مطالــب ایــن کتــاب؛ برگرفتــهی
بخشــی از زحمــات بســیار یکــی
از عرفــای بــزرگ شــیعه اســت
کــه بــرای شــناخت بهتــر والیــت
و احــکام بیــان شــده اســت.
ان شــاءاهلل قــدردان حقایــق
ارزشــمندی کــه در اختیارمــان
قــرار گرفتــه ،باشــیم.

از نب ــى ا ك ــرم ؟ص؟ روای ــت ش ــده اس ــت ك ــه آن حض ــرت فرم ــود:
ً
مس ــلما خداون ــد تب ــارک و تعال ــى ب ــراى ب ــرادرم عل ــى بنابىطال ــب؟ع؟
فضیلته ــاى بىش ــماری را ق ــرار داده اس ــت ك ــه ح ــد آن را كس ــى ج ــز
خداون ــد نمىدان ــد! پ ــس ه ــر ك ــس فضیلت ــى از آن فضائ ــل را ذ ك ــر كن ــد
و اعتق ــاد ب ــه آن داش ــته باش ــد ،خداون ــد متع ــال گناه ــان گذش ــته و
آینــدهى او را بیامــرزد حتــى ا گــر بــا گنــاه جــن و انــس وارد محشــر شــود
و ه ــر ك ــس فضیلت ــى را از فضائ ــل عل ــى ب ــن ابىطال ــب؟ع؟ بنویس ــد
تــا آنگاه كــه آن نوشــته باقــى باشــد فرشــتگان برایــش طلــب آمــرزش
مىكنن ــد و ه ــر ك ــس فضیلت ــى از آن فضائ ــل را گ ــوش ده ــد خداون ــد
گناهان ــى را ك ــه بهوس ــیلهی گوش ــش انج ــام داده بیام ــرزد و ه ــر ك ــس
بــه فضیلتــى از فضائــل او نــگاه كنــد خداونــد گناهانــى را كــه بهوســیله
چش ــمش انج ــام داده بیام ــرزد .س ــپس رس ــولاهلل؟ص؟ فرم ــود :ن ــگاه
كــردن بــه علــى بــن ابىطالــب؟ع؟ عبــادت اســت و یادكــردن علــى؟ع؟
هــم عبــادت اســت.ایمان بنــدهای پذیرفتــه نمىشــود مگــر بــه والیــت
عل ــى؟ع؟ وتب ــری جس ــتن از دش ــمنان عل ــى بنابىطال ــب؟ع؟.

به جای مقدمه
ـاب ائمــه؟مهع؟ باشــد وگرنــه آن کتــاب
کتــاب بایــد خطـ ِ
نیســت ٬گمراهــی اســت .خطــاب یعنــی دنیایــی را
اصــاح کنــد ٬دنیــا پــر از فســاد شــده اســت!
متقــی میخواهــد شــما را بیــدار کنــد .مــردم
دربــارهی والیــت خوابنــد .در قیامــت اســت کــه بیــدار
میشــوید و میبینیــد عمرتــان گذشــته و علــی؟ع؟
را نشــناختهاید؛ امــا خــدا ٬شناســایی امیرالمومنیــن
علــی؟ع؟ را میخواهــد! آن موقــع چــهکار میکنیــد؟!
بیاییــد قــدر ایــن حرفهــا را بدانیــد .ایــن حرفهــا از
حنجــرهی متقــی جــاری میشــود ٬نــه هــر کســی!

خدا در تمام خلقت ٬ائمهطاهرین؟مهع؟ را تایید کردهاست و آنها
متقی را تایید میکنند؛ اما شما برای متقی مشابه درست میکنید و
پیروش میشوید .متقی شرایطی دارد که اگر کسی آنها را داشت
متقی است و باید از او پیروی کرد.
اول :متقی را باید ائمهطاهرین؟مهع؟ تایید کنند.
دوم :القا و افشا دارد ٬حرف از خودش نمیزند و گفتارش گفتار
آنهاست.
سوم :عاقه به دنیا ندارد.
چهارم :رودربایستی با هیچکس ندارد و به غیر از کسانی که
ائمهطاهرین؟مهع؟ آنها را قبول دارند ٬هیچ شخصی را قبول ندارد.
پنجم :والیت به او تزریق شده است.
ششم :هدایت کن مردم است.
هفتم :همیشه در حضور است و سقوط ندارد.
هشتم :وصل به امامزمان؟جع؟ است.
نهم :خدمت امام میرسد و با حضرت حرف میزند و مشکاتش را از
ایشان میپرسد.
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دهم :امامزمان؟جع؟ او را جایی هم با خودش میبرد.
یازدهم :خلق متقی را تایید نمیکند و میگوید حرف هم نزن.
دوازدهم :نمایندهی امامزمان؟جع؟ است و امام به شما امر میکند
که پیش او بروید و امرش را اطاعت کنید.
سیزدهم :مردم تا آخر با متقی نیستند ،اما ا گر دست از او برندارند با
او محشور میشوند.
چهاردهم :به نام چهاردهمعصوم ؟مهع؟ دعایش مستجاب است.

پانزدهم :دنبال خلق نمیرود و خلق را ݘموثر نمیداند.
ً
شانزدهم :ابدا از هیچکس احترام نمیخواهد.

هفدهم :کار او افشای والیت است و افتخارش ایناست که کسی را
هدایت کند.
هجدهم :متقی خود نیست و "من" ندارد.
نوزدهم :چیزی از کسی نمیخواهد و اگر کسی به او عطایی کند
فقط میگوید :خدایا آنهایی که به فکر من هستند به فکرشان باش.
دوستان امیرالمومنین؟ع؟ است که آنها
بیستم :شب و روز به فکر
ِ

را از تمام باها نجات دهد و سخاوت از او میجوشد.
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متقـی فقـط هدایـت شـما را میخواهـد پـس بایـد از او متابعـت کنید
و دسـت از او برنداریـد .بـا افشـای ایـن شـرایط حجـت را بـه شـما تمـام
کـردم .آنهایـی کـه اغلـب مـردم دنبالشـان میرونـد ٬هیچکـدام از
ایـن شـرایط را ندارنـد .ایـن اشـخاص خودشـان را بـزک کـرده و مـارک
والیـت زدهانـد امـا مثـل هندوانـهی ابوجهـل ٬تلـخ هسـتند! هـر کسـی
را کـه دیـدم حرفـش دیـن بـود ٬مقصـدش بـی دینـی؛ حرفـش دیـن
بـود ٬مقصـدش اسـام .دسـته دسـته در آخرالزمـان دسـت از والیـت
برمیدارنـد و طـرف اسـام میرونـد! متقـی میسـوزد و چـارهای هـم
نـدارد چـون بـه او میگوینـد حـرف نـزن .هفتـاد هـزار نفـر رفتنـد دنبـال
اسـام بـی والیـت بـود ٬حـاال خـدا گفـت مرتـد و
اسـام! اسـام آنهـا
ِ
کافرنـد .خـدا نکنـد مـا هـم اسـاممان اینطـور باشـد .آن اسـامی کـه
علی؟ع؟ را معرفی نکند و خودش را معرفی کندَ ٬اسام خودی است٬
ُ ّ
ُ
اباغ کرد«َ :یا أ ّی َها َّالر ُسـول َب ِل ْغ َما
ُنه اسـام خدایی! خدا به پیامبر؟ص؟
َّ ّ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
َ َ َ
َ
أن ِـزل ِإل ْیـك ِمـن ر ِبـك و ِإن لـم تفعل فما بلغت ِرسـالته» ٬ای رسـول من!
بایـد علـی؟ع؟ را معرفـی کنـی وگرنه رسـالتت را نرسـاندهای! عصارهی
بیسـت و سـه سـال زحمت پیامبر؟ص؟ ٬معرفی امیرالمومنین؟ع؟ بود.
مـن آخـر عمـرم اسـت و حرفـم را میزنـم .اسـام محمدی اسـام علوی
َْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ
لـت لکـم
اسـت چـون وقتـی علـی؟ع؟ را معرفـی کـرد گفـت« :الیـوم ا کم
َ ُ
دینکـم» حـاال ایـن اسـام شـد دیـن!
ایـن اسـامیکه اغلـب مـا داریـم مثل مجسـمه اسـت ،نه جـان دارد
جسـم بـی روح
و نـه روح دارد و نـه امـر .فقـط مـن دارد! کجـا دنبـال ِ
میرویـد؟ روح علیابنابیطالـب؟ع؟ اسـت ،روح امامحسـین؟ع؟
روح خـدا هسـتند.
اسـت ،روح حضرتزهرا؟اهع؟سـت .آنهـا ِ
هیچکـس بـه غیـر از متقـی روح شـما را والیتـی نمیکنـد .همـه،
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روح شـما را اسـامی میکننـد .دسـت از متقـی برنداریـد ٬نجـات شـما
بهواسـطهی او بـه پایـان میرسـد .مـا پایـان نداریـم ٬یـا ایـن طرفیـم و
یـا آن طـرف! یکـی از بدبختیهـای بشـر ایناسـت کـه بـه حـرف متقـی
نیسـت و پیـرو خلـق اسـت .ایناسـت کـه میگویـد در آخرالزمـان ا گـر
یـک نفـر بـا دیـن از دنیـا بـرود مائکـهی آسـمان تعجـب میکننـد.
ً
اصـا بـه حـرف خلـق رفتـن اشـتباه اسـت .چونکـه خلـق از خـودش
خواسـت
حـرف میزنـد امـا متقـی فقـط خواسـت ائمـه؟مهع؟ را میگویـد.
ِ
آنها امر خداسـت ٬خواسـت خلق امر شـیطان اسـت .خلق پیام رسـان
اسـام اسـت و متقـی پیـام رسـان والیـت اسـت .به غیـر از متقـی از تمام
خلـق بایـد پرهیـز کنیـد ٬تمـام باطلنـد و اهـل دنیـا! امامزمـان؟جع؟
شـما را راهنمایـی کردهاسـت کـه پیـش متقـی برویـد ،پیـش چـه کسـی
میرویـد؟ زمـان چیزهایـی را بوجـود مـیآورد کـه متقـی تمـام آنهـا را
بـرای شـما خنثـی میکنـد؛ امـا بایـد بـا هیچکـس و هیچکجـای دیگـر
ارتبـاط نداشتهباشـید.
متقـی پرچـم رسـتگاری را بـه دسـتتان میدهـد؛ امـا در آخرالزمـان
جلـوی او را میگیرنـد و میگوینـد حـرف نـزن ٬همانطـور کـه کسـی
در خانـهی امامصـادق؟ع؟ گذاشـتند کـه بـا مـردم حـرف نزنـد!
را ِ
امامصـادق؟ع؟ حـرف نزنـد؟ روح خـدا حـرف نزنـد؟ جسـم حـرف
بزنـد؟ اغلـب مـردم قـدرت خودشـان را از کام متقـی باالتـر میداننـد،
ایناسـت که سـقوط میکنند .از خدا بخواهید آنهایی را که وسوسـه
میکننـد از مـا دور کنـد .مـن هر روز و هر شـب میگویـم :خدایا آنهایی
کـه بـه تـو نزدیـک هسـتند بـه مـن نزدیـک کـن ،آنهایـی کـه از تـو دور
هسـتند ٬از مـن دور کـن ٬حتـی اگـر پسـرم باشـد .مـن تـو را میخواهـم و
آن کسـی کـه تـو را میخواهـد .اهـل تسـنن در ظاهـر تـو را میخواهنـد
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امـا چـون امـر تـو را نمیخواهنـد ،اهـل جهنـم هسـتند .خواسـتن خـدا٬
اطاعـت امـر خداسـت .امـر خـدا علیابنابیطالـب؟ع؟ اسـت.
این مردمیکه با امیرالمومنین؟ع؟ خوب نیستند ،نه عقل دارند و
نه ایمان و نه وجدان .به دینم قسـم اگر خواسـتن امیرالمومنین؟ع؟
بهشـت نبـود و بـه مـن میگفتنـد کـه افضـل از تمـام خلقـت کیسـت؟
میگفتـم علـی؟ع؟ اسـت! یعنـی امیرالمومنیـن؟ع؟ شـاخص تمـام
خلقـت اسـت .ا گـر شـما عدالـت و عاطفـه داشتهباشـید اقـرار میکنیـد
کـه کسـی بهتـر از امیرالمومنیـن؟ع؟ نیسـت کـه او را بخواهیـم .شـما
بایـد بـا ایـن عقیـده باشـید ،از ایـن عقیـده جـدا نشـوید و بـا ایـن عقیده
از دنیـا برویـد! ا گـر اینطـور باشـید بـرای علـی؟ع؟ مصـداق درسـت
ّ
نمیکنیـد ،اف بـر شـما! پـس تـو در باطنـت علـی؟ع؟ را نمیخواهـی.
مـن میگویـم بـا بهشـت مقایسـهاش نمیکنـم ٬تـو مـیروی علـی؟ع؟
را بـا مـردم مقایسـه میکنـی؟! ایناسـت کـه بـی دیـن از دنیـا میروی.
محکـم باشـید و بـرای امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ مشـابه درسـت نکنیـد.
چـه کسـی ایـنکار را میکنـد؟ خلق! هر چه میخواهید بشـوید اما پیرو
خلقـی کـه از خـودش حـرف میزنـد ٬نشـوید.
ً
مـا بایـد در وجدانمـان علـی؟ع؟ را بخواهیـم .علـی؟ع؟ کفـوا احـد
اسـت .کسـی ماننـد علـی؟ع؟ نیسـت کـه اسـمش را بیـاوری و مـرده
زنـده شـود ،اسـمش را بیـاوری و آهـن بـه دسـتت نـرم شـود .چـه
کسـی بـه غیـر از او خورشـید را برگردانـده اسـت؟ چـه کسـی بـه غیـر از
َ
امیرالمومنیـن؟ع؟ هـر نفسـش َ«ا َ
فضـل ِمن عبادت ثقلین» اسـت؟ چه
کسـی َعمروبنعبـدود کـه دشـمن پیامبـر؟ص؟ بود و میخواسـت اسـام
را از بین ببرد با یک ضربه کشت؟ علی؟ع؟ بود .به تمام آیات قرآن!
شناسـایی علـی؟ع؟ ٬شناسـایی تمـام خلقـت اسـت .اگـر علـی؟ع؟ را
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نشـناختی ،خـدا را هـم نشـناختی .چونکـه خـدا گفتـه علـی! امـر خـدا
علـی؟ع؟ اسـت ،خـودش فرمـود« :اگـر عبـادت ثقلیـن کنـی امـا علـی
را بـه الیـوم اکملـت لکـم دینکـم ٬قبـول نداشتهباشـی بـه رو در جهنـم
مـی اندازمـت» .پـس ا گـر علـی؟ع؟ را قبـول نداشتهباشـید ،خـدا را هـم
قبـول نداریـد .ایـن از بـی عقلـی و نفهمـی اسـت کـه دنبـال کسـی کـه
خـدا تاییـد کردهاسـت نمیرویـد و دنبـال تاییـدی خلـق میرویـد! وای
بـه حـال کسـانی کـه در مقابـل والیـت ایسـتادگی میکننـد و میگوینـد:
«مـن»! آن دو نفـر گفتنـد« :مـن» ٬بنـی عبـاس گفتنـد« :مـن» ٬خلـق
میگویـد« :مـن» .شـما هـم «مـن» داریـد کـه او را میخواهیـد و بـه
فرمانـش عمـل میکنیـد .حـاال هـر دوی شـما بـی دین از دنیـا میروید.
فرمـان خلـق اشـتباه ب َـود ،فرمـان دسـت مـاورا َبـود ،فرمـان دسـت
رسـول خـدا ب َـود .چـرا فرمـان خلق را اطاعـت میکنید؟ بیایید این سـه
حـرف را عمـل کنیـد کـه هـر چـه احـکام هسـت در آن گنجانـده شـده:
یکـی «مـن» نداشتهباشـید ،دیگـر اینکـه دنبال خلق نرویـد و یکی هم
سـخی باشـید .بـه حضـرت عبـاس و بـه پـدرش قسـم کـه رسـتگارید.
ایـن سـه چیـز ٬هدایـت شـما را تضمیـن میکنـد .چـون اینهـا خواسـت
خـدا و خواسـت امیرالمومنیـن و حضرتزهـرا؟امهع؟ اسـت.
بـه ریسـمان حبـل المتیـن چنـگ بـزن! ریسـمان حبـل المتیـن٬
علیابنابیطالـب؟ع؟ اسـت .ایـن حرفهـا زدنـش آسـان اسـت امـا در
مسـیر آمدنـش سـخت اسـت .راهنمـا میخواهـد .راهنمایـش کیسـت؟
ائمهطاهریـن؟مهع؟! حـاال آنهـا متقـی را راهنمـای شـما قـرار دادهانـد.
خـدا در هـر موقعیتـی یـک عمـود قـرار داده ٬بـه امیرالمومنیـن؟ع؟ هـم
میگوینـد یـا عمود ّالدیـن! االن عمود ّالدیـن ٬ݑ
حجهابنالحسـن؟جع؟
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اسـت .آخرالزمـان دسـت از امامزمـان؟جع؟ و فرمانـش کـه متقـی
اسـت ٬برداشـتهاید! ایناسـت کـه بـی دیـن میرویـد .حـاال کربـا
میخواهـی بـرو ٬مکـه و عمـره میخواهـی بـرو .تـو دیـن نـداری!
شـما اول بایـد تشـخیص نـور بدهیـد .بـه غیـر از وجـود مبـارک
امیرالمومنیـن و ائمهاطهـار؟مهع؟ در تمـام خلقـت نـوری نیسـت .امـا
اغلـب مـا دنبـال ظلمـت میرویـم .بعـد از تشـخیص نـور بایـد حرکـت
ّ
َ
کنیـد و تسـلیم آن باشـید .خـدا هـم گفتـه «ا َّن َ
مائکت ُـه ُیصلـون
اهلل و
ِ
ً
َ ّ
ّ
َ
َُ ّ
َ
ݗ ّ
علیـه و سـلموا تسـلیما» تسـلیم
علـی النبـی یـا ّایهـا الذیـن امنـوا صلـوا ِ
پیامبـر؟ص؟ شـوید .پیامبـر؟ص؟ هم فرمود که تسـلیم علی؟ع؟ بشـوید.
تـو تسـلیم چـه کسـی میشـوی؟ تـو بـرای یـک چلـو کبـاب مـیروی
تسـلیم خلـق میشـوی!
اصحـاب امامحسـین؟ع؟ تشـخیص نـور دادنـد و بـه امـر
امامحسـین؟ع؟ عمـل کردنـد .حـاال امامزمـان؟جع؟ میفرمایـد:
«السـام علیکـم یـا مطیـع هلل و لرسـوله» ٬پـدر و مـادرم بـه قربانتـان!
مطیـع امامحسـین؟ع؟ ٬مطیـع خداسـت .تـو مطیـع خلـق میشـوی
حـاال ایـن شـیطان اسـت کـه بـه تـو میگویـد پـدر و مـادرم بـه قربانـت!
بیـا مطیـع ولیاهللاالعظـم ٬امامزمـان؟جع؟ بشـو! مـا کجـا میرویـم؟
چـرا یقیـن بـه مـاورا نداریـم؟ بیاییـد قبـول کنیـد و از ایـن سرچشـمهی
آب حیـات بنوشـید کـه تـا ابـد زنـده باشـید.
وقتـی خـدا والیـت به شـما داد همهی خلقت را به شـما داده اسـت.
بایـد مواظـب باشـید تـا خلـق بـه آن خدشـه نزنـد و والیتتـان را نگیـرد.
خـدا حـاج شـیخ عبـاس تهرانـی را رحمـت کنـد ،میگفـت کسـی بود که
هـزار شـتر سـرخ مـو داشـت ،امیرالمومنیـن؟ع؟ اعتنایی بـه او نمیکرد؛
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امـا بـه دکان میثـم میرفـت و بـا او نجـوا میکـرد چـون والیتـش را
نفروختهبـود .ا گـر تـو والیتـت را حفـظ کـردی بـه جایـی میرسـی کـه
خـدا میگویـد او منـم! اینجاسـت کـه آتـش میگیـرم و مـی سـوزم کـه
شـما چهقـدر قیمـت داریـد امـا خودتـان را ارزان میفروشـید! مگـر بـه
موسـی خطـاب نشـد کـه مـن مریـض شـدم ،چـرا بـه دیدنـم نیامـدی؟
خدایـا مگـر تـو مریـض میشـوی؟! آن همسـایهات که مریض شـده ،او
منـم .او امـر خـدا را اطاعـت میکنـد .تـو هـم امـر خـدا را اطاعـت کـن تـا
خدا بشـوی .چرا امر خلق را اطاعت میکنید که با او محشـور بشـوید؟
همیشـه در عالـم دو نـدا وجـود دارد :نـدای رحمانـی و نـدای
شـیطانی! بـه مـا گفتهانـد کـه وقتـی ّ
دجـال بیایـد ،امامزمـان؟جع؟
مـی آیـد؛ امـا قبـل از آن هـم دجـال وجـود دارد .تـو االن خـودت را
امتحـان کـن ٬ببیـن پیـرو دجـال هسـتی یـا نـه! بعـد از رسـولاهلل؟ص؟
چـه کسـی دجـال بـود؟ مگـر هفتـاد هـزار نفـر پـی دجـال نرفتنـد ؟ چنـد
نفـر دنبـال امیرالمومنیـن؟ع؟ رفتنـد؟ بعـد از آن معاویـه دجـال بـود،
دنبالـش رفتنـد .حواسـتان کجاسـت؟ یـک عمـر اشـتباه کردیـم و حـاال
هـم مبتاییـم .در زمـان امامحسـین؟ع؟ ٬دجـال شـریح قاضـی بـود.
چهقـدر درس خوانـد و عبـادت کـرد؟ چهقـدر خدمـت پیامبـر؟ص؟
بـود؟ چهقـدر در بیـن مـردم قـرب و منزلـت داشـت؟ امـا کسـی کـه غیـر
از امـر خـدا حـرف بزنـد ٬دجـال اسـت! عزیـزان مـن مواظـب باشـید کـه
پیـرو دجـال نباشـید .بایـد در آخرالزمـان دجـال را تشـخیص بدهیـم و
دنبالـش نرویـم ٬دنبـال کسـی برویـم کـه خـدا معیـن کردهاسـت .پیـرو
دجـال ،یعنـی پیـرو شـیطان .بیـا پیـرو رحمـان بـاش ،بیـا پیـرو ولی اهلل
االعظـم امامزمانـت بـاش .ا گـر بخواهیـد کـه پیـرو امامزمـان؟جع؟
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باشـید بایـد اهـل دنیـا نباشـید ،یعنـی دنیـا شـما را خوشـحال نکنـد،
والیـت شـما را خوشـحال کنـد ٬سـخاوت شـما را خوشـحال کنـد.
بیاییـد فکـر کنیـد نجـات دهنـدهی مـا کیسـت؟ کیسـت که مـا را به
مـاورا میرسـاند؟ کیسـت کـه مـا را هدایـت میکنـد؟ بیاییـد بـه صـراط
مسـتقیم برگردیـد .مبـادا کـه بـا یک عمر عبادت ٬اشـتباه رفته باشـیم.
چهقـدر ابـن ملجـم عبادت کرد؟ چهقدر شـعر بـرای امیرالمومنین؟ع؟
گفـت؟ طـوری صحبـت میکـرد کـه انـگار بنـدهی امیرالمومنیـن؟ع؟
اسـت .امـا بهواسـطهی دنیـا ،بهواسـطهی یـک زن ٬علـی؟ع؟ را
ـاک َن ُ
عبـد و ِا ّی َ
کشـت! ایـن همـه نمـاز خوانـد و ِ«ا ّی َ
ـاک َنسـتعین» گفـت؛
َ ّ َ ْ
سـتقیم» نگفـت .بیاییـد ما «ا َ
الص َ
هدنـا ِ ّ
َ
راط
ـراط ال ُم
الص
ِ
امـا یـک ِ«اهدنـا ِ
ْال ُمس َ
ـتقیم» بگوییم .ا گر صراط مسـتقیم را تشـخیص بدهید دسـت از
آن برنمیداریـد .صـراط مسـتقیم ٬علیابنابیطالـب؟ع؟ اسـت.
خـدا یـک صـراط دارد .همانطور که یک خدا داریم ،یک علی؟ع؟
داریـم و یـک صـراط داریـم .صـراط یعنـی امـر امیرالمومنیـن؟ع؟ را
اطاعـت کنیـد وگرنـه در صـراط مسـتقیم نیسـتید و در صـراط خلـق
هسـتید .بـه دینـم قسـم مـن صـراط مسـتقیم را دیـدهام ٬خیلـی خلـوت
اسـت .اغلب مردم در صراط خلق هسـتند .آن زمان هفتاد هزار نفر در
صـراط غیـر امـر رفتنـد و هفـت نفـر ماندنـد .االن هـم همینطـور اسـت،
اغلـب مـردم رفتهانـد .چـه کسـی ایـن طرف اسـت؟ آنهـا را گفت مرتد
و کافرنـد ،بـه شـما هـم میگویـد بـی دیـن از دنیـا میرویـد .مـارک او را
بـه شـما هـم زد .بـرو کنـار عزیـز مـن! تمـام فریـادم ایناسـت کـه شـما
جـزء هفتـاد هـزار نفـر نباشـید ،جـزء هفـت نفـر باشـید .مـرد میخواهـد
ً
کـه اینطـوری باشـد .مـا مـرد نیسـتیم ،ما مرگیـم! اصا بایـد صراطی را
نبینـی کـه در آن بـروی .مـن از اول همینطـور بـودم .هیـچ صراطـی را
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َ ّ َ ْ
راط ال ُمسـتقیم»
الص
بـه غیـر از صـراط مسـتقیم نمیدیـدم؛ ایـن ِ«اهدنـا ِ
َ ݗْ
ذین َا َ
«ص َ
َ
راط ّال َ
غضوب
نعمت علیهم غ ِیر الم
گفتن است .بعد میگوید ِ
ِ
ّ ݖّ
الضالیـن» .خدایـا مـا جـزء مغضوبیـن و ضالیـن نباشـیم.
علیهـم و ال
مغضـوب یعنـی آن کسـی کـه مـردم را گمـراه میکنـد ٬ضالیـن کسـانی
هسـتند کـه دنبـال خلقنـد و دنبـال ائمـه؟مهع؟ نمیرونـد .االن زمـان
مـا هـم همینطـور شـده اسـت .چـه خبـر اسـت؟ اهـل تسـنن چهقـدر
عبـادت میکننـد!؟ بـرای نمازهـای نافلهشـان هـم اذان میگوینـد و با
جماعـت میخواننـد .چـرا اهـل آتش هسـتند؟ پیـرو خلق هسـتند و امر
ندارنـد .امـر خـدا در تمـام خلقـت ٬علیابنابیطالـب؟ع؟ اسـت.
ً
«اش ُ
علیـا ُّ
ولـی اهلل» یعنـی امیرالمومنیـن؟ع؟
ـهد ّان امیرالمومنیـن
ول ّـی بـه کل خلقـت اسـت .مگـر خـدا صغیـر اسـت کـه بخواهـد بـرای
خـودش ولـی بگیـرد؟ خلقـت در مقابـل والیـت صغیـر اسـت ،تـا حتـی
انبیـا! چـرا؟ چـون همـه بـه غیـر از پیامبـر آخرالزمـان تـرک اولـی دارنـد.
کل خلقـت محتـاج والیـت اسـت و پاکـیاش بهواسـطه والیـت اسـت.
ا گـر مـا اینطـور امیرالمومنیـن؟ع؟ را بشناسـیم ٬بـرای علـی؟ع؟
مصـداق درسـت نمیکنیـم.
تمـام خلقـت دربـارهی والیـت کوچـک اسـت ،تمـام آنهـا بایـد
امیرالمومنیـن؟ع؟ را قبـول کننـد وگرنـه باطـل هسـتند .چونکـه
امیرالمومنیـن؟ع؟ مقصـد خداسـت ،مقصـد خـدا از همـه چیـز باالتـر
اسـت .تمـام ائمـه؟مهع؟ یـک نورنـد ،امـا امیرالمومنیـن؟ع؟ هـم نـور
اسـت و هـم مقصـد! خـدا فقـط یـک مقصـد دارد .هـر چیـزی تـا دارد اما
ً
ً
خـدا بـی همتاسـت و کفـوا احـد اسـت .حـاال مقصـد خـدا هـم کفـوا احـد
اسـت و همتـا نـدارد ،یعنـی در تمـام ایـن عالـم احـدی مثلـش نیسـت
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کـه مـا طرفـش برویـم .یگانـه اسـت .ا گـر ماننـدی داشـت ،نمیگفـت
کـه «بـه عـزت و جالـم سـوگند اگـر عبـادت انـس و جـن کنیـد و علـی
را بـه الیـوم اکملـت لکـم دینکـم قبـول نداشتهباشـید ،بـه رو در جهنـم
ً
میاندازمتـان» .پـس علـی؟ع؟ کفـوا احـد اسـت و تـا نـدارد .پیامبر؟ص؟
هـم بـه سـلمان گفـت :یـا سـلمان! ا گـر همـه خلقـت یـک طـرف رفتنـد
و علـی یـک طـرف رفـت ،بـرو طـرف علـی! یعنـی در تمـام خلقـت مثـل
علـی؟ع؟ نیسـت .ا گـر بـود پیامبـر؟ص؟ میگفـت طـرف او برویـد .حـاال
ّ
شـما کسـی دیگـری را میخواهیـد و قبـول میکنیـد؟!! اف بـر شـما!
مقصـد خـدا از تمـام ایـن خلقـت ٬خواسـتن علـی؟ع؟ اسـت .امـا
خواسـتنش در ایـن دنیـا خیلـی کـم اسـت! همـهی آن کتابهایـی کـه
بـار شـترها بـود فضائـل امیرالمومنیـن؟ع؟ اسـت کـه بـه تمـام کـرات
خلقـت مـیرود .خـدا میدانـد چهقـدر مخلـوق در ایـن خلقـت هسـت.
همـه اینهـا بایـد هماهنگ باشـند و دفاع از والیت کنند .هسـتی تمام
خلقـت وجـود مبـارک امیرالمومنیـن؟ع؟ اسـت .شـما هـم بایـد بـا آنها
هماهنـگ باشـید و علـی؟ع؟ داشتهباشـید تـا از افـق والیـت بـه شـما
تجلـی کنـد وگرنـه کسـری داریـد .رفع تمام کسـری کل خلقت ٬محبت
امیرالمومنیـن؟ع؟ اسـت.
مـن در تمـام عالـم نـگاه میکنـم .تمـام کـرات خلقـت میگوینـد
علـی! فقـط اهـل دنیـا میگوینـد ناعلـی! هـر روز یـک دور تسـبیح «یـا
نـت مـن ّ
َ ّ ُ ُ
الظالمیـن» میگویـم ٬بعـد بـه
ال الـه اال انـت ُس
ـبحانک انـی ک ِ
خـدا میگویـم وقتـی یونـس در دل حـوت افتـاد ٬دیـد کـه همـهی دریـا
میگوینـد علـی ٬االن تمـام دنیـا ناعلـی میگوینـد ٬یـا واسـطه درسـت
کردنـد و بـه او میگوینـد علـی! خدایا از این ظلمـت دنیا نجاتمان بده!
االن چـه کسـی میگویـد علـی؟ کجـا حرف علی؟ع؟ اسـت؟ در زمان ما
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شـیطان خیلـی پیـش روی کردهاسـت ٬علـی؟ع؟ را از مـا گرفتـه و بـدل
بـه مـا داده اسـت .مـا آخرالزمانیها خیلی بدبخت شـدهایم و خودمان
هـم نمیفهمیـم .حضـرت فرمـود کـه در آخرالزمـان هیچکـس پایبنـد
دینـش نیسـت ٬مگـر کسـانی کـه کنـار میرونـد .1بـه حضـرت عبـاس
تمـام جانـم فریـاد اسـت ٬میسـوزم و نمـی توانـم تمـام حقیقـت را افشـا
کنـم؛ چـون خریـداری نـدارد .همانطـور که متقی در بیـن مردم غریب
اسـت ٬حرفـش هـم غریـب اسـت .امیرالمومنیـن؟ع؟ هـم حرفـش را در
چاه مـیزد.
بـه تمـام آیـات قـرآن! فقـط متقـی اسـت کـه علـی میگویـد .بیاییـد
ایـن حرفهـا را عمـل کنیـدّ .
«انمـا الدنیـا فنـا و اآلخـرة بقـا» ،دنیـا
فناسـت امـا ا گـر امـر را اطاعـت کنیـد در همیـن دنیـا بـه آخـرت و بقـا
دسـت پیـدا میکنیـد .بقـا آنجاسـت کـه علـی؟ع؟ را قبـول دارنـد،
چهاردهمعصـوم؟مهع؟ را قبـول دارنـد و گنـاه نمیکنند .این که ما داریم
نیسـتی اسـت ٬مگـر از خل ِـق گمـراه کنـار برویـد تـا بـه هسـتی برسـید.
احـدی مثـل امیرالمومنیـن؟ع؟ نیسـت کـه دنبالـش برویـد .خـدا
ً
امیرالمومنیـن؟ع؟ را کفـوا احـد میدانـد ،شـما هـم خـدا بشـوید و
ً
علـی؟ع؟ را کفـوا احـد بدانیـد! ببیـن صـد و بیسـت و چهارهـزار پیامبـر
 .۱جواداالئمه؟ع؟فرمود :پیش از ظهور مهدی ٬فتنه بدی واقع خواهد شد که انسان
شب مومن است و شب کافر و یا در حال ایمان صبح کرده و در حال کفر شب میکند.
هر کس چنین زمانی را درک کند تقوا پیشه کند و گلیمی از گلیمهای خانهاش باشد.
منتخب االثر ص۴۳۷
امیرالمومنین؟ع؟ فرمود :درآخرالزمان شیطان در ذره ذره وجود و بدنشان شرکت
جسته و با خونشان آمیخته میشود ...بهترین مردم در آن روزگار کسی است که
مواظب خود باشد و در خانه خود خویشتن را از معاشرت مردم باز دارد .الزام الناصب
ص 1۹۷
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ً
داریـم امـا دوتـا علـی نداریـم ،پـس علـی؟ع؟ کفـوا احـد اسـت! ایـن را
بایـد از مـن قبـول کنیـد یعنی به آن یقین کنیـد! آنوقت به تمام آیات
قـرآن آتـش جهنـم نـه اینکـه شـما را بسـوزاند ٬خجالـت میکشـد کـه
رو بـه شـما بیایـد؛ چـون محبـت علـی؟ع؟ بـه شـما تزریـق شـده اسـت.
آن محبـت ٬هیـکل شـما را از آتـش دوزخ بیمـه میکنـد؛ امـا محبـت
دیگـری بـا آن مشـترک نباشـد.
خورشـیدی کـه بـه تمام خلقت نـور میدهـد علیابنابیطالب؟ع؟
اسـت .بـه دینـم قسـم راسـت میگویـم :یـک روز به خانه آمـدم و دیدم
مـور مـور میشـوم(میلرزم) .بـه اینهـا گفتـم بـه اتـاق بـاال مـیروم کـه
بخوابـم .تـا رفتـم دیـدم تمـام ایـن دنیـا انـگار صـاف شـد و حضـرت
عیسـی از آسـمان بـه زمیـن آمـد .مـن او را میشـناختم .بعـد جبرئیـل
بـا همـان بـال و پـرش آمـد و عیسـی را گرفـت کـه بـاال برونـد .یکدفعه
ظلمـت عجیبـی در تمـام فضـای آسـمان ایجـاد شـد ٬بـه طـوری کـه
دیگـر نمیتوانسـتند برونـد .عیسـی گفـت :خدایـا مـا را نجـات بـده.
خـدا گفـت :یـا عیسـی! مـرا بـه پنج تن قسـم بـده .گفت :خدایـا به حق
محمـد بـن عبـداهلل خاتـم النبییـن؟ص؟ ٬مـا را نجـات بـده! نشـد ،واهلل!
نشـد ٬بـه رسـولاهلل نشـد ،بـه علـی قسـم نشـد .گفـت خدایـا بـه حـق
وصـی رسـولاهلل ٬علیابنابیطالـب؟ع؟ مـا را نجـات بـده! یکدفعـه
تمـام آسـمان روشـن شـد .خـدا گفـت :یـا عیسـی! تمـام نـور زمیـن و
آسـمانها بهواسـطهی نـور علـی اسـت.
تمـام ایـن خلقـت بـه نور والیت زندگی میکنـد .یعنی حیات خلقت
بهواسـطهی ائمه؟مهع؟ اسـت و ا گر نباشـند خلقت فروریزان می شـود.
اینهـا بایـد باشـند کـه خلقـت باشـد .وجـوده بوجـود .وجـود اینهـا به
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وجـود خدا وصل اسـت.
واهلل! تمـام خلقـت در مقابـل علـی؟ع؟ عاجـز اسـت .تمـام انبیـا
عاجزند و باید علی؟ع؟ نجاتشـان دهد .نور تمام خلقت بهواسـطهی
علـی و اوالد علـی؟مهع؟ اسـت .چـه داریـد میگوییـد؟ مـن نـدای خـدا را
شـنیدم ،از تمـام خلقـت صـدا میآمـد .بیاییـد نـدای خـدا را بشـنوید.
تـا کـی صـدای تلویزیـون را میشـنوید؟ کجـا داریـد میرویـد؟ مگـر
هرکسـی والیـت را مـی پذیـرد؟ آن موقـع کـج دهنـی میکردنـد ،حـاال
هـم میکننـد .مگـر والیـت چیـزی اسـت کـه شـامل هـر کسـی بشـود؟!
ایـن قـدر عـده ای از ایـن مـردم بدبخـت هسـتند کـه ایـن حرفهـا را
نمیکشـند .اینطـور چیزهـا را بایـد بـه قـدرت الهـی قبـول کـرد وگرنـه
قبـول نمیکننـد.
حقیقـت والیـت را فقـط خـدا میدانـد .او میداند که چـه چیزی را از
نـور خـودش خلق کردهاسـت .خـدا میلیارد میلیارد عالـم دارد .در تمام
آنهـا ائمـه؟مهع؟ تصـرف دارنـد .ایـن کتابهـا کـه فضائـل علـی؟ع؟
اسـت بـه کجـا مـیرود؟ اینهـا را چـه کسـی مینویسـد؟ والیـت گیـج
کنندهی بشـر اسـت .اما اگر خدا آنرا به بشـر القا کند ،گیج نمیشـود.
چـرا؟ میفهمـد کـه علـی؟ع؟ مافـوق تمـام خلقـت اسـت .عـدهای نـه
اینکـه گیـج بشـوند ،گیـج هسـتند؛ وگرنه هر بی سـر و پایـی را به جای
علـی؟ع؟ قبـول نمیکننـد .کسـی کـه بـرای علیابنابیطالـب؟ع؟
مصـداق درسـت کنـد ٬بدترینمـردم اسـت.
ا گـر ایـن حرفهـا بـه شـما تزریـق شـود ،گـول نمیخوریـد و دنبـال
هـر کسـی نمیرویـد .آنوقـت والیـت چنـان بـه شـما درخشـندگی
میدهـد کـه روایـت داریـم آسـمانیها بـه نور مومنی که در زمین اسـت
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زندگـی میکننـد ،یعنـی والیتـی کـه داریـد بـه جـو آسـمانها نورافشـانی
میکنـد .چـرا گنـاه میکنیـد؟ چـرا خودتـان را بدبخـت میکنیـد؟
عـدهای را میبینـم هفتاد سـال ،هشـتاد سـال درس خوانـده و عبادت
کردهانـد حـاال یـک طـرف دیگـر میرونـد ،مگـر شـریح قاضـی نرفـت؟
ً
مگـر ابوموسیاشـعری نرفـت؟ تـو اصـا حالـیات نیسـت کـه مشـرکی.
چـه کسـی را قبـول داری؟ کجـا هسـتی؟ بـه یـک ماشـین و حقـوق و
پولـی قانـع شـدی و بـه عبـادت و زیـارت هـم دلـت را خـوش کـردهای!
مگـر آن هفتـاد هـزار نفـر نمـاز نخواندنـد؟ روزه نگرفتنـد؟ حـج و جهـاد
نمیرفتنـد؟ انفـاق نداشـتند؟! آن چـه کـه ّ
سـنت پیامبـر؟ص؟ اسـت بـه
جـا میآوردنـد ٬امـا بـا همـهی مقدسیشـان میگویـد کافـر و مرتدنـد٬
چـون امـر پیامبـر؟ص؟ را زمین گذاشـتند و رفتند دنبال خلق! عصارهی
س ّـنت پیامبـر؟ص؟ والیـت اسـت.
خـدا میگویـد« :بـه عـزت و جالـم قسـم اگـر علـی را به الیـوم ا کملت
لکم دینکم یعنی به وصی رسولاهلل ٬به امام اول قبول نداشتهباشی
و عبـادت ثقلیـن کنـی بـه رو در جهنـم مـی اندازمـت» .مگـر عبـادت
ثقلیـن شـوخی اسـت؟ ثقلیـن مگـر انبیا نیسـت؟ مگر نوح نیسـت؟ مگر
عیسـی نیسـت؟ مگـر موسـی نیسـت؟ مگـر صـد و بیسـت و چهـار هـزار
پیامبـر (بـه غیـر از پیامبـر آخرالزمـان) جـزء ثقلیـن نیسـتند؟ چـرا توجـه
نداریـد؟ تمـام اینهـا در مقابـل والیت ارزش ندارنـد .یعنی ارزش انس
و جـن در پیشـگاه خـدا بهواسـطهی علـی؟ع؟ اسـت .اینهـا بایـد پـوز
بمالنـد در مقابـل خـدا و والیـت .ا گـر آنرا قبـول داشتهباشـند ارزش
واجـب واجـب کـرده ،
دارنـد وگرنـه ندارنـد .خـدا محبـت علـی؟ع؟ را
ِ
از هـر واجـب ٬واجبتـر! بـه روح تمـام انبیـا آنچـه کـه در تمـام خلقـت
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اسـت در یـک صـف ایسـتادهاند و دستشـان جلـوی والیـت دراز اسـت
وگرنـه خـدا قبولشـان نمیکنـد .بـه علـی قسـم در تمـام ذرات وجـودم
همیـن اسـت! کسـی را خیلـی مفیـد نمیدانم ٬مگـر متصل به علی؟ع؟
باشد!
جهـان ا گـر فنـا شـود علـی بـه پـاش میکنـد ،جهـان اگـر بـه پـا شـود
علـی فنـاش میکنـد (امـا بـه اجـازه ی خـدا) .بشـر کجـا فنـا میشـود؟
آن موقعـی کـه امیرالمومنیـن؟ع؟ را نخواهـد و دنبـال خلـق بـرود.
بـه هیـچ دردی نمیخـورد .فقـط بـه درد آتـش جهنـم میخـورد!
االن دنیـا همینطـور شـده اسـت ٬چـه خبـر اسـت؟ کجـا حرفـی از
امیرالمومنیـن؟ع؟ در دنیـا هسـت؟ در تمـام رسـانه هـا هسـت؟ از بـس
بـا امیرالمومنیـن؟ع؟ خـوب نیسـتند ،میگوینـد حرفـش را هـم نـزن!
همـه جـا حـرف دنیـا و اهـل دنیاسـت .اغلب مـردم کسـری دارند ،خلق
پرسـت هسـتند و دنیا خواه! شـما باید خداپرسـت باشـید و علی خواه!
ببینیـد هفتـاد هـزار نفـر خـدا را میخواهنـد ٬رسـولاهلل؟ص؟ و قـرآن را
هـم میخواهنـد امـا چـون علـی؟ع؟ ندارنـد ٬اهـل جهنم هسـتند .اصا
خـدا جهنـم را بـرای دشـمنان علـی؟ع؟ خلـق کردهاسـت و بهشـت و
فـردوس و جنـات را بـرای دوسـتان علـی؟ع؟!
خـدا گفتـه علـی ٬تمـام خلقـت میگویـد علـی .آنوقـت تـو بـه جـای
علـی گفتـن ٬میگویـی خلـق! پـس تـو نفهمتریـن موجوداتـی .حـاال بـا
همـان هـم محشـور میشـوی .تـف بـر روزگاری بیایـد کـه معاویـه اولـی
االمـر شـود و امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ تکذیـب شـود! تاییـد ٬تکذیـب
بشـود و تکذیـب ٬تاییـد! اطاعتـی کـه آنهـا از معاویـه میکردنـد٬
تکذیب والیت اسـت .باید مواظب دینتان باشـید .دین والیت اسـت٬
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دیـن حضرتزهرا؟اهع؟سـت ٬دیـن متقـی اسـت .هیچکـس دینـش
محفـوظ نمیشـود مگـر کنـار بـرود .ایـن فرمایـش پیامبر؟ص؟ اسـت که
ا گـر میخواهیـد در آن زمـان دینتـان محفـوظ باشـد :انجـام واجبـات٬
تـرک محرمـات ٬انتظارالفـرج ٬بـه خیر و شـر مردم کاری نداشـتهباش و
بـرو کنـار! بـرو کنـار تـا حضرتزهـرا؟اهع؟ پیشـوازت بیایـد .بـه تـو افتخـار
کنـد کـه ایـن دوسـت همسـر مـن ٬علـی؟ع؟ اسـت ٬نـه دوسـت خلـق!
کسـی کـه در تمـام ایـن خلقـت سـرافراز اسـت ٬دوسـت
امیرالمومنیـن؟ع؟ اسـت .شـما بـه امیرالمومنیـن؟ع؟ افتخـار میکنیـد
و او هـم بـه شـما کـه دنبـال خلـق نرفتیـد .شـبی خـواب دیـدم کـه عـده
ای مـی آمدنـد و علـی علـی میگفتنـد و وارد جلسـه میشـدند .ایـن
جلسـه هم خیلی وسـعت داشـت .هر کسـی علی نمیگفت وارد جلسـه
نمیشـد .دیـدم انـگار تمـام دنیـا علـی میگویـد .بـه تمام آیات قـرآن در
و دیـوار ٬همـه و همـه علـی میگفتنـد .خیلـی خوشـحال بـودم .مثـل
زمـان رجعـت شـده بـود .انشـاءاهلل شـما هـم جـزء آن مخلوقـی باشـید
کـه علـی بگویـد!
بیـا عزیـز مـن واحـد بـاش ،اطاعـت خلـق شـما را از ائمـه؟مهع؟ جـدا
میکنـد .شـبی تمـام عذابهـا را در نظر آورده بودم و بررسـی میکردم،
دیـدم عذابـی از ایـن بدتـر نیسـت کـه فـردای قیامـت مـا را از زهـرای
عزیـز و امیرالمومنیـن؟امهع؟ جـدا کننـد .تـا چشـم کار میکنـد کفـار اسـت
و تـو هـم الی همانهـا مـیروی .هـر طـور میخواهـد بشـود ٬خودتـان
را از زهـرا و علـی؟امهع؟ جـدا نکنیـد! شـب و روز میگویـم خدایـا مـا را در
دنیـا و آخـرت از ائمـه؟مهع؟ جـدا نکـن ٬اگـر میخواهـی جـدا کنـی مـرا از
صحنـه گیتـی بـردار .اصـا در گیتـی نباشـم .بـه تمام آیات قرآن قسـم٬
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فقـط زهـرا؟اهع؟ را میخواهـم .پشـت پـا بـر عالـم امـکان زدم ،دسـت بـر
دامـن زهـرا زدم .شـما چـه کسـی را میخواهیـد؟
شـبی خـواب دیـدم در جایـی هسـتم کـه یـک طـرف بهشـت و
فـردوس و جنـات اسـت و در طـرف دیگـر حضرتزهـرا؟اهع؟ اسـت .بـه
مـن گفتنـد میخواهـی بهشـت بـروی؟ گفتـم نـه! انـگار میخواسـتند
مـرا بـه زنـدان ببرنـد .بـه حضـرت عبـاس مثـل بچـهای بـودم کـه
میخواهنـد از پسـتان مـادر جدایـش کننـد .نمیخواسـتم از پیـش
زهـرا؟اهع؟ جـای دیگـری بـروم .همـان موقـع بیـدار شـدم ،دیـدم عجب
صحنـهای بـود ٬معاملـهای کـردم که باخت ندارد! شـما هنـوز امتحان
ندادهایـد .همـه دارنـد بـرای بهشـت کار میکننـد .بشـر بایـد بـه طـوری
باشـد کـه بهشـت برایـش کار کنـد .تقـوا یعنـی ایـن!
بـه تمـام آیـات قـرآن بـا ایـن حرفهـا پرهـای شـما در مـی آیـد و بـه
مـاورا پـرواز میکنیـد .بایـد آ گاهـی ماورایـی داشتهباشـید وگرنـه مثـل
گـوش تـو نخـورده
ایناسـت کـه در بیابانـی بـودهای و هیـچ حرفـی بـه
ِ
اسـت .مـاورا میگویـد تـا حتـی اگـر هفتـاد نبـی ٬علـی؟ع؟ را نخواهنـد
جایشـان در جهنـم اسـت .شـما چـرا علـی؟ع؟ را نمیخواهیـد و برایـش
مشـابه درسـت میکنیـد؟ حـاال میگویـد ا گـر بـا دیـن از دنیـا رفتیـد٬
مائکـهی آسـمان تعجـب میکننـد .مگر خدا ظالم اسـت که بیجهت
شـما را بـه جهنـم بیانـدازد؟ کاری کـه میکنیـد خـودش جهنـم اسـت.
شـما بایـد از زمـان بعـد از رسـولاهلل؟ص؟ تـا االن را مطالعـه کنیـد.
چـه کسـی درسـت بـود؟ چـه کسـی بـا امـر کار کـرد؟ چـه کسـی دنبـال
امـر رفـت؟ حسـاب کنیـد بـا امیرالمومنیـن؟ع؟ ٬یعسـوبالدین٬
امامالمبیـن ٬حجتخـدا ٬وصـی رسـولاهلل؟ص؟ چـه کردنـد؟ طنـاب
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گردنـش انداختنـد کـه بیـا بـا خلیفـهی مردمـی بیعـت کـن .امـا شـما
خـود بـه خـود دنبـال مـردم میرویـد و بـا خلـق بیعـت میکنیـد! از تـو
بدبختتـر خـودت .بیعـت ایـن نیسـت کـه با یـک خلیفه بیعـت کنید٬
وقتـی بـه حـرف کسـی عمـل کنیـد بـا او بیعـت کردهاید .تمـام بدبختی
مـا بـرای ایناسـت کـه امـر خلقـی کـه از جانـب خـودش حـرف میزنـد
را اطاعـت میکنیـم .آنوقـت ائمـه؟مهع؟ شـما را بـا تمـام مکـه و عمـره و
کربـا و مشـهد رفتنتـان نمیپذیرنـد .کارهایـت قبولـی نـدارد .تـو پایـت
لـق اسـت و همـه جـا مـیروی.
امـا آن پایـی کـه بـه امـر خداسـت ،هـر کجـا نمـیرود .پـا و دسـت و
ـوارح شـما بـرای خداسـت! حـاال میگویـد همـه را در اختیـار امـر مـن
ج ِ
بگـذار .امـر خـدا ،علیابنابیطالـب؟ع؟ اسـت ،امـر خـدا االن وجـود
مبـارک امامزمـان؟جع؟ اسـت .آنوقـت آنهـا امـر میکننـد کـه در
ً
اختیـار متقـی بگـذار .شـما ا گـر واقعا خودتـان را در اختیار امر گذاشـتید،
خـدا چنـان کمکـت میکنـد کـه تمـام مـردم دنیـا در مقابـل تـو سسـت
هسـتند .خدا قدرت خودش را به شـما میدهد و قدرتاهلل میشـوی.
تمام باسوادها در مقابل متقی سست هستند چونکه او دارد با قدرت
خـدا حـرف میزنـد ،قـدرتاهلل یعنـی ایـن! متقـی حرفـش ماورایـی
اسـت .بـه تمـام آیـات قـرآن ،متقـی حقیقـت دیـن و حقیقـت اسـام
را بـه شـما میگویـد .خـدا نکنـد کـه خیالـی بشـوید و بـه ایـن حرفهـا
پشـت کنیـد .آنوقـت بـه دینـم قسـم ،بـه والیت پشـت کردهایـد! دارم
میبینـم کـه والیـت و امـر یـک طـرف اسـت و خلـق طرفـی دیگـر  ٬مردم
هـم فـوج فـوج طـرف خلـق میرونـد .طلحـه و زبیـر چندسـال پیـش
پیامبـر؟ص؟ بودنـد و اینطـور شـدند؟ امیرالمومنیـن؟ع؟ شمشـیر زبیـر
را در جنـگ جمـل بـه دسـت گرفـت و خطـاب کـرد :ای شمشـیر چهقدر
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کفـار را بـه خـاک ها کـت افکنـدی ،االن بـه روی وصـی رسـولاهلل؟ص؟
کشـیده شـدی! بـه تمـام آیـات قـرآن ا گـر پشـت بـه ایـن حرفهـا کنیـد
بـه روی وصـی رسـولاهلل؟ص؟ شمشـیر کشـیدهاید .اینجـا چاهـی بود ،
آنچه که بشـر احتیاج داشـت از آن میجوشـید .آقای بزرگواری گفت
اینهـا را جمـع کـن .یعنـی آنچـه کـه بشـر احتیـاج دارد پیـش متقـی
اسـت و رفـع تمـام احتیـاج بشـر ایـن حرفهاسـت.
بـه تمـام آیـات قـرآن! متقـی میخواهـد دینتـان محفـوظ باشـد.
بیاییـد بـه حرفـش عمـل کنیـد .چـرا بـه هـر مجلسـی میرویـد کـه
شـما را جمـع کننـد تـا خلـق را تاییـد کنیـد؟ اسـم امامحسـین؟ع؟ را
میآورنـد امـا مقصـد خودشـان را پیـاده میکننـد .بـرو کنـار عزیـز مـن!
وقتـی پیامبـر؟ص؟ میخواسـت از دنیـا بـرود سـلمان پیـش حضـرت
رفـت و گفـت :یـا رسـولاهلل؟ص؟ ا گـر مـا آخرالزمـان را درک کردیـم چـه
بایـد بکنیـم؟ حضـرت فرمـود :انجام واجبـات ،ترک محرمـات ،انتظار
الفـرج ،بـه خیـر و شـر مـردم شـرکت نکـن ،بـرو کنـار .پیامبـر؟ص؟ ایـن را
بـه سـلمان گفـت ،سـلمان هـم به ما گفت و خودش کنـار رفت .روایت
داریـم امامصـادق؟ع؟ میفرمایـد :یـک امـر مـا را تـا آخـر برسـانید ،مـا
شـما را در بهشـت ضمانـت میکنیـم .آیـا ضامـن از امامصـادق؟ع؟٬
رئیـس مذهـب باال تـر میخواهیـد؟ سـلمان ایـن حـرف را شـنید و عمـل
کـرد ٬حـاال مسـخرهاش میکردنـد و میگفتنـد ریـش تو بهتر اسـت یا دم
سـگ؟ خاک به او میریختند .اذیتش میکردند اما دسـت برنداشت،
اینطـور بـود کـه شـد «سـلمان ّمنـا اهـل البیـت»! مـا ِم ّنـا خلقیـم وهـر
چـه خلـق فرمـان بدهـد اطاعـت میکنیـم .چـون میخواهیـد در بیـن
مردم احترام داشتهباشـید و بگویید و بشـنوید و بخندید و در دسـتگاه
امامحسـین؟ع؟ هـم باشـید! تـو در دسـتگاه ابـن سـعد هسـتی ،کجا در
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دسـتگاه امامحسـینی؟! تـو نمیتوانـی کنـار بـروی .بـه شـخصی گفتم
بـرو کنـار ،گفـت یعنـی منـزوی بشـویم؟ میخواهـد منـزوی نشـود!
پیامبـر؟ص؟ بهتـر میدانـد یـا تو؟ تـو میخواهی از مردم منزوی نشـوی٬
او میخواهـد از تمـام خلقـت منـزوی نشـوی.
بـه حضـرت عبـاس! از ایـن حرفهـا مهمتـر هـم هسـت امـا
نمیتوانـم بگویـم .چـون هیچکـدام از شـما تـوان آن حرفهـا را
نداریـد .همیـن قـدر میتوانـم بگویـم کـه مواظـب باشـید بـه اعمـال
کسـانی کـه امامحسـین؟ع؟ را کشـتند راضـی نباشـید و شـرکت نکنیـد
بـه آنجـا کـه آنهـا را تاییـد میکننـد .سـلمان ٬ابـاذر ٬میثـم ٬مقـداد٬
عمـار کنـار رفتنـد و مبتـا نشـدند .تمـام اینهایـی کـه امامحسـین؟ع؟
را کشـتند ،پیـرو خلـق شـدند یعنـی بـه حـرف شـریح رفتنـد و بـه خـون
امامحسـین؟ع؟ شـرکت کردنـد .ایـن مردم شـعور ندارند .آخر مگر پسـر
زهـرا کافـر میشـود؟! مـا بـه امـام ،کافـر میشـویم .هـر که هـر چه گفت
مثـل گوسـفند دنبالـش مـی دویـد .چیـزی هـم بـه شـما نمیدهـد امـا
همیـن کـه صدایتـان کنـد دنبالـش میرویـد .حضـرت فرمـود :در آن
زمـان دینشـان را بـرای لقمـه یـا بـه هـوای لقمـه میدهنـد .کجایـی
عزیـز مـن؟! بـرو کنـار .کنـار ٬رحمـت اسـت؛ کنـار ٬ثـواب اسـت؛ کنـار٬
هدایـت اسـت .تـو کـه کنار نمیروی هم مردم بین هسـتی و هم مردم
خـواه! نـه خـدا خواهـی ،نـه والیـت خـواه و نـه امـر خـواه! ایناسـت کـه
میگویـد در آخرالزمـان اگـر یکـی بـا دیـن از دنیـا بـرود مائکهی آسـمان
از تعجـب پشـت دستشـان را دنـدان میگیرنـد کـه چهطـور دینـش را بـا
خـود آورد؟
خـدا در مـورد هیـچ زمانـی نگفتـه اسـت شـر االزمنـه .میگویـد
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آخرالزمـان شـر االزمنـه ٬از تمـام زمانهـا بدتـر اسـت! پیامبـر؟ص؟ فقـط
در مـورد ایـن زمـان گفتـه اسـت کـه ا گـر دینـت را حفـظ کـردی بـا مـن
و در درجـهی مـن هسـتی؛ از بـس کـه کار سـخت اسـت؛ چـون در ایـن
زمـان ٬بـی دینـی دیـن شـده اسـت و دیـن بـی دینـی .امـر خلـق واجـب
شـده و امـر خـدا و پیامبـر؟ص؟ توهیـن! اغلـب مـردم دنبـال بـی دینـی
هسـتند .چنـان نفهمـی اینهـا را فـرا گرفتهاسـت کـه از ایـن نفهمتـر
نیسـت .چـرا در مجلسهایـی کـه خلـق را تاییـد میکننـد میرویـد؟ از
تـو بیچـاره تـر خـودت .مـن ایـن کارهـای مـردم را کـه میبینم همیشـه
مثـل آدم نیمـه جـان هسـتم .اغلب بیدین شـدهاند! اصا حالی شـان
هـم نیسـت .چـرا؟ دنبـال خلـق هسـتند .اصـا بیـرون از خانـه دین َبـر
شـده اسـت .2حضـرت فرمـود :در آن زمـان نگهداشـتن دیـن مثل آتش
در کـف دسـت اسـت .چهطـور مـی تـوان آتـش را در دسـت گرفـت؟ امـا
ا گـر دنبـال خلـق نرویـد و کنـار باشـید ٬والیـت آتـش را خامـوش میکند.
بـرو کنـار عزیـز مـن!
شـما نمیتوانیـد کنـار برویـد ٬میخواهیـد ثـواب کنیـد! ثوابـی کـه
بـه امـر خلـق باشـد و علـی؟ع؟ در آن شـرکت نداشتهباشـد گنـاه اسـت!
اغلـب مـردم ثـواب بـی علـی و امامزمـان؟امهع؟ میکننـد ٬فسـاد و گنـاه
میکننـد ،مـال حـرام میخورنـد ٬روضـه و مجلـس هـم میگیرنـد!
 .٢امامصادق؟ع؟ فرمود :در آن زمان مازم خانهات باش و گلیمی باش از گلیمهای
خانه و ساکن باش درآن مادامی که شب و روز ساکنند .روضه کافی ٬ج ٬۸ص2۶۴
از امام باقر؟ع؟بعد از بیان عامات ظهور پرسیده شد :بهترین چیزی که مومن در آن
زمان انجام دهد چیست؟ فرمود :حفظ السان و لزوم البیت .بحار ٬ج ٬۵2ص 1۴۵و
کمال الدین ج ٬1ص۳۳۰
امامصادق؟ع؟ فرمود :گلیمهای خانه خود باشید زیرا که فتنه بر کسی است که آن را
برانگیزد .تحف العقول ص۹1
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اینهـا نتیجـهی ارتبـاط بـا خلـق اسـت .شـما بایـد ارتبـاط بـا خـدا و
امامزمـان؟جع؟ داشتهباشـید یعنـی امـرش را اطاعـت کنیـد .امـر
آنهـا گنـاه نکـردن اسـت .هیـچ گناهـی در دنیـا ٬در قیامـت ٬در بـرزخ٬
در محشـر ،از ایـن باالتـر نیسـت کـه مـا ائمـه؟مهع؟ را نخواهیـم و خلـق
را بخواهیـم .خلـق خواسـتن ٬علـی؟ع؟ نخواسـتن اسـت و ایـن گنـاه
کبیـره اسـت.
خـدا بـه پیامبـر؟ص؟ میگویـد ا گـر از خـودت حـرف بزنـی رگ دلـت را
قطـع میکنـم .همـهی اینهـا را فرامـوش کردهایـم و بـه جـای اینکـه
منتظـر امـر امامزمـان؟جع؟ باشـیم ،منتظـر امـر خلـق هسـتیم .در آن
زمـان امیرالمومنیـن؟ع؟ بـود و بـه حرفـش نمیرفتنـد و دنبـال خلقـی
کـه از خـودش حـرف مـیزد رفتنـد ٬خـدا گفـت مرتـد و کافرنـد؛ مـا هـم
در ایـن زمـان امامزمـان؟جع؟ را فرامـوش کـرده و امـر خلـق را اطاعـت
میکنیـم! امامزمـان؟جع؟ را غایـب میداننـد ٬ا گـر اینطـور اسـت چرا
متقـی حرفـش را از او سـوال میکنـد؟ پـس امامزمـان؟جع؟ هسـت،
از نظـر تـو غایـب اسـت .بـه مداحـی گفتـم نوکـر بایـد اربابـش را ببینـد؛
آیـا تـو زهـرا ؟اهع؟ را دیـدهای؟ امامحسـین؟ع؟ را دیـدهای؟ خدمـت
امامزمـان؟جع؟ رسـیدهای؟ تـو ائمـه؟مهع؟ را خلـق میدانـی و مـدح
خلـق را میکنـی؛ تـو را چـه بـه امامزمـان؟! بـرو از کارهایـت توبـه کـن!
ا گـر بخواهیـد امامزمـان؟جع؟ را ببینیـد بایـد از دنیـا بگذریـد،
چـون دنیـا دشـمن مـادرش زهـرا؟اهع؟ اسـت ،دشـمن پـدرش علـی؟ع؟
و جدش حسـین؟ع؟ اسـت .اما شـما با دنیا واهل دنیا سـروکار دارید و
محبتشـان را دارید! یکی از شـرایطش ایناسـت که دنبال خلق نروید
و خلق را مؤثر ندانید .یکی از شـرایطش ایناسـت که از دشـمنان زهرا
بیـزار باشـید و بـا دوسـتان علـی؟ع؟ بـرادر باشـید .یکـی از شـرایطش
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ایناسـت کـه خودتـان را در اختیـار خـدا بگذاریـد نـه در اختیـار خلـق.
یکـی از شـرایطش ایناسـت کـه محبوبتـان خـدا باشـد ،مقصدتـان
والیـت و هیـچ مقصـد دیگـری در ایـن دنیـا نداشتهباشـید .یکـی از
شـرایطش ایناسـت کـه بایـد بـا فقـرا شـریک باشـید و تـا میتوانیـد آن
مسـتضعف واقعـی را کمـک کنیـد .آنهـا خودشـان همین طـور بودند.
امیرالمومنیـن؟ع؟ میرفـت در نخلسـتان کار میکـرد و دسـترنجش را
بـه فقـرا مـیداد .او بـا فقـرا مشـغول بـود نـه بـا اغنیـا.
مؤمـن یـا متقـی پـی گنـاه نمیگـردد ،همیشـه پـی فرصـت میگـردد
تـا آنرا کـه خـدا در درونـش گذاشـته اسـت ٬اجـرا کنـد .پـی فرصـت
میگـردد حاجـت بـرادر مؤمنـی را برآوردهکنـد ،پـی فرصـت میگـردد
یکی را نجات بدهد .مثل چشـمه خیر ازش جاری اسـت و آرام ندارد.
چشـمه وصـل بـه اقیانـوس اسـت .سـخاوت متقـی و مؤمـن هـم وصـل
بـه خـدا وامامزمـان؟جع؟ اسـت .همیشـه در ایـن فکر اسـت کـه مبادا
روزی از عمـرم بگـذرد و بـه دسـتم خیـر جـاری نشـود .عمـری کـه بـه
غفلـت نمیگـذرد ٬ایناسـت!
شـما بایـد وقـت صدقـات داشتهباشـید ٬وقـت امـر داشتهباشـید،
کـردن زهـرا؟اهع؟ باشـید،
وقـت کام داشتهباشـید ، ،وقـف دل خـوش
ِ
وقـف دل خوش ِـی امیرالمومنیـن؟ع؟ باشـید ،وقـف اطاعـت خـدا
باشـید .کـدام یـک از مـا اینطـور هسـتیم؟ انتظـار الفـرج یعنـی انتظـار
بکشـیم کـه امامزمـان؟جع؟ بیایـد و یاریـش کنیـم ،تـا حتـی جانمـان
کار ایشـان پیـش بـرود ٬بیایـد گـردن منافقـان را
را فدایـش کنیـم کـه ِ
بزنـد و دل مـادرش را خـوش کنـد .مـا بایـد همیشـه در آن فکـر باشـیم.
شـما بایـد در اختیـار امیرالمومنیـن؟ع؟ باشـید ،در اختیـار پیامبـر؟ص؟
باشـید ،نـه در اختیـار خلـق ،نـه در فکـر تلویزیـون و ویدئـو و ماهـواره و
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مجلسهـای عشـقی و طرفـداری از بدعتگـذار! نـه در اختیـار شـهوت
و نـه در اختیـار خیالهایـت .تـو بنده نیسـتی! ایناسـت کـه میگوید بی
دیـن از دنیـا میرویـد امـا اگـر والیتتـان کامـل باشـد همه آنهـا را خنثی
میکنیـد و میگوییـد علـی! عزیـزان مـن بیاییـد یاعلـی بگوییـد؛ کسـی
کـه یاعلـی میگویـد گنـاه نمیکنـد.
ا گـر اینطـور باشـید بـا تمـام ایـن خلقـت هماهنـگ میشـوید.
آسـمان میرویـد ،بـرزخ میرویـد ،بهشـت هـم میرویـد ،جهنـم را
هـم خنثـی میکنیـد .تمـام اینکـه شـما را از آنهـا بـاز مـیدارد پیـروی
خلـق و پیـروی دنیاسـت .امـا وقتـی والیـت داریـد در قیامـت جـزء خلـق
نیسـتید .خلـق گرفتـار اعمالـش اسـت ،امـا شـما داریـد بـا والیـت نجـوا
میکنیـد ٬والیـت شـما را مـی پذیرد .امر را پرسـتش کن ،تا آنها شـما را
بپذیرنـد .شـما خلـق را پرسـتش میکنـی ،آنوقـت آتـش جهنـم شـما را
طلـب میکنـد! ا گـر حرف خلق را اطاعت کنید ٬او را پرسـتش کردهاید.
حـرف خلـق ٬حـرف خـودش اسـت و فانـی اسـت .امـا متقی فقـط حرف
خـدا وائمـه؟مهع؟ را میزنـد و حـرف آنهـا باقـی اسـت .بیاییـد بـه آن
متصـل باشـید تـا شـما هـم باقـی باشـید.
ا گـر امـر خـدا را اطاعـت کردیـد آنوقـت بـه شـما عنایـت میکنـد.
امـا بشـر خـودش را از خواسـت خـدا ،جـدا میکنـد .چـرا خـدا شـما را
نمیخواهـد؟ خلـق پرسـت مـی شـوید ،چـرا شـما را نمیخواهـد؟ گنـاه
میکنیـد و امـرش را اطاعـت نمیکنیـد ٬چـرا شـما را نمیخواهد؟ متکبر
و خودخـواه میشـوید ٬چـرا خـدا شـما را نمیخواهد؟ ولـیاش را احترام
نمیکنیـد و قبـول نداریـد و برایـش مشـابه درسـت میکنیـد.
وقتـی خـدا شـما را میخواهـد کـه امریـه هـای صـادر شـدهاش را
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اطاعـت کنیـد .قـرآن نازلـهی خداسـت امـا همیـن قـرآن میگویـد مـن
کام خـدا هسـتم ٬علیابنابیطالـب؟ع؟ امـر خـدا اسـت ،در جنـگ
صفیـن امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمـود« :انـا قـرآن الناطـق!» پـس علـی؟ع؟
هـم امـر خداسـت و هـم قـرآن ناطـق اسـت .آیـا میفهمیـم یـا میرویـم
دنبـال کـس دیگـری؟ اصـا ایـن حرفهـا دیگـر در آخرالزمـان نیسـت،
همهاش «من» اسـت! همینطور هم دارید رشـد میکنید و همینطور
هـم میمیریـد و همینطـور هـم میگویـد یکـی بـا دیـن از دنیـا بـرود
مائکـهی آسـمان تعجـب میکنـد .دیـن علیابنابیطالـب؟ع؟
اسـت ٬دیـن وجـود مبـارک امامزمـان؟جع؟ اسـت .واهلل مـا دیـن
نداریـم ٬کجـا دیـن داریـم؟ بـه تمـام آیـات قـرآن! امامزمـان؟جع؟ از
دسـت مقدسهـا غایـب اسـت .نـه از دسـت عـرق خورهـا و قماربازهـا!
مگـر ائمـهی مـا را چـه کسـی کشـت؟ امامحسـین؟ع؟ مـا را چـه کسـی
کشـت؟ مقدسهـا و عبادتیهـا و نمـاز شـب خوانهـا! آنهـا فقـط
«مـن» دارنـد .شـما هـم دنبـال همانهـا هسـتید ٬ایـن بـه شـما سـرایت
میکنـد و بـی دیـن میشـوید .بـرو کنـار عزیـز مـن.
ایـن همـه حـرف اشـتباه زدهانـد ٬یکـی گفـت اشـتباه اسـت؟ حـاال
ا گـر نمـی توانـی بگویـی اشـتباه اسـت ٬آنرا در قلـب و کالبـد خـودت
اجـرا نکـن و بـه امـر آنهـا راضی نباش ،آنوقت هر کجا باشـی رسـتگار
هسـتی .رسـتگاری شـما زمانـی قطـع مـی شـود کـه با خلـق باشـی و او را
قبـول داشتهباشـید .بـرو کنار! حضرت میفرماید پسـر ابابکر ،پسـر من
اسـت .تـو هـم بـرو کنـار تـا بگوید پسـر من هسـتی .ا گر کنار بـروی عضو
خلـق نیسـتی .عضـو والیـت هسـتی و بـا آن محشـور میشـوی.
اغلـب مـردم پیـرو خلقنـد ٬میگویـد خـدا هسـتم .دنبالـش میرونـد؛

29

میگویـد اولـی االمـرم میرونـد؛ میگویـد پیامبـرم میرونـد .ایدهشـان
پیـروی از خلـق اسـت و بـه دعوتـش لبیـک میگوینـد ٬نمیخواهنـد
دنبـال امـر برونـد ،ایناسـت کـه جهنمـی میشـوند! مگـر بایـد دعـوت
هـر کسـی را پذیرفـت؟ دعـوت بایـد دعـوت خـدا و امیرالمومنیـن؟ع؟
ُ
باشـد وگرنـه باعـث جهنـم توسـت .خـدا میگویـد «ادعونـی»! دعوتـت
کردهاسـت ،چـرا طـرف خـدا نمـیروی؟ مـن بعضـی شـبها میگویـم
خدایـا ا گـر تمـام ایـن خلقـت را بـه مـن بدهـی  ،همـه را میدهـم و یـک
خـدا میگویـم .ا گـر همـه دنیـا را به مـن بدهی ،آنرا میدهـم یک علی
میگویـم .ایـن قـدر ایـن دنیـا پیـش مـن بی ارزش اسـت و آنهـا ارزش
دارند.
شـما بایـد محبـت دنیـا نداشتهباشـید .چـون هـر کسـی محبـت
ݘ
دنیـا داشـت ،سـقوط کردهاسـت« .حـب الدنیـا راس کل خطیئـه!»
محبـت دنیـا ضـد والیـت اسـت .بدبخـت آن کسـی اسـت کـه علی؟ع؟
را نخواهـد .ا گـر علـی؟ع؟ نداشتهباشـیم ،ظالـم هسـتیم .ظالـم بودنـد
ً
کـه گفتنـد بغضـا البیـک .امامحسـین؟ع؟ هـم تمامشـان را روی هـم
ریخـت .شـما بایـد حـب علـی؟ع؟ داشتهباشـی .محبـت دنیـا ٬حـب
علـی؟ع؟ را بیـرون میبـرد .میخواسـتند بـه حکومـت دنیـا برسـند
کـه ایـن همـه ظلـم و جنایـت کردنـد .چهقـدر مـردم را کشـتند؟ چـه
فایـدهای داشـت؟
بعـد از رسـولاهلل؟ص؟ حکومـت غصـب شـد .هر کسـی آمد قلـدر بود.
مـن هـر روز یـک دور تسـبیح لعنـت بـه بنـی عبـاس میکنـم ،تمامشـان
قلدرنـد .بیشـتر ائمـهی مـا را آنهـا کشـتند و نگذاشـتند ائمـه؟مهع؟
ّ
حکومـت کننـدُ .حـکام ٬عبـادت و اسـام را پرچم مقصد خودشـان قرار
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میدهنـد و مـردم را عبادتـی میکننـد امـا خـدا بـا قلـب شـما سـر و کار
دارد .ایـن هفتـاد هـزار نفـر چهقـدر عبـادت کردنـد؟ امـا قلبشـان بـا آن
دو نفـر بـود .حـاال میگویـد کافـر و مرتـد هسـتند.
شـما بـه ایـن حرفهـا یقیـن نداریـد کـه خلقـی را برانگیختـه
میکنیـد .یقیـن بـه والیـت شـما را نجـات میدهـد .واهلل بـاهلل عبـادت
شـما را نجـات نمیدهـد ٬نمـاز شـما را نجـات نمیدهـد ٬مکـه شـما را
نجـات نمیدهـد ٬عمـره شـما را نجـات نمیدهـد ٬صدقـات هـم تـو را
نجـات نمیدهـد .چـون خـدا میگویـد« :ا گـر عبـادت انـس و جـن کنـی
و علـی را دوسـت نداشتهباشـید بـه رو در جهنـم میاندازمـت» .نـه
اینکـه بگوییـم عبـادت نکنیـد .شـخصی میخواسـت بـه مسـافرت
بـرود خدمـت امیرالمومنیـن؟ع؟ آمـد حضـرت فرمـود نـرو .پیش دومی
ُ
رفـت یـک َرمـل و اس ُـطرالب انداخت و گفت بـرو .رفت و خیلی مداخل
کـرد .آنوقـت آمـد و گفـت یاعلـی خیلـی مداخل کـردم ٬حضـرت فرمود
چهارشـنبه پـای فـان درخـت نمـازت قضـا شـد یـا نـه؟ گفـت بلـه.
حضـرت فرمـود از آنجایـی کـه خورشـید طلـوع میکنـد تـا آنجایـی
کـه غـروب میکنـد مغبونـی .پـس مـا نـه ایـن کـه بگوییـم عبـادت
فایـده نـدارد ٬عبـادت بـی والیـت فایـده نـدارد .روح تمـام عبادتهـا
والیـت اسـت .عبـادت را بایـد خـدا قبـول کنـد نـه خلـق .آخرالزمـان
مـا بیشـترمان عبـادت خلقـی داریـم نـه عبـادت امـری .شـما از آنهـا
نباشـید .قـدری فکـر کنیـد چـه کار کردید؟ فکر نکن من نمـاز خواندم،
فکـر نکـن مـن احیـا رفتـم ،تمـام اینهـا بـدون امـر پـوچ اسـت .فکـر
کـن آیـا امـر را اطاعـت کـردم یـا نکـردم؟ دل مؤمنـی را خـوش کـردم یـا
نکـردم؟ بینوایـی را بـه نـوا رسـاندم یـا نرسـاندم؟ قدمـی در راه حـق
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گذاشـتم یـا نگذاشـتم؟ ایناسـت امـر امامزمـان! ایناسـت امـر خـدا را
اطاعـت کـردن!
مـن دیگـر از ایـن مـردم ناامیـد شـده ام ٬میبینـم اغلـب رفتهانـد و
اهـل دنیـا شـدند .دنیـا شـد والیتشـان ،دنیـا شـد امرشـان .بـه عقیدهی
مـن عاقـهی بـه دنیـا ،عاقهی به جهنم اسـت.چون تمـام اینهایی
کـه اهـل جهنـم شـدند بهواسـطهی محبـت دنیاسـت .مـن قسـم
میخـورم بـه قـرآن ٬بـه سـی جـزء کاماهلل و بـه کسـی کـه قـرآن بـه او
نـازل شـده ٬امامزمـان؟جع؟ فرمـود« :مـردم اهـل دنیـا شـدند امـا
بـه دنیـا نمیرسـند» .ببینیـد چهکسـی بـه دنیـا رسیدهاسـت؟ دل
همانهایـی کـه ماشـینهای چندیـن میلیونـی دارنـد را بشـکاف و
ببیـن چهقـدر غصـه دارنـد .درسـت اسـت کـه در آن ماشـین نشسـته،
امـا دلـش پـر غصـه اسـت .بـار دیگـر حضـرت فرمـود« :مـردم مسـموم
شـدند» یعنـی دسـت از والیـت برداشـتند و مسـموم شـدند .پـس توجـه
کنید که امامزمان؟جع؟ مواظب اعمال شماسـت ٬اعمال سـرخودی
و مردمـی نداشتهباشـید ٬اعمالتـان بـه خواسـت خـدا باشـد .خواسـت
خـدا ٬قبولـی والیـت اسـت .قبولـی والیـت ٬ایناسـت کـه امـر والیـت را
اطاعـت کنیـد.
تـا سـیر دنیـا داریـد بـه جایی نمیرسـید مگر سـیر دنیا نداشتهباشـید
و سـیر امـر داشتهباشـید .یعنـی امـر آنهـا را اطاعـت کنید و کنـار بروید!
از اول حرفـم ایـن بـوده و تـا آخـر ایـن را میگویـم .نجـات شـما در کنـار
رفتـن اسـت ٬سـقوط شـما در قبولـی خلـق اسـت اغلب مردم هـم قبولی
آنرا دارنـد .خـدا متقـی را در ایـن دنیـا برانگیختـه کردهاسـت کـه
بگویـد :دنبـال خلقـی کـه از خـودش حـرف میزنـد نرویـد ٬چـون خلـق
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خـودش را رنـگ کـرده تـا مقصـدش را عملـی کنـد.
بیاییـد قـدری تفکـر داشتهباشـید و بـه آن یقیـن کنیـد .خـدا بایـد
کسـی را تاییـد کنـد .بشـر کـه نمیتوانـد کسـی را تایید کنـد! تایید خلق
اشـتباه ب َـود ،تاییـد بـه دسـت مـاورا َبـود ،تاییـد خلـق در ضـرر و زیـان
ب َـود ٬تاییـد بـا نـور خـدا ب َـود .پیامبـر؟ص؟ فرمـود :ماییـم عقـل ،ماییـم
نـور خـدا .پیامبـر؟ص؟ بایـد کسـی را تاییـد کنـد ،امیرالمومنیـن؟ع؟ باید
کسـی را تاییـد کنـد .خلـق ،حـق تاییـد نـدارد و باید اطاعـت کند .چون
نـور خـدا کـه پیامبـر؟ص؟ و امیرالمومنیـن؟ع؟ باشـند ،از مـاورای ایـن
شـخص اطـاع دارنـد امـا خلـق از باطـن ایـن خبـر نـدارد ٬از قلـب ایـن
اطـاع نـدارد ٬از خباثـت ایـن خبر نـدارد .همه میگفتند کـه علی جوان
اسـت و بـه درد خافـت نمیخـورد امـا ایـن پیرمـردی متدیـن و پـدر
زن رسـولاهلل اسـت و ریـش بلنـدی هـم دارد! مـردم دنبالـش رفتنـد؛
حـاال خـدا گفـت مرتـد و کافرنـد .نمیفهمیدنـد کـه ایـن ماسـک دارد
و االن مـارک اسـام زده و آنرا قبـول کردنـد .تمـام ضرباتـی کـه بـه
والیـت خـورد بـرای ایناسـت کـه مـا پیـرو تاییـدی خلـق شـدیم .چـرا
متوجـه نیسـتید؟ بایـد از خلـق ُببـری تـا اینهـا را متوجـه بشـوید .تـو
هنـوز پـی خلقـی .تـو هنوز در دنیایی .برو کنار! اگـر کنار بروید از جانب
امامزمـان؟جع؟ بـه شـما مـدد میرسـد.
ببیـن بعـد از رسـولاهلل؟ص؟ چـه کردنـد؟ در سـقیفه جمـع شـدند و
خلـق ٬خلـق را تاییـد کـرد .چـه ضرباتـی بـه دیـن زدنـد؟ تـا زمانـی کـه
امامزمـان؟جع؟ بیایـد ،ایـن ضربـات ادامـه دارد .امامحسـین؟ع؟
میگویـد مـن کشـتهی سـقیفه بنـی سـاعده هسـتم .چـرا؟ آن کـه خـدا
تاییـد نکـرده ،شـما تاییـد کردیـد و مـرا کشـتید ،زحماتهـای جـدم را
کشـتید ،زحمات پدرم را کشـتید ،مادرمان را کشـتید ،والیت را کشتید!
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چـرا میرویـد دنبـال آنهایـی کـه تاییـد نیسـتند؟!
در سـقیفه آن دو نفـر تاییـد شـدند و بعـد از آن هـم عثمـان را تاییـد
کردنـد .بعـد هـم معاویـه را تاییـد کردنـد .بعـد از معاویـه هـم یزیـد را
برانگیختنـد و او هـم حسـین مـا را کشـت! مگـر دسـت برداشـتند؟ بعـد
هـم بنـی عبـاس را تاییـد کردنـد .اصـا تاییـد کـن در عالـم یـک حزبـی
اسـت کـه خلقـی را پـس از خلقـی تاییـد میکنـد .خـدا میدانـد تمـام
ذرات خونـم مـی سـوزد؛ امـا بیشـتر از ایـن نمیتوانـم افشـا کنـم .بایـد
بسـوزم و بسـازم تـا از ایـن دنیـا بـروم .چـه کسـی اینهـا را تاییـد کـرد؟
مقدسهـا ،نمـاز شـبخوانها ،کسـانی کـه یکـی از آنهـا در ایـن زمان
نیسـت کـه پیشـانی و تمـام صورتـش پینـه بستهباشـد ٬بـس کـه خـدا
خـدا میکردنـد .امـا چـه کردنـد؟
خدا حاج شـیخ عباس تهرانی را رحمت کند .شـخصی آمد و گفت:
خـواب دیـدم کـه شـما گلخانـهای داریـد ٬عـدهای از این محلـه آمدند
و تمـام ایـن گلهـا را پایمـال کردنـد .ایشـان خیلی ناراحت شـد و گفت
تمـام زحمتهـای مـرا از بیـن میبرنـد .حـاال میخواهـم بگویـم آن
تاییـد خلـق بـود کـه تمـام گلهـای والیـت را پایمـال کـرد .چـه کسـی
حـق زهـرای مـا را پایمـال کـرد؟ چـه کسـی زهـرای مـا را کشـت؟ چـه
کسـی بچـهاش را پایمـال کـرد؟ چـه کسـی حسـین مـا را زیـر سـم اسـب
کـرد؟ ایـن ثمـرهی تاییـدی خلـق بـود! کجـا میرویـد دنبـال اینهایی
کـه تاییـد نیسـتند؟ تـو واهلل مشـابه آنهایـی مگـر اینکـه کنـار بـروی.
پیامبـر؟ص؟ فرمـود :هـر کـه زهـرا را اذیـت کنـد ،مـرا اذیـت کـرده؛
غضـب زهـرا ،غضـب مـن اسـت ،غضـب من غضـب خداسـت ٬رضایت
زهـرا رضایـت مـن اسـت؛ زهـرا بـوی بهشـت میدهـد .بـا اینهمـه
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سـفارش پیامبـر؟ص؟ ،حـاال زهـرا؟اهع؟ کتـک میخـورد .چـرا؟ میخواهد
بگویـد ای دنیـا! ای عالـم! ای انسـانها! ایـن خلیفـه اسـام اسـت؟
چـرا متوجـه نیسـتید؟ کجـا میرویـم؟ چـه کار میکنیـم؟ چـرا عزیـز من
بیـدار نمیشـویم؟ کاری نکنیـد کـه حضرتزهـرا؟اهع؟ را مثـل آنموقـع
غریـب کنیـد .بیاییـد تاییـدی رسـولاهلل؟ص؟ را قبـول کنیـد.
ُ
طنـاب گـردن امیرالمومنیـن؟ع؟ انداختنـد و چنـد نفـر هـم هـل مـی
دادنـد کـه بیـا بـا خلیفـهی اسـام بیعت کن .تـو باید با علـی؟ع؟ بیعت
کنـی نـه او بـا تـو! هیـچ یـک از ایـن مسـلمانها نفهمیـد و اعتـراض
نکـرد! فقـط حضرتزهـرا؟اهع؟ دفـاع کـرد! هیچکسـی در تمـام خلقـت
ماننـد حضرتزهـرا؟اهع؟ ٬امیرالمومنیـن؟ع؟ را نشـناخت کـه جانـش را
فدایـش کنـد .زهـرای عزیـز؟اهع؟ جانـش را نـه فـدای علـی؟ع؟ ،فـدای
امـر خـدا کـرد .امـر خـدا علیابنابیطالـب؟ع؟ اسـت.
االن چـه کسـی حمایـت از والیـت میکنـد؟ به آن کسـی کـه بخواهد
حـرف والیـت بزنـد ٬میگوینـد حـرف نـزن ،مـردم هـم قبـول میکننـد!
چـون میخواهنـد اسـام داشتهباشـند ،خـوش هـم باشـند .االن چـه
کسـی طرفـدار علـی؟ع؟ اسـت؟ اغلـب مـردم رفتهانـد .شـما نرویـد!
بغـض دشـمنان علـی؟ع؟ بایـد بـه ما تزریق شـود .تو بایـد آن چنان
بـه عقایـدت محکـم باشـی که جان بدهـی اما از بیزاری دشـمنان زهرا
دسـت برنـداری .فقـط دلـم میخواهـد تمـام حواسـتان پیـش والیـت
باشـد .ما باید جانمان را نگه داریم تا فدای والیت کنیم؛ ا گر اینطور
باشـید درسـت اسـت وگرنـه بـه درد نمیخوریـد و هیجانـی هسـتید .مـا
عقـب افتـادهی والیـت شـدهایم .متقـی میخواهـد شـما را از آن نجات
بدهـد .ا گـر بخواهیـد عقـب افتـاده نباشـید دسـت از خلـق برداریـد ،تـا
میتوانیـد کنـار برویـد و بـه اولیـای امور کاری نداشتهباشـید .هر کسـی
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ّ
محصـل
کارش را محکـم انجـام دهـد؛ کشـاورز کشـاورزیش را کنـد٬
درسـش را بخوانـد ٬کاسـب کاسـبیش را کنـد و غـش در معاملـه نکنـد
کـه همگـی باعـث ترقـی مملکـت شـوید .آنهـا خودشـان هـم ایـن را
میخواهنـد.
بیاییـد محبـوب خـدا شـوید .اگر مقصـد خدا را عملـی کنید محبوب
خـدا میشـوید .آنهـا در ایـن دنیـا آمدهانـد کـه مـا را بـه نجـات ابـدی
برسـانند ٬خودمـان دنبالشـان نمیرویـم .آیـا خانـهی امامصـادق؟ع؟
را آتـش زدنـد ،یـک نفـر از ایـن مسـلمانها اعتـراض کـرد؟ بـه حضـرت
عبـاس االن هـم ا گـر متقـی را بگیرنـد هیچکـس حمایـت نمیکنـد .مگر
جـرم امامحسـین؟ع؟ چـه بـود؟ جرمـش ایـن بـود کـه خلیفـهی وقـت
را قبـول نکـرد .امیرالمومنیـن؟ع؟ چـه جرمی داشـت؟ امام حسـن؟ع؟
چـه جرمـی داشـت؟ آنهـا جـرم تمـام خلقـت را شـفاعت میکننـد .حاال
میرونـد آنهـا را میکشـند! علـی اکبـر را چـرا کشـتند؟ علی اصغـر را چرا
کشـتند؟ قاسـم را چـرا کشـتند؟ میگوینـد چـرا کسـی را میخواهیـد کـه
مـا را نمیخواهـد؟ تقصیـر کار را بـی تقصیـر میکننـد و بـی تقصیـر را
تقصیـر کار! دلـم میخواهـد اینهـا را بفهمیـد و دنبـال کسـی نرویـد و
کنـار برویـد .مگـر میشـود گفـت؟ حرفهـای خیلـی مهمـی اسـت کـه
ا گـر بزنـم جـرم اسـت .مـن فقـط هشـدار میدهـم و تاریـخ گذشـتگان را
میگویـم .بـه تمـام آیـات قرآن ،هیچکسـی نمی تواند درد مرا شـفا دهد
مگـر رجعـت! ا گـر صدهـا میلیـارد بـه مـن بدهنـد مـی سـوزم .مـی ترسـم
بگویـم کـه چـه کسـی مـرا آتـش مـی زند .آن کسـی که دیـن را آتش می
زنـد .مـردک میگویـد اشـهد ان ّ
علیـا ولـی اهلل نگوییـد ،ایـن آدم را آتش
مـی زنـد .آخـر چـرا نگوییم؟

36

تمـام حرفهایـم ایناسـت کـه دنبـال کسـی نرویـد .بـه تمـام
آیـات قـرآن! خلقـی کـه از خـودش حـرف بزنـد از شـیطان بدتـر اسـت.
شـیطان وسوسـه میکنـد امـا ایـن مجسـم میشـود و جلویـت مـیآورد.
متقـی میخواهـد والیـت را بـه شـما تزریـق کنـد ٬امـا آنهـا میخواهنـد
خودشـان را به شـما تزریق کنند .حاال چه کسـی دنبال آنها نیسـت؟
بـه حضـرت عبـاس ا گـر بـه ایـن حرفهـا عمـل نکنیـد بـا آنها محشـور
میشـوید.
ایـن حرفهـا دیـن شـما را محکـم و والیـت شـما را اسـتوار میکنـد،
یعنـی نمیگـذارد خدشـه بـه والیـت شـما بخـورد .اصـل در تمـام
خلقـت والیـت اسـت .والیـت یعنـی دنبـال خلـق نرفتـن ٬والیـت یعنـی
مـن نداشـتن ،والیـت یعنـی مطیـع بـودن! شـاه عبدالعظیـم بـه امـام
هـادی؟ع؟ گفـت ا گـر سـیبی را از درخـت بچینـم و بگویـی نصفـش
حـرام و نصفـش حـال اسـت ،نیمـهی حـال را میخـورم و بقیـهاش را
دور میاندازم.حضـرت فرمـود عقیـدهی مـا همیـن اسـت .عبدالعظیـم
رفـت ٬حضـرت صدایـش زد و گفـت ایـن عقیـده را تـا بـه آخـر برسـان
و کنـار بـرو .کنـار رفـت و کنـار مانـد ٬نـه اینکـه از یـک جـای دیگـر سـر
دربیـاورد .او دربسـت در اختیـار امـام اسـت .حـاال زیارتـش مطابـق
زیـارت امامحسـین؟ع؟ اسـت .تـو اگـر در اختیـار امـام باشـی ،در اختیـار
کـس دیگـری نمـیروی .تمـام بـد بختـی زمـان مـا ایناسـت کـه در
اختیـار امامزمـان؟جع؟ نیسـتیم .همـهی ایـن حرفهـا خواسـت
امامزمـان؟جع؟ اسـت .کنـار رفتـن ،عبـادت اسـت؛ کنـار رفتـن،
اطاعـت اسـت؛ کنـار رفتـن ،علـی دوسـتی اسـت؛ کنـار رفتـن ،زهـرا
دوسـتی اسـت؛ کنـار رفتـن ،احـکام دوسـتی اسـت؛ کنـار رفتـن دیـن و
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والیتـت محفـوظ اسـت.
بـه تمـام آیـات قـرآن! ا گر شـما خودتـان را در اختیار خـدا و ائمه؟مهع؟
بگذاریـد ،خـدا سـلطنت جهانـی به شـما میدهد .االن اینها سـلطنت
خیالـی دارنـد .سـلطنت جهانـی یعنـی همـه جـا میتوانـی بـروی .بـه
حضـرت عبـاس! بـرزخ مـیروی ،قیامـت مـیروی ،بهشـت و آسـمان
مـیروی .تمـام جهـان در قبضـهی قـدرت تـو میآیـد .جهـان جسـم
واقعیت این جهان هماهنگ
روح
ِ
اسـت ٬شـما روح میشـوید .یعنی با ِ
میشـوید .کجایـی عزیـز مـن؟ خـدا بـه اشـیا میگویـد امـر متقـی را
اطاعـت کنیـد .مـا اینطـور نیسـتیم کـه بیاینـد امـر مـا را اطاعـت کنند.
مـا خودمـان جـزء اطاعـت کـن مردمیـم ٬چـه بهـرهای از ایـن حرفهـا
بردهایـم؟!
پـس مـا بایـد قدری اندیشـه داشتهباشـیم و اطاعت کنیـم .این قدر
دسـت و پـا ایـن طـرف و آن طـرف نزنیـد .مگـر شـما بـه دینتـان شـک
داریـد کـه هـی پیـش ایـن و آن میرویـد؟ معلـوم میشـود کـه هنـوز در
والیـت لنگـر نینداختهایـد .آخـر ،تـو کـه مـیروی حـرف والیـت را از ایـن
ً
آقـا سـؤال میکنـی او اصـا نمیدانـد والیـت چیسـت؟ این آقـا ،والیتش
دنیاسـت .ایـن ،هنـوز پایبنـد قـدری آجر و آهن و رنگ و سـیمان اسـت
کـه روی هـم بگـذارد و درونـش بـرود .ایـن آقـا اهـل دنیاسـت به والیت
مربـوط نیسـت! آنهـا شـما را گیـج میکننـد ،امـا متقـی راه را نشـانتان
میدهـد و میگویـد :بیاییـد در خانـه امامزمـان؟جع؟ برویـد تـا یـک
نظـر بـه شـما بکنـد .خـدا آقـای خوانسـاری را رحمـت کنـد .بعضـی
وقتهـا ایشـان میگفـت :امامزمـان! آقـا جـان! تـو اختیـاردار خدایـی.
به سـگ بگویی آدم شـو ،به آدم بگویی سـگ شـو ،میشـود ،بگو تقی
ً
آدم شـود .ا گـر واقعـا در خانـهی امامزمـان؟جع؟ را بزنیـد بـه شـما نظر
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میکنـد .چـرا ایـن قـدر ایـن طـرف و آن طـرف میزنیـد؟
از حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری نقـل اسـت کـه مدتـی در کربـا
تدریـس میکـردم ٬وقتـی مشـغول درس میشـدیم جـوان کفاشـی مـی
آمـد و بـه درس گـوش مـیداد .مـن از اینکـه شـخص پینـه دوزی
بـه سـر درس میآیـد قـدری ناراحـت میشـدم امـا بعـد از مدتـی بـا هـم
آشـنا شـدیم .روزی بـه او گفتـم کـه روز جمعـه بـرای ناهـار بـه منـزل مـا
تشـریف بیاوریـد! گفـت :بـه شـرط آنکـه هیچ سـختی به خـود ندهید!
ً
گفتـم :حتمـا.
روز وعـده بـه خانـه آمـدم و یـادم افتـاد کـه مـن امـروز مهمـان دارم
و چیـزی تهیـه نکـردهام و پـول خیلـی کمـی دارم .یـادم افتـاد کـه در
خانـه بیسـت و پنـج ریـال دارم کـه امانـت اسـت  ،بـا خـود گفتـم آنرا
امـروز صـرف کبـاب مـی نمایـم و تـا یـک هفتـهی دیگـر بـه آن شـخص
میرسـانم و یقیـن داشـتم کـه او هـم راضی اسـت .با پول خـودم نان و
ماسـت و سـبزی خریـدم و بـا پـول امانتـی کبـاب خریـدم.
وقتـی کفـاش بـه خانـه آمـد .دیـدم نـان و سـبزی و ماسـت میخـورد
ً
و ابـدا از کبـاب نمیخـورد! گفتـم :از کبـاب میـل کنیـد! گفـت :مگـر بنـا
نبـود بـه خـود سـختی ندهیـد؟ چـرا بـا پـول امانتـی کبـاب خریدیـد؟!
مـن یـک مرتبـه تکان شـدیدی خوردم و گفتم :یقیـن دارم که صاحب
آن امانـت راضـی بـود کـه مصـرف کنـم و بعـد بـه او بپـردازم .گفـت :از
کجـا یقیـن کردیـد کـه یـک هفتـه دیگـر زنـده هسـتید و پـول را بـه او
میرسـانید؟ مـن خیلـی خجالـت کشـیدم و از اطـاع آن کفـاش غرق در
تعجـب شـدم .جـوان بعـد از آن خداحافظـی کـرد و رفت و دیگـر او را در
کربـا ندیدم.۳
 .3مطلع انوار جلد اول ص 1۵۵
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َ ُ ٌ َ ُ
قلـب َم ْـن َیشـاء» .بیاییـد بـه سـواد و
«العلـم نـور یقذفـه اهلل فـی ِ
درس خودمـان نمـره ندهیـم ٬بـه آن کـه خـدا داده نمـره بدهیـم.
بـه ایـن کفـاش خـدا داده بـود ٬امـام بـه او نظـر کـرده بـود .بیاییـد بـه
امامزمـان؟جع؟ اتـکا کنیـد کـه نادیـده را برایتـان دیـده کنـد .بـرای
ایـن کفـاش نادیـده را دیـده کـرده بـود.
مـا هنـوز در والیـت لنگـر نینداختهایـم؛ یکـی از اهـل علـم ،خدمـت
یکـی از مراجـع کتابـی آورده بـود و بحثـی داشـت .میگفـت :اینکـه
امیرالمومنیـن؟ع؟ میفرمایـد« :أنـا الخالـق» بـا خالقیـت خـدای تبارک
و تعالـی چـه مناسـبتی دارد؟ آن مـرد بزرگـوار ٬هـر طـوری کـه بـه او
میگفـت ،قانـع نمیشـد .در ابتـدا وقتـی کـه مـن وارد مجلس شـدم آن
عالم بزرگوار بلند شـد و به اسـتقبالم آمد و مرا در بغل گرفت و بوسـید٬
دیـدم در آن مجلـس جـا افتادم و میتوانم حرف بزنم ٬بهخاطر همین
گفتـم ایشـان را بـه مـن حوالـه کـن .بـه آن شـخص گفتـم :خـدا بـه قدر
مغـز هـر کسـی والیـت بـه او داده اسـت .مـا بـه تکلیـف رسـیدهایم هنـوز
بـه بلـوغ نرسـیدهایم کـه والیتمـان کامـل باشـد ،مـا در والیـت ناقـص
هسـتیم .ایشـان خیلـی ناراحـت شـد و گفـت :نـه! گفتـم روایتـی بـرای
شـما نقـل میکنـم کـه بدانیـد مـا در والیـت کسـری داریـم :شـخصی بـه
نمـاز جماعـت آمـد امـا بـه تکبیـرة االحـرام پیامبـر؟ص؟ نرسـید و هفتـاد
شـتر داد که به ثوابش برسـد اما نشـد (البته امام جماعت آن نماز باید
پیامبـر؟ص؟ باشـد ،نـه هـر کـس! چونکـه امـام جماعـت شـروطی دارد،
شـرط اولـش ایناسـت کـه بایـد شـیعه باشـد ).امـا شـخص دیگـری بـه
چهـار رکعـت نرسـید .حضـرت رو بـه جمعیت کرد و گفت :این شـخص
ثوابـی کردهاسـت کـه ا گـر آنرا بـه ثقلیـن تقسـیم کننـد ،تمـام آنهـا
رسـتگار میشـوند .گفتنـد چـه کـردی؟ گفـت :بـه نخلسـتانها رفتـم تا
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امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ را ببینـم.
عقـل والیـت داری؟ پیامبـر؟ص؟ چـه میگویـد؟
بعـد گفتـم آیـا تـو ِ
حسـابش چیسـت؟ مگـر مـا درک والیـت داریـم؟ ا گـر بگوییـم ایـن
دنیایی که بهمنزلهی اسـتخوان خوک در دهان سـگ خورهدار اسـت
را علـی؟ع؟ خلـق کـرده ٬جسـارت بـه امیرالمومنیـن؟ع؟ کردهایـم٬
علـی؟ع؟ خلقتهایـی را خلـق میکنـد! ثقلیـن بـا یـک دیـدن علی؟ع؟
نگاه اطاعت
رستگار میشوند .حاال این نگاه ٬چه نگاهی است؟ این ِ
اسـت .آیـا اصحـاب رسـولاهلل؟ص؟ هـم که علـی؟ع؟ را میدیدنـد .این
ثـواب را میبرنـد؟ نـه! چـون عقیـده ندارند .اینها اطاعـت نمیکردند
تـا حتـی جبـت و طاغوت شـدند .اصـل دین ،اطاعت امر والیت اسـت.
ایـن همـه اهـل تسـنن پیامبـر؟ص؟ را احتـرام میکننـد؛ امـا چـون امـر
پیامبـر؟ص؟ را اطاعـت نمیکننـد ٬فایـدهای نـدارد .امـر پیامبـر؟ص؟٬
علیابنابیطالـب؟ع؟ اسـت .مـا هـم شـیعهی بـی امـر هسـتیم .ا گـر
شـیعه واقعـی باشـید ،نـه اینکـه از مـردم بهتـر باشـید ،از انبیـا هـم
بـه غیـر از پیامبـر آخرالزمـان باالتـر هسـتید .شـما بایـد تـرک ٰ
اولـی هـم
نداشتهباشـید .ببینیـد بشـر میتوانـد بـه کجـا برسـد ٬حاال چهقـدر کاه
سـر مـا مـیرود؟ دنیـا میگـذرد .خـوش بـه حال آن کسـی کـه در قیامت
جایـش خـوب باشـد .همـهی مـردم بـه غیـر از کسـانی کـه والیـت دارند
جایشـان بـد اسـت .االن چـه کسـی علـی میگویـد؟ خیلـی شـیطان
پیـشروی کردهاسـت .پیـش رفتنـش ایناسـت کـه علـی؟ع؟ را از مـا
گرفتـه و بـدل بـه مـا داده اسـت .حـاال میگوید یکی با دیـن از دنیا برود
ݑ
«کلمـه ال اله
مائکـهی آسـمان تعجـب میکننـد .امامرضـا؟ع؟ فرمـود:
اال اهلل حصنـی فمـن دخـل حصنـی امن من عذابی بشـرطها و شـروطها

41

و انـا مـن شـروطها» ،شـروط ال الـه اال اهلل ماییـم .االن چـه کسـی
ً
ائمـه؟مهع؟ را قبـول دارد؟ اصـا مـا در یـک خـط دیگـری افتادهایـم .چرا
میگویـد هـر لقمـهای کـه بـه مؤمـن بدهیـد ثـواب هفتـاد حـج و عمـره
دارد؟ آن مؤمـن ٬علـی؟ع؟ دارد .حـاال در آخرالزمـان از مؤمـن بدشـان
میآیـد!
ـردم آخرالزمـان مذمـت شـدهاند ٬مومـن سـفارش
همانقـدر کـه م ِ
شـده اسـت ،امـا کار را بـه آخـر برسـاند .یـک مرتبـه سـلیقهای نشـود.
ُ
اسـامه نرسـاند ،طلحـه و زبیـر نرسـاندند .کجـا اینطـور میشـوی؟
مـن داری و میخواهـی خلـق تامینـت کنـد! پـول نداشـتن ننـگ
َ
نیسـت ،دنبـال خلـق رفتـن ننـگ اسـت .خـدا در قیامت میگویـد «ا ْی َن
َ
الرجبیون؟»«ا ْی َـن الفقـرا؟» بیاییـد هـر چـه بخواهیـد بـه شـما بدهـم.
مـن در تمـام عمـرم مسـتقل بـودم و دسـتم را جلوی کسـی دراز نکردم،
تـا حتـی پـدرم .شـبی خـواب دیـدم کـه وسـط حیـاط هسـتم و یـک
بشـکه نـان آنجاسـت آنقـدر پایـم درد میکـرد کـه نمیتوانسـتم بروم
و از ایـن بشـکه نـان بـردارم .دو نفـر وارد شـدند و گفتنـد :فانـی! مـا از
طـرف بازرگانهـا آمدهایـم ٬هـر چـه بخواهـی برایـت فراهـم میکنیـم
تـا حتـی ماشـین سـواری! گرسـنه بـودم امـا گفتـم مـن هیـچ احتیاجـی
نـدارم .اینهـا رفتنـد و پـدرم را آوردنـد .خـدا او را بیامـرزد .گفـت:
حسـین! بابـا! تـو کـه نمـی توانی بروی یـک لقمه نان بخـوری ،اینها
کـه میگوینـد آنچـه کـه بخواهـی برایـت تهیـه میکنیـم ،چـرا قبـول
نمیکنـی؟ گفتـم پـدر جـان! من چند سـال با شـما بودم؟ گفت بیسـت
سـال ،گفتـم :آیـا بـه شـما گفتـم یـک ریـال به من بـده؟ دیـدم خجالت
کشـید .بعـد گفتـم :اگـر بخواهنـد عطایـی کننـد میگیـرم ،امـا هیـچ
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وقـت خـودم چیـزی طلـب نمیکنـم و از خـواب بیـدار شـدم .تـو صبـح
تـا شـب دسـتت جلـوی مـردم دراز اسـت .دینـت را دادهای .ایمانـت
را دادهای .کجایـی عزیـز مـن؟ وقتـی از خلـق تمنایـی داشـتید او بـه
شـما طمـع میکنـد .قانـع و راضـی بـاش و بـرو کنـار .چـرا کنـار رفتـن،
منافـع ظاهـری نـدارد .ا گـر الی مـردم
ایـن همـه مشـکل اسـت؟ چـون
ِ
باشـی منافـع داری .منافـع چشـم چرانـی و خوشـی داری ،منافـع پولـی
و عشـقی داری .از اینهـا نمیتوانیـد بگذریـد.
خـدا هشـت شـهر قـوم لـوط را بهواسـطهی عمـل جنسـی زیـر و رو
کـرد .در زمـان خافـت عمـر ،شـخصی اربـاب خـود را کشـت و ادعـا کـرد
کـه ایـن عمـل را بـا او کردهاسـت و عمـر میخواسـت حکـم اعـدام او
را بدهـد ،امیرالمومنیـن؟ع؟ فرمـود :مقتـول را خـاک کنیـد و سـه روز
بعـد قبـرش را بشـکافید .وقتـی قبـر را شـکافتند دیدنـد فقـط مقـداری
خاکسـتر آنجاسـت .حضـرت فرمـود :او را بـه قـوم لـوط ملحـق کردند!
ا گـر کسـی بـا جوانـی عمـل جنسـی کنـد ،نمیتوانـد بـا خواهـر او ازدواج
کنـد! ایـن حکـم ،فتوایـی نیسـت ،بلکـه یـک حکـم الهـی اسـت.
شـخصی بـه خانـه آقـای بروجـردی آمـده بـود و بـا گریـه سـوال میکـرد
کـه مـن مبتـا بـه ایـن مشـکل شـدهام و چنـد فرزنـد دارم و ا گـر زنـم را
طـاق بدهـم آبرویـم میریـزد .حاال چـهکار کنم؟ آقا فرمـود :زنت به تو
حـرام اسـت .در آخرالزمـان بعضـی از مـردم بـه ایـن کارهـا مبتا هسـتند
کـه میگویـد بـی دیـن از دنیـا میرونـد .این کتـاب ،کتاب تذکر اسـت و
ایـن حرفهـا بیحیا گـری نیسـت؛ بلکـه عیـن حیاسـت.حاال ا گـر شـما
نـگاه بـد نکنیـد چونکـه
جوانـان عزیـز بخواهیـد کـه مبتـا نشـوید بایـد ِ
خـدای تبـارک و تعالـی میفرمایـد :ا گـر نگاهـت بـه نامحـرم افتـاد و بـه
آسـمان نـگاه کـردی ٬تمـام مائکـهی آسـمان برایـت طلـب مغفـرت
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میکننـد و ا گـر بـه زمیـن نـگاه کـردی ٬تمـام مائکـهی زمیـن برایـت
طلـب آمـرزش میکننـد .چونکـه تـو از آن گذشـتهای! ابنملجـم نـگاه
بـه آن زن کـرد و مبتـا شـد پـس تـا میتوانیـد از نـگاه غیـر امـر پرهیـز
کنیـد .بـا ایـن حرفهـا حجـت بـه شـما تمام اسـت .به حضـرت عباس
مـن خـودم وقتـی بـه سـردابهی امامزمـان؟جع؟ رفتـم تـا دیـدم زن
و مـرد قاطـی هسـتند ،یـک ثانیـه نایسـتادم .فـورا عقـب گـرد کـردم و
بیـرون آمـدم.
َ
طـاووس پرهـای خـودش را میکنـد ٬گفـت ایـن پرهـا مـرا گرفتـار
ُ
میکنـد .تصمیـم بگیرید گناه نکنید تا گرفتار نشـوید .امامصادق؟ع؟
میفرمایـد :ای دوسـتان مـا ،شـما عضـو مـا هسـتید ا گـر گنـاه کنیـد
جـدا میشـوید .دوس ِـت آنهـا کسـی اسـت کـه کارگشـای مـردم باشـد،
سرپرسـت فقـرا باشـد .حاجـت مـردم را بـرآورده کنـد یعنـی تمـام
وجـودش خیـر باشـد .ائمهطاهریـن؟مهع؟ همیـن طـور بودنـد .سـه روز
سـه روز نمیخوردنـد و غذایشـان را بـه فقـرا مـی دادنـد .حـاال میگویـد
تـو ایـن کار را نکـن ،هـم بخـور و هم بخـوران .وقتی گناه به بشـر غلبه
میکنـد کـه سـخاوت از او گرفتـه شـود .سـخاوت شـما را از هـر بـا و
عیبـی نجـات میدهـد .خـدا در مـورد هیـچ عبادتـی نمیگویـد صفاتـی
دارم کـه منحصـر بـه خـودم اسـت .آنرا بـه کسـی میدهـم کـه سـخی
باشـد .علتـش ایناسـت کـه شـما بـه فقـرا روح میدهیـد ،میـراث خـدا
فقراسـت .اشـخاصی بودنـد در مجلسـی کـه مـا روضـهای میخوانیـم،
میآمدنـد و بـا مـا سـکونتی داشـتند .اول سـخی بودنـد و بـه شـرکت در
مجلـس امامحسـین؟ع؟ موفـق میشـدند .مجلـس حسـین؟ع؟ آن
اسـت کـه حسـین؟ع؟ را تاییـد کنـد ٬نـه خلـق را! سـخاوت کـه از آنهـا
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گرفتـه شـد ٬خـدا مجلـس حسـین؟ع؟ را هـم از دستشـان گرفـت و مـا
دیگـر آنهـا را ندیدیـم!
بـه حضـرت عبـاس آنقـدر از دنیـا سـیرم کـه ا گـر محـض بـرآوردن
حاجـت بـرادر مومـن نبـود ،دقیقـهای نمیخواسـتم در دنیـا بمانـم.
میبینـم همـهی دنیـا را فسـاد گرفتـه اسـت .اصـا فسـادخانه شـده،
هیچکسـی هـم متوجـه نیسـت .خـدای مـا شـده پـول! والیـت مـا شـده
پـول! خیالبافـی میکنـی و نقشـه میکشـی کـه اگـر بـا پولـم ایـن کار
را کنـم بهتـر اسـت ،نمیگویـی کـه آیـا خـدا و امیرالمومنیـن؟ع؟ راضـی
هسـت یـا نـه؟ کسـی کـه قانـع و راضـی اسـت هیـچ احتیاجـی بـه خلـق
نـدارد؛ امیرالمومنیـن؟ع؟ کفایتـش میکنـد ،چـون کـس دیگـری را
موثـر نمیدانـد .دوسـت امیرالمومنیـن؟ع؟ بـرکات خـرج میکنـد ،بـه
داشـتن مـال دنیـا نیسـت .وقتـی مـا والیـت را فرامـوش کردیـم خدا هم
مـا را فرامـوش میکنـد .مـن حرفـم ایناسـت کـه قانع و راضی باشـید تا
از دامـن حضرتزهـرا و امیرالمومنیـن؟امهع؟ گرفتـار دامـن خلـق نشـوید.
تمـام ایـن مـردم مبتـا هسـتند مگـر کسـانی کـه پیـرو واقعـی اهـل بیـت
باشـند! اغلـب شـما گرفتاریـد؛ یـا گرفتـار خانمتـی یـا گرفتـار پسـرت و
یـا پـدرت! امـا متقـی آزاد اسـت و مـردم را از گرفتـاری نجـات میدهـد
چـون فقـط امـر را میبینـد.
بـه دینـم نمیتوانـم حرفـم را بزنـم دلـم گرفته اسـت ٬خیلی خسـته
ام؛ میبینـم فـوج فـوج دارنـد بـه سـمت جهنـم میرونـد و هیـچ هـم
حالیشـان نیسـت .بـه متقـی میگوینـد حـرف نـزن ،شـما هـم اصـا
حمایـت نمیکنیـد چـون برایتـان خوشـی فراهـم کردهانـد .میخواهید
خـوش باشـید ،تلویزیـون و ویدیـو و ماهـواره بزنیـد ،مسـافرت برویـد٬
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بیابـان برویـد ،دور هـم بنشـینید و عشـقی صحبـت کنیـد .وقتـی بـه
کربـا رفتهبـودم ٬دیـدم بـه فاصلـه صـد متـر تـا حـرم امامحسـین؟ع؟٬
آنتـن تلویزیـون و ماهـواره زدهانـد .مـردم عـراق قبـر امامحسـین؟ع؟ را
احتـرام نکردنـد و کفـران کردنـد ٬حـاال خـدا بـه تـرس و بـا مبتایشـان
کـرد .عزیـزان مـن این مملکت ٬مملکت امامزمان؟جع؟ اسـت ٬مبادا
کفـران کنیـم و حضـرت را احتـرام نکنیـم کـه ماننـد آنهـا مبتا شـویم.
شـما باید آیندهی والیت باشـید ٬آیندهی امر امامزمان؟جع؟ باشـید٬
نـه آینـدهی دنیـا! آینـدهی والیـت حمایت از امـر ائمهطاهرین؟مهع؟ که
متقـی اسـت میکنـد  ،شـما از اهـل دنیـا حمایـت میکنیـد! بیشـترتان
مجسـمهی گمراهـی هسـتید نـه مجسـمهی هدایـت!
تمـام بدبختـی بشـر ایناسـت کـه خلـق را موثـر میدانـد ،بیاییـد
دسـت از ایـن کارهایتـان برداریـد تـا هدایـت شـوید .کجـا میرویـد
دنبـال خلـق؟ ایـن همـه کـه تکـرار میکنـم کنـار برویـد چـون هیـچ
چیـزی بدتـر از ایـن نیسـت کـه طـرف خلـق برویـد .البتـه خلقـی کـه
پیـرو امیرالمومنیـن و ائمهطاهریـن؟مهع؟ نباشـد ،آن خلق نیسـت مرگ
اسـت! واهلل بـاهلل ٬مـرگ بهتـر از آن اسـت .چونکـه تـو دینـت را در کفت
گرفتـهای و فـردای قیامـت زهـرای عزیـز؟اهع؟ بـه تـو افتخـار میکنـد
 ،افتخـار بـه شـیعه میکنـد کـه طرفـدار امیرالمومنیـن؟ع؟ اسـت٬
والیتـش را بـه خلـق نفروختـه اسـت .چـه کسـی تـوان دارد کـه والیـت
را بخـرد؟ والیـت مطابـق کل خلقـت ارزش دارد .اینهـا کـه والیتشـان
را میفروشـند ،والیتشـان مطلـق نیسـت .تمـام اینهایـی کـه دنبـال
خلـق رفتنـد ٬والیتشـان را فروختنـد و امـر خلـق را خریدنـد!
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همـه چیزمـان را بایـد بدهیـم ،دینمـان را ندهیـم! یعنـی جانمـان را
بدهیـم ،عمرمـان را بدهیـم ،مالمـان را بدهیـم امـا دینمـان را ندهیـم.
دیـن والیـت اسـت .چونکـه تمـام ایـن خلقـت در مقابـل آن نیسـتی
اسـت ٬امـا والیـت هسـتی اسـت .نبایـد دینـت را بـه خلـق بدهـی .مـن
عقیـدهام ایناسـت کـه در آخرالزمـان همـهی ما پشـت به دیـن کردیم
و رو بـه اسـام مصنوعـی و بـا آن مـا را بـازی دادهانـد .اصا ما از شـرافت
و کرامـت و عظمـت افتادهایـم و بدبخـت شـدهایم.
بشـر بایـد جهـان بیـن باشـد .یعنـی از اول بعـد از رسـولاهلل؟ص؟
بررسـی کنـد ،چـرا اهـل تسـنن اینطـور شـدند؟ چـه طـور شـد کـه
امامحسـین؟ع؟ را کشـتند؟ تمـام اینهـا پیـرو خلـق بودنـد .بیاییـد
تصمیـم بگیریـد دنبـال خلـق نرویـد .دنبـال خلـق رفتـن پشـت بـه
احـکام کـردن اسـت ٬خلـق را خوشـحال کـردی و امامزمـان؟جع؟ را
ناراحـت! آنوقـت دیگـر حضرتزهـرا و ائمـه؟مهع؟ تـو را نمـی پذیرنـد.
وقتـی امیرالمومنیـن؟ع؟ ضربـت خـورد مـردم برایـش شـیر آوردنـد.
حضـرت گفـت :حسـن جـان! در آخـر جمعیـت ٬ظـرف شـیر آن زن را
کـس دیگـری شـیر نگرفت ٬چون
بگیـر و بیـاور .همـه را رد کـرد و از هیچ ِ
میدانسـت اینهـا حسـینش را میکشـند .حـاال کـه انفاقشـان را رد
کـرد ،خودشـان هـم رد هسـتند .خـدا نکنـد آنهـا مـا را رد کننـد .کسـی
کـه دنبـال خلـق اسـت تکذیـب اسـت ٬تاییـد نیسـت .تـا میتوانیـد کنار
برویـد .ا گـر ایمـان بـه علـی و اوالدش؟مهع؟ داریـد کنـار برویـد!
مـا بایـد بـه نـدای «هـل مـن ناصـر» آنهـا پاسـخ بدهیـم .واهلل
امامزمـان؟جع؟ دارد «هـل مـن ناصـر» میگویـد ٬زهـرای عزیـز؟اهع؟ تـا
آخـر «هـل مـن ناصـر» گفـت .چهقـدر سـوار االغ شـد و رفـت کـه مهاجـر

47

و انصـار را دعـوت کنـد ٬یـک نفـر نیامـد .امـا نـگاه کنیـد وقتـی عایشـه
سـوار شـتر شـد ٬چندیـن هـزار نفـر دنبالـش رفتنـد .مـردم دنبـال باطـل
هسـتند ،نـه دنبـال حقیقـت! دنبـال هیچکسـی نرویـد عزیـزان مـن،
مگـر آن کسـی کـه آنهـا تاییـد کـرده باشـند .همیشـه همیـن طـور
بـوده اسـت ،عمـو و عموزادههـای امامرضـا؟ع؟ مخالفـش بودنـد و
جـواد االئمـه؟ع؟ را منکـر شـدند .حـاال بایـد یـک شـعبدهباز بگویـد کـه
جواداالئمـه؟ع؟ پسـر امامرضاسـت تـا اینهـا قبـول کننـد .امـام زادهها
حـرف شـعبدهباز را قبـول کردنـد امـا حـرف امامرضـا؟ع؟ را قبـول
نکردنـد! واهلل امامرضـا؟ع؟ از امامحسـین؟ع؟ غریبتـر اسـت .چـرا؟
قـوم و خویشهـای امامحسـین؟ع؟ جانشـان را فدایـش کردنـد امـا
ً
آنهـا اصـا امامرضـا؟ع؟ را قبـول نداشـتند .االن بـه حضـرت عبـاس!
متقـی هـم غریـب اسـت .ایـن همـه هـم خـدا سـفارش او را کردهاسـت.
ً
چـه کسـی اطاعـت میکنـد؟ اصـا میگوینـد حـرف هـم نـزن .چـه
روزگاری بـود و چـه روزگاری شـد و چـه روزگاری مـی شـود!
بـه غیـر از متقـی هیچکسـی در ایـن دنیـا نیامدهاسـت کـه بگویـد
بـا خـدا بـاش ٬بـا زهـرا؟اهع؟ بـاش ٬بـا امیرالمومنیـن؟ع؟ بـاش .مگـر
هـر کسـی کـه جلـو افتـاد بایـد دنبالـش برویـد؟ چـرا بـا هـم هماهنـگ
میشـوید و خلقـی را برانگیختـه میکنیـد کـه بـه آنچـه گنـاه میکنـد
شـریک باشـید؟ بـرو کنـار تـا ݑ
حجهابنالحسـن؟جع؟ تشـریف بیـاورد.
خـود امامزمـان؟جع؟ هـم کنـار اسـت .چـرا امامزمـان؟جع؟ بایـد در
جزیـرهی خضـرا بـرود؟ بایـد اینجـا باشـد و مـردم رفـت و آمـد بکننـد و
حـرف بشـنوند .مـا بیشـترمان عـاق امامزمـان؟جع؟ هسـتیم! اغلـب
مـردم در مقابـل ائمـه؟مهع؟ «مـن» دارنـد و ایسـتادگی میکننـد .گفتـم
رسـتگاری سـه چیـز اسـت« :مـن» نداشـتهباش ٬دنبـال خلـق نـرو،
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سـخی هم باش .آنوقت شـما از تمام این مردم ناجور کنار هسـتید و
بـی دیـن نمیرویـد .دیـن یعنـی ایـن! چه خبر اسـت؟ بیشـتر مـا قوهی
مجـرم و قـوهی ظالـم هسـتیم یعنـی دورش را میگیریـم و باعـث
میشـویم کـه اوج پیـدا میکنـد .وگرنـه او خـودش بـه تنهایـی کاری از
دسـتش بـر نمیآیـد .شـمایید کـه آنهـا را تاییـد میکنیـد!
یکـی از دوسـتان امامصـادق؟ع؟ رفیقـی داشـت .بـه او گفـت مـرا
پیـش امـام ببـر کـه مبـادا کارم اشـکال داشتهباشـد .چـون در دسـتگاه
بنـی امیـه کاتـب بـودم و نوشـتم هفتـاد هـزار نفـر بـه کربـا رفتنـد .مـن
در قتـل امامحسـین؟ع؟ اصـا شـرکت نکـردم .وقتـی امامصـادق؟ع؟
ایـنرا شـنید آنقـدر گریـه کـرد کـه از محاسـن مبارکـش اشـک مـی
چکیـد .حضـرت گفـت :یکـی کاتـب شـد ،یکـی شمشـیر تیـز کـرد ٬یکـی
اسـب نعـل کـرد ٬جمـع شـدید و جـد مـرا کشـتید .یعنـی تـو متصـل بـه
آنهـا هسـتی .کجـا بـه هـر مجلسـی میرویـد کـه بـه بدعتگـذار وصـل
باشـید؟ بـرو کنـار .پیامبـر؟ص؟ فرمـود :انجـام واجبـات تـرک محرمـات
انتظـار الفـرج بـه خیـر و شـر مـردم شـرکت نکـن ٬بـرو کنـار.
امامصـادق؟ع؟ فرمـود :گوشـت بدنـت کـه از حقـوق بنـی
امیـه پـرورش خـورده اسـت بایـد آب شـود .لباسـهایت هـم بـه درد
نمیخـورد .او هـم اطاعـت کـرد و بـه بیابـان رفـت و خیلـی فرسـوده
شـد .خبـر بـه حضـرت دادنـد .حضـرت گفـت بـرای برادرتـان لبـاس
ببریـد وبیاوریـدش .چـه خبـر اسـت؟ کجـا میرویـد؟ کاری هـم نکرده،
کاتـب بـوده اسـت .تـو کاری نمیکنـی ،بـه غیـر امـر راضـی هسـتی حـاال
جـزء اینهـا هسـتی .پیامبـر؟ص؟ فرمـود« :بـه عمـل هـر قومـی راضـی
باشـی ،جـز آن قـوم هسـتی» .امامسـجاد؟ع؟ میفرمایـد« :اگـر سـنگی
را دوسـت داشتهباشـی با او محشـور میشـوی» .شـما او را میخواهید
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کـه بـه رویـش مـی خندیـد .واهلل امامصـادق؟ع؟ منـع کردهاسـت.
میگویـد بـه روی دوسـت مـا بخنـد .تمـام گفتـار و کـردارت را در نظـر
آوردهاسـت .چـه خبـر اسـت؟ بیاییـد از کردههایتـان توبـه کنیـد و مثـل
تـازه مسـلمانها ٬مسـلمان شـوید و تصمیـم بگیریـد کـه هیـچ کجـا بـه
غیـر از امـر نرویـد .بایـد بنـده باشـید و امـر را اطاعـت کنیـد .مرجـع مـا،
رهبـر مـا ٬امیـد مـا ٬مقصـد مـا بایـد امامزمـان؟جع؟ باشـد .االن کـدام
یـک از مـا امـر امامزمـان؟جع؟ را اطاعـت میکنیـم؟ مـا بایـد پرچم امر
دسـتمان باشـد یعنـی واحـد بشـویم ٬نـه حـرف از خودمـان بزنیـم و نـه
دنبـال کسـی کـه حـرف از خـودش میزنـد برویـم .خـوش بـه حـال آن
آدمیکـه اینطـور اسـت.
بایـد آنقـدر پیـش برویـد کـه بـه امامزمـان و حضرتزهـرا و
امیرالمومنیـن؟مهع؟ محـرم شـوید .خلـق شـما را از اینهـا دور میکنـد
و بـه خـودش نزدیـک میکنـد ٬مگـر دنبالـش نرویـد .امامحسـین؟ع؟
جانـش بـه قـدر تمـام خلقـت مـیارزد؛ جانـش را داد ٬ا کبـر و اصغـرش
را داد ٬عبـاس و عـون و جعفـرش را داد امـا زیـر بـار یزیـد نرفـت .تـو
هـم بایـد همینطـور باشـی و زیـر بـار غیـر امـر نـروی ٬آنوقـت پیـرو
امامحسـین؟ع؟ هسـتی! شـخصیت خـودت را حفـظ کن .چـرا خودت
را بـه یـک احتـرام خلـق میفروشـی؟ او خـودش و احترامـش نابـود
شـدنی اسـت .امـا احتـرام والیـت ابـدی اسـت! میشـوی «سـلمان منـا
اهـل البیـت»! چهطـور دسـتت را میگیـرد! امـا تـو دسـتت پیـش خلـق
دراز اسـت .تـو «مـن» داری ،او هـم منـش را بـه تـو میدهـد .امـا متقـی
تـو را نجـات میدهـد .خـدا میگویـد من بـه او علـم دادم و تمام اعمال
و گفتـارش را قبـول میکنـم .کجـا تـو را تاییـد کردهاسـت کـه حـرف
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از خـودت میزنـی و میگویـی امامحسـین؟ع؟ دسـت در قلـب زینـب
نگذاشـته اسـت؟
وقتـی کـه امامحسـین؟ع؟ از حضـرت زینـب؟اهع؟ طلـب پیراهـن
کهنـه کـرد ٬زینـب؟اهع؟ غـش کـرد و افتـاد .حضـرت دسـت در قلـب
زینـب؟اهع؟ گذاشـت و تصـرف والیـی کـرد .زینـب؟اهع؟ بـه هـوش آمـد٬
امامحسـین؟ع؟ گفـت :خواهـر جـان! تـا اینجـا وعـدهی مـن بـا خـدا
بـوده امـا وعـدهی تـو ایناسـت کـه باید به شـام بـروی .در آنجـا دارند
بـه پدرمـان بـد میگوینـد؛ بایـد پرچـم معاویـه را بکنـی و پرچـم والیـت
پدرمـان علـی؟ع؟ را نصـب کنـی! گفـت :بـه دیـده منـت! زینـب؟اهع؟
یـک شـهامت جهانـی پیـدا کـرد .هر چه هسـت زینب اسـت .مـا نداریم
امکلثـوم بـا یزیـد صحبـت کـرده باشـد ٬امکلثـوم فقـط گریـه میکـرد.
چـون امـام دسـت در قلـب او نگذاشـت ٬در قلـب زینـب؟اهع؟ گذاشـت.
مگـر در مقابـل یـک امپراتـور و میـان ایـن همـه ادیـان مـی شـود حـرف
زد؟ حـاال یکدفعـه بـه یزیـد گفـت یابن الطلقا! پدر تـو آزاد کردهی جد
مـن بـوده اسـت؛ مجلـس را تـکان داد .زینـب؟اهع؟ بـا قـدرت آن دسـتی
که والیت در قلبش گذاشت ،صحبت میکرد .ای کسی که منکر این
میشـوی ،تـو هـم نـادان هسـتی و هـم نفهـم! نادانـی کـه نمیدانـی٬
ً
نفهمیکـه ایـن را میگویـی .اصـا آدم بـا ایـن حرفهایـی کـه میزنند٬
معرفـت والیـت نـداری بـرای چـه حـرف والیـت
شـوکه میشـود .تـو کـه
ِ
میزنـی؟ تـو آنقـدر نفهمیکـه بایـد تعریف خلـق را بکنی ،بـرو زنده باد
و مـرده بـادت را بگـو ٬چـه کار بـه بچههـای پیامبـر؟ص؟ داری؟
وقتـی زینـب؟اهع؟ در اربعیـن بـه کربـا آمد ،بـه برادرش خطـاب کرد:
حسـین جـان! امـر تـو را اطاعـت کـردم ٬پرچـم معاویـه را ریشـهکن و
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پرچـم پدرمـان را نصـب کـردم .امـا خواهشـی از تـو دارم ،سـراغ رقیـه
را از مـن نگیـر .وقتـی میخواسـتم بیایـم ،گفتـم رقیـه مـن جـواب
پـدرت را چـه بدهـم؟ خـدا لعنـت کنـد کسـی کـه میگویـد رقیـه دختـر
امامحسـین؟ع؟ نیسـت .رقیـه ایـن قـدر پـدر پـدر کـرد تا جـان داد .این
فرزنـد امامحسـین؟ع؟ نیسـت؟ تـف بـر شـما! جگـر مـرا آتـش میزنیـد.
ا گـر تمـام دنیـا را بـه مـن بدهنـد میسـوزم ٬ایـن آتش شـعلهور هسـت تا
امامزمـان؟جع؟ بیایـد.
اربعیـن یعنـی روز فتـح والیـت .نـه ایـن اربعینـی کـه مـا میگیریـم و
آقایـان اربعینی!
میرویـم الی زنهـا و مردهـا و میگوییـم و میخندیم.
ِ
بـرای رقیـه یـا سـکینه یـا زینـب قطـرهای اشـک ریختیـد؟ مـا خنـده
دیدیـم و اشـک ندیدیـم!
چـه خبـر اسـت؟ خودتـان را از اینهـا جـدا کردیـد و رفتیـد پـی لهـو
و لعـب! چـرا میگویـد بـی دیـن میرویـد؟ شـما دسـت از حسـین و
اوالد حسـین و پـدر حسـین؟مهع؟ برداشـتهاید .دنبـال ویدئـو و ماهـواره
و مجلسهـای عشـقی هسـتید .خودتـان را بدبخـت دنیـا وآخـرت
کردهایـد.
حضرتزهـرا؟اهع؟ در صفحـهی روزگار نـگاه میکنـد و میبینـد
ـین حقیقـی نمیگویـد .کجاییـد عزیـزان مـن؟ مگـر
هیچکـس حس ِ
اشـک چشـم زهـرا؟اهع؟ تمـام شـده؟ مگـر اشـک زینـب تمـام شـده؟ مگر
اشـک امامزمـان؟جع؟ تمـام شـده؟ همیشـه جـاری اسـت .او دارد
میگویـد« :یـا ج ّـداه! صبـح وشـام برایـت گریـه میکنـم و ا گـر اشـک
چشـمم تمـام شـود خـون گریـه میکنـم» .شـما نمیخواهـد شـب و روز
گریـه کنیـد ٬دسـت از تلویزیـون و ماهـواره برداریـد! خجالـت بکشـید
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کـه بگوییـد مـن شـیعه هسـتم .مگـر دسـت از ایـن کارهـا برداریـد و
بـرای امامحسـین؟ع؟ اشـک بریزیـد کـه ا گـر مطابـق جـن و انـس گنـاه
داشتهباشـید آمرزیدهشـود .بایـد همـه عـزادار باشـید تـا زمـان رجعـت!
یعنـی دل شـما ماننـد آتـش بـرای اینهـا بسـوزد .آن سـوختن ٬واهلل
خاموش کردن جهنم است .آن سوختن ٬واهلل غضب خدا را خاموش
میکنـد ٬آن سـوختن ٬واهلل خـدا بـه شـما پاداش میدهد ٬آن سـوختن٬
پیامبـر؟ص؟ عطـا بـه شـما میکنـد ٬آن سـوختن ٬زهـرای عزیـز؟اهع؟ شـما
را میپذیـرد ٬آن سـوختن ٬جبریـل امیـن تعظیـم بـه شـما میکنـد ٬آن
سـوختن ٬تمام اشـیا و زمین و آسـمان از شـما تشـکر میکند .چرا؟ دلت
بـرای امامحسـین و زهـرای عزیـز؟امهع؟ و بـرای مصیبتهایـی کـه در
ظاهـر بـه اینهـا رسـیده غمگیـن اسـت.
این عزای امامحسـین؟ع؟ به حیوانات هم اثر کردهاسـت .عابدی
در کـوه مناجـات میکـرد ،روزی هـم برایـش میرسـید .شـبی دیـد کـه
همـهی حیوانـات پـای کـوه جمـع میشـوند ،درنـده بـه شـکار کاری
نـدارد ٬اینهـا همـه قاطـی هسـتند ٬اشـک میریزنـد و هـو میکشـند.
حسـاب کـرد کـه امشـب شـب عاشـورا اسـت .عـزای امامحسـین؟ع؟ تا
حتـی بـه درخـت اثـر کـرده اما بـه قلب ما اثـری ندارد .حیـف از حیوان!
وقتـی امـام سـجاد؟ع؟ از دنیـا رفـت ٬شـتر حضـرت ٬سـر قبـرش رفـت
و گریـه میکـرد .امـام باقـر؟ع؟ فرمـود بیاوریـدش .بعـد از آن دوبـاره
فـرار کـرد و رفـت ٬حضـرت گفـت رهایـش کنیـد .آن قـدر سـرش را روی
قبـر امـام زد تـا جـان داد .آیـا تـو عاشـورا گریـه میکنـی یـا مـیروی پـای
تلویزیون؟ آن حیوان اسـت یا تو ؟ واهلل آن انسـان اسـت و ما حیوان!
ایـن مـردم حیـا نمیکننـد .حیـا باعـث نجـات شـما میشـود .واهلل!
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ا گـر حیـا نداشتهباشـیم ٬حیـات نداریـم .بـی حیایـی ایناسـت کـه امـر
ائمـه؟مهع؟ را اطاعـت نکنیـد و پشـت بـه اینهـا کنیـد؛ از هـر بـی حیایی
بـی حیاتـری! ُحـر حیـا داشـت کـه بـه حیـات ابـدی رسـید.
وقتـی امامحسـین؟ع؟ بـه حـر گفـت مـادرت بـه عزایـت بنشـیند ،او
گفـت حسـین جـان! چـون مادرت زهراسـت ،جوابـت را نمیدهم .من
مطابق هزار سـوار هسـتم ٬قدرتم را در مقابل تو میشـکنم و در مقابل
مـادرت سرکشـی نخواهـم کـرد .حـاال امامحسـین؟ع؟ همـهی جانـش
«هـل مـن ناصـر» اسـت ،میخواهـد بـه حـر عطـا کنـد و نجاتـش بدهد.
وقتـی امامحسـین؟ع؟ بـه آقـا ابوالفضـل گفـت یک شـب وقـت بخواه٬
میخواسـت حـر را نجـات دهد!
حـر بـا ابـن سـعد گفتگویـی کـرد و پرسـید بـا حسـین چـه میکنـی؟
گفـت :او را میکشـم و بعـد توبـه میکنـم .آنوقـت حـر بـه بهانـهی
آب دادن بـه اسـب ٬بـا پسـرانش بـه سـمت امامحسـین؟ع؟ حرکـت
کـرد .آمـد و گفـت :حسـین جـان! توبـهی مـن قبـول میشـود؟ ایـن بـا
معرفـت خدمـت امـام رفـت .اگـر اول نفهمیـد و جلـوی امـام را گرفـت،
بعـد فهمیـد کـه اشـتباه کردهاسـت .ا گـر مـا هـم بـا تمـام وجـود خدمـت
امـام برسـیم و بـه گناهـان خـود اقـرار کنیـم ،مـا را میپذیـرد .مـا هنـوز
نفهمیدهایـم کـه اشـتباه کردهایـم.
مـن از آنجـا کـه حـر نگذاشـت امامحسـین؟ع؟ برگـردد و گفـت
بایـد از امیـر اجـازه بیایـد  ،میانـهام بـا حـر خیلـی خـوب نبـود .وقتـی کـه
کربـا رفتـم تـا شـب هشـتم بـه زیـارت حـر نرفتـم .شـبی خـواب دیـدم
در نجـف هسـتم ٬امیرالمومنیـن؟ع؟ وسـط ضریـح ایسـتاده اسـت .بـه
مـن خطـاب کـرد :حسـین! چـرا نمـیروی نائـب مـا حـر را زیـارت کنـی؟
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گفتـم :آقـا جان! چشـم ،چشـم ،چشـم .ببینیـد که اینها چهقـدر آقا و
بزرگوارنـد و بـه مـا عنایـت دارنـد.
صبـح گفتـم :رفقـا! بیاییـد بـه زیـارت حـر برویـم .کفشهایـم را بـه
گردنـم انداختـم ،پابرهنه شـدم ،سـر قبر حر رفتم ،سـام کـردم ،گفتم:
ای حـر ریاحـی! تـو نیـم سـاعت جانـت را فـدای امامزمانـت کـردی،
نائـب اینهـا شـدی؟ تـو را بـه حـق آقایـت حسـین ٬از حسـین؟ع؟
بخـواه مـن هـم یـاور امامزمانـم باشـم .امسـال هـم کـه رفتـم همـان
را خواسـتم و هیـچ اضافـه نکـردم .بیـا بـا والیـت بـاش ،والیـت یـادت
میدهـد کـه چـه بخواهـی.
همیشـه وقتـی نمـاز شـب میخوانـم یـک دور تسـبیح بـه بنـی امیـه
و بنـی عبـاس و بنـی مـروان لعنـت میکنـم .یـک دور تسـبیح لعـن بـه
قتلـهی امامحسـین میکنـم ٬بـه شـمر ،بـه حرملـه ٬بـه ابـن سـعد لعنت
میکنـم .یـک دور تسـبیح بـه یزیـد و ابنزیـاد لعنـت میکنـم .یکـی
لعنـت میکنـم بـه آن کـه انگشـت امامحسـین را بریـد ٬یکـی لعنـت
میکنـم بـه مـوکان آب فـرات .یکـی میفرسـتم بـه شـریح قاضـی کـه
قتـل امامحسـین؟ع؟ را امضـا کـرد .خیلی این مردک خر بود .از دسـت
همـه ناراحتـم امـا از شـریح قاضـی خیلـی بیشـتر ناراحتـم .یکـی لعنـت
میکنـم بـه آنکـه قتـل امامحسـین؟ع؟ را فراهـم کـرد .یکـی لعنـت
میکنـم بـه آنکـه توطئـه کـرد .هـر شـب ایـن کار را بـرای خـودم واجب
میدانـم .بعـد میگویـم خدایـا مـن کـه بلـد نبـودم ٬تـو یـادم دادی.
ا گـر مـن بهشـت هـم بـروم تـو بـردهای .چـرا یـاد شـما نمیدهـد؟ شـما
محبتهایـی داریـد کـه آنهـا بایـد از دلتـان بیـرون بـرود تـا یادتـان
بدهنـد.
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ا گـر کسـی بـه ذکـر عـادت کنـد همیشـه مشـغول اسـت ،اغلـب شـما
عـادت بـه آن نداریـد .ذکـر ،بشـر را از تمـام فکـر و خیـال کنـار میبـرد.
تـا میتوانیـد ذکـر بگوییـد .امـا امیرالمومنیـن؟ع؟ میفرمایـد« :انـا ذکـر
اهلل» .ذکـر بایـد بـه امیرالمومنیـن؟ع؟ متصـل باشـد وگرنـه ِورد اسـت.
وقتـی خدمـت امامزمـان؟جع؟ رسـیدم ٬گفتـم آقـا جـان میخواهـم
یـاور شـما باشـم؛ حضـرت بـا دسـت اشـاره کـرد و فرمـود صلـوات
بفرسـت ٬از آن زمـان هـر روز صبـح بـرای خـودم یـک برنامـهی صلوات
دارم .یـک دور تسـبیح بـرای سـامتی امامزمـان؟جع؟ و یاورانـش
میفرسـتم .یـک دور میفرسـتم بـه روح چهاردهمعصـوم؟مهع؟ .یکـی
هـم میفرسـتم بـه روح حضـرت معصومـه و مـادرش و مـادر امامزمـان
ٰ
کبـری .یکـی میفرسـتم بـه روح
و مـادر جـواد االئمـه و خدیجـه
آقاابوالفضـل .یـک دور تسـبیح صلـوات می فرسـتم برای صد و بیسـت
و چهـار هـزار پیامبـر .یکـی میفرسـتم بـه روح حـوا و آسـیه و مریـم و
فاطمـه بنـت اسـد و زینـب و ام کلثـوم و سـکینه و رقیـه و فضـه .یکـی
هـم میفرسـتم بـه روح حـاج شـیخ عبـاس تهرانـی و آقـای حائـری و
خوانسـاری و حاج مظلوم .یکی میفرسـتم به روح عقیل و مسـلم بن
عقیـل .یکـی میفرسـتم بـه روح شـهدای کربا و احد .یکی میفرسـتم
بـه روح کسـانی کـه در کربـا بودنـد و شـهید نشـدند .یکـی میفرسـتم
بـه روح سـلمان و ابـاذر و مقـداد و میثـم و قنبـر .یکـی میفرسـتم بـه
روح مالـک اشـتر .بعـد دوبـاره یکـی میفرسـتم بـه روح رسـولاهلل؟ص؟،
بـه علـی ولـیاهلل ،بـه فاطمهزهـرا؟اهع؟ ،به امـام حسـن مجتبی؟ع؟ ٬به
امامحسـین؟ع؟ .یکـی میفرسـتم بـرای دوسـتان امیرالمومنیـن؟ع؟
کـه خیـر و خیـرات ندارنـد ٬آنهـا انتظـار دارنـد.
مـن ثـواب ذکرهایـم را هدیـه میکنـم بـه روح تمـام دوسـتان
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امیرالمومنیـن؟ع؟ از زمـان آدم ابوالبشـر تـا حـاال! بشـر بایـد خودخـواه و
خودپرسـت نباشـد .مـن یـک سـام بـه امامحسـین؟ع؟ میدهـم ،بعـد
یـک دور تسـبیح صلـوات میفرسـتم ،میگویـم خدایا بـه روح آنهایی
کـه بـه گـردن مـن حـق دارنـد .آدم بایـد بـه فکـر آنهـا هـم باشـد .یـک
سـام بـه امامحسـین؟ع؟ میدهـم و میگویـم خدایـا ثوابـش بـه روح
آنهایـی کـه بـا مـن سـام و علیـک داشـتند و مردهانـد ٬حتـی کسـانی
کـه در حـق مـن بـد کردنـد! بشـر بایـد گذشـت داشتهباشـد .شـبی حالـی
پیـدا کـردم و گفتـم خدایـا آنهـا کـه بـه مـن کافـر گفتنـد ،بـد گفتنـد،
مـال مـرا خوردنـد ،همهشـان را حـال کـردم .خدایـا بـه حـق محمـد
و آل محمـد؟مهع؟ تـو هـم مـرا بیامـرز .اصـا مومـن نمیخواهـد کسـی
بهواسـطهاش گیـر باشـد یعنـی میخواهـد مـردم راحـت باشـند ٬بـه غیر
از بدعتگـذار کـه نبایـد بـه او محبـت داشتهباشـید!
عزیـزان مـن! بایـد اینطـور خودتـان را مشـغول کنیـد وگرنـه روزی
میشـود کـه پشـیمان خواهیـد شـد .میگوییـد چـرا تلویزیـون و ایـن
عروسـک بازیهـا مـا را گـول زد؟ چـرا خلـق مـا را گـول زد؟ چـرا خیالـی
شـدیم؟ چـرا در ایـن فکرهـا نیامدیـم؟ بایـد از ایـن مسـیر جـدا نشـوید.
بشـر وقتـی کار میکنـد همیشـه بایـد در فکـر باشـد که از آن فار غ شـود و
بـرود بـا خـدا و امامزمـان؟جع؟ حـرف بزنـد .مـن از اول جوانـی همیـن
طـور بـودم .ایـن کـه بـه شـما میگویـد بـی دیـن میرویـد بـه فکـر ایـن
نیسـتید کـه گوشـهای برویـد و بـا خـدا و امامزمان؟جع؟ حـرف بزنید.
همیشـه در فکـر ایـن هسـتید کـه گنـاه کنیـد .فقـط میخواهیـد فـار غ
شـوید و برویـد پـای تلویزیـون و ویدئـو و ماهـواره .بـه فکـر معصیـت و
خوشـی هسـتید .اف بـر شـما ،تـف حیـف هسـت .بـه تمـام آیـات قرآن!
همـان اوایـل خدمـت امامزمـان؟جع؟ رسـیدم ٬حضـرت فرمـود:
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فانـی! خوشـی تمـام شـد .گفتـم :آقـا جان! جدتـان هم ایـن را فرموده
اسـت امـا بـه نظـر من دو خوشـی هسـت :یکی آدم خدمـت امامزمانش
باشـد و یکـی بیتوتـه شـب .ایشـان خندیـد و تاییـد کـرد .کجـا شـما
بیتوتـه داریـد؟
امیرالمومنیـن؟ع؟ بـه نخلسـتان میرفـت کـه بـه فقـرا کمـک کنـد
امـا زمانـی را هـم بـرای بیتوتـه خـدا گذاشـته بـود .شـخصی آمـد و
گفـت زهـرا جـان! سـرت سـامت ،دیـدم علـی؟ع؟ ایسـتاده بـود و نمـاز
میخوانـد ،روی زمیـن افتـاد و از دنیـا رفـت .گفـت :او تـا صبـح چند بار
اینطـوری میشـود .شـما ای پیـروان امیرالمومنیـن؟ع؟ همیشـه باید
محکـم کار کنیـد و یـاد فقـرا هـم باشـید ،ایـن امر اسـت ٬اما بایـد در فکر
باشـید کـه فـارغ شـوید و از امـر پیـش صاحـب امـر برویـد .مثالـی بزنـم:
االن آقـای مهنـدس بـه مـن دسـتوری داده اسـت و مـن دارم در کارگاه
کار میکنـم امـا دلـم میخواهـد بـروم و کمـی پیـش مهنـدس بنشـینم.
بایـد اینطـوری باشـید .مهنـدس کل خلقـت امامزمـان؟جع؟ اسـت.
االن کـه امامزمـان؟جع؟ را نمیبینیـد یـک گوشـهای برویـد و بـا
امامزمانتـان حـرف بزنیـد .بایـد همیشـه بخواهیـد کـه فرصتـی پیـدا
کنیـد ٬گوشـهای بنشـینید و بگوییـد یـا امامزمـان! در آن فرصـت آنهـا
بـه آدم القـا میکننـد .فرصـت یعنـی بـروی کنـار و بخواهـی بفهمی .آن
فرصـت هدایـت اسـت.
بـه دینـم قسـم! مـن بعضـی وقتهـا یـک گوشـهای مـیروم و فکـر
میکنـم .میخواهـم عظمـت یـک امامزمـان گفتـن ٬عظمـت یـک
علـی گفتـن ٬عظمـت یـک زهـرا گفتـن را معلوم کنـم( .اینکـه میگوید
نیـم سـاعت فکـر بهتـر از هفتـاد سـال عبـادت اسـت ،یعنـی ایـن!) یـک
خـدا و یـک یـا علـی میگویـم .بعـد میگویـم خدایـا ا گـر آنچـه را کـه بـه
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امامزمـان؟جع؟ دادهای یعنـی اختیـار تمـام خلقـت را بـه من بدهی و
اسـم خـودت را از مـن بگیـری تـو جفـا کـن نیسـتی ٬اما به من جفا شـده
اسـت ،همـه را میدهـم و یـک خـدا میگویـم .یعنـی تمـام خلقـت را
فـدای اسـم تـو میکنـم .همـه عالـم را بایـد فـدای اسـم علـی؟ع؟ کـرد.
ا گـر بشـر اینطـور باشـد بـه آش و پلـو گول نمیخـورد و زنده بـاد و مرده
بـاد نمیگویـد.
ا گـر لذتـش را ببریـد میفهمیـد چـه میگویـم! یـک خـدا گفتـن ،یک
امامزمـان ٬یـک زهـرا گفتـن ٬لـذت تمـام عالـم را در همـهی وجـود و
ذرات خـون شـما مـیآورد .امـا بایـد فـار غ شـوید و دنیـا و اهلـش را کنـار
بگذاریـد .ایناسـت آن کنـار رفتـن و بـا امامزمـان؟جع؟ حـرف زدن!
نـه اینکـه خانـه و ماشـین مـدل بـاال بخواهـی! خجالـت بکـش!
انسـان نبایـد چیـزی از امامزمانـش بخواهـد کـه نابـود میشـود.
چـرا امامزمـان؟جع؟ را نمیبینیـد؟ فکرتـان کوتـاه اسـت .آن کـه
میخواهیـد بپرسـید کوتـاه اسـت.
بایـد دسـت از ایـن کارهایتـان برداریـد تـا بیتوتـه بـه قلـب شـما نـور
بدهـد .چـرا بـا خـدا حـرف زدن ایـن قـدر خـوب اسـت؟ یقیـن داریـد کـه
خـدا و امامزمـان؟جع؟ هسـت .امـا مـردم یقیـن ندارنـد کـه بـا آنهـا
حـرف نمیزننـد .وقتـی خـدا و امامزمـان؟جع؟ را دیـدی و فهمیـدی
کـه از اعمـال تـو مطلـع هسـتند جلویشـان گنـاه نمیکنـی .مـا بـه
امامزمانمـان یقیـن نداریـم و پشـت کردهایـم .همـه از خـدا و والیـت
کنـار رفتنـد .بیاییـد همیشـه بـا خـدا حـرف بزنیـد ،خـدا خیلـی خوشـش
میآیـد .واهلل خـدا غریـب اسـت! هـر طـوری هـم کـه بـا خـدا حـرف
بزنیـد ،قبـول میکنـد .مگـر آن چوپـان نبـود کـه بـا خـدا عشـق میکرد؟
میگفـت ای خـدا سـوار االغـت شـو بیـا اینجـا بـه مـا یـک سـری بـزن،
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ا گـر کفشـت هـم پـاره اسـت مـن مـیدوزم ،سـرت را هـم شـانه میکنـم،
اینجـا نهـری اسـت کـه ا گـر میخواهـی میتوانـی خـودت را بشـوری.
حـاال موسـی رد میشـد گفـت :بـا چـه کسـی هسـتی؟ بـا خـدا .گفـت تـو
کافـر شـدی ،خـدا کـه خـر نـدارد ،خـدا کـه کفـش نـدارد ،خـدا کـه چـرک
نیست .گفت ای موسی زبانم دوختی ،از پشیمانی تو جانم سوختی.
خـدا خطـاب کـرد :یـا موسـی ایـن داشـت بـا مـن عشـق میکـرد ،چـرا او
را از مـن جـدا کـردی؟ بـرو رضایتـش را حاصـل کـن وگرنـه از درجـهی
پیامبـری میاندازمـت .شـما هـم بـا خـدا عشـق بکنیـد .خـدا لـب هـای
بـه ایـن قشـنگی را بـه شـما داده کـه بـا او حـرف بزنیـد.
آدم بایـد بـا پـدر حقیقـی اش الل بـازی نکنـد ،نجـوا کنـد .مـا
نفهمیدهایـم حاجتـی کـه داریـم ائمـه؟مهع؟ بایـد اصـاح کننـد .مـن در
کارگاه مهمـی اسـتاد بـودم و میخواسـتم مسـتقل شـوم ،امـا صاحـب
آنجـا مـرا رهـا ،نمیکـرد .پیـش امامرضـا؟ع؟ رفتـم و گفتـم آقاجـان
ایـن خیلـی قلـدر اسـت ٬کمکـم کـن .در عالـم رویـا آقـا ،یـک دوکچـه به
مـن داد .فهمیـدم کـه حضـرت ْ
سـر رشـتهی کار را بـه دسـتم داد .بعـد
به آن شـخص غلبه کردم و مسـتقل شـدم .بیایید در خانهی اینها!
در خانـهی چـه کسـی میروید؟چـرا پـی خلـق میرویـد کـه دیـن و
دنیایتـان را ببـرد؟ بـرو در خانـهی امامزمـان؟جع؟ کـه حاجتـت را
بـرآورده کنـد .آنهـا هـم دنیایـت را درسـت میکننـد و هـم آخرتـت را!
آنهـا حبیـب و عزیـز خـدا هسـتند.
ّ
عارفـی کـه اهـل مشـهد اسـت برایـم نقـل کـرد کـه بـه یکـی از خـدام
امامرضـا؟ع؟ گفتـم :چنـد سـال اسـت کـه اینجـا هسـتی؟ گفـت :سـی
سـال .گفتـم :چیـز عجیبـی دیـده ای کـه برایمـان تعریـف کنـی؟ گفـت
یکروز صبح برف زیادی میآمد .ما دیدیم سـگ پیری که میلنگید
بـه اینجـا آمـد ٬رو بـه گنبـد امامرضا؟ع؟ میکرد و هو میکشـید .بعد از
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سـاعتی دیدم شـخصی با ماشـین مدل باالیی آمد و پتویی روی سـگ
انداخـت کـه آنرا ببـرد .از او پرسـیدم چـه شـده اسـت؟ گفـت :مـا چنـد
سـال پیـش ٬در طرقبـه خانـه ای داشـتیم کـه اطرافـش بیابـان بـود٬
ایـن حیـوان را بـرای پاسـبانی از چوپانـی خریدیـم .چندسـالی گذشـت
و اطـراف مـا خانـه سـاختند و سـگ هـم دیگـر پیـر شـد .زنـم گفـت ایـن
دیگـر بـهدرد نمیخ َ
ـورد ٬سـگ را بـه بیابانـی بـردم و رهایـش کـردم.
وقتـی کـه خوابیـدم امامرضـا؟ع؟ در خـواب بـه مـن گفت :ایـن حیوان
را تـا زمانـی کـه بـه دردت میخـورد نگـه داشـتی؟ چـرا رهایـش کردی؟
بیـدار شـدم و توجهـی نکـردم گفتـم در فکـر آن بـودم کـه ایـن خـواب را
دیـدم .تـا دوبـاره خوابیـدم ٬حضرت گفت بلند شـو! در خانه من آمده٬
شـک نکـن ٬بیـا ببرش .حیـوان به در خانهی امامرضـا؟ع؟ میرود ٬ما
در خانـهی خلـق میرویـم! آن بهتـر اسـت یـا مـا؟
ائمـه؟مهع؟ زمانـی حاجـت مـا را بـر آورده میکننـد کـه ما آنهـا را زنده
بدانیـم .شـخصی بـا مـا رفیـق بـود کـه همسـرش بـه خاطـر انفجـار زود
پـز ٬مـژه هـا و ابروهـا و قسـمتی از صورتـش سـوخته بـود .دکتـر گفتـه
بـود کـه بایـد بـا عمـل جراحـی ٬گوشـت پایـش را بـه صورتـش پیونـد
بزنیـم .آن زن بـه شـوهرش گفـت در ایـن چنـد سـال کـه همسـر تـو
هسـتم آیـا از تـو خواهشـی کـردهام؟ االن از تـو خواهـش میکنـم پیـش
حـاج حسـین بـروی کـه بـه مـن دعـا کنـد .وقتـی ایـن را بـه مـن گفـت٬
خیلـی ناراحـت شـدم کـه ایـن زن نامـوس اوسـت .شـب گفتـم خدایـا
مـن نـه ایـن را میشناسـم و نـه قـوم خویشـمان اسـت ٬امـا اینطـور از
مـن خواهـش کردهاسـت ٬توسـلی بـه حضـرت فاطمـه زهـرا و حضـرت
زینـب؟امهع؟ پیدا کـردم .چندیـن بـار گفتـم :زهـرا جـان بـه حـق زینـب
دختـرت ٬زینـب جـان بـه حـق مـادرت زهـرا ٬این را شـفا بدهیـد! روضه
ای خوانـدم و اشـکی ریختـم .فـردای آن روز آن شـخص آمـد و گفـت
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حـاج حسـین! زنـم خـوب شـد .پرسـیدم چهطـور شـد؟ گفـت دیشـب
خیلـی صورتـش میسـوخت ٬هـر دو گریـه میکردیـم تـا اینکـه خوابش
بـرد .مـن هـم بـه اتـاق دیگـری رفتـم و خوابیدم .نصف شـب مـرا بیدار
کـرد و گفـت ببیـن مـن خـوب شـدم .نگاهـی کـردم و دیـدم ابروهـا و
مژههایـش درآمـده و صورتـش هـم خـوب شـده اسـت .گفـت دیـدم در
خانـه بـاز شـد و دو خانـم مجللـه آمدنـد ٬یکـی حضرتزهـرا؟اهع؟ اسـت
و دیگـری حضـرت زینـب؟اهع؟! گفتنـد خانـم چهطـور شـدی؟ قضایـا
را گفتـم .گفتنـد بـه حـاج حسـین گفتـی دعـا کنـد؟ گفتـم بلـه .گفتنـد
بگـو بیایـد .مـن یکدفعـه دیدم حاج حسـین عقب اتاق اسـت .گفتند
همینطـور کـه دعـا کـردی دعـا کـن .ایشـان گفـت زهـرا جـان بـه حـق
زینـب دختـرت ٬زینـب جـان بـه حـق مـادرت زهـرا ایـن خانـم را شـفا
بدهیـد؛ اینهـا گفتنـد الهـی آمیـن و صـورت مـن خـوب شـد .پـس بایـد
بدانیـد کـه اینهـا زنـده هسـتند یعنـی بدانیـم امامرضا؟ع؟ زنده اسـت
و میشـنود ٬حضرتزهـرا؟اهع؟ زنـده اسـت و میشـنود .اگـر عقیـدهات
ایـن باشـد حاجتـت را بـرآورده میکننـد.
پـس انشـاءاهلل گاهگـداری بـا امامزمانتـان حـرف بزنیـد.
امامزمـان؟جع؟ شـما را راهنمایـی و کمـک میکنـد امـا منیـت و
سـواد خودتـان را بیندازیـد دور  ،خلـق را نبینیـد ،فقـط او را ببینیـد.
دربـارهی خـدا و والیـت محتـاج بـاش ٬در مقابـل خلـق غنـی بـاش.
امامصـادق؟ع؟ میفرمایـد :دوسـتان مـا امـر بـه کـف ندارنـد یعنـی
میگویـد ا گـر دسـتش را جلـوی کسـی دراز کـرد ایـن دوسـت مـا نیسـت.
شـما بایـد در مقابـل والیـت صغیـر باشـید« .یـا لطیـف ارحـم عبـدک
الضعیـف الذلیـل» .آنوقـت امامزمـان؟جع؟ دسـتت را میگیـرد و
دیگـر محتـاج خلـق نیسـتی!
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من دائم با خدا و امامزمان؟جع؟ حرف میزنم:
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا شــکر کــه خــودت را بــه مــا دادی ٬خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا
شــکر کــه والیــت بــه مــا دادی ٬خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا شــکر کــه طرفــدار ظالــم
نیســتیم .خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا بــه عــدد جانــداری کــه از اول خلقــت آمــده
تــو را شــکر ٬بــه عــدد آنچــه کــه نفــس کشــیدند تــو را شــکر ٬بــه عــدد
برگهایــی کــه بــه درختــان روییــده و ریختــه تــو را شــکر ٬بــه عــدد
بارانهــا و شــبنمهایی کــه از اول چکیــده تــو را شــکر ٬بــه عــدد تمــام
ریــگ هــای بیابــان تــو را شــکر ٬بــه عــدد تمــام ســتارههای آســمان تــو را
شــکر؛ بعــد میگویــم تمــام اینهــا عــدد اســت ٬بــی عــدد تــو را شــکر! آیــا
شــکر تــو را کــردم؟ نــه واهلل! شــکر رفقایــم را هــم نکــردم .مــا بایــد دائــم
الشــکر باشــیم؛ دائــم الفکــر ،دائــم الشــکر اســت.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا عاقبتمــان را بخیــر کــن .عاقبــت بــه خیــری ایناســت
کــه مــا را بــا والی امیرالمومنیــن؟ع؟ از ایــن دنیــا ببــری کــه ما در محشــر
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ســر افــراز باشــیم تــا ائمــه؟مهع؟ بگوینــد ایــن دوســت مادرمــان زهراســت
و مــا را بپذیرنــد.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا ما را با خودت آشنا کن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا شناخت خودت ٬والیت و متقی را به ما عنایت کن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا هــر محبتــی در دل مــا هســت پاکســازی کــن ٬محبــت
خــودت و چهاردهمعصــوم؟مهع؟ و کســانی کــه پیــرو اینهــا هســتند را
جایگزینــش کــن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا را از خــودت جــدا نکــن از والیــت هــم جــدا نشــویم،
والیــت را تــا بــه آخــر برســانیم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا ما پشت و پناهی به غیر از تو نداریم ٬ما را نگهدار.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا تــو را بــه حــق امیرالمومنیــن؟ع؟ مــا را در دنیــا و آخــرت
از علــی؟ع؟ و زهــرا جــدا نکــن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا آنهایــی کــه از تــو دورنــد از مــا دور کــن ،آنهایــی کــه
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بــه تــو نزدیکنــد بــه مــا نزدیــک کــن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا بــه حــق زهــرای عزیــز؟اهع؟ مــا طــرف هیچکســی نرویــم٬
ُ
فقــط طــرف تــو و امامزمــان؟جع؟ باشــیم ،خدایــا مثــل اســامه نشــویم
کــه تمــام عمــر خــودش را تلــف کــرد و طــرف آن دو نفــر رفــت.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا زورمــان بــه شــیطان نمــی رســد تــو شــیطان را از مــا
دور کــن .خدایــا دیــن مــا طعمــهی شــیطان نشــود.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا بــه حــق محمــد و آل محمــد؟مهع؟ مــا را در ایــن
دنیــا و آن دنیــا ســرافراز کــن .ســرافرازی مــا ایناســت کــه محبــت
امیرالمومنین؟ع؟داشته باشــیم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا را تســلیم اهــل بیــت؟مهع؟ قــرار بــده .مــا بنده باشــیم،
بندگــی کنیــم .بنــده امــر موالیــش را اطاعــت میکنــد .مــا هــم امــر تــو و
امیرالمومنیــن؟ع؟ را اطاعــت کنیــم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا قانــع و راضــی باشــیم کــه محتــاج خلــق نشــویم.
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فقــط محتــاج تــو و امــرت باشــیم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا تــو را بــه حــق امامزمــان؟جع؟ مــا خریــدار دنیا نشــویم.
خریــدار امــر تــو باشــیم .امــر تــو علیابنابیطالــب؟ع؟ اســت ،امــر تــو
امامزمــان؟جع؟ اســت .مــا امــر آنهــا را اطاعــت کنیــم ٬آنهــا هــم مــا
را دوســت داشتهباشــند .خدایــا مــا کاری نکنیــم کــه علــی؟ع؟ مــا را
دوســت نداشتهباشــد.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا عمــر مــا را بــا برکــت قــرار بــده ٬یعنــی عمرمــان بــا والیــت
امیرالمومنیــن؟ع؟ باشــد.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا عــوض نشــویم .بــه مجلــس والیــت تبصــره نزنیــم.
تــا مــی توانیــم بیاییــم و بــه آن عمــل کنیــم .چونکــه امامصــادق؟ع؟
میفرمایــد« :دور هــم جمــع مــی شــوید حــرف مــا را بزنیــد؟ مــا غبطــه بــه
آن مجلــس میخوریــم» .مثــل کســانی نباشــیم کــه مجلــس میگیرنــد
و کــس دیگــری را تاییــد میکننــد.
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خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا را در قیامــت رســوا نکــن .خدایــا مــا را طرفــدار
بدعتگــذار قــرار نــده.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا خجالــت والیــت را قســمت مــا نکــن .مــا اگــر والیــت
نداشتهباشــیم خجــل زدهایــم .مــا عضــو ائمــه؟مهع؟ باشــیم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا بــه مــا توفیــق بــده افشــای والیــت کنیــم نــه افشــای
خلــق.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا ظهور امامزمان؟جع؟ را نزدیک بفرما.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا بیــن مــا و امامزمــان؟جع؟ وســاطت کــن ٬مــا از
کردههایمــان پشــیمانیم ٬او مــا را قبــول کنــد .مــا را از یاورانــش قــرار
بــده ٬مــا یــاور خلــق نباشــیم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا شناســایی امامزمــان؟جع؟ را بــه مــا عطــا کــن کــه مــا
بــه مــرگ جاهلیــت نمیریــم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا متابعــت امــر امامزمــان؟جع؟ را بکنیــم ،نــه
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متابعــت زمــان را!
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا را موفــق بــه گنــاه نکــن ٬موفــق بــه رحمــت خــودت
بکــن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا بــه حــق امامزمــان؟جع؟ مــا را محبــوب
حضرتزهــرا؟اهع؟ قــرار بــده و کاری کــن حضرتزهــرا؟اهع؟ بــه مــا راه
بدهــد و مــا محرمــش باشــیم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا صــادرات مــا امــر باشــد صــادرات مــا یاعلــی و یاحســین و
یــا متقــی باشــد ٬نــه یــا خلــق!
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا فقــط زبــان مــا علــی نگویــد ،قلــب مــا هــم مثــل متقــی،
علــی بگویــد.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا کمکمــان کــن کــه دائــم یــاد امامحســین؟ع؟ و بچــه
هایــش باشــیم چــون امامحســین؟ع؟ فرمــود :قبــر مــن در دل دوســتان
مــن اســت.
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خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا دیــن مــا را کامــل کــن .دیــن تولــی وتبراســت ٬دین حب
و بغــض اســت ٬آنوقــت هــم نجــات پیــدا میکنیــم و هــم نجــات
دهنــده میشــویم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا بیتوته شب و لذت آن را نصیبمان کن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا در دل مــا ٬در فکــر مــا ٬در کار مــا ٬در گلولههــای خــون
مــا علــی؟ع؟ باشــد چیــز دیگــری نباشــد.

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا را از هـ ٰ
ـوی و هــوس وبدعتگــذار و اهــل دنیــا نجــات
بــده ٬چــون اهــل دنیــا خائــن هســتند.

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا بــه حــق پنــج تــن ســخاوت را بــه مــا تزریــق کــن کــه تــو
صفــات خــودت را بــه مــا بدهــی ،مــا صفــات تــورا میخواهیــم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا کمکمــان کــن از ایــن مــال دنیایــی کــه بــه مــا دادهای
خریــداری آخــرت کنیــم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا محبــت مــرا در دل همســرم و محبــت اورا در دل مــن
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زیــاد کــن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا نسل ما را پیرو علی؟ع؟ قرار بده نه پیرو خلق!
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا جــان مــا را بــا والیــت ســالم و بــدن ســالم بگیــر و مــا در
بســتر نیفتیــم.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا دنیا و آخرتمان را کفایت کن.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدایا مــا داریــم در ایــن دنیــا «هــل ِمــن ناصــر» میگوییــم٬
ایــن جوانــان عزیــز بــه «هــل ِمــن ناصــر» پاســخ بدهنــد.
اصــا درخواســت مــا از آنهــا نبایــد درخواســت دنیایــی باشــد .وقتــی زیر

ّقبــهی امامحســین؟ع؟ رفتــم گفتــم آقــا جــان! مــن چنــد درخواســت
دارم اول اینکــه اجــازه بــه مــن بدهــی کمــی پــدرت علــی؟ع؟ و مــادرت
زهــرای عزیــز؟اهع؟ را افشــا کنــم .چهقــدر بــه ایــن مظلومــه ظلــم شــد!
یکــی هــم گفتــم خجالــت میکشــم کــه بگویــم در موقــع جــان دادن
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بیاییــد ،امــا درخواســت میکنــم بــا محبــت شــما از دنیــا بــروم .حــاال تــو
از امــام چــه چیــزی میخواهــی؟ دنیــا میگــذرد .هیچکــس نیامــده در
ایــن دنیــا کــه بمانــد .بایــد برویــم و تــا ابــد آنجــا باشــیم!
ایــن حرفهــا در گــردش دنیــا میمانــد تــا زمــان رجعــت! بایــد
اینهــا را در خودتــان پیــاده کنیــد آنوقــت همیشــه در حــال نجــوا
هســتید .هیچکــس بــه غیــر از متقــی ایــن حرفهــا را نگفتــه اســت٬
خــدا میدانــد ا گــر عمــل نکنیــد روزی میآیــد کــه پشــیمان میشــوید.
خودتــان را محفــوظ نگــه داریــد تــا انشــاءاهلل امامزمــان؟جع؟ بیایــد.
عهــد و پیمــان کنیــد بــا امیرالمومنیــن و امامزمــان؟امهع؟ کــه مــا دســت
بــر نمیداریــم ٬کمکمــان کــن!

ݘ
آســوده خاطــرم کــه در دامــن تــوام
دامــن نبینــم کــه در دامنــش روم
دامــن به غیــر دامن تو بی محتوا بود
دامان توست که اتصال به ماورا بود
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شــایان ذکــر اســت مبلغــی را کــه بــر پیشــانی ایــن مکتــوب نشــاندهایم تنهــا ،هدیــهای اســت از
ســوی شــما عزیــزان تــا در امــور مــادی آن ،همدســت و همداســتانمان بــوده باشــید وگرنــه شــأن
و جایــگاه معنــوی ایــن ُدرواژههــای نــاب والیــی و رهنمودهــای الهــی ،برتــر از آن اســت کــه بتــوان
بهایــی بــرای آن منظــور داشــت.
هدیه ۵۰۰۰ :تومان

