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1 
انتخاب كرد و  ،رفتیطرف كشتزار مهب هادرخت نیبكه از  یكیبار  جادۀ ،دیس

ك فل هب درختان سر الیالبهد كه از ینور خورش یهاكهیبار .  راه افتاد هب

د و یوز یم یباد آرام.  ساخته بود یانقره یهاستون  ،دیتابیصنوبر م ۀدیكش

محكم  ،ودب دهیچیپ دستمالكه در  را یكتابد ی.  سآوردیها را به صدا درمبرگ

 بود. آغازشدهش یكه از ماه پ كردیفكر م ییو به ماجرا فشردیدر دست م

 

شه یته بود كه همرف یمیقد یبه همان كتابفروش .  عصر پنجشنبه بود

 هاکتاب الیالبهرا در  یچاپ سنگرفتۀ  و رو  رنگ بار كتاب   نیآخر .  رفتیم

چ یه.  «یهفت واد»صفحه اول آن نوشته شده بود  یافت كه فقط رو ی

بارها و بارها آنرا .  د و به خانه بردیخر را  آن.  سنده آن نبودیاز نو  ینشان

 اما ،خوانده بودرا  ی ار یفان بسر عا یاهنوشته.  اش فكر كردباره خواند و در

پله پله تا اوج .  بردیرا با خودش م هخوانند.  روح داشت.  بود ی گر یز دین چیا

آن  سندۀینو از  یتا نشان روز رفته بود آن ؛ ومجذوب آن شده بود.  فنا و فقر

 .دابیب

در  ن بار او رایاول یبراكه  یاما مرد جوان ،دانستینم ی ز یر چیپ كتابفروش  

 گفت: بعد.  ورق زداز او گرفت و كتاب را  ،دیدیم یکتاب فروش 

 یدیمفكه مطالب  این استمهم ؟  ستیاثر كسندۀ ینو دارد كه  یتیچه اهم

 .دارد

 .یابییآنرا نم یچ كتابیدارد كه در ه یگفت: مطالبش روح دیس

 یكی.  شناسمین كتاب را میا سندۀینو جوان كتاب را باز ورق زد و گفت: من 

 د.ید و برگردانیبخوان ،توانم به شما امانت بدهمیش را دارم كه مگر ید از آثار

سنده را ینو  نامنام مرد جوان و  ه بود كه فراموش كردزده شدآنقدر ذوق 
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كتاب را به همان مرد جوان  ،روز دوشنبه بعدازظهر پنجقرار شد .  دبپرس

 …اوردیب یفروش كتاب

اما  ،جوان نبود مرد  .  رفت یفروش كتاب به پنجعصر دوشنبه سر ساعت 

 داد و گفت: اوكتاب بود به  ی كه حاو  ار  یدستمال ،ریپ فروش  باكت

د و یبخوان ییتنهابه ،خلوت یئجا ن كتاب را دریجوان سفارش كرد كه ا مرد  

 …دیدر آن تفكر كن

دانست یم ی ز یرمرد نه راجع به كتاب چیپ.  است یبیغام عجیپفکر کرد که چه 

و از  كتاب را گرفت.  آن و نه راجع به مرد جوان سندۀینو جع به و نه را

به کتاب را بر آن داشت كه درون  او یبیغر  ی كنجكاو .  رون آمدیب یكتابفروش 

سنده یاز نو  یچ نشانیهم ه یمیقد ن كتاب  یااما ؛  دسنده بگردیدنبال نام نو 

رانه منتظر صبیو او بدست نداد  ییخلوت و تنها تا چند روز فرصت  .  نداشت

 .را به خود مشغول کرده بود شكتاب ذهن فكر   ،ن مدتیدر ا.  بود

كتاب را  ،و امروز صبح ه بودآمد خود یالقیی ۀبه خان گذشته با همسرش شب  

 یباالخره به جا.  دبخوان ییكنار كشتزار به تنها ر درختان  یتا ز  ه بودبرداشت

آنرا  چكس جز همسرشیه خلوتگاه او بود و كه یمكان دنج: دیرس یشگیهم

غار بود و چند  مانند یكوچك ی، فرورفتگیسنگ یاكنار تپه.  شناختینم

نجا یا یقبل از ازدواج، در هر فرصت.  كردیان مها پنهدهیدرخت آنرا از د

هم به عالم بعد  یگاه.  کردین عالم فکر میدر ا ینشست و به مفهوم زندگیم

نجا یش ابا همسر  ،ه بوددواج كرداز  یوقت.  دیشیاندیو بهشت و جهنم م

 هاحرف زدن ن یبعدها ا.  ندزدینده حرف میآ دربارۀ هاساعت و نشستندیم

نشست یم یگاهگاه فقط حاال.  آنرا گرفت یجا یات زندگیمشغولو  تر شدكم

 او شهمسر  و زدیم شبیغ یمدت ،ندآمدیالق مییهر وقت به .  كردیو فكر م

 افت.یینجا میرا ا
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در كتاب  یعرفان بعد از آن مطالب  .  رون آوردیو كتاب را ب مال را گشوددست

.  كتاب فهرست نداشت.  گشتین كتاب هم دنبال عرفان میا ر، دیوادهفت

 .بدون فهرست است یمیقد هایکتاب همۀدانست كه یم

 ...یاالعل یبسم ربنا العل

 تمام كتابیتقر .  داشت یتازگ شیبرا
ً
 هللابسمبا  یهبو مذ یعرفان یهابا

خداوند آغاز شده  یاعال  ینجا با نام علیاما ا؛  شودیم شروع میالرحمن الرح

 .بود

ن ...»
َ
نَّ العباد ل

َ
وا إلیا

ُ
ل    یص 

لا
ُ
رف  َعن ک  

طاع  الصا االنق   ب 
ا

رفان  إال ئ  َبحرالع   شاط 

... یَمن ف   رض 
َ
موات  واال  رسندیعرفان نم یایساحل در ه بندگان هرگز ب)« السَّ

 (.منقطع گردند ،ن استیها و زمدر آسمان كس و هر چه مگر آنكه از هر

پشتش  بر یعرق سرد.  ..ببرد یز پیبه همه چبود كه  یك جمله كافین یهم

به او  یگخوردبیاحساس فر .  فكر فرو رفت هو ب كتاب را بست.  نشست

م دام پهن یبرا" دیشیاند با خود.  افتاد جوان مرد   لبخند  اد ی.  به دست داد

نكه او را بشناسم از او یچرا بدون ا؟  دمین نفهمیچرا زودتر از ا.  كرده بود

 "…كتاب قبول كردم

م كردصورت همسرش   ی که با مالمت به و  را او و نگاه مهربان را مجسا

نادانسته .  به او بدهد یدانست چه جوابینم.  احساس گناه کرد.  ستینگر یم

کساعت ی.  ستیش نیب یاراههیدانست بیم گذاشته بود که یقدم در راه

 یراه دنبالتاب بود و اآلن یدلش از شوق گشودن کتاب و خواندن آن ب ،شیپ

ش یپ.  کتاب را بست و به راه چاره فکر کرد.  که از آن خالص شود گشتیم

 :او را به خود آورد ییبرسد، صدا ییاز آنکه فکرش به جا

 ؟ستمیمزاحم ن

خواست كتاب را .  ش را جمع و جور كردخودد ی.  سبود شهمسر نا، یُمب
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 :دیرسزد و پ یلبخند.  اما او متوجه شد، کندپنهان 

 ؟یدا كردید پیكتاب جد؟  هیچ

 گفت:.  نداشت یادهیانكار فا

 ارزد!ید است اما به خواندنش نمیكتاب جد!  بله

 گفت:با تعجب 

 ؟یاش را خواندهمه

 ...اما!  نه

.  نا کنارش نشستیُمب.  دیدانست چه بگو ینم.  ه دهدنتوانست حرفش را ادام

 :دیرسگرفت و پ شکتاب را از دست

 است؟! یدرد نخور ه که کتاب ب یدیاز کجا فهم

که  او هم بفهمد که اگر دانستیمد ی.  سبود ین و زندگیددرس ر یدب نایبُم 

ن دانست که بعد از آی، اما نمكندید مییرا تأاو حرف  ،است یكتاب ن چهیا

مانع از آن شد  ،گرفتن كتاب و گشودن آن در نایمباق یاشت.  چه خواهد شد

پرسد از ی"البد بالفاصله م دیشیاند با خود.  آماده کند یجواب دبتواند یس كه

ن کرده و قصد گمراه کردن تو یراهت کم سر یچه کس ؟  ین راه افتادیبه ا یک  

 ؟..."یاتا کجا رفته؟  را دارد

و  یتا باعث ناراحت دینگو  یداند، سخنیاز آنچه مرفت که م گیکباره تصمی

همسرش  یبرا ،ماجرا را همانطور که اتفاق افتاده بود.  او نشود ینگران

 یکردن قسمت عرب یشروع به معن و بعد گوش كرد فقطنا یمب.  ف کردیتعر 

 :ن کتاب نمودیآغاز 

ه خداوند ك ید به مقامیشا ،اهل ارض ید نفس خود را ایپاك و منزه كن»

ان یب سمان  آدر  وندكه خدا ییهامهید و در خیتان مقدر فرموده وارد شو یبرا

 «.دیبرپا داشته، داخل گرد
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 گفت: نایاما مب ،بزند یحرفدهان گشود که  دیس

 بعد ادامه داد:  م!ینیتا بب

د نفوس یقان بایا كؤوس  ن یان و طالبمیا ل  ین سبین باب آنكه سالكیجوهر ا»

 .«ندیه پاك و مقدس نمایضرَ عَ  ع شئونات  یمخود را از ج

چه  هرس ک حاال هر.  باطل استتمامش بدون شک "با خود فکر کرد  دیس

 ." دیخواهد بگو یم

 من بگو. یبرااش را گفت: خودت بخوان و خالصه

 یهاو به سراغ بوته از جا بلند شدد ی.  سن كردندآرام شروع به خوانا یمب

جلو  یهاکنار درخت.  برگشتد و یه چدیرسۀ گوجچند .  رفت یگوجه فرنگ

ت یبران قسمت را یا یلیا مایآ :كرد و گفت ینگاه اوبه  نایبم.  ستادیغار ا

با سر  گوجه را گاز زد و.  ده بودیكمتر دد یس كهداشت  ینگاهش برق.  میبگو 

 بله  :اشاره كرد

و  ینپاك ك یدیشن آنچهد گوش را از یبا یقت هستیاگر طالب حق که نوشته

كشد و روح را یخودش م ی سو ه ا است و تو را بیمربوط به دن آنچهقلب را از 

مقدس  هیدن كلمات فانیو چشم را از د ینیبیكه م ییزهایبه چ یاز دلبستگ

د علم و یتا خورش ی راه گذار  قدم در ،بعد با توكل و توسل به خداوند.  ینمائ

اگر  رایز ، تو ظاهر شود در خداوند یبیغ ض  یخداوند بر تو بتابد و ف عرفان  

عرفان او  یبرا ،م و چه جاهلچه عال   ،گران رایبخواهد حرف و عمل د یكس 

هرگز  ،بندگان بسنجد او را با گفتار و كردار   یایاولو  حقا ی ،زان قرار دهدیم

 .چشدن یاجرعه یاله یبه بهشت معرفت خداوند نرسد و از جام قرب و رضا

داد که از ابتدا ینا نشان میمب لحن    ...ستیر نگد یس ساكت شد و به نایمب

 شمشکل احساس کرد کهد ی.  ساست ن نوشته و مطالب آن شدهیمجذوب ا

كه  کردیدفاع م یکتاب یهاهمسرش نادانسته از نوشته.  شده بزرگتر
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د یشا!  دیبگو  ی ز یتوانست چینم دانست،یكه م و او ستیدانست از كینم

ن فرق یاما ا؛  گذشتیاز کنارش م یراحت هببود،  ی گر یاگر هر موضوع د

: اورد و گفتیطاقت نرو  نیاز ا.  ان بودیدر م اتن و اعتقادید یپا.  کردیم

دارد،  یو هدف ست و چه فکریاش کسندهینو  یدانیکه نم یچگونه از کتاب

 ی یدفاع کن یتوانیم
ً
 ؟ی ر یمطالبش را بپذ ا اصال

 گفت: یبا سادگنا، یمب

ْر ع  …»  
ا
َبش

َ
ذ   - َباد  ف

َّ
 یَن یال

َ
ْوَل ف

َ
ق
ْ
ُعوَن ال ذ  یْسَتم 

َّ
َك ال ئ 

َ
ْول
ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ُعوَن أ ب 

َّ
َن َهَداُهُم یت

 
ا

َباب   الل
ْ
ل
َ ْ
وا اْل

ُ
ْول
ُ
َك ُهْم أ ئ 

َ
ْول
ُ
كه  یكسان - ن بندگان مرا بشارت دهیبنابرا) 1«َوأ

كه هستند  یكنند، آنها كسانیم یروین آنها پیكوتر یشنوند و از نیسخنان را م

   .(و آنها خردمندانند تشان كردهیخدا هدا

دم كه در قرآن یرا د ییزهایهمان چ ،اندمو ن نصف صفحه كه خیمن در ا

چشم د یانصاف نبااز .  زان معرفت خداوند استیام و اساس و مخوانده

 .  دیپوش

 متوانیچگونه ممن .  انگاردیز را ساده میچ نا چقدر همهیفكر كرد: مب دیس

تخم  ،با ناخنکه یدر حال؟  مت بر هم بزنیرا با گفتن واقع اوآرامش 

 ،بود نقش بسته او راهنیپ یدرشت رو  قرمز   یهاهلک كه در وسط   ییهاگوجه

  :گفت، كردیم پاك

 گردانم.ین فرصت به صاحبش برمیکتاب را در اول

 ؟  یرا تا آخر بخوان نکه آنیقبل از اگفت:  زدهرتینا حیبُم 

 گفت: ید و با دستپاچگینا دزدینگاهش را از نگاه مب.  بودخطا کرده  دیس

 .  مینکه خواندیبعد از اخوب؛ 

  اود که یاو فهم.  شناختیرا خوب مد یس ،اشینا با تمام سادگیمب
ً
ل یما ابدا

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 1٨و1٧قرآن كريم: سوره زمر آیه  .1
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 د.یفهمیل آنرا نمیاگرچه دل ،ستیبه خواندن کتاب ن

دهانۀ در ها درخت را کنارد یس ،دن گوجه آمده بودیچ یبراعمه گلرخ كه 

.  زندیبا همسرش حرف مد یس هدانست کید، میدینا را نمیمب با آنکه.  دیدغار 

 بلند گفت: یبا صدا

 د.ید كمك كنیائیب!  دیاخوب خلوت كرده

 .به كمك عمه رفتندباهم  تمال بست وكتاب را در دس نایمب
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 نایمبسكوت  . نزدند یكدام راجع به كتاب حرف چیند، هبه شهر برگشت یتا وقت

د ی.  سنبود ی و شور خبر  همه شر از آن.  نداشتسابقه برگشت  راه   در طول  

 فکر کرد که.  كردیاحساس گناه م.  كندیبه كتاب فكر م هم او د كهیفهمیم

 .استآرامش او را به هم زده 

 :باالخره گفت نا،یمب و سكوت   بعد از دو روز كلنجار رفتن با خود، دیس

اش را به من تو بخوان و خالصه: ك شرطیم اما به یخوانیرا مكتاب .  باشد

 .  بگو
ً
 .د من خودم دوباره آنرا خواندمیشا بعدا

 .نشانه موافقت بود نایمب لبخند

د ی.  سكردیادداشت میات را نک یبعض  و خواندیكتاب را م نایمبپس  از آن

ا شرط ن ر یا شنكه خودیگو ا، مطالب نداشت دنیشنبه  یاچندان عالقه

 .  گفتنمی ی ز یچ هم نایمب.  كرده بود

 گفت:د یس كهبود  هدیرسكتاب  یهامهیبه ن

 بعد با طعنه ادامه داد:  !یكنیف نمیتعر  ی ز یخوب چ

 .یف كنیتعر تا ندارد  ی ز یكه چ معلوم بوداز همان اول 

 و گفت: ستینگر د یس نره در چشمایخ ،كتاب را بستنا یمب

 ؟شتر مردم با او مخالفت كردندیبظاهر شد  كه ی امبر یچرا هر پ یدانیم

 نا هم دلش خوش است!ین مبیا د:یشیاند با خود.  دانمینه؛ نم

 ه؟یحق چ ییمانع بزرگ ما در شناسا یدانیم

خواهم ینمگفتم که یاگر عاشق او نبودم م :در فکرش گفت؟  نه …خوب 

با .  داور ینطاقت ن حال یبا ا.  الب آن بدانمن کتاب و مطیبه ا راجعز یچ چیه

 :گفت ی ز یآملحن مالمت
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 م؟یكافر هست استغفرهللامگر ؟  میامگر ما حق را نشناخته

اگر " در درونش به سخن آمد ی ز یک چی.  را به فكر واداشتد یس ،سكوت او

اگر پرنده فكر .  دانمیوقت خودم را كامل نم چیه ،هستم ی ر یادگیمن طالب 

اما اگر .  رودیزند و باالتر میبال م ،واز كردشود باالتر پر یكند كه هنوز هم م

نكند من .  كندیستد و سقوط میایاز حركت م ،فكر كند حاال در اوج است

 "كنم؟یدارم سقوط م

 گفت:د ی.  سبود ی گر ید یاما فكرش جا ،ستینگر یمد یس بههمچنان  نایمب

از قبل .  هستم ی ر یادگیشه در حال یكنم كه همیمن قبول م.  میتسل!  خوب

 یاآنچه كه خواندهخالصۀ حاال .  میخوانیكتاب را م.  كنمیهم قضاوت نم

 م بگو.یبرا

.  دبو  طالب شخص   ط  یشرابارۀ  در سخن آنجا كه؟  ادت هستی قسمت اول 

قت یافت حقیدر  آمادۀم تا یكن یخال ی ز یوجودمان را از هر چ د ظرف  یبا

قلب را  ؛هیكلمات فانشاهدۀ مچشم را از  ؛میادهیگوش را از آنچه شنم، یشو 

 ؛روح را از تعلق به اسباب ظاهره ؛ا و آنچه مربوط به آن استیاز عالقه به دن

گران حق را ید یهام با گفتهیچون اگر بخواه.  میاز همه و همه پاك كن

 .دیرسم یم هرگز به مقصود نخواهیبشناس

 ادم هستینها را یبله ا

م و از آن یشته بنگر ذخواهد كه به گیمه، كتاب از ما یاول ن شروط  یبعد از ا

قائم مردم منتظر ظهور  ،شهیهم.  نده استیآ نۀیرا گذشته آیز  ،میر یدرس بگ

كردند كه یم ی ه و زار ینمودند و گر یشه دعاها میهم اند وموعود خود بوده

 او شوند. دۀیبرگز زند و از بندگان شود به خدمتش پردایموعود ظاهر م یوقت

شب  چقدر نماز  .  افتاد خود شب مهین یو دعاها شخود یزوهاآر اد یبه  دیس

و جان  در بزنیكه در ركاب حضرت قائم شمش ه بودستاو از خدا خو  هخواند
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 یذهن یهااز مشغله یكی، ه بوددیوتر خر یكامپ یاز وقت.  دش ساز یخود را فدا

ر یشود با شمشیچگونه م ،امروز یایشرفت علم و دنین پین شد كه با ایا او

 ها رفت!یبه جنگ بد

 نا ادامه داد:یمب

كه را  ی ر یكردند و همان شمشب یهمه او را تكذ ،شدموعود ظاهر  آنگاه که

دند و قصد جان او یكشاو  یاو بزنند، به رو  یبراد در راه او و نخواستیم

 ،طلب و آرزو ههم م كه بعد از آنیخواهد تفكر كنیكتاب از ما م.  كردند

خواهد یاز ما م سپس؟  چه بود امبریپاز آن  مردم یروگردانعلت اعتراض و 

 .میشو  آگاه اءیم و بر احوال انبیهود مراجعه كن سورۀبه 

خوب  گفت:د ی.  سستینگر  شوهرشره در چشمان یخ و كتاب را بست نایمب

 .مینیآخرش را بب؛ و درستح یاش صحهمه.  ستین ینجا كه حرفیتا ا

بر آنها مردم كه  یو اعتراضات گرددینقل من امبرایك پیكیسرنوشت  آنگاه

 نیآوردند و همیوارد م یامبر بعدیكردند و باز همان اعتراض را بر پیموارد 

 .ی گر یبعد از د یكیطور 

 در زمان حضرت موس 
ً
مرد مؤمنی از آل فرعون كه ایمان خود را پنهان ) یمثال

گوید: ه مىخواهید مردى را بكشید بخاطر اینكداشت گفت: آیا مىمى

است، در حالى كه دالیل روشنی از سوى پروردگارتان براى « هللا»پروردگار من 

شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد، دروغش دامن خودش را خواهد 

دهد به شما گرفت; و اگر راستگو باشد، بعض ی از عذابهایى را كه وعده مى

ن مؤمن را به یخره همو باال .  ن ماجرا از قرآن نقل شدهیا.  1(خواهد رسید

                                                                                     
اتقتلون رجال ان وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانه » 2٨قرآن كريم: سوره غافر )مؤمن(، آیه . 1

یقول ربی هللا وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیه کذبه وان یک صادقا یصبکم بعض الذی 

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت«…یعدکم
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 .د نمودندیعذاب شه ت  ینها

ن یقی ،ستیاز كن كتاب یدانستم ایاگر من از اول نم"گفت: با خود  دیس

ن واقف است آنرا یقت دیبزرگ اسالم كه به حق یاز علما یكیكردم یم

چه كنم  یول.  ن فكر را كردمیهم یهمانطور كه در مورد هفت واد ،نوشته

 "…كه

نزند و فقط  ید که حرفیصالح د.  کندیچه فکر مبه  نایمبدانست که ینم

 دفترش خواند: یاز رو نا یمب.  گوش کند

 ذكر ییهاهاو نشان یبراو اند دادها به ظهور بعد از خود بشارت  یانب ۀو هم

 همهاینظهور بعد، چرا  یبرامردم  طلب   نیو با ا بشاراتن یبا ا.  اندکرده

گونه ظلم نیبه ا یاء در هر عهدیانب ۀشود كه همیم از مردم ظاهر اعتراض

 ی به سو  د در هر زمان و عهد كه آمدیفرمایچنانچه در قرآن م.  ندگردمبتال 

د و موقن یر نمودتكبا  ،شما نفس   یر هوایاز جانب پروردگار به غ یشما رسول

 د.یكشترا  ید و گروهیب نمودیاء را تكذیاز آن انب ید و گروهینشد

كه در چشمش حلقه  یه اشكر قط آورد،سرش را باال  یوقت.  ت كردسكو نا یمب

ا یانب یایآوردن بال اد یبه  كه از معلوم بود.  دیاش چكگونه یبر رو  ،زده بود

 د هم نگران ظهور امام زمان و موعود اسالم بوده.ی، شامتأثر شده

 خود تنها به حالتا همسرش را  به آشپزخانه رفت یآوردن چابهانۀ به  دیس

 همیمن حال فكر یدر هم.  بگذارد
ً
با  یوقت …گرین است دیكرد كه انصافا

ز یم یرا رو  ینیس.  ره شده بودیخ یابه نقطه نای، مببرگشت یچا ینیس

 گفت: یطبعبا شوخ، نشستیم که  یگذاشت و در حال

 .ل..اعال با طعم ه   یچا

محو لبخند  کهد ی.  سرا برداشت یبزند چا ید و بدون آنكه حرفیخند نایمب

 ،بعد یالحظه "داغ است ی"چا دیبگو همسرش شده بود، فرصت نکرد که 
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 خانه را پر كرد. نایمب غیج



13 

 

٣ 
اعتقاد داشت كه  ی عمر .  ز بودیگر در ستیز دیك چیبا د یس ندر درو  ی ز یچ

 همۀۀ یپا ،هفتهكیاما ظرف  ،درست است ،دهین فهمید در بارۀچه  هر

 متزلزل شده بود. شیهادانسته

  ،ح را نشناختندیهود حضرت مسیگفت: اگر قوم یم یكی شدر درون
ً
ابدا

دان حضرت یحیاگر مس.  ستین رفتهیپذعذرشان  را نشناختند و به او  محما

آمد كه  ییهاح با معجزهیحضرت مس.  ندارند یهل موجا یچ دلیه ،مؤمن نشدند

دحضرت .  توانست انكار كندینمچكس یه ن حجت یر هم با قرآن كه باالت محما

.  كنند كه او از جانب خدا استیعالم اعتراف م همۀ است ظاهر شده و

 فكرش .  توانم قبول كنم كه امام زمان ظاهر شده باشدینم!  نه…؟...اما
ً
اصال

.  دیاید ظاهر شود تا امام زمان بیهزاران نشانه با؟  شودیمگر م.  كنمیهم نم

 ...ش ظاهر نشدهچ كدامیه كه یدر صورت

خواست بداند یم.  گشتیكننده مل قانعیدنبال دل به ،در درونش ی گر ید  اما

مبتال شد كه منتظر ظهور  یآمد به مخالفت و انكار كسان ی امبر یچرا هر پ

امبر یپ چرا گفته بود،روانش یبه پ ی امبر یموعود را هر پنشانۀ با آنكه ؟  بودند

 زان بودند؟یر چرا مردم از حرف حق گ؟  شدیمورد قبول واقع نم یبعد

 ؟!یسراپا همه خوب یا ،یش یاندیبه چه م

د كه یفهمیم شكرد، همسر یبه آن نگاه مد یس و ون روشن بودیز یبا آنكه تلو 

 …كندیفكر م ی ز یك چیون به یز یتلو  یتماشا یبجا

 .كه فكر تو را هم مشغول كرده ی ز ی: به چد و گفتیخند

 ؟میگر هم بخوانیك قسمت دی یموافق

 و گفت: خاموش كردرا  ون یز یتلو د یس
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 م بگو.یبرا ،خواندن یبجا

.  رستان را آوردیسال سوم دب "ین و زندگید" یبلند شد و رفت كتاب درس نا یمب

 با خنده گفت:د یس

ن یاز د استغفرهللاا ی ،میاما كه هنوز منحرف نشده؟  دیدار را ما  قصد  ارشاد  

 …میابرنگشته

دا یرا از كتاب پ "ت مستمریهدا"بخش .  كتاب را باز كرد و زد یلبخندنا یمب

 ت نقل كنم؟یبراا فقط مطالبش را یبخوانم  كرد و گفت:

 گل كرده بود، با همان لحن گفت:اش یطنت ادبیش، دیس

 م.یفهمیشتر مید بهتر است؛ ما بینقل كن

د یاشاره شده و تأك یان الهیاد دروحدت اصل و  یگانگیكتاب به  ن بخش  یدر ا

 یاا به گونهید یگردیج فراموش میاء به تدر یمات انبیتعل یكند كه وقتیم

آمدند و یم یامبران بعدینداشت، پ یآن شباهت لگر به اصیشد كه دیعوض م

پس  …كردند یها ابالغ مگر به انسانیف نشده را بار دیل و تحر یات اصیتعلم

 
َ
 ،ستین و اصول دعوت آنان نیتعدد و اختالف در د یامبران به معناید پعدا ت

همه در  یعنیشده، یمختلف ظاهر م یهاط و زمانین در شرایك دیبلكه 

.  تفاوت داشتند یاز احكام فرد یاما در برخ ،اصول دعوت خود مشترك بودند

 …بوده یكیاء یانب ۀن همیقت دیدر حق

 درست استیگفت: ا دیس
ً
اند ن ظاهر شدهیا یبراان سابق همه یاد.  ن كامال

شود و احكام و یمظاهر  ینیعدر زمان م یو اصل یقیقن حید یعنیكه اسالم 

.  فرما گرددن حكمیزم یرو  ،م استین احكام و تعالیتر كه كامل، م آنیتعال

 ن عندیالدا  انا »
ا

 .(ن در نزد خدا، اسالم استید) 1«…سالماال  الل

.  به سكوت و تفكر واداشت او را بود كه ی ز یچ شهمراه نگاه مهربان همسر 

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 19قرآن كريم: سوره آل عمران آیه  .1
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اما خورد، یبه هم م حالش ی تكرار كهنۀ  یهان همه حرفیاهم از  خودش

كه قالب فكرش را  دیرستیقت میدر حق.  نداشت راجرئت پشت كردن به آن 

 .شدیندیب یاز تازهیبشكند و به چ

 مدرسه ادامه داد: ینیكتاب د ینا از رو یمب

ه با اند كبوده یو مذهب ینی، آن دسته از مبلغان دینیمنشاء اختالف و چند د»

امبر یستاده و او را به عنوان پیدر مقابل دعوت او ا ،دیامبر جدیآمدن پ

ان ظهور كرد و از یهودیان یدر م یس یحضرت ع یمثال وقت یبرا.  اندرفتهینپذ

شتر بزرگان یعمل كنند، ب یحضرت موس  یقیم حقیدم خواست كه به تعالر م

ان ن عال  یاگر ا.  رخاستنداو را انكار كردند و با او به مبارزه ب ی امبر یهود، پی

 ،شدندیامبر خدا میرو پیكردند و پیح مخالفت نمیبا حضرت مس یهودی

 «آمد.یش نمیپ یشد و اختالفیجاد نمیا یدوگانگ

 از فرصت استفاده كرد و گفت:د ی.  سسکوت نمود نایمب

 هودیافا دو كاهن بزرگ یحنان و ق.  میدیدباهم  ح را كهیلم مصائب مسیف

 …ح دادندیفتوا به قتل مس هك بودند

 یبا لبخند سپس.  ستینگر د یس بهكتاب برداشت و  ینگاهش را از رو نا یمب

حلقه  شكه در چشم یقطره اشك.  د تكان دادییسرش را به عالمت مثبت و تأ

 یبراكه  یمیبا لحن مال .  د آوردیپدد یس در قیعم یحس احترام ،زده بود

 د.یاش را بخوانلهبود گفت: دنبا یهم باورنكردنخودش 

ان خواست كه یحیان و مسیهودیز در هنگام ظهور، از یم ناسال  یامبر گرامیپ»

امبر اسالم در یآمدن پ کهآنن بار هم با وجود یاما ا.  آورند ایشان ایمانبه 

شان را انكار یا ،یهودیو  یحیل وعده داده شده بود، بزرگان مسیتورات و انج

 «كردند و به مبارزه برخاستند

 ۀبا آن پرد ،از نگاهشد ی.  سنگاه كردهمسرش به دوباره نا كتاب را بست و یمب
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 گفت: نكه جوا را عوض كند،یا یبرا.  دیخجالت كش ،اشك

د یكه فردا با یم، اما تو درس یقرار بود كتاب را بخوان!  یتو امشب كلك زد

 .  یخواند ،یس كنیتدر 

اش گذاشت و دست ر چانهیك دستش را ز ی.  دیهم نخند ین شوخیبا انا یمب

 :و گفت ستینگر د یس بهره یخ ،كرد آن گاههیگر را تكید

 آمادۀنكه مردم را یا یجاه ب ،در هر ظهور  ینیان دیشوایست كه پیب نیعج

 راهنماییباعث د را بشناسند و یامبر جدیپ ،قبل از همه و ندیظهور بعد نما

دم را از اقبال ند و مر اقت شدهیمانع حق یشه و در هر ظهور یشوند، هم مردم

 اند؟داشتهد باز یبه ظهور جد

 د گفت:یس

اند و آماده است اسالم تمام فكر و ذكرشان ظهور قائم یكه علما الحمدهللا

 ت كنند.یكه با ظهور او مردم را هدا

ره شده بود گفت: یاطاق خپنجرۀ بستۀ  سوی آن ،دور  یانا كه به نقطهیمب

 شك دارم!

 :گفت.  دخواست موضوع را عوض كن . رفت وا شاز خود دیس

 !یكنیف نمیتعر  ی ز یاز كتاب چ

رون آورد و یب ین و زندگیكتاب د یس از ال ینو دست چند برگ كاغذ  نا یمب

 كرد گفت:یآنها مرور م یكه رو  یدرحال

ه ب ،كنندیند و امر حق را قبول نمینمایمردم اعتراض م ینكه در هر ظهور یا

كنند و یطاعت مااز نفس  خود  ،از حق یرویپ یجا هاست كه ب یخاطر كسان

ر تابع  اند دهین خود شنید یچه از علما آنها هر.  اوهام خود هستند و تصوا

ن یاگر ا.  ندارند ی راض كار تر از اعیغ ن رو،یاز ا ،ندینمایم یرویهمان را پ

ده و یده و شنیچشم و گوش و قلب را از آنچه د ،امبریپظهور هر هنگام  ،مردم
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محروم  یاز جمال اله بدون شک ،كردندیده بودند، پاك و مقدس میمفه

از علما  د را با آنچهیجدآور امیپحجت  ،چون در هر زماناما .  ماندندینم

، دندیسنجیخود نمكردند و به عقل یزان میده بودند، میده و فهمیشن

دم در مر  یشه مانع اصلیهم.  شدندیمت و آزار یاذ باعثكردند و یاعتراض م

 اند.بوده زمان یعلما از ی اکثر  ،دیامبر جدیو پ یشناخت مظهر اله

 که آن ن تفاوتیهم آمده بود، با ا ینید درسبود كه در  ین همان مطلبیا

 دانست.یم یشگیهم اعتراض مردم و علما را ،مربوط به گذشته بود و كتاب

 د یس تر یرگ غ
ُ
 گفت:.  ل كردگ

د ما یمگر آنها مرجع تقل؟  ستندین نیاجبات دما در انجام و  یمگر علما راهنما

چطور آنها مانع ما ؟  ستیآنها نه عهدۀ ل قرآن بیر و تأو یمگر تفس؟  ستندین

 ؟شوندمی در شناخت حق

 یدق
ً
ه ب هاآناز  یبعض اما .  زمام مردم در كف آنهاست.  است طور همینقا

 همۀ.  شوندیممانع مردم  ،از عدم علم و معرفت ،یاست و بعض یر  با خاطر ُح 

شهادت ا به یدند و یکش یسخت ،خود زمان یعلما یاجازه و فتواا به یانب

عصر بر مظاهر  یعلمااز  یبعض زمان و  یها كه از رؤساچه ظلم.  دندیرس

ا اهل الکتاب لم ی»مختلف ذكر شده،  یدر قرآن در چند جا  !شدنوارد  یاله

ای اهل کتاب، چرا ) 1«ن تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمو 

که  یدر حال داریدمیده یقت را پوشیحق و کنیدمیحق را با باطل مشتبه 

 یبگو: ا)  2«…ل هللا من آمنیا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیقل » (؟دانیدمی

ا اهل ی» (دیدار یاز راه خدا باز م اندآوردهمان یرا كه ا یاهل كتاب چرا افراد
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ات یاهل کتاب چرا به آ یا) 1«هللا وانتم تشهدون  اتیالکتاب لم تکفرون بآ

معلوم است  (دهیدمی یگواه ]به درستی آن[ که ید در حالیشو  یخدا کافر م

آن زمان  یعلمااند مانع مردم شدهدر شناخت حق كه  ی كتاب  اهل نیا

 ...اندبوده

 

نا یمب.  بحث نبود یبرا یگر فرصتید.  نا را قطع کردیکالم مب ،در زنگ   یصدا

هم در را د ی.  سز گذاشتیم یس را جمع كرد و رو ینو دست یكتاب و كاغذها

 یمحمود كه چهل و پنج سال یحاج.  نا بودندیمب ی عمو عمو و زن .  باز كرد

امه نداشت، نكه عبا و عما یبا ا.  كردیل میه تحصیعلم حوزۀدر  یزمان ،داشت

نگفته بود كه چرا  چوقتیه.  شتر بودیب هااالسالمةحج معلوماتش از یول

عمو هم از زن .  دیرسپیهم نم یكس .  حوزه را رها كرده و به بازار رو آورده

محمود و  عموهر وقت .  م بودندعما پدر و چهار برادرش ُم .  علما بود ۀخانواد

 شد.یداغ م یفقه یهابحث ،آمدندیمد یس ل به منز  خانواده

عمو محمود .  بدهد ییرایب پذیترتبه آشپزخانه رفت تا  ینا بعد از احوالپرس یمب

 د؟یادر خانه معتكف شده.  میاز شما ندار  ی است خبر  هامدت گفت:

ن یس و نازنگنر  یراست.  ستشماش یم دلان پیهرجا باش :د و گفتیخند دیس

 ؟كجا هستند؟  چطورند

.  رستانین سال آخر دبیدانشجو بود و نازن ،محمود ینرگس دختر بزرگ حاج

ن امتحان داشت با ما یاما نازن ،رگس كه شهرستان استن عمو گفت:زن 

 .كه درس بخواند خانه ماند.  امدین

فرو د یس بقلز را بردارد، یم یرو  یكاغذها و عمو خم شد تا كتاب یوقت

 گفت: یطبعبا شوخ و عمو كتاب را باز كرد.  ختیر 
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 ا انشاءید یاشما هم درس خواندن را دوباره شروع كرده
ا

د در یشو یآماده م الل

 د؟یكنكور شركت كن

 ین شوخیبه ا دشتر از آن بود كه بتوانیاز كاغذها و مطالب آن بد یس ۀدلهر 

به  ،نایكمك به مب بهانۀو به  از جا برخاست یساختگ یا لبخندب.  دعمو بخند

 یکاغذها ننا گفت كه عمو در حال خواندیبه مب یبا نگرانو  آشپزخانه رفت

 است. سینو دست

 زد و گفت: یخت، لبخندیر یم یچا یا خونسردنا كه بیمب

 شود.یف میخود رد هز خود بیهمه چ!  یچه عال-

 شود؟یف میرد یچ-

ان بكشم یم كتاب را به یپا و كنم صحبت را باز سر   ی نحو  خواستم بهیمن م-

 خودش جور شد! ،هم بدانم را عموتا نظر عمو و زن 

ست ین یعاد ک کتاب  ین کتاب ید که ایتوانست به همسرش بگو یمنه  ؛دیس

ها، ممکن نوشتهن دستید که با ایفهمینا میو نه مب بخواند یکه هر کس 

ن ما عَ » یدر دل شروع به خواندن دعافقط .  ردیاتهام قرار گ مظاندر است 

 ر بگذرد.یكرد كه به خ 1«بیجی

 یبراها را ادداشتیاز  یآهسته قسمت یل بازگشت، عمو با صداها به یوقت

 اش را بلندتر کرد تیعمو صدا.  ت و گوش كردسآرام نش.  خواندیعمو مزن 

 هم بشنود و خواند:د یس

و در « میآیروم و بعد میمن م»ون فرمودند یبه حوار  ی ح روز یحضرت مس

ام و د آنچه من نگفتهیتا بگو  ی گر ید دیآیروم و میمن م»گر فرمودند: ید یجا

 یاست اگر به چشم اله یكین دو عبارت یاو « امد آنچه را كه گفتهیتمام نما

                                                                                     
ن یجیُب الضطرا اذا دعاه» .1 كند( قرآن کریم )يا كس ي كه دعاي مضطر ]حاجتمند[ را اجابت مي« …عما

 62سوره نمل آیه 
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د در یمشاهده كن ی معنو  ۀدیدد و اگر به ید خداوند ناظر باشیمظاهر توح در

را یز .  و هم امر او ثابت شد یس یدر عهد حضرت خاتم، هم كتاب ع ،قتیحق

و كتاب  و اخبار و آثار« یس یمنم ع»فرمود:  یحضرت رسول در مقام كه خود  

ده ید ینه در خودشان فرق.  مود كه از جانب خدا بودهق فر یرا هم تصد یس یع

ام كردند و به ذكر او یق یرا كه هر دو به امر الهیز .  شود نه در كتابشانیم

از .  كردیاو م ارادۀر خداوند و مت از اوایآنها حكا ی هر دو  ناطق بودند و كتاب  

 «كنمیروم و مراجعت میمن م»فرمود  یس ین جهت است كه عیا

ل را پر كرد، عمو را از ها یكه فضا یچا ی بو .  وارد شد یچا ینیبا س نایمب

نا یرا كه مب یبا خنده استكان چا.  بود یعمو عاشق چا.  خواندن بازداشت

 برداشت و گفت: ،كردیتعارف م

 نقدر خوش عطره؟یه كه ایشما چ یچا، عمو

 ه.دیم طعم شبه هل عطر  .  ستیمهم ن چایشگفت: نا یمب

نا كه یبه مب.  ده بودیار با محبت و فهمیاما بس ،حرفکم یلیت خعمو نصر زن 

 نشست گفت:یكنارش م

 ؟یانها را خودت نوشتهیا-

 ام.كرده ی ادداشت بردار یك كتاب ی یاز رو ، عمونه زن -

- 
ً
 اخو یداشت م یحاج.  بزرگ نوشته یاز علما یكیحتما

ا
 كردم. ند، حظ

  ، ما همدیاش را بخوانخوب دنباله-
ا
 م.ینك حظ

هم به خود لعنت  یگاه.  خواندیم «بیجین مَّ عَ »در دل فقط هنوز  دیس

ن كتاب را به خانه یچرا از اول ا؟  بود كردم ی ن چه كار یفرستاد كه ایم

است كه  یفقط كاف.  دهدیاد مب هن كتاب دودمان ما را بیآخرش ا؟  آوردم

ا یست یككتاب ن یا سندۀینو لش بفهمند كه یعمو و فاما زن یمحمود  یحاج

با ما معاشرت  گر با دست مرطوبیآنوقت د.  به اسم كتاب ببرند یپ یحت



21 

 

 …كنندینم

 :را به خود آوردد یس ،عمو یصدا

 ،ندبود یكی تقیدر حق یس یم كه حضرت خاتم و حضرت عیدیرسنجا یبه ا

 د  یمثل خورش.  تفاوت داشتند ،در زمان ظهور نبود و  یكیشان اگرچه نام

حدا د در یو اگر بگو  درست گفته ،روزمید د  ید من همان خورشیبگو اگر امروز 

مثل .  باز هم درست گفته ،دمیر از آن خورشیغ ،روز و ماه و سال حدود  و 

ن یك دور زمیاز گردش  یعنی ،هستند یكیم همه ییسال كه اگر بگو  یروزها

دام از نظر کم هر یح است و اگر بگوئیصح ،اندد آمدهیش پددبدور خو 

 امروز .  میاباز هم درست گفته ،ندمَ ر َه یغ ،خود یو رسم یاسم یهایژگیو 
ً
مثال

 .  هستند یكیقت یاما در حق ،آبان 29شنبه سهآبان است و فردا  2٨دوشنبه 

 ُق »د یفرمایم ییشود كه در جایه معلوم مین دو آیا یاس معنین قیبه هم
َفرا

ُ
 ن
َ
ال

ن رُ یبَ  َحٍد م 
َ
ه  َن أ و در م( یگذار یامبران او فرق نمیك از پیچ یان هی)ما در م 1«ُسل 

ى َبْعٍض »گر ید یجا
َ
َنا َبْعَضُهْم َعل

ْ
ل ضَّ

َ
 یاز آن رسوالن را بر بعض  ی)بعض  2«ف

 فرموده.م( یداد ی گر برتر ید

 گفت: ،نایها را بخواند مبگر از نوشتهید یكیقبل از آنكه عمو 

 سرد شد. یچا، عمو

 را برداشت. یز گذاشت و چایم یرا رو  یب درس امحمود كاغذها و كت یحاج

د یس ،دیرسیو استكان بگوش م یخور یقاشق چا یكه فقط صدا یدر سكوت

 ن  یدمقولۀ حرف زدن در ، روزین دیهمتا  او که.  دیشیاندیبه عاقبت كار م

م دیدر حدا ن كتاب را یاسندۀ ینو نك یادانست، ید را كفر میجد  که ینیك عال 

هم ز هنو او .  ش از آنیاما نه ب.  رفتیپذید، میار نمیتواند قرآن را تفسیم
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را  یعمو استكان خال.  باشدظاهر شده  یدین جدیرد كه دیتوانست بپذینم

 داشت گفت: یكه كاغذها را برمیحال ز گذاشت و دریم یرو 

آن  در بارۀكه بارها  ید به موضوعیك نگاه جدیا یو د یك مطلب جدی یگاه

ر ما م، یام و خواندهیادهیشن
ا
 د.دهیر مییتغرا اساس تفك

 ر و رو كرد و ادامه داد:یرا ز  كاغذها

 »ه فكر كرده بودم ین دو آیمن بارها راجع به ا
ُ
و  «ن احد من رسلهیق بفر ا الن

روز و ید د  یخورش ن مثال  یامشب با ا «بعض یلنا بعضهم علفضا تلک الراسل »

رو .  بردم یپ یدیم جدنجا خواندم، به مفهو یسال كه ا یروزها امروز و مثال  

 :دیرسنا كرد و پیبه مب

 بود؟ یاش كسندهیاسم نو  یگفت، عمو یراست

 یدانست همسرش چه جوابینم.  دن كردینه شروع به طپیدر سد یس لد

 .دهدیم

 شناسم!یاش را نمسندهیمن خودم هم نو -

 .آرامش دادد یس هنا بیجواب مب

 ییهاه كه قسمتدیرسستمان ك دوست به دیاز  یمیك كتاب قدی: دامه دادا

 ام.كرده ی ادداشت بردار یاز آن را 

آن را به من "ا ی" نمید ببیاور یكتاب را ب"د یتر از آن بود كه بگو عمو مؤدب

 ش از آن بود كه یاقش بین حال اشتیبا ا.  "دیامانت بده
َ
 د.پنهان مان

 دند.یفهمیمنا یو هم مبد یس من را هیا

.  مشغول خواندن شد ر لبیز را انتخاب كرد و  هااز نوشته ی گر یت دمعمو قس

 به عاقبت  د ی، سانین میدر ا.  مو نصرت هم گرم صحبت شدندعنا و زن یمب

چون عمو  ،دیشتر طول نكشیب لحظهچند  فکر کردنن یا.  كردیمكار فكر 

 گفت: ی ز یآماورد و با لحن شوق یطاقت ن
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بعد سئوال  ظهور   یهاون از نشانهیحوار  یوقت»د: ین قسمت را گوش كنیا

مردم را احاطه  ۀو ابتال كه هم یم فرمود بعد از تنگیمر  عیس ی بن ،نمودند

آسمان  یهاماند و ستارهیشود و ماه از نور باز میك مید تار ید خورشینمایم

پسر انسان در  یهاد، آنگاه نشانهیآین به لرزه میاركان زم.  زدیر ین میبر زم

.  شودین عالمات ظاهر میموعود بعد از ظهور ا یعنی.  شودیآسمان ظاهر م

ند و ینمایه و ندبه من ساكنند نوحیزم یها كه در رو لهیع قبیجم هنگام،در آن 

ت و قوا د، با یآیاز آسمان منند كه سوار بر ابر یبیرا م یمردم آن جمال اله

 «.میسافور عظ یخود را با صدا یهافرستد مالئكهیو م.  یبزرگ

 بعد گفت:.  ستینگر د یس و انیبو به م ردعمو سكوت ك

در  ،امت و ظهور قائم موعودیروز ق در بارۀاست كه  ها همانن نشانهیتمام ا

 قرآن آمده.

 ه؟ی: منظورتان چدیرسپ.  با بودیناشكد یس اام.  نگفتند ی ز یعمو چنا و زن یمب

ظهور  ۀدر بار اما همه آنها  ،ل آمدهیها در انجن نشانهیعمو با لبخند گفت: ا

 اش هم ظاهر شد.حضرت رسول بود و همه

 ؟یچطور  سه باهم گفتند: هر

 ها خواند:نوشته یعمو از رو 

 ،قتیاست كه آثار آن شمس حق یزمان ،یو تنگ یتخمبتال شدن مردم در س

ان مردم رخت بربندد و یدرخت علم و حكمت از م یهاوهیو م یامبر الهیپ یعنی

د و معرفت كه مقصود یتوح یدرها.  افتد نادان یدست گروه همردم ب مزما

به  ،تیو هدا و گمان به ظنا  ،است، بسته شود و علم یاز خلق انسان یاصل

به  یامروز زمام هر گروه كه ینیبیچنانچه م.  ل شودیتبد یشقاوت و سنگدل

و در .  دهندیبخواهند حركت م گونه كه هر یطور  هب ،افتاده یدست جاهل

چنان .  مانده و بس یاز مقصود باق یاز معبود و حرف یفقط نامشان یان ایم
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عقل و فؤاد را در قلوب خاموش  یهاغالب شده كه چراغ ی نفس و هو  یبادها

 …نموده

 ،ستینگر د یس هنگاهش را از كاغذ برداشت و ب یوقت.  عمو از خواندن بازماند

 د.یدرخشیمش یهادر چشم یبرق

.  دیگفتین را میود كه شما هم همشب بین دیهم عمو به عمو محمود گفت:زن 

 كرد و گفت:د یس و نایبعد رو به مب

 عاقبت  ؟  رودیا به كجا میدانم دنیبه من گفت نم یحاج ،شب بعد از نمازید

كند یمشرفت یپا به سرعت یدن ،ك طرفیاز ؟  شودین چه میالرسلدیس ن  ید

 ن همهیا گرید یو از طرف است رییتغوسته در حال یو جامعه پ یط زندگیو شرا

 ،كنندیگران ارائه میمتفاوت با د ی كدام نظر  هر ،نییالنبخاتم ن  یمجتهد در د

 شود.یك حكم مالحظه نمیكه دو نفر بر  یطور ه ب

 گفت: دیس

نه ین زمیكه در ا یو مباحث "ایفقه پو "با  دانند کهمیآقا بهتر از ما  یالبته حاج

 امروز قابل حل است. یایدنآن با  یاحكام و هماهنگ مشكل   مطرح است،

ك باب ی هم "ایقه پو ف  " ،به نظر من ؛بابا یا زد و گفت: یمحمود لبخند یحاج

 ...است! یاله نیددر  ییاختالف و جدا یبراگر ید

 محمود گفت:  یحاج؟  چطور  :دیرسبا تعجب پ دیس

اند تا آمدههم اء یانب همۀو  ستیشتر نیب یكیكه  ،است ین الهید ،اگر هدف-

ن یباشد تا از ا یگانگیاش هم وحدت و جهید ثمره و نتیبا.  د كنندیرا تجدآن 

ت خداوند ظاهر و اثبات ین بندگان، وحدانیب ن و وحدت  یمؤمن اتحاد و اتفاق  

ن و یآخر  و تفرقه در همه اختالف نی، ایموارد جزئبر سر  یاما وقت.  شود

در افتد كه نكند یشك مد، آدم به یآید میآن پد روانین پین و بین دیتر كامل

 یقض یپا ،ییك جای
َ
 نگ باشد.ه ل
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 عمو گفت:زن 

شتر یك مو بیان میا مرز كفر و.  دیاد وارد معقوالت نشو یگر ز یآقا؛ د یحاج

 .  ستین

شوهرش قائل بود،  یبراكه  یبا آن همه عالقه و احترام عموزن  که معلوم بود

 ات بشود.یدوست نداشت وارد جزئ

 كتاب را با خودشون ببرن؟ نتونی: عمو مدیسر پد یس زنا ایمب

دانست كه ینم.  را نداشت سؤالین یانتظار چن.  خورد كمرتبه جای دیس

 م گرفته كتاب را به عمو بدهد.یكرده كه تصم ی همسرش چه فكر 

 گفت: یساختگ یبا لبخند.  او متمركز شده بود ینگاه هر سه نفر رو 

 .یاج نداشته باش یالبته، اگر تو احت

جوان گفته بود كه  ر از طرف مرد  یپ كتابفروش  .  جوان افتاد غام مرد  یپ اد  یه ب

 بخواند. ییخلوت و به تنها ین كتاب را در محلیا

ت در یرضا.  اق آن را گرفتیمحمود با اشت یحاج.  نا رفت و كتاب را آوردیمب

 زد.یموج م اوصورت 

 ین و زندگیكتاب د یز جمع كرد و ال یم یش را از رو یهانا دست نوشتهیمب

 .  گذاشت

 هفته بعد آن دو را دعوت نمود. یبراعمو زن وقت رفتن، 



26 

 

٤ 
.  ا نهیبرده  یا او به موضوع كتاب پیدانست كه آینم.  عاشق همسرش بود دیس

بزرگ  ینكه گناهیمثل ا.  در خانه برده شود یئاز بها یل نبود نامیهرگز ما

 شد.یمرتكب م

 ن،یا با وجود.  نزند ین باره حرفینكرده او در ا یبتنا صحیم گرفت تا مبیتصم

ونش با ر كه در د ی ز یآن چ.  شدیاز فكر كتاب و مطالب آن فارغ نم یالحظه

 گذاشت.یاو را راحت نم یاز بود، لحظهیگر در ستیز دیچ

 د.یك شب راحت نخوابی یحت ،شد ی كه سپر  یادر طول هفته

.  مشغول بود ینوح به ساختن كشت ،در خواب.  دیخواب حضرت نوح را د یشب

هم از د ی.  سدادیه او را آزار میگذشت با زخم زبان و كنایهركس از كنار او م

سر .  ستادیاز كار باز ا یانوح لحظه.  كنار نوح گذشت و او را مسخره كرد

كرد، به یمجسم مد یس نظرق و آرام را در یعم ییایكه در  یبلند كرد و با نگاه

 امشاند لرزه بر نوح چه بود كه د كه در نگاه مهربان  ینفهم  .ستیاو نگر 

از .  ن دهان باز كند و او را ببلعدیاز شرم و خجالت آرزو كرد كه زم.  اختاند

آرامش در صورتش موج .  نا خواب بودیمب.  ش نشستید و در جایخواب پر 

 با خود فكر كرد: آخر چرا من؟.  زدیم

 اد.ستیبلند شد و به نماز شب ا

مردم به  همۀن بار هم او مثل یا.  دیخواب د هم را بیحضرت ابراه ،گرید شب  

آتش روشن شد،  یوقت.  ندیم را در آتش ببیستاده بود تا سوختن ابراهیتماشا ا

.  در دل خوشحال بود مثل همه ت برخاست، او همیاز جمع یاد شادیفر 

سكوت رون آمد، یان آن بیم زنده از میكه آتش خاكستر شد و ابراه نیهم

 ناگهان.  كردندیزده به هم نگاه مهمه بهت.  ت حاكم شدیبر جمع ی مرگبار 
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رونش ید از شهر بیبا.  ما را مسخره كرده.  او جادوگر است" اد زدیفر  یكی

.  دیرونش كنیب.  دیرونش كنیب" ن سخن را تكرار كردندیاباهم  و همه "دیكن

 "..د.یرونش كنیب

از خودش .  به خوابش فكر كرد.  س عرق بودیخ.  دیاز خواب پر  دیس

.  امدیادش نیآورد چه به ذهنش فشار  هر؟  گفتمیا من هم می: آدیرسپیم

 .ستادیوضو گرفت و به نماز ا.  خواب بود نا خواب  یمب

 مصلوب شدن   یتماشا یبراافت كه ی یتیان جمعیبعد خودش را در م شب   

خار بر  كه با تاج   یس یع آلودخون  به بدن مجروح و.  جمع شده بودند یس یع

.  ترحم در دلش نبود یاذره.  كردید نگاه میكشیب خود را به دوش میسر، صل

.  زندیاو به خدا تهمت م.  ستیامبر نین مرد پیهرگز ا"كرد یبا خود فكر م

 یچ قدرتیهود است اما هی كند پادشاه  یادعا م ست،یکه پدرش معلوم ن یکس 

 یس یع "شكسته. بت راد آورده و حكم طالق و س  یاحكام جد از خودش.  ندارد

و او .  ب كوفتندیش را بر صلیو پاها هادست ب خواباندند ویرا بر صل

؟  است ینفرمود كه احكام من ابد یمگر حضرت موس "كرد: یهمچنان فكر م

ح با عزت و جالل یمگر مس؟  ج كندید كه احكام تورات را ترو یآیح نمیمگر مس

مگر او بر تخت ؟  ز كندیاند، عز شده چارهیل و بیهود را كه ذلید تا قوم یآینم

؟  كندیظهور او، عدالت همه جا را پر نم مگر با؟  زندیه نمیداوود تك یپادشاه

 او با
ً
ن جوان از یدانند كه ایاما همه م.  دیایناشناخته ب ید از محلیاصال

ب بزرگ یصل یروم یسربازها "د؟یآیح از ناصره میا مسیآ.  ناصره آمده است

گر برپا یب دیان دو صلیخكوب شده بود در میبر آن م یس یرا كه ع ینیو سنگ

 داشتند.

ال یخ.  در سر داشت ییهاالیچه خ!  چاره؟یجوان ب"با خود فكر كرد:  دیس

اما .  زندیبه هم م یكند، قدرتیدست و پا م یشود، سپاهیكرد معروف میم
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 ،كه قدرت و حكومت در دست آنهاست ،انینه با رومآنقدر نادان بود كه 

ار یكه زمام مردم را در اخت ،هود و كاهنانیبزرگ  ینه با علما ،همدست شد

 "…نمود ی ار یر او را یر داشت نه تقدیچاره نه تدبیب.  نمود یهمراه ،دارند

 جوان   گر به صورت مرد  یكبار دیمردم او را واداشت كه  و  یهمهمه و غر  یصدا

نگاه  ،ب بودیگر بر صلین دو مرد دیكه تاج خار بر سر داشت و ب یآلودخون 

ناگهان چشمان .  خوردیتكان م شیهالب به آسمان بود و یس ینگاه ع.  كند

بر لب  یلبخند.  ستیم در چشمانش نگر یاو برگشت و مستق ی سو ه ب یس یع

 با.  وجودش را سوزاندهمۀ  د ویكش زبانهد یس لآتش در د.  نشست یس یع

 د.یاز خواب پر وحشت 

م غ.  د تب داردیفكر كرد كه شا.  س شده بودیر سرش از عرق خیز  ش  لبا

نا در یمب.  ش نشستیبلند شد و در جا.  اخته بوداند بر جانش پنجه یبزرگ

وضو گرفت و به نماز .  امدیدلش ن.  ش كندر دایخواست ب.  ق بودیخواب عم

ب یصل یبر باال  یس یصورت ع ،طول نمازدر .  ن نماز، نماز نبودیاما ا.  ستادیا

 یاتیقرآن را باز كرد تا آ ،بعد از نماز.  جلو چشمش بود ،با آن نگاه و آن لبخند

 .از آن را بخواند

 ی» را خوانده سمت راست صفحه ین آیاول.  س آمدی سورۀ
َ
 َعل

ً
باد   یا َحسَرة الع 

ه  یأتیما  وا ب 
ُ
ان
َ
 ک

ا
ن َرُسوٍل إال ْم م  ؤوَن یه  چ ین بندگان كه هیافسوس بر ا) 1«.سَتهز 

 .  (كردندینكه او را استهزاء میامد مگر ایت آنها نیهدا یبرا ی امبر یپ
ً
كتاب  فورا

ٍة …»مؤمن آمد سورۀ ن بار یا.  را بست و دوباره گشود ما
ُ
ْت کلُّ ا م  َو َهمَّ ه  َرسول  ب 

الباطل ل  یل   وا ب 
ُ
ذوُه َو جاَدل

ُ
ه  الَحقا یأخ ضوا ب  د یچ یا توطئه یو هر امت) 2«…دح 

ه یهر دو آ.  (محو حق به مجادله باطل دست زدند یرد و برایامبرش را بگیكه پ

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 30یس آیه  سوره قرآن كريم:.  1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت ۵ سوره غافر )مؤمن(، آیه قرآن كريم: .2
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و .  بار سوم آن را باز كرد یبراكتاب را بست و باز هم .  ت خوابش بودیحكا

هو …» خواند
َ
َما الت م َرُسوٌل ب 

ُ
ما َجاَءک

َّ
ل
ُ
ک
َ
ف
َ
َفر  ی ا

َ
م ف

ُ
م اسَتکَبرت

ُ
نُفُسک

َ
بُتم یا

ا
 کذ

ً
قا

ر 
َ
 یوف

ً
وَن  قا

ُ
قُتل

َ
نفس شما آمد در برابر  یبر خالف هوا ی امبر یا هر زمان پیآ) 1«ت

 (.دیرا بقتل رساند یب نموده، جمعیرا تكذ ایعدهد، یاو تكبر كرد

نا كه یبه مب ،خوابف چراغیضع در نور  .  د بكندیباد چه یفهمیگر نمید

ا فكر كرد تنه.  ستینگر  ،ق بودیلب داشت و در خواب عم… یرو  یلبخند

اما به او .  جوان ناشناس است تواند كمكش كند همان مرد  یكه م یكس 

.  ستینا نگر یبه مب…!  ؟گریك نفر دی!  گرید نفر   کیو .  نداشت یدسترس 

بسته حركت  یهاپلک ریچشمش در ز .  دو در خواب ب ،لب-بر-لبخند ،همچنان

 ح.  به حالش غبطه خورد.  دیدیخواب م داشت كهنیمثل ا.  كردیم
ً
 یایرؤ تما

 زد.ید كه با آرامش در خواب لبخند میدیم ینیر یش

طاقتش .  دیر كشیت ،اش از دردنهیخودش افتاد و س یهاخواباد یدوباره به 

 .دادیرا نشان م4:10ساعت.  ستیبه ساعت نگر .  طاق شد

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت ٨٧بقره آیه  سوره قرآن كريم: .1
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٥ 
 صدا زد:را  اود و آهسته یسر او كش یدستش را رو .  كنار همسرش نشست

 !نایمب  !نایمب

 را باز كرد و گفت: شیهاچشم نایمب

 ست.یر، بعد به ساعت نگر یصبح بخ-

 .یدار شدیزود ب یلیخ-

از جا برخاست و .  برد یاش پیبه اضطراب و نگراند یس هبالفاصله از نگا

 دست گرفت. را در اودست 

 ؟یمضطرب قدراینچرا ؟  چه شده-

  یهاخواب دیس و
َ
 نیكند ایس مف كرد و گفت كه احسایبش را تعر هر ش

و همان  بازکرده، قرآن را دارد و گفت كه بعد از نماز یامیش پیبرا هاخواب

 آمده است. ،بود شدهنقلكه در كتاب  یاتیآ

 كرد.ینا فقط گوش میمب

 اند و بهما گفته به هاسال كه ییزهایهمۀ چترسم كه یم.  ترسمیمن م!  نایمب

س ی  یط چهآن ترسم كه هریم.  باشد، از اساس اشتباه امداشته نانیآن اطم

خواهد یدلم م.  غلط باشد ،امن كردهیقیام و به آن دهیام و شنخوانده سال

 یم با كتاب ارتباطیهاد خوابیشا.  مین كتاب و مطالب آن حرف بزنیراجع به ا

 دارد.

 داد و رفت تاد یس هآنرا ب.  رون آوردیرا ب ی دفتر  ،كمد از درون  و نا بلند شد یمب

آن  ینا بود با شگفتیخط مب.  دفتر را گرفت و گشودد ی.  سبه صورت بزند یآب

را با خط قرمز  هاقسمت از یبعض .  شده بود یس یتمام كتاب بازنو .  را ورق زد

 مطالب را با خط سبز نوشته بود. یكرده بود و بعض  ی گذار نشانه
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وشته شده بود كه با خط سبز ن یابتدا به مطالب.  اش كم شده بودنهیس درد  

غافر به خط سبز نوشته  سورۀاز  5ه یس و آیسورۀ از  30ه یآ.  دقت كرد

ه ین دو آیاول و دوم ا ربا.  او بعد از نماز سه بار قرآن را باز كرد.  شده بود

بقره  سورۀه سوم از یآ ،دو صفحه بعد.  دفتر را ورق زد …آمده بود و بار سوم 

ۀ یآصدها جمله و .  سرعت ورق زده فتر را برت، تمام دیبا ح.  به خط سبز بود

كه او  یاهیاما سه آ.  گریز به رنگ سبز بود و صدها عالمت قرمز دیگر نید

 ات سبزرنگ دفتر بود.ین آیاول ،امروز صبح از قرآن خوانده بود

كه كتاب  یروز اول.  قسمت اول كتاب را بخواند ،گریكبار دیم گرفت تا یتصم 

ت را همسرش خواند من قسیپشت درختان، ا خلوتگاه   در آن دیرسدستش  هب

كند كه یدفاع م ینا از مطالب كتابیكرد كه چگونه مبین فكر میو او فقط به ا

 دانست كه آن را بهاءیشناسد و او میاش را نمسندهینو 
ا

.  نوشته است الل

م، ینوح، ابراه.  ده بود جلو چشمش ظاهر شدیكه د هاییخوابدوباره 

 …یس یع

ع ید نفوس خود را از جمیبا ،قانین كؤوس ایو طالب سبیل ایمانن یسالك»

گوش را از استماع اقوال و قلب را  یعنی ،ندیه پاك و مقدس نمایضرَ شئونات عَ 

و  ؛هیالحظه كلمات فاناز ظنونات متعلقه به سبحات جالل و چشم را از م

 ین علیمتوكل
ا

 .«ه سالك شوندین الیو متوسل الل

كه  یحال گذارم دریمن در راه خداوند قدم م دفتر نوشته بود،ۀ یشحانا در یمب

ام دهیمند گردام و عالقهدهیام و ددهیگوش و چشم و قلب خود را از آنچه شن

م و با توسل به او ادامه ینمایكنم، به او توكل میام پاك مدهیا نفرت ورز ی

 .  دهمیم

 هجوم آورد:د یس زپاسخ به مغیب از افكار و سئواالت   یموج

ن یابد، حاال این برسم و قلبم آرامش یقیكردم تا به  ی را در شك سپر  ی من عمر 
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اش همه؟  هزار نوار؟  صدها كتاب؟  د كنار بزنمیجالل است كه با حات  بُ ُس 

 كه چقدر آرامش !  ؟یچیه
ً
 ام!افتهیواقعا

نا كنارش یمبد یكه نفهم ن افکار بودیدر اقدر  آن.  اد خوابش افتادیه دوباره ب

 :دیرسپ ،متوجه حضور همسرش شد كهنیهم.  كندینشسته و به دفتر نگاه م

 نكه من بفهمم؟یبدون ا یو نوشت ین كتاب را تا آخر خواندیتو ا!  نایمب

 نگفتم. ی ز ی، چی ندار  یادم عالقهیزد و گفت: د ینا لبخندیمب

 ؟یدیفهم یازش چ: دید پرسیس

 ؟!یآخر داستان را بدان یخواهیه مدیرسن هنوز !  د و گفت: اوهوینا خندیمب

آورد و آن را با ظهور حضرت یم یاتیل آیاز انج.  است یبیبعد گفت: كتاب عج

د را نقل  یح اعتراضاتیهود هنگام ظهور مسیاز قوم .  كندیق میتطب محما

در كند كه ینقل م یاتیاز قرآن آ یاما وقت.  چ كجا نخوانده بودمیكند كه هیم

برده كه ما  یپ ی كتاب به اسرار  ۀسندیكنم نو یال میخ ،موضوع است نیا بارۀ

دارد و از ما ین اسرار برمیبخشش پرده از ا او با دست  .  میاز آن غافل

كه  ی امبر یم كه چگونه هر پیم و انصاف دهیخواهد به چشم دل نظر كنیم

زدان ی ی نوع انسان از سو  یسعادت و خوشبخت یبرادر عالم ظاهر شد و 

بت یو از جام مص دیدآزار مبتال شد و صدمه ت و ید آورد، به اذیم جدیالتع

زجر ، ظاهر نشد مگر آنكه در دست قوم نادان مبتال شد ی امبر یچ پیه.  شیدچ

 یحت.  از آنها كشته شدند یو بعض  ار اخراج شدید، از شهر و دید، آزار دیكش

 تنها تعداد.  شود امد كه مورد قبول مردم واقعیاو ن ی امبر هم از سو یك پی

ك، كه قلبشان را پاك و آماده نموده بودند و گوش اند اریاز مردم، بس یكاند

خداوند را  یامبر سپردند، ندایگران بسته و به سخنان آن پیاز حرف د

 ینند همراهین و آن نگاه نكردند كه ببیآنها به ا.  دند و اقبال نمودندیشن

 هم.  كنندیا نمیكنند یق میتصدحق را  قول  .  كنندیا نمیكنند یم
ً
 ین قرآنیمثال
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 یسال در م ٧م، یكه امروز همه آن را قبول دار 
ا
 ،ه بود و به ظاهران مردم مك

او .  گریچکس دی)ع( آن را قبول داشت نه ه یحضرت عل یعنیك نفر یفقط 

ن نموده بود یقیل بود، نگاه كرده و یات كه حجت و دلیهم به اصل كتاب و آ

 ا ندارد.یدارد  یق و همراهیند رفی، نه آنكه ببکه حق است

 م.یدانیم و میاگر هم خواندهید یهانها را ما در كتابیا همۀگفت:  دیس

از اول تا .  ن كتاب مرا به فكر واداشتیاما ا ،میدانیم و هم میاهم خوانده-

ه شیاند كرد كه فكر كنم و تأمل كنم ویم یادآور یبار به من  هاده آخر كتاب

 نطور شد.یكنم كه چرا ا

 نطور شد؟یخوب چرا ا-

 د و گفت:ینا خندیمب

 !یآخر داستان را بفهم یخواهیه مدیرسگفتم كه هنوز ن

 ب زد:یبعد به خودش نه!  نوشته یداند كه كتاب را كیفكر كرد: هنوز نم دیس

تو هم فكر ؟  ی داز نیر بین مخمصه گیخودت را در ا ی اصرار دار  قدراینچرا 

 نوشته. یك یدانیكن نم

ها یس ینو هیدر حاش.  اورد و او دفتر را ورق زدیب ینا به آشپزخانه رفت تا چایمب

 هم مبیرا د یمطالب
ً
 نا از كتاب نقل كرده بود.ید كه قبال

به ظهور بعد و سپس داستان  یمردم در هر ظهور  همۀانتظار  ت  یحكا

با وجود آنكه  قت،یمردم از آن مظهر حق و روگرداندن   یاعراض و دشمن

شدند و راه ین كه مانع مردم میهر د یعلما از یبرخ تیحكا.  منتظرش بودند

طان كه یا شی.  اندن كردهیكه بر سر راه كم یمثل راهزنان ،بستندیرا بر آنها م

ت مردم یو هدا ی نها لباس رهبر ین تفاوت كه ایبا ا.  ستاده استیگاه انیدر كم

خوانند، فتوا یرا دروغگو م یدر بارگاه فرعون، موس كه  ییعلما: را به تن دارند

ددهند، حضرت یح میبه قتل مس قتل او  یبراكنند و یب میرا تكذ محما
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كه زمام مردم زمان را در دست  ییهمان علما …دهند یب میمجلس شورا ترت

تظر بودند و اگر آن موعود را در خواب نكه م یت مردمیداشتند و حكا

كردند و یه میاو گر  یبرانمودند و شب و روز یاب افتخار مدند به آن خو یدیم

هنگام ظهورش حجت و  ،همه نیبا ا.  آمدندیدن اسمش به وجد میبا شن

ت و ضعف و فقر او یبلكه مظلوم ،دندیدینم ،خدا با او بود ی كه از سو  یلیدل

اش همه مسخره و ر استینكه چطور در دست همه اسیدند و ایدیرا م

ند، سنگ یگو یند، مجنون مزنیكنند، تهمت مین میبه او توه . كنندیم

 بر ،كنندیرون میاز شهر ب ،نهندیزنند، تاج خار بر سر میشالق م زنند،یم

و .  كشندیب میاندازند و به صلیچال ماهیروانش را به سیكشند، پیدار م

گفتند یم . خدا باشد ی د او از سو یند كه شاینمایشه نمیاند ك لحظهی یبرا

؟  از دست مردم عذاب بكشد ن همهیاخدا باشد و  ی از سو  یشود كس یمگر م

ا ین بال یامبر باشد اما نتواند خودش را از ایآن پ به دستملكوت  قدرت  

ت و یاو دروغگو است و بر آزار و اذ كهند دیرسیجه مین نتیو به ا؟  برهاند

و .  دانستندیخود م ی گار افزودند و آن را سبب آمرزش و رستیرنج و عذاب م

 …شدیتكرار م ین داستان در هر ظهور یا

 ات سرد شد.ییچا!  پسر؟ یدفتر غرق شد ی تو -

وان یاز قاشق داخل ل.  ستینگاهش را از دفتر برداشت و به همسرش نگر 

 یچا.  ن كرده، همانطور كه او دوست داشتیر ینا آن را شید كه مبیفهم یچا

 :دیرسرا برداشت و پ

 !م؟یكنیر تو ما اشتباه منظه ب-

 م!یكنیهرگز اشتباه نمما !  هرگز!  زمینه عز -

د یفهم.  دادیشه به خود میبود كه او هم ین جوابیاما ا.  رت كردیاز جوابش ح

با خود فكر .  او روشن كرد یبرارا  یقتیاما حق ،گذاردیسرش مه ب كه سر
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م در یستیرا حاضر نچ؟  میكنیكنم ما اشتباه نمیشه فكر میكرد: چرا هم

 در امر د، میم، الاقل دوباره فكر كنیدانیمورد آنچه درست م
ً
.  نیمخصوصا

.  ا خوانده بودیده و یحال شن هب به آنچه تا.  خود رجوع كرد یهابه دانسته

د هزار نشانه یكه با یموعود.  آمده و ادعا كرده كه موعود اسالم است یكس 

محشر برپا  ید صحرایبا.  شكافته شود هاسمانآ دیبا.  دیایظاهر شود تا او ب

د یبا.  ك شودید و ماه تار ید خورشیبا.  زندید مردگان از قبر برخیبا.  شود

ن در یزم ۀد همیبا.  ردیو دود عالم را فراگ ید تنگیبا.  زندیر  ن فرو یها بر زمستاره

ر مالئكه د.  ده شودیچیها در دست راست او پرد و آسمانیدست او قرار گ

.  مردم خداوند را مالقات كنند.  ه و ناله كنندین گر یاهل زم ۀهم.  دسافور بدم

 رد.یخون همه جا را فرا گ.  ظالان گردن زده شوند

از آمدن  ،یبحگاهص سر صفدر ر مدرسه یمد.  خود برگشت یسالگ11به 

هنوز آن صحنه مقابل چشمش  ،هاسال بعد از گذشت.  گفتیقائم سخن م

بر سر داشت  ی كه عمامه سبز  یدر حال ،نور دور سرشهالۀ  كیا ب یمرد: بود

 همه جا اجساد  .  زدیاطرافش پرنده پر نم.  آلود در دستن خو  ی ر یو شمش

مه باز به ین یهابا چشم بی بدن یور بود و سرهادر خون غوطه سربدون  

 یسوزان در آن صحرا د  یاز خورش.  عواقب اعمال ناپسند خود ناظر بودند

تا او زنده كه از همان روز آرزو كرد .  دیتراو ینور خون م یجاه شتناك بوح

 قائم ظهور نكند! ،است

 .ختیر  تانلباس یهم رو  ،هم سرد شد ،تانیچائ ؟ دیكجائ ،آقا ،یه-

 زد.یش مینا بود كه صدایمب

 زد و گفت: یلبخند تلخ

 سر صف مدرسه بودم! یچیه-

ن كتاب را یكه ا یصرف كرد یادیز  د و گفت: تو وقت  یسرد را سركش یچا
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كتاب نظرات ۀ یحاشو در  یراجع به مطالب آن هم فكر كرد.  یكن یس یبازنو 

م ین كتاب را بخوانیا ،گر و باهمیبار د كیخواهم یمن م.  یاخودت را نوشته

 بر من هم آشكار گردد. یگوئیكه م ی تا آن اسرار 

از حاال تا آخر شب در .  امروز نه كالس دارم نه مدرسه!  حاال شد، آهان-

 البته بعد از صبحانه..  خدمت شما هستم

ده و روز ید از پنجره به درون اطاق تابیخورشاشعۀ شد كه تازه متوجه  دیس

 .آغاز شده است
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٦ 
 یس یه نو یده و حاشیاز كتاب كه خودش فهم یمیشنهاد كرد كه مفاهینا پیمب

نا یمب یوقت.  قبول كردد یس . بعد اصل مطلب را بخوانند.  كرده، بازگو كند

د كر یم نقلرا  هودی یعلما هود و اعتراضیان قوم یح در میظهور حضرت مس

ن ید و اینماتورات  تعیشر  جیترو د یكه در تورات موعود است با یكس آن » كه

 ح یكه خود را مس ی جوان ناصر 
ا

حكم طالق و سبت را كه از  ،نامدیم الل

كرد قائم هم یبا خود فكر مد ی، س«هاست نسخ نمود یاعظم موس  یهاحكم

كه عالئم ظهور گفتند یعلما م» نا خواند:یمب.  اسالم باشد ن  یج دد مروا یبا

د صدها نشانه یماه قبل از ظهور با شش كه و او فكر كرد« هنوز ظاهر نشده

 …ظاهر نشده شچ كدامیهظاهر شود كه هنوز 

 «.است آن ظهورند كه در تورات مذكور هنوز منتظر  ،هودی»-

 دند؟یهود نفهمی: چرا دیرسپ دیس

آن  ،ینبردند و از طرف یپ ،بعد ظهور   عالئمعبارات تورات در  قت  یبه حقآنها 

 .نشد واقع ،به ظاهر ها همنشانه

.  ستینگر یمب به او یصل یح كه از باال یاد خوابش افتاد و نگاه مسیباز به 

 كرد.ینه خود حس نمیدر س یگر دردید

ح سئوال یمس ۀبازگشت دوبار  ۀبار  ون دریحوار  یده كه وقتل آمیدر انج-

 ان فرمود.یآن حضرت چند عالمت ب ،نددیرسظهور را پ یهانمودند و نشانه

عمو آمده بودند و عمو كه عمو و زن  یشب.  داشتاد یبه  ها راآن نشانه دیس

 یا ،خواندینا میمب یهاادداشتی یاز رو 
ا
به  راجع ین عالمات را خواندند و كل

به او اجازه نداد كه مطلب را د یس تعصبات   ،آن شبدر .  آن حرف زدند

عمو بفهمند كه كتاب ا زن ینا و عمو ینكه مبیاو از ا ید هم نگرانیشا.  بفهمد
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خواست یدلش م.  ردیبه خود بگ یحالت اعتراض كه ست، باعث شد یاز ك

 آن فكر كند. در بارۀدوباره آن را بشنود و 

.  مانندید و ماه از نور باز میكند و خورشیمردم را احاطه م و ابتال یتنگ»-

پسر  یهاآنگاه نشانه.  شودین متزلزل میزند و اركان زمیر ین میها بر زمستاره

 ی ه و زار یعالم به گر  ل  یع قبایآن وقت جم» «.گرددیانسان در آسمان آشكار م

و  یت بزرگا قوا بابر  نند كه سوار بریبیپسر انسان را م ،ند و مردمیآیدر م

م یصافور عظ یشود و مالئكه خود را با صدایبخشش و عظمت نازل م

 «.فرستدیم

دربارۀ ل بود و یاز انج ها همهاین . شتر دقت كردین كلمات بین بار به ایا دیس

 ح ظاهر شد.یظهور حضرت رسول اكرم كه بعد از مس

 شوند.یك مید و ماه تار یخورش

 .زندیر ین میها بر زمستاره

 شود.ین متزلزل میاركان زم

 .شودیم ن بلندیزم یرو  یهالهیقب همۀ ۀناله و نوح

 .دیآیسوار بر ابر م

 افور...س یمالئكه با صدا

داما حضرت  ،ها ظاهر نشدن نشانهیاز ا چ كدامیه ظاهر شد و حضرت  محما

دق كرد و فرمود كه او از جانب خداست و حضرت یح را تصدیمس  محما

 ...د آوردیجد میتعال

 ه كتاب را خواند.یاز حاش ی گر ینا قسمت دیمب

اما كالم  ،ن برودین ممكن است كه از بیح فرمود آسمان و زمیو حضرت مس-

كه با  یان منتظر بودند كه موعودیحین رو مسیاز ا.  رودین نمیمن هرگز از ب

 ینیالم دع ۀد تا در همین آنها را محكم و ثابت نمایشود، دیآن عالمات ظاهر م
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  یباق
َ
 .حیمس نید مگر دنمان

 كردند!یهود را مینها هم كه همان اعتراض یا گفت: دیس

 !ظاهر شد ی امبر یگر در هر زمان كه پیمردم د ۀمثل هم نا گفت:یمب

هرچه .  افتیانات یاز ب یادان جاذبهیخود را در م.  مشتاق شده بود دیس

 شد.یم دهیدان كشیشتر به درون میخواند او بینا میمب

ح یمس ییدند و از شناسایكلمات را نفهم یهود معنی یهمانطور كه علما-

از  و نبردند یمات پكلمات و عال  یقیحق یز به معنایان نیحیمحروم شدند، مس

دحضرت  ییشناسا  یقت حضرت موس یح و حقیقت حضرت مسیكه حق محما

 بود بازماندند.

 را بفهمند؟ یقیقح یكردند تا معنید میآنها چكار با :دیرسپ دیس

ها و عالمات ن كلمات و اشارات و نشانهیا ید معانید كه بایگو یكتاب به ما م-

كرد، با خضوع و ادب سئوال یكه ظاهر شده بود و ادعا م یرا از كس 

 برند. یپ آن قتینمودند تا به حقیم

 ام چه بود؟یا یتنگ یمعن-

گر یشوند كه دیمبتال م یو تنگ یمردم در سخت ید كه وقتیگو یكتاب به ما م-

 یان مردم نشانیخداوند در م علم و حكمت   یهاوهیقت و میحق شمس   آثار  از 

اهند حركت هر طور بخو که افتد  یانست و زمام مردم به دست نادانین

 یباق یو از مقصود جز حرف یان از معبود جز نامشیا انیم در و.  هنددیم

 .  نمانده باشد

 عمو افتاد: یحاج یهاحرف ادیباز به 

از .  شودیچه م نیدالرسلین سیرود و عاقبت دیا به كجا میدانم دنیمن نم"

وسته یو جامعه پ یط زندگیر است و شراییا به سرعت در حال تغیدن یطرف

ن هر كدام ین خاتم النبیهمه مجتهد كه در د نیا یشود و از طرفیدگرگون م
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ده یك حكم دیكه دو نفر بر  یطور ه كند بیارائه م ی گر یمتفاوت با د ی نظر 

 ."شودینم

 هم هم"با خود فكر كرد: 
ً
 "…ن استیانصافا

 نا به خود آمد:یمب یبا صدا

عقل و فؤاد را در قلوب  یهاوزد كه چراغیو هوس چنان م ی هو  یبادها-

 .خاموش نموده

.  ستیهمسرش نگر  یهاچشم م درینا چشم از دفتر برداشت و مستقیمب

 نا گفت:یمب.  كرد اسحساش یتمام وجود خو  در یفیلرزش خفد یس

مطابق با امروز  ی ز یانگبعد آمده، بطور شگفت ۀدو صفح یكیكه  یمطلب

 كند.یدر مقابل چشم ظاهر م ینید و نو یجد یاست و معان

 شتر او بود.یح بیست و منتظر توضینگر ینا میمتعجبانه به مب دیس

همه  قت  یباز شده و حق یقدرت ربان یدهایبه كل یعلم اله یهادروازه-

 ،زیچ كه در هر یطور ه ور شده بمنا  ،یض قدس یو ف دانشبه نور  موجودات

ه، آثار  ی در  ن یا ۀبا هم.  شودیده مید دیاز خورش ی از علم باز شده و در هر ذرا

علم را بسته  یدرها ،ن غافالنیكه عالم را در برگرفته، ا یعلم ظهورات  

 رو از عُ .  اندممنوع شمرده را یو باران رحمت اله انددانسته
ُ
محكم  یالوثقا ة

را كه در یز .  اندظن و گمان چنگ زده ۀدیساند و به طناب پو علم دور مانده

 اند و در ظهور مظهر علم، جز انفاق  افتهینان  یبرااز  یابوابظن و گمان، 

 زانند و آن را خواهان.ین گر یالبته از ا ،ن رو یاز ا ؛اندافتهین ی ز یجان چ

 نا سكوت را شكست:یمب.  دیدانست چه بگو ینمد ی.  سنا سكوت كردیمب

 ؟یفهمین مطالب چه میتو از ا

كرد یق میعقلش كلمه به كلمه تصد.  ز برپا شدیباز در وجودش جنگ و ست

گفت: عالم به نور علم یعقل م.  خاستندیاالت به مخالفت برمیاما افكار و خ
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كردند كه ما یاهو میاالت هیخ …ظاهر گشته  یدیجد یایروشن شده و دن

دهند و یص میعلما راه را از چاه تشخ.  مین دار ییالنبم از پرتو خاتمیهرچه دار 

 یآنها جز هوس و هوا، الهاز  ی اکثر گفت: یعقل م.  كنندیت میما را هدا

و غرور  است است و كبریشان ر یت آرزو ینها.  ندیند و جز به خطا راه ننماینجو 

مگر به ؟  ستین نیل بر ایمگر اعمالشان دل.  الشانیافكار و خن منزلگه یآخر 

حفظ  یبرامگر ؟  كنندیله خود را از رنج و مشقت حفظ نمیح هزار صد

 ؟كنندینم یگران را قربانیمقامشان و جاه و جاللشان د

 اطاق را پر كرد: ینا فضایمب یصدا

 و به تمام قوت اندها اشتغال نمودیر و ر یاند و به تدبم و رضا گذشتهیاز تسل»

ا یابد و یدر شوكت راه  ینقص  ند كه مباداینماین مراتب را می، حفظ او قدرت

 «هم رسد در عزت به یخلل

ان میا دین است كه به ظهور جدیهر د یعلما در بارۀ ،نیا ایآ :دیرسپ دیس

 اند؟اوردهین

 ؟یكنیفكر م یتو چ-

 ، افتاد:خوانده بودظهور قائم که زمان  یهااد نشانهیه ب دیس

.  گرددیقرآن کهنه م.  روندمیان یاهل حق از م.  شودمیحق مضمحل 

آورند که ید میزها در قران پدیچ یاپاره.  کندیچکس به احکام آن عمل نمیه

 
ً
ن ید.  کنندیل میه و تأو ینفس خود توج یآن را به هوا.  ستیدر آن ن اصال

شود و قرآن ینفس استنباط م خواهش   و ین با رأیاحکام د.  گرددیمنقلب م

 .گردد..یدر احکامش منقلب م

 
ُ
 ر آسمانندین نفوس در ز یآن زمان بدتر  یقهاف

 ...آوردمید یجد كتاب د ویاحکام جداو و 

 خودش خواند: یهاادداشتی نا ازیو مب
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درنده و  كرد كه گرگان  ید، مشاهده میدیقت را میشد و حقیباز م یاگر چشم-

 اند.مردم غافل افتاده یردارهاخوار بر مُ الشه یكفتارها

ك از یچیز مشترك بودند: هیك چیدر  هاخواب ۀهم.  به خوابش فكر كرد دیس

دادند كه علما یرا انجام م ی بلکه كار  ،كردندیخودشان فكر نم ،مردم

 گفتند.یم

 نا گفت:یمب

ق و یكدام ض پرسد كه حاالیكتاب از ما م.  میل برگردیات انجیآ یبر سر معن

 ی ز یا بخواهد چیقت باشد یطالب حق یدتر از آن است كه اگر كس یشد یتنگ

با  ،قت شودیحق یایجو  یكس  نداند كه نزد كدام عالم برود و از چه ،بفهمد

و  متفاوت هاراه و مختلفنظرها را یز ، ستیشتر نیب یكیقت یوجود آنكه حق

 گر است.یكدی افکار برخالف  

ط هر ظهور است كه تا واقع نشود ظهور شمس یز شراق ایو ض ین تنگیو ا»

 «قت نشودیحق

و ظلمت عالم را در  یاهیبه اوج خود نرسد و س یكیتا تار  با خود فكر كرد:

 د طلوع نكند.یرد، فجر ندمد و خورشیبرنگ

.  شودیل ضاللت طالع میت بعد از لیرا كه صبح ظهور هدایز » نا خواند:یمب

ن هست كه كفر عالم ین مضامیع ایث، جمیاحاد ات و درین است كه در روایا

 «د.ینمایرد و ظلمت احاطه میگیرا فرو م

هود ی یراجع به علما هان نوشتهینا فكر كند كه ایخواست مبینكه دلش میبا ا

.  دیدیت امروز مطابق میاما در ذهن خود، همه را با وضع است، یحیو مس

ست كه عالم تنگ ا نیور قائم اظه یهااز نشانه یكیكرد كه یشه فكر میهم

او در .  بر عالم وارد شود و آن را به ظاهر  ظاهر تنگ كند ی فشار  یعنیشود، 

ال یشود و خیك میامت به هم نزدین در روز قیزم که خوانده بود اتیروا
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نا یاما آنچه مب.  شوندیك میا شهرها به هم نزدیروند یها فرو مابانیكرد بیم

 كرد.یاو باز م یاز فهم و درك را بر رو  یدیدج یخواند، درهایم

ه است كه یه و ادراك كلمات ربانیق از معارف الهیق، ضی، مقصود از ضی بار »

افتند و  یو سخت یاو، عباد در تنگ یایو مرا قتیحق ام غروب شمسیدر ا

 «.ندیندانند كه به كه توجه نما

 گفت: ینا پس از سكوت كوتاهیمب

ختن ستارگان از ید و ماه و فرور یخورش ك شدن  یار ت یگفتار، معن ۀدر ادام

 یامبر الهیپ یعنیقت یاز شمس، شمس حق یك معنی.  میخوانیآسمان را م

امبران یم كه پینجا بود، خواند و دانستیمثالش را آن شب كه عمو ا.  است

د یك خورشیكند، ید كه هر روز صبح طلوع و عصر غروب مین خورشیمثل ا

مختلف و از مكان متفاوت طلوع و غروب  یدر روزها ست اگر چهیشتر نیب

 هم وجود دارد. ی گر ید یهان شباهت شباهتیر از ایاما غ.  كندیم

 :دیرسمشتاقانه پ دیس

؟
ً
 مثال

همه .  كندیعطا م یبخشد و زندگیم یظاهر، به عالم حرارت و گرم د  یخورش-

درختان برگ .  رسدیشود و به كمال میت میكند و تربیز در پرتو آن رشد میچ

ابد و ییم یزندگ ،خاك.  ندینشیبوته به گل م.  دهندیابند و ثمر مییو بار م

ن و در یكه در اعماق زم یمعادن یحت.  كندیآنچه در خود دارد آشكار م ،نیزم

تابد، در ید به آن نمیم خورشیبا وجود آنكه هرگز نور مستق ،هاستدل كوه

.  اهرات آن استخراج شود و به عالم عرضه گرددشود تا جو یت میدل خاك ترب

بر وجود  یكلمات اله یم و احكام و گرمایبا نور تعالز ین قتید حقیخورش

 یهاو شكوفه اندیرو یم دل از ارض  قان یحان علم و ایتابد، گل و ر یم یآدم

ن یو امانت و محبت و خدمت را از سرزم ید و ثمرات راستیقت و توحیحق
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بخشش به موج  یاهایدر  ،یقیحق د  ین خورشیبا طلوع ا.  كندیظاهر م یانسان

ات یآب ح یهاوزد و چشمهیم رحمت میشود و نسیت بلند مید و ابر عنایآیم

د: یگو یتا بدانجا كه م.  شودمیده یات بر جسد مردگان دمیجوشد و روح حیم

د یرشاز آن خو  ی ه و پرتو یك آیكه در آسمان تابان است  ی د ظاهر ین خورشیا

 ر ندارد.یه و نظیقت است كه شبیحق

ن بود یف و دلنشیهات آنقدر لطیتشب.  شكل گرفتد یس در دوگانه یاحساس 

 داشت كه زبان به اعتراض گشود. یبرد و آنقدر تازگیكه او را به اوج م

 است؟ یامبر الهید، پینان گفت كه مقصود از خورشیشود با اطمیچطور م-

ن یا؟  ن الشموس الطالعهیا» :میخوانیه مندب یادت هست كه در دعای-

معلوم است كه مقصود از شمس و قمر  «؟ن االنجم الزاهرهیا؟  رهیاالقمار الن

شانند كه نور علم و یاء و اصحاب ایاء و اولیاول انبدرجۀ و نجوم در 

 ب و شهود را روشن كرده است.یمعارفشان عالم غ

 دادنا ادامه یمب.  نداشت گفتن یبرا یحرف دیس

 ن  یان دیشواید و ماه و ستارگان، علما و پیبعد، مقصود از خورشمرتبۀ در -

ن مردم در دست یبعد موجودند و زمام د قبل هستند كه در زمان ظهور  

ر و روشن خواهند بود ید منور شدند، منیاگر به نور ظهور جد.  شان استیا

 
ا

ت مردم بر یاس هدااگر لب یكند، حتیدر حق آنها صدق م یكی ظلمت و تار و اال

و شقاوت و  یت و گمراهیان و هدامیادر واقع كفر و.  تن داشته باشند

 د  یهمه و همه موكول به آن است كه به خورش یكیو نور و تار  یخوشبخت

 .ا روبگردانندیند ید طلوع كرده، اقبال نمایجد قت كه از افق  یحق

 باب و بهاءد ها در ر تابم معروف را در نظر آورد كه كچند عال   دیس
ا

نوشته  الل

 د، اما ساکت ماند تا دنباله مطالب را بشنود.یبگو  ی ز یخواست چ.  بودند

 نا گفت:یمب
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اشاره شده كه هم  زین د و ماه و ستارگانیاز خورش ی گر ید یدر كتاب به معن

.  درخشندیاحكام مثل ستارگان م ،نیهر د در آسمان  .  یتازه است و هم منطق

نماز و روزه، صالت و .  تر استم دو حكم از همه مهمعت اسال یاما در شر 

ن دو حكم ید ایت شدیاهمنشانۀ كار رفته ه كه در كتاب ب یعبارت.  صوم

ل یاز صفت افضل تفض." تر استتر و اعظمع احكام مهمیاز جم".  است

احكام اعظم و محكم  همۀ.  ستیت نیاهمیب یچ حكمید كه هیآین بر میچن

؛ گذشت یرا سهل شمرد و از بعض  یبعض  یاشود به بهانهینم یعنی.  هستند

 ن است كه در مورد  یا.  گر كاستیك حكم از حكم دیت یاهم ۀبه بهان یحت

ان ین دو حكم در میا.  كار رفتهه تر بو محكم ترنماز و روزه صفت اعظم

 درخشند.ید و ماه مین مثل خورشید آسمان   ستارگان  

 نا ادامه داد:یمب

ظاهر شد،  یدیگاه و هر زمان كه ظهور جد د كه هریگو یب به ما محاال كتا-

متناسب با زمان از آسمان قدرت  یدینسخ شد و احكام جد قبل انتیاحكام د

ك شدن یختن ستارگان و تار یفرور  ین است معنیا.  دیخداوند نازل گرد

، «و صاله نور اء یضالصوم »د: یفرمایم یثیاء در حدیخاتم انب.  د و ماهیخورش

ن اسالم به علت عظمت یست كه دا نیمقصود ا.  اء است و نماز نور یروزه ض

 ۀا دو نشانیه یه شده و چون در آسمان دو پایبه آسمان تشب ،یقبل و رفعت

است  یر نورانین هم به دو نید د، آسمان  یماه و خورش یعنی ،درخشدیبرتر م

 ةشمسها و الصال آن االسالم سماء و الصوم  یست معنا نیا.  نماز و روزه

 (دش روزه و ماه آن نماز استیاست كه خورش یاسالم آسمان).  قمرها

از علم را  ینینو  ۀد، درواز یجد یهر معن.  كردیو نشاط م یاحساس شاداب دیس

بود كه  ی بهار  او به لطافت باران   یبرارات ین تعبیا یتازگ.  گشودیاو م یبر رو 

.  ستیبه همسرش نگر .  دیبخشیخورد و آرامش میاش مزدهصورت تبه ب
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با خود فكر كرد: بهشت .  دیدرخشیزد و صورتش مینا برق میمب یهاچشم

گشودن  یعنی.  یبردن به اسرار كتاب الهیپ یعنی، ی ر یادگی یعنیدن، یفهم یعنی

 نا ادامه داد:یمب …رمز كلمات 

ات و یبا آ اكنون .  شودیار آسان میكار بر ما بس ،میبر  یاگر به رمز كلمات پ-

 ختن  یشمس و قمر و فرور  یكیات به ما ثابت شد كه مقصود از تار یروا

 ر  ییگر تغید یو در معن انت قبل استید یعلما یگمراه یك معنیستارگان، در 

 ،دهدیظهور بعد بشارت مبه ن اشارات رمزآلود یامبر با ایپ.  انتیاحكام هر د

ن یا.  ندینما کلمات اندیشهن پاك در آ فهمند كه با قلب  یم یاما فقط كسان

ْبَراَر »د: یفرمایاست كه م
َ ْ
نَّ اْل  یإ 

ً
ورا

ُ
اف

َ
َزاُجَها ك اَن م 

َ
ٍس ك

ْ
أ
َ
ن ك َرُبوَن م 

ْ
 1«ش

قان ین همان جام ایا.  (خته استیآم ینوشند كه با عطر خوش یم یابرارجام)

 كتاب به آن اشاره شده بود. یاست كه در ابتدا

 كتاب را دوباره تكرار كرد: ب اول  نا مفهوم همان مطلیبار مبنیا

د خود را از یقانند؛ بایشراب اتشنۀ آنان كه  و ندیپو یم سبیل ایمانآنان كه "

 را از گفتار   شانیهاگوش یعنی.  زه كنندیآنچه تعلق به عالم خاك دارد پاك

را از  شانیهاقلب و دهیفایب االت  یو افكار و ذهنشان را از تصور و خ هودهیب

 ."استیا و آنچه وابسته به دنیه دنعالقه ب

د ید كه بایفهمیمد ی.  سبا خود داشت یامینا بعد از هر مطلب، پیسكوت مب

تمام .  وجود ندارد ی ز یگر  چ راه  یكرد كه هیموضوع فكر كرد و او فكر م ۀدربار 

ن یح فرموده بود با ایهرچه حضرت مس.  كردیق میها تطبشواهد و نشانه

 ر، درست بود.یتعب

و  گشتهل یح تكمیحضرت مس بشاراتقبل و  یایانب ۀاء وعدیبا ظهور خاتم انب

د برافراشته یاحكام جد د  یها و ماه و خورشبا ستاره یدیجد عت  یشر  آسمان  
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 هم در زمان خودش، ی سو یععت یح و شر یقت حضرت مسیحق.  شده بود

، رسول لیانج یعلما ،نیا با وجود.  د حضرت رسول قرار گرفته بودییمورد تأ

اد خواندند و آداب و عادات و علوم و یرا دروغگو و كذاب و مجنون و ش یاله

د ظاهر شد بود، رد كردند و یشكل جد به ر نموده وییاحكام و معارف كه تغ

.  شان غروب نمودك شد و ستارهین رو نورشان تار یاز ا.  دندیآنرا بدعت نام

علوم و معارف آن ظهور در د یو خورش دیرسان یاثر و حكم احكام قبل به پا

 …ك مشاهده شدیا تار یظهور خاتم انب یهامقابل انوار معارف و حكمت

 نا ادامه دادیمب

ل، مقصود از شمس و قمر را یاگر امت انجکه  کندیم کتاب ما را متذکر

ند، بدون دیرسپیم هللارسول  یعنی ،یا از مظهر علم الهیو  فهمیدندمی

نفس و  یکیتار در  گونهاینو  گشتیآن واضح م یناعتراض و لجاج، البته معا

ا یجو ، چون علم را از مبدأ و معدنش یبل.  شدندیمبتال و گرفتار نم ی هو 

اند كه دهیمهفاند و هنوز نهدیرسكفر و ضاللت به هالكت  یند، در وادنشد

عالمات ظاهر شد و شمس موعود از افق ظهور اشراق نمود و شمس و همۀ 

 ك شد و غروب نمود.یقبل تار  كام و معارف  علوم و اح قمر  

رژه د یس مد و ماه بود در مقابل چشیآسمان و خورش ۀات قرآن كه دربار یآ

 رفتند.

« 
َ

ال
َ
ار ب    ف

َ
غ
َ ْ
ار ق  َوال

َ
ش
َ ْ
  ال

َربا ُم ب  س 
ْ
ق
ُ
سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها كه ) 1«أ

 م(یما قادر 

 ز هم شكافته شود()آن زمان كه آسمان ا 2«ما انفطرتاذا السا »

د یبا «لغاربافال اقسم برب الشارق و »ۀ یآنا كرد و گفت: پس در یرو به مب

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت  40قرآن كريم: سوره معارج آیه  .1
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 ، وجود داشته باشد.كنندیمر یگر تفسید یر از آنچه علمایغ یدیجد یمعن

طلوع  ید هر روز از محلیند كه چون خورشیگو یعلما م یبعض  نا گفت:یمب

مشرق و مغرب ، بل متفاوت استكند كه با روز قبل و ماه قبل و فصل قیم

 مشارق و مغارب.: جمع ذكر شدهبه صورت 

د، یدیاز علم را باز م یاتازه یدرها و كه فرا گرفته بود ینینو  یكه با معان دیس

مزه و یر از مشارق و مغارب بین تعبید كه چقدر ایفهمیم یخوبه ب

ك یكه در هر شناخت یرا م یدیجد یهااو اكنون آسمان.  لوحانه استساده

 د  یخورش ،نیآن د امبر  یان بود كه پیاد ن آسمان  یا.  دیدرخشیم یدیخورش

هر  آسمان  .  دیفهمیرا م «اذا السماء انفطرت» ینك معنیاو ا.  تابان آن بود

ن در یروان آن دیپ هاقرن  وها سال . شودیامبرش برافراشته مین با ظهور پید

چنانكه از  ،شوندیت میم آن تربیم و تعالر آن نشو و نما نموده و به احكایز 

نگرند به یجا م شنوند و به هریمش نمین و تعالیبجز آن د ی ز یپدران خود چ

ن ید و ایآیم ی گر یامبر دیپ ،نند و بعدیبیر از نفوذ اوامر و احكامش نمیغ

كند و هرچه در طول یم احكامش را نسخ.  دینمایم یها را از نو معندهیشن

آن .  دینمایمر و زبر یز  یبا قوت و قدرت اله ،ده شدهیگفته و شنهزار سال 

شكافتن  ین است معنیا.  دینمایمد برپا یشكافد و آسمان جدیمآسمان را 

ا شكافته ین آسمان مهمتر است یا شكافته شدن ایآ :با خود فكر كرد.  آسمان

 نا او را به خود آورد.یمب یصدا.  سر ماست یباال  كه یشدن آسمان

 ؟یموافق یك چایبا 

 البته كه موافق بود!

 یهابه قسمت یاورد او دفتر را برداشت تا نگاهیرا ب ینا رفت كه چایتا مب

.  شودیامبر وارد میكه بر پ یائیبال : دفتر نوشته بودۀ یحاشدر .  اندازدیب یبعد

بود كه  ترآسان شیبرا.  ده بودیها هم خط كشقسمت یر بعض یز 
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 ا بخواند:ها ر یس ینو هیحاش

ام یاهل عالم ق ۀدر مقابل هم ییاور و به تنهایار و ییامبران بیپهمۀ 

ت وارد یها اذتوانند بر آنیم آنچه ند كه دشمناناددیاجازه م ؛نمودندیم

 ۀتوانند بر همیبا آنكه م ؛ندیفرمایصبر م ،نكه كمال قدرت را دارندیبا ا ؛كنند

 …ندینمایآزار مت و ین اذیند، تحمل ایعالم غلبه نما

 …بیصل یباال  ح بریم، مسینوح، ابراه ش افتادیهااد خوابی هباز ب

 راز.یبهار نارنج ش ین هم چاید؛ ایبفرمائ-

ار ید اما بسیعلتش را نفهم.  از شوق تنش را لرزاند یموج ،رازیدن نام شیبا شن

 ر بود.یدلپذ

 م؟یه بوددیرس: به كجا دیرسنا پیمب

ن را گفت و دفتر را یاد ی.  سشودیمبارك وارد م ین وجودهایكه بر ا ییایبه بال -

 .به همسرش داد

ان ین است بیل زمیكه در مورد تبد یاهیمفهوم آ ،نا گفت: در ادامهیمب

 ی».  شودیم
ُ
  ُل بد ا وم ت

َ
 اال

َ
گر و ین دین به زمین زمی)آن روز كه ا 1«…راالرضیرض غ

 فهم كلمات   ۀه كتاب دربار ك ییدهایكل بر اساسشوند( یل میتبد  …هاآسمان

.  دارد ی ن ظاهر ین زمیجز ا ی گر ید یمعان ،ارض ،دهدیقرآن به ما م رمزآلود  

است كه با باران  ینین زمیمؤمن وبقل.  قلب است ارض   ،ین معانیاز ا یكی

 …شودیل مید تبدیجد رحمت خداوند در هر ظهور  

خاك را دگرگون  ،اباد صب ابر و وزش   ش  بهار كه بار  فصل گفت: همچون  دیس

پر گل و  ییسرسبز و صحرا یرا به دشت یان زمستانیسرد و عر  ن  یكند و زمیم

 كند.یل مین تبدیاحیر 

 ره شد و گفت:یخد یس هزده بنا بهتیمب

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 4٨سوره ابراهیم آیه  يم:قرآن كر  .1
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 همیع
ً
 مرده و پژمرده و چون یمؤمن قلوب   ن  یاز زم.  ن استینا

ً
ن هم كه ظاهرا

 یگلستان علم و حكمت الهه بد و یرو ید میتوح یهاگل ،افسرده بود یخاك

 كسان.  شودیل میتبد
ً
 یاند و حرفپا ننهاده یاچ مدرسهیكه در ه یمثال

تواند ادراك ینم یند كه احدیگشایزبان م یبه كلمات و معارف ،انداموختهین

 ل ارض است.یاز تبد یك معنین یا.  اندا از جوهر علم ظاهر شدهیگو .  دینما

 كه ی روز .  امت استیروز ق در بارۀآن افتاد كه از قر  یاهیاد آیه ب دیس

ن در مشت خداوند یزم ۀده شده و همیچیدر دست راست خداوند پ هاآسمان

 كرد و گفت: یانا خندهیآن را شكسته بسته بازگو كرد، مب یوقت.  است

آسمان و  یم معنین آموختیش از ایكند و با آنچه پیه را نقل مین آیكتاب ع

كه  یامت آن طور یفكرش را بكن كه اگر روز ق، یراست.  نمایدمیان ین را بیزم

ن در مشت یا زمیو  ده شودیچیدر دست خدا پ ی مان ظاهر م آسیما انتظار دار 

 ؟  تواند داشته باشدیم یرد، چه حالتیخداوند قرار گ

ب است، چگونه دست داشته باشد كه با یگفت: خداوند كه ذات غ دیس

ن باشد، چه یفرض هم كه چن بر.  بكند ی ن كار یده شود و چنیچشم د

 باز هم معن؟  دارد یادهیفا
ً
 دارد. یحتما

علم و معرفت است كه در  د مقصود از ارض، ارض  یگو یكتاب به ما م!  البته

شود و در ظهور بعد از آن به دست قدرت خداوند جمع یهر ظهور گسترده م

و باز ارض .  شودیده میچین در هم پیطور كه آسمان آن د همان ،شودیم

د و ید و درختان جدیجد یهاگل و شودیم در قلب بندگان گسترده یدیجد

ن بندگان ظاهر یا ینوران ۀنید از سیجد یهاوهید و میجد یهاشكوفه

د و ید جدید و خورشیجد یهاستاره به د ویآید مید پدیآسمان جد.  شودیم

 گردد.ین مید مز یماه جد

آنطور كه ما .  كندیدا میپ یاز مفهوم تازهیامت نیق، ین معنیگفت: با ا دیس
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ها از هم كوه ،زندیر ین نمیها بر زمستاره؟  شودیر و زبر نمیا ز یم دنیكنیفكر م

 …؟شكافدینم ی آسمان ظاهر ؟  پاشندینم

از ظهور حضرت رسول  ی م كه رمز یدیو د میخواندل یانج ازكه  یاتیبا آن آ

اذا قام القائم ».  ام قائم استیاز ق ی م رمز امت هیرسد قینظر مه بود، ب

 «امهیقامت الق

 چنا جان گفت:یبا ه دیس
ً
ن باشد، پرده از اسرار برداشته و راز یگر واقعا

 ز گفت:ید آمیترد یبعد با لحن.  ان و آشكار گشتهیكلمات ع

از  یقید مقصود حقیتواند بگو یك نفر میبعد از هزار و چند صد سال  یعنی

 همۀن حرف خط بطالن بر ین و چنان بوده و با ایت خداوند چنایكلمات و آ

 ها بكشد؟لیرها و تأو یتفس

 چرا اینا او را تشو یسكوت مب
ً
همه كلمات و  نیق كرد كه باز حرف بزند: اصال

ان شود كه هركس هر طور دلش یب ید با رمز و معنیها باات و نشانهیآ

 ر كند؟یخواست تفس

.  ت وجود داردیه در مورد هداین آیر قرآن چندنا دفتر را بست و گفت: دیمب

ل ما جهد كنند، یكه در سب یكسان.  «نهم سبلناینا لنهدین جاهدوا فیالذ»

 هدا
ً
رسد ینظر مه ب.  میكنیتشان میكوشش كنند، مجاهده كنند، حتما

د كه چند یفرمایگر مید یدر جا.  شودیحاصل نم یبه سادگ یت الهیهدا

 ضن، ین، كافر ین، قوم ظالیقوم فاسق: شوندیت نمیگروه هدا
ا
ن، دروغگو و یال

 یعنی ،گرددیخدا باز م ی سو ه كه ب کسآنو را ن یمخلصخداوند .  انمسرف

 ،ده و پنهانیپوش مرموز و اشارات   ن كلمات  یبا ا.  دیفرمایت میهدا را بیمن

آنكه صاحب .  شودیشوند و خالص از ناخالص جدا میبندگان امتحان م

شود و یل مین دلش به گلستان علم و عرفان خدا تبدیزم ،اك استقلب پ

و  ینه و دشمنیقلبش بجز خار و خاشاك ك زار  از شوره ،آنكه سنگدل است
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  امتحان.  دیرو یب و تهمت نمیتكذ
ا
َد …».  ن بندگانیت خداوند است بسن ج 

َ
ن ت

َ
ل

ْبد  
َ
  ت

َّ
ة  الل

ُسنَّ  یل 
ً

 .افت(ی ینخواه ی ر ییتغ گونههیچ یسنت اله ی)برا 1«ال

كرد، در یع را رد میبد ین معانیاگر هر كدام از ا.  دیدانست چه بگو ینم دیس

از علم و  یدیجد ین مدت كوتاه درهایدر ا؟  ز قابل اثبات بودیمقابلش چه چ

نكه در درگاه یمثل ا.  دیرستیم نیا با وجود.  ش گشوده شده بودیرو ه عرفان ب

 ستاده باشد و نداند كه چه كند.یوه ایخت مگل و در  ار بزرگ و پریباغ بس

 نا او را به خود آورد:یمب یصدا

 ه قبله است.یآ ،ن امتحان استیات قرآن كه شاهد ایاز آ یكی

 ه؟یگفت: كدام آ دیس

القدس تیبنماز رو به  یبرانه هجرت فرمودند یكه حضرت رسول به مد یزمان

وه اند راندند كه باعثیبان مست بر ز یان سخنان ناشایهودی.  نددار ز گینماز م

ه ل نازل شد و بشارت داد كه بیجبرئ.  شدیشان میروان ایآن حضرت و پ

 تو باشد. یم كه رضایگردانیم ی قبله را به آن سو  یزود

فرمود ل نازل شد و یجبرئ ،بعد از دو ركعت ،ظهر ن نماز  یاز روزها در ب ی روز 

قبله را  ،ن نمازیر بدحضرت آن .  مسجدالحرام بگردان ی سو ه خود را ب یرو 

م یعظ ی قدر ه ن عمل بیا.  نماز دادندادامۀ كعبه ۀ خان ی سو ه گرداندند و ب

از آنها نماز را بر هم زدند و از  یجمع.  از اصحاب گران آمد ی ار یبود كه بر بس

 آن حضرت رو گرداندند.

 ا آنقدر به آنیآ؟  كردمیبا خود فكر كرد: اگر من آنجا بودم چكار م دیس

گران نگاه یه به دیا مثل بقیقان داشتم كه هر كارش را درست بدانم یحضرت ا

جانش ه ب یتلخدلشورۀ !  یچه امتحان سخت؟  شدمیكردم و تابع آنها میم

 افتاد.
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بحبوحۀ خودش را در د ی، سسال قبل بود 1400ن واقعه مربوط به یبا آنكه ا

.  رد كه چه كندیم بگید تصمیبا ن اتفاق افتاده و اویا اآلنن یا همیگو .  افتیآن 

بقره را باز  سورۀ.  كتابخانه برداشت ییباالقفسۀ از جا برخاست و قرآن را از 

 ر قبله را بلند خواند.ییتغ اتیآ.  كرد

ت…»
َّ
ل
َ
 ا
َ
بلة نَت  یَو َما َجَعلَنا الق 

ُ
  ک

َ
َم َمن یَعل

َ
نْعل  ل 

ا
ُب َعلیَها إال ل 

َ
ْن نق مَّ ُسوَل م  بُع الرَّ

َّ
 یت

بَ   را كه  یو ما آن قبلها) 1«…هیَعق 
ً
م كه ین قرار دادیا یتنها برا یبر آن بود قبال

گردند مشخص یت باز میكنند از آنها كه به جاهلیم یرویامبر پیاز پ یافراد

نماز را باطل .  كندیاطاعت نم.  گرداندیم یرو .  كندیاعراض م یعنی( شوند

 د.ینمایكند و فرار میم

دانستم یخ اسالم میات را فقط تار ین حكایات و این آیشه من ایگفت: هم دیس

ن امور كه از یدم كه ایفهم.  دا كردمیپ یانش تازهیاما امروز ب.  خواندمیو م

آنها  یخالص  یبرا.  ت بندگان استیترب یبراشود یظاهر م یقیحق یمرب ی سو 

آنها و در آن  یبرادم كه امتحان فقط یو فهم.  است ی نفس و هو  از قفس  

با همان شدت و عظمت و .  ن زمان هستیمن هم در ا یبرازمان نبوده بلكه 

 …دهشت

 چطور؟! :نا گفتیمب

 یمثل باران.  ن مردم بوده و خواهد بودیشه بیامتحانات خداوند هم گفت: دیس

چون گمان .  میشو ین امتحانات رد میوسته در ایبارد و ما پیآسا مدام ملیس

 همیم صحیادهیم كه آنچه فهمیكنیم
ً
 …نیح است مثال

د یس احرفش را بشنود امادامۀ نا منتظر ماند تا یمب.  ناگهان ساكت شد دیس

نا هم به آشپزخانه رفت تا یمب.  پرداخت سالن بلند شد و به قدم زدن در طول 

 بكند. ی ناهار كار  یبرا
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 . زدیقدم م همچناند ی.  سرا برداشت یانه گوش نا از آشپزخیمب.  تلفن زنگ زد

 گفت:د یس هرا گذاشت و ب ینا بعد از چند لحظه گوش یمب

.  گردمیروم و برمیم یك ساعتی.  از مدرسه زنگ زدند.  ر افتادمیآخرش گ

 انشاء.  نسوزد، گاز باش یرو  یمواظب غذا
ا

 گردم و با عجله رفت.یزود برم الل
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٧ 
اش الهقالب افكار هزار س.  كردیهنوز هم به كتاب و مطالب آن فكر م دیس

.  تا از هم بپاشد بگذاردا یم كند یدانست آن را ترمینم.  شكاف برداشته بود

حاشا كردن .  كردن بود ر برفیسر ز .  وغ گفتن به خودش بودم آن در یترم

ست و یبه عالم اطرافش نگر .  دیدیبود كه با چشم ظاهر هم م ییزهایچ ۀهم

از درون خاك سر برآورده  یقیچه حقا.  ز دگرگون شدهید كه چگونه همه چید

نك یاو ا.  ون آن سرچشمه گرفتهر ن و دیكه از زم یو چه اختراعات و اكتشافات

ان ین اخبار خود را بیامت است و زمیروز قبارۀ  برد كه دریم یپ یاتیآ یمعن هب

شود ین كشف میاز درون زم ی گر یپس از د یكیكه  یامهیمعادن عظ.  كندیم

كه با كمك علم  یاهان و درختانیگ.  سازدیگون منوع بشر را دگر  یو زندگ

كه  یمیعظ یهابرج . اندتازه از درون خاك سر برآورده یهاشکل ك بهیژنت

 یهاابانیو خ یارتباط یهاراه . ندیسایشه در خاك دارند و سر بر آسمان میر 

كه با سرعت سرسام آور  ییهالیچند طبقه و اتومب یهال و پلیض و طو یعر 

شب همه جا را مثل  یكیتار  كه در ینوران یهاچراغ.  در حال حركتند در آن

وم ی» ین با تمام وجود معنیر در زمیین همه تغیاز ا …اند و روز روشن كرده

نها یهمه ا ،بدون شك.  دیدیرا به چشم ظاهر م «ر االرضیتبدل االرض غ

 ن روز موعود بود.دیرسنشانه فرا 

در .  را برداشت تا ادامه كتاب را بخواندس همسرش ینو نشست و دفتر دست

 شان.یقبل و ظهور ا یایصفحه نوشته بود: تفكر در انبۀ یحاش

ار آسان یشه شود، كار بسیاند شانیقبل و ظهور ا یایدر انب ی اگر قدر "

ز یانگبندگان شگفت یبراكه  ی گر از گفتار و كردار یكه د یطور ه ب، گردد

ها و موانع را به آتش درخت عرفان پرده مانند و همهیاز حق باز نم.  است
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 ".ابندیه زنند و راحت ینان تكیبسوزانند و بر تخت آرامش و اطم

 
ً
  یاز كودك ،كتاب بود ببزرگ و صاح یایكه از انب موس ی بن عمران مثال

ً
ظاهرا

 ی روز .  او بزرگ شده بود یفرعون نشو و نما نموده و از طعام و غذا ۀدر خان

از آن دو  یكی.  به زد و خورد مشغول بودندباهم  دو نفر.  گذشتیدر بازار م

ه ب یارا با ضربه ی گر یبرخاست و د ی ار یبه  یموس .  كمك خواست یاز موس 

ه كه ب دیرسغام یپ یخبر قتل در شهر منتشر شد و به موس .  دیقتل رسان

.  گرفتم به ترك شهر یترس بر او غلبه نمود و تصم.  ترا خواهند كشت یزود

آنگاه كه .  ب مشهور استین و خدمت شعین مدیان سفر او به سرزمداست

 یوارد شد و تجل ،نایس یصحرا یعنیمباركه  ی، به وادنمودبازگشت  آهنگ

ت خلق شد تا یپس مأمور به هدا.  مشاهده فرمود یرا در آن درخت نوران یاله

.  دیوارد نما یروح و هد یدلفزا یبه صحرا ی ابان نفس و هو یمردم را از ب

ان نمود، فرعون زبان به یت خود را بیچون در منزل فرعون وارد شد و مأمور 

؟  یو از كافران شد یكه قتل نفس نمود یا تو نبودیگشود و گفت: آ یادبیب

اما خداوند به من .  م و فرار نمودمدیرسن كردم و تی، چنی گفت: آر  یموس 

 .ن قرار دادهیده و مرا از مرسلیت شما را بخشیفرمان هدا

كه قتل نموده و خود  یكس .  شه نمایاند و امتحانات او یاله یهاحال در فتنه

نموده  یفرعون زندگ ۀز در خانیا كمتر نیسال  ید و س ینمایاو اعتراف بر ظلم م

 از غذا
ً
بندگان  ن  یاو را از ب كمرتبهی ،افته و بزرگ شدهیت یاو ترب یو ظاهرا

ا خداوند مقتدر، قادر نبود یآ.  دیمات اهل عالم فر یند و مأمور به هدایبرگز 

ن مردم معروف نباشد که یرا از قتل باز دارد تا به نام قاتل در ب یكه موس 

 مردمان از او گردد؟ یسبب وحشت شود و علت دور 

اگر در زمان حضرت "با خود فكر كرد .  دفتر را بست و به فكر فرو رفت دیس

فرعون بزرگ شده و خانۀ كه در  یردم؟  آوردمیان ممیا ا به اویبودم، آ یموس 
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بعد از .  زه هم گذاشته بودندیسرش جا یبرابعد آدم كشته و فرار كرده، البد 

ت خلق ی، مأمور به هداخداوند ی ن سال بازگردد و ادعا كند كه از سو یچند

 "شده!

بلند گفت:  یرا بست و انصاف را مقابل چشم آورد و با صدا شیهاچشم

 ول كنم!توانستم قبیهرگز نم

 یبرا.  افتیخود وحشت كند، آرامش  لود  كفرآ ن كلمات  یآنكه از ا یجاه ب

ت ینك با تمام وجود اعتراف به حقانیاو ا.  گفتین بار به خودش راست میاول

ش در یهزار سال پ كه اگر در سهیحال در ،كردیو رسالت او م یحضرت موس 

و  یس ید اگر حضرت عیبا خود گفت: شا.  ن كندیتوانست چنیمصر بود، نم

دحضرت  نداده  یت حضرت موس یم شهادت به حقانیات قرآن كر یو آ محما

 :دفتر را گشود تا ادامه آن را بخواند!  یعجب امتحان؟  آنوقت چه …بود، 

از او صادر  یآنكه عمل ناپسندید بیفهم یم مشاهده نما كه وقتیدر حالت مر 

بعد از !  به او دست داد یچه حال، د، باردار شدهیاو را لس نما یشود و احد

: آسمان ناله نمود و گفت ی ، به سو یبدنام وه و ترس  اند از شدت یس یتولد ع

از  یعنی ،رفتمیادها میشه از یهم یبراو  نیش از ایكاش مرده بودم پ یا”

توانست یمردم چه م بهم ید كه مر یآخر تفكر نمائ ."بودمیفراموش شدگان م

 توان گفت كه ازیاو معلوم نباشد، چگونه مكه پدر  یطفل؟  دیبگو 

توانست یچگونه م؟  رفتیپذیحرفش را م یچه كس ؟  افتهیتولد  سلُقُد اروح

تا چشم .  طفل را برداشت و به منزل بازگشت؟  نكرده ییثابت كند كه خطا

بود و نه  یرون، نه پدر تو مرد بدها خواهر یا"تاد گفتند: فمردم بر او ا

مردمان چه  یاز جفا سوختهدل آن داند كه بریفقط خدا م  !"مادرت بدكار

 .  وارد آمد

 در ،دیایب ی ر تدخ.  ش را بست و خود را در آن روزگار تصور كردیهاچشم دیس
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 …د آمده یپد سلُقُد اروح ن طفل ازید ایدر آغوش دارد و بگو  یكه نوزاد یحال

 توانستم باور كنم!یبا خود گفت: هرگز نم

معروف بود،  ی پدر یبه ب قوم ان  یمن جوهر روح كه در ، هماشتهاز همه گذو 

.  ن قرار فرمودیخود بر اهل آسمان و زم حجتد و یبخش ی غمبر یاو را پ

خداوند در مورد مظاهر مقدسه با افكار و  ارادۀد كه چقدر یمشاهده فرمائ

االت و اوهام و تصورات بندگان متفاوت است و امر آنها مخالف نفس و یخ

به  ،ی آگاه شو  ن اسراریا براگر .  دو شیزدان ظاهر می ی مردمان از سو  یهوا

 .ینیب یكیپروردگار را با كردار او  یهاو گفته یابیاطالعمقصود آن نگار 

تار و پود افكارش از هم .  دیچیپد یس زدر مغ ی ز یافتن چکش یصدا 

د یدتصورات او پ ۀتر از قبل در قالب هزار سالقیعم یخت و شكافیگسیم

به ذهنش قت یاز نور حق ی پرتو  ،اهیم و سیضخ ۀن پردیاز پشت ا.  آمدیم

ح یم و مسیكه در چشم نوح، ابراه ینور .  كه دلش با آن آشنا بود ینور .  دیتاب

نا در یمبرا كه ادامه آنچه  ،كنده از شوق آ یبا دل.  ده بودیب دیبر فراز صل

 دفترش نوشته بود، خواند:

 ۀمثل آنچه دربار  یامور  ،ن زمانیاگر در ا که ه نمابرادر، مالحظ یحال ا

قسم به پروردگار كه ؟  چه خواهند نمود ،، ظاهر شودیدیشن یس یو ع یموس 

دهند یكجا گوش م.  ندیگفت و شنود، حكم بر كفر دهند و امر به قتل نمایب

  یس یكه گفته شود ع
َ
از جانب  یا موس یظاهر شده و  الُقُدسروح س  َف از ن

نرود كه  یبه گوش احد ی اگر صدهزار خروش برآر .  أمور گشتهكردگار م

 یندا ،د در كوه طور یتوح از درخت   یا قاتلیبه رسالت مبعوث شده و  ی پدر یب

 انا  یان"
ا

 …بندگان آورده یبرارا ام ین پیده و ایشن" الل

ها از پشت پرده ،از آن یكاند كه پرتو   ینور .  دتر شدیشكافتن شد یصدا

را بر  یبیغ یاز معان یدیجد یدرها تابان شد و ی شتر یب با شدت ،ان بودینما
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و اشك  دیسرشار گرد زائدالوصفی یاز شاد شدل و جان.  او گشود یرو 

گر ید.  اشك به خواندن ادامه داد ۀپرد از پشت  .  شد ی دگانش جار یشوق از د

خلقت  کلهماهنگ با  یمیعظ یبلكه سمفون ،خواندیماو كلمات نبود كه ن یا

به رقص  یبدن او با آهنگ هست یحال نواختن بود و تمام اعضاء و اجزا در

 آمده بود:

مرور  یاز صبح صمدان یروحان رایحۀ دیرسن مقام یان که به ای، باکبرهللا

جان را  ،د و اشارتشیوز  یزالیال  یسبانۀ یمداز  یصبحگاه ینمود و صبا

مبسوط نمود و  یدیط جدبسا.  ازهاندیب ید و روح را فتوحیتازه بخش بشارت  

  یب ار  یکران از آن یب شماربی ارمغان  
فش یلط نشان آورد که خلعت ذکر از قدا

 یمعان رمز   ،لفظیب.  رش بس کوتاهیان از قامت منیب قاصر است و رداء   یبس 

شاخسار هجر و  یهاد و بلبلیگو یان میتب اسرار   ،لسان ید و بینمایکشف م

 یو رمز دلدادگ یآموزد و قاعده و رسوم عشق و عاشقیفراق را ناله و افغان م

 ینمایم میتعل
ُ
  رضوان   ع  یبد یهالد و گ

ُ
 و آداب   ی دلبر  رب و وصال را رسم  ق

بخشد و یعشق م ستان  بُ  ق  یق بر شقایحقا د و اسرار  ینماین میتلق ی گر عشوه

اقعُ  ق آن را در صدر  یرموز و رقا ق  یدقا
ا
ت یعنا ،یمسبه ق  .  گذاردیعه میود ،ش

 قطره را امواج  .  درَ بَ یت حسرت میبه غا الُقُدسروح ن ساعت فرموده کهیدر ا

ه را طراز   ی بحر  ه دیرس یالطاف به مقام.  ت نمودهیعنا یدیخورش داده و ذرا

اش در مقابل  نافۀ  که ُجَعل قصد    آفتاب َم  مشک نموده و خفا
َ
 ق

ُ
.  دهیز را گ

 مبعوث نموده و جاهالن را بر صدر  ات از قبور جسد یح ۀمردگان را به نفخ

به  یو عالم هست.  ن نمودهیمع محل ،عدل لم منزل داده و ظالان را بر فراز  ع  

 یدر خاکدان تراب یبیت غین عنایاثر ا یتا ک ات حامله گشتهین عنایع ایجم

  از پا افتاده را به کوثر زالل   ظاهر شود و تشنگان  
َ
د و گمگشتگان محبوب رسان

معشوق فائز گرداند و در  یرادق قرب و هسترا به ُس  یستیو ن ُبعد یصحرا
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هیقلوب که ا ارض   نفوس که  اض  ید و از ر ینبات نماا   قدس یهان حبا

حبا  ینایعشق در س ۀچنان سدر  ، نهی بار .  بشکفد یبیق غیحقا یهاقیشقا

ن یعطش ا.  ردیا اتمام پذیان افسرده گردد و یب یهاشده که به آب مشتعل

پس .  ندیمقرا نگز  ،اری یرو  جز در نار   ی ن سمندر نار یا بحور ننشاند و احوت ر 

ن حکمت بر افروز و به زجاج قلب به ُدْه  برادر، سراج روح را در مشکات یا

َفس عقل حفظش نما تا
َ
انفس مشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز  یهان

 ...ندارد
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٨ 
، دیس، خانه را پر کرده بود و برشته یغذا ی نا به خانه برگشت، بو یمب یوقت

نا را یسالم مب یحت.  ره شده بودیپنجره خ ی سو  غرق در افکار  خود به آن

.  همسرش آمد ی سو ه ر غذا را خاموش کرد و بیز شعلۀ نا یمب.  دینشن

 لمقاب.  دیرساما نپ.  بپرسد ی ز یخواست چ.  س بودیخد یس ۀر یخ یچشمها

نکه یمثل ا.  ش داغ بودیهادست . نشست و دست او را در دست گرفتد یس

 خود آمد.ه ناگهان بد ی.  ستب داشت

 !یدم كه برگشتینفهم؟  یآمد یتو ک، اوه-

 .ره ماند..یو باز نگاهش به او خ

نا همچنان یمب.  نگفت ی ز یچد یس اام.  نا منتظر شد تا خودش حرف بزندیمب

و  یكه شوخ یبعد با لحن.  فشردیش میهمسرش را در دست خو  یهادست

 خته بود، گفت:یمحبت به هم آم

 م.یوگرنه ناهار نداشت.  مدیرسخوب شد به موقع 

هم برخاست و د ی.  سو از جا بلند شد.  م ناهارینا گفت: بر یمب.  نزد یحرف دیس

.  آمدیرون میب یزدگاز حالت بهت کمکم.  پشت سر او به آشپزخانه رفت

تا او غذا را آماده .  ددن سفره کمک کنیعادت داشت که به همسرش در چ

 غذا را سر سفره آورد. یهاید و چاشنیکرد، قاشق و بشقاب را چ

هم نشست و د ی.  سز نشستیل گذاشت و سر میاص یقینا نوار موسیمب

 مشغول غذا خوردن شدند.

 خواند:ینوار م

 رو چهره به چهره رو به    تو افتدم نظره گر ب

 به مونکته به نکته مو    شرح دهم غم تو را



62 

 

رون آمده یاز آن حالت بد یس ،ناهار تمام شد یوقت.  زدندیحرف نم چ كدامیه

نا یمب.  که در چهره و چشمش ظاهر بود، سابقه نداشت یو نشاط یشاد.  بود

 ؟یحرف بزن یخواهی: هنوز هم نمدیرسپ

 م.یزنیبا لبخند گفت: البته، حرف م دیس

از کتاب به او دست  یبخش  ندن  که هنگام خوا یو از افکار و احساسات روحان

 .  نا سراپا گوش بودیمب.  داده بود، سخن گفت

از  یزدانیم صبح یو نس یخوش رحمان ی بو »که م دیرسن قسمت یبه ا یوقت-

خود را « دیان بخشیپاید و اشارت آن جان را بشارت بیوز  یجاودان یشهر سبا

ش را بر سر یخو شهر علم گذشتم و  یهااز دروازه.  افتمی یدیدر عالم جد

.  آشکار و پنهان در آن گسترده شده بود یهاافتم که تمام نعمتی یاسفره

درخت عشق نشسته بودند و آواز  یهادم که هزاران بلبل بر شاخهید یگلستان

آموزند و یم ییدم که رسم عشوه و دلرباید ییهاگل.  دادندیسر م یدلدادگ

مرا احاطه کرده بود که  ی و سرور  یادچنان ش.  رندیگیقت فرا میرمز و راز حق

محبت پروردگار درون آن  یدهایباز شده و مروار  یام چون صدفنهیا سیگو 

ام دوچندان یافزود و هر آن شادیهر لحظه بر ذوق و شوقم م.  ردیگیم یجا

 .شدیم

نا هم نتوانست یمب.  ر شدیل اشک از چشمش سراز ید و سیبغضش ترکد یس

 یچشمها.  از جا برخاست و به سراغ دفتر رفت.  ردیجلو احساساتش را بگ

دفتر را .  س خود را از اشک پاک کرد و برگشت و مقابل همسرش نشستیخ

 گشود و خواند:

سم .  بردیت، حسرت میبغا الُقُدسروح ن ساعت فرموده کهیت در ایعنا یبه ق 

ه را طراز خورش ی قطره را امواج  بحر  لطاف به ا.  ت نمودهیعنا یدیداده و ذرا

  ۀه كه ُجَعل قصد نافدیرس یمقام
ُ
ر مشك نموده و خ

َ
اش در مقابل آفتاب َمق فا
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ز 
ُ
 ده...یگ

 گفت:د ی.  سنا از خواندن بازماندیمب

در مقابل  یائیدنکرده و چه یر میس یسنده در چه عوالمیدانم نو یمن نم

 ان بوده...یچشمش نما

نهفته و پنهان است که با گر ین عالم، هزاران عالم دینا گفت: در نفس  ایمب

آن عوالم  یت او، درهایا با فضل و عنای، دهدمیکه خداوند به ما  ییدهایکل

 .شودمیما باز  یبه رو 

ت یخداوند هرکس را بخواهد، هدا د:یفرماین میدر كتاب مبگفت:  دیس

 است. یشرط اصل ،خداوندارادۀ رسد که ینظر مه ب.  کندمی

آن را دارم  ییمن توانا.  ار دادهیداوند به ما قوۀ اختخ یول!  نا گفت: البتهیمب

 .خواهدیكه خدا مرم یقرار گ یکسانزمرۀ ر که د

 ؟یچطور -

 ت شوم.یمن بخواهم که هدا یوقت-

 جاد کنم؟یو خواستن را در خودم ا یین توانایتوانم ایمن چگونه م، خوب-

مان یراه ا که قدم در "آنان ن بود:یقدم اول ا یعنین قسمت کتاب، یاول-

د خود را از آنچه تعلق به عالم خاک یند، بااقانیجام ا یایو جو  گذارندمی

اند و ذهنشان را دهیشن تاکنون شان را از آنچه یهاگوش یعنیزه کنند یدارد، پاک

 "ا...یده و قلبشان را از عالقه به دنیفایاز تصور و اوهام ب

 فکر کرد و بعد گفت: یالحظه دیس

 یام از بادهاشهیاند را که در قلبم روشن شده، با عقل ومن چراغ روح 

 .راهم باشد یکنم تا نور آن، روشنیکننده حفظ مخاموش

 را در دست گرفت، سپس گفت: د یس یزد و دستها ینا لبخندیمب

 ن راه همراه تو خواهم بود.یمشتاقانه در ا
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 م.یرا بخوان اشادامه گفت: پس دیس

ماه و  یکیح، از تار یمس نشانه که هنگام بازگشت   همه عالمات و بعد از آن-

ل آمده بود، از ین و تنگ شدن عالم، در انجیبر زم هاختن ستارهید و ر یخورش

ابن االنسان  ةنئذ تظهر عالمی"ح :گر در آسمان سخن رفته استیدنشانۀ ک ی

احکام  ک شد و ستارگان  یتار  یاله معارف   د  یبعد از آنکه خورش السماء" یف

 یهات به ظلمت مبتال شد و نشانهیلم و هداع   خت و ماه  ین ر یبر زم سابق

ل یتبد یبه شام ضاللت و گمراه ین رفت و صبح راستیاز ب ی ت و رستگار یهدا

 .  شودیپسر انسان در آسمان ظاهر م شد، عالمت  

 شود که نشانه ظهور موعود است؟یظاهر م یاستاره ی ظاهر  در آسمان   یعنی-

 .  آوردیم یما شواهد یهر و هم باطن؛ کتاب براظا هم آسمان  -
ً
قبل از مثال

ر ید و کاهنان را فراخواند تا تعبید یم، نمرود خوابیظهور حضرت ابراه

در آسمان طالع شده و خبر از آمدن شخص  یاگفتند که ستاره.  ندینما

د در آسمان یز، کاهنان از ظهور ستارۀ جدین یدر زمان موس .  دهدیم یبزرگ

ن یز در بین ی، شخص ی همزمان با ظهور ستاره در آسمان ظاهر .  دادند خبر

 نمود.یرش میداد و قوم را آمادۀ پذید میمردم خبر از ظهور جد

و در  که از آن ستاره آگاه شدند یرانیا ح و چندیگفت: داستان ستارۀ مس دیس

را  خود یایها، به محل موعود شتافتند تا هنگام تولد موعود، هدانشانه یپ

 ند، معروف است.یم نمایتقد

د، در یدار گردین ستاره پدیا ی در آسمان ظاهر  یكه وقت یدانیا مینا گفت: آیمب

داد که یمردم را بشارت م یچه كس  یآسمان علم و معان یعنیآسمان باطن 

 گردد؟یهود ظاهر میرسد و پادشاه یفرا م یزوده ملکوت آسمان ب

دان ییحی  ؟!یمعما

 :فرمایدمی یروم یگفت: مال  دی.  سدرست است
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 نجم او در چرخ گردد منتجم  د در رحمیمبر که درآیهر پ  

در آسمان ظاهر شد، چهار نفر  ی ستارۀ ظاهر  کههنگامیدر دور اسالم هم 

روزبه که بعدها .  دادندیم محمدیبشارت به ظهور جمال  ی گر یبعد از د یکی

چون زمان .  دیرس معروف شد، به حضور هر چهار نفر یبه سلمان فارس 

فرستاد تا نوبت به چهارم یم ی گر ی، او روزبه را به نزد ددیرسیک می وفات هر

من به  روزبه بعد از کفن و دفن   یدر بستر مرگ فرمود: ا یر الهیآن بش.  دیرس

دن حجاز برو که شمس یسرزم د ید و خورشینمایآنجا اشراق م در یمحما

 دار او.یژده باد تو را به دم.  تابدیقت از آنجا به عالم میحق

ادامۀ دفتر را برداشت تا د ی.  سنا برخاست تا جواب بدهدیمب.  تلفن زنگ زد

 .  مطلب را بخواند

از جمالت عالمت  یبا رنگ قرمز نوشته شده بود و کنار بعض  یقسمت بعد

ز و یبا خط ر  یدفتر مطالبۀ یحاشمقابل هر عالمت سئوال در .  سئوال بود

 .  خوردیچشم م ناخوانا به

نا یمب؟  بود ی: کدیرسبا نگاه پد ی.  سز برگشتیرا گذاشت و سر م ینا گوش یمب

 گفت:

د ی.  سمیامشب منزلشان دعوت.  کرد كه امروز دوشنبه است یادآور یعمو زن 

نا یمب.  اج به استراحت دارمیخاست، گفت: من احتیکه از جا برم یدر حال

 نطور.یزد و گفت: من هم هم یلبخند
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٩ 
 یروح محبت.  گفتند یگرم آمد  خوش نایو مبد یس به اشخانواده عمو محمود و

ن هم ینازن.  آوردیشه آن دو را به شوق می، هموجود داشتن خانواده یکه در ا

از د ی.  سکتاب و درس و مدرسه را کنار گذاشته بود تا در جمع آنها باشد

 ز، یم یکاغذ نوشته شده رو دستۀ قان و یدن کتاب اید
ً
او .  تعجب نکرداصال

بار کتاب را خوانده و  کیش از یدانست که عمو محمود در طول هفته بیم

ه ن تعجب کرد که زنگ خانه بیاو از ا.  اوست مطالعۀها حاصل ن نوشتهیا

او در حوزه .  وارد شد یبا لباس رسم عموزن احمد برادر  یصدا درآمد و دائ

 یسالم و احوالپرس .  و عمامه بر تن داشتشتر اوقات عبا یکرد و بیل میتحص

کنار رون آورد و یش را بیخ عبایش.  را کم نکردد یس یهم نگران یمیگرم و صم

در د ی.  سدیرسنهاد و از حال او پد یس ی زانو  یدستش را رو .  نشست سید

دانست که یاو م.  کردیداد، به مطالب کتاب فکر میکه جوابش را م یحال

بلند عمومحمود  یصدا.  ستین یر جمع امشب تصادفخ احمد دیحضور ش

 توجه همه را به خود جلب کرد.

 مان بگو.یبرا هااز تازه ؛نا جانیخوب، مب-

 و محترمانه گفت: یمید و با لحن صمینا خندیمب

 اشاره کرد.د یس بهو با چشم و ابرو .  تازۀ تازه نزد آقاست

را در  کرد، خودیقا را ادا مکلمۀ آ کههنگامیهمسرش و لحن او اشارۀ از  دیس

ش زنده شد و او را یبراظهر  ند  یار خوشایحالت بس یلحظات یبرا.  افتیاوج 

 كرد... یشاد یایغرق در 

 د.یمان بگوئیبرا هاپس شما از تازه-

 .  را به خود آوردد ید سعمو محمو  یصدا
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 ست.ینا چیمنظور مب دانمنمی؟  تازه!  گفت: تازه؟

ز برداشت و گفت: یم یها را از رو ادداشتیکتاب و محمود خم شد و  عمو

 م.ید، من بگو ییگو ینم ی ز یاگر شما چ

 یاو به آرام.  اختاند خ احمدیبه ش ینگاه.  دن کردیشروع به طپد یس بقل

هر دو به هم .  کرد یتالقباهم  نگاهشان.  ن شودیر یتا ش زدیم به همرا  چایش

 .  تندتر شدد یس بطپش قل.  لبخند زدند

 عمو محمود گفت:

بار  هر.  ادداشت کردمینها را یچهار بار کتاب را خواندم و ا ،در طول هفته-

اگر .  نبرده بودم یم که بار قبل به آن پدیرس یاق تازهیکه خواندم به حقا

همه ساکت بودند و .  خواهد داشت یگم تاز ی، باز براگر هم بخوانمیچهل بار د

ها موج اق در چهرهیاشت.  اضران نگاه کردح یکیکبه د ی.  سکردندیگوش م

محمود در  ینند حاجیصبرانه منتظرند تا ببیب یکه همگ دیرسیبه نظر م.  زدیم

 هنمود کیتفاوت میاحمد چنان ب خیان شین میدر ا.  افتهی چیزهاییکتاب چه 

ره شده بود و یخ یابه نقطه.  کندیر میس ی گر ید یایفکر کرد در دند یس

 د.ینوشیم جرعهجرعه را چایش

 ر و رو کرد و گفت:یش را ز یعمو محمود کاغذها

ار خالصه یو بس یصورت کله ن موارد را بی، ایاصفحه 199 ن کتاب  یدر ا-

 ام:ست کردهیل

به او ممکن  یشناخت است و دسترس  غیرقابلکه  یاگانهی وجود خداوند 

بر .  است یابد و یازل.  است یهمۀ ظهورات اله مشاءكه  یخداوند؛ ستین

 .  آگاه، در همه جا حاضر و مقتدر و توانا است زیهمه چ

 :امکردهادداشت ین موارد را یامبران ایپبارۀ و در 

خداوند  ی از سو  به حالکه تا  یامبرانین تمام مظاهر و پیو وحدت ب یگانگی
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ات و یکسان و آیآنها  یم اساس یاست و تعال یت آنان عمومیاند؛ مأمور آمده

اند مقام دو مقام یآنها دارا همۀ است؛ و یات و کتابشان مقدس و متعالانیب

قبل، مانع بزرگ  ن  یان دیشوایپت یاکثر  و غلفت   یطلب؛ جاهیو مقام اله ی بشر 

آن جاهالن  معروف به  ی خبر یو ب ید است؛ نادانیامبر جدیمردم در شناخت پ

ظهور بعد، بارۀ ر د یآسمان یهاکتاب ات و اشاراتیآ یقیحق یعلم، از معان

روان یو پ ین و زجر و حبس و قتل فرستادگان الهیر و توهیب و تحقیباعث تكذ

شه مرموز و یدهد همید را بشارت میامبر جدیكه ظهور پ یاتیآ.  شودیآنان م

د و یگشاین رموز را میا کتاْب .  گرددیده بوده و اسباب امتحان بندگان میچیپ

 ،لیم و انجیژه از قرآن کر یو ه ها و بگر کتابید از.  دهدیاسرار آن را شرح م

عقل  ،ن اسراریفهم ا یخواهد که برایآورد و از خواننده میوسته شاهد میپ

 یتفکر کند؛ پاک یمعان قت  یرد و در حقیکار گه است ب یخود را که نعمت اله

ن و یکند؛ شهادت حضرت امام حسید مید و ائمه را تمجییم باکره را تأیمر 

امت و روز جزا و یرجعت و ق.  دینمایل میاو را تجل یم روحانیعظمقام 

 یقیهر سالک حق یبرا ی ط الزم و ضرور یدهد و شرایح مین را توضییالنبخاتم

چ یع است که من در هیو بد تازه ی قدر ه مطالب هم ب یبعض .  شماردیرا برم

 ن نخوانده بودم.یش از ایپ یکتاب

به  ی گر ید یچ صدایاخت، هاندین میطنخانه  یعمو که در فضا یبجز صدا

اش در چهره یقبل یتفاوتیاز آن ب.  ستیخ نگر یبه شد ی.  سدیرسیگوش نم

تر آرامد یب سطپش قل.  ق و متفکرانه بودیاكنون نگاهش عم.  نبود ینشان

 شد.

 عمو محمود ادامه داد:

در مقابل چشم  یک شهر روحانیاز  ییاز کتاب، ناگهان نما یدر بخش -

ف یبا و لطیز  ی قدر ه ن شهر بیا.  ر استینظیشود که بیدار میاننده پدخو 
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گر یابد و دیدست  یش ابدیف شده كه هركس به آن وارد شود، به آسایتوص

 از کتاب را ییهاقسمت میدوارم امشب بتوانیام.  هرگز قصد خروج نكند

 .  میبخوانباهم 

به .  ن نگاه کردیضر حا یکیکبه چهره د ی.  سنزد یگر حرفیمحمود د یحاج

ن ینازن.  همه در فکر بودند.  دیبگو  ی ز یخواهد چینم کسهیچآمد که ینظر م

 شد، سکوت را شکست و گفت:ین گفتگو مین بار وارد ایاول یکه برا

در .  از کتاب را بخوانم ییهاافتم كه قسمتین چند روز، من فرصت یدر ا-

که دربارۀ نوحه و نالۀ مردم است و  شودیم ل نقلیاز انج یانیاز کتاب، ب ییجا

کتاب به .  دیآینند که سوار بر ابر، از آسمان میبیپس از آن، پسر انسان را م

د و ماه و یك شدن آن خورشیه، تار ین ناله و گر یل اید که دلیگو یما م

كه  یشمس اله یعنی.  میآن صحبت كردبارۀ ن در یش از ایاست كه پ یستارگان

و ستارگان حکمت  یمعارف اله یعنی یقیلم حقع   ر  مظهر امر است و قم

؛ و بعد، پسر انسان که همان طلعت موعود و جمال معبود است از یزدانی

، یم که از نظر علمیدانیامروزه م.  که سوار بر ابر استید در حالیآیآسمان م

و .  داشته باشد ی ظاهر  یمعن تواندنمیسوار بر ابر،  همآن ،آمدن از آسمان

شناساند، یل بود و کتاب او را به ما میکه موعود انج یم که آن کس یدانیم باز

و مفهوم  آمدن از آسمان و بر ابر سوار بودن را .  اء استیحضرت خاتم انب

 ن است که...یفهمم ایکه من نم ی ز یچ.  کندیان میب یکتاب به خوب

 ن را قطع کرد و گفت:یعجوالنه حرف نازن دیس

 دهد؟یدربارۀ ابر و آسمان م یحیکتاب چه توض-

 یخود شده بود با لحن یكه متوجه خطاد ی.  ساو برگشت ی به سو  هانگاههمۀ 

 پوزش طلبانه گفت:

 !  دیآیکه آدم به شوق م کندمیان یوا مطالب را بین آنقدر شینازن-
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 د.یلبخند عمو محمود به او آرامش بخش

 از آسمان   یو مظهر ربان ید که آن جمال الهیگو ین گفت: کتاب به ما مینازن

جهت باال  یعنیآسمان .  دیفرمایظهور م ی کل بشر یدر ه یزدانیت و ارادۀ یمش

ن مظاهر مقدسه از یا قت  یکه حق یجائ یعنی.  است یاز عالم اله ی که رمز 

مبارک از بطن مادر زاده  ین وجودهایاگرچه همۀ ا.  شودیآنجا ظاهر م

ن یاند و اگرچه بر زمآمده یامر الهقت از آسمان یشوند، اما در حقیم

ن بندگان راه یکه ب یدر حال.  انده زدهیتک یگاه معانین جایباالتر بر ساکنند، 

 ی، در هواهستندمانند آنها  ین مظاهر الهیكه اکنند یروند و مردم گمان میم

پر و بال به یرند و بین روح سایحرکت  پا در سرزمیب.  زدان در پروازندیقرب 

َفس .  ندیقدس رحمن عروج فرما یهافضا
َ
 ی، مشرق و مغرب را طیدر هر ن

ن است که یا.  ندیر نمایآشکار و پنهان را س یهاعالم یكنند و در هر آن

 .  شودید از آسمان نازل میفرمایم

 یمختلف به معان یدر جاها یانات الهیا سماء در بیآسمان کلمۀ نا گفت: یمب

 .  مختلف آمده
ً
 ،ت، آسمان اراده، آسمان عرفانیمر، آسمان مشآسمان ا مثال

 .  آسمان پنهان قان، آسمان ظهور ویآسمان ا
ً
َماء   یَو ف  »: فرمایدمی مثال السَّ

ْم َو 
ُ
ك
ُ
ْزق وَعُدوَن  ر 

ُ
روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده ) 1«َما ت

 .رویدمین یبندگان از زم ی که رزق و روز  یحال در( شودمی

 مود گفت:عمو مح

ن یکه ا یدر حال.  (شودیاز آسمان نازل م هانام) ا "االسماء تنزل من السماء"ی-

 گذارند...ینوزادشان نام م یپدر و مادر هستند که بر رو 

محمود را قطع  یخ احمد که از اول مجلس ساکت نشسته بود، سخن حاجیش

 کرد و گفت:
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م که یوع صحبت کردن موضیش هم راجع به ایپ یهاشب ما، یجناب حاج-

ر یان کند که در تفسیب یلیث، تأو یات و احادیتواند از آیم یچگونه شخص 

د و یایب ینکه کس یمثل ا.  امده باشدین ن عالمهیو مجتهد از علما یکهیچ

ر آنقدر تازه و بدع ین تعبین و چنان بوده و ایات چنیاز آ یقید مقصود حقیبگو 

پس .  افته استیآن دست ن یقیحق یبه معن تاکنون  کسهیچا یباشد که گو 

 ؟  گذردیهوده مین عمر ما در محضر علما بیا استغفرهللا

 ی ز یانگفتنه خ باز شود و قصدیك آن نگران شد كه اگر باب اعتراض شی دیس

 انجامد.یداشته باشد، كار به كجا م

 محمود جواب داد: یحاج

آن در  ه است که سرا ح و رمز و اشار یسرشار از تلو  یات ربانیو آ یکلمات اله

نه را از غبار ین آین است که من و شما ایشرطش ا.  شودیقلب آشکار منۀ یآ

 نیتر رهیت . میواقف شو  یقیم تا بر اسرار علم حقیف گردانیپاک و لط ،غرض

د یدر قدم اول با!  علم استگردد، یمقت یدن حقیكه مانع فهم یاپرده

به م تا یانقطاع بسوزانشعلۀ با  ،ن مردم معروف استیکه ب یعلم یهاپرده

 .  میبرس یقیعلم حق یصبح نوران

.  ابدیان شد، بیكه ب را ین دو علمیكرد كه در افكار خود، تفاوت ا ی، سعدیس

 آسان كرد. محمود كار او را یحاج سخن  ادامۀ 

از الهامات سلطان  یاول.  یطانیو علم ش یعلم اله ،علم بر دو گونه است

 .  یاالت و اوهام نفوس ظلمانیاز خ ید و دومشو یظاهر م یقیحق
ا
م علم معل

  است ی حضرت بار  یاله
ا
 ا  ».  ینفسان یهاوسوسه یطانیم علم شو معل

ا
 قوا ت

ا
 الل

 عَ ی
ا
 مکم ل

ا
 یاز علم اله( دهدیم مید و خداوند به شما تعلیز یاز خدا به پره) 1«الل

 یهاوهیم.  ستا یطانیاز علم ش یحاك "العلم حجاب االکبر"كند و یت میحكا
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ن درخت یا یهاوهیزدان است و میصبر و شوق و عرفان و محبت  یکیآن

جهان  ،نور آن علم.  است و زهر هالهل و سم قاتل ینی، غرور و خودبیطانیش

عالم را  ین علوم ظلمانیو غبار ا د و دل و جان را به جانان رساندیرا روشن نما

 .ده..ینبخش یده و جز نفرت حاصلکشان ینابود نموده و به ورطۀره و تار یت

طور  نیرا ا اوهرگز .  محمود مبهوت شده بود یمنۀ سخنان حاجیاز ه دیس

اش نهیدر س هاسال آنچه را که سابق،طلبۀ آمد که ینظر مه ب.  ده بودیند

که هرگز به زبان  ییهاحرف.  ختیر یرون میکباره بیپنهان کرده بود، به 

حوزۀ که باعث شده بود  گفتمیسخن  یلیاز دال  قت اویدر حق.  اورده بودین

 .قت بگرددیدنبال حق هب ی گر ید یه را رها کند و در جایعلم

  ن گفت: ینازن

بَود غ
َ
 یس  شقیس  ابلیتلب ،یمابق یر  علم  عاشقیعلم ن

 اش را باز کرد و خواند.نا دفترچهیمب.  ستینا نگر یبه مب دیس

 هشده پاک نمود و قلب را از هم دهیع آنچه شنید صدر را از جمیپس با»

اسرار علوم نۀ یخز شود و  یبیتعلقات مقدس فرمود تا محل ادراک الهامات غ

 ییق روشن  عرفان و شناسایسالک در طر  دیفرماین است که میا.  گردد یربان

مگر آنکه دستانش را از  دیرسنخواهد  یو وطن واقع یحق، هرگز به مقام اصل

 «ن راه بشتابدید و به انقطاع تمام در اینما یآنچه نزد مردم است خال

 ن گفت:ینازن

پسر انسان را »كه فرمود  حیان حضرت مسین بیدم که بیهنوز هم من نفهم

َهْل »د یفرمایمكه ه یآن یاو  «دیآینند که سوار بر ابر، از آسمان میبیم

ن ی
َ
 أ
َّ
ال ُروَن إ 

ُ
ت  ینظ

ْ
 ُهُم یأ

ا
َمام   یف   الل

َ
غ
ْ
َن ال  

ٍل ما
َ
ل
ُ
ا انتظار دارند كه خداوند یآ) 1«…ظ

؟  هست ی، چه ارتباط(ندیایآنان ب ی از ابرها به سو  یهائ هیو فرشتگان، در سا
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ا است، یدربارۀ ظهور خاتم انب ،ح و آمدن پسر انسانیان حضرت مسیاگر ب

 دارد؟ یچه معن ،از ابر یاهیآمدن خدا در سا

ل تازه از ید و تأو یجد یناز معا یاز آن اعتراض ناش .  خ نگاه کردیبه ش دیس

ل یا سکوتش دلیا قانع شده یدانست که آینم.  دیند ی در او اثر  قرآنیات یآ

کرد و جمعشان آرامش یمجادله نم کهاینل بود، از یبه هر دل.  دارد ی گر ید

خ یداد: نکند آرامش شیآزارش م یک نگرانیحال نیبا ا.  داشت، خوشحال بود

 .  دینفهم ی ز یچ.  به صورت او نگاه کرد دوباره.  طوفان باشد ۀمقدم

 د؟ین سئوال دار یا یبرا ینا گفت: جوابیعمو محمود به مب

.  به وجد آمد ،خواهرزاده اش قائل بود یکه عمو برا یهمه احترام از آن دیس

 نا گفت:یمب

م یم و به مفاهیه مشترک است صحبت کنیبارۀ آنچه که در هر دو آ اگر در-

 .دیرسم ین هم خواهیب نازنم، به جوایببر  یآن پ

 ن به کاغذش نگاه کرد و گفت:ینازن

د که پسر انسان سوار بر ابر یفرمایآنجا م.  ان به ابر اشاره شدهیدر هر دو ب-

 .  دیآیاز ابر م ایسایهنجا خداوند در ید و ایآیم

 د تکان داد و گفت:ییسرش را به نشانۀ تأ ینا با لبخندیمب

سندۀ ینو .  ستیابر چ یم معنینید ببیم حاال بایستآسمان را که دان یمعن-

سورۀ  ٨٧ه یدر آ.  کندیم انین ابر را بیات قرآن مفهوم ایکتاب با استفاده از آ

قا یانفسکم استکبرتم ففر  ی افکلما جاءکم رسول بما ال تهو …»: دیفرمایم بقره

مد در نفس شما آ یبر خالف هوا ی امبر یا هر زمان پیآ) «قا تقتلون یکذبتم وفر 

پس .  1(دیرساند به قتلرا  یب نموده، جمعیرا تكذ ایعدهد یبرابر او تكبر كرد

 تغ :است غمممردم بود، ابر و  یکه مخالف نفس و هوا یآن امور 
ً
ر ییمثال
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تین و شر یل دیاحکام و تبد ن مردم مرسوم یکه هزار سال ب یعت و برداشتن سنا

 و عادت بود

 عمو گفت:

د منع یرد و چشم ما از مشاهده خورشیگید را میابر در آسمان جلو خورش-

ن یا طور همینبخشد.  یتابد و نور و گرما مید همچنان میشود، اما خورشیم

.  اگرچه او همچنان با یقید حقیخورش ییشود در شناسایزها مانع مردم میچ

 بخشد.یم یات روحانیخود عالم را ح ینور و گرما

 :گفت مبنیل صحبت ین در تکمینازن

افا و کاهنان یبر حنان و ق ماهیگیرح ظاهر شد پطرس یحضرت مس یوقت-

و در دور رسول هم ابوذر و سلمان و بالل  هود برتر و باالتر شمرده شدیبزرگ 

گر ابر، ید یپس معن.  افتندی ی ش تقدم و برتر یو رهبران قر  بوالحکمو عمار بر 

 یبزرگ واالمقام یو به اصطالح عوام، بر علما یعاد نیمؤمنسبقت گرفتن 

 کنند.یامبر اعراض میاست که از پ

با خود فکر کرد: د ی.  سکرد و هر دو لبخند زدند یخ باهم تالقیو شد یس هنگا

 نا گفت:یمب.  ر بگذراندیخدا به خ

.  در هر زمان مورد توجه همه بوده یمظاهر اله یشخص  ین، زندگیهمچن-

مثل آنها  ی دند که بشر یدیم ی، وقتکردندمی یکه در زمان او زندگ یکسان

ز است ی، عز یا غنیر است یفق ،شودیدار میخوابد، بیآشامد، میخورد، میم

شد یها مانعشان منیا.  شدندین، به شک و شبهه دچار میر ایل و نظایا ذلی

است که  ین هم همان ابر و غمامیا.  رند او با همۀ اهل عالم فرق داردیکه بپذ

َماُء یوَ »شکافد یۀ مردم عالم به آن مآسمان علم و عرفان هم ُق السَّ قَّ
َ
ش

َ
ْوَم ت

َمام  
َ
غ
ْ
ال را كه آسمان با ابرها از هم شكافته  ی و به خاطر آور روز ) 1«…ب 
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 .(شودیم

 ن گفت:ینازن

ن فقر یبه ا هما یدند که انبیدیمردم م یوقتنا گفت، یطور كه مب همان-

شوند، یمدچار عالم امکان و حوادث  یو گرسنگ ی مار یت و بیو مظلوم ی ظاهر 

شدند یرت سرگردان میوهم و ح یهاابانیافتادند و در بیبه شک و شبهه م

ن ید بر تمام اهل زمید و بگو یایاز جانب خدا ب یکه چگونه ممکن است کس 

، نیا ن بخاطر او خلق شده و با وجودیو زم هاآسمان دیبگو  یغالب است و حت

فقر و  اب ی امبر یاران و اصحاب هر پیچنانکه .  مبتال شود ین امور جزئیبه ا

شان را در یا یسرها چنانچه بودند،بان یبت دست به گر یو مصذلت و مرض 

 یدادند تا آنجا که حتیغ به آنها نمیفرستادند و اجازۀ تبلیه میشهرها به هد

مان خود را اظهار یا ایرا اجرا کنند و  یم الهیتوانستند آزادانه احکام و تعالینم

 که هر ین مبتال بودند به طور ید هر کدام از آنها در دست دشمنان  .  ندینما

 آوردند.ین مظلومان میبر سر ا خواستندیم چه

 جایعمو گفت: حق
ً
ن مصائب گرفتار یا به ایرت است که همۀ انبیح یقتا

ر در پنجه مردم یو اس بودند وسته کشتۀ دست ظالانیپ یبودند و اصحاب اله

 .  نادان..

ک یبه د ی.  سسالن را پر کرد یسکوت فضا.  اش را ناتمام گذاشتمو جملهع

 یگونه حاج یرو  یقطره اشک.  همه در فکر بودند.  ستین نگر یک حاضر ی

 نا هم ر  یبا خود فکر کرد: مب.  پنهان نماندد یس مد، از چشیچک
ا
قلبش را از  ت  ق

 عمو به ارث برده.

.  نداشت سکوت را بشکند تجرئچکس یه.  ن بودیخ احمد هم سرش پائیش

 ،گذاشتیجلو همه م یشدستیکه پ یحال و در عمو از جا برخاستباالخره زن 

 گفت:
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د که ناله و یاشماها آنقدر به کتاب و دفتر و بحث و عرفان مشغول شده-

ساعت است التماس کیها چارهیب.  دیشنو ینوا را نمیب یهاوهین میاد ایفر 

 ند.ینمایكنند و طلب وصال میم

ن که کنار هم نشسته ینا و نازنیمب.  دند و مشغول خوردن شدندیهمه خند

محمود  یعمو به آشپزخانه رفت و حاجزن .  کردندیصحبت م ی بودند دو نفر 

را با ظرافت  یبیخ، آرام و خاموش سیان شین میدر ا.  زدیكتاب را ورق م

ا خواهد د که بحث امشب به کجیشیاندین میبه اد یس و کندیپوست م

 یزمان.  که آنشب داشت یو اضطراب یش فکر کرد و نگرانیپهفتۀ به .  دیانجام

شب چقدر  آن.  محمود مطرح شده بود ین بار بحث کتاب با حاجیاول یکه برا

ک هفته چه ین یطول ا.  ر بگذردیدر دل دعا خواند و از خدا خواست که به خ

مروز صبح که از سحرگاه با آن را گذرانده بود و ا یاق پردغدغهیساعات و دقا

تازه، دوباره به  یو بعد از آن با نگاه ت نمودیحال زار از خداوند طلب هدا

 ...کتاب رو آورد و ظهر امروز

پر  ی، دلش از شادیر روحانین و حال  دلپذیر یآوردن آن لحظات شاد یبه  با

 بشیاو همچنان به س.  ستیخ احمد نگر یخدا را شکر کرد و به ش.  دیکش

 مشغول بود.

ن ین داد و از او خواست که بخواند و نازنیبه دست نازن یمحمود کاغذ یحاج

 خواند:

شود، همان ابر یكه در هر ظهور واقع م یلیر و تبدیین معلوم است که تغیا-

د یآن خورش ییرد و آنها را از شناسایگیچشم بندگان را مجلو است که  یارهیت

به  هاسال را که بندگانیز .  داردیموده، باز مطلوع ن یکه از مشرق اله یقیحق

د یكنند و به تقلیاند، رفتار مت شدهیعت خود تربیکه در شر  یآداب و روش 

ا یکمرتبه بشنوند یند، آنگاه ینمایعمل م یشگیق همیپدران، به سنت و طر 
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شان یبا ا ی شان بوده و در همۀ حدود بشر یان ایکه در م ینند که شخص یبب

ن احکام و یادعا کند که از طرف خداوند مأمور است که اکسان است، ی

د یع پدیبد ید و احکامیجد یان بردارد و آدابیعت را از میآداب و سنت و شر 

و  اندت شدهین احکام تربیبه ا یمتوال یهان بندگان که قرن یا ایآ.  آَوَرد

 ، چه خواهند نمود؟اندمخالف و منکر آن را کافر و فاسق و فاجر دانسته

 نا ادامه داد:یمب.  ن ساکت شدینازن

که قلوبشان از  یکسان ین امور، حجاب و ابر و غمام است برایالبته ا-

ن یدن ایبه محض شن.  دهیاشامیده و از کوثر معرفت نیچشنانقطاع چشمۀ 

کنند و یسئوال و جواب، حکم بر کفرش میب ،سخن، سرمست از جام غفلت

 .  ده شدیر همۀ قرون و اعصار دچنانچه د ،دهندیفتوا بر قتلش م

خودش هم  ینکه زمانیتصور ا از.  جلو چشمش ظاهر شدد یس یهاخواب

 :دیرسرو به عمو محمود پ.  از همان مردم غافل بوده، احساس گناه كرد یکی

د و به نور آن یاه را در یظ و سیغل ی تو  در تو یهان پردهیشود ایآخر چطور م-

 ؟دیرسقت ید حقیخورش

شتر یب یکرد با مثال یسع.  را درست مطرح کند سؤالشکه نتوانسته  فکر کرد

 ح دهد:یتوض

 من که نم-
ً
 یچ فرقیکند و هیکه آمده و ادعا م ین شخص یتوانم بفهمم ایمثال

ح کرد( منظورم از یاش را تصحجمله و اش گرفت)خنده!  هم با من ندارد

ست مخالفانش بکند، آنوقت در د یبزرگ ین ادعایاست، چن ی لحاظ بشر 

کش اند روان  یرونش بکنند، خودش و پیبشود، از شهر ب یگرفتار بشود، زندان

ند و همۀ خلق هم از بزرگ و کوچک به دروغ او شهادت یل و خوار بنمایرا ذل

د بفهمم که او همان یست و چگونه بایف من چیبش کنند، تکلیبدهند و تکذ

 ؟  قت استیشمس حق
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کرد خود را یم یخ که سعیش یحت.  شده بوددوخته د یس به هاهمۀ نگاه

راحت شده د ی.  سنزد یچکس حرفیه.  ستیتوجه نشان بدهد به او نگر یب

ه بود که تمام هفته او را به خود مشغول کرده دیرسرا پ سؤالیباالخره .  بود

 بود.

از آن بود که جواب سئوال را  ینا، حاکین و مبیم و نامحسوس نازنیلبخند مال 

 کتاب خواند: یباالخره عمو محمود از رو .  نگفتند ی ز ید، اما چانافتهی

و غمام  ین حجبات ظلمانیاز ا یبیغ نمود تا به اعانت   ید جهدیپس با»

م و او را به خود  او یممنوع نشو  یاز مشاهدۀ آن جمال نوران یامتحانات ربان

به  تا  میک حجت و برهان اکتفا نمائیم به یم و اگر هم حجت بخواهیبشناس

وضات نزد او معدوم صرف است فائز یع فیکه جم یض نامتناهیمنبع ف

 .«میتمسک جوئ ییهوام و بهیاعتراض نمائ یالیخبه م، نه آنکه هر روزیگرد

 دست چپش را باال آورد و با انگشتانش شروع به شمردن کرد: دیس

 د جهد نمودیبا 1

 یبیاعانت غ 2

 میاو را به خودش بشناس 3

 بود؟ یچ 4

ک حجت و برهان اکتفا یم به ین با خنده گفت: اگر هم حجت بخواهینناز 

 م.یکن

تمسک  ییم و به هوایاعتراض نمائ یالینا ادامه داد: نه آنکه هر روز به خیمب

 م.یجوئ

 …یبی، اعانت غیبیم، اعانت غیر لب تکرار کرد: جهد نمائیز  دیس

ل او جهد ینان داده که اگر در سبیمحمود گفت: خداوند به ما اطم یحاج

 ما را بینمائ
ً
 حتما

ً
نا ین جاهدوا فیالذ» دیت نمایش هدایراه خو ه م حتما
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 آنها كه در راه ما جهاد كنند ) 1«نهم سبلنایلنهد
ً
( م كردیتشان خواهیهدا قطعا

 .  فرموده

که با  یشک.  دادیم خودش را نشان یبود که گاهد یس لهنوز ته د یک شکی

اگرچه در .  شدیل میدلهره تبد یکاند و ینخ احمد به نگراینگاه کردن به ش

سندۀ یاما هنوز مطمئن نبود که نو  ،کردیش فکر نمیپهفتۀ مورد کتاب، مثل 

 ا...یاء یاز اول یکیا یباشد  یامبر الهیتواند پیکتاب م

 د:یافکارش را در پردۀ محمود دوباره  یحاج یصدا

 دارد. هاداستان م ذکرش آمده،یل و قرآن کر ین ابر که در انجیا

ر رو یخودش را ز  یهاكه نوشته ین جمله را با خنده و در حالیعمو محمود ا

 ادا نمود و ادامه داد: کردمی

ن صورت یآمد و در قرآن به ایح سوار بر آن میکه حضرت مس ی ت ابر یحکا

 هم یأتینظرون اال ان یهل »: ان شدهیب
ا

ا انتظار یآ) 2.«…ظلل من الغمام یف الل

 ،(ندیایآنان ب ی از ابرها به سو  یهائ هیاوند و فرشتگان، در سادارند كه خد

ند یگو یدانند و میامت میق یهاه را از نشانهین آیا شانیبعض  حضرات علما

 .  دیآیاز ابر م یاهیکه خداوند در آن روز  موعود در سا

 ن گفت:ینازن

ابر در ح سوار بر یکه در مورد آمدن مس ید همان معنینجا هم بایپس در ا

 ل بود و معلوم شد که مقصود ظهور رسول یانج
ا

بوده، حاال در مورد  الل

 ن است؟یا چنیآ.  از ابر صدق کند یاهیساخداوند و آمدن او در 

گفت: من  شدینم محو شیهالب یلبخند از رو  یاعمو محمود که لحظه

 باشد. نها به هم ربط داشتهیرسد که اینظر مه ست اما بیاش چیدانم معنینم

                                                                                     
  مکارم شیرازی(هللا)ترجمه آیت 69آیه عنكبوت  قرآن كريم: سوره .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 210آیه بقره  قرآن كريم: سوره .2
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 یبا آن پهنا ین عالم هستیکه خالق ا یبلند شد: خداوند اعتراض سید یصدا

 شود؟یه ابر ظاهر میاست، در سا پایانبی یهاهان و کهکشانیگسترده ک

چکس یه.  خانه حاکم شد یسکوت بر فضادوباره ، دیسمعترضانۀ با سئوال 

 یدار به کاغذیعمو محمود با همان لبخند معن.  دیبگو  ی ز یجرئت نداشت چ

د ی.  سکردندیگران به هم نگاه میست و دینگر یکه در دست داشت م

.  ردیچشم به عمو محمود دوخته بود تا جوابش را بگ.  دانست چه کندینم

 مرموز به یاو در سکوت.  دیخ احمد چرخیش ی سو ه ک لحظه نگاهش بی یبرا

 و وقار به سخن آمد: یباالخره عمو محمود با تأن.  ره شده بودیخ یقال یهاگل

 حق با شما است-
ً
بَصاُر و »که  یآن خداوندا ممكن است یآ.  کامال

َ
ُه اال

ُ
درک

ُ
ال ت

بصاَر یُهَو 
َ
را درك  هاچشماو همه  یكند ولیاو را درك نم هاچشم) 1«در ُک اال

د كه همه یایهم ب یاگونه د و بهیاین، بیه ایشب ی ز یا چیسوار بر ابر ( كندیم

 دارد. ین هم معنیپس البد ا؟  ش فائز شوندید و به لقاننیاو را بب

 دارد؟ یای: چه معندیرسداد پیاعتراض م ی که بو  یخ احمد با لحنیش

 نا گفت:ین آهسته به مبینازن

 .  به مجادله منجر نشود.. یدائ یهاخدا کند صحبت-

به آن  یوقت.  است ین معنیبارۀ هم از کتاب در یعمو محمود گفت: بخش بزرگ

در برابر چشم  ینینو  یق و معانیم عمیکه چه مفاه دیفرمائیم م مالحظهیبرس

است که جلو چشم بندگان را  یحاال تا صحبت از ابر و غمام.  شودیظاهر م

د: یفرمایم.  ن مطلبیاست برا ی گر یه از سورۀ دخان شاهد دین آیرد، ایگیم

ْب » ق 
َ
اْرت

َ
ت  ی ف

ْ
أ
َ
ب   یْوَم ت

اٍن مُّ
َ
ُدخ َماء ب 

ل  ی - ٍن یالسَّ
َ
اٌب أ

َ
ا َعذ

َ
اَس َهذ ی النَّ

َ
ش 

ْ
 2«ٌم یغ

رد، یگیمه مردم را فرا م - د آوردیپد ی باش كه آسمان دود آشكار  ی منتظر روز )

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت  103انعام  آیه  قرآن كريم: سوره .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 11-10آیه دخان  قرآن كريم: سوره .2
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 یل و هوایکه مخالف م ییزهاین چیدر واقع هم.  (است ین عذاب دردناكیا

د یفرمایزان است که خداوند با آنها، مردم را امتحان میمردم است، محک و م

و .  رفتار  بدبخت ممتاز شودکج ی رفتار  خوشبخت از دروغگو کین ی راستگو  تا

 .  مقبل از کافر  ُمعر ض جدا گرددمؤمن  

 نا گفت:یمب

ر احکام و ییو تغ یو رسم و رسومات عاد هاسنت اختالفات و شکستن یعنی

، یامبر و اصحاب او در هر دور یت پین علم و عرفان و مظلومیل سرزمیتبد

 رد؟یگیاست که مردم را در برم ین و دودهمان دخا

 عمو محمود گفت:

چه بخواهند آن را کنار  هر تر است که مردماهیدتر و سین شدیکدام دود از ا-

 ؟توانندیبزنند، نم

دانست و با خود یکه مد ی.  سافتادیرون میکم داشت از پرده بکتاب کم راز  

ن و عمو محمود یاما نازن.  باشد فهمیده تاکنون د یبا نا همیكرد که مبیفكر م

همسر عمو ؟  کردند چهیکتاب دفاع م ت از مطالب  دا ن شدت و ح  یکه با ا

 نمیخ احمد که دیش؟  خ احمدیمحمود و برادرش ش
ً
داند چه خبر یگر حتما

 د هم بفهمد...ینبا.  است

فکر .  دهدمین قسمت گوش فرا یبه ا یخ با توجه خاص یکه ش دیدیم دیس

 یآن دود یعنی.  امروز استجامعۀ ت یان وضعیسنده، بیقصود نو کرد که م

 ن امروز است.یهم ،گیردمیامت همه را در بر یکه روز ق

 محمود گفت: یحاج

اشاره  یر سخن گفت به موضوعیگاز دود عالم کهاینسندۀ کتاب بعد از ینو 

 د.یکنیم یبرداشت آنچهدانم شماها از ینم.  من مبهم است یبراکند که یم

.  ان کندیمنتظر بودند که آن مطلب کتاب را ب.  ها به او دوخته شدنگاههمۀ 
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هر لحظه د یس یبرا.  شد ی ن در سکوت سپر یسنگ یلحظات.  اما او سکوت کرد

 یخ در مورد آنچه تا لحظاتیالعمل شبه عکس یوقت.  گذشت یاندازۀ قرنه ب

به همسرش .  شستاش نیشانیپ یسرد رو  یشد فکر کرد، عرقیگر گفته مید

.  دیآرامش بخشد یس بهلبخندش .  نگاه کردد یس بهنا هم یمب.  ستینگر 

 محمود سکوت را شکست و گفت: یباالخره حاج

- 
ً
ن یكه باز به ا یبعد یهادر قسمت.  مین مبحث بگذر یاز ا بهتر است فعال

 روشن میخوردمطلب بر
ً
خاطر داشته  د بهیفقط با.  شودیم، موضوع کامال

.  میا ما انتظار دار یرسد و ینظر مه ست که بین یطور  ز آنیم که همه چیباش

در .  شودیال ما ظاهر میقت برخالف تصور و خیاز مواقع، حق ی ار یدر بس

ار خودش یزان و معیم و حق را با مید انصاف را فراموش نکنیبا ،ن حالیا

 ال و اوهام خودمان...ینه با خ ،میبسنج

همحمود نگاهش را  یحاج.  شد کمد یس بدلهره و اضطرا برادر همسر  متوجا

 خود نمود و گفت:

 د؟!یار كم صحبت كردیاحمد، شما امشب بس آ شیخ-

 یبزرگتر از برادرزنش بود، با چنان احترام و محبت یلیمحمود خ ینکه حاجیبا ا

نشانگر آن بود  یلحن حاج.  رت همه بودیگفت که سبب حیخ سخن میبا ش

 .داندمیو مقام  که او را صاحب شأن

لبخند او  یمعند ی.  سنگاه کرد و لبخند زد یخ احمد در پاسخ فقط به حاجیش

 همچنان نگران بود. ید، ولیفهمیرا نم
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1٠ 
ر گفت و یخنا شب بهیمب.  مه گذشته بودیشب از ن ،به خانه برگشتند یوقت 

نا را یمب دفتر.  ز نشستیپشت م.  توانست بخوابدینمد یس ارفت تا بخوابد، ام

هر مطلب همچون قطعۀ .  اوراق آن به جستجو پرداخت الیالبهگشود و در 

قلم .  افتییخود را م یجا یر بزرگ هستید در تصو یبود كه با یمعمائ گمشدۀ

 کاغذ نوشت: امت خوانده بود بریبرداشت و آنچه را دربارۀ ق

 ماند.یشود و ماه از نور باز میک مید تار یخورش-

 .زندیر ین میبر زم هاستاره-

 .شودیآسمان شکافته م-

 شود.یل میگردد و تبدین دگرگون میزم-

 .  ده شده در دست راست اوستیچیروز در قبضۀ او و آسمان پ ن در آنیزم-

 .شودیآسمان به ابر شكافته م-

همۀ مردم را در  حائل ی شود و به شکل ابر یآشکار در آسمان ظاهر م یدود-

 دردناک است. یعذابن یرد و ایگیبرم

 د.یآیاز ابر م یاهیخداوند در سا-

 یترس و وحشت.  امت را تصور کندیر علما، روز قیتفس کرد که بر اساس   یسع

افتاد كه کالس چهارم دبستان بود  ی اد روز یه ب.  هولناک وجودش را فرا گرفت

 ی روز : گفتیحساب سخن م ن روز  دیرسر مدرسه از آمدن قائم و فرا یو مد

م، یعظ یان را زلزلهیشکافند و زمیم هازند و کوهیر ین میبر زم هاه ستارهک

سوزاند و یشود اما حرارتش همچنان میک مید تار ی، خورشکندیم پارهپاره

را  کارانگناه ر قائم، گردن تمامیز شمشیتلبۀ آنگاه .  ردیگیدود همه را در بر م

و برزن روان  ی در هر کو  حون یمردمان چون رود ج کند و خون  یقطع م
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شه به یبود كه هم ی ز ین چیا.  د..یآیه ابر میوقت خداوند در سا آن.  شود..یم

عذاب و درد و کشت  ن همهیاهرگز فكر نكرده بود كه با  یآن اعتقاد داشت ول

ان عالم بود، آمدن یپانشانۀ که  زیروز رستاخ ی ز یو کشتار و خون و خونر 

آمد تا شاهد ذلت و یا میآ.  دارد یچه مفهوماز ابر  یاهیخداوند در سا

از  یاهیسا خداوند در آمدن   ،ن گذشتهیاز ا؟  ش باشدیبندگان خو  یچارگیب

ه دیرساز آنان پ.  شدیبود كه به کافران داده م یاوعده دن او،یابر و د

 آنها در ی سو ه د خداوند بیاینکه بیکشند جز ایا انتظار میشود که آیم

هشت امت ُپریچه ق؟  ابر از یاهیسا کرد تا  یسع!  یو چه خداوند ترسناک ید 

م یروشن به مفاه ی ر علما را از ذهن خود پاک کند و با افکار یدود تفاس

 شد.یندیکه آموخته بود ب یدیجد

 یامبر الهیخود سه مفهوم دارد: پ یروحان یدر معن هاد و ماه و ستارهیخورش-

 .  انتید ن؛ احکام هرید یاو؛ علما یایو اول

 ن اویو د یامر اله یو علو است و مقصود از آن گاه یبلند ز نشانۀیآسمان ن-

 قان و سپهر ظهور و پنهانیآسمان ا یگاه.  علم و عرفان مردمان است یو زمان

 زدان است.یت و ارادۀ حضرت یسماء  مش یو هنگام

قت و ید حقیکند که آثار آن خورشیبه مردم رو م یدر زمان یو سخت یتنگ-

ن یاز ب یقین حقیو روح د یم الهیتعال یعنیدرخت علم و حکمت  یهاوهیم

 یبه شقاوت و سنگدل را خود یت جایکه هدا یطور ه مردم رخت بربندد، ب

 بدل گردد. یدهد و علم به ظن و بدگمان

افتد و آن جاهل که به نام علم  یدست جاهله از مردم ب یزمام هر گروه-

باد نفس .  د، بکشاندیره را هر طرف که اراده نماچایمعروف است، آن خلق ب

ن یدر ا.  دیرا در قلوب خاموش نما فؤادد و چراغ عقل و یدن آیبه وز  ی و هو 

ا طلب معرفت ید و یقت نمایحق ی بخواهد جستجو  یاگر کس  ،و ابتال یتنگ
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 ا شود.یبرود و از که جو  یداند که نزد چه کس یکند، نم

 کند.یظلمت کفر عالم را احاطه م-

 .شکافدیم ین الهیآسمان د-

 .شودیاحکام نسخ م-

ن یگردد )دیکه برافراشته م یدیآسمان علم و عرفان مردمان با آسمان جد-

 شود.ید( شکافته مید و معارف و علوم جدیجد

 شود.یل و دگرگون مید تبدین قلوب مردمان با معارف جدیزم-

 ر االرض(یالرض غوم تبدل ای).  ابدییر مییز تغین ی ن ظاهر یزم-

سابق به  ن علم و معرفت  یشود و زمیده میچیسابق در هم پ ن  ید آسمان  -

در قلوب مردمان  یدین جدیجمع گشته، زم یقبضۀ قدرت و اقتدار اله

 ابد.یینت میع و درختان پرثمر ز یبد یهاگل شود و بهیگسترده م

مشغول بوده  ت مردمانین به تربیمع یقیکه هزار سال با آداب و طر  ینید-

 مثل  کندیم ین مردم زندگین همیکه در ب یله شخص یوسه ناگهان ب
ً
و ظاهرا

چد و همۀ حدود و احکام هزار ساله دگرگون یپیشان است، در هم میا

قدرت و علم  یکند که از طرف خداست و داراین شخص اظهار میا.  شودیم

.  گرددید میتبع.  ودشیم یزندان.  ردیگیاما مورد آزار قرار م.  است یاله

 هایشانخانهشوند، یبت مبتال گشته، کشته میروانش به هزاران مصیپ

ار یو آوارۀ شهر و د در بدرشوند، یده میب کشیبه صل.  شودیسوزانده م

بالند و یخود م ی روز یشه شاد و خندان به پیشوند و دشمنانش همیم

ره است که جلو چشم یت ی نها همان دود و غبار یا.  وسته ناالنندیدوستانش پ

 دارد.یقت باز میدن حقیرد و آنها را از دیگیمردم را م

 نا خواند:یدفتر مب یاز رو 

امت واقف یو از مقصود ق اندات را ادراک ننمودهین آیاکثر علما چون ا ی "بار 
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 ".ندینمایر میامت موهوم تفسیع را به قیلهذا جم اندنشده

شه یسناک نبود و خداوند هم مثل همگر تر یامت دیق.  کرد یاحساس سبک

 نمود.یم میو رح رحمان

 یاز ابتدا.  مالئکهبا خط قرمز نوشته بود .  صفحۀ بعد دفتر را ورق زد

 پاراگراف شروع به خواندن کرد:

بارۀ ظهور  ل درین جمله ادامۀ بشارت انجیاد آورد ایه ب ه..."ترُسل مالئکی"

 رسول 
ا

فرستد با یخود را ممالئکۀ خداوند آنجا كه فرموده بود .  بود الل

است که دربارۀ  ین همان بشارتیبا خود فكر كرد كه ا.  میسافور عظ یصدا

سراف یزمان.  امت ذكر شدهین روز قدیرسظهور قائم و فرا  ل در صور یکه ا 

شوند یدمد و همۀ مردگان زنده میگر میکبار دی رند و بعدیمیدمد و همه میم

 زند.یخیپا مه و ب

 ادامه را خواند:

ه را به یه، صفات بشر یهستند که به قوۀ روحان ین مالئکه نفوس ی"مقصود از ا

 ".ن متصف گشتندین و کروبیسوختند و به صفات عال ینار محبت اله

ماه  کیتا .  ده بودیحال نشنه تا بد یس هد از مالئکه بود کیجد یک معنین یا

کرد که روز یتصور م ،برسد ن کتاب به دستشیا کهاینقبل از  یعنی ،قبل

 یعالم هست یا و نابودیان دنیپا یامت به معنین قدیرسظهور موعود و فرا 

.  گشودیاو م یاز فهم را به رو  یدیجد ین كتاب درهایاز ا هر کلمهاما .  است

قبل است و روز  ظهور   امت  ید، قیامبر جدیدانست که ظهور هر پینک میاو ا

که  دیکس به ظهور جد هر.  گرید یروزهااست مثل همۀ  ی امت روز یق

است، مؤمن شد، از پل صراط گذشته و به  یامبر قبلیقت همان پیحق

ال و اوهام خود همچنان یو به خ رو گرداندکه  ه و هردیرسسرمنزل مقصود 

تا ابد  ماند که خودش در افکار خود ساخته و پرداخته یامتیمنتظر ق
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ود اسالم هم مثل همۀ ظهورات قبل و ر، موعین تعبیبا ا.  سرگردان بماند

 رد.یگین قرار مید یرؤساامبران سابق، مورد ظلم و ستم یپ

سرشت به صفت کیو ن دلپاک از مردمان یکاند ان، تعدادین میدر ا

نمودند و  یخود را در ارادۀ پروردگار فان یفرشتگان ظاهر شدند و آرزو و هوا

 مگر آنچه او خواست ،نخواستند . سوختند یال خود را به آتش عشق الهیام

نها همان فرشتگان و مالئکه یا.  و آرزو ننمودند مگر آنچه او اراده نمود

 .  هستند

 امت نوشت:یر فهرست قیقلم برداشت و در ز 

 .میسافور عظ یمالئکه با صدا-

 ث از حضرت صادق نوشته بود:یۀ دفتر دو حدینا در حاشیمب-

وب-  ان ما هستیعیاز ش ین قومیکرا
َ
 عرشند. لف  ند که خ

 ت احمر است.یمؤمن مثل کبر -

 ر یز 
َ
از خود .  است یعرش که همان تخت اله :ده بودیخط کش عرش لف  خ

باز در دفتر به جستجو ؟  ستیا منظور از پشت تخت خداوند چی: آدیرسپ

آگاه  یقت تلخیبه حقاو .  خ شدیمو برتنش سو  دیناگهان پشتش لرز .  پرداخت

در حالت بهت ادامۀ آن را  یعنی.  ..یعنیوجود ندارد!"  یواقع عهی"ش.  شد

 خواند:

است از شنونده  1ت احمریحضرت فرمود که مؤمن مثل کبر آن ی"وقت

داست که مؤمن وجود یان پین بیاز ا؟  یادهیت احمر دیا کبر یپرسد: آیم

 ندارد!"

 فکر فرو رفت.ه دفتر را بست و ب

                                                                                     
ند تا به هر فلزی بزنند، آن را تبدیل به طال نماید.  این ای که کیمیا گران در جستجوی کشف آن بودماده .1

 نایاب است و تا کنون کس ی موفق به کشف آن نشده است.
ً
 ماده تقریبا
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آن را از هر  یهاشواهد و نشانه نان داشت وین کلمات اطمیا یاو به درست

ن یبه صراحت و آشکارا ا ینکه کس ی، از انیا با وجود.  دیدیان میطرف، ع

 و وحشت شده بود. رتیحشته بود، دچار گاا نیده و انقت را بر زبان ر یحق

 دفتر را باز کرد و خواند:

ه اند، بدهیمان نشنیا ی انصاف که بو ین خلق  بی"حال مشاهده کن چقدر از ا

 دهند."یکفر م شود، نسبت  یمان از کالم آنها خلق میکه ا یکسان

با خود فکر کرد اگر او همان قائم موعود .  باب متوجه شد ی سو ه افكارش ب

 ؟!بوده باشد

 ".ت مردهیرد، در جاهلیامام زمان خود را نشناخته باشد و بم ی"اگر کس 

مان به او و یا یعنی  ؟اممرده یمانیایاگر او را نشناخته باشم، در ب یعنی

همه خلق در غفلت  نیا یعنی؟  کندیدا میپ یو کلمۀ او معن او شناخت

 د؟ابییم امعن ،ان به اومیا با یگدزن یعنی؟  اندمانده

 از دفتر خواند:

ت ع ن یند و ادیرسن ین معانیا به ایدر هنگام ظهور خاتم انب یس ی"چون اما

اند، ظاهر شان ادراک نمودهیا یماعالمات بر حسب ظاهر، چنانچه خود و عل

 نشد، اقبال ننمودند و محروم شدند."

که  گونهآنظهور،  یهاعالمات و نشانه ی : "اگر در هر عصر دیرساز خود پ

گر یث آمده، به ظاهر  ظاهر، ظاهر شود، دیمردم منتظرند و در اخبار و احاد

 ن مؤمن  یورت بن صیدر ا؟  دیا اعتراض نمایتواند آن را رد کند یم یچه کس 

سعادت و  یمعن؟  رفتار و ظالم بدکردار چگونه فرق گذاشته شودکین

ت از اهل ظلمت چگونه جدا ینفرشتگان پاک؟  شقاوت چگونه آشکار شود

 شوند؟

 فکر کرد:
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از آسمان   یعنی ،ل آمده ظاهر شودیکه در انج یطور  ح همانیاگر مس

گر چه یهمراه او باشند، دد و مالئکه هم یای، سوار بر ابر، فرود بی ظاهر 

زده ن چنان مضطرب و وحشتیزم یهمۀ مردم رو ؟  ب کندیتواند تکذیم یکس 

 ا قبول...یسخن گفتن نخواهند داشت تا چه رسد به رد  جرئتشوند که یم

به  یحیمس یاز علما یکه جمع یزمان.  از قرآن در نظرش مجسم شد یاهیآ

ئکه که در کتاب ما وعده داده حضرت رسول اعتراض نمودند که چرا آن مال 

؟  ستندیکنند، با تو ن ی ار یند و او را یاید همراه موعود بیو با اندشده

«… 
َ
نز َل إل

ُ
والا

َ
 یل

َ
ٌک ف

َ
وَن یه  َمل

ُ
ذ ک

َ
 یَمَعُه ن

ً
بر او نازل نشده كه  ایفرشتهچرا ) 1«را

اعتراض و  گونهاین ی پس در هر عصر  . (؟مردم را انذار كند ی همراه و 

ن و آن ین خلق غافل به حرف ایشه ایان مردم بوده و همیدر ماختالفات 

کردند که چرا فالن عالمت ظاهر نشد و فالن یشدند و اعتراض میمشغول م

 ل آشکار نگشت.یدل

همسرش با .  اد آوردی ه بود بهدیرس به دستشرا که کتاب  یاول ی، روزهادیس

ن یروزها در دلش هم آن.  کردیف میاو تعر  یخواند و برایشوق و عالقه م

به سخنان  یداد که حتیخودش حق م کرد و بهیرا تکرار م هااعتراض

کرد، چند یز را رد نمیا آشکارا همه چیزد و ینم یاگر حرف.  همسرش گوش نکند

 کتاب را خودش به خانه آورده بود، گرچه نادانسته و .  ل داشتیدل
ً
اوال

كرد، به خودش یكه م یاعتراض  پس هر.  را كرده بود این کارناخواسته 

 هیثان.  گشتیبرم
ً
 ید حرفین جدیها از آمدن قائم و ظهور دگاه در صحبتچیا

 ین موضوع را علنیا یاطیاحتیصورت اگر او با ب نیدر ا.  امده بودیان نیبه م

از همه گذشته، خانوادۀ .  دیکشیک میبار  یکرد، چه بسا که کار به جاهایم

 مذهینا شدیمب
ً
 ییو بها یدربارۀ باب یبودند و او از مطرح شدن هر بحث یبدا

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت ٧سوره فرقان آیه  قرآن كريم: .1
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 .دیرستیم

خواند و یکتاب را م او با انصاف مطالب  .  ر کرده بودیینک افکارش تغیاما ا

و  قرآن قرار داده بود یعنی یزان خود را کتاب الهیاو م.  کردیدربارۀ آن فکر م

بر قرآن، از عقل خود  د، عالوهین کتاب جدیل و برهان  ایدن دلیفهم یبرا

او .  دیفهمیقت را میاو بود که حق فؤادن قلب و یا همهن یبا ا.  جستیم ی ار ی

قت یآن شهادت ندهد، حق یند و به درستینب آنچه را که فؤاددانست که یم

 .1ستین

د و یش را مالیهادست چشم چه با پشت   هر.  بر او غالب شده بود یخستگ

خواب بر او .  نداشت یادهیو قوس داد، فا د و بدنش را کشیازه کشیخم

 د.یآرام به بستر خز .  ره بودیچ

                                                                                     
ر آنچه دید هرگز دروغ )قلب او د «ما کذب الفواد ما رأی» 11آیه نجم  سوره اشاره است به: قرآن كريم: .1

 نمی گفت( ترجمه مکارم شیرازی 
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١١ 
فرش شده بود، نشسته و به  ینرم چۀیبزرگ که با قال یک تخت چوبی یو ر 

سرش بر  یدرختان انبوه باال  الیالبهشعاع آفتاب از .  ه کرده بودیتک یپشت

.  دیرقصیدر موج آب مد و یتابیگذشت، میر تخت میکه ز  ی آب زالل جار  ی جو 

او به اعتراضات و اختالفات مردم هنگام .  بود ور در افکار خود غوطهد یس

خ یکرد که چرا در طول تار یبا خود فکر م.  دیشیاندید میامبر جدیظهور پ

بود که همه را مبتال  ین چه مرض یا.  شدین اعتراض تکرار میشه ایان همیاد

قلب پاک و  یکه دارا یاز کسان یکاند دادفکر کرد که چرا فقط تع؟  کردیم

مهلک در امان  ی مار ین بیده بودند از ایاخالق ستوده و کردار پسند

شدند و دل یز و همه کس منقطع میکه از همه چ یکسان؛ ماندندیم

شان مقدر یکه خداوند برا یگاهینان به جاین و اطمیقیداشتند و به بال یبرم

فکر کرد که .  فکر کرد ی مار ین بیبه علت و سبب ا.  کردندینموده بود پرواز م

رند، همه را یاز مردم قرار گ ین گروهیمار خطرناک در بیاگر فقط چند نفر ب

عصر زمام مردم را  یشه علمایدانست که همینك میاو ا.  مبتال خواهند کرد

چنانچه ، داشتندید باز میامبر جدیپ ییدر دست داشتند و آنان را از شناسا

دند و به افق عزت یل شهادت نوشیزمان، سلسب یعلما یا به فتواینبهمۀ ا

و مخالفت با  ین علما هستند كه مردم را به مرض دشمنیپس ا.  پرواز نمودند

توجه و  یجامردم هم به اغلب  .  یلی، مگر تعداد قلکنندید مبتال میامبر جدیپ

ند و منتظر دوز یان خود چشم میشوایتفکر در آنچه ظاهر شده، به دهان پ

تا خودشان  اندا هرگز چشم و گوش و قلب نداشتهیگو .  مانندیم آنها میتصم

 د.ینما و اندیشهنند و بشنوند یبب

 ا ی-
ا

 !الل
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 .  و از کجا آمد ید که کینفهم.  خ احمد کنارش نشستیش

 گفت: یسالم و احوالپرس  یب یخ بدون مقدمه و حتیش

چه خبر ؟  میگوییدچرا رک و راست ؟  ددار  ید چه معنیزنیکه م هاییحرفن یا-

چطور است که شما ؟  دیزنیپشت پا م یکجاث، ین همه حدیشده که به ا

 دند؟یعلما نفهم؟  میدید و ما نفهمیدیفهم

 د!یخوش آمد.  کمیخ احمد رو کرد و گفت: السالم علیبه ش دیس

ت سکو  یکاندد ی.  سنمودیم یاما همچنان عصبان.  نداد یخ احمد جوابیش

 خ بدهد.یمناسب به ش ید که جوابیکوشیم.  کرد

.  دندیعلما نفهمهم م یدر زمان حضرت ابراه.  ندارد یدن علما که تازگینفهم-

در زمان .  دندیح هم نفهمیدر زمان حضرت مس.  دندیهم نفهم یدر زمان موس 

 رسول 
ا

 هم اعتراض نمودند و گفتند پس چرا فرستاده نشد با او َم  الل
َ
 که یکل

حرف .  دندیپس آن زمان هم نفهم.  مردم باشدترسانندۀ و  م دهندهبی

ل آشکار یگفتند فالن عالمت ظاهر نشد و فالن دلیم.  بود یکیشان هم همه

مال و منال و .  مانع بود یو هوس نفسان ی هو .  علتش هم واضح است.  نگشت

رنج و توانستند بگذارند و درد و یت و مقام و منصب را نمیشهرت و معروف

 یشان در هواهایبعض .  جان بخرنده دشنام و ذلت و حبس و قتل را ب

 »خودشان غرق بودند که خداوند فرمود 
َ
 ا
َ
 َم  َت یرأف

ا
 ن ات

َ
ا یآ) 1«…ه هواهلَه ا   خذ

 (؟…ش قرار دادهینفس خو  یرا كه معبود خود را هوا یكس  یدید

خودشان  د را با علم و ادراک و جهد و اجتهاد  یغمبر جدیشان هم پهایبعض 

ث و اخبار و یک دسته هم احادی.  کردندیام میه او قیدند و علیدیمخالف م

نها باعث شد یا.  نمودندیم یکردند و معنیر میات را به ظاهر تفسیبشارات و آ

 .ت محروم نمودندید هدایع مردمان را از باران رحمت و خورشیكه خود و جم

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 23آیهجاثیه  سوره قرآن كريم: .1
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 خ برآشفت که:یش

دانند هنوز یکه علما م یثیپر است از احاد هاتابک ؟ دیگوئیث را چه میحد-

 …ظاهر نشده

 نگران و مضطرب نبود دیس
ً
 با آرامش گفت:.  ابدا

ث ما دشوار و یحد) «ثنا صعب مستصعبیحد»د یفرماید كه میادهیا نشنیآ-

ث را ادراک یحد یتواند معنینم یمعلوم است که هرکس .  (گرانقدر است یبس 

اختالف باهم  اند و همهه هنوز در شکیمسائل شرعکه در  ییعلما.  کنند

 یو اسرار کلمات قدس  یق الهیو حقا یروحاندۀ یچیپدارند چگونه در مسائل 

عالمات ظهور حضرت .  پرسمیک سئوال از شما می؟  کنندیاظهار علم م

د دار نشد، اما آن یکدام به ظاهر پد چیل است هیکه در کتاب انج محما

.  اوردندیمان نیشود که چرا ایراد گرفته میان ایحیمسبه .  حضرت ظاهر شد

همۀ .  داشت یکه همۀ آنها معن یحال در، کنندینگاه م ی آنها به عالمات ظاهر 

 …نطور یشما هم هم.  عالمات ظاهر شد و آنها هنوز منتظر عالماتند

.  دیرستیاما نم.  رت کرده بودیهمه جسارت و شجاعت خود ح نیاز ا دیس

 کرد و گفت: ی فکر خ احمد یش

نوشتۀ ست، بلکه یف شده و از طرف خدا نبوده و نیل تحر یکتاب انج-

ن رو آنچه را که یاز ا.  است که بعدها آن را نوشتند یون و افرادیحوار 

دح دربارۀ حضرت یحضرت مس و ظهور او فرموده بود از کتاب حذف  محما

 آن نوشتند. یگر جایز دیکردند و چ

 تماد به نفس گفت:زد و با اع یلبخند دیس

ن به یشود که مؤمنیچگونه م.  د استیکودکانه از شما بع یهاحرف نیا-

سند، یآن بنو  یجاه ب ی گر ید هایو حرفاو را حذف کنند  یهاحرف ،ی امبر یپ

صد  ظهور مربوط به چند یهانشانه یحت.  شان نداردیبرا یچ نفعیه کهدرحالی
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از ؟  خودشان هم علت آن را ندانند بکنند که ی د کار یچرا با.  بعد است سال  

در زمان  یحیمس یم که از قول علمایخوانیه قرآن را میآ یآن گذشته، وقت

وال»د یفرمایظهور م
َ
  ل

َ
نز َل إل

ُ
 یا

َ
ٌک ف

َ
وَن یه  َمل

ُ
ذ ک

َ
 یَمَعُه ن

ً
ه ین آیخود  عبارت ا «را

 د.یامبر جدیآمدن مالئکه همراه پ ل در موردیه انجیآن یدهد بر ایشهادت م

 خ احمد با شدت و حدت گفت:یش

فون الکلم عن مواضعهَح ی…»د یفرمایدر قرآن م- سخنان ]خداوند[ را ) 1«…را

 .  (كنندیف میاز مورد خود تحر 

 مت گفتیبا مال  دیس

ف یتحر  یگذرد، اما ما و شما هنوز معنیهزار و چهارصد سال از نزول قرآن م-

ف سخن گفته شده، اما در موارد یکتاب از تحر  ات  ی، در آیبل.  میادهیرا نفهم

 ا است.یابن صور  یاز جمله ماجرا.  خاص

 :دیرسپ یخ با همان تندیش

 ا؟یت ابن صور یحکا-

 گفت: دیس

محصن و  یبارۀ حکم زنا در هللارسول بودند از  یهودیبر كه یاهل خ کهوقتی-

آن حضرت فرمود که حکم .  سئوال نمودند (زن و مرد همسردار)محصنه 

از  دیرسآن حضرت پ.  ستین نیگفتند در کتاب ما چن.  ار استخدا سنگس

ابن  یوقت.  ا را قبول نمودندیابن صور ؟  دیرا قبول دار  یتورات، چه کس  یعلما

شما شکافت و  یا را برایکه در  یا حاضر شد فرمودند: تو را به خداوندیصور 

هم که دید، قسم میبخش ی گر برتر یاز فرعون و قومش نجات داد و بر مردم د

گفت: حکم .  ان کنیکه در تورات نازل شده، ب ن حکم را آنچنانیا قت  یحق

ن حکم منسوخ یآن حضرت فرمود: پس بگو كه چرا ا.  تورات سنگسار است

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 13آیه مائده  سوره قرآن كريم: .1



95 

 

صر یگفت: وقت؟  شودیگر اجرا نمیشده و د را آتش زد و  القدستیب ُبخُت النَّ

عصر مشاوره  یعلما.  ندماند یباق یکاند د، تعدادیان را به قتل رسانیهودی

 ن تعدادیند که اگر طبق حکم تورات عمل شود، ادیرسجه ین نتیکردند و به ا

ن رو، حکم را یاز ا!  شوندیبه حکم کتاب مقتول م اندمانده یک هم که باقاند

حرفون الکلم ی»ه نازل شد: ین آیآنوقت ا.  بماند یهود باقیر دادند تا نسل ییتغ

 «عن مواضعه

 خ گفت:یش

چه  هر (یحیمس) ی هود و نصار ی ین است که علمایف ایمقصود از تحر  یول-

دبارۀ حضرت  ات دریآ و خالف آن را  اندبوده از کتاب خودشان برداشته محما

 .اندثبت کرده

 گفت: دیس

 کس .  است یمعنیب یلین حرف خیا-
ً
معتقد است و آن را از  یکه به کتاب یاوال

که  ی ز یخاطر چه ب همآن ،کندیم آن را محوات یداند، چگونه آیطرف خدا م

ن فقط یزم یاز آن گذشته تورات که در رو !  شودیظاهر م یست کیمعلوم ن

دنه نبود تا با ظهور حضرت یدر مکه و مد  آن را تحر  محما
ً
ف کنند و یفورا

ف، یبلکه مقصود از تحر .  دیاید مطابق نیر دهند که با ظهور جدییاتش را تغیآ

ات كتاب یآ.  ما به آن مشغولند یعلما از ی اکثر  که امروز هم است ی ن کار یهم

ان یهودیکه  ی همان کار .  کنندیم یر و معنیل خودشان تفسیرا به م یاله

 یل ظهور آن حضرت بود و معانیات آن را که دلیآنها هم تورات و آ.  کردندیم

ر یخود تفس یکرد، به هوایقت از مکه را ثابت میطلوع شمس حق یقیحق

 نشدند. یبود راض  ید الهیان آن حضرت که خورشینمودند و به ب

 ادامه داد:د ی.  سنزد یخ احمد هم حرفیش.  سکوت کرد دیس

اَن …»د: یفرمایسورۀ بقره هم م ٧5ه یآ
َ
د ک

َ
ر  َو ق

َ
نُهْم یف الَم یٌق م 

َ
 سَمُعوَن ک

ا
 الل
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مَّ 
ُ
وُه ویث

ُ
ل
َ
ْن َبْعد  ما َعق ُه م 

َ
ون

ُ
ف ُموَن یُهم  َحرا

َ
از آنها سخنان  ایعدهبا اینكه ) «ْعل

كردند در حالی كه علم و شنیدند و پس از فهمیدن آنرا تحریف میخدا را می

ات را و بداند و بعد از آن یبشنود آ یشود كه كس یچگونه م  (اطالع داشتند

است، نه  یكالم اله یف  معانیمعلوم است كه مقصود، تحر ؟  ف كندیتحر 

 .ض کردن آنو عو  ی پاک کردن کلمات ظاهر 

 ادامه داد: دیس

ست ا نیمقصود ا.  دین علوم آگاهیشتر از من به ایب یلیخ؛ شما خیجناب ش

ف شده یل نوشته شده، تحر یکه در انج هاعالمت نید که ایبگو  یکه اگر کس 

د که دروغ یاورند، شما بدانیف بیل بر تحر یرا دل هاهین آیو ا قت نداردیو حق

که دربارۀ  یاتیشتر آینها گذشته، بیاهمۀ از  . ست و صحت نداردء او افترا

 ات آن...یل و آیان نازل شده، نه انجیهودیف است، در مورد یتحر 

 را قطع کرد و گفت:د یس مخ احمد کال یش

 م-
ً
ح به آسمان رفت و یهمراه حضرت مس یل آسمانیند که انجیگو یاصال

 د؟یگوئین را چه میست ایان نیحیگر در دست مسید

 گفت: دیس-

م ینکه ما و شما دشمن هم هستید مثل ایزنیحرف م یخ شما طور یجناب ش-

مان دارم ید، ایکه شما معتقد یمن به همان کتاب.  میاستادهیو در مقابل هم ا

د یکنیهستم که شما در راه او با علم خودتان مجاهده م ی امبر یو تابع همان پ

که لباس  خبریاز خدا ب جاهل و بندگان   یعلما یبعض اما .  دینمائیغ میو تبل

به حق  ییو تهمت و افترا زنندمی ییهاحرف ،تن دارند ت خلق بریعلم و هدا

آخر چطور .  کنندیزده مرتیبندند که تکرار آن از زبان شما، آدم را حیم

ت خلق است، به اعتقاد ما به یکه حجت و نشانه هدا یامبر الهیشود که پیم

ن حجت بعد از یو کتابش هم که بزرگتر آسمان و فلک چهارم صعود کند 
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آنوقت .  ان مردم نباشدیز در میچ چیگر هیامبر است به آسمان برود و دیپ

بند باشند یپا ی ز یتا ظهور حضرت رسول به چه چ یس یچاره از زمان عیمردم ب

ن صورت خداوند چگونه به یدر ا؟  و کدام امر خداوند را اطاعت کنند

ل آنان را مؤاخذه كند که چرا به یبا كدام دلو ؟  چاره برسدیحساب خلق ب

امبر و کتابش هر یپ یاز همه گذشته، وقت؟  دین عمل نکردیم دیاحکام و تعال

در واقع، ؟  شودن خلق منتشر یچگونه در ب یض الهیدو به آسمان بروند، ف

 یعنی؟  ستین حرف چیا ید معنیدانیم.  شودیبسته م یکله ض بیف یدرها

 فنعوذ ب.  کرده.. ی را در حق خلق خود جار  یعدالتیب لم وخداوند کمال ظ
ا

 الل

 کنند...یاز آنچه بندگان در حق خداوند تصور م

 یرا از سر برداشت و بر رو  اشعمامه تیاحمد بلند شد و با عصبان خیش

 هجوم آورد...د یس ی د و به سو یتخت کوب

برسد، از خواب خ به او یش از آنکه دست شیپ.  ه بوددیرسگر تیحاال د دیس

خته به یآم یکه آنچه اتفاق افتاده بود، خواب بوده شاد نیاز تصور ا.  دیپر 

 با ش دیرستین میاز ا.  دلش را پر کرد یترس 
ً
خ احمد روبرو شود یکه اگر واقعا

با خود گفت: .  زدیدر خواب لبخند م.  ستینا نگر یبه مب.  چه خواهد شد

 رو .  حالش خوش به
ً
کرد  یسع!  از خواب من است ترینشیر او  یایحتما

 برد!یخ خوابش نمیبخوابد، اما از ترس حمله ش

.  به ساعت نگاه کرد.  در برخاست و در رختخواب نشست زنگ   یبا صدا

ن وقت روز، هنوز ین بار بود که تا ایاول.  دادیم را نشان میها هشت و نعقربه

و .  ..خ احمدیش: اوردیب ادیبه  ع شب گذشته رایکرد وقا یسع.  در بستر بود

 م!ینا در درگاه در ظاهر شد و گفت: مهمان دار یمب.  شبیخواب د

د و گفت: یاز جا پر !  احمد ینا با لبخند گفت: دائی؟" مبی"ک :دیرسبا نگاهش پ

نا که خبر یبا خود گفت: "مب.  رت کردیح سؤالشنا از لحن ی"چکار دارد؟" مب
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که لباس  یام!" در حالر کردهشب در خواب از دستش فرایندارد من د

بنظر تو چرا امروز .  آمدینجا نمیچوقت ایخ که هید، گفت: "شیپوشیم

.  خ احمد رفتیبه صورتش زد و به نزد ش یآب.  نداد و رفت ینا جوابیمب آمده؟"

رد: "السالم یرا در آغوش بگد یس ارا باز کرد ت هادست گشاده یخ با رو یش

 ا اوالد رسول یک یعل
ا

خوش و بش  یطور  نیاد یس اچکس بی" تا حاال هالل

گر را یهمد.  خ را در آغوش گرفتیجلو رفت و متعجبانه ش.  نکرده بود

با خود .  دانست چه بکندیرت نمیو ح یاز شگفتد ی.  سند و نشستنددیسبو 

نما بعد فكر كرد كه خدا كند خواب.  نما شدهخ خوابید شیفکر کرد: شا

 !  نشده باشد

ح یم شرح و توضین قسمت از کتاب را برایام تا اآمده، دیس: "خ گفتیش

 د." یفرمائ

شما ؟  شما شرح دهم یمن برا استغفرهللاد و گفت: "یلب به دندان گز  دیس

 ." ایدکرده ی ح مسائل سپر یرا در شرح و بسط و توض ی خودتان عمر 

ن است گران که بر دل و جا ی ام بار د و گفت: "آنچه من خواندهیخ خندیش

است که آدم را به پرواز  ین کتاب است، بالیکند و آنچه در ایم ینیسنگ

 آورد."یم

 بعد شروع به خواندن کرد:

 »که انوار  ین صبح ازلیدر ا ،زیعز  یا"
ا

خداوند ) 1«…نورالسموات و االرض الل

عالم را احاطه نموده و سرادق عصمت و حفظ ( ن استیو زم هاآسماننور 

ُ  یأبَ یَو …»
ا

 أن  الل
ا

وَرهُ یإال
ُ
مَّ ن خواهد كه نور خود را ین نمیا خدا جز یول) 2«…ت 

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 35آیه نور  سوره قرآن كريم: .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 32سوره توبه، آیه . 2

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت ٨٨سوره مؤمنون، آیه  .3
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ه  یب منقل » د قدرتیمرتفع گشته و ( كامل كند   د 
َ

  ش 
لا
ُ
وُت ک

ُ
ک
َ
بگو ) 3«…ٍء یَمل

( ؟حكومت همه موجودات را در دست دارد ید چه كس یگوئیاگر راست م

ت را محکم ت و یعناد به ید بست که شایبا مبسوط و قائم شده، کمر هما

 »ه ینه قدسیدر مد یمکرمت اله
ا

ا لل
ا
ه یال»م تا به مواقع عزا یوارد شو  «إن

 با.  میابیمقرا  «راجعون 
ا

نمود  ل پاکد چشم دل را از اشارات آب و گ  یانشاءالل

د که در اثبات ینیآن ب د و حقا را اظهر ازیعرفان نمائ ۀیتا ادراک مراتب ماالنها

تی د ویمحتاج شو  یلیوجودش به دل ک جوئ یا به حجا ،  سائل   یا.  دیتمسا محبا

قسمی به  ،ینیء بیحقا را ظاهر فوق کلا ش  ،ی طائر  یروحان روح یاگر در هوا

ُ ».  یابیجز او را ن که
ا

م  کاَن الل
َ
 یو ل

َ
ن َمَعُه من ش 

ُ
س از آن  نیو ا .«ٍء یک مقام مقدا

ل شود و  یلیاست که به دل
ا
 یاگر در فضاو .  دیآ باهر یا آنکه به برهانیمدل

و او بنفسه  اندت او معروفیاء به معروفیاش کلا  ی قت سائر یقدس حق

ت کن به آنچه یکفا یل ساکنیو اگر در ارض دل.  خواهد بود معروف بوده و

ْم »: خود فرموده
َ
َول
َ
نَزلَنا َعلیا

َ
ا ا نَّ

َ
م ا ه  َتاَب یکف  تیا .«َک الک  که خود  ین است حجا

تیقرار فرموده و اعظم از ا ُه آیَدل»: ستینبوده و ن ن حجا
ُ
ُه و ُوُجوُدُه یل

ُ
ات

ُه...
ُ
 ."«إثبات

خ گفت: "قسمت یش.  خ شده بودیمجذوب خواندن ش یرت و شگفتیبا ح دیس

م و یتا به شهر خداوند درآئ میبردار  یو قدم میائنم ید همتیبا.  دمیاول را فهم

ل برداشت تا د چشم دل را از آب و یدم که باین را هم فهمیا.  میاو را بشناس گ 

 محتاج نباشد." یلیگر به دلیند و بشناسد و دیقت را ببیبتواند حق

 گفت:  دیس

 رخ متاب" ی د از و یلت بایگر دل   ل آفتابی"آفتاب آمد دل

 فهمم." یقسمت بعد را نم یخ ادامه داد: "معنیش

در  یاند: بعض قت سه دستهیدم که طالبان حقیطور فهم نیگفت: "من ا دیس



100 

 

ر و حرکتند و یقت در سیحق قدس   یدر فضا یدر پروازند، بعض  روح یهوا

رند، حق یطا یروح روحان یآنها که در هوا.  ل ساکنندین دلیدر سرزم یگروه

ن یدر ا.  ابندیکه جز او را هرگز ن یطور  نند بهیبیشه و در همه حال میرا هم

را به خودش گروه دوم او .  دینجو  یندارد و حجت و برهان راه ییل جایمقام دل

سوم که خود را دستۀ دانند و یل بر وجود او میرا دل ی ز یچ شناسند و هریم

ا در یقت حرکت کنند یحق یتوانند در فضاینند و نمیبیل محتاج میبه دل

خداوند،  یعنید آنچه را که خود او، یبا ،ندیپرواز نما یروح روحان یهواها

 ".ندبدان ین را کافآحجت قرار داده توجه کنند و 

بود که به چشمه  یامانند تشنه.  دیاقش را فهمیشد اشتیخ میاز نگاه ش

ب بود یغر د یس یکه برا یبا لحن.  شودیراب نمینوشد سیچه م ه و هردیرس

ست که ما بر تو کتاب را نازل ین یآنها کاف یا برایه را خواند: "آیمضمون آ

خ یش ات..."یآ.  ات..یآ.  ات..یآ  ات...یآ.  ات..یآ.  ن است حجت اویم" ایکرد

را باز  شیهاچشم . د چرایفهمینمد یس و کردمین کلمه را تکرار یوسته ایپ

.  هماهنگ شده بودد یس ببود که با خوا یاوستهیزنگ ساعت آهنگ پ.  کرد

که  یآب یصدا.  ده بودیده دمیتازه سپ.  بلند شد و به پنجره نگاه کرد

 کرد.یاو سفره صبحانه را آماده م.  ودنا بیمب ی دار یب د، نشانۀیجوشیم

خ احمد را در دو یهمسرش بازگو کرد و حالت ش یخود را برا یهاخواب یوقت

نظر تو ه : بدیرسپ یوقت.  زد ی دار ینا لبخند معنیف نمود، مبیتعر  یمتوال یایرؤ 

با .  گفتینا راست میمب.  فکرت را مشغول کرده یلیاو گفت: خ؟  هیرش چیتعب

 .  نگران بودن حال یا
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12 
از  ی ار یکه افکار بس یبحث ،تازه کشاند یرا به بحثد یس ،د کتابیبخش جد

 قائم ظاهر.  خود مشغول نموده بوده مشتاقان و منتظران ظهور قائم را ب

و محبت  ی بر عدالت و برابر  یمبتن ید و حکومت جهانیتا سلطنت نما باشدیم

 ییرویم دارد و از نیو عظ العادهفوق  یاو که قدرت.  جاد کندیرا ا ی و برادر 

امبران سابق را جامۀ عمل یا و پیهمۀ انب ی ر برخوردار است، آرزو یفناناپذ

او .  ستانشاند او با همه متفاوت یآدم را به بار مید بنیپوشاند و درخت امیم

 ست...یچکس نیمثل ه

نَّ شمَس الحق»: شدیآغاز م یعرب یاهیکتاب با آ دیبخش جد
َ
 مظَهَر قة  َو یا

  نفس  
ا

  الل
َ
 َعلیل

ً
نَّ ُسلطانا

َ
ون

ُ
ْن یَمن ف   یک

َ
رض  و إن ل

َ
موات  و اال حٌد یطیالسَّ

َ
من  َعُه ا

ن
َ
رض  و غ

َ
  َمْن ف  یاهل  اال

لا
ُ
 عن ک

ً
لک   یا

ُ
م  ال

َ
نَدُه دیو إن ل ْن ع 

ُ
آن )« …ناریک

که در  ی، سلطان است بر تمام کسانیو مظهر نفس اله ید جاودانیخورش

.  ن هم او را هرگز اطاعت نکندیک نفر از اهل زمیاگر  ینند، حتیو زمها آسمان

نزد او  ی نار یاگر د یاست، حت یاست از هر آنچه در عالم هست ازینیب و یو غن

 (..نباشد.

قسمت ادامۀ نا یران بود که مبین جمالت مبهوت و حیو فهم ا یدر معن دیس

 :ان كردیب یرا به فارس  یعرب

م و از جواهر حکمت به تو القا یکنیتو ظاهر م یامر برا ن از اسراریچن نی"ا

 "یها پنهان است، پرواز کندهیکه از د ییانقطاع در هوا یهام تا به بالیکنیم

 ؟  اندقدرت و سلطنت در عالم ظاهر شده اامبران بیهمۀ پ یعنی: دیرسپ دیس

 ؟"یکنیفکر م یگفت:" تو چیلبخند همسرش م

 و محکم شد: ی، اما لحنش جدنا کمرنگ تریلبخند مب
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در هر دوره و  ،یاله امبران و مظاهر  یپ یعنی ،و نفوس برتر یقدس  یهانهین آیا-

شوند و امر او را بر بندگان ظاهر یکه به ارادۀ خداوند مبعوث م یزمان

ض او را به همه یند و فینمات یرا ترب یکنند تا نوع بشر و عالم هستیم

ن مظاهر یا.  یاست و غلبه و سلطنت آنها ابد رینظیبرسانند، قدرتشان ب

ُ ما ی»عالم خلق هستند، با پرچم  یکه گنج پنهان خداوند برا یاله
ا

فَعُل الل

ُم ما یشاُء َو ی
ُ
 شوند.یدر عالم ظاهر م «دیر یحک

بعد از .  کندکند آنچه اراده یخواهد و حکم میکند آنچه میگفت: م دیس

ن یا یهان قلهیشه بر باالتر یرچم خداست که همن پیکوتاه ادامه داد: ا یمکث

 ؟  ستیطور ن نیا.  عالم در اهتزاز است

ه، از فهم و درک ما و ظهور یب احدیذات غ یعنی ،خداوند!  "البته نا گفت:یمب

م او یتوانیو جلوه و صعود و نزول و خروج مقدس است و هرگز ما بندگان نم

 به چشم یم و بشناسیرا وصف کن
ً
ال ».  دیآیرت خلق در نمیو بصم و ابدا

بَصاُر 
َ
ُه اال

ُ
درک

ُ
چ یانۀ او و خلق او هیرا که میز  (كندیاو را درك نم هاچشم) 1«…ت

 ممکن ن ینسبت و ربط
ً
عد، نه جهت نه وصل، نه فصل، نه قرب نه بُ : ستیابدا

وجود ه کلمۀ امر او ب ازو موجودات  یرا که همۀ عالم هستینه اشاره، ز 

 "...اندآمده

هم که  یوقت.  دیفهمین قسمت آخر را نمیا.  شدیج میداشت گ دیس

که بارها تجربه  نیبا ا.  دیرسپیکرد و میتابانه کالم را قطع مید بیفهمینم

ز را خواهد یهمه چادامۀ صحبت، در  ،دینماصبر  یکاند کرده بود که اگر

 کرد و گفت:رو کالم همسرش را قطع  نیاز ا.  ، اما باز طاقت نداشتدیفهم

 .وجود ندارد یو نسبت یانۀ حق و خلق ربطیم یدم که چطور یمن نفهم-

وجود آمدند و به ارادۀ او که همان ه و اهل آن به کلمۀ امر او ب یعالم هست-

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 103انعام  آیه  سوره قرآن کریم .1
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همه  یوقت.  اندپا نهاده یمحض به عالم هست یستیت است، از عدم و نیمش

 ؟تواند باشدیم ن آنها و آن ذاتیب یچه نسبت ،مخلوق کلمۀ او هستند

به آن  م ویم خداوند را بشناسیتوانین حساب، ما هرگز نمیگفت: با ا دیس

 م.یببر  یق پیهمۀ حقا جوهر  

ا و عرفا و حکما هم به عجز خود اعتراف یا و اولیکه انب نا گفت: نه تنها مایمب

 .اندکرده

 ف عرفان یبا تعجب گفت: پس تكل دیس
ا

خداوند كه هدف  ییو شناسا الل

 شود؟یلقت ماست، چه مخ

همۀ ممکنات بسته شد  یذات حق بر رو  ییشناسا ینا گفت: چون درهایمب

حد خود، مظاهر  یت و رحمت بیاز عنا ،«ل مسدود و الطلب مردودیالسب»

امبر یکه ما به نام پ یهمان نفوس مقدس .  ن خلق ظاهر نمودیظهور را در ب

د یبا تمام وجود از آن خورشهستند که  یذات الهنۀ یآها نیا.  میشناسیم

 یچه از صفات خداوند در عالم هست ما هر.  کنندیت میدان حکایجاو 

 علم ا.  شودیظاهر م هام، از آنیشناسیم و مینیبیم
ً
شان از علم او یمثال

 شان از جمال او...یو جمال ا شان از قدرت اویو قدرت ا کندیت میحکا

 شد: تاببیدوباره  دیس

شود و پرتو انوار او در همۀ یمتفاوت ظاهر م یهانهیگانه در آید یپس خورش-

ن یا.  شمارند..یب هانهیست، اما آیشتر نید بیک خورشی.  کسان استیها نهیآ

گانه ید یاز همان خورش ،شوندظاهر  كه امبرانند که در هر زمانیها پنهیآ

 کنند.یت میحکا

ن است که در یا یها بران مثالیا ادمان باشد کهید یاما با.  ن استیالبته چن-

  م ویبر  یم و به مقصود پیحد عقل و ادراک خود، بفهم
ا

ب  متعال که ی حق  غاال

 .ز مقدس استیها نن مثالیست، از این ییهرگز قابل شناسا
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س خود از یتقد ین مظاهر مقدسه هم در بلندایگفت: به گمان من، ا دیس

 گر.ید یآنها هوا یاست و هوا ی گر یلم د، چه که عالم آنها عااندمنزه یهر مثال

 ا با لبخند گفت:نیمب

عت و موجودات و یاز طب یم، همۀ عالم هستیگر که نگاه کنید دیک دیاز -

 یاهر ذره یعنیاست  یگاه نام و صفات الهها و ذرات، همه و همه جلوهآسمان

 یتجل ا اگر آنیدارد، گو  یاز پرتو و جلوه اله یکران، نشانین جهان بیدر ا

 .شدیز در عالم ظاهر نمیچ چیه ،نبود

 شد. کمی پیچیدهگفت: موضوع  دیس

ن خانۀ بزرگ ید است و اید: مثالش خورشیساده بگو  به زبانیکرد  ینا سعیمب 

گر یقطع شود و د یکله د بیض خورشیتصور کن که ف.  نیارۀ زمیس یعنیما 

 ا چه خواهد شد؟یآ ،هرگز نتابد

 .میکردیخ مید و گفت: از سرما را بغل کر  شیهادست دیس

 ؟نی: فقط همدیرسنا پیمب

نابود  یكله ن و آنچه در او هست بیگمانم زم شد و گفت: به جدی دیس

د، موجود یت خورشیض و عنایز از نور و حرارت و فیچ همه رایز .  شودیم

ن عالم مثل تابش یخداوند هم در ا یكرد و گفت: پس تجل ی بعد فكر .  است

 ن است؟یكره زم د بریخورش

 یاهایدانش كه در ذره پنهان گشته و چه در  یهانا گفت: چه آفتابیمب

 مانده. یحكمت كه در قطره مخف

 گفت: دیس

  ینیان بیش در میآفتاب  یکه بشکاف یادل هر ذره

احاطه داشته و از دانش  یمیک و شیز ین شاعر به علم فیا ایگو : ادامه داد و

 بوده! باخبر یاهسته
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 گفت:و د یخند نایمب

ن موهبت و بخشش ین جلوۀ این اسماء و صفات و برتر یا ین تجلیتر یعال-

ده شده و لباس شرافت ین همۀ موجودات برگز یدر انسان که از ب ،یزدانی

 .  شودیده، ظاهر میپوش

ازۀ استعداد و اند ن عالم هست، هرکدام بهیکه در ا ی ز یگفت: پس هر چ دیس

اوست و در انسان که  ییبر شناسا یلیاوند و دلت خود، محل جلوۀ خدیقابل

 شود.ین شکل ظاهر میتر ین صفات به عالیاشرف مخلوقات است همۀ ا

ن انسان در کل عالم، یتر و کامل نیتر فیو لط نیتر فی: شر دیرسنا پیمب

سپس با تعجب گفت: دوباره .  یامبر الهیپ گفت: بدون شكد یس ؟ تسیک

 یهانۀ شفاف همۀ صفات و نامیبران مثل آامین پیکه ا نیم به ایبرگشت

 خداوند در آنها ظاهر است.

 یعنی یاز مظاهر اله یاز آن صفات در بعض  یممکن است بعض  اما، البته-

آن صفت  یامبر دارایست که آن پیل بر آن نین دلیا.  ظاهر نشود ،امبرانیپ

 ن دریا.  شودیده نمیظاهر د ، آن صفت بهیبلكه بنا به حکمت اله.  ستین

دا یع صفات پیقادرند در هر لحظه جم یقیاست که صاحبان چشم حق یحال

 نند.یبب یدا را در مظاهر الهیو ناپ

 صفت اقتدار یطور فهم نیگفت: من ا دیس
ً
ا سلطنت که در یدم که مثال

مان و داوود به ظاهر  ظاهر یامبران موجود است در حضرت سلیوجود همۀ پ

 ح آشکار نشد.یدا بود، اما در حضرت مسیپ

لَنا َبعَضُهم َعل»ند: یفرمایست که ما نجاینا گفت: ایمب ضَّ
َ
ُسُل ف لَک الرُّ  یت 

ه نه ب ی ن برتر یا.  میداد ی برتر  ین فرستادگان را بر بعض یاز ا یبعض  «َبعٍض 

از صفات  یخاطر جلوه و ظهور بعض ه خاطر مقام و مرتبه است، بلکه ب

 .  کندیدر عالم جلوه م ی تر شیخداوند است که با شدت ظهور و نور ب
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 مظاهر  از  یكیدر  یاز صفات اله یاگر صفت ،نیا گفت: پس با وجود دیس

ن یا فاقد   امبریپ آن ست کهینن یبر ا لیدل ،به حسب ظاهر آشکار نشود ظهور 

 صفت است.

رسد که ینظر مه ب.  دیگو یم کتاب چه مینیحاال بب.  نا گفت: درست استیمب

شود یظاهر م یث آمده که قائم وقتید که در احادسئوال از آن شده بو 

.  از سلطنت ظاهر نگشت یانشانه یعنی.  ن نشدیچن ید ولینمایسلطنت م

و  ر و مظلوم و در بند و مبتال شدهیاو در دست مردم جاهل اس بلکه دوستان  

در كتاب، سلطنت و .  اندل و عاجز و ناتوان و مغلوب گشتهیبه ظاهر ذل

متفاوت  ی آن را با سلطنت و قدرت ظاهر  یشود، ولید مییقائم تأقدرت در حق  

 یادآور یآنگاه به ما .  تواند آن را درک کندینم یکه هرکس  یطور ه داند، بیم

دادند، سلطنت یبشارت به ظهور بعد م یوقت یاله یایکند که همۀ انبیم

و  ن سلطنت که در کتابیا یعنی.  نمودندیمظهر و موعود بعد را ذکر م

امبران قبل و بعد که یست بلکه همۀ پیث ذکر شده فقط در مورد قائم نیاحاد

ن نه آن یاما ا.  شوندیظاهر م ینۀ صفات خداوندند، به سلطنت الهیآ

م، بلکه مقصود از سلطنت، یفهمیم و میاست که ما انتظار دار  یسلطنت

و  ی روز ین پیحاال چه ا.  است یع عالم هستیقدرت و احاطه آن حضرت بر جم

گر به ین دیا.  ا نشودیغلبه و قدرت و احاطه در عالم ظاهر، ظاهر بشود 

 دارد. یت خودش بستگیاراده و مش

 :دیرسپ دیس

پس از .  وسف در زندان بود، مظهر سلطنت بودی ین حساب، وقتیپس با ا-

، به دیرسمصر  ی ز یان شد و به عز ین قدرت و سلطنت در ظاهر هم عیآنکه ا

رفت و یها راه مابانیاده در بیح پیسلطان بود، اما حضرت مسارادۀ خداوند 

چگاه در عالم ظاهر، عزت ید و هیخوابیگذاشت و میسر بر خشت و سنگ م
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سلطنت و قدرت  یاو هم دارا.  و عظمت و قدرتش آشکار نشد ی و بزرگوار 

 بود؟

ك یح، اكنون در قلب یرسد كه عزت و سلطنت مسینا گفت: به نظر میمب

 سپس ادامه داد:.  روانش ظاهر و آشكار باشدیارد نفر از پیلیم

خته شدن و جمع شدن و یو مرگ و برانگ یسلطنت و قدرت و ثروت و زندگ-

 یها دربارۀ زمان ظهور قائم و برپائهمه و همۀ آنچه در کتاب ،پراکنده شدن

 است. یروحان یم و معانیمفاه یامت نوشته شده، دارایق

 اشتباه باشد؟ ممکن است ،میادهیه ما از قبل فهمكآنچه  یعنیگفت:  دیس

ام یمراد از سلطنت که در ا.  مید کتاب به موضوع نگاه کنیا با دینا گفت: بیمب

و  یشود، سلطنت ذاتیظاهر شده و م ین مظاهر الهیظهور هر کدام از ا

ن احاطه و غلبه یها و زماست كه بر کل آسمان یاست و آن سلطنت یقیحق

ت و یست، اما بنا به قابلین غلبه و سلطنت نیاز ا یچ نشانیدر ابتدا ه . ابدییم

ن سلطنت یاء و موجودات، ایاش یاستعداد هر دوره و مردمان زمان و حت

 در اول ظهور رسول .  شودیان میظاهر و ع
ً
 مثال

ا
ت و آزار از یچه مقدار اذ الل

 چه مقدار.  و فطرت وارد شد یعصر بر آن جوهر پاک یاهل کفر و علما

ها نیختند و چه توهیر یو خارها که بر محل عبور آن حضرت م هاخاشاک

 ند...نسبت دادس یبه آن معدن تقدكه ب یافترا و تهمت و اکاذ چه و نمودند

خواند، لحنش عوض یدفترش م ین مطالب را از رو یکه ا ینا در حالیمب

به صورتش .  ف او آگاه بودیبه عواطف لط یش از هرکس یبد ی.  سشدیم

 د آورد.یپد ید و خط درخشانیش لغز یهاگونه یرو  یقطره اشک.  ستینگر 

 ی به سو .  را برداشت و در را باز کرد ینگران گوش د ی.  سزنگ بلند شد یصدا

و ادامه !  پدرم، یحاج دیسآ: او پاسخ داد گرپرسش نا برگشت و به نگاهیمب

 شده؟ یچ؟  ن وقت روز چرا آمدهیداد: ا
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ز یکه همه چد یس و ندیبب ییرایآشپزخانه رفت تا تدارک پذ ست و بهبرخا نایمب

داد، نگران و مضطرب به استقبال یرا در ذهنش به موضوع کتاب ربط م

 پدرش رفت.
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1٣ 
ن بار یاما ا.  بود یمیبا عروس و پسرش گرم و صم ید حاجیسبرخورد  شه یهم

که آنها  كردیم یسع یلیخ یحاج.  شدیدر نگاه و کالم او حس م یکدورت

بعد از تعارفات و صحبت .  ن غبار از چشم آن دو پنهان نماندینفهمند، اما ا

 یهم دفتر را از رو  یحاج.  اوردیتازه دم ب ینا به آشپزخانه رفت تا چایمب، یرسم

به .  ندینتوانست بنش.  دوچندان شدد یس باضطرا.  ز برداشت و ورق زدیم

 کندیدفتر را برداشته و نگاه م یکه حاج آشپزخانه رفت و به همسرش گفت

 زد و گفت: ینا با آرامش لبخندیمب

 !نگران نباش-

د چرا او نگران یفهمینم.  رت بودیهمه آرامش همسرش در ح نیاز ا دیس

 ییزهایچه چ ینکه پایاز تصور ا. ..یپا ...یپا یحت.  بود یتیثیموضوع ح.  ستین

ادت باشد که یگفت: .  متوجه حالش شدنا یمب.  دیلرز  بر خودان باشد یدر م

آزار و .  افکار خودش را جمع کردد یس و . میه بوددیرسمطلب کتاب  یبه کجا

 که بر رسول  ییهاتیاذ
ا

 شد.یوارد م یخاطر امر الهه ب الل

 از پدر رفت. ییرایپذ یرا برداشت و برا ینیخت و او سیر  ینا چایمب

را  ینیر ینا ظرف شیمب.  برداشت یز گذاشت و چایم یدفتر را رو  سید حاجی

 تشکر کرد و گفت: یحاج.  جلو پدر شوهرش گرفت

 .  دمیخ احمد آقا را دیامروز صبح آش-

 گفت:.  نا همچنان لبخند بر لب داشتیاما مب.  د شدیمثل گچ سف دیس رنگ

 د-
ً
 شب منزل عمو محمود بودند.یاتفاقا

 م گفتند.یشب برایاز د!  بله

اما پدر دستش را گرفت و گفت: .  لند شد که برودب.  تحمل نداشت دیس
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 .  میحرف بزنباهم  میخواهیم.  دینیبنش؟  کجا

 من برا
ً
خ احمد مرا یآش یهاحرف.  ن موضوع آمدمیهم یادامه داد: اصال

 نگران کرد.

 تغیحالت مب
ً
 :دیرسبا همان آرامش پ.  ر نکرده بودیینا ابدا

 ؟هاییحرفچه -

د که از نظر شرع یکنیم هاییصحبتد و ینینشیم محمود یگفت با حاجیم-

 .  راد داردیمقدس ا

 خ احمد؟یا از نظر آشیراد دارد ینا با تعجب گفت: از نظر شرع مقدس ایمب

 گفتند.یطور م نیخ ایگر، آشیخوب د-

ک ید تار یا خورشیبشود  فشانآتشا ین دهان باز کند یکرد که زمیآرزو م دیس

 ابد.ین بحث ادامه نیکه ا ی گر یا هر اتفاق دیشود 

.  ندیممکن است بگو  ی ز یگر هر چیکس د ا هریخ یگفت: آش ینا با خونسردیمب

قت یبهتر است حق.  همان باشدفالن و بَ  یهان و آن و گفتهید به ایچشم ما نبا

َبٍأ »د یفرمایه در قرآن میبالتشب.  میرا از منبع آن سئوال کن
َ
ن ٌق ب  اس 

َ
ْم ف

ُ
ن َجاَءك إ 

َتبَ 
َ
، (دیق كنیاورد درباره آن تحقیشما ب یبرا ی خبر  یاگر شخص فاسق) 1«ُنوایف

 .خ احمد آقا هستندین که جناب آشیا

ه ب یگفتند کتابیم.  مدیرسق خدمت یتحق یمن هم برا بلهگفت:  ید حاجیس

 د.یکنید و بحث میخوانیمباهم  ز آن راید و مطالب کفرآمیادست آورده

نکه مطالب آن یاما ا.  هست، درست یکتاب اندنکه فرمودهینا گفت: ایمب

نبوده، بلکه باعث شده  ی ز ین چیام چننجا که خواندهیز است، من تا ایکفرآم

 در د
ً
 ییهاالبته پسرتان هم قسمت.  تر گردممیثابت و مستق ین الهیشخصا

 اند؟دهید ی ز ین کتاب چیا از کفر در ایآ دیرسبپ.  انداز آن را خوانده

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 6سوره حجرات آیه  قرآن كريم: .1
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 من فقط هر؟  گفت: من یبا دستپاچگد ی.  سپسرش نگاه کرد به ید حاجیس

 نه...؟  نه کفر.  دفترش نوشته، خواندم ی نا تو یچه مب

نا دفتر را برداشت و یمب.  شدندد یس بنا متوجه اضطرایهم پدر و هم مب

 گفت:

- 
ً
ادداشت کرده یاز آنچه در کتاب بود و من  ییهام قسمتیداشت اآلناتفاقا

د که یم تا خودتان قضاوت کنیبخوانباهم  دیخواهیا میآ.  میخواندیبودم، م

 ا نه؟یز هست یکفرآم

د ماند یحاجدیس  یلیخ احمد خیآمد که آشین برمیاز سکوتش چن.  مردا

 یاز طرف.  کشد تکرار کندیخجالت م یگر هم گفته باشد که حاجید یهاحرف

نا یمب.  کردیمن یتش را سنگیاز قرآن آورده بود که مسئول یاهیعروسش آ

 گفت:.  منتظر پاسخ نماند

که در اول ظهور اسالم بر حضرت رسول وارد  یائیبال از کتاب،  یدر بخش -

که از علما و مردم  یم که چه مصائب و صدماتیما خواند.  دهیشده نقل گرد

م كه یو خواند.  ها که نسبت دادندجاهل بر آن حضرت وارد شد و چه تهمت

لش یدل.  دانستندیم ی ن اعمال را سبب رستگار یخود، اآن بدکاران به گمان 

بَ  عبدهللاآن زمان مثل  ین بود که علمایا
ُ
و ابو عامر راهب و کعب بن  یا

 ی ب کردند و او را مجنون و مفتر یبن حارث آن حضرت را تکذ اشرف و نضر

 )افترا زننده( خواندند...

مگر حضرت رسول   ؟ی : چرا مفتر دیرسافته بود پیکه شجاعت خود را باز  دیس

 ؟زدیافترا م یبه چه کس 

گفتند تو به خدا یات از طرف خداست، مین آیگفت ایکه م نینا گفت: همیمب

 .یدانیخودت را از طرف او م یهاو گفته یزنیتهمت م

ند، بر سر آن یرا رد نما یزمان کس  ینا ادامه داد: معلوم است که اگر علمایمب
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ما »فرمود  یا و سختیه آن حضرت از شدت بال ن بود کیا.  کس چه خواهد آمد

شرح همۀ  ،در قرآن.  (مثل من آزرده نشد یچ نبیه) «تیمثل ما اوذ ینب یاوذ

روانش یبا آن حضرت و پ یکه احد دیرسکار بدانجا  یحت.  ن آزارها آمدهیا

 به حضور رسول  یاگر هم کس .  نمودیرفت و آمد نم
ا

، مورد آزار و دیرسیم الل

 به پدرش نگاه کرد.د ی.  سنا سکوت کردیمب.  شدید دشمنان واقع میت شدیاذ

د ی.  سدیبگو  ی ز یخواست چیم.  بلند شد و به قدم زدن پرداخت یحاجدیس

نا بود او را یکه در نگاه مب یآرامش .  ستیبه همسرش نگر .  هنوز مضطرب بود

 کرد.یراحت م

رت باز یکه اگر چشم بصم ینمایه ذکر میک آی: خواندیدفترش م ینا از رو یمب

ا و یکه از شدت بال  یوقت.  ییه نمایآن حضرت گر  یبر مظلوم یتا زنده هست یکن

ل یه بود، جبرئدیرس یو دلتنگ یت افسردگیاعراض و اعتراض مردم زمان به نها

  َو إْن » ه را تالوت نمود:ین آینازل شد و ا
َ
ُبَر َعل

َ
اَن ک

َ
ن  یک ا 

َ
َک إعَراُضُهم ف

ن
َ
ْعَت ا

َ
ْبَتغ   اْستط

َ
 ف یت

ً
َفقا

َ
 ف ین

ً
ما

َّ
و ُسل

َ
رض  ا

َ
ماء یاال و اگر اعراض ) یعنی 1«…السَّ

به آسمان  یا نردبانین بزن یدر زم ینقب ین است چنانچه بتوانیآنها بر تو سنگ

مگر .  دارندیست و دست از تو برنمین یال واضح بود: چارهیام جبرئیپ.  (بگذار

ن كه چه یامروز بب یول.  یسمان فرار نمائا به آی ی ن پنهان شو یر زمیآنکه در ز 

ند و ینمایم مین و پادشاهان عالم به اسم آن حضرت تعظیمقدار از سالط

کنند به آن حضرت و بر منابر و یچه مقدار از ممالک که افتخار م

آن ذلت و .  کنندیم ذکر مینام مبارکش را به کمال احترام و تکر ها دستهگل

ن سلطنت یا.  ل شدهیتبد ینیبیکه امروز م ی زرگوار ن عظمت و بیبه ا ی خوار 

در .  ینیبیچشم ظاهر م هاست که ب یزدانیو مظهر  یآن رسول اله ی ظاهر 

شود مثل ین سلطنت ظاهر میشان ایامبران در دورۀ زندگانیاز پ یبعض 

                                                                                     
  مکارم شیرازی(هللا)ترجمه آیت 35آیه سوره انعام  قرآن كريم: .1
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بعد مثل ها قرن و ها سال یحت ،شانزندگی، بعد از دوران یوسف و بعض ی

 .حیحضرت مس

گفت نوشته یخ احمد میکه آش ین کتابیا ی نها تو یگفت: تمام ا یاجحدیس

 شده؟

نوشته شده  وایش یبه زبان انیق تمام ادینا گفت: در آن کتاب اصول و حقایمب

 ن بار آن را خواندم و بعد هریچند.  آن را بفهمم یمعان توانم تمامیکه من نم

مطمئن هستم که  ،حال نیبا ا.  کردم یس یدم در دفترم بازنو یچه را که فهم

 ام.دهیاز آن را نفهم یم فراوانیمفاهو  یمعان

 را بخوان.اش ادامه!  گفت: خوب یحاج

 نا خواند:یمب.  هم كاسته شدد یس یاز نگران.  تر شده بودمانهیصم یلحن حاج

اء است یامبران و انبیشه همراه پیکه مقصود است، هم یقی"اما سلطنت حق-

ن را یها و زمآن سلطنت است که همۀ اهل آسمان.  دندار  ییجدا یاو لحظه

 وقت.  احاطه کرده
ً
ات خداوند بر یه از آیک آیشود و یامبر ظاهر میپ یمثال

و مؤمن  ید و شقیان نور و ظلمت و سعیه میشود، با همان آیم ی زبانش جار 

ها و حشر و نشر و که همۀ حساب و کتاب یطور  افکند بهیم ییو کافر جدا

دا یه ظاهر و هو یک آیامت است با همان یها که مربوط به روز قو اشارهل یدل

ندۀ آن یآن و گو  یه را با گوش دل بشنود و بر درستیهرکس آن آ.  شودیم

ب یکه بشنود و انکار کند و تکذ شهادت دهد، به رحمت و سعادت برسد و هر

ار و اشقینما جا
ُ
شود و به یا محسوب مید و آن را از طرف خدا نداند، از ف

ن مؤمن و کافر و یشود و بیر میه شمشیک آین یا.  گرددیدمساز م ینکبت ابد

و  یچه پدرها که اعراض نمودند و در بدبخت.  افکندیم ییپدر و پسر جدا

ها برخاستند و چه عاشق یضاللت خود، با پسر که مؤمن شده بود به دشمن

همۀ  یده است که از طرفر چنان برنین شمشیو ا.  رو گرداندندکه از معشوق 
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ل یها را به وصل و اتحاد تبدییگر جداید ی د و از سو ینمایها را قطع منسبت

 ینه و دشمنیطان، تخم کیها، شسال مردمی کهده شد یچنانچه د.  کندیم

متحد و موافق شدند باهم  د چنانیمان به امر جدین آنها کاشته بود، با ایب

ن قلوب یخداوند ب چنیناین.  اندشده ک پدر و مادر ظاهریا از یکه گو 

آوردند و به  او رو  ی سو ه که ب ینیمنقطع.  دینمایجاد الفت میان یمنقطع

د، یبه آنها بخش یعزت اله یهات که دستیاتش مؤمن شدند و از کوثر عنایآ

رمود گرگ ث مشهور که فیآن حد ین است معنیا.  دند و سرمست شدندینوش

 ."آشامندید و منخور یک محل میش از یو م

 در تورات هم آمده که وقت دیس
ً
ح ظاهر یمس یعنیهود یپادشاه  یگفت: اتفاقا

نوشند و به ظاهر ظاهر یک چشمه میک آخور و از یش از یشود گرگ و میم

 وندد.یپیقت میان به حقین بیا

 هم چنیولو ا.  دارد یحد نافهمی همو  یگفت: نادان ید حاجیس
ً
ن ینکه ظاهرا

وٌب …» :خداوند در حق آنها خوب فرموده؟  دارد یادهیاشود چه ف
ُ
ل
ُ
ُهْم ق

َ
 ل

عْ یال 
َ
ُهْم ا

َ
ُهوَن بَها و ل

َ
َهایٌن ال یفق ُروَن ب  دارند كه با آن  هاییدلآنها ) 1«…بص 

 .(نندیبیدارند كه با آن نم یفهمند و چشمانینم

 نگران نبود گفت گرید دیس
ً
امبر از یپا زبان یامبر یکه از قلم پ یاهیآ: اصال

ن یمؤمن یبارۀ آن گفت که رحمت است برا نا دریشود و مبیخدا نازل م ی سو 

ن حق یجدا کردن ب یر است براین و شمشیمشرک یو نقمت و عذاب است برا

نها ین، همۀ این مؤمنیشود بیام و وحدت میر باعث التین شمشیو هم و باطل

 یرو ؟  شودیم یگدیسر ه به حساب و کتاب ین آیا چگونه با ایآ یول.  درست

 به همسرش بود.د یس لسئوا

نا گفت: کتاب به ما یمب.  نا نگاه کرد و منتظر جواب ماندیهم به مب ید حاجیس

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 1٧9سوره اعراف آیه  قرآن كريم: .1
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 یعنیش یهایدر همان لحظه خوب ،کس اقرار نمود و اقبال کرد د که هریگو یم

ن یا.  شودیده میش بخشیایع خطایجم ،کندیش غلبه میهایحسنات، بر بد

ل ی»ن یو همچن «ع الحسابیانه َسر »کلمۀ  است رمز  بدا
ا

ئات یالس الل

ل یتبدها یخوبرا به  هایبد)و  (ع الحساب استیخداوند سر ) «بالحسنات

کس  هر.  ن استیات و موت هم در همیح یعنیو مرگ  یزندگ یمعن.  (کندیم

کس  رسد و هریم یمانیا یات ابدیب برداشت به حیت نصین جام عنایکه از ا

ات هم که یپس مقصود از موت و ح.  مبتال شد یشگیل ننمود به موت همقبو 

 است. یمانیات ایذکر شده موت و ح یدر کتاب اله

ز عوض یهمه چ یک مرتبه معنی؟  لب به اعتراض گشود: چطور شد یحاج

 یمانیو مرگ ا یو مرگ، زندگ یقرآن آمده که منظور از زندگ یکجا!  شد؟

ها و زنده شدن اد و جمع شدن استخوانن حساب، روز معیبا ا؟  است

د یس اام.  شتر نگفتیخودش جلو خودش را گرفت و ب یحاج.  ها همش..مرده

 .دندینا هر دو منظورش را فهمیو مب

آتش خشم پدر زبانه  یزوده کرد که بیاحساس م.  باز وحشت کرد دیس

نا با یبم.  ستیبه همسرش نگر د ی.  سدیگو ید، مید بگو یچه نبا کشد و هریم

ن نگاه ید همیشا.  ستینگر یم به پدر میمال  یو لبخند یمیمهربان و صم ینگاه

 کرد.یرا آرام م ینا بود که حاجیبردبارانه مب

نا نگاهش یمنتظر جواب بود و مب یحاج.  دیرستیمد ی.  سشد یسکوت طوالن

دنبال جواب مناسب ه اوراق دفترش، ب الیالبهرا از پدر گرفته بود و در 

 نا سکوت را شکست:یباالخره مب.  گشتیم

فقط   ات خداوند است.یو آ یکه در دست ماست کتاب اله یزانیم ترینمحکم"

 در زمان رسول .  میببر  یم به رموز کلمات حق پیتوانیق مین طر یاز هم
ً
 مثال

ا
 الل

ن یات سخن گفت، مشرکیکه آن حضرت از بعث و حشر و موت و ح یوقت
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چنانچه خداوند در قرآن خطاب ، دند و مسخره نمودندزبان به مخالفت گشو 

ن یقولن الذیولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الوت ل…»: دیفرمایبه رسول م

 پس از مرگ برانگیخته و اگر بگویی: شم) 1«نیکفروا ان هذا اال سحر مب
ً
ا یقینا

 .(: این سخنان جز جادویی آشکار نیستگویندمیکافران  تردیدبی، شویدمی

 یوان تعجب فعجب قولهم ائذا کنا ترابا ائنا لف»ند: یفرمایگر مید یدر جا

تعجب كنی عجیب گفتار آنها است كه   خواهیمیاگر  ) 2«…دیخلق جد

و  گویند آیا هنگامی كه خاك شدیم به خلقت جدیدی باز میگردیم؟(می

 یم فنا بالخلق االول بل هییافع»د: یفرمایخداوند با حالت قهر و نکوهش م

آنها باز  یم؟ ولین عاجز ماندینش نخستیا ما از آفر یآ) 3«دیلبس من خلق جد

 .(د دارندید تردیجد نش یدر آفر 

قبل از  "ائذا"د یه که خواندین آیآورد گفت: در ایسر در م یکه از عرب یحاج

ن ینظرشان ا یر همگیتفس یعلما.  دهدینده میآ یآمده و معن یفعل ماض 

 شود.ین میامت چنیاست که در روز ق

دهد و ین اعتراض را هم مین کتاب جواب اینا گفت: عجب است که ایمب  

فَخ ف و»ست یه چین آیا یطور است پس معن نید که اگر ایگو یم
ُ
ور   ین

الصُّ

َک  ل 
َ
ه  یوُم الَوعیذ

َ
ْفٍس َمَعها َسائٌق و ش

َ
لُّ ن

ُ
ده یو در صور دم) 4«ٌد ید  و َجاَءْت ک

 دیرسینظر دور مه که ب (تحقق وعده وحشتناك استشود، آن روز، روز یم

گردد در حالی كه همراه او سوق دهنده و گواهی و هر انسانی وارد محشر می)

ددر زمان ظهور حضرت  یعنیدهد ینده نمیآ یگر معنین که دیا.  (است  محما

 .ده شد..یدر صور دم
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امت یون قند چیگو یاز علما م یبعض : گفتد یس انگفت، ام ی ز یچ ید حاجیس

 قدراین یعنیادا شده  یامده و به فعل ماض ین "اذا"گر ینجا دیاست ا یحتم

 است که انگار آمد و گذشت. یحتم

دحضرت  ینها ندایا!  ز منیعز  ؛کرد و گفت:"خوبد یس بهنا رو یمب  را محما

 ید و زندگیدر آنها دم ییحایرون آورد و روح مسیتن ب را از قبر   هاکه مرده

و دار و ندار و زن  یستیو ن یکه از همۀ هست یعطا کرد، به طور  یند روحایجد

شنوند و ید فدا کردند، نمین جدیو فرزند همه و همه گذشتند و در راه د

گر یا هزاران سال دیال خودشان هزار سال یکه در خ یامتینند، آنوقت قیبینم

دگان حضرت از بن یکیل یل که خود اسرافیپور اسرافید برپا شود، با آن شیبا

طور  نه آن ،خواهدیطور که آنها دلشان م هم آن آن؟  رسول است، منتظرند

ل یر حق تبدین است به غیبر ما که آنچه بهتر  یوا یا؟  دیکه خداوند اراده نما

 م.یشو یانکاران میم و از ز یکنیم

در  یمنه و شکوهیه.  م نبودیو مال آرام  ینایآن مب.  ر کرده بودیینا تغیلحن مب 

سخن  جرئت کدامهیچ.  را مبهوت کرده بود یو حاجد یس كهش بود یصدا

دفترش آنچه را  ینا از رو یمب.  دیمعلوم بود منتظرند تا او بگو .  گفتن نداشتند

 کرد:یده بود، بازگو میکه از کتاب فهم

ده، صور ین آیدارباش در ایب پور  یمقصود از صور و ش است که با  یمحما

ام آن حضرت بود بر یامت، قیده شد و منظور از قیدم ظهور او بر همۀ عالم

که در قبور جسد مرده بودند، لباس  ین و مردگانین ندا، غافلیبا ا.  یامر اله

که آن  ین رو وقتیاز ا.  د تازه عطا فرمودیجد ید و زندگیمان بپوشانید ایجد

و از اسرار بعث و حشر  ی حضرت رسول اراده فرمود تا رمز  یعنیه یجمال احد

او خلقا » ه آورد کهین آیا یوح جبرئیلامت را ظاهر کند، یبهشت و دوزخ و ق

فطرکم اول مرة  یدنا قل الذیعیقولون من یصدورکم فس یکبر فیمما 
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ا هر ی) 1«بایکون قر یان  یهو قل عس  یقولون متیک رووسهم و ینغضون الیفس

ند چه یگو یم یآنها به زود ،است ترسختن هم یكه در نظر شما از ا یمخلوق

د، آنها یكه روز نخست شما را آفر  یگرداند؟ بگو همان كس یما را باز م یكس 

 یند: در چه زمانیگو یكنند و میتو خم م ی به سو  [انكار یاز رو ]سر خود را 

 .(ك باشدید نزدیخواهد بود؟ بگو شا

د که ینفهم یا کس یآ؟  ه بود نشدین آیکه در ا یاکس متوجه اشاره چیا هیآ

ام آن حضرت برپا شده و عالمات و انوار او همۀ عالم را احاطه یه قامت بیق

؟  شان کریهاشان از شدت نور کور شده بود و گوشیهاا چشمیآ؟  کرده بود

گفتند، از یعصر م یکردند و به آنچه بزرگان قوم و علماین رو مسخره میاز ا

در  تابجهانب و البته خفاش از انوار آفتا؟  گرداندندیرو م یآن جمال اله

نا چند لحظه از یمب.  وسیخوش گلزار محروم و مأ ی ز است و ُجَعل از بو یگر 

که در مقابل  نیبا ا.  گر به شور آمده بودیبار د کید ی.  سستادیخواندن باز ا

 توجه به حضور او گفت:یکرد، بیزها را میچ یلیخمالحظۀ پدر 

 چیشد اما هیآمد، تکرار مید میامبر جدیکه پ ین مطلب در هر عصر و زمانیا-

 حضرت ع.  دیفهمیکس نم
ً
د»د یفرمایم یس یمثال

َ
ول

ُ
ن ت

َ
ا م ب 

ُ
  و ال بدا لک

ً
ة ا َمرا

خر 
ُ
گر ید یا در جای.  (دیشما که دوباره متولد شو  یست براین ی ز یگر ). «ی ا

که از آب و روح متولد نشود، قادر به دخول در ملکوت  ید: کس یفرمایم

 یاست و روح قدس  یمنظور از آب، آب معرفت الهست که ین یشک.  ستین

چه از جسد ظاهر شد و تولد  را هرید ز یفرمایدر ادامه م.  است ی سو یع

َفس عی
َ
باشد، پس  ی سو یافت، پس اوست جسد و متولد شده از روح که ن

 اوست روح.

َفس  صحبت همسرش گفت: پس هردنبالۀ نا در یمب
َ
کس که از روح و ن
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زنده شد،  در هر ظهور متولد و یامبران الهیو پ یآن مظاهر قدس  ییحایمس

ه بر او یخته شدن و ورود به بهشت محبت الهیحکم زنده شدن و برانگ

 ی، حکم مرگ و غفلت و ورود در آتش کفر و غضب الهآنر از یشود و غیم

ف یلط یهاکه از جامی، مردمیاله یهاع کتابین است که در جمیا.  شودیم

س روحض یدند و از فیق نچشح ییمعرفت و شناسا وقت محروم القد 

 .  ده شدند که قلب و بصر و سمع ندارندینام یماندند، مردگان
ً
مثال

دارند كه با آن  ی)آنها دلهائ 1«…فقهون بهایلهم قلوب ال …»ند: یفرمایم

ل   یعنی.  (فهمندینم
ُ
د: یفرمایگر مید یئجا ا دری.  دیرو یفهم از قلبشان نم گ

 ی ز ینا هستند و لذا چیكر و الل و ناب) 2«عقلون یفهم ال یعمُصما بکم …»

 که به ظاهر نه کر بودند نه گنگ و نه کور. یدر صورت.  (فهمندینم

هم د ی.  سدادیکرد فقط گوش میو نه اعتراض م زدمی ینه حرف ید حاجیس

 ر شده بود گفت: یش

خبر دادند، او در به او  یوقت.  ، پدرش وفات نمودیس یاز اصحاب ع یکی ی روز -

آن .  ن، برود و باز گرددیتدف یاجازه خواست که برا.  حضور آن حضرت بود

ت را ین حکایبارها ا.  دفن کنند هارا مرده هافرمود: بگذار مرده یمظهر اله

پرده از جلو چشمم کنار رفت و  اآلننکه یدم مثل ایفهمیخوانده بودم و نم

ظاهر مشغول کفن و ه اگر چه ب.  ده بودندآنها که مؤمن نبودند، مر .  دمیفهم

 بودند. ی گر یدفن مرده د

سکوت را شکست و گفت دو نفر از اهل کوفه خدمت حضرت  ید حاجیس

از .  بفروشد ی گر یخواست به دیداشت که م یااز آنها خانه یکیر آمدند یام

 .سندیآن حضرت خواستند که قباله را بنو 
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د  ا» س:یبه کاتب فرمودند که بنو 
َ
ترَ ق

ْ
حدوٍد یٍت بَ یٌت َعن َم یَم  ی ش  ب 

ً
 َمحُدودا

ً
تا

 
َ
رَبعٍة، حدٌّ إل

َ
  یا

َ
ْبر  َو َحدٌّ إل

َ
ْحد  َو َحدٌّ إل یالق

َّ
  یالل

َ
ا إل راط، و حدٌّ إما  

ا  یالصا ة  وإما
الَجنَّ

ار   یإل
 .«النا

.  ن قباله، لبخند بر لب هر سه نشستیر در ایان حضرت امیاز لطافت ب

حد  ،که از چهار طرف یاخانه.  خردیخانه م یاردهُم  از یاردهنا گفت: ُم یمب

 ین کوچه معمولیکوچه، اما ا یعنیک حد آن به راه است ی.  آن مشخص شده

 ی هو  ن، قبر  یگر آن به قبر و لحد است، اما ایاست و حد د یست صراط الهین

اند و و هوس و نفس است که همۀ مردم در آن مدفون و پنهان شده

.  ا جهنمیا بهشت است یست یحد آخر كه هنوز مشخص ن کیفهمند و ینم

ابد وگرنه در یین مرده زنده شود، به جنت و بهشت راه میا یاله یاگر به ندا

ات و ممات یح یاست که معن یان کافیک بین یهم.  ماندینار کفر و غفلت م

 واضح و آشکار شود.

م، به یست بنوشاش که زالل ارا از سرچشمه یگفت: اگر آب معرفت اله دیس

 یمب.  میبر یم یکلمات پ یقیحق یمعن
ً
 یانسان در زندگ: ی ز یک چینا گفت: اصال

وان دارد، انسان یکه ح یهمان مراتب یعنیک است یوان شر یخود با ح یجسمان

 یات روح و قلب است مخصوص کسانیکه ح یقیحق یاما زندگ.  هم دارد

 یایکه از در  یکسان.  هستند یو افکار متعال یاست که صاحب قلوب نوران

نده یپا ین زندگیا.  برندیم یب دائمیقان نصیوۀ درخت اینوشند، از میمان میا

ُن َح »: دیفرماین است که میا.  هرگز مرگ ندارد.  است ارَ  یف   یالؤم 
 «ن  یالدا

باشد،  یجسمان ین زندگیاگر مقصود ا.  (مؤمن در هر دو جهان زنده است)

 یشود و الؤمن حیاش تمام میزندگن جهان یپس در ا  .ردیمیمؤمن م ی ک روز ی

 شود.یم یمعنین بیالدار  یف

را  ین معنیامبر نازل شده که ایپ ی در حق حمزه عمو  یاهی: آادامه دادد یس
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اَن َم »د: یفرمایم.  کندیار روشن میبس
َ
َو َمن ک

َ
 ْح یا

َ
ا
َ
 ف

ً
 ییتا

ً
ورا

ُ
ُه ن

َ
َنا ل

ْ
َناُه و َجَعل

ه ف   یمش   ی ُه ف  النَّ  یب 
ُ
ل
َ
َمن َمث

َ
  یاس  ک

َ
مات  ل

ُ
ل
ُّ
نَهایالظ ار ٍج م 

َ
خ آیا كس ی كه ) 1«…َس ب 

مرده بود سپس او را زنده كردیم و نوری بر او قرار دادیم كه با آن در میان 

باشد و از آن خارج نگردد،  هاظلمتمردم راه برود همانند كس ی است كه در 

  (دادند زیبا جلوه كرده استمی برای كافران اعمال ]زشتی[ كه انجام چنیناین

مان بر تن کرد و مؤمن شد و ابوجهل ینازل شد که حمزه لباس ا یه زمانین آیا

ن یبعد از نزول ا.  با رسول ثابت و راسخ بود یکفر و اعراض و دشمن یکیدر تار 

اد ین فر یبعد از مرگ در حق حمزه نازل شد، مشرک یه که حکم زندگیآ

مرگ و  یآنها نه معن؟  میدیزنده شد كه ما نفهم ید و کمر  یبرآوردند که حمزه ک

نمودند که مطلب بر آنها یدند و نه از اهل ذکر سئوال میفهمیرا م یزندگ

 روشن شود.

از  ایقطرهشود یامبر ظاهر میپ یطور بوده که وقت نیشه همینا گفت: همیمب

قلب خود را  که ی شمار کند، افراد انگشتیبر مردم نثار م یاله یمعان یایدر 

شوند و یکنند و زنده میاند، قبول مجز خداوند پاک کرده ی از هر فکر و ذکر 

ن رو ید یان و علمایشوایر و ثروتمند به پیشتر مردم از کوچک و بزرگ و فقیب

خود را با آنها  دۀیچیدشوار و پکنند و مسائل یف میو کسب تکلآورند یم

دهند که یم یز جوابیآنها ن.  خواهندیر میگذارند و از آنها تفسیان میدرم

ده و یند ی ز یا ُجَعل که جز زباله چیآ.  به حال خودشان نداشته باشد یضرر 

قدم  ی نبرده و در بوستان معنو  یبینشناخته و هرگز از مشک و عنبر نص

باره فکر  نیاگر در ا؟  دیگران عرضه نمایبه د ینگذاشته، چگونه عطر معان

م داشت و به رموز یاج به سئوال نخواهیگر احتیم، دیر ب یم و به اصل آن پیکن

م یقت سد راه مردم شده، آگاه خواهین به حقدیرسکه در  یمسائل مشکل
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 .  شد

خ احمد را مالقات کردم و یاز جا بلند شد و گفت: اول صبح که آش ید حاجیس

.  ن رو مغازه را ول کردم و آمدمیاز ا.  دم نگران شدمیاو را شن یهاصحبت

 یهم زمان مناسب اآلنست، ین ین کافیاما ا.  راحت شد یالم تا حدیال خحا

 م.  میشتر صحبت کنیم تا بیآیامشب م.  ستین
ً
بلند .  روم تا شبیعجالتا

لبخند .  نا به هم نگاه کردندیو مبد ی.  سکرد و رفت یخداحافظ یحاج.  شدند

 داد.یآرامش مد یس بهنا یمب
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1٤ 
بان و ینه پشت یدارد نه سپاه ینکه نه ثروتیامبر با ایپبا خود فکر کرد که  دیس

رفتار را چنان کینت و نیطک کالم، قلوب مردمان پاکی، با ی محافظ ظاهر 

و  یچیشب، در خلوت خود، فکر سرپمۀ یندر  ید که حتینمایر میتسخ

اق جان در راه آن یکند و با شوق و اشتیاعتراض به قلب و ذهن آنها خطور نم

ا سلطنت ین سلطنت باالتر است یا ایآ.  کنندیفدا م یقیحقمحبوب 

ش و سعادت مردم یکه شب و روز به فکر آسا ینیسالط؟  رانیپادشاهان و ام

کنند یکه راحت و آرامش خود را بر خود حرام م یا حاکمانیش هستند و یخو 

.  ندینماگانه حفظ یدهند و از شر ب ین آن را ترقین خود و ساکنیتا سرزم

 بیاطاعت مآنها  از ظاهر مردم، به ی روز  وقت، چندآن
ً
زار و به یکنند و قلبا

 یشاه عباس که برا.  را در نظر آورد ی پادشاهان صفو .  مشغولند ییبدگو 

 ی ن آنان سپر ید و شب را در بیپوشیت مردم لباس مبدل میاز وضع یآگاه

اجار با آن غلبه و شاه ق ی، فتحعلینامکیم خان زند با آن همه نیکرد، کر یم

 به ناپلئون . و... و... م قرن سلطنت کرد و..ین شاه که نیثروت، ناصرالد

د، یو سلطان عبدالحم یز امپراتور بزرگ عثمانید و سلطان عبدالعز یشیاند

و ذلت،  ی ح که با خوار یو به مس.  روان عادل فكر كردیز و انوشیبه خسروپرو 

ن یاش در ایشالق در روز آخر زندگاناز ضربات  پارهپارهن و یبا لباس خون

 یونیحوار .  داشت ی ازده حوار ید و فقط یکشیب خود را به دوش میعالم، صل

ام او را یزود پ یلیمان خود را ابراز کنند، اما خیا ینکردند حت جرئتکه آن روز 

 ی حوار  هزار سال، نام پطرس   و امروز بعد از دو.  ار رساندندیبه هر شهر و د

ۀ یاولن یا مؤمنی.  کندیور من شعلهیرا در قلب مؤمن یبندگ آتش عشق و

مبتال بودند و هر روز به  ی و ذلت ظاهر  یبه بدبختها سالحضرت رسول که 



124 

 

و  یاز بندگ یاحاضر نبودند كه لحظه یشدند ولیگرفتار م یدیجد یبال 

 یو امروز، بزرگ.  دست بردارند.. یقیاطاعت و عشق و محبت آن سلطان حق

اش آن سلطنت روم با آن عظمت و غلبه.  شودیو مقامشان معلوم مقدر 

ز یخسرو پرو  یآن پادشاه.  ح تا ابد برقرار استینابود شد اما سلطنت مس

 تمام شد اما...

 ؟ی شنو یم را نمیصدا-

 نا نگاه کرد و لبخند زد.یبه مب.  دادینا تکانش میمب.  خود آمد به دیس

 ؟یکردیفکر م یبه چ-

ار جالب یبس ین قسمت سلطنت را که خواندیا.  اور ی: دفترت را بگفت دیس

 بود.

 باز کرد و خواند:د ی.  سدادد یس بهنا دفتر را آورد و یمب

ام درگه او سلطنت م دا
ُ
ند بر همۀ مخلوقات ینمای"اگر خوب مالحظه شود، خ

 .و موجودات"

و چند لحظه سکوت کرد .  کردمین مطلب داشتم فکر میبه ا: بعد گفت

 سپس گفت:

در نظر  ی ظاهر  یاگر مقصود از سلطنت قائم و حکومت او، معنا یراست-

ع گردند و یم حکم او شوند و به ظاهر مطیکه همۀ مردم تسل یطور ه باشد ب

کنند و دشمنان به ذلت  یز گردند و در کمال راحت زندگیعز  یدوستان اله

حق  نباشد، پس در از کفر و اعراض یانشانهگر یافتند و قلع و قمع شود و د

 كند.ین نوع سلطنت صدق نمین سلطنت به نام او هست، ایخداوند که ا

 چطور؟-

است که باطل هستند  ین در دست کسانیزم یان اکثر رو یعیبه اعتقاد ش-

م اسالم و روش یاو که احکام و تعال یو همه بر خالف رضا دشمنان یعنی
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 کنند.یامامان است، رفتار م

 ان است.یعیاعتقاد ش ییو گیالبته آنچه م-

س اصحاب امام یو تقد یبه پاک ین اعتقاد، تاکنون سپاهیو بنا به هم بله-

.  دانند که چه واقع شدین، همه میبا وجود ا.  ن در عالم ظاهر نشدهیحس

 یک در صحرااند ن سپاهیت و شکست ایم در مظلومیر کنیاگر به ظاهر تفس

نه تنها .  خوردیچشم نمه ب ی روز یه و پاز سلطنت و غلب یاچ نشانهیکربال، ه

روان او مظلوم و مغلوب شده و یامبران و پیشه پیدر مورد آن حضرت بلکه هم

و غلبه و  ی روز ین پیچگونه ا.  اندر بودهیدر دست دشمنان گرفتار و اس

 ؟  شودیسلطنت و حکومت ظاهر م

کرد و را پاک ش یهااشک.  نا دوباره دستخوش عواطف و احساسات شدیمب

 ند.یآیم ید حاجیس اآلن: گفت

 ؟یصحبت کن یدربارۀ چه موضوع ی م دار یتصم: گفت دیس

 یقیالشهداء و سلطنت حقد یس تکنم دربارۀ حضر یفکر م: نا گفتیمب

ام، با شما و پدر دهیچه از کتاب فهم م و آنیمظاهر مقدسه صحبت کن

 ان بگذارم.یدرم

 .در هم سازگار باشدبه گمانم که با طبع پ.  موافقم: گفت دیس

 بود. ید حاجیس.  زن و شوهر جوان را قطع کرد ی زنگ در، گفتگو  یصدا

از  یمیدفتر، مفاه ینا از رو یز نشسته بودند و مبیبعد هر سه دور م یقیدقا

 .کردیکتاب را بازگو م

م که یفرستادگان خداوند است خواند ی روز یآنجا که صحبت از غلبه و پ

.  او معتبر نبوده و نخواهد بود یایحق و اولنزد  ی هرگز سلطنت ظاهر 

ُهُم »د که ینماین گفتار از قرآن نقل میبر ا یشاهد
َ
ُبوَن  َو إنَّ ُجنَدنا ل ال 

َ
 1.«الغ
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مقدس  لشکرآنگاه .  (روزندی[ پهاصحنهو لشكر ما ]در تمام )فرموده 

تر یتر و اعلزند که از آن سپاه مقربیکربال را مثال م یدر صحرا سیدالشهدا

و زنان خته شد یزه آو یبه نشان یسرها.  شکست خوردند ین نبود ولیزم یدر رو 

کند که یم یادآور یسپس به ما .  دیر و گرفتار ظالان گردیشان اسو کودکان

در  یالحظهن به وجود آنها روشن بود، یبودند و زم ین که انوار الهیهمۀ مقرب

کس  مظلوم بودند که هر یطور  دند و بهیاشامین یامان نبودند و شربت راحت

پس معلوم است که .  آوردیوارد م ،معصومانخواست بر آن یهر چه م

 .گر استید ی گر و امر ید یمقصود از غلبه و قدرت و احاطه، مقام

 چن: گفت ید حاجیس
ً
الشهدا دیس اما مقصود از غلبۀ ُجند.  ن استیانصافا

قطرات : دفترش خواند یرو نا از یمب؟  ستیان رفت، چیت از میکه با مظلوم

داشت که خاک را  یخت، چنان برکت و شرافتیخاک ر  خون آن حضرت که بر

ن کامل و یقیبا  یکه اگر کس  دیرس یمتبرک فرمود و آن خاک متبرک به مقام

ا در خانۀ خود یاز آن خاک را صرف نمود  یا، ذرهسیدالشهدامعرفت مقام 

از  یکاند نیا.  لش محفوظ ماندافت و امواینجات  ی مار یداشت، از ب نگه

که آن حضرت  ین وقتیو همچن.  ن عالم خاکیرات آن خون پاک است در ایتأث

 یا حتید و ینما ی ار ینبود که او را در ظاهر  ید شد، احدیت ذلت شهیدر نها

 یبرا ی ار یکه چگونه از هر شهر و د ینیبید و امروز میغسل و کفن و دفن نما

کنند تا سر بر آن یت رنج سفر بر خود هموار محضور در بارگاه آن حضر 

 .یو شوکت و عظمت ربان ین است غلبه و قدرت الهیا.  آستان گذارند

، ییگو ین امور که میا: دیرسنزده بود پ یکه تا کنون در حضور پدر حرف دیس

 آن حضرت داشت؟ یبرا ی چه ثمر ، حضرت واقع شدآن بعد از شهادت 

و در بارگاه قدس  یات الهینده است به حشه ز یآن حضرت هم: نا گفتیمب

 ندارد. یو جواهر وجود مفهوم یانوار اله یبرا یمرگ و نابود.  ساکن است
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مقدسه در مقام فدا، جان به کف  ن نفوس  یهمۀ ا: سپس ادامه داد

جان و مال و نفس و روح، همه را در راه دوست انفاق نموده  یعنی.  اندستادهیا

 یمحبوب منظور  یندارند و جز لقا یمعشوق مطلب یجز رضا.  ندینمایو م

 ست.یدر نزد آنها باالتر از مقام فدا ن یچ مقامیقت هیدر حق.  ندینجو 

 یطور که من فهم نیا: گفت دیس
َ
 یم ادم عال

َ
متفاوت  یعاد م مردمان  نها با عال

 است.

 یعنی «شموس عظمت»ن یست که اا نید ایآیآنچه از کتاب برم: نا گفتیمب

و مردم آن به آنان وابسته است، اگر بر  یتیگ یکه زندگ یبزرگ یدهایخورش

نار نزدشان نباشد یک دیخاک نشسته باشند، بر عرش جالسند و اگر  یرو 

رند، یکه در دست دشمنان اس یحال در.  عالم نزدشان موجود است یهاگنج

زت و اند، بر عرش عچارهیل و بیکه ذل یاند و در حالرهیبر آنها غالب و چ

 یغذا: م فرمودندیبن مر  یس یع ی ست که روز ا نیا.  ستاده و قائمندیقدرت ا

ها شبن است و چراغ من در یاه ارض است و بستر من سطح زمیمن از گ

من است و  یکند در هنگام سفر، پاهایچه مرا حمل م ماه است و آن یروشن

 ن؟یزم یتر بر رو یست از من غنیک

د یس لحاه د آمد که تا بیش پدیدر صدا یحالت.  نا لحنش عوض شدیمب

 دفتر خواند:  یاز رو .  ده بودینشن

ن فقر است و صدهزار ملکوت یقسم به خدا که صدهزار غنا طائف حول ا"

از عالم  ی فائز شو  ین معانیاز بحر ا یاگر به رشح.  ن ذلتیعزت، طالب ا

اج جان باز یو چون ط ی درگذر  یملک و هست  "ی ر نار در حول سراج َبها

کرد بر عواطف خود غلبه  یسع.  د آمدیپدد یس در یبیت غر یاحساس روحان

ت یخوب یحاج دیرسدر حضو .  نشود ی جلو اشکش را گرفت تا جار .  کند

را ش یهااشکاو .  دادیت نمیزها اهمین چینا به ایکه مب نیاما مثل ا!  نداشت
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مثل .  نددو ساکت بود هر.  ستینگر د یس و یبا پشت دست پاک کرد و به حاج

 نا بشنوند.یكه منتظر بودند تا ادامۀ مطلب را از زبان مب نیا

از اصحاب به حضور حضرت صادق  یشخص  ی روز : دفتر خواند ینا از رو یمب

و از کوثر  یهست یآن حضرت فرمود که تو غن.  ت از فقر نمودیو شکا دیرس

ک پول یه هستم که ب یچگونه غن: دیرسنوا شگفت زده پیآن ب!  یادهیغنا آشام

 ؟ی ا محبت ما را ندار یآن حضرت فرمود: آ؟  اه محتاجمیس

 ا ابن رسول یالبته كه دارم -
ا

 .الل

 ؟ین محبت را بفروش یا ی نار حاضر یا به هزار دیآ-

 دهم.یا و آنچه در آن است نمیع دنین محبت را به جمیهرگز ا-

ن عالم یع اینزد او باشد كه با جم ی ز ین چیکه چن یا کس یآ: آن حضرت فرمود

 ر است؟یکند، فقیعوض نم

 خته بود گفت:یکه محبت و طنز در آن به هم آم یبا لحن ید حاجیس

ا آنچه ما از یگو .  زندیاالت ما میشه تمام خیشه برداشته و بر ر یعروس ما ت

م و به آن دلخوش یادهیزت و سلطنت و قدرت و شوکت فهمفقر و ثروت و ع

 در درگاه الهیاگشته
ً
 زش ندارد.ار  یم، ابدا

 گفت: دیس

ن حاضر کردند، یالطس حاکم فلسطیم را در مجلس پیبن مر  یس یع یوقت

هم که  یمردم.  رساندند هم هز حضور بیع علما نیهود و جمیافا کاهن بزرگ یق

چه  هر.  کردندین و آزار فروگزار نمیتماشا و مسخره آمده بودند از توه یبرا

باالخره .  دندیند یند، جز سکوت پاسخدند که از آن حضرت اقرار بشنو یکوش

که منم  یا نگفتیس کاهنان برخاست و به مقابل آن حضرت آمد و گفت: آیرئ

 ح یمس
ا

آن حضرت سر را بلند .  ..؟و منم مالک اللوک و منم صاحب کتاب الل

جالس  ین قدرت و قوت الهیمیکه پسر انسان بر  ینیبیا نمیآ: نموده، فرمودند
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ت ضعف و یدر نها یجوان.  ار گران آمدیافا بسیبر قن کالم یا؟  است

 یبسته و لباس پاره در محضر کاهن اعظم و علما یهات با دستیمظلوم

کاهن اعظم .  ه زده استیگاه قدرت و قوت تکیکرد كه بر جایهود ادعا می

آب دهن بر  یبعض .  عتا سر دادینا واشر یاد وادیراهن خود را چاک کرد و فر یپ

آن حضرت را  یهاچشم یکی.  انه زدندیتاز  یاختند و برخاندیاله آن مظهر یرو 

هود یپادشاه  یح، ایمس یا: و گفتندنواخت  اشبه گونه یلیس ی گر یبست و د

 زد؟! یلیبود که س ی، به ما بگو چه کس یب مطلعیکه از غ

 .ستیسکوت کرد و به پدرش نگر  دیس

.  قبل را نداشت یطبعگر آن شوخید.  حالتش عوض شده بود ید حاجیس

کرد نگاهش  یسع.  دیدرخشیش میهااش حلقه زده بود و چشمدهیدر د یاشک

 را از پسر و عروسش بدزدد.

 نا سکوت را شکست:یمب

در نزدش نبود  ی ک از اسباب قدرت ظاهر یچ یآن حضرت در آن ساعت که ه-

 ی ش از آن روز یکه پ چنان.  جالس بود یو قدرت باطن یقیبر تخت سلطنت حق

نمود که مرا  ی مار ناله و زار یب.  گذشتیهود که به فلج مبتال بود میاز  یکیر ب

 یکسان.  ده شدیز که گناهان تو آمرز یبرخ: آن حضرت فرمودند.  عالج بخش

بر آمرزش  یا جز پروردگار کس یکه شاهد ماجرا بودند اعتراض نمودند که آ

م یکه بگو  نیا؟  ستک آسانتر اینزد شما کدام: فرمودند؟  گناهان قادر است

د که پسر یتا بدان ده استیم گناهان تو آمرز یکه بگو  نیا ایز و برو؛ یبرخ

 ن.یزم یاست بر رو  یقیقدرت آمرزش و سلطنت حق یانسان دارا

ال یغمبران با آنچه که ما خیقدرت و سلطنت پ!  : عجبگفت ید حاجیس

 م، چقدر متفاوت است.یکنیم

غمبر ین قبل بر پید یکه علما یهر اعتراض  ن است کهیتر ابیعج: نا گفتیمب
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 در ظهور بعد از آن هم تکرار میآوردند، عیوارد م
ً
 شود.ینا

 گفت: چطور؟! یحاج

 نا گفت:یمب

 از اعتراضات علما-
ً
و  یچ نبیگر هید ین بود که بعد از موس یهود ای یمثال

هست که  یالبته قبول داشتند که موعود ؛مبعوث نخواهد شد یافرستاده

ج کند تا تورات در یرا ترو  یعت موس ید شر یگفتند كه بایشود، اما میاهر مظ

 ر شود.یابد و احکامش جهانگین انتشار یزم یرو 

ت  ال»: فرمایدمین غافالن یخداوند از زبان ا: گفتد یس
َ
ال
َ
  یُهوُد یَوق

ا
 ُدالل

 
ٌ
ة
َ
ول

ُ
 .  َمغل

َ
ْت ا

َّ
ل
ُ
وا َبْل یدیغ

ُ
ما قال ُنوا ب  ع 

ُ
ْم َو ل تان  َم  داهُ یه 

َ
هود گفتند یو ) .1«…ْبُسوط

ن سخن از یشان بسته باد و بخاطر ایر بسته است!، دستهایدست خدا به زنج

ْوَق ی…» (رحمت دور شوند! بلكه هر دو دست او گشاده است
َ
  ف

ا
ُدالل

 
َ
ْم یدیا  .(دست آنهاست یدست خدا باال ) 2«…ه 

 .اندتهگف ی ز یر هرکدام چیتفس یعلما آیه ران یشرح نزول ا: گفت یحاج

هود ی.  ن استید نه چنیفرماید که میشما به مقصود توجه کن یول: نا گفتیمب

ت یهدا یرا خلق فرمود و برا یحضرت موس  ،یقیال نمودند که سلطان حقیخ

بسته شده و قادر به فرستادن ش یهادستگر ید.  مردم فرستاد والسالم

 یشده و درها یمنته یا همۀ ظهورات الهیگو .  ستین یبعد از موس  یرسول

طلوع  یدیخورش ی بسته شده و هرگز از مشرق قدس معنو  یرحمت اله

ب یشود و از بارگاه غیظاهر نم یفضل خداوند موج یایکند و از در ینم

ن خلق را در یا یغفلت و نادان ی قدر ه ب.  دیآیمشهود نم یکلیپروردگار ه

چ یکه به ه یروحان پایانبیه و رحمت گسترده و بخشش یض کلیبرگرفته که ف

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 64مائده آیه  سوره قرآن كريم: .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 10سوره فتح آبه  قرآن كريم: .2
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دانند و تمام شده یماند، منع میشود و باز نمی، از عالم منع نمیعقل و ادراک

طلوع کند و نورش شرق و غرب را روشن کند،  یدیاگر هم خورش.  شمرندیم

 کوشند تا مانع نورش شوند و بایبندند و به تمام همت میکمر ظلم م

 ند.یت خاموشش نماو تهم یین و بدگو یاعتراض و توه یهاپارهلگ  

 حاج.  ختیر  دلش فرو  دیس
ً
تازه  هایحرفگر ید هااینفهمد که یم یحتما

 دهد.یبدعت م ی که بو  هاییحرف.  است

ه را ین آیملتفت شود که مردمان، هزار سال است ا یاگر حاج: با خود گفت

ال یفرستند که چرا خیکنند و لعنت میهود اعتراض میکنند و بر یتالوت م

 د همانید بایآیكه م ین است و موعودشان وقتین دینشان آخر یردند دکیم

ن یتابع احکام تورات باشد و د یعنیخواهند، یظاهر شود که آنها م یطور 

 .زنند..ین حرف را مین مردم همیج کند، حاال هم همیرا ترو  یحضرت موس 

 د:او را به خود آور  یحاج یصدا

دست .  تواند خاموشش کندیکس نم چیچراغ خداوند که روشن شد، ه-

 د:یفرمایچنانکه م .ردیکند تا نورش همه جا را بگیقدرت او حفظش م

ْن یر  ی»
َ
ْم یُدوَن أ ه  َواه 

ْ
ف
َ
أ   ب 

َّ
وَر الل

ُ
ُئوا ن ف 

ْ
خواهند نور خدا را با دهان یآنها م) 1«…ط

 (خود خاموش كنند

س ُپف  آن هر ،زد برفروزدیرا که ا یقول شاعر: چراغا به ی-
َ
شش یکند ر ک

 بسوزد.

از  ین سادگینا به ایاما مب.  افتین حرف آرامش خود را باز یدن ایبا شن دیس-

 کرد و گفت: یرو به حاج.  گذشتیموضوع نم

خود دۀ یبرگز که خداوند به بندگان خوب و  یض الهین فید باالتر یدانیا میآ-

 ست؟یچ ،وعده داده

                                                                                     
وبه،  سوره قرآن كريم: .1  هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 32 آیهالتا
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 بود گفت:ر شده یکه از صراحت لهجه عروسش متح یحاجدیس-

 دانم.ینم!  ریخ-

ات قرآن یاز آ ی ار یبس!  اوست ییدار و شناسایت خدا، دیض و عنایت فینها-

كه ام ه را نوشتهیچند آ.  کندیان مین مطلب را بیا یبه صراحت و روشن

 خوانم.یتان میبرا

ذ»
َّ
آیَو ال َفُروا ب 

َ
َک یَن ک ولئ 

ُ
ائه  ا

َ
ق  و ل 

ا
ْن َرْحَمتی ات  الل ُسوا م  اٌب َو  یئ 

َ
ُهْم َعذ

َ
َک ل ئ 

َ
ول
ُ
 ا

ل  
َ
او كافر شدند از رحمت من  یات خدا و لقایكه به آ یكسان) 1«ٌم یا

ذ  »: دیفرماین میو همچن (است یآنها عذاب دردناك یوسند، و برایماء
َّ
َن یال

 ی
َ
ُهْم إل نَّ

َ
ْم و ا ه   

وا َربا
ُ
ُهْم ُمالق نَّ

َ
وَن ا نُّ

ُ
ُعوَن یظ  یمان دارند خدایآنها كه ا) 2«ه  َراج 

اَل …»: گریو در مقام د (گردندیاو باز م ی كنند و به سو یخود را مالقات م
َ
ق

ذ  
َّ
لیَن یال

َ
ٍة ق

َ
ئ ْن ف  ْم م 

َ
  ک

ا
وا الل

ُ
ُهْم ُمالق نَّ

َ
وَن ا نُّ

ُ
 یظ

ً
ة
َ
ئ َبْت ف 

َ
ل
َ
ٍة غ

َ
ث ل

َ
 یک

ً
اما آنها ) 3«…َرة

 هایگروهار یدانستند خدا را مالقات خواهند كرد گفتند، چه بسیكه م

 یو در مقام( روز شدندیپ یمیعظ هایگروهبه فرمان خدا، بر  كه یكوچك

اَن …»: گرید
َ
َمْن ک

َ
 یف

ْ
ل
َ
ه  ف  

اَء َربا
َ
ق   ْعَمْل یرُجوا ل 

ً
حا  َصال 

ً
د یپس هر كس ام) 4«…َعَمال

 :گرید یو در مقام (.د عمل صالح انجام دهدیپروردگارش را دارد با یلقا

مَر ی…»
َ
ُر اال  

ُل اآل یَدبا  
 یَفصا

َّ
َعل

َ
ْم ات  ل

ُ
ُنوَن  ک وق 

ُ
ْم ت

ُ
ک  
اء  َربا

َ
ق ل  ر یکارها را او تدب) 5«ب 

 (.دیدا كنین پیقیپروردگارتان  ید تا به لقاینمایح میات را تشر یكند آیم

حضرات : سپس ادامه داد!  ن خدادید!  لقاء خدا!  گفت: عجب ید حاجیس

 ا
ً
 .  اندهان کردیاش را بیقیحق یند و معنینمایر میرا تفس ین معنیعلما حتما

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 23عنکبوت، آیه  سوره قرآن كريم: .1
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را که خودشان  ی ز یک از آنها چی اما هر.  کنندیر میالبته که تفس: نا گفتیمب

 گران را قبول ندارند.یر دیکنند و تفسیان میدانند بیو درست م انددهیفهم

خورد و یچشم مه ب یادیمختلف تفاوت ز  یرهایاز آنجا که در تفس: گفت دیس

 .اندر کردهیخود تفس یم به هوایگوئم بیتوانیم، کنندیرا رد م ی گر یک دیهر 

 و گفت: پسرش انداختبه  ینگاه تند یحاج

را در  ی ن، عمر یحضرات علما و مجتهد؟  یزنین حرف را میا یبا چه جسارت-

 .اندکرده ی عرفان خداوند و احکام او سپر  یمجاهده برا

او  ست و با نگاه ازیو ترس به همسرش نگر  ید، با درماندگیپر د یس یرنگ از رو 

نا که یمب.  ر بودییدر حال تغ ی ر یادگیو  یجوا همدلد یس نظرب.  استمداد جست

به .  د که فضا را دوستانه کندیرگ خواب پدرشوهر را در دست داشت کوش

 گفت: یآرام

د توجه و نظرمان به اصل کتاب و یما با.  نداشت یمنظور  سید پدرجان!-

االسالم مطابق حجت خدا اگر حجت.  هااالسالمباشد نه حجت یحجت اله

ا ما به اصل نجیدر ا.  میکنیش را سرمۀ چشم میخاک پا، ح و درستیبود صح

عه گذاشته همه یکه خدا در ما ود یت عقلیم و با آیتسات خداوند ناظر هیآ

 م.یسنجیز را میچ

 نا ادامه داد:یمب.  آرامش رفته دوباره به جمع كوچك مطالعه برگشت

 لقاء .  اءهللالقم به موضوع یبرگرد-
ا

از علما  یبعض .  دار خداوندید یعنی الل

دو  یتجل.  امتیخداوند است در روز ق ین لقاء تجلیکه مقصود از ا اندگفته

به  یلزوم ین تجلیا یبرااگر عام است که .  ا خاصیا عام است ی :حالت دارد

ز موجود یخداوند در همه چ یشه و در همه حال تجلیهم.  ستیامت نیق

 جادیا آن سلطان یاء محل تجلیم که همۀ اشیدین فهمیش از ایپ.  است

ح و نه همۀ موجودات واضیدر آ یقید حقیهستند و آثار آن خورش یقیحق
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چ یکند که هیانسان باز شود، مشاهده م رتیبلکه اگر چشم بص.  ان استیع

همۀ ممکنات .  وجود نخواهد داشت پروردگار یامکان بدون تجل در عالم ی ز یچ

 ینجا که طالب راستتا آ.  کنندیت میحکا ی مخلوقات از ظهور آن نور معنو  و

به شهر معرفت و بوستان علم و قدرت  یادروازه آنرا نگرد،یبه هرچه م

 ند.یبیخداوند م

در فرقان  یات فراوانیرون آورد و گفت: آیدفتر ب یاز ال  ی گر ینا کاغذ دیمب

 » :کاغذ خواند یان است و از رو ین بیشاهد ا
َ

ْن ش    ٍء یَو إْن م 
ا

ه  یإال َحمد  ُح ب   
 1«َسبا

لَّ ش » انین بیا ایو  (دیگو یح و حمد او میتسب یو هر موجود)
ُ
ْحصَ  ٍء یَو ک

َ
َناُه یا

 
ً
َتابا  پس اگر مقصود از لقاء  .(ایمکردهز را احصا و ثبت یو ما همه چ) 2«ک 

ا
 الل

امت با آن یه روز قندارد که ب یلیباشد، دل یاله یهاات و جلوهین تجلیا یلقا

ن لقاء یشه، همگان به ایهم.  م، موکول شودیکه ما انتظار دار  یطیشرا

 مشرف هستند.

همسرش گوش  یهاان رفته بود و با دقت به گفتهیکه اضطرابش از م دیس

 کرد.یفقط گوش م یحاج.  ستیبه پدر نگر  یر چشمیز  ،کردیم

خاص است که در  ی، تجلیتجل نیم مقصود از ایاما اگر بگوئ: نا ادامه دادیمب

 یاحد یند، هرگز برایگو یض اقدس میبه آن ف هایصوفذات خداوند است و 

راه بسته است : اندل مسدود و الطلب مردود" فرمودهیرا "السبیست ز یممکن ن

ب ذات است و هرگز، هرگز، هرگز قلوب ین در غیا.  و طلب مردود است

 ن.یکند تا چه رسد به عقول محدود غافلن مقام پرواز نین هم به درگاه ایمقرب

.  ندیگو یض مقدس میا فی یثان یگر هم هست که به آن تجلیز دیک چیاما 

همه  یعنی.  خداوند در عالم خلق است ین تجلین اولیند که ایگو یعارفان م

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 44آیه اسراء  سوره قرآن كريم: .1
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 ن مقامیا.  دار گشتهیم پدخلق شده و در عال ین تجلیا واسطۀبهز یچ

صفات و اسماء و کماالت  ینمانه تمامیآ  .است یامبران الهیمخصوص پ

شان نسبت داده یآنچه به ا.  اندن مظاهر مقدسهی، ایخداوند در عالم هست

ن به او دیرسخداوند و  ییمعرفت و شناسا.  گرددیشود، به خداوند برم

.  مقدس ین وجودهاین به ادیرسو  ییست مگر به معرفت و شناسایممکن ن

 دار خداوند است.ینها دیدار ایت هستند و دقید حقینها انوار خورشیا

ب است و یپس خداوند که ذات غ!  دمیحاال فهم: گفت یبا ذوق زدگ دیس

و  «درکه االبصارتال»!  شودیدارش ممکن مید یطور  نیشود، ایده نمیهرگز د

 لقاء »
ا

 دن است.ین حالت قابل فهمی، در ا«الل

 داد.یهمچنان در سکوت گوش م ید حاجیس

 ؟میا ادامه بدهید یپدرجان، خسته شد: گفتنا یمب

 ین است و از طرفیتازه و جالب و دلنش ین مطالب از طرفیا: گفت یحاجد یس

 .  ترساندیآدم را م

 ترساند؟یم: نا با تعجب هردو گفتندیو مب دیس

شود کم یعقل که گذاشته م ین مطالب در ترازو یاگرچه ا: گفت یحاجد یس

من منتظر .  زندیم، پشت پا میادهیحال فهمه ه تا بچآنبه همۀ  ید، ولیآینم

نم که به حساب همه یمحشر بب یهستم که خداوند را در صحرا یامتیروز ق

و .  نها دروغ استیحاال شک به جانم افتاده که نکند همۀ ا.  کندیم یگدیرس

 ق
ً
 در کار نباشد. یامتیاصال

شتر مواقع یقرآن، در ب اتیعلما از آ یرهایتفس.  حق با پدر است: گفت دیس

محشر و آفتاب  یبا آن هول و هراس و صحرا ی ظاهر  ز  یامت و رستاخیق

د یگو یاز آن سخن م که كتاب ی ز یاما رستاخ.  کشدیر میسوزان را به تصو 

و علم  ی عقل بشر .  کار دارد و قت سریو حق یاست که با معن ی گر ید یایدن
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با .  ردیط بپذیما را با آن شرا یو اعتقاد ی ر یامت تفسیتواند قیامروز هم نم

 یقیطور گفته و  نیم که اسالم و قرآن ایما معتقد ن،یا وجود
ً
 درست است. نا

 گفت: یت و خشنودینا با رضایمب.  نشست یبر لب حاج یلبخند کمرنگ

اگر هر روز و هر .  میکنیحرکت م ی ر یادگیر یدر مس یهمه ما در طول زندگ

شتر مواقع در فهم یدر ب.  میاعقب مانده یزندگم از یاموز ین یاز تازهیساعت چ

م از یر یرا در نظر بگ ی و ظاهر  یسطح یات خداوند، اگر معنایآ ی ر یادگیو 

 م...یمانیدور م یقیحق یمعن

 آن آ: د او گفتیید و در تأیحرف همسرش را بر  دیس
ً
 :دیفرمایه که میمثال

تمام ) 1«…نهیمیات بیامة والسماوات مطو یوم القیعا قبضته یواالرض جم…»

 .(او ده در دستیچیامت در قبضه قدرت او است و آسمانها پین در روز قیزم

 نا گفت:ید، اما مبیخجالت کشد ی.  سستینا با لبخند به او نگر یمب

که  یندارد در حال یم مفهومیکن یمعن ی ه را اگر ظاهر ین آیا.  درست است-

ار آسان و یمطلب بس م،یدین و آسمان و دست خداوند را که فهمیزم یمعن

 شود.یقابل فهم م

ا از علما یم و یخواندها کتابن در یش از ایچه که پ هر یعنی: گفت یحاجد یس

 دند و حاال...یهمۀ علما نفهم یعنی؟  م، همه غلط بودهیدیشن

او  یاگرچه کالمش از انقالب درون.  تمام گذاشتاش را ناجمله ید حاجیس

بود که مغبون شده  یمثل کس .  راض نبودقصدش اعت یکرد، ولیت میحکا

ن ئهنوز مطم همه نیبا ا.  اندده کاله سرش گذاشتهیکه تازه فهم یکس .  باشد

 شنود، دروغ باشد.یم اآلند آنچه كه یشا.  ستین

به .  شناختندیبود كه او را م یكسان همهزبانزد  ید حاجیسد مان و اعتقایا

خوردند و یبود که به نامش قسم م چنان معروف یپرستو خدا یو درست یپاک

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 6٧آیه سوره زمر  قرآن كريم: .1
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را  یگر تا کنون حاجیچکس دیو نه هد یس هن.  دانستندیم یکالم او را سند کتب

 ده بود.ین حال ندیدر ا

 یعنیهمۀ مردم نازل شده،  یبرا یات قرآنیو آ یالهکلمۀ پدر جان، : نا گفتیمب

توانند و یمهمه .  ت و استعداد فهم کلمات خداوند را دارندیهمۀ مردم قابل

قت نهفته در یانات تفکر و تعقل کنند و با قلب خود به حقین بید که در ایبا

 .  ببرند یآن پ

اما .  نان نداردیا به حرفش اطمیکرد که گو ینا نگاه میبه مب ی، طور یحاجد یس

 خواست باز هم بشنود.یدلش م

و بر امر  شودیامبر او مبعوث میپ یعنیه، یالهۀ یکلمظهر  یوقت: نا گفتیمب

ن یو قبول ا ییکس به شناسا هر.  شودیممکن م لقاءهللاکند، یام مید قیجد

 یکه مظهر امر اله ی روز .  ه استدیرس لقاءهللاقت موفق بشود به یمظهر حق

 امت است...ید همان روز، روز قینمایکند و امر خود را ظاهر میام میق

 روا: گفت دیس
ً
 ت  القائم قامَ  "اذا قامَ  د:یفرمایاست که م یت مشهور یاتفاقا

 امت برپا شد.یام کرد قیقائم ق یوقت "ةامیالق

ت ین روایدن اینا اعتراض کند با شنیخواست به حرف مبیکه م یحاجد یس

 افت.یپاسخ خود را در 

ن یَهل »ه یآ یائمه ُهد: نا ادامه دادیمب
َ
 ا

ا
ُروَن إال

ُ
 ف  یأت  ینظ

ُ َن  یُهُم اللا ٍل م 
َ
ل
ُ
ظ

مام  
َ
ر یابد، به ظهور قائم تفسییامت تحقق میند در روز قیگو یکه مرا  «الغ

 اند.کرده

 .  میبر یم یاز حقائق پ ی ار یم به بسیامت را بفهمیق یپس اگر ما معن: گفت دیس

که  ییم علمایگو یمباز هم ؟  میپس حرف علما را چکار کن: گفت ید حاجیس

و  هللاآیتاند و هدیرس یو فقه یعلم یدند و به درجات عالیزحمت کشها سال

 ند.یگو یم ی گر یز دیاند چحجت االسالم شده
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پدر جان؛ معلوم است که مقصود از : گفت یمت و مهربانینا به مال یمب

قت علم یاز جوهر و حق یوقت.  ن به عرفان خداوند استدیرسل علم، یتحص

ه در حقمان صدق ین آیم، ایاور ینفس خودمان رو ب یم و به هوایرو بگردان

 » کندیم
َ
َرا
َ
ف
َ
ُ َعلیا

ا
ُه الل

َّ
َضل

َ
 إلَهُه هَواُه و ا

َ
ذ
َ
خ َتَم َعل یَت َمن  اتَّ

َ
ٍم وخ

ْ
ل ه  و  یع  َسْمع 

ه  و َجَعَل َعل ب 
ْ
ل
َ
  یق

ً
اَوة

َ
ش ه  غ  َمْن  َبَصر 

َ
ُروَن یْهد  یف

َّ
ک
َ
ذ
َ
ال ت

َ
ف
َ
  ا

ا
ْن َبْعد  الل ا یآ) 1«ه  م 

ه؟ و خداوند او را ش قرار دادینفس خو  یرا كه معبود خود را هوا یكس  یدید

 ایپردهو بر چشمش  و بر گوش و قلبش مهر زده گمراه ساخته یبا آگاه

ا متذكر یت كند؟ آیر از خدا او را هدایتواند غیم یچه كس  این حالافكنده، با 

 .(د؟یشو ینم

و به  رو گرداندنداست که از جمال حق  ییه دربارۀ علماین آیا: نا ادامه دادیمب

 سرچشمه گرفته، مطمئن گشتند. ی فس و هو علوم خود که از ن

ن علما بودند که یدر هر زمان که ظاهر شد، ا یهر وقت مظهر اله: گفت دیس

ان قوم در یشوایپ.  گران هم شدندید یخود، سبب منع و گمراه یبا گمراه

 یعلما.  دیاور یباد یبه  وسف رایمعبد فرعون در زمان  م و کاهنان  یزمان ابراه

 یح و علمایتورات در زمان مس یعلما ، بزرگان  یموس همزمان با حضرت 

قوم بودند كه  ین علماین است که ایهود در دور اسالم، همه گواه ایو  ی نصار 

 شدند.یکردند و هم مانع توجه مردم میهم خودشان از حق اعراض م

شد و یل میکم زاوجود آمده بود کمه ب ید حاجیس هکه در چهر  یآن برافروختگ

 افت.ییب و نگرانش آرامش منگاه مضطر 

است که حجت  یار بزرگیامت روز بسیم كه قیر یاگر بپذ.  خوب یلیخ: گفت

 چه؟ یعنین یشود، حاال ایخداوند ظاهر م

 ی م ظاهر شد و مردم را به سو یکه حضرت ابراه ی روز  یعنی: نا گفتیمب
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امر خداوند را  یکه حضرت موس  ی روز .  امت بودیخداوند دعوت نمود، روز ق

ت یترب یرا برا یام الهیپ یس یکه حضرت ع ی روز .  امت بودیظاهر کرد روز ق

دکه حضرت  ی روز .  امت بودیان نمود، روز قیبشر ب  ...محما

امبر یبا ظهور هر پ یعنی: با تعجب کالم همسرش را قطع کرده گفت دیس

 شود؟یامت برپا میق

دلشان باز که چشم و گوش   یفهمد، مگر کسانیکس نم چیو ه: نا گفتیمب

را در  یاله یرا و لقا یرا و قدرت اله یرا و علم اله یباشد و بتوانند جمال اله

 .یقین است علم حقیا.  ص دهندیتشخ یا مظهر الهیامبر یآن پ

 چید باشد، معلوم است که هیغمبر جدیام پیامت، قیق یاگر معن: گفت دیس

ل نموده یتحصها السکه  یمعال   یعنی.  ده استیآن را نفهم یقیحق یکس معن

علم او .  دهر ب نبینص یض الهیده و از فیعلم نچش یایاز در  یاقطرهانگار که 

 ین معنیکه ا یو کس .  بوالحکمابوجهل بوده نه .  یبوده نه علم اله ی علم ظاهر 

 یاگر بالل حبش  یه حتدیرس یقین درجۀ علم و فهم حقیده، به باالتر یرا فهم

 ا ابوذر چوپان.یباشد 

 د، من هم موافقم!یموافق باش یاگر شما با چا: فتگ یحاج

به .  ز گذاشتیم ینا دفترش را بست و رو یمب.  دندیدو خند هرد یس و نایمب

تخت  یقرآن را از باال .  هم برخاست و به اطاق رفتد یس و آشپزخانه رفت

.  هفته قبل در برابر چشمش تکرار شدواقعۀ ناگهان .  برداشت و برگشت

او را برداشته بود و  یهاادداشتیهمسرش  ی محمود، عمو  یکه حاج یزمان

.  چنگ انداختدلش  و اضطراب آن شب بر یناخودآگاه نگران.  خواندیم

 یبرا یلیبا خود فکر کرد که دل.  زدینا را برداشته بود و ورق میپدرش دفتر مب

که قرآن را باز  ینشست و در حال ید حاجیس لمقاب.  وجود ندارد ینگران

 ینا چایمب.  زدیدفتر را ورق م توجه به اوبیپدر، .  ستیکرد، به پدرش نگر یم
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 نا داد و گفت:یدفتر را بست و به مب یحاج.  ز گذاشتیم یرا آورد و رو 

ن نزد شما یا یمن امروز صبح برا.  میراست بزن و را ُركمان یهاحرف بیایید

حاال .  ستیزه چتا یهاحرفن یآمدم که بفهمم داستان کتاب و بحث و ا

شما  یهاحرف.  کردمیال میتر از آن است که خمهم یلینم که موضوع خیبیم

اش را دنباله.  ا ندارم، اما تازه استیم که قبول دارم یگو ینم.  دارد یم تازگیبرا

 رم.ید که بپذیکنم اما از من انتظار نداشته باشیهم گوش م

به ن کتاب یما خودمان هم تازه ا.  ن استینا گفت: انصاف شما قابل تحسیمب

 اشباره هم در یقضاوت.  میادهینفهماز آن  یادیز ز یه و هنوز چدیرس دستمان

در  ی م و اصرار یان گذاشتیدر مباهم م یادهیفهماز آن  اآلنهرچه تا .  میکنینم

 .  میباش ی ر یادگیر یم در مسیکنیم یفقط سع.  میا رد آن ندار یقبول 

 راحت ش دیس
ً
: نا ادامه دادیمب.  نبود ینگران یبرا ی ز یگر چید.  ده بودکامال

کند که چه مقدار از علما در هر عهد و عصر که از یم یادآور یکتاب به ما 

ساکن  ین مقام جهل و نادانیتر امبر روگردان شدند و در پستید پیظهور جد

 یمحو شد و چه مقدار از کسان یقیحق یعلما یشدند و نامشان از دفتر عال

، نامشان در یل اقبال به مظهر الهیدل اموخته بودند، بهیاز علم ن یکه حرف

ُ َما ی» دیفرماینست که میا.  دفتر علم به قلم پروردگار ثبت شد
ا

اُء یْمُحوا الل
َ
ش

تاب  یَو  مُّ الک 
ُ
ْنَدُه ا ُت َو ع  ب 

ْ
خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را ) 1«ث

 .(كتاب نزد او استو ام ال كندیبخواهد اثبات م

می» دیفرمایث مشهور میامام معصوم در حد: گفتد یس
ُ
عالک

َ
کم  ْجَعُل ا

َ
ْسَفل

َ
ا

م
ُ
عالک

َ
م ا

ُ
ک
َ
ْسَفل

َ
ن را یتر ن و پستیر تن شما را پستیدهد باالتر یقرار م) «َو ا

 .(نیباالتر 

ر  »: ست که خداوند فرمودا ن رو یاز هم: نا ادامه دادیمب
ُ
 یو ن

َ
ُمنَّ َعل

َ
ْن ن

َ
 یُد ا
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ذ  
َّ
ُفوا ف  یال رض  و یَن اسُتْضع 

َ
ُهُم الَوار ث اال

ُ
ْجَعل

َ
 و ن

ً
ة مَّ ئ 

َ
ُهْم ا

َ
ْجَعل

َ
اراده ما بر ) 1«نین

ان و یشوایو آنها را پ مین نعمت بخشین قرار گرفته است كه به مستضعفیا

 .(مین قرار دهیزم ین رو یوارث

مستضعف  یچه كه ما از معن آن: با لحن اعتراض گفت ید حاجیس

 .  د، تفاوت داردیگوئیچه شما م با آن ،میادهیفهم

در  ی دوست من، اگر قدر  یا: ن قسمت را خواندیدفترش ا ینا از رو یمب

ن ین معرفت پروردگار که در ایو در سرزم ییقرآن پرواز نما یآسمان معان

 یبر رو  یقیعلم و دانش حق ی، درهایگسترده شده، گردش کن یکتاب اله

 یایدر  که آنچه بندگان را امروز از ورود به ساحل   یکن نیقیو  ینیخود گشاده ب

ز مردم آن زمان ینه در ظهور حضرت رسول نیکند، به عیعرفان خداوند منع م

ن به اسرار یقت منع نموده بود و همچنید حقیمان به آن خورشیرا از قبول و ا

 .ینان رس ین و اطمیقیبه  و ی رجعت و بعث آگاه شو 

زبان اعتراض ما را : ده باز شد و با محبت گفتبه خن یحاجد یس یهالب

 م.ید تا ما هم بهره بر یقرآن بگوئ یشما از معان.  دیبست

از مخالفان حضرت رسول با تمسخر  یگروه ی روز : د و گفتینا هم خندیمب

 گفتند:

م مگر آنکه معجزۀ یاور یمان نیا یولچ رسی"خداوند از ما عهد گرفته که به ه

د و آن را یایاز آسمان ب یکند و آتش  یقربان یعنیر کند ل را ظاهیل و قابیبها

 یقد جاءکم رسل من قبل…» آن حضرت در جواب فرمودند: بسوزاند."

ش از من یپ یامبرانیپ) 2«نیقلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادق ینات وبالذیبالب

پس چرا آنها را به  ،د آوردندیو آنچه را گفت روشن یلیدال  با شما آمدند یبرا
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 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت1٨3آیه سوره آل عمران قرآن كريم:  .2



142 

 

 .(؟دییگو ید اگر راست میل رساندقت

کردند، یکه به حضرت رسول اعتراض م یو کسان: با تعجب گفت ید حاجیس

مگر چند هزار سال فاصله ؟  گر بودندید یایا انبیدر زمان حضرت آدم  یک

 د؟یچرا فرمود که شما آن رسوالن را کشت؟  ن آنها و عهد آدم نبودیب

و  یجوهر صداقت و راست حضرت رسول که: زده گفتهم شگفت دیس

 یداشته و معن یالبد مقصود.  گفتینم یمعنیبود، کالم ب یقت علم الهیحق

 ان پنهان است.ین بیدر ا یروحان

غو است  ییبگو  استغفرهللانکه یجز ا ی ندار  یاچاره: نا گفتیمب
َ
ا یکالم ل

ا و یبا انب ی بودند که در هر عصر  یآنها همان سنگدالن یا بگوئیدروغگوست 

.  د نمودندیباالخره همه را شهآنکه کردند تا یم یامبران مقابله و دشمنیپ

را حل کرده ذوق  ییا معمایهم گو د ی.  سنشست ید حاجیسب ل یرو  یلبخند

 دم که چرا مردم غافل به حضرت رسول، نعوذ بیحاال فهم: زده گفت
ا

، الل

خود را به یمآنها نافه.  خواندندیگفتند و جاهل و نادان میشاعر مجنون م

 گذاشتند.یحساب آن حضرت م

و وضوح  ید که به چه روشنیسوره بقره را مالحظه فرمائ ٨9ه یآ: نا گفتیمب

  »: دیفرمایم.  کندیف مردم زمان را روشن میتکل
ا

ند  الل ْن ع   
َتاٌب ما ا َجاءُهْم ك 

َّ َ
َول

ْبُل 
َ
ن ق  م 

ْ
وا

ُ
ان
َ
ا َمَعُهْم َوك

َ
 
ا
ٌق ل  

ُحو یُمَصدا ذ  ْسَتْفت 
َّ
ى ال

َ
ا یَن َعل ا َجاءُهم مَّ مَّ

َ
ل
َ
 ف

ْ
َفُروا

َ
َن ك

ه    ب 
ْ
َفُروا

َ
 ك

ْ
وا

ُ
شان نازل شد که یخداوند بر ا ی از سو  یکتاب یو وقت)  «…َعَرف

بر  یند، اما وقتیکردند تا بر کافران فائق آیبود بر آنچه همواره آرزو م یقیتصد

 .(کافر شدند به اونشناختند و  او را شان ظاهر شدیا

قبل،  یایبودند که در زمان انب یمردم آن زمان همان کسان یعنیگفت:  یحاج

که آنها مردم  یحال کردند، دریغ میدند و امر خدا را تبلنمو یعت میج شر یترو 

 ...یس یا عی یعربستان بودند نه مردم زمان حضرت موس 
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را که صاحب  یآنها موس .  (شناختندیرا که م یکس )د یفرمایم: گفت دیس

به  چون آمد)د یفرماین حال چرا میبا ا.  را یس یا عیشناختند و ید متورات بو 

به او  [یا موس یباشد  یس یکه ع]که او را شناخته بودند  یشان آن کس یا ی سو 

آن حضرت در ظاهر هم نامشان فرق داشت هم شهرشان و هم  (کافر شدند؟

 شود؟ین چطور میا.  که آورده بودند ینیزبانشان و هم د

قبل بودند و از  یاید که آن حضرت رجعت انبیآین برمیه چنیاز آ: نا گفتیمب

و ادراک  نفهمیدهحال ه تا ب یاحد یول.  ن مطلب معلوم و واضح استیا

 ننموده.

ن برداشت کرد که اصحاب یتوان چنیه مین آین حساب، از همیبا ا: گفت دیس

ل از آن حضرت هم رجعت اصحاب قبل هستند، چنانچه رجعت مردم زمان قب

 .، واضح استین خواندیش از ایکه پ یاهیه و آین آیا

 از اعتراض باشد گفت: یانشانهدر کالمش  کهاینبدون  یحاج

 ا...یاند دهیا نفهمیآ.  اندهم نکرده یان مطلب اشارهیک از علما به ایچ یاما ه-

 کالمش را ناتمام گذاشت. یحاج

پس بر خالف حکم کتاب که  ،است نیاگر چن!  اند؟ا انکار نمودهی: نا گفتیمب

 اند.حجت اکبر است سخن گفته

به مطالب  یااو با نگاه تازه.  شکسته بود یوار اعتراض در وجود حاجیگر دید

کرد و یگوش م ی ر یادگیاو به قصد .  دیشنید میست و با گوش جدینگر یم

 خواست که اعتقاد خود را از دست بدهد.یالبته نم

م، رجوع یبر  یرجعت و بعث و حشر پ یقیحق یگر به معنا: نا ادامه دادیمب

ت را از شام یم و صبح هداینید با چشم ظاهر بیکل جدیارواح مقدسه را در ه

 م.یضاللت فرق گذار 

 یم که مظاهر الهیدین فهمیش از ایپ!  د من هم برسمیصبر کن: گفت دیس
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در  یول ،ستیشتر نید بیک خورشیگرچه  ،د هستندیامبران مثل خورشیپ یعنی

نجا هم یا.  کندیکند و غروب میمتفاوت از محل متفاوت طلوع م یروزها

د یشناختیکه تازه آمده همان بود که م ین کس ید ایفرمایم که خداوند میدید

 یایهم که در آن زمان بودند متهم به قتل انب یمردم.  ..یس یا عی یموس  یعنی

 قبل شدند.

 متهم شدند؟: گفت یحاج

ش از من یۀ مبارکه است که فرمود "پیگفت: منظورم آن آ د ویخند دیس

م که مقصود یدید؟" و فهمیشما پس چرا آنها را کشت ی سو ه آمدند ب یرسوالن

ن ظاهر یشیپ یاینها با همان صفات و گفتار و کردار  قاتالن انبین بود که ایا

امبران قبل است و یامبر رجعت پیپس پ.  هستندآنها رجعت  یعنیاند، شده

 ن و دشمنانشان هم رجعت آن کافران...یشیپ یایاران انبیاران او هم رجعت ی

شوند ین مظاهر مقدسه در عالم ظاهر میا کهوقتیگر، ینا گفت: به زبان دیمب

 یالهارادۀ آنها از آسمان همۀ آورند، از آنجا كه ید مید و حکم جدیو امر جد

ع از جام یند، جمیفرمایم امین واحد قیك امر واحد و دیشوند و بر ینازل م

برند و همان یب مید نصیدرخت توح یهاوهیمحبت رحمان سرمستند و از م

ان یگر و متناسب با زمان و مکان، بیام جاودان خداوند را به زبان دیپ

 ک وجود دارند.ین رو حکم یند، از اینمایم

 شان تفاوت دارد.ی ن حال، اسم و رسم و مشخصات ظاهر یگفت: با ا دیس

مقام  یکیه دو مقام دارند؛ یقت، مظاهر الهیدر حق.  درست است: نا گفتیمب

در .  کنندیت میقت حکایک حقیک امر و یآنها از همۀ د که گفته شد یتوح

 .یک اسم و رسم بخوانیهمه را به  یتوانین مقام میا

ما ) 1«…ن احد من رسلهیال نفراق ب…»کالم همسرش را قطع کرد و گفت:  دیس

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 2٨5آیه سوره بقره  قرآن كريم: .1
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 .(گذاریمنمیاز پیامبران او فرق  یکیچهمیان 

نموده و وسط  یادبیب بازهمد یكه فهمد ی.  سنا به او نگاه کرد و لبخند زدیمب

 !  دیطلبانه گفت: ببخشده، با لحن پوزشیپر  حرف او

 یدق: نا با همان لبخند ادامه دادیمب
ً
ن یچقدر ا.  یگوئیاست که م طور اینقا

آنها مردم را به همۀ را یز .  ستین آنها نیب یفرق چیه.  یه را بجا ذکر کردیآ

بشارت  یض و فضل الهیفسرچشمۀ کنند و به ید خداوند دعوت میتوح

 .  و نبوت بر دوش دارند ی امبر یآنها خلعت پهمۀ البته .  دهندیم

فکر مرا مشغول ها سالکه  یادهیچیمسائل مشکل و پ: گفت ید حاجیس

 یوقت.  شودیم حل میبرا یکییکیافتم، ییها نمآن یبرا یچ جوابیکرده بود و ه

دحضرت   یعنیدم یفهمی" نمیس یو ع یفرمود "منم آدم اول و نوح و موس  محما

 تا امشب. دمیقانع کننده نشن یهم جواب کسهیچاز .  چه

نا گفت: البته شواهد یمب.  ن سخن پدر به وجد آمدندیدو از ا هرد یس و نایمب

داولنا »د یفرمایم ییجا در.  ر و امامان نقل شدهامبیهم از زبان پ ی گر ید  محما

دو آخرنا  دو اوسطنا  محما  1«محما

نا اال ما امرُ و »گفت: در سورۀ قمر هم نازل شده د یس ،نایبا سکوت مب

پس چون امر خداوند واحد  ست(یش نیك امر بی)و فرمان ما  2«…واحده

 است، مظاهر امر او هم واحدند.

مختلف ظاهر  یهالباسهستند که در  امرهللاکل یا هیبع انینا گفت: جمیمب

 .شوندیم

ک بهشت ساکنند و در یا در ین انبیدم همۀ ایکه من فهم طور اینگفت:  یحاج

ند و بر یگو یک کالم سخن میاند و به ک بساط نشستهیک هوا در پرواز بر ی

                                                                                     
 حدیث از امیر الؤمنین   .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 50آیه سوره قمر  قرآن كريم: .2
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 ک امر قائم.ی

ا یمن رجوع همۀ انبد که یه بفرماین مظاهر قدسیاز ا یکینا گفت: اگر یمب

 هستم درست است.

بود  ین همان مطلبیا.  گفت: پس هر ظهور بعد، رجعت ظهور قبل است دیس

 قبل ثابت شد.ۀ یآکه در آن 

ا و اصحاب هم ثابت شده یا ثابت شد، رجوع اولینا گفت: چون رجوع انبیمب

 است.

 ؟یگفت: چطور  دیس

 دریمب
ً
ات یمن شد، حاو مؤ  کس که به زمان حضرت نوح، هر نا گفت: مثال

ت عالقه را به زن و فرزند و خورد و یمان نهایرا که قبل از ایز .  افتید یجد

ا اشتغال داشت و تمام تالش یروز و شب به دن.  خوراک و کار و کسب داشت

در .  د و خوش بگذراندینما یتر زندگشتر جمع کند و راحتیو همتش آن بود ب

حدود و احکام آباء و اجداد راسخ و  ن هم چنان بر آداب و رسوم ویامر د

ر ییبر تغ یداد و راض ید رضا میشد، شایمحکم بود که اگر حکم به قتل او م

قان، ینکه از جام ایاما به محض ا.  شدیکه داشت، نم یدین تقلیاز آئ یحرف

شد که از زن و فرزند ید، چنان سرمست و دگرگون مینوشیمان را میشراب ا

بر او غلبه  یگذشت و چنان شوق الهیاز همه م ،مانین و او مال و منال و جا

 سر از پا نشناختهندانسته،  یکاه ر  را به پَ  ا و آنچه در آن هستیدن کرد کهیم

؟  شودید و رجوع نمینها حکم خلق جدیا بر ایآ.  شتافتیبه قربانگاه فدا م

 نمودند ویر حفظ میله و تدبیمان جان خود را به صد هزار حینها قبل از ایا

مان، اضطرابشان به یو بعد از ا.  فرار کنند یامواظب بودند که از هر مهلکه

خود را به  یافت و ترس جاییر میین تغیقیشد و شک به یل مینان تبدیاطم

نمودند، بلکه روحشان از قفس یگان قربان میصد هزار جان را.  دادیجرئت م
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ن اخالق و یافراد قبل باشند، چگونه ان افراد همان یا اگر ایآ.  زار بودیتن ب

؟  شودیاست از آنها ظاهر م یجسمان یو هوا ی رفتار که مخالف عادت بشر 

 .ستین ممکن نیا یل الهیر و تبدییست که بدون تغین یشک

ون او یاران و حوار یخدا آمد، اصحاب و  ی از سو  ی امبر یوقت پ گفت: هر دیس

ظاهر شدند که  ی و جانباز  ی داکار به همان صفات و اخالق و روش و رفتار و ف

 حوار .  امبر از خود ظاهر کردندیامبر قبل در زمان آن پیاران پی
ً
ح یون مسیمثال

را از  ی ثار یو ا یهمان ازخودگذشتگ ،غیو خدمت و تبل ی و جانباز  ی در فداکار 

 کربال... ین در صحرایاران امام حسیخود نشان دادند که 

 اگر شاخسار گلیمب
ً
ن باشد و در مغرب هم از یدر مشرق زم ینا گفت: مثال

به شاخه  یگر کس ید.  ندیگو یآن گل ظاهر شود، به هر دو گل م ی گر یشاخۀ د

 یلیجلوه و شما کند، بلکه به عطر و رائحه ویدن آن نگاه نمیو بوته و محل روئ

 د.ینمایکه از هر دو ظاهر است، نظر م

ممکن  ی ظاهر ن صورت توجه به حدودات و مشخصات یگفت: در ا دیس

 قت دور کند.یاست ما را از حق

م و چون با یبه لباسش نشان کن ار  ی ز یار عز ینکه مهمان بسینا گفت: مثل ایمب

 م.یم و از در برانید، او را نشناسیایم، بیکه ما انتظار ندار  ی گر یلباس د

اند و ک چراغ ظاهر شدهین انوار از ید که ایگو یکتاب به ما م: نا ادامه دادیمب

گردد و یمشاهده نم یقت فرقیدر حق.  انددهیک درخت روئیاز  هامیوه نیا

 شود.یده نمید ی ر ییتغ

دۀ حق مشاهده یم و به دینکه ما چشم اعتراض را بربندیشرط ا هگفت: ب دیس

 م.یکن

ن آورد و یبار پائ او دو د  یینا به همسرش نگاه کرد و سرش را به نشانۀ تأیمب

 دفترش خواند: یو سپس از رو .  گفت: البته
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د یام نماید و قیایب یطلعت الآخر انات معلوم شد که اگر در آخرین بیاز ا پس-

طلعت  یالاول، البته صدق و درست ام نمود بر آن طلعت اول یکه ق ی بر امر 

ام نمود به همان امر یآخر قال را که طلعت آخریز .  شودیعت آخر ماول بر طل

 مود.ام نیاول بر آن قال که طلعت اول 

 یکتاب، مظاهر اله ین است که از ابتدایخاطر هم هبا شوق گفت: ب دیس

 که اگر از اول  یدیخورش؛ انده شدهید تشبیامبران به خورشیهمان پ یعنی

اگر گفته شود که .  ستیشتر نید بیک خورشیآخر طلوع کند ال اول تا آخرال

وع شمس است م رجیاگر هم بگوئ.  ه است درست استین همان شمس اولیا

 ح است.یباز هم صح

امبر یامبر آخر است و پیامبر اول همان پین وصف، پیگفت: با ا ید حاجیس

 امبر اول.یآخر همان پ

ا یامبر یام کرده که پیق ی گفت: چون بر همان امر  یل حرف حاجینا در تکمیمب

 ام کرده.یمظهر اول ق

نمود ید میو بعشد و از ایم ید او ناش یجد ی ر یادگیکه از  یبا وجد یحاج

 گفت: 

 ییا النباما »: ست که آن حضرت فرمودا نیا
َ
 ون ف
َ
 ییا من هستم و در جایانب «ناا

 .(یمنم آدم و نوح و موس ) :گر فرمودید

م که آدم اول یر یپذیاز آن حضرت م ین است که وقتیگفت: تعجب در ا دیس

اء، ینبا یابتدا یوقت یعنی.  م که آدم آخر هم باشدیم بفهمیتوانیاست نم

 ا را هم به خود نسبت بدهد.یدهد، خاتم انبیحضرت آدم را به خود نسبت م

 با تعجب گفت: چطور؟! یحاج

ت و ذکاوت ینا با درایاز سئوال پدر جا خورد و زبانش بند آمد، اما مب دیس

تواند آدم اول باشد که هزاران یحضرت رسول م یوقت: مخصوص خود گفت
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امبر خاتم هم باشد که ممکن است یتواند پیسال قبل ظاهر شده، البد م

 گر ظاهر شود.یهزاران سال د

ن قسمتش فکر یبه ا.  ر دهانشان باز مانده بودیاز تحد یس و ید حاجیس

 که مخصوص خودش بود گفت:  ینان و آرامش ینا با اطمیمب.  نکرده بودند

 درست؟.  است النبیینخاتمحضرت رسول -

 .درست-

 ا باشد.یاول انبتواند یهمانطور که م-

 .درست-

ن ظهور مورد یدر ان ییالنبخاتمن کلمۀ ین با ایپس چطور همۀ ما مسلم-

 م؟یدیآن را نفهم یم و معنیامتحان قرار گرفت

 ست؟یم که مقصود چیفهمیگفت: ما هنوز هم نم یحاج

ُر َو »م که یگوئیما م یوقت: نا گفتیمب ُل و اآلخ 
وَّ
َ
ُن  ُهَو اال اهُر و الَباط 

ا
 1«…الظ

نا یمب؟  دارد یآخر بودن حق چه معن ،(اول و آخر و ظاهر و باطن او است)

 نا ادامه داد:یمب.  ندادند یجوابد یس و یحاج.  سکوت کرد

ا به آخر یا باشد، هنوز که دنیت، اول و آخر دنیت و آخر یاگر مقصود از اول-

و ت ین آخر یت عیپس اول.  ت صدق کندیت بر آن ذات احدیه تا آخر دیرسن

 ت است.ین اولیت عیآخر 

ز که یاست، در نزد مظاهر امر او ن یکیاگر اول و آخر در نزد حق : گفت دیس

مظهر امر هم هو االول و هو  یعنی.  است یکیاو هستند  یهانۀ صفات و نامیآ

 االخر...

 ینا از جا برخاست تا گوش یمبحرفش را ناتمام گذاشت و د ی.  ستلفن زنگ زد

 را بردارد.

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 3آیه سوره حدید  قرآن كريم: .1
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 حاج یجد حایس
ً
نکه یبا ا.  شدهنگران دلدوباره .  خانم استیگفت: حتما

 .شودی، نگران مروممیگفتم کجا 

 نا برگشت.یبدهد مب ی نظر د یس هنکیش از ایپ

 خانم بود؟ ی: حاجدیرسپ ید حاجیس

 نه!-

 بود؟! یپس ک: نددیرسپباهم  پدر و پسر هر دو

  یعبد یآقا-

 دامه داد:آن دو اگر پرسشنا در جواب نگاه یمب

ش که باهم کالس یچند روز پ.  ات استیخ و الهیاستاد تار  یعبد یآقا-

زنگ زد .  دیاز کتاب را به او دادم تا بخواند و نظرش را بگو  ییهام، بخشیداشت

 م.ینجا باهم صحبت کنید ایایخواهد بیکه م

 ؟!اآلنبه ساعتش نگاه کرد و با تعجب گفت:  دیس

 شد گفت:یلند مکه از جا بیدرحال ید حاجیس

 شود...!یمنگران خانم  یحاج.  من بهتر است بروم-

بهتر .  دیشما هم بمان نهخانم بهانه است، گفت:  یدانست حاجینا که میمب

 د.یاست که باش

همسرش  یاز کارها.  هم نگران بود و هم کنجکاو.  دیدانست چه بگو ینم دیس

 دن دفتر  یش نبود که از دیپدو هفته د یس نگر آیاگر چه د.  آوردیسر در نم

خ احمد در منزل یا از حضور شینا در دست عمو محمود مضطرب شود یمب

 هنوز هم نگران بود. یول ،ش را گم کندیمحمود دست و پا یحاج

 د؟یآیم یحاال ک-

 خواست.یق را میآدرس دق.  هاستیکین نزدیهم.  همراه زنگ زد با تلفن  -

 باز کرد. نا در رایدر، مب زنگ   یبا صدا 
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1٥ 
پنجاه سال .  و پدرش انتظار داشتندد یس هاز آن بود ک ترجوان یعبد یآقا

گشادۀ  یصورت اصالح کرده و لباس مرتب و برخورد محترمانه و رو .  نداشت

 .  زدودد یس لش را از دیو تشو  یاو، زنگ نگران

هم  سرشپو  ید حاجیس.  اوردیب ییرایپذ یبرا ی ز ینا به آشپزخانه رفت تا چیمب

 یلی، خییرایبعد از پذ.  مشغول شدند یبه تعارفات و احوالپرس  یعبد یبا آقا

 را کتاب از یمطالب: گفت یعبد یآقا.  ل شدیتبد یبه بحث جدها صحبتزود 

ق یهم عم، عیهم جامع بود هم وس.  د مطالعه کردمیار من گذاشتیکه در اخت

ر آن بر یخود به نظ ق  یتحق مطالعه وها سالدر طول .  عیبود و هم تازه و بد

 نخورده بودم.

 ت بود.یاز آرامش و رضا ینشست حاکد یس بکه بر ل یلبخند

.  امنظر داشتهدر شه انصاف را یش هستم که همیک مسلمان آزاداندیمن -

ر خداست منقطع شوم یخواهد تا از هر چه غیکه در قدم اول از من م یکتاب

م، نشان از یبرآقت یحق ی ر جستجو ب و قلب طاهر دیو با چشم پاک و دل ط

که کتاب به من  یاء را با نگاهیداستان انب یوقت.  اش داردسندهیف نو یروح لط

 یوقت.  ده بودمیند یچ کتابیافتم که در هیدست  یقیداد، خواندم، به حقایم

، شد كه تفکر کنم، تعقل کنم یادآور یدر طول کتاب صدها بار به من 

از من  ین بار، کس یاول یبردم که برا یقت پین حقیا به م،یشه و تأمل نمایاند

قت یرم و به حقیکار گه خود را ب و اندیشهن قوۀ تعقل ید خواهد که در امر  یم

 یدیحق به من کل ات  یدن کلمات و آیفهم یگاه برا آن.  کلمات حق ناظر باشم

 یبه رو  یدیجد ید درهاین کلیبا ا.  گرفته شده یدهد که از کتاب الهیم

از  یوقت.  دیآید میدر برابر چشم پد یاتازه یایشود و دنیکلمات باز م یعانم
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د، با چنان یآیان میل و قرآن سخن به میات انجید و ماه و ستاره در آیخورش

 یدین تردیآورد که کمتر یکند و شاهد میر میآن را تفس یل روشنیمنطق و دل

ح و آمدن پروردگار ینزول مس یقیحق یمعن یوقت.  ذاردگینم یدر خواننده باق

د، خواننده ینمایان میامت را بیدار خداوند در روز قیاز ابر و د یاهیدر سا

  1.یقیا راسخ در علم حقیاست  یسنده ملهم به الهام الهیا نو یکند که ین میقی

 شده بودند. یعبد یآقا هر سه محو  

نمودم، در صدد ن کتاب مشاهده یانکار در ا غیرقابلقت یحق ن همهیا یوقت-

 برم. ین کتاب پیسنده را بشناسم و به مقصود او از نگارش ایبرآمدم که نو 

کرد  یشوهرش شد و سع ینا متوجه نگرانیمب.  نا به هم نگاه کردندیو مب دیس

دانست ینم.  دیرستیاز پدرش مد یس یکه با نگاه و لبخند به او آرامش بدهد ول

او را به خود  یعبد یآقا یصدا.  اهد بودقت چه خو یپدر در برابر حق برخورد  

 آورد.

ن  قبل، هنگام یان بزرگ  دیشوایو اعراض علما و پ یبه موضوع دشمن یوقت-

 .بردم یپ ی ز یانگغم ت  یم به واقعدیرسد، یامبر جدیظهور پ

 ر گذاشت.یهر سه تأث یظاهر بود رو  یعبد یکه از لحن آقا یوهاند تأسف و

ت ید، سبب هدایامبر جدیاند که با شناخت پبودهمأمور  یعلما در هر ظهور -

امبر که یهر پ یاما داستان زندگ.  حق بکشانند ی به سو  مردم شوند و آنها را

د یه آن خورشیت بر علیو ظلم و جنا ییوفایاز ب یدر قرآن نقل شده، حاک

د یم امر جدین علما نه تنها تسلیم که ایخوانیم یدر کتاب اله.  قت استیحق

وَن ی»را بشنوند  یدهند تا نغمۀ الهیبلکه گوش نم ،شوندینم خداوند
ُ
جَعل

َعُهم ف   َصاب 
َ
م یا ه  ان 

َ
 چیقت را هین حقیا.  (گذارندیانگشت در گوش خود م) 2«آذ

                                                                                     
 و الراسخون فی العلم…» ٧آیه سوره آل عمران  يم:قرآن كر  .1

ا
 «…ال یعلم تأویله اال الل

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 19آیه سوره بقره  قرآن كريم: .2
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ا ینند یندارند تا بب یکه از خود چشم و گوش  یمردمان.  تواند انکار کندیکس نم

ز گذارند، به علما نگاه یباطل تمن حق و یندارند که بفهمند و ب یبشنوند و قلب

ن مردم هم با آن علما یف ایتکل.  مانندیا رد آنها می تائیدکنند و منتظر یم

 روشن است.

ن قسمت از مطالب، خود را در عهد تمام علما و یادامه داد: من با خواندن ا

ر یو تکف یر دشمنید شمشیامبر جدیه پیافتم که بر علین یشیکاهنان پ

 قتل برسانند.ه ا بیکنند  ا او را طرداند تدهیکش

امبران از خواب یافتاد که با کابوس اعتراض بر پ ییهاشباد یه ب دیس

 د...یپر یم

نند و ینمودند که به چشم و گوش خود ببیم نصیحتا، مردم را یهمۀ انب-

ان به علما و کاهنان نظر ینیشیند نه آنكه چون پینما و اندیشهبشنوند و عقل 

 بع آنها باشند.کنند و تا

دا شود که لباس اهل علم بر تنش نباشد و یپ ی ر ینا گفت: اگر هم فقیمب

رَسل  ی»د یبگو 
ُ
ُعوا ال ب 

وم  اتَّ
َ
، (دیكن یرویقوم من از فرستادگان خدا پ یا) 1«َن یا ق

ن یهمه عالم و فاضل و مجتهد و عالمه با ا نیا!  چارهیب یجواب دهند که ا

دند و حق را از باطل یفه، نفهمیلط ۀیعال یهاباسلو کبکبه و دبدبه و  استیر 

 د؟یادهیتو و امثال تو فهم، آنوقت نشناختند

هو …»گفت:  دیس
َ
َما الت م َرُسوٌل ب 

ُ
ما َجاَءک

َّ
ل
ُ
ک
َ
ف
َ
َفر  ی ا

َ
م ف

ُ
م اسَتکَبرت

ُ
نُفُسک

َ
 یا

ً
قا

ر 
َ
بُتم وف

ا
وَن یکذ

ُ
قُتل

َ
 ت
ً
نفس شما آمد در  یبر خالف هوا ی امبر یا هر زمان پیآ) 2«قا

 .(دیرا بقتل رساند یب نموده، جمعیرا تكذ ایعدهد، یابر او تكبر كردبر 

که فکر مرا مشغول کرده و باعث شده که بدون خبر  ی ز یگفت: چ یعبد یآقا

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 20آیه سوره یس  قرآن كريم: .1

 رازی(هللا مکارم شی)ترجمه آیت ٨٧آیه سوره بقره  قرآن كريم: .2
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 ن است...ییالنب، مزاحم شما بشوم خاتمیقبل

ن که همۀ ما را مشغول یگفت: ا یکه تا کنون ساکت بود به شوخ ید حاجیس

 م.ینجا نبودیا اآلنهم  ما ،اگر او نبود.  کرده

 گفت: یعبد یآقا.  دندیسه خند هر

وار یاست که مثل دن ییالنبخاتماما منظور من عبارت  ،ن استیالبته که چن-

 یامبر به شکلین کلمه در زمان هر پیا.  ن مانع از ورود ما به شهر علم استیچ

 از دارند.ب ینۀ علم الهیشد که مردم را از ورود به مدیدست علما ملۀ یوس

 در جا
ً
 ی امبر یوسف هرگز پید که مردم تصور نمودند بعد از یفرمایم ییمثال

ج یعت تورات را ترو ید که شر یایب یهود منتظر بودند که کس ی.  نخواهد آمد

ن و یند زمیگو یان میحیمس.  که مستقل باشد نخواهد آمد ی امبر یپ یعنیکند، 

ن نخواهد رفت و بر ینسان از بکالم پسر ا ین برود ولیآسمان ممکن است از ب

ن یما هم با ا.  عت آنان هرگز عوض نخواهد شدین اساس معتقدند که شر یا

 م.یدانیض پروردگار را تا ابد بسته میف یدرهان ییالنبخاتمکلمۀ 

 ید حاجیس.  نا نقش بسته بودیبر لب مب یمیلبخند مال .  نا نگاه کردیبه مب دیس

ن و احترام یاز تحس ینگاهش حاک.  کردینگاه م یعبد یهم ساکت و آرام به آقا

خود افتخار  ید که به معلومات دانشگاهیدیم و اندیشمندیاو را استاد .  بود

 از شاگردان خود آمده. یکیبه نزد  ی ر یادگی یبرا یکند، بلکه با فروتنینم

 نا شکسته شد.یجمع با ورق زدن دفتر مب سکوت  

 یاز حضرت عل یاول.  اماشت کردهاددیرا  ث در کتاب آمده که من آنیدو حد-

 د:یفرمایطالب است م ین اباب

دبا هزار فاطمه ازدواج کردم که همه دختر )  بن عبد محما
ا

ن ییالنبخاتم الل

چگونه آن حضرت با هزار .  ث نهفته استین حدیهزاران اسرار در ا(.  بودند

دفاطمه که همه دختر   رسول  محما
ا

ا حضرت یآ؟  ده استباشند ازدواج نمو  الل
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د دا هزار حضرت یتر داشته هزار دخ محما ا ین وجود داشته ییالنبخاتم محما

 بوده؟ طالبابیابن  یهزار عل

 نا منتظر جواب ماند.یمب

 اتیبر اساس آ .د دربارۀ رجعت بودیگفت: آنچه که امشب خواند ید حاجیس

 ا.یا و انبیکنند هم اولیرجعت م نیمؤمنکه هم  میدیفهم قرآن

 ؟ی: چطور دیرسپ یعبد یآقا

.  شان استاد هستندیبا تواضع به عروسش اشاره کرد و گفت: البته ا یحاج

ست که رجعت به اعمال و افعال و صفات و اخالق ا نیدم ایآنچه من فهم

اء یش با اولیهایژگیکس که گفتار و رفتار و و  هر.  ی است نه به جسم ظاهر 

 ت.ا اسیمطابق بود، او رجوع همان اول

 کردند: ینگاه م ین به حاجیهر سه با تحس

تواند هزار بار یم یر، هم حضرت علیر و تفسین تعبیگفت: پس با ا یعبد یآقا

 .النبیینخاتمرجعت کرده باشد هم حضرت فاطمه و هم 

د که خلق او از اول الاول بوده و تا یآین بر میث چنین حدینا گفت: از ایمب

 آخر  الآخر خواهد بود.

ن یگفت: با ا.  ستیزند مطمئن نیکه م یحرف ینکه از درستیمثل ا یعبد یآقا

 امبران و مظاهر او هم...یپ ،است نهایتبیحساب که خلق او 

 .حرفش را ناتمام گذاشت

ث یفرصت اعتراض داشته باشد، گفت: حد ید حاجیس هش از آنکینا، پیمب

د: یفرمایم ن در کتاب نقل شده که به سلمانیاز حضرت امام حس ی گر ید

که فاصلۀ هر آدم به آدم بعد، پنجاه  هزار حضرت آدم یعنیبودم با الف آدم، 

رض ( را عطالبابیبن  یت پدرم )علیک از آنها وال یهزار سال بود و با هر 

"هزار بار در راه خدا جهاد  :دیفرمایتا آنکه م ادامه دارد طور همینو .  نمودم..
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 نمود." بر بود که پدرم با کفاریجنگ خ جهادم، مثلن یتر کوچکنمودم که 

گفت: از کجا معلوم  یباالخره حاج.  هر سه را در بر گرفته بود یبهت و شگفت

 ث درست باشد؟!ین احادیکه ا

 که ا: گفت یعبد یآقا
ً
قرآن که راجع به ۀ یآبا آن  ،ث قبلیحدا یث ین حدیاوال

 عقل ود که چه یاز آن گذشته، تصور کن.  رجعت بود، مطابق است

ن و ینشمندان دکه عقل دا یقیث پر مغز و عمین حدیتواند چنیم یاشهیاند

ث ین حدیا یمفهوم و معن؟  ست، جعل کندین ین راهرا به آ یشناس  یهست

آگاه  یاله نهایتبیق پنهان و علوم یآن از حقاندۀ یگو است که  یشاهد محکم

 ه خائن دروغگو و جاعلن ،دیآیبرم یعقل کلن كلمات از یا ،قتیحق در.  بوده

 مکار!

خلق خدا اول .  ن کالم آشکار استینا گفت: همۀ اسرار ختم و رجعت در ایمب

 شه خواهد بود.یشه بوده و همیندارد و آخر هم نخواهد داشت، هم

 ح قانع شده باشد.ین توضیبا ا ید حاجیس هک دیرسیبنظر م

و لکن …»د یفرمایمسورۀ احزاب که  40ه یبعد از آ یگفت: در کتاب اله دیس

 رسول 
ا

 خود وعده داده. یدار و لقایهمۀ مردم را به د «نییالنبخاتمو  الل

ه بعد را یه را آورد و آیز برداشت و سوره و آیم یقرآن را از رو  یعبد یآقا

ح  »خواند: 
َ
ر  یْوَم یُتُهْم یت

َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
َعدَّ ل

َ
ٌم َوأ

َ
ُه َسال

َ
ْون

َ
ق
ْ
( نیدرود آنها )مؤمن «ًمایل

م را یكر  ی ند، سالم است و خداوند وعده داد اجر یكه او را مالقات نما ی روز 

 آنها. یبرا

و تر مهم ی چ امر یرد که هیگین كتاب خدا را شاهد میسنده در اینا گفت: نو یمب

 در قرآن ذکر نشده. یاله یتر از لقاحیصر 

 کند.یدا میامت تحقق پیام و قیگفت: و حکم لقا در روز ق دیس

بر  یام مظهر امر الهیامت، قیام و قیگفت: و ثابت شد که مقصود از قنا یمب
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.  کل ظهور اویدار جمال اوست در هیامر اوست و مقصود از لقا هم لقا و د

کند یاو را درک نم یچ چشمیدرک االبصار" هیال تدرکه االبصار و هو را که "یز 

.  ندیبیر امر  او را مند، مظهیبیاو را نم یاگر چشم.  کندیو او همه را درک م

 یعبد یآقا.  شودیرا كه همۀ اسماء و اوصاف خداوند از مظهر  او ظاهر میز 

 با وجد گفت:

هم نیاو  است یاله ید لقایآیآنکه بعد از او م.  ن درست استییالنبتمپس خا

هم  نیا، را یکند ظهورات قبلیت مید و تثبیید تأیآیکه م یکس .  درست است

پا بر .  هم درست است نیشود، ایامت بر پا میبا آمدن او ق.  درست است

ام مظهر امر یم، بلکه قیکنیال میست که ما خین یطور  امت آنیشدن ق

 د است...یم جدید با احکام و تعالیجد

 هم درست است! نیگفت: ا دیس

 است. یکین مظاهر، یقت همۀ اینا گفت: و حقیمب

رد و امروز طلوع کرد و فردا روز طلوع کیکه د یدیگفت: مثل خورش دیس

 .کند..یطلوع م

 ها همچنان طلوع خواهد کرد...گفت: و روزها و قرن  یعبد یآقا

انتظار  ی گر یو طور د انددیگر داده یهاگفت: پس چرا به ما وعده یحاج

 م؟یدار 

گفت:  آمیزی شیطنتداند با لحن یکه جواب سئوال را م یمثل کس  یعبد یآقا

 چرا؟
ً
 واقعا

 نگفت. ی ز یچ کسهیچ گریو د

نا گرفت و سپس یکتاب را از مب یس ینو قبل از رفتن، دفتر خالصه یعبد یآقا

خود رفت تا راحت بخوابد در خانۀ ه کس ب هر.  قرار شب بعد را گذاشتند

شد و به ین دنده به آن دنده میاو از ا.  تا صبح خوابش نُبردد یس حالی که
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؟  برده بود یبه راز کتاب پ یعبد یآقا ایآ.  کردیفکر م یعبد یآقا یهاحرف

سندۀ کتاب به نظر او همان یا نو یآ؟  ا او معتقد بود که موعود ظاهر شدهیآ

تواند یم ید حاجیس ایآ؟  کندیطور فکر م نینا هم ایا مبیآ؟  قائم منتظر است

 ا...یآ. ا..یآ؟  خود را بشکند یالیقالب خشک اعتقاد خ
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1٦ 
.  وارد شد یعبد یاول آقا.  صدا در آمد هزنگ در ببعد از ظهر  ٧سر ساعت 

با  یمرد.  اما او تنها نبود.  دیرسسر  ید حاجیس هبودند ک یمشغول احوالپرس 

 یهمراه اه در دست داشت او رایس یفیکه ک عبا و عمامه یعنیلباس اهل علم 

 خ احمد بود!یش آن مرد معمم.  كردیم

ر حال ییهمه متوجه تغ.  ست حرف بزندتوانینم یاز فرط تعجب و ناراحت دیس

رون یف بینا را از کیدفتر مب یعبد یآقا.  نگفت ی ز یکس چ چیاو شدند، اما ه

اما او به .  همه منتظر ماندند تا او شروع به صحبت کند.  آورد و باز کرد

خ، مهمان ناخوانده، خواست تا آغاز سخن یو ش ید حاجیس زشرط ادب ا

رون آورد و یدو کتاب ب یکی.  ف خود را باز کردیک در   یخ هم با تأنیش.  ندینما

 با بسم .  ز گذاشتیم یرو 
ا

فرج امام زمان را  یدعا یم غرائیالرحمن الرح الل

به گوشم  ییهاحرفو ام دهیشن یبر زبان راند و سپس ادامه داد: سخنان

مشام ه از آن بن ییالنبخاتمو  نیدالرسلیس نیبدعت در د ی ه که بو دیرس

اند و نموده نیمؤمنن یخبر قصد دیباز گمراهان از خدا  یا بعض یگو .  رسدیم

 یاین که حکم انبین مبید یخواهند آنان را به علمایجاد شک و شبهه، میبا ا

ر یامبر را ز ین پین و آخر ین دیاعتقاد سازند و آخر  یل را دارند، بیاسرائ یبن

انت اسالم، یعد از دند و ادعا دارند که بیاعتبار نما یسئوال برده، ب

 ، نعوذ باستغفرهللا
ا

 شود...یظاهر م یدین جدید الل

ن وضوح و ین بار بود که به ایاول یبرا.  دن کردیشروع به لرز د یس نتمام بد

همچنان لبخند .  نا نگاه کردیبه مب.  آمدیان میم د بهین جدیسخن از د یروشن

 یعبد یبه آقا.  انده بودش صورتش را پوشیهااخم.  ستیبه پدر نگر .  زدمی

خودش را .  ستیفش چیدانست تکلینم.  زدینا را ورق میدفتر مب.  نگاه کرد
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آورد، هرگز یفکر کرد که اگر از اول کتاب را به خانه نم.  دانستیگناهکار م

 .افتادینم ین اتفاقیچن

دانش  یایم و از در یاز علما حاضر  یکیم که در محضر یار خوشحالیبس-

 .میانشده یچه هنوز به هم معرف ، اگرنماییممیض یکسب فشان یا

افکارش  یایرا از در د یس هات بود کیخ و الهیاستاد تار  یعبد یآقا ین صدایا

 د.یرون کشیب

 .ف کردیکرد و از ذوق و ادب او تعر  یخ احمد را معرفینا، شیمب

 نا هم دلش خوش است!ین مبیبا خود گفت: ا دیس

اش را سندهیاست که نام نو  یبحث ما کتابگفت: موضوع  یعبد یآقا

م پروردگار در طول یبارۀ نقشه عظ ن آن دریاما مطالب و مضام.  میدانینم

از كلمات خداوند  ی ار ین كتاب رمز بسیبا ا.  نجات نوع بشر است یبراخ یتار 

 واقف یكتاب اله یشود و طالبان را به معانیكه از قبل نازل گشته، گشوده م

م كه ارزش آن را دارد یدیرسن باور یاز آن، به ا یا خواندن صفحاتب.  سازدیم

 یجانبه احمد با لحن تند و حق ب خیش.  میر یاد بگیم و یاش بحث کندربارهکه 

امبر یکند و صحبت از آمدن پیت حضرت رسول را رد میکه خاتم یگفت: کتاب

از آخر چطور ممکن است كه بعد .  د، خواندنش کفر استینماید میجد

 ؟اوردیب یدین جدید و دیایب یگر رسولیامبر، دین پین و آخر ین دیآخر 

 معلوم بود که منتظر جواب او هستند..  بود یعبد یبه آقا هانگاههمۀ 

پنهان و آشکار  ی، معانیم که کلمات الهیگفت: ما در کتاب خواند یعبد یآقا

در علم که  راسخون  .  اندل آن آگاهیدر علم از تأو  تنها خدا و راسخون  .  دارد

رمز آن که گشوده .  ندیگشایات و کلمات را مین آیامبر و ائمه هستند، رمز ایپ

م آنچه را که یفهمیآنوقت م.  شودیاز آن کلمات ظاهر م یمعن یایشد هزار دن

 قت.یم فقط اوهام بوده نه حقیاال خود ساختهیهزار سال در خ
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کند هر یآن که ثابت م یو معن نییالنببارۀ خاتمنا گفت: شب قبل در یمب

ست یشتر نیب یکیقت آنها یکه ظاهر شد حکم اول و آخر دارد و حق ی امبر یپ

از .  دندیفهم یخوب مطلب را به ید حاجیس اد، آقیاگر بخواه.  میصحبت كرد

 لقاء بارۀ در !  د تا روشن شودیشان سئوال كنیا
ا

از آن در تر حیصر هم که  الل

 م.یصحبت كرد نازل نشده ی ز یقرآن چ

 خ احمد گفت: لقاء یش
ا

 .کندیدا میامت تحقق پیكه در روز ق الل

 گفت: البته درست است. دیس

 ست.یم نیکنیال میآنچنان كه ما خ.  دارد یامت هم معنینا گفت: قیمب

گر یامت که دیاحمد گفت: ق خیش .دادمیدر سکوت فقط گوش  ید حاجیس

امت برپا یام کرد قیقائم ق یوقت ،امهیالق اذا قامت القائم قامت.  ر نداردیتفس

 قیامی استام همان ین قیا یول.  ن استیگفت: البته چن یعبد یآقا.  شودیم

ده یدر صور دم) 1«الصور  ینفخ ف»امت برپا شد یکه حضرت رسول نمود و ق

ات تازه زنده ین که در قبر جسد مرده بودند، به لباس حیو غافل (شودیم

 گشتند.

فعل ما ینها گذشته حق ینا گفت: از همۀ ایمب.  نگفت ی ز یگر چیخ احمد دیش

سئل عما یال ».  کندیچه که بخواهد م هر.  د استیر یحکم ما یشاء و ی

قدرته قبضة  یکل ش ئ ف».  (ردیتواند خرده بگیچكس بر كار او نمیه) 2«فعلی

 «من قال لم و بم فقد کفر» (در قبضۀ قدرت اوستاسیر ز یهمه چ) «…ریاس

 .(چه، کافر شده ید چرا و برایهر کس بگو )

م و از علم و یال خودمان رو آوردهیما به اراده و م ،هللاسبحان نا ادامه داد:یمب

 دیم اما یخوانیشاء میفعل ما یحق را .  میارادۀ حق معرض و روگردان
ا

را  الل

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 20آیه سوره ق  قرآن كريم: .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 23آیه سوره أنبیا  قرآن كريم: .2
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گر یدست خود را بسته و د النبیینخاتم ۀیک آیا خدا با یگو .  میدانیمغلول م

 .  نخواهد فرستاد ی ض خود را نخواهد گشود و َمظهر یف یهرگز درها

در  یاله یهاکتابام که مقصود از خواندن اد گرفتهیگفت: من  یعبد یآقا

 یآن و اسرار پنهان پ یست که به معانا نیخصوص قرآن، اه و ب یهر دور 

 .  میبر 

 یهاحبتن بار لب به سخن گشود و گفت: از صیاول یکه برا ید حاجیس

امت ید موعود ظاهر شده باشد و قیدم که بایطور فهم نیشب و امشب اید

آخر چگونه .  د آمده باشدیبرپا گشته و حساب و کتاب و حشر و نشر پد

 ؟میدیشد که ما نفهم یگدیرسد، ین ظهور جدیق در ایحساب خال 

عیخ احمد گفت من هم همیش  کنم.یم ین سؤال را از مدا

ست در روز یدم که قرار نین فهمیاز مطالب کتاب چنگفت: من  یعبد یآقا

ن یسورۀ رحمن شاهد ا 39ۀ یآ.  سئوال شود یحساب از گناه و ثواب کس 

چ کس دربارۀ گناهش سئوال یروز از ه د در آنیفرمایگفتار است که م

عرف املجرمون ی»ست یان نیسئوال کردن به زبان و ب یعنی.  شودینم

 .(شوندیشناخته م هایشانفهقیامجرمان با ) 1«…ماهمیبس

ه یش. داشت یمعن یلین نگاه خیا.  احمد نگاه کردند خیهمه به ش خ هم متوجا

  شد. هانگاه نیا

ام که خ معاصر کردهیو تار  یات الهیارتباط آ در یقیمن تحق: گفت یعبد یآقا

ست، سپس ینگر  یعبد یمشتاقانه به آقاد ی.  سشما جالب باشد ید برایشا

.  دوخته بود یعبد یخ نگاه سرد خود را به آقایش.  د نگاه کردخ احمیبه ش

دارالسالم  ی سو ه ونس سخن از دعوت خداوند بیگفت: در سورۀ  یعبد یآقا

 و »د: یفرمایان آمده میمه ب
ا

صراط  یشاء الیمن  یهدیدارالسالم و  یدعو الی الل

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 41سوره رحمن آیه  قرآن كريم: .1
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را كند و هر كس یصلح و سالمت م یو خداوند دعوت به سرا) 1«میمستق

و لهم »د: یفرمایگر مید یو در جا.  (دینمایت میبخواهد به راه راست هدا

آنها خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد  یبرا) 2«…دارالسالم عند ربهم

که کتاب نوشته شده مراجعه  یخیبه تار .  دارالسالم همان بغداد است.  (بود

که قبل و بعد  را هین دو آیراز ا . نمودم یآن زمان را بررس  یخیع تار یکردم و وقا

 م آمده کشف کردم.یآن، صراط مستق

 یتا به معن خ احمدیش یهمه منتظر بودند، حت.  سکوت کرد یعبد یآقا

 .برند یپ یعبد یم از زبان آقایدارالسالم و صراط مستق

مان و اقبال و توجه یبارۀ ا م ذكر شده، دریجا که صراط مستق در قرآن، هر-

و همۀ مردم از او رو  ت خلق آمدهیهدا یاست که از طرف خدا برا ی امبر یبه پ

ن بار در یل است كه هر روز، چندین دلید به همیشا.  یکاند گردانند مگریم

نعمت  یعنید یت نمایم هدایم که ما را به صراط مستقیطلبینماز از خدا م

ا را به او ما بشناساند و مه د است بین که روز ظهور جدیوم الدا یخودش را در 

 .میت کند تا از گمراهان نباشیهدا

 لقاءهللان نعمت خداوند یگفت: بزرگتر  یعبد یل صحبت آقایتکم نا دریمب

 .مظهر  ظهور اوست یم همان لقایدیاست که فهم

ال …»د یفرمایم.  امبر دو مقام داردیا پیادامه داد: هر مظهر ظهور  یعبد یآقا

ن مقام یا.  (میشو یان آنها قائل نمیر مد یما جدائ) 3«…ن احد منهمینفرق ب

ن مقام یدر ا.  دارند یکیآنها حکم همۀ  كه است ین مظاهر الهین اید بیتوح

هو االول .  اندخداوند ساکن ،، آشکار و پنهان  همۀ آنها بر عرش ظهور و بطون  

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 25آیه سوره یونس  قرآن كريم: .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 12٧آیه سوره انعام  قرآن كريم: .2

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 136آیه سوره بقره  قرآن كريم: .3
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شود، در حق آنها یو االخر و الظاهر و الباطن که به خداوند نسبت داده م

هر زمان که در  ،ستیشتر نیب یکیگانه که ید یخورش همچون .  دیآیصادق م

 .دیطلوع نما

ن یاز ا است، هر کدامدر عالم خلق  ی گر که حد و حدود بشر یاما مقام د

ظاهر  ی ار یو د ی عصر و  یعهددر  یو ظهور  ی و امر  یکلیبا ه یاله مظاهر  

ست ا نجایا.  دآورنید میجد یانتیمتفاوت دارند و د یهر کدام نام.  شوندیم

از آن  یبعض ) 1«…بعض منهم یتلک الرسل فضلنا بعضهم عل»د: یفرمایکه م

کلمات و  یست که بعض ا نجایا. (میداد ی گر برتر ید یرسوالن را بر بعض 

 گر مختلف است.ید یشود با بعض یظاهر م یکه از بعض  یمطالب

 : دیرسپ دیس
ً
 ؟یچه مطالب مثال

 در مقام عبودیمب.  نا نگاه کردیبه مب یعبد یآقا
ً
، یت و بندگینا گفت: مثال

 رسول ت فقر و فنا از یآنجا که نها
ا

 »د یفرمایم ،شودیظاهر م الل
َ
 ا
َ
 ا بَ ن

َ
 ٌر ش

 م  
ُ
گر خداوند خطاب ید یو در جا.  (مثل شما هستم یمن فقط انسان) 2«مثلک

َ َرَم یَت إذ َرَم یَو َما َرَم …» دیفرمایم اوبه 
ا

نَّ الل  ی]ا یتو نبود نیو ا) 3«…یَت َولک 

إنَّ »ا یو .  (دیبلكه خدا پاش یدیگ به صورت آنها[ پاشیامبر كه خاك و ر یپ

ذ
َّ
َمایَبایَن یال

ا
َک إن

َ
َ ُعوَن یَبایُعون

ا
قت یكنند در حقیعت میآنها كه با تو ب) 4«…الل

 یندا ین مظاهر الهین حساب اگر همۀ ایبا ا.  (ندینمایعت میفقط با خدا ب

 انا  یان
ا

در  ید است، حق است و شکیآرند چون در مقام وحدت و توحبر الل

 رسول  یآنها نغمۀ انهمۀ و اگر  ستیآن ن
ا

ح است یند آن هم صحیسرا الل

و اگر همه  اندت خلق فرستاده شدهیهدا یچون همه از جانب پروردگار برا

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 253آیه سوره بقره  قرآن كريم: .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 6فصلت آیهسوره  قرآن كريم: .2

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 1٧ آیه سوره انفال ن كريم:قرآ .3

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 10 آیهسوره فتح  قرآن كريم: .4
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را که یز ست یآن ندر  ین هم حق است و شکیهستم ان ییالنبخاتمند من یبگو 

ک یک امر و یک جسد و یک ذات و یک روح و یك وجود و یا حکم همۀ آنه

و همۀ آنها مظهر اول و آخر و ظاهر و باطن خداوند .  قت را دارندیحق

را یز ثابت و ظاهر است ز ین نیم ایند ما بندگان پروردگار یو اگر بفرما ؛هستند

 ت دریت و فنا و محو یو عبود یست به آن درجه از بندگیکس قادر ن چیکه ه

 .ظاهر شود یعالم هست

ا ی، کلمات ین مظاهر قدس یکه از ا یوقت.  دمیبا شعف گفت: حاال فهم دیس

قت یاست، در حق ی ت و پروردگار یا ربوبیت یالوه یشود که ندایظاهر م یاتیآ

خداوند است که از آنها  ین ندایاند و اشده یو فان غرق  یقدس اله یایدر در 

 .شودیظاهر م

 ینا گفت: دقیمب
ً
 تیمحو ت یکه در نها ینیبیم ین نظر کنیبدۀ حقیاگر با د.  قا

.  در آن مقام ندارندشتن یاز خو  ی ذکر  واند ا خود را نابود دانستهیگو .  ندیو فنا

 .  هرچه هست ذکر اوست

 گفت:  یعبد یآقا

 ُبَود.  ن همه آوازها از شه ُبَودیا
ا

 گرچه از حلقوم عبدالل

شده  یز خالیاز همه چ ین.  یاست نه ن یاز نائد یآیرون میب یکه از ن ییصدا

 زند.یدمد و نغمه خوش میدر او م یکه نفس نائ

ن با خود به مجلس آورده بود، یم دعنوان عال  ه خ احمد را بیکه ش ید حاجیس

.  دیخ نمایرد و فهم خود را موکول به فهم شیده بگینتوانست انصاف را ند

 د:ده بود بر زبان آور یآنچه را که فهم

عنوان تاجر با ه م؛ در حجره بیگو یم ی ز یعنوان پدر در منزل چه من ب یعنی-

 یاز پسرم به زبان.  كنمیم یم؛ و به کارگر امر و نهیگو یسخن م یهمکارم نوع

ست كه سر به یشتر نیب یحاجدیسک ین احوال یم و در همۀ اینمایخواهش م
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 !خانم است یفرمان حاج

نقش  یخ احمد لبخندیلب ش یرو  یحت.  ددنیهمه خند ین حرف حاجیاز ا

 از جا برخاست. ییرایپذ ینا برایجمع عوض شد و مب یحال و هوا.  بست
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1٧ 
است تا  یفکر کرد که او منتظر فرصتد ی.  سخ احمد همچنان سرد بودیش

د، اما علم و یا زبان به اعتراض بگشایعلم خود را به رخ حاضران بکشد 

 .دادیدان نمیبه او م یعبد یدالل آقااحاطه و زبان مالطفت و است

که ذهن مرا به خود مشغول کرده که  هاستمدتک سئوال ینا گفت: یمب

مناسب  ید جوابیکنم، شایخ عرض میامشب در محضر استاد و جناب ش

 .ندیت فرمایعنا

 یعبد یآقا.  شودیمبارزه آماده م یا برایگو .  خ خودش را جابجا کردیش

 مشتاقانه منتظر بود.

 رسول  ینا گفت: وقتیمب
ا

زمان و مردم قرار  یمورد سئوال و امتحان علما الل

ان یعال یا سه مورد از او پرسش نمودند که جواب آن موال یگرفت، دو یم

حضرت را جاهل و  ال برآوردند و آنیاد واو یل آنها واقع نشد و فر یمطابق م

 نادان خواندند.

 ...استغفرهللاگفت:  که همه بشنوند، یر لب، طور یخ احمد ز یش

 ؟کردند سؤالی: چه دیرسپ ید حاجیس

ک سئوال یو نجوم،  یشناس نه ستارهیدر زم یک سئوال علمینا گفت: یمب

در مورد هالل ماه به  یاول.  یک سئوال اقتصادیعه و یو ماوراءالطب یفلسف

 گر دربارۀ روح بود و...یم، سئوال دینیبیكه ما در آسمان م یشکل

 دادند؟ یحضرت چه جوابگفت: خوب، آن ی بر صیببا  دیس

اس  یَمَواق   یه  …»نا گفت: در جواب هالل سه کلمه فرمودند یمب آنها، ) 1«…ُت للنا

با هالل  ی قمر  یهان اساس که ماهیبر ا.  (مردم و حج است یان اوقات برایب
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ک روز آن ماه یگردد و هر شکل ماه در هر شب نشانه یماه شب اول آغاز م

 شود.یوب ممحس ی قمر 

دن ادامه سئواالت و یشن یاق آنها برایپدر و پسر از اشتزدۀ شگفت یهانگاه

 کرد.یت میجواب معما حکا

 1«یالروح من امر رب…»از روح سئوال نمودند فرمود که  ینا ادامه داد: وقتیمب

 .(روح از فرمان پروردگار من است)

 یآقا.  ن بودیپائ خ نگاهشیش.  ستیخ نگر یبه شد ی.  سنزد یحرف کسهیچ

 ح ندادند؟یشتر توضیگفت: چرا آن حضرت ب ید حاجیس.  نزد یهم حرف یعبد

ح است و یچه که فرمودند صح مرتبت هریخ گفت: البته که حضرت ختمیش

م که در مورد کلمات حق چون و یما حق ندار .  داشته یدرست و البد حکمت

 م.یچرا کن

ت متانت و یخ در نهایشجواب جناب .  گفت: درست است یعبد یآقا

اما امروز که همۀ ما به اسم .  ستیدر آن ن یچ شکیاستحکام است و ه

ات قرآن یر جد، کالم آن حضرت و آاند م و جدیکنیحضرت رسول افتخار م

اگر در زمان آن حضرت  یول.  میدهین پاسخ میم، چنیدانیخدا م ی را از سو 

م و همۀ یلباس علم بر تن داشت گر عالان  جاهل،یو د بوالحکمم و مثل یبود

ا ین سئواالت بدانند، آیپاسخ ا یمردم منتظر بودند تا جواب ما را در درست

آگاه از  است و یکند علمش علم الهیکه ادعا م یدر باره کس ؟  میگفتین میچن

 یجواب مختصر عام یک مسئله علمیب و شهود است، اما در پاسخ یغ

 د، "م  یسخن بگو  یت روح و عوالم الهیماهآنکه از  یجاه ا بیدهد و یم
َ
 مر  ن ا

 م؟یکردیم ید، چه قضاوتیگو ی" میبا رَ 

 یوح دیس یقت  وحید هم منکر حقیهم کافر هست ؛خ برآشفته گفت: شمایش
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 .نیالرسلد یس

ش نشاند و یجا ز شده بود گرفت و سریخمیخ را که نیدست ش ید حاجیس

گر که ید معرضانابوجهل و  یاخودشان را ج یعبد یآقا، خیگفت: جناب ش

دانستند، یبه علم خود مغرور بودند و آن حضرت را جاهل و نادان م

 د؟یرو یچرا شما از کوره در م.  گذاشتند

 یش را جادکفر و الحاد النه نکرده باشد، خو  یخ گفت: اگر در وجود کس یش

 .استغفرهللا  ...استغفرهللا!  گذاردین نمیمشرک

 یعبد یآقا یاما متانت و صبور .  دست داد یچه حالد یس بهمعلوم است که 

 آرامش را به جمع بازگرداند.

 قصد آقا، خینا گفت: جناب شیمب
ً
 یفقط سع.  جسارت نبود یعبد یابدا

مطرح شود و  ین مسائلید آورند که اگر امروز چنیپد ییکردند حال و هوا

ا از طرف خدا کند و خودش ر یم یعلم اله یکه ادعا یرا از کس  ین جوابیچن

 م گفت؟یم چه خواهیداند، بشنو یم

 نداد. یخ جوابیش

پاک و  ین علوم قراردادیگفت: البته که آن جواهر وجود از کل ا یعبد یآقا

ن فهم و یست و ایش نیب یدروغ یآن مظاهر قدس  علم ن علوم نزدیا.  اندمنزه

حکمت و  آن معدن ی چه از سو  بلکه هر.  ر از تهمت و افترا نهیها غادراک

جاهل و  یعلما یبرخ.  ظاهر شود، علم همان است یمخزن علم صمدان

دند و افکار باطل خود را که از جهل و یعلم را نفهم یخردان غافل که معنیب

قت علم و مبدأ دانش وارد آوردند ید آمده، علم دانستند، بر حقیپد ینادان

 م.یادهیده و شنید آنچه

 » هد کیفرمایم ییگفت: در جا دیس
َ
 ا

ٌ
قطة

ُ
لُم ن   لع 

ا
ث
َ
وَن  َرهاک

ُ
ل علم ) 1«الجاه 
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اد نمودند و دفترها و یو ز  (ر کردندیاست که جاهالن آن را تکث یانقطه

م و به آن افتخار یاست که ما دار  ین همان علمیا.  از آن پر شدها كتاب

گر آن یعلم د.  میشو یم و ابوالحکم میدزدیگر میکدیآن را از  یم و گاهیکنیم

وٌر »ند یفرمایم است که معل
ُ
لُم ن  ف  ی َو الع 

ُ ُه اللا
ُ
ف ب  َمْن  یقذ 

ْ
ل
َ
علم ) 1«شاءیق

علمی ن یا.  (تاباندیم ،که بخواهد است که خداوند آن را در قلب هر ینور 

د یپد یاله ظهور   مظهر   یعنیقت یکه از آن معدن علم و جوهر حق است

 ن اصل کل علوم است.یا.  دیآیم

د یحاج گفت: یعبد یآقا اعالم و بزرگان  یاز علما یخان کرمان میکر  محما

 و جمیعدانست ین شخص خود را اعظم از همه میا.  قوم در دورۀ قاجار بود

نمود و دشنام یت خلق مشغول بودند، رد میرا كه به هدا یقیحق یعلما

ده، دفترها ینوشته و از افکار باطلۀ خود که علم نام یادیز  یهاکتاب.  دادیم

دارد به نام ارشاد العوام  یاز جمله کتاب.  ف گفته و نوشتهیپر نموده و اراج

 رسد.یکبر و غرور به مشام م ی که از نام کتاب بو 

 چرا؟ گفت: دیس

از اسم کتاب معلوم .  را که مردم را عوام و خودش را عالم فرض نمودهیز -

 هر هب.  سرگردان است یو جهل و گمراه ی ابان نفس و هو یاست که در ب

نوشته که  ین کتاب دربارۀ معراج حضرت رسول مطالبیاز ا ییحال، در جا

دن معراج حضرت رسول، یفهم یاو برا.  اوست حدبی ینشان از جهل و نادان

ن علوم را کم یاز ا یکی یست علم نام برده و گفته که اگر کس یشتر از بیب

َبَرد یمعراج پ یداشته باشد، هرگز به معن
َ
ن علوم را فلسفه و یاز جملۀ ا.  ن

دانند که یشه میاند قت و صاحبانیاهل حق کهاینبا .  داندیا میمیا و سیمیک

که  یشود علومیچگونه م.  شه مردود بوده و هستیها در نزد حق همن علمیا

                                                                                     
د ص .1  حدیث از رسول هللا حضرت محما
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معراج  دنیفهمشرط  ،ارزش استیو صاحبدالن مردود و ب یقیحق ینزد علما

 ؟  حضرت رسول گردد

دحضرت ! ب استیجنا گفت: عیمب ان یبه م ین علوم حرفیااز هرگز  محما

االت منزه و مقدس ین اشارات و افکار و اوهام و خیاورده و البته قلبش از این

 بوده.

 گفت: دیس

ان چون خدنگ باد   حق سوار   * لنگ یخرها بر جمله ادراکاْت   پرا

 نیا یلندارم و در جمع شما وصلۀ ناجورم، و  یگفت: بنده که علم ید حاجیس

ن علوم یبخواهد راز معراج را درک کند، اگر هم ا یام که اگر کس دهیقدر فهم

ره شده، ین علوم غبار گرفته و تیقلب خود را که از انۀ یآد ینزد او باشد، با

 قت در قلبش بتابد.ین حقیتا نور ا قل دهدید و صیپاک نما

دین حاجیا ایگفت: آ دیس  یپاست که در یخان همان ن میکر  محما

  "عبد   یشکسته نفس  یش برایهانوشته
َ
بنده " یعنی، کردهیم" ُمهر میثا

طعام و خوراکش  یگوئاد بوده که یز  ی قدر ه اکش بیو مصرف تر  "گناهكار

 اک است.یتر 

از  ،اندکه تابع او بوده یب است که کسانید و گفت: عجیخند یعبد یآقا

 یرویان از او پیچارپا ینعینعام اند و مانند ا  نداشته یاو اراده ی خود فکر 

 نمودند.یش میکردند و او را ستایم

ن مرد در کتاب یسد که وصف اینو یاو مبارۀ  کتاب درسندۀ ینو : نا گفتیمب

 ن آمده...یچن یاله

 ن مرد شده؟یاز تعجب گفت: در قرآن ذکر ا یناش  یتابیبا ب دیس

 .  نا گفت: بلهیمب
ً
ٍب َو …»حتما

ْ
 فیال  ال َرط

ا
ٍس إال َتاٍب ُمب یاب  چ تر و ینه ه) 1«ٍن یک 
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فقط  اید.را شنیده (نكه در كتاب آشكار ثبت استیوجود دارد جز ا یخشك

 .فهمدیقت آن آگاه باشد میکه به حق یصاحب کتاب و کس 

 نوشته؟ ین کتاب چیگفت: در ا دیس

وم  »د یفرمایاک او مینا گفت: دربارۀ مصرف تر یمب
ُّ
ق  الزَّ

َ
َعاُم  - إنَّ شَجَرة

َ
ط

ث  ا
َ
«م  یال

وم درخت( گنهكاران است یغذا -درخت زقوم ) 1
ا
است که در  یشجره زق

طان است، یاش چون سر شجوشد و شکوفهید و در حرارت میرو یجهنم م

 .دیآیاک بدست میره آن، تر یدر واقع همان بوته خشخاش است که از ش

ه نا ادامیمب.  دستش را گرفت ید حاجیس هخ احمد خواست اعتراض کند کیش

 داد:

م یرسیه مین آیه بعد به ایم است و چند آیزقوم طعام اثشجرۀ د که یفرمایم-

نَت الَعز  »که 
َ
َک ا ْق إنَّ

ُ
ر یذ

َ
.  (یار قدرتمند و محترم بودیبچش كه بس) 2«میُز الک

 )ش یهادر نوشته
َ
 ...(میکر )و در نام  (زیعز )روان نادان خود ین پیو در ب (میثا

 و دیآیم دسته ب یفقط از معدن اله یلم ربانگفت: جواهرات ع یعبد یآقا

  از تنها ی معنو  گل عطر
ُ
ل و رسدیم مشامبه یقیحق زارلگ

ُ
 ی معنو  علوم یهاگ

 ».  دیجز از گلستان قلب پاک نرو 
َّ
ُد الط

َ
ذیُب یو الَبل

َّ
ه  َو ال  

ن  َربا
ْ
إذ ُه ب 

ُ
َبات

َ
ُرُج ن

ْ
 یخ

 ال 
َ
ُبث

َ
 یخ

ً
دا ک 

َ
 ن

ا
اهش به فرمان پروردگار یه گز ین پاكیو سرزم) 3«…خُرُج إال

 .(رویدنمیاز آن  ارزشبیز و یاه ناچینت جز گیبدط ینهاید اما سرزمیرویم

معلوم است .  مۀ بلبل را بلبل داند و لحن آشنا را آشنا شناسدنا گفت: نغیمب

 .ی نبر  یاهل آن پ لحن، به ینباش  یار الهیکه تا اهل د

ه را که ینیات و کلمات ده و اشار یاز مسائل اله یگفت: بعض  ید حاجیس
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قت را یم و حقیم تا به اصل مقصود مطلع شو یبپرس یم از چه کس یفهمینم

 ؟میبفهم

د از علما و یجانب گفت: معلوم است که با خ احمد با لحن حق بهیش

ن علوم آگاه شوند و یاند تا به اکردهآنها عمر خود را صرف .  مین بپرسیمجتهد

 ت عوام پردازند.یبه هدا

 راد دارد.یک این است، اما یح و متیگفت: البته قول شما صح یحاج دیس

 ؟یرادیچه ا-

د یحاج نیاند، از امثال ان علما از کدام دستهیم که ایدانیآخر ما نم-  محما

 ..افا.یا همچون حنان و قیستند یکم هم ن ماشاءهللاخان هستند که  میکر 

زده به همه شگفت.  ت برافروخته شدیخ احمد از شدت عصبانیصورت ش

 یرا از حاج ین حرفیکس انتظار چن چیه.  کردندیخ احمد نگاه میو ش یحاج

 .نداشت

خاطر انصافش پنهان ه خود را از حرف پدر، ب یتوانست خوشحالیکه نم دیس

ن، یگفت: در کتاب مب.  کرد که موضوع صحبت را عوض کند یکند، سع

 »ف را روشن نموده و یتکل العالینرب
َ
اْسئ

َ
ر  ف

ْ
ک  
ا
هَل الذ

َ
وا ا

ُ
از اهل اطالع ) 1«ل

هستند  یهل ذکر هم کسانا.  میابید اهل ذکر را بیما با.  فرموده.. (دیكن سؤال

 یو از چشمۀ علم لدن هیاند نه مدرسه علمدهیم دیتعل یکه در دبستان اله

 .اند نه از..دهیآشام

 .اشتکالم خود را ناتمام گذد یس ،خین و غضب آلودۀ شیبا نگاه خشمگ

 به کمک او شتافت و گفت: یعبد یآقا

قت باشد و پا در راه طلب یحق یایجو  یست که اگر کس ا نیاصل مطلب ا

چرا که  د.یط عمل نمایندارد که شرط راه را بداند و به آن شرا یاگذارد، چاره

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 43آیه سوره نحل  قرآن كريم: .1
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بهر نوع اطالع که  یق کند، دسترس یک فرد است که بتواند تحقین حق یا

 رد.یم بگیزادانه تصمبخواهد داشته باشد و آ

د قبل یطالب صادق با: او ادامه داد.  برگشت یعبد یآقا ی سو هب هانگاههمۀ 

و  ع غباریاست، از جم یاله یبیاسرار غ یز، قلب را که محل تجلیاز هر چ

 ها پاک کند.یآلودگ

 .از غبار؟  میز پاک کنی: از چه چدیرسپ صبرانهبی دیس

 ی غبار علوم ظاهر  یکیشود؛ یره میرد و تیگیز غبار میقلب از چند چنۀ یآ-

 .یطانیش اشارات و کلمات مظاهر   ی گر یو د یعلوم اکتساب یعنی ،است

 رد.كز بود برداشت و شروع به نوشتن یم یکه رو  یدیقلم و کاغذ سف دیس

است،  یقینه را که تخت و بارگاه محبوب حقیداد: و س ادامه یعبد یآقا

  ،لز عالقۀ آب و گ  د و دل را ایف نمایف و نظیلط
َ
 د.طاهر و مقدس گردان

 :دیرسپیداد و میبود که طاقت از دست مد یس مباز ه

 ل؟عالقۀ آب و گ  -

 خواست که پاسخ بدهد.یا از او میگو .  ستینا نگر یبه مب یعبد یآقا

َبح نا گفت: هریمب
َ
قت است، اما یاز عوالم حق یچه در عالم هست نقش و ش

مگر .  رودین میدوام است و از بیه بیمثل سا.  اردند ییکدام اصل و بقا چیه

ن عالقۀ یا.  شودینده میو پا یباق این صورتدر .  آنکه به حق منسوب باشد

ل، فقط چ  یحت.  ستیو مال و منال و جاه و جالل ن یماد یزهایآب و گ 

ل باشد که بایما هم م یهاشهیاند احساس ما و افکار و د از یتواند از آب و گ 

 .مین منقطع شو آ

خود منقطع شوم، نه  افکار   ین وصف، اگر از احساس و حتیگفت: با ا دیس

 یمخصوص باق یگر در قلب من آثار محبت و عالقه به روش و مسلکید

 .گرید یق مذهبیو عداوت با طر  ینه نشانۀ دشمن ،ماندیم
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مانع راه  ی ز یتو به چ ل  یدلیُمفَرط و بعالقۀ صورت نه  نینا گفت: البته در ایمب

 د.یمنع نما یو راه یو بغض، تو را از جهت یشود و نه دشمنیم

، اکثر مردم به ا ید حاجیس
ً
قت دور یحق ل از حق وین دو دلیگفت: انصافا

 مانند.یم

 کرد و ادامه داد:  تائیدن و یرا تحس ینا با نگاه خود حاجیمب

 چرند.یو غفلت م یگمراه یشبان در صحراهایو ب-

قت و طالب  معرفت آن یط سالک  راه حقیگر از شرایگفت: و د یعبد یآقا

از .  د و از خلق روگردان شودیع احوال به حق توکل نماید در جمیاست که با

ُبَرد و به ربا  ح ندهد و برتر یترج یخود را بر احد.  بندد االرباب در عالم خاک ب 

به صبر و .  دیو و استکبار را از لوح قلب خود بش یطلبنداند و افتخار و جاه

 ی ده خوددار یفایب اصطبار دل بندد و سکوت را شعار خود سازد و از سخن  

 .دیجو  ید و دور ینما

 : چرا؟دیرسپیبود که دوباره مد یس نیا

ر یآتش در ز  مثلرا که زبان یز  پاسخ داد: ید حاجیس، یعبد یآقا یجاهب

 یش به ساعتسوزش آت.  است هالک کننده یسما  ییگو ادهیز و  خاکستر است

د. یباق یزبان به قرنش تمام شود و سوز 
َ
 مان

ده بود و هنوز قلبش از آن یها قبل شنافتاد که سال ییهااد حرفیبه  دیس

ه خوب بود : چبا خود فکر کرد.  آمدیدرد م به ،ن درشتناکلمات تند و سخ

 و فکر کرد که چه.  را نشنودها حرفاز  یلیتوانست کر شود و خیاگر آدم م

ادداشت یکه  یبه کاغذ.  را نزندها حرفاز  یلیتوانست خیبهتر بود اگر آدم م

ست و آنچه را نوشته بود مرور نمود: صمت و سکوت را شعار یکرد نگر یم

 ،…احتراز کندفائده یباز تکلم ، ح ندهدیترج یخود را بر احد، خود سازد

را  یقیط شخص مجاهد و سالک حقیکه ادامۀ شرا یعبد یآقا یصدا
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 شمرد، او را به خود آورد.یبرم

بت سراج یرا غیبت را ضاللت شمرد و به آن عرصه هرگز قدم نگذارد، ز یغ-

ل قانع باشد و از یبه قل.  راندیات دل را بمید و حیر قلب را خاموش نمایمن

مت شمرد و یخردمند را غنن  یمنقطعبا مردم دانا و  یدوست.  فارغ یخواهادهیز 

د ینما یرسانند، دور یبه کس نم ی ر ینظر که خاندوز  تنگالاز خودخواهان  م

تمام  هآگاه به ذکر پروردگار مشغول شود و ب یدر سحرگاه با دل.  ندیو ُعزلت گز 

 همت در طلب آن نگار کوشد...

ر اوست، چون یاد خداوند بسوزاند و از آنچه غیغفلت را به آتش محبت و 

غ ید و از محرومان عطا و احسان در ب بخشیبان نصینصیبر ب.  برق درگذرد

و از .  انید تا چه رسد به انسان و اهل بیوان را منظور نمایت حیرعا.  ندارد

.  خاطر مالمت و دشنام خلق، از حق رو نگردانده غ ندارد و بیجانان، جان در 

د آنچه را وفا نکند و از یگران نپسندد و نگو ید یپسندد برایخود نم یآنچه برا

آنها دعا کند و از  یبرا رد،یتواند انتقام گیکه م یدرگذرد، درحالخطاکاران 

و بر گناهکاران قلم عفو درکشد و .  دیا طلب بخشش و مغفرت نمایدرگاه کبر 

کس  چیرا که عاقبت حال را هیدۀ حقارت ننگرد، ز یند و به دیرا پست نبها آن

هر و اصل و گناهکار که در هنگام مرگ، به جو  یچه بسا عاص .  داندینم

مؤمن ع و یشتابد و بسا مط یمان موفق شود و جام بقا چشد و به مأل اعلیا

که در وقت پرواز روح، دگرگون شود و در دم  آخر، خرمن اعمال خود را به 

 .ردیگ ین درجات جهنم جایتر بسوزد و در پست ی آتش غفلت و هو 

 سکوت کرد. یعبد یآقا

ش از یب.  طاهره بودبۀ یطدربارۀ اعمال خاطر آورد که ه از قرآن را ب یاتیآ دیس

نک یا.  کوکاران داده شده بودیروشن و درخشان به نندۀ یآمورد بشارت  ٧0

د ییات را تأین آینمود که نه تنها ایرا از کتاب نقل م یمطالب یعبد یآقا



1٧٧ 

 

روشن و ندۀ یآا یگو .  دانستین اعمال مینمود، بلکه شرط شناخت حق را ایم

مان آوردند و اعمال صالح از آنها ظاهر شده، یکه ا یکسان یجنت موعود برا

 ...خداوند است ییهمان معرفت و شناسا

سر را به  ید حاجیس.  کردینا اشکش را پاک میمب.  ستیبه همسرش نگر  دیس

دانست که یمد یس یشمرد، ولیرا م یقال یهاکه گل نیاخته بود، مثل ااند ریز 

گران هم یا دیخواست بداند که آیدلش م یلیخ  .در درون پدر برپاست یانقالب

ارشاد  یخ که برایا شیگو .  ا نهیکنند یخ احمد را حس مین و تلخ شینگاه سنگ

ن یات مذهب و از دیمنکر ضرور  ین جلسه آمده بود، از ُمشتیت به ایو هدا

اند، متنفر بود و در ون را انکار نمودهیس علما و روحانیبرگشتۀ کافر كه تقد

 زد.یگشت که از جمع بگر یم یرصتف یپ

 ادامه داد: یعبد یآقا

د جز خدا را یانات و اشارات آن است که سالک و طالب باین بیمقصود از ا-

ط از صفات  طالب  صادق و ین شرایا.  ر معبود را معدوم شمردیفنا داند و غ

 توان به او مجاهد گفت.ین صورت میدر ا.  است یقیسالک  حق

.  د، متمرکز نمودیشنیآنچه م یا بست و فکرش را بر رو ش ر یهاچشم دیس

به ذهن .  ستیدانست چیکرد که نمیرا در ذهن او زنده م ی ز یلفظ مجاهد چ

ذهن و  یدر فضا یحروف و کلمات که به شکل مبهم.  خود فشار آورد

 یاصورت عبارت و جملهه کم شکل گرفتند و بکم ،رش معلق بودندیضم

َنْهد  »به بشارت  «نایف»ن کعبۀ یرا که مجاهدیز  :آمدند روشن در
َ
َنایل

َ
ُهْم ُسُبل  «نَّ

ادش ی.  ن عبارت را کجا خواندهیاورد که ایخاطر به کرد ب یسع.  مسرورند..

 :دیچیذهنش پ یدر فضا یعبد یآقا یصدا.  امدین
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ذ»چون به عمل 
ا
َنْهد  »شد، البته به بشارت د یمؤ  1«ناین َجاَهُدوا فیو ال

َ
ُهْم یل نَّ

َنا
َ
 .مستبشر خواهد شد 1«ُسُبل

افته ین کتاب یش از ایکه پ ی، همان کتابیهفت واد.  آورداد یبه  ز رایهمه چ

.  دیفهمیت را میمجاهده و هدا یاکنون معن.  بود و مجذوبش گشته بود

ز از یخ احمد نینگاه سرد و تلخ  ش یدلش روشن شده بود كه حت در یچراغ

ست، همان یو همسرش نگر  یعبد یبه آقا یوقت . کاستیآن نم یحرارت و گرم

ره بود یخ یقال یهااما پدر همچنان به گل.  افتینگاه آنها  و حرارت را در یگرم

ادامۀ مطلب  یعبد یکه آقا یدر حال.  ودرَ ب   که در یخ احمد منتظر فرصتیو ش

 د:یکشیر میآن را به تصو  او در عالم روح ،خواندیرا م

شوق و عشق و وله و جذب در قلب روشن شده بود و چراغ طلب و ذوق و 

ه ب و وهم و گمان را بیشک و ر  یکید و تار یوز یم ین الهیم محبت از سرزمینس

و  یکرده و شاد یهمۀ وجود را نوران یقیانوار علم حق.  محو نموده بود یکل

دلکش از شهر  یاناگهان نغمه.  گرفته بود بر او را در ید الوصفیشعف زا

صبح صادق .  ک استیو بشارت داد که صبح نزد دیرسه گوش جانش ب یاله

پور یفرو افتاد و قلب و نفس و روح به ش ی گر یبعد از د یكیها پرده.  دیدم

چنان القدس روحدات ییات و تأیانوار عنا.  دار شدیمعرفت از خواب غفلت ب

ع و قلب و ید و گوش بدید که خود را صاحب چشم جدیبخش یاتازه یزندگ

افته بود در هر یکه  یعیبا چشم بد.  ستینگر  یدر عالم هست.  افتیفؤاد تازه 

.  افتیین کامل راه میقیمشاهده نمود که از آن درگاه به  یاذره باب و دروازه

و  یماد یایاو دن.  شدیدار میرفت و اسرار پدیاز چشمش کنار م هاپرده

 به هر.  روحند در دو جسدک یا ید که گو یدیهم متصل مه را چنان ب یروحان

                                                                                     
)و آنها كه در راه ما جهاد كنند قطعا هدايتشان خواهيم كرد(  69آیه ترجمه سوره عنکبوت  قرآن كريم: .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت
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 یاز تجل ی افت و در هر ش ئ رمز ییانکار م غیرقابلست آن را معجزۀ ینگر یچه م

 .نمودیپروردگار مالحظه م

 خواند:یهمچنان م یعبد یآقا

 ی رسد، بو  ین مقام بلند اعلیبه ا یل  ُهدیخدا که اگر سالک سبهقسم ب-

و هر ش ئ، او را به ص دهد و هر ذره یخوش حق را از هزار فرسنگ تشخ

ابد که ی ین حال، چنان قوۀ درک و فهمیدر ا.  محبوب و مقصود داللت کند

 م حق از مشرق بوزد و او در مغرب باشد، البته آن را به مشام دریاگر نس

ز یر حق بازشناسد و تمین آثار حق را از غیو همچن.  ش شتابدیسو ه آورد و ب

ر او ینوشتار پروردگار را از کالم و رفتار غاعمال و افعال و گفتار و  یعنی.  دهد

شه یاقوت و الاس را از سنگ و شیكه جواهرشناس،  فرق گذارد، چنان

ص یتشخ یرا از سرد یز و گرمیا چون انسان که بهار را از پائیبازشناسد و 

 .دهد

 ید حاجیس.  به پدر نگاه کرد.  خ همچنان سرد بودیش.  ستیخ نگر یبه ش دیس

 یعبد یآقا یهاشمرد، بلکه با جذب و شوق به لبیرا نم یقال یهاگلگر ید

نا یو مب.  دیکشینکه کلمات را با تمام وجود در آغوش میمثل ا.  ره شده بودیخ

 خت.یر یاشک م

 ادامه داد: یعبد یآقا

پاک شد، البته رائحه جانان را از هزاران  یو دماغ جان که از زکام عالم فان-

زدان وارد یقان  حضرت  ین  مصر  ایآن رائحه، به سرزم ابد و از اثریفرسنگ ب

 .  مشاهده کند یع خداوند را در آن شهر روحانیبد یهاشود و حکمت

 گفت:  یحاج

 حیتا که ر   ُزکام ینیدفع کن از مغز و از ب
ا

 .د در مشامیآ در الل

ابان یتصور کرد که در دل شب در ب یخود را در نقش طالب َرهرو  دیس
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و  كردهار یده، قصد سفر به منزلگه نمو از هر سو احاطه  یکیکه تار  ییانتهایب

ه در قلب روشن نموده و در پرتو نور آن  یچراغ
َ
از ذوق و شوق و عشق و َول

 ش بازیرو  ت بهینهایب یق كرده تا آنکه صبح صادق طالع شده و درهایطر  یط

ز به یانگدلۀ رائحه و از اثر آن دیرسمشامش  جانان به ی گاه بو  آن.  گشته

ب یمشاهده نموده بس عج ی آنجا شهر .  ه و وارد شهر گشتهدیرسزدان یمصر 

ابد و از خاک آن یدر  یدرختان شهر، علوم پنهان از جنبش برگ  .  زیانگرتیو ح

َنود و اسرار رجعت و همتا بهیمحبوب ب یذکر و ثنا گوش  ظاهر و باطن ش 

د و یآب رفع عطش نماین شهر، بیدر ا.  دیمعاد را به چشم دل مالحظه فرما

 یاهیه را در هر گیحکمت و دانش اله.  دیفزایشعلۀ نار، بر حرارت عشقش بیب

از .  ندیابد و بر شاخسار هر گل، هزار بلبل خوشخوان در جذب و شور بیب

َفس ع ی دا و از بو یپ یآن، آتش موس  یهاالله
َ
ظاهر و  ی سو یجان پرورش، ن

د و فارغ یا به اوج ثروت و غنا پرواز نمایبر از مال دنخین شهر، بیدر ا.  دایهو 

ند و در هر یموجود ب یدر هر ورقش بهشت.  و فنا، از جام بقا نوشد یاز نابود

 .ن شهر هزاران حکمت پنهانیغرفۀ ا

 گل یعبد یصورت آقا.  ستیبه او نگر د ی.  سدفتر را بست یعبد یآقا

 گفت: یحاجد یس.  دیدرخشیش میهااخته بود و چشماند

 یوقت.  دهدین مطالب است که به آدم بال و پر میدر ا ییدانم چه جادو ینم-

، هرگز یدیرسبه آن  یکه وقت ینیبیرا م ی ، شهر یرو یو باال م یکنیپرواز م

که من  ی شهر .  ر نداردیکه در عالم نظ ی شهر .  ی از آن جدا شو  یستیحاضر ن

.  ن به آن بس دشواردیسر اما .  کنم همان بهشت موعود استیال میخ

 ...دارد که یطیشرا

 ن همهیااست که با  ی ن شهر یگفت: اد ی.  سگذاشتکالمش را ناتمام  یحاج

.  خ احمد نگاه کردیو به ش دهیاز آن نشن ی کس خبر  چیها، هعالمات و نشانه
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 خ همچنان ساکت بود.یش

ل و یبه هزار زبان، دل، سوسن یهاگلنا گفت: هرکس وارد آن شود از یمب

ار ید تا به منزلگه یت جو یهدانغمۀ  ،بلبل یبرهان شنود و از جمال گل و نوا

 رسد.

 ید جهدیپس از چند لحظه سکوت دفتر را گشود و ادامه داد: با یعبد یآقا

م و به یها را کنار بزنه پردهیت الهیم و به عناینمود تا به آن شهر برس

هزار عجز  م و صدیتازه نثار نمائپژمرده را در راه محبوب  تمام، جان   استقامت  

 م.یم تا به آن موهبت، فائز شو یاز آر یو ن

 ی ن چه شهر یخواند، "ایرا که در دل داشت در نگاه همه م سؤالی دیس

 است؟"

به تازه  ید شود و رنگ و رو یا کمتر، تجدیشتر یا بین شهر هر هزار سال یو ا-

 .  ردیگ خود

 سال؟!گفتند: هر هزار باهم  ید حاجیس و دیس

 ب نداشت:یگر شکید دیس

راسته یشود و آراسته و پیکبار تازه میاست که هزار سال  ی ن چه شهر یا-

 گردد؟یم

 آورد.یخود نم یرو  خ احمد هم کنجکاو شده اما بهیمعلوم بود که ش

 در عهد موس .  یه است در هر عهدین شهر، کتاب الهیا-
ً
.  ، تورات بودیمثال

در عهد ل و دی، انجیس یدر زمان ع  رسول  محما
ا

ن عصر، ی، فرقان و در االل

گردد و یها به او برمگر که همۀ کتابیگر، کتاب دیو در عهد د و اقدس انیب

است و  ه موجودیباق یهانعمت یروحان ین شهرهایدر ا.  الکتاب استآن ام

 د عطا کند.یجاو  ی بخشد و روز  یروحان یغذا.  آشکار یبیغ یهابخشش

ک قلعه محکم و استوار، یر کرد که چگونه کتاب قرآن چون با خود فک دیس
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طان و گمان و اوهام مشرکان و یر شیکس را که داخل آن شد از ت هر

و  یروحان یهامخالفان حفظ نمود و چه مواهب و نعمت ی انداز سنگ

طالبان و  ید برایمعرفت و اسرار توح یگوارا یهاو شربت یعلم اله یهاوهیم

ن یعت، در ایاز مردمان بود از احکام و شر یچه ن ود و هرواردان فراهم نم

ق آن به سراپردۀ یع كه مشتاقان از طر ید آماده بود تا ظهور بدیشهر جاو 

 واصل شدند. ،افتند و به رضوان وصالیجانان راه 

 :د آمدیرش پدین افکار در ضمیا یاز پ ی گر یسئوال د

.  ی نازله از حضرت بار ات یاست و آ یاله یوح.  قرآن که حکمش معلوم است-

 ؟دارد یکه از حضرت رسول و ائمه نقل شده چه حکم ی ث و اخبار یاحاد

رب  د  یجاو  ل محکم و حجت  یواال مخصوص قرآن است که دل ن مقام  یالبته ا-

ن کتاب یا یث هرگز به پایات و کتب و احادیر از آن، از رواید است و غیمج

اند و وجود آمدهه ن کتاب بیا ث به حکمیرا که صاحبان حدیز .  ن نرسدیمب

ات و کلمات حق ظاهر و ثابت یوجود امامان از آ یوقت.  اندافتهیمرتبه و مقام 

از آن ؟  دارد یات آنان در مقابل قرآن چه حکمیگر کلمات و روایشود، د

  و ث اختالفیدر احاد ،گذشته
ُ
 است.ار یبسبهه ش

 فرمودند:  نیمؤمنن سفارشات خود به ینا گفت: حضرت رسول در آخر یمب
ا
 ی"إن

 یتار ٌک ف
َ
قل

ا
ُم الث

ُ
تَرتیک   و ع 

ا
که دو  یحال کنم دریمن شما را ترک م" ین  کتاَب الل

که آن حضرت  با آن.  ام راکتاب خدا و خانواده :گذارمیم یتان باقیز برایچ

 ذکر  ینقل شده، ولها کتابث فرموده بودند که در یهزاران حد
ً
از آن  ی ابدا

گر ائمه در یامروز که د.  قرار دادند یل کافیرا دل یفقط کتاب اله نفرمودند و

 ل و حجت است.یستند، فقط کتاب تنها دلین عالم نیا

َک الکتاُب ال رَ »د یفرمایدر اول کتاب م: گفت ید حاجیس  یه  ُهدیَب ف  یذل 
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ق  
ُمتَّ

ْ
ل ه یو ما است كه شك در آن راه ندارد ین كتاب با عظمتیا) یعنی 1«َن یل 

 تا روز معاد. (زكاران استیت پرهیهدا

معلوم بود که .  ز برداشت و مشغول ورق زدن شدیم ینا دفترش را از رو یمب

 .گرددمی یدنبال مطلب

کردند و یکه دشمنان رسول بر آن حضرت اعتراض م یگفت: وقت یعبد یآقا

دگفتند که ینمودند و میرا مسخره م یات الهیآ ن جمالت را خودش یا محما

 یان کنتم ف و»: ه نازل شد کهین آیدهد ایسازد و به دروغ به خدا نسبت میم

اگر ) 2«…عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم یب مما نزلنا علیر 

ك سوره همانند آن ید ید دار یشك و ترد ایمکردهدرباره آنچه بر بنده خود نازل 

ز یخود ن یعلما یعنی (دین كار دعوت كنیبر ا …د و گواهان خود را یاور یب

د که چقدر یمالحظه فرمائ  کنند در آوردن سوره. ی ار ید تا شما را یبخواه

ل قدرت و ارادۀ نافذۀ خود را یات بزرگ است که خداوند تنها و تنها دلیآ مقام  

ات ینکه آیمثل ا.  ک نفرمودهین مقام با آن شر یز را در ایچ چیآن قرار داده و ه

 ستارگان. چون  آنر ید است و غیشخور  یل الهیان دال یدر م

ات را که خداوند شهادت بر یاست که ما آ یانصافیگفت: چقدر ب دیس

که او علت و سبب  ی ا از امر ی میم و در آن شک کنیبگذار  ،آن داده حقیقت

ا یو م یگر طلب نمائیز دیم و چیت و معرفت قرار فرموده، روگردان شو یهدا

نفس خود و  یهواه م و بیغافالن توجه کنخرفات قول زَ ن و آن و ُم یبه حرف ا

 م.یآور  ال باطل رو یخ

ن ییت خلق تعیهدا یبرا ی گر یل دیچ دلیا خداوند هیگفت: آ ید حاجیس

 ات نموده؟یز را موکول به کتاب و آینفرموده و همه چ
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افته بود و آماده بود تا آن را مطرح ینا که مطلب مورد نظر خود را در دفتر یمب

 گفت: یاجکند، در جواب ح

 یدق-
ً
 یعادت ق  چ معجزه و خار  ی، هیکالمچ یه، یثیچ حدی، هی گر یچ امر دیه ،قا

ات، خزانۀ اسرار یآ.  ل و حجت معرفت خود قرار نفرمودهیرا خداوند دل

حبل محکم است و ، است یالوثقةعرو .  هیه است و معدن جواهرات الهیاحد

ک زمان یاست که در  یتش آ.  ان بوده و خواهد بودیه از آن در جر یمعارف اله

آورد و در ید می، حرارت محبت پدنیمؤمندر .  شودیدو اثر از آن ظاهر م

 .کندیجاد میغفلت و اعتراض ا یدشمنان، سرما

 نا دفترش را که نشانه گذاشته بود باز کرد و خواند:یمب

ت  خود قرار فرموده راض م ینگذر  ید از امر الهیق؛ بایرف یا
 یو به آنچه حجا

 یتلَک آ»د یفرمایم  ...میسر بنه و میشو 
َ
وَها َعل

ُ
ْتل
َ
  ن

ا
 یاُت الل

َ
ا ب 
َ
  ف

حقا
ْ
ال  یَک ب 

  َو آیَحد  
ا

ه  یٍث َبعَدالل ُنوَن یات  است كه ما آن را  یات الهینها آیا)د یفرمایم، 1«ْوم 

اورند به كدام سخن یمان نیات این آیم، اگر آنها به ایكنیبه حق بر تو تالوت م

ه ین آیكه در ا یاسرار الهاگر به   (آورند؟یمان میاتش ایخدا و آبعد از سخن 

ا نبوده و ی، برتر از انبیکه هرگز َمظَهر خواهی کردن یقی ،ی بر  ی، پپنهان شده

د: یفرمایو در ادامه م.  ظاهر نشدهن یزم یرو  ات دریاز آ باالترهم  یحجت

صر مستکبرا کان لم یه ثم یعل یات هللا تتلیسمع آی -م یل لکل افاک اثیو »

ات یوسته آیكه پ - گنهكار ی بر هر دروغگو  یوا) 2«میسمعها فبشره بعذاب الی

تكبر اصرار بر مخالفت  یشود اما از رو یشنود كه بر او تالوت میرا م یاله

  یدارد گوئ
ً
 .(را به عذاب دردناك بشارت ده ین كس یده است، چنیآنرا نشن اصال

 سبحان : گفت ید حاجیس
ا

که علما حاضر بودند، با  یاز مجالس  یدر بعض ؛ الل
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م بزرگوار به به تالوت قرآن مشغول است، عال   ی قار  یدم که وقتیچشم خود د

و خوردن  یدن چایو نوش ی گر یات، به گفت و شنود با دیآ به ییاعتنایکمال ب

پرسد به یم، از او مسئله من عال  ین همیاز مقلد یکیکه  یوقت.  مشغول است

 اتیتالوت آ هنگام مناسب بدهد اما  ید تا جوابینمایبه او توجه م کمال دقت

 .توجه ندارند هم قدرهمانبه  یحت ، یاله

که  ی پدر .  زندیرا مها حرفن ین پدر اوست که ایشد که ایباورش نم دیس

 ین جمع آورده بود، ولیمقابله، با خود همراه کرده و به ا یاحمد را برا خیش

د نه با چشم یبا چشم خود د یعنی.  از انصاف رخ برنتافت اتیدن آیهنگام شن

 .ی گر ید نه با گوش دیگوش خود شن و با خ احمدیش

با .  ازده بودیک ربع به ی.  به ساعت نگاه کردد ی.  سزنگ در بلند شد یصدا

 .نا با نگاه پاسخ داد: نهیو مب؟  میهست یا منتظر کس ی: آدیرسنا پینگاه از مب
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1٨ 
سابقه .  تعجب کرد.  محمود و خانواده بودند یحاج.  از کرددر را ب دیس

محمود با  یحاج.  ندیایدن آنها بیشب به د وقت  نداشت که خانوادۀ عمو آن 

 م؟یمزاحم شد موقعبیکرد و گفت:  یخنده سالم گرم

 .دیخوش آمد یلیزده بود، گفت: خکه همچنان شگفت دیس

ش آمده یخوشامد پ ینا که برایمببه .  عمو محمود تازه متوجه مهمانان شد

نا با خنده یمب!  آییممیم، فردا شب یرو ید ما میبود گفت: اگر مهمان دار 

همه .  ن و نرگس هم وارد شدندیعمو و نازنزن .  دیستند، بفرمائیبه نیگفت: غر 

 .کردند یپرس آنها برخاستند و احوال یپا ی جلو 

خ یش.  همه نشستند.  هم کندفرا ییراینا به آشپزخانه رفت تا اسباب پذیمب

نک احساس ین، معذب بود، ایش از ایپ یتا لحظات دیرسینظر مه احمد که ب

 یکه حاجیو احترام هامحبت خواهر و خواهرزاده.  کردیم ی شتر یآرامش ب

 د.یبخشینان خاطر میاو قائل بود، به او اطم یمحمود برا

 ییراینا در حال پذیمب  .به کمک او برخاستد یس و آمد یچا ینینا با سیمب

 ؟دیآمد یک؟  دیآمدگفت: نرگس خانم خوش 

 یحاج.  آمدیبود و کمتر به خانه م دانشجو ی گر ینرگس در شهرستان د

 نجا آورد!ین وقت شب به ایمحمود گفت: نرگس ما را ا

ان به یبارۀ اد خود در یقیزود معلوم شد که نرگس در مطالعات تحق یلیخ

 ی ار یه او را واداشته تا به خانه برگردد و از آنها برده ک یپ یدیمطالب جد

گذارد، پدر کتاب یان میم خود را با خانواده در یهاافتهیکه  نیهم.  طلبد

خواند و یچند ساعت م ینرگس تمام کتاب را ط.  دهدیرا به او مد یس یامانت

ن یهمکند که ین رو اصرار میاز ا.  ابدییخود مطابق م یهاافتهیآنها را با 
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نرگس در  یکه برا ی ز یچ.  ند و صحبت کنندیاینا بیامشب به منزل مب

ان بود که در عصر خود یروان همۀ ادیپ یداشت، مرض روح یقاتش تازگیتحق

.  نخواهد آمد یانت مستقلیگر دین است و دین دینشان آخر یمعتقد بودند د

نات فما یوسف من قبل بالبیولقد جاءکم »ه قرآن را مطرح کرد که ین آیاو ا

بعث هللا من بعده رسوال یاذا هلک قلتم لن  یشک مما جاءکم به حت یزلتم ف

وسف با دالئل روشن ین یش از ایپ) 1«ضل هللا من هو مسرف مرتابیکذلک 

تا  دید داشتیشما همچنان در آنچه او آورده بود ترد یبه سراغ شما آمد، ول

مبعوث نخواهد  یز او رسولد: هرگز خداوند بعد ایا رفت، گفتیكه از دن یزمان

و گفت  (سازدیرا گمراه م ایکننده دیكار تردنگونه خداوند هر اسرافیكرد، ا

ن عالم قطع یاز ا یض رحمانیگر، هرگز فیات دیه و آین آیاساس ا که بر

شه یباشد، هم یامبر آسمانیو پ یاله ه که َمظَهریالهۀ یکلگردد و نعمت ینم

در هنگام  ن،یشیپ ان  یهمه اد یست که علماین یشک :او گفت.  خواهد آمد

، مردم را از توجه و یات کتاب الهیر غلط از آی، با تفسیبعد ظهور َمظَهر  

منتظر ظهور هنوز ان یهودین است که یخاطر همه ب.  داشتندیاقبال باز م

لَعَجل م اندهیماش
َ
لَعَجل ا

َ
از  یس یان منتظر نزول عیحیند و مسیگو یو ا

داستان  ،یکه در کتاب اله نیبا ا.  کنندیب و روز دعاها مآسمانند و ش

 یادآور ی نیمؤمنبارها و بارها تکرار شده و به  ،قبل ظهور   یامبران و علمایپ

ک ید، با ند و از حق روگردان شو نآنها گذار  یپا یده که مبادا پا جایگرد

 .اندده شدهیهمه در بند کش "نییالنبخاتم"عبارت 

ر از جاه و یغه ندارند و ب ی، الهی ن که جز هو ید یعلماز آن عده او گفت: 

اند و از شدن به ضاللت افتادهنخواهند و با کسب علم و عالم یمذهب ،جالل

ل خود ین" را به مییالنبخاتم" ،نه دارند و نه طلبند ،ینشان گرید ،قتیحق
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 ی امبر یپ هرگز یعنی.  اندب دادهید ترتیجاو  یخود پادشاه یاند و براکرده یمعن

ن یو ا.  ن و مردم بوده و خواهند بودید نخواهد آمد و علما، حاکم بالعزل  

علم وختم  یت من اتخذ الهه هواه واضله هللا علیافرا»ات قرآن را خواند که یآ

ه من بعد هللا افال یهدیبصره غشاوة فمن  یسمعه وقلبه وجعل عل یعل

ش قرار داده؟ ینفس خو  یارا كه معبود خود را هو  یكس  یدیا دیآ) 1«تذکرون

و بر چشمش  و بر گوش و قلبش مهر زده گمراه ساخته یو خداوند او را با آگاه

ت كند؟ یر از خدا او را هدایتواند غیم یچه كس  این حالافكنده، با  ایپرده

 یعلما ،هیآ نیا ست که مقصود ازین یو گفت که شک  (د؟یشو یا متذكر نمیآ

عراض کردند و به علوم خود که از نفس و عصر هستند که از جمال حق ا

 ه نمودند.یتک ،شده یناش  ی هو 

، همه ساکت بودند و فقط زدمیکه نرگس با حرارت حرف  یدر تمام مدت

 یماه گذشته رو  چه که نرگس در دو محمود گفت: آن یحاج.  کردندیگوش م

ت كه مباهات من اسۀ یما.  مین کتاب خواندیکجا در ایکرده، ما یق میآن تحق

و اكنون مصمم شدم تا در  امگرفتهاد یزها یچ یلیخ ،نایام مباز برادرزاده

 د نظر کنم...یام، تجدبند بودهیبدان پا ی که عمر  یدیعقا

کرد مانع از ادامۀ یاز حروف را از ته حلق ادا م یخ احمد که بعض یش یصدا

 محمود شد: یصحبت حاج

  نعوذباهلل.  ..استغفرهللا؛ استغفرهللا

ن و مقبول یار متیمحمود بس یخ، سخن حاجیگفت: جناب ش یعبد یقاآ

نشود، به فساد  ی گر ا بازن  ید نگردد یکه تجد یدیدر واقع افکار و عقا.  است

 .دیگرایم

نجا یگر هم ایقه دیک دقیاز جا برخاست و گفت:  تیعصبانبا خ احمد یش

                                                                                     
 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 23آیه سوره جاثیه  قرآن كريم: .1



1٨9 

 

ش به یرا گران یالرسلدیسعت یکه اعتقاد به شر  ییتوقف در جا.  مانمینم

 .ره استیگناه کب ،خوانندیفساد م

 ش نشاند و گفت:یجا خ را گرفت و سریدست ش ید حاجیس

؟  زدند ین حرفیچن یک یعبد یآقا؟  دیرو یچرا زود از کوره در م، خیجناب ش-

 .سوء تفاهم شد.  بود ی گر یز دیشان چیسخن ا

.  د نداردیتردکس  چیاسالم ه عت  یشر  قت  یدر حق ،محمود گفت: البته یحاج

 ی ار یبود که بس ییرهایر و تفسیزدم مقصودم تعب ید نظر حرفیاگر من از تجد

 .از آنها خطا و نابجاست

ات یکه آ یکسان.  شودیعوام حجت نم یات و کتاب که برایخ احمد گفت: آیش

؟  برند یتوانند به آن پیفهمند، کجا میکالم را نم ییبایو فصاحت و ز  یعرب

 ر کنند و به عوام بفهمانند.یآنها تفس یند و براد باشیعلما با

ست، چگونه بر مشرق و یهمه حجت ن یگفت: اگر کتاب برا یعبد یآقا

ست، چرا خداوند آن یفهم در مردم نقوۀ و اگر ؟  مغرب عالم حجت کامل شد

معلوم است که همۀ مردم بنا به استعداد خود، قوۀ ؟  قرار داد یل کافیرا دل

ه که یکس به معرفت اله چین نباشد، هیاگر چن.  را دارنده یات الهیفهم آ

ات یكه آن حرف یمعلوم است ا.  تواند برسدیباالتر از معرفت کتاب است، نم

ت نم یبرا  فهم   ت  یهمه قابل.  و باطل است یمعنیار بیبسشود، یعوام حجا

 را دارند. یاله ات  یآ

زنند تا یکبر و غرور م ین از رو ین سخنان را عالان دیمحمود گفت: ا یحاج

.  دور کنند و زمام آنها را محکم در دست داشته باشند ین الهستابُ مردم را از 

 هستند که از حق رو  ییاز عوام نزد خدا برتر و باالتر از علما ی ار یبس

و حنان و  ثم خرمافروش و ابوذر چوپان کجایر و میگیپطرس ماه.  اندگردانده

 ی به علم ظاهر  یچ دخلیه هیفهم کلمات اله؟  اافا و ابوالحکم جاهل کجیق
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 .دارد ینفس و فراغت روح بستگ یقلب و پاک یندارد، بلکه به صفا

 خ احمد باز به اعتراض بلند شد که:یش

گر برداشت و به ید یهاکتاباز  یبه هم بافت و جمالت یکس کلمات پس هر-

د كه یفهمد یس ؟ رفتید او را پذیمردم داد حق است و با بهات یاسم آ

 كس، باب و بهاء خ از هریمقصود ش
ا

 .است الل

که  یا حرفیآ.  ز نزد خداستین چیتر انصاف محبوب!  جان ینرگس گفت: دائ

 یبه موس ؟  م گفتندیبه ابراه؟  شدیست که به نوح زده مید، همان نیزنیم

دا به یآ؟  گفته شد یس یبه ع؟  نسبت دادند شاعر مجنون  هللارسول  محما

 )ات خدا را یا آیآ  ؟نگفتند
َ
که  یمرداو را ا یآ؟  نخواندند (نیاالول ُر یساطهذا ا

؟  دندیباز دارد، ننام ی ن پدر یخواهد ما را از دیو م زننده استدروغگو و تهمت

ست جلد از کتاب و آثار باب در دست است که همۀ یاست که ب یحال ن دریا

نها یاهمۀ از .  ه استیلهده و شرح اسرار ایآنها سرشار از معارف و علوم جد

که در صدر اسالم، کفار به آن حضرت و  ید كه وقتیادهیا نشنیگذشته؛ آ

 یاهی، آدیاشدهمن ؤ کذاب م ی گفتند به ساحر ینمودند و میاصحاب ظلم م

د یکنیت میا ما را اذیآ :دیم داد که به مخالفان بگوئین تعلیمنؤ نازل شد و به م

که از او نازل شد از زبان  یاتیم و به آیآورد مان به خداینکه ایخاطر اه ب

د همه را از جانب خدا ؟  قبل نازل شد یایکه قبل از او به انب یاتیو به آ محما

آسا نازل شده لیعه مثل باران سیات بدیحال که آ.  میق کردیم و تصدیدانست

آن ظاهر  یقیحق یل کرده و معنیق فرموده و تأو یات قبل را هم تصدیو تمام آ

م و منکر یاز خدا برگرد ی ا انصاف است که به حرف اهل هو یآشکار شده، آ و

 ؟میم و مسخره نمائیشو 

ن ظهور یکه ا یام همۀ کساندهیجان؛ من فهم ین در ادامه گفت: دائینازن

مثل  ی باز ا و حقهیدارند، با دروغ و ر یکنند و مردم را بر حذر مید را رد میجد
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هنگام ظهور ح و یدر زمان حضرت مس هودی یا علمایه و یجاهل یعلما

خواهند تا ابد در یو م اندوس و محروم شدهیمأ یاز رحمت اله ،هللارسول 

، را هم که تابع آنها هستند یو هوس و اوهام بمانند و مردم غافل ی ظلمت هو 

ذ».  م نگه دارندیدر عذاب البا خود 
َّ
آیَو ال َفُروا ب 

َ
َک یَن ک ه  اولئ  قائ   َو ل 

ا
 ات  الل

ْن َرْحَمت  ی ُسوا م  ُهْم  یئ 
َ
َک ل ل َو اولئ 

َ
اٌب ا

َ
 یات خدا و لقایكه به آ یكسان) 1«ٌم یَعذ

 .(است یآنها عذاب دردناك یو برا وسندیاو كافر شدند از رحمت من مأ

هنوز د ی.  سدیبود تا نظرش را بگو  ینا دفترش را گشوده بود و منتظر فرصتیمب

العمل جمع را ن بود و عكسینازننرگس و پردۀ یبح و یمبهوت سخنان صر 

 .  نا فراهم کردیمب یسکوت حاکم بر جمع فرصت را برا.  كردیم یبررس 

قرآن سخن  ات دریاز آ یوقت.  زان بپرسمیل دارم از عز یهست که م یک مطلبی-

م که چگونه مشرکان و کافران در زمان یابییه مید، صدها آیآیان میبه م

ر یه مخالفت و اعتراض و حتقبل، ب یایا انبیحضرت رسول 
ُ
َمسخ

َ
ن و یو توه ت

.  ستیگفتند که قابل ذکر نیم یخاستند و سخنانیبرم یاله افترا به آن َمظَهر

 
ً
گر یگفتند معجزۀ دیکردند و میدند آن را مسخره میشنیات را میچون آ مثال

 »گفت: یم یکی.  اور یگر بیظاهر نما و برهان د
َ
 َعل

ْ
ط ْسق 

َ
ا
َ
َسف َنایف َن ک   م 

ً
ا

َماء إن کاَن …»گفت: یم ی گر ید (زیاز آسمان بر سر ما فرو ر  یسنگهائ) 2«…السا

 
َ
ْر َعل ْمط 

َ
ا
َ
َک ف ْند  ن ع   م 

ا ُهَو الَحقَّ
َ
َماءیَهذ َن السا  م 

ً
َجاَرة ن حق یاگر ا) 3«…َنا ح 

درست مثل .  (از سنگ از آسمان بر ما فرود آر یاست و از طرف تو است باران

ن قوم یکردند، ایاز میر و پی، طلب سیقابل مائدۀ آسمانکه در م یقوم موس 

.  آوردندیخود را م ف  یناپاک و کث االت  یات، اوهام و افکار و خیدر مقابل آ
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نات ما کان حجتهم اال ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم یاتنا بیهم آیعل یواذا تتل»

در برابر  یلیود دلشیات روشن ما بر آنها خوانده میكه آ یو هنگام) 1«نیصادق

د و ید پدران ما را زنده كنیگوئیند اگر راست میگو ینكه میآن ندارند جز ا

 .(دیاور یب

دچه  گفتند آنیگر مید یئدر جا است که  ی ر یها و اساطخواند، قصهیم محما

بافد و یبه هم م یعنیکند یب میاز قبل گفته شده و او آنها را به هم ترک

قولون ائنا لتارکوا آلهتنا لشاعر یو » :گرید یدر جا ای.  د از خداستیگو یم

 ایدیوانهان خود را به خاطر شاعر یا ما خدایگفتند: آیوسته میو پ) 2«مجنون 

د: یفرمایا آنجا که می.  گفتندیحضرت را شاعر مجنون م آنو  (م؟یرها كن

ا کان صدکم عمید ان یر ینات قالوا ما هذا اال رجل یاتنا بیهم آیعل یواذا تتل»

ن کفروا للحق لا جاءهم یوقال الذ ی عبد آباوکم وقالوا ما هذا اال افک مفتر ی

ات روشنگر ما بر آنها خوانده شود یكه آ یهنگام) 3«نیان هذا اال سحر مب

شما را از آنچه پدرانتان پرستش  خواهدمیاست كه  یند او فقط مردیگو یم

ز یكه ]به خدا[ بسته شده چ یرگن جز دروغ بز یند: ایگو یو م باز دارد کردندمی

ك ین فقط یكه حق به سراغشان آمد گفتند: ا یو كافران هنگام ستین ی گر ید

 .(سحر آشكار است

ن قرار یخداوند چن.  ات حجت است و بسیم که تنها آیدین فهمیش از ایپ

مشرکان و کافران هم  ان  یو عص یغفلت و گناه و سرکش ن یتر بزرگ.  فرموده

ست یقادر ن یامر اله جز َمظَهر یثابت شد که کس .  ده و هستات بو یآ انکار  

د و یگو یرا نم یامبر هم هرگز از خودش کلماتیا پیامر  َمظَهر.  اوردیات بیکه آ
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د و ین کند خداوند وعده داده او را نابود نمایکه اگر چن خدا نسبت بدهد به

 یباق آیاتی کهپس .  شدقادر به دفاع از او نبا یجا نگذارد و احد از او بر ی اثر 

 یروحان یهاکند و مردهیخلق م یدیجد یهاگذارد و انسانیماند و اثر میم

ات را یر آیل و تفسیتأو .  ات خداوند استید، فقط آینمایرا زنده و تر و تازه م

در  ی که عمر یمعال   آن.  داندینم یهم جز خداوند و راسخ در علوم، کس 

جاه  ن علم را نردبان  یعلم نموده و در آخر کار، ا کرده و کسب ی ها سپر مدرسه

تواند یکسب درآمد و جمع مال فرموده، نم یبرا یا محلی ،و جالل قرار داده

ش ینفس خود و به نفع خو  یز را به هوایرا که همه چیز .  راسخ در علم باشد

ا ی ،پس راسخ در علم.  به اوضاع و احوال وارد نشود ید تا خللینمایر میتفس

 د.یآیکه از جانب خدا م یَمظَهر وا رسول یامام است 

 و رسول  یس یو حضرت ع یآمده که همچون حضرت موس  یکیحاال 
ا

ات ی، آالل

کند که از خودش یها کتاب از قلمش ظاهر شده و ادعا مد آورده و دهیجد

که همان  با آن.  د بلکه خدا فرموده و خدا هم او را نابود نفرمودیگو ینم

و  یمعنیب یهاقبل کردند و همان سخن یایبا او کردند که با انب را ی رفتار 

داشتند، در حق یروا م یروان ظهورات الهیکه به پ ی ر ین و تحقیافتراها و توه

 افترا کنندهروانش روا داشتند، زدند، بستند، کشتند، سوزاندند، یاو و پ

کردند، اعدام  ینرا کفر خواندند، زنداش یهانوشتهدند، یگفتند، دروغگو نام

کالمش .  ش بلندتر شدیروز ندا روز به.  ن نرفتیاز ب همه نیبا اکردند، 

.  دیرسا یبه کل دن.  ران فراتر رفتیا یاز مرزها.  منتشر شد.  افتیشهرت 

.  خلق شدند یدیجد یهاانسانه امرش در آمدند و یها نفر در ساون یلیم

از اسالم  یعیف و بدیو مفهوم لط دیبخش دیجد را زنده کرد و روح ین الهید

ل و شواهد چشم یات و دال ین همه آیشود از ایدانم چگونه مینم.  ان فرمودیب

ا شک و شبهه در قلوب یدهد و یها منسبت ید و به گفتۀ فالن که بعض یپوش
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 ق بازماند؟یاندازد، از تحقیم

 ،ناین مبیا شد کهیباورش نم.  جدا شودد یس نک بود که روح از بدیگر نزدید

دلش .  زندیم ییهان حرفین جمع چنیست که در حضور ااو  همسر

 وحشتناک  العمل  عکسش از آنکه یپ ،ن دهان باز کند و او رایخواست زمیم

 ند، در خود فرو ببرد.ین را ببیحاضر 

شکست و آرام  ،جمع را در گرفته بود ،نایکه بعد از صحبت مب ین سکوتینازن

 گفت:

گس هم تا ر ق نیتحق.  خود مشغول کرده هفت، فکر مرا هم بنا گیآنچه مب-

 ن مورد است.یدم در همیآنجا که من فهم

 محمود کتاب را باز کرد و گفت: یحاج

ها و است که از کل آنچه که در آسمان قت آنیشناخت حق یشرط اول برا-

ز، فقط من باشم و یاز همه کس و همه چ یعنی.  مین است منقطع شو یزم

هم  من.  بگذارم ی و بغض را کنار  و حبا  هاو آموخته هادهیشن یحت.  خدا

.  کرد یر است، داوَ  یات الهین من و خدا، کتاب او که آیب.  ن کار را کردمیهم

ن کتاب نوشته شده، یچه که در ا بارها و بارها قرآن را از نو خواندم و با آن

 د.  ق نمودمیتطب
ً
 یدامه آن کتاب آسمانمنزلۀ ا ن کتاب بهیدم که ایانصافا

اسرار همۀ .  ان شده بودین کتاب بیدم در ایفهمیچه که از آن نم هر.  است

 یدیفهم جد یدرها.  افتمین کتاب، روشن و آشکار یرا در ا یآسمان یهاکتاب

.  آن بودم ی در جستجو  ی بردم که عمر  یپ یقیبه حقا.  من باز شد یبر رو 

ات و کلمات او ید و آیامبر جدیقبل با پ ن  ید یم که علمادیرسنجا یبه ا یوقت

م که دیرس ییتا به جا.  افتمیک آن را با امروز مطابق یک یدارند،  ی چه رفتار 

که صاحب کتاب  نیخاطر اه خوانند، بیزم ماء را اولوالعَ یاز انب یبعض 

به .  د در دست هستیجد امر   ن َمظَهر  یجلد از قلم ا هادم که دهیهستند، د
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بودند که نه شهرت داشتند نه  یۀ هر ظهور کسانیروان اولیکه پم دیرسآنجا 

امر موفق  َمظَهر ییمقام و نه اسم و رسم، اما با قلب پاک به شناسا

و گمراهان و .  ا بالل و ابوذر و..یر بود یگیشدند، از جمله پطرس که ماهیم

ه مسخر  را یاله صاحب مقام و غافل آن َمظَهر عصر و ثروتمندان   یعلما

وما  یالرا ین هم اراذلنا بادیوما نراک اتبعک اال الذ…» :گفتندیکردند و میم

 یرویرا كه از تو پ یو كسان) 1«نینا من فضل بل نظنکم کاذبیلکم عل ی نر 

شما نسبت به  یبرا یلتیو فض میابییاراذل ساده لوح نم یجز گروه اندکرده

به زمان  یو وقت.  (میكنیم بلكه شما را دروغگو تصور میكنیخود مشاهده نم

 یراشد یدم که از علمایدیرا م یم، کساندیرسیحاضر م
ُ
قوم و  یال ضَ ن و ف

 
ُ
 ف
َ
جانان  یان گذشتند و جان فدامیا ز در راهیبالغ بودند که از همه چ یهاق

 نمودند.

 چند نفر از علما بودند؟ :دیرسن و نرگس کرد و پیمحمود رو به نازن یحاج

 .آنها ثبت شده اسامی همۀنفر که  400 کین گفت: نزدینازن

که  ید کردند، به طور یت ظهور جدینها اعتراف به حقانینرگس گفت: همۀ ا

.  وستندیدوست پ یال گذشتند و به رضایمال و ع شتر آنها از سر  یب

.  مشرکیننت سنان ین گشت و سرهاشان ز یمخالف یرهایهاشان محل تنهیس

نماند مگر  ی ر ید و شمشین آشامیمخلص نینماند مگر آنکه از خون ا ینیزم

هستند که با  ین امروز هم کسانیهم  ن عاشقان فرود آمد.یآنکه بر گردن ا

 یق کنند و هر باور یمجاز باشند تحقد مردمان یشجاعت معتقدند با

 د.خواهند داشته باشنیم

مرگ  یرا تمنا یزان صدق و راستیم یمحمود ادامه داد: در کتاب اله یحاج
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ق»موده: ن فر یمع نُتْم َصاد 
ُ
ْوَت إْن ک

َ
ُوا ال َتَمنَّ

َ
د اگر یمرگ كن ی پس آرزو ) 1«َن یف

ق، جان ین طر ین ارواح پاک که به ایو شهادت ا ی ا جانباز یآ .(دیگوئیراست م

 یر گشتند، کافیدل و جانشان متح ثار  یکه همۀ عالم از ا در راه دوست دادند

خوانند و کلماتش یکنند، دروغگو میاو را انکار م یو در مقابل، کسان؟  ستین

 یهافروختند و کوثر قرب را به چشمه ین را به درهمیکه د کنندیب میرا تکذ

، ندینجو  یندارند و مراد ییمردم آرزو  شور معاوضه نمودند و بجز گرفتن مال  

 .اندع باز ماندهیاند و از حق منا مشغول شدهیشان به دنکه همه یطور ه ب

مقبول است که حرف و عملش موافق و  یه شهادت کس و انصاف دادم ک

ل ی، مرگ در سبیزان کتاب الهیباشد و به م یکیمطابق و ظاهر و باطنش 

َفس  یکه جز هوا یز داند، نه کسانین چیمحبوب را آسانتر 
َ
ارند و ین بر ینفس، ن

صبح که سر از .  اندافتهیاالت باطله نجات نیاز قفس ظنون و اوهام و خ

دوند ینار میه و درهم و دیفان یایدارند، همچون خفاش در طلب دنیبستر برم

ش جان و ین اسباب رختخواب و آسایروند در فکر تزئیو شب که به بستر م

ناله و فغان مال مسلمانان را از درون  یو اگر خوب گوش ده.  تنند

 !ی شان بشنو یهاشكم

جائز  یچ شرع و ملتیه ا دریشه کردم و حق را گواه گرفتم که آیاند اریو بس 

م و از اقبال و یبدکردار توجه کن ی رو و دروغگو زشت یهاتن بُ یاست که به ا

حق  یکه از جان و مال و اسم و رسم و ننگ و نام در رضا یق کسانیتصد

 ؟میكسره باطل دانیم و امر را یروگردان شو  ،اندگذشته

 نرگس گفت:سپس .  سكوت مطلق حاكم شد یلحظات یبرا

هم واقعۀ  ر است، آنینظیده که باخ اسالم اتفاق افتیم در تار یعۀ عظک واقی-

و استقامت  ی و جانباز  ی شه فداکار یما هم.  الشهداستدیسکربال و شهادت 
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که یم، در حالیدانیت آنها میل حقانین دلیآن حضرت و اصحابشان را باالتر 

 ..د.یانجامیشتر به طول نین واقعه از صبح تا ظهر بیا

که بر صاحب امر  یبتیسکوت ادامه داد: بال و مص یالحظه از پس نرگس

ن را کربال یروان او وارد شد، هر روزشان را عاشورا کرد و هر سرزمید و پیجد

فکه مردمان   ینیگذرد و هنوز در سرزمیکصد و شصت سال می.  نمود ،  ُمنص 

و  یو پاک یدانند و به صداقت و درستین شهروندان میتر فیآنها را شر 

ت و آزار غافالن یخورند، مورد هجوم و اذیآنها غبطه م ی رفتار کین

بارد و هنوز هم با چنان شوق و یا مثل باران بر آنها میهنوز هم بال .  ستمکارند

ران یح گانکنند که عقل همیزدان انفاق میگان در راه یرا جان   یمحبت و ذوق

ن امر یچن ی چ عصر یه ا دریآ؟  ن امر را سهل شمردیشود ایچگونه م.  است

 یهد ف  انها مجیاگر ا؟  شده عظیمی ظاهر
ا

مجاهد  یگر چه کس ینباشند، د الل

ا یو آ؟  ا بودندیدنجالل   عزات و ثروت و جاه ونها طالب  یا ایآ؟  خواهد بود

ست هزار یکه رقمشان به ب ن همهیاگر ا؟  حق داشتند یجز رضا یمقصود

، باطل باشند، ی ب در جانباز یغر  ردار  ب و کین آثار عجیرسد، با ایم یفدائ

همه با محک  ید ادعایبا؟  دیحق نما یسزاوار است که ادعا یگر چه کس ید

ْوَت »ده شود تا صادق از کاذب معلوم شود یۀ کتاب سنجیو آ یاله
َ
ُوا ال َتَمنَّ

َ
ف

ق نُتْم َصاد 
ُ
 .«َن یإْن ک

د و گفت: با پشت دست پاک کر  ،بود ی اش جار گونه ینا اشکش را که رو یمب

 ین شهدایم، با ایسنجیم یزان الهیم و به میگذار ین دو را کنار هم میا یوقت

که زن و فرزند  یطور ه دهد، بیۀ کتاب شهادت بر صداقت آنها میصادق که آ

 ،نددیرست به شهادت یت مظلومیو مال و منال همه مرا فدا کردند و در نها

َهب از مذهب  یکه برا یوهو گر  ک طرفی از ن امریا یاثبات و درست یبرا
َ
ذ

ر یحق شمش یکنند، به رو یرا انکار م یاست، هر حقا یر  یو برا اندگذشته
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از  یاو از ذره ندنكیر میشان باشد، تکفیاند و هر چه مخالف هوادهیکش

 یگر، تکلیگذرند، از طرف دینم یهن الیدر راه د ی اعتبار ظاهر 
ْ
 .معلوم است ف

 خ احمد گفت:یش

، کدامشان اندد را قبول کردهین امر جدید ایکه گفت یا و بزرگانهمه علم نیا-

 م؟یستناد کناند که به او ا  است داشتهیو فتوا و ر اند بودهمعروف 

 محال است که .  انداست ظاهره نداشتهیر  کدامشانهیچ ن گفت: ینازن
ً
اصال

اند، تابع حق معروف که بر تخت حکم و فتوا نشسته یاز علما یکی یحت

تمام قدرت به ه ن ظهور نه تنها تابع نشدند، بلکه بیکه در ا چنان.  ندشو 

 .  آن کمر بستند ینابود

 ت  یانحقا  یهم برا ی گر یل دیا دلیان شد، آیات که بیآ ل  یگفت: دل یعبد یآقا

 د هست؟یجد ظهور  

دالئل ان یدر م ْد یگر كه چون خورشیل دیو خواند: دلنا دفترش را باز کرد یمب

 استقامت است...درخشد، یم

 استقامت؟! :گفتندباهم  و پدرش دیس

را ادعا کند که تمام مردم  ی امر  یست و پنج سالگیکه در ب ینا گفت: جوانیمب

ر و یو فق یل و غنیز و ذلیت و عز یاز حاکم و رع یااز هر مقام و شأن و مرتبه

 اعتنا یچ کس نترسد و به احدیعالم و جاهل با او مخالفت کنند و او از ه

؟  شودیم یر  ارادۀ الهین به غیا ای، آدر بازدستد تا جان ینکند و بر آن امر با

الفور هالک شود ید، فینما ی ن امر یال چنیفکر و خ یقسم به خدا که اگر کس 

ن امر مهم ی، باز جسارت بر چنیعالم را در قلبش جا ده یهاو اگر قلب

متصل  یات ربانیعنا و یوضات الهیف یایکه قلبش به در  نید، مگر ایننما

ذن و باشد و به  د.یاجازۀ حق سخن گو  ا 

خ احمد باز زبان اعتراض گشود: ممکن است که جنون او را گرفته باشد، یش
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 .  ا باشدیاست و مال دنیخاطر شهرت و مقام  ر ه ا بی

اد یه د بیبا یست، ولین حرف خودتان نیدانم که ایم، جان یینرگس گفت: دا

 سبحان .  دادندیامبران میت جنون را به همۀ پم که نسبیداشته باش
ا

در  الل

که  ینازل شده، وقت اول ظهوْر  در چهل روز  وم االسماء که ین کتاب خود، قیاول

آن حضرت را شناخته بودند، خبر از شهادت خود  ی شمار انگشت هنوز افراد  

 یعنیشد یبعد از او ظاهر م اکرمی کهدهند و خطاب به ظهور اعظم و یم

 هاءب
ا

لک یسب یف ت السبا یلک و رض یت بکلیقد فد هللابقیةا ی»د: یفرمایم ،الل

 یو ما تمنا 
ا
ت یوجودم را فدا تمامی ادگار خداوند،ی یا) «تکمحبا  یالقتل ف ت اال

در راهت رضا دادم و بجز جان دادن در راه محبتت  ینمودم و به هر دشنام

 ست:ا نیند که مضمون آن ایفرمایم یانیء بها ریو در تفس (ندارم یتمنائ

را من ندا در داد که فدا نما دوست  یادم که ندا دهندهیا شنیگو ) در س 

در راه  السالمعلیهن یکه حس همچنان ،زها را در راه خداوندین چیتر یداشتن

که البته واقع خواهد  ی ن راز یاگر به ا)د که یفرمایو در ادامه م (من فدا شد

آنکه جانم در دست اوست، اگر پادشاهان عالم شد ناظر نبودم، قسم به 

از من بشنوند تا چه رسد به  یجمع شوند، هرگز قادر نخواهند بود که حرف

که  نیتا ا.  اندندارند و مطرود درگاه شده یکه مقام ینبردگان بندگان و یا

  (.را بدانند یل الهیمن در سب یهمگان مقام صبر و رضا و فدا

ا گفت که در طلب مقام و ی؟  ن کالم نسبت جنون دادیاتوان به صاحب یا میآ

 داشته؟ یمقصود یاله یر از رضایا به غیاست بوده یثروت و ر 

 .ش نشودیهامتوجه اشک ین آورد تا کس یصورتش را پائ یعبد یآقا

غافل،  یخبر بودم که به حرف مشتیگفت: مرا بگو که چقدر ب یحاجدیس

اد خود، حق را ؤ قل خود و قلب و فک کلمه بشنوم و با عیحاضر نبودم 

 بشناسم.
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دستش را  ید حاجیس ازد، امیخ احمد خودش را جمع کرد و خواست برخیش

.  دیشما که فرشتۀ رحمت من بود.  میگو یگرفت و با خنده گفت: شما را نم

همه  نیم و به ایاین جمع بیتوانستم به ایم یت شما نبود من کیاگر هدا

 ؟ببرم یق پیحقا

 د؟یفرمائیگفت: مسخره م یه حاجخ بیش

 ،دمیچه امشب فهم گفت: خدا شاهد است که آن یجد یبا لحن ید حاجیس

 ون شما هستم.یمد

گر یحداقل د.  الش راحت شدیخ.  دیخ دین را در نگاه شیاد ی.  سخ آرام شدیش

 کرد.یطور فکر م نید او ایا شای.  خواستیخ به مجادله بر نمیش

از قرآن در نظرم  یاهیآ.  دیامت حضرت باب سخن گفتن گفت: از استقینازن

ْرَت »آمد که خداوند خطاب به حضرت رسول فرمود  م 
ُ
ْم کما ا اْسَتق 

َ
 1«…ف

 .(استقامت كن اییافتهن همانگونه كه فرمان یبنابرا)

ا یخاتم انب ،آنبارۀ گر بود كه در یه دیك آیه و ین آیمحمود گفت: هم یحاج

ل و یدل ،ست که استقامت بر امرا نیمقصود ا.  "نمودر یه مرا پیدو آ"فرمود 

چگونه  ،حضرت باب یعنی ،ین جوان الهید که ایتصور کن.  است یبرهان بزرگ

فرمود و چقدر استقامت از او ظاهر شد که همۀ اهل ارض بر  امرهللاغ یتبل

شتر یدادند شوقش بیچه آزار م هر.  نداشت یام کردند، حاصلیمنع او ق

ق یو به رف در باختکه باالخره جان را  تا آن.  ورترر عشقش شعلهشد و نایم

 شتافت. یاعل

 ات و استقامت دارد؟یجز ادعا و آه هم ب ی گر یل دیا دلیگفت: آ دیس

ت یکه گفته شد، کفا ییهالین دلیکدام از ا هر، جان : پسرگفت ید حاجیس

 کند.یم
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وجود دارد،  ی شمار یل بیدال  یول.  دیفرمائیمحمود گفت: البته درست م یحاج

از جمله، غلبه و قدرت و احاطه آن حضرت .  میاگر به چشم انصاف نگاه کن

در تمام  یراز ظاهر شد و در مدت کوتاهیدر ش ی قمر  1260است که در سال 

چه .  دا گشتیران و عراق عرب آثار و عالمات او آشکار و هو یا یشهرها

که  نیبا ا.  گشت ی علم او جار  یایدر نۀ او شد و چه نهرها که از یکه آها قلب

ر یرا به حبس و زنج نیمؤمنهر شهر علما و بزرگان به مخالفت برخاستند و در 

هالک نمودند، با  عذابن یگردن زدند و با بدتر  ،ر ظلمیدند و به شمشیکش

او  یبود كه جز رضا شده یفان یه چنان در ارادۀ الهیهمه، آن قلوب صاف نیا

شود جز به قدرت یا میآ.  دندیرا برنگز  ی امر  ،جز امرشه ب دند وینطلب ی ز یچ

بر قلب مردمان مخلص و  یف و احاطه و غلبه و حکومتن تصرا یچن یاله

 ف نمود؟یشر 

ن مردم ظاهر یدر ب ینهضتن یخ بشر از آدم تا حال، چنینرگس گفت: در تار 

چه  رامده که هید نیپد یچ مذهبیروان هیاز پ ین صبر و استقامتینشده و چن

ر از صبر و یغه ت و بغض و عداوت نمودند، بیلعن و طعن کردند و آزار و اذ

ا صبر یگو .  آنها ظاهر نشد م و رضا و محبت و عشق و شور و شعف ازیتسل

 کردن آنها خلق شد و وفا از رفتار آنها بوجود آمد.از صبر 

 ن اعتراض و رد و سبا و لعن و دشنام  یدم كه همی: من فهمگفت ید حاجیس

م و انقطاع یو تسل عید و امر بدیام جدیپ ان و جانبازان  ین فدائیمردم به ا

 .ت آنها استیل بر حقانین دلیتر آنها، بزرگ

نا خانم یمب یرون آورد و گفت: وقتیب ی ف خود دفتر یاز داخل ک یعبد یآقا

به مراجع .  شتر بدانمیق شدم که بیاز کتاب را به من دادند، تشو  ییهاقسمت

 یهادر کتاب.  دنبال شواهد و مدارک مستند گشتم هسر زدم و ب یمختلف

ر قابل یث غیاز احاد ی ار یچه بس اگر.  ث هم جستجو کردمیاخبار و احاد
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 یدنبال شواهده ن حال بیست، با ایاعتماد است و صحت و سقم آن معلوم ن

.  برخوردم یبیبه مطالب عج.  د باشدیجد ن امریخ ایگشتم که مطابق تار 

 :خوانددفترش را باز کرد و .  ات قرآن هم مطابق بودیکه با آ یبمطال

َهَرْت را»
َ
رب  یإذا ظ

َ
غ
ْ
رق  َوال

َّ
هُل الش

َ
َعَنها ا

َ
  ل
 الَحقا

ُ
پرچم حق ظاهر شود  یوقت) 1«ة

همۀ  یتفکر است که وقت یار جایبس.  (ندیاهل شرق و غرب او را لعنت نما

ظهور او، اهل شرق و غرب شود که با یمردم منتظر ظهور حق هستند، چه م

حق ظاهر شود، همۀ  ین است که وقتیدم ایکه فهم ی ز یتنها چ.  ندیلعنت نما

که مردم به آن انس  ید و افکار و قواعد و رسوم و عادات و آدابیعقا

اگر قرار .  رییتغ :ن استید هم همیل ظهور جدیدل.  شکندیدر هم م اندگرفته

ق کند، چه یدم به آن مشغولند، تصدرا که مر  یباشد همان آداب و رسوم

ن یسورۀ قمر هم شاهد هم 6ه یآ.  دارد که مردم او را انکار و لعن کنند یلیدل

اع  إلیْوَم ی…» :مطلب بود
  یْدُع الدا

َ
رٍ یش 

ُ
ک
ُ
ادآور كه دعوت كننده یرا به  ی روز ) «ٍءن

 2(دعوت به حساب اعمال،كندیدعوت م یمردم را به امر وحشتناك یاله

چه در دست دارند  خواهد که از آنیه از مردم میاحد یت که منادمعلوم اس

ن امتحان یل و خواهش مردم است، این امر چون خالف میو ا.  منقطع شوند

در چند کتاب خبر از .  تمامه ظاهر شد ن مطلب بهیا.  دهدیم یو فتنه رو 

 ذکر شده یصر  ید وارد شده و حتید و احکام جدیظهور صاحب کتاب جد
ً
حا

 کنند آن است که آنیکه بر او م یه اکثر دشمنان او علما هستند و اعتراض ک

 ست.ا ن در نزد مایاست که از ائمه د ی ز یکند، خالف چیچه او حکم م

از .  ار جالب، ظهور علوم است در زمان ظهور ین گفت: مطلب بسینازن

ا و یچه که انب حرف باشد، آن 2٧حضرت صادق )ع( نقل شده که اگر علم 

                                                                                     
 حدیث از امام جعفر صادق ع .1

 هللا مکارم شیرازی()ترجمه آیت 6آیه  قرآن کریم سورۀ قمر .2
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قائم  یاند، فقط دو حرف بوده و وقتان فرمودهیاند و بل تا کنون آوردهرس

 د.یفرمایگر را ظاهر میست و پنج حرف دیع آن بیظاهر شود، جم

 چه؟ یعنیست و هفت حرف است یگفت: علم ب دیس

.  شودیز نوشته میکه با آن همه چ یتمام حروف عرب یعنینرگس گفت: 

تمام علوم و کتاب و  یعنی.  ن را فرمودندیا ،زان زبان قومیحضرت صادق به م

 ها.کتابخانه

ل ظاهر فرمودند، ُس اء و رُ ید كه آنچه تمام انبیفرماین گفت: آن وقت مینازن

 بقدر دو حرف است.

 ؟توان ساختینا گفت: با دو حرف چند کلمه میمب

تا  6كرد و گفت حداکثر  یش شروع به شمردن و هجیهابا انگشت یعبد یآقا

 !یاچ جملهیو ه معنیبیو  یمه با معنکل ٧

 تمام ینا گفت: و با بقیمب
ً
 ...هاکتابه حروف مجموعا

شود که قدر و مقام آن حضرت از یان معلوم مین بیگفت: از ا ید حاجیس

 ا و رسل.یتر از همۀ اولعیتر و رفمیا باالتر است و امرش عظیع انبیجم

چه امروز  به تا یالدیم 1٨44 از سال دینیبب ،نها گذشتهینرگس گفت: از ا

 یبشر به چه كشف و اختراعاتدر عالم ظاهر شده و  یعلوم و فنون و معارف

 ست.یکه قابل محاسبه ن موفق شده

 ن گفت:ینازن

 ج سحر استین هنوز از نتایكا باش تا صبح دولتش بدمد 

که  یوقت.  ه بوددیرسدستش هکه کتاب ب یزمان.  ماه قبل برگشتدو به  دیس

 ر است، قصد داشت آن را نخوانده به صاحبش ب ید چه کتابیفهم
َ
اما ، دگردان

خود را ۀ یاولاعتراضات .  و باهم شروع به خواندن کردند...  همسرش مانع شد

افتاد که  ین شبیاد اولیو به .  اد آورد و انصاف همسرش هنگام خواندن..ی به
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ر بود و راه یونش اسعمو محمود کتاب را گرفت و او در وحشت و اضطراب در 

.  عرفان کشاندند.. یایکه او را به ساحل در ش یهاخوابو .  افت..یینم ینجات

ست، یو با چشم قلب نگر  کتاب اندیشیدم یو بعد که با انصاف به مفاه

ن و یبه مفهوم آسمان و زم.  ش باز شد..یبر رو  یکییکی ،بهشت عرفان یدرها

به .  برد یات کتاب مقدس و قرآن پیامت در آید و قیماه و ستاره و خورش

به .  تمیز دادرا  یطانیو ش یاله و علمواقف شد  یمظاهر اله یقیسلطنت حق

.  ن از جلو چشمش کنار رفتییالنبآگاه شد و حجاب خاتم لقاءهللامفهوم 

د یبار تجد کیکه هر هزار سال  ینۀ الهید و به مدین را فهمیط مجاهدیشرا

و جان و  دیرسزدان به مشامش یخوش  ی ن شهر بو افت و در آیراه  ،شودیم

و تکرار  آگاه شداء یمقابل انب به اعتراضات مردم در.  افتیدلش بشارت تازه 

ات و یح یمعن.  افتیت ظهور یاز حقان ی گر ید، نشانه دیآن را در هر ظهور جد

برد که هرگز خداوند  یز پیانگرتین راز حید و به ایممات در هر ظهور را فهم

کند، یخدا م ی از سو  ی غمبر یپ یرا که ادعا یزه نداده که بندگان، کس اجا

را به عذاب دردناک وعده داده  تکذیب کنندگانب و مجازات کنند، بلکه یتکذ

مورد  ح را دریث معتبر و صحیتحقق احاد.  وسته مالمت فرموده..یو آنها را پ

 .د..یباز د ،عالم اهل ید و عرفان را بر رو یام یظهور قائم مشاهده کرد و درها

 خود آورد: هبرا محمود او  یحاج یصدا

چه باشد  هر.  میاهمه گرسنه یمه گذشته، ولیچه شب از ن ؛ اگردیسآقا -

 د.یان بکنینواین بیحال ا به ی فکر .  میخور یم

خ یش.  اوردیچه هست ب تا هر نا با خنده برخاست و به آشپزخانه رفتیمب

د یس و محمود یبا اصرار حاج یاشتند، ولقصد رفتن د یعبد یاحمد و آقا

 ماندند.

بهتر است ما هم .  خانم خواب استیگر حاجیهم گفت: حاال د یحاجدیس
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 !میگرسنه به منزل نرو 

ها حلقه دهیكه در د یشوق اشک.  دیدیرا در چشم همه م یبرق شادد یس و

 کرد.یمن برق را دوچندان یا زده بود،

 یکرد دائین که حسا می؛ جز ادیفهمیز نمیچ چیخ احمد هیاما از نگاه ش

 را با هم صرف کنند. یجانش در جمع راحت بود که شام
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