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گوین''د.  رفقای عزیز! ی''ک چیزه''ایی هس''ت، بعض''ی ها می 

 یکی از آقایان اینجا تشریف آوردند، یک چیزی را خیلی با

گفت. اتفاقا  من هم یک مق''دار ن''اراحت ش''دم.  آب و تاب 

 م''ن وق'''تی ب''ه یک''ی ج''واب می ده'''م، ن''اراحت می ش''وم،

که راس''ت اس''ت، می خ''واهم او ب''ه م''ن  خدایا، تو می دانی 

که به او می ده''م، ن''اراحت  جواب بدهد؛ یعنی آن جوابی 
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گ''ویم: چ''را؟ ای''ن بای''د ب''ه م''ن ج''واب بده''د؛  هس''تم. می 

 یعنی من یک ذره ناراحت بش''وم، خ''ب، او نش''ود. ایش''ان

ع را  خیل''''ی ب'''ا طم''''أنینه و خوش'''حالی و ط'''رب آن موض'''و

ک''رد: ی''ک بچ''ه ده، دوازده س''اله ب''وده اس''ت. آن ح   مط''ر

گفته ام حال گفت: یک همسایه ای بوده، (من بارها   وقت 

گ''ر گویم ب''ا همس''ایه ها ت''ا می توانی''د دع''وا نکنی''د. ا  هم می 

گ''ر حقت''ان ه''م از دس''ت کردی''د، از آنج''ا بروی''د. ا  هم دع''وا 

کین'''ه  می رود دع'''وا نکنی'''د ی'''ا از آنج'''ا بروی'''د؛ چ'''ون ای'''ن 

کش''ته اس''ت و آنه''ا ه''م  می ش''ود.) خلص''ه، ای''ن بچ''ه را 

کشته است. ح''ال او که این [همسایه] بچه را   یقین دارند 

 را ب'''ه اداره بردن'''د، ه''ر چ'''ه او را ش''کنجه دادن'''د، نگف'''ت.

 بعد، این طرف ه''م، ی''ک مق''دار پ''رزور ب''وده اس''ت و اینه''ا
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گذاش''تند. ( ت'وجه بفرمایی''د! ح'ال  هم بچه را در سردخانه 

ک''ه گوی''د.) بع''د ب''ه س''ردخانه رفت''ه اس''ت   ای''ن آق''ا دارد می 

ک''ه ی'''ک چش''مش را درآوردن'''د و ی'''ک  س''ری بزن'''د، دی''ده 

گفتن''د: م''ا ک'رده اس''ت.   چشم ندارد. بع''د آم''ده و اع''تراض 

گ''ر ای''ن ج دادی''م. ا  چش''م ای''ن بچ''ه را درآوردی''م و ب''ه خ''ار

ک'''رده اس'''ت، ت'''وی چش'''م ای'''ن،  [همس'''ایه] ب'''ا او ن'''بردی 

ک''امپیوتری درآم''ده  عک''س او هس''ت. ح''ال ی''ک دس''تگاه 

ک''رده اس''ت و ای''ن عکس''ش ک''ه عکس''ش را ب''زرگ   اس''ت 

گفت. هست. ایشان خیلی از عظمت این ها می 

کنی''م. ک''ار  که نمی دانی''م چ''ه   ما یک درد بی درمان داریم 

کام'ل ک''ن خارجی ه''ا ش''ده ایم. م''ا وق''تی ولی''ت را   م''ا تبلیغ 

ک''ن کن خارجی ه''ا می ش''ویم. باب''ا، تبلیغ   نشناختیم، تبلیغ 
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 خارجی ه'''ا نش'''و؛ ب'''رو ت'''و م'''اورای ام'''ام، ب'''رو ت'''و م'''اورای

گفت''ار گفت''م و ق''دری از   ولیت''ت. م''ن اینط''وری ب''ه ایش''ان 

گفت''م: گویم.   خودم خوشم نیامد. راست، راستی دارم می 

ک''ردی. که تو آن را ب''زرگ  که چیزی نیست   بابا جان، این 

 مگ'''ر قض'''ایای ش'''عیب پی'''امبر را نمی دان'''ی؟ مگ'''ر موس'''ی

گفت یک سال پیش من بم''ان، خلص'ه، م''ن  نرفت به او 

گوس''فندان ه''م هرچ''ه ابل''ق  دخترم را به تو می دهم. ای''ن 

ک'''ه ابل'''ق نمی زای'''د؛ گوس'''فند   زاییدن'''د ب'''ه ت'''و می ده'''م؟ 

که یا سام می زاید، یا سیاه، یا کند   گوسفند یک طوری می 

ک''رد،  کب''ود. او برداش''ت آن چه''ار تک''ه چ''وب را اینط''وری 

 ابل''ق ش''د. وق''تی آن تکه ه''ا ق''اطی ش''د، تم''ام اینه''ا ابل''ق

گوی'''د ای'''ن در نطف'''ه او نف'''وذ گفت'''م: ق'''رآن، می   زاییدن'''د. 
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گفت''م: کن''د. مت''وجه هس''تید؟ ای''ن بن''ده خ''دا وا رف''ت.   می 

کار نکردی''د. که چیزی نیست. شما در قرآن و حدیث   این 

 هرچ''ه آنه''ا دارن''د از ام''ام ص''ادق (علی''ه الس''لم) م''ا دارن''د.

متوجه هستید؟

 اصل  من به شما بگویم: ج''اذبه، ی''ک چی''ز مهم''ی هس''ت.

کرمجگ''ان، می آمدن''د؛ ب''ه  بعضی از این خارجی ها ب'ه مثل  

گ''ردوی خیل''ی مهم''ی ک''ه درخت ه''ای   جنگ''ل و جاه''ایی 

ک''ه ص''د س''الش گردوی''ی داش''ته باش''د   دارن''د. اینج''ا ش''اید 

 باشد. این خارجی ها یک دستگاهی داشتند ب''ا آن عک''س

گ''ر ای''ن درخ''ت، پانص''د ه''زار توم''ان ارزش  برمی داش''تند. ا

گفتن''د: ی''ک میلی''ون، دو میلی''ون. ه''ر چق''در  داش''ت، می 

گف'''ت: گفتن'''د، اینه'''ا می خری'''د. وق'''تی می خری'''د، می   می 
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 شاخه هایش را بردارید، ریشه را بردارید. ساق این درخ''ت

گذاش''ت ی''ک که''ن ب''ود، ق''رار می  گر خیلی   را برمی داشت. ا

 ب'''رش ب'''ه ای'''ن بزنن'''د. آن وق'''ت ب'''ا ای'''ن اره ه'''ای دو س'''ر

گذاش''تند و می بریدن''د. وق''تی ب''رش  می بریدن''د. پلک''ان می 

 می زدند، می دیدند چون توی جنگل هس''ت، عک'س ش'یر

 ب''ه ای''ن هس''ت، عک''س ب''بر ب''ه ای''ن هس''ت. ج''اذبه ای''ن

کرده است. آن موقع ای''ن را ب''ه قیم''ت  درخت آن را جذب 

کنن''د و ب'ه میزه'ای  خیلی زیاد می فروشند. روکش بری می 

کن''د. گذارن''د. پ''س ج''اذبه، آن را ض''بط می   خیلی مهم می 

 مت''وجه ش''دید؟ ح''ال ای''ن ج''اذبه خیل''ی ابع''اد دارد؛ یعن''ی

ک'ه ش'ما از ج''اذبه ص''حبت گفت   [ایشان] به من قسم داد 

 کن. خب، او هم سید اولد پیامبر (ص'لی ال علی'ه و آل'ه و
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گف'''تیم دل'''ش نش'''کند، بن'''ا ش'''د ص'''حبت  س'''لم) هس'''ت، 

کنیم.

کارس''از ک''ه ای''ن ج''اذبه خیل''ی   ح''ال ش''ما فک''رش را بکنی''د 

ک''ه ای''ن گفت''م  گذش''ته   اس''ت مت''وجه هس''تید؟ م''ن هفت''ه 

 دس'''''ت ش'''''ما می آی'''''د و ش'''''هادت می ده'''''د. الن ام'''''روز

 می خ'''واهم ب'''ه ش'''ما بگ'''ویم. مثل  م'''ن هفت'''اد س'''ال ی'''ک

گفت''م ج''واب می ده''د کردم. (اینکه من ب''ه ش''ما   کارهایی 

 این را من اینجا نگفتم، الن می خواهم به ش''ما بگ''ویم.)

 ب''بین، هفت''اد س''ال ج''اذبه ات را در ای''ن دس''ت ق''رار داده

 است. وقتی توی محشر می آیی، زنبور ب''ه زب''انت می زن''د،

گوید کنی؛ این جاذبه، هفتاد، هشتاد سال را می   حاشا می 

 و ای''ن دس''ت ش''ما، چش''م ش''ما، پ''ای ش''ما، ج''اذبه هفت''اد
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ک''رده اس''ت. مت''وجه ش''دید چ''ه  س''ال را اینط''وری ض''بط 

ک''ه کج''ا  گ''ر ب''دانیم ه''ر   گفت''م؟ ج''اذبه؛ یعن''ی ای''ن. م''ا ا

گن''اه کن''د؛ دیگ''ر   هستیم، ی''ک ج''اذبه ای دارد و ض''بط می 

کنیم. ما خیلی چیزهای قرآن را نفهمیدیم. نمی 

 الن، بیشتر چشم مردم، دنبال این خارجی ها اس''ت. م''ن

 این را بگ''ویم: آنه''ا ق''رآن را قب''ول ندارن''د، عظم''ت ق'رآن را

 قب''ول دارن''د. ام''ام ص''ادق (علی''ه الس''لم) م''ا را ب''ه ام''امت

 قب'''ول ندارن'''د؛ ام''ا ب'''ه عن'''وان ی'''ک پروفس'''ور جه'''انی او را

کاره''ایش را کنن''د،   قب''ول دارن''د، حرف ه''ایش را پی''اده می 

کنن'''''د. عظم'''''ائیت ق'''''رآن را قب'''''ول دارن'''''د. از  پی'''''اده می 

 عظم'''ائیت ق''رآن، طی''اره می س'''ازند، از عظم'''ائیت ق''رآن،

 ج'''''ت می س'''''ازند، از عظم'''''ائیت ق'''''رآن، ای'''''ن چیزه'''''ا را
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 می سازند. ما نه عظمائیت قرآن را قب'ول داری''م و آن یک''ی

ک''''ه اینق''''در عق''''ب  را نمی خ''''واهم بگ''''ویم؛ ای''''ن هس''''ت 

گ'''''ر روایت'''''ش را  افت'''''اده ایم. چش'''''ممان ب'''''ه اینهاس'''''ت. ا

ک''رم  بخ''واهی: مگ''ر پی''امبر (ص''لی ال علی''ه و آل''ه و س''لم) ا

ک''ه  نگف''ت: ای''ن ق''رآن مجی''د ن''ازل ش''ده اس''ت و آنچ''ه را 

گف''ت از  احتی''اج بش''ر در خلق''ت اس''ت در ق''رآن هس''ت؛ ام''ا 

که احتیاج بشر در  علی (علیه السلم) بپرسید. پس هرچه 

کجا پیدا می شود، سر منشأ آن از ق''رآن و ائم''ه (علیه''م  هر 

کج''ا حواس''تان را ای''ن ط''رف و آن ط''رف  الس''لم) ماس''ت. 

گف''ت: کن''د،  کنی''د؟ خ''دا ح''اج ش''یخ عب''اس را رحم''ت   می 

گف''ت:  روایت ام''ام ص''ادق (علی''ه الس''لم) را می دی''دیم می 

کنن''''د  آه''''ن روی آس''''مان راه می رود، چی''''زی درس''''ت می 
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کنن''د؛ ام''ا فای''ده ن''دارد. ح''ال آپول''و  تص''رف ب''ه آس''مان می 

کردن''د، ح'ال کردند و نمی دانم چق''در ه'م خرج'ش   درست 

 رفته مشتی سنگ آورده اس''ت. آن روز ام''ام ص''ادق (علی''ه

گف''ت، ح''ال اینه''ا پ''ی می برن''د چط''ور آه''ن روی  الس''لم) 

کنند طیاره می شود. متوجه عرض کار می   آسمان می رود، 

 بنده ش''دید؟ ام'ام ص''ادق (علی'ه الس'لم) فرم'ود: م''ن ی''ک

کردن''د. کش''ف ب''رق   روشنایی در آب می بینم؟ فهمیدن''د و 

گفته اس''ت راه ب''ه آس''مان پی''دا  امام صادق (علیه السلم) 

کار گذارند، می آیند در این حرفها  که نمی  کنند، پلکان   می 

کنن''د، آپول''و می ش''ود، ب''ه آس''مان می رود. ام''ام ص''ادق  می 

 (علیه السلم) فرمود: م''ن ی''ک روش''نایی در آب می بین''م.

کش'ف  نگفت نور می بین''م. پ'ی بردن''د، ب'رق در آب اس''ت، 
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کردن'''د. آن وق'''ت اس'''تاد تم'''ام پیش'''رفت جه'''ان ب'''ه  ب'''رق 

کجا حواستان پیش این ها می رود؟ واسطه امام ماست. 

کسی گفت: آنها چه  کند،   خدا حاج شیخ عباس را رحمت 

 هس''تند؟ مغ''ز آنه''ا الکل''ی هس''ت. مغ''ز م''ردم ای''ران، الکل''ی

گف''ت: اینه''ا ه''وش دارن''د، ت''و  نیس''ت و ولی''ت ه''م دارن''د. 

 مغ''زت الکل''ی نیس''ت، عق''ل ه''م داری، پ''س پیش''رفت ت''و

کج''ا حواس''ت پی''ش آنهاس''ت؟ م''ا ره''بری  بیش''تر اس''ت، 

ک''ه کس''ی ت''وی س''ر م''ا زد   نداشتیم. نمی ت''وانم بگ''ویم چ''ه 

 ح''ال دس''ت م''ا پی''ش آن ه''ا دراز باش''د. م''ا ی''ک همچنی''ن

 امام ص'ادقی داری''م، ی''ک همچنی''ن امیرالم''ؤمنین داری''م،

ک''ه ت''ا قی''ام قی''امت را ب''ه م''ا  ی''ک همچنی''ن قرآن''ی داری''م 

ک''ن؟ گف''ت تماش''ا  گفته ساز بزن؟ به ت''و   گفته است، به تو 
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گف'''ت: گرف'''ت،   ت'''و آن ط'''رف رف'''تی. ی'''ک چی'''زی را از ت'''و 

کن. حال فهمیدی؟ بچ''ه را داخ''ل  دستت را پیش ما دراز 

گذاش''تی و ی''ک دان''ه عروس''ک ب''ه او دادی ت''ا ب''ازی  ات''اق 

ک''ه بای''د م''ا را ره''بری کس'ی  کن''د. آن   کند، او هم بازی می 

کن'''د، نک'''رد. مگ'''ر ک'''ه بای'''د م'''ا را روش'''ن  کس'''ی   کن'''د، آن 

 می توانم بگویم؟ چ''را نک''رد؟ چ''را نکردن''د؟ می خواس''ت ب''ا

 «م'''ِن» خ'''ودش، س'''وار م'''ا ش'''ود، دی'''د «م'''ن»اش از بی'''ن

 می رود. چرا م''ا بای''د عقب افت'اده باش''یم؟ وال، ب'ال، م''ن

کش''م. ای''ن مملک'''ت، مملک'''ت ام''ام ص''ادق  خج'''الت می 

 (علیه الس''لم) اس''ت؛ ای''ن مملک''ت، مملک''ت ق'رآن اس''ت.

 ای''ن مملک''ت، مملک''ت عل''ی (علی''ه الس''لم) اس''ت؛ ای''ن

 مملکت، مملک''ت خداس''ت؛ چ'را بای''د اینق''در عق''ب افت'اده
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 باش'''یم؟ چ'''را بای'''د دس'''ت م'''ا پی'''ش دش'''من عل'''ی (علی'''ه

 الس''لم) و دش''من زه''را (علیه''ا الس''لم) و دش''من خ''دا دراز

ک'رد؟ آنه''ا کس''ی  ک''رد؟ آی''ا فهمیدی''د؟ چ''ه  کسی   باشد؟ چه 

 ک'''''ه هی'''''چ چی'''''ز ندارن'''''د. هیچ چیزن'''''دار، چی'''''زدار ش'''''د؛

همه چیزدار بی چیز شد. آیا فهمیدید؟

 عزیزان من! قربانتان بروم، مبادا می''ل ش''ما ب'ه خارجی ه''ا

ک''ه ک''ه هس''ت، پی''ش ق''رآن هس''ت؛ آنچ''ه   باش''د. آنچ''ه را 

ک''ه هس''ت،  هست پیش علی (علیه السلم) هست؛ آنچه 

ک''ه هس''ت، پی''ش  پیش زهرا (علیها السلم) هست؛ آنچه 

 دوازده ام'''ام، چه'''ارده معص'''وم (علیه'''م الس'''لم) هس'''ت؛

ک''ه هس''ت، پی''ش ق''رآن هس''ت. ام''ا دوب''اره تک''رار  آنچ''ه 

کن'''م: آنه'''ا زرن'''گ هس'''تند، پیش'''رفته ش'''ده اند؛ ق'''رآن  می 
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گوین'''د: گذارن'''د، می  کلم خ'''دا را می  گذارن'''د،   مجی'''د را می 

 ای''''ن، اینط''''وری هس''''ت، اینط''''وری می ش'''ود؛ اینط''''وری

گر م''ن کجا می رویم؟ ا  هست، دنبالش می روند. ما دنبال 

 یک موقع راجع ب''ه تلویزی''ون داد می زن''م، م''ن می فهم''م.

کنند، شما را مش''غول گمراه می   جوانان عزیز! دارند شما را 

گویم مشغول نش''وید. ای''ن فک'ر عزیزت''ان  کرده اند. من می 

ک''ار ببندی''د. چ''را نی''م س''اعت،  را، این عقل عزیزت''ان را ب''ه 

کنی''د؟ عزی'زان م''ن!  یک ساعت وقت خودت''ان را تل''ف می 

کار به حلل و حرام بودن آن ندارم. من 

کس''ی در تم''ام خلق''ت  مگر ممک''ن اس''ت ب''ه غی'ر از ولی''ت، 

کنی''د؟ مگ'ر ممک''ن اس'ت کن''د؟ چ'را فک'ر نمی   ع'رض ان'دام 

گ'ر اینط''ور باش''د، ولی''ت را  فکر از فکر ولی''ت ب''التر باش''د؟ ا
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کفر به ولیت دارید. اصل  در تم''ام خلق''ت، ب''ه  نشناختید و 

 غیر از فکر ولیت، فکری نیست. بروید در این حرفها خ''رد

گویم، من عقل''م گویم؟ من نمی   شوید، ببینید من چه می 

گوی''د بگ''و، ب''ه که به من می  کسی را   نمی رسد، [حرف] آن 

کنن''د. خوب ه'ا گویم. اصل  به ولی''ت جس''ارت می   شما می 

کنن''د، خوبی ش''ان ه''م ب''رای خودش''ان  ه''م جس''ارت می 

 خ''وب اس''ت. اص''ل  ن''وری ب''ه غی''ر ولی''ت در تم''ام خلق''ت

 نیس''''ت، فک''''ری مث''''ل ولی''''ت در تم''''ام خلق''''ت نیس''''ت.

کن''م: کس'ی هس''تند؟ دوب''اره تک''رار می   خارجی ها سگ چه 

 اینه'''ا، ق'''رآن را قب'''ول ندارن'''د، عظمت'''ش را قب'''ول دارن'''د،

کردند و  پیشرفتش را قبول دارند، رفتند در مورد اینها فکر 

کردی''م؟ چ''ه پیش''رفتی کج'ا پیش''رفت  کردند. ما   پیشرفت 
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 کردی''م؟ چ''را مت''وجه نیس''تید؟ خ''دا می دان''د، ب''ه حض''رت

 عب''اس، ه''م م''ن ی''ک وق''ت داد می زن''م، تقص''یر ن''دارم،

گف''ت: دس''ت و ج''وارحت را پی''ش کن''م.   وال، انفج''ار می 

 خ''دا بگ''ذار. آدم دارد می پوک''د، بای''د ب''رود [حرف''ش را] در

 چاه بزند. این معراج پیامبر (صلی ال علی''ه و آل''ه و س''لم)

که منکر مع'راج پی'امبر (ص'لی ال علی'ه و کسی   یعنی چه؟ 

ک''افر هس''ت. خ''ب، پی''امبر (ص''لی ال  آل''ه و س'لم) هس''ت، 

 علی''ه و آل'ه و س'لم) ب'ه مع'راج رف''ت، ای'ن ه'م می رود روی

کن'''د، ب''ه کن''د، آپول''و درس'''ت می  ک''ار می  کن''د،  ک''ار می   آن 

کنید. کار  گویم در این حرفها  آسمان می رود. من می 

ک'''ن کردی'''م؟ از ع'''الم و جاهلم'''ان تبلیغ  ک'''ار   بع'''د م'''ا چ'''ه 

ک''ن خارجی ه''ا ش''دیم؟ عزی''ز  خارجی ه''ا ش''دیم. چ''را تبلیغ 
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گ''ویم. نفهمی''دیم  من! نفهمیدیم. جدا  فریاد می زنم و می 

 امام یعنی چه، نفهمیدیم قرآن یعنی چه، نفهمیدیم خدا

 یعن''ی چ''ه، نفهمی''دیم ن''ور یعن''ی چ''ه، نفهمی'''دیم «الن''ور

 یق''ذفه ال م''ن تش''اء» یعن''ی چ''ه، نفهمی''دیم الق''اء یعن''ی

گ'''ویی؟ ب'''ه مع'''راج  چ'''ه، مگ'''ر خ'''دا ن'''دارد؟ چ'''ه داری می 

 پی''امبر (ص''لی ال علی''ه و آل''ه و س''لم) پ''ی می ب''رد، چط''ور

 رفت؟ با چه وسیله ای رف'ت؟ وال، ب'ال، اینه''ا در ب''اطن،

 عل''ی (علی''ه الس''لم) را قب''ول دارن''د. خ''وب ش''د؟ ب''ه م''ن

کنید چ''را؟ عظم''ت عل''ی را قب''ول دارن''د. فهمیدی''د؟  انتقاد 

گوین''د: عیس''ی،  آنها روی پیامبرشان تعص''بی هس''تند؛ می 

گویند: موسی. می 

ک''افر را ب''ا  عزیزان من، قربانتان ب''روم، ف''دایتان بش''وم، م''ا 
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گوین''د، گ''ذاریم. آنه''ا ه''ر چی''زی می   ک''افر مطل''ق ف''رق نمی 

گفتم، هر چیزی به که اینجا به شما  گوییم خب. من   می 

ک گویید: خ''ب. ت''و بای''د از خ''ودت ادرا گویند، می   شما می 

 داش'''ته باش'''ی، از خ'''ودت عق'''ل داش'''ته باش'''ی، از خ'''ودت

 ش''عور داش''ته باش''ی، ی''ک خل''ق را از خ''ودت ب''التر ن''بینی.

 م'''ن هی'''چ خلق'''ی را ب'''التر نمی بین'''م. ت'''وجه ب'''ه حرف'''ش

کن'''م، ت'''ا می بین'''م گ'''وش می  ک''امل   کن'''م، ب'''ه حرف'''ش   می 

گویم: من آق''ای ت''و، ت''و  ولیت دارد اینجوری می شود، می 

نوکر من. باید اینجوری باشیم.

کنی''د. موس''ی زد  بای''د آی'ه ق'رآن را برایت''ان بگ''ویم ت''ا قب'ول 

ک''افر اس''ت. آق''ا کشت. قبطی، در نظ''ر م''ردم   یک قبطی را 

 توجه بفرمایید، این خیلی به درد شما می خ''ورد. (یک''ی از
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که ایشان مجتهد  آقایان اینجا تشریف آوردند، در صورتی 

کت'اب ح''اج ش'یخ عب''اس را کرد. ایشان،   بود، از من سوال 

ک''ه ح''اج ش''یخ عب''اس  نوشت. بین همه طلبه ه''ا از زم''انی 

 ب'''وده اس'''ت ای'''ن طلب'''ه م'''را ول نک'''رده اس'''ت. هم'''ه ول

 کردن''د، رفتن''د. ایش''ان ی''ا زن''گ می زن''د ی''ا اینج''ا می آی''د.

که این به حرفهای حاج شیخ عباس یقی''ن داش''ت؛  چون 

 ول''ی آنه''ا یقی''ن نداش''تند.) حض''رت موس''ی زد و قبط''ی را

ک'''افر اس'''ت. چ'''را؟ چ'''ون خ'''دا  کش'''ت. قبط'''ی در ظ'''اهر 

گوی''د «ان''ا ربک''م العل''ی» یعن''ی خ''دای م''ن، گوید، می   نمی 

ک''افر اس''ت ی''ا ن''ه؟ ایش''ان ب''ه اص''طلح  فرع''ون اس''ت. ای''ن 

کافر داری''م، کافر مطلق نیست. ما یک   کافر است؛ اما این 

ک''ه نمی ت''وانم اسمش''ان را بی''اورم، ک''افر مطل''ق. آنه''ا   ی''ک 
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ک''افر مطل''ق نیس''تند. بی خ''ود ای''ن حرف ه''ا را ک''دام   هی''چ 

که یا عیسی را قبول دارند، ی''ا موس'ی را قب'ول  نزنید؛ چون 

کس''ی هس''ت ک''افر مطل''ق   دارند، یا ابراهیم را قبول دارن''د. 

 که هیچ چی''زی را قب'ول نداش''ته باش'د؛ یعن''ی ن''ه خ''دا، ن'ه

ک''س را قب''ول ک''ه هی''چ  کس''ی   پی''امبر، ن''ه ام''ام. ب''ه ای''ن 

گوین''د. آن وق''ت ب''رای م''ا ق''اطی ک''افر مطل''ق می   ن''دارد، 

ک'افر مطل'ق نیس''ت.  کرده اند. متوجه هستید؟ بابا، اینک''ه 

ک''افر ک''ه  کرد موسی  کند. از من سؤال   حال موسی توبه می 

گف''ت: خ''دایا، از س''ر م''ن کن''د؟   کش''ته اس''ت، چ''را ت''وبه می 

کش''ت. اینق''در خوش''ش آم''د. گفت''م: ای''ن بی اج''ازه   بگ''ذر. 

کاره''ا را کشید؟ چرا بی اجازه ای''ن   چرا مردم را بی اجازه می 

کش''ت. چ''را؟ دل''م می خواه''د گفت''م: بی اج''ازه  کنی''م؟   می 
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 ت''وجه بفرمایی''د. دفع''ه دیگ''ر ی''ک س''بطی ب''ا ی''ک قبط''ی

گف''ت: کمک نکرد.  کن،  کمک  گفت: مرا   دعوایشان بود، 

ک''ار را نک''رد. کار هستی. فهمیدید؟ دفعه دیگر ای''ن  گنه   تو 

کرد؟ [چ''ون] کشته است، چرا توبه  کافر  که به اصطلح   او 

کنید؟ باید کار می  کشته است. چرا شما بی اجازه   بی اجازه 

گوی''د. ش''ما کنیم. آیه ق''رآن می  کارهایمان توبه   برویم و از 

 که آیه قرآن را قبول دارید. عزی''زان م''ن! ای'ن حرفه'ا تفک''ر

می خواهد، یک اندازه فکر می خواهد.

کنی''د، ک'ار  گفت''م ش''ما بروی''د،   قربانتان ب''روم! م''ن ب''ه ش''ما 

ک'ار نکنی''د گ'ر ش'ما  خ را راه بیندازید. ا کنید، چر کار   محکم 

ک''ار کج''ا بخورن''د؟ بای''د  کجا بخورن''د؟ زن و بچ''ه از   فقرا از 

گفت''م: زم''ان پی''امبر (ص''لی ال علی''ه و آل''ه و س''لم)  کنی''د. 
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کرم سه نفر بودن''د اینه''ا ایس''تاده بودن''د ب''ه پی''امبر (ص''لی  ا

کردند پی''امبر (ص''لی ال علی''ه  ال علیه و آله و سلم) سلم 

 و آله و سلم) جواب آنه''ا را ن''داد. پی''امبر (ص''لی ال علی''ه و

 آله و سلم) جواب آن یهودی را می ده''د، ول''ی ج''واب آنه''ا

کش'''یدند، س'''لم  را ن'''داد. ول'''ی وق'''تی خ'''ط روی زمی'''ن می 

گفت: آن موقع بیکار بودند. خدا  کردند، جوابشان را داد. 

کار «جهاد کنید.  کار   اینقدر از آدم بیکار بدش می آید. باید 

 ف''ی س''بیل ال» اس''ت. خ''دا می دان''د ی''ک وق''ت یک''ی ی''ک

که  چیزی می دهد، مشکلتی از این مردم برآورده می شود 

 من تا صبح از خوشحالی خوابم نمی برد. نصف شب بلن''د

گ''''ویم: خ''''دایا! چق''''در ای''''ن زن و بچه اش  می ش''''وم، می 

گ'ر کند؟ عزی''زان م''ن! ا کسی می   خوشحال شد. این را چه 
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کاره''ا را بکنی''د. م''ن کار نروید، نمی توانید این   شما دنبال 

کاره'''ا ی'''ک وق'''تی ب'''رای فک'''ر گ'''ویم در هم'''ه   ب'''ه ش'''ما می 

 بگذارید. نیم ساعت، یک رب''ع، در ی''ک هفت''ه س''ه ت''ا نی''م

گ'''ر فک'''ر ک'''ردن بگذاری'''د. آن وق'''ت ا  س'''اعت را ب'''رای فک'''ر 

کند. ببینی''د م''ن چ''ه دارم کارتان سازندگی پیدا می   کنید، 

ک''ار ت''و س''ازندگی پی''دا گ''ویم. وق''تی در فک''ر ف''رو رف''تی،   می 

ک''ن ت''ا درس ت''و کند. ای مرد عالم! ای آقا، تو هم فکر   می 

ک'ه عم'ل نک'رد، چط'وری کسی  کند. بدانی   سازندگی پیدا 

که ریاست داشت، چطوری ش''د، ب''دانی کسی   شد؟ بدانی 

ک''رد، چط''وری ش''د. ت''وی کف''ران  ک''ه ب''ه او دادن''د و   کس''ی 

کن''د. ک''ار ت''و، س''ازندگی پی''دا   ای''ن حرفه''ا ب''رو ت''ا درس ت''و، 

ک''اره درس''ت ک''ه نمی خ''واهم بی   حرف من این است. م''ن 
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کج''ا  کنم. تو اصل  جزء شهدا هستی. خدا می داند شما ب''ه 

کس''ی  می رس''ید. مگ''ر ش''وخی هس''ت؟ ی''ک چی''ز ج''زئی ب''ه 

 می ده''ی، خوش''حال می ش''ود، زن''ش خوش''حال می ش''ود

 بچه اش خوشحال می ش'ود، دخ'ترش خوش'حال می ش'ود

کمی به ی''ک نف''ر گر شما مبلغ   پسرش خوشحال می شود. ا

 دادی و خوشحال ش''د، ام''ام جعف''ر ص''ادق (علی''ه الس''لم)

گوید: من خوشحال شدم، مادرم زه''را (علیه''ا الس''لم)  می 

 خوش''حال ش''د، خ''دا ه''م می فرمای''د: م''ن ه''م خوش''حال

ک''ردی؟ ک''م چن''د نف''ر را خوش''حال   شدم. شما با یک مبلغ 

کار برویم. کن. باید دنبال  عزیز من، فکر 

ک''ردم، ح'ال ی''ک ک'ار   «م''ن ب''ه وج''دانم قس''م، ت''ا توانس''تم 

 وقته''ا چه''ار دس''ت و پ''ا می روم. ی''ک چی''زی می خ''واهم،
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کن''ی ای''ن ک''ه اراده  گ''ویم آی''ا می ش''ود همچنی''ن بش''ود   می 

بالش به اینجا بیاید!»

ک'ردم. ی''ک چی'زی  ح'ال م''ن ی'ک امی''دواری ب'ه خ'دا پی'دا 

گفت''ه اس''ت، م''ن اطمین''ان دارم. ب''بین، م''ن چق''در ب''ا  خدا 

کن''م. آق''ا ج''ان! عزی''ز م''ن! ق''در  شما اینطوری صحبت می 

 حرف ه'ای ائم'ه (علیه''م الس'لم) را بدانی''د. ح'ال حض'رت

ک''رد، رف''ت ک''ار خی''ر   می فرماید: این آدم جوان یک عمری 

ک''رد و ی''ک چی''زی ه''م ک''ار   ب''رای زن و بچ''ه و ع''ائله اش 

کند، مثل من افتاده اس''ت. کار  کرد. حال نمی تواند   انفاق 

گوی''د: ای ملئک''ه، پ''ای او بنویس''ید. ای ملئک''ه م''ن،  می 

ک'رد. ت''ا کم''ک  کرد، تا توانست به فق''را  کار   این تا توانست 

ک'''رد. تم'''ام اینه'''ا را پ'''ای او کس'''ی را خ'''وش   توانس'''ت دل 
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 می نویس''ند. ب''بین، م''ا چ''ه خ''دایی داری''م. عزی''ز م''ن! م''ن

کن''م. خ''دا  دارم حق''وق بازنشس''تگی ب''رای ش''ما تعیی''ن می 

حقوق بازنشستگی به شما می دهد.

 ه''ر چی''زی در ع''الم نق''ش دارد. خ''دا ح''اج ش''یخ عب''اس را

کج''ا ب''روی عکس''ت را برمی دارن''د. گفت: ه''ر  کند،   رحمت 

گویی من فلن جا نبودم، عکست را به  فردای قیامت می 

 ت''''''و نش''''''ان می دهن''''''د. مت''''''وجه هس''''''تید؟ ح''''''ال م''''''ن

ک'ه  عکس ب''رداری را در ج''اذبه آورده ام. آن عکس ب'رداری 

 ایش''ان فرمودن''د درس''ت اس''ت؛ ام''ا م''ا در ج''اذبه آوردی''م.

 ببین آن پلنگ آمده است از جلوی این چوب رفته اس''ت،

 آن ب''بر آم''ده اس''ت از جل''وی ای''ن رفت''ه اس''ت ی''ا ش''یر رفت''ه

ک'رده ک'ار   است یا هر چی'ز دیگ'ری رفت''ه اس'ت، ج''اذبه چ'ه 
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 است؟ پس هر چیزی در ع'الم ج''اذبه دارد. م''ا بای''د خیل''ی

 مت'''وجه باش'''یم؛ ج'''اذبه، راه رفتنم'''ان، جایی رفتنم'''ان و

که در قیامت حاشا کسانی  کند.   همه چیزمان را ضبط می 

کنن'''د، مه'''ر ب'''ه دهانش'''ان می خ'''ورد. خ'''دای تب'''ارک و  می 

گوی''د ه''ر روز  تعالی، آنجا دادگاه تش''کیل می ده''د. چ''را می 

 [قیامت] پنجاه هزار سال [است]؟ پنجاه ه''زار س''ال ط''ول

ک'ه تم''ام م'ردم بیاین''د. خ''دا ب'از ایش'ان را رحم''ت کش'د   می 

گر یک ب''زی ب''ه ی''ک ب''ز دیگ''ری ش''اخ زده گفت: ا  کند، می 

کند، شاخ را ب''ه او می زن''د، ای''ن ب''ز  باشد، این بز را زنده می 

ک''ه ب''ه بهش''ت ب''رود؛ کن''د   نابود می شود. ب''ز روح پی''دا نمی 

گف''ت: کند. اینق''در خ''دا ع''ادل اس''ت.   اما خدا زنده اش می 

کند، ای''ن ش''اخ را ب''ه او می زن''د ت''ا ن''ابود ش''ود.  زنده اش می 
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کند. کار می  اینقدر جاذبه دارد 

مکه

کنی''''م. ت''''وجه  م''''ا داری''''م راج''''ع ب''''ه ج''''اذبه ص''''حبت می 

کس'''ی عقی'''ده خ'''ودش را در ج'''اذبه پی'''اده  بفرمایی'''د ه'''ر 

ک''ه خیل''ی مه''م اس''ت؛ ت''وجه  نکن''د. ج''اذبه چی''زی اس''ت 

کس''ی در ش''هر خ''ودش اس''ت، ای''ن ف'رد  بفرمایی''د! الن ه'ر 

ک''ه نبای''د ک''رده، ن''زول خ''ورده، ب''ه ج''ایی   کاره''ای خلف 

گفت'''ه ک'''رده، دروغ  ک'''رده، ش'''هوت رانی  کن'''د، نگ'''اه   نگ'''اه 

ک''رده، ام''ر را ک''رده اس''ت، غ''ش در مع''امله   اس''ت، خی''انت 

کرده، ج''اذبه اش در که  کارهای   اطاعت نکرده، تمام این 

کنم توجه بفرمایی''د.  وجود ایشان است. من خواهش می 
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 تم'''ام ای'''ن جاذبه ه'''ا در ای'''ن ش'''خص هس'''ت. ف'''دایتان

 بشوم، ولیت قسمت بندی است، خداوند تب''ارک و تع''الی

 ب''ه ای''ن ش''خص ی''ک قس''متی داده اس''ت؛ ام''ا از ب''س ای''ن

کرده است. کار، ولیت را سد  کرده، جاذبه این  کار را 

ک''ه کن''م: ولی''ت ی''ک چی''زی اس''ت   م''ن ب''ه ش''ما ع''رض 

کنید. این روای''ت را کسی را ولیتی   اینقدر دست و پا نزنید 

کنند: ایشان از ام''ام ب''اقر (علی''ه الس''لم) ی''ا  از جابر نقل می 

 امام صادق (علیه السلم) از رسول خدا (ص''لی ال علی''ه و

ک''ه ای''ن ولی''ت وق''تی ب''ه ذرات کن''د   آل''ه و س''لم) نق''ل می 

گف''ت: «م''ن رب''ک؟» گفتن''د: لبی''ک،  تبلی''غ ش''د، خداون''د 

گف''ت: «ول''ی م''ن، کردن''د. ت''ا   گف''ت: «رس''ول م''ن»، قب''ول 

گفتن''د: «ل»!. بروی''د،  عل'ی»، ب''ه ج''ز ع'ده مع''دودی، تم''ام 
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 ببینی''د. عزی''زان م''ن، ف''دایتان بش''وم، اینق''در دس''ت و پ''ا

کسی ولیت بدهی؟ ح''رف خ''دا  نزنید. مگر تو می توانی به 

کردن''د، رس''ول ال (ص''لی کنند. خ''دا را قب''ول   را قبول نمی 

کردن''د؛ ام''ا ولی''ت را  ال علی''ه و آل''ه و س''لم) را ه''م قب''ول 

 قبول نکردند. چرا ولیت را قبول نکردن''د؟ ولی''ت، مقص''د

که در خلقت س''نگینی  خداست. ولیت، یک چیزی است 

 دارد؛ یعنی پی'ش ه'ر اف'راد بش'ری س''نگینی دارد. ش''یطان

کن'''د ت'''ا دس'''ت از ولی'''ت  ی'''ک ن'''اراحتی در ت'''و ایج'''اد می 

 ب''رداری. ای''ن خلص''ه اش اس''ت. ای''ن نظ''ر ولی''ت اس''ت.

کن''ی. ی''ک  یک سنگینی برای شما ایج''اد می ش'ود، قب''ول 

کن''ی. ی''ک چی''زی  چیزی پیش شما می آورد تا آن را قبول 

گ''ر بخ''واهی مت''وجه بش''وی  را ب''رای ش''ما جل''وه می ده''د. ا
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گوید: یا محم''د، م''ن ت''و را که خدا می   [روایتش] این است 

ک''ردم. یعن''ی چ''ه؟ مگ''ر کردم و ولیت را ب''ه ت''و ن''ازل   متقی 

 پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلم) متقی نبود؟ آق''ا ج''ان،

گ'''ویم،  عزی'''ز م'''ن، ببینی'''د م'''ن چ'''ه چی'''زی ب'''ه ش'''ما می 

 تصدیق بفرمایی''د. ش'ما متق''ی ش''دید، ولی''ت ه'م ب'ه ش'ما

ک'ه  نازل شده، توان سنگینی آن را ندارید. ای'ن ذرات ه'م 

 «ل» گفتن''د، ت''وان س''نگینی ولی''ت را نداش''تند. ح''ال چ''ه

گویید؟ چرا نمی توانید حرف بزنید؟ می 

گ'ران را از دس'ت  عزیزان من، متوجه باش''ید. ای'ن س'رمایه 

 ندهی'''د. ت'''وان داش'''ته باش'''ید. مت'''وجه باش'''ید، هیج'''ان

ک''رم (ص''لی ال علی''ه و آل''ه و س''لم)  نکنی''د. چ''را؟ پی''امبر ا

کنن''د. چ''را عل''ی (علی''ه کن''د، تم''ام انبی''اء تبلی''غ   باید تبلی''غ 
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کن'''م. (ای'''ن کن'''د؟ دوب'''اره تک''رار می   الس''لم) نبای'''د تبلی''غ 

گ'ر  تکراری نیست، می خواهم این مطلب س'اخته ش'ود.) ا

کن''د.  چیزی از ولیت ب''التر باش''د، ولی''ت بای''د آن را تبلی''غ 

کن''د. ک'ه تبلی''غ نمی   ولی''ت، مقص''د خداس''ت. مقص''د خ''دا 

گر به شما گویم. حال ا که به شما می   حال دارم ِجز می زنم 

 ولی''ت داد، دیگ''ر نبای''د ب''ه ای''ن ط''رف و آن ط''رف بزنی''د،

کرد، ج''وابش کسی سؤال  گر  کوه استوار باشید. ا  باید مثل 

 را بدهی'''د. م'''ن ف''دای بعض'''ی ها بش''وم، این ه''ا «الم'''ؤمن

ک'''ه الن در  کالجب'''ل» هس'''تند. م'''ن ندی'''دم ای'''ن روح'''انی 

 اینجا تشریف دارد، یک وقت حرف بزند؛ مگر چی''زی از او

کن''د. چ''را؟ ای''ن کنن''د. ای''ن دارد تم''ام م''ا را ادب می   سؤال 

 م''رد «ش''هوة الکلم» ن''دارد، م''ن «ش''هوة الکلم» دارم. م''ن
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که دارم می زنم، از روی شهوتم می زن''م. ای''ن را  آن حرفی 

گویند. ولی''ت را ص''رف «ش''هوة الکلم»  «شهوة الکلم» می 

 نکنید. عزیزان من، تم''ام خلق''ت تنظی''م اس''ت، تنظی''م را

به هم نزنید.

کن''ی] نقش ب''رداری ک'ه می  ک'اری  گفت''م: [ه''ر   م''ن ب''ه ش''ما 

 می ش''''ود. ح''''ال در مک''''ه نقش ب''''رداری می ش''''ود. تم''''ام

ک'''رده ای، نق'''ش دارد، ح'''ال در آیین'''ه عل'''ی ک'''ه   کاره'''ایی 

 (علی'ه الس'لم) م'ا حی''وانیم. مت'وجه هس''تید؟ نق''ش اس'ت

ج گوی''د آن را در خ''ار  ک''ه آنج''ا عکس''ش می افت''د. چ''را می 

ک'ردی، ک'ه ت''و  کارها   بردند، عکسش در آن بود. تمام این 

 نقش ب'''رداری ب'''ود. ح'''ال می روی، در آین'''ه عل'''ی حی'''وان

 هس'''تی! عزی'''زان م'''ن، بیایی'''د نق'''ش خ''وب در وجودت'''ان
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کارهای خیر بکن، بیا ذکر بگ'و، بی''ا انف'اق کنید. بیا   ایجاد 

 کن، بی''ا دس''ت بیچ''اره ای را بگی''ر، بی''ا دس''ت پیرم''ردی را

گ'''ر  بگی'''ر، بی'''ا دس'''ت ن'''اتوانی را بگی'''ر ت'''ا نق'''ش ب'''ردارد. ا

 روایت'''ش را می خواهی'''د، مگ'''ر آن ش'''خص نگف'''ت چق'''در

گف''ت: نف''ر پی''دا نیس''ت. دوب''اره  حاجی آمده است؟ [ام'ام] 

ک'رد، نش''انش داد. ای''ن نش''ان دادن چیس''ت؟ آی'ا در  تکرار 

 فکر آن رفتی؟ این درون تو هست. ببین، من حرف هایی

کن'''م. آن چش'''م انس'''انی، در  ک'''ه می زن'''م، الن افش'''اء می 

 وجود تو هست؛ اما یک پرده جلوی آن هست. امام نگ''اه

کن''ار رف''ت، دی''د هم''ه حی''وان هس''تند. مگ''ر  کرد، پرده اش 

 امام س''جاد (علی''ه الس''لم) ی''ک چش''م دیگ''ری ب''ه او داد؟

 چش''م دیگ''ری ن''داد؛ چش''م، در ب''اطن توس''ت. ی''ک نگ''اه
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کن''ار رف''ت، دی''د هم'ه حی'وان هس''تند. فق''ط  کرد، آن پرده 

 حض''''رت س''''جاد (علی''''ه الس''''لم) و غلم ایش''''ان و ش''''تر

کرده اند، در  [حضرت]، حیوان نبودند. اینها نقش برداری 

 مک''ه نق''ش ب''د برده ان''د، ح''ال در آین''ه عل''ی (علی''ه الس''لم)

پیداست.

که آقا ام'ام زم''ان (ع'ج ال فرج'ه) تش''ریف می آورن''د  وقتی 

 آن موق''ع ام''ام زم''ان (ع''ج ال فرج''ه) آین''ه هس''ت. در آن

 آین''ه، م''ا حی''وان هس''تیم، من''افق هس''تیم. ای''ن ح''رف در

کس''ی پاس''خ ن''داد، معل''وم  ای''ن ن''وار خیل''ی مه''م اس''ت؛ ام''ا 

گفت''م: کار نک''رده اس''ت. م''ن ب''ه ش''ما  کسی در آن   می شود 

 ص''د عل''م؛ خ''ود ام''ام زم''ان (ع''ج ال فرج''ه)، عل''م اس''ت.

ک''ه  ب''بین، خ''ود وج''ود ام''ام زم''ان (ع''ج ال فرج''ه) اس''ت 
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گوید: مؤمن، منافق. حال بگو ام''ام زم''ان (ع''ج  می آید می 

 ال فرج''''ه) بیای''''د. آقاج''''ان، بیایی''''د نقش برداریم''''ان را

که وقتی می آید ما انسان باشیم. او خ''ودش کنیم   درست 

که بی''ن ش''ما کامل است، تو را در آغوش بگیرد؛ نه   انسان 

 ص'''دها فرس'''خ باش'''د. وال، روای'''ت داری'''م وق'''تی م'''ا را در

ک''ه داش''تیم،  ص''حرای محش''ر می آورن''د، ب''ا ای''ن رفق''ایی 

ک'اش [بی''ن] م''ا و ای''ن رفی''ق م''ا ص''دها گ''وییم: خ''دایا،   می 

ک'''ه م'''ا را این ط'''ور مبتل  فرس'''خ ج'''دایی ان'''داخته ب'''ودی 

کج'''ا ب'''رو، ک'''ار را بک'''ن،  کج'''ا ای'''ن  گف'''ت:]  ک'''رد. [می   نمی 

اینجا. [ما هم] می رفتیم.

گ'ر می خ''واهی مک'ه ب''روی، ب''بین حق''ی ب'ر  حال عزیز من، ا

 گردنت نباشد. ای آقای عزی'ز! ای ج''وان عزی'ز! ای خ''انم
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کس'''ی را شکس'''تی، ب'''رو  عزی'''ز! فک'''ر بک'''ن ب'''بین دل چ'''ه 

ک''وچکی ک'ردی، ب''رو  کس''ی بزرگ''ی   راضی اش بکن. به چ''ه 

کن''ار. تم''ام ک''ردی، ب''رو بین''داز  کس''ی منی''ت   ک''ن. ب''ه چ''ه 

کجا می روی؟ همه نقش ه''ا  اینها در تو نقش بسته است، 

که می ت''وانیم بکنی''م، لط''ف کار را   را از بین ببر. لاقل این 

 خدا بوده اس''ت. ت''ا س'ر ق'بر پی''امبر (ص'لی ال علی''ه و آل'ه و

 سلم) ی''ا حج''ر اس'ماعیل رس''یدی، بگ''و خ''دایا: م''را بی''امرز.

ک'ه م'را انس''ان  خدایا از ای''ن ب''ه بع''د م''ن ی''ک ط''وری ش'وم 

کنم، با انسانیت با شوهرم  کنی، با انسانیت با مردم رفتار 

کن''م، ب''ا انس''انیت کنم، با انسانیت ب''ا همس''رم رفت''ار   رفتار 

کن''م. آی''ا کنم، با انسانیت در خانواده زندگی   خانه را اداره 

ک''ردی؟ آخ''ر کس''ی را خ''وش   می خواهی [مکه] ب''روی، دل 
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 ب''ا انص'اف! ت'و چ''ه حج''ی ب''ه ج''ا آوردی؟ ب''ه ج''انم قس''م،

که به جا آوردی، شیطان به ت''و «تقب''ل ال» گف''ت!  حجی 

ک''ن! ای بن''ده م''ن،  گف''ت: ای بن''ده م''ن، ام''ر م''را اط''اعت 

ویدئو آوردی، بساط قمار آوردی!

کن'''ی، گن'''اه  گ'''ر چه'''ل روز  گف'''ت: ا  ح'''اج ش'''یخ عب'''اس می 

 ش''یطان روی پیش''انی ت''و می نویس''د: احس''نت، ای بن''ده

ک'ه از خ'دا و رس'ول و کن''م   من، من ب'ه ت'و بن''ده افتخ''ار می 

 ق'''رآن نش'''نیدی، از م'''ن ش'''نیدی!. ح'''ال آی'''ا در ای'''ن فک'''ر

ک''ه ی''ک همس''ایه داری، ی''ک بیچ''اره بن''ده خ''دا  هس''تی 

 داری، یک چیزی برایش بی''اوری؟ پی''ش می آی''د. م''ن ب''ه

 فدای بعضی ها بشوم. یکی از رفقا رفته بود عم''ره، از ای''ن

گفت''''ه ب''''ود ای''''ن نوش''''ابه ها  نوش''''ابه ها آورده ب''''ود. ای''''ن 
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 چیزهای ج''الب اس''ت. اینق''در ای''ن ن''اراحت ش''ده ب''ود [ک'ه

 بچه اش نوش'''ابه ها را خ''ورده ب'''ود]. ب'''بین ای'''ن اینق'''در در

 وج''ودش نقش ب''رداری ش''ده اس''ت، می خواه''د ی''ک بن''ده

کن'''د. ای'''ن ک'''ه تهی دس'''ت هس'''ت را خوش'''حال   خ'''دایی 

ک''رم (ص''لی ال علی''ه و آل''ه و س''لم) ش''ده  اتص''ال ب''ه ن''بی ا

 است، اتصال به زهرای عزی''ز (علیه''ا الس''لم) ش''ده اس''ت.

 این ها هم غذایشان را نمی خوردند به فقرا می دادند؛ ای''ن

کن''د. ای''ن ک'ار می   ب''ه آنه''ا اتص''ال ش'ده اس''ت، دارد در آنه''ا 

 یک ناراحتی در درونش ایجاد شده است. حال خ''دا ب''ه او

 ص''''فات ال می ده''''د. مگ''''ر امیرالم''''ؤمنین عل''''ی (علی''''ه

گذرد؟ صفات ال به او می ده''د.  السلم) از این صفت می 

 صفات ال چیست؟ ص''فات خ''ودش را ب''ه او می ده''د. ب''ه
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ک''ه ای''ن را  من بدبخت چه چیزی می دهد؟ ناراحت است 

 غیر نخ''ورده اس''ت، بچه اش خ''ورده اس''ت. آی''ا بچه اش را

کنی''''''د، چ''''''را این ج''''''وری  نمی خواه''''''د؟ چ''''''را فک''''''ر نمی 

نمی شوید؟

کاره''ا دارد عکس ب''رداری  «ح''ال عزی''زان م''ن، تم''ام ای''ن 

کن''م، م''ن نمی خ''واهم بگ''ویم.  می ش''ود. دوب''اره تک''رار می 

گ'''ویم.  م'''ن قس'''م نمی خ'''ورم، ب'''ه مک'''ه و من'''ا راس'''ت می 

ک'ه در فامی''ل م''ا کس'ی ب''ودم  که ب''ودم ب'ه فک''ر آن   همانجا 

ِرم ب''رای ع''روس ِک''  ن''دارترین م''ردم ب''ود. م''ن ی''ک چ''ادر 

کنی'''د؛ ام'''ا ب'''رای زن'''م نی'''اوردم.  خ'''اله ام آوردم. ب'''اور می 

ک'''ه ایس'''تادم، دارم رض'''ای خ'''دا را می بین'''م؛ ای  همانج'''ا 

که من آن طرف ب''روم، ن''ه اینک''ه کجا رضای توست   خدا، 
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کسی از ت''و خوش''ش بیای''د، خ''دا، گر   کسی خوشش بیاید. ا

گوید تو می خواستی او از تو خوش''ش بیای''د،  روز قیامت می 

 ب''رو جزای''ت را ه'م از هم'ان بگی''ر. م'الت رفت''ه، ج''انت ه'م

ک'ور ش'ود! چ'را؟ اص'ل  م''ا بای''د در  رفت''ه اس'ت؛ چش''مت ه''م 

که م''ا را که به یک نفر یک چیزی بدهیم   این فکر باشیم 

 ع''زت نکن''د. م''ن ی''ک پاره وقته''ا می بین''م ش''اید خوش''تان

کنم]، من اینقدر  بیاید [به واسطه عطای شما، تشکر نمی 

 بی ادب و بی تربیت نیس''تم، پاس''خ ش''ما را می ده''م، [ام''ا]

ک''ه مب''ادا ش''ما کن''م   نصف ش''ب می ده''م، این ج''وری نمی 

کنی''د، خ''دا بگوی''د ت''و که می   خوشتان بیاید، آن عطایی را 

 خوشت آمد، [به خاطر آن، دیگر] چیزی به تو نده''د. م''ن

ک'ه م''ن خیل''ی  می خواستم این جمله را هم بگ''ویم؛ چ''ون 

٤٢جاذبه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن''م. می خواس''تم ب''ه ش''ما ک''ار می   ب''ا ش''ما، روی عن''ایت 

گ'ر عط'ایی ش''د، «تقب''ل ال» ک'ه ا  بگویم مطلب این است 

گ''ر بگ''ویم ش''اید گ''ویم، ش''ما را می خ''واهم، می بین''م ا  نمی 

شما خوشتان بیاید، آن هدف هیچ چیز شود.»

گر شما مکه می روی''د، بای''د پ''ول  پس عزیزان من، بنا شد ا

ک''ه آنج''ا  ش''ما درس''ت باش''د، ب''ا ش''رایط باش''د. ح''ال ه''م 

گ''ر ش''ما این ج''وری باش''ی، خ''دا ب''ه ش''ما پاس''خ  می روی، ا

 می دهد، خدا هم به فک''ر ش''ما هس''ت. ای''ن م''ردم عی''الت

کن'''م: مب'''ادا خودت'''ان را در  خ'''دا هس'''تند. ام'''ا م'''ن تک'''رار 

گ'''ر خودت'''ان را در زحم'''ت بیندازی''''د،  زحم'''ت بیندازی''''د. ا

کردید. م'ا ی''ک مق'دس داری''م، ی''ک مت''دین. گری   مقدس 

کن''د،  متدین باشید؛ مقدس نباشید. خدا ایشان را رحمت 

٤٣جاذبه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف''ت: مق''دس، خیل''ی مه''م اس''ت، مث''ل اینک''ه او را در  می 

 صندوق بگذاری، در صندوق را ببن''دی، هی'چ چی'ز ب''ه آن

 سرایت نکند. این مقدس می شود. چه قدر ب''ه م''ا س''رایت

گوید مقدس هس'تیم؛ مق''دس یعن''ی ای'ن. کند؟ باز می   می 

گذاش'ت. م'ا ک'ه زن''ش را در ص''ندوق   مقدس، ابراهیم ب'ود 

 چه مقدسی هستیم؟ چ''ه خ''بر اس''ت؟ ح''ال م''ردش، ت''وی

 ص''ف اول جم''اعت نشس''ته اس''ت؛ ام''ا دی''وث اس''ت! ح''ال

ک''ه م''ا آن را ب''بینیم. کس''ی اس''ت  گوی''د؟ آنج''ا چ''ه   چ''ه می 

گف'''ت: در  گف'''ت: ه'''ر چ'''ه می خ'''واهی ب'''ه ت'''و می ده'''م. 

گف''ت: فلن، فلن گف''ت: زن''م.  کس''ی اس''ت؟   صندوق چه 

ک''ردی. خواس''ت ب''ا او ح''رف  ش''ده، داش''تی او را خف''ه می 

 بزند، لل شد، خواست به او دست بزن''د، دس'تش خش''ک

٤٤جاذبه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شد. حال این هر چه به زنش بگویی، خوشش می آید؛ به

جای اینکه دستش خشک شود!

گ''ر ش''ما در  حال عزیز من، فدایتان ش''وم، قربانت''ان ب''روم، ا

 ص'''راط مس'''تقیم باش'''ی، خ'''دا، ص'''راط مس'''تقیم را حف'''ظ

کن''د، ملئک''ه، کند، قرآن، ص''راط مس''تقیم را حف''ظ می   می 

کنن''د، تم''ام خلق''ت، ص''راط  ص''راط مس''تقیم را حف''ظ می 

کنن''د. ص''راط مس''تقیم؛ عل''ی (علی''ه  مس''تقیم را حف''ظ می 

 السلم) هست. صراط مس''تقیم، ام''ر خداس''ت. عزی''ز م''ن،

بیا حامی ات آنها باشند.

گ''ویم ن''رو؛ ب''ا  حال فدایتان شوم، مکه رفتی، برو، من نمی 

ک''ه ائم''ه ک ب''رو، ب''ا عقی''ده ای ب''رو   شرایط برو، با عقیده پ''ا

٤٥جاذبه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 (علیه'''م الس'''لم) بودن'''د، ب'''ا فک'''ر و اندیش'''ه ب'''رو. خ'''دای

 تبارک و تعالی در واقع تمام زحمت های ابراهی''م را ب''ه ب''اد

گف''ت: م''ن خ''انه س''اختم، اج''ر م''ن  داد. چرا [به ب''اد] داد؟ 

گف'ت: [اج'ر ت'و] ب'ا م''ن هس''ت. خ'دا او را  چقدر است؟ خ'دا 

کت ب''اش. گ''ویم س''ا کت ب''اش، م''ن می  ک''رد. س''ا  اح''ترام 

ک''''ردی، گرس''''نه ای را س''''یر  ک''''رد. [گف''''ت:   دوب''''اره تک''''رار 

 ب'''رهنه ای را پوش'''اندی؟] هم'''ه زحمته'''ایش را هی'''چ چی'''ز

 کرد. پس یک خدمت به خلق، از ساختن خانه خدا ب''التر

است.

 یک''ی از رفق''ای عزی''ز م''ن آم''ده ب''ود و راج''ع ب''ه مک''ه ی''ک

کرد. سه تا آیه ق''رآن را گفت، خیلی صحبت   چیزهایی می 

ک''رد: اینچنی''ن اس''ت، اینچنی''ن  روی مک''ه معظم''ه پی''اده 

٤٦جاذبه
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 اس''ت، اینچنی''ن اس''ت. تم''ام ش''ما اه''ل عل''م هس''تید، ب''ا

گفت''م، ای''ن ک''ار داری''د. م''ن ب''ه او ی''ک چی''زی   ق''رآن س''ر و 

گفت''م: مگ''ر ای''ن خ''انه خ''دا،  بنده خدا یک دفعه سرد شد. 

گفت'''م: چ'''را ب'''ه او گف'''ت: چ'''را.   تم'''ام عظم'''ت را ن'''دارد؟ 

کرن''ش نک''ردی؟ م''ا ک''ربل  ک   خطاب شد: چرا در مقابل خا

گف''ت: دس''ت ش''ما درد نکن''د.  کف''ار را روی ت''و ق''رار دادی''م. 

که چند تا آی''ه ق''رآن را روی مک''ه پی''اده  گفتم: با تمام آنها 

که اینقدر شرافت دارد، این همه عظم''ت دارد؛ ام''ا  کردی 

 عظمت خانه خدا، به خ''اطر ولی''ت اس''ت. ای''ن بن''ده خ''دا

کج''ا آم''ده، ب''ا  س'رد ش''د، م''ن خیل''ی ن''اراحت ش''دم. ای''ن از 

گف'ت: کن''م؟ ی''ک دفع'ه   یک ذوق و شوقی آمده، م'ن چ''ه 

ک''ه در خلق''ت اینق''در عظم''ت دارم، م''ن خ''انه  م''ن هس''تم 

٤٧جاذبه
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گفت: صدایت بگیرد. چ''را در براب''ر  خدا هستم. یک دفعه 

کف'''ار را روی ش'''ما ق'''رار کرن'''ش نک'''ردی؟ م'''ا  ک'''ربل   زمی'''ن 

 دادی''م. از ای''ن ب''دتر چی''زی نیس''ت. ای''ن را م''ن ب''ه ش''ما

 بگ''ویم. چ''را؟ وال، ی''ک رفی''ق ب''د، از جهن''م ب''دتر اس''ت.

گ''ر م''ن را بخ''واهی گ''ویم: خ''دایا، وال، ا  م''ن ب''ه خ''دا می 

کن''ی، ی''ک آدم ب''د س''ر م''ن ق''رار  بس''وزانی، ب''ه م''ن ترح''م 

کف''ار را روی آن ق''رار داد،  دهی، از جهن''م ب''دتر اس''ت. خ''دا 

کرن'''ش  وهابی ه'''ا را روی آن ق'''رار داد. چ'''را درب'''اره ولی'''ت 

نکردی؟

کرن''ش  عزیزان من، بیایید متکبر نباش''ید، در براب''ر ولی''ت 

کنی''د. ح''ال خ''دا ب''ه کرنش؛ یعنی ام''رش را اط''اعت   کنید. 

کج''ا هس''تیم، ام''ر را اط''اعت  ش''ما پاس''خ می ده''د. در ه''ر 

٤٨جاذبه
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 کنیم. حال در خود قیامت هم همین جور است. ما داری'''م

 نقش بردای بدمان را آنجا می بری''م. چ''را ای''ن اه''ل تس''نن

 اهل آتش هستند؟ این نقش بدشان است. مگر به غی''ر از

 نقش علی (علی''ه الس''لم)، بای''د چی''ز دیگ''ری در وج''ود ت''و

که نجات دهنده تو  باشد؟ نقش علی (علیه السلم) است 

ک''ه  از ه''ر ش''ری اس''ت. نق''ش عل''ی (علی''ه الس''لم) اس''ت 

کن''ی، خ''انه اش را در گوید وقتی به یک مؤمن ت''وهین   می 

کن''د. بی''ا م''ؤمن ش''و. ت''و  مقاب''ل ی''ک م''ؤمن هی''چ چی''ز می 

ک'''ه مک'''ه رف'''تی؟ افتخ'''ار ه'''م بک'''ن؛ ام'''ا کن'''ی   افتخ'''ار می 

ک'''ن نق'''ش عل'''ی (علی'''ه الس'''لم) در دل'''ت اس'''ت.  افتخ'''ار 

کن''ی، انگ''ار خ''انه م''ن را گوی''د: ی''ک ت''وهین ب''ه م''ؤمن   می 

کردی، آجرهایش را هم آنجا ریختی. خراب 

٤٩جاذبه
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کس''ی هس''تی؟ چ''را خ''ودت را نمی شناس''ی. ت''و  ب''بین چ''ه 

گ'''ر خودش'''ناس ش'''دی،  خودش'''ناس ب'''اش. عزی'''ز م'''ن! ا

گر دی''دی خ''ودت ش''مش طلی''ی،  خودفروش نیستی. تو ا

 به یک عروسک خودت را نمی فروش''ی. ای عروس''ک ب''از!

 خودش'''ناس ب'''اش. خودشناس'''ی، ب'''ه غی'''ر از خودخ'''واهی

 اس''ت. م''ن ای''ن را بگ''ویم: خودخ''واه نب''اش؛ خودش''ناس

 باش. خودخواهی به غیر خودشناسی است. خودشناس'''ی

 چه چیزی هست؟ ب''بینی ب''ه ت''و عن''ایت ش''ده اس''ت، خ''دا

 ولیت ب''ه ت''و داده اس''ت. ب''بینی ب''ه ت''و محب''ت ق''رآن داده

 است. به تو محبت دوست علی (علیه السلم) داده است

 که توس''ط آن دوس''ت، خ''دا دارد ب''ه ت''و بهش''ت و ف''ردوس

 می دهد. خودشناس به غی''ر از خودخ''واهی اس''ت. دوب''اره

٥٠جاذبه
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ک''ه ت''و ارزش کنم، قاطی نکنید. آیا ممکن اس''ت   تکرار می 

کن'''ی؟ مگ'''ر ی'''ک چی'''زی از ولی'''ت ب'''التر  ولی'''ت را معل'''وم 

 باشد! خدا آن را به تو داده است. تو به غیر از ولی'''ت، از از

 ی''''ک خلق''''ت ارزش''''مندتر هس''''تی. چ''''را فک''''ر خ''''ودت را

کنی؟ کنی؟ چرا شکرانه نمی  نمی 

یا علی

٥١جاذبه
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