمن الر سورة در كه 3

ام الÖا كÖر× و
حشÇر هÇمه مÇيشوند, زنده همه و ميشود دميده صور در هم بعد ميميرند همه
كل×ا ثÔمَّ باشد, اماتÇه كه لي او نفÇخ به است اشاره ونÇ Ôمعلي س ×الك كه عالم آن به ميشوند
ومي ميفرمايد: كه است اين باشد/ احيا¾ و حشر كه دومي دميدن به اشاره ونÔملÖعي س
ميآييد, دسته دسته شما وقت آن و بشود دميده صور در كه روزي ور الص في ÔخنفÔي
در روزي ميگويد: كه است جبل بن معاذ باز كه ميشويد قيامت وارد فوج فوج
از كردم, سÆال آيه اين از من و بوديم حضرت خدمت در انصاري ايوب ابو منزل
فرمود: و شد پيدا چشمانشان در اشك حضرت , واجاÖفا ونÔتÖأتف ور الص في ÔخفÖنÔي م Öوي آية
در ميآييد گروه گروه دسته, دسته ميفرمايد چون كردي سÆال را بزرگي مطلب
حشر جدا من امت از دسته ده بشود, كه قيامت روز در فرمود: حضرت قيامت/ روز
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صورتهاي به اينها و هستند جدا هم مÆمنين از هستند, جدا ديگران از كه ميشوند
به هستند, بوزينگان بهصورت آنها از دسته يك ميآيند/ و ميشوند حشر مختلفه
اينها است, ميمون صورت صورتشان ميكنند, حشر وارد را آنها ميمون صورت
تفتين مردم بين هميشه است, سخنچيني كارشان عالم اين در كه هستند اشخاصي
دروغ, يÇا راست يا ميكنند تفتين بكنند اصالح مردم بين اينكه عوض ميكنند,
بين اصالح زيرا است حرام باشد سخنچيني روي و تفتين روي كه هم راستي چون

است/ بهتر آشتي :128 آية نسا¾, سورة /1
افكنيد/ آشتي ميانشان : 9 آية حجرات, سورة /2

نميفرمايد اجازه خدا هيچوقت ا/2 بيÖنهÔم× لحÔوا Öصاف ,1 ÕرÖيخ ÔحÖل الص و كه است خوب مردم
مÇردم/ بÇين بكنيد عداوت و دشمني ايجاد شما راستي, حرف يك واسطة به  كه

د)/ محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي
حÇرف ولو است كÇردن تÇفتين و است سخنچيني كارشان كه اشخاصي آن
دشمني ايجاد كه راستي حرف گفت?! بايد را راستي حرف هر مگر باشد/ راست
جÇرح و ضÇرب به گاهي بكشاند, قتل به هم گاهي بكند, عداوت ايجاد يا بكند,
بكند, عداوت و دشمني ايجاد آنها بين و بيندازد هم به را دسته دو گاهي بكشاند,
مÇثل كÇه است, حرام راست حرف اين گفتن نه, است?! خوب راست حرف اين

است/ فتنهانگيز راست از بهتر مصلحتآميز دروغ است: معروفي
است سخنچيني و امي نم و تفتين انگيزي, فتنه كارشان كه اشخاصي آن پس
همه كه ميمون بهصورت هستند, ميمون شكل به قيامت روز در اينها مردم, بين
بودهاند مفتن چون و بوده چيني سخن چون كارشان اينها كه ميفهمند و ميشناسند

شدهاند/ خلق ترتيب اين به
كه هستند اشخاصي اينها ميشوند محشر وارد خوك شكل به ديگر دستة يك
پÇيدا پول حرام راه هر از كه آنهايي است/ گرفتن رشوه و خوردن حرام  كارشان
پول چه باشد, شراب پول چه باشد, مردم مال كردن غصب چه نميكند فرق بكنند,
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حرام هم خوك گوشت فروش و خريد (چون خوك گوشت پول چه باشد, قمار
بكنند, پيدا كه چيزي هر حرام راه از و كرده حرام خداوند را چه هر خالصه است/)

ميآيند/ بيرون خوك شكل به راه, اين از گيران رشوه و خواران حرام
يÇعني هسÇتند وارونÇه مÇيشوند, مÇحشر وارد وقتي كه هستند ديگري دستة
فرعخواران هستند/ رباخوار اشخاص اينها باال, از پايشان و است پايين از سرشان
بÇرود باال عالم به رو بايد كه را حقيقي روح را, انساني روح آن اينكه واسطة به
و است پايين از سرشان كه است علت اين به زمين, در و ه ماد عالم در فروكردهاند
خداوند چون است خوردن فرع كارشان كه هستند اشخاصي اينها باال, از پايشان
رسÇول و خÇدا بÇه جÇنگ اعÇالن را, خÇوردن فرع نكنيد ترك ا گر كه ميفرمايد

ه/ Çول Ôس ر و اهللا ن م ب Öرحب وا ÔÇن ذÖأف لÔوا ع Öف ت Öمل Öن اف : 279 آية بقره, سورة /1

است/ تهديد بزرگترين ديگر اين ميدهيد1,
نميبينند/ Âاص و كورند ميشوند محشر وارد وقتي كه هستند ديگر دستة يك
ميكنند, قضاوت هستند, قاضي ميكنند, ناحق به قضاوت كه هستند اشخاصي اينها
اهÇوا¾ روي و نÇميكنند را عÇدالت و حÇق رعايت ولي ميكنند, حكم مردم بين
و ميكنند حق را ناحق و ميكنند ناحق را حق مادي امور و نفساني هواهاي نفساني,
كه را حقيقتي آن آنكه واسطة به ميآيند بيرون كور اينها ميدهند, حكم خالف بر
ببينند را حقيقت كه باشند داشته بايد كه را بصيرتي چشم آن نميبينند, ببينند بايد

ميشوند/ حشر كور آنجا در پس ندارند,
هم و نميشنود گوششان هم ميآورند, را آنها اللند, كرو كه هستند دسته يك
كÇه را نماز يعني معجبند خودشان اعمال به كه هستند اشخاصي آنها هستند/ الل
نزد ميگيرند كه را روزهاي يا خواندم! نمازي عجب كه ميآيد خوششان ميخوانند
است/ اينطور بعضي براي كه همانطور گرفتم! روزهاي عجب ميگويند: خودشان
كÇه آمÇده حÇديث در چÇون كه مينويسد حاالتش در سنت اهل بزرگان از يكي
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اجري چه خداوند بخواند تمام قلب حضور با و اخالص با نماز ركعت دو هركسي
بعد و خواند ل توس حال با و خضوع و خشوع با نماز ركعت دو اين, ميدهد, او به
همان خواندم, خوب نماز ركعت دو كه الحمدهللا عجب! گفت: شد تمام كه نمازش
و ه توج حالت بوده, حالت آن نمازش در كنيم فرض ا گر كرد/ باطل را نمازش فكر
نمازش بطالن باعث آمدن خوش اين آمده خوشش كه همان بوده, قلب حضور
خودت هواي خاطر براي خودت, نفس خاطر براي تو ميفرمايد: خدا است/ شده
آقاي حضرت كه همانطور نخواندهاي/ نماز كه من خاطر براي نه, خواندي, نماز
آقÇاي حÇضرت و فÇرمودهانÇد مÇرقوم كÇتبشان در ثراه طاب شهيد سلطانعليشاه

Âاق نمازمان فرمودند: دادهام, تذكر بارها و ميفرمودند ههم سر قدس صالحعليشاه
بسÇيار بÇوده گÇناباد بÇيلند اهل از پيرمردي مرتضي مال كه باشد واري مرتضي مال
بÇود خوانÇده را نمازش كه مرتبه يك داشته, بلندي سفيد ريش صالح, و س مقد
ايÇن بÇا ريش تÇو بÇر تف بود: گفته و گرفته دستش به را ريشش و كرده فكري
آن ارزش ببريم, اسمي آن از ما كه ندارد ارزشي نماز اين يعني چه? يعني نمازت!
مرحوم كه است اين كنيم/ حساب نمازگزار را خودمان خدا حضور در ما كه ندارد
مال Âاق ميخوانيم كه نمازي كه فرمودهاند ذ كر كتبشان جاي چند در شهيد آقاي

كÇه اشÇخاصي آن كÇه است اين نيست/ هيچ كه بفهميم يعني باشد واري مرتضي
خداوند ميآيد خوششان عبادتشان و اعمال از و هستند معجب خودشان بهاعمال

ميكند/ حشر الل و كر شكل به را اينها
و آمده بيرون قدري به زبانشان ميشوند حشر وقتي كه هستند هاي عد يك
و ميگزند دندانشان به را زبانشان مرتب ميرسد, نافشان نزديك تا كه است دراز
ندارند, عمل و دارند علم كه هستند اشخاصي اينها ميآيد/ زبانشان از وخون چرك
بÇيرون تÇرتيب اين به و نميكنند عمل خودشان ولي ميدهند دستور بهديگران

ميآيند/
هستند اشخاصي آنها ميكنند; محشر وارد و ميآورند را ديگري دستة يك
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ميآورند/ را آنها پا و دست بي است, بريده هم پايشان و است بريده دستشان  كه
كÇه اذيتانÇد در آنÇها دست از هÇمسايهها كÇه هسÇتند اشخاصي آنها ميفرمايد:
حسÇين امام و حسن امام به وصيتشان در آخر روز در الم عليه الس امير حضرت
وصيت اين كه كسي هر يعني تابي, ك Ôهغلب Öن م لÔك ميفرمايد: كه همه و الم عليهما الس
كه ميفرمايد همسايهها دربارة جمله من ميكنم, وصيت همه به ميرسد آنها به من
مÇا حتي كه همسايه مراقبت و محبت در فرمود تأ كيد و دستور پيغمبر قدري به
قÇرار ورثÇه جÇز¾ يعني بدهد, قرار وارث هم را همسايه شايد كه ميكرديم خيال
انÇدازه ايÇن مÇيفرمايد: بÇرسد/ ارث هÇم همسايهاش به بميرد كسي ا گر بدهدكه
اذيت در او دست از همسايهها ا گر كه فرمود تأ كيد همسايه به محبت در حضرت
كÇه ميشوند/ حشر و ميآفريند عالم آن در پا و بيدست را آنها خداوند باشند,
ابÇتالي و يÇوسف حÇضرت قضيه درباره كه عللي از يكي است مشهور كه آنچه
مهمانياي يعقوب حضرت كه بود اين مينويسند, ميكنند, ذ كر يعقوب حضرت
كÇه شب آن و نÇادار داشت هÇمسايهاي بÇود, كÇرده دعÇوت را جمعيتي و داشت
آن حضرت همسايه ميفرمود, اطعام را زيادي جمعيت و داشت مهماني حضرت
را او و نÇبودند او فكÇر بÇه هÇم حÇضرت و خوابÇيد گرسنه و نداشت چيزي شب
فراق به را حضرت خداوند كه بود اين بود/ فراموشي روي و بودند كرده فراموش
شب آن در تÇو چÇون ايÇنكه بÇه فÇرمودند او بÇه هÇم بÇعد و فرمود مبتال يوسف
ا گر البته كه كرديم مبتال يوسف فراق به را تو هم ما كردي فراموش را همسايهات
محبت به و ميشود; گرفتار اينطور عالم اين در بكند, هم اولي× ترك خدا پيغمبر

است/ شده داده اهميت اندازه اين همسايه به  كردن
روي زدهاند, دار آتش از درختهايي روي را آنها كه هستند ديگر ة عد يك
هستند اشخاصي اينها ميسوزد/ تنشان تمام و كوبيدهاند را آنها آتش هاي درخت
خÇبر هÇميشه يÇعني امراست و ام حك و مردم بين سخنچيني كارشان هميشه  كه
به را اينها است, تو مخالف كس فالن است, سياست مخالف كس فالن كه ميدهند
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يا ببرند ازبين را آنها كه ميشود سبب سخنچينيها همين كه ميگويند وحا كم امير
بهدروغ و ميشوند اشخاص آن رفتن بين از باعث كه باشند گرفتار يا و كنند حبس
اين در ديگر چيزهاي خيلي و ميشوند ديگران صدمه سبب اينها امثال و تفتين يا
باعث كه بكند عملي بزنديا به كسي تهمتي جهت بدون كه كسي دارد/ قرار رديف
را آنها كه هستند دسته اين جز¾ همه اينها بشود او گرفتاري و حبس يا رفتن بين از

ميسوزند/ و است آتش از پر تنهايشان و زدهاند دار به آتش از درختاني به
همة آنها گند بوي از ميشوند محشر وارد وقتي كه هستند ديگري ة عد يك
كÇه هسÇتند اشÇخاصي ايÇنها متعفني/ مردار گند مانند ميشوند متأذي محشر اهل
شÇرع خÇالف و حÇرام كارهاي كه است حرام لذات و شهوات در ل توغ  كارشان

آيند/ مي در شكل اين به اينها ميبرند, لذت حرامشان كار از و ميكنند
,HواجÇÖفا ونÔأتتف ور الص في ÔخفÖنÔي م Öوي دربارة كه است رسول حضرت فرمايش اين
مÇورد در بÇيشتر آيÇه مفهوم اينكه بر ميكند داللت خودش اينها كه ميفرمايند
دعوت يعني ميكردند/ دعوت باره اين در همه هم, دين بزرگان و است قيامت
هم انبيا, كه باشيد راحت عالم آن در تا بكنيد خوب را عملتان اينكه به ميكردند
ترساننده يعني نذير و بهشت به دهنده بشارت يعني (بشير نذير هم و بودند بشير
تا بكنيد نيكو و راخوب اعمالتان اينكه به ميكردند دعوت را مردم آنها جهنم)/ از
حضرت كه مكتوبي همان بشويد/ خالص جهنم از و ببينيد را نتيجهاش عالم آن در
مخالفت خيال تو با من ا گر كه گفتهاي تو كه ميفرمايند ميفرمايند, مرقوم بهمعاويه
حضرت كرد/ خواهي مخالفت بامن هم تو و باشم نداشته انتظاري تو از باشم داشته
ندارم, را تو با جنگ خيال و تو با مخالفت خيال من :Á او كه بودند فرموده مرقوم
مÇيدانÇم مÇن ولي نÇدارم را تÇو با جنگ خيال من بكن, ميخواهي كاري هر تو
بدون تو اينكه براي است بزرگي گناه تو به شدن تسليم و تو با نكردن مخالفت
من و ميكني خواهي مي كه خالفي كار هر و شدهاي سوار مسلمين گردن بر جهت
تو طغيان Gاخير بدان تو ولي باشم; مسÆول خدا پيش باشم سا كت ا گر ميترسم
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واليÇتعهدي بÇه مÇيخواهÇي را خودت هرزه نورس پسر كه است رسيده بهجايي
باش/ خدايي عقوبت منتظر كني, سوار مسلمين برگردن را او و كني معين خودت
باش خدايي عقوبت منتظر شد, خواهد ثبت تو عمل نامه در همه اينها ميفرمايد:
نبودند, چيزها اين به معتقد آنها ميفرمايد: حضرت كه ماند/ نخواهد طور اين  كه

نشر/ و حشر به معتقد ونه بودند قيامت به معتقد نه كه آنها
ه, يÇنيامÇب كÇهاي گÇفت عÇثمان مجلس در خودش ابوسفيان كه همانطوري
ازدست است رسيده شما به سلطنت كه حاال بگيريد/ دست در را خالفت عروس
نه كه بتها يعني ميخورد قسم او به هميشه ابوسفيان كه كسي آن به قسم كه ندهيد
دوزخي نه و هست بهشتي نه هست, عقابي نه و هست حسابي نه و هست قيامتي
به كه وليد يا بگيريد/ آغوش در را اينها راحت نيست, اينها از كدام هيچ هست,
ميگويد: يزيد خود زد/ قرآن به تير كه ميرساند را كفرش نهايت اين كه زد تير قرآن

قÇيامت از كÇه تÇو مÇيفرمايد: حÇضرت نزل/ والوحي جا¾ ملك فال بالملك هاشم لعبت
لعبت ميگويد: يزيد كه هست, قيامتي كه بدان و باش قيامت منتظر ولي نميترسي
بود, هاشم اوالد از كه پيغمبر يعني سلطنت, با كرد, بازي مملكت با هاشم هاشم,
كرد, بازي سلطنت با د) محم آل و د محم علي صل (اللهم آله و عليه اهللا صلي محمد
ا گر نيستم خندف از من است, شده نازل وحياي نه و است آمده ملكي نه اال و
در كÇه آنÇهايي بÇود), آنها اجداد از (خندف شم كن خودم را, بدر كشتگان انتقام
را آنها انتقام بايد امروز من شدهاند, كشته د محم ياران و علي توسط به بدر جنگ
حÇضرت كه نداشت; عقيده وجه هيچ به بنابراين پس گفت/ خودش اين بكشم,
مردم گردن بر سوار اينها اينكه براي بود, اين براي فرمود كه قيامي هدا¾ دالشسي
Âعم كه كسي نداشت, بهديانت اعتقادي هيچوجه به كه يزيد Hمخصوص بودند, شده
به كه است معلوم اينها امثال و باشد بازي ميمون كارش هم بكند, خمر شرب هم
خمر شرب مشغول شب اواخر و نيمهها تا مرتبه يك حتي ندارد/ اعتقادي ديانت
اذان به كرد شروع مÆذن كه بود برده خوابش تازه بود, لذات و هوس و هوي و
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كÇه بگÇو ديÇرتر اذان كÇه گÇفت و آمÇد بيرون كنيزها از يكي مرتبه يك  گفتن/
ا گر خوب, بگو/ ديرتر را اذان و است خوابيده تازه است, خواب در اميرالمÆمنين
بودند, محض كافر اينها نبودند/ اينطور كه داشتند اسالم اينها ا گر داشتند, دين اينها
امر تسليم نميتوانست حضرت كه بود جهت اين از بودند/ كافر هم ظاهر به ي حت

نبود/ حاضر هم بهصلح باشد, صلح به ولو بشود او
مÇعاويه داشت, را اسÇالم ظÇواهÇر Gظاهر معاويه چون الم عليهالس حسن امام
نÇميكرد, GاهرÇظ شÇرعي خÇالف معاويه نميخورد, شراب نميكرد, خمر شرب
حفظ را شرع ظواهر بود, خودش سرجاي قرآنش بود, خودش جاي سر نمازش
الم عليه الس حسين امام ولي شدند راضي مصالحه به حضرت كه بود اين ميكرد,
براي و بود خالف مقام اين در يزيد بودن Âاص اينكه براي نشد راضي بهمصالحه
داده دستور حتي كرد/ حركت جهت اين از نداشت, شايستگي وجه هيچ به اسالم
عبداهللا و ابيبكر بن عبدالرحمن و عمر عبداهللا و نكرد بيعت حسين ا گر كه بود
من براي را سرشان و بزن را آنها گردن نكردند بيعت كدام هر نفر چهار اين زبير,
كÇه بÇود اين بفرست/ من براي را او سر و بزن را علي بن حسين گردن بفرست,
خانه به ريختند هاشم بني كردند/ تغيري حضرت آن بكند را كار اين خواست وقتي
از بعد شب و آوردند تشريف حضرت و كرد فرار مروان و بود مدينه والي كه وليد
بÇمانند, خواستند مكه در وقت آن مكه/ طرف به كردند حركت ناچاري از آن,
كه ميگفتند هم عده يك كردند/ دعوت را حضرت و شد زياد اطراف از دعوتها
بن حسين و ميكند حج هم خانه صاحب امسال واقع در است ا كبر حج , حج امسال
خانه به رو زيادي جمعيت اطراف از جا همه از كه است اين است/ ه مك در علي
بين از را حسين بايد موقع اين در و صورت اين در كه گفتند ه بنيامي گذاشتند/  كعبه
در نفر ده اينكه به داد دستور بود/ عقيدگيشان بي دالÄل از يكي هم اين كه ببريم
و است حج اعمال مشغول حضرت كه موقعي در و ببندند اسلحه احرام لباس زير
بÇه كÇه بÇود اين بكشند/ را حسين و بكنند حمله ندارد كاري بهديگري هيچكس



171 واليت

در ايÇنكه يÇا و آوردنÇد خÇبر حضرت ظاهري جواسيس يا رسيد, خبر حضرت
هرچه كرد/ حركت مكه از هشتم روز كه بود جهت اين از شد/ ه متوج معني مراتب
فÇرمودند: حÇضرت نÇيست/ حÇركت روز كÇه امروز آخر كردند: عرض و آمدند
بشود ريخته اينجا در ا گر من خون بريزند, مرا خون حج ايام در دارند قصد بنياميه
اينجا در مرا خون ا گر باشد, ايمن و امن بايد خدا خانة است/ حرم حرمت هتك
حج براي من كه سفرها از يكي در كه ميشود/ حرم به نسبت بياحترامي بريزند

چادر پهلوي شيعه از نخاوله, سادات از هاي عد يك عرفه روز در بودم شده ف مشر
سخنراني آنها از يكي بيايند ما چادر به كه بودند كرده خواهش آنها از بودند/ ما
كرد شروع چادر بلندگوي در آنها از يكي شد/ پذيرايي آنها از و آمدند آنها بكنند,
واقع ما همسايگي در اينكه از تشكر و شكرگزاري اظهار و خواندن دعا و حمد به
عبارتي مقصود ولي بودند/ شيعه هم آنها چون هستند ما چادر پهلوي يعني شدهاند
ما نزد امروز ما موالي جاي كه افسوس ولي گفت: آخر در است, دلسوز Hواقع  كه
به و كرد حركت مكه از ديروز بماند, حرم در نگذاشتند را ما موالي است, خالي
عÇربي كÇه آنهايي كرد, ما در عجيبي اثر اين Hواقع كه برد تشريف عراق طرف
فرمودند/ حركت حضرت كه بود اين كرد/ عجيبي اثر ما در عبارت اين ميدانستند/
مÇيكردند, ب عجÇت ميرسيدند ه عد يك راه بين منازل, بين جاها, بعضي در
خدمت ميآمدند بعضي مينمودند, اعتراض بعضي ميگرفتند, ايراد بعضي  گاهي
تا ميكردند ب تعج و ميرفتند مكه به رو ه عد يك ميكردند, سÆال و حضرت خود
زرود, مÇنزل در رسÇيد; زرود منزل به تا چيست/ علت كه فهميدند همه باالخره
زيÇارت درك زهÇير كÇه بÇود مÇنزل آن در رسÇيد/ حضرت خدمت قين زهيربن
كه بود منزل همان در شد/ حضرت فداÄيان و موالي و پيروان جز¾ و كرد حضرت
را شخصي دور از اسدي مشمعل منذربن و سليم بن عبداهللا حضرت, ياران از نفر دو
است? خÇبر چه كوفه در پرسيدند: و جلو رفتند ميآيد, كوفه طرف از كه ديدند
انداخته را آنها جسد و بودند كشته را هاني و مسلم كه حالي در بيرون آمديم  گفتند:
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از حضرت تا نكردند عرض حضرت خدمت ولي شدند ناراحت خيلي اينها بودند/
خدمت آمدند ثعلبيه منزل در باشد/ ثعلبيه كه بعدي, منزل به فرمود حركت آنجا
ليÇه ا Çا ن ا و لÇله انا فÇرمودند: يعني فرمود استرجاع حضرت كردند, عرض حضرت
به كرد حركت آنجا از برداريد/ آب فرمودند: حضرت كه بود منزل آن در راجعون/
كوفه در آوردند; را يقطر بن عبداهللا قتل خبر آنجا در آورد/ تشريف زباله منزل
بÇود رفÇته كوفه به حضرت طرف از و بود حضرت پيك كه را يقطر بن عبداهللا
اصحاب و خواند خطبهاي آنجا در حضرت آوردند/ را او خبر بودند, ساخته مقتول
كه خيالي آن و نيست خوب كوفه وضع كه ميشود معلوم فرمود: فرمود/ مرخص را
خالفت و سلطنت و حكومت خيال كه شد نخواهد واقع خيال آن ميكرديد, شما
بÇه آنجا از حضرت شدند/ جدا حضرت از جا همان در هاي عد كه بود اين باشد/
عمروبنلوذان, بنيعكرمه, مشايخ از يكي بطنالعقب¹ در آورد/ تشريف بطنالعقب¹
كÇجا كÇرد: عÇرض و حÇضرت خÇدمت آمد بنيعكرمه شيوخ و بزرگان از يكي
اظÇهار كÇردهانÇد/ دعÇوت چÇون كÇوفه, بÇه فÇرمودند: حضرت ميبريد? تشريف
دارم عقيده من ببريد, تشريف كوفه به نيست صالح كرد: عرض و كرد دلسوزي
فرموده ر مقد خداوند آنچه واقع, المقدر فرمود: حضرت همينجا/ از برگرديد,  كه
ليس كه او جواب در فرمود مفيد, ارشاد در و مقاتل بعض به بنا و شد خواهد واقع
شÇراح مÇنزل به و كردند حركت آنجا از و امره/ علي يقلب ال اهللا ان و أي الر علي تخفي

آوردند/ تشريف حسم ذي به آنجا از و بردند تشريف
و كردند ب تعج نخلهايي, يعني ديدند نخلستاني دور از اصحاب ذيحسم در
در ما كه گفتند آنها گفتيد? تكبير چه براي گفتند: بعضيها اهللا كبر/ كه گفتند تكبير
اين فرمود: حضرت هست/ نخلستاني ميبينيم حاال و نديدهايم Âقب نخلستاني اينجا
بهسوي رو و جلو به آمدهاند كه ماست دشمنان نيزههاي سر اينها نيست, نخلستان
در نمود/ را حضرت زيارت درك و مالقات حضرت با آنجا در حر ميآيند/ ما
حضرت رديف همانطور هم حر آنجا, از كردند/ حركت بعد و شد مذا كراتي آنجا
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شهر (قادسيه ببرد/ تشريف قادسيه به آنجا از خواست حضرت ميكرد/ حركت
ديÇوانÇيه را اسÇمش اخÇير سالهاي كه حجاز و عراق مرز بين بود, عراق مرزي
را قديمي نام همان Gاخير باز بود/ ديوانيه مركزش و است استاني كه بودند  گذاشته
هم را آن Gاخير و حله شهر هم را بابل شهر كه طوري همان قادسيه,  گذاشتهاند,
همان هم را ديوانيه تاريخي نظر واز گذاشتهاند باشد آن قديمي نام كه بابل استان
نداد اجازه حر و ببرند تشريف قادسيه به خواستند حضرت گذاشتهاند/) نام قادسيه
متمركز شهر در حضرت ا گر و بود مرزي شهر چون نگذاشت و نكرد موافقت و
كه بود اين بشوند/ زياد هي حضرت همراهان ة عد و قوا ة عد بود ممكن ميشدند
بÇردند/ تشÇريف الهÇجانات عذيب راه از كردند, كج را راه حضرت و نداد اجازه
القوادس عذيب يكي بود عذيب تا دو آنجا در گوارا/ و كوچك آب يعني (عذيب
كه عذيبالهجانات هم يكي و بود كوچكي گواراي آب بود, قادسيه نزديكي  كه
بÇه حÇضرت كÇه قÇادسيه مÇيلي شش داشت, راه قÇادسيه تÇÇا فÇÇرسخ دو HقريبÇÇت
نافع جمله از كه نفر چهار عذيبالهجانات در آوردند/) تشريف عذيبالهجانات
در خيمهاي شد, وارد مقاتل بني قصر به آنجا از رسيدند/ حضرت خدمت هالل بن
كÇه است جÇعفي رÇح بن عبيداهللا از خيمه شد معلوم بردند; تشريف ديدند, آنجا
نكرد/ قبول نكرد, اطاعت و شد واقع آنجا در كرد عبيداهللا با حضرت كه مالقاتي
تشريف مالك اقساس منزل به و كردند حركت بنيمقاتل قصر از حضرت
كه حر نامة جواب كه بود منزل اين در و ميآمد رديف هم حر همينطور آورد/
ميآيم حسين رديف و هستم حسين با من االن و شده وارد حسين كه بود داده خبر
قرار من امر تحت حسين ا گر كه بود نوشته عبيداهللا رسيد/ بود كرده تكليف كسب و
ا گرنه, خودم, پيش بياور را او ميكند بيعت يزيد با و ميشود من مطيع و ميگيرد
خدمت حر بكني/ جنگ نشد ا گر و بياوري و بزني را گردنش و بكشي را او بايد
قابل اين فرمودند: و كردند پرت را نامه حضرت داد/ نشان را نامه و آمد حضرت
رسيدند/ نينوا نزديك تا آمد طور همين حر هم باز كردند/ حركت و نيست خواندن
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مركز هم سوم قرن تا بود, هم علمي مركز كه امروز هندية نزديك بود شهري (نينوا
نزديك داشتند/) وجود آنجا در منجميني و علم اهل و دانشمنداني يعني بود علمي
هست جا هر حسين كه رسيد حر براي زياد عبيداهللا از ديگري نامة رسيد كه آنجا
نداشته آبادي و آب با ارتباطي ديگر كه بياور فرود را او آبادي و بيآب محل در
كه بود جهت اين از بكنند/ تهيه آذوقه نتوانند بكنند, تهيه آب نتوانند يعني باشد
زمÇين بÇال: و كرب ارض كربال ارض هذه يا بال و كرب ارض هذا فرمود: كربال زمين در
دوم روز فرمود/ ل او همان حضرت خود است; غصه و غم زمين اين يعني  كربال,
و كنند برپا را خيمهها و بزنند چادرها آنجا در شدند مجبور حضرت كه بود محرم
متمركز نينوا در ابنسعد نيروي ميآيد/ قشون هم سر پشت طور همين ميديدند
نزديكي آبادي االن عون عون/ شمال در (غاضريه غاضريه/ در حر نيروي و شد
نزديك حاال و شده شهري غاضريه حاال داشت, فاصله فرسخ دو و كربال به است
ساير و شد متمركز جا همان خود در حر است/) حر مدفن االن كه مقامي است, حر
پرچمي آخرين تاسوعا روز اينكه تا شدند متمركز اطراف در همينطور هم قشون
انا فرمودند: استرجاع باز ديدند, وقتي حضرت كه بود شمر پرچم شد كربال وارد  كه
انÇتخاب را عÇاشورا روز ه يÇنيامÇب آمد/ من قاتل كه دادند خبر / ونÔع راج هÖيل ا انا و هلل
روز و بود اسالم در هم روزه و ميگرفتند جشن عربها روز آن اينكه براي  كردند

بگيرند/ جشن روز آن در مردم كه خواستند بود, محترمي

تÇرجÇمه هجري, 440 رجب دوم در متوفي 362 ه ذيحج سوم متولد خوارزمي, بيروني ابوريحان تأليف /1
/373 ص تهران, ,1352 چاپ داناسرشت, ا كبر

يهود ميان در عاشورا روز تشري دهم روز كه مينويسد آثارالباقيه1 كتاب در

/452 ص آثارالباقيه, /2

كلمهاي عاشورا كه مينويسد2 نيز و ميگفتند هم كبور روز را آن و ميشد  گفته
ميگرفتند روزه روز, آن در كه باشد تشري ماه دهم كه عاشور يعني معرب عبراني
كه شد اعراب ماه لين او دهم روز كردند, نقل عربي ماههاي به را روز اين چون و
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ايÇن روزه و است بوده تشري دهم با مطابق (عاشورا) م محر دهم ميشود معلوم
واجب كه رمضان روزه سپس بوده واجب مسلمانان بر هجرت ل او سال در روز
حجت اتمام همهاش حضرت كار هم, عاشورا روز در گرديد/ نسخ حكم اين شده
Âاص اينكه براي حضرت خود هم و ميكردند حجت اتمام حضرت ياران هم بود,
مجبور و بود راهنمايي او كار بود, هدايت او كار Âاص بود, شده خلق كار اين براي
بÇود, طور همين نيز آنجا در ميفرمود, ت حج اتمام ميرفت كه جا هر در بود,
مÇعرفي را Çالم عليهماالس علي حسينبن ل او ميرفتند, كدام هر حضرت اصحاب
رسول فرزند با ميجنگيد? كي با كه نميدانيد شما مگر ميگفتند: آنها به ميكردند/
بزرگ پيغمبر دامن در حسين اين كه ميدانيد ميجنگيد, پيغمبر سبط با شما خدا,
 نا

ا و ني م حÔسين ميفرمايد: پيغمبر است, بوسيده را او روي بارها پيغمبر است, شده

از مÇروي المعاجز, مدين¹ از نقل هدايت" چراغ "حسين باب حسين(ع) حضرت حاالت واريخ, الت ناسخ #
آله/ و عليه اهللا صلي رسول حضرت

ميكردند موعظه و نصيحت را همه اينها/ امثال و # الهÔدي× Ôباح Öص م نÖي سÔحÖال انَّ حÔسين, من
حمله اينها آنوقت نميكرد اثري كه وقتي بياورند/ راه به را آنها اينها اينكه براي
كÇه دفÇعاتي تÇمام در هÇمينطور, هم حضرت خود ميكردند/ جنگ و ميكردند

ميفرمود/ موعظه و ميفرمود نصيحت همينطور ميرفت بهميدان
و كردند توبه نفر دو آمد ميدان به كه دفعات از يكي در كه ميگويند بعضي
دو اين كه مينويسند بعضي كردند/ حضرت زيارت درك و حضرت خدمت آمدند
پاي و دست به و ركاب در آمدند حضرت رفتن ميدان در آخر وداع آن در نفر
حاال آخر, وداع در تا شدند/ شهيد و كردند جنگ كردند, توبه و افتادند حضرت
سجاد تعيين و سجاد حضرت خيمة به رفتن خواستن, پيراهن آخر, وداع جزÄيات
خيمة در و است/ طوالني و ل مفص كردند زنها با كه مذا كراتي و جانشيني براي
و قمقام در كه بهطوري و تعيين جانشيني به را حضرت آن و كرد جمع را همه سجاد
فاطمه دخترش به و مرقوم باره اين در هم فرماني مينويسند, ديگر مقاتل بعض
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باشد/ مصون بنياميه دستبرد از راه در كه بدهد برادرش خدمت مدينه در كه داد
تلك في غار الص باوالدي ليكع فرمود: جمله از فرمود, سجاد حضرت به هم وصايايي
هÇاي بÇيابان ايÇن در صÇغير فÇرزندان مÇراقب يعني / نظارناالع دي سج استÔر و القفار
وقÇتي حÇضرت كÇن/ پنهان و بپوشان بيگانگان از هم مرا جسد و باش بيآبادي
اسب حÇضرت/ خÇدمت دويÇد سكينه مرتبه يك ميدان, بهطرف بردند تشريف
كردند نگاه نميكند, حركت ديدند كند حركت كه ميزدند اسب به پا هرچه ايستاد,
جان, دختر فرمودند: حضرت برود/ نميگذارد و گرفته را اسب دست سكينه ديدند
از نياييد, پايين تا كرد: عرض بگو/ فرمود: دارم/ مطلبي كرد: عرض داري? چكار
نشاندند/ زانويشان روي را او شدند, پياده حضرت بعد نميگويم/ نشوي پياده اسب
مرگ به تن ديگر و كرده مرگ تسليم را خودت مگر ميرويد? كجا به كرد: عرض
و يار و ندارد معيني و يار كه كسي ندهد در تن مرگ به چگونه فرمود: دادهايد?! در
ميسپاري? كه به را زنها و بچهها ما پس كرد: عرض بكنم/ چه ندارد, مددكاري
بÇه راضÇي سكÇينه سجاد/ برادرت و زينب به هم Gبعد و خدا به فرمود: حضرت
ثعلبيه در مسلم فرزندان سر به كه دستي آن كه كرد عرض تا نميشد پدر حركت
است رسيده اخبار بعض در كه بهطوري بكش/ هم من سر به و صورت به  كشيدي
روي بÇود كوچكي بچة چون ميفرمود, نوازش را سكينه حضرت اينكه بين در
او كه نكرد حركت بود خواب او اينكه براي حضرت برد/ خوابش حضرت زانوي
دير جنگ ا گر بزرگوار, پدر كرد: عرض و شد بيدار سكينه مرتبه يك بخوابد/ آرام
راضÇي حÇاال تÇا كÇه تÇو فرمود: حضرت ميكنم/ خداحافظي كن, حركت ميشود
خوابÇيدم وقتي كرد: عرض جنگ?! بروم ميگويي خودت شد چطور نميشدي,
نميگذاري چرا دخترجان, فرمود: من به كه ديدم خواب در را زهرا, فاطمه هام, جد
ميشود, دير ا گر كردم: عرض و پريدم خواب از كه است اين برود? حسين فرزندم

برو/
حضرت مرتبه يك فرمودند: توجه خيام به مرتبه سه دفعه آن در حضرت
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فاصله خيام و حضرت بين و كردند محاصره را حضرت قشون, بود, جنگ مشغول
بكنند, حمله خيام به خواستند و كردند حركت شمر دستور به عدهاي يك شدند,
خيامت به قشون و هستي جنگ مشغول داري? خبر چه حسين, گفت: آنها از يكي
Öنا ابيسفيان شيع¹آل يا فرمود: و كرد حمله آنها به حضرت مرتبه يك ميكند/ حمله
ا گر آخر انÖسابكÔم, الي عوا ج Öار و دÔنيا كÔم في Gحرارا فكÔونوا عاد الم خافونت ال و Õدين ÖمÔكل يكÔن Öمل
تا داريد, كار من با شما باشيد, مرد آزاده نداريد, عربي حميت نداريد, دين شما
و قساوت آن با شمر كه بود اين زندهام/ كه من داريد? چكار من خيام به زندهام
كردند حمله حضرت باز گرديد/ بر حاال ميگويد, راست حسين كه گفت شقاوتش
و بخورد آب حسين ا گر كه ديدند قشون بخورند, آب خواستند و آب نزديك تا
و ظÇاهري قÇدرت آيÇد, مي خودش جاي سر او قدرت Âكام بشود تشنگي رفع
مشغول تو حسين, زد: صدا دروغ به يكي كه بود اين ميشود/ تجديد شجاعتش
و غÇيرت آن Çالم ليهالسÇع حسين كردند/ حمله تو خيام به و هستي خوردن آب
بعد و آمد بيرون فوري و نخورد, آب شد, مانع بزرگوارياش و انسانيت و حميت

نخورند/ آب حضرت اينكه براي فقط گفتهاند, دروغ كه شد معلوم
بيهوشي و غش حال و بود افتاده زمين روي حضرت كه بود موقعي سوم دفعة
دنيا از حضرت آيا كه بودند ر متحي دشمنان و مردم بود, شده پيدا حضرت براي
حمله گفت: شمر مرتبه يك است? زنده يا شده شهيد و فرموده رحلت است رفته
و است حميت با است, باغيرت خيلي او كه باشد داشته حيات ا گر خيام, به  كنيد
رو بياوريد/ او طرف به رو داشت حيات ا گر و نميگذارد و است ناموسپرست
هوش به حضرت برويد/ خيام طرف به گفت: بلند هم يكي و كردند خيام بهطرف
و نشست بكÇند, حÇركت نميتواند ديد و ميروند خيام به رو اينها كه ديد آمد,
اي مÇردم, كهاي زد صدا نداشت/ كردن جنگ حال كرد, تكيه خودش بهشمشير
برويد/ خيام طرف به بعد كنيد تمام مرا كار بياييد زندهام, هنوز من مردم, بيحيا
زد, حضرت مبارك دهان بر تيري يكي كردند, حمله حضرت طرف به كه بود اين
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سنگي دوم) فتح و ل او ضم (به حويط ابن زد, مبارك حلق بر تيري غنوي ابوايوب
زرع¹بن زدند, مبارك سينة بر سنگ بنطفيل حكيم و طفيل عامربن زد, پيشاني بر
او بÇر ديگري شمشير حضرت زد/ مبارك شانة بر شمشيري و جلو آمد شريك
ديگÇر شÇانة بÇر ديگÇري شÇمشير و كرد حمله د مجد ولي افتاد رودر به كه زدند
در آورد/ وارد مبارك گردن بر مبارك, چمبرة بر تيري باز آمد خولي زد, حضرت
خودش نيزة بعد و زد حضرت گلوي زير و مبارك حلق بر تيري آمد سنان بين اين
آمد/ پيش حضرت براي اغما حال كه حضرت ترقوة بر كرد فرو و آورد بيرون را
بين اين در بودند/ حسين كشتن گيرودار در اينها شد, وارد موقع اين در هم شمر
زينب حال ميكند, لرزه زمين ميلرزد, زمين مرتبه يك كه ديد خيمه در زينب
شÇدي? منقلب چرا جان, عمه فرمود: سجاد حضرت افتاد/ بيهوش و شد منقلب
از بهتر خودت تو كه كرد عرض شدي? منقلب چرا ندارد, انقالبي كه لرزه زمين
عÇزيزم, برادرزادة كه كرد عرض زينب بگو/ تو نه فرمود: حضرت ميداني/ من
فرمود: داد, خبر من به گفت, من به را كربال قضية زهرا, فاطمة مادرم, كه موقعي
افتاده زمين به اسب از حسين كه بدان ميلرزد, زمين كربال در ديدي وقتي دخترم,
كه بدان شد پيدا شديد طوفانهاي و مخالف سياه و سرخ بادهاي ديدي وقتي است,
گرفت آفتاب و شد منقلب هوا ديدي وقتي است, نشسته برادرت سينة روي قاتل

//// سر را حسين كه بدان
حسين/ حسين, حسين,



شمسي/ با1353.11.13 مطابق قمري, 1395 عاشوراي تاريخ به /1

ششم1 سخنراني

جبروتفويض

جي×م الرَّ ط×انÖي الشَّ من هاللب ÔوذÔعا

مâحي الرَّ ن حÖم× الرَّ اهللا م Öسب
الواسع/ وهوالجواد صانع صنع وال كصنعه مانع اللعطاÄه و دافع لقضاÄه ليس الذي الحمدهللا
و عÇندهالوداÇÄع التÇضيع و عÇليهالطÇالÄع التÇخفي الصناÄع بحكمته اتقن و البداÄع فطراجناس
و يعدله الشيي و غيره اله فال قامع للجبابر¸ و رافع رجات للد و دافع وللكربات سامع هوللدعوات
علي اميناهللا علي التامات التحيات و الزا كيات والصلوات البصير ميع هوالس و شي¾ كمثله ليس
كين¹ الس صاحب البرك¹ مفتاح و قاÄدالخير و حم¹ امامالر عباده, من خلقهوصفيه من نجيبه و وحيه
و بالرسال¹ اصطفا¾ الذي د محم ابيالقاسم نبينا و سيدنا المÆيد المنصور المدين¹ بارض المدفون
و العÇرفا¾ مقصد النجا¸ سفين¹ الهدي مصباح و شمسالضحي علي سيما ال و اصحابه و آله علي
رابÇع الهÇدي اÇÄم¹ ثÇالث و ثانيالسÇبطين العليا¾ بالهم¹ المتوحد و االعلي العشق اباالوليا¾
عنالشين المقدس ثاراهللاالعظم و االتم هدا¾سراهللا دالشسي و الكسا¾ خامساصحاب و اهلالبيت
صل (اللهم عليه وسالمه الحسينصلواتاهللا ابيعبداهللا وموليالكونين موالنا عنالرين ه المنز و
علي و علينا بك المصيب¹ جلت و الرزي¹ عظمت لقد موالنا يا و سيدنا يا د) محم وآل د محم علي
بذلك ام¹سمعت مواتواالرضولعناهللام¹قتلتكولعناهللام¹ظلمتكولعناهللا جميعاهلالس
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الم/ عليهالس الحسين بسيدنا بمصابنا اجوركم و اجورنا اهللا عظم به ورضيت

طانÖي الشَّ ن م ه×اللب ÔوذÔعا : عامÖن 

اÖال ̧ ور Ôس في الÖكريم هتاب ك في تعالي× و ك بارت Ôهالل قالف ÔدÖعب و

ميكرد/ هدايت را شما همة ميخواست ا گر رسا, و محكم دليل خداست خاص بگو :149 آية /1

1/ عين مÖجا ÖمÔدي×كه ل ¾شا Öولف Ô¹غب×الÖال Ô¹َّجÔحÖال ه×للف ÖلÔق جيم الرَّ
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

مقدمات است: مقدماتي بر مبتني ميشود صادر انسان از كه عملي و فعل هر
وجود علل و مقدمات آن تا كه خارجي مقدمات يا و خودش وجود داخل داخلي,
اراده بال Hواقع بكند, پيدا تحقق ا گر و نمييابد تحقق خارج در كار آن نكند پيدا
عÇاقل شÇخص وگرنه ميگيرد انجام كار آن عاقل غير شخص از واقع در و است
اين بد و خوب ميكند, ر تصو يعني ميكند فكر ل او است: مقدماتي مبتنيبر  كارش
Âمث فردا كه ميكنيم فكر Âقب دهيم انجام ميخواهيم كه كاري Âمث ميسنجد را  كار
و ر صوÇت ل او بكنيم, تجارتي چه دهيم, انجام معاملهاي چه فردا يا و برويم  كجا
دارد فايده هست, ما نفع به معامله اين آيا كه ميكنيم دقت بعد و ميكنيم را فكرش
ا گر و ميكنيم تركش و ميگيريم آن ترك به تصميم باشد داشته ضرر ا گر ضرر? يا
آن از بعد و تصديق بعدش و است ر تصو ل او ميرويم/ دنبالش باشد داشته فايده
نافع و ميخورد او درد به و است شايسته و خوب كار اين ديد, وقتي تصميم/ خاذ ات
و دارد را مشيت حكم لي او بدهد/ انجام را كار اين اينكه به ميگيرد تصميم است
بدهد, انجام را كار اينكه به ميگيرد تصميم و ميكند اراده كه را, اراده حكم دومي
است, اراده بدهد, انجام را كاري اينكه به ميكند پيدا ميل وقتي كه دوم مرحلة يعني
و قلب در آن از پس ميگيرد, تصميم بعد كه ميشود حساب اراده جز¾ هم عزيمت
دهد/ انجام ترتيب چه به را آن كه ميكند فكر خودش عاقله ة قو در خودش, فكر
كجا ل او دهد انجام ميخواهد فردا كه را كاري اين و معامله اين تجارت, اين Âمث
كار آن هندسة را اين بدهد; انجام ترتيب چه به و بدهد انجام كاري چه بعد و برود
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خودش مفكرة ة قو در خودش, فكر در خودش, وجود در را آن نقشة كه ميگويند
ر دق وجود, در را هندسه آن كه ميشود وارد خارج مرحلة به آن از پس ميكشد,
قÇضا را آن كÇرد سÇرايت خÇارج بÇه و شد وارد خارج عالم در وقتي و ميگويند

است/ شخص خود وجود در قدر و قضا اين كه مينامند
ديگر كه خداوند چون هست, قسمت همين تعالي حق به نسبت هم خارج در
و ر تصو ديگر كه خداوند و خير يا است خوب كار اين بكند فكر كه نيست اينطور
را آنÇچه و ميدانÇد را خوب ميداند, را چيز همه خداوند چون نميكند; تصديق
تÇصميم و ميكند پيدا ميل يعني است مشيت بنابراين پس ميداند است شايسته
اراده گرفت, تعلق تعالي حق مشيت آنكه از بعد بشود/ انجام كار اين كه ميگيرد
در اال و مÇاست رات صوÇت روي اينها البته بشود/ واقع خارج در اينكه به ميكند
عالم در باال, عالم در آن از پس است/ يكي همه او قدر او, ارادة او, مشيت خارج
را مفكره قوة حكم كه عاليه عوالم و ملكوت و مثال عالم در يعني باالتر و خارج
اعمالي اين هندسة ميشود, گرفته عالم اين هندسة آنجا در دارد, عالم اين به نسبت
پيدا گيرد انجام عالم اين در بايد كه را كارهايي و بكند ايجاد بايد عالم اين در  كه
و را عالم اين نقشة خداوند Âقب مينامند/ قدر و قضا ميگويند, قدر را آن كه ميشود
ميدهد تحقق آن در عاليه عوالم در بكند, ايجاد عالم اين در ميخواهد كه را آنچه
كه هم اين كه باشد قدر و قضا باشد, قضا كه ميكند ايجاد عالم اين در آن از پس و
قضية همه گذشته, اولياي و انبيا همة كه است صحيح هم Hواقع و رسيده اخبار در
هندسة عالم آن در و كردهاند پيدا ارتباط باال عالم با اينكه براي ديدهاند را  كربال
ايÇن كÇه بود شده محقق و بود فرموده مقدر خداوند بود, شده محقق وجود عالم
باز چشمشان كه بزرگاني آن كه بود جهت اين از بشود/ پيدا عالم در بايد قضايا
خمسة انوار حقيقت عالم آن در بودند, كرده پيدا ارتباط عاليه عوالم با و بود شده
بصيرت چشم با و رأيالعين به و ديدند هم را كربال قضية و كردند مشاهده را طيبه
مشÇيت مراتب اينها پس دادند/ خبر Hغالب كه بود نظر اين از كردند, مشاهده هم
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مÇانند مراتبي ديگر اخبار بعض در چون قضاست/ و قدر و اراده مراتب و است
جز¾ هم اجل و اذن يعني هم آنها كه است رسيده هم اينها امثال و كتاب و اجل اذن,

ميگردد/ محسوب قدر جز¾ هم كتاب و ميشود حساب اراده
بود الم عليهالس رضا حضرت خاص اصحاب از يكي كه يونسبنعبدالرحمن
اي فرمودند: حضرت بودم, حضرت خدمت ميگويد: و ميكند روايت حضرت از
قضا منكر كه آنهايي يعني ه قدري باش/ نداشته را قدريه عقيدة وقت هيچ تو يونس,
مÇا بÇه را كÇار خÇدا ميگويند كه آنهايي باشند, ضه مفو و معتزله كه هستند قدر و
بÇخواهÇيم كÇار هر عالم اين در ديگر كه است كرده وا گذار ما به كرده, تفويض
ساعت خود و ميگذارد و ميكند كوك را ساعت ساعتساز, شخص مانند ميكنيم
ساعتها, بعضي كوك, روزانه بعضي كه دارد ساعت به بستگي حاال ميكند  كار
ساعتهاي بعض يا بيشتر يا و است كوك سال يا و كوك ماه بعضي و كوك هفته
ساعتساز ديگر و ميكند كار ساعت اندازه همان كه ميكند كار باطري با كه امروز
كرده, ايجاد كه را عالم اين هم خداوند ميگويند: اينها ندارد/ كاري ساعت آن با
كÇار دارد كÇوك ساعت اين كه وقتي تا و انداخته كار به او كه است ساعتي مانند
زنÇدگي سÇال ده ÂثÇم مÇيشود كوك كه است ساعتي مانند نفر يك Âمث ميكند;
اين, از بيشتر يا و ميكند زندگي سال صد يا و ميكند زندگي سال بيست ميكند,
قÇدر مÇنكر كÇه يعني ميگويند, قدريه را آنها كه ضه مفو ميگويند, اينطور اينها
مجوس هستند قدر منكر كه آنهايي يعني قدريه, االم¹: هذه القدري¹مجوس كه هستند
با هم را خود زيرا شدند ثنويت به قاÄل كه دارند را آنهايي حكم يعني امتاند; اين
است, مشهور مسلمين ميان كه اينطور چون ميدانند/ اختيار و اراده صاحب خدا
بÇودند, قÇاÄل خدا دو يعني بودند ثنويت به قاÄل كه هستند اشخاصي آن مجوس
بزرگان از بسياري و ميشود مستفاد زرتشت كتب از كه آنچه ولي اهرمن و يزدان
اينكه براي گفتهاند پيغمبر هم را ماني بعضي بلكه ميدانند بزرگواري پيغمبر را او
قصة ما كه بودند پيغمبراني از بسيار چه كه ميفرمايد قرآنمجيد در خودش خداوند
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نگفتيم/ شما براي را آنها
بودهاند پيغمبر هزار چهار و بيست و يكصد اينكه به است رسيده اخبار در
خÇودش است, نشÇده بÇرده نÇام بÇيشتر انبيا از نفر سي قريب مجيد قرآن در ولي
باشد, پيغمبر هم زرتشت كه دارد اشكال چه و نبردهايم نام ما را خيليها ميفرمايد
سÇلوك بÇه دعÇوت واقع در خودش بودا چون بودا, يا و باشد پيغمبر هم سقراط
مجسمة شدهاند, بتپرست پيروانش حاال ولي ميكرد باال عالم به دعوت ميكرد,
هÇندوستان در بودايÇيها حاضر حال در كه همانطوري كردهاند, درست را بودا
زيÇارت را آنÇها و بÇتكدهها بÇه ميروند و ميپرستند را آنها و دارند بتكدههايي
و عبادت براي ما كه همانطوري مينمايند; زيارت را بودا مجسمههاي ميكنند,
و سÇاخته بÇتخانه حÇال و گÇذشته در هم آنها ميسازيم, حسينيه و مساجد توسل
تعداد و ساختهاند گذشته در كه بتكدهها بر اضافه دهلي در كه همانطور ميسازند,
سال چهل كه بود بتخانهاي هم Gجديد است, زياد خيلي هند شهرهاي همة در آنها
هم و هولنا ك مجسمههاي هم داشت, بسيار مجسمههاي و بودند ساخته را آن قبل
بسيار بتخانة كوه باالي در هم حيدرآباد در Gاخير و داشت زيبا بسيار مجسمههاي
درست خودشان كه را هايي همان قاÄلند/ احترام خيلي آن براي و ساختهاند لي مفص
كÇه درصÇورتي ميكردند, سجده و ميزدند زمين به زانو و ميآمدند بودند  كرده
حاال ميكردند/ سجده را آنها ولي بود خودشان ساخت دست بود, خودشان مصنوع
مÇيپرستند, را بÇودا مÇجسمة يÇعني هسÇتند بتپÇرست هÇمينطور بوداييها هم
در دقت به ما ا گر ولي ميپرستند/ و ساختهاند مختلف اقسام در را بودا مجسمههاي
تÇهذيب دستور Hواقع كه ميبينيم نماييم بررسي بودا خود اخالقيات و دستورات
بÇه وصÇول انسÇان, كÇمال و وجÇود كÇمال كه بود اين او عقيدة و ميداده اخالق
تام فاني خودش از انسان يعني است شده انسان فناي به تفسير نيروانا نيرواناست/
الم عليهالس عيسي حضرت كه است همان اين باشد; نداشته هيچ خودش از بشود,
مÔوتÔوا فرمودهاند: الم عليهمالس هدي ة مÄا و اسالم بزرگان كه است همان اين فرمود,
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چهارم/ جلد #المنهجالقوي,

ميفرمايند/ اسالم عرفاي بزرگواران, آن پيروي به كه است همان تموتÔوا;# Öنا بلق
است/ بزرگي دستورات دستورات اين پس

پيغمبر سقراط باشد, پيغمبر زرتشت كه دارد اشكالي چه كه است اين مقصود
تÇوحيد بÇه مÇختلف مÇحيطهاي در كه باشند پيغمبراني اينها امثال و بودا يا باشد
نگÇاه كÇه را زرتشت دسÇتورات ميبردند/ خدا راه به را مردم و ميكردند دعوت
دستورات در چرا, ماني از ولي ندارد دوتاپرستي يعني ثنويت جنبة هيچ ميكنيم
كÇتب در كÇه آنÇچه ولي شÇده اهرمن و يزدان شر, و خير فاعل به تصريح ماني
ما كه است ملك و جن فرشته, و جن مانند اهرمن و يزدان است, رسيده زرتشت
داشته استقالل آنكه نه ميباشند خداوند بندة و مطيع كه ميگوييم مالÄكه و شيطان
خوبي به كمك ميكند, خوبي به وادار مالÄكه و ميكند بدي به وادار شيطان باشند/
ولي ميبينيم, زرتشت دستورات در كه است اهرمني و يزدان همان اين ميكند,

است/ قاÄل دوتا به و شر فاعل و خير فاعل ميگويد: ماني
مÇقصود ,¹Çم ÔذهاالÇ ه× Ôجوسم Ô¹ري دالق كه است رسيده اخبار در اينكه حال هر به
قÇدريه Âمث يعني است; كرده تفويض خداوند را كار ميگويند: كه هستند آنهايي
اين كارهاي خداوند ميگويند: چون هستند, باشند او امثال و ماني كه مجوس مانند
كه يزدان به را خير كارهاي و اهرمن به را شر كارهاي اهرمن, و يزدان به را عالم
منظور و ميدهند انجام باشند فرشتگان بعضي قول به و خداوند خود بعضي بهقول

ميباشند/ قاÄل مبدأ دو كه هستند  كساني
است اصÇخ اصÇحاب از كÇه حÇمن عبدالر بن يونس به حضرت حال هر به
براي ميباشند امت مجوس قدريه كه باش نداشته را قدريه عقيدة تو كه ميفرمايد
را شيطان قول نه جهنم, اهل قول نه دارند, قبول را بهشت اهل قول نه قدريه اينكه
ه×لÇل Ôد ÖمحÖل  

ا ميگويند: بهشت اهل اينكه براي ندارند قبول را هيچكدام دارند, قبول
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/43 آية اعراف, سورة /1

به اين را ما كه است را خدايي ستايش ,1 Ôه×الل دي×نا ه Öنا ال Öول ي دت Öهنل ا ×Çن Ôا ك م× و ا له×ذ× دي×ن×ا ه âالَّذي
كه بشويم, هدايت نميتوانستيم ما نميكرد هدايت خداوند ا گر و كرده هدايت راه

دادهاند/ خدا به نسبت را هدايت آنها پس نميشديم; هدايت ما
باز جهنم اهل همينطور ماست, خود اختيار به همهاش نه, ميگويند: قدريه

/106 آية مÆمنون, سورة /2

از ما كه شد غالب ما بر بدبختي و شقاوت خدايا, تÔن×ا:2 وÖق ن×اشÖيلع Öتبلغ بَّن×ا ر كه ميگويند
ميگويند: آنها ورزيديم/ شرك يا و كرديم تو نافرماني و شديم خارج تو اطاعت
به را بد و خوب هم شيطان است/ نشده تفويض ما به امور و شده غالب ما بر شقوت

/39 آية حجر, سورة /4 و 3

كÇردي, گÇمراه مÇرا چÇون خدايÇا 3, âنيتÖي وÖغا ا بم× ب ر ميگويد: و ميدهد نسبت خدا
يÇعني مÇيكنم; گÇمراه را هÇمه هم من كردي گمراه مرا تو چون 4, نâيÖع مÖجا ÖمÔنَّهي وÖغÔال
و نيست خدا طرف از گمراهي كه درصورتي ميدهد, خدا به نسبت هم را  گمراهي

است/ شخص خود طرف از

¾ا اش× بم× ×الا ونÔكي ال× ميگويم: من نميگويم, طوري اين من نهخير, ميكند: عرض

چهارم/ حديث والقدر, الجبر باب كتابالتوحيد, كافي, #اصول

همان به مگر نكند پيدا وجود عالم اين در چيزي هيچ يعني ,# قضي× و ر قدَّ و اد ار× و Ôاهللا
حكم او و باشد كرده ر مقد خدا و باشد كرده اراده خدا و باشد خواسته خدا كه چيزي
اثÇنينيت ايÇن ايÇنكه واسطة به نيست هم اينطور فرمودند: حضرت باشد/  كرده
يعني باشد, كرده خدا كه چيزي آن مگر نميباشد يعني , Ôاهللا ¾ا اش× م× الا ونÔكي ال× ميشود/
يعني ; قضي× و ر قدَّ و اد ار× و Ôاهللا ¾ا اش× م× ×الا ونÔكي ال× بگو ميفرمايد: حضرت است/ واسطه
خÇدا آنÇچه و مÇيفرمايد خÇداونÇد كه آنچه بخواهد/ خدا همانچه مگر نميشود

پس شÇو; مÇوجود مÇيگويد: كÇه است اين فرمانش بيافريند, را چيزي بخواهد چون : 82 آية ي×س, سورة /5
ميشود/ موجود

آن كه 5/ ÔونÔكيف ÖنÔك Ôهل ولÔقي Öنا HÃÖي ش اد ار× اذ×ا Ôه Ôر Öما نَّما ا كه ميشود ايجاد عالم در ميخواهد
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امر عين مراتب همة در است, امر عين است, اراده عين كن آن است, كن عين يكون
در اول گفتيم كه همانطوري ميكنيم كه ساختماني ما وقتي كه طور همان است/
است خوب ساختمان اين كه ميكنيم فكر بعد كنيم, رامي رش تصو خودمان وجود
بهتري ساختمان است, بهتر داريم Âفع كه منزلي اين از اينكه يا داريم الزم را آن
در مÇيگوييم ميكشيم خودمان دل در را نقشهاش گرفتيم تصميم كه وقتي است,
پذيرايÇي اتاق فالنجا در باشد, آشپزخانه جا فالن در باشد, خواب اتاق فالنجا
را نقشه همان آن, از بعد است/ قدر اين ميكشيم, را آن نقشة جزÄيات تمام و باشد
دلمان در كه است همان شده ايجاد خارج در كه آن حاال ميكنيم/ ايجاد خارج در
كرده سرايت خارج به هم بعد و است شده كشيده آن هندسة است, شده نقشه كشي
تعالي حق ولي ميكند فرق خارج در البته است محدود ما وجود چون ليكن است

نهجالبالغه/ خطبه و 5 حديث التوحيد, جوامع باب كافي, #اصول

ه/# عدَّ قد ف ه حدَّ Öنم كه است متناهي غير نيست, محدود
جاري و ساري همه در او حقيقت كه است اين حقتعالي وحدت اين الزمة
فرض ما ا گر يعني نباشد او براي محدوديتي كه است اين وحدت اين الزمة باشد,
محدود را او پس باشد تعالي حق هستي از غير هستياي, يك وجودي, يك  كنيم
ميشود, تا دو اين كه صورتي در يكي, هم اين و يكي او گفتهايم يعني  كردهايم
توحيد خالف بر اين و است دوتايي اين, الزمة است, اثنينيت گويي دو اين الزمة
عالم در هستياي حقيقت بگوييم: كه است اين توحيد الزمة بنابراين پس است/
او ساية و ظل يا هستند او فيض هستيها همة و شأنه تعالي حق هستي جز نيست
كه ميكنيم خيال ما ميزنند برق دور از كه زمينهايي كه سراباند مانند يا هستند
كه: است همانطور هم ما وجودهاي حاال ندارد/ آب ميرويم نزديككه دارد, آب

ظÇالل او ÇرايÇا م في ÕكوسÔاوع خÇيال او ÕمÇه و فيالكÔون ما لÔك 
هيچ خودش از كه آينه صورت ميافتد/ آينه در كه است صورتي و عكس مانند يا
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از بعضي عقيدة به كه همينطوريم عالم اين در هم ما حاال ندارد/ جدا گانه نور ندارد,
مانند ميبيند, عكس يكي هستيم/ اينطور است سلوك مراتب اختالف به كه عرفا
پÇيدا آنÇها بÇراي خيالهايي دارند مرضهايي كه اشخاصي يا و جنزده اشخاص
نه اينها ميآيد/ آنها چشم مقابل در و ميشود ر متصو آنها براي چيزهايي ميشود,
له متخي متوهمة اشباح نوع يك دارد, وجود آنها دل در نه و دارد وجود خارج در

ندارند/ وجودي Âاص كه است
و ديدهاند اينطور عالم اين در را موجودات وجود و را نمودها عرفا از بعضي
در يا خيال در ما كه هستند وجوداتي مانند آنها همة عالم, اين وجودات كه  گفتهاند
عادي حالت با ا گر ما ولي همينطورند; همه ميبينيم, مرض شدت بروز حالت
داريم, درنظر را خودمان نفع موارد همة در اينكه واسطة به گفتهايم دروغ بگوييم,
پس ميشويم; خوشحال ببريم استفاده ا گر ميشويم, ناراحت برسد ضرر ما به ا گر
تنها حرف به ا گر پس ميكنيم/ خيال و نداريم موضوع اين به عقيده ما بنابراين
و داريم نظر در را خودمان يعني است شرك اين البته اوست, چيز همه كه بگوييم
الزمة و كمال الزمة وفا, الزمة كه است جهت اين از و نيست يكي دلمان با زبانمان
مراتب تمام در كه قين اد الص ع م هالل انَّ كه باشد يكي دل با زبان كه است اين صدق
ايÇن در نÇباشد, يكÇي دل با زبان مرحله يك در ا گر باشد/ يكي دل با زبان بايد
بيانيين, بعض عقيده به كه ميكند پيدا كذب جنبة يا و دارد نفاق جنبة يا صورت
نداشته مطابقت و نباشد يكي دل با زبان كه است اين دروغ و كذب بيانيها, معاني
تÇمجيد و تÇعريف بÇزرگواري و خوب شخص نفر يك از زبان به ما Âمث باشد/
در ا گر و است بزرگي شخص بسيار است, خوبي آدم بسيار ميگوييم: و ميكنيم
آن خالف دل در ا گر معذلك ولي است; همينطور هم واقعش بكنيم دقت خارج
او با دلمان نيست, اينطور دلمان اينكه براي ميگوييم, دروغ ما باشيم معتقد را
كه ميكنيم تعريف او از ديگران پيش ظاهر به ولي است; بد او با است, دشمن
ميگويند: بيانيها معاني از بعضي كه ميگويند كذب را اين است, همين نفاق معني
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و مطابق زبان با دل واقع در و باشد تنها زبان به كه است چيزي آن دروغ و  كذب
با قول مطابقت از عبارت صدق ميگويند: بيان علماي از بسياري البته نباشد/ يكي
از عÇبارت صÇدق, مÇيگويند: هم هاي عد ولي است; مطابقت عدم كذب, و واقع
نÇيز آن كÇه مÇيباشد اعتقاد با قول نبودن مطابق كذب, و اعتقاد با قول مطابقت
قرآن مجيد در كه ميفرمايد تأييد موارد بعض در هم وقرآن است صحيح بهاعتباري
ÔهÔول Ôس رÇل نَّكا ÔملÖعي Ôه×الل و ه×الل Ôول Ôس رل نَّكا Ôده Öشن ق×الÔوا ونÔقن×اف ÔمÖال كÄجا اذ×ا كه است آمده هم

/1 آية منافقون, سورة /1

مÇا كه گفتند و تو پيش آمدند منافقين وقتي يعني 1: ونÔب ك×اذل قينناف ÔمÖال انَّ Ôده Öشي Ôه×الل و
خدا و هستي پيغمبر تو كه ميداند هم خدا خدايي, پيغمبر تو كه ميدهيم شهادت
يÇعني مÇيگويند, دروغ آنÇها حÇاال مÇيگويند/ دروغ آنها كه ميدهد هم شهادت
دروغ آنÇها ولي است پÇيغمبر پÇيغمبر, چÇرا, نÇيست? پÇيغمبر پيغمبر, العياذباهللا
نميگويند, دل روي از را اين نيست, زبانشان مطابق دلشان اينكه براي ميگويند,
كÇه است جÇهت هÇمين بÇه مÇيگويند/ نفاق روي از نميگويند, واقعيت روي از
Öن م ن×ا Öم حرَّ ال× و ن×ا ÔÅابا× ول×ا ر كÖن×ا Öشا ا م× Ôه×الل ¾ا ش× Öول ر كÔوا Öشا نâالَّذي ÔولÔقي س انعام: سورة در ميفرمايد
ونÔعتتَّب Öنا لن×ا ÔوهÔج رÖخÔتف مÖل ع Öنم ÖمÔك دÖن ع Öله ÖلÔق ن×ا أسب ذ×اقÔوا حتي× Öم هلÖبق Öن م نâالَّذي ب كذَّ كل كذ× ¾ Öي ش

/148 آية /2

مشركين كه است زود ميدهد: خبر پيغمبر به خداوند 2; ون Ôص ÔرÖخت لَّا ا ÖمÔتÖن 

ا Öنا و الظَّنَّ لَّا ا
و بشويم د موح كه داري اصرار قدر اين كه تو ميخواست خدا ا گر كه بگويند تو به
و نÇميورزيديم شÇرك مÇا مÇيخواست خÇودش خدا ا گر كنيم, بتپرستي ترك
بتپÇرست مÇا آبا¾ و پدران نه و ميشديم بتپرست ما نه نميشديم, بتپرست
ميخواست خدا ا گر نميشدند, بتپرست ما اجداد ميخواست خدا ا گر ميشدند,
بÇه را چÇيزها بÇعضي (آنÇها نÇميكرديم/ حرام خودمان به را چيزها بعضي ما  كه
او دهم نوبت در و بود زاييده مرتبه ده كه را شتري Âمث بودند كرده حرام خودشان
شÇرحش كÇه ايÇنها امثال و بود حرام آنها بر شتر اين گوشت و ميكردند آزاد را
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حÇرام خÇودتان بÇر شÇما مÇناسبت چه به كه ميگيرد ايراد خداوند است/) ل مفص

است? كرده حرام آورده پديد بندگانش براي خدا كه را زينتهايي كسي چه بگو :32 آية اعراف, سورة /1

اين ميكردند/ حرام خودشان بر را اينها 1/ ه باد ع ل ج رÖخا âالَّتي ه×الل ¹نâزي م حرَّ Öنم ÖلÔق ميكنيد,
پس نميكرديم, حرام ما كه ميخواست خدا ا گر اينكه به ميفرمايد اينجا كه است
نه, كه ميفرمايد خدا ولي كردهايم حرام هم ما خواسته خدا چون است, خواسته خدا
كÇه است ايÇنطور دلشÇان HعÇواق كÇه نÇيست ايÇن ايÇنها مÇقصود نيست, اينطور
دشمني تو با و كنند تهديد را تو ميخواهند نميگويد, اينطور دلشان خداخواسته,
ايÇمان, به را ما ميكني دعوت تو ميكني, دعوت توحيد به را ما تو يعني نمايند
چيز همه ميگويي تو كه يگانه خداي همين ا گر ÇÇ خودتان قول به ÇÇ يگانه بهخداي
تو العياذباهللا پس نميورزيديم; شرك ما كه ميخواست او ا گر اوست, اختيار به
كÇه اوست پيغمبر كردن تهديد اوست, كردن تهديد مقصود پس ميگويي دروغ

/ Öم هلÖبق Öن م ين âالَّذ ب كذَّ كل  كذ×
و مÇيكردند تÇهديد ايÇنطور را گÇذشته پÇيغمبران هÇم, گذشتگان همينطور
لن×ا: ÔوهÔج رÖخÔتف مÖل ع Öنم ÖمÔك دÖن ع Öله ÖلÔق بگو, رسيد/ آنها به ما عذاب تا مينمودند تكذيب
خدا ا گر ميگوييد كه شما يعني بياوريد داريد, ا گر داريد? دليلي داريد? علمي آيا
را گناه بيندازيد, خدا گردن به را گناه ميخواهيد نميورزيديم, شرك ما ميخواست
خÇدا ا گر ميشديم, موحد ما ميخواست خدا ا گر كه انداخت خدا گردن به نبايد
عÇمل او دسÇتور بÇه مÇا مÇيخواست ا گÇر خÇدا ميآورديم, ايمان ما ميخواست

ÖمÔك دÖن ع Öله ميگوييد? طور اين دليل چه به داريد? دليلي داريد? علمي آيا ميكرديم/
جز شما ولي بياوريد ما براي داريد حرفها اين براي علمي ا گر لن×ا: ÔوهÔج رÖخÔتف مÖل ع Öنم
فقط : ون Ôص ÔرÖخت االَّ ÖمÔت ÖÇن ا Öنا و الظَّنَّ االَّ ن Ôتَّبعوت Öنا نميكنيد, پيروي را ديگري چيز  گمان
يقين به را خودش بتواند انسان ا گر يعني ميكنيد; عمل گمان و ظن و حدس به شما
ميگويند, هم مجتهدين است, رسيده هم اخبار در كه كند عمل ظن به نبايد برساند
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احتياط كننده, يعني محتاط محتاط; يا و باش مقلد يا باش عالم يا ميگويند: علما
امÇر يك ا گÇر يعني باشد نداشته علم به دسترسي كه است كسي آن براي احتياط
بتواند كه نداشت دسترسي عالم به و شد پيدا دين امر در گرفتاري و عملي و مشكلي
است نزديكتر احتياط به كه آنچه جهت اين از ندانست, هم خودش و كند اخذ او از
ولي ندارد; مانعي گمان و ظن به عمل و احتياط مورد اين در و ميكند عمل را آن
نبايد گمان و ظن به عمل هست عالم و علم به دسترسي كه موقعي و آن غير در
ظن به عمل برسيم, به يقين ميتوانيم كه وقتي تا داريم, علم وقتي تا بايد نمود,
همين از هم شما گذشتگان ميگوييد, دروغ شما ميفرمايد: اينجا در خداوند نكنيم/
خدا به و ميداشتند بر خودشان از را گناه يعني ميكردند تكذيب را پيغمبران راهها
ما كه بوده خدا خواست كه ميگفتند و ميانداختند خدا گردن به و ميدادند نسبت
اهللا ان ولي اوست مشيت به همه شر و خير است, درست كه درصورتي كردهايم  گناه
در كه نيست راضي آن به ولي است كرده اراده را كفر خداوند به: يرضي ال و الكفر اراد
وا ÔرÔك Öشت Öنا و رÖفÔكÖال ه ب×اد عل ضي× Öري ال× و ÖمÔكÖنع غنيٌّ اهللا نَّ اف وا ÔرÔفÖكت Öنا زمر: سورة در است قرآن

كه ميپسندد نميپسندد; بندگانش براي را ناسپاسي و است بينياز شما از خدا كنيد, ناسپاسي ا گر :7 آية /1
باشيد/ سپاسگزار

آن/ به نيست راضي ولي است كرده اراده را معصيت خداوند 1, ÖمÔكل Ôه ض Öري
حضرت از قاف) ضم (به قرط حفصبن كه شده ذ كر قدر و خير باب وافي در
آله و عليه لَّياهللا ص اهللا Ôول Ôس ر ق×ال فرمود: حضرت كه ميكند روايت الم عليهالس صادق
اهللا ¹Ã âشي م رÖيغب رَّ الشَّ و رÖيخÖال أنَّ مع ز Öنم و اهللا علي ب ذك Öدق ف ¾ا الÖفحÖش× و ¾و السب Ôر ÔمÖأي اهللا انَّ مع ز Öنم
ياهللالع ب ذك Öن م و ياهللالع ب ذك Öدق ف اهللا ̧ قÔوَّ رÖيغب ي ع×اص مÖال أنَّ مع ز Öنم و هط×انÖل Ôس Öنم اهللا ج رÖخأ Öدق ف

/ 6 حديث والقدر, الجبر باب التوحيد, ل, او جلد كافي, #اصول

و زشت كارهاي و بدي به امر خدا كه كند خيال كسي هر ميفرمايد: #/ ار×الن Ôاهللا ÔهلخÖدأ
, شر و خير كه كند خيال كه هم كسي هر خدا, بر بسته دروغ اين ميكند زشت عمل
او نيست, خدا بهمشيت يعني است خارج خداوند مشيت و قدرت از خوبي و بدي
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قÇدرت خداوند العياذباهللا يعني است كرده خارج عظمت و سلطنت از را خدا هم
و معصيت كند خيال كه كسي هر ميفرمايد: باز و بدهد, انجام را شر و خير كه ندارد
اينها ظاهر, صورت در كه خدا بر است گفته دروغ هم باز است الهي ة قو غير به  گناه
نميكند; فحشا¾ و سو¾ به امر خداوند ميفرمايد: ل او ولي ميرسند/ نظر به متضاد
بسته دروغ خدا بر ميكند فحشا و سو¾ به امر خدا بگويد كه هر ميفرمايد: يعني
كه معصيتي و خداست ة قو غير به معصيت كه بگويد كه هر ميفرمايد: Gبعد است/
بسÇته دروغ خدا بر هم باز است خارج خدا قدرت و ه قو از ميشويم مرتكب ما
سومي ميكند, پيدا اشكال دومي باشد صحيح لي او ا گر ميشود? چطور اين است,

است/ همينطور واقع در ولي ميكند پيدا اشكال
فرض ميزنيم: مثالي كرد, درك خوب مثال روي از بايد را چيزها طور اين
روشÇن را دي تعدÇم المپهÇاي و است شده سيمكشي و است برقي كارخانة  كنيم
صد يكي آن و است نورافكن المپ, يك است, شمعي پنج المپ, يك  كردهاند/
است كمنور كه شمعي پنج المپ اين كه كنيم خيال ما ا گر وقت آن است/ شمعي
فيضش كارخانه نكرده, نور كم را آن كارخانه نه, است, كرده كم را آن نور  كارخانه
المپ هÇم ا گÇر و نيست اندازه اين از بيشتر خودش استعداد و ه قو اين ميرسد,
اشÇتباه هÇم بÇاز است كÇارخÇانه از كه كنيم خيال ا گر نشود روشن و باشد سوخته
به امر نميكند, سو¾ به امر خداوند پس است/ المپ خود در نقص زيرا  كردهايم,
ايÇن بگويد كسي ا گر حال عين در ولي نميكند بدي به امر نميكند, زشت  كار
المپ نÇور هÇمين بگÇوييم كÇه است اين مثل است خارج خدا ة قو از معصيتها
پنج نور اين اينكه عين در پس است/ دروغ هم اين و نيست كارخانه از پنجشمعي
يÇا نيست كارخانه از اش بدي و ضعف اين حال عين در است كارخانه از شمعي
و سفيد رنگ كه المپي آن با دارد قرمز رنگ دارد, سبز رنگ كنيد فرض كه المپي
كارخانه از نور اختالف اين آيا است/ مختلف هم با اينها نور دارد, مهتابي و روشن
خودشان استعداد ميدهد, فيض اندازه يك به كارخانه نيست/ كارخانه از نه است?
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است, عÇام خدايÇي فيض است; همينطور هم خدايي فيض حاال است/ طور اين
اسÇتفاده خودش وجودي استعداد اندازة به كسي هر لكن ميشود كسي هر شامل
ë00 نورافكن المپ آن مانند است مهي Âاص است سعيد كه كسي آن يعني ميكند
از كÇامل نور اينكه براي است آماده مهياست, كه است شمعي 1000 يا و شمعي
شمعي پنج المپ مانند است بدبخت و شقي كه كسي آن اما بكند/ كسب  كارخانه
بÇاشد/ سوخته يا داشته نقص كه المپي يا باشند كرده سياه هم را رويش كه است
نور كارخانه و است كارخانه طرف از نور كه حالي عين در چيست? كارخانه تقصير
اين پس نيست, اين از بيشتر استعدادش شمعي پنج المپ اين معذلك ولي ميدهد
كارخانه به نميتواند دارد رنگ بد شيشه كه المپي يا و نور كم شمعي پنج المپ

كردهاي/ نور كم و بد طور اين مرا تو چرا كه بگيرد ايراد
خÇدا ا گÇر مÇيگويند: كÇه آنÇهايي حÇرف است, هÇمينطور هÇم آنها حرف
نÇميكرديم مÇعصيت ما ميخواست خدا ا گر نميورزيديم, شرك ما ميخواست
خودمان گردن از را تقصير كه است اين براي هم ها حرف اين است/ همينطور
/ âنيتÖي وÇÖغا ا Çم× ب ب ر مÇيگويد: همانطور هم شيطان كه است جهت اين از برداريم/
كÇه است المپ هÇمين مÇانند هÇم شÇيطان كردهاي/ گمراه مرا تو خدايا, ميگويد:
كÇار است, فÇيض افÇاضة كÇارخÇانه كÇار كÇرد, گمراه مرا كارخانه بگويد نميتواند
وجودي استعداد اندازة به بكند پيدا اتصال آنجا به هرچه است/ نورپاشي  كارخانه

ميگيرد/ نور خودش
و دهÇقان و زارع كÇه شÇخصي يÇا و ميآيد سيل Âمث ميزنيم: ديگري مثال
آب ميبرد/ است كاشته گندم كه زميني به را آب و ميكند آبياري است  كشاورز
تلخه هم ميرسد مختلف زمينهاي به كه آب راه, بين در ميرود, منظور به زمين
ساير هم و فريز هم ميشود, سبز است تلخ كه كره ما اصطالح به هم و ميشود سبز
كه بگويد كسي حاال ميكند/ سبز را گندم ميآيد آب هم و ميشوند سبز علفها
او بگيرند/ ايراد او بر و است كردن سبز فريز يا و كردن سبز كره و تلخه تو مقصود
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سبز و شده مشروب كه است گندم آن تبع به اينها و است گندم من منظور ميگويد:
سيراب آن از خودشان اندازة به كدام هر ميرود آب وقتي كردهاند/ رشد و شده
كÇه است جهت اين از است/ همينطور هم شر و خير پس ميشوند/ سبز و شده
خيال كه كسي , هط×انÖل Ôس Öنم اهللا ج رÖخأ Öدق ف اهللا ¹Ã âشي م رÖيغب رَّ الشَّ و رÖيخÖال أنَّ مع ز Öنم و ميفرمايد:
كرده خارج خودش سلطنت از را خدا خداست, خواست بدون بدي و خوبي كه  كند
و خير اين است كرده جاري را آب كه كسي اينكه به كند خيال كه كسي مانند است,
و است گندم او اصلي مقصد ميكند آبياري كه زارع ليكن اوست آبياري با همه شر
و زارع واقÇع در و خÇداونÇد يÇعني شدهاند سيراب گندم طفيل و تبع به همه بقيه
استفاده هرز علفهاي آن كه نيست راضي است كرده جاري را آب كه  كشاورز
بين از را هرزه علفهاي و ميكنند وجين و ميروند بعضي اينكه دليل به بكنند
آن بÇه ولي را, كÇفر است كرده اراده خداوند به: اليرضي الكفرو اراد پس, ميبرند;
و برود جوي اين از آب كه است كرده اراده زارع كشاورز, مثل يعني نيست راضي
آنها همينطور دارد/ است, فايده بي كه هايي علف دارد, هرز علفهاي جوي اين
هرز علفهاي كه ميشود هم گاه و گندم به ميرود آب معذلك ميشوند سبز هم
بهقدري حق ظاهر, به يعني ميكنند زير را گندم كه ميشوند بلند و سبز بهطوري
عÇالم عالم, اين اوقات, بيشتر كه همانطور ميكند غلبه باطل كه ميشود مغلوب
ولي ميكنند پيدا غلبه بيشتر هرز علفهاي كه است عالمي عالم اين است; باطل
بهره و گندم كشاورز اصلي منظور چيست? كشاورز اصلي منظور ببينيم ميخواهيم

پنجمالمنهجالقوي/ جلد و كتابالتوحيد كافي, #اصول

و الجلي/# خلقتك و الجلك خلقتاالشيا¾ ميفرمايد: كه است اين است/ آن از بردن
يابنآدمخلقتكالجليوخلقتاالشيا¾ كردهاند: ذ كر اينطور را قدسي حديث هم بعضي
هÇم آدم فرزند خلقت غايي علت زيرا ميرساند نيز را ما منظور همان كه الجلك

حر شيخ تأليف كلياتحديثقدسي در و است پيغمبر(ص) حضرت س مقد وجود
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وهبتك و جلي وخلقتكال االشيا¾الجلك عبديخلقت است: چنين قدسي حديث عاملي,
پÇيغمبر بÇه خÇطاب الجلك اشيا¾ خلقت حديث در كه بااليمان خر¸ Ðواال باالحسان الدنيا
كه همانطور كشاورز, مانند كردم/ خلق تو خاطر به را چيزها همه من ميفرمايد:
خلقتكالجلي, است/ گندم خاطر براي ميدهد آب كه را علفها اين همة  كشاورز
از خودش اينكه براي را گندم هم كشاورز كردم, خلق خودم خاطر براي را تو يعني
هÇمة خداوند پس ميكند/ آبياري و ميكشد زحمت و ميكارد بكند استفاده آن
مÇخلوقات, و موجودات اشرف آنها ميان از اينكه براي است كرده خلق را عالم
را او بياورد/ وجود به را د) محم وآل د محم علي صل (اللهم آله و عليه اهللا صلي پيغمبر
باشد, ساالر قافله را ديگران و برسد كمال به اينكه براي است? كرده خلق چه براي
خلق اين براي را او ببرد, او سوي به رو و بكند راهنمايي را گشته گم كاروان اين
كÇه خÇودش البÇته كÇردم/ خÇلق خÇودم براي را تو پس الجلي, خلقتك پس  كرده;

كه: است معروف شعر ولي ندارد, احتياجي كه خودش ندارد, نقصي العياذباهللا
برآرد روزن از سر اربندي در نÇدارد مسÇتوري تاب پريرو

رازي/ ين نجمالد شيخ تأليف كتابمناراتالساÄرين, در جمله از است مذكور احاديث كتب از بسياري در #

بÇودم, پنهاني گنج من #: Öف رÖعÔا Öيكل قÖلالخ ÔتÖقلخف ف رÖعÔا Öنا ÔتÖبحباف Hخفي م GزÖنك ÔتÖنÔك 
اين كنند/ پيدا معرفت ديگران كه داشت ميل خداوند يعني بشوم شناخته داشتم ميل

شد/ پيدا عالم و كرد تجلي كرد, جلوه كه بود
نداشت عشق ملك ديد رخش كرد جلوهاي

زد آدم بÇر و غÇيرت آن از شÇد آتش عين
شد, وجود عالم مركز شد, خليف¹اهللا زمين روي در و كرد خلق را آدم وقت آن
تكÇليف ÂبÇق ميكنند تهديد اينكه با كه است اين ميبرند/ فيض او از عالم همة
ال× و ر كÖن×ا Öشا ا م× Ôاهللا ¾ا ش× Öول ميگوييد كه ميگوييد دروغ شما ميفرمايد: و را آنها ميكند

/ نâعي مÖجا ÖمÔدي×كه ل ¾شا Öولف Ô¹غب×الÖال Ô¹َّجÔحÖال ه×للف ÖلÔق ميفرمايد: بعد ن×ا/ ÔÅا×ب×ا
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و عقل روي ميگوييم كه هرچه ماست, مال بالغه ت حج ماست, مال كامل علم
چون است, قصد معني به حج و است حج از ت حج ميگوييم/ عقل و دليل و  كمال
به رساندن و شهود قصد بكند, كه ميكند قصد دهد, انجام را امر اين كه ميكند قصد
بالغه, ت حج خداست براي بگو: ميگويند/ ت حج را او كه است اين بكند;  كمال
بالغ هم و رسيده كمال به هم است; رسيده كمال به و ميرساند كمال به كه تي حج
كه شما نداريد, دليلي كه شما است/ بالغ حجت منظور چون است كمال به ديگران
شما همة ميخواست خدا ا گر و خداست مال بالغه ت حج و علم بلكه نداريد علمي
نÇظر بÇه مÇخالف لي او آن بÇا ظÇاهر صÇورت در كه است اين ميكرد/ هدايت را
آنها ميگفتند, را همين كه هم آنها ميكند/ تكذيب را آنها آنكه واسطة به ميرسد,
بعد و ميكند رد را اين خدا نميورزيديم/ شرك ما ميخواست خدا ا گر ميگفتند:
چطور اين ميكرد/ هدايت را شما ميخواست ا گر , نâعي مÖجا ÖمÔدي×كه ل ¾ا ش× Öولف ميفرمايد:
اختيار مشيت مشيت, آن كه گفتهاند و كردهاند تفسير بعضي كه است اين ميشود?
خدا و داده اختيار ما به خدا ميگفتند: آنجا يعني الجا¾; مشيت مشيت, اين و است
دستور ما نه, ميفرمايد: خدا ميورزيم/ شرك ما او اختيار به و داده دستور ما به
ولي ميدهد آب را علف و ميرود كه آبي آن مانند بورزيد, شرك شما كه نداديم
هÇدايت بÇخواهÇيم ما ا گر و نميشويد هدايت شما نخواهيم ما ا گر حال عين در
مÇجبور را شÇما مÇيخواست خدا ا گر بخواهيم, ما ا گر يعني چه? يعني ميشويد/
وجود در شيطنت ة قو ديگر مالÄكه, كه همانطور برويد/ او بهسوي رو كه ميكرد
خÇدا است/ عبادت و بندگي كارشان فقط و هستند صرف عقل فقط نيست, آنها
كÇه نÇخواست ولي مÇيكرد آنÇها مثل هم را شما ميخواست خدا ا گر ميفرمايد:
را بد و خوب كه داد عقل را شما يعني كرد معين تكليف شما براي باشيد, آنطور

دهيد/ تشخيص خودتان
است; خارجÇي مقدمات و داخلي مقدمات كار, مقدمات گفتيم كه همانطور
باشد, اراده باشد, تصديق باشد, ر تصو كه هست شما وجود داخل در كه آنچه يعني
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وقت آن كرد, عزم وقتي كه است كار مقدمات همه اينها قضا, و قدر و باشد عزم
ميكند وادار را اعضا محركه, و قه مشو ة قو و ميشود ق مشو و محركه ة قو عزم, آن
مÇقدمات دارد, هÇم خارجي مقدمات است/ داخلي مقدمات اينها پس حركت, به
فرزند وجود و پيدايش Âمث است, عالم اين در كه است خارجي علل آن خارجي
پدر پدر پدر, از قبل و نكند پيدا وجود پدر آن تا باشد/ داشته عللي طور همين بايد
علت العÇلل به تا همينطور او از قبل باشد, نداشته وجود مادر نكند, پيدا وجود
علت وقت آن هستند/ خارجي علل هستند, خارج در وجودي علل همه اينها برسد,
عÇلت العÇلل خداوند پس است شأنه حقتعالي ذات علت العلل, چيست? آخري
من كه ميفرمايد خدا دارد/ اختيار و دارد اراده هم شخص خود باالخره ولي است

/10 آية بلد, سورة /1

نشان شما به هم را راه دو هر :1 نÖي دÖالنَّج Ôن×اهÖي ده و دادهام; اختيار و دادهام عقل شما به
خدا ا گر كنيد/ انتخاب بايد خودتان را راه هدايت; راه هم و ضاللت راه هم دادهايم,
از غÇير يÇعني هسÇتند مÇجبور كه مالÄكه مانند ميكرد مجبور را شما ميخواست
مÇالÄكه نÇيست/ سÇاخته كÇاري ايÇنها از عبادت, از غير و بندگي از غير اطاعت,
خÇواسÇته اينطور خداوند كه است اين بكنند/ غرض و شهوت اعمال نميتوانند
يا مالÄكه مانند يعني ميكرد هدايت را شما ميخواست خدا ا گر ميفرمايد: است/
ميكرد مجبور را شما كردن ناچار با يعني باشد الجا¾ مشيت كه معني نظر از را شما
مقدماتش يعني ميخواست ا گر خدا بگوييم كه طور همان مشيت, نظر از آنكه يا و
شÇما كÇف از اخÇتيار مÇيداد, فرار را شما اختيار ميكرد, ايجاد شما وجود در را
مÇقدمات كÇه صورتي در بشويد هدايت اينكه به ميكرد وادار را شما و ميربود
خواجه بزرگوار حكيم قول به باشد/ بايد هم داخلي مقدمات باشد, بايد هم خارجي
هÇر مÇيفرمايد: ميكند بيان تفويض و جبر دربارة شرحي كه طوسي نصيرالدين
بعيده علل و قريبه علل مبتنيبر ميشود ايجاد عالم دراين كه چيزي هر و موجودي
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كÇه هÇمانطور است/ خÇودمان وجÇود در كÇه است همانهايي قريبه علل است/
عللي آن بعيده علل ميشوند/ انجام افراد و ما خود توسط به خارجي علل ميبينيم,
ميفرمايد: ميرسد/ حقتعالي ارادة به تا دارد باالتر و عاليه عوالم با ارتباط كه است
ارادة و اختيار ديدهاند, را قريبه علل تنها و شدند تفويض به قاÄل كه اشخاصي آن
ارادة بÇه چÇيز هÇمه پس داده اراده مÇا بÇه خÇداونÇد كه گفتند و ديدند را خودمان
تنها و كردند فراموش را قريبه علل شدند جبر به قاÄل كه اشخاصي آن خودماست/
و ديدهاند را حقتعالي مشيت و حقتعالي ارادة تنها گرفتند, نظر در را بعيده علل
خواسته او چه هر و كرده ر مقد او چه هر اوست, قدر و قضا هست چه هر  گفتهاند:

ميگيرد/ انجام كه است همان است,
در را همه كه است اين االمرين بين امر است? چيز چه االمرين بين امر پس
ميشود, پيدا موجود اين باالخره بشوند پيدا كه علل اين و مقدمات اين بگيرد/ نظر
جÇبر هÇم عرفاني, نظر از ولي اوست/ خواست اولش اوست, مشيت اولش پس
كه همانطور ضه مفو چون است باطل تشبيه هم و است باطل تفويض هم و باطل
عقيده اين الزمة و است كرده وا گذار ما به را چيز همه خداوند ميگويند:  گفتيم,
دو و دارد اخÇتياري هم خداوند داريم, اختياري ما يعني است اثنينيت و دوتايي
كه اشخاصي آن نيست/ چيزي وحدت جز كه صورتي در ميباشد عالم در اختيار
خودمان براي باز پس است كرده رامجبور ما خدا كه ميگويند هستند جبر به قاÄل
داريÇم ارادهاي داريÇم, اصلي داريم, وجودي ما ميگوييم و ميشويم قاÄل تي اناني
ظاهر در را شخصي Âمث است/ كرده مجبور را ما خدا و رفته بين از ارادهمان ليكن
اجبار كه باشد راضي خودش اينكه بدون بدهد انجام را كار فالن كه بكنند مجبور
اشخاصي آن و دارد مجبوري و جابر هست, اثنينيتي باز اينجا در ميشود/ ناميده
همينطورند, هم آنها هستيم او امر ر مسخ ما ميگويند: كه هستند تسخير به قاÄل  كه
كÇه باشد ري  مسخ كه است اين تسخير الزمة اينكه واسطة به است باطل هم اين
كÇه باشد اردهاي و باشد بنده كه باشد ري مسخَّ و تسخيركننده يعني است خداوند
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ايÇن و است ر  مسخ ارادة تحت ولي دارد ارادهاي ر مسخَّ باشد, ر مسخ ارادة تحت
چÇيست? كÇمال پس است/ بÇاطل تمام اينها نه, شد, بودن تا ,سه تثليث خودش
ديدن نه ولي نبينيم را كسي او از غير وجود عالم جاي همه در است; توحيد  كمال,
دروغ اين نباشد عمل و باشد تنها حرف به ا گر كه همانطور حرف, به و خيال به
از خوبيها اينكه به باشيم داشته ه توج احوال همة در بايد است, باطل اين است,

ماست/ از نقص و اوست
كه كارخانه بر بگيرد ايراد نميتواند شمعي پنج المپ زديم مثال كه همانطور
خودت استعداد هستي, كمنور و ناقص خودت ميگويد: كردهاي, نور كم مرا چرا
فيض كه خداوند است بوده شقاوت خودش استعداد شقي شخص آن است/ همين
هر پس ببرد/ فيض نتوانسته زيادتر است, گرفته فيض اندازه همان به او بخشيده,
و اراده بشر به چون ليكن است بخشيده فيض خودش استعداد اندازة به را  كسي
و كند انتخاب را خوب راه ميخواهد است, مخير جهت اين از است داده اختيار
دليل, هادي, يعني رسيده او براي هم بالغه ت حج بكند/ انتخاب را بد راه ميخواهد
باقر حضرت كه بدهد نشان بد از را خوب راه اينكه براي است كرده معين راهنما

/3 حديث , ه مÖل ع Ô¹ن زخ و اهللا ر Öما Ô¸ ال× Ôو Ôم ال× السَّ Ôم هÖيلع ¹ Äمَّ  Öاال أنَّ باب الحج¹, كتاب كافي, ل,اصول او جلد #

الهي بالغة ت حج ماييم ,# ¾ا م× السَّ ونÔد Öنم علي× Ô¹غب×الÖال Ô¹َّجÔحÖال ÔنÖحن ميفرمايد: الم عليهالس
Ô¹غب×الÖال ¹َّجÔحÖال ÔنÖحن كه نيست بالغهاي ت حج ما از غير آسمان زير در آسمان, زير در
ه×لÇل اءنَّ ميفرمايد: الم عليهالس كاظم حضرت ميرساند/ را آنها امر امتثال لزوم  كه
Ô¹ن ب×اطÖال ا امَّ و ¹ Äمَّ  Öاال و Ô¾ي×ابÖن  Öاال و Ôل Ôس الرف Ô¸ ر اه×الظ ا فأمَّ ; ¹ن ب×اط ¹َّجÔح و ¸ ر ظ×اه ¹َّجÔح : نÖيجَّتÔح اسيالنلع

/12 حديث كتابالعقلوالجهل, كافي, ل,اصول او جلد ##

ت جÇح يكي و ظاهره ت حج يكي دارد: خلق براي ت حج دو خداوند ,## ÔولÔقÔعÖالف
بÇاطن, ت جÇح و است ه مÄا و انبيا وجود و پيغمبران وجود ظاهره ت حج باطنه;
بتوانÇد خودش باشد نداشته دسترسي بهظاهر وقتي كسي اينكه براي است عقول
از باشد, نداشته پيغمبران به دسترسي كسي كنيم فرض بدهد/ تميز را بد و خوب
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ببيند كند مراجعه خودش عقل به است, بد ظلم كه نميداند باشد, دور ظاهر به ه مÄا
حرام مال و كردن غصب نميداند نكند/ است بد ا گر نه, يا است خوب ظلم آيا  كه
اين نه, يا است حرام اين بگيرد نزول كسي از كسي آيا بكند فكر است بد خوردن
نبايد و نيست شايسته كارها اينطور اينكه به ميكند حكم عقل نه, يا است غصب

مخوريد/ ناشايست به را يكديگر اموال :188 آية بقره, سورة /1

1/ ل ب×اطÖال ب ÖمÔكنÖيب ÖمÔكوالÖما تأÖ كÔلÔوا ال كه ميفرمايد تأييد را همين هم خداوند كه داد انجام
عÇقل بÇه بÇنابرايÇن پس ميكند/ تأييد كرده ن معي عقل كه را همان هم شرع
در الهÇي حÇجت بÇه و هادي به بكند پيدا دسترسي بتواند تا بكند رجوع خودش
آنهااين كار است, كردن هدايت آنها كار هستند, الهي ت حج همه اينها پس خارج,

/30 آية بقره, سورة /2

براي ,2 ¹فâليخ ض ÖراÖال في Õلج×اع انâي ل, او همان از كه كنند راهنمايي را مردم كه است
واسطة به چيست? براي دادهام, قرار خليفه زمين روي در من كه ميفرمايد آدم
بدهد سوق باال عالم به رو را بشريت كاروان اين را, مردم و باشد خدا نمايندة اينكه
آنها به را بد و خوب راه و ببرد تكامل به رو را آنها برساند, باال عالم به را آنها و
هست گاهي اينكه براي باشد/ بايد هم الهي ت حج عقل, بر عالوه پس بدهد, نشان
معلم بايد نميكند, پيدا را راه موارد بعض در كه هست گاهي ميكند, اشتباه عقل  كه
الهي تهاي حج آنها و بكند راهنمايي را او كه باشد داشته هادي بايد باشد, داشته
مÇا كÇه است ايÇن زمÇاني/ هر در هستند اوليا و انبيا كه الهي بالغة ت حج هستند,
و نكردهاند كوتاهي باشد هدايت كه وظيفهشان به نسبت اوليا و انبيا همة ميبينيم
را, خدايي وظيفة يعني بكنند وظيفه اين انجام فداي را خودشان بودند حاضر حتي
خÇود جان بر م مقد را كردن راهنمايي را, حجت اتمام وظيفة , را رهبري وظيفة
علي به آله و عليه صلياهللا پيغمبر كه ميكردند ايمان راه فداي را خود ميدانستند,

المريد/ كتابمني¹ #

خÇدا ا گÇر Çر¸#, االخ و نيا الد من كل Õيرخ Gواحد كب Ôاهللا يهÖدي نَّ ال ميفرمايد: الم عليهالس
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يÇعني آخرت/ و دنيا از است بهتر تو براي بكند هدايت را نفر يك تو بهواسطة
اين است/ كوچك امر اين مقابل در آخرت و دنيا و است هدايت تو كار يعني چه?
آخرت و دنيا از تو براي كني راهنمايي را گمراهي و داده نجات را غريقي كه امر

است/ بهتر
آنها Âاص هستند, مخالف او با آنها باشد هدايت راه خار كه چيزي آن پس
براي آمدهاند آنها ببرند, بين از را باطل و سازند ظاهر را حق اينكه براي آمدهاند
آنÇها عين/ مÇ Öجا ÖمÔدي×كهÇ ل ¾ا ش× Öولف مÇيفرمايد: كه همين يعني بدهند نشان را راه اينكه
ما و شأنه تعالي است حق وجود عالم در كاره همه كه بدهند نشان آنها به كه آمدهاند
او از را ظÇاهر بخواهيم, او از ميخواهيم هرچه و او سوي به برويم نيستيم/ هيچ
تÇا نماييم, فاني راه اين در را خودمان Âاص بخواهيم, او از هم را باطن بخواهيم,
اويي از غير كه بدانيم و ببينيم كه برسيم جايي به تا بشويم, فاني كه برسيم بهجايي
هيچ از داشتند كه مقصدي و راه آن در اوليا و انبيا ميبينيم ما كه است اين نيست/
و بودند حاضر يعني برسد, آنها به كه نداشتند مضايقه صدمهاي هيچ از زحمتي,
مباركش پاي زير خار چقدر آله و عليه صلياهللا پيغمبر خوب, ميكردند/ تحمل
داشÇتند كÇفشي ا گÇر يÇا و بودند برهنه پاي Hغالب ها عرب اينكه براي ميريختند
زياد خار اطراف در ا گر وقت آن بود/ باز احرامي كفشهاي مانند Hتقريب رويش
كه بود اين ميداد/ آزار را پا كف خار بودند هم پابرهنه ا گر يا و ميخورد پا به بود
يا تيغ ميشد, خونآلود حضرت پاي ميبردند تشريف مسجدالحرام به وقتي Hغالب
مرتب كه بود يهوديه زن نفر يك كه Hمخصوص ميرفت فرو حضرت پاي به خار
بÇراي حÇضرت كÇه كوچهاي آن در حضرت, راه سر روز هر بود/ همين  كارش
حضرت راه سر و ميآمد او Âقب بود حضرت راه و ميبرد تشريف مسجدالحرام
ميديد صدمه حضرت پاي و ميبردند تشريف آنجا از حضرت و ميريخت خار
كÇه بود روزي سه دو ميكردند/ ل تحم هم حضرت و ميشد خونآلود هم گاه و
نÇبود, خÇاري ظاهر در يعني بود رفته بين از و نبود راه سر در خارها اين ديگر
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خÇار مÇا راه سÇر كه بود پيرزني بود, يكي كه فرمودند مسلمين بعض به حضرت
است, نريخته خاري نديدهايم, را او و است نيامده كه است روزي سه دو ميريخت
روزي سه دو كردند: عرض و آمدند حضرت خدمت و كردند تحقيق شده? چطور
عÇيادتش/ بÇه بÇرويم فÇرمودند: حÇضرت است/ خوابÇيده و شده مريض كه است
از يكÇي كÇيست? پÇرسيد: Âمث آمد يكي زدند در او, منزل در آوردند تشريف
است/ آمده عيادت براي آله) و عليه اهللا (صلي است د محم بگوييد كه گفت اصحاب
پيرزن آن بردند, تشريف منزل داخل حضرت دادند, اجازه كه نكشيد طول چندي
جواب است? چطور حالت چطوري? مادر, فرمود: حضرت پوشانيد, را صورتش
تا بدار عرضه من به را ايمان ل او كرد: عرض و كردن گريه به كرد شروع و نداد

/124 آية انعام, سورة /1

رسالت كه ميداند بهتر و است داناتر خدا :1 Ôهتال س× ر ÔلعÖجي ÔثÖيح ÔملÖعا Ôه×للا بدهم/ جواب
است/ ارشاد و راهنمايي آنها كار است, هدايت آنها كار بدهد/ قرار كجا به را خود
عÇلي حسÇينبن گÇرفتاري مÇوقع آن در كÇه نÇصرانÇي جÇوان هÇÇمان HعÇÇواق
در و برنداشت هدايت از دست معذلك رفت, حضرت كشتن براي الم عليهماالس
,Hبي رÇ ع ÔتÖحبÇ Öصا و Hدي ÖرÔك ÔتÖي سÖما كه گردانيد مشرف ايمان شرف به را او موقع همان
قتل تش ني اينكه براي ميرفت جهنم به رو داشت كه نيتي يعني رفت جهنم بهنيت
ت حج الم, عليهالس امام كه رفت بهشت به رو برگشت وقتي ولي بود علي حسينبن
يÇا امÇي و انÇتم بابي مÇيفرمايد: كه است ناحيه زيارتنامة در فرجه لاهللا عج عصر
جوان همين كه حسين/ ياران اي باد شما فداي مادرم و پدر انصاره, و الحسين اصحاب
شايد كه هم را نصراني جوان همين حضرت خطاب ميشود, شامل هم را نصراني
شÇايد حÇتي نميدانست, غسل نميدانست, وضو بود, نخوانده نماز Hيقين و Âاص
مرتبه يك ولي نبود او در اسالم آثار از اثري هيچ ميشود/ شامل نبود هم مختون

شد/ مشرف و شد نوراني دلش شد, روشن دلش
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كÇه بÇدانÇيم ايÇنكه براي ميفرمود, راه بين در كه تهايي حج اتمام همان يا
آخرت و دنيا از آنها براي بكنند هدايت كه را نفر يك است راهنمايي آنها منظور
همين كارش منزلي هر در ميفرمود, حركت كه هم راه بين همان در است/ بهتر
است ل او شهر قادسيه چون فرمود حركت كه زباله منزل از وقتي كه بود اين بود/
كوفه مغرب طرف در كه كوفه فرسخي پانزده در و است عراق و حجاز بين مرز  كه
نزديك حسينبنعلي كه رسيد خبر وقتي بود, كوفه حكومت تحت و ميشود واقع
حفظ مأمور و بود كوفه داروغة كه را حصينبننمير بنزياد, عبيداهللا رسيده, قادسيه
يعني باشد داشته نظر تحت را ارتباطي طرق تمام كه كرد مأمور بود كوفه انضباط و

قاف/ دو هر ضم به /1

نÇظر تحت را اينها همة قطقطانه1, و بصره تا را حيذرعان شهر و واقصه قادسيه,
Çالم ليهالسÇع حسين اصحاب همان يعني دشمن, كه بود خطري چون باشد داشته
باش داشته نظر تحت را اينها همة كه گفت جهت اين از بكنند/ حمله و بشوند وارد
نمير حصينبن وقتي باشد/ داشته مراقبت كه كرد وا گذار او به را شهرها اين همة و
حÇركت مÇانع كÇه فÇرستاد جلو به نفر هزار فرماندهي به را حر ل او كرد, حركت
يÖب ذÔع) رسيدند الهجانات عذيب به گذشتند كه قادسيه از حضرت شود/ حضرت
HالبÇغ آنجا آبهاي چون گواراست, معني به عذب چون گوارا آب چشمة يعني
عذيب را آن كه است اين بود/ كوچكي چشمة و بود شيرين آب اين ولي بود شور
طرف, اين عذيبالهجانات يكي و بود طرف آن عذيبالقوادس يكي ميگفتند)/
شد/ مصادف حر گذشت كه زباله منزل از شد, مصادف حر كه بود قادسيه حدود در
خودش كار هم حسين و ميكرد را خودش كار حر خوب, شد/ مكالماتي وقت آن
حسÇين و بگÇيرد را Çالم ليهالسÇع حسÇين جÇلوي كÇه بÇود مÇراقب حر ميكرد/ را
جلب خودش طرف به را حر كه بود اين فكر به بود, اين مراقب هم الم عليهالس
تا كشيد طول روزي چند ليكن كرد اثر او در حسيني جاذبة ل او بودكه اين  كند/
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حركت همينطور وقت آن آمد/ مرتبه يك و كرد غلبه او بر جذبه حالت اينكه
هنوز موقع آن در چون نرود, كوفه طرف به حسين كه بود مراقب حر و ميكردند
بÇا و بÇود نشÇده غÇالب او وجÇود سÇراسÇر در نكÇرده, را خود كار حسيني جاذبة
رسيدند عذيبالهجانات به نمايد/ ابنزياد اطاعت بود مجبور داشت كه تي حسن ني
به آنجا از است/ قطقطانه نزديك كه آمد بنيمقاتل قصر به عذيبالهجانات از و
كه نينوا نزديك به و كردند حركت هم نزديك مالك اقساس از و مالك اقساس
هم علمي مركز و بزرگ Hنسبت و فعلي هندية نزديك فرات ساحل در بود شهري
حسينبنعلي Hحتم بايد كه رسيد ابنزياد دستور اينجا در رسيد/ آنجا نزديك بود,
كنار تمام اينجا حاال بياري/ فرود آباداني, نه و باشد داشته آب نه كه جايي در را
جاي در حسين كه شد چطور است, نخلستان تمام است, خيز آب تمام است, فرات

حر كرد/ توقف بود كه همانجايي در حسينبنعلي بماند? بايد آبادي و بيآب
بدارم/ نگاه را تو جا همين در مأمورم من كه كرد عرض

در است, دهÇات تÇمام اطرافش گناباد, همين خود در اينجا, در كنيم فرض
دسترسي طرف آن به نه كه بگيرند را نفر يك دور نفري چند بياباني, يك وسط
آبادي و بيآب اين آبادي, اين به نه و آبادي آن به نه اينطرف, به نه باشد داشته
فوران آب جا همه از و بود اطراف در آبادي و آب اينكه عين در پس ميشود/
نتوانÇد كه داشتند نگاه وسط در جايي, يك در را علي حسينبن معذلك ميكرد
دو سر ولي بود تشنه النهرين: لدي العطشان كه باشد داشته آباداني و آب به دسترسي
فÇرات از دو هÇر كه بود مسيب نهر يكي و علقمه نهر يكي بود: نهرچه دو نهر/
ميشد ا مجز فرات از علقمه نهر است, بوده هم Âقب علقمه نهر ميگيرند/ سرچشمه
شمال از كربالست فرسخي دو Hتقريب كه علي بن قبرعون فعلي محل طرف به و
حضرت حرم شرقي كه فعلي كربالي شرقي طرف به ميآمد و ميكرد عبور آنجا
بركه در ذيالكفل نزديك و ميرفت و ميآمد آنجا از باشد, الم عليهالس ابوالفضل
از كÇه بÇاشد مسيب نهر كه هم نهر يك و بود نهر يك اين ميپيوست/ فرات به
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است كوچك راه معني به طويريق آن اصل كه طويريج به معروف هنديه جلوي
از بعد و نبود علقمه اسمش Âقب نيز علقمه نهر ميشود/ كوفه وارد و ميكند عبور
علقمي د محم ين دالديÆم جد علقمه, طاÄفه از بعد, ولي شد پر نهر اين كربال قضيه
اين كرد/ حفر را نهر اين و كرد اقدام هجري دوم قرن در باشد مستعصم وزير  كه
نامش Âقب اال و شد ناميده جهت اين به علقمه نهر شد, ناميده علقمه نهر كه است
و بود شيعيان از علقمي د محم بن علي دبن محم ابوطالب ين دالديÆم و نبود علقمه
شÇيعه دشÇمن و نÇاصبي ابÇوبكر, پسرش و او چون و داشت را مستعصم وزارت
بين از و بغداد گرفتن به تشويق را چنگيزخان نوة هال كوخان ين, دالديÆم بودند,
با را پسرش و مستعصم شده, بغداد وارد ìëì محرم در هم هال كو و نمود آنها بردن
كشÇيد طÇول قÇرن ë از بÇيش كه را بنيعباس دولت و كشت وضعي سختترين
را آن هÇا عÇثماني زمان در Gمجدد كه شد پر باز هم Gبعد نهر اين نمود/ منقرض
نهر هم االن و شد ناميده حسيني نهر Gبعد و شد نامگذاري عثماني نهر و ساختند
و شÇمال طرف به ميآيد مشرق طرف از كه كربالست شمال طرف در حسيني
است بوده Âقب كه است علقمهاي نهر همان جاي به حسيني نهر ميشود/ شهر وارد
داخل به زيارت براي نيز من كه است سردابي ابوالفضل حضرت حرم در االن و
چاه يك رفتيم كه راهرو يك از دارد, راهروهايي اطراف, شدم/ ف مشر سرداب
تا است/ بوده اينجا در كه است علقمه نهر به وصل چاه اين گفتند: كه بود  كوچكي
نهر به وصل چاه, آن و خورديم آب آن از ن تيم و تبر ك براي ما و داشت آب باال
كلي به است سال چند هم سرداب جلوي و نميگذرد آنجا از Âفع ولي بود علقمه
ف مشر كه ل او سفر چند در ولي ندارد, زيارت و دخول اجازة كسي و شده ل مقف
ف مشر همراهان با هم من و ميدادند اجازه خصوصي بهطور افراد بعض به شدم

شدم/
داشتند/ نگاه آباداني و بيآب بيابان در را حضرت نهر, دو اين بين آنوقت
آنها ميشدند وصل فرات به همه نهرها ساير و مسيب نهر و علقمه نهر چون البته
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ميشد وصل فرات به باز و ميشد جدا فرات از كه چون ميگفتند; فرات نهر هم را
عبور مسيب جلوي از فرات اصلي نهر نميكند, عبور آنجا از فرات اصلي نهر واال
به قسمتي حله, شهر طرف به ميآيد قسمتي ميشود قسمت چند باز Gبعد ميكند/
باز و ميشود وصل Gبعد ميآيد, كوفه طرف به هم قسمتي و ذيالكفل شهر طرف
به Gبعد هم طرف آن از ميشود, فرات نهر و ميشود نهر يك عراق آخر در مجدد
و ميآيد كه Gبعد ميشود, ناميده شطالعرب و ميشود وصل دو هر و ميرسد دجله
هÇم ا كÇنون كه ميگفتند اروندرود را آن ايرانيها Âقب ميشود/ ايران خا ك وارد

بگوييم/ اروندرود است شايستهتر ما براي كه ميشود ناميده اروندرود
كه هم آذوقه برميداشتند, آب و آمدند مي و داشتند آب به دسترسي ولي
و شد كامل محاصره كه تاسوعا روز تا نبود كامل محاصرة هم هنوز داشتند خودشان
شÇد/ متمركز نينوا در سعد ابن و غاضريه در حر كردند/ محاصره را اطراف تمام
آن از پيش شد/ تمام محاصره تاسوعا روز در كه گرفتند را اطراف ابنسعد قشون
اين هفتم روز ببرند/ آب حسين اصحاب كه نگذاريد اينكه به داد دستور ابنزياد
ناراحت اطفال ديگر كه طوري به كرد غلبه تشنگي بعد به روز آن از رسيد/ حكم
با حسين اصحاب گاهي و ميكردند واعطشا و بودند زحمت در همه اطفال بودند,
زده خيمه گÇاه نزديك هم چاهي اقوال بعض به بنا و ميكردند تهيه آب زحمت
را آن دشمن شد تنگتر محاصره كه Gبعد ولي برميداشتند آب آنجا از كه بودند
نگفتند كدام هيچ نكردند, عطش اظهار خودشان براي كدام هيچ آنها ولي كرد پر
اين براي ميگفتند: ميرفتند كه هم آنهايي فقط تشنهايم/ ما و بدهيد آب ما به  كه
ندارند,اين گناهي كه كودكان اين دارند? تقصيري چه بچهها اين بدهيد, آب بچهها
پÇيروان در ولي نميدهيد?! آنها به آب كه كردهاند تقصيري چه كوچك اطفال
نيز دشمن روي بر آب بستن اسالم مطهر شرع در اضافه به نميكرد, اثري بنياميه
اطفال كردن اذيت است, حرام آب كردن مسدود بست, را آب نبايد است, حرام
بزرگان همينطور بكنند, اذيت جنگ در را آنها نبايد است, حرام زنها و  كوچك
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اينها تمام گذاشتند; پا زير بنياميه را اينها تمام ولي بكنند توهين نبايد را قومي هر
بود/ الهي بالغة حجت بود, هدايت حسينبنعلي مقصود اينكه براي بود? چه براي
هدايت براي من نيستم, ظلمها اين به حاضر من گفت: و كرد علم قد كه است اين
اينكه يا بكنم صلح بكنم, اطاعت و ببينم را ظلمها اين كه ميشود چطور آمدهام
همچون با مني مانند يعني مثله اليبايع مثلي كنم, بيعت كه نيست ممكن بكنم, بيعت
كه جذبهاي حالت اثر بر اصحاب همة كه بود جهت اين از نميكند/ بيعت اويي
نميديدند را حسين جز بود باال عالم سوي به آنها در كه شوقي حال اثر در داشتند,

 كه:
است حÇضور در حسين رخسار است كور تو ديدة كه گفت پس
دارم تÇيغ و زتÇÇير بÇÇا ك يÇارم كÇÇي روي بÇه نÇÇظر هست تÇÇا

ميگويند/ عرفا كه است صورتي تمثل همان است, حضور در حسين رخسار اين
چÇيز حسين صورت جز كه بربسته رخت من جلوي از چيز همه طوري به يعني
حسين بود, خدا مظهر حسين چون ميبينم حسين را عالم همة نميبينم, ديگري

ميبينيم/ بود خدا مظهر كه را او جا همه در و بود خدا مظهر
است حÇضور در حسين رخسار است كور تو ديدة كه گفت پس
دارم تÇيغ و زتÇÇير بÇÇا ك يÇارم كÇÇي روي بÇه نÇÇظر هست تÇÇا

حÇمزة مÇانند بيندازد دور را خا كي تن دارد ميل هي باشد او به ه توج وقتي
را او و بود حضورش در پيغمبر رخسار آن بود/ همينطور هم حمزه سيدالشهدا¾/
جذبه حال همگي بودند, همينطور هم اينها بود/ غافل چيز همه از و داشت ه توج

كÇه Çالم عليهالس باقر حضرت از عبداهللا بن جابر از زياد بن سهل از شده ذ كر راوندي خراÄج از درقمقام, #
اوصيا¾ و بييون الن بها التقي قد ارض هي و العراق الي× ستاق انك بني يا لي قال اهللا(ص) رسول ان يقتل ان قبل الحسين(ع) قال فرمود:
ناركوني يا تالقنا و الحديد مس الم يجدون ال اصحابك من جماع¹ معك نستشهد و تستشهد انك و عمورا¾ تدعي ارض هي و النبيين
بÇه را تÇو فرزند اي كه فرمود من به پيغمبر يعني الخ, عليهم و عليك Hسالم و Gبرد الحرب يكون ابراهيم علي Hسالم و Gبرد
Ñ

و آهن درد ديد/# الح  لم

ا وقوا Ôذي لم نميكردند, تشنگي احساس كه بود اين داشتند/
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Ø

و ميشود خوانده "عمورا" و كردند مالقات آنان اوصياي و پيغمبران كه است زميني آنجا و ميكشانند عراق
دربÇارة خÇدا كÇه نÇميكنند احسÇاس را آهÇن صÇدمة آنÇها و مÇيشويد كشته آنجا در تو ياران از جمعي و تو

است/ سالمت و سرد تو ياران براي هم جنگ و باش ابراهيم بر سالمت و سرد آتش اي فرمود: ابراهيم(ع)

هÇمه بÇودند, غافل تنشان از Âاص اينكه براي نميكردند احساس را شمشير درد
ا كبر علي فقط ميخواستند آنها براي آب و ميكردند اطفال براي تشنگي اظهار
كرد: عرض بزرگوارش پدر حضور در آنها, پيش در نه هم آن كرد تشنگي اظهار
آن تشنة يعني كشت, مرا تشنگي بزرگوار پدر هدني, Öاج ديد الح Ôقلث قتلنيو Ôشط¹العبا يا
جد دست از كه هستم شربتي آن تشنة هستم, محبت شربت آن تشنة هستم, عالم
شكايت او به و آمد كه است اين هستي/ واسطهاش تو كه بشوم سيراب بزرگوارم
زحمت به مرا آهن سنگيني اين مرا كشت, تشنگي بزرگوار پدر كرد: عرض  كرد/
را زره و بروم عابس مانند هم من بده اجازه يعني ميپوشيد آهني زره چون ميدارد
را زره كÇه نÇفرمود اجازه حضرت بروم/ ميدان به زره بدون همينطور و بردارم
از زودي به اميدوارم كه برو فرمود: ولي بكند حفظ هم را ظاهر بايد او چون بردارد
است نفرين باشد ديگري از ا گر ظاهر صورت به اين كه شوي سيراب جدم دست
وقتي كه بود اين ميشوي/ سيرآب كه برو فرمود: فرمود, دعا را او حضرت ولي
دو بزرگوار جد االن بزرگوار, پدر كرد: عرض ا كبر علي آمد ا كبر علي سر باالي
است/ منتظر و دارد دست در شما براي هم يكي و آورده من براي يكي آب ظرف
اظÇهار مÇرتب مÇيدان در حجت اتمام براي نيز حضرت آن خود ميگويند:
مقابل در حضرت چطور و است نقص اين كه ميكنند خيال بعضي ميكرد/ عطش
اتمام منظور چون ولي بكند تشنگي اظهار بكند, عجز اظهار ميشود حاضر دشمن
نميدانستيم, كه ما است, تشنه حسين نميدانستيم كه ما نگويند: بعد كه بود ت حج
كÇه ما است, تشنه او نميدانستيم كه ما نكردند, تشنگي اظهار اصحاب چه براي
كه بود اين كردهاند/ پيدا آبي و زدهاند چاهي كه شايد تشنهاند, بچهها نميدانستيم
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ولي بدانند آنها اينكه براي ميكرد تشنگي اظهار ميكرد, تشنگي اظهار حضرت
Ôيطان الشَّ Ôم يهلع ذ وÖحت Öسا كه نكرد اثري آنها در كدام هيچ حجتها اتمام اين متأسفانه

/19 آية مجادله, سورة /1

كÇرده فراموش كه بود شده غالب آنها بر قدري به شيطان يعني :1 هالل رÖك ذ  نÖسي×هÔم

ا ف
حضرت از و / Ôكر الذ  نا

ا ميفرمايد: الم عليهالس علي بود? چه خدا ذ كر و خدا ياد بودند

بپرسيد/ ذ كر اهل از : 16 آية نحل, سورة /2

و عليه لياهللا ص اهللا Ôول Ôس ر ق×ال فرمود: كه رسيده 2 رÖك الذ لÖها ÃلÔوا Öسف آية در الم عليهالس باقر

باشند/ ذ كر اهل امامان و هستم من ذ كر از مقصود فرمود: پيامبر(ص) /3
/1 حديث , Ôم ال× السَّ Ôم هÖيلع Ô¹ مÄ Ñ Öاال ÔمÔه Öم هالÆ Ôس ب قÖل خÖال Ôاهللا ر ما نâذي الَّ رÖك الذ لÖها أنَّ باب ,¹ جَّ ÔحÖال كتاب /4

پس ذ كر/ منم يعني است/ مذكور كافي4 دراصول كه 3" رÖك الذ ÔلÖهأ Ô¹ مÄ  Öاال و أنا ÔرÖك الذ" آله:
هم خدا ياد از برداشتند او دامن از دست چون و بود خدا ذ كر الم عليهالس حسين
ندارد اثري بگويند زبان به و بكنند دل در خدا ياد هم چه هر رو اين از شدند/ غافل
و تير تمام آن جاي به و اهللا رÖك مذÔسي×هÖن 

ا ف Ôط×انÖي الشَّ Ôم يهلع ذ وÖحت Öسا بود/ او ذ كر, اصل چون
بن صالح نيزة اثر بر كه شد بهطوري بردند/ كار به را اينها خنجر, و شمشير و نيزه
از و نÇياورد طاقت مرتبه يك فتحزا¾) و ميم ضم (به نيه زÔم قبيلة از ني زÔم وهب
در انقالب بهطوري كشيد, طول و بود بيهوش حضرت تي مد آمد/ زمين به اسب
بÇه خÇبر اينكه بهمحض است/ شده كشته حسين گفتند: كه شد پيدا مخالفين ميان
حÇال عÇين در ولي افتاد حسين كه كردن گريه به كرد شروع رسيد لعين ابنسعد
بÇيهوش حÇضرت ديدند آمدند بسازيم/ را او كار زودتر و برويم كه گفت بيحيا
غيرتمند است, خيليغيور حسين گفت: شمر بعد آيد/ نمي هوش به و است افتاده
او حرم به رو شما بكنند/ حمله او حرم و خيام به است زنده تا نيست حاضر و است
حمله حضرت حرم طرف به رو كه بود اين ميشود/ ه متوج باشد زنده ا گر برويد
برويد, حسين حرم سراغ به كه گفت شمر كه شنيد و آمد هوش به حضرت  كردند,
شيعيان اي فرمود: كرد, تكيه داشت كه شمشيري همان بر آمد, هوش به حضرت
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باشيد, مرد آزاد نداريد, دين ا گر فيدنيا كم: احرارا دينفكونوا لكم يكن انلم سفيان, ابي
برويد/ حرم طرف به بعد بسازيد مرا كار ل او داريد? چكار من حرم با زندهام تا من
مقدس وجود به كردند حمله اطراف از و است زنده الم عليهالس حسين كه فهميدند
فوران او بدن اطراف از هم خون داد/ شمشير به تكيه الم عليهالس حسين حسيني/
و بÇود دخÇترش جÇنوب نام كه نون) ضم و مفتوحه جيم (به نÔوب ابوالج ميكرد,
اصÇلش ولي گÇفتهانÇد ابÇوالحÇنوق را او هÇم بعضي و ابوالحتوف را او هم بعضي
از بود جنوب دخترش اسم و جعفي عبدالرحمن زيادبن (اسمش است/ ابوالجنوب
پÇيشاني بÇه كÇرد, رهÇا تÇيري ابوالجنوب ميگويند)/ ابوالجنوب را او جهت اين
حلق و گردن طرف به كرد رها تيري غنوي ابوايوب بين اين در خورد/ حضرت
شÇريك زرع¹بن زد/ حضرت مبارك پيشاني بر سنگي حويط ابن آمد/ حضرت
او بازوي به شمشير همان با حضرت آورد/ وارد حضرت چپ بازوي بر شمشيري
در رو به حضرت كه زد ديگري شمشير كرد, حركت مجدد و افتاد در رو به زدند,
سÇنگ به كردند شروع ديگر هاي عد و طفيل بن حكيم و طفيل عامربن افتادند/
به خولي كه واو) و خا¾ فتح (به خولي بين اين در حضرت, مبارك سينة بر انداختن
آمد, حضرت گردن چمبره طرف به كرد رها تيري خولي ميگويند, هم واو سكون
ابÇتدا¾ سÇنان آمÇد, سنان بكشيد? زودتر را حسين نميرويد چرا گفت: سعد ابن
و افتاد در رو به مرتبه يك حضرت نيزهاي, هم بعد زد حضرت گردن بر شمشيري

كردي/ يتيم را هايم بچه كه ترا بكشد خدا فرمود:
حسين/ يا حسين, يا حسين, يا





شمسي/ با1353.7.16 مطابق قمري, 1394 رمضانالمبارك تاريخ به /1

هفتم1 سخنراني

ثوابوعقاب

جيم الرَّ طانÖي الشَّ ن م هاللب ÔوذÔعا
حيم الر حمن بسماهللالر

عن العقول وعجزت بجاللك كمايليق ثناÄك عنبلوغ االلسن يامنقصرت اللهم سبحانك
طريقا للخلق تجعل لم و وجهك سبحات الي النظر دون االبصار انحسرت و جمالك كنه ادرا ك
عند الحق اوضح ما و دليله تكن لم من علي الطرق اضيق ما معرفتك عن بالعجز اال معرفتك الي
طاÄعيكو اصدق امناÄك عبادكواعظم واخلص عبادك هديتهسبيلكصلاللهمعلياصلح من
معرفتك حق ماعرفنا ك بكلم¹ والمتكلم عبادتك حق عبدنا ك ما بكالم الناطق عارفيك اخص
االمÇم قاد¸ و الخلق ساد¸ اصحابه و آله علي و العالم اهل كاف¹ علي المبعوث د محم الخاتم نبينا
المشارق امام الشاهدوالمشهود عالمالوجودواصل حقيق¹ لواÄه حامل هو سر صاحب السيماعلي

الم/ والس لو¸ الص عليه ابيطالب بن علي موالنا المغارب و

طانÖي الشَّ من هاللب ÔوذÔعا هÔود: ̧ ور Ôس في ريمكÖال هتاب ك في تعالي× و ك بارت Ôهالل قال Öدق ف ÔدÖعب و

و Õرâفي ز فيâه×ا ÖمÔهل ار×الن ففي قÔوا ش نâاالَّذي امَّ ف Õدâعي س و قيٌّ ش ÖمÔهÖن مف هنÖذ ا ب ×الا ÕسÖفن Ôلَّمكت ال× تÖأي م Öوي جيم الرَّ

الَّذين ا امَّ و ÔدâريÔي ا لم× Õال×عف بَّك ر انَّ كب ر ¾ا ش× ا م× ×الا Ôض ÖرالÖا و Ôم×وات السَّ تد×ام ا م× فيâه×ا نâديال خ× Õقâهي ش
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بÇدبخت بÇعضي مردمان و نگويد سخن او فرمان به جز هيچكس بيايد چون كه روزي :105 Ç 108 آيات /1
تÇا و د/ وÇ Ôب سÇخت خروشي و زار نالهاي آنجا در را مردمان و درآتشند بدبختان اما نيكبخت/ بعضي و باشند
تÇو پÇروردگار زيÇرا بخواهÇد, پروردگارت آنچه مگر بمانند; جاودانه آنجا در هستند باقي زمين و آسمانها
آنچه مگر بمانند, جاويدان بهشت در هستند باقي زمين و آسمانها تا نيكبختان اما كند/ همان خواهد هرچه

نميشود/ منقطع هيچ او عطاي بخواهد/ پروردگارت

1/ وذ ÔذÖج م رÖيغ ¾طاع كب ر ¾ا ش× ا م× ×الا Ôض ÖرالÖا و Ôم×وات السَّ تد×ام ا م× فيâه×ا نâديال خ× ¹َّنجÖال ففي وا Ôد ع Ôس
د) محم دوآل محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

لبس و خلع داراي ميگيرد قرار رحم در كه ن تكو ل او و پيدايش ل او از بشر
يك يعني ميشود, پيدا او براي مختلفه رات تطو و است حركت در مرتب و است
از يا برسد مضغيت به علقيت از يا علقيت به بودن نطفه از كه نيست Hدفعت و مرتبه
پيدا استعداد اينكه تا است حركت در آن, به آن بلكه برسد جنين به بودن مضغه
ميكاريم, كه درختي يا ميكاريم كه گندمي ميبينيم, خارج در كه همانطور بكند/
ه متوج ببيند برود هم روز هر كه كسي آن است ممكن نميشود, بلند Hدفعت كه اين
برود بعد و نرود روز ده كسي ا گر ولي است كرده فرق قدري يك اين كه نشود
است, آن به آن و هميشه حركت اين است, كرده تغيير كه ميشود ه متوج ببيند,
در او مÇادة استقرار ل او از همينطور, هم انسان است/ حركت در او ذات جوهر
زبان در چون كه ميشود پيدا او براي حاالتي و مراتبي راتي, تطو همينطور رحم
مرتقية زبانهاي از اللغ¹ فقه بهاصطالح كه است وسيعي زبان بسيار Hفاق ات كه عربي
كه مراتب همين براي كه است اين است, وسيع خيلي آن دامنة و ميباشد متصرفه
تا رحم در ماده استقرار اول از ميشود پيدا بشري تطورات و انساني حاالت براي
مÇعيني اسÇم مÇرحÇلهاي هÇر بÇراي يÇعني گذاشتهاند او براي اسم 137 مرگ موقع
وليÇد, GعدÇب هست, رحم در كه موقعي جنين مضغه, علقه, همان Âمث  گذاشتهاند/
تا دارد اسما¾ ترتيب همين به و ناشي¾ گاه آن يافع Gبعد فطيم آنگاه سپس رضيع

آنها/ غير و هرم و هم وقل, Ôح و شيخ و كهل كه بهجايي
در همينطور بايد تي مد يعني ميشود پيدا هي كه است مختلفهاي مراحل اينها
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بشود, خوني پاره بشود, خون تكه يك يعني بشود علقه برسد تا باشد نطفه عالم
پÇيدا تÇرقي حالت اين در ميشود/ پيدا او براي تكامل هي ميكند, نمو هي Gبعد
گوشت پاره يك يعني ميشود مضغه به تبديل خون همين و ميگردد بر تا ميشود
تÇا مÇيشود حÇاصل راتي تطو ميشود, پيدا تكامل او براي طور همين و ميشود
دمÇيده او در روح وقت آن جÇنينيت مÇرحÇلة در برسد/ جنينيت مرحلة به اينكه
كÇه بيايد عالم اين به رحم عالم از اينكه به بكند پيدا استعداد و لياقت تا ميشود
را آن هستيم ما كه عالمي اين به بوده, ديگر عالم به عالمي از اين تحويل چون
و است مرگي يك يعني هست تولد ل, او همان از كه صورتي در ميگوييم تولد
كه مرحلهاي هر در اينكه براي بعثي/ يك و حشري ويك موتي يك والدتي, يك
در طور همين بياييم/ باالتر مرحله به وبعد بگذاريم را سابق مرحلة آن بايد هستيم
قبلي حالت آن بايد شود مي پيدا ما براي كه حالتي هر مرتبه هر در كه عالم همين
يعني بپوشيم ديگري لباس باز بتوانيم تااينكه بشود پيدا ما براي مرگي و رابگذاريم

كه: بپوشيم بهتري لباس
كÇÇرم آن دسÇÇتبرد بÇÇÇÇبينم تÇÇÇÇا يÇم داد حشÇري و مÇرگي دمي هر

/4225 Ç 6 ابيات پنجم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

خÇدا1 اي كÇردن, بÇعث اعÇتماد ز مرا مردن اين گشت خفتن همچو

سÇورة ;116 آيÇة تÇوبه, سÇورة ;158 آيÇة اعÇراف, سورة ;156 آية عمران, آل سورة ;258 آية بقره, سورة /2
زنده :2 آية حديد, سورة ; 8 آية ان, دخ سورة ; 68 آية مÆمن, سورة ; 80 آية مÆمنون, سورة ; 56 آية يونس,

ميميراند/ و ميكند

هست; هميشه 2 ÔتâميÔي و âيÖحÔي هست, احوال همة در و آنات همة در مرگ اين
كÇار افÇراد هÇمة براي و حال همه در است, روح گيرندة كه عزراÄيلي قسمت آن
ميآيد عالم اين به وقتي كه همانطوري رود, مي عالم اين از وقتي ليكن ميكند
آن وارد عالم اين از دارد, مخصوصي امتياز يك است, Hدفعت و مرتبه يك چون
تÇولد را او جÇهت اين از ميآيد, دنيا به و ديگر عالم به عالمي از ميشود, عالم
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مÇرگ است, عÇالم تÇبديل چون ميرود ديگر عالم به كه هم اينجا از و ميگويند
مرگ Áمعمو مردم اصطالح به را اين است/ بوده هم Âقب كه مرگ واال ميگويند,
نيستيم, ه متوج را آن هست ما براي وقت همه كه را سابق مرگهاي يعني ميگويند
ترك كه را آخر مرگ آن ولي نيستيم ه متوج هست حاالت همة در كه مرگي آن
درصورتي ميگوييم مرگ تنها را او ميرود, عالم اين از ما روح و ميكنيم عالم اين
حكما بين ميرويم كه بعدي عالم به مرگ از بعد به اينجا از حاال نيست/ اينطور  كه
تÇرقياتي رشÇتة هÇم عالم آن در آيا كه است اختالف فقها و متكلمين و عرفا و
كه حدي آن و است ثابت ديگر اينكه يا هست? حاالتي هست, راتي تطو هست,
از بعضي و عرفا از بعضي خير? يا ميماند باقي ترتيب همان به بوده عالم اين در
هر يعني است عالم اين در ل تنز يا تكامل هست چه هر اينكه به ميگويند فالسفه
بوده كه است مقام همان به و ميدهد نشان را همان دارد چه هر برود عالم اين از  كه

است/

اختالف)/ كمي 279(با بيت دوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

گÇلخني1 هÇيمة تÇو خاري د وÔب ور گÇلشني گÇل انÇديشهات د وÇÔب  گÇر
فعليت به استعدادات يعني نيست بردار تغيير ديگر رفت عالم آن به كه عالم اين از
باقي ترتيب همان به و نميكند تغيير نميكند, فرق هم مقام كه است اين ميرسد/

است/
نظر اين هم متكلمين و است رسيده هم اخبار در و معتقدند عرفا از بعضي ولي
مختلفهاي حاالت و رات تطو برزخ در رفتيم كه هم عالم اين از اينكه به دارند را
است شده تمام اينجا در استعداد كه نيست هم اين با مخالف عقيده اين و هست
وسعت او روح و جان چون عالم, آن در ليكن است رسيده فعليت به استعداد يعني
و ميكند ترقي Hتدريج كه است اين بكند, ظهور او بر حقايق مرتبه يك كه ندارد
به استعدادات عالم اين در ا گر كه است ممكن چطور كه كند خيال كسي است ممكن
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حÇاالت يÇا بشÇود پيدا تكامل يا الت تنز و ترقيات باز عالم آن در برسد فعليت
ميچينند كه را ميوهها بعضي هست گاهي كه است اين مثالش گردد, ظاهر مختلف
هست زراعت و زمين در چه هر بگوييم ا گر ميرسد/ كمكم و ميگذارند خانه در
بهفعليت استعدادش است, شده تمام استعداد شد كنده وقتي يعني باشد همان بايد
بعض در و است همانطور ميوهها بعض در چطور پس نيست ترقي ديگر و رسيده
آنÇجا در و مÇيگذارنÇد خانه و منزل در و ميچينند را ميوه آن كه نيست ميوهها
كÇمال بÇه هÇنوز استعداد آن كه است اين بر دليل خودش اين ميرسد/ بهتدريج
ا گÇر ÂثÇم است/ نرفته بين از رسيده فعليت به كه استعدادي يعني نرسيده منظور
اما نميرسد هيچ بچينيم باشد نارس كلي به كه موقعي در را ميوه همان كنيد فرض
را او ميرسد كمال به كه باشد وقتي نزديك باشد, رسيدنش نزديك كه موقعي در
ميوه هنوز ظاهر به ولي رسيده فعليت به واقع در استعدادش و كمال آن بچينيم,

برسد/ بهتدريج اينكه تا بگذارند خانه در تي مد بايد و است نرسيده
جÇا بÇه اعÇمالي دنÇيا ايÇن در رفÇتهانÇد, دنيا اين از كه هم اشخاصي آن حاال
هست گاهي فعليت آن ولي ميكند ظهور همان آنهاست فعليت كه آنچه آوردهاند,
آن مانند بكند, ظهور بهتدريج تا بماند جا يك در بايد و هست جلويش پردهاي  كه
آنكه از بعد اينكه به معتقدند عرفا بعض كه است اين ميگذارند/ خانه در كه ميوهاي
و است كلي ميرانيدن يعني است كليه اماتة است, كبري اماتة اين رفت عالم اين از
حاالت دارد, را خواب حالت تي مد تا ميكند مفارقت بدن از كه روح كلي بهطور
كه مسافري مانند است, خسته اينكه مثل هنوز ندارد, ه توج كه حالتي دارد, را قبض
كنيد, استراحت Âاص ميگويد ميشود كه منزل وارد است, شده وارد دوري راه از
رفت دنيا اين از وقتي هم روح حاال مينمايد/ حركت بعد و ميكند استراحت تي مد
ميماند باقي استراحت حالت و قبض حالت مثل قدري يك ابتدا است, كليه اماتة

نÖيتنÖاث تÇَّنا م ا هست: هم آيات در هست, هم اخبار در كه شود واقع ثانيه نفخة Gبعد تا
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ساختي/ زنده بار دو و ميرانيدي بار دو را ما :11 آية غافر, سورة /1

بÇه ايÇنكه مثل ميشود پيدا ديگري نفخة يك Gبعد اينها/ امثال و 1 نÖيتنÖاث احÖييÖتنا و
شده بيدار و آمده هوش به بعد و است خوابيده شخص اينكه مثل ميآيد, هوش
كه بعضيها البته ميشود, پيدا او براي حاالتي و مراتب بهتدريج وقت آن است,
است رسيده فعليت به Âكام استعدادشان و كردهاند ظاهر عالم اين در را  كمالشان
همان نيست, ثانيه نفخة نيست, كليه اماته آنها براي نيست, عالم اين آنجا در ديگر

است/ بهشت در جايشان اول
بÇهمحض هÇم مÆمنين و اوليا و انبيا است, رسيده هم اخبار در كه همانطور
و اشقيا و دارند/ كه بااليي مقام همان است, بهشت جايشان رفتند دنيا اين از اينكه
كه آنهايي كردند, دشمني دين بزرگان با كردند, دشمني اوليا و انبيا با كه كساني آن
ظÇاهر تشان فعلي رفتند دنيا اين از اينكه محض به اينها هستند شقاوت نهايت در
معلوم حساب معلوم, حسابشان آنكه واسطة به نميدارند, نگاه ديگر را آنها است,
كه است اشخاصي آن براي عالم آن در رات تطو اين و است جهنم جايشان و است
همانطوري بكند تغييراتي استعداد اين است ممكن ولي هست استعدادشان هنوز
خوش و برسد بهتر قدري بگذاريم خانه در ا گر را ميوه اين است ممكن گفتيم  كه
بÇراي وقت يك است/ برعكس كه هست اوقات بعضي اينكه يا و بشود طعمتر
ميدارند نگه نه يا بشود استفاده آن از كه هست آن قابل ميوه اين آيا ببينند اينكه
اسÇتعداد اول هÇمان از كه است اين بر دليل اين ميشود/ خراب و ميپوسد ولي
هست گاهي برود عالم آن به عالم اين از هم شقي وقتي كه است اين است/ نداشته
پيدا برايش مختلفه حاالت ميشود, پيدا برايش مختلفه مراتب هم همانجا در  كه
ظÇاهر راتÇي طوÇت گÇاهي شقاوت مراتب در هم و سعادت مراتب در هم ميشود,
ذرات تمام به نسبت دارد, را جان حكم تعالي و تبارك خداوند طرفي از و ميشود/

ميگويد: خيام كه همانطور دارد/ را جان حكم موجودات
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بدن جمله جهان و است جهان جان حق
تÇÇن ايÇÇن قÇÇواي مÇÇÇÇالÄكه اصÇÇÇÇناف

اعÇضا¾ مÇÇواليÇÇد و عÇÇناصر و افÇÇال ك
فن همه اين بهجز و است همين توحيد

جوارح و اعضا قواي حكم عالم و دارد را عالم جان حكم خداوند بنابراين پس
باشد صحيح كه انساني هستيم, ما كه همانطوري و سالم انسان كامل, انسان يك
عضو و اينها امثال و باشد نكرده سكته باشد, نداشته فلج Âمث باشد, سالم كه انساني
نيست ممكن بكند, حركت جان ارادة بدون دست نيست ممكن نباشد/ معيوب او
امر و اراده بدون قوا ساير و چشم نيست ممكن بكند, تكلم جان ارادة بدون زبان
تحت همه عالم ذرات تمام است, همينطور هم عالم اين بدهند/ انجام كاري جان
چشم چون عالم اين در ليكن هستند, او اذن به همگي هستند, حقتعالي امر و اراده

عمي× و جهل را بشر و نيست ما براي كليه بصيرت دارد, رمد و ندارد بصيرت ما
اين از كه وقتي ولي اوست, ارادة و امر به چيز همه كه نيستيم ه متوج است فرا گرفته
تن و بدن ماديت پردههاي آن رفتيم, عالم آن به و شد برداشته پرده و رفتيم عالم
است/ حق ارادة به نيست و هست چه هر كه ميفهميم وقت آن شد برداشته انسان
هÇمينطور هÇم عالم همين در اوست, ارادة به ميكنيم كه هم تكلم بنابراين پس
بÇر كÇه قÇدمي اوست, اذن با ميكنيم كه هم تكلمي عالم, آن به رسد چه تا است
او امÇر و اجازه بدون اوست, اجازة و اذن با همه داريم كه هم رفتاري ميداريم,
بدون دارد, رعشه و است مريض دستي كه هست گاهي فلج/ عضو مانند مگر نيست
بر كه است كسي آن مانند اين نيست/ جان امر به اين و ميخورد تكان جان ارادة
صÇاحب يا و باشد داشته كفر يا و بورزد شرك و بكند نافرماني خدا امر خالف
جان اختيار به و دارد رعشه دستش كه است شخصي آن مانند او باشد, معصيت
ولي خداست بهارادة نه نيست, خدا ارادة و بهاختيار هم اين اينكه نه حاال نيست/
نيست, او اجازة بدون هم اين به/ اليرضي ارادالكفرو كه نيست راضي امر آن به خدا
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اراده مرحلة از غير رضا مرحلة چون آن به نيست راضي ولي نيست او امر بدون
همان برود بدن از جان Âاص و بميرد انسان ا گر هم رعشه در كه همانطور است,
ميباشد/ بدن در جان وجود واسطة به اصل در هم رعشه باز پس نيست هم رعشه
و هست هم تكامالتي و راتي تطو آنجا در ميشود, پيدا انسان در هم مراحل اين
و هست آنچه است ه متوج يعني بكند, تكلم نميتواند هم حق اجازة و اذن بدون
در كه است اين اوست/ امر به ميگويد سخن و ميكند نطق آنكه و ميكند كار آنكه

نگويد/ سخن او فرمان به جز هيچكس بيايد چون كه روزي :105 آية هود, سورة /1

ÔذÖخا كل كذ× و است: اين آن از قبل كه 1 هنÖاذب لا ا ÕسÖفن Ôلَّمكالت تÖأي م Öوي ميفرمايد: آيه اين
كذ×ل ̧ ر خĤلÖا ذابع خاف Öنمل ¹يĤل كذ×ل في انَّ Õديد ش Õليما Ôه ذÖخا انَّ Õ¹ مظال يه و الÖقÔري× ذخا اذا كب ر

به را ستمكار قريهاي بخواهد كه وقتي تو پروردگار مÆاخذة بود چنين اين :102 Ç 104 آيات هود, سورة /2
بÇيمنا كÇند آخÇرت عÇذاب از كه كساني براي اينها در است/ دردآور سخت عذابي او مÆاخذه كشد/ مÆاخذه
انÇدك تÇا جÇز و آورند حاضر آن در را مردم كه روز آن و شوند گردآورده مردم كه روز آن در است, عبرتي

نمياندازيم/ تأخيرش به تي مد

چÇون است خÇطاب 2 ود ÔدÖعÇ م لجاÇ ل لا ا Ôه Ôر خ ÆÔمان و ÕودÔه Öشم Õم Öوي كذ×ل و Ôاسالن Ôهل ÕوعÔمÖجم Õم Öوي
و ثمود قوم و ثمود حكايت نوح, حكايت ميفرمايد, را انبيا اقوام و انبيا حكايت
ميفرمايد: كرد/ هال ك را آنها خداوند كه را اقوام اين و اشخاص اين و عاد قوم
بگÇيرد, بخواهد وقتي مردم به ميگيرد خدا اينطور , الÖقÔري× ذخا اذ×ا كب ر ÔذÖخا كل  كذ×
شد نازل بال آنها به كه اينطور بكند نازل بال آنها براي و بكند عذاب بخواهد وقتي
ظÇالم هÇمه اينها چون Õ¹ مظ×ال يه و الÖقÔري× ذخا اذ×ا كب ر ÔذÖخا كل كذ× ميگيرد/ را آنها خدا
اعوذباهللا ولي است حليم خداوند چند هر يعني است سخت بسيار او عذاب و بودند
نكرده خداي وقتي ولي است بردبار و رحيم است, حليم خداوند الحليم, غضب من
قÇوم كه طور همان كرد معين حدي برايش نميشود ديگر بشود ظاهر او غضب
مرتبه يك بود آبادي سه كه را سدوم شهرهاي كرد, زيرورو مرتبه يك را لوط
Öن مل ¹يĤل كذ×ل âفي انَّ Õدâدي ش Õمâليا Ôه ذÖخا انَّ را/ اينها امثال و ثمود و عاد قوم يا كرد زيرورو
است عالمت و آيه حكايات اين در يعني كار اين در كه بهدرستي : ̧ ر خĤÖال ذابع خ×اف
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: ÕودÔه Öشم Õم Öوي كذ×ل و Ôاسالن Ôهل ÕوعÔمÖجم Õم Öوي كذ×ل ميترسد/ آخرت عذاب از كه كسي براي
اينجا در است, تفرقه عالم اين در ميشوند/ جمع همه مردم كه است روزي آن اين
كه همانطور اند جمع همه آنجا در ولي ميشود پيدا تفرقه مكان و زمان بهواسطة
مÇيشوند, جÇمع هÇمه گÇذشتهها هÇمة كÇه مÇيبينيم خودمان فكر در ميبينيم, ما
پيش سال بيست يا بوديم بچه يا بوديم جوان Âمث كه پيش سال چهل كه  گذشتهاي
پيدا كنيم ه توج وقت هر و است حاضر ذهن در آن تمام حاال يا بوديم جوان  كه
ماديت عالم از اينكه بهواسطه چه? براي ميشوند, جمع هم با اينها همه ميشود,
كه است شده عالمي مانند جهت اين از كرده پيدا د تجر قدري يك است رفته باالتر
كه است روزي اين : ÕودÔشهم Õم Öوي كذل و Ôاسالن له ÕوعÔمÖجم Õم Öوي ذ×لك است/ شده جمع هم با
آنها ميشوند, حاضر كه انبيا يعني ميدهند شهادت همه يا آنجا در حاضرند همه
آنÇهاست, بÇر حاضر يعني آنهاست بر شهيد هم پيغمبر هستند, مردم بر شهداي
: ود ÔدÖع م لج ال الا Ôه Ôر خ ÆÔن ما و ميباشد/ منظور آن به ÕودÔه Öشم Õم Öوي كذ×ل و آنهاست, بر شاهد
مÇيفرمايد كه زماني ت مد براي ني, معي ت مد براي مگر اندازيم نمي تأخير به ما
مفيد خودش و ميكند اثر هست, گاهي هم تأخير خود اين يعني ني معي ت مد براي
تÇغيير آنها براي هم مرحله آن در شايد ميدهند مهلت ميدهند, مهلت كه است

بشود/ پيدا حالي
اخبار و فرمودهاند عرفا كه آنچه مطابق بروند كه هم اينجا از جهت بههمين
و شقي براي هم هست, راتي تطو هست, ترقياتي هم عالم اين از بعد ميكند, داللت
ميرسد سعادت به بعد و است شقي ابتدا در يكي كه هست گاهي سعيد/ براي هم
حكÇما كه اينجاست برزخ عالم برزخ, عالم مانند ميشود او شامل شفاعت يعني
جهت اين از يعني نيستند معتقد ميشود ناميده هم مثال عالم كه را برزخ عالم Hغالب
عÇالم كه عرفا ولي ندارند عقيده ديگر آنها براي تطوري و تكامل و ترقي ديگر
از وقتي معتقدند, هم را مثال و برزخ عالم معتقدند, را تطورات اين ميگويند برزخ
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ميشناسند/ نشانيشان به را همه كه هستند مرداني اعراف بر و :46 آية اعراف, سورة /1

از آنÇجا, از 1: ÖمÔاه بسÇيم× ÂÇÔك ونÔف رÖعÇي Õجال ر رافÖعاÖال علي كه گذشت برزخ و مثال عالم
حالت آن آنهاست مخصوص كه آنچه كردند عبور كه آنجا از گذشتند, كه اعراف
و حاالت او براي مرتبه آن در كه است اين ميكند/ بروز حالت آن ميكند, ظهور
باشد قيامت عالم در كه Gبعد ديگر ولي ميشود پيدا تكاملي ميشود, پيدا ترقياتي
در يعني تكامل عالم به رو مگر نميشود پيدا تغييري نميشود, پيدا تكامل آنجا در
هست چه هر ديگر شقي, ولي ميشود پيدا سعيد شخص براي فقط ترقي باال عالم
آنÇجا در كه است اين به اشاره هم ق Öوار Öأ رÖقا كه است معين تكليفش جا همان در
روي از تÇدبر, روي از كÇه كسي آن و است قرآن قاري كه كسي آن كه ميشنود
بهاو كه ميشنود آنجا در ميكند, قراÄتقرآن خدا ياد به و ه توج نهايت با حقيقت,

الم/ عليهالس كاظم حضرت از مروي القرآن ¹Äقرا كثر¸ استحباب باب كتابالصلو¸, ,4 جلد الشيعه, #وساÄل

عالم آن در سالك و مÆمن براي يعني باال/ برو و بخوان يعني # ق Öوار Öأ رÖقا ميگويند:
معتقدند هم برزخ عالم در كه ميشود پيدا مختلفه حاالت ميشود, پيدا ترقيات هم
عالم اين در استعدادها باشد, استعداد هنوز آنكه نه ولي ميشود پيدا ترقي اينكه به
استعداد اال و ميكنند ظهور تدريج به استعدادها همان آنجا در رسيدهاند/ فعليت به
ظهور ولي است عالم اين در Âمث قراÄتقرآن زيرا ميرسد/ فعليت به جا همين در
عÇالم آن در است عÇالم ايÇن در قÇرآن قراÄت نتيجه كه آن شدن مشهود و ارتقا¾
بدون خدا, اراده و امر بدون فرد هيچ كه ميبيند عالم آن در كه است اين ميباشد,
چÇيزي نÇميتوانÇد ندارد, زدن قدم حق ندارد, تكلم حق نميكند, تكلم خدا اذن
همه در كه ميبيند يعني بدهد اجازه او اينكه مگر بكند اظهاري نميتواند بردارد,

ار/ قه يكتاي خداي آن از كيست? آن از فرمانروايي روز آن در :16 آية غافر, سورة /2

كه كسي آن به مرحله آن در 2/ ارهقÖال د واحÖال لله م ÖويÖال ÔكÖل ÔمÖال ن مل اوست كن كار حال

ÖمÔهÇل Ôنذ ÖÆÇÔي ال نÇه, واال بكÇند تكÇلم بÇايد شد داده اجازه ا گر بكند تكلم ميخواهد



221 عقاب ثوابو

خواهند/ پوزش تا ندهند رخصت را آنها :36 آية مرسالت, سورة /1

1/ ون Ôر ذت Öعي ف
عÇالم اين در اينجا, در اينكه مثل است معلوم حسابش كه كسي موقعي يك
به محتاج ديگر قتل, به ميكند اقرار خودش اول همان از يكي ميكنند كه محا كمه
ثابت و معلوم عالم اين در كه كسي آن حاال بشود/ صادر حكم بايد نيست محا كمه
اينها امثال و است مشرك يا و كافر يا كرده بزرگ گناه يا است جاني اينكه به است
كÇه است مÇوقعي مÇحا كÇمه , ون Ôر ذت Öعي ف ÖمÔهل Ôنذ ÖÆÔي ال× نيست/ محا كمه به محتاج ديگر
تبرÄه كه باشد اين اميد اينكه يا بدهند عقاب او به عملش اندازه به كه باشد بنابراين
موقع اين در نميشود/ پذيرفته عذر موقع آن در ولي شود پذيرفته عذر يا بشود
آن گÇفتيم كÇه هÇمانطور امÇا بÇاشد, هم ديگران عبرت به يا و ميشود محا كمه
با ك چه محاسبه از است پا ك حساب كه را (آن است پا ك حسابشان كه اشخاصي
جنات در و است بهشت جايشان رفتند دنيا اين از اينكه محض به آنجا در است)
هست/ كه مختلفهاي مراتب و اللقا¾ جن¹ رضوان, جنات همينطور و هستند عدن

د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي
نيكبخت/ يعني سعيد بدبخت, يعني شقي شقي, و سعيد هستند: دسته دو اينها
كه را راهي دنيا اين در يعني هستند بدبخت و بوده آنها پيشة شقاوت كه آنهايي
Gبعد بهخدا, ايمان ل او كه داده دستور پيغمبر و خدا كه را راهي نرفتهاند, بروند بايد
شÇقي نرفتهانÇد را راه اين كه آنها است, اوامر اطاعت Gبعد و اوليا و بهانبيا ايمان
و كÇرده خÇودشان پÇيشه را دين بزرگان پيروي اول, همان از كه آنهايي هستند/
شقي هم كه هستند بعضي دسته, يك هستند/ سعيد اينها ميكنند آنها اوامر اطاعت
خالف اينكه نظر از و سعيدند دارند ايمان اينكه نظر از هستند سعيد هم و هستند
هستند شقي جهت ازين كبيره يا و صغيره يا ميكنند گناه ميكنند, نافرماني ميكنند,
دارند شقاوت هم جهت, اين از دسته يك يعني سعيد, و منهمشقي گفتهاند: بعضي  كه
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دسته يك عيد, س قيو ش نÖهÔم م عيدو س ÖمÔهÖن م و قي ش ÖمÔهÖن م بگوييم: اينكه مثل كه سعادت هم
بÇه سعيد, هم و هستند شقي هم كه هستند سومي يكدستة و سعيد يكي و شقي
كه آنچه ولي هستند شقي اعمالشان اعتبار به سعيدند, آوردند ايمان آنكه اعتبار
هم ديگر يكي و سعيد, مقابل در شقي كه است همين كردهاند ذ كر تفاسير در بيشتر
بخت يعني هستند بدبخت و شقي كه اشخاصي آن ميشود/ مفهوم ذهن در البته
بهانبيا ورزيدند, شرك خدا به نرفتند, بروند بايد كه را راهي و نيازمودند را خودشان
كجاست? جايشان اينها هستند/ شقي اينها كردند/ نافرماني ورزيدند, كفر اوليا و
شهيق و زفير آتش در آنها براي كه Õقâهي ش و Õرâفي ز فيâها ÖمÔهل هستند/ آتش در الن×ار: ففي
و نÇفس رفتن تو ميبرند, فرو كه است عميقي نفس آن از عبارت شهيق است/
وقتي را عميق نفس و ميگويند, شهيق را آن بكند صدا و برود تو كه عميقي نفس
نÇفس نÇفس هÇمينطور عذاب ت شد از اينها يعني مينامند/ زفير ميآيد بيرون
ل او صداي آن زفير گفتهاند هم بعضي بكشند/ نفس درست نميتوانند كه ميزنند
صدا االغ مانند آنها كه است حمار نهيق آخر صداي آن شهيق و است حمار نهيق
كه Õقâهي ش و Õرâفي ز فيâه×ا ÖمÔهل ميكنند: عرعر و ميكنند صدا حمار مانند آنجا در ميكنند,
: Ôرض Öاال و Ôات Çم×و× السَّ تاد×امÇ م× هسÇتند, آتش در هميشه هستند, مخلد آن در هميشه
آنكه مگر : كب ر ¾ا ش× ا م× ×الا هستند, مخلد آن در هست ها زمين و آسمانها كه مادامي
بÇين كÇه است شÇده سÇبب اسÇتثنا همين و شده استثنا اينجا كه بخواهد تو خداي
يعني قبله صاحبان شود/ پيدا اختالف هستند قبله صاحبان كه طبقاتي و متكلمين
باشند/ مختلفه مراتب در مسلمين كه قبله, به معتقدند و هستند قبله به رو كه  كساني
خوارج, مانند ميدانيم, اسالم از خارج را آنها ما كه هستند آنها از دستههايي چون
اطاعت از كه كساني بر ابتدا و است خوارج اسمشان كه دين از خارج يعني خوارج
عÇلي بÇا عÇداوت نصب كه آنهايي ناصبيها مانند يا شد اطالق شدند خارج علي
ظاهر صورت چون ولي ميدانيم دين از خارج ما نيز را اينها كردند, الم عليهالس

ميشود/ هم آنها شامل دارد, عموميت است, اعم قبله اهل و قبلهاند اهل



223 عقاب ثوابو

در نه? يا است هميشگي عذاب آيا كه قسمت اين به دارند اختالف قبله اهل
و بهخدا كفر حالت با و رفته كفر حالت با كه كسي آن مشرك, و كافر براي اينكه
جÇايش هÇميشه يعني آتش, در است مخلد او برود دنيا از خدا نمايندگان و انبيا
اوست, عÇمل همان نتيجه عذاب اين اينكه واسطه به است ب معذ و است آتش
در نÇفري يك اينكه مثل است/ شده پيدا او براي كه است وضعيتي همان نتيجه
گرفتار مرض در عمر تمام بعد و بخورد سمي يك بخورد, مسموم غذاي يك اينجا
نيمساعت من كه است عدالت خالف گرفتاري و ناراحتي اين آخر بگويد ا گر باشد,
خودت ميگويند باشم/ ب معذ بايد عمر آخر تا و خوردهام سمي يك دقيقه پنج يا
از زيادتر عالم آن عذاب كه بگوييم نميتوانيم است, خودت عمل نتيجة  كردي,
خورده اينجا در دقيقه پنج ظرف كه سمي همين است/ عدل خالف و است اندازه
عقيدة آن است همينطور باشد, عذاب و رنج در عمر آخر تا كه شده سبب است
خداوند به معتقد و داشته اوليا و انبيا با كه مخالفتي آن و داشته كه باطلي و  كفر
او وجود براي سمي يك حكم همان بوده, انبيا مخالف يا نداشته توحيد و نبوده
ب معذ آخر تا و ميبيند را آن اثر عمر آخر تا خورده را سم اين چون است بوده
در مشرك و كافر شرك, و كفر اهل بهاينكه است اتفاق مسلمين تمام بين كه است
مورد در صغاÄر, صاحبان و كباÄر صاحبان دربارة است اختالف و مخلدند عذاب
است صغيره چون است بيشتر كند عفو خداوند اينكه به اميدواري صغاÄر صاحبان
آنها از خداوند ميكند, عفو آنها از خداوند باز بكنند توبه ا گر هم كباÄر صاحبان و
لَّذينل بَّك ر انَّ ثÔمَّ مÇيكند, توبه بر داللت كه آياتي دليل به ميكند عفو و ميگذرد

تÇوبه سپس شوند زشت كاري مرتكب ناداني روي از كه كساني براي تو پروردگار :119 آية نحل, سورة /1
است/ مهربان و آمرزنده آيند, صالح به و  كنند

امÇثال و 1 Õرحيم ÕورÔفغل ها دÖعب Öن م بَّك ر نا ا Ôحول Öصا و كذ×ل دÖعب Öن م تابÔوا ثÔمَّ ¹هالجب ¾و الس عملÔوا
اينها/

ار نÖص× Öاال و نâري اج ه× ÔمÖال و يالنَّب علي Ôهالل تاب Öدقل كه هست توبه دربارة كه ديگري آيات
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بÇودند, او هÇمراه عسÇرت سÇاعت آن در كه را انصار و مهاجرين و پيامبر توبة خدا :117 آية توبه, سورة /1
پذيرفت/

ا گر ميكند/ توبه قبول بر داللت اينها همه اينها, امثال و 1 ̧ ر ÖسÔعÖال ¹اع س× âفي ÔوهÔعاتَّب نâالَّذي
مÇرتد كÇه هست طÇبقه يك فقط ميگذرد, خداوند بكنند توبه هم كباÄر صاحبان
فطري مرتد متكلمين و فقها بهعقيدة نميشود/ قبول ظاهر به او توبة كه باشد فطري
و باشند مسلمان مادرش و پدر يعني باشد اسالم فطرت فطرتش كه است كسي آن
مÇرتد را او بÇرگردد, اسÇالم از Gبعد و باشد مسلمان تكليف موقع در هم خودش
ميشود, قبول توبهاش ملي مرتد ولي نميشود قبول توبهاش كه ميگويند فطري
بÇههمين نÇميشود/ قبول توبهاش كباÄراست صاحبان جز¾ هم او كه فطري مرتد
يا و كافرند يا هستند اوليا و انبيا قتلة كه اشخاصي آن گفتهاند بعضي كه است جهت
توبة بكنند توبه ولوآنكه نميشود, آنهاقبول توبة حال هر به هستند, فطري مرتد
بياناتي مشغول كه وقتي الم عليهالس سجاد حضرت خدمت كه نميشود قبول آنها
پدر قتله ا گر اينكه به كرد عرض شخصي بودند توبه راه بودن وسيع و توبه درباره
پيدا آنها براي توبه حال فرمود: ميفرمايد? عفو خداوند بكنند توبه هم بزرگوارت
پشيمان يزيد كه همانطور است رفته آنها از توبه و ايمان فطرت يعني نميشود
او به نسبت همه كرده, را بزرگ كار اين كه شد رسوا مردم پيش اينكه براي شد
در و علي/ بن الحسين لقتل مالي نميكردم, كار اين كاش كه شد پشيمان شدند, بدبين
فكÇر باز اينكه براي بود, پشيماني نبود, توبه اما للحسين و مالي گفت: ديگر جاي
علي دامن به دست همانجا بايست بود كرده توبه Hواقع ا گر اال و بود خودش مقام
جانشين است, تو حق ميگفت و ميكرد بيعت و ميشد الم عليهماالس الحسين بن
ميكرد را كار آن موقع آن ا گر ميدهم/ تو دست به دست من و هستي تو پيغمبر
حكم اين است, بربسته رخت آنها از توبه حال پس بود/ كرده توبه كه بود اين دليل

فطري/ مرتد يا و است كافر يا كه دارد را فطري مرتد
است/ مختلف عقايد نشود آنهاپيدا براي توبه حال ا گر كباÄر صاحبان دربارة
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هسÇتند اسÇالم اوليه متكلمين از دسته يك كه مرجÃه از و معتزله از هاي عد يك
آنها حال خدا چون بكنيم كس هيچ فسق يا و كفر به حكم نميتوانيم ما ميگويند:
ولو يزيد ولو است قاتل يا است كافر بگوييم نميتوانيم را كس هيچ ما ميداند, را
بÇلكه بكÇنيم, كÇفرشان بÇه حكم نميتوانيم را اينها باشد, ملجم ابن Âمث ولو شمر

يÇا مÇيكند عÇذابشÇان يÇا كÇه شدهانÇد, وا گذاشته خداوند مشيت به ديگر گروهي و :106 آية توبه, سورة /1
ميپذيرد/ را توبهشان

1/ Öم يهلع ÔوبÔتي ا ما و بÔهÔم ذعÔي ا ما اهللا ر Öم ال رجون Ôم
انÇداخÇتن بÇهتأخير يا دادن مهلت يعني ارجا¾ از كه ميگفتند مرجÃه را اينها
صاحبان كه معتقدند معتزله بيشتر هستند/ معتزله از دسته يك هم مرجÃه ميباشد,
GدمعتÇ Ôم Hن م ÖÆÔم ÖلÔتÖقي Öن م و آية دليل به هستند/ آتش در مخلد و ب معذ هميشه  كباÄر

بود/ خواهد همواره آن در كه است جهنم او كيفر بكشد عمد به را مÆمني هركس و : 93 آية نسا¾, سورة /2

نيز و فيه×ا Gدخ×ال Ôنَّمهج Ôه ÔÅزاجف است/ كبيره گناهان از مÆمن قتل فيه×ا2 Gدخال Ôنَّمهج Ôه ÔÅزاجف

آتش در داخل را او كند, تجاوز او احكام از و نبرد فرمان رسولش و خدا از كه هر و :14 آية نسا¾, سورة /3
بود/ خواهد آنجا در همواره و  كند

ب سك Öنم شريفة آيه و فيها3 Gدخال Gنار ÔهÖل خ ÖدÔي Ôهود ÔدÔح يتعدَّ و Ôهل Ôسو ر و هالل صÖعي Öن م و فرموده:

و جهنمند اهل بگرفت گردشان بر گرد گناهشان و شدند زشت كاري مرتكب كه آنان : 81 آية بقره, سورة /4
آن/ در جاودانه

خودش اينها كه آنها غير و 4 ون Ôدخال فيه×ا ÖمÔه ارالن Ôحاب Öصا كÃولÔاف ÔهÔتÃطيخ هب Öتحاطا و ¹Ãي س
معتزله از هاي عد ولي هستند مخلد آتش در كبيره صاحبان اينكه بر ميكند داللت
ميكنند محا كمه كه موقعي همانطور يعني است منقطع عذاب ميگويند: كه هستند
محكوم حبس سال ده به را يكي حبس, سال سه به را يكي Âمث ميكنند, محكوم و
ميكنند محكوم ابد حبس به هم را يكي و حبس سال پانزده به را يكي و ميكنند
ت دÇم بÇهيك را آنها خدا كردهاند كه نافرمانيهايي كردهاند, گناهاني كه هم اينها
ايمان آن بهواسطة گذشت, مدت اين آنكه از بعد ميكند, محكوم بهعذاب ني معي
را عذاب خداوند هستند مÆمن يا و مسلم هستند, شهادتين گويندگان چون دارد,  كه
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گفتيم كه همانطور مرجÃه ا كثر نميخواهد, علت و دليل ولي ميكند قطع آنها از
بÇه نسبت ما نه, يا دارند عذاب آنها كه بكنيم حكم نميتوانيم ما Âاص ميگويند:
عذاب هم همانها است ممكن بلكه بند معذ كه بگوييم نميتوانيم هم كباÄر صاحبان

بكند/ عفو خداوند هم را همانها باشند, نداشته
از هاي عد يك و اينها عرفا, و فقها اماميه, متكلمين شيعه, يعني اماميه ولي
بشود قطع است ممكن كباÄر صاحبان عذاب كه معتقدند معتزله از هاي عد و اشاعره
وسÇيله يك بÇه است ممكن موقعي بشود, شفاعت آنها از كه است موقعي آن و
يك در كÇه را نيكي كار خداوند و بشود پيدا علتي يك يا و بيايد پيش شفاعت
ايÇنكه مÇثل يÇعني بكÇند عفو او از نيك كار آن براي است داده انجام او موقعي
ميآيد جلوتر است عذاب براي كه آنهايي جلو, آيد مي و ميخورد ورق پروندهها
عفو او از نيك كار همان واسطه به خداوند ميآيد, كه نيك كار آن پروندة بعد و
بÇراي زنÇده لهاي توس و دعا گاهي ميگويند كه هست هم همين براي كه ميكند
گÇاهي تÇوسل هÇمين ن×ات/ م ÖÆ Ôالم و نين م ÖÆÔمÖلل ÖرفÖغا الل×هÔمَّ مÇيكنيم: دعا است/ مÆثر مÔرده
نÇوع يك خÇودش آن و مÇيكند عÇفو خداوند و ميشود واقع قبول مورد هست
ميفرمايد: پيغمبر حتي مرحله اين در كه ميكند مÆمن براي مÆمن كه است شفاعتي
صل (اللهم است/ كرده جفا من بر نفرستد صلوات من بر و بشنود مرا نام كسي ا گر
اين چه? واسطه به است/ كرده دعا خواست در امت همه از د)/ محم آل و د محم علي
رحمت بفرست, درود بفرست, صلوات خدايا يعني ل ص اللهم چيست? معنياش
حÇتي و د) حمÇم آل و د محم علي صل (اللهم بفرما د محم آل و د محم شامل را خودت
ميشود, خوشحال حضرت بفرستند صلوات و ببرند را او نام وقتي كه است رسيده
كه اشخاصي آن به ميدهد ه توج را رحمتش و ميشود بشاش و خوشحال و راضي
برقرار بيشتر ارتباط فرستندگان صلوات و او بين يعني ميفرستند او بر صلوات

ميشود/
يا دارد فايدهاي چه خواندن مرده براي كهقرآن گفتهاند بعضي ا گر بنابراين پس
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او نام به يا و كردن او نام به خيراتي يا و كردن مغفرت خواست در و مغفرت دعاي
چه اينها امثال و ميكنيم كمكي مستحقي به يا و ميدهيم انجام خيري امر و خير  كار
آ گاه كه خداوند ولي است نكرده را كارها اين او كه است درست دارد? فايدهاي
بÇهانه است الراحمين ارحم كه هم خداوند است, آ گاه او به نسبت ما نيت به است,
ميخواهد بهانهاي يك خداوند يعني ميدهند/ بهانه به نميدهند بها به ميخواهد,

/12 حديث النبي(ص), مولد باب الحج¹ كتاب كافي, اصول دوم جلد #

تا ميخواهد بهانه يك دارد/ سبقت او غضب بر او رحمت به:# ضغ ته مÖح ر Öتقب س  كه
عفو مورد شقي همان ميشود, واقع عفو مورد موقع اين در كه است اين كند/ عفو
خÇيرات او يÇاد بÇه هسÇتند, او بهياد اينجا در احيا¾ اينكه واسطة به ميشود واقع
بسياري كه بزرگان شفاعت يا آنها/ امثال و ميخواندند اوقرآن ياد به يا و ميكردند
خÇيلي كه همانطور ميشود آنها حال شامل بزرگان شفاعت كه هست اوقات از
در رفتهاند دنيا از و مردهاند نبودهاند هم خوشنام كه اشخاصي كه است شده شنيده
در بعد شدهاند ل متوس و دادهاند طواف را آنها الم عليهالس رضا حضرت مطهر حرم
ل متوس يعني است شفاعت اين است, فرموده عفو را او خداوند كه ديدهاند خواب
ولي كنند نمي رد آنها بشود آنها بهدامن دست كسي وقتي چون ميشويم آنها به
از دست و نشوند مأيوس شود تأخير هم ا گر كه نكنند ول و بگيرند اينكه بهشرط

كه: نكنند رها و برندارند آنها دامن

انÇتشارات ايÇزدگشسب, اسÇداهللا شيخ گردآورنده تبريزي), ين شمسالد كليات (منتخبات الهيه جذبات /1
/135 ص ,1378 تهران, حقيقت,

نداند1 راه آن كس بگشايدكه ديگر در گذرها و درها همه ببندد تو بر او ا گر
و محمد علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي نداند"/ راه آن كس بگشايدكه ديگر "ره يا

د) محم آل
عالم در هم, عالم آن در Âاص آنها عرفاي و شيعه فقهاي يعني اماميه عقيده به
يعني است عالم آن در عذاب بلكه بشود عفو سبب است ممكن شفاعت برزخ,
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مÇحا كÇمه از قÇبل كه است حكمي مانند يعني برسد حبس عالم به آنكه از پيش
حبس اين بشود, محا كمه كه موقعي تا است موقتي حبس اين كنند/ حبس بخواهند
مقدمه هست عذاب گرفتار موقع آن در كه هم شقي آن محا كمه/ براي است مقدمه
طرف است ممكن و است جاني محكوم, Âمث بشود/ محا كمه Gبعد اينكه براي است
محكوميت از ميشود, كم او عقاب از و بدهد نامه رضايت و بكند رضايت اظهار
اينها/ امثال و ميشود عفو فوري و بشود عمومي عفو بين در اينكه يا ميشود كم او
بياوريم مثال ميتوانيم و دارد نمونه عالم اين در تمام است رسيده كه آنچه مقصود
موقع آن در كه است اين خوب, هست/ عالم اين در كه همان به بياوريم شاهد و
ايÇن از بشود/ كمتر عذاب شفاعت واسطه به است ممكن و ميشود هم شفاعت
بدبخت و هستند شقي كه آنهايي الن×ار, ففي قوا ش نâالَّذي ا امَّ ميفرمايد: كه است جهت
صوت آن يعني است شهيق و زفير آتش در آنها براي و هستند آتش در هستند
مانند آنها فرياد كه است آخر شهيق آن آخرش صوت آن و حمار نهيق ل او نهيق
فÇيâها: دينال خ× /// ار×الن في و ميكنند/ فرياد اينطور ناله و درد از و است االغ صداي
و آسÇمانها كÇه مÇادامÇي : Ôض Öر Öاال و ات Çم×و× السَّ تاد×ام م× هستند/ آتش اين در هميشه
بخواهد تو خداي آنچه كه بخواهد تو خداي آنكه مگر : كب ر ¾ا ش× ا م× ×الا است زمينها
او كه شود پيدا جهتي اينكه يا بشود آنها حال شامل شفاعت يا گفتيم كه است همين
و دارد بÇهاو بÇدهي يÇا كÇرده ظÇلم ديگري به كسي Âمث يا بشود واقع عفو مورد
آنجا در او نشده راضي او از مظلوم شخص اين تاوقتي جا اين در است نپرداخته
او ميكنند راضي را او و ميدهند داشته او كه بدهي و ميآيند ورثه است, معذب
بعد بوده شقي ل او پس ميكند/ عفو او از خداوند ميشود, واقع عفو مورد آنجا در
و است/ شÇده واقع عفو مورد بعد و بوده بدبخت ل او است, شده واقع عفو مورد
روايت الم عليهالس صادق حضرت از كه بهطوري Ôض Öر Öاال و ات م×و× السَّ تاد×ام م× دربارة
ميفرمايد: القي×م¹/ في العشي و اذالغدو القيم¹ يوم قبل البرزخ نار في هذا ميفرمايد: شده
برزخ آتش در اينها فيâه×ا/ نâديال خ× Õقâهي ش و Õرâفي ز فيâه×ا ÖمÔهل كه است برزخ آتش در اينها
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عند ليس نيست/ شامي و صبح روز آن در آنكه واسطه به نيست قيامت روز است,
است, شب عالم عالم اين اينجاست, شب است روز ديگر آنجا المسا¾, و صباح ربك
آن به و شد جدا تنمان از روح و رفتيم عالم اين از وقتي است, قدر شب عالم اين
تا است روز و شب بين كه است صبح سپيده و است فجر طلوع مانند رفت, عالم
كه است اين و نيست شب پس است روز كه آنجاست در م¹, القي× يوم به ميرسد
بعضي كه كب ر ¾ا اش× م× ×الا پس, است برزخ مقام در Ôض Öر Öاال و ات م×و× السَّ تاد×ام م× ميفرمايد:
بخواهÇد تو خداي كه را عذابي مگر , كب ر ¾ا اش× م× ×الا من/ نه ميفرمايد: ما,  گفتهاند:
كÇÔلَّما مÇيفرمايد: كÇه همانطور بدهد تغيير است ممكن را ها عذاب بعضي يعني

/56 آية نسا¾, سورة /1

و شد كلفت يعني شد عوض پوستهايشان كه وقتي 1,GودÔلÔج ÖمÔناهÖل بدَّ ÖمÔهÔد جÔلÔو Öتج ضن
و رنÇج در هميشه كه ميپوشانيم ديگري نازك پوست ما عذاب به كردند عادت
است رسيده اخبار بعضي در حتي ميكند/ تغيير ها عذاب همينطور و باشند عذاب
و هستند عذاب در آن سرماي از كه است سرد بهقدري جهنم دركات بعضي  كه
در آن حرارت از كه است سوزنده قدري به جاها بعضي جهنم, اهل هستند متأثر
آلودگيها, و چرك آن از است ن متعف قدري به جاها بعضي هستند, عذاب و رنج
مختلفه مراتب هرحال به كه هستند متأذي همه كه است سرد قدري به جاها بعضي
كه كسي آن كه ميبينيم ما عالم دراين كه همانطوري است/ مختلفه عذابهاي و
پيش جديد ناراحتي يك است ممكن او براي روز هر است متأثر و ناراحت Hواقع

ÖمÔن×اهÖل Çدَّ ب كه ميآيد ناراحتي مجدد باز كه كرده عادت ديروز ناراحتي آن به بيايد,
كÇه عذابÇي يعني , كب ر ¾ا اش× م× ×الا كه باشد مثال هم عالم اين در است ممكن /GودÔلÔج
كب ر ¾ا اش× (م× كه / كب ر ¾ا ش× من ×الا گفتهاند: هم بعضي و ميدهد تغيير بخواهد تو خداي
تو خداي كه اشخاصي يعني بخواهد, تو خداي كه را كسي مگر ( كب ر ¾ا ش× Öنم ×الا يعني
نا مÇيشود, برداشته آنها از عذاب وقت آن بشوند واقع عنايت مورد كه بخواهد
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/107 آية هود, سورة /1

گذشت و عفو ميتواند بخواهد را كه هر تو پروردگار خداوند, 1, ÔريدÔي لما Õال×عف كب ر
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي  كند/

نيستند ايمان واقعيت به معتقد گفت ميتوان واقع در كه فالسفهاي از بعضي
ايÇن عÇذاب است/ مÇوقتي عÇذاب ÂÇاص مÇيگويند: نيستند, چيزها اين به معتقد
عالم اين ه متوج ا گر است/ آلودگي يك چركيني, يك هستند اينجا در كه اشخاصي
اينها باشند, كرده فراموش خدا از و باشند دنيا ات لذ و خوشيها در ل متوغ و باشند
روح ميروند, بهشت به هم اينها بعد و ميبينند عذاب موقتي ت مد مختصري, يك
يهود كه است يهود قول به شبيه گفته اين بهشت/ به ميروند و ميشود پا ك آنها

/ 80 آية /2

آتش كه ميگفتند يهود يعني 2; ¸ ود ÔدÖع م Hاميا الا Ôار×الن نا سَّ مت Öنل بقره, سورة در ميگويند
چون آنها از بعضي است, مختلف هم آن كه روزي چند مگر نميرسد ما به جهنم
را ما روز يك سال هزار هر مطابق كه است سال هزار هفت عالم عمر ميگويند:
ما بعد و ميكنند عذاب عالم آن در را ما روز هفت روز, هفت يعني ميكنند عذاب
روز چهل عذاب مرحله آخرين اينكه به بودند معتقد ه عد يك ميبرند/ بهبهشت را
روز چهل چون و پرستيدند را گوساله روز چهل اسراÄيل بني اينكه واسطه به است
نافرماني ا گر همانها مانند ماهم و كرد نازل برآنها عذاب پرستيدندخداوند  گوساله
و فÇالسفه از ه عد يك ميرويم/ بهشت به بعد ميشويم, ب معذ روز چهل بكنيم

ميگويند/ طور اين يهود قوم و بنياسراÄيل
هستند, ايمان از دور كه گفت ميشود هم را آنها باز كه فالسفه از ه عد يك
شده, حبس عالم اين در روح است, بد ات لذ اين در ل توغ Âاص اينكه به معتقدند
ميكند مشغول امور اين به هي را, او تن اين و عالم اين در او براي است قفسي
آوردن بÇهجا آمÇال, همين خود پس نكند, باال عالم فكر مرتبه يك اينكه براي
همينها و ميشود روحش ترقي باعث خودش اين آمال و يه حس ات لذ آن و آمال
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است, بÇرعكس كÇلي بÇه عقيده اين ولي ميرود باال عالم به او كه ميشود سبب
از يكÇي واقÇع در و دنياست ملل و مذاهب صاحبان تمام و مليين تمام برعكس

است/  كفريات
ولي هستند وارد معني مرحله در خودشان خيال به كه هستند هم هاي عد يك
هر نيست, او بر تكليف عالم اين در كرد, پيدا معرفت كسي ا گر اينكه به ميگويند
كه هستند اشخاصي هم اينها ميكند/ عفو او از خداوند و ندارد مانعي بكند  كاري
و مÇاديات در ل, وغÇت در آنÇها كردن رها براي نفسشان, گذاشتن آزاد براي فقط
كه هر و بشود بتر مقر كه هر بلكه نيست اينطور اال و ميگويند اينطور شهوات
بÇراو اعÇتراض بكند, خالفي ا گر است/ بيشتر او بر ايراد بشود بيشتر او معرفت
از آنها غير و اخالق و شرعي آداب در بايد شود كاملتر چه هر و است زيادتر

باشد/ داشته مراقبت بيشتر شرعيه آداب
اظهار يوسف به و ميآيد جبرÄيل است, رسيده اخبار بعضي در كه بهطوري
بماني/ زندان در ديگر سال هفت بايد شدي ل متوس من بهغير تو چون كه ميكند
خداوند/ كرد: اظهار داد? قرار پدرت محبوب را تو كي كه پرسيد يوسف از جبرÄيل
خدا/ آورد? بيرون چاه از را تو كي خدا/ گفت: كرد? چاه گرفتار را تو كي پرسيد:
كي خدا/ كرد? تو مفتون را زن آن كي خدا/ داد? قرار عزيز عنايت مورد را تو  كي
خÇدا را اينكارها همة كه نكردي حيا تو پس گفت: خدا/ فرستاد? بهحبس را تو
واسÇطه كÇه ميشوي متوسل پادشاه ساقي بهيك و ميروي تو آنوقت و ميكند
در بÇايد ديگر سال هفت كردي اينطور چون فرعون! پيش پادشاه, پيش بشود
چÇه? بÇراي ماند/ هم ديگر سال هفت بود مانده زندان در سال پنج بماني/ زندان
آنكه ولي نيست اينطور همه براي چه ا گر كرد/ او بهغير توكل اينكه بهواسطه

شد/ اينطوري بود مقرب مقامش
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آمد/ نزدش به نابينا آن چون برگردانيد سر و كرد ترش را روي :2 و 1 آيات عبس, سورة 1

خطاب سبع ميگويند: چنانكه بعضي قول بنابر 1/ االعÖمي× Ôه ¾جا ان لي× وت و سبع يا
به خطاب كه نوشتهاند و نموده رد را آن مفسرين بيشتر چند هر است, پيغمبر به
هست/ هم قرآن در كه ذلك امثال و است عتاب نهايت خودش اين كه بود عثمان
بتر قرÇم كÇه هر پس بودند, عنايت مورد بيشتر آنها آنكه واسطه به چه? براي
بايد بكوشد, بيشتر نيازمندي و بندگي در بايد باشد زيادتر معرفتش كه هر و بشود
تÇرك واجÇبات, بÇه اتيان محرمات, ترك بكند, حفظ Âكام را شرع ظاهر آداب
كردند, ما دين بزرگان كه همانطور مستحبات, به اتيان حتياالمكان مكروهات
مÇيكند, خÇورشيد بÇه خÇطاب Çالم ليهالسÇع علي باشد/ سرمشق ما براي بايد اينها
خوابيده علي و باشي كرده طلوع كه نديدهاي تو حاال تا كه باش شاهد ميفرمايد:
است/ استغفار حال به سحرها تمام است, بيدار سحرها تمام يعني چه? يعني باشد/
دعاي مانند داشتند كه سوزنا كي دعاهاي آن داشتند, كه نيازمنديهايي و دعاها آن
از ثÇمالي ابÇوحمزه دعاي سيدالشهدا, حضرت عرفه دعاي صباح, دعاي  كميل,
و سرمشق براي تنها نه فرمودهاند ما دين بزرگان كه اينها امثال و سجاد حضرت
داشÇتند, را حÇال ايÇن هÇم خÇودشان كه است اين براي بلكه بهماست دادن نشان

بودند/ اينطور نيازمندي و بندگي در خودشان
اهÇل دربÇارة دارد عجيبي قصيده Hواقع الم الس عليه علي دربارة عاص عمرو
درباره جمله من است رسالت بيت اهل مدح و ميكند تمجيد كه است رسالت بيت

ميگويد: الم الس عليه علي

ÔطابÇÇ الخ ÇÇقطع Öان اذا اهللا ÔابÇÇب و نÇوح ÔكÖلÇÔف و ÔظيمÇالع Ô¾باÇ والنÇÇه

,62 ص غديرخم, ذ كر دهم, فصل ل, او باب خراساني, هاشم مال حاج مرحوم تأليف واريخ, الت منتخب در #
است/ مذكور اسالميه انتشارات تهران, چاپ

# ÔرابÇالض دتÇ Öاش اذا Ôحا كÇَّالض هو ÂÇلي حرابÇ الم فÇي Ô¾اÇÇ ك الب هÇÇو
چه از : ظيمعÖال االنَّب نع ونÔلÄساتي كهعمَّ هست هم آيه چون بزرگ, خبر اوست ميگويد:
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عليه علي بزرگ خبر آن ميگويد: عاص و عمر بزرگ/ خبر آن از ميكنند? سÆال
علي دوستي آيا است? علي دوست كي ميكنند سÆال قيامت در كه است الم الس

اهل Ôلث م كه نوح كشتي اوست و , Ôظيمالع Ô¾النبا هو نه? يا داري علي واليت آيا داري?

است/ مذكور 4 جلد االوليا¾, حلي¹ در #

اوست/ هم نوح كشتي پس #/ رقغ نها ع لَّفخت Öن م نجيو فيها بك ر Öننوحم ¹فين س لث ميتيكب
خدا در اوست خدا, خانة در اوست طاب, الخ انÖقطع اذا اهللا Ôباب و ميگويد, عمروعاص
كسي به بكند, عرضي كه ندهند اجازه كسي به ديگر يعني بشود قطع خطاب وقتي
راهي هيچ بزني, حرف نداري حق ديگر بگويند بكند, درخواستي كه ندهند اجازه
علي بهدامن دست هم موقع آن در ا گر بزنند, علي دامن به دست اينكه جز ندارند
است/ اين مقصود ميگويد/ عمروعاص را اين طاب/ الخ عطقÖان اذا اسÇت اهللا Ôباب بزنند,
مشÇغول زاري و گريه به شب تمام محراب در كه اوست :Âلي حرابالم في Ô¾اكالب وÔه
و است معرفت لباس در شب كه محراب در ميكند گريه هميشه كه اوست است,
كه روز ولي است بيدار خدا خوف از و ميكند شبها گريه كه اوست غزا, در روز
آن ندارد, هم با كي هيچ خوشحال و خرم و خندان ميكند, شركت جنگ در ميشود
از كÇه ايÇنهايي ما بودند/ اينطوري دين بزرگان حاال شبش/ اين و است روزش
شÇهوات در مÇيخواهÇيم كه است خودمان خياالت فقط ميكنيم درست خودمان
ايÇنطور اال و دراعÇمال بكÇنيم پÇيدا راه خودمان براي باشيم, ل متوغ و غوطهور
در بكند رفتار خالف بر و بكند را بزرگواران آن پيروي ادعاي كه كسي هر نيست/
كسي, ا گر كه فرمودهاند بزرگان بعضي كه طوري همان است, رنجانده را آنها واقع
خÇودش بزرگ روي بر شمشير كه است اين مثل بكند امري خالف سالك ا گر
بزرگان به نسبت ميشود آنطور است, اينطور بكنيم خالف ما ا گر است,  كشيده
آنچه اقوال همه از و است عقل خالف قول, اين و است مطرود هم اين پس دين,
كÇه است اشÇاعره بÇعضي و امÇاميه شيعه از كه است همان هست قبول مورد  كه



سخنراني ده 234

كرديم/ ذ كر Hمشروح
مراتب براي كب ر ¾ا ش× ا م× الا / كب ر ¾ا ش× ا م× ×الا فيها دينخال سعادت, اهل به نسبت اما
پاييناند, جنت و دنيا جنت در دنياست/ جنت ابتدا يعني دارند كه است مختلفهاي
از ا گÇر بكÇند, تÇرقي Hتدريج است ممكن Gبعد است پايين مرحله در كه بهشتي
جÇنت بÇاالتر, جنت به ميرود دنيا جنت از نيست وقوفي او براي باشد بين مقر
يمين اصحاب از ا گر ميرسد/ ضوان الر ¹ جن اللقا¾, ¹ بهجن تا ملكوت جنت روح,
ديگÇر است معين او جنت جا همان در شد, قيامت وارد وقتي مقام آن در باشد
از هستند كه مقامي در شهدا, آنها, يعني كب ر ¾ا اش× م× ×الا پس نيست/ او براي ترقي
چون يعني است/ موقت هنوز بهشتشان ولي ميروند بهشت به رفتند كه عالم اين
دارد مختلفهاي مراتب بهشتها هستند/ برزخ وارد نشدهاند اصلي مقام وارد هنوز
مرحÇله ل او همانجا در هستند, يمين اصحاب از Âمث كه هستند بعضي آنجا, در
بÇاالتر مرحÇلة به يعني كب ر ¾ا ش× ا م× ×الا آنها ترقي كه هستند بعضي ميكنند, وقوف
آنكÇه دليÇل به كب ر ¾ماشا الا معني است اين ميرسند/ كاملتر مقام به و ميروند
قÇطع ديگÇر كه عطايي يعني مقطوع, غير عطا¾ يعني جذوذ; م غير Ô¾عطا ميفرمايد:
بلكه نميشود داده عذاب هم Gبعد وجه هيچ به بهشت اهل به يعني نيست شدني
اهل نميشود, كم ولي بشود زيادتر است ممكن ليكن هستند; متنعم هميشه آنها
اقرأ است; ازدياد به رو نعمتها نميشود, كم نعمتها ولي ميشوند متنعم بهشت
مقام به هي ميروند, هي زدهاند قدم راه در كه آنهايي يعني ميرود باال هي ق, Öو ار
باشند مرحله آخرين آن در ا گر اشقيا نيستند, طور اين اشقيا اما ميرسند/ باالتر
مانند هستند, نار در مخلد مشركين و كفار مانند هم آنها هستند, نار در مخلد هم آنها
و عÇذاب و نÇيست, بÇرايشÇان هÇم تÇوبه حÇال چون ديگر اينها اوليا, و انبيا لة تق
نÇيست مÇمكن تÇوبه بدون و شفاعت بدون كه است بزرگ قدري به  گناهانشان
آنÇها بÇراي هم شفاعت و نيست هم توبه حال آنها براي اينجا در يابند, خالصي
علي با كه همانهايي و قتله مانند هستند, جحيم دركات در آنها كه است اين نيست;
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شÇدند/ اوليا و انبيا قتل مرتكب كه آنهايي كردند, مخالفت و دشمني الم عليهالس
بگوييم كه نميشود پيدا حالشان در هم تغييري و نيست برايشان توبه حال اينها
Öتج ضÇن كÇÔلَّما كه است زيادتر روز به روز بلكه هميشه, بلكه ميشود كم عذابشان

ها/ رÖيغ GودÔلÔج ÖمÔناهÖل بدَّ ÖمÔهÔودÔلÔج
ديگر آنها شدند, دين بزرگان قتل مرتكب واقع در كه اشخاصي آن بنابراين
مÇيگويد/ راوي كÇه هÇمانطوري دارنÇد, را كÇافر حكم و نبردهاند اسالم از بويي
دست ميكند/ گريه و شده سياه صورتش كه ديدم را كسي كعبه خانة در ميگويد:
نخواهي كه ميدانم هرچند بيامرز, مرا خدايا, ميكند: عرض و آويخته كعبه بهپردة
شدم, منقلب من ميگويد: راوي آمرزيد/ نخواهي مرا ميدانم كه هرچند آمرزيد,
ايÇنجوري و خÇداست رحÇمت از نÇاامÇيد طÇور اين كه است شخصي چطور اين
خودت/ حرف اين با دادي تكان مرا كه هستي كي تو كه گفتم و جلو رفتم ميگويد/
مأمور و شام در بوديم نفر چهل ما ميگويد: ميكند نقل را حالش شرح آنوقت
آنÇجا در هÇرشب و روز هÇر بوديم/ الم عليهماالس علي بن حسين سر نگاهداري
از هودجهايي ديدم مرتبه يك بيداري و خواب ضمن من شب, يك ميخوابيديم/
و گÇرفتند را سر دور و آمدند زن هاي عد و مرد هاي عد و آمدند پايين به آسمان
كه ديگر شخص آن به كرد اظهار زنها آن از يكي كردن/ گريه به كردند شروع
جوري اين چرا و مضمون, اين به Hتقريب باشد? بايد طوري اين كي تا بزرگوار, پدر
و خداست پيغمبر شخص آن كه مخاطب اين از شد معلوم كه فرمود, او پس است
Çالم ليهالسÇع زهرا فاطمه اينها/ بر كن نفرين فرمود: زهراست/ فاطمه هم زن آن
بياور آتشي و نيامرز Âاص را اينها نيامرز, را اينها خدايا, كرد: عرض كرد, نفرين
تمام و آمد آتشي كه ديدم بين اين در من باشند/ گرفتار هم دنيا اين آتش در  كه
دامن نيست يادم حاال گرفتم, را دامنش رفتم و كردم وحشت من سوزانيد/ را آنها
خيلي فرمود: بده/ نجات مرا كه كردم التماس و گرفتم را زهرا فاطمه دامن يا پيغمبر
اين در نيامرزد, ترا خداوند ولي كردي پيدا نجات برو شدي ل متوس كه حاال خوب
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آنها همة ديدم شدم رد نيامرزد/ ترا خداوند ولي كردي پيدا نجات آتش از عالم
است/ شده سياه صورتم نصف صورتم, از قسمتي يك هم من و شدهاند خا كستر
ميدانم من نيامرزد, را تو خدا بفرمايد الم عليهاالس زهرا فاطمه وقتي كه است اين
اينجا/ ميآيم معذلك نميدارم, بر هم دست ذلك مع ولي نميشوم آمرزيده  كه
كه شمر يا مرادي ملجم ابن بنابراين پس نيستند آمرزش قابل اشخاص اين مقصود,
در ايÇنها نÇيستند, آمرزش قابل كدام هيچ اينها بود شمر به ملقب و نام شرحبيل
كÇه همانطور دارند/ جاي جهنم دركات پستترين در بلكه هستند, كفار رديف

و اميرالمÆمنين به تا اسناد به رضا حضرت از نيز بلخي حنفي سليمان شيخ تأليف المود¸, كتابينابيع در #
است/ شده ذ كر الم عليهمالس پيغمبر

مرادي ابنملجم رين,# خÐاال و لين واال قي Öشا و بود صالح عاقرناقة لين, اشقياالو هست,
كÇه رمضان مبارك ماه در ميبينم ميفرمايد: خودش پيغمبر كه است حديثي  كه
عرض حضرت كند/ مي خضاب سرت خون به را تو ريش االخرين و لين اشقياالو
در بله, فرمود: حضرت هستم? سالمت خودم دين در من موقع آن در آيا ميكند:
كه است من براي بشارتي نوع يك اين پس كرد: عرض ميشوي/ كشته دين راه

من/ براي است بشارتي اين باشد سالم من دين ا گر
ديÇانت بÇه خÇدمت جز خودش عمر مدت تمام در كه الم عليهالس علي حاال
خÇدمت را روزش و شب تÇمام آورد ايÇمان كÇه وقتي از Hواقع و نداشت چيزي
فدا كاريهايي چه جنگها در خوابيد, پيغمبر جاي در كه شبي همانطور ميكرد,
به خدمت مگر او گزيدن خلوت و خانهنشيني سال 2ë همان موارد, ساير در  كرد,
اسالم خود و اسالم ظاهر اينكه براي كرد گذشت خودش حق از او نبود? اسالم
انحطاط باعث مسلمين بين اختالف كه ميدهد نشان ما به Âعم يعني بشود حفظ
را پيغمبر ا گر بخواهيم, را ديانت ا گر بخواهيم, را اسالم ا گر Hواقع ما است/ اسالم
آن هسÇتند, مسÇلم شÇهادتين گÇويندگان بگذاريم/ كنار را اختالفات بايد بخواهيم
بايد باشيم, نداشته دشمني هم با ظاهر صورت به كه نيست مانع عقيده اختالفات
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جلوي بتوانيم تا كنيم مشورت كارها در همديگر با و باشيم داشته اتحاد و اتفاق
ساله چند آن در هم آن از بعد بگيريم/ را اسالم دشمنان جلوي بگيريم, را ديگران
علي نبود, راضي Âاص كه ل او نميشد, حاضر كه ل او بود/ همين كارش باز خالفت,
قدري به ولي كنند, بيعت حضرت با كه نبود راضي عثمان قتل از بعد الم عليهالس
حضرت پاي انگشت كه مينويسند حتي كه آوردند فشار قدري به آوردند, هجوم
قبول را بيعت حضرت باالخره ديد/ صدمه زياد فشار اثر در الم عليهالس حسن امام
زمان به بودند كرده عادت اينها چون ل او همان از ولي كردند بيعت مردم و  كردند
اسالم رÅساي براي موقع آن در كه آسايشهايي يعني عثمان, تنعم زمان عثمان,
Âمث بودند/ هنگفتي ثروتهاي و نعمتها آسايشها, داراي همه و بود آمده پيش
هÇزار يÇعني ديÇنار (هÇزار بود عراقش غلة درآمد دينار هزار روزي طلحه طلحه,
كنيم حساب امروز پهلوي ربع هزار يا كنيم حساب طال اشرفي هزار روزي اشرفي)
هÇم ديگÇري امال ك و ديگر داراييهاي داشت, القري× وادي در ميشود! چقدر
ثروتهايي تمام اينها داشت, كنيز و غالم داشت, نقد پول داشت, ديگر درجاي
چهارصد رفت دنيا از وقتي زبير, يا بود/ شده پيدا او براي عثمان زمان در كه بود
بÇن حÇمن بدالرÇع يا داشت شتر و كنيز و غالم هاي عد و داشت تركه دينار هزار
داشت كنيز و غالم زيادي تعداد و شتر هزار اسب, هزار گوسفند, هزار ده عوف,
شده پيدا زمان آن در كه بود هايي ثروت اينها ميشدند, فروش و خريد هم آنها  كه
پيغمبر قدم همان بيايم كار روي من ا گر ميفرمايد: الم الس عليه علي وقت آن بود/
به ميگردانم بر شده زنان مهر كه هم را آنچه من اينكه به فرمود حتي برميدارم/ را
خÇليفة عÇثمان, حتي است/ شده رفتار خالف بر همه اينها اينكه براي بيتالمال
حكم, پسر داد, مروان به دينار هزار دويست و داد حكم به دينار هزار سيصد سوم,
خودكرد داماد را او و داد حكم برادر حارث به دينار هزار صد و الحكم, بن مروان
بÇه كÇه داشت هÇم ديگر دختر تا دو كرد/ دخترش جهيزيه هم دينار صدهزار و
هÇزار يÇعني ديÇنار صدهزار ميماند? چه داد/اين جهيزيه دينار صدهزار هركدام
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عÇادت آنÇها جهت اين از ميماند? برايش چيز چه ديگر بيتالمال اين اشرفي,
اينطوري نميتوانستند بسازند, الم الس عليه علي با كه نميتوانستند و بودند  كرده

نمايند/ رفتار ميگويد علي  كه
حيث از است, ر آم كه كسي آن است, فرمانده كه كسي آن ميگويد: علي(ع)
است اوآمÇر كÇه است اين فرقش فقط باشد/ داشته فرقي نبايد ديگران با حقوق
ا گر هم سفره خرج مواقع بعض اصطالح به گاهي ندارد/ فرقي اال و مامور وشما
حÇضرت دور از كÇمكم همه اينها وقت آن نداشت/ فرقي اال و ميكردند حساب
عÇثمان روية همان ميكردند خيال اينها داشتند, انتظاراتي آنها اينكه براي رفتند
خواهند آسايش و نعمت و ناز در اينها و بود خواهد طور همان و آمد خواهد پيش
طرفي از رفتند, كنار كمكم هي شد طور اين قضيه ديدند وقتي كه است اين بود/
آنها از عثمان زمان در كه را واليها تمام رسيد خالفت به حضرت اينكه بهمحض
يكي كه شعبه بن مغير¸ فرمود/ عزل را معاويه جمله من كرد, عزل داشتند شكايت
كه كرد عرض حضرت خدمت آمد رفت, معاويه طرف به Gبعد و بود منافقين از
كه بدهيد دستور و كنيد تثبيت را معاويه كنيد, عزل حاال را معاويه نيست صالح
فرمود: حضرت كنيد/ عزل را او وقت آن شد تثبيت وقتي بگيرد, بيعت شما براي
مردم به و بخورد را مردم مال و باشد ظالم كه را كسي روز يك من نيست ممكن
و هسÇتم خÇدايÇي مسÆÇول مÇن بÇدارم/ نگاه خودم حكومت در را او بكند ي تعد
درست شما فرمايش اينكه مثل كردم فكر من كه گفت و آمد بعد روز نميتوانم/
چÇيز هÇيچ و شÇدند سÇا كت حضرت ميفرماييد/ شما كه است همينطور است,
فرمود: بله/ كردند: عرض گفت? چه فهميديد كه فرمودند رفت, وقتي نفرمودند/
امÇروزش حÇرف اين و بود خيرخواهي و نصيحت روي از او ديروز حرف آن
اشعثبن كرد; عزل را معاويه وقت آن بكند/ اغفال مرا ميخواست و بود دروغ
مÇيكرد/ ي عدÇت هÇم او ايÇنكه بÇراي كÇرد عÇزل را او بود, آذربايجان والي قيس
را او بود, عثمان رضاعي برادر و بود مصر والي عثمان طرف از سرح ابي عبداهللابن
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اين از كرد/ عزل كوفه از را اشعري ابوموسي همينطور/ هم را سايرين كرد, عزل
و بÇودند ناراضÇي و شدند ناراضي همه مسلمين معاريف و بزرگان كه بود جهت

آمد/ پيش ديگري وضع
يك به را آنها از كدام هر ميداد, فريب را همه پول به كه هم معاويه طرفي از
بÇن مغير¸ همين مثل كشانيد خود طرف به را هاي عد يك و داد فريب وسيلهاي
خليفة داني مي كه تو اينكه به نوشت نوشت, نامهاي هم وقاص سعد براي شعبه/
علي دنبال همه هم عثمان قتلة و است قتله جز¾ علي شد; شهيد و كشته مظلوم سوم
را ما و بيا هم تو كرد كمك جمل جنگ در امالمÆمنين عايشه كه همانطور هستند
اما نوشت: جوابش در وقاص سعد بكنيم/ سوم خليفة خونخواهي ما كه كن  كمك
الم عليهالس علي نيست, درست اين است عثمان قتلة جز¾ علي كه گفتي تو آنكه
او با و بكني خونخواهي ميخواهي ميگويي تو اينكه اما و است, نبوده قتله جز¾
جنگ است داشته لطف او به پيغمبر كه كسي با هرگز من بكني جنگ ميخواهي
در آنها از هيچكدام كه هست الم عليهالس ابيطالب عليبن براي فضيلت سه نميكنم/
الم عليهالس علي جز ماها از يك كدام مباهله در مباهله, حديث يكي نيست/ ديگري
جنگ در رايت حديث هم يكي فرمود/ پيغمبر كه مباهلهاي در داشتيم? شركت

است/ مذكور خيبر غزوه ذ كر در هشام ابن تأليف النبي, سير¸ از منقول لكشفالغمه, او جلد در #

رايت اين رسولÔه/# و Ôاهللا يÔحبه و رسوله و اهللا ب حÔي Öن م Gغد ¹الراي عطينَّ ال اهللا و است/ خيبر
كه منزل¹ حديث هم يكي علي/ به كرد? مرحمت كي به را رايت گرفت? تعلق به كي

آن خÇالفت اثÇبات بÇاب در نيز لكشفالغمه او جلد در است/ فريقين بين متواتره مشهوره احاديث از ##
است/ شده ذ كر حضرت

چÇطور مÇن بنابرايÇن پس بعدي/## النبي انه اال موسي من هارون بمنزل¹ مني انت علي يا
چون و نوشت آخر در بعد دهد/ فريب نتوانست را وقاص سعد كه بكنم?! جنگ
نامه آخر در سعد كرد, شركت جمل جنگ در هم المÆمنين ام كه بود نوشته معاويه
اندازه اين كه بگذرد او از خداوند كند/ رحمت هم را المÆمنين ام خداوند اما نوشت:
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كرده خطا كرد شركت جمل جنگ در كه هم المÆمنين ام كه نوشت يعني نوشت,
است/

دردهايي خودش اينها و شدند دور حضرت از همه اينها كه بود جهت اين از
نافرمانيهايي اين بود, حضرت براي تأثراتي و دردها و كرد ايجاد حضرت براي
دشÇمنان كÇه رفÇتاري آن حÇضرت/ براي بود ناراحتيهايي ميكردند پيروان  كه
جارود بن منذر از ميرفتند/ طرف آن به طرف اين از يكي يكي همه ميكردند,
و است درست شÇد معلوم فرمود, رسيدگي حضرت كردند, شكايت فارس والي
اينكه از بعد كردند/ محبوسش و عزل هم را او حضرت است/ كرده مردم به ي تعد
را خودش دشمني هم آخر تا و معاويه پيش رفت و برگشت آمد بيرون حبس از
حÇركت مكه از ميخواست الم عليهماالس علي بن حسين كه موقعي كه كرد حفظ
جارود منذربن فرمود/ ارسال پيكي وسيلة به و نوشت نامهاي بصره براي فرمايد,
زدنÇد/ بÇهدار را او و آورد زيÇاد عÇبيداهللا پيش را حسين پيك شد/ خبر و فهميد
مانند بودند, كه منافقيني يا داد/ انجام را خودش دشمني هم موقع آن در مقصود,
حريث عمروبن مانند نمير, بن حصين مانند عبداهللا, جريربن مانند قيس, اشعثبن
خون همه اينها داشتند, شركت هم كربال قضية در بيشترشان اينها كه اينها امثال و
ميدادند هم فتوا ظاهر به كه بودند اشخاصي آنها ميان در ميكردند/ حضرت دل به
Çالم ليهالسÇع عÇلي دشمن ولي بودند معاويه افراد در و ميدانستند فقيه را خود و
آمد بعد و بود معاويه پيش كه ثقفي مسعود بن حمن عبدالر بن عبداهللا مانند بودند,

سوم/ فتح و تشديد و دوم و اول فتح به /1

(هجنع ميگفتند, هجنع1 را او حضرت معاويه/ پيش برگشت باز و حضرت خدمت
اين بودند, ناميده هجنع را او حضرت شعور) بي دراز قد يعني احمق دراز قد يعني
بن سمط بن شرحبيل يا ميداد, فتوا معاويه پيروان ميان در كه بود اشخاصي جز¾
بÇودند/ حÇديث جعل مأمور كه بودند محدثيني جز¾ اينها ثابت, عمربن يا اسود,
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اينها گفتيم, كه ثابت عمربن مانند جندب, سمر¸بن مانند ابوهريره مانند جعالين
بودند/ معاويه طرف

عÇالقة مورد و بودند حضرت اطمينان مورد كه اشخاصي طرف, اين در اما
دبن حمÇم مانند مالكاشتر, مانند بردند, بين از يكي يكي را همه بودند حضرت
قضية اين, از بدتر و باالتر وقت آن رفتند/ اينها همة ياسر, عمار مانند و ابيبكر
مشاورة مورد و عنايت مورد حضرت, پسرعموي عباس عبداهللا بود/ عباس عبداهللا
بصره والي را او بود/ كرده اخذ الم عليهالس علي از او را تفسيرقرآن كه بود حضرت
در فاتي تصر عباس عبداهللا داشت/ بيتالمال محاسب و خزانهدار هم او و بود  كرده
طور اين را خدا مال نكن, اينطور آخر گفت: او به خزانهدار ميكرد, بيتالمال
ر تغي او به عباس عبداهللا وقت آن كني/ خرج خودت براي را همه كه نكن مصرف
حضرت است/ اينطور كه كرد عرض حضرت خدمت را قضيه او كرد/ د تشد  كرد,
را بÇيتالمÇال مÇال اينطور تو كه شنيدهام كه نوشتند عباس عبداهللا به تندي نامة
مراقب تو دادم, قرار خودم امين دادم, قرار مردم امين را تو من ميكني/ مصرف
تÇو بكÇني, ايÇنطوري نÇبايد تو باشي, بيتالمال مراقب بايد تو باشي, بايد اينها
نÇوشت, تÇندي نÇامة جÇواب, در وقت آن هسÇتي/ مسÆول خدا پيش كه ميداني
حÇفظ هست مÇن پيش كه را آنچه من گفته, بيخود گفته كسي هر نهخير نوشت:
هÇم راست مÇيدارم/ نگاه است, گفته بيخود گفته كه هر و ميدارم نگاه و ميكنم
من كه فرمودند مرقوم حضرت د مجد باز ميداشت/ نگاه خودش پيش ميگفت,
انÇدازه از زيÇادتر كÇردهاي, بÇرداشت چÇيزهايي خÇودت براي شنيدهام, را قضايا
پيش قيامت روز در اينكه از بترس كه فرمودند مرقوم تندي نامة كردهاي/ برداشت
مردم مال به ذمه اشتغال و باشد مردم مال مشغول تو ذمة و كني مالقات را خدا خدا,
ا گر كرد: عرض كرد/ عرض حضرت خدمت تندي نامة جواب, در باشي/ داشته
باشم داشته ذمه اشتغال و باشد مشغول مردم تمام براي من ذمة و بگيرم را دنيا تمام
خÇون تÇو بÇريزم/ روزه چÇند ريÇاست بÇراي را مسلمين خون آنكه از است بهتر
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زد, حÇضرت بر آتش Hواقع كه خوردم, را مردم مال من ولي ريختي را مسلمين
نوشت/ اينطور كه بود حضرت يار نزديكترين اين چون

فÇرمودند: كردند, زهرآ گيني م تبس و خواندند منبر باالي در را نامه حضرت
خÇود آخÇر است/ نÇداشÇته شÇركت خونريزي اين در عباس ابن خود اينكه مثل
اينكه مثل فرمودند: كرد/ خونريزي خودش بود, جمل در بود, صفين در ابنعباس
كÇه هÇم تو بود هم خونريزي ا گر يعني است, نداشته شركت اينجاها در خودش
مÇال كÇه نÇقره پول ميليون شش درهم, ميليون شش با شب آن آنوقت هستي/
بود ممكن اينكه براي و كرد حركت خودش با و برداشت را همه بود, بيتالمال
و برد پناه آنجا به شد, متوسل بنيهالل قبيلة به بكنند جلوگيري و بفهمند مردم
آن كه بود آنجا در عباس عبداهللا جاي به ابيه ابن زياد هم Gبعد رفت/ مكه به Gبعد
قباÄل از يكي به زياد و فرستاد را جهني عامر بن عبداهللا معاويه شد/ پيدا اختالفات
هم را اعظم فرستادند, جلوگيري براي را ربيعه اعظمبن حضرت باز برد/ پناه بصره
و كشت را جهني عامر بن عبداهللا او باز فرستادند را جابربنقطامه حضرت  كشتند/
را حضرت دل چيزها طور اين شد/ بصره والي حضرت طرف از و آمد زياد مجدد
اين از يك هر جاها از يك هر قسمتها, ساير همينطور, را يمن ميكرد/ خون
دوره يÇعني نÇبود عÇلي كار با موافق آنها روح Âاص چون همينطور, هم شهرها
را شهوتراني را, ت لذ ميخواستند, را آسايش را, تجمل كه بود رفته پيش طوري
عÇلي بÇا كÇه است ايÇن نÇميپسنديدند/ را پÇيغمبر زمÇان رويÇة آن ميخواسÇتند,
را خودش مرگ خداوند از الم عليعليهالس وقت آن بسازند/ نتوانستند الم عليهالس
ديگÇر مÇن كÇه كن زياد را االشقيا¾ اشقي شقاوت خدايا, ميكند: عرض ميخواهد,

شدم/ خسته
در خÇلكان ابÇن مÇينويسند, سÇنت اهل كه طوري به رمضان مبارك ماه در
كنند نقل مغير¸ عثمانبن از سنت اهل ساير و مينويسد فيمعرف¹الصحابه اسدالغابه

عند ¹ليل و عندالحسين ¹ليل و ندالحسن ع ¹ليل يتعشي عليٌّ لعج رمضان Ôشهر دخل ا لم بهاينكه,
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افطار براي شب يك كه اناخميص و اهللا Ôامر يأتي Ôقولوي ثالثلقم علي× Ôزيدالي جعفر بن عبداهللا
داماد كه جعفر عبداهللابن نزد شب يك و بود حسين نزد شب يك بود, حسن نزد
من و ميآيد خدا امر ميفرمود: و نميفرمود ميل لقمه سه از زيادتر و بود حضرت
اختالف هم امكلثوم و زينب دربارة بود/ خواهد غذا از خالي من شكم و  گرسنه
و دو تÇاست مÇيگويند: بعضي است, امكلثوم همان زينب ميگويند: بعضي است
بود, جعفر بن عبداهللا خانه در ميگويند: آنها بود; كلثوم ام خانة در ميگوييم ما چون
رسيده ما به كه آنچه ولي بود; يكي امكلثوم و زينب اينكه به معتقدند آنها شايد
را نوزدهم شب آن وقت آن بود/ امكلثوم از غير زينب هست ما تواريخ در و است
لقمه سه شبي هر اينكه به مينويسند همه بود/ زينب خانة در يا بود امكلثوم خانة در
مÇيل كÇم قÇدر ايÇن چÇرا كÇردند: عÇرض لقÇمه/ سÇه فÇقط نميفرمود, ميل بيشتر
و خالي شكمم كه حالتي در كنم مالقات را خدا دارم ميل ميفرمايد: ميفرماييد?
روية طبق هم شب آن كنم/ مالقات را خدا سير و پر شكم با ندارم ميل باشد,  گرسنه
عشا¾ نماز براي هم Gبعد برد تشريف نفرمود, ميل بيشتر لقمه سه شب هر معمول
نÇداشت, خÇوابÇي ولي فرمود مراجعت منزل همان به فرمود, مراجعت هم بعد و
روحش اينكه مثل چون نفرمود آسايشي شب آن در Hمخصوص نداشت/ آرامشي
كه بود اين بيشتر/ شب آن در ولي بود آ گاه باطن و ظاهر به او يعني بود, خبردار

ال فقل امر حزنك اذا فÇرمود: كه شده روايت حضرت آن از نيز العوذ¸, و بابالحرز كتابالدعا¾ كافي, #اصول
باهللا/ الا قو¸ ال و حول

گاهي ميكرد, گريه ميخواند, دعا ميگفت, باهللا# الا ¸ والقو الحول و مينشست  گاهي
بود ابري هم هوا ميكرد ستارهها به نگاه خانه, بيرون به ميآمد ميكرد حركت
هÇفتم و بÇيست با مطابق محرم ل او سال, آن در چون بود/ بهمن اواÄل در يعني
چÇهل سÇال مÇحرم كÇه بود شمسي هشت و سي سال ارديبهشت بود, ارديبهشت
بÇا مطابق بهمن اواÄل و بود شمسي هشت و سي سال ارديبهشت مطابق هجري
در بود/ ژانويه 2ì مطابق بهمن ششم شايد و بهمن اواÄل بود, رمضان ماه نيمههاي
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گاهي ميآمد هم باران كه بود اين است/ سرد و هست بارندگي بهمن در هم آنجا
مÇيزد, بÇرق و رعد قسمتها بعضي بود, فرا گرفته را آسمان روي تيره ابرهاي
را برق و رعد آن ميكرد, نگاه را ستارهها اين ميشد, باز هم از قسمتها بعضي

هارÇ النَّ و لÖيÇَّالل الفتÖاخ و ض ÖرالÖا و م×وات السَّ قÖلفيخ انَّ ميفرمود: هي ميفرمود/ مشاهده

قÖلÇخ فÇي ون ÔكَّرفتÇي و Öم هنوبÇÔج عÇل×ي و GودÔعÔق و Hيامق اللَّه ون ÔرÔك Öذي لَّذين  

ا بابÖل الÖا وليÔال ياتĤل

روز, و شب شÇد و آمÇد و زمÇين و آسÇمانها آفÇرينش در آيÇنه هÇر : 190 Ç 191 آيÇات عÇمران, آل سورة /1
و آسمانها آفرينش در و ميكنند ياد خفته, پهلو به و نشسته و ايستاده را خدا كه آنان عبرتهاست/ را خردمندان

ميانديشند/ زمين

از يكÇي بÇه حÇضرت كÇه هست آيÇات اين در بَّنا ر تا پنج كه 1/ ض ÖرالÖا و م×وات السَّ
نيت خلوص با هست آيه اين در كه را بَّنا ر مرتبه پنج كه هر ميفرمايند: اصحاب
Çنا بَّ ر تا پنج آيات اين در ميكند/ اجابت را دعايش و نميكند رد خداوند بگويد

ض ÖرالÖا و مواتÇ السَّ قÖلÇخ في انَّ ميخواند: را آيات اين حضرت كه است اين هست/
/ النَّهار و لÖيالل الفتÖاخ و

فكر ميآورد خاطر به را گذشتهها ميشد, فكر مشغول و ميآمد خانه به  گاهي
چقدر خوابيد, آرامشي چه با خوابيد, پيغمبر جاي در كه بود شبي چه آن ميكرد
در كرد برجا پا را اسالم تا كرد فدا كاريهايي چه كرد, كوشش چقدر كرد, دوندگي
كÇرد, چÇه خÇندق غÇزوة در برداشت, زخمهايي چه احد جنگ در پيغمبر, زمان
ظÇاهر چشمش جلوي در ميشد, م مجس چشمش جلوي در اينها تمام همينطور
اوست/ طرف از شده كشيده اسالم براي كه زحماتي تمام كه ديد وقت آن ميشد/
اينها و بود چه اسالم كردهام, چه من كه ميكرد فكر گذشته به ميكرد, فكر همهاش
كرد/ صبر معذلك نشست, خانه در گرفتند را او حق ديد بعدش در باز و بودند چه
چشمش مقابل در گذشتهها اين همينطور مرتب باز و ميكرد فكر را چيزها اين
يÇعني بÇرد خÇوابش نÇاراحÇتيها و زيÇاد فكÇر اثÇر در كÇه موقعي تا ميشد, پيدا
حضرت كه نبود بيشتر شايد دقيقهاي چند مختصري, يعني رفت هم به چشمهايش
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خÇواب در را خدا پيغمبر عمويم پسر خدا, پيغمبر االن كه فرمودند كرد/ حركت
خالص زودتر مرا كه كردم عرض و كردم شكايت امت از حضرت خدمت ديدم,
از بهتر من به خدايا, گفتم: من و كن نفرين آنها دربارة فرمودند: حضرت  كنيد/
كه است توهين اين بدتر) (نه بده آنها به بدي و بگير مرا هم اينها از و بده اينهايي
كه العياذباهللا نبود بد الم عليهالس علي بده/ آنها به مني از بدتر بفرمايد علي بگوييم
به هم آنها به و بده بهتري اينها از من به خدايا, ميفرمايد: بده/ مني از بدتر بگويد
Hفاق ات كه بچشند را چيز همه و جور و ظلم طعم خوب كه بده بدي بده, بدي من جاي

شد/ متولد ثقفي يوسف حجاجبن شب همان در
اهل و حضرت براي كه بود شبي ولي بود معمولي ظاهري شب ظاهر به اين
بيرون و كرد حركت وقتي بود, انقالبآميزي بود, تفكرآميزي شب بسيار بيت
شÇروع حÇضرت جلوي در ها مرغابي پرندگان, آن ميگويند كه همانطور آمد/
يÇا و حسن يا بودند حضرت با كه نفري چند جلو, آمدند و زدن پرپر به  كردند
كنار را آنها خواستند ديگر نفر چند يا و بودند حضرت با كه الم عليهماالس حسين
هÇم بÇعدش كÇه هسÇتند كÇنندگاني نÇوحه اينها نزنيد, كنار نه, نه, فرمودند: بزنند,
مÇيخواهÇند ايÇنها نگيريد را اينها جلوي يعني بود, خواهند دنبال فريادكنندگاني
را شب آن ترتيب اين با نمايند/ وداع ميخواهند واقع در ميفرمايد: بكنند/ وداع
پليد امر اين براي كه را آنهايي كرد, بيدار را خوابيدهها آورد, تشريف مسجد به
دو اينكه به ميگويند بعضي است, اختالف اينجا در حاال فرمود/ بيدار بودند ا مهي
در دم ملجم بن حمن عبدالر همراه بجره شبيببن و مجالد بن وردان نامهاي به نفر
و زد شمشير يكي شد, وارد الم عليهالس علي اينكه محض به بودند, منتظر مسجد
به زد شمشير ديگري آن كرد, فرار و نكرد اصابت علي به داشت وحشت چون
كردند فرار آنها كرد/ فرار هم آن و نكرد اصابت علي به و خورد مسجد درب طاق
كÇه طÇوري بÇه شÇد/ نÇماز مÇوقع تÇا آوردند تشريف مسجد داخل به حضرت و
از بنيمراد قبيلة از ملجم بن حمن عبدالر) كرد بيدار هم را عبدالرحمن مينويسند
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مرادي) ملجم بن عبدالرحمن است, شده معروف بهمرادي جهت بهاين و بود يمن
به شروع حضرت بود; كرده پنهان خودش عباي زير در را شمشير اين, ميگويند:
مÇثل كÇه چراغها خوب, چون بود ستون پشت داشت, وحشت اين, كردند/ نماز
آن امÇثال يÇا شÇمعي Âمث كوچكي, چراغ يك باشد, روشن خيلي كه نبود امروز
او كسي كه بود شده پنهان ستون پشت اين داشت/ ضعيفي نور كه ميكردند روشن
خÇطا شمشيرش است ممكن مرتبه يك كه كرد وحشت ترسيد, ل او نميديد/ را
رفÇتند كÇه ركوع به بردند, تشريف ركوع به حضرت تا ايستاد كه بود اين بكند/
را خودش و خودش به بست و كشيد باال بود بلند كه را لباسش كرد, ا مهي را خودش
شمشير قبضة به دست رفتند كه ل او سجود به كردند, حركت حضرت كرد/ ا مهي
شمشير اينكه براي كرد ا مهي را خودش كردند حركت كه سجود از حضرت برد,
ايÇنكه بÇهمحض كشÇيده را شÇمشير بردند, تشريف دوم سجود به حضرت بزند,
شÇعار كه هللا اال الحكم علي يا فرياد مرتبه يك برآوردند دوم سجود از سر حضرت
موقع اين در زد/ حضرت مبارك فرق بر شمشير ملجم ابن و شد بلند بود خوارج
و ابيطالب بن علي لتÔق Öدق اال اال كÇه رسيد ناسوت به ملكوت از ملكوت فرياد كه بود
پايههاي قسم خدا به االÑشقيا: اشقي قتله ثقي× Ôالو Ô¸العرو ÖتفصمÖان و الهÔدي× Ôركانا واهللا Öتهدمت
به اشقيا شقيترين را او و خورد تكان رفت, بين از دين ستون و شد متزلزل دين
صدا اين اينكه محض به بودند, نخيله در الم عليهماالس حسين و حسن رسانيد/ قتل
حسÇن كÇه است رسÇيده اخÇبار بÇعض چÇون آمÇدند/ بÇهعجله رسيد آنها به گوش
وارد مبارك فرق بر ضربت كه موقع اين در و بود حضرت خدمت در الم عليهالس
اخÇبار بعض كند/ تمام را نماز الم عليهالس حسن كه فرمودند اشاره حضرت آمد
كÇه هÇبيره جÇعد¸بن فرمودند: حضرت بودند/ نخيله در حسين و حسن كه هست
حضرت دور شد/ تمام نماز تا خواند, مردم براي را نماز بود حضرت زادة خواهر
خانه, در شد/ پا به انقالبي و آمدند همه و حسين و حسن بين اين در شدند, جمع
فرستادند است, خبر چه ببينند كه فرستادند بود, منقلب امكلثوم بود, منقلب زينب
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اين ميشود شنيده زمين و آسمان بين كه صدايي اين شده? خبر چه ببينند مسجد به
بÇه فÇرستادند هي نفر چندين نيامد, رفت كه هر و فرستادند است!? صدايي چه
مسÇجد است, مÇنقلب مسجد كه ميديدند همه چون نگشتند/ بر كدام هيچ مسجد
اين براي بودند شده مسجد وارد شهر تمام از جمعيت همة است, جمعيت از مملو
را آنهايي علت اين به بود, شده ازدحامي مسجد در بود, آمده پيش كه بزرگ امر
تÇصميم زينب باالخره نميگشتند/ بر هم اينها ميفرستادند ام كلثوم و زينب  كه
شدند, مانع و آمدند بيت اهل ديگران, برود/ خودش و كند سر به چادر كه  گرفت
ميان در و مسجد به بروي وضع اين با تو كه نيست راضي بزرگوارت پدر  گفتند:
بÇاز مÇنزل درب بÇه مÇيآمد هÇي ديÇوانÇهوار كÇه بÇود اين باشي/ مردها جمعيت
را علي كه آوردند خبر بين آن در است/ خبر چه ببيند بود منتظر هي برميگشت,
چه بزرگوارت پدر نميدانيم كه گفتند ميآورند, را علي و گذاشتهاند فرشي روي
بÇر زيÇادي ضعف و بود رفته زيادي خون چون رسيدند كه نزديك است? شده
اعÇراض مÇا اصطالح به بچهها اينكه براي فرمود: بود شده غالب مباركش وجود
بسÇتر در را او و آوردند تشريف آهستهآهسته بروم/ خودم من بگذاريد نكنند,
ميكنيد, گريه چرا شما آخر كه ميفرمود ميكردند گريه زنها چه هر خوابانيدند/
هستند/ اينها همة اينجاست, جعفر اينجاست, حمزه عمويم آمده, پيغمبر نميدانيد
آنÇها مÇيكنيم, گريه تو فراق براي ما ميكنيم, گريه شما براي كردند: عرض آنها
ما ميكنيم, گريه تو فراق از ما ولي مايي جان تو اينكه براي ببرند را تو كه آمدهاند

باشيم/ دور تو از نميتوانيم
را مريض نبايد يعني ميكنند ممنوع را مالقات اطبا¾ Hغالب موارد قبيل اين در
بÇراي ميگذارنÇد دفتري كه است معمول امروزه كه چند هر بدهند, زحمت زياد
كردهايم عيادت ما كه بنويسند را اسمشان دفتر در كه ميكنند عيادت كه اشخاصي
اين ندارد/ كاري دفتر به كه است واقعي دوست كه كسي آن است, تظاهر اينها ولي
زيارت مرا ببينند, مرا و بيايند كه دارند ميل اينها نه, فرمودند: حضرت كه است
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ميآمدند دسته دسته و بود باز در بود, باز در بيستم روز و نوزدهم روز تمام بكنند/
و نيست خوب حالم فرمود: كه غروب نزديك بيستم روز عصر غروب, نزديك تا
درها بكنم, سÆال و جواب ديگر نميتوانم و شده عارض من بر زيادي ضعف حال
هميشه علي خانة در بستند, بود باز هميشه كه دري آن بستند, را منزل در ببنديد/ را
باب كه حقيقي باب آن البته ولي بستند را در آن است, زنده هميشه علي است, باز
بستند/ را علي خانة ظاهري درب و است باز هميشه طالبين براي است علم مدينة
فÇي اهللا اهللا القرآن في اهللا اهللا كه عمومي وصيت آن فرمود/ وصايا به شروع حضرت

كرده ذ كر هاللي قيس بن سليم از مروي حضرت وصاياي از الفقيه) يحضره ال (من فقيه در صدوق شيخ #
است/

جدا گانه الم عليهالس حسن امام به عموم/ براي اينها امثال و يام# الص في اهللا اهللا لو¸ الصَّ
بايد تو و هستي من جانشين تو هستي, بزرگ تو كه فرمود او به فرمود, وصيت
اذيت را تو آنها و كرد خواهي جنگ معاويه با تو چون بكني را اينها حال مالحظة
بÇه نسÇبت تÇو كه فرمود باشي, داشته را پيغمبر روية همان بايد تو كرد, خواهند
جان حسين تو فرمود: الم عليهالس حسين به باشي/ داشته را محبت كمال بايد حسين
بايد شماها كه فرمود دستور طور همين هم سايرين به بكني/ حسن امر اطاعت بايد
بزرگ پسر حنفيه د محم فرمود: الم عليهماالس حسنين به بكنيد/ حسن امر اطاعت
را او مÇحبت رعÇايت هم شما دارم, دوست خيلي را او من شما از بعد است, من
كدام هر به يكي يكي همينطور, هم را ديگران بكنيد/ را او احترام رعايت بكنيد,

داد/ انجام را الزم وصيتهاي و فرمود بيان بود خودشان به مربوط كه قضايايي
كافور باقيماندة كه كافوري آن به مرا رفتم دنيا از من كه وقتي فرمود: اينكه تا
كÇافور آن بÇا آوردهاند بهشت از و جاست فالن در و زهراست فاطمة و پيغمبر
تكبير پنج ميت نماز براي چون بگوييد, تكبير هفت من براي نماز در كنيد, حنوط
جÇايز تكÇبير هفت كس هيچ و ديگران بر و بگوييد تكبير هفت فرمود: است,
آن باشد, ما ت حج كه كند ظهور مان آخرالز در كه كسي آن و من براي مگر نيست
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تكبير هفت ديگري براي اال و گفت بايد تكبير هفت هم او براي است زنده ما قاÄم
حركت شب و كنيد كفن هم بعد و بدهيد غسل خانه در همانطور مرا نيست/ جايز
مسجد در يكي است, شده معين من براي جا پنج نفهمند/ بنياميه اينكه براي بدهيد
يكي هبيره بن جعد¸ خانة يكي است, كوفه محالت از يكي كه رحبه در يكي  كوفه,
آنجاست كنند گمان كه مدينه به كنيد حمل شتري مدينه/ در هم يكي نجف, در هم
آن را, حضرت آن جسد بياورند, بيرون را جسد اميه بني كه ميترسم اينكه براي
حÇركت خÇودش جÇلو بگÇيريد, را دنÇبال شما و كنيد حركت كنيد/ حركت وقت
اثر بر بودند, گرفته را حضرت دور همه كه بين اين در فرمود/ را وصايا ميكند,
شÇد/ بيهوش حضرت داد, دست حضرت بر غشي حال مرتبه يك زياد, ضعف
هدا¾, دالشسي حمزه عمويم خدا, پيغمبر عمويم پسر االن فرمود: آمدند كه بههوش
مشتاق ما كه بيا زود اليÖك, ونÔت×اق Öش Ôم ن×ا ا ف Öلجع ميفرمايند: و آمدند اينجا برادرم, جعفر
اين در باشد/ حافظ را شما خدا ميكنم وداع شما همة با من فرمود: Gبعد هستيم/ تو
Öل مÖعي Öن مف فرمود: آمد كه هوش به و شد بيهوش و شد منقلب حضرت حال باز موقع

/ ونÔع راج هÖيل ا انا و هاللنا / ونÔلعامÖال لمÖعيÖلف ا هذ× لÖث مل و Ôه ري Gيرخ ̧ ذرَّ قالÖث م
علي/ يا علي, يا علي, يا





شمسي/ با1351.8.7 مطابق قمري, 1392 رمضانالمبارك تاريخ به /1

هشتم1 سخنراني

رÅيتحقتعالي

جيم الرَّ طانÖي الشَّ ن م اهللاب ÔوذÔعا

حيم الرَّ ن حÖم× الرَّ ه×الل م Öسب
الدال السواتر التحجبه و الناظر اليراه المشاهد تحويه وال الشواهد التدركه الذي الحمدهللا
و ازليÇته علي االشيا¾ بحدوث مستشهد وجوده علي خلقه بحدوث و خلقه, بحدوث قدمه علي
الوحوش عجيج البعمديعلم قاÄم و البامد داÄم و البعدد واحد قدرته علي العجز من بماوسمهابه

ماهي/ بهمعني نون جمع اول نون كسر به نينان /2

المÇا¾ تالطم و الغامرات البحار في النينان2 اختالف و الخلوات في العباد معاصي و الفلوات في
ايÇضاح و الفÇلج ظÇهور و الحجج بوجوب ارسله من علي الم الس و الصلو¸ و العاصفات بالرياح
و ¹ÇرامÇالك مÇحل الي ما¾ الس الي به عرج من خير و المرتضي امينه و المصطفي رسوله المنهج
متين¹ االسالم اس امر جعل و المحج¹داالعليها حملعلي و بها صادعا الرسال¹ بلغ الذي االصطفا¾
الكليعقولمن بنوره المستشرق العجم العربو ولدآدمالمبعوثعلي سيد االيمانوثيقه وعري
حبيباهللا بالعما¾ المبرقع المحمود المقام و الحمد صاحبلوا¾ الوجود في سيدنا تقدم من و تأخر
و االمام¹ صدرفلك السيماعلي و اصحابه وعليآلهو وسالمهعليه دالمصطفيصلواتاهللا محم
مرجعالشهود و المبين الكتاب الهداي¹اصل طريق مصباح و بابالوالي¹ فاتح الكرام¹ داير¸ قطب
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عليه/ سالمه و ابيطالبصلواتاهللا بن علي مقتدانا و موالنا الغاÄب الشاهد اليقين و

نÇ م اهللاÇ ب ÔوذÔعا : امÖعاالن ̧ ور Ôس في ظيمعÖال ههان ÖرÔب و ريمكÖال هابكت في تعالي× Ôهالل قال Öدق ف ÔدÖعب و

است/ وآ گاه دقيق ميبيند, را بينندگان او و نميبينند را او چشمها :103 آية /1

1/ ÔبيرخÖال Ôاللَّطيف وÔه و صارÖب الÖا Ôك ر ÖدÔي وÔه و ÔصارÖب الÖا ÔهÔك ر ÖدÔالت جيم الرَّ ط×انÖي الشَّ
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

يÇعني شÇي¾, كÇنه بÇر وقÇوف از است عÇبارت عرب لغت در ادرا ك  كلمة
مÇيگويند/ ادرا ك را ايÇن چÇيزي, حÇقيقت و ذات بÇر شÇدن آ گÇاه و مطلعشدن
كمال و حقيقت و باشد شي¾ حقيقت بر وقوف كه كردن درك فارسي بهاصطالح
و حكما كه همانطور دارد/ مراتبي Gبعد و است حق ذات به مربوط ادرا ك مرتبة
كه است صهاي مشخ حقيقت و است مختلف وجود مراتب اينكه به معتقدند فالسفه
و مÇثال عÇالم مÇلكوت, جÇبروت, عÇالم عÇاليه, عوالم از اختالف به دارد مراتبي
يعني دارد/ را مراتب همين آنها همة حقتعالي, ثبوتية صفات همينطور ناسوت,
او افÇاضة هسÇتند, او جلوات عالم همة و شأنه تعالي است حق ذات الزمة چون
واقع او افاضة مشمول مراتب و كند سير او افاضة و تجلي كه اندازه هر به هستند,
كÇه وجÇود حقيقت يعني دارند, وجود آنها در هم صفات اندازه همان به بشوند,
حيات هم علم, داراي هم است, قدرت كمال داراي هم باشد, شأنه حقتعالي وجود
كه اندازه هر جمعاند/ او با اينها همة است, تكلم است, اراده است, قدرت است,
ل تنز هم او صفات اندازه همان به كند ل تنز وجود جلوة بكند, ل تنز وجود فيض
صورتهاي به مختلفه مراتب در ادرا ك كه است اين است/ متحد آنها با و ميكند

ميشود/ ظاهر متفاوته
چيزي ما ظاهره, حواس آن به يعني ميشود گفته كه ادرا ك عالم, اين در Âمث
راه از بايد كه را آنچه لمس, راه از يا بشويم; آ گاه و مطلع بشويم, واقف و بفهميم را
يا شنوايي يا ذوق يا شم راه از يا و بفهميم لمس راه از بفهميم زدن دست و لمس
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پÇي حÇواس اين توسط به كه را آنچه است/ ظاهره خمسة حواس اينها كه بينايي
يكي وسيلة به ادرا ك ماده عالم در يعني است, مادي ادرا ك مرحلة در آن ميبريم
با ارتباط و نشود پيدا خمسه حواس اين از يكي ط توس به تا كه چيزهاست اين از
باالتر نميشود/ واقع ادرا ك و نميكند صدق ادرا ك نكند پيدا حواس اين از يكي
عالم اين از كه قدري يك يعني است, له مخي ة قو وسيلة به كه است ادرا كي آن از
حقيقي خياالت يا ميكند ايجاد ما ذهن در خياالتي كه ما لة مخي ة قو رفتيم باالتر
ادرا ك خيال به اينها است, كاذبه خياالت يا و ميگويند صادقه خياالت كه است
نÇميتوانÇيم چشم اين به و ميشود پيدا ذهنمان در كه صورتهايي آن ميشود;
ميكنيم خيال يا ميكنيم خيال را خوبي صداي ميكنيم, آوازي خيال گاهي ببينيم/
ادرا ك ظÇاهره واسÇح ايÇن بÇا اينها ميرويم, راه ميكنيم خيال ميكنيم, حركت
آن از باالتر پيببريم/ آنها به و بكنيم درك خيال مرحلة در را آنها بايد و نميشود
و ميكند ايجاد را حقايقي كه است هاي قو آن مفكره است/ عاقله ة قو و مفكره ة قو
و اختراعات و علوم پيدايش كه ميبريم پي معلومه غير حقايق به معلومه حقايق از
در نيز له مخي ة قو كه خيال به يعني است; مفكره ة قو اعمال اثر بر اينها همة صنايع,
و است خÇيال كه پايين جنبة آن ولي است عاقله و مفكره تأثير تحت موقع آن
است مختصري اثر دارد هم اثري ا گر اينكه يا و ندارد آثاري ات بالذ است موهوم
در نيست, چيزي آنجا در ميشود/ منعكس و ميكنيم استفاده ماده عالم اين از  كه
عÇاقله قÇوة تاثير تحت و است پايدار آن اساس ولي نيست انعكاسات اين آنجا
وجود در متفكر دانشمند را اينها ضروريه/ تطبيقية علوم از اصطالح به يعني است,
مÇجهوله مÇطالب بÇه و مÇيكند تنظيم خودش عقل در خودش, فكر در خودش,
و مطالبي به يا و ميبرد پي فلسفي مجهولة مطالب به علمي مراتب در يا پيميبرد/
صنايع و ا كتشافات و اختراعات وقوع به منجر كه پيميبرد عالم اين در اموري
متفكر مغز را چيزي هر يا و خيالي و فكر هر ر, متفك مغز ميگويند: اينكه ميشود/
را آن بشود خارج عالم در مÆثر يا مفيد نتيجة باعث آنچه بلكه نميكنند, اصطالح
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مÇتفكره ة قو اثر بر باشد داشته خارج عالم در نتيجهاي آنچه و گويند متفكر مغز
مربوط كه باشد ادرا كي خواه مرحله اين در ميشود, عالم اين در كه ادرا كي است/
قوة توسط به بايد ادرا ك اين باال, عالم به مربوط ادرا ك خواه و است ماده بهعالم
مفكره را او باشد ماده عالم به مربوط ادرا ك ا گر ليكن باشد, عاقله ة قو و متفكره
عاقله ة قو را آن باشد اين مافوق و باشد باال عالم به مربوط ادرا ك ا گر و ميگويند
ولي است له متخي فوق مفكره و است مفكره مافوق عاقله ة قو اينرو از ميگويند/

ندارند/ ماديت اينها خود
يا ميگويند خواب را آن كه ميشود پيدا خواب در ادرا ك كه هست  گاهي
شده پيدا خودش وجود در كه است خياالتي ميكند, ادرا ك كه است كاذبه خياالت
هست دنيا در و كرده احساس خارج عالم در كه اموري همان به وقت آن و است
است ديÇده چيزي يا و كرده خيالي و فكر روز در Âمث كرده, مشاهده را اموري
آن, اثر بر ميشود, پيدا اينجا در كه انعكاسي اعمال و ارتباطي عمل آن بهواسطة
كاري همان يا داشته روز در كه خياالتي همان ميشود/ منعكس او وجود در اينها
يا داشته امري يك به كه عالقهاي همان يا و بوده مشغول آن به و داشته روز در  كه
بÇه و ميشود منعكس خواب در اينها است, بوده او وجود در ناماليمي احساس
خياالتي است, سابقه خياالت همان فقط خوابش ليكن ميآيد/ در خواب صورت
يا و دارد آن با ارتباط يا كه است آن به مربوط و شده پيدا او براي روز در كه است
كاذبه رÅياي يا ميگويند احالم و اضغاث را اينها ميشود, پيدا كه همانهاست عين

ندارد/ تعبير كه يعني ميگويند
بÇه مÇربوط يÇعني ندارد عالم اين با ارتباطي Âاص كه هست وقتي يك ولي
خودش ه متوج را او عالم اين در پيش روز چند در يا و داشته روز آن در كه اعمالي
و ميبينيد خوابي نيست; آنها به مربوط است, نبوده داشته آن در همت و  كرده
يك بÇا ارتباط اين كه ميشود معلوم ندارد, خودش خارج كارهاي آن به ارتباط
و بÇوده هÇن اليالذÇخ ÂÇاص چÇون دارد, ديگÇري عÇالم يك يÇا و ديگر موضوع
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اين است/ بوده هن خاليالذ Âقب شده پيدا او بر كه خوابي موضوع در بهاصطالح
پيدا مÆمنين براي و اوليا و انبيا براي كه خوابهايي Hغالب كه تعبيرند قابل خوابها
به رو دلشان اينكه واسطة به خدا, به ه توج واسطة به كه است مرحله اين در ميشود
ميشود پيدا خواب در آنها براي مشاهداتي ابتدا خداست به رو قلبشان و عالم آن
ميشود, پيدا هم مÆمن غير براي مرحله اين در بلكه ندارد اختصاص هم باز ولي
هم تعبير بود, خواب اين خوب ديد/ فرعون كه خوابي است مثال كه همانطوري
زياد البته اوليا و انبيا براي و فرمودند, تعبير الم عليهالس يوسف حضرت  كردند,
خودش, فرزند ذبح مأمور كه ديد الم عليهالس ابراهيم حضرت كه خوابي مانند است
قبل الم عليهالس يوسف حضرت كه خوابي دو يا و است/ شده الم عليهالس اسماعيل,
اينكه واسطة به داشتند تعبير همه ها خواب اين ديد/ بيفكنند چاه به را او اينكه از
ÂبÇق بÇود ديÇده كه خوابي موضوع از اينكه با فرعون داشت/ باال عالم به ارتباط
در ارتباطي امر يك و داشت خودش مملكت به عالقه چون ولي بود هن خاليالذ
ديد را خواب اين فرعون كه بود اين بود, خودش مملكت به نسبت خودش وجود
را حقايقي كه ميشود پيدا باال عالم با كه است ارتباطي نظر از اينها شد/ هم تعبير و
مÆمنين و بزرگان از ا گر ميكنند/ كردند, مشاهده عالم اين در بود عالم آن در  كه
بÇه بÇاشند فرعون مانند كفار از ا گر و ميشوند مربوط ليا Ôع ملكوت عالم با باشند

ميشوند/ مربوط سفلي ملكوت
پشت بوزينه چهارده كه ديد آله و عليه صلياهللا رسول حضرت كه خوابي يا
كه بود نگران و ناراحت و ر متحي خيلي شد كه بيدار ميروند, او منبر باالي هم سر
از نفر چهارده اينها كه كرد عرض و آمد جبرÄيل بعد چيست?! تعبيرش خواب اين
اشÇغال را تو منبر و رفت خواهند منبر روي تو رحلت از بعد كه هستند ه بنيامي
سلطنت هم ماه هزار شد/ نگران و ناراحت خيلي حضرت كه است اين كرد/ خواهند

و ر ÖدقÖال ¹لÖيل في ÔناهÖل زÖن 

ا انا كه شد نازل لÖن×ا, زÖن 

ا ن×ا ا سورة وقت آن كردند, خالفت  كردند,
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/1-3 آيات قدر, سورة /1

نازل قدر شب در را قرآن ما ميفرمايد: 1/ رÖه ش فÖل 

ا Öن م ÕرÖيخ ر ÖدقÖال Ô¹لÖيل ر ÖدقÖال Ô¹لÖيل ما ري×كÖدماا
ماه هزار از بهتر قدر شب ميفرمايد: چيست/ قدر شب كه نميداني تو و  كرديم
كه يعني كردهاند/ تعبير الم عليهاالس زهرا فاطمة مقدس وجود به را ر Öقد اين كه است
هÔدي ة مÄا از نفر يازده الم عليهالس ابيطالب بن علي از بعد كه دخترداري يك تو
و ميآيند وجود به او از و هستند او از همه اسالم بزرگوار پيشوايان الم, عليهم الس
ايÇن ولي زندهانÇد هميشه آنها است, زنده هميشه او ميكنند/ فيض از پر را عالم
ته كه است ريگي مثل او و باشد گذران كه آبي مثل ميروند, و ميآيند بوزينگان
هم Gبعد و كرد عرض را خواب اين تعبير جبرÄيل است/ زنده و باقي هميشه جوي
احÇرام كÇه ديÇد خÇواب حضرت ديدند, حضرت كه ديگري خواب يا شد/ تعبير
ولي كرد حركت حضرت هم بعد و كردند حركت مكه طرف به حج براي و بستهاند
خليفة كردند, ايراد و آمدند وقت آن شد/ انجام بعد سال و نشد ر ميس سال آن در
نه? يا هستي پيغمبر Hواقع تو آيا كه كردند اعتراض حضرت بر ديگر هاي عد و ثاني
حضرت نشد? تعبير ديدي كه خوابي چرا پس كردند: عرض بلي/ فرمود: حضرت
معين كه را تاريخش بعد, يا ميشويم ف مشر امسال كه نكردم ن معي كه من فرمود:
خواهيم انجام را حج اعمال و رفت خواهيم حج به ما كه گفتم شما به من نكردم,

شد/ تعبير كه بود خوابي هم اين داد/
رسيده هم اخبار در كه انبيا خواب Hمخصوص است باالتر اوليا و انبيا خواب و
خدا سوي به رو كه اشخاصي براي كه مرحلهاي ل او يعني دارد/ وحي حكم كه است
اين از است/ خواب راه از ميشود پيدا معنوي شنوايي يا روحي بينايي ميروند,
كه خوابي جهت اين از است/ خواب در وحي مرحلة ل او انبيا براي كه است جهت
امر و بود مجبور كه است اين داشت/ وحي حكم ديد الم عليهالس ابراهيم حضرت
است همينطور داشت, وحي جنبة و بكني ذبح را اسماعيل بايد Hحتم اينكه به شد
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پÇيدا الياهللا سلوك راه در مÆمنين براي كه است مراتبي اينها ميآيد/ كه پايينتر
اثÇر بÇر گاهي كه ميشود زيادتر ظهورات باشد بيشتر كماالتشان هرچه ميشود,
پÇيدا مشاهداتÇي خواب در آنها براي قلبيه مرابطة و مراقبه و خدا ذ كر در ادمان
كماالتشان ا گر ميكند/ ريزش آنها دل بر باال عالم از كه است حقايقي كه ميشود
آنها براي هم عالم اين در حقايق آن است ممكن بشوند كاملتر و بشود زيادتر

ميگويند/ شهود و كشف Hاصطالح كه برسد بهظهور
در قلبي ه توج اثر بر كه است ممكن يعني دارند شهود و كشف اصطالح عرفا
ظاهر در باطن بكند, پيدا غلبه و بكند سرايت ظاهر در باطن چشم هم عالم همين
Ôض ÖراÖال Ôل تÔبدَّ م Öوي كه بشود پيدا عالم اين در مشاهداتي و بشود غالب و بكند سرايت

شود/ بدل اين جز زميني به زمين كه روز آن :48 آية ابراهيم, سورة /1

بين از ظاهري ماديت زمين آن مييابد, تغيير او وجودي زمين يعني ;1 ض ÖراÖال رÖيغ
او باطن در كه عاليهاي حقيقت آن او وجود در كه است شده پيدا حقايقي و رفته
شده ديگري گوش گوش, و ديگر چشم چشم, كرده, سرايت هم ظاهر به هست
موقع در اشخاص از بسياري براي كه طوري همان همينطور, هم شنوايي و است
ميبينند كه هستند اشخاص بسياري مرگ دم همان مرگ, موقع ميآيد/ پيش مرگ
مردهانÇد كه آنها دوستان ميبينند يا آمد, الم عليهالس امام Âمث ميبينند آمد, علي
ميگويند: ببينند را بهشتها وقتي ببريد, مرا آمدهايد شما كه ميگويند حتي آمدند,
دروغ ديگر آنجا ميبينند, را خودشان مراتب ميبينند, را بهشتها خوب/ بسيار
زمين آن غير زمين و است مرگ موقع است, مرگ موقع آنكه واسطة به نميگويند
م ÖويÖال ك Ôر صبف كه شده ديگري چشم آنها چشم / ض Öر Öاال رÖيغ Ôض Öر Öاال Ôل تÔبدَّ م Öوي است, شده

/22 آية ق, سورة /2

حقايق كه است تند و تيز خيلي تو چشم وقت آن در كه ميفرمايد قرآن در /2 Õديد ح
شÇده مشÇاهده و شÇده واقع بسياري براي كه است مرگ موقع در اين ميبيني/ را
هÇم خÇودشان حÇيات در كÇامل و بÇزرگ اشÇخاص بÇراي هم, آن غير در است/
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است/ شده پيدا همانحال
خÇيلي عÇاشورا شب كÇه مÇينويسند الم عليها الس زينب دربارة كه همانطور
و مÇيرفت راه خÇيمهها بيرون ميكرد, گريه و بود مضطرب خيلي بود, ناراحت
بÇعد هسÇتي? كسي چه كه پرسيد شنيد/ نالهاي و صدايي دور از ميكرد/ مراقبت
ميكند, ناله كه است الم عليها الس زهرا فاطمة بزرگوارش, مادر صداي كه شد معلوم
را چيز همه و شد پيدا برايش تمام انقالب چون بعد شب بود/ عاشورا شب در اين
دست از را همه اقوام ساير و پسر و برادر همه, ظاهر صورت بود, داده دست از
ميكرد صبر معذلك و داشت را مصيبت مراتب نهايت و مصيبت كمال و بود داده
باطن گوش و چشم شده, صرف ملكوتي او وجود و ميرفت راه خيمهها پشت و
فقط نديد سياهي ل او شب ديد/ دور از سياهياي مرتبه يك بود, گرديده غالب او
شب است/ الم عليها الس زهرا فاطمه صداي شد معلوم كه شنيد صدايي شنيد, صدا
به و كيستي تو سياهي, اي گفت: ميآيد/ آنها به رو كه ديد سياهياي دور از دوم
به كرد اظهار د مجد ميشود/ نزديك ديد هي مجدد باز نشنيد/ جوابي ميآيي?  كجا
به هستيم زن نفر چند ما رفتهاند, همه ما مردان نداريم, محرمي ما سياهي, اي اينكه
روح به را تو گفت: ميشود/ نزديك دارد و نميشود هي توج كه ديد باز نيا/ ما سوي
بين اين در نداريم/ محرمي ما كه ميا ما طرف به كه ميدهم قسم زهرا فاطمة مادرم
احوالپÇرسي براي من هستم, زهرا فاطمة مادرت, من, گفت: و شد برداشته پرده
تمام انقالب واسطة به دوم شب ولي بود شده باز تنها گوشش ل او آمدهام/ شماها
كه بود جهت اين از بود/ كرده فراموش را عالم اين چيز همه و بدن اين از Âاص

ديد/ عالم اين در و بيداري در هم ظاهر به شد, بينا هم چشمش
پيش درگاه بان مقر و الياهللا سالكين و مÆمنين براي كه است مراتبي اينها پس
در يعني باشد/ مرتبه آن مطابق ادرا كي و چشمي بايد مرتبهاي هر در ليكن ميآيد/
استعداد مطابق و اوست مرحلة مطابق كه آنچه فقط ميبيند كه هم چشمي عالم اين
از غير است ماده عالم مال چون چشم اين يعني ميبيند, اوست افق هم و اوست
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از غير و ماديات از غير است ماده عالم مال چون گوش اين نميبيند/ را ماديات
بشنود, را ظاهري آوازهاي يعني بشنود را ظواهر بايد فقط نميشنود, مادي آواز
كار مفكره ة قو بكند ادرا ك و ببيند را باالتر بخواهد ا گر حواس/ ساير همانطور
اين با ميكند اختراع و ايجاد كه ره مفك ة قو چشم/ اين به نه ولي دارد ادرا ك ميكند,
مياندازد, كار به را فكرش بلكه نميكند ادرا ك گوش اين با نميكند, ادرا ك چشم
مدرك مطابق هم خيالي ادرا ك آن بايد ميكند خيال آنكه له, مخي ة قو در همينطور
آن ميكند ادرا ك كه قوهاي آن هم/ مدركش پس است خيالي ادرا كاتش يعني باشد
را, عاليه مراتب بخواهد و نهد فراتر پا آنجا از ا گر باشد/ خيال مرحلة در بايد هم
ديگري چشم بايد بكند درك و بكند ادرا ك را ملكوت عالم را, ملكوت مراتب
هÇمان مÇطابق اسÇتعدادش كÇه بكÇند پيدا چشمي بايد يعني كند/ پيدا اينها مافوق
خداوند چرا پس كه گفتند مشركين كه است جهت همين به باشد/ عالم آن مدركات
نÇه ظÇاهر صÇورت Á او كرد?! انتخاب پيغمبري و رسالت براي را تو جا همه از
نÇه داري, شخصيتي نه و داري زيادي اوالد نه داري, قدرتي نه داري, دارايياي
كÇه طÇايف از را وليÇد يا ميخواست خدا ا گر نداري/ چيز هيچ داري, معروفيتي
انتخاب دارد شتر چقدر و دارد پول چقدر دارد, مزرعه چندين دارد, فرزند دوازده
ابوجهل همان كه (ابوالحكم ميكرد/ معين مكه از را ابوالحكم يا و ميكرد معين و
چرا كند هدايت را ما كه بياورد ما براي پيغمبري ميخواست ا گر اضافه به و باشد)
كÇه است ايÇن بÇاشد/ مÇا مÇافوق كÇه مÇيآمد بÇايستي مالÄكه نياورد?! را مالÄكه

/ 8 Ç 9 آيات انعام, سورة /2 و 1

ي ضÔقل Hكلم لÖنا نزا Öول و ميفرمايد: ديگر جاي 1/ÂÔج ر ÔناهÖلعجل Hكلم ÔناهÖلعج Öول و ميفرمايد:
آواز آنكه تاب شما گوش نداريد, توانايي شما نداريد, استطاعت شما يعني 2, Ôر ÖماÖال
توانايي ببيند, را ملك كه ندارد قدرت اندازه آن شما چشم يا ندارد بشنود را ملك
HكلÇ م Ôن×اهÖلعج Öول و ميكنيم, نازل بشر بهصورت كنيم, نازل هم ملكي ما ا گر نداريد/
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ما ا گر ميدهيم/ قرار بشر صورت به را او باز بكنيم نازل را ملكي ما ا گر :ÂÔج ر Ôن×اهÖلعجل
بكÇند, هدايت را شما كه بياوريم عالم اين در ملكي صورت به را ملك بخواهيم
بين از نداريد/ استطاعت شما يعني ميشود/ منقضي عالم امر Âاص يعني , Ôر Öم Öاال ي ضÔقل
رفتند, بين از همه بودند موسي حضرت با كه نفري هفتاد كه همانطور ميرويد/

نداريد/ استعداد شما مردند, همه
بچة Âمث باشد, مدرك مطابق مدركه, ة قو ادرا ك آن مرحلهاي هر در بايد پس
ة وÇق در و بكÇند فكÇر را مÇوشك اخÇتراع ÂثÇم توانÇد نمي وجه هيچ به  كوچك
باشد اسباببازي كه را وساÄلي همين Âمث بايد كوچك بچة براي بياورد, مفكرهاش
آن از زيادتر است, اندازه آن در فكرش بچه آن بگيرند/ نظر در را اينها امثال يا و
ما اصطالح به است; اندازه همان به ماده عالم اين در ادرا كمان هم ما حاال نميتواند/
رعÇاع, هÇمج هسÇتيم, هيچ اال و باشيم واقع درراه ا گر هستيم راه اطفال اطفاليم,
راه در ا گر ولي بيابان, خاشا كهاي همچون وخاشا كي حيوانات ساير حيوانيمانند
انÇدازة بÇه استعدادمان و اطفاليم ما هستيم, راه اطفال هستيم, سلوك اطفال باشيم
است اين بيايد/ بشر راهنمايي, براي بايد است بشر مطابق ادرا كمان و است طفل

/3 آيه بقره, سورة /1

ايمان غيب به كه هستند اشخاصي آن مÆمنين 1, بÖيغÖالب ونÔن م ÖÆÔي لَّذين  

ا ميفرمايد:  كه
نيست, شهودي و كشف نيست, مشاهدهاي نيست, ديدي كه لي او مرحلة در دارند,
مÇيآورند ايÇمان است/ بÖيغÖالÇ ب ونÔن م ÖÆÇÔي كÇه است ايÇن نيست/ باز باطن ديدة آن
بÇه ايمان كه مشيت عالم به تا جبروت و ملكوت از غيبي عوالم غيب, بهمراتب

است/ عالم اين استعداد اين كه باشد تعالي و تبارك خداوند
پÇيدا مÇدركه ة وÇق هÇمان, مÇطابق و مÇيشود زيادتر استعداد بروند كه باالتر
نفس و او انسانيت ة قو باشد, كامل ة قو كه بايد ديگر برود باالتر كه آنجا از ميشود/
ادرا كÇات يÇعني را باال عالم ادرا كات بتواند تا باشد كمال مرحله در انسانيه ناطقة
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همينطور تا بكند اخذ و بكند كسب خودش براي را روحي ادرا كات را, ملكوتي
معراج در كه است اين بكند/ عوض هم را قوه بايد برود باالتر هرچه باال, مراحل به
يعني (براق بود, سوار براق بر هفتم آسمان تا آله و عليه صلياهللا رسول حضرت
و عقل ة قو با و ميشناخت را خود خودي و بود خود با يعني اراده) و عقل مركب
هفتمي مرتبة سلوك, عالم هفتم مرتبة يعني هفتم آسمان از ميكرد/ حركت اراده
نيست, خودي ديگر آنجا از باشد, اخفي و خفي كه هست الياهللا سال ك براي  كه
اين نيست/ اراده نيست, تدبير و عقل ديگر آنجا در نيست, تي اناني نيست, خوديتي
مÇن ديگر گفت: و ايستاد حركت از براق كه كرد حركت رفرف با بايد كه است
حضرت كه باشد كل عقل باشد, عقالني ة قو كه ايستاد هم جبرÄيل بيايم/ نميتوانم

ندارم/ راه من باال به اينجا از ديگر كرد: عرض گذاشتي? تنها مرا چرا فرمود:
پÇرم بسÇوزد تÇجلي فÇروغ پرم برتر موي سر يك ا گر

مركب كه رفرف ايستاد; بود, عقل مركب كه براق رفت? مركب چه با آنجا از
يعني بردند/ را او رفت, محبت و عشق مركب با رفت, عشق با آوردند/ بود عشق
كÇه رفت رفÇرف با آنجا از داشت, خودش به ه توج داشت, اراده و عقل آنجا تا
مثل بود فاني و نبود اراده خودش از ديگر باشد/ محبت مركب باشد, عشق مركب
دريدم را نور از حجاب هزار هفتاد و ظلمت از حجاب هزار هفتاد ميفرمايد: اينكه
احسÇاسي هيچ بودم, بيخود خود از Âاص كه رسيدم جايي به بعد و درنورديدم و
است اين بودم/ مبهوت Âاص بودم فاني نداشتم, هي توج هيچ جا هيچ به نميكردم,
كي من و هستي كي تو كه كرد ندا آورد, هوش به مرا و خورد من شانة به دستي  كه
Hتقريب بينوا, و عاجز بندة منم كه دادند من زبان به افتاد, لكنت به زبانم من هستم?

ميگويد: كه است اين يكتا/ بزرگوار خداوند تويي و مضمون اين به
نÇظرم نÇبود تÇو ديÇدار شايستة زانكه نگرم رويت به تو, از كنم وام ديدهاي
رسيد, فنا مقام به وقتي بود/ فاني خود شخصيت از گرفت, خودش از بايد آنجا
عÇوض قÇوا هÇمة مÇيشود, عوض گوش ميشود, عوض ديده رسيد, عالم آن به
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واقعي قيامت كه ميشود آشكار او براي قيامت / رض Öاال رÖيغ Ôض Öراال Ôل دبÔت م Öوي ميشود,
ه متوج وجود عالم در و شدهاند فاني خودشان از كه است موقعي آن بزرگان براي

او/ ذات مگر است نابودشدني چيزي هر : 88 آية قصص, سورة /1

ÔكÖل ÔمÖال ن مل 1 ÔههÖج و لا ا Õكهال ¾ Öي ش لÔك نيست, حق ذات از غير موجودي هيچ كه شدهاند

ار/ قه يكتاي خداي آن از كيست? آن از فرمانروايي روز آن در :16 آية غافر, سورة /2

2/ ارهقÖال د اح الÖو× هلل م ÖويÖال
در همه نيست/ ديگري تجلي حق ذات جز كه ميبيند بينا چشم با وقت آن
فاني ندارد, تي اناني خود از كس هيچ هستند/ فاني او تجلي مقابل در او, ارادة مقابل

اوست/ مال همه و ندارد مالكيتي است,
هم او ادرا كات آن ميكند كه مشاهداتي در بايد ميرود باال هرچه جهت اين از
يك است دبستان در مرحله يك است اطفال براي باز كه طور همان بشود/ عوض
از زيادتر چون ميگويند, چيزي ساده و مختصر خيلي و ميزند مثال را موضوعي
تشريح را موضوع همان رفت كه دبيرستان به رفت, كه باالتر ندارد/ استعداد آن
دبسÇتان طفل بعد ميگويند/ واضحتر و روشنتر قدري يك را مطلب و ميكنند
كه باالتر ندارد/ استعداد او اينكه براي نميگويند?! آنطوري من به چرا بگويد:
كه باشد عاليه مدارس در مهمي بسيار مبحث يك است ممكن موضوع همان رفت
يعني اينها پس بشود/ آشكار مبحث آن از حقايقي و بگيرد را او وقت ها مدت
فهمش قدر به كس "هر ميكنند: مطلب درك خودشان استعداد اندازة به هركدام

را"/ مدعا فهميده
انتظار نميتواند ميكند سير يت ماد عالم در و هست عالم اين در كه كسي پس
ببيند خودش چشم به را مالÄكه بكند, جلوه او بر وجود عالم حقايق كه باشد داشته
اين كه وقتي تا بلكه ببيند; نميتواند را اينها كدام هيچ بكند, مشاهده را جبرÄيل و

سفلي× ملكوت آن جن, كه كند مشاهده نميتواند هم را جن دارد را گوش و چشم
را آنها تا كند صرفنظر يت ماد از قدري يك بايد ببيند/ نميتواند هم را او است
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وظايف مختلفه مراحل در و مرحله اين در وقت آن نميكند/ مشاهده اال و ببيند هم
شعور هيچ ندارد, عقل هيچ Âاص بچه ميشود, متولد كه ل او انسان دارد/ تكاليفي و
گÇوسفند آنكه دليل به است بيشتر انسان بچة از حيوان بچة شعور و عقل ندارد/
و ميترسد ببيند را گرگي ا گر شد متولد كه ل او همان ميشود, متولد او بچة وقتي
هيچ و بگيرد دستش به بيايد جلويش ماري است ممكن انسان بچة اما ميكند, فرار
را پاهايشان كثافات دفع وقت در Âاص كه هستند حيوانات از بعضي نشود/ ملتفت
ÂÇاص است ممكن انسان بچة ولي برسد پاهايشان به مبادا كه ميكنند دور هم از
عقل Âاص نميفهمد, آنكه براي بكند; آلوده كثافت به هم را دستش و نكند درك
جايي به انسان همين ولي است حيوانات ساير عقل از پايينتر مرحله آن در او
در مÇيشود پÇيغمبر مÇيگويند, او بÇه انمل¹ لودنوت معنويت مراحل در كه ميرسد
آسمانها به و ميكند تهيه موشك كه ميشود گاهي هم ظاهري مراحل در معراج/
تا كرد نمو كرد, رشد كرد, ترقي عقلش هي است, بچه همان اين ميرود/ فلك به و

رسيد/ مقام آن به
كÇه تكÇليف مرحلة تا است/ مرحله آن مطابق ادرا ك مرحلهاي, هر در پس
پيدا برايش مرحله آن در ديانت و انسانيت وظيفة اولين تكليف, مرحلة در رسيد
براي و قمري سال پانزده مرد (براي سالگي نه يا باشد سالگي پانزده كه ميشود
قÇرار او بÇر شÇرعيه تكÇاليف اينجا از شمسي)/ نه قمري, تمام سال نه هم دختر
انجام را وظايف و بكند كوشش ا گر بكند, مراقبت ا گر موقع آن در حاال ميگيرد/
اسالم مرحلة از يعني برساند خودش قلبي مراحل به را خودش بتواند اينكه تا بدهد
يك كÇه هست گÇاهي يا ميشود/ پيدا برايش حاالتي اينجا بشود, وارد ايمان به
مثل ندارد, عالم اين به ه توج Âاص كه ميشود پيدا او براي جذبهاي حالت مرتبه
عالم اين به هي توج Âاص كه بودند ل كÔمَّ مÆمنين و عرفا بزرگان از بسياري اينكه
حضرت زمان در كه بهلولي بهلول, مانند داشتند جنوني و جذبهاي حالت نداشتند,
آنطÇور حضرت آن دستور به ميگويند: بعضي بود/ الم عليهالس جعفر موسيبن
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آنÇها كÇه مÇطالبي يعني بگويد هارون به را حقايق اينكه براي ساخت را خودش
جنون حال ديگر اينها كه بود آنطوري خوب, ولي بگويد/ آنها به نبودند راضي
نه البته دارند/ جنون حال ايمان مراحل در كه اشخاصي و عامري قيس يا و داشتند
از را انسان و است انسانيت و عقل خالف بر Âاص جنون اين چون ظاهري جنون
در است هم گاهي است/ عقل مافوق ميگوييم, ما كه جنون آن ميكند, دور عقل
هم اين ميآورد, جا به را دستورات و اعمال و ميزند قدم تكليف مرحلة و مرتبه
مقام به اينكه براي است زيادتر او ظاهري سلوك و او ظاهر حال كه است طوري يا
منظور مقام به و بگذارد باالتر قدم اينجا از بتواند اينكه براي و برسد كماالتي و
كه مستحباتي مثل يعني ميگويند, نوافل قرب را قرب اين برسد/ كمال به تا برسد,
در قÇرب است/ الزمتر جذب ميزند قدم بيشتر سلوك در چون ميآورند/ جا به
حالت همان در كه هست هم گاهي و ميگويند, نوافل قرب اصطالح به را سلوك

/GورÔكاف زاجÔها م كان أسك Öنم ونÔب ر Öشي رارÖباÖال انَّ كه است بيشتر شوق و جذبه حالت هم,

باشد/ زنجبيل با آميخته كه بنوشانندشان جامي آنجا در :17 آية /1

شراب 1/ÂبيجÖن ز زاجÔها م كان Hأسك فيها ن Öوق ÖسÔي و دهر: سورة در ميفرمايد Gبعد  كه
در محبت و عشق حالت يعني زنجبيلي شراب ميخورد, زنجبيلي شراب و طهور
است اين از غير هست, قرآن در كه شرابي آن كه ميدانند همه البته است/ زيادتر او
مÇولوي بÇاز كÇه طÇور هÇمان مÇيگويند/ شراب را اسمش دنيا اين در امروزه  كه

ميفرمايد:
را عÇÇيسي امت مÇÇر مÇÇخموري بÇÇÇÇادة آن

را يÇاسين امت مÇر مÇÇنصوري بÇÇادة ويÇÇن
باده اين از خمهاست باده آن از خمهاست

را ايÇن نÇچشي هÇرگز را خÇم آن نشكني تا
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/15 ص الهيه, جذبات /1

بÇاشد سÇحر بÇه اغÇلب باشد ا گر حالت اين
را1 بÇالين و بسÇتر او انÇدازد, بÇر كÇÇه را آن

شÇراب دارد: مÇرتبه سÇه كÇه است شÇرابÇي ايÇن مÇحبت, شراب شراب, اين
است/ فرموده ذ كر اتي هل سورة در كه طهور شراب و كافوري شراب زنجبيلي,
او و باشد زيادتر آن در محبت و عشق حالت كه است آن چيست? زنجبيلي شراب
را اين برساند, كمال به را او و باشد داشته غلبه سلوك بر محبت و بكشاند زودتر را
فراÄض/ قرب اين و است نوافل قرب آن عرفا اصطالح در ميگويند/ فرايض قرب
اينكه براي است نقص سالك براي الهي جنون حالت آن است درست است, قرب
ولي بÇرسد مÇنظور كمال به و باشد داشته مشاهداتي و ببيند را جا همه نميتواند
الياهللا/ سال ك براي نوافل قرب از است كاملتر باشد فراÄض قرب كه جذبه حالت
دارد عÇالم ايÇن بÇه ه وجÇت و است بÇرقرار يتش ماد انسان كه وقتي تا طرفي از و
بايد و برسد منظور كمال به و بشود ناÄل باال عالم به كه باشد داشته انتظار نميتواند
و عليه اهللا صلي ما پيغمبر بين فرق كه است اين برساند/ را او كه باشد جذب حالت
كÇه اينجاست الم, عليهالس و آله و نا نبي علي كليماهللا, عمران بن موسي بين و آله,

دَّسق ÔمÖال وادÖالب نَّكا كÖيلÖعن ÖعلÖاخف رسيد: ندا برود طور كوه به ميخواست وقتي موسي

/12 آية طه, سورة /2

دنيا, و زن به كردهاند تفسير بعضي كه را خودت نعل دو را, خودت كفش ,2 ويÔط
و اوالد و زن گفتهانÇد: بعضي اوالد; و زن گفتهاند: بعضي بينداز/ را دارايي و زن
و شد د مجر بايد وقت آن در يعني بينداز, را خودت كفش دو و نعل دو اين دارايي,

رسيد/ قرب مقام به
ايÇن است شرط را چيز هر ديدن بÇÇبين را مÇÇجرد شÇÇو مÇÇجرد رو

طور كوه به كه شود اليق تا بشود ماديات از د مجر بشود, د مجر عاليق از بايد
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هستم/ يكتا خداي من :30 آية قصص, سورة /1

اخÇبار در ولي /1 Ôهالل ا Çن ا âينا شنيد درخت از كه شبي آن يا بشود/ اهللا كليم و برسد
مقام آن در يعني بشود عرش وارد ميخواست كه موقعي ما پيغمبر است رسيده
به كفشت همان با رسيد: ندا بكند را كفشش خواست بردند, را او كه عشق باالي
است ظاهر منظور نه حاال ماست/ عرش افتخار باعث تو كفش گرد كه بيا ما عرش
دنيا به ه توج حال, عين در تو يعني است; ني معي جاي عرش و داشت كفشي  كه
دارايÇي به ه توج باش, داشته اوالد به ه توج باش, داشته زن به ه توج باش, داشته
عين در كه است اين جسماني و روحاني معراج معني باش/ هم ما با و باش داشته
مقام به و شد ناÄل معراج مقام به آن عين در داشت, زن به و دنيا به ه توج [اينكه]
قدم با چون آله, و عليه اهللا صلي د محم كه بود اين موسي با فرقش رسيد/ حضور
آن مÇورد داد دست از را خÇودش انÇانيت و رسÇيد منظور كمال به و رفت عشق
خودي رسيد: ندا بود, خودش به هنوز چون الم الس عليه موسي ولي شد واقع خطاب

كه: بيا بعد بگذار را دنيوي تعلقات بگذار, را تت اناني بگذار, را خودت
زن سÇو يك و مÇيانه از تÇو بÇÇرخÇÇيز زن سو, يك و نشسته پسرت سو يك
سوزن يك جهان زامال ك داشت چون پÇريد افÇال ك بÇÇر نÇÇتوانست عÇÇيسي
بعضيمينويسندكهعيسيوقتيخواستواردآسمانبشوديكسوزنهمراهش
معلوم آوردهاي? چه براي را سوزن اين تو گفتند: و كردند تفتيش را او مالÄكه بود,
را آن كÇه عÇالقهمندي خÇودت پيراهÇن به يا داري عالقه سوزن به هنوز ميشود
بÇردند/ آسÇمان به و باال عالم به را او انداخت, را سوزن باالخره برگرد/ بدوزي,

رسيد/ كمال مقام به تا برداشت آنجا در را تعلقات بايستي مقصود

/143 آية اعراف, سورة /2

كه گفتهاند بعضي هرچند 2/ كÖيل ا ÖرÔظÖن 

ا ني را ب ر كرد: عرض موسي حضرت يا
ولي نيست رÅيت قابل خداوند كه ميدانست خودش ميدانست, خودش را اين
ما اينكه به كردند اصرار و بودند او با كه نفري هفتاد آن به آنها, به كه خواست
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تا ببينيم هم را او بايد شنيدهايم را صدايش اينكه عالوهبر ببينيم, را خدا ميخواهيم
چه هر نيست/ رÅيت قابل خداوند كه بدهد نشان ميگويي راست تو كه كنيم باور
آنها خاطر براي باالخره نداريم/ قبول ما گفتند: نيست رÅيت قابل خدا كه فرمود
خودش انانيت هنوز چون نه, گفتهاند: بعضيها ولي / كÖيل ا ÖرÔظÖن 

ا âني را ب ر كرد: عرض
بوده, مني ميشود معلوم بنمايان/ من به را خودت , âني را ب ر كرد: عرض بود باقي
ندا بنمايان/ من به را خودت خدايا, گفت: كه بود اين داشته خوديتي داشته, تي اناني
ميشود ما ظهور وقتي نميشود, ما ظهور يعني نيستيم/ ما هستي تو وقتي تا رسيد:

/143 آيات اعراف, سورة /3 و 2 و 1

تا يعني ديد نخواهي هرگز تراني1: Öنل قال برود, بين از تو انانيت بروي, بين از تو  كه
بÇبيني را مÇا ايÇنكه اليÇق داري را خودت خوديت و هستي خودت با كه موقعي
بÇراي حÇاال كÇن نگÇاه ولي تراني2: ف Öو سف Ôهكان م تقرَّ Öاس ن اف لبلجÖا الي ÖرÔظÖان ن ل×ك و نيستي/
مقاومت بتواني ا گر ميشود پيدا آنجا در بارقهاي يك كوه, به كن نگاه امتحان,
تمام اينها البته است, رسيده اخبار در كه ديد/ خواهي مرا كرد مقاومت كوه و بكني
در ديÇد مرتبه يك كه است رسيده است, اخبار ظاهر اين دارد, رموزي و اسرار
اال و باطن چشم به كرد مشاهده را ملك زيادي جمعيت و شد شكافته ل او آسمان

و كردند محاصره را او دور و او طرف به آمدند كه ندارد, احاطه كه ظاهر چشم اين
است? خبر چه گفت: و شد مرتعش مرتبه يك هستند/ مشغول خدا تسبيح به همه
در شد, باز در ديد د مجد باز است/ لش او هنوز كن صبر گفت: او به مالÄك از يكي
ميآيند/ كدام هر همينطور ميرسد, عرش تا كه زيادي ه عد شد, باز دوم آسمان
جبرÄيل بكند/ تهي قالب بود نزديك كه بهطوري شد غالب او بر زيادي وحشت
كه ديد را شعلهاي ديد, را بارقهاي مرتبه يك هنوز, كن صبر هنوز, كن صبر  گفت:
وقت آن :3Hقع يص مÔوس× خرَّ و كه است جهت اين به گرفت, فرا را عالم همه اينكه مثل
بين از هم نفر هفتاد آن و نماند باقي اثري هم كوه از و افتاد بيهوش افتاد, بيهوش
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به را خودت يعني âني را گفت: و بود هنوز او انانيت اينكه براي چه? براي رفتند/
طور اين وقتي تا ببينم/ را تو دارم ميل و تو مقابل در هستم كسي من بنماي, من

ري× Öسا الَّذي حانÖب Ôس ميفرمايد: كه بود اين مافرقش پيغمبر ولي نميشود/ ديده هست
Ôميع السَّ وÔه Ôنَّها نا آيات Öنم Ôهي رÔنل Ôهل ÖوناحÖك بار الَّذي ي ÖصالقÖا د ج Öس مÖال يال رامحÖال د ج Öس مÖال ن مÂÖيل ه دÖب ع ب

/1 آية اسرا¾, سورة /1

خÇود بÇه است اشÇاره گÇفتهانÇد را ضميرش مفسرين از بعضي را, Ôنَّها كه 1/ Ôير صÖالب
بصير, و است سميع خدا بصير/ هم و بود سميع هم كه رسيد جايي به يعني پيغمبر/
سير را خودش بنده كه خدايي آن است, پا كيزه و پا ك بصير/ و است سميع هم او
از را تش اناني آله, و عليه اهللا صلي د, محم بود, داده دست از را انانيتش او يعني داد
بÇردند, را او حÇضور, مقام به بردند را او بفرماييد/ گفتند: آمدند بود/ داده دست

بود/ اين موسي با حضرت آن فرق كرد/ سير نه, سيردادند,
با نيست ممكن است همه مافوق چون خداوند ظاهر, مرحلة در كه است اين
اين تنها نه گفتيم كه همانطور بكند/ ادرا ك چشمها اين شود, ديده چشمها اين
ه وÇق چشÇم است, خÇيال عالم مطابق خيال چشم همينطور هم خيال چشم چشم,
است, مÇلكوت عÇالم مÇطابق مÇلكوتي چشÇم است, ره فكÇم عÇالم مÇطابق مفكره
را, مقام آن بكنند درك بتوانند كه نيستند اليق همه پس جبروتي چشم همينطور
به نميتواند و را او نميكند درك ديدهها اين , صارÖب الÖا Ôك ر ÖدÔي وÔه و ÔصارÖب الÖا ÔهÔك ر ÖدÔت ال  كه

گفتيم: كه شعري همان باز كه همانطور برسد/ مقام آن
نÇظرم نÇبود تÇو ديدار شايسته زانكه نگرم بهرويت تو از كنم وام ديدهاي

طÇور هÇمين بÇايد بكند/ مشاهده را غيبيه انوار كه نيست آن اليق چشم اين

ÔصارÖب الÖا ÔهÔك ر ÖدÔت ال ميفرمايد: كه اينجاست كند/ پيدا لياقت بعد تا برود بين از انانيت

/103 آية انعام, سورة /2

نميكند ادرا ك را او ظاهر هاي چشم و ديدهها 2, ÔبيرخÖال Ôاللَّطيف وÔه و صارÖب الÖا Ôك ر ÖدÔي وÔه و
چÇون مÇيكند/ درك را هÇمه او : ار بÖص×  Öاال Ôك ر ÖدÔي وÔه و ميكند/ ادرا ك را همه او ولي
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مادون ولي است ه متوج را همه و مادون به نسبت دارد احاطه مافوق و است مافوق
تÇا كند پيدا هاي حاس و ه قو و كند پيدا چشمي او مطابق بايد باال, به ندارد احاطه
از بزنطي از كافي در ان يâم× Öاال قÄا بحق× ÔوبÔلÔقÖ ال ÔهÖت أ ر هست, حديث كه همانطور كه برسد/
حÇضرت كÇه مÇيكند روايت Çالم ليهالسÇع صÇادق حÇضرت از موصلي ابوالحسن

است/ احبار آن جمع و ميگويند را يهود دانشمند حبر و مهمله حا¾ با /1

ق×ال ? بَّك ر تÖيأ ر Öله , نâني م ÖÆ ÔمÖال رâي×اأمي ق×الف الم, ليهالسع نâني م ÖÆ ÔمÖال رâميأ اءلي× 1 ÕرÖب ح ¾ج×ا ميفرمايد:

ار بÖص×  Öاالب ÔونÔيÔعÖال ÔهÔك ر ÖدÔت ال× , كلÖي و قال بَّك? ر تÖيأ ر فÖيكف فقال /Ôه رأ Öمل Hب ر ÔدÔب Öع أ ا كن Öمل , كلÖي و

/ 6 حديث الرÅي¹, ابطال باب كتابالتوحيد, كافي, لاصول او جلد در #

حضرت/ خدمت ميآيد يهود دانشمندان از بÖري ح #/ مانâي Öاال قÄا بحق× ÔوبÔلÔقÖ ال ÔهÖت أ ر Öنل×ك و
اميرالمÆمنين يا كرد: عرض ميگفتند/ كه آنچه يعني بود اين حضرت معمول لقب
خÇداي آيÇا مÆÇمنان, امÇير اي گفت: كرد/) خطاب اميرالمÆمنين حبرهم آن ( كه
عبادت نديدهام كه را خدايي من تو, بر واي فرمود: حضرت ديدهاي? را خودت
تو مگر تو, بر واي ميفرمايد: ديدهاي?! چگونه كرد: عرض ديدهام/ البته نميكنم,
ايÇن به : ان يâم× Öاال قÄا بحق× ÔوبÔلÔقÖ ال ÔهÖت أ ر ل×كن و ميشود/ ديده چشم همين با ميكني خيال

ميبينند/ را او ايمان حقيقت به دلها نميشود, ديده چشم
حضور در گفت: كه ميكند نقل پدرش از سنان بن عبداهللا مضمون همين به باز
, ج ار الÖخو× ن م ÕلÔج ر هÖيلع لخدف بودم, باقر حضرت يعني الم عليه الس جعفر ابي حضرت
̧ داه ش× Ôمب ÔونÔيÔعÖال Ôه رت Öمل بلي ق×ال ? ÔهتÖي أ ر هل ق×ال , تع×الي× اهللا ق×ال ? ÔدÔب Öع ت ¾ Öي ش أيَّ , رفÖعب×اجا ي×ا Ôهل ق×الف

ÔهبÇ Öش Ôي ال× و  اس ÇالÖحو× ب Ôك ر ÖدÔي ال× و ي×اسقÖالب Ôف رÖعÔي ال× ان يم× ء Öاال قÄا بحق× ÔوبÔلÔقÖ ال ÔهÖت أ ر Öنل×ك و ار بÖص× Ñ Öاال

ج رخف ق×ال وÔه ×الا ل×ه ا ال× Ôاهللا كذ×ل ه مÖكÔح âفي ÔورÔجال×ي ال×م×اتعÖالب Õوف ÔرÖع م ي×ات Öاالب Õوف ÔصÖوÔم اس×النب

/5 حديث الرÅي¹, ابطال في باب كتابالتوحيد, كافي, لاصول او جلد ##

از مردي كه ميكند نقل پدرش از عبداهللا ##/ Ôهتال س× ر ÔلعÖجي ÔثÖيح ÔملÖعا Ôهللاا : ÔولÔقي وÔه و ÔلÔج الرَّ
را چÇيز چÇه تو آيا جعفر, ابا اي كرد: عرض رسيد باقر حضرت خدمت خوارج
ديدهاي را خودت خداي آيا كرد: عرض را/ خدا فرمود: حضرت ميكني? عبادت
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او چشم اين چشم, اين به نه ولي ديدهام بله بله, فرمود: حضرت ميكني? عبادت  كه
: ي×اسقÖالب Ôف رÖعÔي ال× ميكنند/ زيارت و ميبينند را او ايمان حقيقت به ها دل نميبيند/ را

و است/ رÅيت قابل و ماست مثل هم او بگوييم كه نميشود شناخته كردن قياس به
هÇيچ : اس×النÇ ب Ôهب ÖشÔي ال× و نميشود/ ادرا ك ظاهري حواس اين به :  اس بالÖحو× Ôك ر ÖدÔي ال×
وصف خودش آيات واسطه به بكنيم/ مقايسه بخواهيم ما كه ندارد مردم با شباهتي
كÇه را او مÇا يÇعني / ال×م×اتعÖالب Õوف ÔرÖع م ميشود: شناخته خودش آيات به يعني شده
اينها كه او مصنوعات او, مخلوقات موجودات, راه از الهي, آيات راه از ميشناسيم
به اال و ميكنيم درك راه آن از ما شأنه, حقتعالي وجود بر دال هستند آياتي همه

نميرسيم/ او حقيقت
دريا قعر به خس رسد ا گر پÇي برد خرد ذاتش كنه به

هÖيلع ع ض Ôو Öول ك Ôر صب و ÔهÖعب ÖشÔي Öمل ÕرÄط×ا كبÖلق لك أ Öول مآد نÖاب يا است: قدسي حديث باز يا

ÔسÖم الشَّ ه ه×ذ ف Hقاد ص× تÖنÔك Öناء ض ÖرÑ Öاال و ات م×و× السَّ وتÔكلم ا م× هب ف رÖعت Öنأ ÔدâريÔت و Ôاه×طغل ̧ رÖب اء Õق Öرخ

صÇادق حÇضرت از و او چگÇونگي در گÇفتن سÇخن از نÇهي بÇاب كÇتابالتÇوحيد, كافي, لاصول او جÇلد #
/ 8 حديث است, شده روايت الم عليهالس

اي مÇيفرمايد: خÇطاب تقÔول/# ا كم× وÔهف نÖه×ا م كÖينÖيع Ñ الÖمت Öنأ ت Öر دق Öن اف مخلوقاته Öنم ÕقÖلخ
بخواهÇد گوشتخواري مرغ يك ا گر كه است اندازهاي يك به تو دل آدم, فرزند
بÇه تو چشم نميشود, سير كه است كوچك قدر اين يعني نميشود, سير بخورد
گرفته جلويش فوري بيندازند رويش پارچهاي كوچك تكه يك كه است اندازهاي
مÇلكوت كÇه داري مÇيل گÇوش هÇمين با و چشم همين با تو نميبيند/ و ميشود
كوچكي اين به دل اين كوچكي, اين به چشم اين يعني ببيني?! را زمين و آسمانها
هÇم را چشÇم كÇرد, عÇوض را دل بايد برسد?! عاليه مراتب به كه ميتواند چطور
بكن خورشيد به نگاه تو ميگويي راست ا گر ميفرمايد: كه است اين كرد/ عوض
ببيني را او واقعيت و او كه ميتواني ا گر ببيني? را او حقيقت ميتواني آيا ببين

داري? عايي اد چه ديگر اال و ببينم را خداوند دارم ميل من كه بكن ادعا
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قÇابل نÇيست, رÅيت قÇابل ظÇاهر صورت اينكه به ميكند داللت اينها پس
را او تجليات او, جلوات و او آيات ميكنند, مشاهده كه هم آنهايي نيست/ مشاهده
اثÇر بÇر هÇم آن مÇيشود/ ظهوراتي آنها براي و ميكنند مشاهده عاليه مراحل در
بÇيشتر مشاهدات بشود زيادتر كماالت چه هر يعني خودشان, وجودي  كماالت
دست معراج در آله, و عليه اهللا صلي پيغمبر, براي كه تام فناي مقام به تا ميشود

نيست/ ر ميس كسي هر براي اال و رسيد حضور مقام به وقت آن داد,
مÇيان در است/ مÇختلف اقÇوال خÇدا, ديÇدن ديÇدن, يعني هم رÅيت درباره
رÅيت نÇيست, مÇمكن رÅيت كÇه است اين معتقدند شيعه كه آنچه البته مسلمين
معتزله سنت, اهل ميگويند, بيشتر كه آنچه عالم/ آن در نه و عالم اين در نه خداوند
در نه بلكه نميشود ديده عالم اين در كه ميگويند هم معتزله هستند, همينطور هم
ولي ميشود ديده آخرت عالم در اينكه به معتقدند اشاعره عالم/ آن در نه عالم اين
بگوييم باشد, روبرو بگوييم ما يعني ندارد هم جهت و نميشود ديده عالم اين در
كه همانطور ميشود/ ديده جهات همه در نه, باشد, طرف آن يا باشد طرف اين
جهات/ همة جاها, همه در همينطور ديد, خودش مناجات در شب آن در موسي
قابل كه مرÄي آن Áاو كه است اين ديدن شرايط و رÅيت الزمه عالم اين در چون
ديده باشد نزديك خيلي ا گر نباشد/ هم نزديك خيلي نباشد, دور خيلي است رÅيت
را خÇودش چشÇم پÇلك پشت را, خÇودش مژه انسان چشم كه مژه مثل نميشود
هÇمينطور است/ نÇزديك خيلي اينكه براي نميبيند را خودش ابروي نميبيند,
بايد پس نيست/ رÅيت قابل ,Âمث باشد دور فرسخ سه ا گر باشد, نبايد هم دور خيلي
لطيف خيلي بايد نباشد/ سر پشت باشد, بيننده مقابل بايد آنكه ديگر باشد/ بين بين
در بÇتوانÇد آنكه ديگر دارد/ كه تامي لطافت واسطه به نميبينيم را هوا ما نباشد,

باشد/ مرÄي به محيط رÅيت,
يÇعني راÄي آن بايد كه هست رÅيت براي كه است شرايطي بعض اينها پس
را اطرافش تمام ميبينم, وقتي من يعني مرÄي/ به كند پيدا احاطه ميبيند كه  كسي
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يعني خدا, براي است نقص اين ببينيم عالم اين در بخواهيم را خدا ا گر اما ميبينم/
اينهاست/ مافوق او ولي است, شده او محيط ما چشم ديد چون شدهايم محيط ما

نيست/ رÅيت قابل عالم اين در وجه هيچ به پس
هÇم مشÇبهه را آنÇها كÇه هسÇتند سنت اهل از ديگر دستة يك كه اميه كر باز
به معتقدند ا كثرشان آنها نمودهاند, تشبيه بيشتر را خدا حقيقت در چون ميگويند,
در بگويند كه ها اشعري مثل اينكه نه مقابل, در ولي ميشود ديده آخرت در اينكه
ديگر دسته يك و ميگويند هم ه جهمي را آنها كه اميه كر از دسته يك جهات/ همه
به معتقدند اينها كه مرجÃه دسته يك هستند/ مشبهه از هم آنها كه ه حشوي هستند هم
كه ميگويند آنها از ه عد يك است عجيب حتي ميشود/ ديده هم عالم اين در اينكه
بزنيم, او به دست ميتوانيم يعني ميشود هم مالمسه ميشود ديده برآنكه عالوه
از دور اندازه اين كه بشنويم را او بوي كه ميتوانيم بشنويم, را او صداي ميتوانيم
مÇانند بÇبينند ميتوانÇند هم كفار كه ميگويند هاي عد يك حتي افتادهاند/ حقيقت
ما ا گر Hواقع كه هست سنت اهل در عجيبي عقايد و نميشناسند/ ليكن مÆمنين,
بكÇند/ نÇميتوانÇد خÇيال را چيزها طور اين خداوند براي عاقلي هيچ بكنيم دقت
ما را اينها ه, حشوي مانند يا اميه كر مانند را آنها از ه عد يك كه است جهت بههمين
صفاتي همانطور و انسان به كردهاند شبيه را خدا كه آنهايي يعني ميگوييم, مشبهه
قاÄل هم خدا براي پيري, و جواني آنها, امثال و رويت از هست انسان براي  كه
اينكه واسطه به دارند را كفار حكم حقيقت در كه ميگويند مشبهه را اينها و شدهاند
با كه است اين است حقيقت كه آنچه ولي است/ شركي نوع يك يعني است شرك
تا برسد/ باال عالم به انسان نيست ممكن ماديت و ظاهر صورت اين با و چشم اين
بههمين ما چشم است منحصر و داريم ه توج و ميكنيم غور ماده عالم در كه وقتي
نÇابيناست; هÇم چشÇم آن و است كر گوش آن گوش, همين به ما گوش و چشم
قال Gصيرب ÔتÖنÔك Öدق و اعÖمي تني Öر شح مل ب ر قال كه ميفرمايد كه همانطور آنكه بهدليل
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بÇينا مÇن آنكÇه حÇال و كÇردي محشور نابينا مرا چرا من, پروردگار اي گويد :125 Ç 126 آيات طه, سورة /1
گشتي/ فراموش خود امروز ميكردي فراموش را ما آيات تو همچنانكه گويد بودم/

1/ تÔنÖسي× م ÖويÖال كذلك و نسيتها ف اتÔنا آي× كÖتتا لك  كذ×
و قÇلب چشم و ايماني چشم آن برداريم خداوند از كه ه توج اينجا در يعني
حقايق و ميرود بين از بينايي و ميشود كور بصيرت چشم ميرود/ بين از بصيرت
آن بايد نميشود/ مشاهده او براي كدام هيچ اينها باالتر, و ملك از ملكوت عالم
و اال بكنيم مشاهده را الهي بزرگ آيات و ببينيم را ماملك اينكه تا كرد باز را چشم
Õوف ÔصÖوم همانطور, يعني ان يâم× Öاال قÄا بحق× ÔوبÔلÔقÖ ال ÔهÖت أ ر ميفرمايد: اخبار كه همانطوري
مشاهده را او عالمات ميكنيم, مشاهده را او آيات يعني , ال×م×اتعÖالب Õوف ÔرÖع م , ي×ات ÖÐاالب
و د محم علي همصلالل) بفرستيد/ صلواتي ببينيم/ را او ظاهر چشم به آنكه نه ميكنيم,

د) محم آل
اين بيشتر ما بزرگان ولي است, شده ذ كر اختالف به باره اين در هم اخبار و
را او ايمان حقيقت با دلها : ان يâم× Öاال قÄا بحق× ÔوبÔلÔقÖ ال ÔهÖت أ ر كه كردهاند تأ كيد را قسمت
جلوه اين كه او براي ميشود مسلم كه طوري به ميبيند را واقعيت يعني ميبينند,
نيست رÅيت قابل و نميشود محاط باريتعالي ذات آن خود حاال است/ خدايي
امÇام, ظÇهور و تجلي جمله از ميشود/ پيدا او جلوات او, جلوههاي ولي ما براي
بÇاقر است/حÇضرت رسÇيده اخÇبار در مÆÇمن دل در امÇام ظÇهور كÇه هÇمانطور
¹Ã âضي ÔمÖال سÖم الشَّ نم Ôر وÖنا الÖمÆمن بÖلق âفي ام م× Ñ Öاال ÔورÔنل اهللا و اباصالح, يا ميفرمايد: الم عليه الس

/ جل و عز نوراهللا الم عليهمالس االÄم¹ ان باب كتابالحج¹, كافي, لاصول او جلد #

خورشيد از است روشنتر مÆمن دل در امام نور كه قسم خدا به #, النَّه×ار ط س و في
ايÇنصورت بÇه كه است الهي جلوة همان اين چيست? اين روز/ وسط در تابان

ميشود/ مشاهده
بÇوده هم ظاهر مراتب در كه ديد را ستاره ابتدا الم الس عليه ابراهيم حضرت
ابراهيم حضرت براي سلوك مراتب در روحي, مراتب در و معنوي مرحله در ولي
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خداست, او كرد خيال شد, كوچكي جلوه يعني بود/ ستاره شكل به آن جلوه ابتدا
جلوه اين نه, كه ديد ولي است آن كرد خيال كرد, باور است/ آن حقيقي جلوه آن
كرد/ تغيير خدا ذ كر در ادمان و مداومت و مراقبت اثر بر و رفت تجلي اين رفت,
نور اين كه كرد خيال باز شد/ روشنتري جلوه شد, ماه به تبديل و رفت جلوه اين
بÇين از تي دÇم از پس ديد بعد هم جلوه اين است/ آن اوست, مقصود كه حقيقي

/76 آية انعام, سورة /1

دوست مÇن ميكند غروب كه را نوري اين 1, لينفĤال ب حÔا ال گفت: شد/ زاÄل رفت,
جÇلوه نيستند/ من مقصود و مقصد كه ميشود معلوم اينها ماه, نه ستاره, نه ندارم/
امام نور همان كه ديد را خورشيد باشد/ شمس ظهور كه باالتر خيلي شد ديگري
صورت به خورشيد, نور به امام نور است شده تفسير كه او, دل در است شده تجلي
بÇاز و است هÇمين اصÇلي نÇور بÇاز كه كرد خيال وقت آن ميبيند/ خورشيد نور
هم اين كه فهميد كرد, غروب هم اين ديد كرد, خدا ياد در و منظور آن در مداومت

آفÇريده را زمÇين و آسÇمانها كÇه آوردهام كسÇي سÇوي بÇه روي اخالص روي از من :79 آية انعام, سورة /2
است/

2/ ض ÖراÖال و ات م×و× السَّ رطلَّذيفل جÖهي و ÔتÖجَّه يونا فرمود: نيست/ اصلي مقصد و اصلي نور
اللهي علي خداست, علي اينكه به شدهاند قاÄل كه اشخاصي بعض كه است اين
جلوة است/ همان كه كردند خيال ديدند جلوهاي مقام اين در اÄمه, ساير يا شدهاند,
بÇن د محم يا است/ همين نيست و هست چه هر گفتند: قلبشان در ديدند را علي
الم عليه الس صادق حضرت يصين ص خ و نزديكان از الخطاب ابي به مكني مقالص
مÇدينه شÇهر بيرون به رفت بود, هدايت و دعوت مأمور حضرت طرف از بود,
حÇتي و ميكرد/ دعوت د محم بن جعفر خدايي به را مردم و زد چادر زد, خيمه
خانة دور كعبه, خانه به بكنيد طواف ميخواهيد وقت هر چيست? مكه ميگفت:
او خÇانة دور است, آن حÇقيقي طÇواف كÇنيد/ طواف دور هفت د محم بن جعفر
كÇردند, ر غيÇت و كردند احضار را او حضرت دادند/ حضرت به خبر كنيد/ طواف
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ايÇنطور مÇن كÇرد: عÇرض ميگويي!? كه چيست ها حرف اين كه كردند د تشد
مÇن آنچه و بگويم, اين از غير نيست هم ممكن و نفهميدم اين از غير فهميدم,
گمان ديد كه را شمس نور مرحله آن در يعني كرد اشتباه حاال است/ اين فهميدم

است/ آن واقعي نور  كرد
رفت هم او بود/ الم عليه الس عسكري حسن امام اصحاب از حاتم بن فارس يا
بÇه خبر عسكري/ حسن امام خدايي به را مردم كرد دعوت و سامره شهر بيرون
كÇه چÇيست حÇرفها ايÇن فÇرمودند: احÇضار را او حÇضرت بÇاز دادند/ حضرت
نفهميدم, چيزي اين از غير من گفت: كرد, عرض طور همين هم او باز ميزني?!
كÇردند مÇنع را او حÇضرت چه هر تويي/ نيست و هست چه هر كه ميدانم فقط
هر كه فرمودند و كردند لعن را او حضرت كه است اين نداد/ گوش نكرد, اطاعت
او Á او ايÇنكه بÇراي مÇيشوم/ او براي بهشت ضامن من رابكشد فارس كه  كسي
امام الوهيت به معتقد كه ميشد هاي عد يك كردن گمراه باعث هم ظاهر صورت
ايÇنكه براي ميشد, دشمنان عداوت تشديد باعث هم و ميشدند عسكري حسن
واجب قتلش فرمود: حضرت جهت اين از ميكنند/ خدايي عاي اد اينها ميگفتند:
او براي بهشت ضامن من بكشد را فارس كه هر فرمود: و بكشند/ را او بايد و است
و خريد ساطوري و رفت بود, حضرت خدمت در جنيد است رسيده كه ميشوم/
سر به زد را ساطور و ايستاد در دم آمدند بيرون مردم كه نماز از بعد مسجد در شب
مÇردم هÇمانطور و نÇفهميد كسي بود تاريكي در كه بهطوري انداخت/ و فارس
خدمت آمد نفهميد/ كس هيچ كشتند/ گفت: هم جنيد كشتند; را او كشتند,  گفتند:
فرمودند: كردم/ را كار اين كه كرد عرض الم, عليهالس عسكري حسن امام حضرت

ميشوم/ تو براي بهشت ضامن من
بÇود/ اشÇتباهات همين واسطه به شدند منحرف كه هم راست راه از مقصود,
الهÇي جلوه عين نور اين كردند خيال يا شد پيدا برايشان غروري اينكه بهواسطه
از كه بود مراتبي اينها كه درصورتي شدند/ قاÄل شخصيتي نيز خود براي و است
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كه است اين بروند/ خدا سوي به رو و بگذرند اينها همه از بايد كه بود سلوك منازل
در و عبادت موقع در Hمخصوص بگيرد/ نظر در نبايد را خدا از غير دل, در مÆمن
را آنها بايد باشد/ الم عليهمالس هدي ه مÄا به ولو است شرك حق غير به ه توج نماز,
خانه بايد و خداست مال دل ندهيم/ راه را او غير دلمان در ولي بدهيم, قرار شفيع
اÄمه خود كه است چيزي اينها فرمودند, خودشان يعني نباشد/ غير خانه باشد, خدا
قÇÔولوا و ¹وبيÇب الر نÇ ع نزلونا ميفرمايد: Âمث الم عليهالس امام كه همانطور فرمودند/

فضلنا في قولوا و يربوبون عبيد انا قولوا فينا والغلو ايا كم الم: عليهالس اميرالمÆمنين قال ,157 ص صدوق, دومخصال جلد #
ابÇيذر بÇه خÇطاب االسÇالميه, دارالكÇتب انÇتشارات تهران, چاپ ,2 ص بحاراالنوار, ششم جلد در و ماشÃتم

ماشÃتم/ فضلنا في قولوا و Hارباب تجعلونا ال فرمود:

بگÇوييد/ ميخواهÇيد چه هر ما دربارة بياوريد, پايين خدايي از را ما ÖÃتÔم#, فيناماش
كه همانطور همينطور/ يداهللا, عيناهللا, اسداهللا, خدا, كارة همه بندة خدا, بندة يعني
و اÔحيي الذي انا االرض و موات الس Ôقخال انا ميفرمايد: البيان خطب¹ در الم عليهالس علي

انا جندب: و سلمان به خطاب ¹االسالمي دارالكتب انتشارات چاپ , 6 ص مجلسي, بحاراالنوار 26 جلد ##
ربي/ باذن اميت و احيي

مذكور ديگر كتب بعض در و است نشده ذ كر نهجالبالغه در خطبه اين اÔميت/##ولي

/77 ص دوم, چاپ ل, او جلد ###

امير حضرت درطراÄقالحقايق###ذ كرشده بهطوريكه كتابمشارقاالنوار در و است
مطالبي نورانيت به حضرت آن معرفت دربارة ابوذر و سلمان جواب در الم عليهالس
العلي  نا

ا فرمود: خود دربارة جمله از فرمود خود و پيغمبر مقام و واليت به راجع
ÖنÇ م يونس اخرجت الذي انا بي ر امرب ¹فين السَّ في Hنوح حملت الذي انا Ôالعظيم Ô¾باالن انا و العظيم
ÔميتÔا و اÔحيي انا و فرمايد: آنكه تا ميفرمايد خود براي كه ديگري كلمات و بطنحÔوت
خÇطبه اين هذا, يعقلون و هذا علموني اوالدي Öنم Ô¹مÄواال قلوبكÔم بضماÄر عالم انا و ربي باذن
G ر س وآله صلياهللاعليه د محم ع م و G ر س نبي لÔك ع م ÔنتÔك انا شود/ رجوع آنجا به است ل مفص
خارج بندگي از ما حال عين در كه است اين منظورش چيست? همه اينها /Gهرج و
ميكند كه هم جلوهاي و خداييم ب مقر بندة هستيم, خدا بندة كه بدانيم بلكه نشويم
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آن پس بيفتد/ ديگر جاي به آيينه از و بيفتد آيينه در كه نوري مانند اوست/ جلوة
است اين هستند/ او جلوة از همه ديگران ولي است, الهي جلوة از واقعي نور نور,

بكنند/ سير باال مقام به و بگذارند را اينها بايد  كه
الم عليهالس علي Hمخصوص دين, بزرگان گرفتاريهاي و ناراحتيها از يكي و
اينطور ه عد يك هستند/ و بودند تفريطي و افراطي دستة دو گرفتار كه بود همين
مثل نيست/ علي غير و است علي نيست و هست هرچه ميگويند: كه ميكنند غلو
ميگويند: بعضي است, اختالف هم سبا¾ بن عبداهللا دربارة هرچند سبا¾, بن عبداهللا
عبداهللا ميگويند: بعضي نداشته; واقعيتي شخصي طور اين است, موهوم اين Âاص
ميخواست بكند, اختالف ايجاد خواست صورت اين به كه بود يهودياي سبا¾ بن
رأس در سبا¾ بن عبداهللا است معروف كه طور اين ولي بيندازد/ تفرقه مسلمين بين
كÇه فرمود علي هم هرچه ميكرد/ علي خدايي به دعوت كه بود شده واقع غالت
فÇرمود حضرت فهميديم/ اينطور ما گفتند: برداريد, خالف عقيدة اين از دست
شد, بيشتر من يقين گفت: ميسوزانم/ آتش به را شما كه فرمود: آوردند, آتشي

ميدهند/ نسبت رسول(ص) حضرت به را آن هم بعضي #

نميكند عذاب آتش به النار#, رب الا ارالنب Ôب يÔعذَّ ال فرمودهاي: خودت اينكه براي
آتش بÇه را شÇما مÇيگويي االن خÇودت تÇو آتش/ پروردگار آتش, خداي مگر
و هسÇتي, تÇو النÇار رب هسÇتي, تÇو آتش صاحب ميشود معلوم پس ميسوزانم,

داشتند/ غلو كه است اين ميكني, آتش به عذاب ميكني, عذاب هم خودت
يا ميدانستند كافر را حضرت كه اشخاصي آن نميكرد, فرق حضرت براي
ميدانستند, خدا را او آن, مقابل نقطة در يا و ميدانستند فاسق يا ميدانستند مرتد
بÇلكه هسÇتم, عÇبدي من ميگفت: آنكه واسطة به بود/ نا گوار او براي اينها همة

فراهاني/ انتشارات تهران, چاپ ,115 ص عبد, كلمه دوم, جلد البحار, ##سفين¹

بندة بندة يعني د/ محم بندگان از هستم بندهاي من محمد##, عبيد من عبد انا ميگفت:
خÇدا چÇون شÇدم, خدا كارة همه ميكنم افتخار د محم بندگي به چون هستم, خدا
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/31 آية عمران, آل سورة /2 و 1

را, خدا داريد دوست ا گر شما ميگويد: پيغمبر به 1/ هالل ونب حÔت ÖمÔتÖنÔك Öنا ÖلÔق ميفرمايد:
ميگويد حاال بدارد/ دوست را شما هم خدا تا بكنيد پيروي مرا بكنيد, اطاعت مرا
بعد تا ,2 Ôهالل ÔمÔكÖبحبÔي اتَّبعÔوني ف هالل ونب حÔت ÖمÔتÖنÔك Öنا چون, هستم/ د محم بندة من اينكه به

بدارد/ دوست را شما خدا
اينطور الم عليهمالس هدي ة مÄا ساير ميگويد, اينطور خودش كه است اين
دربارة ه عد يك كردند, غلو آنها وقت آن داشتند/ را حالت اين همه و ميگويند
به اينكه واسطة به شده مرتد كه گفتند هم ه عد يك كردند, غلو اينطور حضرت
قاÄل حكميت يعني قرآن, از غير و خدا از غير ديگري براي شده قاÄل حكميت
گفتند: بعضي است/ شده مرتد بنابراين پس باشد, خالفت امر كه خدايي امر در شده
مرتد گفتند: بعضي شده; كافر گفتند: بعضي داشتند, اختالف هم آنها حاال شده/  كافر
قبول او توبة كه است مرتدي آيا كه كردند اختالف گفتند مرتد كه هم آنهايي شده/
هم توبهاش و شده مرتد علي گفتند: ه عد يك نميشود/ قبول هم توبهاش يا ميشود
در شبهÇا هÇميشه خÇودش مÇيگويد, چه خودش كه درصورتي نميشود/ قبول
به و مناجات به و خدا ياد به ها شب بود/ خدا بندگي در گداز, و سوز در رازونياز,
يا كافر العياذباهللا ا گر نبود, احتياج هم اينها به كه بود خدا ا گر بود/ مشغول راز و نياز
ديانت رات مقر تابع Âكام كه علياي اضافه به و نداشت را چيزها اين كه بود مرتد
از كدام هيچ باشد?! خدا برعكس يا باشد, مرتد العياذباهللا كه ميشود چطور اين بود,
بكنيم مقايسه و بكنيم دقت را او حاالت ما ا گر شد/ قاÄل او براي نميشود اينهارا
Çالم عليهالس علي چون ميكند/ حكم اينها خالف بر او حاالت خود كه ميفهميم
يك از بود/ كرده جمع خودش وجود در را پسنديده صفات همة بود, اضداد جامع
سÇال چÇند در Hمخصوص بود, زندگاني و امور فتق و رتق مشغول روز در طرف
رسيدگي خودش يتيمها از حتي ميكرد, اداره خودش را مملكتي امور تمام خالفت
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را جÇنگي دستورات ميكرد, صادر خودش را حكام و ت وال فرمانهاي ميكرد,
ميداد/ خودش

و است عثمان زمان كه ميكردند خيال اينكه براي برگشتند? چرا زبير و طلحه
آمÇدند ايÇنها گÇرفت/ خÇواهÇند بخواهند, پول هرچه بود, خواهند آزاد جور همه
هيچ تو ولي كرديم بيعت تو با آمديم ما كردند: عرض كردند, گله حضرت خدمت
را خدايي احكام من فرمود: نميكني/ مشورت ما با كارها در نميكني, ما به اعتنايي
مÇن براي اشكالي هنوز ميكنم, عمل را پيغمبر دستورات و را قرآن ميكنم, عمل
محتاج و كارم در شد پيدا اشكالي ا گر بكنم/ مشورت شما با بخواهم كه نشده پيدا
تابع را خودم يعني ميدهم, قرار خودم پيشرو را قرآن گرنه و ميكنم مشورت بود,
مشورت شما با اينكه به نيستم محتاج ديگر ميدهم, قرار پيغمبر دستورات و قرآن

به را كوفه حكومت داشت ميل يكي يا است/ عثمان زمان كه ميكردند خيال  كنم/
نÇظر از كÇه بود مهم شهر دو جا, دو آن چون را/ بصره حكومت يكي بدهند, او
آنها بود/ مهم بسيار هم ثروت نظر از و اسالم براي بود مهم خيلي هم سوقالجيشي
و مÇيدهد ما به را جا دو اين كردهايم بيعت علي با آمدهايم ما كه حاال ميگفتند:
اينها زبير, و طلحه و علي يعني ميشود/ پيدا نفري سه يعني جمعي دسته رهبري
ايÇن و بÇودند خيال اين به ميكنند/ اسالم مملكت رهبري نفري, سه هيأت يك
علي با مخالفت كلي به يعني كردند, ترك كلي به نشد طور اين ديدند وقتي كه است

 كردند/
بود مشغول نياز و راز به تمام شب در و بود طور اين روز در الم عليهالس علي

كه: بپيوندد معاويه به آنكه از قبل عمروعاص قصيدة  كه
الكÇتاب نÇزل ابÇياتهم فÇÇي و Çواب الص عÇÇرف د حمÇÇم لĤب

ميگويد: علي به راجع و
Çراب الض دتÇاش اذا Ôحا كهوالض ÂÇلي Çحراب يالمÇف Ô¾اÇ ك والبÇه

مÇيگويد: نÇبود/ دشÇمن كه موقع آن در ميكند دشمن كه است تعريفي اين
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خانة در است, شده شناخته بد و خوب و صواب امر كه است د محم آل بهواسطة
عبارت اين اينكه تا ميكند شروع علي به راجع بعد است/ شده نازل الهي كتاب آنها
خوف از است گريان شب تمام محراب, در شبها در آنكه است علي ميگويد: را
و خونريزي و جنگ مشغول روزها ولي است مشغول خدا با نياز و راز به و خدا
امور فتق و رتق مشغول طور اين هم روزش طور, آن شبش يعني است/  كشتار
واهمهاي و ترس وقت هيچ كه بود بهطوري بود جنگ در كه وقتي بود/ مملكتي
كه زرهاي مينويسند: كه نداد, دست خيالي او براي وقت هيچ نداد, دست او براي
يك با حضرت كه آهن از بود پيشبندي مثل يعني نداشت پشت داشت حضرت
مÇانند ÁعموÇم زره چÇون /ÂÇاص نÇداشت زره پشتش و ميبست پشتش به بندي
در اينكه براي دارد حلقههايي آن و ميگيرد زانو تا را بدن تمام كه است پيراهني
را سينه روي كه داشت زرهي فقط حضرت نكند/ اصابت بدن به تيرها تيراندازي,
اينكه نيست, جنگ وضع اينكه كه كردند عرض نداشت/ سر پشت و ميپوشانيد
اشخاصي براي زره داشتن پشت كه فرمودند ميپوشيد/ شما كه نيست جنگي زره
ا گÇر نÇميكنم/ دشÇمن بÇه پشت كÇه من كنند/ فرار جنگ از ميخواهند كه است
نميكنم/ فرار جنگ از وقت هيچ كه من ولي ميخورد پشت به بكنند تيراندازي
ميشد/ سوار استر هميشه اضافه به نيست/ پشت به محتاج من زرة بنابراين, پس
تندرو كه بشويد سوار اسب جنگها در كردند: عرض ميشد/ سوار قاطر حضرت
فرار من از دشمني ا گر اينكه واسطة به نيست محتاج نه, فرمودند: حضرت باشد/
كه نميكنم فرار هم وقت هيچ بدوانم, اسب بخواهم كه نميكنم تعقيبش من بكند
پيش از كه قاطري همان استر, بنابراين, پس بدوم/ زود كه باشم اسب به محتاج
عين در اما و بود جهاد و جنگ مقام در اين ميشوم/ سوار را همان ميشدم سوار
جايي يك در حتي يا ببيند/ صدمهاي حضرت آن از مورچهاي كه نبود حاضر حال
بÇاعث كÇه نÇريختم جايي در قالمهاي من حتي ميفرمايد: ميكند, گله روزگار از
خط و ميتراشيدند نوشتن براي سابق كه است قلم ريشههاي (قالمه بشود صدمهاي
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پا به و است تيغ مثل زيرا بريزند راه سر را آنها كه است مكروه چون مينوشتند)/
بÇه مÇن صدمة بخورد, كسي پاي به كه نريختم قالمهاي من ميفرمايد: ميخورد/
مÇيكنند/ ايÇنطور من با اينها و گرفتارم اينطوري معذلك است/ نرسيده موري

د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي
و ميدهد اشتر مالك به كه دستوراتي آن مملكتي, امور در قسمتها, ساير در
دستوري و ميدهد حكومتي دستورات و ميكند صادر اشتر مالك براي كه فرماني
از يكي كه مينويسند ميكند/ گرفتن رشوه از جلوگيري يا ميدهد همه براي  كه
عÇرض حÇضرت خÇدمت آمÇدند بود, گرفته رشوهاي حضرت قشون فرماندهان
نزديك كه فشردند و گرفتند را بازويش طوري به و خواستند را او حضرت  كردند,
آن قسمتها, ساير در يا ميشدند/ ناراحت طور اين بميرد/ وحشت و ترس از بود
هدا دالشسي حضرت كه امانت عنوان به عسل قدري يك برداشتن و بيتالمال قضية
و ر غيÇت و كÇردند احضار حضرت بعد برداشت امانت عنوان به عسل قدري يك
و د تشد و كردند احضار را حسين امام حضرت بعد هم و كردند, خزانهدار با د تشد
و بÇرداري? اجازه بدون اينها از كه داشتي حق چه تو كه فرمودند و كردند ر تغي
پÇيغمبر كÇه نÇميديدم خودم ا گر و نميبود زهرا فاطمه تو مادر ا گر قسم بهخدا
شديدالغضب اينطوري ميكردم/ تأديبت تازيانه همين با ميبوسد, را تو لبهاي
عÇينحال در مÇيبخشيد, را هÇمه داشت خودش از هرچه حال عين در ولي بود,
همه كوفه شهر ايتام و كوفه شهر مسا كين تمام كه ميبخشيد را همه كه بود طوري
جامع باطن, و ظاهر جامع كه نداشت غفلت Âاص و بود يادآور همه از بودند/ متنعم

كه: متخالفه صفات

اختالف)/ كمي 1394(با بيت سوم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

شگÇرف1 سÇلطان ز جÇز مينيايد ژرف معني چنين با صورت جمع
بÇراي بÇودند آورده تشÇريف آنجا بود/ حضرت موقتي مركز هم كوفه البته
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قضية هم بعد و كشيد طول صفين قضية بعد و بدهند خاتمه را معاويه با جنگ اينكه
براي مقدمهاي همينطور هم بعد شدندو پيدا نهروان خوارج و آمد پيش خوارج
فرمود/ توقف جا همان كه بود اين بكنند/ جنگ معاويه با و ه بنيامي با مجدد اينكه
كرد, فتح را ايران كه وقاص سعد زمان يعني بود, جديداالحداث شهري كوفه البته
طرف آن از و بود ايران مملكت نزديك و بود شده واقع شط كنار در چون آنجا
يعني الموضع, هذا في تكوفوا گفت: و كرد انتخاب را آنجا سعد بود حجاز نزديك هم
است اين ميگويند/) تكوف را گرفتن دايره و زدن (دور بشويد/ مجتمع اينجا در
ما اصطالح به و زدند چادر همينطور هم دور چون ناميدند, كوفه را آنجا اسم  كه
شÇهر ايÇن ابÇتدا و داشتند/ راه چادرها همة از كه كردند باز خيابانهايي و  كوچه
ديوارهاي مغير¸بنشعبه زمان در كه بود خيمه و چادر همهاش يعني بود چادري
از پس كÇه ابÇيه زيÇادبن زمÇان از و كردند/ ساختمانها خشت با شد, خشتي آن
آن اال و كÇردند آجري ساختمان به شروع بود الم عليهالس امير حضرت شهادت
ساختمانها بقيه بود خشت مختصري نبود/ اينطوري الم عليهالس علي زمان زمان,
جÇمعيت Çالم عليهالس علي زمان آن در زمان, آن در وقت آن بودند/ چادر همه
مال خانه هزار پنجاه مينويسند: كه بهطوري يعني بودند/ متمركز آنجا در زيادي
شش بود, اعراب ساير مال خانه هزار چهار و بيست بود, حجاز و قريش اعراب
ايÇنقدر بÇودند, خÇانوار هÇزار هشÇتاد اصطالح به كه يمن اعراب مال خانه هزار
ميلي سه هر كه بود كوفه طول ميل شانزده كه مينويسند وقت آن داشت/ جمعيت
يك را مÇيل سÇه هÇر كه مينويسند كه قديم تواريخ (در ميگويند/ فرسخ يك را
بزرگ و زياد قدر اين بود, كوفه طول نيم و فرسخ پنج Hتقريب كه ميگويند/) فرسخ

بود/ شده
و قÇريش قÇبيله يعني كنانه قبيله كه بودند اشراف و اعيان طبقه مهم قسمت
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سوگند/ هم و پيمان هم يعني حليف جمع مهمله حا¾ با حلفا¾ /1

الحرث بني و الهون بني آنها حلفا¾1 و ميگفتند كنانه را آنها كه عامر بني و بنيسالم
حكومت ولي بودند آنجا در ديگر قباÄل هم بعد بودند/ حلفا¾ اينها المصطلق, بني و
نداشتند دخالت حكومت در Âاص موالي طبقات اشراف/ طبقات بود, اشراف مال
مÇوالي را ايÇرانÇيها داشÇتند/ را غÇالم حكÇم يعني ميگفتند موالي را عرب غير و
و غالم آنكه ولو بودند آورده اسالم عرب توسط به آنكه واسطه به يعني ميگفتند
حكومت در حقي موالي آنها/ دنبالهرو يعني ميگفتند موالي را آنها نبودند هم  كنيز
آنÇجاها در ا گÇر شÇاميها از يا روميها از يا ايرانيها از بيچارهها اين و نداشتند
و اعيانيت اما بود/ دسته اين مال اينها امثال و بيگاري مثل پست ميبودندكارهاي

بود/ عاليه طبقات Hمخصوص اعراب مال همه ثروت و پول

شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين آينه هر :13 آية حجرات, سورة /2

غيرايراني و ايراني 2/ ÖمÔقي×كÖتا ه×الل دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا انَّ نه/ فرمود: آمد كه الم الس عليه علي
از بسياري كه است اين هستيم/ برادر هم با همه هستيم, مسلمان همه ندارد فرقي
شده افسرده عربها كه بود علت يك اين داد/ رياست و داد حكومت را ايرانيها
ميفرمود: داشت/ المال بيت در حضرت كه زيادي سختگيري هم علت يك بودند/
نيست درست آن ميشده, عمل من از قبل آنچه شود/ عمل بايد شرع قانون مطابق
حتي مردم به شده داده Âقب كه را اموالي افتد, من دست به حكومت ا گر فرمود: و
هي يكي يكي كه است اين گرفت/ خواهم آنها از من باشد شده هم ها زن مهر ا گر
قريش قباÄل شدند/ افسرده هي رفتند, كنار هي شدند, دور هي دنيا اهل رفتند,  كنار
در كه بودند قبيله سيزده بودند, اعراب شخصيتترين با و محترمترين و بزرگترين
تÇمام از صÇفين جنگ در مينويسند: كه بهطوري داشتند/ سكونت و منزل مكه
هاشم بكر, ابي بن د محم يعني بودند/ حضرت خدمت در نفر پنج فقط قريش قباÄل
مرقال (چون مرقال/ به بود معروف كه است وقاص ابي بن عتب¹ بن هاشم كه مرقال
فوري ميشد داده او به دستوري اينكه محض به او و است ر Öسي سبك خيلي بهمعني
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است اين ميكرد/ حركت تمام سرعت با چابك, ميآورد/ در حركت به را اسبش
بن د محم و بود علي خواهرزاده كه هبيره بن جعد¸ ميگفتند/) مرقال هاشم را او  كه
بودند/ حضرت خدمت در قريش از نفر پنج اين فقط ربيع, بن عاص و حذيفه ابي
آن گذاشÇتند/ تنها را حضرت معاويه, دور كمكم رفتند همه قبيله سيزده اين بقيه
موالي كه بودند ايرانيها بودند حضرت دور كه اشخاصي بيشتر اينها, بيشتر وقت
قيس بن اشعث مثل بودند منافقيني Hغالب بودند كه هم عربي قباÄل و ميشدند ناميده
ايÇنها نÇمير/ بÇن حصين مثل حريث, عمروبن مثل جارود, بن منذر مثل  كندي,
ولي بودند منافق آنجا در يعني دادند, را خودشان امتحان Gبعد كه بودند اشخاصي

كردند/ علني را دشمني و دادند را امتحانشان Gبعد
هدا¾ دالشسي حضرت بود, بصره والي زياد عبيداهللا كه زماني در جارود منذربن
نÇوشت/ بÇصره در خÇودشان دوسÇتان به نامهاي كربال طرف به حركت موقع در
حسÇين را شÇخصي طÇور ايÇن كÇه زياد عبيداهللا به داد خبر و آمد جارود منذربن
اشخاصي از نمير بن حصين زد/ دار به و خواست را او زياد عبيداهللا و است فرستاده
طرف از شد وارد حضرت مبارك زنخ بر كه تيري و بود حاضر كربال در كه بود
ايÇنها بÇود/ هÇمانها سركردگان از بازيكي حريث عمروبن بود/ نمير بن حصين
منافقين جز¾ همه كه بودند قباÄلي رأس در خودشان اينها بودند, اشخاصي اينطور
عÇلي هÇميشه و بشÇود اسÇتوار عÇلي بÇر كÇار نميگذاشÇتند اينها ميشدند/ حساب
را هاي دÇع وقت هÇر كÇه است ايÇن مÇيداشÇتند/ زحمت و رنج در را الم عليه الس
حاال ميگفتند: نميكردند قبول يا كنند حركت جهاد براي اينكه براي ميخواست
هي ترتيب همين به و ميآوردند, ديگري بهانه يا است سرد هوا يا است گرم هوا
ايجاد هم داخلي چريكهاي طرفي از بودند/ شده متفرق و ميكردند فردا و امروز
سو¾ كه كسي هر به كه نبود معاويه مانند كه هم حضرت ميكردند/ تشنج و انقالب
ملجم ابن كردند: عرض حضرت خدمت آمدند ببرد/ بين از را او فوري ببرد ظني
از قبل قصاص نه, فرمود: حضرت بكشيم/ را او بده اجازه دارد, را تو كشتن قصد
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كردند: عرض بكشم? را او بهانه چه به بكشم? را او چطور من نيست/ جايز جنايت
چه به من ندارد, شرعي مجوز هم حبس فرمود: كنيم/ حبس را او بده اجازه پس
حÇبس را او چÇطور پس است, نداده انجام كاري كه هنوز كنم? حبس را او بهانه
معاويه ولي بود اينطور احكام در مراقبت و احكام در الم عليه الس علي بكنم?!
بكشيد/ را او فوري ببرد بهخوبي را علي نام كه ميدهيد احتمال كه كسي هر  گفت:
فوري بود دشمن كسي با كسي هر كه است اين ميدهيد/ احتمال آنكه بهصرف
هÇم رسÇيدگي ديگر است/ علي دوست اين ميگفت: معاويه مأمورين به ميآمد
بهدوستي متهم كسي هر نه, يا دارد صحت بكنند تحقيقاتي بپرسند, او از كه نداشت
عÇلي بÇود, ايÇن باطل و حق بين فرق بود/ رفته بين از ديگر فوري ميشد, علي

د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي آنطور/ معاويه و بود, آنطور
براي ميكرد مرگ آرزوي هميشه و شد خسته دنيا از شد, خسته كه است اين
ايÇمان GاهرÇظ كه وفايي بي مÆمنين وفا, بي اشخاص اينطور با اينكه براي چه?
همه و دادند ترجيح علي بر را معاويه دادند, ترجيح آخرت بر را دنيا ولي داشتند
چه هر حضرت جهت اين از بود/ مواجه كردند, توأم دنيا با واقع در را خود چيز
رفتن آرزوي بارها كرد/ را خودش مرگ آرزوي بارها نميكرد/ فايدهاي ميفرمود
كه ديدم خواب را پيغمبر ديشب كه فرمود قضيه از قبل روز چند كه كرد را خودش
مردم از هم من بيا/ ما طرف به زودتر چه هر است, شده دير نميآيي? چرا فرمود:
و كرد غلبه من بر خواب كه فرمود باز نوزدهم شب نوزدهم, تاشب كردم/ شكايت
شروع من و من سوي به آمدند كه ديدم را جعفر برادرم و حمزه عمويم با را پيغمبر
و شدم سير و خسته دنيا از ديگر كردم: عرض و مردم, از كردن شكايت به  كردم
دادنÇد, وعده هستي/ ما مهمان تو ديگر شب دو فرمود: حضرت ببر/ زودتر مرا
اين از ديگر من خدايا, كردم: عرض و هستي/ ما مهمان تو ديگر شب دو فرمودند:
از بهتر هم من به و بياور بدي آنها براي شدند/ ملول من از هم اينها شدم, سير مردم
به و باشم دنيا اين در كه نيستم راضي و نيستم حاضر ديگر يعني كن/ عنايت آنها
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است/ اجابت ديگر بخواهد وقتي كه او البته هم//// آنها

/2244 بيت پنجم, دفتر 1/مثنويمعنوي,

كند1 رد كي را خويش دعاي پس كند كد و سÆال خود از خدا چون
حتي داشت تاميكه انقالب شب آن در شد/ اجابت شد, اجابت كه است اين
جلوگيري ديوار درو مسجد, طرف به كند حركت اينكه از شدند او مانع ديوار و در

فرمود: حضرت شد بلند كه آنها صداي كردند, جلوگيري ها مرغابي آن  كردند/
القÇضا¾ يÇظهر الغÇÇدا¾ وفÇÇي نÇÇواÇÄح تÇÇتبعها صÇÇواÇÇÄح

مÇيشود, مÇعلوم صÇبح وفردا هست نوحههايي دنبالش كه است فريادهايي اينها
دادند قسم بزرگوارشان پدر به و كردند اصرار چه هر صبح/ فردا فرمود: حضرت
مسجد به شما امشب خورده, تكان دلمان است, منقلب حالمان ما نرو تو امشب  كه
ديگر جاي چه باشم اينجا من چه الهي قضا¾ فرمود: نفرمود/ قبول حضرت نرويد
واجب نماز ا گر كردهاند/ ذ كر قسم چندين اينجا در ديگر حاال بشود/ جاري بايد
و حسن امام چطور پس بوده واجب نماز در قضيه اين و خواندند سحر در كه بوده
امام كه است محال بلكه نيست ممكن اين نداشتهاند? شركت نماز در حسين امام
و كرد بيدار را آنها زينب ميگويند: چون باشند نبوده مسجد در حسين امام و حسن
كه است اختالف هم اين در چون بوده/ نافله نماز نماز, اينكه يا كنيد/ حركت  گفت
در ا گر است? بوده واجب نماز در يا بوده نافله نماز در خوردن ضربت قضيه آيا
كه داد قسم را او و فرمود اصرار حسن به حضرت چون است ممكن بوده نافله نماز
اال و بشود جاري الهي قضاي بايد چون يعني كرد/ اطاعت هم حضرت و برگردد

ايÇن نÇميكنم/ اطاعت مورد اين در من كه بكند عرض ميتوانست مورد اين در
چون ولي نباشي/ تنها كه بيايم ميخواهم و نميكنم اطاعت من كه است موردي
و بكند/ اطاعت كه انداخت دلش در اينطور خداوند بشود جاري بايد الهي قضاي
فÇرمودند: حضرت قشوني/ پادگان در بود, نخيله در اينكه به ميگويند: بعضي يا
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باشندكه پادگان در هم حسين و حسن فرمودند: حتي آنجا/ در شويد متمركز همه
كÇه قدر شبهاي احياي قدر, شبهاي براي من فرمود: بود/ كوفه فرسخي چهار
مبارك ماه آخر و شهر به ميروم باشد سوم و بيست و يكم و بيست و نوزدهم شب
فرمود, هم موقع آن در آنكه ولو معاويه/ با جنگ براي برويم كه اينجا به ميآيم
شده تمام علي كار كه شديد جمع موقعي شما كه افسوس كه فرمود حال عين در
به ميروم, من فرمود: حال عين در ولي باشم/ شما با من كه گذشت ديگر است/
نشوند ق متفر اينكه براي كه است اين ميآيم/ گذشت كه روزها اين تا ميروم شهر
رسيد حسين و حسن به خبر آنجا در تا و باشند هم حسين و حسن فرمود: حضرت
بوده? جور چه اينكه به است اختالف جهت اين از كشيد/ طول قدري يك آمدند و
يا و بودهاند كوفه در حسين و حسن ا گر بود نافله نماز در يا بگوييم بايد حال
اين كه موقعي حال هر به بودهاند/ نخيله در حسين و حسن و بوده واجب نماز در
آسمان و زمين شد وارد علي مبارك فرق بر ضربت آن و شد واقع فاجعه قضية
ابيطالب بن قتلعلي قد االاال شد/ مضطرب و خورد تكان واليت آسمان خورد, تكان
الوثقيقتله العرو¸ انفصمت و الهدي اركان واهللا تهدمت المصطفي عم ابن قتل المرتضي قتلعلي
مربوط علي با دلها چون عوالم همة به رسيد, عالم همة به صدا اين االشقيا¾/ اشقي
زينب شنيدند/ همه جهت اين از شد بلند و شد پيدا علي حقيقت از هم صدا اين بود,
اينكه به ميگويند بعضي گفت/ بعضي به است, خبر چه كه نگران و ناراحت خيلي
را خÇبرش و است? خبر چه ببينيد مسجد برويد كه گفت برادرهايش از يكي به
مسجد به وضع آن با كه ميكرد مالحظه علي از خودش چون بياوريد/ من براي
نشÇد/ خÇبري فÇرستاد را كÇه هÇر فÇرستاد/ را ديگري باز نشد/ خبري رفت برود/
آمد, همسايه زنهاي از يكي بعد كردن/ گريه به كرد شروع و شد بلند صدايش
فرمود: نيست/ هيچچيز نيست, خبري اهللا شا¾ ان ميكني? گريه چرا شما  گفتند:
و گفتند? چه كه نشدي ه متوج مگر نشنيدي? آسمان و زمين بين را صدا اين مگر
مسجد نزديك رفت, زن آن كه است اين بياور/ من براي را خبرش برو تو فرمود:
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و ناله از پر مسجد است, جمعيت از پر مسجد است, همهمه مسجد در ديد رسيد  كه
قضيه چه است? خبر چه گفت: زد صدا در دم از را يكي است/ منقلب است, شيون

كشتند/ را علي زدند, ضربت را علي نداري خبر مگر گفت: است?
كشتند را امين جبريل مرشد مرتضي كشتند را دين سرور جفا شمشير به  كه
پيكر بر كه ضربتي و شد وارد اسالم بر اسالم عالم در كه مصيبتي بزرگترين
آنها كرد, باز ه امي بني براي جا بودكه ضربت اين بود/ مصيبت اين آمد, وارد اسالم
بكنند/ كاري نميتوانستند آنها كه بود علي تا واال انداخت جلو آنهارا داد, غلبه را
تي مد مينويسند: حتي بياورند/ خانه به را علي خواستند ترتيب همين با وقت آن
فوران خون ببندند, بگذارند, مرهم و ببندند را زخم خواستند معمولي وساÄل با هي
از ه وÇق يÇعني هم ه بني ديگر نمايند/ جلوگيري خونريزي از نميتوانستند ميكرد,
آوردند گليمي آوردند, فرشي فرمود: حسن امام كه است اين بود/ رفته علي پاهاي
ميرسيد كه طور همين و بردند منزل طرف به و گذاشتند گليم روي را حضرت و
مستحبي نماز در ا گر كرد, شروع صادق فجر بعضي قول به بنا يا كرد طلوع آفتاب
طالع تو تا كنون كه باش شاهد صبح, كهاي فرمودند حضرت شد/ صبح اذان بود
هÇميشه بلكه بود بيدار سحرها هميشه علي يعني ببيني خوابيده را علي كه نشدي
كه منزل نزديك بود/ مشغول مناجات و نياز و راز به و بود بيدار را شب دلهاي
نشÇوند ناراحت و نكنند اعراض اينها خانواده, و بچهها اينكه براي فرمود: رسيد

آوردند/ خودشان پاي با را حضرت ميروم/ خودم باپاي من را قدم چند اين
از آوردند, كه مختلفي اطباي از بود الزم معالجه براي كه آنچه روزه دو اين
يÇا اينها امثال و سلوني هاني بن عمرو بن اثير مثل آوردند كه مهمي احهاي جر
متفق همه ولي كردند, بود الزم كه امتحاناتي ميتوانستند تا آوردند/ اح جر نعمان
دنÇيا در ديگر علي است/ گذشته كار از كار ديگر و است گذشته علي كار  گفتند:
عام بار مرتب روزه دو همان در حال عين در ولي است/ رفتني نميتواندبماند,
بÇراي مÇيآمدند دسÇته دسÇته هÇمه و عيادت براي ميآمدند همه يعني بود/ داده
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كÇه است شده نقل حضرت آن فضاÄل در حنبل بن احمد مسند از حضرت آن ذ كر در نيز الغمه كشف در #
است/ نموده اعتراف بدان هم حنبل بن احمد

ميان از من آنكه از پيش ديگر يعني تفÖقدوني# Öنا بلق لÔوني س كه فرمود حتي عيادت/
دارد ضعف خيلي شما امير چون ولي بپرسيد من از داريد مشكلي چه هر بروم شما
اين دارم/ زيادي ضعف چون بدهم, جواب بتوانم من كه بكنيد كوچك را سÆالها
شÇد كÇه بيستم روز عصر بيستم/ روز عصر تا كردند مختلفهاي سÆاالت كه است
پذيرايي كنندگان عيادت از بتوانم اينكه حال ببنديد/ ديگر را درها فرمود: حضرت

ندارم/ بدهم, را آنها وجواب بكنم
و مÇيكردند طواف علي خانه دور هاي عد رفتند, هاي عد البته بستند/ را درها
از مÇيشنيدند, بÇيت اهÇل ميشد, بلند بيرون از گريه و آنها صداي بودند/ منتظر
بشود, زيادتر آنها گريه كه ميشد سبب اينها گرية ميشد/ بلند گريه به صدا داخل,
شيون و فرياد كوفه تمام مرتبه يك بشنوند/ همسايهها كه ميشد سبب آنها  گريه
وصيت وصيتها, به كرد شروع الم عليهالس علي ميكردند/ گريه همه كردند, بلند
يبÖلغه من و اهلي و لÖدي Ôو جميع و ن سح يا وصيكÔا فرمود: كه وصيتي آن فرمود, عمومي
حسن امام فرزندان, به راجع و آخر تا انتÔممسلمون و اال موتنت وال ربكم اهللا بتقوي  كتابي
او به من وصيت كه هر يعني كتابيميفرمايد/ بلغه من و فرزندانشان و حسين, امام و
يكي يكي Gبعد اخالقي/ و ديني و اسالمي دستورات ميكنم, وصيت همه به برسد
به عمومي وصيت Gبعد و فرمود آنها به وصيتهايي و كرد احضار را فرزندان از
فÇرمود: فرمود/ خود دفن و كفن ترتيب براي وصيتهايي بعد فرمود/ آنها همة
بÇدن كÇه را كافوري بقيه آن يعني بهشتي حنوط آن با مرا رفتم دنيا از من وقتي
همان به مرا است باقيمانده مقداري يك كردند حنوط هم را فاطمه بدن و پيغمبر
هÇفت مÇيخوانÇيد نماز كه من بر و كنيد حنوط مرا كافور همان از بكنيد, حنوط
نيست جايز تكبير هفت من و پيغمبر از بعد كس هيچ براي چون بگوييد/ تكبير
بايد تكبير هفت هم او بر بشود ظاهر كه ما قاÄم هم من از بعد و باشد تكبير پنج بايد



سخنراني ده 290

تكبير هفت من بر بگويند/ تكبير هفت كه نيست جايز ديگري بر اال و بشود  گفته
و پيغمبر كفن از كه پارچهاي كفني, همان به مرا هم بعد بخوانيد/ نماز و بگوييد
نگاه پنهان مرا قبر بدهيد/ غسل مرا جا همين در بكنيد/ كفن است آمده زياد فاطمه
جسارت و بكنند قبر نبش بكنند غلبه ه امي بني ا گر كه ميترسم اينكه براي بداريد,
فرمود: كرد/ خواهند غلبه ه امي بني كه ميديد يعني بياورند/ بيرون مرا بدن  كرده
يكي كه رحبه در قبر محل يك فرمود: حتي نفهمد/ ديگري كه بكنيد دفن پنهاني
در هم يكي و كوفه شهر پشت در هم يكي جعد¸, خانه در يكي است, كوفه محال از
صبح, و كنيد بار محمل و شتر چند فرمود: حتي و كنيد/ درست قبر جاي مدينه
كÇه است درد ايÇن كردهايد/ دفن كجا در مرا نفهمند كه بفرستيد اطراف و بيرون
كه بگويد بايد ميكند افتخار او وجود به ديانت همة و اسالم همة كه بزرگي موالي
عقب شما ميدهيد, حركت مرا جنازة كه وقتي فرمود: كنيد/ دفن پنهاني مرا جسد
گذاشتند, كه تپهاي پشت در گذاشتند, جا هر در ميدهند/ حركت را جلو بگيريد, را
آنجا در آمادهاي قبر رابرداريد سنگ است, سفيدي سنگ است, سنگي آنجا در

كنيد/ دفن آنجا در مرا است, فرموده ا مهي من براي پيغمبر نوح كه هست
براي اغمايي حال و شد منقلب حضرت حال ميفرمود وصيت كه بين اين در
و آمÇد هوش به آمد/ هوش به Gبعد بود, اغما حال در تي مد آمد/ پيش حضرت
آمدند جعفر, برادرم, و حمزه عمويم, و خدا رسول حضرت كه ديدم االن كه فرمود
تأخير چرا هستيم/ تو مشتاق ما كه بيا زود اليÖك, ونÔت×اق Öش Ôم ن×ا ا ف Öلجع فرمودند: من به و

ÖمÇه الَّذين و ا Öواتَّق نâالَّذي ع م الله انَّ فرمود: مرتبه يك بود, فرمايش مشغول  كردهاي?

ميكنند/ نيكي و ميپرهيزند كه است كساني با خدا زيرا :128 آية نحل, سورة /1
كنند/ عمل پاداشي چنين براي بايد عملكنندگان :61 آية صافات, سورة /2

الم عليهالس علي و پرواز سش مقد روح مرتبه يك 2/ لونعامÖال لمÖعليف ه×ذا لÖث م1ل نون حسÔم
كرد/ عزادار و يتيم را عالم همه و رفت دنيا از

فرموده حضرت (چون داشتند برمي را جنازه كه موقعي است رسيده اخبار در
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نفر دو آن جلوي كسي نكنيد) سالم ميكاÄيل و جبرÄيل به مگر كس هيچ به كه بود
دستور مأموريم, ما اينكه به فرمودند سالمنكرديد? چرا گفت: و آمد حسنين يعني
را پرده حضرت نكنيم/ سالم ديگري به ميكاÄيل و جبرÄيل از غير به اينكه به داريم
كÇه است الم, الس عليه علي بزرگوارشان, پدر ديدند برداشت, آنها چشم پيش از

است/ آمده بهاستقبال
علي/ يا علي, يا علي, يا





شمسي/ با1352.11.14 مطابق قمري, 1394 عاشوراي تاريخ به /1

نهم1 سخنراني

 گناهانصغيرهوكبيره

كوچك) و (بزرگ

الَّرجيم يطان الشَّ نم اهللاب Ôذ Ôعوا

حيم الرَّ حمن الرَّ ل×هال م Öسب
احسانه عظيم علي نحمده فضله من للمزيد سببا و لذكره Hمفتاح الحمد جعل الذي الحمدلله
اليثوابهمقربHولحسن و ادا¾ قضا¾ولشكره لحقه يكون Gامتنانهحمد و ونواميفضله برهانه ونير
له مذعن بالطول له معترف بدفعهو لنفعهواثق لفضلهمÆمل راج استعان¹ به نستعين مزيدهموجبHو
له اخÇلص و Hمذعن له خضع و HمنÆم اليه اناب و Hموقن رجاه من ايمان به نÆمن و القول و بالعمل
يÇلد لم و HاركÇمش العز في فيكون سبحانه لميولد Gمجتهد راغبا الذيه و Gدممج عظمه و Gدموح
المنهاج و الجلي البرهان و المضي¾ بالنور بعثه من علي الم الس و لو¸ الص و Hهالك Hموروث فيكون
متهدل¹ ثمارها و معتدل¹ اغصانها شجر¸ خير شجرته و اسر¸ خير اسرته الهادي الكتاب و البادي
م قدÇت من و تأخر من عقول الكلي عقله بنور المستشرق سيدولدآدم بطيب¹ هجرته و بمكه مولده
مصابيح اصحابه و آله علي و د) محم آل و د محم علي صل (اللهم د/ محم القاسم ابي ونبينا سيدنا
المÇتحقق االتم ه سر و نوراهللا العيان عين و العرفان شخص علي سيما ال و الدجي× ضيا¾ و الهدي×
والي¹ والي الشهاد¸ كتاب فاتح¹ االحد بالف المتشخص االبد و االزل داير¸ نقط¹ االعظم بالكمال
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كÇفيل ¹Çالكرام منبع و االم¹ كهف الشهودي¹ الكلي¹ الحقيق¹ و الوجودي¹ الجمع االحديته السياد¸
مÇحيط عÇن الخارج االبدا¾ مضمون و االنشا¾ لغز المرسلين سيد لخصوصيات الوارث و ين الد
الحسÇين عÇبداهللا ابÇي الكÇونين مولي و موالنا الشين عن المقدس العين انسان وللوجود االين

اصحابه/ علي عليه سالمه و اهللا صلوات
ÔوذÔعا : ¾ساالن ̧ ور Ôس في ظيمعÖال هقان ÖرÔف و ريمكÖال تابه ك في تعالي و باركت Ôهالل قال Öدق ف ÔدÖعب و
ÂخÖدÇ Ôم لÖكÔم خ ÖدÔن و ÖمÔكات×Ãي س ÖمÔكÖنع نÔكفر ÔهÖنع ن ÖوهÖنÔت ما رÄبا ك تجÖتنبوا Öنا جيم الرَّ طانÖي الشَّ ن م ه×اللب

و درميگذريم گناهانتان ديگر از كنيد, اجتناب كردهاند نهي آن از را شما كه بزرگي گناهان از ا گر :31 آية /1
درميآوريم/ نيكو مكاني به را شما

1/Hريمك 
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

حÇقتعالي فÇيض افاضة كه است وجودي الت تنز مراتب آخرين ه ماد عالم
يعني ميشود مخلوط ظلمت و نور با كه ميرسد درجه آخرين به عالم اين در شأنه
جهت اين از است/ آن ضميمة هم تاريكي و نيست كمال حد به نور هست/ دو هر
بهواسطة است, حق واقعش كه چند هر دارند/ ظهور اينجا در دو هر باطل و حق
افاضة اثر در هست كه هم وجودي اندازه همين ميكند, روشن كه است نور اينكه
دارد را ذرهبيني حكم است, ذره بين مانند عالم اين حكم و است/ شأنه تعالي حق
و بگذارند آفتاب مقابل وقتي را ذرهبين شيشة و ميشود منعكس او از نور دو  كه
به شبيه لطيف خيلي نور يك ميشود, منعكس نور دو باشد سايه در طرف يك
ديÇده بÇاشد سÇايهاي ا گر Âمث ديوار, طرف به ميشود منعكس باال از كه مهتاب
كه آن زير از هم نور يك است/ لطيف خيلي و ميشود منعكس نور اين كه ميشود
ولي ميشود كوچكتر ميشود, ريزتر نور اين بكنند, بلندتر چه هر و باشد ذرهبين
چلة در كنيم فرض ا گر يعني ميكند/ پيدا سوزندگي آن اثر بر و ميشود مترا كم
ذرهبيني نور آن در بگذاريم, آفتاب در را ذرهبيني است گرم زياد هوا كه تابستان
باشد داغ خيلي آفتاب ا گر بگذاريم, چوبي يا بگذاريم كاغذي است آن زير در  كه
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آتش زيÇر در نÇور ترا كم همان اثر در ميگيرد, آتش ميسوزد, كم كم ميبينيم
ميگيرد/

نور يكي دارد: وجود او در نور دو اينكه به را ماده عالم اين كردهاند تشبيه
نور كه تحتاني نور آن هم يكي و است عالم همين از انعكاسي عمل كه است فوقاني
اين از كه مثال عالم به كردهاند تشبيه را فوقاني نور دارد/ سوزندگي و است ذرهبين
عالم اين به متصل و نزديك كه مثالي عالم ميكند/ پيدا ظهور و ميشود پيدا عالم
ندارد, سوزندگي ولي ميشود منعكس باال طرف به كه است لطيفي نور آن كه است
در است شÇده تشÇبيه مÇثال عالم در نور آن و ندارد/ ضخامت ولي دارد, لطافت
مÆÇمنين, بÇراي كه جسماني بهشت اولي, بهشت آن يعني بهشت, به ل او مرحلة
عالم آن در ميشود, پيدا بهشت هستند, ايمان ل او درجة در كه اشخاصي آن براي
اينجا در بكنيم نيك عمل ا گر يعني است/ خودمان انعكاسي عمل همان كه است
عالم زيرحكم نور ميشود/آن منعكس زير در بكنيم بد عمل ا گر ميشود, منعكس
شÇده ناميده هم جهل عالم شياطين, عالم جن, عالم يعني دارد را شياطين و ه اجن
ايÇنكه بÇهواسÇطة است شده ناميده هم تاريكي عالم تاريكي, ناداني, يعني است/
او از واقÇعي نور و حقيقي نور آن عالم, اين ضخامت اثر بر است شده منعكس
اين شده/ پيدا او در عالم اين اثر بر كه است نوري عمل يك اين و شده پوشيده
ميشود منعكس باشد بدي عمل مورد آن در ا گر دارد/ سوزندگي نورش كه است
مÇيشود ايÇجاد جÇهنم كه ظلمت و جهل عالم شياطين, و اجنه عالم عالم, آن در
انعكاسي عمل يعني باشد/ عالم اين مادون عالم كه جهل عالم با ارتباط بهواسطة
ميشود, پيدا دارد سوزندگي كه تحتاني قسمت اين در آن اثر بر ما, زشت اعمال
بهشت خودمان عمل ميكند, ايجاد خودمان براي جهنم خودمان عمل وقت آن
عمل اثر بر جهنم كه است رسيده هم اخبار در كه همانطوري ميكند/ ايجاد ما براي

ميشود/ پيدا ما خود صالحة اعمال اثر بر هم بهشت و نيكي خودماست/
دو هÇر بÇاطل و حق چون و هست باطل هم هست, حق هم اينجا, در پس



سخنراني ده 296

از هست/ دو هر بدي و خوبي شر, و خير دو, هر بد و نيك كه است اين هست,
دارد, وجود عالم در فاعل دو كه كردهاند خيال و افتاده شبهه به بعضي جهت اين
پيغمبري ادعاي كه نقاش ماني كه شدهاند/ قاÄل ثنويت يعني شر فاعل و خير فاعل
فاعل دو عالم اين در است, خدا تا دو كه ميگفت بود, ثنويت به قاÄل او ميكرد
ولي باشد, اهرمن كه شر فاعل يكي و باشد يزدان كه خير فاعل يكي است مطلق
فيالوجود المÆثر است/ يكي فاعل گفتهاند: و كرده رد را اين دين بزرگان و موحدين
و شر فعل واسطة شيطان هستند, وسايط همه اينها هستند/ او آثار همه اينها اهللا/ اال
سÇبزواري هادي الÇم حÇاج مÇرحÇوم كÇه هÇمانطوري است/ خÇير واسÇطة مÇلك

/3 ص محقق, مهدي دكتر بهاهتمام , االخص بالمعني االلهيات في شرحمنظومهحكمت, /1

ميفرمايد:1

است/ اهرمن و يزدان مبدأ دو به قاÄل كه كسي است گمراه چه پس است, عدمي امري , شر /2

من2 رÇ Öه اال ÇÇمَّ Ôث زداناليÇÇب ÔقولÇÇ ي ÖنÇ م Çلَّ ض ÖدÇ ق ÖمÇك ف ÕدامÇعا Ôر الش و
كردهاند گمان را شر و خير يعني باطل و حق و افتادهاند شبهه به بعضي خوب, ولي

ميكند/ بروز فاعل دو از
يا است, عقلي قبح, و حسن آيا اينكه به اسالم متكلمين بين است اختالف
ة مÇÄا پÇيروان كه اماميه و ميگويند هم عدليه را آنها كه معتزله قانوني? و شرعي
ممكن هم عقلي قبح, و حسن اينكه به معتقدند اينها باشند, الم عليهمالس اثنيعشر
مواقع از بسياري يعني است شرعي هم موارد بعضي در كه طور همان باشد است
س مقد شرع باره آن در كه امري و ميكند حكم عقل و است عقلي قبح و حسن
ميكند عقل بهحكم راهنمايي كه است شادي امرار اصول اصطالح به ميفرمايد,
راست همان هست گاهي اينكه بهدليل هستند عقلي قبح و حسن منكر اشاعره ولي
كه نيست صالح گاهي و ميشود بد گاهي است, خوب ميگوييم همه ما Âمث  گفتن
كه است اين است/ بهتر مصلحت به دروغ ما اصطالح به و بشود گفته راست آن
و معتزله ولي است/ شرعي نيست, عقلي قبح, و حسن اينكه به هستند قاÄل آنها
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و تقرير اثر بر البته است/ عقلي موارد از بسياري در قبح و حسن ميگويند: اماميه
ربا فرمود: مقدس شرع كه وقتي ميشود/ پيدا قبح و حسن هم مقدس شرع حكم
خÇوب سÇحر بÇيداري كه فرمود مقدس شرع وقتي ميشود/ قبيح ربا است, حرام
حسن كه هست چيزها از بسياري ولي دارد/ شرعي جنبة اين ميشود, حسن است,
ايÇنكه بÇه مÇيكند حكم عاقلي هر گفتن/ راست مانند است عقلي جنبة آن قبح و
گفتن دروغ اينكه به ميكند حكم عاقلي هر و است گفتن دروغ از بهتر گفتن راست
راست كه نباشد صالح كه بشود پيدا مانعي اينكه مگر نيست پسنديده نيست, خوب
اينكه به ميكند حكم كلي بهطور عقل اال و است عارضي امر اثر بر آن بگويد/

د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي است/ خوب گفتن راست
صحيح آن ما عقيدة به بكند حكم عقل آنچه اساس, و اصل در بنابراين حال
چيزي, خوبي به بكند حكم عقل ا گر كرد/ رفتار بايد عقل حكم مطابق يعني است
به كردن ظلم ظلم, بدي Âمث چيزي بدي به بكند حكم عقل ا گر است, پسنديده آن
مال كردن غصب يا و كرد ظلم نبايد پس است/ ناپسند كه ميكند حكم عقل افراد,
بشود حساب ظلم جز¾ كه آنچه اينها, امثال و ميشود حساب ظلم جز¾ كه مردم
خوب اينكه به ميكند حكم عقل باشد عدالت آنچه است/ بد كه ميكند حكم عقل

كرد/ رفتار آن مطابق بايد ميكند حكم عقل كه آنچه بنابراين, پس است/
و است ناقص ما عقل كه هست موارد از بسياري است, اوقات از بعضي حال
تÇقرير موارد مثل است/ بد چيز چه و است خوب چيز چه آيا كه نيستيم ه متوج
شخصي وقتي چنانكه است/ بد چه و است خوب چيز چه نميدانيم ما كه شرعي
و است نÇاقص و عÇاجز خÇودش عÇقل بÇبيند برود, كاري دنبال ميخواهد عاقل
او از كه كسي دنبال باشد, عاقلتر او از كه كسي دنبال ميرود بكند درك نميتواند
كه ميكند? حكم چه مورد اين در عقل آيا كه ميكند سÆال او از و باشد  كاملتر
كه بكند درك مطلبي او عقل است ممكن اينكه براي است, اين براي هم مشورت
طبق و امر آن بدي يا خوبي به ميبرد پي مشورتي براثر نكند, درك شخص اين
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به بايد است ناقص كلي بهطور ما عقول بلكه ميكند, ترك يا و ميآورد بهجا او نظر
ه متوج خودمان وقت آن بكنيم/ مراجعه باشد ماها عقل مافوق كه كامل خيلي عقل
تامه كاملة بصيرت داراي كه اشخاصي به بايد موارد از بسياري اينكه به ميشويم
Âكام كه باشد شخصي ا گر باشد, عاقلي شخص ا گر كه است اين كنيم/ رجوع باشند
ترك و بهخوبي مايل يعني باشد, آن به كردن عمل و بد و خوب فهميدن درصدد
آنها آنكه براي بكند پيدا را اوليا بكند, پيدا را انبيا كه ميآيد بر صدد در باشد بدي
است خÇوب امر اين آيا ببيند كه آنها به ميكند مراجعه و است كاملتر عقلشان
نور به ر منو عقلش كه را كسي آن بكند پيدا برود اينكه به ميكند وادار را او يانه?
كه عالمي آن دارد, نور عالم با ارتباط دارد, عقل عالم با ارتباط يعني است, الهي
او, پيش ميرود دارد/ ارتباط عالم آن با است, نور عالم است, بهشت عالم  گفتيم
به دست ميزند, انبيا دامن به دست كه است اين ميپرسد/ او از را مطالب او, دنبال
عمل و ميگيرد ياد ميكند, درك آنها از را شرع ظاهر احكام و ميزند اوليا دامن
عقلش يعني ميشود/ الهي نور به ه متوج عقلش بهتر كند عمل بيشتر هرچه ميكند/
بهجايي تا ميكند, درك را قبح و حسن بهتر ميشود, فهميدهتر ميشود,  كاملتر
بايد ظواهر بر عالوه و تنهاست ظواهر است, ظواهر اينها نه كه ميبيند ميرسد
به اشخاصي, آن به ميآيد بر صدد در كه است اين باشد/ هم ديگري روحي مراتب
جنبة همان كه نمايد مراجعه ميكنند راهنمايي را روحي مراتب كه خدا نمايندگان
دل در بشود, پيدا دل در كه است چيزي آن واليت ميگوييم, ما كه است واليت
شود داخل دل در كه است چيزي آن حقيقي ايمان و واقعي ايمان كه بشود داخل
قÔولÔوا ل×كن و نÔوا مÆÔت Öمل ÖلÔق نا آم ÔرابÖعاال تقال گفتند, آنها / ÖمÔكلوبÔق في Ôااليمان لÔخÖدي ا مل و  كه

/14 آية حجرات, سورة /1

خدا آورديم, ايمان ما كه گفتند پيغمبر به اعراب 1: ÖمÔكوبÔلÔفيق Ôااليمان لÔخÖدي ا مل و نا Öمسلا
را ظاهر همين يعني آورديم اسالم بگوييد نياورديد, ايمان شما نه, بگو ميفرمايد:
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به تصديق خود اين است/ نشده داخل شما دلهاي در ايمان هنوز و كرديد قبول
روحي مراتب يعني است, دل به مربوط است, قلب به مربوط ايمان كه است اين
مراتب همينطور بكند, روحي مراتب درك كه ميآيد بر درصدد وقت آن است/
مراقبت و بكند عمل برسد, كمال به مرتبه اين در بيشتر چه هر اينجا در مختلفه,
الهي, نور به ميشود ر متنو او عقل ميشود, كاملتر او عقل برسد كمال به و بكند
ميرسد جايي به تا ميشود/ كاملتر و الهي نور با ميشود افروخته و ميشود روشن
اولياست, و انبيا وجود آن كه ميشود كمال عين ميشود, عقل عين خودش  كه
در كه هستند خير اصل هستند, كمال اصل كه است الم الس عليهم هدي اÄمة وجود
شما نتهاه, Ôم و Ôمأواه و معدنÔه و عÔه Öرف و اصلÔه و لÔه او كÔنتÔم Ôرالخير ك Ôذ اذا ميخوانيم: زيارتنامه
يعني هستيد, آخرش شما هستيد, لش او شما هستيد, فرعش شما هستيد, اصلش
كماالت, همة بنابراين پس هستيد كامل عقل كه هم شما است, عقل مال خير چون
هÇدي ة مÇÄا بÇه خÇطاب يÇعني مÇيشود ذ كÇر كÇه خÇوبي هÇر يعني هستيد شماها
شÇد زيÇادتر كÇمال اين كه وقتي ميگوييم/ زيارتنامه در و ميكنيم الم عليهمالس
كÇه مÇيشود حÇقتعالي اضافة مقام با متحد كه ميشود بهطوري ميرسد, بهجايي
Çالم, عليهالس علي, علويت و سلم, و آله و عليه اهللا صلي ديه, محم حقيقت همان
ميگوييم ما كه است اين اوست/ مادون مرتبة عقل عقل, از است كاملتر آن باشد/
عÇلي و است جÇبرÄيلي مÇقام هÇمان عÇقل چون است/ جبرÄيل از كاملتر علي  كه
فÇيض است/ جÇبرÄيل اسÇتاد الم عليهالس علي يعني او, از است كاملتر الم عليهالس
چÇه? بÇراي ميرسيد/ جبرÄيل به الم عليهالس علي علويت مقام بهوسيلة حقتعالي

شد/ الهي نور به ر منو اينكه بهواسطة
شياطين و اجنه عالم به ارتباط يعني است, جهل او مقابل در او, مقابل در حاال
از ميشود پيدا ذرهبين از Âمث كه سوزندهاي نور و ظلماني نور آن با ميكند, پيدا
كه است اين ميشود/ پيدا دارد سوزندگي كه تاريك سوزندهاي نور هم عالم اين
با ارتباط ناداني, عالم ميكند, پيدا جهل عالم با ارتباط ميكند, پيدا كه آنجا با ارتباط
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مÇيشود تÇاريكتر برود عالم آن به رو بيشتر چه هر ميكند/ پيدا تاريكي عالم
بر رخت او دل از ايمان سفيدي نقطة آن كه برسد بهجايي است ممكن كه بهطوري
و ميشود شيطان عين و ميشود تاريك او دل و برميبندد رخت او دل از بندد,
آنكÇه عÇلي, مقابل است رسيده اخبار در باز كه است اين شيطان/ از باالتر بلكه
چه? براي است, شيطان از باالتر بود, علي مقابل كه معاويه Âمث بود, علي دشمن
در ا گر را آهن كنيم فرض اينكه مانند شيطنت/ سراپا بود بشري اينكه بهواسطة
كÇه است ذغÇالي از بيشتر سوزندگي اش بشود, قرمز بشود, داغ و بگذراند آتش
اثر او در بيشتر آتش كه شده جوري طبيعتش اينكه بهواسطة چه? براي شده/ آتش

است/  كرده
باالتر شيطان از رسيده كمال به تاريكي و جهل مقابل در كه هم كسي اين حاال
مÆثرتر بسيار است, باالتر سوزندگياش ذغال از كه داغ آهن همان مانند است شده
آخر مرحلة آن همينطور, هم آنها است/ زيادتر اثرش است, ناراحتكنندهتر و
اين از است دور اينكه واسطة به كند پيدا جهل عالم اين با ارتباط كه چه هر است,
اين با ارتباط چه هر كه است اين است/ دور باال عالم از روحانيت, عالم از عالم,
است گناه آن بشود پيدا عالم اين با ارتباط اثر در و عالم اين با ارتباط وسيلة و عالم
چيزي آن بزرگ گناه اينكه براي چه? براي بزرگ, يعني / كبيره است كبيره بلكه
و شياطين/ و اجنه عالم به كند نزديك و ملكوت و باال عالم از كند دور كه است
دارد شÇياطين و اجÇنه عÇالم بÇه ارتباط چون ولي باشد عبادت ظاهر به ولو اينها
رسيده هم اخبار در كه است جهت همين به است/ كبيره و نميشود حساب عبادت

الم/ عليهالس صادق حضرت از منقول ,162 حديث كافي, لروضة او جلد #

ل×ي/# اوص ني× ز الناصب است:
فرقي بخواند نماز چه و بكند زنا چه است علي دشمن كه كسي ناصبي, شخص
عليهالرحم¹ مولوي قضيهاي كه ندارد فايدهاي برايش نماز آن يعني ندارد, برايش
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بيدارش آمد كسي بود, مانده خواب معاويه صبح روز يك كه ميكند ذ كر درمثنوي
نÇماز بÇراي مسÇجد در مÇنتظرند مÇردم مÇيشود, دير نمازت كن حركت كه  كرد
دلسوز نفر يك من گفت: آمدهاي? موقع اين در كه هستي كي تو گفت: جماعت/
هÇم مردم وقت آن و بشود, فوت نمازت كه سوخت تو براي دلم من هستم, تو
كجا از و هستي كي تو بگو نه, گفت: بشود/ فوت تو از عبادتي يك و باشند منتظر
تÇو گÇفت: هسÇتم/ شيطان من گفت: باالخره است! بسته كه درها آخر آمدهاي?
شÇيطان مÇيفرمايد: مÇولوي نماز? براي كني بيدار مرا كه افتادهاي فكر به چطور
ا گر ولي ندارد, فايدهاي هيچ تو براي تو نماز اين ميدانم من اينكه براي  گفت:
خÇواب مÇن آه! كه ميخوري افسوسي يك كردي حركت كه بعد ماندي, خواب
تÇو بÇراي فÇايدهاي مختصر يك خوردي كه افسوس همان است ممكن ماندهام!
كه كردم بيدار ترا كه است اين ندارد/ فايدهاي تو براي نماز اين ولي باشد, داشته
همان تو, براي است لعنت طوق و تو گردن وبال كه را ظاهري نماز همان و بروي
كبيره اينرو از است/ منحرف راه از اينكه براي چيست? براي اين بخواني, را نماز
و است شده شيطان عين و كرده پيدا شياطين و جن عالم به اتصال Âاص او است/
داشته باال عالم با ارتباط كه كسي آن ولي ندارد/ فايدهاي بخواند هم نماز شيطان
و شيطان و است اشتباه روي چون بشود, صادر او از خطايي مرتبه يك ا گر باشد
عÇقل اطاعت كه هست اين فكر به گاهي ليكن داشته, غلبه او در نا گهاني جهل
فكÇر به بكنم/ را گناهها اين ترك من است خوب كه ميشود ه متوج گاهي بكند/
بشود, ه متوج و بكند موقع آن در گناهي ا گر كه است اين ميشود/ ه متوج و ميافتد
يعني ميگويند مغفوره سيÃة را اين بكند, توبه و است گناه كه بشود ه متوج يعني
ه متوج و كرده توبه اينكه براي چه? براي است/ شده آمرزيده ولي كرده  گناهي
و نگÇرفته فرا را دلش جاي همه دل تاريكي است, نشده شيطان عين است, شده
اين خداوند بشود ه متوج اينكه محض به كه است اين است/ باقي هنوز سفيدي نقطة
در كه بدي نامة آن روي Âمث ميپوشاند/ را رويش يعني مغفور ميآمرزد/ را  گناه
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ميگويند مغفرت را اين ميچسباند, كاغذي است شده نوشته و هست ما پرونده
آمرزش/ يعني

گÇناه گÇاهي ولي دارد غÇلبه او بÇر عقل كه ميشود طوري هم اوقات بعضي
باالتر مقامش البته اين دارد, غلبه او بر عقل ولي ميشود جهل پيرو گاهي ميكند,
مقام اين شده/ خطا كه ميشود ه متوج زودتر بشود صادر او از كه گناهي و است
امه لو مرحلة آخرين اين است, امه لو نفس در باالتر مرحلة است/ امه لو نفس باالي
لغزش, يعني لمه است/ لمه گناه, اين است/ شده ملهمه نفس به نزديك كه است
كوچكي گناهان يكي لغزش, يكي گفتهاند: معني چند لمه براي چون كوچك/  گناه
بعضي كه طوري به هم يكي ميگويند, لمه هم را آن باشد بزرگ گناه مقابل در  كه
همت نشود, مرتكب و گناهي بر بورزد همت اينكه از است عبارت لمه  گفتهاند
والنÇجم سÇورة در كÇه م اللَّم اال كه ميگويند لمه را آن كردن, آن ترك و ورزيدن

ÇÇ سرزند آنها از كوچك گناهي آنكه جز ÇÇ ميكنند اجتناب زشتيها و بزرگ گناهان از كه كساني :32 آية /1
است/ وسيع تو پروردگار آمرزش كه بدانند

1/ ̧ رفÖغ مÖال Ôع اس و× بَّك ر انَّ م اللَّم الا ش اح الÖفو× و مÖث اال رÄبا ك ونÔبنتÖجي لَّذين  

ا ميفرمايد:
مغفرت آنكه بر عالوه يعني شده محو لغزش اين حاال ميگويند, را اين لمه
برداشتهاند, را كاغذ آن كلي به يعني است/ شده هم محو شده, آمرزش شده, پيدا
چسÇبانيده كاغذ و باشد زيرش كه بچسبانند رويش كاغذ اينكه نه كردهاند/ پا ك
پÇروندهاش از را جريمه يا توبيخ نامة آن برداشتهاند, را كاغذ آن Âاص نه باشند/
ملهمه نفس وارد آن برود اينكه از باالتر كه ميگويند, هم محو را اين برداشتهاند/
ما رÄبا ك تجÖتنبÔوا Öنا بكنيد, دوري ا گر شماها ميفرمايد: اينجا در وقت آن ميشود/
از ا گر ميشويد, نهي آن از كه بزرگي گناهان از بكنيد دوري شما ا گر , ÔهÖنع ن ÖوهÖنÔت
بزرگي بسيار جايگاه در را شما و ميپوشانيم را شما بديهاي ما بكنيد دوري آنها
كامل جهل اطاعت كه بزرگي گناه آن باشيد مراقب شما ا گر يعني ميكنيم, وارد
پيش شما براي توبه حال گاهي كه بيفتيد فكر به يعني بكنيد, ترك را آن باشد,
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پيش برايش توبه حال باشد جهل مطيع Hواقع ا گر ولي ميكند, عفو هم خداوند بيايد
حال وقتي ولي نميگذرد, هم خداوند نيايد پيش توبه حال وقتي ديگر/ نميآورند
نÇقطة كم كم بشود كباÄر مرتكب هميشه ا گر ميآمرزد/ خداوند بيايد پيش توبه
هم خداوند كه است اين نيست/ خود اعمال ه متوج Âاص و ميرود بين از سفيدي
او خداوند بشود ه متوج بعد و بشود پيدا لغزشي او براي گاهي ا گر ولي نميآمرزد,

/201 آية اعراف, سورة /2 و 1

وقتي كه هستند كساني مÆمنين تذ كَّروا/1 طانÖي الشَّ ن م ÕفÄطا هÔم سَّ م اذا كه ميآمرزد را
كنندهاي, گمراه يك كنندهاي, وسوسه يك كنندهاي, طواف يك آنها از نفر يك
ه متوج مرتبه يك بكند گمراه را او و بيايد شيطان طرف از كنندهاي كمك يك

2/ رون صÖب Ôم ÖمÔذاه اف ميشود,
و اصحاب بزرگترين از عباده بن سعد بن (قيس عباده, بن سعد بن قيس قضية
خÇيلي و حÇضرت طÇرف از بود مصر والي بود/) الم عليهالس علي حضرت ياران
را مÇعاويه مÇرتب و بÇود متأثر اسالم در اختالف قضيه براي و ميكرد دلسوزي
مÇيدانÇي, كÇه را Çالم ليهالسÇع علي مقام تو آخر ميگفت: او به ميكرد/ نصيحت
است/ علي پيغمبر, جانشين كه ميداني يقين ميداني, را الم عليهالس علي عظمت
جÇواب مÇيداد, جÇواب هم او مينوشت, كاغذ او به هي ميكني?! طور اين چرا
قتل در كمك علي ميداني كه تو بوده عثمان قاتل علي كه ميداني تو كه ميداد
Gبعد بكنم قصاص كه بدهد من به Âمث را عثمان قتلة او كه حاضرم من كرده عثمان
بيايي ا گر تو كه عباده سعدبن براي نوشت Gبعد اينها/ امثال و مينشينم جايم من
وسÇاÄل داري, مÇنزل داري, پÇول داري, مÇقام داري, مÇنصب مÇن, پÇيش ايÇنجا
آمدند باالخره نميكرد/ قبول هم او من/ پيش اينجا بيا داري/ آسايش و استراحت
هÇم عÇباده بن سعد بن قيس كه الم عليهالس امير حضرت خدمت دادند شهرت و
خÇوب بكÇند/ مÇعاويه تسليم را مصر ميخواهد و دارد ارتباط معاويه با محرمانه
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غيب علم هميشه كه نبودند اينطور بهظاهر هم اوليا و انبيا ظاهر, به هم حضرت
زمان به اختصاص باطن به حكم Âاص بكنند/ غيب به حكم و بگويند و باشند داشته
آن بشود, ظاهر كه فرجه تعالي عجلاهللا حجت حضرت زمان آن در كه دارد ظهور
بÇهظاهر حكÇم هÇمه علي, پيغمبر, اوليا, و انبيا اال و ميشود باطن به حكم موقع
دادند را شهرت اين وقتي كه است اين نداشتند/ غيب علم هم ظاهر به و ميكردند
افسرده هم او كرد/ عزل را او و شد ظنين عباده سعدبن بن قيس به نسبت حضرت
شد/ نشين خانه نيامد, كوفه به مدينه, به مستقيم رفت و حضرت خدمت نيامد و شد
دلسÇوزي قدر اين من گفت: شد, دلسرد نكرد, مخالفت بكند/ مخالفت اينكه نه
آمد كه است اين داشت/ من به نسبت را لطفي كم نظر اين الم عليهالس علي و ميكنم
زيÇادي هدايÇاي و فرستاد او پيش را اشخاصي معاويه شد/ خبر معاويه مدينه/ به
علي براي دلسوزي قدر اين تو است/ علي با دوستي نتيجة اين ببين گفت: و فرستاد
تو, به كرد چه بودي دلسوز كه تو ببين, ببري/ او پيش مرا ميخواستي كه ميكردي
مقامها, منصبها, ببين, را چيزها همه ما پيش بيا حاال ميگويي? چه ديگر پس
به آمد معاويه نمايندة اينكه محض به كه است اين كن/ حركت و ببين را چيز همه
اسب كه گفت غالمش به فوري خورد هم به حالش عباده, بن سعد بن قيس پيش
طÇرف به ميكند حركت االن اينكه خيال به شدند خوشحال اينها كن/ حاضر مرا
صفين در حضرت گفتند: كوفه/ به آمد عجله به و مستقيم و كرد حركت معاويه/
و بهدست را, حضرت كرد زيارت اينكه محض به آمد صفين به دارند/ تشريف
برود, غارت به من ايمان كه نشويد راضي اينجا تا كرد: عرض افتاد, حضرت پاي
دست و برود/ غارت به من ايمان كه نشو راضي ولي خوب, بسيار رفت من از دنيا
Çيطان الشَّ نÇ م ÕفÄطا هÔم سَّ م اذا چيست? اين ماند/ علي خدمت در و زد علي دامن به
ايÇن و شد ه متوج مرتبه يك يÖطان الشَّ ن م ÕفÄطا معاويه طرف از وقت آن ا/ Ôكَّرو ذت

شد/ پيدا او براي حالت
چيزي آن بزرگ گناه كند/ دور خدا از را انسان كه است چيزي آن كبيره حاال
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را انسÇان كÇه است چÇيزي آن كÇوچك گناه و كند دور خدا از را انسان كه است
كوچك گناه اين برود/ خدا سوي به رو كه بكند شرمنده و خجلتزده و پشيمان
اختالف به مفسرين هم يعني است رسيده بهاختالف اخبار در كه است اين است/
كوچك گناه و چيست بزرگ گناه كه است رسيده اختالف به اخبار در هم و  گفتهاند

الم/ عليهالس صادق حضرت از منقول الذنب علي باباالصرار كتابااليمانوالكفر كافي, سوماصول جلد #

اصرار ا گر يعني ,# تغفار Öاالس ع م ¸كبير وال رار Öالصا مع ¸صغير ال كه است حديثي چيست/
ا گر Âمث باشد, كوچكي گناه خيلي لو و باشد, هم كوچكي گناه ولو بكنيد گناه بر
مÇن بÇاشد, يك صÇدي كÇنيم فرض ولو بخوريم ربا Hحتم اينكه به بكنيم اصرار
وقف مال شاهي يك يا ميگيرم يك صدي ميگيرم, كم ولي بگيرم فرع ميخواهم
ا گÇر نميكند/ فرق كردهام آنها بر اصرار چون بدهم, ادامه ولي باشد يتيم مال يا
حال بيايد, استغفار حال ا گر و است كبيره خودش اين بكنيم هم صغيره بر اصرار

حر گناه از باالتر ميبرد/ بين از هم را بزرگ گناه بيايد, پشيماني حال و بيايد توبه
را يÇوسف مÇيخواسÇتند يوسف برادران كرد/ توبه حر خوب, نداريم, گناهي  كه
كرد گريه سال چهل شكستند, را يعقوب دل چقدر انداختند, چاه در را او بكشند,
حضرت خدمت آمدند اينكه محض به ولي سال) چهل است رسيده ظاهر به (آنچه
تو ببخش, ما از تو كه كردند عرض كردند, ندامت اظهار كردند, توبه اظهار يوسف

/92 آية يوسف, سورة /1

نيست سرزنشي هيچ 1/ ÖمÔكل Ôاهللا ÔرفÖغي م ÖويÖال عليÖكÔم ريبÖثت ال فرمود: حضرت كن/ عفو را ما
تÇوبه حÇال اينكه واسطة به چه? براي را/ شما ميآمرزد خدا حاال همين شما, بر

بود/ آنها براي پشيماني و ندامت حال بود, آنها براي
را كÇباÄر حÇال عÇين در ولي است/ كبيره هم صغيره بر اصرار بنابراين, پس
عباس ابن از گفتهاند/ تا هفت بعضي گفتهاند, تا سه بعضي كردهاند/ ذ كر بهاختالف
تا هفتصد ا گر ولي ميگويند هفتاد كه ميگويد او است? تا چند كه ميكنند سÆال
حضرت از است/ زياد خيلي كباÄر يعني بگويند, هفتاد اينكه از است بهتر بگويند
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وعداهللا ما كل ميفرمايد: حضرت چيست? كباÄر كه ميكنند سÆال الم عليهالس باقر

الم/ عليهالس باقر حضرت از مروي وعياشي ازفقيه نقل تفسيرصافي #

است/ كبيره آن قرآن, در كرده وعده عذاب آن بر خداوند كه چه هر النار/# عليه
آن ربا, مانند است شده معين آنها براي عذاب كه گناهاني آن قرآنمجيد در يعني
اين در حد يا كرده وعده عذاب خداوند كه گناهي هر كه گفتهاند بعضي است/  كبيره
خمر شرب مثل دارد حد كه سرقت مانند كرده معين برايش ي حد كرده, معين عالم

دو ميشود معلوم كه شده ذ كر عبارت اختالف به حديث و كردهاند نقل زراره بن عبيد از را خبر بعضي ##
ميباشد/ روايت

حضرت از زراره## كه گفتهاند هفتاد بعضي و است/ كبيره گناهان آنها دارد, حد  كه
حضرت كردند? سÆال كباÄر از حضرت از ميگويدكه ميكند نقل الم عليهالس صادق

نÖي دال الÖو× ÔوقÔقÔع و حÖترم¹ Ôالم سÖالنَّف ÔلÖتق و اهللاب ÔرÖفÔالك : ÕعÖب س الم عليهالس علي ت×اب ك âفي هÔنَّ فرمود:
عرض باز / ̧ رÖج هÖال دÖعب Ôب رالتَّع و فÖح الزَّ ن م Ôار الÖفر× و HمÖلÔظ مâتييÖال ال م× ÔلÖك أ و ¹نيبÖال دÖعب ب×ا  الر ÔلÖك أ و
ق×ال ? ̧ ل×و الصَّ Ôك Öرت Öمأ ÔربÖك ا HمÖلÔظ مâتييÖال ال م× ÔلÖك أ ÔتÖلÔق ق×ال /Öمعن ق×ال ي? ع×اص مÖال ÔربÖك أ ه×ذا كه ميكند
ÔتÖلÔاق م× Ôل أوَّ ¾ Öي ش يأ ق×ال / رÄب×اكÖال في ̧ ل×و الصَّ ك Öرت تÖد داع فم× Ôهل ÔتÖلÔق ق×ال / ̧ ل×و الصَّ Ôك Öرت الم ليهالسع

/ 8 حديث كباÄر, باب كفر و كتابايمان كافي, سوماصول جلد ###

حÇضرت كÇه ¹يرعلÇغ مÇن يÇÇعني ### ÕرافÇ ك× ̧ ل×و الصَّ ك ت×ار نَّ اء ف ق×ال / رÖفÔك Öنع ÔتÖلÔق ق×ال / كل
كتاب در فرمودند, دستور علي كه اينهايي يعني علي كتاب در اينكه به به ميفرمايد
شده حساب يكي دو هر كه شرك و خدا به كفر يكي است: كبيره گناه تا هفت علي
قتل يكي است/ كباÄر بزرگترين اين كردن, خدا انكار و ورزيدن خدا به كفر است,
براي ندارد, علتي و است احترام مورد و بكشند نبايد كه را جاني آن محترمه, نفس
در ا گر دارد, علت باشد حد يا و رجم جنبة ا گر دارد/ علت باشد قصاص ا گر اينكه
ميگويند طور اين نيست, محترمه نفس كافر كشتن همينطور/ باشد با كفار جهاد
عقوق يكي است/ گناهان بزرگترين از اين بكشند را كسي جهت بدون ا گر ولي
او دربارة و نيستيم راضي او از ما بگويند و بكنند عاق را فرزند والدين كه والدين
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است مواقعي در اين البته ولي است, فرزند براي بزرگ گناهان از اين بكنند/ نفرين
امر ا گر Âمث نيست, جايز اطاعت كه هست موارد بعضي ولي بكنند اطاعت بايد  كه
بعدالبينه با الر يكيأ كل بكند/ اطاعت نبايد كسي بدهد انجام شرعي خالف او كه  كنند
بخورد ربا هم باز است حرام و است بد ربا كه فهميد يعني شد, واضح آن از پس
بÇه خوردن, بهظلم يتيم مال ظلم, روي از يتيم مال خوردن يكي است/ حرام اين
آن از ندارد چيزي خودش و است يتيم مال متعهد كه كسي اينكه نه خوردن, ي تعد
از فرار هم يكي ميكند/ حكم شرع كه اندازهاي به ميدارد, بر خود كفاف اندازة به
ديني جهاد ديني, جنگ و اسالمي جنگ از كه كسي آن جهاد/ از فرار يعني جنگ

است/ كبيره گناهان از جنگ از فرار ميكند, فرار

مهمله/ باعين /1

رسول و خدا سوي به هجرت كه كسي آن يعني الهجر¸/ بعد ب1 التعر هم يكي
حال آن به مرتبه دو برگردد, وقتي است رفته رسول و خدا سوي به رو است,  كرده
خدمت ميآمدند اشخاص بعضي اسالم ل او در ميگفتند ظاهر به كه برگردد ل او
شÇدند, مرتد و مكه طرف به برگشتند بعد آوردند اسالم و بودند آمده حضرت,
آمÇدند نفر سه اين كه سويد بن حرث و اسلت بن حوح و ابيرق بن طعم¹ مانند
و مكÇه به برگشتند بعد و بودند مدينه در آوردند/ اسالم رسول, حضرت خدمت
برگشت, حضرت خدمت Gد مجد و كرد توبه سويد بن حرث البته بعد شدند, مرتد
مرتد نه بود ملي مرتد حرث چون و ماندند ارتداد حال همان به ديگر تاي دو آن
اين ميشود, قبول توبهاش ملي مرتد چون شد قبول توبهاش كه است اين فطري,
بكند پيدا دين احكام به علم كه كسي آن گفتهاند: فقها بعضي يا است/ ظاهري جنبة
بد ربا كه بداند Âمث بكند, دوري آنها از و باشد داشته علم بكند, آنها به عمل ترك و
الهÇجر¸ بعد ب تعر را ايÇن باشد, داشته علم كه بخورد فرع بخورد, ربا برود و است

ميگويند/
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الهÇجر¸ بعد ميفرمايدكه است رسيده باز الم عليهالس صادق حضرت از آنچه

/265 ص قم, علميه حوزه سين مدر انتشارات صدوق, #معانياالخبار

دست و بياورد ايمان بيايد آنكه بكند ترك را ما واليت امر يعني االمر#, هذا التارك
و بشود ف مشر ايمان شرف به و بكند توبه و بزند طهارت و عصمت اهل دامن به
هفت اين است/ كبيره گناهان از كه است الهجر¸ بعد التعرب خودش اين گردد/ بر بعد
بÇزرگ گناهان كه كردم عرض ميگويد: بعد است/ علي كتاب در ميفرمايد را تا
گناه آيا كردم: عرض ميگويد: زراره بله/ فرمودند: حضرت تاست? هفت همين
نه, ميفرمايد: حضرت نماز? ترك يا است بزرگتر يتيم مال از درهم يك خوردن
كبيره گناهان جز¾ را نماز ترك كه شما پس ميكند: عرض است/ بزرگتر نماز ترك
كافر نخواند نماز كه هر باهللا/ الكفر نگفتم ل او مگر ميفرمايد: حضرت نفرموديد!
Ô¸لو الص بداند و باشد اسالم ديانت به معتقد كه كسي دارد/ را كافر حكم و خدا به است

الم/ عليهالس باقر حضرت از بصلو¸ استخفاف تحريم باب كتابالصلو¸, الشيعه, دوموساÄل جلد ##

حسÇاب كÇافر ايÇن نخوانÇد ا گر است, دين پاية و دين ستون نماز ين,## الد Ôمودع
حكÇومت و بÇاشد مÇرتبط كسÇي بÇاشد, شرع ظواهر ا گر احكام در ميشود/حتي
نÇماز منكر Hصريح كه كسي آن بكند, اجرا¾ را احكامي بتواند كه باشد شرعيهاي
امÇروز ولي است/ قÇتل حكمش چندم مرتبة در بلكه است حد حكمش او باشد
ميفرمايد: است صال¸ تارك آنكه واال نيست مجري Âكام فانه متأس اسالمي احكام

دارد/ را كافر حكم حكمش و است كافر باشد علت ا گربدون
حضرت از حسني, عبداهللا بن عبدالعظيم حضرت از است ديگري حديث باز
حÇضرت از پÇدرش از حضرت ميكند/ روايت الم عليهالس تقي د محم امام جواد
عÇبيد عمروبن كه عبداهللا ابي بزرگوارش پدر از حضرت آن و الم عليهالس  كاظم
شد/ سا كت و / مÖاالث رÄب×اك بوننتÖجي لَّذين  

ا كه كرد عرض و حضرت خدمت آمد بصري
چÇيست? مطلبت نياوردي, را دنبالهاش چرا شدي? سا كت چرا فرمود: حضرت
و ميفرمايد بيان حضرت وقت آن چيست/ كباÄراالثم بفهمم ميخواهم كرد: عرض
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قÇتل والديÇن, عقوق خدا, به شرك ميكند/ استشهاد مجيد قرآن از كدام, هر براي
امÇثال خدا///و رحمت از نااميدي خدا, مكر از امن محصنه, قذف محترمه, نفس
كÇبيره گÇناهان جز¾ رسول و خدا سب كه است رسيده اخبار بعض در حتي اينها
بيست حديث آن در ميفرمايد, ذ كر حديث آن در تا بيست كه ميشود محسوب

ميداند/ كبيره گناهان جز¾ را  گناه
مÇيدهند/ نسÇبت Çالم ليهالسÇع صادق حضرت به هست ديگري حديث باز
يكÇي مÇلت, ترك يكي سهتاست: بزرگ گناهان امهات كه است اين خالصهاش
مليت آن كه شدن مرتد يعني ملت ترك صفوت/ اهل با قتال يكي سنت, تبديل
تبديل يكي است/ كبيره گناه اين بشود, مرتد و بكند ترك باشد ايمان كه واقعي
ايÇن بگÇذارد, ديÇن در نيست دين در كه امري دين/ در بگذارد بدعت كه سنت
بدون ديني امور در دخالت كه هستيم معتقد Hمخصوص ما كه است اين است/ بدعت
و هÇدايت جÇنبة ايÇنكه ولو شÇخص نميتواند و نيست جايز وجه هيچ به اجازه
و اال نيست جايز وجه هيچ به و بكند دخالت خودش از نميتواند دارد, راهنمايي

يعني بدعت نپسندد/ شرع و باشد شرع برخالف كه چيزي آن بدعت است/ بدعت
ديني مدرسة پيغمبر زمان در Âمث نيست خالف كه هست ها بدعت بعضي تازه/
براي و مجالس اقامة Âمث براي نبود تكايا نيست/ خالف اين شد, ايجاد بعد نبود,
خالف اينها ندارد, مانعي هيچ اين شد ايجاد بعد اين اينها, امثال و وعظ مجالس

علي× يح ترك مانند باشد مطهر شرع صريح مخالف كه هايي بدعت آن نيست/ شرع
اهÇل با قتال مÆمنين, با جنگ هم يكي است/ بدعت اينها اينها, امثال و Öل مالع رÖيخ
دست به دست يعني (صفوت دادند دست كه آنهايي مÆمنين, با جنگ صفوت,

است/ كبيره گناهان از اين بكند, جنگ آنها با دادند) خدا اولياي
سه كباÄر امهات كه خواندم درتورات من ميگويد: رين مفس از يكي فرقد باز
از ايÇن ورزيÇدن, تكÇبر كبر, يكي شد/ صادر كه بود گناهي اولين, كه است چيز
صادر شيطان از كه بود كبر شد پيدا كه گناهي اولين اينكه براي است گناه بزرگترين
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پس نكرد/ آدم سجده نكرد, اطاعت ورزيد, تكبر او كرد, استكبار او , ربÖكت Öاس ف شد/
مجاز ما البته شد/ صادر آدم از اين كه حرص, Gبعد است/ گناه بزرگترين كبر اين
معصوم را آنها اينكه براي است, شده صادر انبيا از العياذباهللا گناه بگوييم كه نيستيم
ولي ميگوييم, اولي ترك آدم به ميدهيم نسبت كه هم را آنچه است اين ميدانيم/
او شيطان اينكه براي كرد/ دور بهشت از را او حرص حرص, ميگويد, اينطور او
چه است, خوب چقدر ببين بخور شدهاي نهي كه درختي اين از گفت: داد, فريب را
كه شد سبب كه است اين آن/ خوردن بر شد حريص دارد/ منافع چه و دارد فواÄدي
پيدا هابيل از كه حسد سوم است/ گناه دومين حرص پس برود/ بيرون بهشت از
گناهان بزرگترين از هم حسد پس كشت/ را او و ورزيد حسد قابيل به نسبت شد/
اخالقي گناهان اينها البته است/ گناهان بزرگترين از گناه سه اين ميگويد: او است/

عملي/ گناهان نه است
ميفرمايد: كه است دين بزرگان فرمايش از اقتباس نيز آن عرفا, از يكي باز
خدا/ غير رÅيت يكي دنيا, حب يكي هوا, پيروي يكي است/ چيز سه كباÄر امهات
آن هوس, و هوا پيروي ابتدا ميگيرد/ سرچشمه چيز سه اين از گناهان همه چون
نفسانية اميال ميخواهد انسان كه گناهاني آن است, شهوات بر مبتني كه  گناهاني
و هوا ا گر بنابراين, پس است/ هوي× باع ات اثر بر گناهان آن بكند ارضا¾ را خودش
كه دنيا دوستي دنيا, حب ديگر يكي ميرود/ بين از گناهان از بسياري نباشد هوس

اد جÇس حÇضرت از مÇنقول 11 حÇديث در نÇيا الد ذم بÇاب والكÇفر, كÇتابااليÇمان كافي, سوماصول جلد #
الم/ عليهالس

اينها امثال و سرقت و غصب و قتل باشد, ا گر دنيا دوستي #, ¹Ã âطيخ لÔك ÔسÖأ ر نÖي×ا الد بÔح
مقابل در كه موانعي آن ميخواهد اينكه بهواسطة دنياست/ دوستي بر مبتني تمام
اين ميكند/ غصب بعد و بكند دور خودش از را موانع آن ميشود پيدا او براي دنيا
ملك و ميكند غصب و ميكند ف تصر را مردم مال ميكشد, را دشمنش كه است
دنياست حب بكند/ استفاده خودش اينكه براي چه? براي ميكند/ ف تصر را مردم
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دنياست/ بÔح براثر تمام اينها اينها, امثال و ميكند سرقت نتواند ا گر يا و
مÆثري خدا غير وجود عالم در اينكه و عالم, در خدا غير ديدن غيراهللا/ رÅيت
در هم روحي و اخالقي گناهان از بسياري و است گناه باالترين خودش اين ببيند,
بÇه ايÇنكه بÇراي بكÇنيم عبادتي ما خودنمايي/ يعني ريا ريا/ مثل است همين اثر
از اين ديدهايم, را خدا غير اين پس هستيم/ كننده عبادت ما كه بدهيم نشان ديگران
يا نالرسيرمالي ان ميفرمايد: سلم, و آله و عليه صلياهللا پيغمبر, كه است كبيره  گناهان

ديباج/ خطبه در است داده نسبت الم عليهالس اميرالمÆمنين حضرت به را حديث درتحفالعقول #

خوب, ميشود/ حساب شرك هم باز باشد كم هم خيلي كه ريايي آن يعني # Õرك ش
غÇير رÅيت بÇراثÇر گÇناهان از بسياري بنابراين, پس است/ كبيره گناه هم شرك
بهواسطة است اينطور گناهان همة بگيريم واقع مرتبهاي در ا گر يعني خداست/
كه ميبيند را هوا ببيند را خدا غير ا گر ميبيند, را دنيا ببيند را خدا غير ا گر اينكه
من نداهللا ع Ôبغضا رضاال هÖج و علي دب Ôع ما ميفرمايد: سلم, و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر,

كبيره/ گناهان شرح در عنه) تنهون ما كباÄر تجتنبوا (ان نسا¾ سورة الدرر, تفسيرمقتنيات ##

از خدا نزد باشد دشمنتر كه است نشده عبادت زمين روي در چيزي هيچ ##/ الهوي×
به چيست? بهواسطة همه اينها بكند/ نفس هواي عبادت كه كسي و نفس هواي
دوري قسمتها اين از ا گر ولي خداست/ غير ديدن خداست غير رÅيت واسطة
پيدا گناهي ا گر بشود, پيدا خطايي ا گر وقت آن است كرده دوري هم كباÄر از بكند
و محمد صلعلي (اللهم بفرستيد/ صلواتي ميكند/ عفو خداوند بكند توبه وقتي بشود,

د) محم آل
عرض دعا در االليم, Ôذابالع هو عذابي انَّ ميفرمايد: اينكه عين در خداوند چون
فيموضع عاقبين Ôالم شدا و ¹حم الر و فوالع ع فيموض احمين الر ارحم خداوند: درگاه به ميكند

هستي/ الراحمين ارحم كه الراحمين ارحم ميكند/ ذ كر را رحمت ل او كه ¹النقم و كالالن
قيامت روز در خلق حساب دربارة سلم و آله و عليه اهللا صلي رسول حضرت
هÇو قال الخلق? Ôحساب يده ب Öن م اهللا, رسول يا قال اهللا, رسول عن Ôاعرابي لÃ س بعد: ميفرمايد/
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مÇل سÇلم, و آله و عÇليه اهللا صلي قال / Ôاالعرابي م سبت ف نعم/ قال بنفسه? هو قال تعالي/ و تبارك

قدÇ ص سÇلم و آله و عÇليه اهللا صلي قال ح, سام ب حاس اذا و فا, ع قدر اذا Ôالكريم قال: تضÖحك?
حساب دربارة يعني االعرابي/ فقه قال ثم اال كرمين Ôهوا كرم مناهللا Ôكرم ا كريم ال اال / Ôاالعرابي
در اهللا, رسول يا كرد: عرض اعرابياي يك ميفرمود/ بيان حضرت قيامت در خلق
حساب متصدي هستند, مالÄكه آيا ميشود? خلق حساب متصدي كي قيامت روز
حساب متصدي بنفسه خدا خود كرد: عرض خدا/ : فرمود حضرت كيست? خلق
خنديدي? چرا فرمود: حضرت خنديد/ اعرابي بله, فرمود: حضرت ميشود? خلق
ا گÇر ميكند, عفو باشد قادر وقتي كريم شخص اينكه براي شدم خوشحال  گفت:
سختگيري خيلي بكند حساب وقتي كريم شخص ميكند, عفو بكند حساب خودش
ميكند/ گذشتهايي نميكند, سختيگري اشخاص به خودش حساب در نميكند,
گÇفت راست شÇدم/ خÇوشحال مÇيكند حساب خودش فرموديد وقتي كه بود اين
فهيم داناست, اعرابي اين نيست/ كريمتر خداوند از كس هيچ قسم خدا به اعرابي,
تÇعالي حق كرم به كه اطميناني آن و بود او در كه ايماني حالت اين يعني است/
دانايي عالم از كه اشخاصي آن ولي است/ دانايي معني اين فهم, معني اين داشت
نÇزديك شياطين و اجنه عالم به و شدند دور بهشت و مالÄكه عالم از شدند دور
كÇه است ايÇن خÇطاست/ آنÇها براي بكنند چه هر است, گناه بكنند چه هر شدند
دوستان و الم عليهالس علي دشمنان از كه بود زهادي از مسروق, مانند بودند زهادي
عبادت اين و نماز اين آيا ميشود? قبول زهد اين آيا بود/ زاهد ولي بود معاويه
و يزيد كه نمازي ظاهر به آن بندگيها, آن آيا نميشود/ قبول البته ميشود? قبول
در كه افرادي همين درميان نميشد/ قبول آنها نه, ميشد? قبول ميخواندند معاويه
ميخواندند, نماز شبها بودند, گزار نماز كه بودند زاهدي اشخاص چه بودند  كربال
الم/ عليهماالس علي بن حسين جنگ به آمدند ولي بودند دار روزه شايد را روزها
البته ميرود/ آنها از توبه حال اينكه براي نه, ميشود? آمرزيده آيا گناهشان اينها

ميپذيرد/ خداوند باشد توبه حال كه وقتي تا
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گناهان همة از خداوند ميفرمايد كه وقتي الم عليهالس سجاد حضرت خدمت
بزرگوارت پدر قاتلين گناهان از آيا كرد: عرض شخصي ميگذرد, بكند توبه وقتي
پيش آنها براي توبه ميفرمايد:حال حضرت ميگذرد? خداوند بكند توبه ا گر هم
مÇايوس دارند/ خدا واو) سكون و را¾ فتح (به ح Öو ر از يأس ديگر آنها نميآيد/

/ 87 آية يوسف, سورة /1

مأيوس Âاص كه آنها 1/ رونكافÖال Ôم ÖوقÖال الَّا هالل ح Öو ر Öنم ÔسأÖيي ال و هستند/ خدا ازرحمت
وزراي از قÇحطبه حÇميدبن قÇضية نÇيست/ آنÇها بÇراي تÇوبه حÇال ÂÇاص, هستند
بود نفري چهل آن از يكي كه شخصي قضية همان يا است ل مفص كه شيد هارونالر
صاعقه واسطة به رفتند بين از همه كه ديد بعد و شام در بودند حضرت سر حافظ  كه
و آله و عليه اهللا صلي پيغمبر از شنيد و شد سياه او روي فقط شد ملتجي چون او و
من ميگفت: و ميكرد گريه ديگر اين نيامرزد/ ترا خدا كه برو كه فرمود كه سلم
خدا ديگر را اينها نيامرزد/ ترا خدا فرمود پيغمبر چون نميآمرزد/ مرا خدا ميدانم

است/ رفته آنها از توبه حال اينكه براي نميآمرزد
پيغمبر قتل مرتكب اولياست/ و انبيا قتل خدا به شرك از بعد گناه بزرگترين
كه هم كسي آن ميشود/ حساب گناه بزرگترين اين شدن امام قتل مرتكب شدن,
ميكنيم لعنت عاشورا زيارت در كه است اين است/ طور همين آنها به بكند  كمك
كردند كمك كه اشخاصي آن به ميكنيم لعنت هستند, آنها قاتل كه اشخاصي آن به
كمك را آنها و كردند زين را آنها هاي اسب آمدهاند حتي كه اشخاصي آن آنها, به
چشÇم جÇلوي پÇارچÇهاي كÇه اشخاصي آن گذاشتهاند, زين را اسبشان كه  كردهاند
آن يÇعني نبيند را ديگر جاي و ببيند را جلو فقط چشمشان كه ميگذارند اسبها
ولي نشسته خانهاش در كه كسي آن حتي و ميگذارند اسب چشم جلوي كه نقابي
براي ميكنيم/ لعن را همه بشود واقع قضيه اين اينكه به بود راضي شده, خوشحال
كردهاند, شركت كردهاند, كمك آنها به واقع در بودند راضي كه اشخاصي آن اينكه
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است اين ميآمدند/ حضرت ياري به ميكردند, حضرت كمك ميآمدند بايد اال و
افسÇوس ولي نÇبود راضÇي هÇم بعد و نكرد كمك البته او جعفي, حر عبداهللا  كه
دعوت مرا حسين كه رفت من از سعادت چرا كه ميكرد گريه هميشه ميخورد,

نرفتم/ من و  كرد
اينكه براي ميآيند همه هشتم روز در كرد? مكه خانة ترك چه براي حضرت
اميه بني طرف از اينكه براي كردند/ ترك روز همان حضرت بدهند/ انجام را حج
سه دو درهمان احرام موقع در كه بودند شده مأمور نفر سي هاي, عد يزيد طرف از
هÇمان در و باشند داشته اسلحه لباسشان زير ميشود, انجام حج اعمال كه روزي
كÇه ديÇد Çالم عليهالس علي بن حسين وقت آن بكشند/ را الم عليهالس حسين موقع
حÇج هÇتك ميشود, احرام حرمت هتك و خدا خانه و حرم هتك كلي به ديگر
هتك اينكه براي ميكنم حج ترك من كه گفت و شد حاضر كه است اين ميشود/
كرد/ اسالم ديانت فداي كرد/ اسالم حرمت فداي را خودش جان نشود/ خدا خانه
كÇه كÇرد گÇناهكارانÇي فÇداي بگوييم ما اينكه نه كرد امت فداي ميگويند: اينكه
الم عليهالس حسين فوري بشوند مرتكب كبيرهاي و بياورند جا به نامربوطي هرطور
واقعي امت بماند/ باقي دين كه كرد فدا يعني چه? يعني كرد امت فداي كند, قبول
داشته وجود پيغمبر امت يعني كردن امت فداي معني است اين باشد/ داشته وجود
از ديگر بودن امت يعني برود بين از امت بود ممكن نميكرد را كار اين ا گر باشد/
كه كبيرهاي گناه آن اينكه براي كرد/ امت فداي را خودش كه است اين برود/ بين
و است حرم حرمت هتك مينويسند كبيره گناهان از يكي كه ميخواستند, آنها
حÇرمت هتك گناه ميخواست و است كبيره گناهان از يكي حرم حرمت هتك
در البته كرد, حركت كه است اين است/ اسالم هتك اينكه براي نشود, واقع حرم
نامة آن آمدهاند/ تو به رو همه مردم كن, حركت زود كه رسيد مسلم از نامهاي بين
زرود منزل به تا اوليا, ساير مانند نداشت غيب علم هم مسلم ظاهر به بود/ مسلم ل او
منذربن يكي و عبداهللا بن سليم يكي حضرت ياران از نفر دو زرود منزل در رسيد/
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چه ببينند جلو رفتند ميآيد/ طرف آن از كه ديدند را شخصي دور از اسدي مشمعل
گÇفت: داري? خÇبر چه گفتند: كوفه/ از گفت: ميآيي? كجا از گفتند: است/ خبر
بازار و كوچه در را آنها جسد و كشتهاند را وهاني مسلم كه ديدم آمدم كه بيرون
كنند عرض حضرت خدمت نخواستند اينجا در ولي شدند منقلب خيلي ميگردانند/
آوردند/ تشريف ثعلبيه منزل به زرود منزل از آورده, تشريف ثعلبيه منزل به تا
بÇه خÇبر و بشÇود, انÇجام بÇايد كه است كاري ديدند چون كردند, عرض آنجا در
بشود واقع قضايا همان و ببرند تشريف هم حضرت است ممكن برسد/ حضرت

/156 آيه بقره, سورة /1

عÔون1/ راج هÖيل ا انا و هلل انا فرمود: و كرد استرجاع حضرت كردند/ عرض را موضوع
اين بيشتر در چون بود آبادياي زباله آوردند/ تشريف زباله منزل به آنجا از
و بردارند آبي اينكه براي ميزدند چادر ميزدند, خيمه را اطرافش بود چاه مناطق
هم بازار حتي و بود بزرگ Hنسبت آبادي بود, آبادياي زباله (ولي بكنند/ استراحتي
رسول يقطر عبداهللا چون دادند را يقطر عبداهللا قتل خبر رسيدند كه زباله به داشت/)
كشتند/ هم را او و بود برده آنها براي نامه حضرت طرف از بود/ حضرت پيك و
در حسÇم/ ذي بÇه شراح منزل از آوردند/ تشريف شراح منزل به آنجا از هم باز
مأمÇور هنوز حر چون آنجا از رسيد/ حضرت خدمت كرد, مالقات حر ذيحسم
به كه هستم مانع من گفت: بود/ مانع فقط كند جلوگيري حضرت از Hحتم كه نبود
كردند, حركت حضرت كه است اين دارد/ نگاه كه نبود مأمور نبريد/ تشريف  كوفه
در كÇه آوردند تشريف الهجانات عذيب به آوردند/ تشريف مقاتل بني قصر به
زياد عبيداهللا را حسين حركت قضية كه وقتي چون هست/ قادسيه كيلومتري شش
فوقالعاده حالت اطراف در و نمود اعالم نظامي حكومت امروز بهاصطالح شنيد,
حصين داد دستور و كرد/ اعالم است جنگ مة مقد كه فوقالعاده حالت كرد/ اعالم
و واقÇصه تÇا قادسيه از بكند/ نظارت راهها تمام بر بود كوفه داروغة كه نمير بن
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كه كند مراقبت را همه ميرود مدينه و بصره و شام به كه كوفه اطراف شهرهاي
كه قادسيه كه است اين كنند/ تفتيش را آنها اينكه مگر نشود خارج و وارد  كسي
نمير بن حصين نظر تحت بود, او نظر تحت هم آنجا بود حجاز و عراق بين مرز

بود/
قادسيه ميلي شش كه الهجانات عذيب از نياورد, تشريف قادسيه از حضرت
نسÇبت چون گوارا يعني عذب گوارا, آب يعني (عذيب بود/ تا دو عذيب است,
عذيب بود: تا دو عذيب و ميگفتند) عذيب داشت شيريني آب ديگر بهچاههاي
عذيب و بود قادسيه ميلي چهار در القوادس عذيب الهجانات, عذيب و القوادس
از آوردند, تشريف الهجانات عذيب به حضرت قادسيه/ ميلي شش در الهجانات
تشÇريف مÇالك اقسÇاس بÇه آنÇجا از آوردنÇد/ تشريف مقاتل بني قصر به آنجا
آمد, عربي بين در وقت آن كردند/ حركت نينوا طرف به مالك اقساس از آوردند,
بر نكرد سالم و شد رد حضرت جلوي از و آمد عليه اهللا لعنت كندي نسير بن مالك
به جا هر كه حر به داد دستور بود/ زياد ابن كاغذ كه داد حر به كاغذي آمد حضرت,
رسيد بعدي نامة باز بدار/ نگاه را او كردي مالقات را حسين جا هر رسيدي, حسين
و آب HمامÇت اطÇراف در ايÇنكه بÇا نگÇاهدار/ آبÇادي و بيآب محل در را او  كه
دور آب از كه داشتند نگاه جايي در ولي بود آب فراواني محل بود, آباديهايي
كنار جا همان خود ولي بردارند آب كه ميرفتند بودند, فرات نزديك البته بودند/
جلوي بگيرند, را آب جلوي كل به كه شد داده دستور كه هفتم روز تا نبودند شط
مصالحه به قضيه اينكه به بود شده پيدا يقين شوند/ مانع آب از و بگيرند را آب
كه ميشود واقع جنگ كه بود شده قطع ديگر كه تاسوعا روز تا نميكند/ پيدا خاتمه
شرحبيل بعضي است/ عمرو بن اوس گفتهاند بعضي نامش كه شمر شد/ وارد شمر
جز¾ و كالب بني طايفة از ذباب قبيلة از بود الجوشن ذي پدرش گفتهاند, عمرو بن
تسليم و آمد او برافراشتند امان لواي حضرت كه نهروان قضية در Gبعد بود/ خوارج
است اين شد/ خوارج جز¾ Gد مجد و برگشت بعد ولي بود حضرت خدمت در و شد
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بايد Hحتم كه آورد نامهاي شد, وارد او داشت/ تامي دشمني رسالت بيت اهل با  كه
برود, بين از و بكني جنگ بايد يا بكند, بيعت حسين يا بدهي, انجام را كار اين
خواست مهلت را عاشورا شب خواست, مهلت حضرت كه است اين بشود/  كشته
ندهيد/ مهلت هم شب يك حسين به گفتند: هاي عد يك كه است عجيب Hواقع  كه
مÇهلت هم شب يك حسين به گفتند كه ميرساند را ديانتي بي و قساوت نهايت
ولي اوست/ امر حاال همين شود, انجام حاال همين بايد است عبيداهللا امر ندهيد,
پسÇر عÇلي بن حسين بكنيد, حيا بكشيد, خجالت آخر گفتند: ديگر هاي عد يك
شÇما و است خواسÇته مهلت ما از شب يك است/ پيغمبر نوة فاطمه, پسر علي,

نميدهيم/ مهلت ما ميگوييد
و دسÇتورات بÇايد آنكÇه عÇلت يك البÇته بÇوده? چه علتش مهلت آن حاال
لياقت كه اشخاصي آن اينكه علت يك بدهد/ است الزم كدام هر به كه وصايايي
كشته باشد اينجا در كه هر فردا كه بفهمانند بكنند, معين را آنها بشوند/ دور ندارند
كه هر آمده, دنيا براي كه هر بدانيد فرمود: دستور شب آن كه است اين ميشود/
ميشود/ كشته بماند اينجا در كه هر فردا نيست/ رياست كه بداند آمده رياست براي
نكشÇند خجالت آنها اينكه براي حتي و برويد ميخواهيد كدام هر كه است اين
چراغ فرمود دستور و بكشند خجالت مبادا كه انداخت پايين را سرخودش حضرت

بكشند/ خجالت هاي عد مبادا اينكه براي كنند خاموش هم را
از ديگري يا و بوده بزرگتر قدري يك اينكه براي است سكينه روايتكننده
اينكه بدون ميرفتند همينطور دسته دسته ميگويند: طهارت/ و عصمت بيت اهل
جنگ شب آن هم با اينها و ماندند بمانند بايد كه اشخاصي آن بكنند/ خداحافظي
از كمتر كه بود شخصي يك بود, عبوسي باوقار شخص يك كه بÔريÖر حتي داشتند/
كه تو پرسيدند: او از ميكرد/ خنده و شوخي همهاش شب آن ميشد ديده خنده او
ميخندي? اينطور حاال شد چطور ميكني شوخي كمتر خودت زندگاني در Âاص
وصال روز فردا ماست, عيد روز فردا كه ميدهد جواب مضمون/ اين به Hتقريب
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نخندم/ امشب چرا برسيم, مقصد به بايد فردا ماست,
قشÇون از نÇفر 32 قولي به بنا و نفر سي شب نيمههاي در شب آن در ولي
بÇلكه و نÇمودند فدا كاري نموده توبه و پيوستند حضرت خدمت به سعد عمربن
در و بروند ميدان به همه از زودتر گرفتند تصميم رسيدند دير چون بعضي بهقول
بÇراج ابÇن جÇمله از مورخÇين از بعضي قول به و شوند/ شهيد حضرت آن ركاب
ه عد اين ديگر, نفر چند و êëì سال در متوفي× برهان ابن و ê81 سال در متوفي
دليل كه است پرويز معرب كه بوده برويج آنها رهبر نام و بودند كوفه سا كن ايراني
آنكه از بعد حضرت كردند/ فدا را خودشان جان همه اينها ميشود/ او ايرانيبودن
من ياري همه شما كه فرمودند ميكردند/ گريه آنها فراق از آمدند شدند كشته همه
روي چÇرا هستم? تنها و تك من كه ببينيد كه نميكنيد حركت حاال چرا  كرديد
بÇياييد نÇميكنيد? حركت چرا گذاشتهايد? خا ك روي را سر و خوابيدهايد زمين
ميخواست وقت هر بود, حضرت اختيار در وجود عوامل البته تنهاست/ حسين
آمد تا هستم/ تنها من باز كه بفهماند آنها به ميخواست ولي ميكرد زنده را آنها

آخر/ بهوداع
بعضيها كه پيراهني خواست, كهنه پيراهن بود هفتم مرتبه كه وداع آخرين
همان ميگويند: بعضي بود/ الم عليهاالس زهرا فاطمة حضرت دستبافت ميگويند:
اسحق و اسحق به حضرت و شد نازل آتش موقع در ابراهيم براي كه بود پيراهني
الم عليهالس علي بن حسين به تا رسيد همينطور داد, يوسف به يعقوب و يعقوب به
هر در برسد/ زمين روي در دين بزرگان خدا, نمايندگان به پيراهن اين بايد يعني
بود, كهنهاي پيراهن كه بود پيراهن اين برسد/ قاÄم حجت و امام به تا باشد زماني
وقÇتي كÇرد/ خود جانشين را سجاد حضرت بپوشد/ پيراهن زير در حضرت بايد
هر نميكندند, دل ميآمدند, يكي يكي هم باز شد تمام وداعش وقتي و آمد بيرون
كه داشتند واقعهنگار هم دشمنان البته آمد/ هم سكينه دلنميكندند,  كدامميآمدند,
قد خميدهاي, زن پير يك ديدم دور از گفت: سكينه ميكردند/ ثبت ميديدند آنچه
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اي مÇوال, اي مÇهال, مهال, موال, يا موال يا ميكند: عرض ميآيد/ دوان ,دوان خميده
است, خÇميدهاي قÇد پيرزن ديدند كردند نگاه حضرت كن/ صبر كن, صبر موال,
حÇضرت كÇجاست? حÇضرت مÇبارك پاي كرد: عرض ميدهند/ اجازه حضرت
تÇو كÇردي, خÇدمت ما خاندان در تو كردي, بزرگ را ما تو جان, مادر فرمودند:
هسÇتم/ راضي تو از ,من گذرانداي ما خانه در را خودت عمر تو كردي, خدماتي
را چÇيزها ايÇن كسÇي چÇه بÇه بÇاش/ Gبعد هم من بيت اهل و من بچههاي مراقب
آمÇد, هÇم زيÇنب است/ خادمه ة فض فهميدم صبحت از ميگويد راوي ميگويد?

آمدند/ هم ديگران
بچة دختر سكينه بكند حركت حضرت ميخواست كه هم مرحله آخرين در
مÇيكند, نگاه ميايستد/ اسب مرتبه يك ميگيرد, را اسبش پاي ميآيد  كوچك
سكينه داري? مطلبي چه جان, دختر پرسيد: حضرت است/ سكينه ميبيند حضرت
كÇه نوازشÇي همان و بنشاني زانو روي مرا و شوي پياده دارم ميل ميكند: عرض
نوازش هم مرا صورت و بنشان زانو روي هم مرا كردي, مسلم فرزندان به نسبت
را پدرمان ما بميري تو ا گر جان, پدر آخر كرد: عرض بچگانه زبان با وقت آن  كن/
جان, پدر آخر بگوييم? كه به بشويم گرسنه ما بميري تو ا گر جان, پدر ببينيم?  كجا
حÇضرت بچگانه/ كلمات جور همين تشنهايم? بگوييم كه به بشويم تشنه ما ا گر
شماست حافظ حال همه در خدا ميسپارم/ خدا به را شما ميفرمايد: نموده نوازش
جنگ ميكنند/ زيادي جنگهاي و ميكنند حركت بعد ميدهد/ دلجويي قدري و
جلوي جبرÄيل است رسيده اخبار در بين, اين در ميكشد/ را زيادي ة عد ميكند/
جنگ ترتيب اين با تو ا گر عبداهللا, ابا يا ميكند: عرض و ميگيرد را حضرت اسب
كÇي بÇراي را شÇهادت بزرگ مقام آن پس نميگذاري/ باقي را كسي ديگر بكني
كه ميفرمايند كه ميبيند را علي و پيغمبر مبارك صورت بين اين در ميخواهي?
نÇيست, بيشتر نفر يك ولي ايستاده حضرت بيا/ ما سوي به زود نميآيي? چرا
شمشير شمشيردار ميزند, نيزه نيزهدار گرفتهاند/ ريسماني مثل Âكام را اطرافش



سخنراني ده 320

بزرگوارش پدر و جد به ه توج و حق به استغراق مشغول همانطور حضرت ميزند/
(همان كندي, نسير بن مالك سر پشت از كه است شده برداشته عالم از ه توج بود/
به زد مبارك فرق بر ضربهاي آمد كندي نسير بن مالك بود) آورده نامه كه ملعوني
كه بود بلندي كاله (برنس رسيد/ پيشاني به و شكافت را حضرت برنس كه طوري
و كرد پاره را ,برنس قيمتي بسيار بود خز از برنسي نوع يك ميپوشيدند) زهاد
مثل قلنسوه نام به ديگري كاله جا همان در و انداخته را برنس حضرت شكافت/
شود بسته محكم كه پيچيدند پارچهاي هم را دورش و گذاشتند سر روي چين عرق
نÇمير بن حصين يا خولي يا بودند مشغول كه بين اين در نيايد/ زخم از خون  كه

شكافت/ را حضرت زنخ حضرت, مبارك زنخ بر انداخت تيري
هÇم ابÇوالحÇنوق و مÇيگويند ابوالحÇتوف بعضي كه ابوالجنوب طرف آن از
او نام به پدرش كه بود دخترش (جنوب است/ ابوالجنوب اصلش ولي ميگويند
آمÇد ابÇوالجÇنوب به مكني× جعفي عبدالرحمن بن زياد بود/) معروف ابوالجنوب
خÇون كÇه هÇم حضرت زنخ كرد/ پيدا جريان خون زد, مبارك پيشاني بر سنگي
آسمان به بريزد زمين به خون نخواست حضرت ميآمد/ خون هم پيشاني ميآمد,
ابن شد/ پيدا مباركش ناف زد باال كه پيراهن زد, باال را عربي پيراهن بعد ريخت/
تيري مرتبه يك گفت كه همين نميگيري? نشان چرا حرمله, گفت: حرمله به سعد
رفت فرو طوري تير اين حضرت/ مبارك قلب بر آمد كرد رها زهرآلود شعبه سه
فوران خون پشت طرف از و شد خم بكشد/ طرف اين از نتوانست حضرت  كه
پيغمبر فرزند با كه كسي ميم) فتح (به مĤل بود خواهد چه فرمود: حضرت  كرد/
سنان بين اين در ميكنند? پيغمبر فرزند با حرمتي بي طور اين و كند طور اين خود
طÇاقت نتوانست اينجا در كه زد حضرت پهلوي به تيري آمد, ميدان به انس بن
حال زبان به كه نبود راضي اسب بيايد زمين به خواست شد, طاق طاقتش بياورد/
كÇه بگÇويم چطور را بزرگوارت جد و پدر جواب من كرد: عرض معني مقام در
مÇن اسب اي فÇرمود: حÇضرت رفتي? و گذاشتي زمين روي را ما فرزند بگويند
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و واقع در و است رسيده اخبار در كه آنچه بمانم/ و بياورم طاقت ديگر نميتوانم
پس كرد: عرض معني و باطن در باشد نگفته هم ظاهر به ا گر كه است اين معني در
داد/ قول حضرت باشم/ من تو سواري اسب تو, مركب قيامت روز در كه بده قول
و باهللا و اهللا بسم فرمود: آمد زمين به اسب فراز از حضرت و شد خم اسب مرتبه يك

اهللا/ رسول مل¹ علي
گÇرديد گون قير چو مخالف جور ز هوا

گÇرديد سÇرنگون اسب از فÇاطمه عزيز
حسين/ حسن, حسين, حسن, حسين, حسن,





شمسي/ با1352.7.26 مطابق قمري, 1393 رمضانالمبارك تاريخ به /1

دهم1 سخنراني

طاغوت

جيم الرَّ يطان الشَّ نم هاللب Ôذ Ôعوا

حيم الرَّ حمن الرَّ ه×الل م Öسب
وال ابتدا¾ ليته الو ليس النجاد مخضب و الوهاد مسÃل و المهاد ساطح و العباد خالق الحمدهللا
ال و لهمتي يقال ال الشفاه وحدته و الجباه الباقيبالاجلخرتله يزلو لم ل االو انقضا¾هو ليته ز ال
فيها يوافق شهاد¸ اشهد و بافتراق يبعدمنها لم بالتصاقو االشيا¾ من يقرب لم بحتي امد له يضرب
رسوله و عبده د محم ان اشهد و له شريك ال وحده هو اال اله ال ان اللسان القلب و االعالن السر
اشراط به والموضح¹ رساالته الكرام المصطفي و كراماته بعقاÄل المختص و خالÄقه, من المجتبي
سيما ال المهديين الهادين اوصياÄه و عليآله و عليه اهللا العميصلوات غربيب المخلوبه و الهدي
و مخلوقاته من والملكوت عندالملك قدرا المجهول و سفلياته و العوالم علويات في سراالسرار
امÇام الجÇبروت و الالهوت افق من المشعشع¹ الشمس و الملكوت و الناسوت سلطان مبدعاته
سجن في المقيدين من واليته انكر لعن¹اهللاعليمن ابيطالبو بن المغاربموالناعلي و المشارق

الناسوت/

ه×اللب ÔوذÔعا : ر م الز ¸ ور Ôفيس هطابخ م رÖب Ôم و هتاب ك مكÖح Ôم في تعالي× و ك بارت Ôه×الل قال Öدق ف ÔدÖعب و
ر شبÇ ف ÇبÔشري× Öال ÔمÔهÇل هالل الي انابÔوا و ها ÔدوÔب Öع ي Öنا وتÔاغالط اجÖتنبÔوا الَّذين و جيم الرَّ طانÖي الشَّ ن م
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بشارت آوردهاند روي خدا به و كردهاند پرهيز بتان پرستش از كه را كساني و :17 Ç 18 آيات زمر, سورة /1
ايشانند ميكنند, پيروي آن بهترين از و ميدهند گوش سخن به كه كساني آن ده بشارت مرا بندگان پس است/

خردمندانند/ اينان و كرده هدايتشان خدا كه  كساني

/1 بابÖل اال اولÔوا ÖمÔه كÃ×ل Ôاو و Ôه×الل ÔمÔدي×هه الَّذين كÃ×ولÔا Ôهن سÖحا ونÔعتَّبفي ل ÖوقÖال ونÔع مت Öسي الَّذين باد ع
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي

شأنÇه حقتعالي از باشد كÔن ارادة همان كه اراده يك به عالم موجودات همة
ماهيت كه خود وجودي استعداد بهاندازة خود مرتبه در هركدام و كرده پيدا وجود
فيض داشت, وجودي هاي فيض و وجود پذيرش براي قابليت و لياقت اوست,
و ترقي براي كه آنچه و هست عالم صالح كه آنچه ولي كرد/ پيدا وجود و  گرفت
بÇاشد وجود نزولي فيض همان كه موجودات عالم يعني وجود, عالم اين تكامل

شر عالم, در كه گفتهاند عرفا و حكما جهت اين از ميكند/ پيدا وجود است, صالح
باشد بودن از بهتر نبودنش Âاص كه چيزي آن يعني محض شر ندارد/ وجود محض
ي شر بلكه كند/ پيدا وجود عالم اين در نيست ممكن باشد خالص كه بدي و شر و
وجود عالم اين در كه آنچه يا چيزي آن يعني است, خير تبع به ميشود پيدا كه هم
بÇه كÇه مÇلكوت و جÇبروت عÇوالم مانند است محض خير يا ميكند و كرده پيدا
مÇالÄكة Çفا, ص صÇافات مالÄكة مهيمين, مالÄكه باشد, مالÄكه عوالم شرع اصطالح
ملكوت و جبروت عالم عرفا اصطالح به و باشد آنها مختلفة مراتب كه امرا مدبرات
آنها در Âاص شر يعني محضاند/ خير اينها نفوس, و عقول عالم حكما بهاصطالح و
نميكنند گناه وقت هيچ مالÄكه كه است رسيده اخبار در اينكه دليل به ندارد, وجود
خÇير آنÇجا پس مÇيدهند, انÇجام را همان خداوند طرف از مأمورند آنچه فقط و
اين به وجود نور و تعالي حق فيض كرد, تنزل ناسوت عالم به وقتي است/ محض
مÇانند است دور وجود حقيقت از است تاريكي عالم چون عالم اين رسيد, عالم
داشته در و برود ديگر اتاق آن به اتاق اين از كه Âمث اتاق پنجمين يا اتاق هفتمين
خÇيلي نميبرد/ زيادي بهرة آفتاب نور از ديگر آن برسد/ آخري آن به تا باشد
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را همديگر كه باشد تاريك Âاص است ممكن بشوند وارد ل او ا گر يعني مختصر,
همديگر كنند دقت كنند, نگاه و بنشينند دقيقهاي چند اينكه برحسب Gبعد و نبينند

دارد/ غلبه آن بر تاريكي اال و ميكنند مشاهده را
و دارد غلبه ظلمت و تاريكي عالم اين در است/ همينطور هم عالم اين حاال
داشته غلبه شر آنكه نه هم باز ولي دارد غلبه شر ظاهر صورت به و اصطالح به
نبود ممكن نميداشت وجود خير ا گر يعني دارد/ غلبه خير هم عالم اين در باشد,
شر كه را چيزي خداوند نبود ممكن هم باز ميبود كمتر خير ا گر بكند/ خلق خداوند
است آن خير از كمتر آن شر هم عالم اين پس بكند/ ايجاد باشد او خير از بيشتر او

است/ بيشتر خير و
همة ميكند/ پيدا وجود عالم اين در انسان كه است انسان وجود همه از باالتر
آنكه و ميكشاند خدا به آنكه كامل, انسان انسان, يعني است/ بسته او به خيرات
اني كه زمين روي در است اهللا خليف¹ , اÔخري× ̧ عبار به و ميكند خدا سوي به راهبري

/30 آية بقره, سورة /1

شر هم عالم تمام كنيم فرض ا گر پس باشد/ عالم اين از بايد 1/ ¹ليفخ ض Öاالر في Õلجاع

شر هم عالم اين پس دارد/ ترجيح همه بر آن خير نفر يك همان وجود به باشد
ناسوت عالم در و دارد يت ماد چون آنكه نهايت دارد/ غلبه هم آن خير بلكه نيست
مÇيشود, داده نÇمايش كمتر وجود حقيقت همان است, عنصري عالم در است,
زحمت بيشتر و كرد كوشش بيشتر بايد دارد/ ظهور كمتر حقتعالي نور و فيض

كنيم/ دوري تاريكيها از و برسانيم نور به را خود تا  كشيد
و نوراني يكي است: شده واقع قسمت دو بين انسان عالم اين در كه است اين
را او آنكÇه روح/ و د جرÇت عالم يكي و طبيعت, و ماده عالم يكي ظلماني, يكي
باال عالم به رو است, روح عالم آن ميبرد خدا سوي به رو و باال عالم به ميكشاند
عالم اينكه براي باشد/ كردن ترقي و رفتن باال به رو كه د تجر عالم روبه ميبرد,
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نورانيت حقيقت از و خير حقيقت از شدن دور است, آمدن پايين و ل تنز ناسوت
را تÇا دو ايÇن عÇالم, آن جز¾ انسان روح و است عالم اين جز¾ انسان تن است/
اين و روح براي داد قرار قفس را تن اين و كرد هم در يعني داد قرار هم با خداوند
در كه آنهايي و دادند جاي قفس اين در را او كه آسماني است پرندهاي يك روح
مأنÇوس اينجا در را ملكوتي طاير اين كه دارند يت جد هستند, قفس اين اطراف
باال عالم از ميزنند/ صدا را او باال عالم از ولي بشود قفس اين به عالقمند كه بكنند

كه: ميزنند صدا

آشيان/ /1

صÇفير مÇÇيزنند عÇÇرش كÇÇنگرة ز تÇÇرا
است افتاده چه درينخا كدان1 كه ندانمت

قفس اين اينجا از و باال/ عالم سوي به برود بيايد كه ميزنند صدا را او آنجا از
دارند ميل و خودشان سوي به ميكشانند را او هست بدن لوازم جز¾ كه آنچه و تن
برود باال بهعالم رو بخواهد ا گر ولي بكند/ عالم آن ترك و بشود حبس همينجا  كه
عالم تمام ترك كلي به نه يعني عالم/ اين كلي ترك نه بكند/ عالم اين ترك بايد
كه است رهبانيتي اضافه به و است آفرينش نظام خالف بر اين آنكه براي بكند,
دستور دنيا ترك و رهبانيت الم عليهالس مسيح ديانت در نيست/ اسالم ديانت در
رهÇبانيت نيست, دنيا ترك اسالم ديانت در ولي است ممدوح و است شده داده

است/ شده ذ كر اثير ابن نهايه ل او جلد در #

به عالقه ولي باشد داشته هم را دنيا بايد پس االسالم#/ في لبتت ال و ¹هباني Ôر ال نيست:
نÇفسانيه هواهاي بايد پس ميكشاند/ پايين به را او عالقه آن كه باشد نداشته دنيا
آن مÇيكند, بÇند عÇالم ايÇن بÇه را او و است چنگال مانند كه چيزهايي آن يعني
را نفساني هواهاي و انانيت و خودش نفساني خوديت و بردارد بين از را چنگالها
مÇثنوي در حم¹ عليهالر مولوي كه است طوطي آن قضية كه ببرد بين از و بريزاند

مضمون/ اين به ميفرمايد
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آن بÇه كÇرد/ هÇندوستان بÇه مسافرت قصد روزي داشت/ طوطياي تاجري
بÇه داري پÇيغامي ا گÇر دارم/ تÇو وطن قصد هندوستان, قصد من كه گفت طوطي
خودت تو كه حاال گفت: برسانم/ كه بگو من به خودت بستگان به خودت, دوستان
است? پÇيغام چÇه گفت: بده/ آنها به ببر تو و ميگويم تو به پيغامي من ميگويي
شما, نوع و شما نژاد از يكي هستم, شما از يكي من كه بگو آنها به گفت: طوطي
به چيست? من خالصي راه شدهام/ گرفتار قفس اين در امروز و هستم شما بستگان
مجبورم من بگو داري پيغامي ا گر كه گفتم تو به خودم من چون گفت: بگوييد, من
است/ طوطي مركز هم هندوستان هندوستان/ رفت بگويم/ را تو پيغام ديگر  كه
طوطي است, زياد اينجا در گنجشك كه همانطور ديوارها, روي درختها, روي
روي هÇÇندوستان, ديÇÇوارهÇÇاي روي است/ زيÇÇاد هÇÇندوستان درختهÇÇاي در
است/ طوطي از پر ميبينيم همه, خرابهها, روي باستاني, آثار روي ساختمانها,
من گفت: ديد را طوطيها و آنجا رفت تاجر وقتي ميگويد: مولوي كه است اين
يكÇي بگÇويم/ شÇما به ميخواهم و شما براي دارم نزديكانتان از يكي از پيغامي
از نجات راه كه گفته من به و قفس در آنجا در است طوطياي گفت: بگو/  گفت:
با سبزههاي و اشجار اين وسط در و باشم آزاد شما مثل هم من كه چيست قفس اين
مرتبه يك گفت را اين اينكه محض به باشم? راحت و بكنم گردش هم طراوت
من كاش گفت: شد/ نگران و ناراحت خيلي تاجر مرد/ و افتاد باال آن از طوطياي
و مرد من پيغام براثر مرتبه يك حيوان اين طوطي, اين كه نميگفتم را پيغام اين

برگشت/ وقتي تا شد متأثر داد/ دست از را جانش
مالحظه ل او اين بله/ گفت: بردي? را من پيغام پرسيد: او از طوطي شد كه وارد
چه بگو گفت: كشيد/ خواهد كدورت هم طوطي آن اينكه براي بگويد كه ميكرد
از طوطيها از يكي گفتم را اين اينكه محض به بله كه گفت من? براي دادند جواب
اصÇرار خÇودت بس از ولي بگÇويم تو به كه نخواستم مرد/ و افتاد درخت باالي
كه چوبي روي آن ,از باال از قفس, از هم طوطي ديد مرتبه يك گفتم/ من  كردي
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يكي كردم/ گناه دو گفت: شد ناراحت بيشتر تاجر مرد/ و قفس كف روي افتاد بود
و مرد/ كه شد متأثر خيلي و دادم اين به و آوردم را پيغام يكي كشتم/ آنجا در را او
نگاهداري تها مد كه را طوطياي اينكه بهواسطة رسيد ضرر خودش به هم يكي
در دقيقهاي چند از بعد مرد, و افتاد طوطي اينكه بهمحض داد/ دست از بود  كرده
دارد/ فايدهاي چه تو الشة گفت: و انداخت بيرون را طوطي اين و كرد باز را قفس
كرد تعجب او پرواز/ به كرد شروع طوطي انداخت بيرون را طوطي اينكه محض به
ميشود طوري اين كه فهميدي كجا از كردي?! اغفال مرا تو پس سبحاناهللا! گفت: و
خالص تا بمير تو كه داد نشان او و بردي مرا پيغام تو اينكه براي گفت: شد? آزاد
و افÇتادم گÇرفتم, ياد آن از هم من بشوي/ خالص تا بمير و بيفت گفت: بشوي/
ميروم/ هم حاال پريدم/ هم من و كردي آزاد مرا و مردم كه كردي خيال تو مردم/
پيش دوست اي <بمير ميروم: هندوستان به خودم, رفقاي پيش خداحافظميروم

خواهي>/ ميزندگي ا گر مرگ از
است/ همينطور حاال

نع مÇÇ ت و ز عزÇÇ ت Ôذات Ô¾اÇÇورق عÇ ف Öراال حلالم ن م ليكا Öتطبه
است/ سينا بن ابوعلي شيخ عينيه قصيدة ل او  كه

و گرفته جاي قفس اين در است, آمده باال عالم از روح زيباي پرندة آن اينجا
خودش خوديت از وقتي برد, بين از را خودش انانيت وقتي است/ شده حبس اينجا
ميشود آزاد تن قفس اين از مرد, ماديات و تن به عالقة از و تن به ه توج از مرد,
ميشود/ خودش اختيار به هم قفس اين ولي باشد قفس در هم ظاهر به آنكه ولو
اختيار به مرگ كه است شده نوشته هم كتب در اهللا الي سالكين از بسياري چنانكه
در كÇه رفت دنÇيا از فÇوري و بÇميرم ميخواهي كه گفتند بعضيها بود/ خودشان

مينويسند/ تواريخ
خÇدا طرف از مأمور چون ولي بود خودشان اختيار به مرگ دين بزرگان يا
داشتند, ه توج كه است اين را, مردم كنند تربيت اينكه براي و عالم اين براي بودند
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Çن م بالموت سآن ابيطالب بن ال اهللا و ميفرمايد: الم عليهالس ابيطالب بن علي مولي  كه
انس از بيشتر مرگ به ابيطالب فرزند انس كه سوگند خدا به يعني اÔمه/ ثدي ب الطفل
همين دارم/ من را عالقه همين اينكه به اشاره است/ مادر پستان به شيرخوار  كودك

بشوم/ خالص بدن از زودتر كه دارم را يت جد
به چيست? به باال عالم سوي به رفتن و اينجا از خالصي بدن, از خالصي آن
جا تن قفس اين در كه است چنگالهايي مانند كه را نفساني هواهاي كه است اين
و ماديت عالم به است چسبانيده را او كه است زنجيرهايي و بندها مانند و  گرفته
به رو بتواند تا كند دور خودش از را آنها برود, باال عالم سوي به رو كه نميگذارد
اين به اينكه به ميكند وادار را او كه آنچه بكند/ دوري عالم اين از و برود باال عالم
در كه طاغوت ميباشد/ طاغوت باشد, عالم آن از غافل و باشد داشته ه توج عالم
و فÇتح بÇه ملكوت مثل يا غين سكون به طغيوت كه بوده طغيوت اصلش عربي
دارد/ مÇبالغه جنبة كه Õعدل Õزيد مانند: است مصدر كه الطغيان كثير يعني طغيوت
كسي آن يعني طاغوت حاال مبالغه/ نظر از است شده ذات اسم بر معني× اسم اطالق
عالم اين به و ميكند دور باال عالم از را انسان كه آنچه يعني است/ الطغيان كثير  كه
اينكه از ميشود مانع را او و عالم اين به ميكند بند خود چنگالهاي با و ميچسباند
تفسير اخبار بعض در كه طغيانكننده يعني است/ طاغوت آن برود, باال عالم به رو
به است شده تفسير اخبار بعض در اوست/ واقعي طاغوت كه شيطان به است شده
آنكه زمان, هر در هستند خدا اولياي مخالف هستند, خدا راه مانع كه اشخاصي آن
پيغمبر زمان, امام آن مقابل نقطة كدام هر بود/ او زمان طاغوت بود, حسين مخالف
شÇيطان نÇمايندة چون ميشود, حساب طاغوت آن بودند, كه زمان بزرگ زمان,
ميشود حساب طاغوت بنابراين, پس است/ شيطان نمايندة و شيطان اصل است,
كه افرادي عالم اين در كه اوست از سركشيها همة يعني است/ كثيرالطغيان يعني
مÇنع خÇدا بهسوي رفتن از را مردم و ميباشند ديانت يا و دين بابزرگان مخالف

هستند/ كبير عالم طاغوت ميكنند
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در حقيقي طاغوت كه گفتهاند هم عرفا و است رسيده هم اخبار از بعضي در
است/ انسان هوس و هوي× و انسان نفس است/ انسان نفس همان شخص وجود
دوري طاغوت از است/ الطاغوت نم بنتÖجا او, كه بكند دوري خودش هواي از آنكه
دوري خودش نفس هواي از كه است آسمان به عروج وسيلة اين و است  كرده
از را آنها است, نفساني آمال و آرزوها و ميلها آنچه و آرزوها آنچه يعني بكند
افضل روح اينكه براي بگيرد قرار آنها تأثير تحت كه نگذارد و بكند دور خودش
قرار هوي و نفس مطيع و بدن رامطيع روح بخواهند ا گر است/ بدن از اشرف و
و مقدم را روح بايد اشرف/ و برباال است پست و مرجوح دادن ترجيح اين بدهند/
وآرزوها اميال و نفساني هواهاي و عالم اين همة وقتي داد/ قرار او مطيع را همه
است/ كرده طاغوت از اجتناب اين وقت آن شدند, انسان عقل مطيع و انسان مطيع
كÇثير آن كÇه طاغوت از ميكنند دوري كه اشخاصي آن ميفرمايد: كه است اين
طÇاغوت كه است نفساني هواهاي و انسان نفس شخص, خود وجود در الطغيان

است/ واقعي
كÇه بÇهطوري اÔخÇري× ̧ عبار به و است شيطان نمايندگان و شيطان خارج, در
به ه توج كه كسي هر يعني دنياست/ اين خود طاغوت كردهاند تفسير عرفا بعضي

لك Ôأس ر الدنيا بÔح كه است كرده طاغوت پيروي او باشد داشته دنيا به عالقه و دنيا
پيدا كه گناههايي گناهها, تمام در ميبينيم ما است/ گناهي هر سر دنيا دوستي ,¹Ãخطي
بزرگان, با مخالفتهاي چه و اجتماعي گناههاي چه و فردي هاي گناه چه ميشود,
دنيا به عالقه كسي ا گر اال و دنياست/ به عالقة و دنيا حب اساس روي همه اينها
جاه حب نميرود, نفسانيه شهوات دنبال نميرود/ دنيا آرزوهاي دنبال باشد نداشته
در نميكند, علم قد علي مقابل در نميكند, دين بزرگان با مخالفت نميكند, پيدا

حب بÇراي چيست? براي همه اينها نميكند/ طغيان و قيام علي بن حسين مقابل
به كه حسن امام با صلح از پس معاويه گفت/ معاويه خود كه همانطور دنياست,
عمر ا ما و ترده لم و نيا الد يرد لم عنه اهللا رضي ابابكر انَّ الناس ايها گفت: منبر در آمد مدينه
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ابنها انا و بها وملت بي فمالت انا اما و منه Öتنال و نها م نال ف عثمان ا ما و يردها لم و نيا الد Ôارادتهف

قحذمي/ از نقل ,126 ص سوم, جلد الفريد, #العقد

دنيا به او نه ابوبكر, اما مردم, اي گفت: لكم/# Õخير فانا خيركم تجدوني لم Öانف امي فهي
نياورد/ بهدنيا رو او اما آورد او به رو دنيا عمر, اما آورد/ رو او به دنيا نه و آورد رو
هم و آورد رو من به او هم من, اما برد/ بهره او از دنيا هم و دنيا از او هم عثمان, اما
خودتان بهتر مرا ا گر است/ من مادر او و هستم دنيا فرزند عالقمندم/من او به من
را دنÇيا و هسÇتم دنÇيا فÇرزند مÇن ميگويد: كه شما براي بهترم من ولي نميدانيد
مÇعاويه درخطبهاش را اين داد/ خواهم انجام باشد من نفع به چه هر و ميخواهم
طاغوت دنيا هم يعني چيست? اين پس هستم/ دنيا مطيع من يعني چه? يعني  گفت/
علي مقابل در كه ميكند وادار را او دنيا حب هم و است طاغوت معاويه هم و است
شخصيت از و الم عليهالس علي بزرگواري به ميكند اقرار خودش اال و بكند علم قد

حب معذلك ولي داشت اقرار معاويه را آنها علي/همة افضليت و اولويت و علي
بكند/ اطاعت اينكه از شد مانع دنيا

آن دنÇيا, حب و دنÇيا خÇود دنياست/ حب همان طاغوت اعتبار اين به پس
طاغوت آن بكند, روگردان آخرت از و بكند نزديك دنيا به را انسان كه چيزي

انصاري/ نهجالبالغه ششمشرح جلد نهجالبالغه خطبه در ##

تان/## ضر االخر¸ و الدنيا ميفرمايد: اينكه براي نميشوند جمع هم با دو هر و است
همه از كلي بهطور نميتوانند هم با تا دو اين دارد/ را هوو دو حكم آخرت و دنيا
از غير هردو داشتن ولي باشد داشته را دو هر يكي است ممكن البته بسازند/ جهت

حب از غير دنيا داشتن چون باشد, داشته دوست را دنيا و باشد سازش كه است اين
دنيا ميرود خدا سوي به رو كه كسي آن و مÆمن و خدا بندة است ممكن دنياست/
كه همانطور بشود داده او به هم دنيا تمام ثروت است ممكن حتي باشد, داشته
الم عليهمالس هدي ه مÄا و الم عليهالس داوود حضرت الم, عليهالس سليمان حضرت
حÇضرت نيست/ داراتري من از مدينه در امروز ميفرمايد: باقر حضرت بودند/
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داراي هÇمه Çالم عليهالس علي از غير الم, عليهمالس هدي ه مÄا و الم عليهالس صادق
آنها آيا ولي داشتند/ زياد آمد در هم و ميكردند خرج هم بودند, سرشار ثروت
از همهاش اينكه دليل به نبود/ آنها دل در دنيا حب از ذره يك نه داشتند? دنيا حب
به آنها همة كنيم فرض هم ا گر و ميكردند خرج طرف آن از و ميآمد طرف اين
عدم معني نميآمد/اين وارد ابروشان به خم ميرفت بين از شب دريك مرتبه يك
با آخرت داشتن دوست و دنيا داشتن دوست كه دنياست حب عدم و دنيا به عالقه
ديگر دنياست دوست كه كسي را/ دنيا يا داشت دوست را خدا بايد يا نميسازد/ هم
جرم كه آبي باشد, داشته جرم كه آبي كنيم فرض اينكه مثل ميشود, دور خدا از
بÇه رو نÇيست ممكن ميرود, پايين جرمش اين بريزند, ظرفي توي وقتي دارد
به عالقه كه كسي آن حاال بشود/ نشين ته پايين سوي به بايد جرم برود, باال سوي
بÇيايد نميتواند جرم اين بشود, نشين ته بايد كه است جرمي آن مانند دارد دنيا
و آب از سبكتر ميخواهد جسمي باشد, لطيف كه ميخواهد جسمي آب/ روي
اين ميرود/ پايين به رو باشد سنگين ا گر ال ا و بيايد باال به تا باشد آب خود مانند
قسمت آن به رو برود, پايين به رو اينكه به ميكند وادار نفس هميشه كه است
برود هست عالم همين حقيقت كه دنيا و ماده عالم و شياطين و جن عالم و ل تنز

برود/ عالم آن به نميتواند ولي
اجتناب طاغوت, از ميكنند دوري كه اشخاصي آن ميفرمايد: كه است اين
يا باشد دنيا يا باشد شيطان نميكند فرق يعني است/ سركش كه طاغوت از ميكنند
بكنند/ دوري او از بايد و است طاغوت باشد اينها از كدام هر باشد, نفس هواي
يعني خدا/ سوي به ميكنند رجوع و / هالل اءلي انابÔوا و بÔدÔوها Öع ي Öنا وتÔاغالط ا ÔبونتÖاج الَّذين
آن سوي به رو شد برداشته عالم اين از هشان توج و كردند پشت عالم اين از وقتي
طرف اين از وقتي كردن/ رجوع يعني انابه ميروند/ خدا سوي به رو ميروند, عالم
رجوع و اهللا الي انابوا و بروند عالم آن سوي به رو بايد بكنند دوري و بكنند اجتناب
آنهاست براي / ري× ÖشÔبÖال ÔمÔهل ميروند, باال عالم سوي به رو يعني خدا, سوي به ميكنند
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بشارت ميفرمايد: خدا آنكه يعني آنهاست/ براي موارد همة در بشارت بشارت,
آنها براي مراحل و مراتب و امور همة در و موارد همة در يعني هست آنها براي
سبك روحشان اينكه براي است بشارت آنها براي دنيا اين در هم هست, بشارت
كه وقتي مرگ موقع در هم و است شده خارج شده, خالي عالقهها از روحشان شده,
است/ با ك چه محاسبه از است پا ك حساب كه را آن ميكنند/ قبر در داخل را او
انَّ اال ميرود/ راحت خيال با آسايش و راحتي نهايت با موقع آن در كه است اين

نميشوند/ غمگين و نيست بيمي خدا دوستان بر كه باشيد :آ گاه 62 آية يونس, سورة /1

1/ ونÔن حزي ÖمÔه ال و Öم هÖيلع Õوفخ ال هالل ¾يال Öوا
وقÇتي بÇاشد صالح عمل داراي كه مÆمن است رسيده اخبار در كه همانطور
مفصل خيلي بزرگ باغ به رو ميشود گشاده دري سرش باالي از ميشود قبر وارد
او اطراف سيما خوش و خوشرو بسيار ميآيند هاي عد يك طراوت, با و دلگشا و
چÇيز هÇمه و دنÇيا از كلي به كه بهطوري ميكنند پذيرايي و محبت و ميگيرند را
شما ميگويد: است/ متنعم نعمتها و باغ آن وبه دلخوش آنها به و ميكند فراموش
شما كردهاند, وارد قبر به مرا كه موقعي اين در تنهايي, موقع اين در هستيد  كي
هستيم تو صالحة اعمال همان ما ميگويند: ميكنيد? محبت و من پيش اينجا آمديد
صورت اين به حاال دادي انجام كه صالحي عمل و بودي مشغول دنيا آن در  كه
با هميشه باشي, تنها تو نميگذاريم و آمدهايم در صورت اين به حاال است, درآمده
طاغوت سوي به رو كه كسي آن باشد, داشته بد عمل كه كسي آن اما هستيم, تو
تن پاي پايين از دري ميبيند كس آن نكند, طاغوت از اجتناب كه كسي آن برود,
اشخاص سرش, باالي هاي عد يك و ميرود او سوي به رو آتش شعلة و شد باز او
ما ميگويند: كيهستيد? شما كه ميگويد ميافتد/ وحشت به كه وحشتنا ك و مهيب
همانها ما آوردي, جا به دنيا در آوردي, جا به عالم اين در كه زشتي اعمال همان
جدا تو از نرسانيم جهنم به را تو تا كه آمدهايم و درآمدهايم صورت اين به هستيم,
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در هÇم ميدهد بشارت آنها براي خداوند دنيا اين در هم ري× ÖشÔالب ÔمÔهل حاال نشويم/
ميشود, باز بهشت از كه دري همان است, بشارت ميشود قبر در داخل كه موقعي
عالم به رو كه ميدهند بشارت است/ بشارت ميآيد بيرون قبر از كه موقعي هم

صراط/ از عبور در هم ميروي, بهشت
اين در كه است آن راه است, همين راه برويم/ بايد دنيا همين در واقعي راه
بتوانيم عالم اين در ا گر راه/ اين حقيقت ميكند ظهور عالم آن در ليكن برويم عالم
نشويم, كج و منحرف راست راه از طرف, اين از نشويم كج و برويم درست راه از
در ميدهند, بشارت مÆمنين به هم آنجا در كه است اين كردهايم/ عبور صراط از
رسÇيدگي ايÇنكه واسÇطة بÇه مÇيدهند/ بشارت حساب موقع در و صراط از عبور
وارد كÇه مÇوقعي ميبرند/ بهشت سوي به را او و را او نيك اعمال تمام ميكنند
خÇود در و مÇيگويند تÇبريكش و مÇيدهند بشارت او به مالÄكه ميشود بهشت
والَّذين است/ طاغوت از اجتناب همان چيست? اصلش پس طور, همين هم بهشت
چون را/ او بكنند عبادت كه طاغوت از ميكنند دوري بÔدÔوه×ا/ Öع ي Öنا وتÔاغ×الط اجÖتنبÔوا
هستيم, موحد ظاهر به ما ظاهر/ به باشيم پرست شيطان ما Hحتم نيست الزم بندگي
خودمان نفس هواي مخالف ا گر ولي ميكنيم, ايمان ادعاي ميكنيم, اسالم عاي اد
HتمÇح اينكه به نيست الزم عبادت هستيم/ او عابد و شيطان پيرو واقع در نباشيم
خÇودمان نÇفساني هÇواهÇاي آن بكنيم/ بت سجدة يا بكنيم شيطان سجدة بهظاهر

خودمان/ وجود در هستند بتهايي
بيزار خدا تو هواهاي زين انگÇيز خÇدا تو هواهاي اي

ميكند دور را ما و است طاغوت كه دارد ما براي خدا يك حكم كدام هر اينها

كÇتاب از 30 حÇديث ,20 بÇاب ,361 ص االسÇالمي¹, دارالكÇتب انÇتشارات چÇاپ بÇحاراالنÇوار, 23 جÇلد #
فقد Gجبار اطاع من و يعبدوها ان اغوت الط اجتنبوا ذين ال انتم الم الس عليهما ابيه عن عبداهللا ابي عن بصير ابي عن الفواÄد @كنزالجامع

عبده/

هركس #, Ôه دب ع Öدق ف Gجبار اطاع من و هÔم ÖمÔنتا اهللا و ميفرمايد: حضرت كه حقيقت عالم از
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مÇيكند, ديÇن و خÇدا بÇا مخالفت و خدا راه در ميكند سركشي را,آنكه سركشي
بكند, سجده Hحتم نيست الزم عبادت يعني است/ كرده او عبادت بكند, اطاعت
پس است/ عÇبادت خÇودش ايÇن كردن رفتار او ميل به و او كردن اطاعت بلكه
نÇفساني هواهاي و آرزوها و نفس اطاعت اوست/ عبادت همان شيطان اطاعت
آن پس خÇداست/ عÇبادت با مخالف همه اينها است/ نفس هواي عبادت همان
خدا به رجوع و را او نميكنند عبادت و طاغوت از ميكنند اجتناب كه اشخاصي
از بگذرند, شيطان از وقتي بگذرند, نفساني هواهاي از وقتي اهللا, الي ان×ابÔوا ميكنند,
همانطور نمودهاند/ خداوند به رجوع كه هستند آنها نكنند, عبادت و بگذرند دنيا
الحان تÖق وَّ شت يلا Öما تÖض تعرَّ ابي عني اليك دني×ا ي×ا دÔني×ا ي×ا ميفرمايد: الم عليهالس علي  كه

بÇا ÇÇ شÇو! دور مÇن از دنÇيا, اي دنÇيا, [اي Çبابي/ Ôالض Çمر¸ ض بÇن ضرار از منقول قصار, كلمات #نهجالبالغه,
بفريب! مرا جز هرگز! جايگيري/ من دل در تو كه مباد شدهاي? شيفتهام يا آمدهاي? من راه فرا ÇÇ خودنمايي
جÇعفر سÇيد دكÇتر (ترجمه نيست آن در بازگشتي و گفتهام طالق بار سه را تو من است? نيازي چه تو به مرا

/[(371 Ç 2 ص شهيدي,

بيتالمال به وقتي فيها/# ¹عÖج الرHال×ثث كÔتÖلَّقط Öدق حاج¹ليفيك يغيÖريال رÔغ حينÔكهيهات
بيت در كه ديگري چيزهاي و نقره و طال از كه زيادي هاي پول آن آورد, تشريف
خÇيلي مÇيكرد, خÇيرگي چشÇمشان مÇيآمدند كدام هر ديگران كه ديد بود المال
دنيا, اي /Hال×ثث كÔتÖقلط Öدق ني أف ي رÖيغ ي رغ دÔني×ا ي×ا فرمودند: حضرت ميآمد, خوششان
طÇالقه سÇه ترا من اينكه براي بدهي, فريب نميتواني مرا بده, فريب را ديگران
ما به ميزنيد چشمك نقرهها و طالها ميزني, چشمك طور همان تو يعني  گفتهام/
شÇماها مÇيفرمايد: بÇودند/ آورده زكات براي چه هر و اينها امثال طور همين و
دنيايي امور يعني چه? يعني ببريد/ در به راه از را من و بدهيد فريب مرا نميتوانيد
هلياللا انابÔوا و ميروند, خدا سوي به رو آنها خدا/ راه از بشود مانع را آنها نميتواند
خدا برابر چندين كرديد ترك دنيا اين در چه هر كه بده بشارت را آنها / ري× ÖشÔبÖال ÔمÔهل
نه ميكند مضاعف / Ô¾شاي Öن مل ÔفضاعÔي عالم آن در ميدهد/خداوند شما به عالم آن در
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Öن مÇل ÔفضاعÇÔي Ôهالل و بلكه برابر, هفتصد تا برابر چندين بلكه برابر, ده و برابر يك

/261 آية بقره, سورة /1

وآل محمد علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي ميدهد, خداوند هم آن از بيشتر 1/ Ô¾شاي
د) محم

كÇه بÇده من بندگان به را بشارت اين من/ بندگان به بده بشارت بادي/ ع Öر شبف
خدا سوي به رو و را طاغوت نكنند عبادت و ازطاغوت بكنند دوري كه آنهايي
ولقÇÖال ونÔع متÇ Öسي لَّذين ا هستند? جوراشخاصي چه اينها را, آنها بده بشارت بروند,
بÇهتر كه را آنچه و گفتهها و اقوال به ميدهند گوش كه كساني آن / Ôهن سÖحا ونÔعتَّبيف
هم قول, چون است/ شده معني چندين اين براي ميكنند/ پيروي و ميپذيرند است
بÇه نسÇبت كÇلمات هÇم و خياالت آن نفسي, قول هم و ميشود گفته لفظي قول
را هÇمه يÇعني هسÇتند/ الهÇي اقÇوال هسÇتند, الهي كلمات عالم اين تمام خداوند,
چه? يعني ميكنند/ پيروي را آن احسن ولي ميبينند را وجود عالم همه ميبينند,
هسÇتند/ الهي تامات كلمات آنها ميكنند/ اوليا پيروي ميكنند, انبيا پيروي يعني
نمايندگان كه باشند آنهايي كه ميكنند/ پيروي را بهتر همه از يعني , Ôهن سÖحا ونÔعتَّبيف
از تفسير يك اين ميكنند/ را آنها اوامر اطاعت هستند, خدا خلفاي هستند, خدا
الحسني االسما¾ نحن ميفرمايد: كه همانطور هستند الهي كلمات آنها كه عرفان نظر

واهللا نÇحن قال بها Ôفادعوه الحسني االسما¾ هللا و تعالي: اهللا قول في الم عليهالس ابيعبداهللا عن كافي, #اصول
الحسني/ االسما¾

را آنها هستند بهتر كه آنهايي پس هستند, خدايي كلمات اينها التامات/# الكلمات و
ميكنند/ پيروي

اين در ميگويند يعني , ل Öوالق ونÔع مت Öسي گفتهاند: بعضي يعني ديگر عبارت به يا و
دعوت همه خدا و نفس هواي و ملك و شيطان و انسان ميكند, ندا هم انسان عالم,
ميكند/ بيان را شر و خير انسانيت حقيقت ميگويد, را شر و خير انسان ميكنند/
ميگويد: نفس خدا/ نافرماني به و معصيت به ميدهد دستور و ميكند وادار شيطان
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اطاعت ميگويد: ملك كن/ خودت نفساني اميال و آمال و خودت آرزوهاي به رو
رو كه است اين است بهتر همه از كه آنچه ميخواند خودش سوي به خدا بكن/ خدا
اوليا و انبيا توسط به ميكند او كه دعوتي و بكند او امر اطاعت و برود خدا سوي به
اشخاص و مختلف طبقات كه هايي قول اين از يعني نÖه/ سÖحا ونÔعتَّبيف بپذيرد/ را آن
قول است بهتر همه از آنچه است, بلند عالم اين در ندايشان و ميگويند مختلف

است/ معني يك هم اين كنند/ اطاعت و بپذيرند را او پيغمبر توسط به خداست
كردهاند ذ كر درايت اهل و كردهاند ذ كر حديث اهل باز ظاهر به كه ديگر معني
از آنÇچه و مÇيشنوند آنچه كه مقيدند كه هستند كساني خدا بندگان كه است اين
خالف بر اينكه به مقيدند يعني بكنند, بيان احسن وجه به ميشنوند, دين بزرگان
مراتÇبي درايت علم در و حديث علم در روايت و حديث نقل كه نشود گفته آن

دارد/
حÇتي بÇودند د مقي خيلي Hسابق كه بكنند روايت ميخواهند كه اشخاصي آن
ضÇبط كÇتب در هÇمه علما اجازات كه نميكرد روايت امام از كسي اجازه, بدون
همانطور, ل او مجلسي ميكند/ ذ كر كتبش در را اجازهاش بهايي شيخ Âمث است/
عÇلماي همة كه است مضبوط اجازاتشان همه اخير علماي بزرگان, دوم, مجلسي
وقت آن بÇاشد/ اجÇازه بÇا ميكنند كه رواياتي اينكه به بودند د مقي فقها و بزرگ
عمل باشد, تقوي و قدسيه ة قو داراي بايد Á او دادن/ اجازه و اجازه داشت شرايطي
خوب حافظهاش نÖه/ سÖحا ونÔعتَّبيف اينكه مقصود باشد/ داشته حافظه بكند, احكام به
بود ممكن اينكه براي نميدادند/ اجازه او به باشد نداشته حافظه كسي ا گر و باشد
مگر نمايد/ بيان ديگري عبارت يك و بكند فراموش را كالم آن بكند, فراموش
اجÇازة كÇه شخصي برآن بخواند و بنويسد يعني بشود امال آنها خود پيش اينكه
كتب و نبوده چاپ كه Hسابق حتي و بكند تصحيح خوب و بخواند ميدهد, روايت
بÇه نÇبايد و است نÇوشته چيزي شخص اين كه ميفرمودند علما حتي بود, خطي
مÇمكن ايÇنكه براي ميشود, خارج سنديت از داد ديگري به ا گر بدهد, ديگري
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همان به را حديث بايد كه بودند مقيد قدر اين عبارت/ آن در ببرد دست او است
Âمث ميكرد فرق مواردش و ببرند راوي نام كه بودند مقيد حتي بكنند/ ذ كر ترتيب
كÇه است بÇلندترش مÇقام آن ثني Çدَّ ح داشت/ ني ربÇ Öخ ا داشت, âنيأبÖن 

ا داشت, ثني حدَّ
آخرين ميكردند, نقل كه روايت است, باالتر حديث مرتبة كه مرا كرد تحديث
است/ ثني Çدَّ ح عنوان به بود صفات و شرايط همة داراي شخص اين كه مرحلهاي
آن داشت/ مراتبي همه اينها انÖبأنياست/ آن از پايينتر است, ني ربÖخا آن از پايينتر
كلمات و را الم عليهمالس هدي ه مÄا كلمات را, بزرگان كلمات كه بودند مقيد وقت
نداشت/ سنديت چندان كنند نقل آن غير ا گر كه كنند, نقل را همان عين را, پيغمبر
دربارة الم عليهالس صادق حضرت از است حديثي باز باره اين در كه است اين
انال× غير من Ôهع م س ا كم× هب Ôث دحÔي ف ثâديحÖال Ôع م Öسي الَّذي وÔه يعني نÖه, سÖحا ونÔعتَّبيف ل Öوالق ونÔع مت Öسي

/1 حديث والحديث, الكتب رواي¹ العلمباب كتابفضل كافي, لاصول او جلد #

استماع كه كسي آن ميكند/ حديث استماع كه كسي آن يعني #/ ÔصÔقÖني ال× و هâفي Ôدâزيي
تÇحديث را او هÇم و ميكند پيغمبر يا امام از شده روايت كه آنچه امام فرمايش
باره اين در كه است اين ميكند/ تحديث زياد و كم بدون زياد, و كم بدون ميكند
عÇرض مÇناسبت بÇه ولي عÇلمي است مسألهاي ايÇن چند هر دارند/ اختالف باز

ميشود/
نÇه? يÇا است جÇايز احÇاديث در معني به نقل آيا كه كردهاند اختالف حتي
بايد بشود, معني به نقل نبايد روايت در گفتهاند: ندادهاند, اجازه علما از بسياري
باشد مطمÃن ا گر گفتهاند: علما از بعضي ولي باشد/ لفظ عين شود, نقل عبارت عين
فرقد داوود از حديثي همانطور ندارد/ مانعي موقع آن نميكند فرق معني اينكه به
ا گÇر ايÇنكه بÇه دارم اجÇازه آيÇا ميكند: عرض كه الم عليهالس صادق حضرت از
عوض معني كه بكني طوري بتواني ا گر فرمودند: معنيبكنم? به نقل بكنم فراموش
بهمعني نقل نبايد اال و ندارد, مانعي نشود, حالل حرامي و نشود حرام حالل نشود,
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هÇمينطور هÇم رسÇول حضرت از هست, هم ديگري اخبار همينطور و بكني/
بعضيها حتي گفتيم كه طور همان را معني به نقل يعني است, شده ذ كر روايتي
اينكه بر بكنند دقت آنكه شرط به دادهاند اجازه علما از بعضي ولي ندادهاند/ اجازه
اجازه را معني به نقل كه هم اشخاصي آن هم, آن باز و نكند/ فرق معني حقيقت
به مربوط و فقه به مربوط كه است رواياتي مورد در معني به نقل گفتهاند: دادهاند
است, عباديات دربارة كه احاديثي و اخبار و روايات اما است/ معامالت و احكام
به كه ندادهاند اجازه شده داده اوراد و اذ كار براي دستوراتي كه آنچه و دعاها مانند
ثاني شهيد كتابوسايل در حتي باشد/ بايد عبارت عين بشود, معني به نقل هيچوجه
ا گر كه بود مقيد بايد قدري به اينكه به ميفرمايد و ميكنند ذ كر صلو¸ باب آخر در
 لÖعلي

ا كÇلمه نبايد باشد باهللا الا ¸ قÔوَّ ال× آخرش در كه باشد رسيده دعايي ا گر حديثي,
به بهتر او چون شود ذ كر بايد فرموده امام كه عبارتي عين و كرد اضافه را العظيâم
بÇايد اوراد و اذ كار در كه ميگويند عرفا كه است همان اين است/ واقف مصالح
خود در و درايت كتب خود در اين كه بشود انجام فرمودهاند كه آنچه طبق Hحتم

است/ شده ذ كر هم فقه كتب تمامي در و شده تصريح و شده ذ كر حديث  كتب
از مÇقصود مÇيگويند يا بشود معني به نقل كه دادهاند اجازه كه آنهايي حاال
يعني را, بهترش و ميشنوند و ميكنند قول استماع يعني ÔهÖن سÖحا فيتَّبعÔون ل Öوالق ونÔع مت Öسي
امام ازخود كه لفظي و باشد مترادف لفظ دو آنكه ولو نميدهند تغيير را لفظ عين
ونÔع مت Öسي براي هست معني يك اين ميكنند/ نقل را همان تغيير بدون است رسيده

/ ÔهÖن سÖحا ونÔعتَّبيف ل Öوالق
را الهي قول كنند/ دقت بايد كه است احكام مراد اينكه به گفتهاند بعضي باز
قÇرآن است, وجÇوه ذي قرآن ميشنوند, را قرآن ميشنوند, را الهي كالم ميشنوند,
را او آنهاست حال مطابق بهتر كدام هر و بكنند نگاه است, مختلفه مراتب صاحب
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است/ زندگي كردن قصاص در را شما و :179 آية بقره, سورة /1

ميفرمايد: جا يك /1 Õ¸يو ح صاصقÖال في ÖمÔكل و ميفرمايد: جا يك Âمث كنند/ انتخاب

است/ نزديكتر پرهيزگاري به شما بخشيدن و :237 بقره, سورة /2

كÇدام مÇيپسندد بÇهتر خدا كه را آنچه است? كدام احسنش 2 للتَّقÖوي× ÔربÖقا تعÖفÔوا Öنا و
اجازه خدا است درست است/ عفو ÔهÖن سÖحا ونÔعتَّبي بنابراين, پس است, عفو است?
صدمه ما به كه كسي آن از بكنيم جبران و بگيريم انتقام و بكنيم قصاص ما كه داد

نع عافينÖال و ظÖيغÖال مين كاظÖل  

ا / للتَّقÖوي× Ôب قرا تعÖفÔوا Öنا و ميفرمايد: معذلك ولي است زده

درميگذرند/ مردم خطاي از و ميخورند فرو خويش خشم :134 آية عمران, آل سورة /3

3/ اسالن
باشد عفو همان كه را ÔهÖن سÖحا مورد اين در , ÔهÖن سÖحا ونÔعتَّبي كه است اين بهتر پس
وقتي Âمث برود طياره با ميتواند هم است واجب حج البته حج در آنكه يا بگيريم/
برود/ اتومبيل با ميتواند هم و برود پياده ميتواند هم باشد اختيار به وقتي بتواند,
ا گÇر يÇعني ÔهÖنÇ س Öحا ونÔعتَّبي بنابراين است واجب كه حج است? افضل يكي كدام با
مراتب به برود پياده البته باشد داشته استطاعت و باشد داشته قدرت ا گر بتواند,
ميكند سالم Âمث كه كسي يا پياده رفتن يعني ÔهÖن سÖحا ونÔعتَّبيف پس است/ بيشتر اجرش
و الم عليكمالس بگوييم جواب ا گر است, حسن الم عليكمالس بگوييم جواب ا گر
دقت موارد همة در هميشه يعني ÔهÖن سÖحا ونÔعتَّبيف است/ احسن اين بركاته و اهللا رحم¹
جنسي ميكند, فروش و خريد كه كسي آن يا كنيم/ رعايت است بهتر كه آنچه  كنيم
ا گر ولي است حسن اين باشد درست Âكام ا گر ندهد/ كم كه كند دقت ميفروشد
يك جاي به ميفروشد, جنس من يك Âمث وقتي يعني بدهد, بيشتر كمي كند دقت
پس است/ نÖه سÖحا ونÔعتَّبيف اين بكند زيادتر سير دو Hاحتياط سير دو و من يك من,
(اللهم بفرستيد/ صلواتي كند/ رعايت را قسمتها اين بايد موارد و مراتب جميع در

/23 آية زمر, سورة /4

Âمث يعني حديث, بهترين يعني 4/ ديثالح ن سÖحا ل نزَّ Ôهللا كه د) محم وآل د محم علي صل
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و خÇداست كالم ابراهيم صحف يا زبور خداست, كالم انجيل خداست, كالم تورات

را آن كÇه است قÇرآن خÇدا, كÇالم الحÇديث احسÇن ولي خÇداست كÇالم هÇم قرآن

كنيد/ پيروي است شده نازل كه چيزي بهترين از :55 آية زمر, سورة /1

ليÖكÔمقرآن ا ل زÖن 

Ôا ا م× ن سÖحا مراد ا گر 1/ ÖمÔكÖيل ا ل زÖن 

Ôا ما ن سÖحا اتَّبعÔوا و ميگويند احسن الحديث
كه آنهايي يعني ÖمÔكÖيل ا ل زÖن 

Ôا ا م× ن سÖحا يا است كتب ساير به نسبت كلي طور به كه باشد
هست/ بهتر كه آنچه قرآنهست, در

بÇه عÇمل يÇعني ÔهÖن سÖحا ونÔعتَّبي از مراد كه گفتهاند كردهاند كه ديگري تعبير باز
از باز كه همانطور ندارند/ تقيد است متشابه كه آنچه متشابه/ دون ميكنند محكم
المÇتشابه اما و به نعمل و به فنÆمن المحكم اما : فÇرمود كه است رسيده الم عليهالس امام
ميآوريم, محكم ايمان هم است, محكم آيات هم محكم, اما به/ نعمل ال و به فنÆمن
ايمان متشابهات به اما هستيم/ مقيد و او به ميورزيم دين هم ميكنيم, عمل هم

/198 ص ,23 ج #

القرآن, علم اهل الم عليهمالس انهم دهم باب بحار# در كه نميكنيم/ عمل ولي داريم
و محكم فيه القرآن ان الم عليهالس ابيعبداهللا عن حفص بن وهيب عن رجÇات الد بصاÄر از نقل
Âمث به/ نعمل وال به فنÆمن المتشابه ا وأم ما به ندين و به ونعمل به فنÆمن المحكم ا فأم متشابه,

باطن/ و ظاهر و آخر و ل او اوست :3 آية حديد, سورة /2

واقÇعش اين 2/ Ôن الب×اط و Ôر اهالظ و Ôر خĤÖال و Ôل االوَّ وÔه ميفرمايد: مجيد قرآن در كنيم فرض

نيست/ او جز خدايي هيچ كه ÇÇ نيز دانشمندان و فرشتگان و ÇÇ كرد حكم اهللا :18 آية عمران, آل سورة /3

امثال و بدا انيا تر× Öنل يا 3 مÖل عÖال اÔولÔوا و Ô¹كÄالمÖال و وÔه لا ا ل×ه ا ال Ôه َّÇن ا Ôه×الل د ه ش است/ محكم است,
اينكه اما ميكنيم/ عمل همان مطابق و ميگيريم را آن است, محكمات اينها اينها,

صف/ در صف فرشتگان و رسد فرا تو پروردگار امر و :22 آية فجر, سورة /4

كه ندارد پا كه خدا چون است متشابه اين 4/Hف ص Hف ص Ôكل مÖال و كب ر ¾ج×ا و ميفرمايد:

/110 آية كهف, سورة /5

دربارة چون باشد, خدايش لقاي به اميدوار كه هر 5/ هب ر ¾قال جÔوا Öري كان Öنمف يا بيايد
طبق ولي داريم ايمان را اينها ميفرمايد: است/ متشابه اين است اختالف رÅيت
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بÇنابرايÇن نÇميكنيم/ عÇمل آنطÇور باشد, آنطور ما عقيدة كه نميكنيم عمل آن
ميكنيم/ عمل باشد بهتر كه را آنهايي

يك هÇم ايÇن باز چون است/ افضل كه هست هم قرآن قسمتهاي بعض يا
افضل آيات بعض قرآن در آيا كه است اختالف متكلمين بين كه است موضوعي
اشاعره بعضي/ از است افضل آيات بعض ميگويند: هاي عد نه? يا بعضي از ميباشد
است الهÇي كالم و مجيد قرآن آيات همة نميكند/ فرق قرآن نه, اينكه به معتقدند
معتقدند معتزله و شيعه از قين محق ولي ندارد/ فضيلت ديگري بر كدام هيچ بنابراين
كهقرآن هست يكي Âمث دارد/ فضيلت يكي كه هست افضل و فاضل هم درقرآن  كه
حيم الرَّ ن حم× الرَّ هالل م Öسب و وÔه لا ا ل×ه ا ال Ôنَّه 

ا Ôهالل د ه ش آية مثل خداست دربارة خدا كالم است,
كالم خداست, دربارة اينها / مينعالÖال ب ر لله Ôد ÖمحÖال حيم الرَّ ن حم× الرَّ هالل م Öسب و Õدحا Ôهالل وÔه ÖلÔق

است/ افضل البته خداست

باد/ وهال ك باد بريده ابولهب دستهاي مهربان بخشايندة خداي نام به :1 آية مسد, سورة /1

فضيلت به كه 1 تبَّ و بهل ابي ا يد× Öبَّتت حيم الرَّ ن حم× الرَّ هالل م Öسب ميفرمايد: ديگر آية
دو آنها امثال و الكتاب فاتحه سوره يا Âمث اهللا هو قل سورة Âمث نميرسد/ باال آيات
مÇذكورش هÇم و خÇداست كÇالم هم خداست, ذ كر هم اينكه براي دارند فضيلت
اما هست خدا كالم , بهل âبيا ا يد× Öبَّتت اما خداست ياد و خدا نام چون دارد فضيلت
ايÇن است/ ابÇولهب مذكور پس است/ ابولهب بهنام يعني نيست, خدا آن مذكور
از غزالي باز كه است جهت بههمين اين/ از است افضل Âمث توحيد سورة كه است
ميفرمايد: حضرت اينكه به ميكند روايت آل, و عليه صلياهللا رسول, حضرت
يعدل احد, اهللا هو قل و القرآن سيد¸ الكرسي, آي¹ و سورالقرآن الكتاب, فاتح¹ و القرآن قلب يس,
الكتاب فاتح¹ سورة و است قرآن دل است, قرآن قلب مانند يس يعني القرآن; ثلث
¹Çآي و است قÇرآن حÇصار قÇرآن, سور ميكشند, شهر دور كه است حصاري مانند
است/ آقايقرآن همةقرآناست, مقدم است, بزرگترقرآن يعني قرآن, دة سي الكرسي
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مرتبه سه هركسي است رسيده اخبار در كه است ثلثقرآن با معادل هم احد, قلهواهللا
ميكند داللت اين پس است/ خوانده را قرآن تمام اينكه مثل بخواند را احد قلهواهللا
بيشتر در كه است اين ÔهÖن سÖحا ونÔعتَّبيف بنابراين, پس است/ افضل آنها بعض اينكه بر
بخواند را آنها است بيشتر قرآن فضيلت كه مواردي اين اينكه به باشد مقيد موارد
Hقطع بخواند سوره از بعد احد اهللا وÔه ÖلÔق نماز در كنيم فرض خوب اذ كار/ در دعاها مثل
ذ كر فضيلت گفتيم كه طوري همان او, اينكه واسطة به است بهل âبيا ا يد× Öبَّتت از بهتر
فاتح¹ سورة از بعد بخواند هم بهل âبيا ا يد× Öبَّتت اينكه لو و دارد را دو هر مذكور و
سوره يك بايد الكتاب فاتح¹ از بعد است/ سوره يك ندارد, اشكالي Hشرع الكتاب
بيشتر مراتب به احد اهللا وÔه ÖلÔق فضيلت ولي , بت و بهل âبيا ا يد× Öبَّتت بخواند/ Öبَّتت بخواند/
Ôهن سÖحا ونÔعتَّبيف ل ÖوقÖال ونÔع مت Öسي لَّذين  

ا بكند/ مراعات بايد موارد همة در پس است/ آن از
د) محم وآل د محم علي صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي ميكنند/ پيروي را احسنش آنها

آله, و عليه اهللا صلي خدا, پيغمبر الم, عليهمالس هدي ه مÄا دين, بزرگان از حاال
ميفرمايد: كه همانطور كنند, حفظ را مراتب اين اينكه به بودند مقيد همه اينها
چÇيست? شريعت مالي, رأس Ô¹المعرف و احوالي Ô¹الحقيق و افعالي Ô¹الطَّريق و اقوالي Ô¹ريع الش
آنÇها مÇيگويند زبÇان بÇه كÇه دستوراتي زديم Âقب كه مثالي همانطور من, اقوال
بريد را شما انگشت زد, صدمه شما به كسي ا گر اينكه به ميفرمايد است/ شريعت
پاي ببريد, را دستش شما بريد را شما دست كسي ا گر ببريد/ را انگشتش هم شما
ظاهر و است شريعت دستور اين نكنيد/ زيادتر ببريد, را پايش شما بريد را شما
الشريع¹ ميفرمايد: و نكرد/ نه, كرد? اينطور وقت هيچ آيا خودش اما شريعت/
عمومي راه چون شريعت است/ باالتر مرحلة آن من, افعال افعالي/ الطريق¹ و اقوالي
راه ميفرمايد: كه است اين است/ مخصوص راه طريق, و ميروند همه كه است
مرا افعال و من عمل كه است اين باشد آن از باالتر بخواهي كه معنوي و واقعي
من بزند صدمه من به كه كسي ديدهاي وقت هيچ يعني دهي/ قرار سرمشق و ببيني

اللهÔمَّ ميفرمود: حتي كردهام/ اغماض كردهام, گذشت نزدهام, بزنم? سيلي او به هم
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ونÔع مت Öسي است/ باالتر معني اين است, طريقت معني اين يعÖلمÔون/ ال× ÖمÔنَّه ا ف âمي Öوق دÖها
/ Ôهن سÖحا ونÔعتَّبيف ل ÖوقÖال

احÇوالي, الحÇقيق¹ مÇطابق كه است اين آن از باالتر چيست? آن از باالتر باز
نماي تمام آيينه كه من قلب كه حالي آن دارم, ديگران با كه معاشرتي من, حاالت
كه ميكند گذشت ميكند, عفو كلي به آنها از ميشود روبرو بشر با وقتي است الهي
از باالتر و بلكه نيست هم غيظ كظم ظاهر به حتي و كينه وجه هيچ به ديگر آنجا در
ميكنÇد/ احسان مقابل در كردهاند بدي او به كه اشخاصي آن به است/ احسان آن
است/ مرحلÇه اين در , ÔهÇن س Öحا ونÇÔع ب تَّ ي ف ل ÖوقÖال ونÔع مستي است/ احوالي الحقيقه معني اين

اخÇالق رفت دنÇيا از كه وقتي پيغمبر اينكه واسطة به هم دين بزرگان ساير
هدايت ,براي است الزم بشر براي كه آنچه يعني داد, خودش جانشين به را خودش
كه همانطور نرفت, بين از رفت كه پيغمبر است, الزم بشر افراد تربيت براي بشر,
باال نيست ممكن و نرفته باال آمد زمين به آدم با كه علمي آن است رسيده اخبار در
افراد تعليم و بشر تربيت براي كه آنچه باشد, علوم آن بشر هدايت براي بايد برود/
زمانها همة در و هميشه و نميرود بين از است الزم خدا سوي به آنها بردن و بشر
جانشينان نزد بود پيغمبر با كه آنچه بنابراين, پس شوند/ هدايت بشر كه باشد بايد
نبَّي ال× Ôنَّها اال× كÇه يافت خاتمه حضرت آن به نبوت جنبة فقط هست, حضرت آن

پÇيغمبر كÇه نوشتهاند الم عليهالس علي فضايل دربارة فريقين كه است مشهوره احاديث از "منزل¹" حديث #
بعدي/ نبي ال انه اال موسي من هرون بمنزل¹ مني انت فرمود: آله و عليه صلياهللا

Ôحالل كه آمد, نخواهد و نيامده ديانتي اسالم از بعد است/ االنبيا خاتم او چون #, âديÖعب

مذكور , يÖأ الرَّ و ع دبÖال العلمباب كتابفضل كافي, لاصول او جلد در است فريقين اتفاق مورد احاديث از ##
است/

كه است موقعي نسخ آخر, القيامه/## الييوم Õحرام د محم Ôوحرام ¹القيام يوم الي Õحالل د محم
اين كند, ملغي را سابق قانون كه ميآورند قانوني وقتي باشد/ بهتر و باالتر چيزي
قانون ا گر اال و باشد سابق قانون از بهتر كه باشد قانوني كه ميكنند دقت را قانون
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اسالمي دستورات از و اسالم قانون از حاال مياندازند/ دور Âاص را آن باشد بدتري
ناسخ اسالم ديانت كه است اين باشد/ آن بگوييم كه هست باالتر و بهتر چيز چه
و باشد بايد و نميشود نسخ قيامت روز تا كه ابدي است ديانتي و است اديان تمام
ÇتنبÔوا Öاج ذينÇ الَّ و كÇرد دوري او از بÇايد كÇه است طاغوت باشد نسخ عي مد كه هر
حقيقت/ به نسبت كرده سركشي و طغيان كه كسي از ميكنند دوري يعني / اغوتالط
به هم پيغمبر از بعد و بود خواهد و بوده هميشه اسالم ديانت حقايق كه است اين
براي بود الزم و بود پيغمبر وجود در كه آنچه رسيد/ الم عليهالس علي جانشينش
بÇراي كÇه آنچه و كرد بروز او از كماالت اين همة و داشت وجود علي در بشر,
كه است اين رسيد/ الم عليهالس علي به پيغمبر از بعد بود بشر افراد تكميل و تربيت
و بروز بيشتر قسمتها بعض و رسيد علي به پيغمبر از صفات تمام ميگوييم ما
ظاهر به پيغمبر در داشت علي كه شجاعتي Âمث جنبه آن اينكه براي داشت/ ظهور
در معذلك ولي رسيد علي به او از باز و داشت او شجاعت حقيقت البته بود,  كمتر
بود, اضداد مجمع بلكه بود حميده صفات مجمع Hواقع كه بود ظاهر زيادتر علي

ميگويد: كه ميشود داده نشان و ذ كر ظاهر به كه حميدهاي صفات
االنÇداد لك عÇÇزت لهÇÇذا و االضÇداد صÇفاتك في جمعت
جÇواد فÇقير نÇÇاسك فÇÇاتك شÇجاع حÇليم حÇÇا كÇم زاهÇÇد
الحسÇÇاد بÇÇفضلك فÇÇاقرت مكÇرمات للوري منك ظهرت

انسÇان براي كه حقيقي واقعي صفات اضداد است, جمع تو در اضداد همة يعني
دنيا به ه توج يعني زاهدي, طرفي از اينكه براي است جمع تو در همه است الزم
ولي خداست, به فقط هت توج نداري, دنيا به دل Âاص نداري, دنيا به عالقه نداري,
و ميكني عدالت به و حق به حكم داري, را وقت حكومت حا كمي, حال عين در
زهد اين ميبري/ بين از را اين ميكشي, را آن ميكني, قصاص و ميزني حد حتي
الم عليهالس علي كمال اعالي درجة در را دو هر ولي است مخالف ظاهر به آنها با

داشت/
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گÇذشت و هسÇتي بÇردبار و حÇليم اينكه عين در شجاع/ حليم, حا كم, زاهد,
نÇديده صÇدمه من پاي زير مورچهاي كه ميفرمايد حضرت كه طوري به ميكني
(قالمه, برود, كسي پاي به كه زمين روي نريختم قالمهاي ميفرمايد: حتي است/
گÇاهي مÇيريخت, ريشÇههايي ميتراشيدند Hسابق كه قلمهايي از است ريشههايي
به كه نينداختم قالمهاي ميگويند) قالمه را اين ميخورد, پا و دست به كه هست
در ولي ميفرمايد/ حضرت بود, مقيد اندازه اين بخورد/ كسي دست به يا كسي پاي
بÇه خÇم و ميكشد پيغمبر دستور به را زيادي ة عد زبير با روز يك در حال عين
هÇم آن نيست/ نفس براي آن خداست, راه در چيست? آن نميآورد/ ابرويش
هم و است حليم هم حال عين در شجاع/ حليم, خدا/ براي هم اين و بود خدا براي
غامدي, مغفل بن عوف بن سفيان كه موقعي حضرت كردن تب قضية كه شجاع
هاي عد و انبار شهر به كرد حمله كه معاويه چريكي جنگجويان فرماندهان از يكي
بÇه خÇبر كشÇيد/ يهودي زن گوش از گوشواره جمله من و كرد غارت و كشت را
شبانه سه حضرت بود) الم عليهالس علي حكومت جز¾ انبار (شهر دادند, حضرت
و او حكومت در كه بشود گور به زنده بايد علي فرمودند: كردند/ تب ه غص از روز
قÇدر ايÇن بكشÇند/ يهودي زن گوش از گوشواره اوست تصرف تحت كه شهري
بÇاشند/ حكومتش تحت كه افرادي براي و خودش پيروان افراد براي بود دلسوز
از بكند, نگهداري كند, حفظ را آنها وقت خليفة وقت, حا كم بايد و بودند ذمه اهل
بنابراين نهروان, قضية بود/ شجاع حال عين در ولي كرد, تب شبانهروز سه غصه
كه ماندند ديگر نفر هزار چهار يا نفر هزار هشت شدند, تسليم نفر هزار چهار  كه
باقي نفر نه فقط كشت, را همه روز يك ظرف در حضرت و رفتند بين از همه

است/ شجاع هم حليم, هم ميشود? چطور اين ماندند/
داشت/ را دو هر كننده, عبادت هم و كشنده و زن شمشير هم ناسك/ فاتك,
بود فقير پس ميبخشيد داشت چه هر جواد, هم بود نادار ظاهر به هم جواد/ فقير,
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نيازمندم/ ميفرستي برايم كه نعمتي آن به من من, پروردگار اي :24 آية قصص, سورة /1

كه داشت جمع را هردو 1/ Õقيرف رÖيخ Öنم اليَّ تÖل انز ا انيلم× ب ر كه هم معني نظر از البته  كه
Çالم ليهالسÇع عÇلي دشÇمن بÇزرگترين عÇمروعاص عÇمروعاص, ايÇنباره در بÇاز
چند اين جمله از كه ميگويد الم عليهالس علي و رسالت خاندان مدح در قصيدهاي

است: شعر
الكÇتاب نÇزل ابÇياتهم فÇÇي و الصÇواب عÇÇرف د حمÇÇم بĤل
اليسÇÇتراب بÇÇجدهم و بÇÇهم البÇرايÇا عÇلي االله حجج هم و

گويد: الم عليهالس علي دربارة آنكه تا
الخÇطاب انÇقطع اذا اهللا باب و نÇوح فÇلك و العÇظيم النبا¾ هو
Çراب الض تد Öاش اذا هوالضحا ك ليÇال المÇحراب فÇي هوالبكÇا¾

و صÇواب راه شÇده شناخته د محم آل واسطة به ميگويد: است, عمروعاص
كه برخلق خدايي و الهي ت حج آنهايند و شد نازل الهي كتاب آنها خانة در درستي/
به راجع بعد نيست/ هم شكي و ميشوند هدايت آنها جد واسطة به و آنها واسطة به
من معاويه), پيش برود آنكه از (پيش ميكند, شروع توصيف به الم عليهالس علي

نع ونÔلÄا يتس× مع است/ عم سورة در آيه آن در چون العظيم/ هوالنبا¾ ميگويد: جمله
انا ميفرمايد: امير حضرت بزرگ/ خبر آن از ميكنند? سÆال چه از العظيم/ ¾االنَّب
كه قيامت روز در ميكنند سÆال آن از كه بزرگي خبر بزرگ, خبر منم / ظيمالع ¾االنَّب
عمروعاص عظيم/ نبا¾ منم ميفرمايد: من/ واليت يعني كردي? چه او دربارة تو
ميكنند سÆال او از همه كه بزرگي خبر عظيم/ نبا¾ است علي العظيم/ هوالنبا¾ ميگويد:
ميگويد/ عمروعاص را اين است/ علي اوست, نداري? يا داري را او واليت آيا

در اوست, باباهللا اوست, نوح كشتي نوح/ فلك و العظيم هوالنبا¾ اوست/ نوح  كشتي
گÇفته حرفها ديگر وقتي يعني بشود قطع خطاب ديگر وقتي اوست/ خدا خانة
اين چاره و راه تنها باشيم نداشته جايي به راه و بشود ثابت گناهها كه وقتي بشود,
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عمرو عاص را اين نيست/ ديگري چارة اال و بزنيم علي دامن به دست كه است
محراب در شبها كه اوست ليال/ المحراب في هوالبكا¾ ميگويد باز بعد تا ميگويد/
بندگي به است, مشغول نياز و راز و عبادت به شب تمام ميكند, گريه شب تمام
ميزند, شمشير خوشحال و خرم و خندان روز در ميزند, شمشير روز در ولي خدا
كÇه ايÇنطور روزش خودش, باخداي آنطور شبش كه است اينطور شب در و
بÇدهند/ شÇهادت آن بÇه اعÇدا كه است چيزي آن فضل االعدا¾: به شهدت ما الفضل
در كه است هايي قصيده بهترين از Hواقع كه ميدهد شهادت طور اين عمرو عاص
بÇيان را حضرت آن كماالت و صفات و است شده سروده الم عليهالس علي مدح
صل (اللهم بفرستيد/ صلواتي بود/ جمع الم عليهالس علي وجود در تمام اينها ميكند/

د) محم وآل د محم علي
شخص آن كه خلقت نابغة اين ندانستند/ را او قدر مسلمين و بشر فانه متأس ولي
عÇلي اسالم ديانت در ا گر ميگويد: شناس خاور دانشمندان از يكي خاورشناس
مردم بر تسلط براي فقط كه ديگري ديانتهاي مانند را اسالم مردم نداشت, وجود
هيچ نميبود علي وجود ا گر و ميكردند خيال طور آن فقط ميكوشيدند استعمار و
اين نميشدند/ قاÄل تي اهمي مردم همين آله و عليه اهللا صلي اهللا عبد دبن محم براي
و اسالم ديانت Hواقع يعني ميگويد/ مسلم غير نفر يك شناس, خاور نفر يك را
علي شخص بود طور اين ميشود/ شناخته الم عليهالس علي حقيقت به اسالم حقيقت
آن مÇيگويند/ طور اين هم ديگران كه الم, الس عليه علي شخصيت و الم عليهالس
از بعد ل او همان از ل, او همان از كردند مخالفت و ندانسته را شخص اين قدر وقت
چÇه كشÇيد, زحÇمتهايي چÇه صÇدماتي, چÇه فرمود, رحلت دنيا از پيغمبر آنكه
سÇال پÇنج و بÇيست از بÇعد باالخره تا كردند غلبه هي دنيا اهل كه ديد رنجهايي
كنند/ بيعت او با كه كردند حاضر را الم عليهالس علي زياد زحمت به و مردم بهاصرار
امام پاي انگشت آوردند فشار و كردند ازدحام كه بس از اينكه به مينويسند حتي
ميخواسÇتند و بودند آورده وارد فشار اينكه براي ديد/ صدمه الم عليهالس حسن
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ميفرمود: علي نميكرد, قبول الم عليهالس علي كنند/ بيعت اسالم عليه علي با بيايند
بگذاريد/ راحت مرا و جا همان برويد هم حاال كرديد بيعت كه هر با حاال تا برويد
ل او كه همانهايي ولي كردند/ بيعت اصرار به و آمدند نيست/ ممكن گفتند: ولي
آنها به الم عليهالس علي را بالد حكومت و رياست كه كردند خيال آنها كردند بيعت
يكÇي خÇواست را كوفه يكي زبير, و طلحه مثل كردند بيعت آمدند ل او ميدهد/
از ايÇنكه بÇهواسÇطة آنها, به نداشت اطمينان Hمعن هم حضرت خواست/ را بصره
بدهد/ خودش د مجد وقت آن بكند/ خالص را اسالم ميخواست آنها امثال دست
كار كمك بايد شما باشيد, من وزير بايد شما فرمود: كه است اين نبود/ ممكن اين
كردند اصرار چه هر باشيد جا همين در باشيد, من مشاور باشيد, من معاون من,
و است روشÇن چراغي ديدند رسيدند حضرت خدمت شب يك تا نفرمود قبول
را چراغ حضرت فوري آمدند, آنها اينكه محض به است/ حساب مشغول حضرت
را چراغ كه بود چه علتش كردند: عرض كرد/ روشن ديگري چراغ و كرد خاموش
ميكردم, المال بيت حساب بود روشن پيش كه چراغي اين فرمود: كردي? عوض
و شÇخصي مÇالقات آمÇديد, شÇما حÇاال ولي بÇود/ المال بيت روغن از هم چراغ
اين باشد/ روشن نبايد المال بيت چراغ نيست المال بيت به مربوط است خصوصي
نÇميتوانÇيم عÇلي بÇا مÇا ترتيب اين به گفتند: خود با است/ خودم شخصي چراغ
شدند, الم عليهالس علي با مخالفت به م مصم آمدند بيرون كه جا همان از بسازيم/
جنگ آمد, پيش جمل قضية اينكه تا كردند شروع الم عليهالس علي با را مخالفت
تمام در ولي ديد صدماتي چه همينطور باز و آمد پيش قضايا آن آمد, پيش جمل
هم مختصري حق راه از علي مرحلهاي هيچ در كردند جديت كه هم چه هر موارد

كند/ رفتار آنها ميل به كه نشد منحرف
را مÇعاويه عÇزل فÇرمان حضرت وقتي حضرت, خدمت آمد شعبه مغير¸بن
براي او بگذاريد كنيد, عزل شما را معاويه نيست صالح حاال كرد: عرض نوشتند
كÇنيد/ عÇزل را او بÇعد و بشÇود تÇثبيت شÇام در شما حكومت بگيرد, بيعت شما
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را او من, حكومت در نيستم حاضر ساعت يك بلكه روز, يك حتي من فرمودند:
من و نيست ممكن باشد/ مسلط مردم بر ميگويند, طاغي و ظالم شخص يك  كه
كردم فكر ديشب من اينكه به كرد عرض و آمد مغير¸ بعد روز كنم/ عزل را او بايد
به حضرت رفت, بيرون وقتي كنيد/ عزل Hحتم و است صحيح شما فرمايش ديدم
امروز ولي بود خواهي خير راه از او ديروز حرف اين فهميديد? فرمودند: ديگران
معاويه اينكه به بود شيطنت روي كند, كار نميتواند من با ديد و بود شيطنت روي
نبودند حاضر وجه هيچ به و بود اينطور رفتارشان حضرت كه دارد/ وا طغيان به را
يت دÇج خÇودشان حكÇومت در جÇهت هÇمين بÇه كÇنند/ عÇمل حق برخالف  كه
دسÇترنج و كÇار از و ميكرد كار هم باز بود خليفه كه موقعي همان در ميكردند/
فقط و ببرد المال بيت از اينكه نه ميكرد, معاش امرار و ميداد معاش ادامة خودش
آن در بكند كار نميتوانست و بود جنگ مشغول چون بود جنگ در كه روزهايي
بيتالمال از ي حق ديگران مانند هم اميرالمÆمنين باالخره چون بود, مجبور روزها
از يكي كه بردارد خودش براي ميتواند او ميدهند ديگران به كه اندازهاي به دارد/
خÇالفت بÇراي شما كه بود اين ميگرفتند سابق برخلفاي سابقين, بر كه ايراداتي
حقوق نبايد پيغمبر خليفة كه صورتي در كردي معين حقوق خودت براي پيغمبر
بيت از ميبرند بهره ديگران كه اندازهاي همان ديگران مثل بايد باشد داشته اضافي
ولي كردند معين حقوق خودشان براي ديگران بيشتر/ نه بردارد اندازه همان المال,
كه ديگران اندازة به فقط نكرد برداشت نكرد, ن معي حقوق علي نه, الم عليهالس علي
ولي بÇردارد ميتوانست علي اندازه همان به ميرسيد آنها به چه هر داشتند حق
در مÇرتبه يك آخÇر ماههاي آن در خالفت, آخر در و نكرد برداشت معذلك
جÇو نان من هفده شما المال بيت از خودم حكومت مدت در من فرمود: نطقش
كÇه مÇاهي چÇند و سال چهار ماه, پنج و سال چهار تمام در يعني كردم برداشت
از بقيه ديگر يعني بود كرده برداشت جو نان من هفده فقط كرد حكومت حضرت
و ميكرد باغباني يا ميكرد زراعت يا ميكرد خشتمالي بود/ خودش كار و دسترنج
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از خÇودش بÇراي اال و مÇيكرد معاش امرار ميگرفت كه اجرتي از و اينها امثال
ناچار ديد جنگ, روزهاي بود مجبور چون هم اندازه اين نميداشت/ بر بيتالمال
جو نان من هفده ماه چند و سال چهار مدت تمام در كرد, برداشت اندازه اين است
نان من هفده سال چند اين تمام در كه نيست بردن اسم قابل هيچ اين كه برداشت

ميفرمايد/ اينطور حضرت بردارد/ جو
بÇيش درهÇمي چند فرمود رحلت دنيا از الم عليهالس علي وقتي كه است اين
حكÇومت ولي داشÇتند همه ديگران و الم عليهمالس هدي ه مÄا البته نداشت/ تركه
بÇه داشت آمÇد در هم آنچه داشت ظاهري حكومت چون علي نداشتند/ ظاهري
مقيد داشت/ فرق ديگران با او روش اضافه به و بود مقيد و ميكرد انفاق ديگران

ندهد/ ترجيح را خودش ديگران بر اينكه به بود
ايÇنطور نيز پيغمبر صحابة ساير مينويسند, هم سنت اهل كه آنطوري اما
صد يعني دينار هزار پنجاه و صد رفت دنيا از عثمان وقتي مينويسند: Âمث نبودند/
ربع Âمث امروز پول به كنيم حساب ما حاال را اشرفي Hتقريب) اشرفي هزار پنجاه و
پنجاه هزار پنجاه و صد تومان) پنجاه نه, تومان هشتاد ,Âمث تومان هشتاد پهلوي,
داشت! نÇقره قراني يك ميليون يك يعني درهم ميليون يك !Âمث داشت تومان
بيستميليون يعني است) برابر بيست Âمث است, قران بيست قراني هر حاال (نقره
بود/ واديالقري در او امال ك دينار هزار صد يك Âمث باشد/ تومان ميليون دو  كه
زبير بود! عثمان دارايي اين داشت/ امال ك جاها ساير در هم ديگر دينار هزار صد
كنيز هزار داشت, اسب هزار داشت/ نقد دينار هزار چهارصد زبير داشت? چقدر
در دينار هزار روزي طلحه ميشد/) فروش و خريد بود, ملك هم ( كنيز داشت!
هÇزار دو روزي كه ديگر جاهاي از هم دينار هزار بود/ تنها عراق از او غلة آمد
طلحه ملكي درآمد كمتر قدري يا تومان هزار دويست Âمث يعني چه? يعني دينار/
وقت آن بود/ او ملكي درآمد موقع آن در تومان هزار دويست حدود روزي بود
اسكÇندريه در داشت, كÇوفه در داشت, بصره در و داشت مجللي منزل مدينه در
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هم عوف بن عبدالرحمن داشت, منزل همه اين داشت, مصر پايتخت در داشت,
امÇثال و داشت اسب هزار داشت, شتر هزار داشت, گوسفند هزار ده همينطور,
ترتيب اين به اين بود, پيغمبر يار هم اين بودند, پيغمبر اصحاب هم آنها اينها!
ميبينيم بكنيم مقايسه وقتي پس ميكردند/ رفتار ترتيب آن به آنها و ميكرد رفتار

چيست/ آنها و علي بين فرق
در را عصمت سنت اهل چون بود/ همين گرفتند عثمان بر ايراد كه علتي يك
آنها از خطا و بكنند خطا و بكنند خالف است ممكن هم خلفا نميدانند/ الزم خلفا
گرفتند/ عثمان بر ايراداتي و ميكنند/ آ گاه را آنها بعد ولي ندارد اشكالي سربزند
و باشد شرع دستور به و معين نظم طبق باشد, داشته ني معي ترتيب بايد بيتالمال
داد مروان به دينار هزار دويست المال بيت خود از عثمان چرا كه ميگرفتند ايراد
داد حكم برادر حارث به دينار هزار صد مروان, پدر حكم, به دينار هزار سيصد و
بيت از كرد دخترش جهيزية هم دينار هزار صد داد, او به هم را خودش دختر و
هم را آنها از كدام هر داشت هم ديگر دختر تا دو دينار/ هزار صد مسلمين/ المال
شد سبب كه شد چيزها همين داد/ آنها از كدام هر به هم دينار هزار صد داد, شوهر
نبود الم الس عليه علي در كدام هيچ اينها ولي كنند شورش و بكنند طغيان مردم  كه
دنيا قصدشان فقط كردند شورش و كردند طغيان الم عليهالس علي بر كه آنهايي اما
با برسند, خودشان دنياي به نميتوانند الم عليهالس علي با ميديدند اينكه براي بود
بÇه بÇايد برسند خودشان نفساني آرزوهاي و آمال به نميتوانند الم عليهالس علي
اين كنند/ رفتار زهد همان به بايد ميدهد, دستور الم عليهالس علي كه زهدي همان
پÇيش رفت بكÇند/ زندگاني حضرت با نتوانست هم حضرت برادر عقيل كه بود
شروع ميآمد معاويه نزد وقت هر ليكن شد/ مرفهي بسيار زندگي داراي و معاويه
از ا گÇر مÇعاويه به دادن فحش به ميكرد شروع او, از نمودن بدگويي به ميكرد
آنكÇه بÇا مÇعاويه بÇاز ميكرد/ علي طرفداري ميشنيد بدي علي به نسبت معاويه

ميكرد/ الم عليهالس علي از تعريف هميشه خودش بود, الم عليهالس علي دشمن
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مÇعاويه مÇعاويه, پÇيش شام به آمد كوفه از مخزن ابي مقصدبن : مينويسند
پÇيش از گÇفت: مÇيآيي? كÇي پÇيش از كÇوفه/ از گفت: ميآيي? كجا از پرسيد:
شÇخصيتترين بÇي الÃمالنÇاس, مردم/ ترسوترين الناس, اجبن و مردم بخيلترين
در و جمعيت توي مردم/ كندفهمترين و كندذهنترين يعني الناس, اعيي مردم,
بÇله گÇفتند: ميگويد? چه ميشنويد گفت: جمعيت در د مجد گفت/ جمعيت ميان
و كرد صدا را او رفتند اينها كه بعد معاويه/ كردن تعريف به كردند شروع ميشنويم/
مردم, ترسوترين طرف از گفت: كرد, تكرار را همينها باز گفتي?! چه تو  گفت:
مردم كندذهنترين طرف از مردم, لÃيمترين طرف از مردم, بخيلترين طرف از
علي ميگويي? چي تو گفت: بله/ است?! گفت: علي مقصودت آيا گفت: ميآيم/
چÇيزي مÇردم به كه كسي آن يعني بخيل باشد?! مردم بخيلترين ميشود چطور
هيچ وقت هيچ خودش براي علي مردم! ممسكترين ممسك/ ما اصطالح به ندهد
به عالقه Âاص ندارد/ چيز هيچ وقت هيچ و دارد ثروت هميشه نميگذاشت, چيز
تÇو مردم? بخيلترين ميگويي چطور تو ميدهد مردم به دارد چه هر ندارد دنيا
پشت دشمن از جنگي هيچ در علي است?! مردم ترسوترين علي ميگويي چطور
ندارد پشت دارد جلو زرهاش يعني دارد طرفه يك هميشه را زرهش علي نكرده,
زره بÇه مÇحتاج سرم پشت كه نميكنم فرار وقت هيچ من ميفرمايد: اينكه براي
پس نÇيست, زره به محتاج سر پشت پس ميروم دشمن به رو هميشه من باشد/
جÇنگ در وقت هيچ و نكرده فرار جنگ در وقت هيچ علي داشت/ تنها جلوي
مÇيگويي چÇطور مÇردم? تÇرسوترين و اجÇبن مÇيگويي چÇطور است, نÇترسيده
عالم شخصيت با فرد بزرگترين او است?! مردم پستترين و بيشخصيتترين
صلياهللا است د محم او عموي پسر است, عبدالمطلب او جد ابوطالب, او پدر است/
جعفر او برادر است, حمزه او عموي و د) محم آل و د محم علي صل (اللهم آله و عليه
يك كÇدام ايÇنها است, فÇاطمه او زن است, حسÇين و حسÇن او پسÇرهاي است,
مÇيگويي چÇطور تÇو هستند/ افراد باشخصيتترين از همه هستند?! بيشخصيت
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زبانترين لكنت و مردم كندذهنترين ميگويي چطور تو مردم?! بيشخصيتترين
حيث از است مردم ابترين جذ است/ مردم فصيحترين او كه درصورتي مردم?!
مÇيگويي تÇو و را, هÇمه خÇودش نÇطق بÇه و خودش زبان به ميكند جذب زبان

اعييالناس!
راست بÇله گÇفت: است? راست هÇمه ايÇنها مÇيگويي راست گÇفت: مÇخزن
براي دنياست, دوستي براي گفت: ميكني? او با مخالفت چرا پس گفت: ميگويم/
اين مقصودم من بدان گفت: مخزن هستي/ جهنم اهل كه بدان تو پس گفت: دنيا/
طور اين با اينكه براي هستي/ جهنم اهل بداني كه بگويم تو به و بگويي تو كه بود

/56 آية اعراف, سوره /1

1/ نين حسÔمÖال ن م Õريبق هالل ¹ مÖح ر انَّ نخور, غصه گفت: ميكني/ دشمني بزرگي شخصيت
نÇيكي مÇن يÇعني است/ نÇزديك نيكوكاران به خدا رحمت نخور, غصه تو يعني
كÇه صÇورتي در مÇيكند/ عفو مرا خداوند باالخره و ميبخشم ديگران به ميكنم/
كÇه است كسÇي محسن برود, علي سوي به رو كه است كسي محسن نميدانست
كه كسي باشد/ داشته علي واليت كه است كسي محسن بزند, پيغمبر دامن به دست
چيزها اين به معاويه ولي است/ كردار بد و مÔسي¾ نيست, محسن باشد علي دشمن
بودند اشخاص طور اين نداشت/ عقيده Âاص باطن در بلكه ميداد فريب را خودش
يك بÇود نشسته كه مجلسي در رسيد علي قتل خبر وقتي بودند, علي دشمن  كه
و نشست باز و كرد حركت كدورت و تأثر و ناراحتي نهايت با كرد حركت مرتبه
در كه شيري آن بزايد/ علي مانند فرزندي كه است عقيم روزگار مادر ديگر  گفت:
و روباهان نميگذاشت و ميكرد پهن زمين به را خودش چنگال عراق بيشههاي

رفت/ بين از ديگر بروند, او سوي به رو صفتان خرگوش

بالشجاع¹/ المسابقه في دوم جلد آشوب شهر #مناقبابن

حÇذر# ال و بÇÇالخوف للÇÇظبا¾ و مÇلكت مÇا حيث ترتع لالرانب قل
كه شيري آن رفت شير آن ديگر كه بچرند راحت كه را آهوها و خرگوشها بگو
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اوست/ فضل به اقرار همان اين چيست? اين رفت/ بود مانعشان و بود بيشه در
خارج دين از باهللا العياذ اينكه نام به ديانت بهنام را شخصي اينطور وقت آن
بكشÇند/ را نÇفر سÇه كÇه مÇيگيرند تÇصميم نÇفر سه است مسلمين راه خار و شده
الم, عليهالس علي كشتن علي, قتل براي ميشود نامزد مرادي ملجم بن حمن عبدالر
مأمور عبداهللا بن برك عمروعاص, كشتن براي ميشود نامزد تميمي بكر بن عمرو
اين خداوند بروند بين از بايد كه تا دو آن معاويه/ كشتن براي ميشود دار عهده و
ميكند, را خودش كار حمن عبدالر ولي نميرسد صدمهاي آنها به ميخواهد طور
كÇار قطام تحريك به و بجره بن شبيب و مجالد بن ورادن كمك به حمن عبدالر

كه: ميدهد انجام را خودش
واعÇجم فÇصيح مÇن قÇطام سÇماح¹ كÇمهر ذو سÇاق¹ مÇÇهرا ار فÇÇلم
المÇصمم بÇالحسام عÇلي ضÇرب و قÇÇين¹ و عÇÇÇبد و آالف ثÇÇÇÇالث¹
مÇلجم ابÇن فتك االدون فتك ال و عÇال ان و عÇلي مÇن اغÇلي مهر فال
جÇهنم نÇار حÇÇر مÇÇن له فÇÇويل امÇامه لقÇتل يسÇعي مÇن خاب لقد

و بندهاي دينار/ هزار سه آالف, ثالث¹ بزرگتري/ مهر قطامه مهر از نديديم ما
كه داد قرار خودش مهر جز¾ را علي كشتن قطامه كه الم/ الس عليه علي قتل و  كنيزي
داشته بپا او واسطة به نماز كه شخصي وقت آن را/ ملجم بن عبدالرحمن كرد وادار
تنها كه شود شهيد عبادت محراب در بايد است نماز حقيقت كه شخصي ميشود,
در و عÇبادتگاه در و خÇدا معبد در وجود, عالم در امكان, عالم در كه شخصيتي

است/ ابيطالب بن علي شد, كشته مسجد در و شد متولد مسجد
ابÇي ابن كه چند هر شد متولد كعبه داخل در خدا, خانة در ابيطالب بن علي
متولد كعبه خانة در آنكه كه ميگويند سنت اهل از حديث اهل كه مينويسد الحديد
اين ولي علي/ نه بود, قصي بن عبدالعزي بن اسد بن خويلد بن حزام بن حكيم شد
تÇمام ايÇنكه واسÇطة بÇه است عÇناد بلكه انصافي بي كمال گفت ميشود واقع در
بود كعبه خانة در علي مولد اينكه به ميگويند سني فاق ات به قريب و شيعه خين مور
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آن / ليع Ôدل Öو م ا هذ× كه خدام ميدادند نشان هم اواخر اين تا كه شد متولد آنجا در و
است, عÇلي مولد اينجا علي: لد Öو م ا هذ× كه دادند نشان شدم ف مشر من كه ل او سفر
و نميدانستند آنها ديگر بود رفته بين از ديگر بعدي سفرهاي البته دادند/ نشان
كه ل او سفر ولي بردند بين از را قسمتها اين ابيه وه اينكه واسطه به نداشتند ه توج
عÇلي مÇولد را, Çالم ليهالسÇع علي مولد دادند نشان 13ì9 ذيحجه در شدم ف مشر
مسجد محراب بود! كجا هم الم عليهالس علي مقتل بود/ كعبه داخل در الم عليهالس
الم عليهالس علي فتيÖه/ ش بين ل×و¸ الص و الم ليعليهالسع لتÔق كه بود عبادتگاه همان در بود,
بود, نماز مشغول كه موقعي يعني بود, لبش دو بين نماز كه صورتي در شد  كشته
آن كه شد واقع قضيه اين بود عبادت مشغول و بود خدا بندگي مشغول كه موقعي
دروفيات خلكان ابن مينويسند هم سنت اهل حتي و مينويسند كه بهطوري شبها
هاي شب آن در كه ميگويند نيز سنت اهل علماي ساير سايرين, ميگويد, االعيان
شب يك حسين, منزل در شب يك بود, حسن منزل در شب يك حضرت آخر
تشريف هم او منزل در بوده جدا امكلثوم ا گر و زينب شوهر جعفر عبداهللا منزل در

ميبرد/ تشريف افطار براي خودش فرزندان منزل ميبرد,
لقمه سه از زيادتر ميكرد, ميل لقمه سه فقط هرشب مينويسند: هم سنت اهل
ياتي فرمود: ميفرمايي?! ميل كم قدر اين چرا آخر كردند: عرض نميفرمود/ ميل

مغيره/ بن عثمان از نقل حضرت آن حال شرح الصحاب¹, فيمعرف¹ الغاب¹ #اسد

طعام/ از باشد خالي شكمم من و بشود جاري امرالهي بايد يعني خميص;# انا و اهللا Ôامر
من البطن خال يعني الطعام, خالي يعني خميص گرسنگي جانب يعني مخمصه ( كه
بÇه ميفرمايد حضرت ميگويند/) خميص را آن باشد خالي طعام از شكم الطعام/
طور همين هم شب همان در كه باشد خالي شكمم من و بيايد بايد خدا امر اينكه
بايد كه قضايايي آن و كرد افطار حضرت ترتيب همين به هم شب همان در بود,
مÆÇذن تÇياح ابÇن داشت, مÆذن حضرت اينكه به است تعجب و شد/ بشود واقع
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براي بهمسجد/ ميبردند تشريف حضرت و ميگفت اذان او شب هر بود/ حضرت
بود تياح ابن مÆذن ولي ميخواندند فريضه نماز هم بعد و ميبردند تشريف نوافل
بار آخرين براي اينكه براي گفت اذان خودش گفت, اذان خودش شب آن ولي
با بكند وداع اينكه براي بشنوند عالم همة و شيعيان همة را او ملكوتي صداي آن
اذان خÇودش او شب آن در كÇه است اين بكند/ وداع مافيها و دنيا با عالم, تمام
چرا امشب ميگويد! اذان الم عليهالس علي چرا امشب كه ميكردند ب تعج  گفت/
آيا اينكه در حاال بودند/ ب تعج در همه نميگويد! اذان حضرت مخصوص مÆذن
و است زياد اختالف هم آن كه بود فريضه و بود واجب نماز در يا بود نافله نماز در
فريضه نماز در كه است مشهور Gظاهر كه آنچه ولي دوهست هر براي اشكاالتي
نÇهادند, مسÇجد بÇه رو جÇمعيت هÇمة شدند مهيا همه و گفت اذان حضرت باشد
بÇه شروع حضرت چون بود نشده مجتمع جمعيت هنوز كه ميآمدند همينطور
ل, او ركعت همان در كه ميآمدند جمعيت هنوز ميآمدند, جمعيت كردند كه نماز
اين شد, بلند ابيطالب بن علي قتل قد اال اال نداي مرتبه يك كه سجده در ركعت آخر
اال شنيد/ فرسخي چهار در قشون نخيله در حتي شنيدند كوفه شهر تمام در را فرياد
الهدي, اركان تهدمتواهللا المرتضي, المصطفي,قتلعلي ابنعم قتل ابيطالب, بن قدقتلعلي اال
محكم ريسمان آن شد, متزلزل هدايت اركان قسم خدا به الوثقي/ العرو¸ انفصمت و
صÇدا ايÇن شد/ كشته و رفت بين از بود بركت و خير باعث آنكه شد, پاره الهي
هÇم را ملجم ابن باالخره آوردند, مسجد به رو و آمدند همه رسيد, همه به گوش

آوردند/
زخÇمبندي كÇه وضÇع هÇمان بÇا را حÇضرت طÇلوع, به نزديك تي مد از پس
اطباي ل او روز است, مشهور كه ترتيبي همان كردند منزل وارد بود شده مقدماتي
يأس اظÇهار همه آمدند, يكي يكي خواستند را همه بودند جا همان كه را حاذق
چكÇاند, حÇضرت بÇيني در شير قطره چند يكي كردند, يأس اظهار همه  كردند,
دمÇاغ از حÇضرت سر مغز از قدري يك و فرمود عطسهاي مرتبه يك حضرت
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عÇلي كÇه كÇرد اظهار ف تأس نهايت با طبيب آمد/ بيرون حضرت بيني حضرت,
اصابت علي مغز به شمشير اين نيست, علي زندگاني به اميدي ديگر است, رفتني
تازه كه گوسفندي از رگي يك جراح نعمان آوردند, را جراح نعمان باز است/  كرده
آن داخÇل در را رگ هÇمان بÇياوريد/ را گÇوسفند رگ گÇفت: آورد بÇودند  كشته
بزرگ و شد پر اين دميدن, و كردن باد دميدن, به كرد شروع و گذاشت جراحت
كÇه فهميد است سر مغز از پر آن اطراف ديد بيرون, آورد و كرد باز بعد و شد
حسن به و آمد بيرون منزل از هم او كه است اين است/ شده شكافته علي مغز ديگر
علي ديگر اينكه براي باشيد يتيمي مهياي شما كه كرد عرض ديگران و حسين و
دليل به ميدانست كه علي خود ميدانست, ل او همان از كه علي خود است/ رفتني
آخ, بگويد: اينكه بهجاي آمد وارد مباركش فرق به ضربت اينكه محض به اينكه
يك مÇيزند, فÇرياد مرتبه يك بشود پيدا برايش ا گر دردي كه كسي هر (چون
ناراحتي ا گر صدمهاي ا گر كسي اما ميگويد, آه ميگويد, آخ و ميكند ناله مرتبه
راحت شÇدم راحت آه ميگويد مرتبه يك بشود راحت مرتبه يك و باشد داشته
الم عليهالس علي رفت) بين از صدمه و درد آن ناراحتي تمام يعني چه? يعني شدم
جÇاي بÇه بگويد, آخ اينكه جاي به آمد مباركش فرق به شمشير اينكه بهمحض
يعني شدم/ راحت من كه خانه صاحب به ميخورد قسم ميگويد, بكند, ناله اينكه
رو ديگر و شدم راحت مردم شما شر از ديگر من گذشت, من كار ديگر يعني چه?
آن در كه فرمود جهت اين از ميدانست/ كه علي خود پس ميروم شما از بهتر به
ميآمدند همه بيايند/ كنند مالقات مرا ميخواهند كه كدام هر بيايند, همه روزه دو
پرستاري علي كه يتيمي بچههاي Hمخصوص كوچك بچههاي حتي عيادت, براي
است, خوب شير علي براي بودند گفته چون داشتند, علي خانه به رو ميكرد آنها
همان به ميآوردند, و داشتند دست در شيري ظرف خودشان موالي براي كدام هر
شير اندازه همان به كدام هر يوسف, خريدار پيرزن كالف اندازة همان به اندازه,

كند/ ميل علي ما موالي كه ميخواهيم ما كه ميبردند
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هÇمه مÇيآمدند, همه ميآمدند, بود باز علي خانه درب بيستم روز عصر تا
مÇيفرمود, وصÇايايي حÇضرت مÇيفرمود, دستوراتي حضرت ميكردند/ عيادت
حضرت شد كه غروب نزديك فرمود/ معين خودش جاي به را علي بن حسن حتي
كه ببنديد را در ندارم/ گفتن جواب حال شدم, خسته ديگر فرمود: حسين و حسن به
وصÇيت بÇه كÇردند شÇروع حÇضرت بسÇتند/ را خÇانه درب نيايند/ ديگران ديگر
گرفتار تو هستي, من جانشين تو جان, حسن فرمودند: حسن به حضرت فرمودن/
در بÇزرگوارت دÇج كÇه رفتاري همان تو شد, خواهي معاويه گرفتار شد, خواهي
حسين داد/ خواهند زهر ترا ولي بكني را رفتار همان بايد تو باالخره كرد حديبيه
را تو و شد خواهي معاويه پسر گرفتار تو شد, خواهي جانشين حسن از بعد تو جان,
هر به و فرمود دستوراتي باز و بكني قيام او طغيان مقابل در بايد تو كشت/ خواهند
او بÇه نسÇبت هÇم شما دارم دوست خيلي را حنفيه د محم من فرمود: وصيت دو
تا دو اين جان, فرزند فرمود: حنفيه د محم به خواست/ را حنفيه د محم كنيد/ محبت
وظيفهتان همه من ديگر فرزندان و تو هستند, پيغمبر نوة هستند, پيغمبر فرزند
آنها از كدام هر به بياوريد/ جا به را آنها احترام و بكنيد آنها اطاعت كه است اين
خودش, دربارة وصيت به كرد شروع Gبعد خودشان/ دربارة فرمود وصيتهايي
از سنگي قطعه مثل لوحي ابتدا ميروم, دنيا از امشب ميروم, دنيا از من فرمود:
بگذاريد لوح آن روي مرا آمد/ خواهد بيرون آنجا از شد, خواهد ظاهر قبله جلوي
كÇه حÇنوطي آن از ميآوريد كه حنوطي ميآوريد, كه كافوري و بدهيد غسل و
آن از را فÇاطمه بÇعد و دادم غسل را پيغمبر كه كافوري و كردم حنوط را پيغمبر
حÇنوط بÇاقيمانده همان از است/ باقي ديگر كمي يك آنها از دادم, غسل  كافور
قطعه سه (چون بپوشانيد/ كفن از قطعه پنج من به بكنيد/ حنوط مرا فاطمه و پيغمبر
قطعه تا پنج من به فرمود: حضرت است) مستحب ديگر تاي دو و است واجب
نÇماز كÇه مÇن بÇر ايÇنكه به ميفرمايد بعد قطعه/ پنج به مرا بكنيد كفن بپوشانيد,
من بر فرمود: است) تكبير پنج ميت نماز (چون بگوييد تكبير هفت ميخوانيد
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بر مگر تكبير هفت ميت نماز در نيست جايز كس هيچ بر و بگوييد تكبير هفت
از پر را عالم و كرد خواهد ظهور كه د محم آل قاÄم من, فرزند هم من از بعد و من
هم او بر كرد خواهد ظهور و است من فرزند يازدهمين كه هم او بر كرد, خواهد داد
نماز من بر آنكه از بعد نيست/ جايز ديگران بر اال و گفت بايد نماز در تكبير هفت
بگيريد تا دو شما را پا طرف را, پايينتر طرف بدهيد/ حركت وقت آن خوانديد
مرا نكنيد, سالم كس هيچ بر ميرود, خودش همانطور كنيد ول را جلو طرف ولي
من براي نوح حضرت كه آماده قبري (نجف) است تپهاي كوفه پشت در ببريد
صوت من براي جا چهار در ولي كنيد دفن اينجا در شد, خواهد ظاهر كرده ن معي
جسدها با حتي اينها و كنند پيدا غلبه است ممكن بنياميه اينكه براي كنيد ن معي قبر
بÇيرون مرا جسد و بكنند قبر نبش است ممكن هستند من دشمن دارند, كار هم
جا چند به و باشد مخفي شده دفن آن در من جسد كه من قبر كه است اين بياورند/
فرستاديد مرا كه كنند گمان كه بفرستيد مدينه طرف به يكي كنيد/ حمل شتري هم
بود), حضرت خواهرزاده هبيره بن (جعد¸ هبير¸ بن جعد¸ خانة در يكي مدينه, به
در نجف/ به ببريد مرا جنازة ولي است شهر محلههاي از يكي كه رحبه در هم يكي
است/ آماده و فرموده معين من براي پيغمبر نوح كه فالنجا در است قبري آنجا
يا جبرÄيل بر مگر نكنيد سالم مقابل در هم كس هيچ بر و كنيد دفن مرا آنجا برويد
از سواري يك دادند حركت را حضرت كه موقعي كه است اين بشناسيد/ كه  كسي
گفت: رسيد/ نزديك و شد پيدا دور از سواري ديدند), را او نورانيت البته ) دور
حسنين ما بله كه كردند اظهار هستيد? پيغمبر فرزندان هستيد? حسين و حسن شما
بر پدرمان وصيت بر بنا ما كه كردند اظهار نكرديد? سالم من به چرا گفت: هستيم/
ديدند برداشت را پرده مرتب يك بكنيم/ سالم نبايد جبرÄيل از غير به كس هيچ

است/ آمده خودش جنازة استقبال به كه است بزرگوارشان پدر
بين اين در خورد/ هم به حالش بين اين در فرمود/ را وصيتها اين مقصود,
هوش به بعد بود, بيهوش تي مد شد, پيدا غشوهاي حال و خورد هم به حضرت حال
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در حمزه عمويم است, آمده خدا پيغمبر عمويم پسر خدا, پيغمبر االن فرمود: آمد
چرا ميگويند: من به آمدهاند حاضرند/ اينجا در برادرم جعفر است, حاضر اينجا
باز اليÖك/ ونÔت×اق Öش Ôم نا ا ف عجل هستيم/ تو ديدار مشتاق ما كه بيا زودتر ميكني? دير

لكشفالغمه/ او جلد #

مÇيگويم, وداع را شÇما هÇمه مÇن يعني عليكÔم/# خليفتي Ôاهللا و تودعÔكÔم Öسا فرمود: Gبعد
و باشد شما خداحافظ باشد/ شما نگهدار خداوند شماها, بر است من وكيل خداوند
چشم Gمجدد شد/ عارض برحضرت غشي حال باز خورد, هم به حضرت حال بعد

/128 آيه نحل, سورة /1

ل مÖعيÖلÇف ا ه×ذ× لÖث مل 1/ ن Ôنو سÖحÔم ÖمÔه الَّذين و ا Öواتَّق الَّذين ع م هالل انَّ فرمود: مرتبه يك  گشود,

/61 آيه صافات, سورة /2

2/ ونÔلع×امÖال
حسين/ حسن حسين, حسن حسين, حسن علي//// يا علي يا علي يا





هو

121

ل خاتمهچاپاو

دوست سÇركوي خا ك است من حيات آب
رويدوست غم و ما مياست, خر دوجهان گر
بر پايان بي سپاس از پس / Ôاهللا هدي×ن×ا Öنا ال× Öول ي دت Öهنل ما كÔنا و ا له×ذ× دي×ن×ا ه الَّذي هلل Ôد ÖمحÖلا
و دالمرسلين سي بخصوص دين راهنمايان بر فراوان درود و سالم سبحان, حق ذات
عشÇر اثÇني ه مÇÄا و آله/ و عÇليه اهللا صلي عبداهللا بن د محم حضرت خاتمالنبيين,

اجمعين/ عليهم اهللا صلوات
قÇدساهللا صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت پا ك روان به فراوان و بيحد درود
هÇدايت شÇاهراه بÇه ضاللت وادي از را عاصي بندة كمترين اين كه روحهالعزيز
آقÇاي حÇضرت بÇزرگوار مÇوالي بÇر له عظمÇم از پس هÇمچنين و فÇرمود ارشÇاد
و تهيه افتخار و فرموده عنايت قرين را بيمقدار ة ذر اين كه فداه روحي رضاعليشاه
بÇه فرمودهاند/ مرحمت علوي درگاه خا كروبة اين به را شريف كتاب اين تنظيم
از ايشان شريف محضر از اجازه با ميداند خود وظيفة بزرگ نعمت اين شكرانة
كÇوچكي ابÇوالحسÇن نسب, مÇتقي احمد حضرتي, علينقي آقايان محترم برادران
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و تÇهيه در كÇه قÇزلباش رضÇا د حمÇم و لشكري فريدون سوري, موسي شلماني,
دوبÇاره نÇويس, پيش تهية و كنترل و آوردن كاغذ روي بر و نوارها برگرداندن
حسÇينعلي آقÇايان مكرم اخوان از نيز و نمودهاند همكاري ليه او مقابلة و نويسي
هÇمينطور و كÇهرام هÇادي و جÇعفري مÇيريونس آزاد, اهللا قدرت سيد  كاشاني,
امÇور ساير و چاپ و مقابله و تصحيح در انحا¾ از نحوي به يك هر كه برادراني
خداونÇد از و نموده قدرداني و تشكر قلب صميم از داشتهاند, همكاري مربوطه
درخواست ايشان براي باطني و ظاهري موفقيت و سالمتي معظم موالي و منان

نمايم/
13ì1 ماه آبان تاريخ در و شروع 13ì0 مهر تاريخ در شريف كتاب اين چاپ

آله/ و د محم علي اهللا صلي و كرمه و بمنه پذيرفت خاتمه

واالنيا كريم - عاصي بندة  كمترين
13ì1 آبان ;1ê03 الحرام م محر
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