مطال ــب ای ــن گفت ــار؛ برگرفتـ ـهی
بخش ــی از زحم ــات بس ــیار یک ــی از
عرفــای بــزرگ شــیعه اســت .إن شــااهلل
ق ــدر دان حقای ــق ارزش ــمندی ک ــه در
اختیارمــان قــرار گرفتــه اســت باشــیم.

رسول ا کرم ؟ص؟ فرمودند:
« ای علــی! بــه راســتی خداونــد تــو و دوســتان تــو را
دوســت دارد و همانــا فرشــتگان بــرای شــیعیان تــو و
ـتان شــیعیانت اســتغفار میکننــد .هنگامــی کــه
دوسـ ِ
قیامــت فــرا رســد نــدا کننــدهای فریــاد بــرآورد :دوســتان
علــی کجــا هســتند!؟
گروهــی از صالحیــن بپــا خیزنــد ،بــه آنهــا گفتــه شــود:
هــر کــه را میخواهیــد دســتش را بگیریــد و وارد بهشــت
کنیــد و همانــا هــر یــک از آنهــا هــزار نفــر را از آتــش نجــات
دهــد.
ســپس نــدا کننــده فریــاد بــرآورد :بقیـهی دوســتان علــی
کجا هســتند؟
پــس گروهــی کــه میانــهرو بودنــد برمیخیزنــد ،بــه
آنهــا گفتــهمیشــود :هــر آنچــه کــه میخواهیــد از خــدا
خواهــش کنیــد ،پــس بــه هــر کــدام از آنهــا ،آنچــه را کــه
درخواســت کنــد عطــا نماینــد.
ســپس نــدا کننــده صــدا زنــد :بقیــه دوســتان علــی کجــا
هســتند؟
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گروهی که گنهکارند و به خود ظلم کردهاند برمیخیزند.
آنوقــت گفتــه میشــود :دشــمنان علــی کجــا
هســتند ؟ ! !
جمعیــت بســیاری برمیخیزنــد ،ســپس در مقابــل هــر
یــک از دوســتان علــی ،هــزار نفــر از دشــمنان علــی را
قــرار میدهنــد و اعمــال خــوب دشــمنان را بــه اعمــال
دوســتان علــی اضافــه میکننــد و آنهــا نجــات پیــدا
میکننــد»
بحاراألنوار،ج  ،۷ص  /۲۱۰مشارق االنوار ،ص ۱۵۵
هســتی تمــام خلقــت روی دوســتی امیرالمومنیــن؟ع؟
یگــردد .آن کســی کــه علــی؟ع؟ را قبــول نداشــته باشــد،
م 
غاصــب اســت چــون خــدا میگویــد ا گــر عبــادت انــس و
جــن کنــی و علــی را بــه الیــوم ا کملــت لکــم دینکــم قبــول
نداشــته باشــی   بــه رو بــه جهنــم میاندازمــت .پــس
عبــادت بیدوســتی علــی؟ع؟ غصــب اســت و فایــدهای
نــدارد!
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پیشگفتار
رفقاى عزیز!
ایــن کتــاب خصوصــى نیســت ،عمومــى اســت .بــه عمــوم
کســانى  کــه ایــن کتــاب را مىخواننــد ابــاغ مىکنــم .مــن آخــر
عمــرم اســت ،هیــچ مقصــدى نداشــتم و نــدارم مگــر اینکــه
پیــام حضــرت زهــرا؟اهع؟ ،پیــام امــام زمــان؟جع؟  و پیــام
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بــه شــما ابــاغ کنــم.
همانطــور کــه قــرآن ماننــد نــدارد ،کالم ائمــه طاهریــن؟مهع؟
هــم ماننــد نــدارد .مــن همیشــه کالم اینهــا را بــه شــما
گفت ـهام .ا گــر حرفــى  از اینهــا بهتــر ســراغ داریــد بــه مــن
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بگوییــد ،مــن قبــول مىکنــم ،امــا مىدانــم کــه نیســت.
وعاظ محترم! گویندگان محترم!
خطیــب نباشــید .حرفــى بزنیــد کــه بــه درد مــردم بخــورد.
حرفــى بزنیــد کــه مــردم را نجــات بدهــد .حرفــى بزنیــد کــه
موجــب هدایــت مــردم باشــد؛ نــه مثــل آن گوینــدهاى کــه ده
شــب در مســجدى ســخنرانى  کــرد ،آخـ ِـر کار ،بانــى مجلــس،
مبلــغ ناچیــزى بــه او داد .پرســید چــرا؟ جــواب داد :تــو ده
شــب روى منبــر روزنامــه خوانــدى ،حــرف خــدا و پیامبــر و
اســام نــزدى.
بــه جــاى حــرف خــدا و پیامبــر ؟ص؟ روى منبــر روزنامــه
نخوانیــد :دریــا در آمریــکا طغیــان کــرده ،طوفــان در فــان جــا
چــه کــرده...
ا گــر شــما حــرف خــدا و پیامبــر؟ص؟را نزنیــد ،منبــر را چــوب
کردهایــد .شــما بایــد چــوب را منبــر کنیــد نــه منبــر را چــوب!
چــون کــه حضرتســجاد ؟ع؟ فرمــود :یزیــد! بــروم بــاالى
چوبهــا؟!  چــون روى منبـ ِـر یزیــد حــرف خــدا و پیامبــر؟ص؟
زده نمىشــد.
شــما بایــد حــرف هــاى حضــرت زهــرا و امــام زمــان و
پیامبــر؟مهع؟ را افشــا کنیــد ،نــه اینکــه افشــا کــن نقــل و خبــر
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باشــید.
وعاظ محترم! گویندگان محترم!
ا گــر غیــر از حرفهــاى ایــن کتــاب حرفــى  بزنیــد شــما
خطیبیــد! بــه تمــام آیــات قــرآن ،ایــن کتــاب عنایــت ول ـىﷲ
االعظــم ،امیرالمؤمنیــن ،امــام المبیــن ،یعســوب الدیــن،
حجــت خــدا ،وصــى رســول اﷲ و القــاى حضــرت زهراســت
کــه امــام صــادق؟ع؟ مىفرمایــد «:مــا حجتیــم از بــراى تمــام
خلقــت ،مــادرم زهــرا ؟اهع؟حجــت اســت از بــراى مــا» .بــه تمــام
آیــات قــرآن ایــن کتــاب حجــت اســت بــراى شــما!
ا گر غیر از این حرفها را به مردم بگویید ،شما مردم را
سرگردانکردهاید.
امانـتدار باشــید .ایــن کتــاب را از ّاول تــا آخــرش بــه مــردم
بگوییــد .نــه اینکــه فقــط قســمتى از آن را بگوییــد تــا مقصــد
خودتــان را در آن پیــاده کنیــد .بدانیــد خــدا آ گاه اســت.
بدانیــد امــام زمــان؟جع؟ از مقصــد شــما خبــر دارد .بترســید
از خــدا و امــام زمــان .بــس کنیــد! ایــن کتــاب عصــارهى
روایــت و حدیــث اســت .خواهــش مىکنــم از ایــن کتــاب بــه
مــردم بگوییــد؛ بایگانــى نکنیــد.
ای کســانى  کــه ایــن کتــاب را مىخوانیــد! مبــادا چنــد
8

صفحــه بخوانیــد و بایگانــى  کنیــد .بــه دینــم قســم ا گــر اینطــور
ـام شــما و والیـ ِـت شــما بایگانــى مىشــود .آن دو
باشــد ،اسـ ِ
نفــر اسالمشــان بایگانــى شــد .حــرف امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را
کنــار گذاشــتند ،حــرف خودشــان را زدنــد و والیــت را بایگانــى 
کردنــد.
بــه تمــام آیــات قــرآن  ایــن کتــاب حجــت را بــر شــما تمــام
کــرده اســت .فــرداى قیامــت در پیشــگاه اقــدس الهــى 
مىگویــم خدایــا! مــن امــر زهــراى عزیــز ؟اهع؟ و امــر ولــی اهلل
االعظــم  امــام زمــان؟جع؟ را گفتــم .ایــن خطبــا حرفهــاى
دیگــرى زدنــد .خدایــا! خــودت بیــن مــا حکــم کــن.
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پیامبــر؟ص؟ فرمــود :بعــد از مــن امــت مــن  73فرقــه خواهنــد
شــد .بعضــى از مورخیــن نوشــتهاند  12فرقــه .بعــد فرمــود:
تنهــا یــک فرقــه از اینهــا ناجىانــد .بقیــه را کنــار زد.
ســؤال شــد :ناجــى  کیســت؟ فرمــود :کســانى  کــه دوازده
امــام ،چهــارده معصــوم؟مهع؟ را قبــول داشــته باشــند .مــا را
حجــت خــدا بداننــد و بداننــد کــه خــداى تبــارک و تعالــى مــا
را مدیــر عامــل خلقــت قــرار داده اســت .جــوری قــرار داده کــه
ا گــر مــا نباشــیم در هــر زمانــى ،عالــم فروریــزان مىشــود .پــس
تمــام ایــن عالمــى  کــه سرپاســت االن بــه واســطهى وجــود
مبــارک امامزمــان؟جع؟ اســت .همانطــور کــه در زمــان
امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ بــه واســطهى آن حضــرت بــود و در زمــان
هــر امامــى بــه واســطهى آن امــام.
شــما ا گــر مطیــع رســول اهلل؟ص؟ هســتید کــه پیامبــر
مىگویــد پیــروى از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بکنیــد .چــرا از خلــق
پیــروى مىکنیــد؟ پیــروى از خلــق گمراهــى اســت .پیــروى
از علــى؟ع؟ هدایــت اســت .بارهــا گفت ـهام ،آیــا کســى بهتــر از
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســراغ داریــد؟
چــه کســى خورشــید را برگردانــده؟ چــه کســى یــک نفســش
افضــل اســت از عبــادت ثقلیــن؟ چــه کســى یــک ضربــهى
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شمشــیرش از عبــادت ثقلیــن افضــل اســت؟ چــه کســى 
هنــگام مــرگ بــاالى ســر همــگان حضــور دارد؟ چــه کســى در
قبــر ســفارش شــما را بــه نکیــر و منکــر مىکنــد؟ دربــارهى چــه
کســى خــدا فرمــوده :ا گر عبــادت ثقلین بکنــى و امیرالمؤمنین
علــى ؟ع؟ را بــه «الیــوم ا کملــت لکــم دینکــم» قبــول نداشــته
باشــى بــه رو بــه جهنــم مىاندازمــت؟
ایــن همــه خداونــد دربــارهى امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســفارش
کــرده اســت؛ آیــا تــو تکذیــب مىکنــى؟! چــرا دنبــال غیــر از
علــى ؟ع؟ م ـىروى؟ مگــر عقــل نــدارى؟ تفکــر داشــته بــاش،
علــى؟ع؟ هدایــت اســت ،خلــق جنایــت اســت .اینکــه
علــى؟ع؟ را در خانــه گذاشــتند و دنبــال خلــق رفتنــد ،از
جنایتشــان بــود کــه خــدا افشایشــان کــرد و فرمــود :مرتــد و
کافرنــد .تــو دنبــال چــه کســى مــىروى؟!
بــه آنهــا گفتــه مرتــد و کافرند ،تــو هم که امــر امیرالمؤمنین
علــى؟ع؟ را قبــول نــدارى مشــابه آنهایــى .امــر فــرق
نمىکنــد ،آنهــا در آن زمــان بــوده انــد ،تــو در ایــن زمانــى.
زمــان فــرق مىکنــد ،کــم و زیــاد مىشــود ،امــا امــر فــرق
نمىکنــد ،امــر خــدا در تمــام زمانهــا وجــود مبــارک دوازده
امــام و چهــارده معصوم؟مهع؟اســت! ائمــه طاهریــن؟مهع؟
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یــک نورنــد .جــزء خلــق نیســتند .چــرا؟ هیــچ کجــا نداریــم،
نمىگویــد ا گــر حضــرت عیســى نباشــد یــا حضــرت موســى 
نباشــد یــا حضــرت ابراهیــم نباشــد تمــام خلقــت فروریــزان
مىشــود .هیــچ جــا نداریــم .مــن اغلـ ِـب کتــب را درنظــر دارم.
ا گــر شــما خبــر تــازهاى داریــد ،مــن انعــام میدهــم .مــا همـهى
 124هــزار پیامبــر را قبــول داریــم .امــا هیــچ کــدام را خداونــد
تبــارک و تعالــی نفرمــوده ،تــا حتــی حضــرت ابراهیــم را ،کــه ا گــر
نباشــد عالــم فروریــزان میشــود.
می فرماید ا گر ّ
حجت نباشد عالم فروریزان میشود.
«ان اهلل و مالئکتــه یصلــون علــی النبــی ،یــا ایهــا الذیــن
آمنــوا صلــوا علیــه و ســلموا تســلیما» خداونــد متعــال
میفرمایــد :همــهى شــما بایــد تســلیم پیامبــر؟ص؟ باشــید.
نــه تنهــا زمینیهــا کــه بــه آســمانها هــم اشــاره میشــود،
ای مالئکــه تســلیم پیامبــر؟ص؟ شــوید .حــاال همــه کــه تســلیم
شــدند ،پیامبــر؟ص؟ بــرای مــا سـ ّـنت آورده اســت .نمــاز ،روزه،
زکات و ...مــا بایــد تمــام اینهــا را بپذیریــم .حــاال کــه اینهــا
را پذیرفتــی خداونــد تبــارک و تعالــی یــک امــر دارد .دربــارهی
ّ
پیامبــر؟ص؟ میفرمایــد« :و مــا ینطــق عــن الهــوی ،ان هــو اال
وحـ ٌـی یوحــی ،علمــه شــدید القــوی» .یعنــی هرچــه میگویــد،
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از جانــب خــدا میگویــد.
همانطــور کــه میدانیــم بعــد از  124هــزار پیامبــر ،بــه
پیامبــر آخرالزمــان قــرآن نــازل شــده اســت .خــود پیامبــر؟ص؟
جســمش خیلــی مبــارک اســتّ ،امــا امــرش مبارکتــر اســت.
امـ ِـر او واجــب اســت.
حــاال کــه ذرهای دربــارهى معرفــی علــی؟ع؟ کنــدی شــد
میفرمایــد هیــچ کار نکــرده ای« .یــا ایهــا الرســول بلــغ مــا
انــزل الیــه مــن ربــک و ان لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته» یعنــی
ا گــر ایــن کار را نکــردى رســالت را ابــاغ نکــردهاى.
پــس پیامبــر؟ص؟ بــه امــر خــدا علــی؟ع؟ را معلــوم کــرده
اســت .حــاال میفرمایــد« :الیــوم ا کملــت لکــم دینکــم و
اتممــت علیکــم نعمتــی» یعنــی امــروز کامــل شــد دیــن شــما.
علــى ؟ع؟ دیــن اســت!
رســالت قبــول اســت ،محتــرم اســت .روزه ،نمــاز ،زکات
و ...احــکام اســتّ .امــا اصـ ِـل رســالت ،قبولــی والیــت اســت.
دربــارهی آنهایــی کــه قبــول نکردنــد فرمــود :مرتــد و کافرنــد.
هــر کــس میخواهــد باشــد ،ایــن عمومــی اســت ،خصوصــی
نیســت.
خداونــد متعــال میفرمایــد :هــر کــس علــی ؟ع؟ را بــه
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«الیــوم ا کملــت لکــم دینکــم» قبــول نکنــد ،بــه عـ ّـزت و جاللــم،
ا گــر بــه انــدازهی همـهى جــن و انــس عبــادت کنــد ،بــه رو بــه
جهنــم میاندازمــش .حــاال همینطــور کــه آیــهى «ان اهلل
و مالئکتــه یصلــون علــی النبــی» بــرای پیامبــر؟ص؟ نــازل شــد،
خــود امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هــم امــر دارد  .علــی؟ع؟ در جنــگ
صفیــن میفرمایــد« :انــا قــرآن الناطــق»  یعنــی کالم مــن،
قــرآن اســت.
پــس همانطــور کــه میفرمایــد بایــد تســلیم پیامبــر؟ص؟
بشــوید ،بایــد تســلیم علــی؟ع؟ بشــویم .حــاال کســی کــه
تســلیم علــی؟ع؟ اســت ،فقــط شــیعه اســت .کــس دیگــری
تســلیم علــی؟ع؟ نیســت.
از طرفــی خداونــد متعــال میفرمایــد «:مــن اعمــال ّ
متقــی
را قبــول میکنــم» .چــون ّ
متقــی تســلیم علــی؟ع؟ اســت و
همینطــور اصحــاب یمیــن ،کــه تســلیم علــی؟ع؟ هســتند.
چــون بیعلــی ،اعمــال قبــول نیســت.
حــاال همینطــور کــه خداونــد تبــارک و تعالــی از وجــود
مبــارک امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حمایــت میکنــد همینطــور االن
حمایــت از وجــود مبــارک ولــی اهلل االعظــم امــام زمــان؟جع؟
میکنــد (گرچــه بــه ظاهــر غایــب اســت امــا امــر او حاضــر اســت)
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و همینطــور از شــیعه حمایــت میکنــد.
شــیعه خیلــی مقــام دارد .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد:
ا گــر کســى شــیعهى مــا را دوســت نداشــته باشــد و بگویــد مــا
را دوســت دارد ،دروغ گفتــه اســتّ .اول بایــد شــیعهى مــا را
دوســت داشــته باشــد .همچنیــن خداوند متعــال میفرماید:
ا گــر کســی توهیــن بــه یــک شــیعه و مؤمــن کنــد ،خانـهى مــرا
خــراب کــرده اســت .پــس ا گــر شــما شــیعهى واقعــى شــدى،
هــم خــدا و هــم امــام ،شــیعه را تأییــد مىکنــد امــا شــیعهگى 
شــروط دارد کــه هــر کســى ادعــاى شــیعهگى نکنــد .شــیعه
بایــد مثــل شــاه عبدالعظیــم حســنى و اویــس باشــد ،نــه ایــن
شــرط شــیعهگى ایــن
کــه هــر کســى بگویــد مــن شــیعهام!
ِ
اســت :والیــت ،عدالــت ،ســخاوت.
امــام رضــا ؟ع؟ مىفرمایــد« :قــال اهلل تعالــى  کلمــة
الال ـهاالاهلل حصنــى فمــن دخــل حصنــى امــن مــن عذابــى،
بشــرطها و شــروطها و أنــا مــن شــروطها» یعنــى اصــل ،والیــت
اســت.
عا ِلــم برجســتهای ســؤال کــرد :اینکــه میفرمایــد :ا گــر
علــی؟ع؟ را قبــول نداشــته باشــی بــه «الیــوم ا کملــت لکــم
دینکــم» بــه رو بــه جهنــم میاندازمــت .ایــن بــه رو انداختــن،
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یعنــی چــه؟ گفتــم یعنــی آبــرو نــدارد .کســی آبــروی دنیــا و
آخــرت دارد کــه والیــت دارد .تمــام ارزش بشــر بــه والیــت
اســت.
پــس خداونــد تبــارک و تعالــی حمایــت از امیرالمؤمنین؟ع؟
میکنــد امــا بــه واســطهى علــی؟ع؟ حمایــت از شــیعه
میکنــد.
ایــن کــه چــرا اینقــدر شــیعه احتــرام پیــدا کــرده اســت،
چــون تولــی و ّ
تبــری دارد .چــون امــام صــادق؟ع؟ فرمــود:
دیــن تولــی و تبـ ّـری اســت .یعنــی بایــد از دشــمنان علــی؟ع؟
بدمــان بیایــد و از دوســتان ایشــان خوشــمان بیایــد.
روایــت صحیــح داریــم کــه ا گــر کســی پــدرت را کشــت ،ا گــر
عالقـهای بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دارد بایــد او را عفــو کنــی .هــر
چنــد پــدر تــو را کشــته باشــد.
پس معلوم میشود اصل دین تولی و ّ
تبری است.
پیامبــر؟ص؟ وقتــی میخواســت از دنیــا بــرود فرمــود :دو
چیــز بــزرگ میگــذارم :قــرآن و عتــرت .حــاال شــیعه بایــد هــم
عتــرت و هــم قــرآن را قبــول کنــدّ .امــا بعضــی گفتنــد( :حســبنا
کتــاب اهلل) یعنــی مــا فقــط کتــاب خــدا را قبــول داریــم .حــاال
میفرمایــد اینهــا مرتــد و کافرنــد.
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پــس نبایــد جــزء اینهــا باشــیم کــه مرتــد و کافــر باشــیم.
مــا بایــد طبــق فرمایــش پیامبــر؟ص؟ هــم قــرآن و هــم عتــرت را
قبــول کنیــم .چــون عتــرت و قــرآن تــوأم بــا هــم هســتند.
از آنچــه کــه روی زمیــن و آســمانها اســت ،مصــداق
ایــن فرمایــش امــام صــادق؟ع؟ نداریــم کــه میفرمایــد :ا گــر
مــا نباشــیم ،زمیــن اهلــش را فــرو میبــرد .یــا در جــاى دیگــر
مىفرمایــد :مــا ّ
حجتیــم از بــرای خلقــت ،مــادرم زهــرا؟اهع؟
ّ
حجــت اســت از بــرای همـهی مــا .خــدا هــم در حدیــث کســاء
میفرمایــد :مــن تمــام خلقــت را بــه واســطهى اینهــا خلــق
کــردم.
حــاال کار شــیعه آنقــدر بــاال میگیــرد کــه حضــرت
میفرمایــد :هــر کــس لقمـهای بــه دوســت مــا داد ثــواب حــج
واجــب و عمــره بــه حســاب او نوشــته میشــود .هــر کــس او
را یــاری کــرد مــا را یــاری کــرده ،یــا میفرمایــد :هــر کــس او را
دوســت نداشــته باشــد دروغ میگویــد کــه مــا را دوســت دارد.
همــان طــور کــه شــیعه ،امــام را قبــول میکنــد ،امــام هــم ایــن
همــه او را احتــرام میکنــد.
امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد :شــیعههایمان را در دنیــا
پخــش میکنیــم تــا بــه واســطهى آنهــا شــهرها و روســتاها
17

حفــظ شــود و بــاز میفرمایــد هم ـهى اینهــا را در روز قیامــت
زیــر ســایهی عــرش خــدا جمــع میکنیــم.
از طرفــی میفرمایــد :زیــر ســایهی دشــمنان مــا نرویــد .ا گــر
برویــد حــق بــه گــردن شــما پیــدا میکننــد ،حــق بــه گــردن
شــما ،حــق ماســت.
قبولــی عبــادت ،والیــت اســت و قبولــی والیــت ،اطاعــت
اســت .حــاال شــیعه بایــد فرمــان امــام را ببــرد .بــرای خــودش
مصــداق درســت نکنــد( .بعضــی مقدسهــا بــرای خــود
مصــداق درســت میکننــد) .شــاه عبدالعظیم حســنی خدمت
امــام هــادی؟ع؟ میرســد و عــرض میکنــد آمــدهام عقایــدم را
بگویــم .میفرمایــد بگــو عزیــزم! میگویــد واجبــات را بــه جــا
مـیآورم و تــرک محرمــات میکنــم .ا گــر شــما کــه امــام وحجــت
مــن هســتی امــر کنــی ســیبی یــا انــاری نصفــش حــال اســت
و نصفــش حــرام ،نیمــهى حاللــش را میخــورم و نیمــهى
حرامــش را دور میانــدازم .پــس از ایــن بــا همیــن عقیــده کنــار
رفــت .چــرا؟! چــون او بــه غیــر از امــام کــس دیگــری را واجــب
االطاعــة نمیبینــد .حجــت خــدا را واجــب االطاعــة میدانــد.
حــاال خــدا بــه او عظمــت میدهــد .میفرمایــد هــر کــس شــاه
عبدالعظیــم حســنی را زیــارت کنــد امــام حســین؟ع؟ را زیــارت
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کــرده چــون امــر امــام را زیــارت کرده اســت .رفقــای عزیز من هم
دلــم میخواهــد شــما اینطــور باشــید .امــر وجــود مبــارک حجــة
بــن الحســن ،امــام االنــس و الجــن؟جع؟ را اطاعــت کنیــد
تــا شــاه عبدالعظیــم حســنی بشــوید .اطاعــت یعنــی چــه؟!
اطاعــت یعنــی گنــاه نکنیــد .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد شــما
عضــو مائیــد ،هــر وقــت گنــاه کردیــد جــدا میشــوید.
خداونــد تبــارک و تعالــی میفرماید :ا گر رفیقی داشــته باشــی
کــه مــرا بــه یــاد تــو آورد و بــا او بســازی ،قصــری بــه تــو میدهــم
کــه خلــق اولیــن و آخریــن را در آن جــای دهــی .رفقــای عزیــز
بیائیــد رفیقــی بگیریــد کــه خــدا آن قصــر را بــه شــما بدهــد.
رفقــای عشــقی و خیالــی را از ســرتان بیــرون کنیــد.
رفقــای عزیــز! مــن نزدیــک بــه هشــتاد ســال دارم ،بــه مــرگ
نزدیکــم .خیلــی ّ
توجــهام بــه شــما رفقاســت .شــما کــه ایــن
کتــاب را میخوانیــد دلــم میخواهــد شــما هــم مثــل شــاه
عبدالعظیــم حســنی بشــوید.
طبــق روایــت ،شــیعهای کــه پیــرو چهــارده معصــوم؟مهع؟ شــد
خــدای تبــارک و تعالــی بــه او ِسـ َـمت میدهــد .میفرمایــد:
ا گــر شــیعهای در شــهری باشــد آن شــهر ایمــن اســت .همــان
طــوری کــه امــام رضــا؟ع؟ بــه زکریــا میفرمایــد :زکریــا در قــم
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بمــان تــا قــم بــه واســطهى تــو حفــظ شــود.
شــما ا گــر والیــت را حفــظ کردی یعنــی چهــارده معصوم؟مهع؟
را حفــظ کــردی خداونــد حفظــت میکنــد .تــو بایــد چهــارده
معصــوم؟مهع؟ را در وجــودت حفــظ کنــی.
در روایتــى  دیگــر آمــده اســت کــه شــخصى  نــزد امــام
صــادق؟ع؟ آمــد و عــرض کــرد :عربــی هســتم کــه از راه دوری
میآیــم ،خیلــی دلــم میخواهــد همیشــه خدمــت شــما برســم
چــه کنــم؟ حضــرت فرمــود :آیــا میخواهــی جمــع مــا را زیــارت
کنــی؟ آن شــخص گفــت :چــه از ایــن بهتــر! حضــرت فرمــود:
در همــان حوالــی شــخصی را پیــدا کــن کــه مــا را قبــول دارد و
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بــه «الیــوم ا کملــت لکــم دینکــم» قبــول
دارد ،بــه دیــدن او بــرو .دیــدن او ثــواب زیــارت جمــع مــا را دارد.
از مــن ســؤال شــد کــه چطــور میشــود کــه ثــواب زیــارت جمع
ـود نــور اســت .امــا مؤمــن،
را بــه او میدهنــد؟ گفتــم امــام خـ ِ
محبــت چهــارده معصــوم؟مهع؟ را دارد .مــا بــه واســطهى ایــن
ّ
محبــت اســت کــه او را زیــارت میکنیــم واال جســم کــه چنــدان
مهــم نیســت .پــس روایــت صحیــح اســت.
ٌ
چــرا پیامبــر؟ص؟ میفرمایــد ســلمان منــا اهــل البیــت؟
ّ
یعنــی شــما میتوانیــد آنقــدر ترقــی کنیــد کــه جــزو اهــل بیــت
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شــوید .پــس چــرا جــزء گنــاه میشــوید؟ چــرا جــزء بدعتگــذار
میشــوید؟ چــرا ســرپیچی میکنیــد؟ دنیــا میگــذرد.
شــما ا گــر اینجــا عضــو اینهــا شــدی ،آنجــا هــم عضــو
هســتی .بیجهــت کــه خــدا بــه ســلمان ســام نمیرســاند.
امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد شــما عضــو ماییــد ا گــر گنــاه
کنیــد جــدا میشــوید .بــه دینــم! واهلل دلــم میخواهــد شــما
همــه ســام اهلل علیــه شــوید .مــن کــه مقصــد دیگــری نــدارم.
مــن چــه احتیاجــی بــه شــما دارم؟! مــن یقیــن دارم فرمایــش
امــام ماســت ،حجــت
آقــا امــام حســن؟ع؟ درســت اســتِ ،
ماســت ،میفرمایــد :صبــح کــردم در حالــی کــه یقیــن کــردم
روزی مــرا کســی نمیخــورد و یقیــن کــردم مــردن را و ...
ِ
بیاییــد عزیــزان مــن پیــرو امــام حســن؟ع؟ شــوید .تــو ا گــر
یقیــن کنــی ،دیگــر مــال حــرام نمیخــوری .ا گــر بــه قیامــت
یقیــن کنــی ،گنــاه نمیکنــی و ایــن کارهــا را نمیکنــی.
علــم الیقیــن ،حــق الیقیــن ،یقیــن .مثــل اینکــه علــم داریــم
َ
کــه عالــم صانعــی دارد ،اعتــراف هــم میکنیــم کــه درســت
اســت .میگوییــم بــر حــق اســتّ ،امــا یقیــن نداریــم .کجــا یقیــن
نــداری؟ آن موقــع کــه گنــاه میکنــی.
از شــرایط شــیعه ایــن اســت کــه محبــت بــه دنیــا نداشــته
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باشــد .روایــت صحیــح داریــم کــه حضــرت عیســی کــه بــه
آســمان رفــت ،از او ســؤال شــد چــه آوردهای؟ گفــت :ســوزن و
نــخ .همــان جــا در آســمان چهــارم نگهــش داشــتند.
شــیعه بایــد محبــت خــدا ،قــرآن و چهــارده معصــوم؟مهع؟
را داشــته باشــد .شــیعهی واقعــی نبایــد بــه قــدر ســوزن و نــخ
محبــت داشــته باشــد ،وگرنــه بــه اوج آســمانها نمیتوانــد
برســد.
در جــای دیگــری پیامبــر؟ص؟ فرمــود :هــر کــس بــه عمــل
قومــی راضــی باشــد جــزء آن قــوم اســت .امــام ســجاد؟ع؟
میفرمایــد :هــر چیــزی را کــه دوســت داشــته باشــی بــا آن
محشــور میشــوی .ا گــر محبــت چهــارده معصــوم؟مهع؟ را داری
بــا اینهــا محشــور میشــوی .پــس مــا نبایــد محبتــی بــه غیــر از
ایــن هــا داشــته باشــیم.
ا گــر دنیــا را میخواهیــد ،بایــد بــرای آبرویتــان بخواهیــد،
خانــه و ماشــین و ...داشــته باشــید امــا ّ
محبتــش را نداشــته
باشــید .پیامبــر؟ص؟ فرمــود« :حـ ّـب الدنیــا رأس کل خطیئــه»
امــا دنیایــی کــه بــه غیــر از امــر باشــد .وقتــی محبــت نداشــته
باشــی تــا نــدای «جــاء الحــق و زهــق الباطــل» را شــنیدی
م ـیدوی .واهلل ا گــر محبــت دنیــا باشــد نمیتوانــی بگــذری!
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نفــروش بــا وجــود آن همه
همــان طــوری کــه آن شــخص صابو 
گریــه و التمــاس کــه بــرای دیــدن امــام زمــان؟جع؟ کــرد ،وقتــی
بــاران گرفــت ،نگــران صابونهایــش شــد .حضــرت فرمــود:
صابونــی! بــرو دنبــال صابونهایــت .ایــن شــخص محبــت
صابونهــا را داشــت .امــام زمــان؟جع؟ او را نمیپذیــرد.
پــس دنیــا را ا گــر میخواهیــد ،بــرای آبرویتــان بخواهیــد .امــا
امـ ِـر امــام را باالتــر بخواهیــد و منتظــر نــدا باشــید .تمــام اینهــا
مثــل امانتــی اســت در دســت شــما .امــا صاحــب امانــت ولــی
اهلل االعظــم؟جع؟ اســت.
رفقــای عزیــز اینقــدر ایــن در و آن در نزنیــد و خودتــان
را گرفتــار وام و قــرض نکنیــد ،اینهــا شــما را از حقیقــت بــاز
م ـیدارد .قانــع و راضــی باشــید و بــاور کنیــد کــه امورتــان
میگــذرد.
خــدا را ا گــر قبــول داریــد میفرمایــد« :و اهلل خیــر الرازقیــن».
وقتــی ایــن آیــه را میشــنوم تــف بــه روی خــودم میانــدازم کــه
خدایــا ،مگــر مــا تــو را قبــول نداشــتیم کــه قســم میخــوری؟
حــاال بــاز هــم بــاور نکردهایــم .خودمــان را مبتــا میکنیــم.
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تمام بدبختی مردم بعد از رسول اهلل؟ص؟ که گمراه
شدند این بود که علی؟ع؟ را خلق حساب کردند .شما
باید از تمام ریشههای دلت ،از تمام موهای بدنت ،از
ً
تمام هیکلت ،علی؟ع؟ را کفوا احد بدانی یعنی احدی
مثلش نیست .این هم خواست خداست ،هم خواست
حضرتزهرا و ائمهطاهرین؟مهع؟ است .اینهمه که سفارش
ٔ
امیرالمومنین؟ع؟ را اینطور
متقی شدهاست چون
میشناسد .یک نگاه در تمام خلقت میکند ،میبیند نه
فقط دنیا ،آنچه که خدا کرات دارد کسریشان بی والیتی
و هستیشان والیت است.
***
ً
ً
ما ِاسما والیت داریم نه رسما! علی خواستن مگر شوخی
است؟ علی خواستن مافوق تمام خلقت را خواستن است.
مگر علی خواستن ایناست که تو علی علی کنی؟ علی
خواستن آخرت خواستن است ،علی خواستن امر خدا را
اجرا کردن است ،علی خواستن امر رسولاهلل؟ص؟ را یقین
کردن است ،علی خواستن هل من ناصر خدا را قبولکردن
24

است ،علی خواستن نالههای حضرتزهرا؟اهع؟ را فراموش
ٔ
امیرالمومنین؟ع؟ را فراموش
نکردن است ،جسارت به
نکردناست .دائم باید توی این حرفها باشی ،آنوقت
فرصتی نداری به جای دیگر نگاهکنی.
***
شما ا گر خودت را در مقابل خدا و امامزمان؟جع؟
تقصیرکار بدانی به تمام آیات قرآن هم خدا به تو نظر میکند،
هم امامزمان؟جع؟ و هم حضرتزهرا؟اهع؟! آنوقت تمام
غم و ّ
غصهی دنیا را از دلت بیرون میبرد .روایت داریم کسی
بود که بیست سفر به مکه رفته بود .خدمت امامهادی؟ع؟
ً
آمد و حضرت تمام آنها را رد کرد و فرمود که تو اوال بیتوته
با خدا نداشتی و دیگر اینکه سخی نبودی و اینها را از
خودت میدانستی ،ایناست که تمام اینها رد است! پس
دسترنجی که از ما صادر میشود را باید از خدا بدانیم و
بگوییم که او اینکار را کمک کرد .من واهلل شبها میگویم
خدایا ا گر من بهشت بروم تو کردی ،تو این حرفها را یاد
من دادی ،نماز شب را تو یاد من دادی ،بیتوتهی شب را
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تو یاد من دادی ،کمک به فقرا را تو یاد من دادی ،پس ا گر
بهشت بروم تو کردی!
رفقای عزیز ،من شما را دوست دارم دلم می خواهد
همهی شما اینطوری باشید آنوقت می گوید:
با خدا دادگان ستیزه مکن                 که خدا داده را خدا
داده
یعنی تو افراد خدا میشوی .حاال امامصادق؟ع؟
میفرماید ا گر او را نخواهی دروغ میگویی که ما را
میخواهی ،خدا هم می گوید ا گر به او توهین کنی خانه
مرا خراب کردهای .پس شما این همه در مقابل خدا و امام
عزیز هستید ،چرا گناه میکنید؟!
***
ا گر  میخواهید از امامزمان؟جع؟ جدا نشوید باید گناه
نکنید ،به حضرت عباس همیشه شما را کمک میکند.
آنوقت گناه از تو ضعیفتر است چون خدا کمکت میکند،
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ً
تو ا گر واقعا بخواهی دینت را حفظ کنی خدای تبارک و
تعالی حفظت میکند و کمک برایت میفرستد ،حمایتکن
َ
پیدا میکنی .کس دیگری به غیر از خدا و والیت به شیطان
زور نیست .ا گر تو در پناه والیت آمدی او شیطان و گناه را از
شما دور میکند.
***
  شما باید از خطر آخرالزمان مطلع باشید .ا گر بخواهید
از این خطر حفظ باشید و دینتان محفوظ باشد و خدا و
امامزمان؟جع؟ از شما راضی باشند ،محکم پی کارتان
باشید ،اما از کارتان که فار غ شدید با این کتابها و حرفها
نجوا کنید.
ا گر از خطر آخرالزمان آ گاه باشید گناه نمیکنید .خدا حاج
میرزا ابوالفضل زاهد را رحمت کند در تفسیر قرآنش میگفت
فوتی که به آتش میکنی ازت سوال میکنند که برای چه
اینکار را کردهای؟ شما آنجا اقرار میکنی که چه کسی
دنبال من بوده که همهی کارهای مرا بررسی کردهاست؟
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ا گر شما اینطور مطلع باشید که گناه نمیکنید!
***
من چیزی که بشر را بی دین میکند به شما میگویم،
چیزی هم که شما را به اعلی درجه میرساند میگویم،
فقط از شما میخواهم عمل کنید .این امر خدا و ائمه
طاهرین؟مهع؟ است.
***
حقیقت در جو این خلقت شما را دعوت میکند ،غیر
حقیقت هم دارد شما را دعوت میکند ،شما جانم بیا گوش
بهحقیقت بده .غیر حقیقت محبت دنیاست ،حقیقت
محبت علی و اوالد علی؟مهع؟ است.
***
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علی شناختن نشانی دارد ،یکی باید سخی باشی ،یکی
باید دنبال خلق نروی ،یکی باید تسلیم امر باشی و گناه
نکنی.
   ***
من دلم میخواهد شما انسان کامل شوید ،انسان کامل
احتیاج به هیچچیز  و  هیچکجا ندارد ،فقط احتیاج به خدا
و امامزمان؟جع؟ دارد ،احتیاج به بیتوتهی شب دارد،
کدامتان بیتوتهی شب دارید؟ بیایید توبه کنید و وارد امر
والیت شوید ،نه وارد امر خلق!

***
شهوت همیشه دنبال بشر است ،نگاه برانگیختهاش
میکند .بشر تا تصفیه نشده است گناه میکند .ما باید
الحضور ولی اهلل االعظم
تصفیه بشویم .تصفیه ،دائم
ِ
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است .آن وقت گناه نمیکنید وگرنه گناه میکنید .واهلل
باهلل امامزمان؟جع؟ به من گفت این ها اهل دنیا شدهاند
اما به دنیا نمیرسند یا فرمود اینها مسموم شدهاند.
یعنی چه؟ یعنی امامزمان؟جع؟ را فراموش کردهایم .چرا
امامزمان؟جع؟ ما را تایید نمیکند و تکذیب میکند؟! ما
گناه میکنیم .ا گر تصفیه بشوید دیگر گناه تویتان نیست،
یعنی همیشه به فکر ی که مردم را هدایت کنی یا به مردم
سخاوت کنی و دائم الحضوری .ا گر دائم الحضور شدی
در حضور امامزمان؟جع؟ که دیگر گناه نمیکنی! ما دائم
الفسادیم نه دائم الحضور!
ٔ
امیرالمومنین؟ع؟
آن هفتادهزار نفر که گمراه شدند حضور
نبودند و در حضور آن دو نفر رفتند .چرا پیامبر؟ص؟ به سلمان
میگوید سلمان منا اهل البیت چون دائم الحضور بود یعنی
هم گناه نکرد و هم پیرو آن دونفر نبود .در آخرالزمان هم
میگوید ا گر یک نفر با دین از دنیا برود مالئکهی آسمان
الحضور
تعجب میکنند .عزیزان من بیایید ما هم دائم
ِ
امامزمان؟جع؟ باشیم نه دائم الفساد ،تا با دین از دنیا
برویم.
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***
محبت امام حسین؟ع؟ فرستندهی تمام خلقت است.
یعنی در هفت آسمان هر کسی که آن را ندارد ،ناقصی دارد!
یا ثاراهلل یابن ثاره ،تو ا گر محبت خون خدا را نداشته باشی
کسری داری .خدا به تمام این خلقت نظاره کرد ،به هفت
آسمان ،به تمام کرات عالم و به همه جا نظاره کرد ،به هیچ
کس نگفت که این خون من است .میگوید حسین خون
من است .پس تمام خلقت در مقابل امام حسین؟ع؟
کسری دارند ،مگر قبولی امام حسین؟ع؟ داشته باشند.
***
همانطور که صحنهی محشر پیش حضرتزهرا؟اهع؟
جمع میشود و شما را نجات میدهد ،من هم از زمان بعد
از رسولاهلل؟ص؟ جلوی چشمانم جمع شدهاست ،کشتن
امامحسین جلوی چشم من است ،زدن زهرا جلوی چشم
من است ،آنقدر من به اینها نزدیکم که هنوز نالههای
زهرا توی گوش من است ،وا  ابتایش توی گوش من است،
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هل من ناصر امامحسین؟ع؟ توی گوش من است .همهی
اینها هست تا زمان رجعت که امام زمان؟جع؟ احقاق
حق کند .متقی آنموقع غم و ّ
غصه از دلش بیرون میرود،
وگرنه دائم ناراحت است.
متقی انتظار الفرج دارد .دلم میخواهد همهی شما
متقی بشوید و انتظار رجعت داشته باشید نه انتظار دنیا!  
ٔ
امیرالمومنین؟ع؟ میگوید دنیا مثل استخوان خوک در
دهان سگ خورهدار است البته در جای دیگر میفرماید
یک ساعت دنیا را به صد سال آخرت نمیدهم .چرا؟
اصحاب امام حسین؟ع؟ در همین دنیا اینقدر درجه پیدا
کردند که امام زمان؟جع؟ میگوید پدر و مادرم به قربانتان!
اینها امر امامحسین؟ع؟ را اجرا کردند ،بیایید رفقای عزیز،
ما هم امر امامزمان؟جع؟ را اطاعت کنیم تا به این درجه
برسیم.
***
ً
من اصال از اول عمرم خوشی ندیدم که دنبالش بروم،
فهمیدم که خوشیهای دنیا خیالی است .خوشی آن است
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که دست از اهل بیت؟مهع؟ برنداری ،خوشی آن است که
زیر سایهی امامزمان؟جع؟ باشی ،خوشی آن است که با
خدا و امامزمانت حرف بزنی ،خوشی آن است که سخاوت
داشته باشی چون سخاوت امر خداست .من با کسی که
سخی نباشد میسازم اما از او خوشم نمیآید چون امر خدا
ً
از او صادر نمیشود .من واهلل به دینم و به علی قسم اصال
از خمسّ ،ردمظالم و صدقه مصرف نمیکنم .تا االن رزقم را
خدا داده است ،خدا میگوید «واهلل خیرالرازقین» .به عمرم
دستم را جلوی کسی دراز نکردم ،امامصادق؟ع؟ میفرماید
کسی که دستش را جلوی خلق دراز کند از ما نیست ،چون
خلق خودش محتاج است.

***
هیچ کسی را شریک رزق خدا قرار ندهید .خدا قسم
میخورد که «واهلل خیر الرازقین» ،من رزقتان را میدهم.
برای چه دنبال مردم میروی؟ این دستی که خدا به تو
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داده باید از خدا چیز بخواهی نه از خلق!
به حضرت عباس ا گر این حرف را عمل کنید ،نه اینکه
بهشت بروید ،در بهشت هستید.
آسوده خاطرم که در دامن توام                          
دامن نبینم که در دامنش روم
دامن به غیر دامن تو بی محتوا بود                  
دامان توست اتصال به ماورا بود
***
تفکر آن است که زیر این آسمان هیچ کسی را نخواهی
مگر آنکه پیرو علی؟ع؟ باشد .تفکر گول نخوردن است.
شما گول میخورید که اهل دنیا میشوید ،تفکر یعنی بشر
در فکر آخرت باشد نه اینکه دنبال دنیا برود ،این تفکر
ٔ
است که خدا و پیامبر و ائمه تایید کردهاند .حب الدنیا راس
کل خطیئه ،آنها دنیا را تکذیب کردند ولی ما دنبال دنیا و
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مردم دنیا و تجمالت دنیا میرویم.
***
ما باید رضایت امامحسین؟ع؟ را بهجا بیاوریم.
امامحسین؟ع؟ تا آخرین لحظه میگفت هل من ناصر،
یعنی بیایید مرا کمک کنید .کمک به امام حسین؟ع؟،
امر امام حسین؟ع؟ را اطاعت کردن است .امر امام
حسین؟ع؟ گناه نکردن و سخاوت است .اما سخاوت را
نباید به دشمنان علی؟ع؟ داد ،سخاوت را باید به دوستان
علی؟ع؟ و دوستان خدا بدهید .آن سخاوت قبولی دارد،
هر سخاوتی که قبول نیست.
***
آنها جمع شدند امامحسین؟ع؟ را شهید کردند ،شما
امر  امامحسین؟ع؟ را اطاعت کنید .اصحاب
جمع بشوید ِ
امامحسین؟ع؟ امرش را اطاعت کردند که امامزمان؟جع؟
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میفرماید پدر و مادرم به قربانتان .این حرفها امر آنهاست،
این حرفها باید شما را نگهدارد ،با این حرفها باید این
آشغالکاریها را بیندازید دور و خنثی کنید .به تمام آیات
قرآن این حرفها با تمام حرفهای باطل دنیا مبارزه دارد
اما پیروز است! من دلم میخواهد شما پیروز شوید ،هنوز
معلوم نیست ما پیروز شویم .چرا پیروز نمیشویم؟ چون
ٔ
مهر دنیا داریم ،حب ّ
الدنیا راس کل خطیئه ،از هر گناهی
ِ
باالتر است.
***
شما ا گر میخواهید به زهرا؟اهع؟ محرم شوید ،باید
دوست علی؟ع؟ باشید نه دشمن علی .دوست علی باید
به تمام گناهان نامحرم باشد آنوقت فاطمه زهرا؟اهع؟ شما
را میپذیرد.
***
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توفیق گناه نکردن ،امر
هر چیزی موفقیت میخواهد.
ِ
امامزمان؟جع؟ را اطاعت کردن است.
***
چرا با خدا حرف زدن اینقدر خوب است؟ چون
یقین داری امامزمان؟جع؟ و خدا هست .یعنی داری
با هستی حرف میزنی .اینها هستی عالمند! هستی
تمام خلقت خداست ،نگهداری تمام خلقت االن وجود
مبارک امامزمان؟جع؟ است .چرا؟ میفرماید ا گر حجت
نباشد ،عالم فروریزان میشود .هرکدام از ائمه؟مهع؟ در
زمان خودشان اینطور بودهاند یعنی نگهداری خلقت را
داشتهاند که ا گر نباشد عالم فروریزان میشود ،اما خالق
تمام خلقت خداست.
***
وقتی امام رضا؟ع؟ به سمت طوس میرفت ،آهویی
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در بند صیاد بود که تا حضرت را دید گفت :السالم علیک
ݑ
ٔ
فاطمهالزهرا .آقا
امیرالمومنین ،یابن
یابن رسولاهلل ،یابن
جان من دو تا بچه دارم که آنها منتظر من هستند و دو
شبانه روز است چیزی نخوردهاند ،مرا ازدست این صیاد
نجات بده! این آهو دارد با امامرضا؟ع؟ حرف میزند ،تو با
چه کسی حرف میزنی؟ به حضرتعباس جگر من از دست
بیشتر شما خون است.
امام رضا؟ع؟ شترش را گرو گذاشت تا آهو را آزاد کند،
تو چه گرو گذاشتی؟ کجا میروی زیارت امامرضا؟ مگر تو
امامرضا؟ع؟ را میشناسی؟
حاال آن دو بچه آهو گفتند :واهلل نخوریم شیر ،تا نبینیم
رخ امامرضا را.
آنها از روزیشان گذشتند که امام رضا؟ع؟ را ببینند،
آنوقت تو مال حرام میخوری؟! تو را چه به امامرضا؟ حاال
باید بروی تلویزیون و ماهواره را ببینی ،بدبخت بیچاره!
امامرضا؟ع؟ جواب سالم برادر خودش را نداد ،گفت
ً
تو اسما برادر من هستی ،چرا طرفداری از دشمنان علی
میکنی؟ تو هم چرا بچهات بد است طرفداریاش را
میکنی؟ تو را چه به امامرضا!؟
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***
واجبات ،ترک محرمات ،انتظار الفرج ،به خیر و شر مردم
شرکت نکن و برو کنار .چرا این را من اینقدر تکرار میکنم؟
نجات شما در عمل به این حرف است اما شما فراموشکار
هستید! پس کنار بروید با انتظار رجعت!
***
به حضرت عباس آن را که باید بگویم نمیتوانم بگویم،
دور این حرفها َپر میزنم ،چون کسی را نمیبینم که
بپذیرد ،چرا؟ همهجا میروید و میخواهید ثواب کنید،
آخر ثواب بی والیت که ثواب نیست ،گناه است! روح ثواب
علیابنابیطالب؟ع؟ است ،روح ثواب امامحسین؟ع؟ و
زهرای عزیز ؟امهع؟ است ،تو اعمالت روح ندارد .چرا؟ گناه
میکنی .ائمه؟مهع؟ با گناه مخالفند اما با سخاوت موافقند.
***
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ا گر دنیا را به متقی بدهند راضی نمیشود مگر حرفش
را بشنوید و عمل کنید ،آنوقت شما را دوست دارد .متقی
میخواهد شما را به هستی برساند ،تمام این حرفها
به دینم هستی است .از دست آنها ناراحت هستم که
این حرفها را عمل نمیکنند ،هر کدام این حرفها
را که خودشان میخواهند عمل میکنند ،هر کدام را که
نمیخواهند عمل نمیکنند .متقی را دوازده امام چهارده
معصوم؟مهع؟ معلوم کردهاند و گفتهاند شما پی متقی بروید
چون ما کسری داریم و متقی رفع کسری ما را میکند .ولی
َ
ما پی کس  دیگری میرویم.
***
امام سجاد ؟ع؟ میفرماید :هر که را دوست داری با او
محشور شوی .رفقای عزیز! اینقدر به صفحهى ماهواره
و تلویزیون و ویدئو نگاه نکنید .وقتی میبینید ،خوشتان
میآید و با آنها محشور میشوید.
ای کاش ّ
محبت خدا و پیامبر و ائمه ؟مهع؟ داشته باشید تا
با آنها محشور شوید.چرا میفرماید در آخرالزمان ،هر کس
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دینش را حفظ کند هم درجهی با پیامبر؟ص؟ است؟
من میخواهم شما هم درجهى پیامبر ؟ص؟ باشید .از
خدا بخواهید اینطور شوید که هم دنیا داشته باشید و هم
آخرت.
رفقای عزیز همهی این حرفها باید با یقین خوانده شود
ّ
واال حرف ،لوث میشود .ما باید یقین به والیت داشته
باشیم .نه فقط حرف والیت بزنیم .بعضیها این حرفها
را َس َ
رسری میگیرند .اصل ،یقین است .کجا یقین نداری؟
آن موقع که گناه میکنی .خدا که گناه را قبول نمیکند،
اصحاب یمین گناه نمیکنند .من انتظار دارم همهى شما
این جوری باشید.
زبانی که علی دارد ال اله اال اهلل ،محمد رسول اهلل،
علیولی اهلل میگوید و این حرفها از آن ُبروز میکند اما ا گر
علی نداشته باشی از تو خلق و پیروی خلق بروز میکند .بیا
تولید تو والیت باشد.
رفقای عزیز بیایید از این حرفها قدردانی کنید و بروید
بهشت .تمام اینها با روایت و حدیث صحیح مطابق است.
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شــایان ذکــر اســت مبلغــی را کــه بــر پیشــانی این مکتوب نشــاندهایم تنهــا هدیهای
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 آناســت کــه بتــوان بهایــی بــرای آن منظــور داشــت.
هدیه ۵۰۰۰ :تومان

