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ذ كرخدا

ذ كÇر ÂبÇق كÇه همانطور است/ صالحيه كتاب بر ايشان تفسيرهاي از مأخوذ فصل, آخر تا قسمت اين از /1
ه سر س قد ثاني نورعليشاه مالعلي حاج حضرت تأليفات از (1346 تهران, دوم, (چاپ صالحيه كتاب شد,
و حÇقايق هÇمة و فرمودهاند مرقوم ه سر س قد صالحعليشاه آقاي جناب بزرگوارشان فرزند نام به كه است
فÇصل هÇر مطالب كه است چنين كتاب تأليف سبك است/ مندرج آن در بارمز طريقت و شريعت و توحيد

است/ آمده "توحيد" يا "حقيقت" قبيل از عناويني با بهتناسب,

ذ كر بنده ذ كر يا را بنده ذ كر است مÔستعقب خدا ذ كر آيا :1(ê8ì) حقيق¹

اهللا وا Ôسن و ÖمÔك ÖرÔذ كا âæو ÔرÔك Öاذف ا گرچه مانند/ مات بينندگان تمييز مقام در را? خدا
نيابد/ راه ر تأخ و م تقد لكن است, م مقد توفيق و zم لع Ôاهللا تاب Ú Ôj تابÔوا و م Ô Òz سنف
قÇح پس است, عبد در حق كمال ظهور است/ عبد ذ كر در حق ذ كر ظهور

است/ بينÇهÔم رقف ال است, عبد حبÔم است, عبد عاشق

(ê8ì) حقيقي¹ شرح

او ياد به بنده كه كند بنده ياد بايد خدا آيا كه كردهاند مطرح كه است موضوعي
و هست گفتگو اين بله, كند/ او ياد خدا اينكه تا بيفتد او ياد به بايد بنده يا بيفتد,
خÇلق از مÇنعزل و جسمي مانند را خدا است/ دوÇÄيت در اينجا در اشتباه بيشتر
پشتبام باالي كه است كسي همچون او ميكنند تصور كه همانطوري كه ميكنند
وجهة نيست, اينطور ميشود! خبر اينطور و ميگوييم چه ما كه ميدهد  گوش

است/ اين در او ظهور و كمال ظهور نيست/ بين در تي يÄدو
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هÇمة مÇيخوانÇد او وقÇتي كÇه عÇرش, در است خروسي كه فرمودهاند قولي
در ÂثÇم ايÇنجا در كÇه خÇروسي كÇه است مسلم حاال ميخوانند/ دنيا خروسهاي
فرق تهران با اينجا صبح اذان به (يكساعت ميخواند صبح اذان به يكساعت
در خÇروسي فرض به كه نيست همانوقتي در دارد/) فرق مكه يا عراق با دارد,
از پيش يا و اينجاست عصر سحرش, آمريكا جاهاي بعضي در ميخواند/ آمريكا
و خÇودشان محل غروب و طلوع و خودشان محيط مطابق آنها اينجاست/ ظهر
مÇيآيد/ در ايÇنها گلوي از صدا آن ظهور و ميخوانند, خودشان مطابق هم اينها
ا گر و بله, اينهاست/ گلوي در كه است همان خواندنش ميخواند, كه عرش خروس
مثالي همان در بايد بفهميم و شويم ه متوج بخواهيم را, ديني مطالب را, چيز همه

كه: كنيم, تدبر باشد, بدن و جان كه فرمودهاند  كه
تÇÇن ايÇÇن قÇÇواي مÇÇالÄكه اصÇÇÇناف بدن جمله جهان و جانجهاناست حق
فÇن همه دگرها و است همين توحيد اعÇضا مÇواليÇد, و عÇناصر و افÇÇال ك
ف رÇع Öنم فرمودهاند: كه همانطور و نيست دوÄيت كه شديم ه متوج وقتيكه

جان كه داده قرار نماينده و نمونه خداوند خودمان وجود در بَّه, ر ف رع فقد Ôه سÖفن
هم و روحي هم نيز, (قوي× كنيم نگاه بدن با بدن, قواي با را جان ا گر باشد/ انسان
مÇعلوم مطلب آنوقت كنيم, مالحظه و دقت خوب كه اينها در و است/) جسمي

ميشود/
خÇبر جÇان بÇعد و مÇيبيند چشÇم اول يا و چشم بعد و ميبيند ل او Öجان آيا
چشم در كه است جان ارادة همان ظهور Âاص ندارد? تي يÇÄدو اينكه يا ميشود?

ندارد/ دوÇÄيت پس ميشود/ آشكار چشم راه از ميشود, پيدا
است اختالف همين به كه دارد هم قرآن آيات دارد, هم اخبار در خدا ياد حاال,

است/ درست خودش مرتبه در دو هر بله, آن/ يا است م مقد اين آيا  كه
تا هفت را ارات سي و تا نه را آسمان پيشترها كه هيأت علم در است همچنين
و شمس و زهره و د طارÔع بعد است ماه ل او آسمان ميگفتند: بعضي و ميشمردند
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آنطرف از ولي ميشود/ هفتم آسمان Öزحل ترتيب بدين زحل; و مشتري و مريخ
آخر در را ماه يعني, ماه; بعد زحل اول كه ميگويند كنيم, نگاه و بياييم پايين  كه
سÇر ايÇن از يÇا بگÇيريم سر آن از است, درست هم آنها دو هر ميكنند/ حساب
را چيزي نديدم كه فرمودند بگيريم/ را طرف آن يا بگيريم را بنده طرف بگيريم,
ديدم, او از پيش را خدا اينكه مگر را چيزي نديدم ديدم, او با را خدا اينكه مگر

ه/ دÖعب او قبÖله او فيه اهللا ايت ر و الا ¾Ï¾ Ôرايت ما /1

كدام حاال ديدم1/ او با را خدا يا ديدم او از بعد را خدا اينكه مگر را چيزي نديدم
براي البته ميشود? ديده بعد يا ميشود ديده پيش خدا است? درست اينها از يك
اين ولي نميبينيم) هيچ و دوريم ما اينكه به نداريم كاري ما (حاال ميبيند كه آن
كه بزرگان بينا, مÆمنين رسيده, منينÆم است/ اشخاص حاالت به نسبت بعد و پيش
ميبينند او در يا ميبينند را او چيز هر در اينها كردهاند, پيدا شنوا گوش و بينا چشم

است/ درست همه اينها ميبينند, او از بعد يا
را آن كÇه جسÇمي مÇثال به بايد را چيزي هر (چون ميگوييم مثال براي باز
و ببينيم نميتوانيم ما كه نباشد چراغ نور يا خورشيد, نور ا گر شود/) گفته بفهميم
براي ميشود? ديده نور ل او كه بگوييم بايد بخوانيم, ميتوانيم اينكه حاال بخوانيم,
كÇه است نÇور ل او پس نميشود? ديده كرديم خاموش را چراغ تا چرا پس چه?
ميآيد چشم به كه چيزي ل او و ميافتد اجسام روي چراغ نور شعاع ميشود/ ديده
منتهي است/ درست هم اين ميشود, ديده نور او, از بعد نه, بگوييم: ا گر است/ نور
باال به نظرش ل او از است, عميق نظرش ميبيند ميكند, نگاه طرف اين نظر به او
اويي جز اهللا/ الا له× ا ال اهللا, الا الوجود ß| رثÆÔم ال ميگويد: و ميبيند را خدا اول است,
هستياي خدا, هستي جز خدا, جز نيست, هستياي هستي, عالم در او جز نيست,
يÇا مÇيبيند/ را مÇوجود ايÇن بÇهتبع, بÇعد مÇيبيند را او اول بنابراين, پس نيست/
آنكه يا ميگويد سخن زبان ميگوييم: جان تبع به ولي ميگويد, جان كه همانطور
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اوست/ بهتبع همه اينها ميبيند; چشم ميگوييم: ولي ميبيند جان
انسان, هيكل فقط او است/ اينطرف به فقط نظرش كه است كسي اينكه يا
كه است زبان ميبيند, كه است چشم ميگويد: و ميبيند را او ديدن و انسان  گفتن
رديف در كه ميكنيم حساب كه تي يÇÄدو نيست, تا دو واقع در پس ميگويد/ سخن
مÇقام در مÇا, فكÇر مقام در است تي يÇÄدو نيست/ باشند, هم عرض در باشند, هم
خدا ياد را, خدا بنده ياد ميگوييم: كه است عقلي تحليل مقام در بله, عقلي/ تحليل

است! هيچ اينطرف كه نكند نظر خدا ا گر اال و را/ بنده
نرسد جايي به بيچاره عاشق كششÇي كوشش نباشد معشوق جانب از كه تا

بنده تا كه است اينطرف از بگوييم: يا و است/ طرف آن از هست هرچه پس
كرد/ كار كه برادر جان گرفت آن مزد نميشود: كه نكند بندگي

درست خودش مرتبه در دواش هر بود/ طلبكار نميتوان كه نكرده كار بله,
كÇداميك بÇه هش توج باشد, درجه چه در باشد, طبقه چه در طرف اين تا است,

باشد!
را? خدا بنده ذ كر يا است مسبوق را بنده خدا ذ كر آيا هم مقام اين در حاال
و آنطور/ ديگري و ميگويد طور اين يكي كه است موضوعي يك اين خوب,
جÇلو را طÇرف ايÇن يÇا و مÇيكنيم خيال دوÄيت كه همينجاست در اشكال تمام
بهواسطة ميمانيم, مات دادن تميز مقام در كه است اين را/ آنطرف يا مياندازيم
رفتم و آمدم ميگويد: نيست, خط اين در كه كسي آن دهيم/ تميز نميتوانيم اينكه
كÇه هست چشمي و هست بدني هست, جاني اينكه ملتفت Âاص اينها, ديدم/ و
مÇيكند, ادرا ك و مÇيفهمد كÇه هست جÇاني ميشنود, كه هست گوشي ميبيند,
اين ميبيند/ رسيد, كدام هر به كرد, ه توج تا هست متوجه كه هم كسي آن نيستند/
يكÇي مÇينويسند مÇيكند: حكايت عليهالرحمه, مولوي, كه است حكايتي همان
ديگري آن است, جاري آبي ميگويد: ميشود, جاري كاغذ روي مركب كه ميبيند
است قلمي است, قلمي سر از مركب اين ميبيند ميكند نگاه ميشود, بيشتر دقتش
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راه ميكند, كار قلم ميگويد: ميشود, نوشته اينجا در قلم سر از و ميرود راه  كه
دست اين پس است دست در قلم ميبيند ميكند بيشتري دقت ديگري ميرود;
آن هست, هرچه ميبيند بكند, نگاه عميقتر و بيشتر كسي ا گر ميكند, كار كه است
هÇمة حÇاال مينويسد/ نامه و ميكند كار كه اوست جان هست, كه هر مال دست

است/ همينطور Hتقريب موضوعات
از البته است/ خيلي اين خوب, ميكند, او ياد خدا كه ميكند خدا ياد بنده حال,

كه: است اينطور بندگي مقام براي و دستور در و ما طرف
است جبر و فقر در بندگي وليكن است قÇهر و لطف خدايي سزاوار

كÇه كرد, عبادت كرد, بندگي نكرد, كوتاهي بايد كنيم, نگاه كه اينطرف از
اÔخري, بعبار¸ بفهميم; كه بردارد را موانع اين يعني كند, نظر خدا آنوقت كه چه?

چيست/ پرده زير شود معلوم كه شود برداشته پرده, مانع,
باشد?! يادش كه چيست خودش بنده خوب, كنيم, نگاه كه طرف آن از اما

برخيز/ ميان از حافظ خودي حجاب خود تو است: پرده در خودش
پÇرده او بÇخواهÇد كÇه هست چÇه آنوقت پس است, خÇود حجاب خودش
كثرت عالم گرفتار كه بندهاي حال, مقام در اما است/ درست دو هر اين و بردارد?
او بÇه نÇدارد, طرف آن به روي و دارد طرف اين به ه توج دنياست, عالم است,
ظاهر, حسب به است, بنده ياد اينجا كند/ ه توج خدا كه كن ه توج تو كه ميگويند
چيز هيچ او ياد نه, كه ديد رفت باالتر وقتي اما است, جلو بنده ياد مرتبه اين در

رفت/ طرف آن بايد آنوقت است, هيچ هم خودش هيچ, نبود,

/152 آية بقره, سورة /1

ميفرمايد: خودش بندگان به خطاب ,1 ÖمÔك ÖرÔك Öذا âæو ÔرÔك Öاذف ميفرمايد: جايي يك
شما ياد من كه است اين نشاني آن, كه كنيد من ياد كنم/ شما ياد من كه كنيد من ياد
بÇرداشÇته كÇه است پÇردهاي افتادم, شما ياد به من است, زياد او نشاني  كردهام/
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/19 آية حشر, سورة /1

در كه اينهايي مخالفين, اينها, /1 Öم ÔÎ Ò» Ôف ÖÇنا Öم Ô ×zسÖÇناف واهللا Ôسن دارد: ديگر آية ميشود/
يا است/ كرده فراموش را آنها هم خدا كردهاند, فراموش را خدا نيستند, بندگي خط
Ôه ÔÌ Ô¿ Ö ÒL و HكÖن ض ¹ شâعي م Ôهل نَّ اف ي âرÖك ذ Öنع ض رÖعا Öنم و ميفرمايد: ديگري, آية در اينكه
اي×ÇاتÔن×ا كÖتÇ ت ا كل كÇذ× الÇق ,Gص�ب ÔتÖنÔك Öدق و م×ي Öعا â� ت ÖÌ Ò¿ ح Ò ßn ب ر ق×ال مي, Öعا ¹ ي×م ق Öال م Öوي

/124-6 آيات , ط×ه× سورة /2

ذ كر از من, ياد از كند, پشت كند, اعراض كه كسي هر ;2 ×Ï» ÖنÔت م ÖويÖال كل كذ× و ا × Òx âسين ف
آن, از مقصود يا است/ ياد همين ذ كر از مقصود حاال دارد, معاني هم (ذ كر من
عÇلي, و د حمÇم كÇه كسÇي هÇر يÇعني باشند, اوليا¾ و انبيا¾ كه است ذ كر حقيقت
مÇن يÇاد از كه كسي هر آنهايند,) Öذ كر حقيقت كه كند فراموش را الم, عليهماالس
مÇثل هÇم ايÇنجا بÇاز است/ تÇنگي زندگاني و معيشت او براي پس كند فراموش
تنگي هستيم, واقعي حيوانيت مقام در هستيم, واقعي كثرت عالم در چون همهجا,
نيست/ اينطور نه دارد? كم پول يعني, است تنگ ميكنيم/ خيال حيواني تنگي را,
روزي كÇنيم فرض ميگردد/ زحمت به زندگانيشان Âمث كه هستند االÐن آدمهايي
قران يك مثل حاال تومان سه يا تومان دو يا تومان يك اين (و دارند تومان يك

ميباشد/ شمسي) 1345 از ايشان(قبل زندگاني سالهاي به مربوط نرخبندي اين /3

و راحت خيلي معذلك ولي دارند/ هم تومان سه و تومان دو بله, ( نيست,3 پيش
ميكنند زندگي هم صبح و ميخوابند راحت و خوشي به كمال ميروند شب آسوده
خيلي كه اشخاصي ولي است/ كمتر هم زحمتشان است, راحتتر هم فكرشان و
است عÇبارتي كÇه گÇفتهانÇد هÇم (مÇيلياردر ميلياردر بلكه و ميليونرند دارند, زياد
كه نيست معنا اين به HكÖن ض ¹ شâعي م اين پس ميگذرانند/ سختي كمال در كه مشهور)
ده ميخواهم ا گر Âمث و ميكنم كم را روزيش من كند, فراموش من ياد از كسي هر
جان وسعت است, دل وسعت وجودش, Âاص نه, ميدهم/ خروار نÔه بدهم خروار
زندگانيش بود, طور آن كسي هر صوري/ گشايش نه معنويست گشايش بله, است/
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هم ا گر داشت, فشار كه وقتي ولي باشد/ او مال دنيا همة ولو ميدهم قرار سخت را
است?! راحت او آيا پس است, دست درد است, دردسر ولي باشد داشته را دارايي
خÇياالت ا گÇر نه/ بدهد? ميتواند را او جواب ميخورد? او بدرد دارايي اين آيا
پس ميرود/ باالتر همينطور هم اين دارد روحي سختيهاي و گرفتاريها ديگري,
فشار در است قفس در ميدهم, قرار تنگ را او زندگاني باشد, اينطور كه كسي هر
را او كه وقتي همينطور است)/ غالف معناي به (قبر است روح قبر Öبدن اين است/
و ميدهد فشار را او بدن قبر اين ميشود/ بدن غالف و قبر هم, قبر آن كردند دفن
زندگاني معيشت پس صوري/ فشار نه دارد معنوي فشار دارد, فشار هم بدن قبر در

ميدهيم/ قرار تنگ را او
روز بÇاشد, قÇيامت روز كÇه هم بعدش زندگاني زندگاني, اين از بعد هم, بعد
و داريم صغري× قيامت / كبري× قيامت به تا ميشود شروع آخر, نفس دم از قيامت
قÇيامت فÇارسي)/ زبÇان (به بزرگ قيامت و داريم كوچك قيامت , كبري× قيامت
دنيا اين از و ميميرد و ميشود پيدا نفر, يك آن براي كه است همين  كوچك

كبري× قيامت ميرود/ اصليش) (وطن برود بايد كه محلي طرف به رو و ميرود
شود, عوض و كند تغيير عالم همه و يكجاست و مردم همه براي كه است وقتي
بÇعد, به باشد مرگ از كه قيامتي , صغري× قيامت در حاال است/ كبري× قيامت اين
نسÇيه حسÇاب خÇدا حسÇاب است/ راحت هÇم آنجا در است راحت كه آنكسي
معين تكليفش شد, نوشته كه قلمي هر يعني, است; دوبل امروز, قول به نيست;
و بكشد خدا بهياد نفسي ا گر است/ معين تكليفش بكشد انسان كه نفسي هر است,
نباشد خدا ياد به ا گر است/ جهنم اهل وگرنه, است بهشت اهل بميرد, نفس آن در
ل او از لش, او از آنجا در پس نيست/ نجات اهل آنوقت نباشد, خدا بر نظرش و
طÇرفي? آن يا است طرفي اين است: طرفي كدام كه است ن معي تكليفش مرگ,
تكليف ديگر برسد كبري قيامت به تا و است بين در كه است حسابي اين منتهي×
تبديل و تغيير برزخ عالم در است ممكن نرسد آنوقت به تا نميشود/ زياد و  كم
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تÇمام و مÇيشود مÇعين هÇمه تكليف برسد كه آنجا به ديگر بعد ولي شود پيدا
ميشود/

(معني ميكنيم محشور كور را او كبري× قيامت و صغري× قيامت آن در حاال
بينا كه من عادلي, كه تو خدايا ميكند: عرض ميشود)/ معلوم اينجا بينايي و  كور

/125 آية طه, سورة /1

خطاب /1G âص�ب ÔتÖنÔك Öدق و مي× Öعا â� ت ÖÌ Ò¿ ح Ò ßn ب ر ق×ال كردي? حشر كور مرا چرا بودم
و حكمت و بصيرت و قدرت خدايي, عالÄم ما, ظهور عالÄم ما, آيات كه ميرسد
بايد هم امروز كردي, فراموش تو و تو براي آمد و شد معلوم تو به ما بصر و سمع
از كه كسي هر خدا/ ياد از كوري چيست: كوري ميشود معلوم حاال شوي/ فراموش
كور حال آن در باشد غافل خدا ياد از انسان كه حالي هر در و باشد غافل خدا ياد
از فرامÇوشي پس است/ اين هم بيناييش و است اين آنطرف كوري پس است,
آنÇها از هÇم خÇدا كÇردند, فرامÇوش را خدا كه ميفرمايد هم آيه اين در اوست/
خدا ل او جا همه در كه كنيم, غفلت خدا ياد از يعني, فراموشكردن; كرد/ فراموش

Öم ß Öz لÇ ع ت×اب Ú Ôj ميفرمايد: ديگر آيه و بنده/ طرف اين از و ميباشد طرف آن از

/119 آية توبه, سورة /2

هم كردند,خداوند توبه آنها ميفرمايد: توبه ذ كر در كه است توبه سورة در تÔوبÔوا2/ ي ل
استغفار است/ شده گفته ليه ا Ôتوبا و Ùè ر اهللا ÔرفÖغت Öسا كه است اين آنها/ بر فرستاد توبه
بÇعضي در اما او/ بهسوي ميكنم بازگشت و ميكنم مغفرت طلب خدا از ميكنم,
او از و ميكنم استغفار را خدا ;¹التوب Ôه Çل ا Öأس و راهللاغفت Öسا فرمودهاند: كه دارد هم جاها
من به توبه حال يا كند بازگشت او كه ميخواهم او از كند/ بازگشت كه ميخواهم
خيلي يعني, است; اب تو خدا و است كننده توبه است, تاÄب بنده چون كند/ عنايت
از بنده ولي است بازگشتكننده خيلي خدا و بازگشت يعني, توبه; است/ توبه كننده
آنوقت خدا/ سوي به كجا? به برميگردد, دنيا از عالم اين به ه توج از خودش عمل
او, كردن عذاب حال از غضب, و سخط حال از چه? به ميكند, بازگشت هم خدا
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ÔهÇل أ Öسأ و اهللا ÔرفÖغت Öسأ پس: ميكند, بازگشت رحمت به او بله, رحمت/ به برميگردد
يÇا دهد توبه توفيق يعني, دهد; توفيق بازگشت به مرا كه ميخواهم او از ;¹وبالت
اين و كند, من به رو هم او كردم او به رو كه من كند, من به رو هم او كه ميخواهم
به رو وقتي است, تاريك رويش بود خورشيد به پشت انسان وقتي نميكند, فرقي
خورشيد يا كرد خورشيد به روي اين ميگوييم: آيا ميشود/ روشن كرد, خورشيد
اين ل او است? م مقد اين دوتاست? دو? هر يا يكي? يا تاست دو كرد? او به روي

هست/ اختالف اين پس او? بعد خورشيد ل او يا خورشيد بعد ميكند رو
ميكند, عملي ميكند, را كار اين كه هم كسي است/ م مقد توفيق حال هر به
پس خÇداست/ توفيق از كجاست? از خدا ياد آن ميكند, خدا ياد ميكند, بندگي
بهالي الي همينطور پس است, بعدش بر م مقد باز او عمل است, م مقد خدا توفيق
تÇوفيقي بÇاز بندگي هر و ميآورد بندگي توفيق تأييدي, توفيقي, هر بله, است/
آنها كه است اين اين/ از بعد يكي آن و آن از بعد يكي اين همينطور ميآورد,

است/ م مقد توفيق پس فرستاد/ آنها بر توبه هم خداوند و كردند توبه
بود مردي ايوب است/ عليهالسالم, آله و نا نبي علي ايوب, حضرت حكايت
انÇبيا¾, انÇبيا; يÇعني خÇدا خÇوب (بÇندگان انÇبيا¾ از يعني, خدا; بندگان از و صابر
ايÇوب حÇضرت نÇوشتهانÇد, بعضيها كه طوري آن بودند)/ اينطور الم, عليهمالس
را بÇاعورا بÇلعم و Çالم, الس عليه , موسي× و ايوب داشت/ بستگي شعيب بهحضرت
زمان در بودند/ مجاز او جانب از Hتقريب و بودند آنحضرت بستگان از ميگويند
كه طور آن شد/ فاسد باعور بلعم و رفت دنيا از ايوب شعيب, حضرت زندگاني خود
و نوشتهاند ديگري طورهاي كه نداريم كاري حاال است/ چنين هست ما اخبار در
شيعه غالب عقيده به ولي مينويسد را باعورا بلعم ديگري شكل يك درتورات Âمث
, مÇوسي× كÇرد/ ل تنز مقامش آن از و برگشت هش توج برگشت, يعني, شد; فاسد
از بعد كه دارد كه سپرد او به را امور شعيب و ماند زنده شعيب از بعد الم, عليهالس
را بنياسراÄيل و كردند فرار و شد خالص و كرد غرق را فرعون حضرت, كه آني
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شعيب, حضرت آنجا در سرگردان) و بيابان ميان (در شدند گرفتار تيه در آورد,
سال چندين از بعد شعيب (حضرت رسيد كه حضرت محل نزديك الم, الس عليه
هر به شا گردش, مجازش, بله دامادش, ديدن به آمد بود) كمتر يا سال چهل حاال
بÇا هÇمراه آورد را , مÇوسي× حضرت عيال صفورا¾, و آمد او كنيم/ ادا كه عبارتي
گفت: و داد او به بود مانده او از كه هم گوسفنداني و داد تحويل داشت كه هاي بچ
كه ديد داد/ دستوراتي آنجا در كه دارد بعد داد/ تحويل را همه و توست مال همه
مÇيخواهÇد كÇه وقÇتي تÇا و مينشيند الم, الس عليه , موسي× حضرت ميشود صبح
ا گر كه است (معلوم مرافعه و گرفتاري و زياد كار ندارد, راحت آن يك بخوابد,
ايÇن مÇيشود/) چه كنند مراجعه نفر يك به بخواهند جمعيت ميليون هفت شش
قÇبيله دوازده تÇو چون كه است اين بهتر كه داد دستور شعيب حضرت كه است
قبيله هر در را, آنها از نفري ده هر قبيله دوازده اين در داري, سبط دوازده داري,
وقت هر تا داد قرار برايشان عبري) زبان (به باشي" "ده بده/ قرار رÄيس يك جدا,
صÇد يك بÇاشيها, ده آن از تا ده هر كنند/ رجوع مافوقشان به داشتند  گفتگويي
داشت اختالف اينها با يكي يا بود اختالفي آنها بين ا گر تا ده اين باز كه باشياي
نقيب دوازده و سبط دوازده اينكه تا آخر, تا مافوقشان به كنند رجوع باز هم اينها
رجوع موسي به هم تا دوازده اين و نقبا از بودند تا دوازده مطلق رÅساي داشتند,
و بود ميليون هفت با كارش و سر اول شد, كم خيلي حضرت كار ترتيب بدين  كنند/

/Hتقريب نفر دوازده با حاال
كÇرد/ ر قرÇم شÇعيب دستور به موسي حضرت كه است وظيفه نظام هم يكي
( كه زنها بهجز كس هر كه فرمود موسي خود اينكه يا و فرمود شعيب حضرت
بشود, مسلح رسيد, سالگي بيست به كه مردي هر كنند/) حفظ را آنها بايد مردها
بيست بين باشند, سايرين حفظ براي اينها كه بپوشد جنگ لباس و بردارد اسلحه
را چÇيزها قÇبيل ازين كرد/ معين او را سال پنج اين كه سال پنج و بيست تا سال
بود, امانت شعيب دست كه انبيا¾ امانتهاي ودايع, وصايا, از هم بعد و داد دستور
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حضرت به را همه بود, انبيا¾ از امانت هرچه بود, ديگري چيزهاي بود عصا البته
و شÇعيب, شÇد موسي شد? چه موسي آنوقت رفت/ دنيا از شعيب و داد موسي×
او از موسي× , موسي× بر بود مÔطاع بود, زنده شعيب وقتيكه تا يعني, بود; همينطور
خدا از نمايندگي كسي چه حاال رفت, كه وقتي ولي بود جزÄش مينمود, اطاعت

داشت/ واسطه بدون ارتباط بود, اوليالعزم پيغامبر بهعالوه , موسي× داشت?
در بÇود, چÇه هÇر ايÇوب بود/ آنها از ايوب و نداشت ر تأخ و تقدم مقصود,
برد, را داراييش اول آمد/ پيش امتحان پاي و آمد پيش برايش ري تصو آنوقت
خراب منزلهايش رفت, گاوش رفت, گوسفندش رفت, شترش شد: تلف داراييش
كه داشت) اوالد (دوازده اوالدش كه آوردند خبر رسيد/ وي خود به نوبت تا شد,
و كرد شكر بازهم مردند/ سقف زير همه آمد, پايين خانه بودند, بيابان ميان در
شيطان Hواقع) شيطان كه آمد پيش قضيه آن آمد/ پيش ناموسش قضية تا كرد صبر
غفلت خدا بندگان از هيچوقت است مواظب او است, عجيب است, استاد خيلي
ميرفت كه بود پيغمبري دختر او ميكرد, كار حضرت (زن آمد شيطان بله ندارد/)
و نÇيامد گÇيرش چيزي روزي ميآورد/ ايوب حضرت براي نان و ميكرد كار و
ديد بود, كچل منزل صاحب شوهرش/ براي خواست خوردني و نان و جايي رفت
شده ناچار ميدهم/ بفروشي ا گر را موهايت گفت: دارد/ خوبي موهاي حضرت زن
طور اين بگيرد/ حضرت براي غذايي و بفروشد و كند مقراض را مويش كه بود
قدرش چه تا يا و نيست يا است درست تاريخ اينكه به كاري ما ديگر نوشتهاند,
آورد خبر موذي شيطان است)/ مطلب اصل فهميدن مقصود, نداريم/ است, راست
تا پيشتر (چون بريدند را موهايش گرفتند را او و كرد بدي كار زنت كه ايوب به
و ميبريدند را موهايش ميكرد, بد عمل كه زني هر بود رسم پيش سال چند همين
خورد قسم و شد ناراحت خيلي ايوب حضرت است)/ بد زن آن كه بود نشاني اين
هر در كه فرمودهاند كه اينجاست بزند/ چوبش صد باشد, بريده مويش ا گر  كه
كند, مالحظه را خودش حال بايد بدود, كار روي به نبايد زود باشد, كه هر موردي,
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داشته هم را احتياطش باشد, كه هر باشد هرچه ولو باشد دروغ شايد كه كند احتياط
باشد/

و شد ر متغي هم حضرت است/ بريده موهايش كه ديد ايوب و آمد زن اينكه تا
از ديگر, وجهة از گفت/ را ماجرا Öزن آنوقت چه? براي گفت: و كرد يقين ديگر
كه شخصي همان يعني, گفته; شخص آن كه حرفي اين كه فهميد هم باطن, وجهة
است/ دروغ مÇيگويد) را حÇرفها جÇور ايÇن شÇيطان ( كه گفته زبانش بر شيطان
است قرآن آية و داد يادش خداوند است! خورده قسم كند? چه كه درماند آنوقت
درست قسمش نحو بدين بزن/ مرتبه يك و ببند بههم چوب صدتايي دسته يك  كه
ÛÍ ÛÉال Ò ß� مسَّ â Øæا گفت: حضرت آن كه بود اينجا است, زده چوبش صد كه ميآيد در

/(83 آية انبيا¾, (سورة مهرباناني مهربانترين تو و است رسيده رنج و بيماري من به /1

/1 Ò â� ßaا ×الر Ôم ح Öرا تÖÇن ا و
و عاجز را او آنچه ميگويند: كه شكل اين به نوشتهاند ديگر طور اينكه, يا
آورده ايمان و را آنها بود كرده دعوت كه داشت پيرواني كه بود اين كرد بيطاقت
حÇضرت ديÇدند آمدند, آنها نوشتهاند/ هم را اسمهايشان كه بودند نفر سه بودند/
مÇيگفتند: كه داشت هم مرضي او است/ بيرون در گفتند: نيست, شهر در ايوب
مگس بÇود, افÇتاده كÇرم هم بعد و بود شده زخم حضرت بدن تمام است/ مسري
ميگفت: ميافتاد, بدنش از كرمي كه گاهي حضرت بود/ افتاده كرم و بود نشسته
كرمها است, فرستاده مهمان خدا كنند تغذيه من بدن از بايد كه خدايند, مهمان اينها
نگÇهداري هÇم را كÇرمها نشÇوند, اذيت كه ميگذاشت سرجايش و برميداشت را
ن تعفÇم مÇيشود, فÇاسد است, زخÇم است, گÇوشت هم, حضرت بدن اما ميكرد/
شهر بيرون در كه بود اين برود/ نميتوانست حضرت نزديك كسي ولي ميشود

ميكرد/ شكر و داشت صبر حال عين در ولي بود/ گرفته جاي خرابه يك در
افÇتاد, بÇزرگوار آن وضÇع ايÇن بÇه آنÇها چشم تا و آنجا آمدند نفر سه اين
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ديگÇر و گÇرفت را گÇلويشان بÇغض كÇه اندازهاي به كردند زيادي گريه بياختيار
سÇه تÇا است)/ دوسÇتي الزمÇة (ايÇن بگÇويند چيزي و بزنند حرف نميتوانستند
هم ايوب و كردند گريه آنها بودند/ آنجا روز آخر تا روز ل او از آنها شبانهروز
باالخره تا خدايش/ و ميداند خودش او كرد, گريه چه براي ايوب حاال كرد,  گريه
مÇبتال درد ايÇن به كه كردهاي گناهي چه كن فكر كه گفت ايوب به آنها از يكي
و كÇند شÇفاعت را آنÇها گÇناهان او كه او از است اميد كه كسي آن حاال شدهاي/
نقص نشانة اين گويند, چنين كه او به نسبت كند, پا كيزه و پا ك را آنها بيامرزد,
برگ اين آمد/ نا گوار خيلي حضرت بر اين آنهاست, دوري و نفهمي آنهاست,
كه است اين است/ بدتر بزند دشمن كه سنگي از كه بخورد دوست از كه است  گلي

Ò ß�Ç مسَّ â Øæا آنكÇه يÇا Ò â�Ç ßaا ×الر ÔمÇ ح Öرا تÖÇن ا و ÛÍ ÛÉال Ò ß� مسَّ â Øæا كرد: عرض بزگوار آن

/41 آية ص, سورة /1

در حسابي حرف بنشاني, عدل محكمه در ا گر مرا خداوندا گفت: ل او ;1 Ôط×انÖي الشَّ
حساب حرف به هميشه ما حاضريم, ما كه رسيد خطاب نداري! من حرف مقابل
مالم بردي, را اوالدم كردم, صبر كردي, همچنين تو خدايا, گفت: بگو/ راضيايم,
ميگويي/ راست رسيد: خطاب كردم/ صبر همهاش كردي, چه كردي, چه بردي, را
خÇوب, كÇه رسيد خطاب حرفها همه جواب آخر در و كرد تصديق را همه اينها
بÇه و بÇرداشت خا ك فوري ايوب كه اينجاست توداد? به كسي چه را توفيقش
داد/ فÇريبم شÇيطان ايÇن خدايÇا, ; Ôط×انÖي الشَّ Ò ß� مسَّ â Øæا كرد: عرض و ريخت دهانش
توست/ از چيز همه و دادي توفيق تو هميشه توست, از توفيق زد/ را راهم شيطان,
توفيق ا گر است, توفيق م مقد اوست/ از توفيق كه است توفيق مقصود, حاال
دو كنيم, نگاه را چيزي هر وقتي پس بكند/ نميتواند عمل هم بعد ديگر كه نباشد
يكي عمل خود با توفيق خود اال و دوتاست فكرشان دوتاست, آنها اسم نيست, تا

است/
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راه ر تأخ و م تقد است/ يكي و رديفند يك در را خدا بنده ياد يا را بنده خدا ياد
است همين اوست, ياد به خدا اينكه نشاني است/ عبد ذ كر در حق ذ كر ظهور نيابد/
خداست/ ياد همان خداست, ياد به او خود كه همان يعني, خداست; ياد به او  كه
بله, است/ عبد در حق كمال ظهور است/ يكي نيست, مرتبه دو در نيست, دوتا
كÇمال اين كند او به ه توج وقتي كند, او به ه توج او بندة كه است وقتي او  كمال

اوست/
پيغمبر: براي ميكنيم, رحمت طلب ميفرستيم, رحمت ما كه است اين بله,
بÇنده در عبد; در است كمالي او ظهور اينكه براي مد, ÔT آل و مد ÔT ×� ع ل ص للهÔمَّ ا
كه دارد اينجا بيyم/ الفرق است, عبد محب بله است, عبد عاشق حق پس پيداست/

كتابصالحيه/ از 485 شمارة حقيقت /1

بيناي چشم او, شنواي گوش گذشت1, سابق حقيقت در شد, نزديك كه آني از بعد
Ò�Çب و Öم Ô ÒyيÇب رقÇف ال ميفرمايد: كه ميرسد جايي به آنوقت بله ميشود, خدا او,

قدسي/ حديث /2

كه صورتي آن است, آيينه خوب, نيست/ حبيبشان بين و آنها بين فرقي ;2 Öم ß ß{بي ح
است/ يكي نيست, كه تا دو نيست/ كه خارج اين از غير آن هست هم آيينه در
بشكنند! را يكيش كه ميزنند سنگ ميكنند خيال تا دو كه بعضي كه است آنوقت
آن بياور/ و بردار را چراغ برو كه اتاق به فرستاد را احولي كسي, كه است نقل
يك نه گفت: ميخواهي? را يكي كدام است, چراغ دو است, تا دو كه گفت احول
و بردار را يكي بشكن, را يكياش برو گفت: باالخره مينمايد/ تا دو است, چراغ
ديÇد شكست, را يكي نيست, چيز هيچ ديد بعد شكست را يكياش رفت بياور/

است/ احولي از است, اينطرف از تا دو نيست, تا دو حاال, نيست/ چيز هيچ




