مطالــب ایــن کتــاب؛ برگرفت ـهی
بخشــی از زحمــات بســیار
یکــی از عرفــای بــزرگ شــیعه
اســت کــه بــرای شــناخت بهتــر
امیرالمومنیــن بیــان شــده،
ان شــااهلل قــدردان حقایــق
ارزشــمندی کــه در اختیارمــان
قــرار گرفتــه باشــیم.

قال اميرالمؤمنين علي :
وانظر إلي ما قال ،وال تنظر إلي من قال
(غررالحكم /ح)5048

اميرالمؤمنين علي ميفرمايند:
نگاه كن به آنچه گفته ميشود،نگاه نكن كه
چه كسي ميگويد.

كسي كه علـــــــــــــــــی
ندارد اص ً
ال هستي ندارد.
مسجدي كه در آن علــــــــي

نباشد ضرار است ،خرابه است.

عبادتي كه در آن علــــــــــــــــي

نباشد ،خیالی است.

كتابي كه در آن علـــــــــــــــــــي

قرآني كه در آن علــــــــــــــي

عال ِمي كه در آن علـــــــــــــــي

نباشد ،دفتر است.

نباشد ،كاغذ و قلم است.

عالَمي كه در آن علــــــــــــــي

نباشد ،جاهل است.

نباشد ،فروزان مي شود.

حرفي كه در آن علــــــــــــــــــــي
امري كه در آن علــــــــــــــــــي

نباشد ،من است.

نباشد ،بدعت است.

سخاوتي كه در آن علــــــــــــــــي

نباشد ،ذوقي است.

مقصدي كه در آن علـــــــــــــــــي

نباشد ،باطل است.

كعبه اي كه در آن علـــــــــــي

نباشد ،سنگ و كلوخ است.

مسلماني كه در آن علــــــــــــــــــي

ذكري كه در آن علـــــــــــــــــــي
سابقه و درسي كه در آن علـــــــي

جلسه اي كه در آن علـــــــــــي
عدالتي كه در آن علــــــــــــي

نباشد ،ادعاست.

نباشد ،ورد است.

نباشد ،شريح قاضي است.
نباشد ،بني ساعده است.

نباشد ،ظلم است و تظاهر.

واليتي كه در آن علــــــــــــــــي

زنده اي كه در آن علـــــــــــــــــي

نباشد ،مردمی است.

مرده اي كه در آن علــــــــــــــــــي

نباشد ،مرده است.

باشد ،زنده است.

در آن نباشد ،شيطان است.

فرشته اي كه علــــــــــــــي

ح ّبي كه در آن علـــــــــــــــــــي

نباشد ،بغض است.

ثوابي كه در آن علــــــــــــــــــــي

نباشد گناه است.

لذتي كه در آن علــــــــــــــــــــي

نباشد ،ذلت است.

جمعيتي كه در آن علـــــي

نباشد ،باطل و حسين

عملی كه در آن علــــــــــــــي

نباشد ،هبا ًء منثورا است.

عقيدهاي كه در آن علـــــــــــــــي

طوافي كه در آن علــــــــــــــــي
صراطي كه در آن علــــــــــــــي

كشتي نوحي كه در آن اسم علـــــــــي

قبولي پيامبري كه در آن والیت علــي

دنيايي كه در آن علــــــــــي

كش است.

نباشد ،سليقه است.

نباشد ،دور زدن است.

نباشد ،مستقيم نیست.
نباشد ،متزلزل است.

نباشد ،مرتدي و كافريست.

نباشد ،استخوان خوك است.

روايتي كه در آن علــــــــــــــــــي

نباشد ،حرف است.

شفاعتي كه در آن علــــــــــــــــي

خدايي كه در آن علـــــــــــــــــــي

نباشد ،وجود ندارد!

به امر خدا ،چون علــــــــــــــــــــی
توبه اي كه در آن علـــــــــــــــــــي

زماني كه در آن علــــــــــــــــــي

بهشتي كه در آن علـــــــــــــــــي

سعادتي كه در آن علـــــــــــــــي
اطاعتي كه در آن علـــــــــــــــي

نباشد ،كفر است
مقصد خداست.

نباشد ،رد است.

نباشد ،وجود ندارد.
نباشد ،زشت است.

نباشد ،شقاوت است.

نباشد ،سركشي است.

مقدمه
زیر قبۀ امامحسین به او گفتم آقاجان! ِسمتی به مــن بده که
مادرت زهرا و پدرت امیرالمومنین را افشا کنم .فقط میخواهم
که مادرت یک لبخند به من بزند ،هیچچیز دیگری نمیخواهم! لبخند
زهرا  ،رضایت تمام خلقت است ،رضایت مادرت زهرا را از بهشت و
فردوس و از همۀ خلقت بیشتر میخواهم .اگر بعد از رسولاهلل آنها
به یاری امیرالمومنین میآمدند حضرتزهرا میخندید و خوشحال
میشد ،اما او را غصهدار کردند و جلسۀ بنیساعده را تشکیل دادند و تا
قیام قیامت مردم را گمراه کردند.
پیامبر ا کرم سینۀ حضرتزهرا را میبوسید ،گاهی عایشه
اعتراض میکرد .حضرت میفرمود من هــروقت مشـــتاق بهشت میشوم
سینۀ فاطمه را میبوسم .1سینۀ زهرا گنجینه است! یعنی آنچه
که احکام و امر در تمام خلقت است ،در سینۀ حضرت زهراست .اگر نام
این کتاب را گنجینه گذاشتیم ،این کتاب به امر حضرتزهرا نوشته
ً
شدهاست .وقتی که این کتاب را میخوانید باید کامال توجهتان به آن
باشد .اگر فکرتان جای دیگر باشد با روح این کتاب آشنا نیستید .این
حرفها در جو خلقت بوده و حاال در این کتاب آمدهاست .این کتاب،
ذکـــر مصیبت و افشای والیت است.
خواست ائمهطاهرین هم ،افشای
ِ
والیت است.
کاش وعاظ محترم توجه میکردند که همهچیز در این کتاب هست
و دنبال چیز دیگری نمیگشتند .الحمدهلل به کمک خود حضرتزهرا
این کتاب مصحف است! و آن حرفهایی که آن زمان نگذاشتند افشا
شود ،در این کتاب زده شده است .واهلل باهلل میبینم و میدانم ،کسانی
هستند که این کتاب را احترام نمیکنند ،به دینم اینها کسانی هستند
که مصحف را احترام نکردند! عدۀ کمی این کتاب را احترام میکنند .جگر
 . 1احقاق الحق :ج 10ص 186و لسان المیزان :ج 1ص.134
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من خون است ،اما امر شد این حرفها زده شود .ما به امر ایشان این
کتاب را نوشتیم .حضرت فرمود بگو!
مردم آنزمان ،اهل دنیا بودند که قرآن ناطق یعنی علیابنابیطالب
خواندن این
اهلیت
را نپذیرفتند .واهلل باهلل کسی که اهل دنیا باشد،
ِ
ِ
کتاب را ندارد .همانطور که این کتاب آن زمان غریب بود ،االن هم
غریب است .فقط کسی که والیتش تزریقی باشد این کتاب را میپذیرد،
چون
خواست
خواست امیرالمومنین حضرتزهراست و این کتاب،
ِ
ِ
فاطمۀزهراست! باید والیتپذیر باشید تا این کتاب را بپذیرید وگرنه
حوصلۀ خواندنش را هم ندارید و کمی از آن را میخوانید و کنار میگذارید،
چون یقین به احکام ندارید .اما حوصلۀ ویدئو و تلویزیون و ماهواره را
دارید و اینها در نظر شما افضل به احکام و امر شده است!
این کتاب ،نظریۀ حضرت زهراست .همانطور که حرف حضرتزهرا
را نپذیرفتند به سیجزءکالماهلل این کتاب را هم نمیپذیرند چون مانند
همان عده االن هم در دنیا هستند .مگر نسل بنیامیه و بنیمروان در دنیا
نیستند؟ نمیتوانم افشا کنم که مرا مجرم کنید چون اغلب شما گنهکاران
را بیگناه و بیگناهان را گنهکار میدانید .آنهایی که حضرتفاطمه
را کشتند تا مصحف را افشا نکند ،امروز هم متقی را میکشند که احکام را
فاش نکند! چـــون مردم پابند گـــناه هستند اما متقی میگوید گناه نکنید و
پیرو خدا و ائمه باشید .او دائم آ گاهی میدهد .این مردم نمیخواهند
آ گاه باشند ،میخواهند آزاد باشند! ایناست که حضرت میفرماید در
آخرالزمان اگر یکی با دین از دنیا رفت مالئکۀ آسمان تعجب میکنند!2
باید این حرفها را بخوانید و برای مظلومیت حضرت زهرا اشک
« . 2اذا صعدت روح المومن الی السماء تعجبت المالئکه و قالت :عجبا لکیف نجی من دار
فسد فیها خیارنا» :وقتی روح مومن به آسمان صعود میکند مالئکه تعجب میکنند و میگویند
عجبا! چگونه نجات پیدا کرد از دنیایی که بهترینهای ما در آن فاسد شدند .غررالحکم :ج3
ص 145در باب احواالت آخرالزمان و عیونالحکم و المواعظ :ص136
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بریزید آنوقت به تمام آیات قرآن برای دوازدهامام چهاردهمعصوم
اشک ریختهاید .چون امامحسن میفرماید وقتی مادرم فاطمه را
کشتند ،همۀ ما را کشتند!
تمام خلقت ذرات است ،امیرالمومنین مافوق ذرات است یعنی
ذراتی محبت امیرالمومنین را داشتهباشی نجات پیدا میکنی .اما باید
محبت کس دیگر را نداشتهباشی ،فقط محبت علی !
باطن
باطن هر کسی باید خدا باشد تا والیت را قبولکند .اگر
در
ِ
ِ
شما خداخواه نباشد ،امیــرالمومنین را قبولنمیکنید؛ چون امر خدا
علیابنابیطالب است .3اهلتسنن ،خدا خدا و قرآن قرآن میکنند،
اما این تظاهر است چون امر خدا را قبولندارند.
علیشناسی خداشناسی است ،نه اینکه خداشناسی ،علیشناسی
باشد چون شناختی که امر خدا را قبول نداشتهباشی صحیح نیست! این
چه خداشناسی است که اهلتسنن دارند اما خدا آنها را از خودش دور
میکند و میگوید کافر و مرتدند! 4در آخرالزمان هم که میگوید اگر یک نفر
با دین از دنیا برود مالئکۀ آسمان تعجب میکنند چو 
ن ما علی نداریم
و عقیدۀ خودمان را در والیت پیادهمیکنیم ،در صورتیکه باید والیت را در
خودمان پیادهکنیم.
قبولی امیرالمومنین  ،قبولی تمام خلقت است .یعنی اگر تمام
خلقت «علی» نگــویند ،خـــدا قــبولشان نمیکـــند .5این قانون خدا است!
اگر امیرالمومنین را شناختید تمام خلقت را شناختید وگرنه هیچچیزی
تخدا
را نشناختهاید .اگر علی را شناختید ،خــدا نمیشوید اما صف ــا ِ
« . 3انا امر الحی الذی الیموت ،انا امراهلل و الروح ،کما قال سبحانه یسالونک عن الروح قل الروح
من امر ربی» بحار :ج 39ص.347
« .4ارتد الناس بعد النبی اال ثالثة نفر ،المقداد ،ابوذر و سلمان »...اختصاص :ص 6و بحار
ج 34ص273
 . 5امیرالمومنین فرمود :موجودات و اشیا با اسم من موجود شدند و تمام پیامبران به اسم
من دعا کردند .جامع االسرار :ص205
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میشوید! چون فقط خداست که علی را میشناسد ،هیچکسی او را
بهطور کامل نمیشناسد! خدا دربارۀ هیچکسی نفرموده به َعزت و جاللم
ْ
ْ ْ َُ
قسم ،ا گر عبادتثقلین کنی و امیرالمومنین را به «ال ْیوم أ ك َمل ُت لك ْم
ُ
ِد َینك ْم» قبول نداشتهباشی به رو در جهنم میاندازمت! 6پس خواستخدا
والیت است ،نه عبادت! این مانند آناست که پیامبر به سلمان فرمود
7
ا گر همۀ عالم یکطرف رفت و علی طرف دیگر ،تو طرف علی برو!
َ
پس ا گر طرفدار علی نباشید ،طرفدار هر کس دیگری که باشید باطل
است ،اما در آخرالزمان برای امیرالمومنین مصداق درستمیکنند! چرا
میگوید آخرالزمان شراالزمنه است؟ چون تمام این مردم طرف مصداق
میروند ،نه طرف امیرالمومنین ! یکعدهای امریکا را میخواهند،
یکعدهای انگلیس را میخواهند و عدهای هم پیرو ادیان میشوند.
تمام اینها ،مصداق درستکردن است! آنزمان هم مصداق درست
ِ
کردند که فرمود مرتد و کافرند! ما باید پیرو کالم باشیم ،امیرالمومنین
8
میفرماید «انا قرآن الناطق!».
بیایید علی داشته باشید تا در برابر تمام ممکنات خدا سرافراز
باشید .چون تمام خلقت میگویند علی  ! 9در پایههای عرش نوشته
 . 6تاریخ بغداد :ج 3ص.122
نازل شد و فرمود ای محمد! من آسمانهای هفتگانه و آنچه در آن
جبرییل به پیامبر
است و زمینهای هفتگانه و آنچه بین آن است آفریدم و هیچ مکانی را نیافریدم که مهمتر از
رکن و مقام باشد و اگر بندهای مرا از هنگامیکه آسمان ها و زمین را آفریدم در آنجا عبادت کند
و بعد در روز قیامت منکر والیت علی باشد من او را به صورت به جهنم پرتاب میکنم .بحار:
ج 27ص.167
 . 7کشف الغمه :ج 1ص.143
 . 8وسائل الشیعه :ج 27ص 37و بحار ج 30ص 546و مرآة العقول :ج 1ص.233
 . 9پیامبر فرمود :شبی که به معراج برده شدم هیچ در و حجاب و هیچ درخت و برگ و
میوهای ندیدم مگر روی آن نوشته بود علی علی! و اسم علی بر روی تمام اشیا نوشته شده
است .انوار النعمانیه :ج 1ص.124

11

علی! زنگ د ِر بهشت علی است 10.عرش خدا عبورگاه علی است .پس
ِ
خواست
اگر میگوید قـلب المومن عرشالرحمن ،11باید در آن قلب،
علی باشد ،نه خلق ،نه بدعتگذار و نه خیالهای باطل! باید قلبتان
مانند آنکسی که قلبش علیعلی میگفت ،علی بگوید!
همهجا ،جای علی است .چرا؟ دومی یکشب امیرالمومنین
را مهمانکرد،
صبح آنروز گفت که دیشب علی خانۀ ما بودهاست.
ِ
حضرتزهرا فرمود علی در خانه بود! مالئکه هم گفتند علی در
عرش خدا بود .پس علی همهجا هست .مکان کوچکتر از آناست که
علی در آن باشد .همانطور که خدا مکان را بهوجود آورده ،مکان
در علی است ،نه اینکه علی در مکان باشد! وقتی که خدا ایجاد
سخن میکند ،صدایش از همۀ خلقت میآمد پس خدا جا ندارد! تمام
خلقت اسمخداست ،تمام خلقت اسم علی است!
کسی از ُملکوملکوت خدا سر درنمیآورد .در تمام خلقت کسیکه
نافرمانی میکند بشر است .بشر هم میتواند «أُولَئ َ
ِك َكالْن ْ َعا ِم ب َ ْل ُه ْم
أَضَ ُّل» 12بشود و هم میتواند ازلی شود .وقتی پیامبر به معراج رفت
به قطار شتری رسیدند که بار آنها کتاب بود ،کمی مکثکرد .جبرییل
گفت باید از زیر آن رد شویم ،ستارهای است که هر سیهزار سال یکبار
میدرخشد و من سیهزار بار آنرا دیدهام و هنوز این قطار میرود.
پرسید در این کتاب ها چیست؟ گفت اینها همهاش فضائل پسر عمت
علی است که به تمام کرات خلقت میرود! 13پس همۀ کراتِ خلقت
باید فضائل امیرالمومنین را بگویند.
دنیا مثل یک دانۀ خشخاشی است که در فضای این خلقت
 . 10مدینة المعاجز :ج 2ص 362و کنزالعمال :ج 11ص.624
« . 11قلب المومن عرش الرحمن» .بحار :ج 55ص39
 . 12األعراف179/
 . 13کشفاالسرار الشهاده :ص 202و مجمعالنورین و الملتقی البحرین :ص.157
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انداختهشده و این را هم خدا برای امتحان بشر خلق کرده است.
قرآن در زمان پیامبر به ایشان نازلشد اما قبلاز نزول قرآن ،این
کتابها به تمام کرات پخش میشده و آنها باید عمل میکردند .همۀ
محمدرسولاهلل ،علیولیاهلل
کرات خلقت تنظیم است یعنی الالهاالاهللّ ،
میگویند .معلوم میشود که به همۀ آنها والیت نازل شده است و
قرآن برای ما زمینیهاست! پیامبر فرمود من دو چیز بزرگ را در
میان شما به امانت میگذارم ،یکی قرآن است و یکی عترت .دست روی
دوش امیرالمومنین گذاشت و گفت قرآن را از او بپرسید 14.همانجا
دومی جگر رسولاهلل را خون کرد و گفت َحسبنا کتاب اهلل! کتاب
خدا ما را بساست و عترت را کنار زد 15،مگر میشود عترت را کنار زد؟!
اگر میتوان خدا را کنار زد عترت را هم میشود کنار زد! عترت کنار
نیست ،عترت تمام خلقت است .اص ً
ال خدا خلقت را بهواسطۀ علی
و فرزندان علی خلق کردهاست! محبوب خدا ،مقصد خدا و امر خدا،
امیرالمومنین علی است.
آن کتـــابهایی که بار شتـــرها بود هــــمهاش فضـــائل
علیابنابیطالب است که به تمام خلقت صادر میشود .تنظیم تمام
خلقت قبولی امیرالمومنین است .مگر این خطاب که خدا میگوید
اگر علی را قبول نداشتهباشی ،میسوزانمت ،به ما چهار تا شاخ
شکستهاست؟ این امر ،برای کلخلقت است .امیرالمومنین امی ِر تمام
کرات است! 16مقصد خدا از گردش تمام افالک امیرالمومنین است.
 . 14ارشاد دیلمی ،ینابیع المودة ص . ۴۰
 . 15صحیح بخاری :ج4ص 5و کتاب المرضی :باب  357و مسند احمد بن حمبل :ج1ص325
و صحیح مسلم:ج 3و...
« . 16قال رسولاهلل :لو َان المالئکة المقربین و االنبیا المرسلین اجتمعوا علی بغض علی و لن
یفعلوا لعذبهم النار» امالی :ج 1ص 132و البرهان :ج 5ص.774
امام صادق فرمود خدا دوازده هزار نوع عالم دارد که هر عالمی از آنها بزرگتر از هفت آسمان
و زمین است و هر کدام این عوالم نمیدانند که برای خدای عزوجل عالم دیگری هم غیر از این
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امر خدا علی است ،هدفخدا علی است! حاال بشر بهجای قبولی
والیت ،برای امیرالمومنین  ،یعسوب الدین امام المبین ،حجت خدا،
وصی رسول اهلل ،علیابنابیطالب مشابه درست میکند! مگر بعد از
رسولاهلل اینکار را نکردند؟ ما باید فهم داشتهباشیم اما آدم هر چقدر
نگاه میکند ،از این مردم نفهمی میجوشد! خدا تمام این خلقت را که
خلق کرد ،یک امریه صادر کرد :ای خلقت! در ام ِر علی باش .یعنی
تمام خلقت در یَ ِد قدرت امیرالمومنین علی است .17چرا؟ خورشید
در جایخود ایستاده و دنیا دور آن میگردد حاال امیرالمومنین آنرا
برگرداند .پس اختیار تمام خلقت با اوست .به کوری چشم آنها که
ترین مردم
برای امیرالمومنین مشابه درستمیکنند! آنها خنگ ِ
هستند ،تا حتی از حیوانها خنگترند!
اص ً
س
ال غیر از علی کسی وجود ندارد که خدا حرف او را بزند! همه َک ِ
س پیامبر امیرالمومنین
خـــدا امیرالمومنین است .همه َک ِ
س حضرتزهرا هم امیرالمومنین است که جانش را
است ،هم ه َک ِ
فدای علی کرد .چرا حضرتفاطمه میگوید جانم را فدای علی
کردم ،نمیگوید فدای خدا کردم؟! چون امر خدا امیرالمومنین است.
حضرتزهرا خودش را فدای امر خدا کرد!
خود امامحسین هم فدای علی شد ،وقتی گفت برایچه مرا
ی ُکشید؟ گفتند بُغضاً الَبیک! 18حاال که امامحسین فدای علی
م
شد ،آنوقت خدا میگوید یاثاراهلل! ای خون من! یعنی حسینجان،
وقتی به تو جسارت کردند خون مرا ریختند و مرا کشتند! تمام
عالم وجود دارد و من حجت خدا بر تمام آنها هستم .خصال شیخ صدوق :ص.781
 . 17امیرالمومنین فرمود من حجت خدا بر مخلوقات او اعم از اهل آسمانها و زمین
هستم و در آسمانها هیچ فرشتهای قدم از قدم برنمیدارد مگر با اجازه من .مشارق االنوار:
ص.691
 . 18ینابیع الموده ،قندوزی حنفی :ص 366و منهاجالبراعه :ج 18ص.185
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خلقت ،فدای علی شده است .زهرایعزیز مافوق تمام خلقت است.
چون حضــــرت میفرماید که ما حجـــتیم از برای تمام خلقــت
و مادرم زهرا حجت است از برای ما 19.یا اینکه امامحسن
میفرماید :وقتی مادرم زهرا را کشتند همـــۀ ما را کشتند .پس
اگـــر حضــرت زهرا خودش را فدای علی میکند ،تمام خلقت
فدای علی است ،فاطمۀزهرا مافوق تمام خلقت است.
در تما ِم قطراتِ خونم بغض است ،بغضی که نمیتوانم حرفم را بزنم،
ِ
تا زمانیکه انشاهلل آن
حقیقت خلقت یعنی امامزمان تشریف بیاورد
و ما با او هماهنگ بشویم و حرفمان را بزنیم .آنموقع به پیشانیها
ُمه ِر مومن یا منافق میخورد و امامزمان منافقین را گردن میزند،
جدم علیابنابیطالب
قسممیخورد ُمهر زننده،
(امامصادق
ّ
است) 20.آنوقت است که میتوان حضرتزهرا و دشمنان او را افشا
کرد .حاال در اینجا کمی از آن حقائق را افشا میکنیم.
خدا میگوید یامحمد! اگر تو نبودی زمین و آسمان را خلق نمیکردم
و اگر علی نبود تو را خلقنمیکردم ،اگر زهرا نبود ،شما را
خلقنمیکردم 21.همانطور که پیامبر میفرماید وقتی آدم در گِلش
بود من نبی بودم 22،یا اینکه امیرالمومنین میفرماید با تمام انبیاء
در خفــا و با پیامبر آخرالزمان آشکارا آمدهام 23،حضرتزهرا هم
 . 19امام حسن عسکری فرمود« :نحن حجج اهلل علی خلقه و جدتنا فاطمة حجة اهلل علینا»
تفسیر اطیب البیان :ج 13ص.226
 . 20مالحم و فتن :ص80
قال اهلل تبارک و تعالی «یا احمد لوال ک لما
 . 21جابر بن عبداهلل انصاری عن رسولاهلل
خلقت االفالک و لوالعلی لما خلقتک و لوال فاطمه لما خلقتکما» جنة العاصمه :ص 284به نقل
از کشف الاللی ،ملتقی البحرین :ص 104و مستدرک سفینة البحار و بحار ج 54ص.199
 . 22کنزالعمال:ج 12ص 426و سنن ترمذی :ج 5ص585
 . 23جامع االسرار ص ،382المراقبات :ص.259

15

بودهاست 24.چرا؟ قرآن به پیامبر و ُمصحف به حضرتزهرا نازل
شد .مصحف در تمام خلقتها و قبل از قرآن بوده ،پس زهرایعزیز
هم بودهاست .تمام انبیاء باید فرمان مصحف را میبردند 25و با مصحف
امتحان اهلدنیا است ،اما
زندگی میکردند .قرآن برای زمینیها و
ِ
راجعبه مصحف ،آسمانیها از امتحان درآمدند .مصحف در تمام خلقت
پخش شدهبود ،حضرتزهرا میخواست که در دنیا هم پخش بشود اما
دومی نگذاشت و به معاویه نوشت من زهرا را کشتم و نگذاشتم مصحف
را فاش کند .حضرتزهرا بهواسطۀ مصحف و بهواسطۀ حمایت از
بودن آنها معلوم
علی کشتهشد چون اگر آنرا فاش میکرد ،غاصب ِ
میشد .یکیاز خصوصیات مصحف ایناست که اسم شیعهها و تمام
وقایع تا قیام قیامت در آن هست 26.شخصی خدمت امامصادق آمد
و ادعای عبادت و تقدس کرد ،حضرت آنرا رد کرد و فرمود اسم تو در
ِ
مصحف مادرم زهرا نیست!
وقتی پیامبر سینۀزهرا را میبوسید ،عایشه اعتراض میکرد!
پیامبر میفرمود هرموقع میخواهم بویبهشت را استشمام کنم،
سینۀ او را میبوسم یعنی سینــۀزهرا والیتاست! حــاال چهکسی
سینۀ فاطمه را ُخرد کرد؟ آیا چنین کسیرا میخواهید؟! به
. 24امام صادق فرمود« :و هی الصدیقه الکبری و علی معرفتها دارت القرون االولی» و او
صدیقه کبری است و قرون نخستین حول معرفت او گذشته است .بحار :ج 43ص.105
 . 25امام صادق فرمود :هیچ پیامبری به رسالت مبعوث نشد مگر اینکه به فضیلت و محبت
حضرت زهرا اقرار کرد .مدینة المعاجز ،بحرانی.
 . 26از امام باقر درباره مصحف سوال شد و حضرت فرمود :اخبار آنچه تا حال بوده و آنچه
تا روز قیامت خواهد بود و هریک از آسمانها و نام هر فرشته و تمام انبیا و اقوام ایشان و اسامی
مخالفانشان ،اسامی تمام شیعیان و کافران از آغاز تا پایان آفرینش ،نام تمام شهرها ...و هر
دگرگونی در ادوار گوناگون در مصحف فاطمه وجود دارد .اسامی تمام آفریدگان و مدت عمر
آنها ،صفت و تعداد بهشتیان ،صفت و تعداد جهنمیان ،علم حقیقت قرآن ،علم تورات و انجیل
و زبور ، ...تمام آنچه را که گفتم فقط در دو برگ اول آن بود و حتی یک حرف از مابقی آنرا بازگو
نکردم .دالئل االمامه :ص.28-27
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زهرا قسم ،پیامبر والیت را میبوسد .اگر پیامبر افشا ُکن
است ،حضرتزهرا
خو ِد افشاست .به تمام آیاتقرآن ،خلقتی
را سِ ـیر میکنم و میگویم ،زهرا
افشاکن تمام خلقت است .ما
ِ
فاطمهزهرا را نشناختهایم! باید بفهمیم زهرا کیست! مگر تو
ا ِسمت را زهرایی گذاشتی ،پیرو زهرا شدی؟ ببین از دهانت چه
بیرونمیآید؟ آیا این حرفیکه میزنی ،حضرتزهرا راضی است؟
باید پیرو زهرا باشید ،ما بعضیهایمان از اسم و شغلمان میخواهیم
استفادۀ مادی کنیم.وای به حال ما!
به روح تمام انبیا قسم ،اگر بخواهید اسم حضرتزهرا را بیاورید،
باید با وضو باشید .آیا وضو دست و صورت شستناست؟ وضو یعنی
باید دست از تمام دنیا و مافیهای آن بشویی ،آنوقــت بگویی زهــرا!.
فاطمه یعنی این! حضرت میفرماید اگر اسم دخترت را زهرا
گذاشتی احترامشکن ،مبادا او را بزنی ،اسم زهرا را احترام کن .حاال
اینها به خو ِد حضرت جسارتکردند و او را زدند.
با اینکه خدا گفت نو ِر زمینها و آسمانها بهواسطۀ امیرالمومنین
است اما حضرتزهرا در ظاهر نورفشانی میکرد .عایشه درصورتیکه
با حضرتزهرا خوب نبود ،نقلمیکند تا زمانیکه زهرا در مدینه
بود ،ما در شب به نور زهرا  ،سوزن نخ میکردیم 27یعنی نو ِر زهرا
تمام مدینه را گرفتهبود .حاال این را او میگوید اما شاید این نور ،تمام
دنیا را گرفتهبود! 28زهرا یعنی نورفشان .29آیا زهرا را شناختید
یانه؟
گفتم زهراجان! خوشا بهحال آن یهودی که چادرت را نزد
ِ
محبت زهرا
پیش ما چیست؟! ما باید
او به امانت گذاشتی،
ِ
 . 27احقاق الحق شوشتری :ج 19ص.16
 . 28بحار :ج 43ص.30
 . 29قال رسولاهلل « :سمیت الزهرا الن نورها زهرت به السماوات» به آن جهت حضرت را
زهرا نامیدند که آسمانها به نور او روشن شد .بحارالنوار :ج 40ص / .44بحار :ج 43ص.11
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ِ
محبت فاطمه ایناست که همیشه یاد مصیبتهایش
داشتهباشیم.
باشیم و بیزاری از دشمنان او داشتهباشیم .حاال حضرتزهرا چادرش
را به آن شمعونیهودی امانت داد و قدری ُجو گرفت تا نان بپزد .مردم
نگاه فقیری به اینها میکردند ،اما نمیدانستند که تمام خلقت به امر
حضرتزهراست و میخواهد به این واسطه ،آن یهودی را هدایتکند!
وقتیکه شبشد ،شمعون دید نوری به آسمان میرود ،خوب نگاهکرد
و دید چادر زهراست که نورفشانی میکند 30.همانطور که زهرا نور
است چادرش هم نورفشانی میکند .آن یهودی چادر فاطمه را دید
و مسلمانشد .امـــا آن مسلمانها ،خو ِد حضرت را دیدند و کشتند.
فاطمه را نشناختند و اینکارها راکردند!
زهرا شناختن خلقتشناختن است .چون خدا فقط در مورد او
ناموس من است .این منحصر به حضرتزهراست .همانطور
گفته که
ِ
که امیرالمومنین کفوا ً اَحد است ،زهرایعزیز هم کفوا ً اَحد است!
یعنی مانند ندارد .آنهایی که زهرا را کشتند کفوا ً اَحد را کشتند!
ایکاش با او مانند یک زن عادی برخورد میکردند .به تمام آیاتقرآن
در عجبم که چرا جان نمیدهم! خدا با قدرتش مرا حفظ کردهاست
وگرنه باید از این غصه بمیرم .مگر به یک زن عادی سیلی میزنند؟
بازویش را میشکنند؟ و او را بین در و دیوار میگذارند؟! به اندازۀ
یک زن مسلمان هم به او احترام نگذاشتند .چرا؟ کینه داشتند! آنها
گفتند اسال ِم بیعلی و مردم هم از آنها پیروی کردند و اینهمه
مذمت شدند.
تما ِم همت و عقیدۀ حضرتزهرا این بود که آن دو نفر پیش
نروند و مردم تسلیم امیرالمومنین شوند که هم خودشان و هم
آیندگان هدایتشوند .بههمین دلیل با صورتِ نیلی ،پهلوی شکسته و
بازوی َورمکرده سوار االغ میشد و به د ِر خانهی مهاجر و انصار میرفت
 . 30سفینة البحار ج ۱ص  /۵۷۰بحار االنوار ج  ۴۳ص ۷۰
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که بیایید علی را یاریکنید! 31چون رسولاهلل فرمود عليجان!
اگر چــهلنفر با تو بودند ،ح ّقـــت را از آن دو نفر بگير 32.فاطمۀ
زهرا میخواست که آن چهلنفر بیایند .آنها باید با شمشیر برهنه
و سرهای تراشیده ،آستینهای باال زده میآمدند .اما هیچکسی نيامد!
فقط سلمان ،اباذر ،مقداد و عمار ياسر آمدند .حضرتزهرا ميخواست
واليت افشا شود .در آخر هـــم به تمـــام اين خلقت و مردم گفت
علي بر حق است ،حق ،علي است! چون که اگر علي نباشد
حق ،شما را نميپذيرد .به تمام عالميان اعالمکرد :حاال که نيامديد ،من
جانم را فداي علي ميکنم .بهدینم ندایزهرا در تمام این خلقت
هست اما فقط کسی که عمل میکند ،آسمانیها هستند .خدا گفت
زهرا جان! ای ناموس من! ای ناموس دهر! اگر زمینیها به َهل ِمنناصر
تو لبیک نگفتندُ ،کراتی را خلق میکنم که به ندای تو پاسخدهند.
خلقتهایی را خلقمیکنم که فقط علی بگویند .بهدینم ،تمام کراتِ
این عالم برای دلخوشی زهراست وگرنه در این دنیا که مردم پشت به
33
والیت کردند و دنبال خلق رفتند!
در هر زمانی اشخاصی در دنیا برانگیختهمیشوند و ِزمام را در
دست میگیرند .بعد از رسولاهلل آن دونفر برانگیختهشدند و بعد
از آن بنیامیه و بنیعباس آمدند و مردم هم دنبالشان رفتند .همۀ
اینها برانگیختۀ دنیاست ،نه اینکه برانگیختۀ خدا و پیامبر باشد
و تمامشان در باطلند! عـــدهای بودندکه نقشه میریختند و از اول
با علیابنابیطالب
دشمنی داشتند .وقـــتی به خواستگاری
 . 31بحار:ج 8ص.103
 . 32بحار :ج 84ص.144
 . 33پیامبر فرمود  :خدا مردم را عذاب میکند بخاطر پیروی از کسانی که حق را در فضیلت
علی و عترت او کتمان میکنند .امام علی :تالیف همدانی :ص 35و مشارق:ص.479
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حضرتزهرا آمدند 34،پیامبر فرمود :همسر زهرا را خدا باید
حواله بدهد .ندا آمد یامحمد! من ستارهای از آسمان میفرستم ،به خانۀ
هر کسیکه رفت ،زهرا همسر اوست .مردم خانههایشان را چراغانی
و آبپاشی کردند .اینها آنقـــدر نادانند که میخواهــند حضرت
زهرا همسر و به امر آنها باشد اما دیدند که آن ستاره آمد و به خانۀ
علیابنابیطالب رفت .عقد حضرتزهرا و امیرالمومنین در
عرش معلی شدهاست ،نه برای زهرا ُکفوی بهغیر علی هست ،نه
علی ُکفوی بهغیر زهرا دارد 35اما این جریان را خدا بهوجود آورد که
مردم اعتراض نکنند .خدا آب و نمک را مهریۀ حضرتزهرا قرار داد.
(در گذشته آب و نمک را نمیفروختند ،میگفتند اگر بفروشیم توهین
به مهریۀ حضرتزهرا شدهاست) .اگر از آب مهمتر بود خدا همانرا
مهر حضرتزهرا میکرد .تمام خلقت تا حتی آسمانها احتیاج به
آب دارند و اگر آب نباشد تمام آنها خشک میشود .پس تمام خلقت
نهفقط مدیون زهراست بلکه مدیون مهریۀ حضرتزهراست.
شیعه وارث حضرتزهراست! وارثِ زهرا وقتی از آب استفاده
میکند باید خدا را شکر کند که زهرا را به او داده است .بهواســطۀ
زهرا دریاها و باران را به او داده ،بهواسطۀ مهریۀ زهرا تمام
ممکنات ،سبز است .چرا حواستان به تولید خارجیهاست و به تولید
حضرتزهرا نیست؟! شما اگر آب ميخوريد و صورتتان را ميشوييد،
بايد بدانيد كه مديون زهراييد .من دوش را که باز میکنم میگویم
زهرا جان! من دارم بهتوسط مهریۀ تو پاک میشوم .اینطور که باشید
همیشه یاد حضرتزهرا هستید.
ما فـــراموش کاریم! همانطور که مرد ِم آن زمان سفـارشهای
 . 34الروض الفائق :ص.256
 . 35پیامبر خطاب به امیرالمومنین
بحار :ج 43ص 107و...

فرمود اگر تو نبودی کفوی برای فاطمه
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نبود.

رسولاهلل را در مورد حضــرتزهرا فراموشکـــردند و امیرالمومنین
را تنها گذاشتند .حاال آن عدهای که با امیرالمومنین دشمنی داشتند،
گفتند باید قرابت علی را با پیامبر قطع کنیم ،چون علی در
بین مردم بهواسطۀ همسری حضرتزهرا احترام دارد! 36چطور اینکار
اسم اسالم ،زهرا را ُبکشیم!
را بکنیم؟ باید با ِ
اینها بعد از اینکه در جلسۀبنیساعده جمع شدند و خودشان
برای پیامبر جانشین معلومکردند به مسجد آمدند و از مردم برای
اولی بیعتگرفتند .گفتند که علی با خلیفۀ مردم بیعت نکرده
و مدتیاست که به مسجد نیامدهاست .دومی گفت مگر پیامبر
نگفتهاست که هرکس به مسجد نیامد به سراغ او بروید؟ و از این روایت
سوءاستفاده کرد .بعد به ُمغیره گفت برو و به علی بگو که به مسجد
بیاید .وقتی مغیره به د ِر خانه آمد ،حضرتزهرا به او گفت که علی
دارد قرآن را جمعآوری میکند .مغیره برگشت و دومی گفت دیدید که
علی نیامد؟ او دارد بین مسلمانها تفرقه میاندازد .همگی با هم برویم
و علی را به مسجد بیاوریم! و با مردم به د ِر خانۀ امیرالمومنین هجوم
آوردند .حضرتزهرا گفت شاید بهواسطۀ سفارشهای پیامبر حیا
کنند و برای اینکه حجت تمام شود ،خودش پشت در آمد و گفت
هنوز آب غسل پدرم خشک نشدهاست! دومی گفت حرفهای زنانه را
کنار بگذار ،در را باز کن وگرنه در را آتش میزنم! گفتند که در این
خانه حسن و حسین حضور دارند! د ِر این خانه را جبرییل میبوسیده
و پیامبر با اجازه وارد میشد .گفت تفرقهای که در اسالم میافتد از
این حرفها مهمتر است .خانه را با اهلش آتش میزنم .هیزم بیاورید!
و در را آتش زد.
 . 36عایشه میگوید تا وقتی که فاطمه زنده بود ،علی موقعیت بهتری در بین مردم داشت اما
پس از آن مردم به کلی از او برگشته و به او توجهی نداشتند .تلخیص الشافی :ج 3ص.130
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یکی از وعاظ گفتهبود که باعث کشتهشدن حضرتزهرا آن
غالف شمشیر بود که قنفذ به بازوی حضرت زد .برایش پیغام دادم
چه میگویی؟ مگر دست کسی بشکند از بین میرود؟ باعث کشتن
حضرتزهرا  ،دومی بود! خــودش به معاویه نوشت :وقتیکه دیدم
زهرا پشت در است ،کمی رقتکردم اما یاد بغـضی که با علی
داشتم افتادم و چنان به در فشار آوردم که عضلههای فاطمه را
ُخرد کردم( .یعنی تمام اشیای بدنش ُخرد شد!) ای معاویه بدان که
37
زهرا دیگر ُمصحف را افشا نمیکند.
نه اینکه حضرتزهرا عرش خدا باشد ،خانۀ زهرا عرشالرحمن
است .عرش خدا جای عبور ائمه است ،خانۀ زهرا هم جای
اینهاست .آن باالی آسمان است و این روی زمین است .اگر عرش نبود
که حضرتزهرا عمویش را راه میداد 38،آن دومی عرش خدا را
آتش زد .همان آتش شعله کشید و خیمههای امامحسین را آتش زد.
همانها که آمدند د ِر خانه حضرتفاطمه را آتش زدند ،خیمههای
امامحسین را هم آتش زدند .اینها همان افراد بودند و االن هم از آن
نسل هستند! مگر امامزمان بیاید و گردن آنها را بزند.
صبـر کـن یـا فاطمـه! ای بانـوی پهلـو شکسـته
39
آن طبیب دردمندان با شیشه دارو و درمان خواهد آمد
آن متقی را خدا نگهداشته ،وگرنه از غصۀ آن حمالتی که به
 . 37در نامهء طوالنی دومی به معاویه ،اعتراف به این جنایات به طور کامل وجود دارد .مراجعه
شود به بحار :ج 8ص.223-221
 . 38وقتی که عباس برای عیادت به نزد حضرت زهرا آمد حضرت او را نپذیرفت.
بیتاالحزان شیخ عباس قمی :ص.242
 . 39امام صادق فرمود هنگامی که قائم ما به سوی مدینه میآید آن دونفر را از قبر بیرون
میآورد در حالیکه تر و تازه هستند ،پس آن دو را لعنت میکند و آنها را بر درختی آویزان میکند
و سپس آنها را پایین آورده آتش میزند و خاکستر آنها را به باد میدهد .بحار:ج 52ص.386
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فاطمۀزهرا و امامحسین شدهاست ،نابود میشود .چون حمالت،
بد حمالتی بود! تمام ظلم و جنایتی که در این عالم میشود کسانی
میکنند که پیرو خلق هستند! اینهمه که میگویم دنبال خلق نروید،
یزی ِد سگبا ِز بچهملوطِ حرامزاده که نمیتوانست حسین ما را شهید
کند .آنهایی که به امرش بودند اینکار را کردند! شما باید خیلی مواظب
باشید که به والیتتان خدشهنخورد ،هیچچیزی به والیت خدشهنمیزند،
مگر پیروی از خلق!
شما باید پیرو امامزمان باشید و دنبال خلق نروید .آنها دنبال
خلق رفتند که جسارت به والیت کردند! جسارت به امیرالمومنین
 ،جسارت به تمام خلقت است ،وقتی که حضرتزهرا پشت در
افتادهبود ،به داخل خانه هجومآوردند و امیرالمومنین را با طناب
به مسجد بردند! این طنابی که گردن امیرالمؤمنین انداختند
گردن تمام خلقت انداختند .مسلمانها کافر شدند اما یک یهودی
مسلمان شد! وقتیکه دید امیرالمؤمنین را میکِشند ،یکدفعه گفت
الالهاالاهلل ،محمدرسولاهلل ،علیولیاهلل ،گفتند مگر در جنگ خیبر
نبودی؟ گفت آنجا دیدم که علی هفتقلعه را روی هم ریخت ،اما
االن با آن قدرتی که دارد ،به گردنش طناب انداختهاند و میکِشند و
حرفی نمیزند ،پس علی بر حق است! اما مسلمانها ،نمازخوانها،
حجبروها ،قرآنخوانها ،نمازشبخوانها ،کافر شدند!
هیچ گناهی بدتر از این نیست که دنبال خلق بروید و ائمه را
خلق حساب کنید! اینها که خلق نیستند ،آنقدر این پنجتن مهم
هستند که خدا عرش و فرش و آسمان و تمام خلقت را بهواسطۀ اینها
خلق کردهاست! 40مگر ما میتوانیم اینها را بشناسیم؟! تمام خلقت در
 . 40حدیث کساء :غرراالخبار و درراآلثار دیلمی ،المناقب دمشقی ،عوالم العلوم بحرانی ،منتخب
طریحی ،نهج المحجة.
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مقابل زهرایعزیز کادو است .حضرتزهرا یک نفس از روی ناراحتی
کشید ،تمام ماورا اعالم آمادگی کرد که ای زهرا ،ما به امر تو هستیم.
تمام خلقت فرمان زهرا را میبرند 41.وقتی حضرتزهرا برای
حمایت از امیرالمومنین به مسجد آمد و گفت دست از علی
بردارید .هنوز نفرین نکردهبود که ستونها از جا حرکت کرد 42.اینها
فقط مسجد را میدیدند اما دنیا میخواست با نفرین حضرتزهرا
زیر و رو شود ،چرا؟ توهین به والیت شد.
امیرالمومنین زهرا را میشناسد و میداند که تمام این خلقت
در قبضۀ قدرت زهراست و اگر نفرین کند همه نابود میشوند .اص ً
ال
خلقت در مقابل حضرتزهرا  ،ارزش ندارد .زهرا ناموس دهر
است .حاال امیرالمومنین فرمود :سلمان! به زهرا بگو تو دختر
رحمةللعالمین هستی ،اگر نفرین کنی طیور در ج ِو هوا هالک میشوند.
این نفرین به آنجا هم اثر میکند و تمام ،نابود میشوند! اما بهخاطر
طیور نفرین نکن .نگفت بهخاطر این مردم! خدا هم میگوید «الّل ُهم ال َعن
جِ ِ
بت و الطاغوت و اتباع ُهما» .یعنی لعنت خدا بر آن دو نفر و پیروانشان.
اینها همه داشتند نگاهمیکردند و کسی از امیرالمومنین و حضرت
زهرا حمایتنکرد .شما هم نگاهتان به امریکاییها و انگلیسیهاست!
برو خجالت بکش و حیا کن .به تمام آیاتقرآن نگاهکردن به تلویزیون
و بساط لهوولعب رو برگرداندن از فاطمۀزهراست .ای هیئتی برو غیرتی
شو!
آن دونفر میخواستند بعد از اینهمه ظلم و جنایت خودشان
را بیتقصیر نشاندهند و گفتند که ما میخواهیم به عیادت دختر
پیامبر
بیاییم! اما حضرتزهرا اجازهنداد .دوباره تکرار کردند
 . 41امام باقر فرمود اطاعت حضرت زهرا بر همه مخلوقات اعم از جن و انس و طیور و
وحوش و ملک واجب است .دالئل االمامه ص.28
 . 42مناقب :ج 3ص .331تفسیر عیاشی :ج 2ص .67بحار ج 28ص 206و ...
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و امیرالمومنین گفت فاطمهجان اینها مرا اذیت میکنند .حاال
حضرتزهرا
اجازهداد اما وقتی آمدند رویش را از آنها برگرداند
و گفت مگر پدرم نفرمود هرکس زهرا را اذیتکند مرا اذیتکرده
و هرکس مرا اذیتکند خدا را اذیتکرده ،رضایت زهرا رضایت من
است و رضایت من رضایت خداست؟! خدایا شاهد باش که من از این
دونفر ناراضیام! 43وقتیکه بیرونآمدند ،اولی گریهکرد! دومی به او گفت
تو خلیفۀاسالمی! چرا یک زن تو را ناراحتکرده؟ فاطمۀزهرا را زن
حسابکردند که اینکارها را کردند ،اما اینها نور خدا هستند و خلق
نیستند.
وقتی که زهرایعزیز را زدند و کشتند ،خدا میخواست تمام دنیا
را نابود کند! دنیایی که در آن زهرا را بکشند ارزش ندارد .چرا
فکر نمیکنید؟ چرا اندیشه ندارید؟ آیا حضرتزهرا از ناقۀصالح
کمتر است؟ 44وقتی ناقه را پی کردند ،همه نابود شدند .خدا میداند
که با جگر من چهمیشود؟ چرا معرفت در حق زهرا ندارید؟!
عدهای کشتند و عدهای نگاهکردند و بعد به نماز جماعت رفتند و به
زهرا کش اقتدا کردند! یعنی تمام مردم به این کار شرکتکردند .حاال
خدا گفت یا علی! چون حبیبۀ مرا کشتند میخواستم همۀ عالم را
نابود کنم ،اما بهخاطر این چند نفر که به زهرا نماز خواندند و دل
تو را کمی خوشکردند ،زمین و آسمان را نابود نکردم و به تمام عالم
روزی میدهم 45.یعنی حیاتِ عالم تجدید شد! این عظمت فاطمه و
 . 43علل الشرایع :باب  148ص.187
 . 44در نامه دومی تصریح شده که امیرالمومنین به حضرت زهرا فرمود اگر نفرین کنی بر
روی زمین ،هیچ انسانی نخواهد ماند .زیرا تو از نوح ،از عاد و از هود برتری .ثمود که دوازده هزار
نفر بودند بخاطر آن ناقه عذاب شدند! بحار :ج 8ص.222
 . 45از امیرالمومنین روایت شده زمین بهخاطر هفت نفر خلق شد و مردم به خاطر آن روزی
میخورند و به جهت آنها باران میآید و من امام و پیشوای آنها هستم! و آنها همان کسانی
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پیروان فاطمه است .عالم بهواسطۀ زهرا و پیروانش باقیماند .خدا
کسانی را که والیتشان کامل است ،اینهمه دوستدارد و میگوید اگر
تمام دنیا را یک لقمه کنی و دهان مومن بگذاری اسراف نکردهای 46.اما
چهکسی این حرفها را میفهمد؟!
وقتی امیرالمومنین شهید شد ،جبرییل میان زمین و آسمان
ُ
واالول واالخر
گفت ارکانخدا شکست ،اما زهرا عصارۀ تمام ارکان استُ .ه
علی است اما حضرتزهرا هم هست .آنچه صفات امیرالمومنین
دارد فاطمۀزهرا هم دارد .آنها همهچیز را میدانند اما گـــاهی
با هم نجـــوا میکنند .روزی حضرتزهرا با امیرالمومنین
بیتوتهای داشتند ،فرمود علیجان! میخواهی بگویم که چهوقت اص ً
ال
عالمی نبوده؟ یعنی اص ً
ال وجودی در تمام کونومکان نبوده و چهوقت
وجود شدهاست؟! چهوقت خدا زمین و آسمانها و ُکرات را خلق
کردهاست؟! هر ُکرهای چه مخلوقات و افرادی دارد؟ و هدف خدا از
خلقت اینها چه بودهاست؟ 47همۀ خلقتها را در نظر دارم ،علیجان
بشارت به تو میدهم ،تمام آنها میگویند علی! خاک بر سر اهل دنیا
کند که میگویند ناعلی!
حضرتزهرا میخواهد بگوید که اینها را خدا در اختیار ما
گذاشتهاست ،تو من هستی و من تو هستم! آنچه که تو میدانی
من میدانم و آنچه که من میدانم تو میدانی! سینۀزهرا گنجینۀ
تمام خلقت است! هنوز خلقت بهوجود نیامده ،زهرا بودهاست .یعنی
آنزمان که خدا بوده حضرتزهرا و امیرالمومنین و رسولاهلل هم
بودهاند چون اینها نور خدا هستند.
نه برای زهرا کفوی به غیر از علی هست و نه علی کفوی
نماز خواندند .خصال :ص.360

هستند که بر حضرت زهرا
 . 46بحار :ج 67ص.250
 . 47عوالم المعارف :ج 11ص 7و بحار :ج 43ص.8
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بهغیر از زهرا دارد .حاال میگویند غلو میکنی! تو اص ً
ال نمیفهمی که
غلو چیست؟! ساکت باش!
گر نداری معرفت ساکت نشین و دم مزن
پستۀ بیمغز اگر لب واکــند رسوا شود
تو مگر عظمت فاطمه را میدانی که میگویی غلو کردهای؟! تو
که شناسایی نداری چرا جسارت میکنی؟ 48تمام اینها که میگوییم،
از روی اث ِر حب والیت است ،وگرنه زهرا باالتر از اینهاست .واهلل باهلل
تو بغض زهرا داری که میگویی غلو نکن وگرنه باید بگویی که زهرا از
این حرفها مهمتر است چون زهرا ناموس خداست .مگر ما میتوانیم
ناموس خدا را افشا کنیم؟!
ما نه خدا را شناختیم و نه ناموسش را! مگر خدا در تمام خلقت
دو ناموس دارد؟ یک امر دارد که علی است و یک ناموس دارد
که زهراست .اینها توأم بههم هستند .حاال زهرایعزیز را شناختید؟
آنکسی که او را زد ،ناموس خدا را زد ،ناموس دهر را زد! عصارۀ
تمام خلقت را زد!
اگر گفتیم هر کاری را با فکر انجام دهید درست است اما این
بدل است.
اصل تفکر ایناست که کتکخوردن زهرا را ببینید،
ِ
فشار دادن زهرا و شکستن بازویش را ببینید و به قاتل او نگویید
خلیفۀ اسالم! چرا امامزمان گریه میکند؟ بازوی شکستۀ زهرا
را میبیند ،صورت نیلی را میبیند ،آیا شما میرقصید؟ خجالت
نمیکشید؟ حیا نمیکنید؟ چرا نمیبینید؟ مگر زهرا در عالم دفن
شدهاست؟ زهرا در عالم نقل شدهاست .اگر اتصال به والیت باشید باید،
اتصال به مصیبت فاطمه باشید .به حضرتعباس من دارم میبینم.
هرشب یک سالم به حضرتزهرا میدهم و میگویم خدا لعنت کند
 . 48در حدیث نورانیت آمده که مارا خدا نگویید ،اما هرچه که میخواهید درباره ما بگویید.
بحار :ج 26ص5
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آنکسیکه به بازویت غالف شمشیر زد ،خدا لعنت کند آنکسیکه
ِ
فدک تو را جوید و تُف کرد! اگر دائم به یاد آنها باشید ،سنخۀ
کاغ ِذ
آنها میشوید؛ این دین است! اگر اینطور شدید دین دارید! چون
حضرت میفرماید دین حب و بغض است 49.اگر شما حب ائمهطاهرین و
بغض دشمنانشان را داشتهباشید نه اینکه نجات پیدا کنید ،نجاتدهنده
هستید .به تمام آیاتقرآن ،تمام اجزای بدنم گواهیمیدهد که باعث
گمراهی و دوری از زهرایمرضیه  ،حب دشمنان والیت است!
حب آنها جهنم است و بغضشان نجات شماست و اگر آن بغض را
نداشتهباشید بیدین هستید! 50اینکه میگوید آخرالزمان شراالزمنه
است چون بیدینی دین شدهاست و دین بیدینی! یعنی در آخرالزمان
اغلب مردم بهجای بغض دشمنان والیت ،حب آنها را دارند .بغض
51
دشمنان ائمهطاهرین  ،حب والیت است!
اویس تبری از دشمنان والیت داشت که برادر رسولاهلل شد.
وقتی سالم دومی به او رسید ،گفت شهری را که در آن سال ِم این غاصب
به من برسد نمیخواهم ببینم .حاال با این تبری ،برادر رسولاهلل
 . 49امام صادق فرمود :هل الدین اال الحب والبغض؟ بحار:ج 68ص63
 . 50امام رضا فرمود« :کمال الدین والیتنا و البرائه من عدونا» .کمال دین والیت ما و برائت از
دشمنان ماست .بحار :ج 27ص.58
رسولخدا فرمود :خدا ایمان بندهای را قبول نمیکند مگر با والیت علی بن ابیطالب و برائت
از دشمنان او .بحار :ج 26ص.229
 . 51امام صادق فرمود :دروغ میگوید کسی که ادعای محبت ما اهلبیت را دارد اما از
دشمنان ما تبری نمیجوید! بحار:ج 27ص.58
را به حق مبعوث کرد سوگند که اگر جبرییل
امام صادق فرمود به خدایی که محمد
و میکاییل در قلبشان ذره ای محبت آن دونفر باشد خداوند آنها را به رو در جهنم میافکند.
بحار:ج 45ص.339
امام حسن عسگری از قول رسولخدا فرمود :هرکس در تنهایی خود ،بر دشمنان ما لعنت
بفرستند خدا صدای او را به جمیع مالئکه میرساند و مالئکه آن لعن را باال میبرند و لعنت
میکنند بر کسی که دشمنان ما اهلبیت را لعن نکند ...بحار :ج50ص.316
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میشود 52.چون آنچه که جنایت در حق امیرالمومنین و حضرتزهرا
شده ،از طرف آن دونفر شدهاست .ایکسانیکه این کتاب را میخوانید،
باید شما هم اویس بشوید یعنی بغض دشمنان والیت را داشتهباشید،
نه حب آنها را! اما االن کسانی در دنیا هستند که حب آنها را دارند.
شما باید از دشمنان ائمه
بدتان بیاید و از دوستانشان
خوشتان بیاید 53.آنقدر حضرت از آن دوست خوشش میآید که
میگوید اگر او را نخواهید ،دروغ میگویید که ما را میخواهید!
یک دوست واقعی اینهمه عظمت دارد اما باید تولی و تبری داشتهباشد،
ِ
دوست اینها باشد نه فرمانبردار خلق! چون عباس (عموی پیامبر
) فرمان خلق را برد که حضرتزهرا راهش نداد و گفت برو! تو از ما
جدایی .ما هم اگر فرمان خلق را ببریمزهرایعزیز به ما راه نمیدهد
اما اگر حضرتزهرا
به ما راه بدهد ،تمام ائمهطاهرین به ما
راه میدهند.
دو چیز است که من همیشه تأکید میکنم :از بع ِد رسولاهلل
غضب خدا
که تمام مردم مبتال به گناه و جهنم و دوزخ و نافرمانی و
ِ
و پیامبر شدهاند ،ائمهطاهرین را خلق حساب کردند و دنبال
خلق رفتند .زهرایعزیز را خلق حساب کردند که مرتکب اینهمه
جنایت شدند و حاال میلیاردها مردم دنبال آنها هستند .اما میلیاردها
مردم اشتباه میکنند! هیچکس از زهرا حمایت نکرد .چه کسانی؟
مسلمانها! حجبروها! نمازخوانها! آخرالزمان همینطور میشود که
میگوید بیدین از دنیا میروید .شما که مکه و عمره و زیارت دارید!
 . 52تاریخ گزیده :ص630
 . 53امام صادق فرمود کسی که ما را به خاطر خدا دوست بدارد و دوستان ما را به خاطر
دوستی ما و نه به خاطر امور دنیوی دوست داشته باشد و دشمنان ما را به خاطر دشمنی که با
ما دارند و نه بهخاطر کینه های شخصی دشمن داشته باشد فردای قیامت اگر با گناهانی مانند
ریگ بیایان و کف دریا وارد شود خداوند تبارک و تعالی او را میآمرزد .امالی طوسی :ص 156و
بحار:ج 27ص 54و ارشاد القلوب ج 2ص.77
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شما که نماز میخوانید! پس چرا اینرا میگوید؟ چون مصداق همان
مردم هستید و از متقی حمایت نمیکنید.
خدا متقی را در تمام این خلقت و در تمام این دنیا معرفی کرده
و گفتهاست :ای مرد ِم دنیا بدانید که متقی از جانب من است .اعمال و
حرفش را قبول میکنم 54.اما در آخرالزمان همانطور که زهرایعزیز
را کنار میزنند ،متقی را هم کنار میزنند!
اغلب مردم سواد و عبادت زیاد را تقوا میدانند و دنبال آن میروند،
در صورتیکه باسوادها هم باید متقی باشند ،این ابال ِغ کلی به تمام
باسوادهاست! متقی شرایطی دارد که ما در شرایط آن اهمال میکنیم.
متقی باید امامالمتقین را قبول داشتهباشد .اهلتسنن با تمام سواد و
عبادتشان چون امامالمتقین را قبول ندارند میگوید مرتد و کافرند!
متقی «الْی ْوم أَ ْك َملْ ُت ل َ ُك ْم دِی َن ُك ْم» 55را قبول دارد .متقی باید اهل دنیا
نباشد و ذرهای محبت دنیا نداشتهباشد .باید حرف از خودش نزند.
باید تولی و تبرایش کامل باشد ،یعنی بغض دشمنان و حب دوستان
امیرالمومنین و حضرتزهرا داشتهباشد .متقی باید آنچه برای
خودش میخواهد برای مردم هم بخواهد .باید راهنمای مردم باشد
یعنی آنها را به امر راهنمایی کند نه به خودش و نه به خلق! پس ما
متقی نیستیم ،ما خودمان را شبیه متقی کردهایم!
وقتیکه متقی شدیم خدا عظمتش را به ما میفهماند ،ما هنوز
ن است که اگر بشر در برابر محشور شدن با
متقی نشدهایم .عقیدهام ای 
56
حضرتزهرا و امیرالمومنین  ،بهشت را ترجیح بدهد ،حیوان است.
وقتی چنین عقیدهای داشتی خدا امتحانت میکند ،بهشت و فردوس را
نشانت میدهد و میگوید اینهم حضرتزهرا! کدام را میخواهی؟!
 « . 54إ َّن َما َیت َق َّب ُل ُ
اهَّلل ِم َن ْال ُم َّت ِق َ
ین» «المائدة»27/
ِ
« . 55المائدة»3/
ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ
ْ
ین ِإلى َّالر ْح َم ِن َوف ًدا» «مریم»85/
« . 56یوم نحشر المت ِق
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مرد میخواهد که بگوید:
پشت پا بر عالم امکان زدم
دسـت بر دامـن زهـرا زدم
مگر من بهشت میخواهم که گالبیاش را بخورم و یا حوریهاش را
ببینم؟ به تمام آیاتقرآن میلیاردها حوریه را به کفش فاطمه صلح
نمیکنم! یکی از حرفهایی که من به امامزمان میزنم ایناست
که آقاجان افتخار تو ایناست که کفش حضرت زهرا و پیراهن
امام حسین پیش توست .به تمام آیاتقرآن اگر کفش حضرتزهرا
را به من بدهند ،به بهشت و فردوس صلح نمیکنم ،میگویم من
میخواهم اینرا بو کنم ،چون بوی زهرا به تمام این خلقت میارزد!
چرا از جو این دنیا پرش نمیکنید؟ چرا هنوز پابندید؟!
متقی باید در عالم یک مقصد داشتهباشد ،خدا و والیت! هر دوی
اینها یکی هستند .باید در این عالم هیچ مقصد دیگری نداشتهباشید.
باید طوری باشد که به آنها برسید و سنخۀ آنها شوید .آنوقت سنخۀ
تمام خلقت شدهاید .عزیزان من بیایید در تمام خلقت یک مقصد
داشتهباشید ،مقصد ما علی باشد .چرا دست از امیرالمومنین
برداشتند و دل زهرایعزیز را شکستند؟ چرا دل خدا را شکستند؟
خدا که دل ندارد یعنی مقصد خدا را شکستند .اما در آخرالزمان آنها
را بیتقصیر میکنند! 57عزیزان من! کجا میروید؟
خدا میداند که از غصه دارد استخوانهایم آب میشود ،میگویم
خدایا اگر مرا جایی بگذاری و تمام آبهای هفت آسمان را روی من
بریزی ،باز هم میسوزم .ممکن است که جسمم خنک شود اما روحم
خنک نمیشود .ای خدا! کاش مرا در دنیا نیاوردهبودی و جای دیگری
بودم که از این مصیبتها خبر نداشتم .خدایا مصیبت امامحسین و
 . 57امام صادق فرمود :هرکس شک کند در کفر دشمنان ما اهلبیت و کسانی که به ما ظلم
روا داشتند ،پس خود او کافر است .وسائلالشیعه :ج18ص 561و بحار:ج 27ص.62
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اغلب مردم
حضرتزهرا مرا می ُکشد .مگر میتوانم فراموشکنم؟! اما ِ
اینها را فراموشمیکنند .این فراموشی ،شما را از آنها جدا میکند.
زینب جدا نشد ،امکلثوم جدا نشد .خو ِد امامزمان هم میگوید
اگر اشک چشمم تمامشود خون گریه میکنم .آنوقت شما دنبال
تماشای تلویزیون و ماهواره میروید! روایتاست که میگوید اگر قهقهه
زدی بگو «الل ُه َم التَم ُقتنی» که دلت نمیرد .دل ُمرده کسی است که
از مصیبت زهرایعزیز و امامحسین جداست! آنموقع که دنبال
تجدد و خلق بروید از حضرتزهرا و ائمه جدا شدهاید.
ای مسلمان! حضرتزهرا دارد فریاد میزند و هل من ناصر
میگوید ،چرا او را ناراحت میکنید؟ متقی هم شما را دعوت میکند،
راهنمایی میکند و صراطمستقیم را نشانتان میدهد .به دین و آیینم
قسم ،همانطور که امیرالمومنین صــراط مستقیم است ،فاطمۀ
زهرا هم صراطمستقیم است 58،چون حضرت میفرماید اگر ذرهای
59
محبت مادرم فاطمه را داشتهباشید از آتش جهنم ایمن هستید.
اما میگوید در آخرالزمان اگر کسیکه با دین از دنیا برود مالئکۀ آسمان
تعجبمیکنند ،معلوم میشود که ما یکذره هم محبت حضرتزهرا
نداریم .چون تبری از دشمنان زهرا نداریم ،دنبال خلق میرویم و
تجددی شدهایم.
شخصی خیلی از حضرتزهرا تعریف کرد .به او گفتم تو که
اینرا میگویی چرا خانمت مثل حضرتزهرا نیست؟ چرا مثل
خارجیهاست؟! این چه حجاب و لباسی است که در جامعه وجود دارد؟
 . 58شواهد التنزیل :ج 1ص.58
فرمود :ای سلمان هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد با من در
 . 59پیامبر اکرم
بهشت است و هر کس کینه او را داشته باشد در آتش جهنم است .ای سلمان دوستی او در صد
آسانترین آن مواضع :هنگام مرگ ،در قبر ،میزان ،در محشر ،در پل صراط
جا سودمند است که
ِ
و هنگام محاسبه اعمال است ...بحار :ج 27ص.116
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ما باید در داراالمر باشیم اما در دارالفسادیم! پس حــرف حضرت
فاطمه را زدن ،شرط نیست .اصل ایناست که امر حضرت را اطاعت
کنیم .حرف امیرالمومنین را زدن ،شرط نیست وگرنه دومی هم از
امیرالمومنین تعریف کردهاست ،هفتاد جا گفتهاست که اگر علی
نبود من هالک میشدم ،اما آیا اعتقاد داشت یا طناب گردنش انداخت؟
پس باید امر امــیرالمومنین را اطاعتکــرد .امر امیرالمومنین ،
ِ
مبارک فاطمۀزهراست.
خواستن وجو ِد
اگر شما محبت حضرتفاطمه را دارید ،باید تجددی نشوید!
تجدد یعنی پیرو خارجیها شدن! شما خودتان نمیفهمید که پیرو
آنها شدهاید .مگر حضرتزهرا چادر نداشتهاست؟ اما حاال میگویند
مانتو بپوش! شما پیرو چهکسی هستید؟ مانتو برای انگلیس و
امریکاست ،نه در مردم اسالم! وقتیکه انگلیسیها احمدشاه را از ایران
بیرونکردند ،عدهای از علما جمعشدند و پیغام دادند که ما تو را به
ایران برمیگردانیم .احمدشاه گفت رضاخان کیست که مرا بیرونکند؟
از طرف انگلیس به من ابالغ شد که بیحجابی را در ایران رواجدهم و
من گفتم که آبروی قاجار را نمیبرم .پهلوی شرایط آنها را قبولکرد،
وقتیکه روی کار آمد با قلدری چادر از سر زنها میکشید و این کار
را با امریۀ انگلیس اجرا کرد .چادر ،لباس والیت اســت! چون حضرت
زهرا تا وقتی حرکت نمیکرد متوجه نمیشدند که رویش کدام طرف
است ،یعنی چادرش مثل خیمه بود 60.حاال زمانی شده که میگوید اگر
رویت را باز کنی اشکال ندارد .خدا و پیامبر و امام تأکید میکنند
که رویت را بگیر اما یکیکه میگوید عیبندارد ،همه حرف او را قبول
میکنند .حضرتزهرا وقتی میخواست از دنیا برود گریه میکرد،
گفتند زهرا جان! مگر نگفتی دیشب پدرم را دیدم که بشارتداد تمام
مالئکه صف کشیدهاند و فردا نزد ما میآیی؟ پس چرا گریه میکنی؟
 . 60احتجاج طبرسی :ج 1ص 98و برهان :ج 3ص.371
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حضرت فرمود ناراحتم که در موقع تشییع ،حجم بدنم پیداست .فضه
گفت ما در ایران تابوت درستمیکنیم که در آن جنازه پیدا نیست.
حضرت خوشحال شد و تبسم کرد 61.پس حضرتزهرا نمیخواهد
حجم بدنش را کسی ببیند .اما حاال تو ناموست را در اختیار مردم
میگذاری ،فکری به حال خودت بکن! بدان این حرفها درستاست و
َ ُ َ
ُ
االخرة َبقاء 62خدا
فردای قیامت از شما بازخواست میشود« ،ان َما الد َنیا فناء َو ِ
رحمتکند علمایی را که حرفشان قالالصادق و قالالباقر بود،
حاج میرزا ابوالفضل زاهد در درس تفسیرش میگفت تا حتی فوتی
که به آتش میکنید از شما سوال میشود! ما در آخرالزمان قیامت را
فراموشکردیم .آخرتمان را فنا و دنیا را بقا کردهایم 63.وای بر حال ما
و ننگ بر روزگار ما!
کاش میفهمیدیم و میگفتیم که باید چادر سر کنید! چهکنم
ِ
حقیقت والیت
گفتن
که نمیتوانم حرفم را بزنم 64،چون االن
ِ
ِ
حقیقت والیت،
جرم شدهاست .وقتیکه امیرالمومنین دید افشای
جرم است و خریداری ندارد ،حرفش را در چاه زد .االن هم ما باید
حرفِ واقعیت را در چاه بزنیم .من فقط پیامآورم و میخواهم شما به
این حرفها لبیک بگویید .پیا ِم خدا زهراست .پیا ِم خدا ،علی است،
پیا ِم خدا حسین است .پیام خدا ایناست که گناه نکنید!
به سیجزءکالم اهلل خلقتی را میبینم ،تمام خلقت پوشالی است
 . 61وسائل الشیعه :ج 2ص / .875اهلبیت ،توفیق ابوعلم :ص.165
 . 62امیرالمومنین فرمود «ایها الناس انّ الدنیا دار فناء و االخره دار بقاء» امالی صدوق:
ص.110
َّ ُ َ
َ
َ
ََ َْ ُ
ون أ َف َل َت ْع ِق ُل َ
ین یتق َ
یاة ُّالد ْنیا إّل َل ِع ٌب َو َل ْه ٌو َو َل َّلد ُار ْال ِخ َر ُة َخ ٌیر ِل ّل ِذ َ
ون» «األنعام»32/
ح
ال
ا
م
« . 63و
ِ
 . 64امام صادق فرمود :به خدا سوگند که اگر دهانهای شما لجام داشت ،من به هریک از
شما چیزی که به سود اوست میگفتم ،به خدا سوگند اگر افرادی متقی مییافتم حتما سخنانم
را میگفتم .غیبت نعمانی:ص 57و ثواب االعمال عقاب االعمال :ص.19
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مگر اینکه اتصال به ائمهطاهرین یا متقی باشد .یعنی در نظر خدا،
ارزش تمام خلقت برای والیت است تا حتی آسمانها ،همه و همه! حاال
شما دنبال َکس دیگری میروید! تُف بر این عقیده .مگر محبت زهرا را
65
میشود با دنیا و آخرت صلح کرد؟ زهرا روح تمام خلقت است.
انسان باید روح را بخواهد نه جسم را!
دلخوشی آناست که آنها ما را تأیید کنند .وقتی بشر تأیید شد
به آسمان و ماورا دست پیدا میکند .کلکمال آناست که آنها ما
«حب
را بپذیرند ،اما چون هنوز مِهر دنیا داریم ،ما را نمیپذیرند.
ُّ
رأس ِّ
طیئه» 66.با مِهر دنیا به ماورا دست پیدا نمیکنید!
ُ
الد َنیا ُ
کل َخ َ
مگر اینکه بدانید دنیا ُمرده است و آنرا باید خاک کرد و این ُمرده
دیگر حاجتی را برآورده نمیکند! اگر مثالی بدتر از استخوان خوک در
دهان سگ خورهدار وجود داشت ،امیرالمومنین همانرا در مورد دنیا
میگفت 67.شما باید پستی دنیا را ببینید .چرا دنیا اینقدر پست شد؟
عزیزان خدا در آن کشتهشدند .نمیگوید آسمان یا کرات به
چون
ِ
منزلۀ استخوان خوک است ،فقط اینرا دربارۀ دنیا میگوید .آیا شما آن
قتلهگاهی که امامحسین یا حضرتزهرا در آن کشته شدهاست را
میخواهید؟ دنیا قتلهگاه ائمه است ،نباید آنرا بخواهید!
چهکسی در این دنیا از حضرتزهرا
حمایتکرد؟!
به تمام آیاتقرآن ،فقط آسمانیها حمایت کردند .بهدینم قسم
نمیتوانم روضۀ حضــرتفاطمه را بخوانم ،چون مرا از بین میبرند.
مگر امامزمان بیاید که بگویم چه بر سر فاطمۀزهرا آمدهاست!
 . 65رسول خدا فرمود :زهرا پاره تن و قلب و روح من است! همان روحی که بین دو
پهلوی من قرار دارد و هرکس او را بیازارد مرا آزرده است .نزهة المجالس :ج 2ص228و نور
االبصار ص45
 . 66ارشاد القلوب دیلمی :ج 1ص.21
 . 67نهج البالغه :حکمت 236
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بهدینم حرفی ندارم که از بین بروم .من این حرفها را از جان خودم
بهتر میخواهم ،خودم را حفظ میکنم که این حرفها را افشا کنم .تا
جان دارم حرفم ایناست ،نیمهجان هم باشم میگویم :دنبال خلق نروید!
خلق تقصیرکار را بیتقصیر میکند و بیتقصیر را تقصیرکار! ایکاش
فقط حضرتزهرا را تأیید نمیکردند دیگر تکذیب نمیکردند ،اما
در آخرالزمان تکذیب میکنند! 68دشمن زهرا را تأیید و عایشه را
امالمومنین میکنند! من دیگر آخر عمرم است و حرفم را میزنم تا
حجت بر شما تمام شود! این امالمومنین نیست ،امالفساد است! روزی
پیامبر به زنان خود هشدار داد و فرمود بعد از من یکی از شما به
جنگ وصی من میرود! عایشه گفت خدا او را لعنت کند .نشانهای
بده که مبادا آن زن ،ما باشیم .حضرت فرمود او با دو نفر دیگر
همراه میشود و در مسیر حرکت به جایی بهنام آبادی حوئب میرسند
و سگهای آنجا به آنها حملهمیکنند .وقتی عایشه با طلحه و زبیر
به جنگ امیرالمومنین میرفتند به جایی رسید که سگهای آنجا
به آنها حمله کردند ،عایشه گفت نام این محل چیست؟ گفتند حوئب!
گفت من دیگر نمیآیم .آنها پیرمردی را آوردند که بگوید این محل
نام دیگری هم دارد و بعداز آن به جنگ جمل رفتند 69.حاال این
جمعیت فریاد میزدند که بیایید از حرم رسولاهلل دفاع کنید و
شاش شتر عایشه را به صورتشان میمالیدند .وقتیکه امیرالمومنین دید
ِ
لشکر با این امالفساد ،اینقدر همراهی میکند ،به امامحسن فرمود
ناقه را پی کن .حضرت ناقه را پی کرد و عایشه افتاد و او را گرفتند و با
َ
ْ َ ُ َ َ
ون َما َأ ْن َز ْل َنا م َن ْال َب َین َ ْ ُ َ
ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ
ین ْیك ُت ُم َ
« . 68إ َّن ّال ِذ َ
اب أول ِئك
ِ
ِ
اس ِفی ال ِكت ِ
ِ
ات والهدى ِمن بع ِد ما بیناه ِللن ِ
َ
ْیل َع ُن ُه ُم ُ
اهَّلل َو ْیل َع ُن ُه ُم ّالل ِع ُن َ
ون» « /159بقره»
کسانی که دالیل روشن ،و وسیله هدایتی را که نازل کردهایم ،بعد از آنکه در کتاب برای مردم
بیان نمودیم ،کتمان کنند ،خدا آنها را لعنت میکند؛ و همه لعنکنندگان نیز ،آنها را لعن میکنند.
 . 69مالحم :ص .26فقیه:ج 2ص 44و کتاب یأتی علی الناس.
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چندنفر به مدینه فرستادند .عایشه در مدینه اعتراض کرد که ببینید،
علی ناموس پیامبر را با عدهای مرد فرستاده است! آنوقت آنها
لباس مردانه پوشیدیم که
نقابشان را کنار زدند و گفتند ما زن هستیم و ِ
کسی به تو آسیب نرساند.
عایشه با امامحسن از آنجایی که شترش را پی کرد ،کینهداشت
و این بود که دستور داد پیکر مبارکش را تیر باران کنند .تمام اینکه
هشتاد سال است فریاد میزنم دنبال کسی نروید ،دنبال عایشه رفتند
که جنازۀ آقا امامحسن را تیر باران کردند .دنبال معاویه رفتند و
اینهمه جنگ به راه انداختند ،دنبال شریحقاضی رفتند که امامحسین
را کشتند .عزیزان من! به شما وصیت میکنم ،این وصیت با امر است
و مطابق میل خودم نیست :تا میتوانید دنبال خلق نروید! دنبال امر
70
بروید! بروید کنار.
به تمام آیات قرآن اگر دنبال خلق بروید زهرایعزیز شما را
نمیپذیرد .اگر زهرا نپذیرفت ،تمام خلقت نمیپذیرد ،چون عمویش
عباس امر خلق را اطاعت کرد که راهش نداد! زهرا امرش را میپذیرد.
اغلب مردم ،حرف حضرتفاطمه را میزنند و برایش عزا میگیرند اما
امرش را اطاعت نمیکنند! آن عزایشان هم به درد نمیخورد .روضهای
که میگیرند دکان است و استفادۀ دیگری میخواهند بکنند .کجا ما
مجلس تأییدی داریم؟! 71اغلب مجالس تعریفی است ،یعنی در آن از
خلق تعریف میشود! در مجلس زهرا باید از علی تعریف کرد!
در مجلس زهرا باید از نو ِر زهرا یعنی امامحسن و امامحسین
 . 70امام صادق فرمود :در آخرالزمان در خانه خودت قرار بگیر و مانند فرش منزل باش و
ساکت بمان ...بحار االنوار :ج 52ص.270
 . 71در باب مجالس آخرالزمان به حدیث ذی قار در روضهء کافی ج 2ص 359و به جامع االخبار
فصل 88و 102و بحار ج22ص 453و بحار ج52ص ،264یأتی علیالناس حدیث245و حدیث
به ابنمسعود در مکارم االخالق ص 447و بحار ج 14ص 717مراجعه
مشهور رسولاهلل
شود.
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ِ
تعریف زینب و امکلثوم و
مجلس زهرا باید
تعریف کرد .در
ِ
رقیه را کرد .شما تعریف چهکسی را میکنید؟! ایناست که با تمام
آن مجالس و عبادتهایتان بیدین از دنیا میروید .مگر پیامبر به
سلمان نگفت برو کنار!؟ چرا نگفت عزاداری کن!؟ چون میدید که
خلق مسلط است ،گفت برو کنار! 72اگر همۀ عالم یکطرف رفتند تو
برو طرف علی! به تمام آیات قرآن این حرفها تفکر میخواهد .یعنی
شما بخواهید هدایت شوید ،آنوقت با تفکر اینها را قبول میکنید،
حاال خدا تأییدتان میکند! وگرنه با تمام مجالسی که میگیرید
تکذیب هستید ،نه تایید! تایید آناست که کنار بروید.
حب امیرالمومنین باشد ،نه با حب خلق!
کنار رفتن باید با ِ
باید با بغض بدعتگذار و آنهایی باشد که به زهرایعزیز ظلم کردند.
با امر کنار برو ،نه با خلق! کنار رفتن باید با سرمایه باشد .سرمایه
حب امیرالمومنین و فرزندان علی و بغض دشمنان آنهاست.
نجات ایناست! اویس با سرمایه کنار رفت که پیامبر
فرمود
برادر من است .در مورد آخرالزمان هم فرمود سال ِم من به برادرانم در
آخرالزمان 73.یعنی اویس بشو! آنوقت پیامبر میفرماید هرکس در
 . 72امام باقر فرمود :بهترین چیز در آن زمان حفظ السان و لزوم البیت است .کمالالدین:
ج 1ص 330و بحار :ج 52ص.145
امام صادق فرمود :گلیمهای خانه خود باشید زیرا فتنه ورز و وبال کسی است که او را
برانگیزند! تحفالعقول :ص.91
امام رضا فرمود :عافیت در آنزمان بر ده جز است ،نه جز آن دوری از مردم و یک جزء آن در
سکوت است .خصال :ج2ص 509و بحار :ج71ص.279
امام صادق فرمود :در آخرالزمان مالزم خانه خود و گلیمی از گلیمهای آن باش .روضهء کافی:
ص 211حدیث 383 :و بحار :ج 52ص.270
امیرالمومنین در نهج البالغه فرموده :در هنگام فتنه مانند بچه شتر دوساله باش که نه پشتی
دارد که سوارش شوند و نه پشمی و نه شیری دارد که دوشیده شود .نهجالبالغه صبحی صالح:
ص.651
 . 73القطره :ج 2ص 815و بصائر الدرجات :ص 84و بحاراالنوار :ج 52ص.123
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آنزمان دینش را حفظ کند ،با من و در درجۀ من است.
اگر کنار بروید همهجا هستید .به تمام آیات قرآن در آسمان
هم هستید .به سیجزءکالماهلل پیش امامزمان و حضرتزهرا
هم هستید .بیایید از خلق و دنیا و لهوولعب جدا شوید تا تحویلتان
بگیرند 75.خدا هستیاش را به شما میدهد اما در صورتیکه محبت دنیا
نداشتهباشید و فقط محبت امر داشتهباشید .ما نیستیداریم ،بیایید
هستی داشتهباشید!
هستی خدا
هستی خدا ،علی و زهراست،
ِ
ِ
امامحسین است .ما باید اینرا یقینکنیم .یقین بهغیر از دانستناست.
اصحاب امامحسین یقینکردند که اینها هستی خدا هستند و
جانشان را فدای امامحسین کردند نه فدای خلق! حاال بهجایی
رسیدند که امامزمان میگوید پدر و مادرم بهفدای اصحاب با وفای
جدم! 76آقا ابوالفضل چنان خلق را نیستی و آنها را هستی میداند
که میگوید :دینم حسین است،
افتادهاست ای لشکر دست یمینم
77
تا زندهام ای لشــکر حامی دینم
امامحسین وجه خداست ،وجه یعنی زیبایی .تمام آن زیبایی
که هر ممکناتی دارد ،بهواسطۀ گریهای است که برای امامحسین
میکند .وجه نظری است که امامحسین میکند و شما برای او گریه
میکنید .آنوقت شما را از تمام گناهان و از پیرویِ خلق و از محبت دنیا
نجات میدهد و یک نظری میکند که تمام کارهایتان محض خدا و امر
امیرالمومنین میشود.
خدا ،آقایبروجردی را رحمت کند ،اعتقاد زیادی به امامحسین
74

 . 74کمال الدین :ج  1ص 303و َبحار :ج 51ص.109
َ
ین َل یر ُید َ
ون ُع ُل ًّوا ِفی ْال ْرض َوَل َف َس ًادا َو ْال َع ِاق َب ُة ِل ْل ُم َّت ِق َ
ِ « . 75ت ْل َك َّالد ُار ْال ِخ َر ُة َن ْج َع ُل َها ِل ّل ِذ َ
ین»
ِ
ِ
«قصص»83/
« . 76بأبی انتم و امی طبتم» زیارت مطلقهء امام حسین  ،مفاتیح.
 . 77شرح االخبار :ج 3ص 182و بحار:ج 45ص.4
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داشت .خیلی چشمش درد میکرد ،روز عاشورا دستۀ سینهزنی وارد
خانهاش شد .باران آمده بود و پاهایشان گِلی بود ،آمد و از گِل پای یکی
از سینهزنها روی چشمش گذاشت و چشمش خوبشد و تا آخر عمر
بدون عینک قرآن میخواند .نه اینکه ِ
خاک قب ِر امامحسین تربت باشد،
بلکه خاک پای سینهزن حسین هم تربت است ،اما آن سینهزن
فقط حسین میگفت ،آنزمان دیگر گذشت .ما اص ً
ال نمیفهمیم که
چه خاکی به سرمان شدهاست .بهجای خاک ،خاکستر به سرمان شده
و چشممان را هم کور کردهاست .یعنی شخص را میبینید ،امامتان را
نمیبینید! شخص را تأیید میکنید ،امامتان را تأیید نمیکنید! مگر از
این کورتر هست؟!
78
امامحسین
میفرمایدُ « :کل یُو ٍم عاشورا»  ،یعنی همیشه
عاشوراست .ما در این فکر نرفتهایم که عاشورا یعنی امام ُکشی! مگر
یکی ائمه
یکی ِ
بعد از امامحسین  ،امامسجاد را نکشتند؟! بعد هم ِ
را کشتند .امامحسین به دوستانش خطاب میکند که حواستان
جمع باشد ،هر روز عاشوراست .در عاشورا امامحسین را کشتند،
از آن به بعد تا زمان ما ،مقصد امامحسین
را میکشند! حاال
که اینطور است چکار باید کرد؟ میگوید واجبات ،ترکمحرمات،
انتظارالفرج ،به خیر و شر مردم شرکتنکن ،برو کنار! دنبال خلق
نرو! دنبال خلق رفتند که جلــسۀ بنیساعده را درستکردند! حاال
امامحسین میفرماید من کشتۀ جلسۀ بنیساعدهام 79.کسانیکه در
آن جلسه شرکتکردند و در جلسۀ پدرم شرکتنکردند آنها هم جزو
بنیامیهاند .االن هم اگر کسی در مجلس واقعی امامحسین شرکت
 . 78بکاء الحسین میرجهانی :ص 112و ص.497
 . 79وقتی که تیر به قلب مبارک امام حسین اصابت کرد ،دست مبارکش را پر از خون قلبش
نمود و به آسمان پاشید و فرمود :در همین حال جدم رسولخدا را زیارت میکنم و میگویم:
یارسولاهلل شاهد باش که سران سقیفه مرا کشتند .مقتل خوارزمی:ج2ص.34
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نکند و در مجالسی که حرف امیرالمؤمنین و اهلبیت زده نمیشود
شرکت کند ،در جلسۀ بنیساعده شرکت کردهاست! در آنجا خلق را
تأیید کردند .ما باید امیرالمومنین  ،حضرتزهرا و امامزمان را
تأیید کنیم .در جلسه باید به آن اشخاص والیت تزریق شود .اگر در
سخنان غیر والیت ،بهشان تزریق میشود .قدر
مجلس دیگری بروند،
ِ
این حرف را بدانید ،این حرف خیلی مهم است ،مواظبباشید هرکجا
نروید!
است ،امیرالمــؤمنین
وصی رسـولاهلل
امیرالمومنین
مقصد خداست ،امیرالمؤمنین
کفوا ً اَحد است ،اَحدی مثلش
نیست .اما مردم او را رها کردند و طرف آن دونفر رفتند ،حاال خدا
گفت مرتد و کافرند.آنها در سقیفۀ بنیساعده امیرالمؤمنین را خلق
حساب کردند و این ادامه پیدا کرد! ابوموسیاشعری هم با تمام سواد
و عبادتش ،امیرالمؤمنین را خلق حسابکرد که گفت مانند انگشتری
که از دستم درمیآورم علی را خلع و خودم را بهجای آن نصب
میکنم .کسیکه خدا میگوید اگر او را نخواهی به عزت و جاللم قسم
به رو در جهنم میاندازمت ،خلق است یا مافوق تمام خلقت است!؟
درد بیدرمان مردم دنیا ،این است که والیت را خلق حساب میکنند!
80
این چه خلقی است که هرکس بمیرد باالی سرش حاضر میشود؟!
کسی نمیتواند علی را خلع کند! مگر علی خلق است که تو خلعش
کنی؟ امیرالمومنین امر است ،امیرالمومنین مقصد خداست است.
وقتی پیامبر  ،امیرالمـــؤمنین را معــرفیکرد ،آیـه نازل شد که
«الــی ْوم أَ ْك َملْ ُت ل َ ُك ْم دِی َن ُك ْم» یعنی دین علی است! دین که خلق
ْ
نمیشود! آیا خلق دین میشود؟ چرا توجه ندارید؟! خدا آن دونفر را
لعنت کند که اینها را خلق حساب کردند .در آخرالزمان اشخاصی
 . 80بحاراالنوار :ج  6ص  179و بشارة المصطفی :ص  5و رسائل المرتضی :ج  3ص .133
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پیدا میشوند که آن دونفر را تأیید میکنند!
تایید خلق اشتباه بود تایید دست ماورا بود

تایید دست رسول خدا بود

رسولخدا  ،امیرالمؤمنین را تأیید کردهاست .اگر خدا به
پیامبر میگوید من به تو دادم ،میخواهد بگوید این حرفی را که
پیامبر
میزند ،ابال ِغ من است! یعنی ای مرد ِم تمام خلقت! اگر
حرف پیامبر را قبول نکنید حرف مرا قبول نکردهاید .اما مردم دنبال
تأیید خلق رفتند و امیرالمومنین را خلق حساب کردند .شریحقاضی
81
هم امامحسین را خلق حساب کرد که گفت َخ َر َج َعن دین َج ّده
و این هنوز ادامه دارد ،تا زمانیکه امامزمان بیاید و به پیشانی آنها
ُمهر منافق بخورد و حضرت گردنهایشان را بزند .چهکسی این حرفها
را می فهمد؟ خوشا بهحال آن کسیکه بفهمد .چرا بیدار نمیشوید؟!
صــبح صادق میدمد یک دم ولی هشیار شو
صبح کاذب میرود یک دم ولی بیــــدار شو
اگر مردم از اول بیدار بودند و فریب خلق را نمیخوردند ،اینهمه
فجایع بهوجود نمیآمد .در عاشورا به قطب عالم امکان جسارتشد،
امامحسین قطب عالم امکان است .آنچه که در تمام خلقت
است ،همه عزادار امامحسین هستند .تا آنزمان که وعدۀ خدا به
مالئکه محقق شود؛ عرش ،فرش ،بهشت ،جهنم ،آسمانها ،زمین،
82
ریگ ،درخت ،اِنس ،جن و ملک برای امامحسین گریه میکنند.
وقتی که امامحسین را شهید کردند ،مالئکۀ آسمان ضجه زدند و
 . 81ترجمه فتوای ننگین شریح این است :حسین ارکان مسلمین را شقه شقه کرده و با
امیرالمومنین یزید بن معاویه به مخالفت پرداخته است .برای من خروج او از اسالم محرز شده
و حکم من جنگ با اوست و قتل او برای حفظ شریعت اسالم واجب است! الفین عالمه حلی و
مقتل جامع ص.282
 . 82امام صادق فرمود :همانا آسمان ،زمین ،کوهها ،دریاها و تمام مالئکه ،جهنم و ...
برای امام حسین گریه کردهاند .کامل الزیارات :ص 80و بحار :ج 45ص.206
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تعادلشان را از دست دادند که خدایا اینها با محبوب تو چه میکنند؟
ندا آمد :ای مالئکۀ من ،به ساق عرش نگاهکنید .دیدند جوانی با
شمشیر ایستادهاست .گفت :به عزت و جــاللم قسم بهدست این جوان
(امامزمان ) احقاق حق میکنم 83.پس تمام خلقت منتظر رجعتند تا
گریهشان تمام شود.
اگر امامحسین میگوید «کل یوم عاشورا» یعنی همیشه عاشورا بوده
اما در آن روز افشا شد! چرا؟ وقتی آدم ابوالبشر مبتال به ترکاولی شد و
چهلسال گریهکرد ،گفت خدایا توبۀ مرا قبولکن .خدا گفت به آسمان
نگاهکن .مرا به این پنج نور پاک قسم بده! اینها محمد و علی و فاطمه و
حسن و حسین (علیهم السالم) هستند 84.آدم گفت تا اسم حسین آمد
دلم شکست .خدا آنوقت روضۀ خواند( .کفر است اگر بگویم :روضهخوان
وقتی روضه میخواند خودش هم ناراحت است و گریه میکند) خدا
گفت یا آدم! این حسین است که او را در صحرای کربال میکشند
و بدنش از تشنگی ت ََرک ت ََرک میشود 85.پس هنوز امامحسین در
کربال کشته نشده ،مصیبتش به کل خلقت سرایت کردهاست .روایت
داریم قوم حضرتموسی هم برای امامحسین عزاداری میکردند.
پس همیشه عاشورا بودهاست 86.حاال امامحسین میگوید گریۀ شما
زخمهای مرا شفا میدهد 87.گریه یعنی آنها یاد من هستند و بیزاری
از دشمنان ما دارند و به هل من ناصر من لبیک گفتند و دنبال خلق
 . 83کافی :ج1ص.465
 . 84بحار :ج27ص 5و ناسخ التواریخ :ج 1ص275
 . 85کشکول النور :ج 1ص 132و بحاراالنوار :ج 4ص.242
 . 86گریه نوح :خصائص الحسینیه :ص 124و گریهء ابراهیم :بکاءالحسین ص 146و کافی:
ج 1ص 465و گریه موسی :بحار:ج 97ص125و گریهء مریم :بحار :ج 12ص .53گریه عیسی:
تهذیب االحکام :ج 3ص 277و...
 . 87طوبای کربال
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نمیروند وگرنه ابنسعد هم در روز عاشورا از روی رقت گریه کرد.
گریۀ رقت ،ذلت است! گریه باید از روی محبت و شناخت باشد .شناخت
یعنی امامحسین خریدار کل خلقت است و حاضر شد برای اینکه
89
دوستان امیرالمومنین در تمام خلقت آمرزیده شوند ،کشته شود.
پس امامحسین دربارۀ امیرالمومنین فدا شد و دربارۀ شما نجات!
نجات هر بشری بهواسطۀ گریۀ حقیقی برای امامحسین است.
این آخرالزمان است که در عاشورا مداح خنده میکند ،زینب
گریه میکند! واعظ خنده میکند ،امام سجاد گریه میکند! به دینم،
خودم دیدم که روضهخوانی میخندید و میگفت در این محرم فالن
90
مبلغ گیرم میآید! مگر نمیگوید که اگر گریهات نمیآید تباکیکن؟!
یعنی خودت را به حالت گریه درآور .جگرم خون است که بیشتر از این
نمیتوانم افشا کنم.
به خدا میگویم اگر مطابق همۀ جمعیت دنیا بودم و آمرزشم
بهواسطۀ کشتهشدن امامحسین بود ،حاضر بودم که بسوزم اما
امامحسین باشد! او خودش را فدای امر خدا کرده است ،ما باید
آمادهباشیم که جانمان را فدای اینها کنیم یعنی فدای وجود مبارک
فدایی خداست .چرا؟ ائمهطاهرین
فدایی والیت،
امامزمان!
ِ
ِ
امر خدا ،نمایندۀ خدا ،حجت خدا و مقصد خدا هستند.
بشر باید دو بال داشتهباشد ،یک بالش والیت باشد و بال دیگرش
قرآن ،اما قرآن ناطق! اگر این دو بال باشد به همۀ خلقت پَرش میکند.
اما اهلتسنن میگویند ما فقط قرآن را قبول داریم .به دینم قسم ،قرآن را
88

 . 88تاریخ طبری:ج 6ص.245
 . 89در زیارت اربعین وارد شده است «و بذل مهجته فیک لیستقذ عبادک من الضاللة و الجهالة
و العمی والشک واإلرتیاب إلی باب الهدی من الردی» یعنی حسین بذل فرمود خون خود را در راه
تو تا نجات دهد بندگان تو را از غرق شدن در دریای گمراهی و نادانی و کور دلی و شک و ریب،
به سوی دروازه هدایت و از هالکت نجات دهد.
 . 90لهوف :ص 30و بحاراالنوار:ج44ص 288و امالی ص.141
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هم قبول ندارند ،چون قرآن میگوید علی! آنها فقط ظاه ِر قرآن را احترام
میکنند ،نه اینکه قرآن را قبول داشتهباشند! امیرالمؤمنین میفرماید
«انا قرآن الناطق» .این خیالی است که کسی بگوید ما فقط قرآن را
قبول داریم ،اهل جهنم هم هست! خدا امرش را از ما مطالبه میکند.
امر خدا علیابنابیطالب است .قرآنی که بخوانید و علی را قبول
نداشتهباشید آواز خواندهاید!
اگر میخواهید پرچم هدایت دستتان باشد ،هر کاری که میکنید
باید با ام ِر خدا باشد ،نه با امر خلق! البته نه هر خلقی! وگرنه سلمان
و شاهعبدالعظیمحسنی هم خلق هستند .ما اگر میگوییم امر خلق را
اطاعت نکنید ،منظورمان خلقی است که امر خودش را میگوید ،یزید
امر خودش را گفت ،شریح و ابوموسیاشعری امر خودشان را گفتند که
مردم را گمراهکردند .امر از جانب خدا در تمام خلقت صادر شدهاست و
ما باید با آن صادرات خدا زندگی کنیم.
همانطور که خدا و والیت واحد است ،باید امر هم در نظر شما واحد
باشد و امر دیگری را نبینید ،آنوقت متصل هستید .امیرالمومنین
به کمیل فرمود :دست و جوارحت را نزد خدا بگذار یعنی در فرمان خدا
باش ،فرمان خدا علی است! به تمام آیات قرآن اگر در فرمان خدا
باشید او شما را فرمانده میکند و تمام اشیا در امر شما قرار میگیرد.
مگر آصف اینطور نبود؟ او در ظاهر یک عمله است و در باطن فرماندۀ
این دنیاست! امر میکند تخت بلقیس بیاید و میآید! وقتیکه اینطور
شد به هر کجا بخواهید میروید .به آسمان ،برزخ ،بهشت و قیامت هم
میتوان رفت .اما باید زمینی نباشید ،زمینی مهر دنیا دارد .وقتیکه
عیسی را به آسمان بردند ،در آسمان چهارم بازرسیکردند و گفتند
یک سوزن و نخ همراه اوست و به اندازۀ آن مهر دنیا دارد .به همین
91
دلیل از آن باالتر نرفت.
 . 91تفسسیر عیاشی:ج1ص 175و تفسیر صافی :ج 1ص 518و البرهان :ج1ص 628و بحار:
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شما هنوز مزهاش را نچشیدهاید که تا خیال میکنید آنجا که
میخواهید باشید ،این کارها زمان ندارد .پیامبر در این فاصله که
امالسلمه آب در ظرف میریخت ،به معراج رفت و برگشت و در آن
مدت تمام آسمانها ،عرش ،بهشت و جهنم را سِ ـیر کرد .پس زمان در
اختیار والیت است .متقی هم به طوری میشود که زمان ندارد .آصف
همینطور بود .اما شرطش ایناست که خلق را موثر ندانید و هیچ
مهری جز مهر خدا و امامزمان نداشتهباشید .آنوقت پاک و منزه
میشوید و آنها تحویلتان میگیرند ،یعنی از کارهایی که خودشان
میکنند به شما هم میدهند .امیرالمؤمنین در جنگ صفین هزاران
علی ایجاد کرد 92.از آنکه خودش دارد به سلمان داد ،چونکه او َمحرم
به والیت شدهاست .امیرالمؤمنین جان میدهد و جان میگیرد و در
تمام کون و مکان هست ،یعنی امیرالمؤمنین مسلط به تمام خلقت
است و تما ِم آن در مقابل علی کوچک است ،چون تمام خلقت یک
علی دارد! حاال باید بدانیم که خدا اینها را به او داده اما به کس
دیگری ندادهاست .اگر شما اینطور خدا و امیرالمومنین را شناختید،
موحد هستید و دنبال کس دیگری نمیروید.
خدا هستیاش را به امیرالمومنین دادهاست .هستیاش را به
حضرتزهرا و امامزمان دادهاست .ما طرف نیستی رفتهایم که
از هستی ساقط شدهایم .نمیتوانم حقیقت را افشا کنم! خدا کند که
ج 14ص 338و تفسیر کنزالدقائق :ج 3ص.582
 . 92وقتی معاویه دید که همه لشکر فرار کردهاند از آنها پرسید که شما را چه شده؟ هرکدام از آنها
میگفت که رویمان را از هرطرف که میگرداندیم علی را میدیدیم! معاویه با تعجب به آنها
گفت وای بر شما ،شما بیست هزار نفر بودید ....مدینة المعاجز :ص.210
ّ
روایت شده که در جنگ جمل هر مجروح و هر کشته ای میگفت علی مرا زد .کتاب مجلی:
ابن ابی جمهور :ص.40
و در مورد جنگ احزاب نیز که در زمان پیامبر واقع شده مانند این روایات آمده است .کتاب
مجلی :ص.410
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امامزمان بیاید و این ُعـقده را باز کند و بتوانم حرفم را بزنم ،االن
از دست کسانیکه خودشان را شبیه متقی کردهاند ،نمیشود پرده از
حقائق برداشت ،وگرنه کسی که متقی است باید طــرفدار والیت
و حــضرت زهرا باشد .چه کسی طرفدار حضرتزهرا بود؟
هفتاد هزار نفر ،طرفِ آن دو نفر رفتند 93.در آخرالزمان هم آنها را
تجدید میکنند! آنها به امیرالمومنین علی پشتکردند که میگوید
مرتد و کافر شدند ،ما هم به امامزمان پشتکردهایم که میگوید اگر
یکنفر با دین از دنیا برود مالئکۀ آسمان تعجب میکنند.
شبی خواب دیدم که لوحی میان زمین و آسمان است و دونفر کنار
این لوح هستند ،باالی لوح نوشته شده بود «یاحجةابنالحسن» .به من
گفتند در مکه سخنرانی کردهای و ما آنرا به این لوح نوشتهایم ،در آنجا
حال توبه نداشتهباشد،
افشا کردی« :هرکس گناهکند و باز گناهکند و ِ
این ُمصِ ر است و خدا او را نمیآمرزد» .اهلتسنن چون والیت ندارند
حال توبه ندارند .توبۀ
با تمام عبادتشان مذمت شدهاند .چرا؟ ُمصِ رند و ِ
آنها ایناست که باید والیت را قبولکنند .در آخرالزمان اغلب مردم
درونشان گناه و قبولی گناه است اما دنبال فرصت میگردند ،یعنی
صر خفی هستند .بهطور مثال درگذشته چون تمام علمای سابق،
ُم ّ
ساز و آواز را حرام میدانستند ،کسی دنبال آن نمیرفت!
گناهانی است که باعث رسوایی در دنیا و جهنمیشدن در آخرت
است .اینها ،گناهان خیلی عجیبی است .یکی از آنها عمل جنسی
است .در زمان خالفت عمر ،شخصی ارباب خود را کشت و ادعا کرد
که این عمل را با او کردهاست و عمر میخواست حکم اعدام او را
بدهد ،امیرالمؤمنین فرمود مقتول را خاک کنید و سه روز بعد
 . 93عدد اصحاب موسی که بیعت هارون را از ایشان گرفت هفتاد هزار نفر بود اما همگی
بیعت را شکستند و متابعت گوساله و سامری را کردند و رسولاکرم از مثل این عدد برای
امیرالمومنین بیعت گرفت و همگی بیعت را بعد از آن حضرت شکستند و متابعت سامری و
گوساله این امت را کردند! حقالیقین مجلسی :ص 79و احتجاج:ج1ص.120
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قبرش را بشکافید .وقتی قبر را شکافتند دیدند فقط مقداری خاکستر
آنجاست .حضرت فرمود :او را به قوملوط ملحق کردند! 94اگر کسی با
جوانی عمل جنسی کند ،نمیتواند با خواهر او ازدواج کند! این حکم،
فتوایی نیست ،بلکه یک حکم الهی است .شخصی به خانۀ آقایبروجردی
آمدهبود و با گریه سوالمیکرد که من مبتال به این مشکل شدهام و
چند فرزند دارم و اگر زنم را طالق بدهم آبرویم میریزد .حاال چکار
کنم؟ آقا فرمود زنت به تو حرام است .در آخرالزمان بعضی از مردم به
این کارها مبتال هستند که میگوید بیدین از دنیا میروند.
این کتاب ،کتاب تذکر است و این حرفها بیحیاگری نیست بلکه
عین حیاست .به وعاظ توصیه میکنم که این مسأله را به مردم بگویید،
اما میگویند بعضی به ما اعتراض میکنند که این مسائل را نگویید!
گفتم شما باید بگویید که مردم مبتال نشوند .چون موقعیکه دومی
از دنیا میرفت به امیرالمؤمنین گفت من آتشجهنم را میبینم
که مرا صدا میزند .آیا راهی دارم؟ حضرت فرمود باالی منبر برو و
بگو ما خالفت را غصب کردهایم ،خالفت برای وصیرسولاهلل ،
علیابنابیطالب است 95.در صورتیکه دومی اینهمه گناه کرده،
زهرایعزیز را کشته ،جلسۀ بنیساعده را درستکرده و این همه
مردم را گمراه کردهاست .چطور حضرت اینرا گفت؟! امیرالمومنین
میخواهد جلوی فساد را بگیرد که دیگر مردم سنی نشوند ،آنهایی هم
که گمراه شدهاند ،توبه کنند .وعاظ محترم! شما هم حرفتان را بزنید که
اینکار تکرار نشود و آنهایی که مبتال هستند توبه کنند.
گناهانی است که در آخرالزمان عادی شدهاست 96،اهلتسنن سواد
 .94مناقب :ج 1ص.495
 . 95حدیقة الشیعه :نوشته مقدس اردبیلی و مدینة المعاجز ج2ص.95
 . 96امام حسن عسکری فرمود ای ابا هاشم ،زمانی میآید که در میان مردم سنت بدعت
است و بدعت در میانشان سنت است .سفینه البحار:ج2ص 57و حدیقةالشیعه:ص.592
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و عبادت دارند ،چون والیت ندارند ،اهل آتشند اما دیوث نیستند .چون
زنانشان را برای کار به مغازهها نمیبرند! 97االن بعضی از مردم ایران
سواد و عبادت دارند ،اما دیوث هستند چون دختران و زنانشان را برای
کار به محلی که نامحرم در آنجا هست روانه میکنند .پیامبر فرمود
هرکس حاضر شود به ناموس او نگاهکنند ،دیوث است و از امت من
نیست 98.حاال همین آدم به مکه و کربال و زیارت هم میرود اما اص َ
ال
از امت پیامبر نیست که عبادتش قبول باشد! عدهای هم که به آن
زنها نگاه میکنند مانند همان افراد هستند .چون زنی آمد مسالهای
از پیامبر بپرسد و پسر عباس به او نگاهکرد ،پیامبر غضب کرد و
فرمود ای پسر عباس! چرا نگاه کردی؟ فردای قیامت خدا چشمت را
پر از آتش میکند 99.آنکسی هم که زنان و دختران را برای کار میآورد
مشابه آن دو عده است .پس ایناست که بیدین از دنیا میرویم!
همه جا پر شده از سواد و عبادت
هیچ خبری نیست از امر والیت
یکی از رؤسای بانک نقل میکرد که شخصی زنش را برای کار آورده
بود ،به او گفتم که در اینجا دهها مرد کار میکنند! گفت میخواهم
کمک خرجیام باشد! واهلل این شخص اینرا قبول ندارد که خدا قسم
خورده و میگوید «واهلل خیرالرازقین» 100.این آقا هم دیوث است و
هم مشرک! من آخر عمرم است و حرفم را میزنم .تمام این حرفها
 . 97رسول خدا در مورد عالئم آخرالزمان فرمود یا سلمان در آن زمان زنان با شوهرانشان در
امور خارج منزل مانند تجارت ،شرکت میکنند .بحاراالنوار:ج6ص.307
امیرالمومنین نیز فرمود :در آن زمان زنان در کارهای اجتماعی و شخصی طرف مشورت
قرار میگیرند و با مردانشان به جهت حرص به دنیا در کار تجارت شرکت میکنند .بحاراالنوار:
ج52ص.193
 . 98لعالی االخبار:ج3ص.287
 . 99مسند احمد:ج1ص 76و مستدرک الوسائل :ج14ص.270
« . 100الجمعة»11/
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روایت و حدیث است ،توجه کنید وگرنه وقتیکه از دنیا رفتید ،به این
الدنیا َفنا و اآلخِ ره بَقا» .حاال اگر میخواهید
نما ُ
مشکالت برمیخورید! «ا ِ َ
به مشکالت برنخورید قانع و راضی باشید .مگر درگذشته نبود که زنها
خیاطی و کاربافی میکردند؟ خودشان را در خانه مشغول میکردند و
101
برای کار به د ِر مغازهها نمیرفتند.
مردم میگویند که این حرفها برای آنزمان بوده و االن زمان عوض
شدهاست! مگر حکم خدا عوض میشود؟ تو عوضی شدهای! پیامبر
102
فرمود «حاللی حالل الی یوم القیامه ،حرامی حرام الی یوم القیامه»،
103
خدا لعنت کند آنکسی که حالل مرا حرام و حرام مرا حالل کند،
آیا حرف پیامبر را قبول ندارید؟ کسیکه حرف رسولاهلل را قبول
ندارد ،مرتد است! حاال تو زنت را آنجا بردهای و میگویی میخواهم
کمک خرجیام باشد!؟ روزی را خدا تعیین و تأمین کردهاست .حاال
این فرد در ظاهر لباس روحانیت هم داشت! این چه روحانی است؟ این
چنین شخصی فقط لباس روحانی را دارد وگرنه این حرکت زشت را
نمیکند .روحانی باید روح باشد .روح غذای غیر امر نمیخواهد و قانع
است .هرکس اینطور باشد روح است.
زمان ،ما را دعوت میکند ،امامزمان و امیرالمومنین هم
ِ
بدبخت
دعوت میکنند .اینکه ما از ائمه جدا میشویم و خودمان را
دنیا و آخرت میکنیم برای ایناست که دعوت زمان را میپذیریم!
ما باید انتظارالفرج داشتهباشیم اما انتظارالخلق داریم و منتظر حرف
خلق هستیم و دیگر فکر نمیکنیم که آیا حــرف او مطابق امــر خدا
و پیامبر هست یا نه؟! تفکر از ما گرفته شدهاست .فکر یعنی عقل
 . 101حضرت زهرا فرمود :تنها خداوند میداند که چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا
عهده دار مسئولیت های خانه فرمود و همین را برای من کافی دانست .بحار :ج43ص.81
 . 102بحار:ج2ص260
 . 103جامع احادیث شیعه:ج1ص.289
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و عقل یعنی والیت! اهلتسنن پشت به والیت کردهاند و ما پشت
به امر والیت کردهایم! البته دنبال والیت رفتن سختی دارد 104،هر
باطل شخص موافق
کسی نمیتواند دنبال آن برود چون والیت با فکر
ِ
نیست .اغلب به فک ِر خوشی خودمان هستیم اما والیت این خوشی را
منع کردهاست! االن که به عمره میروید ،چقدر خوشید؟! 105از اینجا
که حرکت میکنید در هواپیما مینشینید و میگویید و میخندید و
خوشید! آنجا هم یک طواف میکنید و به بازارها میدوید .چرا بهجای
سفر عمره یک حاجت مومن را که میگوید ثوابش از هفتاد حج و هفتاد
عمره باالتر است 106،برآورده نمیکنید؟ چون میخواهید به خوشی
خودتان برسید.
امر است که بشر را نجات میدهد .بیشتر مردم دلشان به این
خوش است که به زیارت بروند اما این دلخوشیها خیالی است .ما
باید به امر خدا و پیامبر خوش باشیم .من در فکر رفتم که مگر
جواداالئمه نفرموده که ثواب زیارت قبر پدرم از هفتاد حج و عمره
باالتر است ،پس چطور میشود که با اینهمه زیارت ،ما بیدین از دنیا
میرویم؟! تصمیمگرفتم از خود امام بپرسم ،من امام را ُمرده نمیدانم،
زنده میدانم .چون وقتیکه امیرالمومنین را شهید کردند حضرت
 . 104رسولخدا فرمود :در آن زمان صبرکننده بر دینش مانند کسی است که آتش در کف دست
خود بگیرد .مکارماالخالق :ص 447و بحار:ج14ص717
امیرالمومنین فرمود :در آن دوران چیزی پنهان تر از حق نیست و روشن تر از باطل چیزی
گمراه آن زمان ،هیچ راهی بدتر از رفتن به راه حق نیست .روضهء
نخواهد بود .در نظر مردم
ِ
کافی:ج2ص.360
همانا زمانی برای شما پیش میآید که از دینداران نجات نیابد مگر او را نادان دانند و او هم
آماده باشد و تحمل کند! ترجمه اصول کافی:ج3ص.180
 . 105رسول خدا فرمود :در آن زمان اغنیاء برای تفریح و تفرج ،متوسطین برای تجارت و
فقرا برای شهرت به حج میروند .بحار :ج6ص.307
 . 106امام صادق فرمود :برآوردن حاجت برادر مومن از هزار حج مقبول و آزاد کردن هزار
بنده برای رضای خدا باالتر است .امالی صدوق:ص 237و بحار:ج1ص.158
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فرمود عقب تابوت را بگیرید .یکوقت امامحسن دید که فردی جلوی
آنرا را گرفتهاست ،دید خو ِد امیرالمومنین است ، 107یعنی حضرت
فرمود من در تمام فضای این عالم هستم ،پس امام زنده است .من با
این عقیده ،سوالم را از خود امام میپرسم .در عالم رؤیا دیدم که در
مشهد هستم و حضرت ،بیرون قدم میزند ،خدمتش رسیدم و سالم
کردم ،گفتم آقاجان! نور چشمت ،گیر زانوهایت ،حجت خدا ،ولی خدا،
جواداالئمه  ،فرموده است که زیارت پدرم هفتاد حج و هفتاد عمره
دارد .پس چطور میشود که مردم با اینهمه ثواب ،بی دین از دنیا
میروند؟ به خودش قسم که از تمام خلقت باالتر است و همۀ خلقت به
امر اوست ،فرمود :این مردم کارشان است و زیارتشان را رد کرد .چون
بیامر میآیند ،همهجا میروند ،به شمال و به سینما و تماشا میروند،
یک زیارت هم میآیند.
روزی هم حضرتمعصومه را دیدم ،حضرت گالیه کرد و فرمود:
زیارت میکنند قبر ما را ،اطاعت نمیکنند امر ما را! حضرت با من
درد دل کرد .وقتی که امام رضا به نیشابور رسید چندین هزار
قلمدان طال حاضر شد و از حضرت خواستند چیزی که از دو لب
جدت شنیدهای به ما بگو! حضرت فرمود «قال اهلل تبارک و تعالی :کلمة
الالهاالاهلل حصنی ،فمن دخل حصنی امن من عذابی .بشرطها و شروطها
و انا من شروطها» 108.امامرضا فرمود شروط الالهاالاهلل ماییم! اینکه در
آخرالزمان تمام عبادتها و زیارتهایمان رد است چون َکس دیگر را
به غیر از امام ،شروط قرار دادهایم .یعنی پشت به امام و رویمان را به
خلق کردهایم!
بعد از رسولاهلل  ،دومی جلسۀ بنیساعده بهوجود آورد و حق
امیرالمومنین را گرفت و یک اسالم مردمی درست کرد و این همه
 . 107بحار :ج  ۴۲ص ۳۰۰
 . 108عیون اخبار الرضا:ج 2ص 145و معانی الخبار :ص 370و بحار:ج49ص123
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فجایع را بهوجود آورد .ما هم همینطور شدهایم فقط میگوییم اسالم
و هرکاری دلمان بخواهد میکنیم 109.روزی امام صادق از در خانه
بُشر رد میشد و دید صدای ساز و آواز میآید .کنیزش بیرون آمد،
حضرت گفت صاحب این خانه آزاد است یا بنده است؟ گفت آزاد است
و کنیز و نوکر دارد .حضرت فرمود آزاد است که این کارها را میکند!
وقتی خبر به بُشر رسید ،پا برهنه دنبال امام دوید و توبه کرد و گفت
آقاجان مرا ببخشید ،آزاد بودم که این کارها را کردم و بعداز آن همیشه
پابرهنه بود 110.حاال حیوانات در آن مسیری که بُشر رفت و آمد میکرد
به احترام او سرگین نمیانداختند .شما آزادید که مشغول تلویزیون و
ماهواره و ویدئو هستید ،وای به حالتان و وای به روزگارتان!
من هــشدار میدهم که ما مثل اهـلتسنن نشویم .آنها امر
رسولاهلل را اطاعت نکردند چون رسول اهلل امر کرد علی را قبول
کنید .ما حرف رسولاهلل را اطاعت نمیکنیم که بی دین از دنیا
میرویم چون پیامبر به سلمان فرمود اگر آخرالزمان را درک کردی
انجام واجبات ،ترک محرمات ،انتظارالفرج ،به خیر وشر مردم شرکت
نکن و برو کنار! آنها برای امیرالمومنین مشابه درست کردند ما هم
برای امر امیرالمومنین مشابه درست میکنیم .تمام بدبختی بشر
این است که خلق را تایید و امر را تکذیب میکند ،چرا فکر نمیکنید؟
یکموقع میبینید که عمرتان تمام شده است ،مقصد خدا را فراموش
کرده و دنبال خلق رفتهاید .مقصد خدا علیبنابیطالب است! ما
باید دنبال امر برویم ،امر خدا امیرالمومنین  ،حضرتزهرا و وجود
مبارک امامزمان است .این است که حضرت میفرماید ساعتی فکر
بهتر از هفتاد سال عبادت است! مگر اُسامه نبود که تمام عمرش را از
بین برد و طرف آن دونفر رفت؟ خدا نکند که ما امر خدا را فراموش
ً
َ ُ َ َ ْ َّ ُ َ َ َ َ
َ . 109و ُیق ُول َ
ون ُن ْؤ ِم ُن ب َب ْع َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ین ذ ِلك َس ِبیل» «النساء»150/
ض و ِیریدون أن یت ِخذوا ب
ِ
ض ونكفر ِببع ٍ
ٍ
 . 110منتهی اآلمال:ص 236و تحفة االخیار :ص.215
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کنیم و یک عمر زحمت و عبادت و اطاعتمان را از بین ببریم و امر خلق
حب امیرالمومنین و تبری
را اطاعت کنیم .امر خدا این است که ما ِ
از دشمنانش را داشته باشیم .حاال اگر کسی گفت تبری نداشته باشید،
باید امر خدا و پیامبر و امیرالمومنین را اطاعت کنیم و به حرف
خلق نرویم.
ما خدا و ائمه را فراموش کردهایم و بدون تفکر راهی را انتخاب
کرده و میرویم و اصال هم متوجه نیستیم که این راه به کجا میرسد!
اطاعت میکنیم خلق را

فراموش کردهایم امر را

این حرفها تذکر است و به راحتی به دست نیامده است .در چه
کتابی این حرفها افشا شده است؟ آنقدر متقی باید به خدا و ائمه
التماس کند که آنها القا کنند تا او افشا کند .تمام این حرفها القای
خداست .القا وجود مبارک علیبنابیطالب است .اگر میخواهید
رستگار شوید از این حرفها قدردانی کنید و اگر هم میخواهید گرفتار
شوید که االن گرفتار هستید!
چرا مردم اینهمه گرفتار شدهاند؟ کفران والیت کردند! قدردانی
هیچچیزی درتمام خلقت مهمتر از والیت نیست .چونکه بشر را از هر
بدی مبرا کرده و مستحق بهشت و جنات میکند و تا حتی انسان را
به خدا میرساند .قدردانی از والیت ایناست که سنخۀ والیت باشید و
والیت را فراموش نکنید .قدردانی از والیت ایناست که عادل و مظلوم
خواه باشید ،نه ظالم خواه و ظالم پرور! قدردانی از والیت ایناست که
111
امرش را اطاعت کنید ،گناه نکنید ،خدعه نکنید و ستارالعیوب باشید.
 . 111نقل است :شخصی بنام مروی که یکی از اربابهای مهم تهران بود ،مدرسهء علمیهای
َ
در تهران ساخت .به حاجمالعلیکنی گفت هر طلبهای که بخواهد در مدرسه باشد باید نمازشب
بخواند و من او را کامال تامین می کنم .روزی ّفراش مدرسه به او خبر داد که فردی در فالن
حجره یک جعبه شراب آورده است .مروی به بهانهی احوالپرسی به یکبهیک حجرهها سر
زد تا به آن حجره رسید و آن جعبه را دید و پرسید که این چیست؟ آن شخص گفت که این
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قدردانی از والیت ایناست که سخاوت داشته باشید .قدردانی از والیت
ایناست که در مقابل والیت خجل باشید و خودتان را نادان حساب
کنید .قدردانی از والیت ایناست که بفهمید والیت امر خدا ،خواست
خدا و مقصد خداست ،مشابهی ندارد و کفوا ً اَحد است یعنی احدی
مثلش نیست که دنبالش بروید .اگر شما از والیت قدردانی کنید ،از
همهچی ِز خدا تشکر کردهاید .اینکه می گوید اهلتسنن کافر و مرتدند،
کفران والیت کردهاند و دنبال آن دونفر رفتند .نمیتوانم خیلی افشا
کنم ،به دینم ما قدردانی از والیت نمیکنیم که میگوید بی دین از دنیا
میروید! یعنی باید امر والیت را اطاعت کنیم .تا هماهنگ با آن شویم.
ما هنوز هماهنگ با خواست خودمان هستیم.
برای هماهنگی با والیت باید صفات ائمه را داشته باشیم .صفات
آنها صفاتاهلل است ،صفات آنها سخاوت است .ما باید در همه حال
به فکر فقرا و دوستان علی باشیم .امیرالمومنین همینطور بود ،با
112
فقیرترین مردم سروکار داشت .فقیرترین مردم ،قویترین مردم است.
امیرالمومنین قدرت خدا ،امر خدا ،مقصد خدا ،حجت خداست؛ هر
نفس او «اَفضَ ل مِن عِبا َدت ثَقلیِن» است .اما به خرابهها میرفت و به
فقرا رسیدگی میکرد .یا به زنها کمک میکرد و مشک آبشان را
میبرد ،نخلستان درست میکرد و به فقرا میداد چون میدید خدا از
این کار خوشش میآید.
روایت داریم که اشخاصی بودند که تا چندهزار شتر سرخ مو داشتند
ستارالعیوب است! مروی به روی خودش نیاورد و برگشت! وقتی که مروی از دنیا رفت ،خوابش
را دیدند و پرسیدند جای تو چطور است؟ گفت تمام کارهایم رد شد ،من ارباب بودم و مردم را
خیلی اذیت کردهبودم .مرا بردند که عذاب کنند ،یک دفعه ندا آمد که او ستارالعیوبی کرده است
آیا من نکنم؟! حاال بهواسطه آن عرقخور اینهمه جاه و جالل به من دادهاند!
 . 112موسی بن جعفر فرمود :کسی که نمیتواند به ما اتصال باشد پس به فقرای شیعیان
ما اتصال باشد .کافی:ج4ص.59
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اما امیرالمومنین د ِر دکان میثم میرفت و به آن خرمافروش که
والیت خود را نفروخته سر میزد ،این ارزش میثم است! خوشا بحال
کسی که امیرالمومنین سراغ او بیاید ،حضرت زهرا سراغ او بیاید.
یکوقت ما حضرت زهرا را میخواهیم اما یکوقت آنقدر ارزش پیدا
میکنیم که حضرت زهرا دنبال ما میفرستد! فرمود علیجان! چهار
روز است که سلمان و اباذر و مقداد را ندیدهام ،بگو بیایند که آنها را
ببینم .اگر سراغ گناه و معصیت و نافرمانی نرفتید امامزمان سراغتان
میآید .آنها به دیدن امر خودشان میآیند .حضرتزهرا در تمام
خلقت فقط دوست امیرالمومنین را میخواهد .یک کاری کنید که
دوست آنها شوید.
میثم عزت از خلق نمیخواهد که امیرالمومنین یعنی عظمت
تمام خلقت ،اورا عزت میکند .ما عزت از خلق میخواهیم! باید در
مقابل ائمه شرمنده و در مقابل تمام مردم سرافراز باشیم .به سی
جزء کالم اهلل در تمام عمرم ،نه تنها در مقابل خدا خاضع و خاشع
بودم بلکه در برابر فقرا هم فروتن بودم 113.در مقابل ثروتمندان متکبر
بودم و به فقرا تواضع میکردم .روایت داریم اگر به شخص دارایی برای
ثروتش سالم کنی ،ثلث ایمانت را از دست میدهی ،سالم دوم و سوم،
دیگر ایمان نداری 114.عزت را خدا میدهد ،اگر عزت از خلق خواستید،
115
خوار میشوید!
شخصی به خانۀ امامحسن آمد و گفت آقاجان! من فقیرم.
امامحسن فرمود نگو که فقیرم .گفت من که چیزی ندارم! فرمود
 . 113پیامبر فرمود :لعنت خدا بر کسی که ثروتمند را بخاطر دارایی اش گرامی دارد و فقیر را
برای فقرش کوچک شمرد .ارشادالقلوب :ج1ص194
 . 114امیرالمومنین فرمود کسی که به ثروتمندی بخاطر ثروتش تواضع کند پس دو ثلث
است .حکمت 228نهجالبالغه.
دینش از بین رفته
ُّ
ُ
َ
َ
«ُ . 115ت ِع ّز َم ْن َتش ُاء َو ُت ِذل َم ْن َتش ُاء» «آل عمران»26/
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ِ
والیت ما را میفروشی؟ گفت واهلل اگر دنیا را پر از طال و نقره کنند
آیا
والیت شما را نمیفروشم! جان میدهم اما والیتم را نمیدهم .حضرت
فرمود تو دست تنگی وگرنه غنی هستی .چنین کسی همیشه بر روی
قلهی والیت است و آنرا از دست نمیدهد .چون والیت خود را به
همهی دنیا نمیفروشد .این گدا نیست ،گدا آن کسی است که در فکر
دنیاست و مدام میخواهد جمع کند!
در این عالم یک رزق وجود دارد و یک روزی! و این دو با هم تفاوت
دارند .روزی آن است که میخوریم و رزق محــشور شدن با ائمه
طاهرین است 116.این حرفها رزق است ،ایـنها خواست ائمه
است .روزی جسم شما را پرورش میدهد اما رزق ،دین و روح شما را
پرورش میدهد.
این حرفها حرف نیست ،کالم است .اینها نجات بشر است .اینها
کلکمال است .این حرفها انسانساز است .اینها حرف نیست ،امر
ُمن َزل است که به زبان آن متقی که در بنیادش علی بوده و در
نطفهاش علی دمیده شده ،افشا میشود .متقی شما را از جهل
میرهاند ،جهل آناست که معرفت به والیت نداشتهباشید 117،پس باید
از این حرفها قدردانی کنید .وقتی پیامبر میخواست از دنیا برود،
به مردم خطاب کرد که من چه پیامبری برای شما بودم؟ مردم گفتند
تو بودی که به ما تمدن دادی .پیامبر فرمود من هیچ اجری از شما
نمیخواهم ،فقط ذویالقربای مرا احترام کنید! حاال من هم فقط از شما
درخواست میکنم که این حرفها را با حرفهای بعضی فرق بگذارید!
همانطور که پیامبر فرمود علی بر حق است ،این حرفها ماورایی

ْ
«َ . 116ا ّلل ُه َ  ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ود» .همچنین در قسمت دیگری از زیارت عاشورا در
ین ْیو َم ال ُو ُر ِ
م ارزقنى شفاعة الحس ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ ُْ
َََ
ْ ْ
ََ
َ َ
ْ
َ
مام
مورد معنای رزق
تصریح میکند« :ورزق ِنى البرآئة ِمن اعدآ ِئکم» و «ان یرزقنى طلب ثارى ،مع ِا ٍ
ناطق [ب ْال َحق] ِم ْن ْ
ُه ً
کم».
دى ِ
ظاه ٍر ِ ٍ ِ ِ
« . 117من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه» .وسائلالشیعه :ج16ص 246و کمال
الدین و تمام النعمه :ج2ص.409
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و بر حق است و شما را به کلکمال میرساند ،دنبال حرف و فکر دیگری
نروید!
به تمام آیات قرآن توان دارم و بیتوانم ،هیچ چارهای هم ندارم،
چون کسی را سراغ ندارم که توانش را خرج مقصد من کند! رفتنها را
میبینم و استقامتی نمیبینم .مبادا از محدوده کنار بروید! خدا برای
هر چیز مصداقی گذاشته است ،سلمان جزو اهلبیت و اُسامه جزو
آتش شده است .هر دوی آنها خدمت پیامبر و ائمه بودهاند.
مگر اُسامه دفاع از امیرالمومنین و حضرت زهرا نکرد!؟ مبادا شما
که االن آمدهاید و دفاع از والیت میکنید ،مانند اُسامه بشوید و تا آخر
نرسانید! 118به خدا میگویم تو را به حق پنج تن قسم میدهم که اگر
قرار باشد مثل اُسامه شوم ،قبل از آن ،جان مرا بگیر تا فردای قیامت
پیش زهرای عزیز سرافراز باشم.
اگر بخواهید خدا فهم بهتان بدهد ،باید تمام نفهمیهای دنیا را
کنار بزنید .هویوهوس ،خیال و ُگلهای َمنجالبی دنیا ،بشر را محاصره
کرده و به او حمله آورده است .ما باید از محاصرۀ دنیا سرپیچی کنیم
و بگوییم علی! اما خیلی مشکل است .چرا به این زمان شراالزمنه
میگوید؟ چون تمام فسادها به بشر حمله آورده است .شما باید مومن
باشید و تمام اینها را با فکر و عقل و کمک ائمه خنثی کنید .پیامبر
فرمود امت من هفتاد و سه فرقه میشوند ،فقط یکی از آنها ناجی
است .خدا حاج شیخ عباس تهرانی را رحمت کند میگفت باز هر
کدام از آنها فرقه فرقه میشوند .شما باید در بین تمام آنها پرچم علی
و زهرای عزیز را به دست داشته باشید و به تمام خلقت افتخار کنید
و بگویید خدا ما را ثابت نگهداشت که طرفدار اهل دنیا نشدهایم .پس
خدا شما را حفظ میکند ،نترسید و حوادث دنیا را خنثی کنید .باید
 . 118اسامه کسی بود که پیامبر او را محبوب ترین فرد نزد خود معرفی کرد و او مدتی در
مقابل غصب خالفت توسط اولی و دومی مقاومت کرد ،ولی سرانجام تسلیم شد و نزد اولی آمد و
گفت السالم علیک یا خلیفة المسلمین! او هم در جواب گفت السالم علیک ایها االمیر .احتجاج
طبرسی :ج1ص.225
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آتش غضب ،خیال و فکر باطلتان را خاموش کنید و یک پرچم الالهاالاهلل،
محمدرسولاهلل  ،علیولیاهلل در سینهتان باشد و پذیرای هیچ پرچمی
پرچم توحید و والیت است .امروز اغلب مردم والیت
نباشید چون آن
ِ
خنثی کنند نه والیت قبول کن .دنیا میگذرد ،آخرت بقاست و دنیا
فناست ،ما در فناییم اما باید در بقا باشیم .والیت است که بشر را باقی
و از تمام حوادث دنیا حفظ میکند اما والیتتان را نفروشید!
آســوده خاطــرم کــه در دامــن توئــم
دامــن نبینــم کــه در دامنــش روم
دامــن بــه غیــر دامــن تــو بیمحتــوا بــود
دامــان توســت کــه اتصــال بــه مــاورا بــود
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کجــــــــــــــــا
والیت را بهتر میشناسیم؟
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
کســری نداریــم؟ وقتـــــی بگــــوید
ســلمان منا اهلالبیت .تــا جــزء اهلبیــت
نشــویم ،کســری داریــم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
بشــر در باطــن پیــش مــیرود؟ وقتــی
محبــت امیرالمومنیــن دارد .آنچــه مشــکل
در تمــام خلقــت گشــوده میشــود ،توســط
امیرالمومنیــن اســت.
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کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
گنــاه در برابــر مــا فلــج اســت؟ جایــی کــه
حربــۀ گنــاه نداشتهباشــیم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
حربــۀ گنــاه نــداری؟ وقتیکــه والیــت مــا
کامــل باشــد دیگــر حربــۀ گنــاه نداریــم و
همیشــه در فکــر نجــات بشــریم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
مــا نماینــدۀ خــدا یــا امامحســین میشــویم؟
جایــی کــه فقرای واقعــی را مثــل فرزنــد
خودمــان بدانیــم و شــب و روز بــه فکــر آنهــا
باشــیم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
آسمانشــکن میشــویم؟ وقتــی کارت علــی
داشــته باشــیم یعنــی چشــممان را بپوشــانیم،
ســخی باشــیم و مهــر دنیــا نداشــته باشــیم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
از اهــل بهشــت باالتــر میشــویم؟ وقتــی
والیتمــان تزریقــی باشــد و بــرای معرف ـهاهلل کار
کنیــم نــه بــرای بهشــت!
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ســقوط میکنیــم؟ زمانیکــه بگوییــم مــا
بلدیــم! بلــد ،خــو ِد والیــت اســت.
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کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
دنبــال کســی نمیرویــم؟ وقتــی بدانیــم
هرکســی خــودش محتــاج اســت .بایــد دنبــال
کســی برویــم کــه محتــاج نیســت .تمــام
خلقــت دســتش در برابــر علــی دراز اســت.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
گــوارای امامزمــان میشــویم؟ وقتــی تصفیــه
بشــویم .گــواری امامزمــان یعنــی آنموقعــی
کــه امامزمــان از مــا راضــی باشــد.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
تمام خلقــت را بــا جــو والیــت میبینیــم؟
وقتــی تمام خلقــت را در اختیــار والیــت
ببینیــم .هشــام تمام خلقــت را در در حضــور
امــام دیــد کــه امــام تمام خلقــت را میبینــد.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
اعتقــاد دنیاییمــان درســت اســت؟ وقتــی
ایمــان بــه آخــرت پیــدا کنیــم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ی کارمــان
متصــل بــه ظلمــت هســتیم؟ وقتــ 
روی امــر نباشــد.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ِ
والیــت خیالــی
عقلمــان نمیرســد؟ وقتــی
داشــته باشــیم.
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کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
امیرالمومنیــن را نشــناختهایم؟ وقتــی کســی
را مصــداق او بدانیــم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
َمحــرم عقایــدی میشــویم؟ وقتــی الالــهاالاهلل،
محمدرســولاهلل ،علیولــیاهلل میگوییــم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ی محبــت
بــه آســمان َمحــرم میشــویم؟ وقتــ 
دنیــا نداشتهباشــیم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ی خودمــان
َمحــرم تعریفــی هســتیم؟ وقتــ 
میگوییــم کــه مــن َمحــرم هســتم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
َمحــرم تاییــدی هســتیم؟ وقتـی بــه کل خلقــت
َمحــرم میشــویم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ی بــا
بــه کل خلقــت َمحــرم میشــویم؟ وقتــ 
کل خلقــت ســنخه شــویم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
بــا کل خلقــت ســنخه میشــویم؟ وقتــی
والیــت را مطلــق بدانیــم و مطلــق دنبــال خلــق
نرویــم!
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کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ی ایــن حرفهــا
توجــه بــه دنیــا نداریــم؟ وقت ـ 
را مــرور کنیــم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
کافــر بــه حجــت خــدا میشــویم؟ وقتــی
امــام را خلــق حســاب کنیــم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
بنــدۀ خــدا میشــویم؟ وقتــی قدرتمــان را
صــرف قــدرت کنیــم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
در برابــر وجدانمــان رفــوزه میشــویم؟ وقتــی
مقــدس میشــویم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ی در خــواب نیــز
خوابمــان بیــداری اســت؟ وقتـ 
بــه فکــر کار خیــر باشــیم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ی والیــت را
بیداریمــان خــواب اســت؟ وقتــ 
نشناســیم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ی َمهــر
عالــم خشــک میشــود؟ وقتــ 
نباشــد.
حضرتزهــرا
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کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
عالــم فــرو میریــزد؟ وقتــی حجــت خــدا در
آن نباشــد.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
بفهمیــم کــه امیرالمومنیــن را قبــول داریــم؟
وقتــی امــرش را اطاعــت کنیــم ،گنــاه نکنیــم،
دروغ نگوییــم ،خدعــه نکنیــم ،چشــممان را
حفــظ کنیــم و ســخی باشــیم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـن
دنبــال خلــق نمیرویــم؟ وقتــ 
ی مــا ناقصبیـ ِ
ـن مــردم.
مــردم باشــیم ،نــه بدبیـ ِ
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
حضــرت زهــرا روز قیامــت از ثوابــش بــه مــا
میدهــد؟ جایــی کــه مــا از عنایــت و عطایــی
کــه بهمــان شــده ،انفــاق کنیــم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
مــا مصــ ّر خفــی نیســتیم؟ زمانیکــه گناهــی
جــرم نباشــد و آن را مرتکــب نشــویم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
کارمــان بــه مشــکل برنمیخــورد؟ وقتــی
خلــق را تاییــد نکنیــم.
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کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
فکرمــان ذکــر اســت و ذکرمــان ورد اســت؟
اگــر فکــر داشتهباشــیم ذکــر اســت امــا ذکــر
بیفکــر ورد اســت .اگــر اهلتســنن فکــر
داشــتند ،امیرالمومنیــن ،یعســوب الدیــن امــام
المبیــن را در خانــه نمیگذاشــتند و آن دو نفــر
را قبــول نمیکردنــد.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
شــبیه امــام زمــان میشــویم؟ بقی ـةاهلل یعنــی
حضــرت جایــی نمـیرود ،مــا هــم جایــی نرویم.
کجـــــــــــــــــــــــــــــــــا
اهــل جهنــم میشــویم؟ زمانیکــه در اجتمــاع
اجتمــاع خلــق اســت.
آمدیــم چــون ایــن
ِ
هفتــاد هــزار نفــر در اجتمــاع آمدنــد .اجتمــاع
یعنــی جمعیــت زیــاد و امــر کــم .اجتمــاع یعنی
اشــتباه!

