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 مقصود آفرينش

 نياز  بي بنام خداوند يكتا و
و ، لذا آفريدگار دانا كه در اين كائنات آفريده شد است انسان بهترين موجودي است

�َ�ٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ فرمايد: مي توانا در اين باره ۡحَسِن َ�ۡقوِ�ٖ�  ۡ�ِ
َ
  .]٤[التني:  ﴾٤ِ�ٓ أ

 .»آفريديم قوام نيكوترين در را انسان يقين به«
 نائل آمده استمقام و منزلت از سوي پروردگار ترين  و چون بهترين موجود است به واال

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿ َّ ََ لََقۡد  ََ  .»داشتيم گرامى را آدم فرزندان راستى به و« .]٧٠اإلرساء: [ ﴾و
تمام آنچه در اين كائنات وجود دارد براي خدمت و آسايش او آفريده و رام  ،بنابر اين

 .گرديده است
 ابرو باد و مه و خورشيد و فلـك دركارنـد  

 

 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري 
 

 همــه از بهــر تــو سرگشــته و فرمــانبردار    
 

 نباشـد كـه تـو فرمـان نبـري      شرط انصـاف  
 

 .هدف نبوده است بي پس خداوند متعال كه اينهمه انسان را تكريم فرموده عبث و 
 در نظر داشته پرستش وي بوده استش انسان نيين هدفي كه خداوند از آفرتر بزرگ

َما﴿ نّ ٱَخلَۡقُت  ََ ِ
�َس ٱََ  ۡۡ َّ ِ�َۡعُبُدَِن  ۡ�ِ ِ  براى جز را انس و جنّ و« .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥ِ

 .»ام نيافريده كنند بندگى مرا آنكه
پس خداوند از آفرينش تمام اين كائنات و همه موجوداتي كه در درون يا ماوراي اين 

 كائنات است يك هدف داشته و آن پرستش اوست.

 دعا چيست؟
ني با گردن عيدر دعا  حدعا چيست؟ خواندن طلب كردن، خواهش كردن، ندا كردن الحا

، دعا روي خواستن ، با اصرار و تملق و برش چيزي خواستنينياو واستن، با كرنش كجي خ
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، كه انسان مؤمن عجز و يعني حاجت خود را از خدا خواستن ،يك اصطالح شرعي است
، خواهد مستقيما از او بخواهد مي ه، هر چا به بارگاه پروردگارش اظهار كندناتواني خودش ر

مت قادر و توانا اي مضطر و بيچاره و ناتوان ببارگاه ذات با عظدعاي بنده ببارگاه خداوند دع
هر چه سن و سال و زور و تواناي اش  انسان اين كودك ناتوان در تمام مراحل زندگي  ،است

زندة، گي است كه از هيچ خطري محفوظ نيست، باد، باران، بدست آورد مانند عنكبوت
بدون كمك از دعا كاري براي انسان  ، پسدر برابر همه چيز آسيب پذير است  ،رهگذر

 ……مشكل است بنابر اين 

 ��م ا� ا����ن ا����م

ْ ٱ﴿ خودش عمل است عبادت است ،شكر َُ  ۡ�َملُٓوا �ۚ  دَ ۥَءاَل َدا َٗ  آل اى« .]١٣سبأ: [ ﴾ُشۡك
دهيد كه  نزبان كافى نيست عمل كنيد و با عمل نشا تنها با ،»باشيد سپاسگزار عمل در داود،

ز خداوند اينجا اميرالمؤمنين ا ،كنيد يهستيد نشان دهيدكه از او تشكر م خداشما ممنون 
طلب  ،را عنايت فرمايدكند كه به او توفيق شكر كردن و عمل كردن  يخواهد طلب م يم

يعنى  »خواهم كه ذكر خودت را به من الهام كنى يو از توم« »ِذْكَركَ  تُلِْهَم� َواَنْ «ديگر چه؟ 
م دان نمي زبانم به تو در اختيارم نيست چيزى ندارم حتى حركت دادناينكه من از خودم 

ام  هنمايىخودت را ،ت را خودت به من بياموزذكر ،به من فرما كنم پس توتو را  چگونه ذكر
 ،م از معبودمان بخواهيميپس شكر كردن را هم بايد از خدا بخواه ،كن كه چگونه ذكر كنم

فيق ت براى ما دشوار است پس خدا از اين هم به ما توين حركتر كوچكاگر نباشد او  توفيق
مگر  ،فرمائي شكر گذار توئيم ممنون و سپاسگذار توئيم يشكر كردن و ذكر كردن عنايت م

مگر ممكن است كه نفس  ،مرگ غير از اين است كه نفسى كه باال آمده نگذارى پائين رود
اين  ،پرستى و اين است اسالم ناب اين است توحيد و خدا ،بدون اجازه و حكم تو پائين رود

مَّ «ايم  اهل بيت نه آنكه ما بافته است مذهب أَلُكَ  إِينِّ  اللَّهُ الَ  أَسْ ؤَ عٍ  سُ اضِ لِّلٍ  خَ تَذَ عٍ  مُ اشِ  »خَ

 ،دياياز اين كلمات چه م .»هم خواستن يك عاجز و خوار فروتنخوا يتوم زپرودگارا من ا«
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يستم به اگر ن ،خدا همه ما عاجز و خوار فروتنيم اضع در برابر معبود حقوحيد و اخالص و توت
مان و از  هاي را از شر نفس عظمت خود عنايت بفرما و ما رما عجز و فروتنى در براب

يم ببنيم امير المؤمنين چه سؤالى دان نمي سؤال چيست.؟ ،شرشياطين انس و جن نجات بده

نْ «فرمايد:  يامير المؤمنين م ،داردكه همه همان را بخواهيم
َ
!  خدايا! پروردگارا »�َُساِ�َِ�  أ

خواهم كه از سر تقصيرات من در  يتو از توم رنده عاجز و خوار و فروتن در برابمانند يك ب
رحم و شفقت و  درخطاهاى مرا درگذركنى مرا مو ،اشتباهات مرا ناديده بگيرى ،گذرى

را مورد  لطف كن و ما كرم فرما ،خدايا به ما نيز رحم فرما ،محبت و لطف خودت قرار دهى

َنِي«ديگر چى؟ ديگر اينكه  ،قرار بدهعفو و بخشش خود  محَ تَرْ لَنِي وَ عَ ْ جتَ كَ  وَ مِ سْ ياً  بِقِ اضِ  رَ

انِعاً   ،راضى و قانع بگرداناى  فرموده و مقدراى  نوشته مرا به قسمت و تقديرى كه برايم »قَ

خواهدكه به  ميلذا از خداوند  ،ى ايمان استها بخش ينتر مهم ايمان به قضاء و قدر يكى از
چگونه ايمانى؟ ايمانى كه قضاء و قدر را كامال  ،او توفيق داشتن چنين ايمانى را عنايت فرمايد

 ،دلُ جان بپذيرم با ،برايم شرين جلوه دهد هر سخنى روزگار را كه خداوند برايم مقدر فرمود
و مشكالت شكايت  و فقراز سختى و دشوارى  ،شكايت نكنم از عصر و زمانه شكايت نكنم

حضار داشته تبه هر حالتى راضى و قانع باشم كم يا زياد شكر خدا را بكنم همواره اس ،نكنم

يعِ  َوِ� « ،دش پديد نيامده از طرف خداوند استوباشم كه اين حالت خ ْحَوالِ  َجِ
َ ْ
 »ُمتََواِضعاً  األ

يشگاه تو فروتن باشم متواضع پ كه در ،خواهم كه مرا در هر حال متواضع بگردانى ياز تو م و
غلفت و  ،نيازى ياستغناء و ب ،غرور و خود خواهى ،عاجز و گردن شكسته باشم ،باشم

باشم فروتن باشم عاجز باشم  در هر حال به ياد تو هماخو يم ،سردرگمى به من نزديك نشود
 ،نى كنميش تو اظهار عجز و فروتنورزم بلكه پ ركند غرو يحالتى كه تداعى غرور محتى در 

» َّ  َمِن  ُسؤاَل «خواهى؟  يچگونه م ،خواهم يپروردگارا! همچنين از تو م »َواَْسئَلَُك  اَللهُه
ْت  َّ تَ ْْ ناتوان است به  حد بى بشدت فقير است ،كسى كه بسيار محتاج است ستناخو »فاَ�تُهُ  ا
تاه دستش از همه جا كو ،از هيچ طرفى اميد كمك و يارى ندارد ،رداند يدسترس هيچ جا

ََ  بَِك  َواَنَْزَل « ،اميدش از هرطرف قطع شده است ،است َِ  ِعنْ َآئِ َّ طلب و خواستن  »حاَجتَهُ  ال
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كند  يبشدت به تو احساس نياز م ،و اندوه به تو بسيار محتاج است كسى كه هنگام مصيبت
قبال هم از جايى  ،سختى و دشوارى و مصيبت خوردش كرده حاجت و نيازش بسيار است

است همه  گرفته همه كس از او بريده گرا در چن شت اما اينك كه بال و مصيبت اواميد ندا
قت چنين توانيم به تو كمكى كنيم در چنين حالتى در و ينم گويند ما يناچار و ناتوانند همه م

خواهم كمكم كنى كسى به  يتو م ازام  آورده مصيبتى خواب حاجت و نياز خودم را پيش تو

ََ « ،كند خدايا كمكم كن يمكم نمكسى ك،رسد يدادم نم كَ  ِ�يَما َوَ�ُظ ََ خدايا  »َرْ�بَتُهُ  ِعنْ
اختيار دارى بسيار  رم و حاجت و نياز من به آنچه تو دآنچه در خزائن تو است بسيار نياز مند

من  ،توستهاى  مه به جاى ديگرى نيست فقط به داشتههرغبت و ميل من  ،شديد شده است
 ،شان را پيش اين و آن ببرند حاجت و نيازي ه اين و آن بدوزند وچشم ب از كسانى نيستم كه

همه  ،تويند يهمه گداى در ،همه از تو خواهند ،دانم كه همه محتاج در گاه تويند يمن م
 من چقدر بيچاره و بدبختم اگر پيش گداى ديگرى بروم اگر ،كنند يكشكول پيش تو كج م

س چرا از كسى نخواهم كه همه چيز را در پ ،جز گداى ندارم كه هيچكس ندارداى  چاره
گداهاى زنده هنوز شايد بتوانند  ،گداهايى كه ظاهرا گداى نيستند هم گدايند ،اختيار دارد

روند و  يحال كسانى كه پيش گداهاى مرده م كنم به يده را بفريبند اما خدا من تعجب مع
از  ،كرد يبيش تو گدايى ماش  خواهند كه در زندگى ياجت و نياز خودشان را از گدايى مح

دوست تو را  همها  آن را دوست داشتى بعضى ازها  آن گرفت شايد تو بعضى از يخزائن م
حاجت دراز  داشتند اما امروز تو راضى هستى كه ماپيش گدايان مرده برويم و دست نياز و

 كه تشخيصاند  خدايا گويا چشمان ما كور است عقل و درك ما را طلسم كرده ؟كنيم

ْ ِِّن ﴿ دهيم خزانه كجاست مىن َ ٱََآُُوا ۡغنِيَآُءۘ  َّ
َ
َ�ُۡن أ ََ  )يهود(« .]١٨١آل عمران: [ ﴾فَقِ�ٞ 

ۚ ﴿ .»ما دارائيم خدا فقير و :گفتند يم ۡيَف �ََشآُء ََ  .]٦٤املائدة: [ ﴾بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق 

َّ  �ن﴿ .»كند مى انفاق بخواهد كه گونه هر است گشاده او دست دو بلكه« ء  ِِ ۡ ََ ِمِن 
ُِ�ُ  ۥِعنَدنَا َخَزآ�ُِنهُ  َما ُ�َ�ِ  بَِقَدٖٖ ّمۡعلُو�ٖ  ۥٓ ََ

َّ  آنكه مگر نيست چيز هيچ و« .]٢١احلجر: [ ﴾٢ِِ

َُۡو �ََسَط ﴿ .»آوريم نمى فرود معين اى اندازه به جز را آن و. ماست نزد به هايش گنجينه ََ و
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ُ ٱ ِۡزَق ٱ َّ َِ ِ لِعِ  ُ ْ ِ�  ۦَبادِه �ِض ٱَ�ََغۡوا
َ
�ۡ  ۚ ُِل بَِقَدٖٖ ّما �ََشآُء ِ�َ ُُ ن  ِِ ٰ

ََ ََ﴾ ] :اگر و« .]٢٧الشور 
 به ولى. كردند مى تباهى زمين در يقين به گرداند، مى فراخ بندگانش براى را روزى خداوند

  .»دفرست مى فرو بخواهد آنچه اندازه
باران هر مشكل و نيازى كه ما داشته  ،ندفرز ،شفاء و سالمتى ،است پس خزائن خدا پر

ن و اولياء اهللا در است اينكه چرا مزاحم پيامبران و اماما باشيم خزائن خداوند از آن پر
شى است كه بهتر است چند بار دعاى كميل و ترجمه قرآن كريم را سشويم پر يم هايشان قبر

اندن و عمل خدا توفيق خو ،من پاسخ جستجو كنيبخوانيم و آنگاه براى اين پرسش و امثال آ
 دست ما كوران باطنى را خود بگير و به راه راست راهنمايى فرما. كردن عنايت بفرما و

كَ « رُ كْ يَ مَ فِ خَ انُكَ وَ كَ الَ مَ عَ لْطَانُكَ وَ ظُمَ سُ مَّ عَ تْ   اللَّهُ رَ جَ كَ وَ رُ لَبَ قَهْ غَ كَ وَ رُ رَ أَمْ ظَهَ وَ

ارُ مِ  رَ فِ كِنُ الْ الَ يُمْ تُكَ وَ رَ تِكَ قُدْ ومَ كُ  مقامت و بزرگ بس پادشاهيت و سلطنت خدايا« »نْ حُ

 و غالب قهرت است آشكار فرمانت و امر و پنهان كارها در تدبيرت و مكر است بلند بسى
 .»نيست ممكن تو حكومت تحت از گريز و است نافذ نيرويت و قدرت

ذكر چند  و باگردد  ييگر به صفات و قدرت پروردگار برماينجا اميرالمؤمنين بارى د

ِفَراُر ِمْن «: فرمايد ياز قدرت او تعالى در پايان مهايى  صفت و نمونه
ْ
َوَال ُ�ْمِ�ُن ال

توان فرار كرد. به كجا بايد رفت همه جا دائره  ينم ! از حكومت توپروردگار »ُحُكوَمتَِك 

نِِ ٱ َ�َٰمۡعَ�َ ﴿ حكومت تو گسترانيده شده ِ
�ِس ٱََ  ۡۡ ۡ�َطاِٖ  ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱِِِن  ۡ�ِ

َ
ْ مِۡن أ َا ن تَنُفُذ

َ
أ

�ِض ٱََ  ُّسَ�َٰ�ٰتِ ٱ
َ
ْۚ ٱفَ  ۡ� َا َّ �ُِسۡلَ�ٰٖن  نُفُذ  و جنّ گروه اى« .]٣٣الرمحن: [ ﴾٣ََ تَنُفُذََن ِِ

 توانى به جز. بگذريد پس بگذريد، زمين و ها آسمان هاى كناره از توانيد مى اگر انس،
ند اختيار داده است تحدى كرده است جن و خداو .»بگذريد توانيد نمى ها] آن از شگرف[

 ،توانند مى توانند از حكومت او فرار كنند اما مگر يا آزاده گذاشته است كه اگر مانس ر

َن ﴿ است هيچ مفر و جاى فرارى نيست طبيعى ُۡ
َ
َّ ٱ� راه فرارى  ،نيست ]١٠القيامة: [ ﴾١ َُۡمَف

اْ َِِ� ﴿ ارد جز يك راهوجود ند َٓ َّ ِۖ ٱفَفِ پش  ،»فرار كنيد نداوبسوى خد« .]٥٠الذاريات: [ ﴾َّ
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از صفات و قدرت او هايى  ونهآنگاه پس از ذكر نم ،خود او برويد اين تنها راه نجات است

مَّ «نشين  مجددا باكلمه دلي تعال  ها گناه كند و مجددا بياد آمرزش خطا و يآغاز م »اللَّهُ

اما هيچ كسى نيست كه پيش خدا و شما گناه و تقصير ندارد  افتدگرچه پيش من و يم

َُ  الَ « :فرمايد يلذا م ،مالمت نباشداش  معبودش و محسن حقيقى ِج
َ
نُوِ�  أ  !اپرودگار« »َغفِراً  ِلُ

ش او بروم و از او بخواهم كسى را سراغ ندارم كه پي ،»يابم ينماى  آمرزنده من براى گناهانم

بَائِِح َساتِر«گناهانم را بيامرزد  ََ  »را پنهان كندهايم  كه بتواند زشتىرا نه كسى  و« »اً َوَال ِل

ًال َ�ْ�َكَ  َوَال لَِشْ « َّ ََسِن ُمبَ
ْ
بِيِ  بِاْ ََ

ْ
َ ال َِ كه بتواند چيزى از را كسى نه و  » م ِمْن َ�َم

نجا كنيم كه امير المؤمنين در اي مى پس مالحظه )،تو جز را به خوبى تبديل كندهايم  تىزش
 و بخشنده گناه جز ،كند انسان گناه دارد يآورد و تاكيد م يمرزش روى ممجددا به گناه و آ

با سفارش و شفاعت و واسطه وسيله گناهانش  تواند يخود خداوند كسى نيست هيچ كسى نم
زشت و قبيح هيچ راه  را پاك كند براى بخشايش گناهان و براى سرپوش گذاشتن بركارهاى

پيامبر اند  حيت نيستيم كه مدعىيتحريف شده مس دين ما در ،ه وجود نداردبديگرى جز تو
در اسالم براى  ،خودش را كشتها  آن براى آمرزش گناهان لو العزم حضرت عسيى وأ

يعنى  ،و قبائح فقط راه توبه باز است و بسها  زشتى آمرزش گناهان و سرپوش گذاشتن بر
م و ير اسالم داراز مهم ديگرى كه ما دفقط كار خداست يك امتي ،بخشيدن و آمرزيدن

خداوند لطف و احسان خودش را برما فزونى بخشيده اين است كه چنانكه امير المؤمنين در 
 آمرزد كه يكند نه تنها خداوند گناهانش را مصادقانه توبه اى  بنده اينجا اشاره كردند وقتى

ه توبه طيكنويسد بشر يدى صدقه مدزيعنى به جاى  ،كند يگناهايش را نيز به نيكى تبديل م

ُل ﴿ صادقانه و راست باشد بَِدِ ُُ ٰ�َِك  ََ َْ
ُ
ُ ٱفَُ  اينانند پس« .]٧٠الفرقان: [ ﴾اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت�  َٔ َسِ�ِ  َّ

 .»كند مى تبديل ها نيكي به را يشانها بدي خداوند كه
ده و به سرپوش گذارن بخشنده و آمرزنده و :فرمايند كه يپس امير المؤمنين در اينجا م

هيچ كس ديگرى چنين  ،ت كننده فقط خداوند است و بسى ما را حفاظاصطالح آبرو
دانيد كه يك يك هفته گناه  يمچنين در دين تحريف شده مسيحيت مه .اختيارى ندارد
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 ،رود تا اينكه او گناهانش را بيامرزد يگيرد و پيش پاپ م ياى م پلهكند آخر هفته پول و  يم
بخشيدن گناه را  يارختقدرت و ا ده حتى پيامبر در اسالم چنين وكالتى به هيچكس داده نش

ن است كه آمثل  ،نواهى خداوند عنى نافرمانى و سرپيچى از اوامر ويچون گناه  ،ندارد
رال نژبازى از دستور يك  كنم) سر يثال پاك است براى توضيح عرض مم ز(خداوند ا

او كه كاره اى  ،كردم من غلط كردم اشتباه :بيايد و بگويد ديگريسرپيچى كند آنگاه پيش 
 .،كه ببخشد يا نبخشد درنيست و اختيار ندا

درپايان اين خواسته امير المؤمنين چند تمجيد ديگر از ذات باعظمت پروردگار بعمل 

نيست بال اى  آمرزنده از تو بخشنده اى نيستخدايا غير  »َ�ْ�َكَ « :فرمايد يى متقآورد و يم

َ ِِالّ «: فرمايد يفاصله م
َ
كَ  َال َِِ َِ انََك َوِبَْم ََ ََ ُسبْ نْ

َ
َُ أ ُت  ََْفِس  ، َظلَْم

ْ
َّرأ
َ
َِ  َوَ َُ   ِبَْه  وََسَكنْ

 
َ
َِ  ِِل ي َِ َ  َوَمنَّك  ِل  ِذْكِركَ  قَ َّ   َعَ َْ  َمْوَالَي  اللُّه تَهُ  قَِبي م  ِمنْ  َ� َْ   َسَتْ َالَ ِ  ِمنَ  فَاِدحم  ِمنْ  َوَ�

ْ
 ال

قَلْتَهُ 
َ
َملْتَهُ ( أ

َ
َْ ) أ َْ   َوَ�يْتَهُ  ِعثَارم  ِمنْ  َوَ� َْ  َدَ�ْعتَهُ  َمْكُروهم  ِمنْ  َوَ� يلم  َ�نَا م  ِمنْ  َوَ� َُ  َجِ ْهالً  لَْس

َ
ُ  أ

َ
َ 

تَهُ  َّ   َََشْ ََ  اللُّه فَْرَط  بََالِئ  َ�ُظ
َ
ْ�َماِل  ب )قَّصَْت ( َوقَُصَْت  َحاِل  ُسو ُ  ب َوأ

َ
ْت   أ ََ َْْالِل  ب َوَ�َع

َ
 أ

َُ  ََْفِع  َ�نْ  وََحبََسِ�  َِ  ُ�ْع َم
َ
َ�تِْ�  )آَماِل ( أ ََ َْيَا وََخ ُّ ََْفِس  بُِغُرورَِها ا نَايَِتَها َو يَانَِتَها( ِبِ ) ِبِ

اِل  ََ ي يَا  َوِم َِ لَُك  َسيّ
َ
ْسأ
َ
نْ  بِِعّزتَِك  فَأ

َ
ِئ  َ�نَْك  َ�ُْجَب  الَ  أ ََ َِ  ُسو ُ  ُد ِ�  َوالَ   َوفَِعاِل  َ�َم َْ  َ�ْفَض

 ّ ِِ
ََ  َما ِبَ لَْع َّ ّي ِمنْ  َعلَيْهِ  ا وَ�ةِ  ُ�َعاِجلِْ�  َوالَ  ِِ َُ ُع

ْ
 ُسو ِ  ِمنْ   َخلََواِت  ِف  َعِملْتُهُ  َما َعَ  بِال

 َِ ي وََدَوامِ  َوَِِساَ ِت  فِْع َِ ةِ  وََجَهالَِت  َ�ْفِر� َهَواِت  َوَ�ْثَ زيرا كه معبودى جز تو نيست  .»َوَ�ْفلَِت  َْ
من به نفس خودم ظلم كردم و به سبب جهل خودم  ،گويم مىتو را  حمد و ثناى تو پاكى

اينكه تو همواره مرا بياد  نسبت به مقام واال و با عظمت تو جرأت و جسارت كردم و با
پروردگار من موالى من  ام، فراموش كردهتو را  مناى  كرده احسان اى و به من منت و داشته

مَّ « الَيَ  اللَّهُ وْ چقدر  را دفع كردى و ها مصيبت ز مشكالت وااى  پوشانده مراها  چقدر زشتى »مَ

سؤال چيست اين مقدمه براى  ،ستايش و تجليل كه من مستحق آن نبودم از من نشر كردى
شده  و حالم به شدت بد ،كند چيست؟ پروردگارم دشوارى و مصيبت برمن سنگينى مى

ام مرا از نفع و  نىاميدهاى طوال ،و عمل اندكى دارم گناهانم پايم را به زنجير بسته است ،است
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 ، وجنايات خودش فريب داده است سم بانفمرا با غرور خودش و  دنيا و ،فايده بازداشته است
 ،دارد من دعايم را از تو بازهاى  كه نگذارى بد اعمالى ندبه عزت تو سوگتو را  من! اى سرور

كه در تنهايى به ل زشتى و بخاطر اعما ،و مرا با آنچه مخفيانه بر آن مطلع شدى رسوايم مكن
ام و غفلت  رانى ادامه داده ام و به ظلم و جهالت و افراط در شهوت كرده و بدام  زده آن دست

 .ام زود عذابم مكن ورزيده
امير المؤمنين همچنان پيرامون مالمت نفس خوف از گناه و طلب  ائيدمفر يم مالحظه 

 بريت دعا و ترس از گرفت ز عدم قبولآمرزش و پيشمانى از غفلت و غرور دنيا و خوف ا
 اين حالت با ،كند يم و نياز زراز عذاب و غيره پروردگارش را ا رس اوت تنهايى و ،گناهان

رساند از  يوم بودن اين بندگان پاك خدا را ماينكه از يك سو افسانه بودن عصمت و معص
و عاجزى  قه و محبت و ايمان و اميد و وابستگى و نياز مندىكمال عشق و عالديگرى  يسو

بنابراين مكررا عرض  ،رساند يبزرگ و مهربان شان م و همدمى و آنان را با پروردگار
ندگى هزار بار باين اوج  كنم كه اين حالت و اين كيفيت و اين عاجزى و اين راز و نياز و يم

كه خيال پردازى يكاش كسان ،بيشترى دارد تارزش و اهمياى  افسانه ت خيالى واز آن عصم
دارند كه هيچ  يمنزل ئمه ما مقام وأ(( :فرمايند يكنند و باآب و تاب م ينه سرايى مو افسا

سر سپرده گان  كاش اين صوفيان جاهل و .رسد)) فرشته مقرب و هيچ پيامبر مرسل به آن نمى
شدند  يبن عربى اندكى باروح قرآن آشنا ما كالمفلسفه و عرفان دروغين بجاى شرح نصوص 

شى اشناختند تا اينكه به عوض اينگونه افسانه تر ياسالم خالص را مو ب اسالم نا آن بجاى و
توانستند مقام واالى آن بزرگوران را  يم ،لو و افراط در بندگان نيك خداو خيالپردازى و غ

ده نام آنان را بيش نه اينكه باشعارهاى توخالى و نقاشى ش ،بشناسند و حق آنان را ادا گردانند
ر و متعال كه در يد و صفات خدايى را به آنان نثار كنند و از خداى قدرد كننواز نام خدا 

اسالم خالص همه كاره اوست خدايى بسازند كه همچون خداى مسيحيت كارها و مسئوليت 
به على و خاندانش سپرده و خودش بدون صفات و بدون كماالت و  )نعوذ باهللا(هايش را 

در اذهان باقى مانده كه چندان نيازى كه به  گىنرره كائنات فقط يك خيالى كهنه و بدون ادا
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و امامزاده كارهاى او را انجام او نيست چون آنقدر وسيله و واسطه و شفيع و دالل و امام 
چقدر  ،چقدر صبورى ،خدايا! چقدر بردبارى اند، دهند كه جايى براى او خالى نگذاشتهيم

واقعا كه تو خدايى و شايسته هر  ،كنى يف سازان و همتاتراشان هم مدارا محتى باين حري
كم ظرف وكم صبر  )وذ باهللاعن(اگر قرار بود كه تو هم مانند ما  ،مدح و ستايش فقط تويى

حريف سازى و  و ،اينكه اعالن خطر كردى با ،بودى اين جهان را بارها خاك كرده بودى يم
تر و زيبابر و  عميقتر و  ات همچنان گسترده كوهش كردى اما بردبارىرا بشدت ن يهمتا تراش

ادُ ﴿ ،مشود يم تر قشنگ َِ تَشَشّق  ُّسَ�َٰ�ُٰت ٱ تَ ََ َن ِمۡنُه  َۡ َتَفّط �ُض ٱَُ
َ
�ۡ  َّ ِ ََ َباُل ٱََ ِ

ّدا  ۡۡ ن ٩ََ
َ
 أ

ا  ٗ�َ ََ  �َّ از آن سخن پاره پاره شوند  ها آسمان نزديك است« .]٩١-٩٠مريم: [ ﴾٩َدَعۡواْ ُِل
] كه براى [خداوند] رحمان  [از آن روى. هم شكسته فرو ريزنددر ها كوه و زمين بشكافد و

َبَطّن َ�َملَُك ﴿ حتى پيامبرت را تهديد كردى .»فرزندى مدعى شدند ۡۡ َت َ�َ ۡۡ َ ۡۡ
َ
لَ�ِۡن أ

َُكوَ�ّن ِمَن  ََ  نابود عملكردت گمان بى آورى، شرك اگر« .]٦٥الزمر: [ ﴾٦ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱََ
تو را  بينند كه دارد اختيارا يامام آشكارا همه دنيا م .»شوى رانزيانكا از يقين به و. شود

بين غالمانت تو را  گوناگون دارند حكومتهاى  كنند با اساليب مختلف و شيوه محدود مى
 آنان به بهانه اينكه غالمانت را دوست ،صبور همچنان صبورى و كنند اما تو تقسيم مى

دليل يكتا به كه فقط تو را  و اين غالمان ،كنند سلبتو را  خواهند اختيارات مىاى  گرفته
صبورى تو  ما هم از حلم و بردبارى و ،با تو دشمن گردانند اند، پرستى تو دوست تو شده

از اينكه  است و ها كوه سمان و زمين وآخدايا ناراحتى ما همچون ناراحتى  ،ناراحت نيستم
ا بروند و آنجا براى هميشه حكم بر دوزخى با اين عقيده دوگانه و خطرناك از دنيها  اين مبادا

خواهيم كه اين بندگان ره  ايا باينكه سنت تو اليتغير است از تو مىدپس خ ،بودن آنان كنى
 ره بنمايى و هدايتشان بخشى كه تو هادى و مهربانى. راات  گم كرده

مَّ « ارش بكار بهترين كلمه مدح را براى پروردگ ،ديگر امير المؤمنين اينجا بار »اللّهُ

ّ االَ َوُ�ِن اللههُ « :فرمايد ومى ،برد مى ُُ ّ ل َجيِع االُ ْحواِل رَ َّ بِِعّزتَِك ل ل  وفاً ُ فاً وََعَ َُ  »ُموِر َ�
تو را  عزت ،كنم را وسيله مى تتعز ،به عزت تو سوگند ،من پروردگارا ! رب من پروردگار«
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و در هر حال به من عطوف و  ،ان باشىآوردم كه در همه حال به من رؤف و مهرب واسطه مى
عجيب است واقعا اين ايمان و اين عشق را و اين محبت و اين رابطه بنده با  ،»مهربان باشى

ّي  ِِلَِ� «: پروردگار بسيار پند آموز است مالحظه فرمائيد ُُ   َ َْ ُ َك
ُ
َ
َ
ْسأ
َ
َوَرّ� َمْن ِل َ�ْ�َُك أ

ْمِري
َ
َّّظَر ِف أ  ،مشكل گشاى من حاجت رواى من ،خداى من كارساز من ،اله من » َوا

طرف كردن مشكل و حاجت و نيازم  تو من چه كسى را دارم كه براى بر غير ،پروردگار من
دانم كسانى كه در  من نمى ،مشكل من نظر كند ،قضيه من ،او را بخوانم و تا اينكه در امر من

رى مهارت دارند اين كلمات پرنور و وسيله تراشى واسطه پرورى و شفيع پردازى و دالل كا
آيا هنگامى روضه  ،كنند يچگونه توجيه م ،ايمانى را كه ترجمه بسيارى از آيات كريمه است

ى ها شب م ريا كارى حقه بازى دعاى كميل بويژه درساخوانى و نقالى و ادا در آوردن در مر
كشند و  عا خجالت نمىآيا واق ،كنند مى جمعه هنگام خواندن اين كلمات چه در ذهن تصور

از سوى  و ،كلمات را با آن زشت عجيب و غريب تكرار كنند ست كه اينخجالت آور ني
را گرم كنند و  يعد يا قبل از آن بازار دالل تراشاندكى ب ديگر شايد در همان مراسم و يا

ه در به سراغ بندگان مرده و محتاجى بفرسنتد ك بجاى اينكه به اين كلمات عمل كنند مردم را
ام اكنون پس از مرگ ما از آنان ام ،زندگى شان نتوانستند حتى خودشان را شفاء دهند

ميدان ما را فرزند ا نا ،اميد نكنند و خواهش بيماران را شفاء دهند را نا ما خواهيم كه يم
واقعا  ،ميخوشا به حال ما كه دوستداران اهل بيت ،كوران ما را بينائى عنايت فرمايند ،ببخشند

اما اكنون كه برخالف گفتار و كردار اهل  ،ميگفت جاى سعادت است بشرطيكه راست مى كه
بودند  اگر اهل بيت زنده مى ،؟كى هستيم كنيم معلوم نيست ما بيت عليهم السالم عمل مى

ما  البته نماينده شان زنده است ولى معلوم نيست كى تشريف خواهد آورد!) معلوم نيست با(
چگونه تحمل  اين تناقض ادعاء عمل و تضادگفتار و كردار ما راآيا  ،؟كردند چه مى

ه يى كه اهل كوفها سرزنش بنابراين همه ،آيا ما هم مانند اهل كوفه هستيم و ،كردند مى
را  و ما ،؟ خدايا چشم بينا گوش شنوا و قلب سالم عنايت فرماما هم حق دار آن هستيماند  شده

 آمـين. ،اه راست هدايت و راهنمايى مان كنبر ر آور واز اين دوگانگى و تضاد در عقيده بد



 15  شرح كوتاهي بر دعاي كميل

يْتَ « رَ الَيَ أَجْ وْ مَ ي وَ ِ نياز با پروردگارش ادامه  امير المؤمنين همچنان به راز و .»......إِهلَ

دهد و بدون آنكه وسيله و واسطه و داللى در ميان باشد مستقيما سفره دلش را پيش  مى
داند اما دوست دارد  علم خودش مى ه چيز را باگرچه خداوند هم ،گشايد پروردگارش مى

لذا امير المؤمنين كه  ،و ناتوانى شان پيوسته اظهار كنند و عجز ،ياز كنندناو راز و  بندگانش با
تقليدى به قرآنكريم و  عارف و متكلم و مرجع ه و فيلسوف ويپيش از هر عالم و مجتهد و فق

 آشنايى داشت بسيار صاف و روش و با يل آن و با اسرار شريعت محمدى أوتفسير و ت
 با ،و بهار گلشنتر از خورشيد زيباتر از گل غنچه  روشن ،ها ها كوه از قله تر كلماتى درشت

توان جستجو كرد  تر از آن نمى با شفافيتى كه شفاف الهام از نور قرآن و رسول اعظم 
چگونه  ،سيله گرفتنچگونه و و ،چگونه دعا كردن ،چگونه پرسيدن ،چگونه بندگى كردن

و زارى كردن و فقط به خدا روى  ،و چگونه توبه كردن و عاجزى كردن ،شفيع گرفتن
و هر كسى را سرجاى خودش نشاندن و مقام شايسته  ،آوردن و از غير خدا مستغنى بودن

كه توحيد بلنياموخت  دعا ،ايشان  در اين دعا تنها ،آموختما خودش را به او سپردن را به 
 ،ت آموختدلذت و كيف عبا ،يز از بدعت آموختگر ،تنفر ،اتباع سنت آموخت ،آموخت

صفات او كمك  از اسماء و ،وابستگى به معبود آموخت ،براى يك خدا بنده بودن آموخت
از  ،تنها به خدا محتاج بودن آموخت ،در دعا صاف و شفاف بودن آموخت ،گرفتن آموخت

و خالصه اينكه جز  ،كمال بندگى كردن آموخت،نياز بودن آموخت بى هر آنچه غير خداست
ون از دو مؤمن را بدون دعا همچون ماهى ب ،در خود از هر در ديگرى مأيوس بودن آموخت

ما را چنين بندگان مؤمن  سپاس كه پس از پيامبر بزرگوار تو را  خدايا ،آب تپيدن آموخت
گاه و ناآگاه و نيت همه تالش و كوشش دشمنان آ و با ،و موحدت آشنا و مأنوس كردى

 عقيده و آثارى كه بيانگر حقائق دين باشد براى ما محفوظ و مصون گذاشتى.

و  ،دهد يبه راز و نياز با معبودش ادامه مكردم كه امير المؤمنين همچنان  عرض مى ،آرى
همچنان بحكم بنده بودن در برابر ذات باعظمت آن خداى بزرگ و مهربان از ظلم و خطاى 

طلبد اين كلمات را  و بخشش و مرحمت مى ،و از آمرزش و مغفرت ،گويد نفس سخن مى
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مكرّرا بخوانيد و دقت كنيد و تصور نكنيد كه در مجالس آن را  معانى ،مجددا بخوانيد
صور نكنيد كه همين و ت ،ببريد توانيد به عمق معانى اين كلمات پى مى -حقه بازى -رياكارى

خواهيد آزمايش كنيد مجانى است يك انسانى  اگر مى ،ها اسمش دعاست خير اداء در آوردن
مهم نيست چه كلماتى باشد) به حالت باخواندن كلماتى ( ،كه ممكن است مسلمان هم نباشد

توانيد كسى را خيلى  يم را به گريه وادارد يا عكسش شما تواند شما گريه خيلى راحت مى
چون اين  ،ار مهارت آقايان نيستراحت به گريه وادار كنيد البته خداى نكرده منظور انك

 ،خودش نقش دارد اما كسب مهارت دشوار نيست و خيلى راحت ممكن است حاصل شود
پس خواندن كلماتى در اجتماعاتى آنگونه به تنها دعا نيست كه هيچ ربطى هم به دعا ندارد 

سى لسه سياج ،اء در آوردن گذاشتدا ،حقه بازى گذاشت ،ثور گذاشتأتوان اسمش را م مى
توليد اخالص و محبت در  ،ف كردن مخالفين گذاشتضعي ،ب نيرو گذاشتلج ،گذاشت

آزمايش درجه حرارت  ،جمع آورى نذر و وجوهات شرعيه گذاشت ،مخاطبين گذاشت
هايى كه برگذار كنندگان آن در دل داشته باشند چيز و خالصه ديگر ،چاكر بودن گذاشت

ت ممكن است ايشان خيلى هم اخالص داشته البته حالت مخاطب مهم نيس ،اما دعا نيست
يا  اما چه سود به همين آقا ،بيفتدها  خيلى هم اشك بريزد خيلى بياد مظلوميت خودى ،باشند

خواهد بداند كه واقعا چقدرش دعا بوده و چقدر ديگر فقط يك تأثر روانى و  يخانم اگر م
مردم شك هاى  و نه به نيتشكنى اين و آن توجه كند  تواند خيلى راحت نه به كار بس مى

را نبيند الزم به خودش دروغ بگويد او  فقط در تنهايى و تاريكى شب كه هيچكس او ،كند
ممكن است  تواند حدس بزند كه مثال در فالن مسجد و در فالن وقت كه خيلى راحت مى

 ار باو دستانش را بلند كند و على و ،؟ آنگاه دو ركعت نماز بخواندكسى او را بيند يا خير
ذكر اسماء و صفات خداوند و دخالت ندادن هيچگونه وسيله و واسط و شيفع و دالل ديگرى 

براى  اعمال نيكو ،توجه به اعمال نيكويش و پيرهيز از محرمات و گناهانى كه بعنوان فقط با
 هر زبان و هر معبودش راز و نياز كند با خودش ذخيره كرده از خداوند آمرزش بطلبد و با

كه دوست دارد باخدايش درد دل كند آنگاه ببيند كه كيف اين دعا بيشتر است يا ى ا لهجه
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چگونه دعا  آيا على  ؟آن دعا! و ببيند كه واقعا اسم دعا به كداميك بايد اطالق شود
هر دعاى مأثور  هيچ اشكالى هم ندارد كه بنده از كلمات دعاى كميل يا ؟كرده است مى

آن را  زبان خودش اما بالهجه خودش و با ،ى باشد استفاده كندديگرى كه خالى از موانع شرع
نياز خود را به  ،احساس نياز كردن است ،راز دل كردن است ،بگويد دعا خواندن نيست

آب ديده  در تنهايى و خلوت چشم را با ،او رابطه برقرار كردن است با ،معبود گفتن است
زنگار دل را با آه و  ،و صيقل دادن استو قلب را با نم اين آب شور شستن  ،تركردن است

گناهان را بزرگ ،رسول گونه و على وار دست نياز بلندكردن است ،ناله تنهايى تكاندن است
در حاالت مختلف  ،دعا تكرار كلمات ديگران نيست ،ديدن و عملها را ناچيز شمردن است

لمات تبديل كردن خروى را به كامشكالت  ها ومعنوى او نيازهاى  و رنجها  درد عبادت
استغفار و  توبه و ،ذكر اسماء و صفات ذات بارى سفيد كردن است اندرون سياه را با ،است

خود را از خالق  ،ذكر را مخلوط كردن و از آنان قلبى مملو از ايمان و محبت ساختن است
و  ،تو در تنهايى شب با سائيدن پيشانى بر زمين به معراج رفتن اس ،معبود پنهان نكردن است

 ،در تمام دقائق نماز بويژه در مسجد دل به او سپردن و خود را از دام شيطان رهاندن است
ين نعمت ايمان تر بزرگ( ،را از او خواستن و براى هميشه خواستن است ها نعمت بهترين

را  ها نعمت ايناش  سپس توبه و سپس حالوت عبادت است از ذات باعظمت و كبريائى
وقتى دعا بهترين عبادت است و  ،كنيم پس ببينيم ما چقدر دعا مى .ت)خواستن كمال دعا اس

 كنيد كه مى باور ايم؟ دعا عين عبادت است روزى چند ساعت يا چند دقيقه براى دعا گذاشته
البته شخص شما ممكن است  ،دعا سروكارى نداريم شناسيم و با كنيم و دعا را نمى ما دعا نمى
 شلوغ و رما مسلمانان بويژه در اين عص ،كنم عرض مى د من به شكل عامياينطور نباش

 بوديم غافل بوديم آگاه مى بريم كاش بيدار مى ى فراوان عموما در غفلت به سرمىها مشغوليت
معبود و إله و خدايمان هر روز و هر  كرديم كه رابطه آگاهانه ما با ميفراموش ن ،بوديم نمى

پول و امكانات و قدرت و پارتى  ،واهد شدلحظه نياز ماست بدون آن مشكالت ما حل نخ
 ،اثرند بى نرسد سرد وها  آن جانى است كه تا برق به وسايل بىها  اين ،كند مشكلى را حل نمى
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دست به حل هر مشكل  ،افتد ثر مىؤو حكمت خداست كه اسباب و وسايل ماين برق قدرت 
به همين دليل رسول  ،نگذاردخداست از او بخواهيم كه مشكالت مان را حل كند و ما را تنها 

ْرفََة َ�ْ�م «: فرمودند مى بزرگوارمان  ََ ْفِس 
ََ  
َ
را  ى هم مانچشم بهم زد« »فََال تَِ�لِْ� ِِل

را به  خواهيم كه حتى لحظه هم ما پس خدايا! ما نيز از توهمين را مى .»مگذار به خودمان وا
 ايم. ذار كه عاجز و نتوان و بيچارهمگ مان و شيطان مكارمان واه ارهاى ام خودمان و نفس

لِكَ « ِيعِ ذَ َّ يفِ مجَ يلَ ) عَ ةُ ُجَّ دُ (احلْ َمْ لَكَ احلْ در اينجا اميرالمؤمنين پس از تكرار مجدد  »......فَ

دارد و  ثناء و ستايش ويژه پروردگار عجز و ناتوانى خود را در برابر قضاء و قدر الهى بيان مى
و هر  ،جارى است ساير كائنات نافذ و بر او و بر ى الزاماًكند كه هر حكم او تعال اذعان مى

رسد و هيچ راه گريز و فرار از آن  مشكل و مصيبتى كه از جانب خداوند مقدر شود بناچار مى
رساند كه انسان از ته دل اذعان و  كمال بندگى را مى ،و اين ايمان و اعتراف ،وجود ندارد

گرى در اين جهان جز دائره محدود و مشخصى كه باور داشته باشد كه او و هر موجود دي
و قدرت و اداره آن ذات كامل و حكيم و  آنهم در اصل پديده قدرت اوست در زير اختيار

و هيچ  ،شود عادل است كه هر چه بخواهد و هر چه مقدر كند و هر چه برنامه بريزد همان مى
خير و  كند و جز عدل حكم نمىالبته او جز به  ،راه گريزى از دائره قدرت او وجود ندارد

اصرار مكرر راه ديگرى را  عمل و كند مگر آنكه كسى خودش با مىنسعادت مقدر 
 ،آورد مى خودش پديد اين تقدير خداوندى جزآنچه نيست كه انسان بادست و بنابر ،دنيبرگز

ا داند همان ر لى خودش در باره فالن شخص مىزعلم ا خداوند چيزى كه با فرق اين است كه
كه  )شود خداوند از مثال پاك است جهت توضيح عرض مى( ،نويسد كند و مى مى مقدر

تواند كه اگر اين ساختمان با اين مواد و طبق  مهندسى كه نقشه ساختمانى را ريخته خوب مى
و اگر با اين مواد و طبق اين  ،شود چنين مىاش  آيد و نتيجه اين نقشه ساخته شود چنين در مى

هر وسيله  ماشين و هواپيما و تخرجشد يا مشود به اين حالت منجر خواهد نقشه ساخته ن
دهد و با بيان روش  نيز به بازار مىآن را  كند كاتوليگ عرضه مىآن را  ديگرى وقتى

كند كه اگر طبق اين كاتوليگ عمل كردى كه از  برى گوشزد مىربكارگيرى آن به هر كا
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استعمال كردى اعم از آب و  اى بنزين چيز ديگرىو اگر به بج ،كنى اين وسيله استفاده مى
است نه  حتى عسل و آب زعفران و گرانترين عطرهم كه قيمتش چندين برابر اين مايع بدبو

بنابراين خداوند حكيم و  .داد كه هواپيما سرنگون خواهد شد تنها نتيجه مطلوب را نخواهد
ماند پيش از آفرينش  از او پنهان نمىاى  ذره دانا و قادر و توانا كه عالم الغيب است و هيچ

و موجودات در آينده چه خواهند كرد و از چه مراحلى  ها انسان داند كه تك تك انسان مى
و اين  ،نام اين دانستن علم غيب است ؟خواهند گذشت و با چه نتيجه اى روبرو خواهند شد

درج كردن و به  شود نتيجه گيرى را پيشكى در كتاب مخصوصى كه لوح محفوظ ناميده مى
ش گانه شهاى  پايهز و قدر است كه يكى ا هر كسى پيشكى آگاه بودن تقدير يا قضا هپروند

رِ  نتُ مَ آ« ،رود ييا هفتگانه ايمان بشمار م مِ اآلخِ يَوْ الْ لِهِ وَ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ الَئِكَ مَ هِ وَ بِاهللاَِّ وَ ِ ريْ رِ خَ دَ قَ الْ

هِ  ِّ رشَ  .»تعاىل اهللاِ  نَ مِ  وَ

يًال َوقَ « َِ  ُمْستَ
راً نَاِدماً ُمنَْكِساً ِِ ََْفِس ُمْعتَ اِف َعَ  َ ِْ ِوِ�ي َوِِ

َْ �َ ََ تَ ْتَُك يَا ِِلَِ� َ�ْع
َ
َْ أ

تَوَّجُه َِِلْ 
َ
 أ
ً
اً ِمّما َ َن ِمّ� َوَال َمْفَزَ َُ َمَفره ِج

َ
فاً َال أ ِعناً ُمْعَتِ

ِْ اً ُم ره َِ مْ ُمْستَْغِفراً ُمِن باً ُم
َ
  ِريِه ِف أ

رِي َوِِْدَخالَِك ِِيّاَي ِف َسَعِة (َسَعةم ِمْن) رَْحَتَِك 
ِْ  .»َ�ْ�َ َ�بُولَِك ُع

واقعا كلمات پرشور و هيجانى است كه انسان وارسته چقدر خود را بر برابر معبودش 
 اند) كه هست و همه بندگان چنينداند ( چقدر خود را محتاج و ناتوان مى ،كند كوچك مى
ى اندك نخواهد ها لغزش ايا وگناهانى كه مطمئنا جز گناهان صغيره و خطاها وچقدر از خط

چقدر اقرار و اذعان  ،كند را تكرار مىاش  چقدر عجز و ناتوانى ،بود ترس و حراس دارد
 ايم ه كرده از دست :فرمايد چه ايمان و باور يقين مى و با دكن چقدر اعتراف مى ،كند مى
اينكه عذرم را بپذيرى و مرا در آن درياى بيكران  جز ،يابم ىهيچ پناهگاهى نم ،مييا مى

 ،اين كلمات ،سعت و فراهمى لطف و رحمتت داخل كنىوو در آن  ،رحمتت جاى دهى
كلمات كسى نيست كه ميزان اعمال باشد  ،كلمات معصومى نيست ،نيستاى  ساده كلمات

آور و گريه آور است كه  خنده ،تقسيم كننده بهشت و دوزخ باشد ،قسيم جنت و نار باشد
ه اين ولى كامل خدا ب اند، و افتراءاتى را به اين بنده مخلص خدا روا داشته ها دروغ چنين
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تعجب از جعل سازان و دروغ بافان نيست كه چنين افتراءاتى را به اين  اند، و بافتهاند  بسته
علم و تكنولوژى و  تعجب از كسانى است كه امروز و در اين عصر اند، بندگان خدا چسپانده

افات را باور دانش و رايانه و انترنت و اوج فزونى كتاب و علم و اطالعات بيايند و اينگونه خر
رسميت ها  آن و به ،ريشه ديگران را توجيه كنند ى بىها دروغ اورانند و بهبكنند و به ديگران ب

و دم كنند و به  و آيات مقدس كالم الهى را بخاطرآن هر جورى كه خواستند گوش، بخشند
شوم آنان در آورند عجبا!!! واقعا كه باور كردنى نيست كه هاى  خدمت جعل كاران و برنامه

ر در تفسير حتبروحانى و م ،خوانند اهللا روشنفكرى كه بسيارى هم او را روشنفكر مى يةآ

 النارقسيم الجنة و كيد كه على أو ت ،نويسد بفرمايد كه بتازگى دارد به عربى مىاش  موضوعى
ت و با تشبث به تار عنكبوت علماى مسلمين را مالمت كند كه چرا اين خرافه را سا

آيا واقعا ايشان قلبا به اين خرافه سراسر  ،واقعا حيرت انگيز و تعجب آور است اند، نپذيرفته
ضد قرآنى و غلو و افراط در شخصيت امير المؤمنين و ساير ائمه اهل بيت عليهم السالم ايمان 

ور دارند يا اينكه به فرموده خودشان ((اگر خالف خواسته جامعه تشيع حركت كنند از و با
مانند ايشان يقيناً به پوچ  باورم اين است كه ايشان و بسيارى ديگر جامعه طرد خواهند شد))

ايمان و باور كامل دارند اما عوام زدگى اين آقايان به ها  بودن و باطل بودن اينگونه افسانه
همچنانكه هرقل  ،زبان آورند ندارند كه حق را برآن را  كه جرأت و شهامت حدى است

بنابراين باهم از خداوند طلب هدايت  .همچنانكه ابوطالب نداشت ،شهامتش را نداشت
خواهيم كه  از خداوند منّان و مهربان مى و ،ى اين آقاياناكنيم هم براى خودمان و هم بر مى
و بخاطر  ،را عنايت فرمايد كه نار را بر عار ترجيح ندهندجرأت و شهامت الزم ها  اين به

بدون  ،كه سعادت در همين است ،آخرت خودشان هم كه شده مردانه حق را برمال كنند
ها و  شك در چنين صورتى ممكن است خيلى از مزايا را از دست بدهند و با دشوارى

كه هر كس  ،ى و سنت اين دين استاين سنت اله اند، شوند اما نهايتا برنده ى روبروتناماليما
هيچ پيامبرُ هيچ دعوتگرى نبوده كه تلخى نچشيده و  ،حق بگويد مخالف خواهد داشت

در جامعه خودمان  ،قرآن كريم گواه هميشه جاويد اين حقيقت است ،سختى نكشيده باشد
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ريعت اصالح در ايران مردان مبارزى همچون ش و يخ دعوتتار ،هاى فراوانى داريم هم نمونه
و احمد كسروى را فراموش نخواهد كرد و  ،و جالل احمد ،حيدر قلمداران و ،سنگلجى

از عالمه  ،برقعى را با خط زرين خواهد نوشتاهللا مبارز سيد ابوالفضل  يةآبهاى  كلمات پر

و صدها ها  ده و ،ياد خواهد كرد ست خداوى و دين دقمبارز و متراى  چهره ى بعنواننوئيخ
به نظر شما دكتر موسى موسوى و  ،ه هر كدام آنان تاريخ درخشانى دارندچهرهء ديگرى ك

درست است كه  ،ى آينده فراموش خواهند كردها نسل دكتر على مظفريان را نسل جوان ما و
سياسى و وجهه هاى  هر كدام اين رادمردان مبارز مثل بعضى آقايان امتيازات مادى و پست

ايشان را از دست دادند اما چيزى حاصل كردند كه  و بعضى داشته اجتماعى حاصل نكردند
ر است كه وآقدر خنده و چ ،تخمين زدآن را  توان ارزش با مقاييس مادى اين جهان نمى

تراشد  داند و براى آن دليل مى را قسيم جنت و نار مى اهللا روشنفكر ما كه على  آيةهمين 

و اسباب عدم پذيرش  ،كند عصب متهم مىبه تاند  نپذيرفته وا ديگران را كه چنين خرافاتى بر
عضى از روى ببعضى بخاطر امتيازات مادى  ،بخاطر منصبها  شمارد كه بعضى مى بر حق را

دانند و  حق مىآن را  ولى آيا اين حقى كه ايشان ،توانند حق را قبول كنند تعصب و غيره نمى
كنند مبناى  آن مالمت مىپذيرفتن ميليون مسلمان دنيا را به خاطر نيك ميليارد و دويست 

دين خدا اينقدر مسخره است كه ما بيائيم هر چرندى را كه  ؟قرآنى و حد اقل عقالنى دارد
دلمان خواست جعل كنيم و جزو دين بشماريم و آنگاه تمام مسلمين دنيا را متهم كنيم كه 

ام تم ،امروز عصرى است كه جهان يك دهكده كوچك است اند، چرنديات ما را نپذيرفته
تواند هر  طى يك دقيقه انسان مى ،علوم مدون دنيا در يك هارديسك جاى گرفته است

تمام تفاصيلش در جلو خود مجسم ببيند و خيلى راحت حالجى كند  با دموضوعى كه بخواه
در چنين شرايطى مسخره نيست كه عقل و دانش را به بازى بگيريم و با  ،و نتيجه بگيرد

كاله بگذاريم و هر چرت و پرت و درى ورى را بنام دين به هنرنمايى كاذب سرمردم را 
شايسته است كه ديگر مردم را آزاد بگذاريم كه دين خدا و قرآن خدا و  ؟خورد مردم دهيم
اسالم  ،ويل و تفسيرهاى خالف قرآن و عقل و دينأرا بدون شائبه و ت شريعت مصطفى 
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و شايسته  ،دو جهان را حاصل نمايند نسبت سند و از آن پيروى كنند تا سعادت هر خالص را
مان صادقانه هم پيش از اين خود را نفريبيم و حداقل با وجدان و اندرون خود ما آنكه خود

ى و ضرورى است متما حهاى  و فناى داشته ،فاني است كنيم كه بهر حال اين جهان دربرخو
ودى شروع خواهد شد و زندگى باقي و دائم واليتناهى ما چه در سعادت و چه در شقاوت بز

بهشت هم جاويدان و دوزخ هم جاويدان است و همه اين  ،و آن زندگى هيچ پايانى ندارد
 تنها بار وفادار و هميشه همراه ما عمل ما ،و اسباب مادى ناپديد خواهد شدها  كلك بازى

اگر و  ،عملى كه زيربنايش ايمان و يقين و باور اذعان صادقانه باشد ،خواهد بود فقط عمل

ۡل مِن ّمزِ�ٖد ﴿ اين سرمايه را همراه نداشته باشيم خداى نكرده جز دوزخ يار  ]٣٠ق: [ ﴾٣ََ
 ،زنيم و بس بنابراين خود ما هستيم كه سرنوشت خود را رقم مى ،و آشنايى نخواهيم داشت

 و چشم بينا عنايت فرما. ،گوش شنوا ،خدايا عقل سالم
» ِْ َّ (ِِلَِ�) فَاْ�بَْل ُع َّ َوََاِق اللُّه َْ ّي َوفُّكِ� ِمْن  ُُ َة  َّ ِْ  َْ َْ َضْعَ    رِي َوارَْح ِّ ارَْح يَا َر

ي وَِدّقَة َ�ْظِ�  ِ
ْ
ِ  َوِرّقَة ِجْ ََ    بَ

َ
أ ََ اظهار ضعف  ،و زارى همچنان ادامه دارد عجز »....يَا َمْن بَ

گريه و ناله و زارى  ولى همچنان با ،كشد مى و ناتوانى بنده مقرب خداوند همچنان به درازا
خواهد كه او را مورد عفو و بخشش  كند و از او مى خودش را نزد پروردگارش كوچك مى

پوست  ،بدن ضعيف خواهد كه بر و از تقصيراتش در گذرد و از پروردگارش مى ،قرار دهد
اوج يقين و  ،اين كمال ايمان است ،عذاب نكند او را استخوان باريك او رحم كند و نازك و

اور صادقانه است كه انسان از يكسو آتش دوزخ را تصور كند و از سوى ديگر جسم ب
ضعيف و نازك خودش را و آنگاه مقايسه كند كه اين بدن ضعيف و پوست نازك و 

آتش دوزخ را تحمل كند يا خير؟ اگر اين احساس نگرانى  دتوان استخوان باريك او مى
از هر حرامى پرهيز كردن  شود و دادن آسان مىوجود داشته باشد هر عمل نيكويى را انجام 

َُٓواْ ﴿ :فرمايد كردن چنين احساس مى لذا خداوند بخاطر پيدا ،شرين لذت بخش است
� ٖٗ ۡم نَا ُِ لِي َۡ

َ
أ ََ ۡم  ُِ نُفَس

َ
از آتش دوزخ حفاظت  راخودتان و خانواده تان « .]٦التحريم: [ ﴾أ

زند بايد همراه به آن  آتش شعله مى و ،وقتى ما ايمان داريم كه دوزخى وجود دارد ،»كنيد
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 ،ين درجه عذابتر كم :فرمودند رسول كرامى  ،بينديشم و براى رهايى از آن تالش كنيم
ايستد كه اين آتش بقدرى شديد است كه  براى ابوطالب است كه بر اليه نازكى از آتش مى

پس از  ،براى وى است اين بعد از شفاعت رسول گرامى  ،آيد سرش بجوش مى مغز
 :بعيد نيست هنگام راز و نياز با پروردگارش بگويد المؤمنين علي شخصيتى همچون امير

اين پوست نازك و استخوان باريك و بدن ضعيف من رحم فرما كه تاب  پروردگارم بر
هد آمد يا كما كان اپس آيا در ما نيز چنين احساسى به وجود خو ،نداردتو را  تحمل عذاب

دوزخ را  به حدى خواهد بود كه بهشت از آن خود و سيحيان خوشبينى مامانند يهوديان و م

َّنةَ ٱلَن يَۡدُخَل ﴿ نصيب ديگران بپنداريم ٰىۗ  ۡۡ ََ َۡ نََ�ٰ
َ
وًدا أ َُ َّ َمن َ�َن   جز« .]١١١البقرة: [ ﴾ِِ

 خداوند بال فاصله رد كرد فرمود .»نيايد در بهشت به هرگز باشد، مسيحى يا يهودى كه كسى

َما�ِّيُهۡمۗ تِلۡ ﴿
َ
اين فقط در حد يك آرزو  »است آنان]  واهى[ آرزوى اين« .]١١١البقرة: [ ﴾َك أ

 اين عملى ماست كه بشكل بهشت يا دوزخ با ما ،بهشت و دوزخ ايمان و عمل است .است
آيا پس  ،واهد شد به عبارتى ديگر بهشت و دوزخ هر كسى اعمال او خواهد بودخعرضه 

افسانه سرايى صرف نظر كنيم و واقع بينانه به قضايا  ردازى وپاز خيالهنگام فرا نرسيده كه 
بنگريم و بندگان مخلص خداوند را در رديف خدا نشانيم و همچون ديگران آنان را ابن اهللا 

و غلو و افراط نكنيم و تقسيم بهشت و دوزخ را كه خداوند حتى به پيامبران و  ،نپداريم
آيا هست گوشى كه  ،نكنيم ييم و آنان را ميزان اعمال معرففرشتگانش نسپرده به آنان نسپار

ۡفَقُهوَن ﴿ ه درك كند يا اينكه خداى نكردهو قلبى ك ،چشمى كه ببيند ،بشنود َُ  َّ  ٞٞ َُُهۡم َُلُو
 ۚٓ َّ �َۡسَمُعوَن بَِها َُُهۡم َءاََاٞن  ََ ََن بَِها  ُ ِِ ۡب ُُ  َّ  ٞ ُٞ �ۡ

َ
َُُهۡم أ ََ  هايى لد« .]١٧٩األعراف: [ ﴾بَِها 

 با كه دارند يىها گوش و بينند نمى آن با كه دارند يىها چشم و يابند نمى در آن با كه دارند
 .»شنوند نمى آن

ي َوَرّ�  َِ كَ  ،يَا ِِلَِ� وََسيّ َِ ََ تَوِْحي ِب بِنَارَِك َ�ْع ِّ  تَُراَك ُمَع
َ
َو  َعلَيِْه قَلِْب ِمْن  أ ََ َْ ََ َما ا َو�َْع

ْ�َرمُ .... اعتاف َج بِِه لَِساِ  ِمْن ِذْكِركَ َولَهِ   َمْعِرفَِتَك 
َ
ََ أ نْ
َ
 .َما َذلَِك الّظّن بَِك  ....َهيَْهاَت أ

چقدر لذت دارد تكرار اين  ،دل گفتن با معبود حقيقى چه كيفى دارد اين مناجات و راز
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وع وع دعا كردن و اين ننو چقدر قابل تأمل است اين  ،عانىكلمات و چقدر عميق است اين م
آيا  ،و به به اين نوع حسن ظن به خداوند و معبود و اين نوع وسيله آوردن و ،توسل جستن

با چه لهن و  ،گويد اين كلمات را تكرار كنيم و دقت كنيم چه مى ايم، هنوز هم پند نگرفته
كند كه طبعاً بنده در برابر پروردگارش كوچك  واقعا بندگى خودش را كوچك مى ،لهم

 :گويد مى و قلبى مملو از ايمان و اعتماد و سرشار از خوف و رجاء رساو انكو با عجز  ،است
تو را  من كه توحيد ،كنى آيا مرا به آتش خودت عذاب مى ،سرور من ،له منإ ،پروردگار من

كه صادقانه  من ،همراه دارمتو را  من كه محبت ام، توشه آوردهتو را  و ذكرتو را  و شناخت
هرگز هيهات چنين  ،خواهم خاضع و فرمانبردار تويم نم از تومىك من كه دعامى ،معترفم

در اينجا و در اين مقام بندگى  ،ببينيد كه چقدر اين كلمات آموزنده است ،نخواهى كرد
پدر  ،يم همسر حضرت زهرا ،داماد پيامبرم ،فرمايد كه پروردگام من پسر عموى پيامبرم نمى

حق مرا غصب  ،ى هستم كه حق مرا خوردندمظلومم كس ،فصلم خليفه بال ،منيحسن و حس

َُ ن كُ مَ «: رت فرمودهبدر باره من پيام ،مج سال تقيه كننپ مجبور شدم كه بيست و ،كردند  ن
 فهِا ع مَ  هُ والَ مَ 

َ
ََ ( :) در باره من فرمودههُ وال  �َ مَ  بِ ِ�ه مِ  أن

در باره من  ،»وسن مُ مِ  ونَ هارُ  ةِ لَ

َُ سِ قَ « :فرموده  م آخر شان مهدى است كه در غارمن يكى از دوازده امام »ةِ نّ جَ ـالوَ  ارِ اَّه  ي
اش  خانه اند، پهلوى فاطمه را شكسته اند، شهيد كردهاند  زهر داده اند، فرزندان مرا كشته ،است

تو را  شناختام  آورده من توحيد :گويد مى ،خورد نمى چنين چيزى به چشم اند، را سوخته
صادقانه به تو اعتراف  ام، و دعا كردهام  خوانده تو را ام، شتهدوست داتو را  ام، دارم ذكر كرده

شود؟  از اينگونه دعا و مناجات و راز و نياز چه چيزى مشخص مى از اين كلمات و ام، كرده
 ،ش داردزرنه گفته على ا ،رف حق را نپذيرندبه هيچ عنوان ح اند، يم گرفتهمكه تصيبراى آنان

ما به كسى : گويد مىها  اين زبان حال ،بر و نه حتى گفته خدانه گفته پيام ،نه گفته اهل بيت
ال هيچ پيامبر إپذيريم و اگر خدا در جهت توجيه اسالم ناب ما حرف بزند مى ،شوخى نداريم

 ثلَ مِ  يَ ودِ ما نُ «ب ماست كه در آن واليت اصل است چون اسالم همين اسالم نا ،هم همچنين

قبول  ،و حق شان غصب شده ،يت نپذيرند يا بپذيرند مظلومندعلى و اهل ب »ةِ يَ الَ لوَ ي لَ ودِ ما نُ 
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هم ها  آن به اختيار اند، لغيباعالم  ،قسيم جنت و نارند ،ميزان اعمالندها  آن داشته باشند يا نه
پذيريم و  مى هر چه در جهت خدمت به اين اسالم ناب باشد ما ،نيست كه قبول كنند يا نه

بخواند طورى كه خداوند نازل  زبراى كسانى كه اسالم بااما  ،ال خيرإگذاريم و سرچشم مى
اند  بكار بستهآن را  تبليغ كرده و تمام صحابه و اهل بيت كرده و جبريل رسانيده و محمد 

د كه على از اسالم ناب بآياو به روشنى در م ،بفهمد براى او در اين كلمات درس پند است
نه  ،لذا على نه پيامبر را وسيله كرد ،ر است و بساو فقط ايمان و عمل معيا ،آگاه نبوده است

نه بزرگوارى  ،را ذكر كرداش  نه مظلوميت خودش و خانواده ،خدا را به خودش قسم داد

كرد نه دست به دامن امام حسين و امام رضا و شاه عبد  هرا واسط عظمبقية اهللا األحضرت 

پيش اش  ش را ذكر كرد توشهبال فاصله عمل ،العظيم و هزاران امامزاده ديگر انداخت
به كميل هم نه گفت كه عزيزم ما معصومين كه نيازى نداريم ولى تو  ،معبودش عرضه كرد

خاك كربال را از  ،حسين شهيد را فراموش نكنى ،اگر مشكلى پيدا كردى مرا فراموش نكنى
نكنى كه من فراموش  ،داد خدا را به من قسم دهى چون پيامبر خدا را به من قسم مى ،ياد نبرى

اينكه مرا وسيله كنى هيچ مشكلت حل  ذن اهللا و قدرت اهللا هستم جزأيداهللا و عين اهللا و 
بعدى بفهمانى كه هيچ عملى بدون ذكر هاى  نسل كميل عزيزم به :نگفت كه ،نخواهد شد

اب را بخصوص درآن هنگام كه شيعيان نوين من اسالم ن ،مصيبت ما اهل بيت ارزش ندارد
كه نوه عزيز من گويا حرف را به اسالم ناب دعوت خواهدكرد يهنگام ،اهند كردبه جهان خو

فرزندم امام زمان گفتند قبول هاى  هرچه نماينده از اسالم ناب پيروى كنند و ها انسان بايد همه
در آن زمان اين دعا را حتما دسته جمعى بخوانند و هر شب جمعه در هرجايى كه  ،كنند

اى خوش بخواند اداى گريه در آورد بقيه هم گريه كنند تا اينكه عامه باصدآن را  بودند يكى
درك كنند كه اسالم ناب يعنى چه؟ بنده اند  همه كسانى كه دنبال اسالم امريكايى افتاده

رسد ديده  مى و در اين دعاهم چيزى كه الزم بنظر ام، تاكنون با چنين وصيتى روبرو نشده
بنابراين مشخص شد كه دو نوع برداشت از دعاى كميل  ،مداني اينكه چرا ما نمى .شود نمى

پيروان اسالم ناب بهر حال بايد  ،يكى برداشت ناب و يكى برداشت غير ناب ،وجود دارد
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آن بويژه قبرهاى هاى  بدانند و اصرار كنند كه دعا بدون توسل به اهل بيت و قبور و ضريع
 ،كبير آن و سر عاشق هيچ معنايى ندارد ناب امام هشتم و شاه عبدالعظيم و معصومه و خمينى

آن را  ممكن است كميل ،چرا چنين نكرده ممكن است فراموش كرده باشد اينكه على 
 ،ممكن است بعضى مخالفين به آن دست برده باشند ما به اين كارى نداريم ،انداخته باشد

تاوا عمل نكرده كنيم اگر حضرت على به اين ف مى ه اينكه ما طبق فتاواى مراجع عملخالص
ما وظيفه شرعى داريم كه حتما از روايات ناب و فتاواى ناب پيروى  ،خودش بايد جواب دهد

تقليد ناب از اين روايات ناب و فتاواى ناب جهت نشر اسالم ناب حتمى و الزمى است  ،كنيم
بپذيرند  ،ندارنداى  چاره جز عمل مذكوراى  چاره چه ائمه معصومين و چه هر كس ديگر

عامه نه تنها واجب كه شرط اساسى  مخالفت با ،سالم ناب بايد از اسالم امريكائى متمايز باشدا

حتما باعامه مخالفت « »خالفوا العامة فإن فيه الرشاد«براى حصول سعادت و رستگارى است 

! غاصبان و ظالمان را كه جز سه چهار اين است اسالم ناب ،»كنيد كه سعادت در همين است
 ،واجب استها  آن روند همه كافر هستند لعن بر از اين صنف بشمار مىمحابه پيغنفر همه ص

 ،هيچگاه كثرت ،فقه پوياى اهل بيت است بنابراين تنها راه سعادت چنگ زدن به اسالم ناب و
عالمت حق بودن نيست حق هميشه در اقليت است هيچ مهم نيست كه يك ميليارد و دويست 

ند پيروز و رستگار فقط تسالم ناب رفتار كنند همه در هالكميليون مسلمان دنيا خالف ا
 ،ها زيدي ،ها هر شيعه هم بر حق نيست اسماعلي ،هستندها  پيروان اسالم ناب آنهم خودى

ه به امامت دوازده امام و غيبت كبرى امام زمان معتقد كهمه كسانى  و ها، نصيرى ها، علوى
و نماز خواندن و زكات دادن و روزه گرفتن و حج  اند، ه ناجيه و دوزخىقد خارج  از فرننباش

... و ما .سالم ع خس الواليةب� اإل« ارزش ندارد تا زمانيكه واليت نباشد هكردن و غير
اساس دين  »اهللا استغفر« اند: فرموده و همچنانكه پيامبر  »نودي مثل ما نودي للوالية

همه براى  واند  خودى بقيه همه در دوزخ جز شيعيان اثناعشرى واليتى ،بنابراين ،واليت است
داده خواهد ها  اين هر اجر و ثوابى كه ديگران حاصل كنند به اند، آفريده شدهها  اين خدمت

داشته باشند بردوش ديگران بخصوص عامه گذاشته ها  اين هر گناه و نافرمانى اى كهو  شد
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رسد كه اگر چنين است پس ممكن است كسى بپ .تنها راه نجات اسالم ناب است ،خواهد شد
سالم دينى چه جواب ساده است اما عموم ت و تقريب بين المذاهب اإلاين شعارهاى وحد

ى وحدت اين است كه ها كنفرانس بايد به گوش عامه نرسد هدف از اين شعارها و ،نيست
 ،تبليغ كنيم ماد كنند و مانع كار ما نشوند تا اينكه بتوانيم به راحتى اسالم ناب راتبقيه به ما اع

اما  ،هت حفاظت خود از خطر عامه بود اما اكنون خطر وجود نداردجكرديم  مى سابق كه تقيه
توانيد از وحدت و تقريب صحبت  تبليغ اسالم ناب جز به اين طريق ممكن نيست هر چه مى

كنيد اما هدف را فراموش نكنيد كه اگر يك نفر را بتوانيم به مذهب اهل بيت دعوت كنيم 
حتما رابطه بر قرار كنيد  ،توانيد به هر نحوى كه مى ايم، ين پيروزى را به دست آوردهتر گبزر

ى تيجان و ها كتاب و ،ى پشاورها شب و ،ى مفيد بخشش كنيد مثل الغديرها كتاب بحث كنيد
 اما مبادا به غير ،توانيد دعوت كنيد كه مى در هر جايى كه هستيد به هر زبانى ها، اين امثال

كوشش  ،به ما بد ظن هستندها  آن را به شيعه دعوت كنيد كهها  آن نزديك شويد و ها نمسلما
را فريب دادن آسانتر است اما مبادا عامه سر در آورند ها  اين چون ،شما فقط روى عامه باشد

ى ها كتاب هوشيار باشيد در ضمن فراموش نكنيد كه به هيچ عنوان ،كه شما چكارى كنيد
را از مذهب شان اخراج ها  آن بسيار كسانى كه اهلبيت ،كه گمراه كننده استعامه را نخوانيد 

 را جدى گرفتند لذا محروم شدند به هيچاى  شبه ديده شك نگاه كردند و هر كردند چون با
كارشان شبه ايجاد كردن است گرچه ما هم همين كار را ها  بعضى ،اهميت ندهيداى  شبه
هر كسى كه گمراه  ،ننشستها  آن نگرفت و باها  آن از د ونشها  آن كنيم اما بايد شكار مى

را خوانده يا قرآن را بدون تأويل اهل بيت ها  آن ىها كتاب شده تقصير خودش است يا
اسباب گمراهى  ها همين گوش فرادادهها  آن ىها حرف نشسته و بهها  آن يا با ،خوانده است

 همين سيد ،بينيد كه تقصير خودشان است ين گمراهان را اگر مطالعه كنيد مىتر بزرگ ،است

اين انسان يهودى است از يهودى هم بدتر  ؟اهللا هم بود چرا گمراه شد آيةابو الفضل برقعى كه 

پس عزيزان قدر مذهب  ،بنابراين بايد مواظب بود ،فكر اين انسان گمراه هيچ ارزشى ندارد
مبادا قرآن را به دقت  ،شويدحقه اهل بيت را بدانيد كه ممكن است از اين نعمت محروم 
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 ،نشست و برخواست داشته باشيدها  آن ى عامه نزديك شويد مبادا باها كتاب مبادا به ،بخوانيد
 در مجالس عزادارى و دعاى كميل حتما شركت كنيد اين بود جواب يك سوال.

آنكه خداوند هيچ  گرديم به اصل مطلب و شرح متن ارزشمند دعاى كميل به أميد برمى
عمت هدايت محروم نگرداند و توفيق تشخيص و پيروى از حق را به همه مان نرا از اش  دهبن

يْتَهُ « ،آمــين ،يت بفرمايدعنا بَّ نْ رَ يِّعَ مَ نْ أَنْ تُضَ مُ مِ رَ اتَ أَنْتَ أَكْ يْهَ يكى از صفات بندگان  »هَ

نسان نسبت چون ايمان يعنى اينكه سه چيز در قلب ا ،مؤمن خداوند حسن ظن به خداوند است
و سوم اينكه با  ،اميد داشته باشد دوم اينكه به او ،اول اينكه از او بترسد ،به معبودش جمع شود
 هر كدام از ،دهد مجموعه اين سه كيفيت خميره ايمان را تشكيل مى ،او محبت داشته باشد

يا  اين سه حالت به تنهايى در باره هر مخلوق صادق است دوتا هم ممكن است در باره چيز
اما اينكه انسان در عين اينكه از كسى اميد دارد به همان  .شخص دوست داشتن جمع شود

درجه از او بترسد و به همان درجه هم با او محبت داشته باشد محال است كه جز در باره 
و محبت  ،اميد كامل ،ن سه چيز صادق آيد ترس كامليخداوند كه معبود حقيقى ماست ا

ازم اميد و محبت اين است كه انسان نسبت به پروردگارش حسن ظن بنابرين از لو ،كامل

ََ أنا عِ «: در حديث قدسى آمده است كه خداوند متعال مرفرمايد ،داشته باشد گمان نيكو  ن
َِ عَ  ِنه َظ  به من گمان نيك داشته  اگر ،»كنم ام مطابق گمان او معامله مى من بابنده« »ي ِب ب

پس گمان خوب داشتن  .مان بد داشته باشد معامله بدى كنماگر گ ،كنم مى باشد معامله نيكو
به  لذا امير المؤمنين در اينجا حسن ظن خودش را ،حسن ظن به خداوند از لوازم ايمان است و

اتَ  :فرمايد كمال اعتماد يقين و باور و اذعان مى دارد و با خداوند اظهار مى يْهَ هرگز چنين  ،هَ

د توآمده به آتش با توشه توحيد و ذكر و دعاى خالصانه نز را كهاى  بنده كه تو دنخواهد ش

مُ «دوزخت بسوزانى  رَ را كه اى  بنده كه ،كرم و لطف و احسان تو بيشتر از اين است ،»أَنْتَ أَكْ

 يا او را كه به خود نزديك ،و او طبق خواسته تو عمل كرده بسوزانىاى  داده تو پرورش
يا او را كه كفالتش كردى و  ،اخراجش كنىاى  داده يا او را كه جاى ،دورش كنىاى  كرده

توقع  ،اميد است ،آرى اين حسن ظن است ،و مصيبت بسپاريش مورد رحم قرار دادى به بال
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ممكن است چنين شود ممكن اشتباه كرده باشد  ،در عين حال ترس هم وجود دارد ،است
اينكه محبت وجود  ااز عذاب وجود دارد ب يا اينكه ترس ،ت عوضى گرفته باشدممكن اس

اين  ،نگذارد را به خودش وا او ،در عين حال اميد وارست كه چنين نكند عذابش ندهد ،دارد
خوشا به  ،اسالم ناب اين است مكتب اهل بيت ،اين است مؤمن واقعى اين است ،است ايمان

 ،اند هباعينك طبيعى ديد اند، سعادت كسانى كه اهل بيت را از اين زاويه راست شناخته
ت را از كلك قصدق را از كذب راست از دروغ صدا اند، افتهيحقيقت محبت اهل بيت را در
هبينونيزم و راه را از چاه باز  زعينيت را ا ،بيدارى را از خواب ،و حقيقت را از طلسم و افسون

 ،گيرند از نفاق و دورنگى كار نمى ،در محبت و اطاعت اهل بيت صادق هستند اند، شناخته
با ادعاهاى كاذبانه گمان  فريبند و حالشان و بدا به حال كسانى كه خود را مى به خوشا

و دچار بيمارى اند  غافل از اينكه فريب خورده ،كنند كنند برجاده مستقيم حركت مى مى
 ،سالح تحقيق آينده هميشه جاويد شان را درست بسازند و بجاى آنكه بااند  سرگيچى شده

رند خود را و شايد هم فرزندان و زير دستانشان را به گرداب بامرض تقليد براى هميشه دا
داشتند و  مى نه گام برهاكردند و عاقالنه و آگا مى كشانند كاش هم اينك فكر هالكت مى
سپردند نه  خم و پيچ زندگى را به اين سادگى به دست سوداگران مرگ نمى اين مسير پر

ان و تباهى سوداگران سعادت به از مرگ سوداگران هميشه در خسر تر خطرناك ،خير
چشم بينا و گوش شنوا و  ،سوداگران نعمت به عذاب ،شقاوت سوداگران بهشت به دوزخ

را خودش بدست گيرد چشم اش  بايد كه انسان فرمان زندگى المتناهى قلب بيدار و آگاه مى
ع اندكى بيش دراين جهان اسباب بازى كه به تعبير قرآن هميشه متا ،بسته به كسى اعتماد نكند

زيرا كه  ،نيست اگر در معامله حتى چندين ميليارد دوالرى هم ضرر كند بازهم ضررنكرده
البته عمل با مهر  ،واحد پولى آن جهان دالر نيست اصال ماده نيست معنى است عمل است

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿ الإايمان و
َ
َٖةَ  ۡ�َآِجِ ٱوأ امِ ٱ َُۡمۡسِجدِ ٱََِعَما ََ َمنۡ  ۡ�َ ََ  ِ ِ ٱَءاَمَن ب  ۡ�َۡومِ ٱََ  َّ

] كار[ مانند را الحرام مسجد ساختن آباد و حاجيان به دادن آب آيا« .]١٩التوبة: [ ﴾�ِخَِ ٱ
ين كارهايى كه مشركين هم چن .»آورده ايمان قيامت روز و خداوند به كه ايد داده قرار كسى
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رر اين است كه كسى فرصت را پس ضرر در اينجا نيست ض ،دادند اما ارزش ندارد انجام مى
از دست بدهد زمان بگذرد پايان وقت با حضور عزرائيل و فرشته مرگ اعالن شود اما آقا 

چيزى همراه ندارد اصال گذرنامه حاصل نكرده چه جاى مبلغ مطلوب با آن  ،آمادگى نگرفته
ى و آقاى مشغول بوده آنكه در ژابن مشغول طراحى وسايل مارك سون ،واحد رايج آنجا

ناسيونال بوده كه هيچ ظاهرا آنكه در پنتاگون مشغول طراحى دفاع ضد موشكى بوده كه هيچ 
به اين دليل ها  اين هاى علمى بوده كه هيچ آنكه در وزارت علوم روسيه مشغول پژوهش

نرسيده ممكن است شكايت ما مسلمانان را بكنند كه آقايان به ما ها  آن معذورند كه اسالم به
نيامدند نه كتاب در دسترس بود نه مجله نه وسايل تحقيق و نه  اصال پيش ما ،ندچيزى نگفت

 ،آقاى دكتر ،االسالم حجةاهللا وآقاى  يةسؤال اينجاست كه آقاى آ ،هم زمينه پژوهش دينى

اى پرفسور آقاى دانشجو آقاى كارمند شما كه امكانات داشتيد شما كه قآقاى مهندس آ
و بهتر را انتخاب  توانستيد بخوانيد و تحقيق كنيد و در شر اكه مىامكان تحقيق را داشتيد و شم

كنيد شما دانشجو آقاى كارمند شما كه امكانات داشتيد شما كه امكان تحقيق را داشتيد و 
و بهتر را انتخاب كنيد شما چرا خالى  توانستيد بخوانيد و تحقيق كنيد و در شر شماكه مى

جواب اين خواهد بود كه ما گمان كرده بوديم كه آيا  ،را پوچ آورديدچ شما ،آمديد
فرمايشات گذشتگان درست است و اسالم ناب همين است كه بزرگوران چون سليم بن قيس 
و كلينى و طوسى و طبرسى و مجلسى و صرعاملى و عالمه امنيى و كاشف الغطاء و 

الم ناب همين ما فكر كرده بوديم كه اس اند، عبدالحسين شرف الدين و غيره معرفى كرده
ط به قفاش  دعوت كردند اسالمى كه ريشه اسالمى است كه رهبر كبير گورباچوف را به آن

ده معصوم پاك بقيه تاريخش سياه است و چون همه ررسد به اضافه چها سه چهار نفر مى
اسالم ناب همين است كه با كل  ،همه با پيامبر و خاندانش دشمن بودند ،مرتد و كافر شدند

 ،گمان كرده بوديم زيرا كه سعادت در همين است ما ،جهان مخالفت واجب استمسلمين 
اسالم ناب همين است كه در هيچ جزئى از اسالم با مسلمانان موافق نباشيم از كلمه گرفته تا 

را ببخش ماكه  خدايا ما ،نماز و روزه و حج و زكات و وضوء و حتى سالم دادن در نماز
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بر و گاهى استغاثه از قناب همين است گاهى مسجد به اين  اسالمبه نظر ما  ،تقصيرى نداريم
گاهى  ،و گاهى و گاهى توسل به آن امام و امامزاده ،و گاهى نذر براى اين مرده ،آن ضريح

گاهى مسجد عقبه اين زيارت و  ،بر آنقو گاهى خاك خوردن از  ،در اين سائيدن پيشانى بر
سينه كوبيدن و زنجير و  برحسين گريستن ُ به سرو گاهى ،گاهى پيشانى ماليدن برخاك كربال

گاهى ،وگاهى به مناسبت ديگرى لباس عزا پوشيدن و ادا در آوردن ،قمه خون آلود كردن
گاهى على  ،بستن يارت رخت سفرزايى كردن و گاهى به آن بسوى اين زيارت راه پيم

ه سوى اين دراز كردن گاهى دست نياز ب ،و گاهى لب به ورد امام زمان شيرين كردن ،گفتن
وگاهى از  ،گاهى به اين بنده خدا توسل جستن ،و گاهى گردن دراز به سوى آن نگريستن

و گاهى پاى منبر آن روضه  ،دنينگاهى روضه اين تعال را ش ،واستنآن ولى خدا كمك خ
خمس  و صيغه و عزا دارى دين پاك و اسالم خالص را بدعت  گاهى با ،خوان سرتكاندن

آيات قرآن را گاهى  ،مخالفت مسلمين از گوشه و كنار آن كاستن و گاهى و با ،نآلود كرد
و گاهى روايات دروغ جعل كردن و بازار قرآن  ،ويل و تحريف كردنأبه ميل و كيف خود ت

و گاهى سرود ادركنى يا مهدى  ،احسينا سردادنون ويش اهىگ ،ستيزى را رونق بخشيدن
و گاهى جور ديگر به  ،م و قرآن را به مسخره گرفتنو خالصه گاهى يك جور اسال ،ناددسر

 ،إله ما ،معبود ما آرى خدايا ،ريش مسلمانان خنديدن و بازار سياه دين ستيزى را گرم كردن
بود كه اين اسالم ناب را ساختند و روى  هاي آنبخش كه تقصيرى نداشتيم تقصير را ب ما

نگذاشتند تحقيق   ،كنيمات  شتند قدررا چنان سرگرم كردند كه نگذا ما غلتك اندختند و
روزى هم كه به قرآن روى آورديم ديديدم كه قرآن  ،نگذاشتند به قرآن روى آوريم ،كنيم

اجازه ندادند كه مستقيما نور قرآن را از  ،رسد فقط با تأويل و تفسيرهاى آنان به گوش مى
وت ين سادگى قضا؟ اگر قرار باشد خداوند به همپس تقصيرما چيست ،ود قرآن بگيريمخ

ى و از گناهى را بپذيرد عذر مهندسان شركت سون هاى بدتركند و حساب بگيرد و چنين عذر
بنابراين نه  ،ن و پژوهشگران روسيه و نظاميان امريكا بايد قابل پذيرش باشدپناسيونال ژا

امام  و اگر قرار باشد ،معنايى خواهد داشت ءالتبر كار خواهد بود و نه آزمايش و ادوزخى د
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ۡم ﴿ رانش را از ورطه نجات دهد ديگريك شفاعت خودى چشم انتظا زمان بيايد و با ُۡ ِ�َۡبلَُو
ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ 

َ
ۡم أ ُِ يّ

َ
 نيكوكارتر شما از كداميك كه بيازمايد را شما تا« .]٢امللك: [ ﴾�

معنايى نخواهد داشت پس بيائيم به سرنوشت خودمان جدى بانديشيم و با آينده  .»است؟
عقيده كه قيمت بهشت و كليد سعادت است جز با تحقيق  ايمان و ،خودمان بازى نكنيم

 ،كه نه وزن دارد و نه حقيقت ،شود ايمان تقليدى همچون ماشين كاغذى است حاصل نمى
از آتش دوزخ  ش قائل هستيم اگر همچون على زرمان ااگر به سعادت خودمان و نزديكان

راس داريم بيائيم و على وار ايمان همان  و بدن ضعيف نازك و استخوان باريكپوست  بر
گذرد فرصت  زمان دارد مى ،در ايمان و عقيده پيرو و مقلد هيچ كسى نباشيم ،داشته باشيم

شود  دفتر عمر هر روز از اوراقش كاسته مى ،رود پايان مىه قت دارد رو بو ،شود دارد تمام مى
بتوانيم از محبان صادق و پيروان  اميد آنكه مابه  ،داند كه چقدر باقى است و هيچ كس نمى

از حسن ظن اميرالمؤمنين . ن جانباز و اهل بيت اطهارش باشيمو يارا واقعى رسول گرامى 
رفت كه يك بنده مؤمن بايد به خداوند حسن ظن داشته باشد گمان نيكو  به خداوند سخن مى

ي « :فرمايد مى معبودش محبت داشته باشد ايشان در ادامه داشته باشد با َِ ْعِري يَا َسيّ ِْ  ََ َوَلْ
ةً  ََ ّّاَر َعَ وُُجوهم َخّرْت ِلَعَظَمتَِك َساِج  �َُسلُّل ا

َ
َك  َوِِلَِ� َوَمْوَالَي أ َِ َْ بِتَوِْحي ََ ََ ََ لُْسنم 

َ
وََعَ أ

ْكِرَك َماِدَحةً  َُ ِ مات را تكرار چه كيف و هيجان اين كل واقعا آموزنده است با ».....وَ  َصاِدقًَة َو�
زند و با اميد و تكيه بر سجده خالصانه  اين كلمات فواره مى كند بلكه از اعماق قلب دارد مى

 و شكر شاكرانه و قلبى سرشار از اعتراف حقيقى به الوهيت پروردگار و با ،شائبه بى و توحيد
زبانى مملو از  قلب وو  ،تدباار در عردو اعضايى تابع و فرمانب ،م توحيدسينه اى سرشار از عل

وسيله و دالل و پارتى اميدوار و تكيه ايمان و عمل نه واسطه  آرى با ،مانى دائميشاستغفار و پ

ا« ،مسلط نكندهايى  و آتش دوزخش را بر چنين چهره ،است كه خدايش عذاب نكند  مَ

ا الظَّنُّ بِكَ  ذَ كَ ان و پس توشه ايم ،اوج محبت حقيقى نسبت به معبود است عين ايمان و »هَ

و آنهم بشرطيكه سكه عمل ايمان و عمل واقعى باشد فقط وجود ايمان و عمل  ،عمل است
لذا خداوند متعال مكرر به  ،مطلوب نيست اگر غش داشته باشد اگر قالبى باشد ارزش ندارد
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ٓ ﴿ :فرمايد د و مىكن اخالص ترغيب مى َما ََ  ْ َا َّ ِ�َۡعُبُد ِِ ْ ا َٓ َُ ِِ
ُ
َ ٱأ َّ  ُ�َ َٞ  ﴾ِ�ِينَ ٱ ُ�ۡلِِص

اند  در حالى كه پرستش را براى او خالص ساخته -و فرمان نيافتند جز آنكه خدا را« ]٥البينة:[
امزاده هيچ سهمى در بر و امام و امامبايد خالص براى او تعالى باشد پيين و عبادت د .»بپرستند

ام و منزلى كه نزد اختيار به همه مق بى بنده يعنى غالم يعنى و اند، چون بنده عبادت ندارند
 ديگراى  بنده د كهدر نظام الهى بنده شايستگى ندار واند  اين وجود بنده معبودشان دارند با

ود گرچه چيزى كه اگر چنين ش ،مانند خودش براى او بندگى كند و چاكر و نوكر شود
كسى نامد يعنى با او  اما او اين نوع كردار را شرك مى ،شود ته نمىسازعظمت پروردگار كا

لَ�ِۡن ﴿ دهد مى و آنقدر در مسئله سختگير است كه به پيامبرش هشدار ،را شريك كردن
َُكوَ�ّن مَِن  ََ ََ َبَطّن َ�َملَُك  ۡۡ َت َ�َ ۡۡ َ ۡۡ

َ
َ�ِٰ�ِ�نَ ٱأ

 آورى، شرك اگر« .]٦٥الزمر: [ ﴾٦ لۡ
اگر  وهم اى پيامبريعني ت. »شوى زيانكاران از يقين به و. شود نابود عملكردت گمان بى

و در جاى ديگرى . باد خواهد رفت و از زيانكاران خواهى شد شرك كنى حتما عملت بر

ِ ﴿ كند شرك را چنان خطرناك توصيف مى ِ ٱَََمن �ُۡ�ِۡك ب َّ ِمَن  َّ ّ�َما َخ
َ
 ُّسَمآءِ ٱفََك�

َۡ َ�ۡهوِي بِهِ  لّطۡ�ُ ٱَ�َتۡخَطُفُه 
َ
ِ�حُ ٱأ َِ يٖق  ُ ِۡ خداوند  باه كسى ك« .]٣١احلج: [ ﴾٣ِ� َمَ�ٖن َس

الشخوار) او را خواهد ربود يا ه كه پرندگان (تراشد گويا از آسمان پرت شد شريك مى
اين يكى أصال قابل تحمل نيست لذا توحيد  ،»اينكه در جاى دوردستى سقوط خواهد كرد

استعانت خالص  ،نذر خالص ،نماز خالص ،دعاى خالص ،خالص مطلوب است سجده خالص
كيه برآن اين ايمان و اين عمل است كه على با ت ،در آن سهم نداشته باشد كه هيچ كسى

دست نازك و استخوان او عذاب مسلط نشود بدن ضعيف و  بر ،يندبناميدوار است عذاب 
د على باشيم مقلد پيامبر باشيم در كسب چنين لقاينجا بايد ما م ،باريكش از عذاب رهايى يابد

لذا خداوند ايمان  ص.لاخيعنى عين همين ايمان و عملى  ،ايمان و عمل تقليد واجب است
الگوى  ،نمونه ايمان ،مدل ايمان با راها  آن صحابه را معيار سنجش قرار داده و در قرآن كريم

ٓ َءاَمنُتم بِهِ  فَإِنۡ ﴿ كند معيارسنجش براى ايمان معرفى مى و ،ايمان ْ بِِمۡثِل َما َ�َقِد  ۦَءاَمُنوا
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ْۖ ٱ َا َتَد هم همين  از ما ،»اند اگر مثل ايمان شما ايمان آوردند هدايت شده« .]١٣٧ة: البقر[ ﴾َۡ
ية آل و قعثمان و على و حسن و حسين و باگر مثل ايمان ابوبكر و عمر و  ،مطلوب است

إال تخير و تنها و ايم، هدايت يافتهايم  رستگار شدهايم  ايمان آورديم كامياب شده اصحاب 

َ�ِِلَةٞ ﴿ رساند شقاوت و عمق دوزخ مى قسوآفريند كه به  نمىعمل كردن نه تنها سعادت 
ا َحاِمَيٗة   ٣نّاِصَبةٞ  ًٖ   .زحمت در] و[ تالشگر« .]٤-٣الغاشية: [ ﴾٤تَۡصَ�ٰ نَا

 است در قدم اول رسول اهللا  ،سرمشق نمونه واين الگو  بنابر ،»آيند در سوزان آتشى به

َُٖسوِل  ّلَقدۡ ﴿ ۡم ِ�  ُِ ِ ٱَ�َن لَ َّ  ْ َُۡجوا ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ َُِِمن َ�َن يَ
ُ
َ ٱأ ََ ٱ ۡ�َۡومَ ٱََ  َّ ََ  �ِخ ََ ََ َ ٱََ َّ 

ثِٗ��   روز و خداوند]  پاداش[ كه كسى براى شما، براى راستى به« .]٢١األحزاب: [ ﴾٢ََ
بعد  .»نيكوست سرمشقى خدا رسول در كند، مى ياد بسيار را خداوند و دارد مى اميد را قيامت

يه و ترجمه صحيح اين الگو دفتر اولهاى  مل نسخهعبارز ايمان و هاى  نمونه از رسول خدا 
انصار هستند كه خداوند ايمانشان را معيار  دقيق ايمان و عمل پيامبر مهاجرين وكه بى تاكو

سنجش قرار داد هنگامى كه قرآن براى مشركين نمونه معرفى كردكه اينگونه ايمان 
نمونه و  ،معرفى كند را نمونهها  آن آنجا دوازده امام و امام زمانى نبود كه خدا در ،مخواه مى

 ،مبر بودندامبر بودند در مجلس پياى بودند كه شب و روز دور ركاب پيكسان قالگو و سرمش
غزوه  ،ين غزوهتر كوچك ،مجموعه بودند و نه يك فردها  آن هم على بود اماها  آن يكى از

 ،بعد هزار نفر بعد سه هزار نفر بعد ده هزار نفر در تبوك ،سيزده نفر بودندصدو يبدر بود كه س
منافقين نبودند كسانى بودند كه ها  اين ،صحابه به سى هزار نفر بودند آخرين غزوه پيامبر 

َاْ ِ� ﴿ :گفتند مى َُ ۗ ٱََ تَنفِ ِ َِ َُۡل ﴿ :خداوند فرمود .»نرويد بيرون گرما در« .]٨١التوبة: [ ﴾ۡ�َ
�ۚ نَ  َِٗ َشّد َح

َ
ُٖ َجَهّنَم أ سى هزار نفر موسم  .»است سوزانتر جهنّم آتش: بگو« .]٨١التوبة: [ ﴾ا

چيدن خرما را كه ستون فقرات اقتصاد مدينه بود رها كردند و هشتصد كيلومتر راه را پياده 

 ،بودند هماند چون خيلى دشوار بود بعضى از پا ،لقب يافت ةطى كردند كه سفر جيش العسر

نصف امكانات اين  عثمان ذي النورين  ،رفتند سينه خيز مى ما براى امتثال امر رسول اهللا ا
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اْت  «: با بارش در راه خدا داد كه پيامبر فرمودند غزوه را به تنهايى تأمين كرد دويست شتر
يكى اينجا و ديگرى هنگامى كه چاه آب  ،بار بهشت را خريد عثمان دو »عثمان النة مرت�

بودند كه خداوند ايمانشان را ها  اين ،را خريد وقف مسلمانان كرد(رومه) ر وادى عقيق كنا
ايمان آوردند ها  اين به ديگران شرط گذاشت كه اگر مثل ايمان سرمشق قرار داد و

لعنت و نفرين  دروضه خواندن آسان است سرو ،حاال منبر رفتن آسان است ،رستگارند
اما آيا پيامبر گونه و ابوبكر گونه و  ،اب زدن آسان استسرودن آسان است دم از اسالم ن

كردم كه على  پس عرض مى ،عمرگونه و عثمان گونه و على گونه ايمان داريم؟ عاقالن دانند
از   چى؟ وقتى على ما ،آتش جهنم رهايى يابداز ايمان و عمل اميدوار است  تكيه بر با

ر حسين بودن و همسر زهرا بودن كمك بودن و پد حديث غدير و حديث منزلت و پسر عمو
اگر براى ورود به بهشت رشوت و پارتى و دالل بازى و  ،گيريم ماچه نتيجه مى ،گيرد نمى

اين  فقطاما  ،بود على بيش از هركس ديگر اين امكانات را داشت وسيله سازى كافى مى
 ،مان و عمل و بسادعاها خود را فريفتن و خلق اهللا را گمراه كردن است كليد نجات فقط اي

هم توفيق  و عمل اندوختند خدا يا به ما دبه سعادت كسانى كه ايمان كسب كردن پس خوشا
 عنايت كن.

ِِ َ�ْن قَلِ وَ « َُ َضْع
ََ َ�ْعلَ نْ

َ
َْيَا وَ أ ُّ وَ�اتَِهايلم ِمْن بَالَِ  ا َُ َما َرِْري ِ�يَها ِمَن الَْمَررِهِ َعَ وَ  ُ�
ْهِلهَ 
َ
ِ أ ّن َذل

َ
تُهُ َك بَالٌَ  وَ ا َعَ أ َّ اُ ُه قَِوٌ� ُم ََ اْحتَِماِل ِلَالَِ   فََكيَْ    َمْكُروٌه قَِليٌل َمْكثُُه ََِسٌ� َ�
ِخَرِة وَ 

ْ
ِِ الَْمَررِهِ اآل  و دنيا بالى اندكى از مقابل در مرا ناتوانى تو و« »....َجِليِل (ُحلُوِل) ُوقُو

 كه اين صورتى در ،دانى مى رسد مى آن اهل بر معموالً كه ناماليماتى و آن ناچيز كيفرهاى
 تاب چگونه پس ،است كوتاه مدتش و اندك دورانش و است كم دوامش ناراحتى و بال

ايمان هر چه پخته و عميق  .»دارم... آنجا در را بزرگ ناماليمات آن و آخرت بالى تحمل
ى آن آمادگى بگيرد را بينديشد و برااش  كه آينده ،كند باشد انسان را وادار به تفكر مى

ِ ٱَ�َما َمَ�ُٰع ﴿ در مقابل آخرت اندكى بيش نيست زندگى دنيا ةِ ٱِ�  ّ�ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة ََ َّ ََلِيٌل  �ِخ ِِ
 .»] متاع زندگى دنيا در [برابر] آخرت جز اندكى نيست [بدانيد كه« .]٣٨التوبة: [ ﴾٣
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 ،غير قابل مقايسه است لو اصناچيز بنابراين همه چيز دينا در مقابل آخرت اندك و 
اندك و تنگ  زندگى ناچيز و رحم مادر براى كودك در مقايسه با ةهمچنانكه زندگى نه ماه

تر و بدتر و  و تاريك تر رت از آن هم تنگخلخبزار است زندگى دنيا در مقايسه با آ و
بينديشد اش  تواند فراتر از دائره زندگى ناپايدار است و همچنانكه ذهن كودك در آنجا نمى

كند بينديشد لذا  ند و لمس مىبي تواند فراتر از آنچه مى ذهن انسان نيز در اين جهان نمى

أعَدت لعبادي الواْ� ماال ع� رأت وال « :فرمايد خداوند متعال در حديث قدسى مى
كه ام  كرده دهايى آمها نعمت براى بندگان نيكوكارم« »أذن سمعَ، وال خَر ع قلب �ش

پس هر  ،»چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و به قلب هيچ انسان خطور هم نكرده باشدهيچ 
لذا در حديث صحيح  ،چه عذاب و چه نعمتش ،كنيم گويا هيچ چه در اينجا مشاهده مى

كه در دنيا همواره غرق اى  بندهترين  در روز قيامت پرآسايش :فرمايد مى رسول گرامى 
شود  شود و بيرون آورده مى اى در دوزخ داده مى شود غوطه نعمت و آسايش بوده احضار مى

يمٌ قَطُّ «شود كه  آنگاه از او پرسيده مى رَّ بِكَ نَعِ لْ مَ  اى؟ آيا در گذشته هيچ نعمتى چشيده »هَ

ِ  الَ « :گويد مى َّ ِّ  يَا َوا ا«ام  نچشيده پروردگارم هيچ نعمتىبه ذات تو سوگند  »َر رَّ  مَ عِيمٌ  بى مَ نَ

شود و يك غوطه  كه همواره به غم رنج پريشانى مبتال بوده آورده مىاى  بنده ترين و فقير »قَطُّ 

لْ «شود كه  مى از او پرسيده شود و در بهشت داده مى رَّ  هَ ةٌ  بِكَ  مَ دَّ آيا هرگز رنجى  »قَطُّ  شِ

اهللاَِّ  الَ «: گويد مى اى؟ ديده ا وَ بِّ  يَ ا رَ رَّ  مَ سٌ  بى مَ پس  ام. صيبتى نديدههرگز رنج و م »قَطُّ  بُؤُ

همه چيز اين جهان در مقابل جهان باقى و دائم و ابدى و جاويدان هيچ و پوچ است خواب و 
پس خوشا به حال كسانى كه اين جهان فانى را  .گذرد خيالى بيش نيست كه برق آسا دارد مى

 على  ،كنند دانند و براى آن جهان باقى دارند اسباب سعادت و آسايش فراهم مى فانى مى
و  ،انديشد بود چون هر بنده نيك خداوند چنين است به آخرت مى بايست چنين مى كه مى

ن سختى و عذاب در آخرت كند بين اين  سختى و رنج و عذاب در دنيا و بين آ مقايسه مى

ِِ وَ «: فرمايد مى كند با پروردگارش دارد راز و نياز مى همچنانكه َُ َضْع
ََ َ�ْعلَ نْ

َ
 تو ياخدا »....أ
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دانى كه من در برابر عذاب و سختى و رنج اين دنيا كه بسيار اندك و ناپايدار است  مى

يْفَ «ندارم آن را  ناتوانم و تاب تحملضعيف و  ةِ  فَكَ رَ خِ يلِ لِبَالَءِ اآلْ تِامَ عذاب و پس  »...احْ

 ،والنى و اليتناهى و الينقطع استن و طكنم كه بسيار سنگي مصيبت آخرت را چگونه تحمل

طِكَ «عذاب كه  خَ سَ كَ وَ امِ تِقَ انْ بِكَ وَ ضَ نْ غَ ونُ إِالَّ عَ خشم و غضب و  عذابى كه جز از »الَ يَكُ

من  ،ندارندآن را  و زمين تاب تحمل ها آسمان گيرد خشم و عذابى كه سرچشمه نمى انتقام تو
چگونه تحمل كنم من بنده ذليل و حقير و مسكين و ناتوان آن را  بنده ضعيف و ناتوان چگونه

از  ،اى موالى من ،اى سرور من ،اى معبود من ،اى إله من ،اى پروردگارى من ،تحملش كنم
گريم از چه ناله كنم چه بنالم اگر بخواهم پيش تو شكايت آورم از چه شكايت كنم از چه ب

 .عذاب يا از طوالنى بودن غم مصيبتناكى از سختى درد
اشته باشند و بهشت و دوزخش را متصور و براى كسانى كه حقيقتا به خدا ايمان د ،آرى

بنده مؤمن بايد چنين تصور كند  ،متبلور ببيند اين حالت بسيار طبيعى است بايد چنين باشد
صحبت  بايد به خداوند متعال با همين يقين ايمان داشته باشد باور و اذعانش همين باشد كه

ت است آمدنى است حقيق ،ى نيستمرسرگ ،ال نيستيخ ،بهشت و دوزخ افسانه نيست
روز مدعى كسانى كه ام ؟اين باشد حال ما بايد چگونه باشد وقتى حال على  .نزديك است

شناخت و به آن  آيا على هم چيزى بنام صيغه و متعه مى ،چگونه باشند پيروى از على هستند
وا هزار همسر ديگر ر آيا على هم غير يك همسر به اصطالح دائم حتى صيغه با ؟داد مى فتوا
آيا على هم به صيغه با دختر  ؟دانست دختر ده ساله را روا مى آيا على هم صيغه با ؟دانست مى

آيا على هم  .حترير الوسيلة امام مخينى)( ؟داد به آن فتواى مى دانست و شيرخوار را جايز مى

آيا على هم بيست درصد عرق پيشانى و آبله كف دست  ؟گرفت خمس كسب و كار مى
هم به ياران  يلآيا ع ؟خواند داد او را ولد الزنا مى كرد و هر كس نمى جان مى كارگر را نوش

آيا على هم مخالفت با تمام امت مسلمه را  ؟فرستاد زن ايشان لعنت مىمبر و داماد و پدر اپي
آيا على هم مرز  ؟پنداشت ن مىادت و رستگارى را در مخالفت با آدانست و سع واجب مى

آيا على هم  ؟وزريد مى اآيا على هم از شنيدن حرف حق اب ؟شيدك خودى و غير خودى مى
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و نود درصد ديندارى را در دروغ  .دين آبائي)(التقية ديني و ؟شمرد دورغ گفتن را دين مى

گفت او را از صف  و هر كس دروغ نمى .عشار الدين يف التقية)أ(تسعة دانست  گفتن مى

آيا على  ؟شمرد آيا على هم لواط را جايز مى له)دين  من ال تقية له ال(كرد  خودش اخراج مى

آيا على هم  ؟دانست مى آيا على هم خودش را مرجع تقليد ؟كرد مسلمانان نفاق مى هم با
را اگر ادامه دهيم خودش  ها پرسش و اين سلسله؟ دانست خودش را واجب مى زتقليد ا

رساله  ،فقهيى ،ت آيا مرجعىرا از كه بايد گرف ها پرسش شود اما پاسخ اين ش مىسهزاران پر
ريم كه از خود و إال اگر اينجا پاسخ نگيريم و بگذا ،خدا كند باشد ؟اى هست كه پاسخ دهد

اما آنروز ديگر فرصت نيست  ،توان نتيجه گرفت امروز مى ،ير شده استتعلى بپرسيم آنوقت 
 تصور كنيم وپس بايد بنيديشيم و على گونه بهشت و دوزخ را  ،تمام شده است و همه چيز

ئِنْ «، تا دير نشده مسير خودمان را مشخص كنيم ،براى آن آمادگى بگيريم لَ نِي  فَ تَ ْ ريَّ صَ

ائِكَ  دَ عَ أَعْ وبَاتِ مَ قُ در بسيار  ،كند در اينجا اميرالمؤمنين نكته بسيار زيبايى را بيان مى »....لِلْعُ

اريخ مفصلى دارد گرچه جوامع مكتبى به نام عرفان وجود دارد و عرفان و تصوف اسالمى ت
اما متأسفانه بسيارى از عرفان و صوفيان  ،عرفان اسالمى معنايش شناخت پروردگار است

فلسفه  باآن را  بعضى اند، مسلمان بدالئل مختلفى از خط أصيل تصوف و عرفان به خطا رفته
بعضى  ،اند ى صوفيان جاهل را با آن مخلوط كردهها بدعت بعضى ديگر در اند، يونان آميخته

ف و تصو واهيدتى شما بخقز وروام ،بنابراين اند، ذاهب كالمى شدهم ديگر شكار معتزله و
نمايد كه رغبت نگاه كردن باقى  نگاه كنيد آنقدر زشت مى اففعرفان اسالمى را در آئينه ش

در اصل مبناى تصوف و عرفان حديث جبريل  ،به لذت بردن و كيف كردن ماند چه رسد نمى

ْ  نْ إفَ  راهُ تَ  كَ نَّ أَ كَ  اهللاَ دَ بُ عْ تَ  أنْ « ،كنند به احسان و سلوك تعبير مىآن را  ىاست كه بعض  نْ كُ تَ  ملَّ

اين يقين و باور كه اگر تو  بينى با خداوند را طورى بپرستى كه گويا او ار مى« »راكَ يَ  هُ إنَّ فَ  راهُ تَ 

خورد مدعى  مى معت به چشدامروز هر كجا شرك و ب ،»بيند مىتو را  بينى او او را نمى
عرفان و تصوف اگر از توحيد و سنت عارى باشد  ،شوند كه اين عرفان و تصوف است مى
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است كه ببينيد جاهالن مطلقى كه هيچ شناختى از  حيرت انگيز ،گمراهى است جهالت و
و زندگى صحابه اخيار و اهل بيت اطهار ندارند دم  قرآن و سنت و سيرت رسول بزرگوار 

آميزند كه تو گويى اسالم در  با فلسفه مىآن را  زنند و بايك آب و تابى ن مىاز تصوف عرفا
و اگر عرفان بمعنى شناخت پروردگار است بايد سرشار از  عرفان و فلسفه خالصه شده است

عشق با بت و ماده است معنويت در جايى  ،توحيد و سنت باشد عشق خالى از توحيد و سنت
عشق در جايى است كه يكتا  ،ارش سنت باشدت برگ و ،توحيد باشداش  است كه سرچشمه

ِّبوَن  َُۡل ﴿ پرستى و اتباع سنت باشد ُُ نُتۡم  َُ َ ٱِِن  ُم  تّبُِعوِ� ٱفَ  َّ ُِ ُ ٱُ�ۡبِۡب ۡم  َّ ُِ َۡ لَ َ�ۡغفِ ََ

 ََ ۡمۚ  ُِ ُ ٱَُنُوَ� ِّٖحيٞم  َّ ُفوٖٞ   من از داريد، مى دوست را خدا اگر: بگو« .]٣١آل عمران: [ ﴾٣ََ
 آمرزنده خداوند و بيامرزد برايتان را شما گناهان و بدارد دوست را شما خدا تا كنيد پيروى
گويد  دورغ مى ،اتباع سنت ندارد جزخداوند راهى  عشق و محبت حقيقى با .»است مهربان

زند اما زندگى و عملش  كسى كه مدعى مكتب تصوف و عرفان است و دم از عشق خدا مى
به خدا برسد كليدش  ،خواهد بنابراين اگر كسى واقعا مى ،و سنت است سراسر مخالف قرآن

باشد نه  است اين عشقى كه خالى از نور توحيد و سنت پيامبر گرامى  پيروى مصطفى 
ح مجازى عشق به اصطال ،تر است تنها عشق حقيقى نيست كه از عشق مجازى هم كاذب

اين تصوف جز  عشق و اين عرفان واما اين  ،گرچه مجازى است اما وجود خارجى دارد
مگر ممكن است كسى خدا را بشناسد و عاشق او  ،دروغ و نيرنگ و خود فريبى چيزى نيست

 رسول او سرو كارى نداشته باشد و با ،با دين او ،با كتاب او ،هم باشد ولى با توحيد
 .؟سراسر مخالف شريعت باشداش  زندگى

ـــــ ـــــهَ  تَعْيصِ ـــــتَ  اإلل ـــــرُ  وأنْ  حبـــــهُ  تُظْه
 

ــــــــذا  ــــــــالٌ  ه ــــــــاس يف حم ــــــــديعُ  القي  ب
 

تَــــــهُ  صـــــادقاً  حبُّـــــك كـــــان لـــــو  ألطَعْ
 

ــــــــبَّ  ملــــــــن املحــــــــب إنَّ   ــــــــعُ  أحَ طِي  مُ
 

نكته جالبى كه در اين بخش از دعاى امير المؤمنين آمده است اوج و انتهاى محبت و 
يابد ديدار پروردگار  ين نعمتى كه مؤمن در بهشت به آن دست مىتر بزرگعشق الهى است 

 ،كافران از آن محروم خواهند بودشوند اما  نان از اين نعمت بزرگ برخوردار مىمؤم ،است
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﴿ ٓ ّ ُجوُ�وَن  ََ ۡۡ ِ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ َُّم ّٖ ها از ديدار پروردگارشان  آن« .]١٥املطففني: [ ﴾١ِِّ�ُهۡم َعن 

ٞ ﴿ ا مؤمنانام .»در آنروز در پرده خواهند بود ةٌ  َُُجوه ٞ   ٢يَۡوَم�ِٖذ نّاِ�َ ََة ِ�َِها نَاِظ َٖ  ٰ�َِِ٢﴾ 
نروز تازه شادابند كه بسوى پروردگار شان نظاره يدر هايى  چهره« .]٢٣-٢٢القيامة: [

ْ ﴿ ،»اند كننده ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ َّ ِ ٞۖ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱولِ زَِ�اَدة ز وردر آن براى مؤمنان « .]٢٦يونس: [ ﴾ََ

 .ديدار پروردگار است ،بيشتر بهشتنويسند كه  مفسرين مى ،»بهشت است و بيشتر از بهشت
عقل اگر در خدمت  ،كنيم مى احاديث صحيح در باره بسيار است به همين آيات كريمه اكتفا

ق طسفانه بعضى جاهالن مدعى عقل و منمتأ ،ه خطرناك استتدين نباشد از اسب لجام گسيخ
ت قرآن را منكر ياكه زمانى به معتزله شهرت يافته بودند فقط با تكيه بر عقل بسيارى از آ

و  ،از جمله همين مسئله رؤيت خداوند ،ويل و تفسير خالف واقع تراشيدندأشدند و براى آن ت
احاديث و روايات  مسلمانان مخالفت كنند ند خورده بودند حتما بابعضى ديگر هم كه سوگ

 دروغين جعل كردند و براساس اين روايات آيات صريح قرآن را مطابق ميل خودشان تأويل
را اش  رسد كه انسان معبود حقيقى در حالى كه حق از روى عقل بعيد به نظر مى ،كردند

تواند ببيند زيرا همه مقاييس در اينجا مادى است اما در  در اين جهان نمى ،هيچگاه ببيند
شود چه مانعى وجود دارد كه انسان  مىنبهشت كه نشانى از ماده و اسباب زوال پذير ديده 

به او دل  ،درد دل كرده ،با او راز و نياز كرده ،كردهاش  سجده ها سال را كهش ا معبود حقيقى
و خالصه از  ،ايستاده بازاش  دستوراتش را پذيرفته از نواهى ،محبت كرده ،بسته اميد بسته

طريق او به سعادت و خوشبختى دائم رسيده چه مانعى وجود دارد كه او را ببنيد و زيارت 
لذا امير المؤمنين در اين دعا بسيار جالب تصوير  ،ف كند و لذت ببردكند و از ديدن او كي

انت هم از دوست ف دشمنانت هم قرار دادى وصكه پروردگارم بر فرض اگر مرا در كند  مى

اقِكَ «اما  ،جدا كردى قابل تحمل است ىلَ فِرَ ُ عَ ربِ يْفَ أَصْ  ،فراق تو چگونه صبر كنم بر »فَكَ

كَ  وَ «كردم صبر برفرض اگر بر دوزخ تو رِّ نَارِ ىلَ حَ ْتُ عَ ربَ ي) صَ ِ ا إِهلَ بْنِي (يَ  اى كه گيرم و »هَ

ر تو اداما از دي »فكيف أصرب عن النظر إىل كرامتك« ،كنم تحمل را آتشت حرارت من معبود
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سبحان اهللا چه ايمانى چه عشقى چه محبتى چه دوستى  ؟،توانم كرد چگونه صبر مى
بود امير المؤمنين  ين نعمت نمىتر بزرگو ديدار پروردگار اى اگر جوار پروردگار  صادقانه

شود اما به دورى و عدم نگاه كردن به ذات  مى چگونه حتى به دوزخ و عذاب دوزخ راضى
سان روضه خواندن آ .اين قابل تحمل نيست :گويد مكرم پروردگارش راضى نيست ومى

وى كردن مشكل است از اهل دن آسان است اما از على پيراست با دعاى كميل ادا در آور
اند  بيت پيروى كردن مشكل است چونكه اهل بيت در ايمان و عقيده و عمل پيرو پيغمبر 

و  ،هستند و همچنانكه ساير مسلمين پيرو حضرتش  ندبود همچنانكه صحابه پيرو پيغمبر 
شده است گوئيم عبداهللا بن سبا يهودى چون أخيرا قرار  نمىاگر قرار باشد حافظان مكتب (

كلينى و طوسى و طبرسى منكرش باشند) سليم بن قيس و ابان ابى تغلب و محمد بن يعقوب 
كنند همه اعمالشان  از اهل بيت پيروى ،عاملى عالمه امينى و سيد شرف الدينو مجلسى و 

ناب و فقه پويا و مكتب اياتى است كه بنيانگذاران اسالم وراين خالف  شود و مى مشابه عامه
و صدها روايت وجود دارد كه ها  ده چون اند، فقط اسم است) جعل فرمودهها  (اينت اهل بي

ه سعادت و كنيد ك ت) مخالفباعامه مسلمين (كه اهل سنت »ن فيه الرشادإخالفوا العامة ف«

و إال  ،است -ره -مرجع رساله تعادل و ترجيح خمينىترين  جديدرستگارى در همين است (
ى ) پس پيروى از اهل بيت به معن چنين روايات پرارزشى داردء اهللاهر كتاب حديث ان شا

و اين  ،عت محمدى و مكتب اهل بيت و تشيع سرخ استيترك اسالم ناب و فقه پويا و شر
امر به هيچ عنوان قابل تحمل نيست چون زحمات چند صد ساله شهداء و معلولين برباد 

فرمايند كه با غير خودى  صيت مىبه همين دليل است كه همواره نصحيت و و ،خواهد رفت
كنند نزديك  كه شبه ايجاد مىيو بخصوص باكسان ى ديگران گوش ندهيدها حرف ننشينيد به

 ،تواند متخصص باشد خواهد و هر كس نمى چون فهم اسالم ناب متخصص مى ،نشويد
 برنامه مطالعه كرد يا به سايتهاى شبه وارد شد يا بى بنابراين هر كس نزديك رفت يا

گمراه شد ما براى او ضمانت بهشت  ..ارتباط گرفت و وها  آن ى شبه را خواند يا بهها كتاب
شود يعنى  مىغيره يهودى سنگلجى و قلمداران و  ،نخواهيم كرد چنين شخصى مثل برقعى
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 ،شود چون يهودى شدن بهتر از داخل شدن به صفوف عامه است اينكه از يهود بدتر مى
 دانند. صالح مملكت خويش خسروان

ْهِلَها «
َ
ِضّجّن َِِلَْك َ�ْ�َ أ

َ َ
َاً أل َِ تَِ� نَا

ْ
َُ َصاِدقاً لَِ ْ تََر� قِْس

ُ
ي َوَمْوَالَي أ َِ فَِبِعّزتَِك يَا َسيّ

ِمِل�َ 
ْ
ََ الُْمْستَْصِِخ�َ  َضِجيَج اآل ا َ ُُ َُخّن َِِلَْك  ُْ

َ َ
لِِمَ�) َوأل

ْ
بِْ�َ�ّ َعلَيَْك بَُ�اَ    (اآل

َ َ
َوأل

 
ْ
نَاِدَ�ّنَك ال

ُ َ
يَن َوأل َِ ّ الُْمْؤِمِن�َ  َفاقِ ِِ  يَا َو

ََ ْ�َن ُكنْ
َ
َعاِرِ�َ� يَا ِ�يَاَث الُْمْستَِغيثِ�َ  يَا  أ

ْ
  َغيََة آَماِل ال

َعالَِم�َ  يَا
ْ
َ ال
َ
ِِ الّواِدِ�َ� َو يَا َِِ  .» َحِبيَب قُلُو

ى و يعنى كمال محبت و گديعنى دلدا ،ابستگى كامل به معبودبندگى كامل يعنى همين و
گيرد مؤمن وقتى همه چيزش را براى  چشمه مى اين احساس از عمق ايمان سر ،اميد ترس و

ِ  َُۡل ﴿ خواهد معبود مى ِٞ َٖ  ِ ّ َِ  ِِ َما َِ ََ َۡياَي  ََ ََ  ِِ �ُُس ََ  ِِ َٞ ٱِِّن َصَ�  ﴾١ ۡلَ�ٰلَِم
 خداوند، راه در]  همه[ مرگم و ما زندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى :بگو« .]١٦٢األنعام:[

َ�ۡعُبُد �يّاَك  ِِيّاكَ ﴿ طلبد وقتى هر نيازش را فقط از معبود مى .»ستا جهانيان پروردگار
 ُٞ وقتى  .»مجويي مي يارى تو از تنها و كنيم مى بندگى را تو تنها« .]٥الفاحتة: [ ﴾٥�َۡسَتعِ

َُ  َُۡل ﴿ تفقط بامعبود اساش  محبت و وابستگى ِّبوَن ِِن  ُُ َ ٱنُتۡم  ُم  تّبُِعوِ� ٱفَ  َّ ُِ ُ ٱُ�ۡبِۡب َّ﴾ 
 را شما خدا تا كنيد پيروى من از داريد، مى دوست را خدا اگر: بگو« .]٣١آل عمران: [

خداوند از (تواند به جاى ديگرى چشم اميد داشته باشد  طبيعى است كه نمى .»بدارد دوست
به پدر وابسته است چون همه چيزش را از او  شما ببيند كودك چگونه )مثال پاك است

و اگر كسى او را تهديد كند فورا او  ،گيرد داند لذا قدرت و توان و نيرويش را نيز از او مى مى
كند  شود فكر مى نيازى داشته باشد بال فاصله به همانجا متوجه مى ،ترساند را از پدرش مى

ده به معبودش خيلى بايد بيشتر از اين وابستگى بن ،است پدرش مصدر هر قدرت و توانايى
تكيه گاه اساسى مؤمن  ،توانى انسان مؤمن است و ين قدرتتر بزرگلذا معنويت  ،باشد
بينيد برگ برنده مسلمانان  ى كفر و اسالم را اگر مالحظه كنيد مىها جنگ تمام ،است

ما وراى  ت وتمام اين كائنا هممكن است خداوند كه معبود و چرخانند ،معنويت بوده است
و  ،آن است گاهى اگر الزم باشد عمال و ظاهرا هم نيرو بفرستد چنانكه در بدر و حنين فرستاد
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 ،شود مهم است ه چنين نيست آن قوت قلب مؤمن كه از آن به معنويت تعبير مىاما هميش
روانشناسان از اين موضوع  امروز ،چيز در كنترول اوستذاتى است كه همه اش  چون پشتوانه

كنند همين روش روان درمانى مگر چيزى غير از اين است كه به  ارند استفاده علمى مىد
مثال انتونى رابنيز آمريكايى كه حتى  ،همه دارد اعتماد به نفس ايجاد كند مريض قوت قلب بر

فوتبال را امروز دارند بدين وسيله به هاى  برنامه تيراندازى ارتش را به اوج مؤفقيت رساند تيم
پس  ؟رسانند مگر چيزى غير از ايجاد اعتماد به نفس و قوت قلب در طرف است ى مىپيروز

 و ها جنگ و صحابه جانباز ايشان در پيامبر  ،مؤمن با همين سالح همواره پيروز بوده است

َ�م ِمِن ﴿ :فرمايد خداوند مى چرااند  غزوات جهادى شان به همين قوت معنوى پيروز شده
َِۡن فَِئةٖ ََلِيلَة  َغلَ  ِ ثَِ�ةَۢ �ِإ

ََ ِۗ ٱَبۡت فَِئٗة  چه بسا گروهى اندك كه به حكم « .]٢٤٩البقرة: [ ﴾َّ
به همين دليل كه معنويت به مؤمن قوت  .»] الهى بر گروهى بسيار پيروز شده است [و اراده

شود نيروى  آورد نه تنها اعتماد به نفس اين كه مى بخشد در او اعتماد بوجود مى قلب مى
قاهر ت بخشد اعتماد به پروردگار و به قدر اين نيرو اعتماد به معبود مى ايمان باالتر ازطبيعى 
پرستد و  پس مؤمن با توجه به رابطه دائمى كه با پروردگارش دارد و تنها او را مى ،خداوند

تنها براى او نذر و  ،خواند جويد تنها او را در مشكالتش مى تنها از او كمك و استعانت مى
ماز و عبادتش براى اوست در همه حال فقط نام و ياد او نمرگ و زندگى و و  كند ى مىقربان

طبيعى است كه در دعا و نيايش نيز با او راز و نياز كند و همواره به او دل  ،را بر زبان دارد
اما خدا رحم كند كسى كه اينجا از بس يا حسين و يا  ،ببندد و همواره او را به كمك بخواند

زبان آورد  كند و فرصت ندارد كه نام اهللا را بر ا امام زمان و يا قمر بنى هاشم ورد مىعلى و ي
با هر حركت يا  ،پرسى و خدا حافظى يا على با هر احوال ،با هر بلند شدن و نشستن يا على

خواهد به ياد اهللا بيفتد  خواهد خدا را ياد كند چگونه مى خره اين بيچاره چگونه مىباآل ،على
ترس از آن  ؟خواهد مانند امير المؤمنين حاجت و نيازش را با خدا در ميان بگذارد مى چگونه
واند كلمه تنچنين بيچاره مظلومى هنگام مردن  كه ستو البته از نظر تجربى هم درست ااست 

 د كه هر كس بايشايد شما مالحظه كرده باش ،ممكن وردش يا على باشد ،بخواند و اهللا بگويد
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بان يا همان كلمات و حركات دست به گركار دارد گاهى هنگام خواب هم بهر شغلى سرو 
 ،شخم زند زكشاور ،شنيده شده كه چوپان در هنگام خواب گوسفند براند است بارها ديده و

پس اين امر  ،مؤذن اذان بگويد ،شاعر غزل بخواند ،و فرمول حل كند ،معلم ديكته بگويد
عادت كرده كه بجاى نام اى  عده از بركت زحمات خيلى طبيعى است و بنده خدايى هم كه

خداوند عاقبتش را خير بگرداند كه حسن خاتمه  زبانش باشد و اهللا اكبر و ورد اين و آن بر

اللهم يا مقلب « خواند هميشه در سجده اين دعا را مى رسول گرامى  .خيلى مهم است

قلب مرا بر دين خودت ثابت  ،ها دل پروردگارا اى چرخاننده »القلوب ثبت قلبي عىل دينك

 اند، از آن برحذر داشته ين موضوعاتى است كه پيامبر تر مهم سوء خاتمه يكى از ،»بگردان
پس همچنانكه كسب ايمان مهم است حفاظت ايمان هم  اند، و به خداوند از آن پناه جسته

تواند از  مى ولى آيا ،ممكن كسى خيلى راحت كلمه بخواند و به اسالم داخل شود ،مهم است
اين ايمان حفاظت كند اين بستگى به تالش و پشتكار شخصى دارد چون اسالم تنها شعار 

گذراندن  حكم خدا و سنت رسول گرامى  نيست زندگى بيست و چهار ساعت را مطابق با
نياز نيست و إال نفسش قطع  بى همچنانكه كه انسان از اكسيژن يك لحظه ،اسمش اسالم است

پس خدايا از تو  ،نياز نيست و إال شكار بيگانه خواهد شد بى ياد خدا نيزاز  ،شود مى
. از نطق كلمه شهادت در هنگام مرگ محروم نگردانى ايمان بيمرانى و را بر خواهيم كه ما مى

قسم به عزت تو فرمايد: ( و صحبت از اين بود كه امير المؤمنين در مناجاتش با پروردگار مى
خورم كه اگر به من توان گفتن دادى به بارگارهت  دقانه سوگند مىصا ،اى سرور موالى من

ايت خواهم فرياد خواهم كشيد و گريه خواهم كرد و هر كجايى كه باشى ند ،م ناليدخواه
اى حبيب  و ،اى فريادرس فرياد كنندگان و ،اى آرزوى عارفان و ،اى ولى مؤمنان ،كرد

خيزد  مى قت كنيد كه اين كلمات از چه قلبى برد .اى إله و معبود عالميان) و ،قلوب صادقان
و اين حنجره و اين  باين قل ؟شود آيد و با چه زبانى زمزمه مى جره اى بيرون مىناز چه ح و

است و با عطر اخالص  هنور ايمان عجين شده است و با رنگ توحيد رنگ گرفت زبان با
مك بخواهد و بسوى غير كلمات كسى نيست كه از قبرك ،و اين كلمات ،عطرگين شده است
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اين كلمات مناجات  د،سطه وسيله عرض حاجت كناهللا دست نياز دراز كند و پيش خدا با وا
 جز خدا از كسى شفا ،داند نمى ا كسى را مشكل گشادكسى است كه جز خ و راز نياز

كند  سايد و جز خدا نام غير را فرياد نمى جز خدا به هيچ بارگاه ديگرى پيشانى نمى ،طلبد نمى
 ،درد دل است ،عشق است ،اين كلمات محبت است ،جويد و جز خدا ازكسى استعانت نمى

و با  ترسد نمى از هيچ قلدرى ،ز درگاه خدا اميد نداردجكلمات كسى است به هيچ جايى 
صدا صداى على  ،اين حنجره حنجره عمل است ،ندارد يى محبت حقيقرهيچ كس ديگ

ريزد و نه برآستانه قبر  ش را پيش خالقش مىاست كه اشك اين على ،على است ةنال هنال ،است
 ،كند نه با پيامبران و اولياء و امامان و امامزادگان دل با معبودش مى دراز و نياز و در ،ضريح

داد نه برآستانه قدس و  مى و در مسجد انجام ،داد عبادت را فقط براى خدا انجام مى ،على
على  ،ران سياسى و مذهبىبت معصومه و حرم مطهر رهزيارت حضربارگاه شاه عبدالعظيم و 

جز او از كسى اجازه  ،گفت نمى او سرش را به كسى با شناخت جز جز يك خدا نمى
على عاشق قرآن  ،نبود ها خواند دعاى على از روى زيارتنامه على زيارتنامه نمى ،خواست نمى

ديگران  دين را وسيله سلطه بر على ،على كلك بارى بلد نبود ،گرفت بود و او باقرآن انس مى
 ،ناله اى جز يا اهللا بلد نبود على ،كرد دين را وسيله كسب مال و منصب نمى على ،كرد نمى

 و ،ساخت و بارگاه نمى قبر على ،خواست و از غير اهللا كمك نمى ،خواند غيراهللا را على نمى
جيب مردم را خالى على  ،كرد على در قبرها پول جمع نمى ،ساخت نمى على ضريح و گنبد

گفت و  على از يك سو دروغ نمى ،گذاشت نمى اسمش را خمس كسب و كار كرد و نمى
على مردم  ،گذاشت نكاح موقت نمى كرد و اسمش على زنا نمى ،گذاشت اسمش را تقيه نمى

على مرز  ،كرد به تقريب و وحدت دعوت نمى رخواند و ازسوى ديگ را كافر و مرتد نمى
على رانت بازى بلد  ،كرد ا پول بيت المال بازى نمىعلى ب ،كشيد نمى خودى و غير خودى

على حرف حق را از  ،فرستاد عيد نمىبتزندان  كرد و على مخالفين را اعدام و ترور نمى ،نبود
دانستند حق  مى انرا كافر حتى به كسانى كه او على ،پذيرفت شنيد و مى بود مى مى هر كسى
را لعنت و نفرين  على ياران و خويشان پيامبر  ،داد انديشه مى وآزادى بيان عقيده  زندگى و
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ج سال بعنوان يك مؤمن مخلص و نا خير خواه آنان بود كه بيست و پنه تنه على ،كرد نمى
از  مت خلفاى راشدين ايفاى وظيفه نمود چون علىدعال در اداره امور مسلمانان در خف

خواستند به على خط بدهند و عقايدشان را  مىكسانى كه  ،گرفت خط نمى رديگهاى  تئوريين
گروهى هم جنگيد چون على اسالم را از سرچشمه  با ،را به آتش انداختها  آن ديكته كنند

جز خدا كسى را به عنوان معبود و  ،بخواند پس اين كسى نيست كه غير خدا را ،گرفته بود
 داست.لذا راز و نيازش نيز فقط با خ ،شناسد نمى كارساز مشكل گشا

» 
َ
َم ُسِجَن (َُْسَجُن) ِ�يَها أ َم ُمْسِل َك �َْسَمُع ِ�يَها َصوَْت َ�بْ َِ انََك يَا ِِلَِ� َوِبَْم ََ َ�ُتَاَك ُسبْ

بَاقَِها ِبُْرِمِه وََجِر�َرتِهِ وَ   بُِمَخالََفتِهِ  َْ
َ
ابَِها بَِمْعِويَِتِه وَُحِبَس َ�ْ�َ أ َِ ََ َع ْع ََ  ََ  ُهَو يَِضّج َِِلَْك وَ   َذا

َك َوَ�تَوَّسُل َِِلَْك بُِرُ�و�ِ ِّتَك  َِ ْهِل تَوِْحي
َ
 براستى آيا« .»َضِجيَج ُمَؤّملم لِرَْحَِتَك َوُ�نَاِديَك بِِلَساِن أ

 بنده صداى آتش آن در بشنوى كه مشغولم ستايشت به كه معبودم و منزه اى ،بينى مى چنان
 نافرمانيش خاطر به را آتش عذاب مزه و شده زندانى آنجا در مخالفتش اثر در كه را مسلمانى

 به حال آن در و شده گرفتار جنايتش و جرم واسطه به دوزخ طبقات ميان در و چشيده
 را تو پرستان يگانه زبان به و است تو رحمت آرزومند كه شخصى شيون كند شيون درگاهت

هيجان  چقدر لذت بخش است چقدر شور و .»گردد متوسل پروريت بنده به و زند فرياد
است براى كسى كه  آفريند اين كلمات زنده و پرمعنى چقدر آموزنده و عبرت انگيز مى

 ،كند در واقع زندان حقيقى دوزخ است و جهنم را به زندان تشبيه مى ،د پند بگيردبخواه
يا  ،يا على :گويد خواهد كمك بگيرد نمى مى دانى وقتىن دنيا كه زندان نيست اما اين زنزندا

ن ايى كه صاحب الزمان خداوند است در حال( ا قمر بنى هاشم يا صاحب الزمانحسين و ي
در آن زندان حقيقى همه اين  ،يا امام رضا ،) يا مهدىكلمه خودش شرك است

بيند كه همه اين بندگان خدا به يك نيكى محتاج  مى چشم سر شود با پدرسوختگيها نابود مى
كس اعمالنامه خودش را به گردن دارد و فرياد  همه سرها پائين است هر آنجا ،بقيه هستند

ََِٖيَنٌة ﴿ دود زبان اين طرف آنطرف مى َسَبۡت  ََ ّ َ�ۡف� بَِما  هر كس « .]٣٨املدثر: [ ﴾٣ُُ

كَ «در چنين حالتى بنده مؤمن  .»در گرو اعمال خودش است يدِ حِ لِ تَوْ انِ أَهْ نَادِيكَ بِلِسَ يُ يا  »وَ
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موقتا زندانى شده اما ايمان همچنان در دل دارد لذا با زبان  ده واينكه گناه كرده و اشتباه كر

وبِيَّتِكَ « كند گويد و پروردگارش را صدا مى اهل توحيد سخن مى بُ يْكَ بِرُ لُ إِلَ سَّ تَوَ يَ و به  »وَ

نيستند كه دليل و برهان بتراشند كه  آنجا ديگر فيلسوف نماها ،جويد توسل مى ربوبيت تو
 ،آن ضريح جايز است اين هم دليل نقد اين مرده و آن مرده و اين قبر وتوسل به اين وآن و 

 توسل به ربوبيت پروردگار و اسماء و ،داند چگونه توسل بجويد خير آنجا هر كس مى
 ،گردد هر كس گرفتار خودش مى و ،شود صفات پروردگار بازار دالل تراش همينجا تمام مى

آنچه كه مفيد و وسيله نجات است توحيد است يكتا  :فرمايند منظور اينكه امير المؤمنين مى
اسباب نجات و سعادت است اگر ها  اين ،است پرستى است و خداپرستى است توسل جايز

كسى توشه راهش را توحيد و عمل صالح قرار داد هميشه رستگار است حتى اگر همه جهان 
همراه نداشت  ارين توشه اما اگر ا ،با او مخالف باشند حتى اگر فقيرترين فرد جهان باشد

 ،مرجع تقليد باشد ،داشته باشد همدرك دكترا تا بدبخت و بيچاره است ولو اينكه بيست
اينكه تمام عمر مجاور امام هشتم و معصومه و شاه  لوو ،سرمايه دارترين شخص جهان باشد

 اشد تاوشته بنحتى اگر تفسير  ،ولو اينكه فقه فلسفه تدريس كرده باشد ،عبدالعظيم باشد
نه هر  مطابق سنت رسول اهللا ايمان حقيقى (نه تقليدى) و عمل صالح (اش  زمانيكه توشه

پس دين على  ،عمل دلخواه و آخند پسند و عوام پسند) نباشد هرگز رستگار نخواهد شد
عمل  توحيد و ،فقه پوياى على اين است ،مذهب على مكتب على اسالم ناب على تشيع على

 توسل به اسماء و صفات خداوند باشد نه توسل به قبر و اش، كه نمونه لمع ،صالح كدام عمل
لو آن بنده و اين مرده و آن مرده و و نه توسل به اين بنده و ،ضريح و بارگاه و درگاه و آستانه

پس سعادت و  اند، توسل مشركانه نياموخته پيامبر بزرگوارمان  ،باشد  اينكه قبر پيامبر
و پيروزى دائم همين است كه هر مؤمن اول از قرآن و سپس از سنت رستگارى و كاميابى 

پيرو قرآن و ها  آن غير على از خودشان هيچ ندارند على و ،پيروى كند رسول گرامى 
هرچه كه مطابق قرآن و سنت باشد همان مذهب على است و مذهب همه  اند، سنت بوده

 است و نه مذهب قرآن و ذهب علىو آنچه مخالف قرآن و سنت باشد نه م ،مسلمانان است
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پس ادعاى  ،باشد سعادت و رستگارى جايى است كه قرآن و سنت رسول اهللا  .سنت
شود مطابق  جايى پذيرفتن است كه آنچه به اهل بيت نسبت داده مى پيروى از اهل بيت تا

است قرآن و سنت مخالف  كه بااند  آنچه اضافه بنام اهل بيت جعل كرده ،قرآن و سنت باشد
 معنى و بى اثر و بى كشد و آيات قرآن را مى كند و روح توحيد را و ترويج شرك و بدعت مى

گرداند نه تنها مذهب اهل بيت نيست كه چنين چيزهايى را به اهل بيت نسبت  مقصد مى بى
را از دين ها  آن محبت با اهل بيت اين است كه ،تدادن سرتاسر دشمنى با اهل بيت اس

نيز در كنار ها  آناند  مخالف نبوده جدشان هاى  سنت هرگز باها  آن ،منكنيا جدشان جد
زحمت اند  براى ترويج دين جدشان تالش و كوشش كرده بقيه ياران و اصحاب رسول اهللا 

بيايند و طورى وانمود اى  عده انصافى است كه امروز ظلم و نا اند، خون دادهاند  كشيده
ى دين ها بدعت مرتكب همين اعمال مشركانه و )هخداى نكرد(كنندكه گويا اهل بيت 

و گنبد و بارگانه  اند، جسته مرده توسل مى نيز به قبر وها  آن و گويا اند، شده ستيزانه مى
 اند، خواسته مى و حاجتشان را از غير خدا اند، كرده طواف مىها  آن و به دور اند، ساخته مى

 مرده و آن مرده و اين قبر نيباران بيش ا فرزند ونيز هنگام نياز به كمك و شفا و ها  آن گويا

سبحانك هذا هبتان كردند  مى اى غير اهللا نذرشان بر براى رفع نيازهاي و اند، رفته مى و آن قبر

 . عظيم
ِِ َوُهَو يَرُْجو َما َسلََ  ِمْن ِحلِْمَك  يَا« ا

َِ َع
ْ
ََ ِف ال مْ   َمْوَالَي فََكيَْ  َ�بْ

َ
ّّاُر َكيَْ  تُْؤلُِمُه ا أ

ُمُل فَْضلََك َورَْحَتََك 
ْ
مْ  َوُهَو يَأ

َ
ََ �َْسَمُع َصْوتَُه َو تََر  َمَرنَهُ َكيَْ  ُ�ِْرقُُه لَِهيبَُها وَ  أ نْ

َ
مْ   ،أ

َ
َكيَْ   أ

 َ تَِمُل َعلَيِْه َزِ�ُ�َها وَ َ َُ َضْعَفهُ َْ ََ َ�ْعلَ نْ
َ
مْ ،  أ

َ
بَاقَِها وَ َكيَْ  َ�تَ  أ َْ

َ
ُل َ�ْ�َ أ ََ لْ ََ َ� ََ نْ

َ
قَهُ أ َْ َُ ِص مْ   ،ْعلَ

َ
 أ

مْ   ،َكيَْ  تَزُْجُرُه َزَ�انِ َتَُها َو ُهَو ُ�نَاِديَك يَا َرّ�هْ 
َ
ُكُه  أ ِه ِمنَْها َ�تَْتُ َِ َكيَْ  يَرُْجو فَْضلََك ِف ِعتْ

َكُه) ِ�يَها  اميد به فضل و به رحمت پروردگار همچنان ادامه دارد قلب مؤمن كه با .»(َ�تَْتُ

� ﴿ گار گره خورده استو كرم پرورد رحمت ءٖ ۡ ََ  ّ ُُ ََِسَعۡت   ِِ َ ۡۡ َٖ  .]١٥٦األعراف: [ ﴾ََ

 ِتْ ْحَ رَ  َِنه «و در حديث صحيح آمده است كه . »است گرفته فرا را چيز همه من رحمت و«
 نْ مَ « .»نُ ْحَ الَره  َُ هُ َحُ رْ يَ  نَ وْ اِحُ لَره اَ « .»رحمت من از غضبم سبقت گرفته است« »ِبْ َض َْ  َْ ََ بَ سَ 
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َ
  َْ حَ رْ يَ ال

َ
 ِف  نْ ا مَ وْ َحُ ارْ « .»َْ حَ رْ يُ ال

َ ْ
 كسى كه قلبش اينگونه با .»ما ِ  الَسه ِف  نْ مَ  َْ �ُ َحُ رْ يَ  ِض رْ  األ

از  و با آن شناختى كه ،دى كه به پروردگار دارديممت خداوند آشناست با آن رجاء و ارح
 ،گار مؤمن را نسوزاندآتش دوزخ به فرمان پرورد ،پروردگار دارد حق دارد كه اميدوار باشد

حق دارد از كرم و لطف و احسان پروردگار  ،حق دارد آرزو كند شعله آتش به مؤمن نرسد
تعجب بپرسد كه خدا يا چگونه در  و حق دارد با ،اميدوار باشد كه از عذابش نجات بخشد

د و سوزان و چگونه آتش او را مى ؟اميدوار بوده است ماند در حاليكه از رحمت تو عذاب مى
چگونه در  ،آگاهىاش  بينى از ضعف و ناتوانى رسد در حالى كه تو او را مى به او مىاش  شعله

دانى و  آتش بسوزد و از يك طبقه به طبقه ديگر منتقل شود در حاليكه تو صداقت او را مى

ِ  َما َهيَْهاَت «، يد دارد آزادش كنىمو در حاليكه از تو ا ،كند ندا مىتو را  در حاليكه  َك َذل
اين يك  ،رود هرگز چنين نخواهد شد پروردگارا در باره تو بهتر از اين گمان مى »بَِك  الّظنّ 
نيست و  عدلاست چيزى شبيه داستان موسى و شبان، و إال هيچ حكم خداوند نا نياز راز و

همه  ،كند بلكه اگر عدالت كند از بهشت خبرى نخواهد بود خداوند جز عدالت عمل نمى
ت نفس عمتواند تنها ن هم نمى سال عبادت شب و روز چون هزار ،دوزخ شوندبايد راهى 

 ايم، هم نكرده كشيدن را ادا كند چه رسد به هزاران نعمتى كه بسيارى از ما حتى تصورش را

] دنيا[ نعمت از حتما روز آن در گاه آن« .]٨التكاثر: [ ﴾٨ َّعِيمِ ٱلُّن يَۡوَم�ِذ  َعِن  َٔ ُُّم لَتُۡ� ﴿
از ما حساب بگيرد راه به كجا خواهيم ها  اين اگر خداوند از همه .»شد خواهيد خواست باز

ٰٖ� ِلِۡلَعبِيِد ﴿ :فرمايد مى پس خداوند ،برد و به چه نتيجه اى خواهيم رسيد َّ ََ ِ ّ�َك ب َٖ َما  ََ٤﴾ 
ست كه حتمى انيا .»كند هم به بندگان ظلم نمىاى  ذره پروردگارت به اندازه« .]٤٦فصلت: [

حقم بيش از اين  ،تاكسى تصور نكند كه بنده خيلى نماز خواندم و ذكر كردم و عبادت كردم

َْ َ�َملُُه «: فرمايد در حديث صحيح مى رسول گرامى  .شده است مى ا ِمنُْ� ًَ َح
َ
ِخَل أ َْ لَْن يُ

َّنةَ 
ْ
ِ  :قَالُوا». ال َّ ََ يَا رَُسوَل ا نْ

َ
نَا ِِالّ « :قَاَل  ،َوَال أ

َ
 ِمنُْه بَِفْضلم َورَْحَةم  َوَال أ

ُ َّ َ ا َِ ََ ْن َ�تََغّم
َ
 .»أ

نياز بنده با پرورگارش هيچ پس راز و  ،كند هيچ كسى از شما را عملش وارد بهشت نمى
كند و اين اميدوارى بسيار به رحمت خداوند هرگز معنايش اين  مقدم و مؤخر نمى ارحكمى 



 شرح كوتاهي بر دعاي كميل    50

ش در دوزخ را بنابر حكمت و تقاضاى ربوبيت اگر خداوند حكيم كسى )نعوذ باهللا(نيست كه 
را براى هميشه در  ها انسان حتى اگر همه ،هرگز ،كرده است عذاب داد خالف عدل عمل

اين گونه كلمات و حد اكثر معنايى  ،دوزخ نگهدارد بازهم خالف عدالتش نيست بنا براين
ين راز دلى عين چن و ،دل بنده با پروردگارش است د اين است كه راززياهاى  مناجات

 تقاضاى بندگى است. 
يَن وَ   َما َذلَِك الّظّن بَِك َوَال الَْمْعُروُف ِمْن فَْضِلَك  َهيَْهاَت ( َِ ََ بِِه الُْموَّح

َملْ ََ ِبٌه لَِما  َْ َال ُم
 دگار بنده مؤمن را واداررشناخت دقيق پرو حسن ظن به معبود و .»ِمْن بِّرَك َوِِْحَسانَِك 

اساس اين مبنا چنين انتظارى  استوار است بر چون مبنا محكم و ،بينديشد كند كه چنين مى
دهد و  همان كيف و لذت معمول مناجاتش را ادامه مى گزاف نيست مبنى توحيد است با

 نبندگاآنچه از معامله تو با موحدين شناخته شده همين بوده كه اين  ا!پروردگار :گويد ىم
همين را تقاضا  نى و به آتش نسوزانى فضل و احسان توموحد و يكتا پرست خود را عذاب نك

به تو را  كسانى كه ،موحدت نيست يبا بندگانات  شبيه معامله هميشگىخالف اين  ،كند مى
كسانى  اند، معبود و مشكل گشا و حاجت روايشان دانستهتو را  كسانى كهاند  يدهتيكتايى پرس

كسانى پيغمبر و اولياء و  اند، دراز نكرده كه هنگام نياز دست به جاى ديگرى جز بارگاه تو
كسانى كه در هر حال فقط دست نياز بسوى  اند، شريك ندانسته تو امامان و امامزادگان را با

ح و آستان و ضري بر وقو  اند، از طريق خودت شناختهتو را  كسانى كه اند، تو دراز كرده
و مستقيما دست نياز  اند، سطه نگرفتهرا بين تو و خودشان وسيله و وا هبارگاه و مرده و غير

عده و معامله بندگان موحد و يكتا پرست تويند وها  اين اند، بندگى به سوى تو دراز كرده
كنى پس انتظار ما هم همين است و چنين خواهى  را عذاب نمىها  اين گذشته تو اين است كه

 كرد.

» ِ�َِ َ
ْ
ََ بِِه مِ  فَِبال ُع لَْو َال َما َحَكْم ََ �ْ

َ
ََ بِِه ِمْن ِِْخالَِد أ َضيْ

يَك َوقَ َِ يِب َجاِح ِِ ْن َ�ْع
يَك  َِ ََ   ُمَعانِ ََعلْ
َ
َّها بَرْداً وََسالَماً  ل ُُ ّّاَر   .».....ا
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يقين  ،اين يقين و باور محكم و قاطع است و ،اين اوج و كمال حسن ظن به خداوند است
صد دارم كه اگر عدل و ر يعنى يقين صد د ،و يقين قاطع ،خودش باور با قاطعيت است

گرفتى كه دشمنان و  كه منكرانت را عذاب كنى و تصميم نمى،كرد قاضا نمىتحكمت تو 
معاندانت براى هميشه در دوزخ نگهدارى حتما آتش دوزخ را همچون آتش نمرود براى 

 واقعا كه اين بنده وارسته خداوند ارتباط عجيبى با ،كردى مى ابراهيم سرد و سالمت آور
احسان  ى از رحمت و فضل وبيشناخت عج ،عجيبى به ذات او دارد ش دارد حسن ظنمعبود

اگر تنبيه و سرزنش دشمنانت نبود براى بندگان مؤمن و  :گويد او دارد تا اين حد كه مى
به تو را  يعنى يك بنده مؤمن و موحد همين كه ،داشتى موحدت هرگز دوزخى نگه نمى

مهم توحيد است  ،ش هم از او سربزند قابل بخشش استپرستد كافى است اگر لغز يكتايى مى
هيچ  ،خدا را به يكتايى بپرستد معبودش را به يكتايى عبادت كند ،كه بنده يكتا پرست باشد

توحيد كامل اين است كه هر قربانى و  ،كسى را در هيچ صفت پروردگارش شريك نگرداند
 ،را فقط براى معبودش انجام دهد هر سجده و دعايى ،نذرى را فقط براى معبودش انجام دهد

كسى را در دعا و نذر  و  ،جز معبودش كسى را نخواند و ازكسى كمك و استعانت نجويد
جز با او راز و  ،بين او و خودش وسيله و واسطه نتراشد ،ندهد قربانى و پرستش شريك او قرار

جز آستان او  ،ريزدجز بارگاه او در هيچ بارگاه ديگرى اشك بندگى ن ،نياز و مناجات نكند
 ،جز در او از هيچ در ديگرى اميد نداشته باشد ،بر هيچ آستان ديگرى پيشانى بندگى نسايد

در هنگام  ،هيچ مخلوقى محبت كامل نداشته باشد جز او با ،جز ذات او از هيچ احدى نترسد
او از كسى  جز ،زبان نداشته باشد برزدر همه حال جز نام او ا ،نخواند بال و مصيبت جز او را

او از كسى دفع  جز ،جز او از كسى باران نخواهد ،از كسى فرزند نخواهد جز او ،شفا نخواهد
 ،دتجز او كسى را نپرس ،جز او از كسى استعانت نجويد ،مضرات و جلب منافع را نخواهد
دست نياز جز او به  ،را جز او براى كسى انجام ندهداش  نماز و عبادت و مرگ و زندگى

جز حرم او و  ،ى نكندياو به بارگاه ديگرى را غبار رو جز مسجد و بارگاه ،راز نكندجايى د
جز دين او  ،جز امر او هيچ امرى را واجب نداند ،رسول او هيچ جاى ديگرى را حرم نداند
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 ،و ديگر ضروريات بندگى را جز براى او انجام ندهد ،هيچ قانون ديگرى را اليق پيروى نداند
چنين بنده موحد و يكتا  ،هيچ عملى انجام ندهد ت رسول برزگوار او ز باروش و سنو ج

اگر وجود دشمنان و منكران خدا نبود  ،پرستى شايستگى دارد كه به گفته امير المؤمنين
 داشت كه نيازى نبود اما حالى كه دشمنان و منكرانش از روى ضد و نمى دوزخى هم برپا

تنبيه كند و هر طور كه عدل و را ها  آن ند بايدايست عناد در مقابل قدرت و عظمت او مى
است كه خود اى  بنده پس اين مناجات و راز و نياز ،را تنبيه كندها  آن كند حكمتش تقاضا مى

كند كه چگونه  د و لمس مىبين درياى بيكران رحمت او را مى ،بيند را غرق رحمت معبود مى
نيازى جز اين چه  بى كارساز و مشكل گشاىبنابراين از چنين معبود و اله و  ،كند فواره مى

گوئيم كه لطف و احسان و  سپاس مىتو را  سپاس و تنهاتو را  يا توان توقع داشت خدا مى
سرازير فرمودى و به ما توان و نيرو دادى كه اين لطف و احسان را  برما را حمتتركرم و 

 ،زند چگونه دارد موج مىمشاهده كنيم كه تو را  همتاى بى و اين رحمت و كرم ،لمس كنيم
توانستيم طورى كه حق  چقدر مهربانى و چقدر شايسته بندگى و پرستش اما كاش ما مى

و طورى  ،تعظيم كنيمتو را  بندگى كنيم و طورى كه حق تعظيم توستتو را  بندگى است
كاش  ،بپرستيمتو را  عبادت كنيم و طورى كه حق پرستش توستتو را  حق عبادت توست

كاش يك لحظه از  ،داشتيم م كاش شيطانى مكارى در پى نمىيداشت اى همراه نمى هنفس امار
كاش خوابى هم نبود  ،كرديم شديم يك نفس بدون ذكر و شكر تو سپرى نمى تو غافل نمى

تو را  داشتيم تا اينكه فقط كاش با هيچ مشغله ديگرى نياز نمى ،گرفتيم كه با تو بيشتر انس مى
 ردگار غرق در اميديم و آسمان و زمين را سرشار از رحمت توولى پرو ،پرستيديم مى
و بزرگوارتر از آنى كه  تر مهربان و تر پاك بنيم تو بينيم در و ديوار را رنگين به اميد تو مى مى

ساييده هاى  بندگان موحدت را در آتش بسوزانى كرم و لطف تو بيشتر از آن است كه پشانى
 ،ى مملو از محبت خود را در آتش دوزخ غوطه دهىها قلب ،ى تازه باذكرها زبان با سجده و

و اگر چنين كردى همه كاره تويى هر چه كنى عين عدالت  ،اين اميد و آرزوى ماست
بلكه كرم خواهى فرمود چون اگر به عدل بگيرى جاى ما  ،توست خالف عدل نخواهى كرد
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اما  ،اريم حق همان استاگر حساب بگيرى ما شايستگى دوزخ را د ،جز دوزخت نخواهد بود
جويى تا رحمت و  بهشت مظهر رحمت توست مظهر لطف و كرم توست و تو كه بهانه مى

 و ها خوبي و اى مظهر تمام !اى  معبود ما !اى مونس ما !كرمت را ظاهر كنى اى پروردگار ما

ْسمَ  لَِكنَّك «، ايسته تمام انواع پرستش كرم فرمااى ش و !ها زيباي
َ
َْ أ َس َّ ََ ْن َ�

َ
ََ أ قَْسْم

َ
اُ َك أ

َرفِِر�نَ 
ْ
َها ِمَن ال

َ ََ ّّاِس  ِمنَ   َ�ْم نِّة َو ا ِ
ْ
ينَ  ال َِ َ ِ�يَها الُْمَعانِ

ّْ َ ْن ُُ
َ
ْجَِعَ� َو أ

َ
ََ َجّل َ�نَاُ َك  وَ   أ نْ

َ
أ

 ََ لذا  ،پروردگارش از طريق اسماء و صفات مقدس آن ذات يگانه است ارتباط مؤمن با .»قُلْ
ى در آخر همه آيات يا اسماء و صفات اله يمارش كنيد عالوه از ذكر وت مىقرآن وقتى تال

 يكى از ،شود  ير ذكر مااز آيات معموال دوتا اسم يا صفت از صفات پروردگ هر مجموعه
پروردگارش  ى اين تكرار اسماء و صفات مقدس الهى اين است كه بنده مؤمن باها حكمت

اء و صفات معبود با او مأنوس گردد و صفات مختلف از طريق شنيدن و تكرار كردن اين اسم
بنابراين مؤمن با  ،دهد ى عظيم آن ذات يگانه را بشناسد و در ذهن و قلبش جا مىها قدرت و

كَ « :لهمعالى مرتبط است و انس دارد لذا جاسماء و صفات او ت ؤُ امَ تْ أَسْ سَ دَّ قَ بيانگر انس و  »تَ

 ،معبود يكتايش از طريق شناخت اسماء و صفات استارتباط قلبى وثيق امير المؤمنين به م
 ،ميكن نكته اشاره مى به چند ،نقش اسماء و صفات در عقيده مؤمن بسيار بارز و عميق است

 ،ل بهشت استايمان و يقين به آن سبب دخو ت خداوند باافحفظ و تكرار اسماء و ص

 »ةَ نَه جَ ـال َل خَ حواها دَ أن ِن هللا �سع و�سعون اسماً مَ «صحيح معروف است حديث 

ِ ﴿ دعا هستند ةدوم اينكه اسماء و صفات وسيل ،يلش در اول كتاب گذشتصتف ّ َِ ۡسَمآءُ ٱ ََ
َ
�ۡ 

ۖ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ  او] ها نام[ آن به پس. دارد نيك ىها نام خداوند و« .]١٨٠األعراف: [ ﴾بَِها
ها  آن سل هستندكه بنده مؤمن باو صفات اسباب تو ه اسماءكسوم اين .»بخوانيد] دعا[ به را

چهارم اينكه  ،كند نزد پروردگارش مقام و منزلت كسب مىها  آن جويد و بوسيله توسل مى
و غيره بنابراين توسل مكرر اميرالمؤمنين با اسماء و  ،تكرار اسماء و صفات بهترين ذكر است

كَ «صفات پروردگار يگانه در اول دعا و جمله  ؤُ امَ تْ أَسْ سَ دَّ قَ در اينجا ارتباط عميق حضرت  »تَ
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تك اسماء  ومؤمن كه خداوند متعال را با تك ،دهد را به اسماء و صفات پروردگار نشان مى
يعى است كه ايمان در قلبش راسخ است بنابراين نيازى به بو صفات مقدسش بشناسد ط

و بارگاه امروز اين همه درگاه  ،شود اصال توجهش به غير خدا معطوف نمى و ،ديگران ندارد
ح به اين دليل آباد و پررونق است كه مبنى ضعيف است در عقيده خلل يستانه و قبر و ضرو آ

اطهار مساجد آباد بود و  تو صحابه اخيار و اهل بي در عصر رسول بزرگوار  ،وجود دارد
سنگ مرمر و لوسترو آويز كار شده  معنايش اين نيست كه كاشى و ،آباد بود ،برستان خالىق

شود و آبادى امروز مساجد  خرابى گفته نمى ،اما اين خرابى ،از اين نظر خراب بود ،خيربود 
از  پر ،پر از نماز گذار بود منظور آبادى معنوى است مساجد ،شود ما هم آبادى گفته نمى

در طول بيست  ،از تهجد گذار بود از دعوتگر بود پر از ذكر كننده بود پر قرآن خوان بود پر
همه چيز بود اما  ،نه اينكه كار دنيا نبود شد نمي ك لحظه هم مسجد خالىي ساعت و چهار

اما امروز در جامعه ما قبرستان آباد است عالوه از مرمر و  ،شد و بركت داشت وقت تقسيم مى
هر وقت  ،از آدم است كاشى و طال و لوسترو آويز پرزرق و برق از نظر ظاهرى هم هميشه پر

گويا كعبه است  ها زيارت زند بعضى م سال برويد آدم موج مىموس روقت روز ه شب هر و
يكى مريض دارد يكى  ،ستاء ابقول بعضى جاهالن حج فقر ،از كعبه هم شلوغ تر است

بندد يكى  كند يكى قفل مى يكى خواب ديده يكى طواف مى ،هيكى نذر آورد ،مشكل دارد
شاستى بلند  رده باال وپايان يى هم سران و بزرگان و پيشوها مناسبت بندد به مى زنجير

و ماشاء اهللا اخيرا كه خاك جمع شده  ،گيرند هم زير پوشش مىها  كنند و رسانه خاكروبى مى
به چه كيفى  ،كنند زنند و به حاضران تقسيم مى سنجاق مىكنند و  آنجا را داخل پالستيك مى

 مام هشتم كه طبعا از طال وروى قبر ا كه آن بزرگواران براى  لحظه بويژه ،دارد چه اسالم نابى
سايند و مردم در  كشند و پيشانى مى نقره و زمرد و كاشى ساخته شده عاجزانه دست مى

واقعا كه عظمت  ،كنند چه كيفى دارد اين منظر را تماش مىها  سراسر جهان از طريق رسانه
ن افتخار بيند آنهم كسانى با اي ها مى آدم عكس خودش روى كاشى ،كند اسالم ناب تجلى مى

دهند و اسالم ناب  القراى اسالم به سراسر جهان هشدار مى ام يابند كه از منبر رسمى دست مى
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ديدن چنين حالت طبعيى است كه سران  به به واقعا كه جالب است با ،كنند را معرفى مى
ر ه دسته به زير لواى اسالم عزاداجهان اجازه مشرف شدن به اسالم ناب را بخواهند و دست

ى ها كاروان سال ادامه دارد گاهى طبعا اين زحمت و تالش براى ترويج اسالم در طول ،دآين
ادار به مناسبت سالگرد ارتحال بعضى رهبران كه عنقريب حرم مطهر شان از حرم امامان و عز

كنند  امامزادگان هم رونق بيشترى خواهد گرفت صدها كيلو متر راه پرمشقت را پياده طى مى
 ،يى سرشار از عشق به رهبرها دل و پالكاردهاى رنگارنگى بهمراه دارند با ها مپرچ و در حالى

از اشك شور عاشقانه تكبير گويان  و چشمانى پر ،سرشار از محبت به اسالم نابهايى  و سينه
توانند اشك خود  از شوق و اشتياق نمىها  شود بيچاره مصاحبه مىها  آن وقتى با ،در حركتند

ديگرى با  ين آرزوى يشان اين بوده كه يك بارتر بزرگ ،گويند و مى ،ترول كنندنرا ك
و براى يارى اسالم  ،به ميعادگاه برسانند و با رهبر تجديد پيمان كنند كاروان پياده خود را

واقعا انسان  .ساط دارند دريغ نكنندى رهبر فقيد از هر چه در بها آرمان ناب و پياده كردن
وقتى  ها كمونست الم ناب است بسيارى از مسيحيان و بودائيان وبينند عروج اس ،دكن كيف مى

كنند كه كاش غالم حلقه بگوش اسالم ناب  بينند آرزو مى اين عزت اسالم ناب را مى
از سوى  ،بگذاريم ،سربلندى است ،افتخار است ،اسالمى كه سراسر معنويت است ،بودند مى

 رخي شان شود،اگر قرار باشد نمره ب ،دنكش ىكنيد داد و فغان م ديگر وقتى به مساجد نگاه مى
 ساجد خواهد برد چون مساجدمو از همه آخرتر ها  سپس سينه ها زيارت باالتر را ةنمر
مصيبتى پيش  چون هر مشكل و ،نيازى هم به مسجد نباشد را دارد اصال شايد ين مشترىتر كم

اسمى كه داشته باشد مهم  سپس قبرستان عمومى حاال هر ،را بلدند ها زيارت آيد مردم راه
در بست  ها بهشت و غيره چون بقيه موافق باشند يا نباشند اين ،نيست بهشت زهرا بهشت رضا

 البته من موافق نيستم كه اسم ،رسد مىهاى  به بهشت بزرگ منتقل خواهند سپس نوبت حسينيه
ى حزن و غم و را حزُينيه گذاشته شود گرچه از نظر لغوى حزينيه درست است يعنى جاها  آن

 يحسينيه با اينكه از نظر لغو ،ثر نيستؤده اجتماعى و تأثير روانى خيلى ماما از نظر فاي ،اندوه
 ،اسم قديمش كه اصال مؤفق نيستم تكيه خانه خوب است بااش  روانى غلط است اما تأثير
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مردم وقت ديگر  رسد به مساجد اين در آخر نوبت مى ،اصل مقصود منافات دارد چون اين با
مشكالتشان برآورده شده هر كس هر حاجت و نيازى داشته با امام هشتم يا حضرت معصومه 
يا شاه عبدالعظيم يا پيرجماران يا امامزاده كاظم يا در نجف و كربال در ميان گذشته و جوابى 

البته اگر فرصتى  ،مسجد را باز كند خودش را گرفته ديگر نيازى به مسجد نمانده كه كسى درِ
دهد كه  مى ننشا لذا اگر آمارها ،نيست كه سرى هم به مسجد بزند و سيگارى بكشد بد شد

آن بيست در صدى هم كه  ،خوانند تعجب آور نيست بيش از هفتاد در صد مردم نماز نمى
پس  ،مشخص است ؟خوانند يا فرادى خوانند و جماعت مى مى خوانند در كجا مى

ٌِ خَ  ِ�َ وَ  رةٌ مساجَهَ َمِ « بيش بينى خيلى دقيقى است اين اسالم ناب و  »لَ من ا را
و شريعت محمدى صحبت از اسماء و  مكتب عصمت و طهارت و تشيع نوين و فقه پويا

اگر ايمان در دل راسخ  و ،گردد صفات بارى بود كه اگر در قلبى راسخ شود ايمان راسخ مى

ََ وَ «شود  اين و آن معطوف نمى شد توجه به ضريح و بارگاه و نْ
َ
ئاً  أ َِ ََ ُمبَْت

َجّل َ�َناُ َك قُلْ
 َ�َمْن َ َن ُمْؤِمناً َكَمْن َ َن فَاِسَاً َال ََْستَُوونَ 

َ
ََْعاِم ُمتََكّرماً أ ِ

ْ
ََ بِاإل

ْ
ّول ََ اين كلمات مدح و  »َوَ�

ر ترشح ايمان و يقين محكم و توحيد خالص است كه همواره انسان مؤمن را اثناى پروردگ
زبان مترجم  ،دزاندا نظير آن ذات بارى مى بى صفات مقدس و عظمت و به ياد خدا و اسماء

از زبان هم توحيد شنيده  ،آيد چون در دل توحيد است دل است آنچه در دل باشد به زبان مى
تراود در تنهايى در جمع درگاه دعا در هر حال فقط توحيد  شود در مناجات هم توحيد مى مى
زبانى كه از  ،تراود است زبانى كه از آن نداى غير اهللا مى معدن توحيد ،ود زيرا معدنارت مى

 زبانى كه از آن اهانت با خاندان و ياران و همسران پيامبر  ،تراود آن لعن و نفرين مى

ۡزَ�ُٰجهُ ﴿ تراود مى
َ
أ ّمَ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ََ

ُ
چنين زبانى مترجم قلبى است  ،مادر مؤمنانند .]٦األحزاب: [ ﴾أ

كند در كه  اين زبان حقايقى را منعكس مى ،حسد و عداوت است كه معدن شرك و كنيه و
تالش و كوشش و  در قلب سياه و دل زنگار گرفته صاحبش چنان نقش بسته است كه جز با

و  ،دانست كه قلب شرك آلود كاش اين بيچاره مسكين مى ،نيست يتوبه صادقانه زائل شدن
ى روى زمين پس از پيامبر ها انسان از كينه و عداوت آنهم نسبت به بهترين دل سياه پر
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جز اينكه اسباب بدبختى و بيچارگى را براى او فراهم كند و او را به عذاب  بزرگوار 
 ،دى پاك نخواهد رسانها انسان خداوند گرفتار كند و به دوزخ بكشاند هيچ ضررى به آن

ٓ َءاَمنُتم بِهِ َءامَ  فَإِنۡ ﴿ را الگو و نمونه قرار دادهها  آن كسانى كه خداوند ايمان ْ بِِمۡثِل َما  ۦُنوا
ْۖ ٱَ�َقِد  َا َتَد ايد، ايمان آورند، در  پس اگر به آنچه شما به آن ايمان آورده« .]١٣٧البقرة: [ ﴾َۡ

ولَّقۡد َِٖ�َ ﴿ كسانى كه خداوند از آنان راضى و خوشنود گرديده .»اند حقيقت راه يافته
ُ ٱ َٞ ٱَعِن  َّ ِ َبايِعُ  ُُۡمۡؤمِن ُُ  َۡ َۡت ِِ َُ ِ ٱونََك  ََة  مؤمنان از خداوند راستى به« .]١٨الفتح: [ ﴾ُّشَج

ُ ٱِّٖ�َ ﴿ .»شد خشنود كردند مى بيعت تو با درخت زير كه هنگامى ْ َ�ۡنُهۚ  َّ َُٖضوا ََ َ�ۡنُهۡم 
ّ�هُ  َٖ  َ ِِ َُِٰك َُِمۡن َخ يمان را در ها دل ما خواسته كه كسانى كه خداوند از .]٨البينة: [ ﴾٨ ۥََ

ِينَ ٱََ ﴿ باره آنان پاك داشته باشيم و برايشان دعاى آمرزش كنيم ُقوُُوَن  َّ َُ َجآُءَ ِمۢن َ�ۡعِدَِۡم 
ّ�َنا  َۡ ٱَٖ ِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِ ََ َا 

ِينَ ٱََ َّ  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ّ�َنآ  ۡ�ِ َٖ  ْ ِيَن َءاَمُنوا َّ ِ َۡعۡل ِ� َُلُو�َِنا ِغِ�ٗ ِل َۡ  ََ ََ
َٖءُ  ِّٖحيٌم ِِنَّك   ٞٞ ] انصار. [آمدند اينان از پس كه راست آنان] نيز[ و« .]١٠احلرش: [ ﴾١َ

. بيامرز گرفتند، پيشى ما از آوردن ايمان در كه را برادرانمان آن و را ما پروردگارا،: گويند مى
 تويى پروردگارا. مده قرار اند، آورده ايمان كه كسانى حق در اى كينه هيچ ما ىها دل در و

ِ ٱثَاِ�َ ﴿ اند اره يار وياور پيامبر بودهكسانى كه همو .»مهربانى بخشنده هك ۡٞ َما ِ�  ثۡشَ َُ  َۡ  ۡلَغاِٖ ٱِِ
بِهِ  ِۡ ُقوُل لَِ�ٰ َُ  َۡ َۡزۡن ِِّن  ۦِِ َُ َ ٱََ  َّ  ۖ  از[ بود تن دو از يكى كه حالى در« .]٤٠التوبة: [ ﴾َمَعَنا

 نگران: گفت مى خود يار به كه گاه آن ،بودند غار در كه هنگامى كردند، بيرونش]  مكه
 ند آنان را مادر مؤمنان خواندهكسانى كه خداو .»ماست با خداوند گمان بى .مباش

ۡزَ�ُٰجهُ ﴿
َ
أ ّمَ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ََ

ُ
دين خدا را باخونشان به  و كسانى پس از پيامبر  .]٦األحزاب: [ ﴾أ

و  ،داخلى دليرانه مقاومت كردند ى خارجى وها قدرت سراسر دنيا رساندند و در برابر تمام
تمام جهان را تسخير كردند و ايران و ايرانيان را از مجوسيت و آتش پرستى بدر آوردند آيا 

اين عابدان و اين  ،اين بزرگواران ،اين شجاعان اين قهرمانان اين فرهيخته گان ،اين دليران
دانشمندان و اين  المان واين حافظان و ع ،اين عدالت گستران ،تاننياين پاك ط ،زاهدان
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اولياى صادق خداوند شايسته آنند كه زبان كثيفى از قلب كثيفى كلمات زشت و پليد و 
اين است  ،اين است شريعت محمدى ب،اين است اسالم نا ؟كثيفى را نسبت به آ نان روا دارد

آيا أهل بيت  ،اين است تشيع و محبت آل بيت ،مكتب اهل بيت و مذهب عصمت و طهارت
آيا على و حسن و حسين و زين العابدين و باقر و صادق عليهم السالم چنين  ؟چنين بودند

 ،؟بود ين اولياى خداتر پاك ذكر و عبادت شان لعن و نفرين بر  بهترين وها  آن آيا ؟بودند
عرض كردم قبال كه گله ما از ابن سبا يهودى و سليم ابن قيس و ابان ابى تغلب و طوسى و 

باشد طبق برنامه حديث جعل ها  آن ،نقشه و برنامه داشتندها  آن سى نيست كهطبرسى و مجل
جران و حگله ما از مت ،فروختند رين مىفلعن و ن ،كردند گفتند توهين مى كردند دروغ مى مى

جاهالن و نا نخردان هم نست كه به لخبزار افتادند و طوطى وار هر چه شنيدند وخواندند نقل 
سوزد كه باكمال تأسف امروز دارد  دل ما به حال كسانى مى ،نداشتنددين پآن را  كردند و

اين قرن كتاب و اطالعات و انتشارات و كامپيوتر و انترنت بيايند بدون تحقيق و بدون در نظر 
ب به و حساب و دوزخ هر چرت و پرتى را به نام دين و اسالم ناه داشت خدا وآخرت و غير

كنند و  تر تر و ضعيف تر و متفرق بيچاره ز هم گسيخته راا ةخورد مردم دهند و امت بيچار
هفته وحدت كنفرانس وحدتى هم  ،گويند راست مىها  اين براى آنكه عده باور كنند كه

القراى اسالم جهت نشر  ناب امهاى  زحمات و برنامه اورند كه بروعده ب ،كنند مي برگذار
 عجبا: ،اسالم ناب و اتحاد امت اسالمى و مهر تأئيد بزنند

 بينم قمر مى دور اين چه شورى است كه در
 

 بيــنم مــى شــرو از فتنــه  همــه آفــاق پــر   
 

 چه وحدتى، چه دفاعى مقدس چه اتحادى،
 

ــى     ــرم و ب ــورباى گ ــذت از ش ــه ل ــك ب  نم
 

خواهيد اگر شما دلتان به وحدت  پرسد اگر واقعا شما اتحاد مى كسى هم از اين آقايان نمى
هاى  كتاب ضد وحدت در سراسر جهان چيست؟ آيا چاپ و نشر همه تحركات سوزد اين مى

 آيا سر ،كند مرتضى عسكرى به وحدت كمك مى و ،و تيجانى ،و شرف الدين ،امينى
 پرها  و جزوه ها كتاب آيا نشر ،م وحدت استيو على و غيره در جهت تحكها  ي پروانهها بال

 ،كنيد را مسخره مى ها مسلمان چرا ؟حريف در حج كمك به وحدت استتاز لعن و نفرين و 
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سوزد و براحتى دفاع از فلسطين دفاع از اسالم  حال مسلمانان فلسطين مىاگر واقعا دلتان به 
به نظر  ؟خوانيد ى روسيه را قضيه داخلى مىها كمونست است چرا قتل مسلمانان چچين بدست

ن طفل چچين است يا خو شما كفر روسيه كمونيستى از كفر امريكاى مسيحى خوشرنگ تر
يا اينكه بقول آقايى فخر روحانى يك سرى مسائل استراتژى  ،تر از خون طفل فلسطين ارزان

از ارمنستان مسيحى در برابر  اچر ،كنيد و اگر براستى از اسالم دفاع مى ؟مطرح است
و ها  و چرا شيعه و سنى آذربايحانى بوسيله موشك كنيد آذربايجان مسلمان حمايت مى

 برفرض اينكه تركيه ابرقدرت شد و ؟الم ناب و مكتب اهل بيت بشهادت برسنداسهاى  راكت
بخشد كه در كشتن مسلمانان آذرى با مسيحيان ارمنى  از ما جلو زد آيا اين مشروعيت مى

كسانى كه از اسالم ناب اند  چقدر بيچاره نبه به واقعا كه اسالم ناب اي ،؟كمك كنيم
ت از ام القراى اسالم ينيز حقيقت را در يابند و به تبعا ه آن آيا روزى خواهد شد ،محرومند

ى اين اسالم ها آرمان جهت نشر اسالم ناب و كمك به وحدت امت اسالم در جهت تقويت
 .؟ما همگام شوند فراكره اى با -استراتژى و اتحادى -سياسى 
نياى ل نشد حداقل دصضرر نكردند چون اگر چيز ديگرى حاها مقصر نيستند و خيلى  اين

كنند كه  كنند كه نه تنها از اسالم ناب چيزى حاصل نمى ضرر كسانى مى ،خوبى دارند
 صان دينى حق را بهخصآقايان به عنوان مت ينبه اميد اينكه اها  آن ،شود خرتشان خراب مىآ

كنند نه به  وى مىرو از آن پياند  بايست شناخته بنابراين اسالم را طورى كه مى ،گويند مىها  آن
ف از اينكه آقايان دانسته يا خو ،دارند يليام يدهند و نه هم دل د زحمت تحقيق مىخو

پيش به كار افتاده و نه تنها اسالم و  ها قرن مت طرح و برنامه اى هستند كه ازندانسته در خد
مكتب اهل بيت عليهم السالم نيست كه سراسر مخالف اسالم و مخالف مكتب اهل بيت 

اند  اهل بيت نه مشرك و اهل بدعت بوده اند، داشتهن ز رسول اهللا اهل بيت مكتبى ج ،است
نه در قبرستان براى شفا و طلب  واند  ساخته نه قبر و بارگاه و درگاه مى ،و نه مرده پرست

و نه توهين و كنيه و حسد را اند  كرده مىناهلبيت كسى را لعنت و نفرين  اند، رفته حاجت مى
خالى  اهل بيت نه جيب مردم را به نام خمس و كسب و كار اند، پنداشته و ايمان مىجز
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را بنام صيغه  اهل بيت نه زنا اند، شده مى و نه از مال بيت المال ارباب و حاجى آقااند  كرده مى
اهلبيت نه دروغ و  اند، داده و نه فتواى صيغه با دختر شيرخوار مىاند  دانسته و متعه حالل مى

ين تر پاك اهل بيت اند، بخشيده وغ را به نام تقيه مشروعيت مىنه در واند  نفاق بلد بوده
بيت با  اهل اند، اهلبيت اولياى خدا بوده اند، بوده ها انسان عابدترين و زاهدترينترين  صادق

دفاع ها  آن و ازاند  محبت داشتهها  آن و بااند  كرده محترمانه برخورد مى ياران پيامبر 
عقايد شان ريشه در قرآن داشته است  اند، گرفته ان را از قرآن مىاهل بيت دينش اند، كرده مى

خواهيم  پس ما اگر سعادت مى اند، هيچ دروغ و نيرنگ بلد نبوده اند، از خرافات بدور بوده
جوئيم بايد از مذهب حقيقى اهل بيت  خواهيم اگر خوشنودى خدا را مى اگر رستگارى مى

و اهل بيت را  ،گرفته از قرآن است پيروى كنيمهمگام و موافق و بلكه نشأت  ،كه همسو
 اند، خود را شريك خد ندانسته )نعوذ باهللا(هرگز ها  آن ،بندگان خدا بدانيم و نه شريكان او

هرگز بيش از بندگى مقام و منزلى براى خود ها  آن اند، هرگز ادعاى علم غيب نكردهها  آن
 اند، خلق اهللا را برده نگرفته اند، اركارى نكردهري اند، القاب بلند باال نپسنديده اند، نخواسته

پس  ،زندگى و اخالقشان قرآن است ،موهبشان سنت است ،مكتب اهل بيت توحيد است
ش گيرند از حقيق در پيت هد راي كنند با خواهند از اهل بيت پيروى مى كسانى واقعا مى

ى كه شنيدند به اهل بيت هر گفتار و كردار ،ه در اعتقادات بپرهيزدتقليدكور كورانه بويژ
شود بال فاصله به قرآن عرضه كنند اگر موافق بود به آن عمل كنند اگر  نسبت داده مى

اين عين فرموده امام صادق عليه السالم است) محال است كه ( ،مخالف بود به ديوار بزنند
با همه جعل كارى و دروغ پردازى هرگز  پس اين ،اهل بيت مخالف قرآن عمل كرده باشند

 .مكتب اهلبيت ساز گارنيست

 َ�َمْن َ َن ُمْؤِمناً َكَمْن َ َن فَاِسَاً َال ََْستَُوونَ «
َ
ََْعاِم ُمتََكّرماً أ ِ

ْ
ََ بِاإل

ْ
ّول ََ ئاً َوَ� َِ ََ ُمبْتَ

 »قُلْ
ما  ر كردى و اين همه نعمت تو بريرا برما سرازهايت  پرودگارا نعمت :فرمايد امير المؤمنين مى
از سوى  ها نعمت مهكه مستحق آن نبود براستى كه هن ماحسان توست و غاللطف و كرم و ا

َما﴿ پروردگار است م ِمِن ِ�ِۡعَمةٖ فَِمَن  ََ ُِ ِ ِۖ ٱب هر نعمت كه به شما « .]٥٣النحل: [ ﴾َّ
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 ج از بدن كه براى خدمت و استفاده ماچه در بدن چه خار ،»رسد از سوى خداست مى
 از آن دفترى است كه دراى  ذره است و هر دگارركرم پرو لطف وها  اين ست همه ها انسان

و اسماء و صفات او تعالى را  ،و ربوبيت ،و الوهيت ،و عظمت ،قدرت ،وحدانيت ،آن وجود
 .كند ثابت مى

 بـــرگ در ختـــان ســـبز در نظـــر هوشـــيار
 

 راهر ورقش دفتـرى اسـت معرفـت كردگـ     
 

 ﴾٨ َّعِيمِ ٱلُّن يَۡوَم�ِذ  َعِن  َٔ ُُّم لَتُۡ� ﴿ از ما سوال خواهد شد ها نعمت يك از اين و از هر
در جهت توحيد و يگانگى و  ها نعمت پس خوشا به سعادت كسانى كه از اين .]٨التكاثر: [

همچون آن را  ىها نعمت كنند و اين جهانى و استفاده مى اطاعت پروردگار شناخت و
 استفاده نكردن از ،هد همين استز ،بندند دل نمىها  آن به دانند و مسافرى رهگذر موقتى مى

آن را  اهميت موقتى دانستن و ارزش وآن را  زهد نيست وجود نعمت و استفاده از ها نعمت
آمد  همه غنائم و هداياى كه مى با اين  رسول گرامى  ،هد استزدر دل جاى ندادن اصل 

ردند آنهم با حداقل ك ت سرمايه نيندوختند فقط به اندازه نيازشان از آن استفاده مىقو هيچ

ِٖ�نَ ٱ ِِنّ ﴿ كه ،اسراف و تبذير نه با ،ممكن ْ ِِۡخَ�َٰن  ُُۡمَبِذِ � ٱَ�نُوٓا ِٞ َ�َن  ُّشَ�ِٰط ِ�ِهِ  ُّشۡيَ�ٰنُ ٱََ ََ ِ  ۦُ
 � ٖٗ ُفو  شيطان و هستند شيطان برادران تبذيركنندگان كه راستى به« .]٢٧اإلرساء: [ ﴾٢ََ

ْ ﴿ .»است ناسپاس را پروردگارش ُ�ُوا ْ ٱََ  ََ ُ�وا َ ْۚ ِِنّهُ  ۡۡ ََ ُُۡ�ِفُٓوا ُّ  ۥََ َٞ ٱََ ُ�ِ  ﴾٣ ُُۡمۡ�ِ�ِ
 را كنندگان اسراف خداوند گمان بى .مكنيد اسراف و بياشاميد و بخوريد« .]٣١األعراف: [

همه امكاناتى كه بدست  اميرالمؤمنين در زهد ضرب المثل است با اين .»ندارد دوست
در عوض به فكر بقيه بودن از فقراء و  ،انه و زاهدانه بودتصدقم زندگى ايشان بسيار ،آمد مى

اين زندگى زاهدن  ى كردن همواره نياز آنان را برآوردن از عالمات بارزترسپمستمندان سر
همچنين امام زين العابدين كه پس از وفات ايشان معلوم شد صد خانواده را ايشان تأمين  ،بود
امروز هم هستند بندگانى كه اين احساس  ،ست مانده بودندسرپر كرده كه پس از ايشان بى مى

شد كه چندين خانواده را اخيرا جوانى بيست و چند ساله وقتى به زندان افتاد معلوم  ،را دارند
امروز حساب بعضى  ،اين اسالم ناب است و اين مكتب اهل بيت است ،كرده مين مىأپنهانى ت
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امروز بعضى  ،خوريد ه ارقام سرسام آورى برمىزنيد ب مدعيان حب اهل بيت را وقتى سرمى
معامالت  ،ايان بودجه شان را از بودجه يك كشور بيشتر استمالى متعلق به آقهاى  سسهؤم

بين المللى بوسيله نمايندگان و عاشقان اهل هاى  بازارهاى برس و بعضى شركت ركه دكالنى 
هاى زهد و  كه از نمونهرضايى  امام ،كند گيرد انسان شيفته اسالم ناب مى بيت انجام مى

كتار زمين هشود و هزاران  الر بنام ايشان معامله مىخود بود امروز ميلياردها د رصتقشف در ع
چرخد  و امضاى ايشان مى مهر و باغ و چاه و پسته ليق و غيره متعلق به يتيم و بيوه و كارگر با

باور كند كه چگونه اين همه  تواند و در آمد ساالنه آن كه خود متولى محترم آن هم نمى
اگر بوى آن هم به مشام  ،كند معلوم نيست از كدام مسير تردد مى ،نعمت سرهم شده است
كه يك نمونه كوچكى است اينگونه اين  ،رسيد مشكلشان حل بود مستضعفين آن ديار مى

 ،نكند ! ماشاء اهللا زياد است خداوند سايه سر مخلصان بازارى اهل بيت را كمسسات خيريهؤم
همه نذورات و  ) به اضافه اينسرمايه بازار (كه خمس شريف نام گرفته بيست در صد
هرات ديگر كلى از بركت اسالم ناب و مكتب پرافتخار عصمت و طهارت اصدقات و جو

ى مخلصانه عزيزان و محبان اهل بيت هم كه ماشاء اهللا كلى در آمدى  اهاگرانت باز ،است
دهد و بعضى را  اينكه خداوند به بعضى مى ،ر خداوند بايدكردشك ،آفريند چشم حسود كور

خواهند از فيوضات اسالم ناب  كند حكمت خودش است اگر بقيه هم مى محروم مى
جانى توانست از اين يهمچنانكه آقاى ت ،ب اهل بيت شوندتوانند تابع مكت برخوردار شوند مى

خمس و بقيه وجوهات  ،ش از دفنپي ن شيرخوارگى تاصيغه از س ،ها برخوردار شود مزيت
چه لذت  ،خواهيد دنيا دو روز است ديگر چه مى ،آخر عمر منهاى زكات) هم كه تا( شرعيه

هم در همين دو چيزه  كيف دنيا ،ديگرى باقى مانده كه از احاطه اين دو نعمت خارج باشد
كبار الش و زحمت ادامه داشته باشد هرچند گاهى يچمنصب و حكومت هم كه اگر  ،است

 در اين ،هر كس از اندونزى تا آفريقا هر كس باما باشد »اسالنَّ  اهيُ أ«پس  ،رسد نوبت مى

 نيست فقط ايام محرم كمى بيدار خوابى و سرو زيادى الزم شريك است فرصت ها نعمت
و هرچه از ام القراى اسالم  ،ى ديگرها مناسبت سينه و بعضى وقتها هم به و صدا و زدن به سر
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و اصالح طلب  ،ست خاتمىمشكل امكانات ني ،خش كنيدپترجمه و آن را  رسد به شما مى
 جزوها  اين ،تواند بگيرد طلب و آزادى طلب اگر جلو بيايد اين كارها را نمى هكه هيچ سلط

هم بعضى شان موافق مثال خود آقاى پريزيدنت و رئيس ها  آن اصلى ماست كههاى  برنامه
اى كه از اصلى  اگر بقيه ،هيچگاه جرأت دخالت ندارند ،دمحترم مجلس كه نقش دوگانه دارن

آل  ،است و نتيجه اى نخواهد داشت هودبيهندارند حرفى هم بزنند حرفشان  خبرها  برنامه
 ،كنند كه اينقدر مسجد درست مى ها آن ،بگيرند توانند جلو ما را سعود و وهابيت هم كه نمى

م يتوانست مگر ما ،كنند كنند و تبليغات مى ىو عليه ما كتاب چاپ م ،كنند و قرآن چاپ مى
هاى  اين هفتهايم  خواهند ثابت كنند كه ما كارى كرده و اصال چطور مى .را بگيرمها  آن جلو

نقش وحدت آفرينى كه اسالم نماهاى ما در سراسر جهان  و ،ى وحدتها كنفرانس وحدت
كنيدكه در  شما چه فكر مى ،كنيم تواند شك كند كه ماكارى مى كنند مگر كسى مى بازى مى

همه  با اين ،ما را مثل اينكه خيلى ساده فكر كرده ايد ،كنيم ايام حج ما چطور فعاليت مى
هر سال چقدر كتاب و نوار ويديو  هتوانيد كه ما كنند شما  مى ايجاد مىها  موانعى كه سعودى

كتاب بردن  ويد كهشن مگر شما نمى ؟كنيم را چطور داخل مى ها كتاب اين ،كنيم تقسيم مى
همه كتاب را  گيرند پس اين ى مىها فرودگاه ى دعاى ما را درها كتاب ممنوع است حتى
د، ما را دست كم نگير ،خواهد خواهد فداكارى مى اين زحمت مى ؟كنيم چطور داخل مى

بعضى برادران اهل سنت بويژه  ،كنيد گيريم كه شما تعجب مى يك كسانى را به خدمت مى
نوشتند حتى مسائل  كردند عليه ما كتاب مى انيت در اول انقالب بلند پروازى مىاز قشر روح

 اما امروز ،دادند كرديم جوابى مى تى كه ما مطرح مىها شب كردند و شيعه سنى را مطرح مى
و به خدمت كشور و نظامشان اند  برده نفر از اين برادران به حقانيت مكتب اهل بيت پىها  ده

شما به عموم اهل سنت نگاه  ،دنكن ند و سخنرانى مىسينو به نفع ما مى اهللا حمدو ب اند، در آمده
ه ندازروحانى است كه از هر كس به ا اصال براى ما مهم نيست مهم اين قشرها  آن نكنيد

هر  هم از همه مساوى نيست از همه كسى يك جور نيست و انتظار ما ،گيريم مى توانش كار
نكته ضعف اخالقى  مثال بعضى از اين آقايان كه پيش ما ،گيريم مى كس به اندازه توانش كار
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ها در موسم حج شب و روز  بيچاره ،كنند دارند از خود شيعيان ما هم بيشتر به ما خدمت مى
بقدرى اطمينان بخش است كه خود ما هم شرمنده  هايشان و سخنرانى ،كنند دوند شكار مى مى
اما از ترس مردم شان اند  مخفيانه شيعه شدهها  اين شايد تعجب كنيد كه بعضى از ،شويم مى

حتما  ،حتى بعضى مدرك كتبى در جيب دارند كه شيعه هستند، كردن ندارند جرأت برمال
 ،سوادند اكثر بىها  اين گرچه ،را خوشحال خواهد كرد بايد هم خوشحال كند اين اخبار شما

يش پكنند  شناسيم كه منافقت مى ا مىبعضى ديگرهم با اينكه م اند، اما در جلو مردم روحانى
اين براى ما  ،دهند زنند و پيش مردمشان خود را خيلى قهرمان جلوه مى ما جورى حرف مى

جيان به نفع ما سخنرانى مهم نيست مهم اين است كه در جمع مردم و بخصوص در جلو خار

براى اسالم ناب تبليغ كنيم دهيم كه  ما با اطمينان كامل به شما قول مى ،»اساالنَّ هيُّ أ«پس  ،كند

چون  ،شود و مكتب اهل بيت را به سراسر جهان برسانيم و هيچكس هم نتواند مانع ما
گيريم خيلى حساب شده است و اگر احيانا مخالفين وجود داشته  روشهايى كه در پيش مى

 ،داريم كه هيچكس متوجه نشود مى را از سرراه برها  آن باشد كه سنگ اندازى كند طورى
و مولوى  ،يا مولوى عبدالملك مالزاده در پاكستان ،يا احسان الهى ظهير ،مثال تصفيه حق نواز

طورى نبوده كه كسى متوجه شود يا تصفيه احمد مفتى  ،نورالدين در قريبى در تاجيكستان
داكتر احمد يا دو دكتر عبدالعزيز كاظمى و  ،سالتح خيائى ،زاده ناصر مسحانى و محمد ربيعى

ب اهللا حسين بر و عبدالحيى جعفرى و عبدالوهاب يبظفريان و فاورق فرسا و دو حكتر مد
فهمند ليكن مدرك دست كه نداديم  البته همه مى ،خوافى طورى نبوده كه كسى سردر بياورد

و مابه اين سادگى هم از اسالم ناب عقب نيشنى  ،شما مطمئن باشيد كه خط ادامه دارد
ج) هم دور نيست ايشان بزودى خواهند آمد و به حساب عظهور امام زمان ( ،نيمك نمى

توانيد بيشتر تبليغ كنيد بخصوص  به راه خود ادامه دهيد هر چه مى شما ،نواصب خواهند رسيد
 .موسم را غنيمت بشماريد

َ�َمن﴿
َ
َّ �َۡسَتوُ  أ َمن َ�َن فَاِسٗقاۚ  ََ ۡؤِمٗنا  ُِ  مؤمن كه كسى آيا« .]١٨السجدة: [ ﴾١ نَ ۥَ�َن 

 ،ايمان كجا و فسق كجا .»شوند نمى برابر] هرگز. [است فاسق كه است كسى مانند تاس
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 ،سنجش سنجش معنوى است ،ميزان در اينجا ميزان الهى است ،و فاسق كجا مؤمن كجا
لباس كهنه پاره سر وضع  شناخته با نااى  خانواده از ،ناخوان ،ناتوان ،فرض كنيم شخصى فقير
 ،نه قوم و قبيله دارد ،نه مدرك دارد ،نه تحصيل دارد ،ه سرمايه داردبهم ريخته نه منزل دارد ن

 در مجلسى وارد شود كسى در ،گذارد نه كسى به او احترام مى ،شناسد او را مى نه كسى
شود حتى از خودش آزادى ندارد  نمى بگذرد به او اعتنااى  عده شود از كنار جلوش بلند نمى

 ،شكل و قيافه خوبى هم ندارد ،فيد و جذاب هم نداردپوست س ،برده و غالم ديگران است
اما مؤمن است در دلش  ،كلفت است لبانش پائين افتاده استاش  رنگش سياه است بينى

جز او پيش  ،جويد از او كمك مى طپرستد فق خدا را مى طيكتا پرست است فق ،توحيد است
اى كسى نذر و قربانى جز او بر ،ترسد از كسى نمى جز او ،كند عرضه نمى يكسى پشان

 ،بالل حبشىاش  نمونه ،سايد جز او از كسى اميد ندارد پيش كسى پيشان نمى جز او ،كند نمى
وجود برده بودن و فقدان امكانات مادى و  و ديگران كه با  سلمان فارسى ،صهيب رومى

صداى كفش بالل  حتى جمال و كمال بشرى به جايى رسيدند كه رسول بزارگوار اسالم 
عرض  ؟دهى اى انجام مى چه عمل فوق العاده تو ،وى پرسند باللاز د ونش را در بهشت مى

  و عمر فاروق ،كنم ترك نمىرا م دو ركعت سنت وضوء گير كرد من هرگاه وضوء مى
 :بلند شد فرمود ارد شد حضرت عمر از جاقريش نشسته بودند و بالل و نسرابا  هنگامى كه

در نشسته  ابو سفيان سردار بزرگ قريش دمِ »سيدنا حبا بك يامر« خوش آمديد اى سرور ما

اين ايمان است كه  ،دنينش شود و باال مى اختيار سردار خطاب مى بود اما بالل حبشى برده بى
از نظر مالى  ،خصى از نظر قدرت به اوج رسيده استاز سوى ديگر ش ،برد انسان را باال مى

 ،خريدار دارد از نظر اجتماعى حرفش همه جا ،رود ين سرمايه دار جهان بشمار مىتر بزرگ
 ،ماشينش ،ساعتش ،كفشش ،لباسش ،همه را حيران كرده استاش  برق زندگىزرق و 

از نظر كماالت چندين هنر دارد  ،يش زبانزد عام و خاص استها باغ ،رشصق ،ساختمانش
خوش  ،خوش پوش ،خوش لباس ،از نظر جمال و زيبايى بسيار خوشقيافه ،چندين دكترا دارد

را دارد اما در دلش  ها زيباي ها و و كماالت و داراي ها خوبي و خالصه همه ،سليقه است
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 ،زند عظمت و محبت  غير خدا در دلش موج مى ،ايمان نيست و قلبش زنگار گرفته است
از نور توحيد  ،دلش تاريك است سياه است چركين است كثيف است زنگار گرفته است

 ،دلى كه ذكر خدا در آن نباشد مانند خانه خرابى است .ه استنبيگا ور خدااز ن ،ستاخالى 
با   روزى پيامبر .اندازه يك موش مرده اى هم ارزش ندارد يخصى در نزد خدا بهاشچنين 

از   پيامبر ،شتندشان گذ دو مرد از جلوي هده بودند كه باكمى فاصلايستا صحابه 
 شايسته اين: گفتند اصحاب  ،؟ره آن دو مرد چيستدر باها  آن اصحاب پرسيدند كه نظر

 بگويد، سخن اگر گردد، قبول كند شفاعت اگر شود، پذيرفته كند خواستگارى اگر كه است
: فرمودند  پيامبر گذشت، فقيرى مسلمان اينكه تا شدند، ساكت آنگاه شود، شنيده حرفش

 اگر شود، پذيرفته نيست تهشايس كند خواستگارى اگر: گفتند د؟گوئي مي چه اين باره در
 كه ندارد شايستگى بگويد سخن اگر و گردد، قبول شفاعتش كه نيست شايسته كند شفاعت

ا«: فرمودند  پيامبر شود، شنيده سخنش َِ رِْض ِمثَْل َه
َ
ا َخْ�ٌ ِمْن ِمْلِ  األ َِ  از زمين اگر« »َه

اولى كه ظاهرخوبى  :ر گفتندبه حكم ظاهها  آن .»است بهترها  آن همه از اين پرشود او امثال
 هر فقيرظاشود به اندازه مرد دومى كه  از امثال او وجهه اجتماعى دارد اگر زمين پر ،دارد

 .ش ندارندزاست و از نظر اجتماعى حيثيتى ندارد ار
دهد ميزان سنجش معنوى است كسى كه از  به انسان شخصيت مى پس ايمان است كه 

انسته خواهد شد كه حساب و مت زمانى دعرد قدر اين نمعنويت خالى است هيچ ارزشى ندا
اهل فسق و عصيان  اهل ايمان به خاطر ايمانشان وارد بهشت گردند و كتاب شروع شود و

َ�َمن﴿ شان راهى دوزخ گردند بخاطركفر و فسق و نافرمانى
َ
َّ  أ َمن َ�َن فَاِسٗقاۚ  ََ ۡؤِمٗنا  ُِ َ�َن 

كه مؤمن است كسى كه خدا را  كسى كه ايمان دارد كسى آيا .]١٨السجدة: [ ﴾١ نَ ۥ�َۡسَتوُ 
دا غافل است هرگز ست از خابيگانه  از خدا ،شناسد مانند كسى است دشمن خدا است مى

 ،سور آمريكايىيپرف ،نىپنيست كه اصال مهندس ژا نه برابر ،ين جهان مادىبرابر نيست در
پيشه آلمانى رقاصه اسرائيلى  رنويس فرانسوى هن يتكمسين ايطاليائى رما ،شناس روسىكار
ساز هندى و حتى مستشرقين و اسالم شناسان غربى جوامع مسلمان را جزو انسان  فلم
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شايد  ،درست باشدها  اين شمارند و حاضر نيستند فرصت دهند و فكر كنند كه شايد كار نمى
ر كار مدعى هستند بهشت و دوزخى دها  اين شايد همينطور كه ،درست باشدها  اين عقيده
جهانى ديگرى وجود داشته باشد كه پول رائج آن ايمان  ،حساب و كتابى دركار باشد ،باشد

، صورت مشكل چه ندر آ ،و معيار سنجش در آنجا معنويت است ،و عمل صالح است
ضررى ها  آن ولىايم  اگر چيزى نبود كه هيچ ما دستاورد مادى بيشترى داشته ،خواهد شد

؟ در آنصورت ما چه كار درست باشد چهها  آن ادعا و عقيده و اما اگر حرف اند، نكرده
اما  ،الى را فرض كنند و اين احتمال را بگذرانديعاقل باشند بايد اين جا خها  آن اگر ،كنيم

ن روند سرعت بيشترى گرفته شته ايكه عاقالنه بينديشند نسبت به گذ ظاهرا كم هستند كسانى
و اميدواريم كه خداوند  دعاگو آورند ما اسالم روى مى  تعداد بيشترى دارند بهاهللاو بحمد

شود البته اين نكته را اضافه كنيم  را هدايت كند كه از خزائن او چيزى كم نمى ها انسان همه
ايمان بياورد حتما از بعضى ما مسلمانان تنبل جلو اگر كسى از اين صاحبان استعداد كه 

تكرار  پس امير المؤمنين در اينجا با يفِ عِ الضَّ  نِ ؤمِ مُ ـال نَ مِّ  ريٌ خَ  ُّ وِ القَ  نُ ؤمِ مُ ـالخواهد زد كه 

د كه مؤمن هرگز قابل مقايسه با كافر نيست كن ه مىراايمان و مؤمن اش تبه اهمياين آيه 
پس اى پروردگارا من مؤمنم به ذات يگانه تو  ،موحد هرگز قابل مقايسه با مشرك نيست

ه من لطف و احسان كنى و در جلو بندگان كافر و فاسقت ايمان دارم لذا از تو اميدوارم كه ب
 .شرك و توحيد است ةو ايمان جدا از مسئلكفر  ةنشود كه مسئلفراموش  ،شرمسار نگردانى

شود فقط  ايمان مى وقتى صحبت كفر و ،ايمان در برابر كفر است اما توحيد در برابر شرك
 اما شرك در داخل ،مراد است امبر شريعت پي فسق بمعنى انكار وجود خداوند و يا كفر و

آيد يعنى ممكن است كسى كامال به وجود خداوند معتقد باشد و حتى  د مىدائره اسالم پدي
م هاين  ،ى را نيز با او شريك بداندبه نوعى او را بپرستد اما در ضمن كسانى يا چيزهاى ديگر

خداوند را ها  آن هگرچكفر نداشت  تفصيل دارد مثال شرك مشركين اما فاصله چندانى با

لَ�ِن﴿ ربوبيت او كامال اعتراف داشتندشناختند و به  مى َُهم ّمۡن َخلََق  ََ َۡ
َ
�َض ٱََ  ُّسَ�َٰ�ٰتِ ٱَس�

َ
�ۡ 

ۚ ٱَ�َُقولُّن  ُ و زمين را آفريده است،  ها آسمان و اگر از آنان بپرسى چه كسى« .]٢٥لقامن: [ ﴾َّ
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َۡ  َُۡل ﴿ .»قطعا گويند: خداوند م ِمَِن َمن يَ ُِ �ِض ٱََ  ُّسَمآءِ ٱزَُُ
َ
ۡملُِك  ۡ� َُ ّمن 

َ
ََ ٱََ  ُّسۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰ

َ
�ۡ 

ّ ٱَََمن ُ�َُِۡج  ََ ُ�ۡخَُِج  َُۡمِيِِت ٱِمَن  ۡل ِِ ٱِمَن  َُۡمِيَِت ٱََ ََ َُ  ۡل ِ ۚ ٱَََمن يَُدبِ ََ ِۡ
َ
ۚ ٱفََسَيُقوُُوَن  ۡ� ُ َ�ُقۡل  َّ

فََ� َ�ّتُقوَن 
َ
دهد يا  كسى از آسمان و زمين به شما روزى مى بگو: چه .]٣١يونس: [ ﴾٣أ

آورد و  كيست كه حاكم بر گوش و ديدگان است؟ و كيست كه زنده را از مرده بيرون مى
كند؟ خواهند گفت:  ] را تدبير مى آورد؟ و كيست كه كار [هستى مرده را از زنده بيرون مى

 اشتند او را خالق و متصرفقبول درا يعنى خداوند  .»كنيد؟ خدا. پس بگو: آيا پروا نمى

ََ  �ََا﴿ ،دانستند مى هدانستند حتى حافظ و نجات دهند مى لَلِ ٱَغِشَيُهم ّمۡوٞج  َّ ْ  ل َ ٱَدَعُوا َّ 
 ُ�َ َٞ ّٮُٰهۡم َِِ�  ِ�ِينَ ٱُ�ۡلِِص ََ ِ ٱفَلَّما  ُد � ۡلَ�ِ َۡ َما َ�ۡ ََ ّ خَ فَِمۡنُهم ّمۡقَتِصٞدۚ  ُُ  َّ ُفوٖٖ َ�ٰتَِنآ ِِ ََ ّتاٖٖ 

 كه حالى در -را خداوند گيرد فرو را آنان وار بان سايه موجى چون و« .]٣٢لقامن: [ ﴾٣
 خشكى به رساندن با را آنان چون پس. خوانند مى -اند گردانده خالص او براى را عبادت
 را ام آيات ناسپاس غدار جز كس هيچ و. است رو ميانه آنان از]  برخى[ گاه آن بخشد، رهايى

َما﴿ خواندند كردند نماز مى كردند حج مى به همين دليل طواف مى. »كند نمى انكار َ�َن  ََ
ۚ  ۡ�َۡيِت ٱَصَ�ُ�ُهۡم ِعنَد  تَۡصِديَٗة ََ َّ ُمَ�ٗٓء  ] جز  و نمازشان نزد خانه [كعبه« .]٣٥األنفال: [ ﴾ِِ

الصانه براى خدا گفتند اما اين عبادت را خ لبيك مى .»بانگ بر آوردن و كف زدن نيست
 تصش انشان را در داخل خانه كبعه قرار داده بودند سصيدوتبگفتند حتى  مى ،دادند انجام نمى

پس تا اينجا كه مشكلى نداشتند هم خدا را قبول داشتند  ،ت در داخل بيت اهللا قرار گرفته بودب
نزديكى به خدا  يشان را وسيلهها بت اينها  آن مشكل اينجا بود كه ،پرستيدند هم او را مى

ِ�ُونَآ ﴿ كنند را به خدا نزديك مىها  آن ن بتانيدانستند و مدعى بودند ا مى َِ َّ ِ�َُق ۡم ِِ َُ َما َ�ۡعُبُد
ِ ٱَِِ�  َّ  ٰ ََ وسيله ها  اين مقصود بالذات نيست ها بت اين پرستش ما رايعنى  .]٣الزمر: [ ﴾ُزلۡ

 ممكن است سؤال پيدا شود كه چرا ،كنند هستند واسطه هستند كه ما را به خدا نزديك مى
 در واقع اينها  آن سؤال به جايى است ؟ندجانى را وسيله گرفته بود ى بىها سنگ ها آن

 يا هر جنس ديگرى كه ساخته بودند ها چوب يا ها سنگ دانستند اين را وسيله نمى ها سنگ
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يادگار بودند از بندگان نيك و صالحى كه قبال  :ستر بگوئيمو نشانه بودند يا در عالمتها  اين
محبت فوق العاده مردم با آنان كم  ،پرستيدند خداوند را به يكتايى مىاند  در دنيا وجود داشته

اوليايى خدا فراموش نشوند بنام آنان  شود كه به خاطر اينكه اين بزرگان و باعث مى
البته اين طرح  ،بگذارندها  اولياى خدا را بر آن مجسمه و و نام آن بزرگان بسازندهاى  جسمهم

بيند در  تاريخ بت پرستى را اگر شما مطالعه كنيد مى ،فق از كار در آمدو مؤ از شيطان بود
كه بعدها اين كلمه بت ( ،ت خدا پرستى مقصود بوده استبت پرستى مقصود نبوده اس اصل

شايد تعجب  ،شده است له نزديكى به خدا پنداشته مىيرفت) وساين همه مورد نفرت قرار گ
در يكى از كشورها منزل دوستى براى ناهار  مد،ش آكنيد يك خاطره براى خودم شخصا پي

همسايه هندويش را  مستم پيشنهاد كرد كه اگر راضى باشدعوت بودم قبل از صرف ناهار دو
 كمال ميل پذيرفتم و چند با ،شته باشيمهم صحبت دا هم براى ناهار دعوت كند تا اينكه با

 :شوخى وارد شدم و گفتم دقيقه بعد مرد پنجاه و چند ساله اى وارد شد من از همان اول از درِ
چون اين گوشت گاو است كه دارى  ،مثل اينكه به هندو بودنت خيلى هم پايبند نيستى

خالصه پس از  ،ى شماها مسلمان مثل خيلى :زيركى و حاضر جوابى گفت خورى با مى
روم  من مى :از او خواستم كه مرا به چگونگى عبادت هندوها مطلع كند گفت صرف ناهار

حاليكه  رش دگبزر رتيم و وارد منزل شديم همسر و دختشما ربع ساعت ديگر بيائيد رف ،منزل
رد مايى كنها راه قتاابه يكى از  ارآنگاه ما  ،لباس زرد پوشيده بودند به ما خوش آمد گفتند

قبل از همه عكس بزرگى كه شباهت به صاحب خانه  ،مخصوص عبادتشان بود قكه گويا اتا
نگاه  خنديد و با ؟اين چگونه عكسى است :گفتم ،داشت توجه مرا به خود جلب كرد

ديده بودم نزديك بود كه  دوره هم ،من رفته بودم توى اين خط :پرمعنايى به همسرش گفت
ندارم طالق  ا اين جانم تهديد كرد كه اگر از اين كار دست برشوم ام )روحانى هندومرتاز (

سپس در  .شنى كردمخواهد گرفت سعى كردم قانعش كنم قبول نكرد سرانجام عقب ني
بارتفاع سى سانتيمتر و طول هفتاد سانتى و عرض يك متر  باى از اتاق ميزى بقري گوشه

تا بت كوچك گذاشته  سه و رگذاشته شده بود روى ميز مقدارى پهن گاو و كمى رنگ با
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تناسل زن بود كه  ةلآتناسل مرد و ديگرى   ةلآ ها بت خيلى ببخشيد يكى از اين ،شده بود
 :ول كردم و گفتمرغالبا از نوعى آهن ساخته شده بود با اينكه خنده ام گرفته بود خودم را كنت

ى باالتر به ديوار وقت اند، لذا شايسته پرستش ،منشأ وجود بشريتندها  اين گفت ؟منظور چيست
شود  )) خوانده مىزيبا كه خيلى قشنگ لفظ جالله ((اهللا آويزى بسيار منقش منگاه كردم ديد

پس شما كدام يكى را  :گفتم ،اين همه چيز است :گفت ؟اين چيست :آويزان است گفتم
ز اين اصل همين است و بقيه براى تعظيم و اطاعت ا :گفت ؟ها را پرستيد اينرا يا پاينى مى

عرض  .چنين نوشته است در كتاب ما :گفت ؟گوئيد اين مطالب را از كجا مى :گفتم ،است
هم  كردم كه هيچگاه بت پرستى مقصود نبوده است هميشه وسيله بوده است حتى هندو مى

مالحظه فرموديد كه اصال بت پرستى به گمان آنان در  ،بنابراين .وجود خدا را قبول دارد
جيب است كه امروز متأسفانه و بسيار ع ،ست وسيله نزديكى به خدا استخدمت خدا پرستى ا

عضى ببه زبان  چه عزيزش درج همه كرد در كتابآن را  دالل مشركين خداوندتسعين ا
ه و مخلصانه عينا همان كلمات و استدالل مشركين را تكرار نقادمانان افتاده و خيلى صامسل

َّ ﴿ كنند كه مى ۡم ِِ َُ ُِ�ونَآ َِِ� َما َ�ۡعُبُد َِ ِ ٱِ�َُق َّ  ٰ ََ نزديك  اما را به خدها  اين .]٣الزمر: [ ﴾ُزلۡ
براى ما شفاعت نيك خدايند نزد خداوند  نبندگاها  اين ،رو نداريم آبرو نداريم كنند ما مى
اينكه به تازگى وقتى ديدند كه مردم  تر خطرناك .اين نتيجه دورى از قرآن است ،كنند مى

اند  ترجمه و تفسير قرآن كرده آورند و شروع به خواندن قرآن و آن روى مىدارند به قر
ى قرآن بخشى را به مفاهيم قرآن ها كالس بالفاصله دام ديگرى گذاشتند ضمن تشويق

اند و تخصيص دادند تا اينكه پيشاپيش قبل از اينكه كسى چنين آياتى را به دقت بخو
تواند  ود كنند كه ترجمه و تفسير قرآن با هركس نمىزد به او وانمرا از قرآن بيامواش  عقيده

كنند كه مترجم و بازگو  لذا مطالبى را انتخاب و تلقين مى ،بفهمد بايد پيش ما ياد بگيرد
كنند و خورد  آنان باشد و آيات ديگرى را مثل اين آيه تفسير غلط مىهاى  خواسته ةكنند

يا در باره اهل بيت و امام زمان نازل و بخش ديگرى از آيات را هم كه گو ،دهند مردم مى
 كنند از امت شكايت مى كنند با اين همه در روز قيامت پيامبر  معرفى مىها  آن شده به
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َُّسوُل ٱ ََََاَل ﴿ ِ ِِّن ََۡوِ�  ُ ِٞ ََ ٰ ْ ٱَ� َا َُذ ََۡءانَ ٱَ�َٰذا  َّ �  لُۡق ٖٗ ۡهُجو  رسول و« .]٣٠الفرقان: [ ﴾٣َِ
له در حاليكه قرآن وسي .»كردند رها را قرآن اين من قوم كه احقّ پروردگارا،: گويد] خدا[

ََۡءانَ ٱَ�َٰذا  ِِنّ ﴿ هدايت است َۡوَمُ  ۡلُق
َ
ِِ ِ�َ أ ۡهِدي ُِّل  راهى به قرآن اين« .]٩اإلرساء: [ ﴾َُ

 متأسفانه امروز خواندن قرآن و مسابقات قرآن بيشتر .»است استوارتر آن كه كند مى هدايت
چگونه ممكن است كه همه  ،شود مى ازه دورى از قرآن و نور قرآن بيشترشود بهمان اند مى

اشكال در توجيهات غلط  ؟چيست راشكال د ،شوند مردم قرآن بخوانند و همه از قرآن دور
اشكال در تحريف معنوى قرآن است  ،اشكال در تاويالت فاسد خالف قرآن است ،است

اينكه قرآن را از  ،از آن كم شوداى  آيه ضافه وبه آن ااى  آيه تحريف قرآن تنها اين نيست كه
وجود ندارد كه اى  شبه ك وهيچ ش ،مسير اصلى است منحرف كنند نيز تحريف قرآن است

شود  قرآن كتاب هدايت است و كسى كه قرآن را به نيت هدايت بخواند حتما هدايت مى
ينكه قرآن نيست شما آزمايش اكنيم  بشرطيكه قرآن بخواند نه آنچه بنده و امثال بنده امالء مى

ه بار بخوانيد ترجمه اى كه تو پرانتزى هم س ر را دوترجمه بدون تفسي كنيد يك قرآن با
و آنگاه نتيجه را ببنيد مغري با هر ترجمه ديگرى  ،انصارى ،رشاهىينداشته باشد ترجمه خ

لَ ﴿ ،مده استآ قرآن آسان است و براى پند گرفتن ،شكار استآاصال واضح و  نَا ََ َقۡد �َّ�ۡ
ََۡءانَ ٱ َِ َ�َهۡل ِمن ّمّدََِٖ  ۡلُق

َۡ ِ َِ ِ  آسان پندپذيرى براى را قرآن راستى به و« .]١٧القمر: [ ﴾١ُ
ى ها دل هيم كه نور قرآن را درواخ مى خدايا از تو .»هست؟ پندپذيرى آيا پس ايم، گردانده

ا را هرگز از مه مانشان دهى و ت كنى و راه قرآن بيابه قرآن هد ارما  و ،ما داخل بگردانى

َُ  ّسَ ن فَ مَ « :فرمودند مين. رسول گرامى آقرآن دور نگردانى    هِ أيِ رَ بِ  رآنَ ال
 هُ ََ َعَ أ مَ َوه بَ تَ ليَ فَ

بشمول  -ر پبامبر و صحابهبدون استناد به تفسي –كسى كه قرآن را از پيش خود  »ارِ اَّه  نَ مِ 
چون قرآن كالم و معجزه  ،وزخ آماده ببيندتفسير كند بايد جايگاهش را در د  –اهل بيت

شاگردان حضرت  بعد از رسول گرامىاند  الهى است و بهترين كسانى كه قرآن را فهميده
د بالمأثور باشد يعنى با فهم و بنابراين تفسير باي اند، هستند كه فرمايشات ايشان را نقل كرده

و  رسول اهللا شينبر فهم و بوم هر تفسيرى كه مبنى س ار نقل شده از قرون اول تاثآ
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سند درست و آنهم با  ،اهل بيت نباشد تفسير نيست شاگردان رشيد ايشان اعم از صحابه و
ثابت شده نه اينكه فقط با ادعاء چون خيلى از روايات حتى در تفسير قرآن در همان قرون 

رآن وجود ر قديگرى نيز براى فهم تفسيهاى  لذا معيار ،اوليه جعل گرديده و نقل شده است
 :كنند خصص تفسير را بر چهار گونه تقسيم مىدارد بنابراين علماء مت

تفسير قرآن بوسيله  -3تفسير قرآن بوسيله سنت صحيح  -2قرآن  -1 :تفسير قرآن بوسيله
  .فسير قرآن بوسيله شاگردان آنان (تابعين)ت -4اعم از صحابه  شاگردان رسول اهللا 

اصول اعتقادى ثابت شده در قرآن كريم مخالف باشد  هر تفسيرى كه با ،نيابنابر
مثال اگر روايتى در تفسير فالن آيه آمد  ،تواند تفسير قرار گيرد حتى اگر سند داشته باشد نمى

را از غير  ن خود قرآن علم غيبونيست چ يكه علم غيب را براى غير اهللا ثابت كرد پذيرفتن
تواند مسير آيات قرآن را  حديث و روايتى نمىكند پس هيچ  نفى مى از پيامبر  ياهللا حت

شخصى بنام مهدى در زمان نزول  يا مثال ،ثابت كنداى  بنده براى علم غيب را و ف كنديحرت

ِ ٱ بَقِّيُت ﴿ ثابت كند كه تواند قرآن وجود نداشته هيچ روايتى نمى مۡ  َّ ُِ  .]٨٦هود:[ ﴾َخۡ�ٞ لّ
يا اينكه خداوند اختيار بهشت و دوزخ و  ،دمنظور مهدى است هر چند كه سندش قوى باش

ه هيچ كسى نسپرده است و چنين احتمالى مخالف قدرت و بدر هيچ جاى قرآن آن را  تقسيم
تواند كسى را قسيم جنت و نار معرفى كند حتى اگر  تصرف خداوند است هيچ روايتى نمى

تبليغ دين است هيچ روايتى  مائده) در باره 67ا اصطالح تبليغ (بد يا مثال آيه سند داشته باش
تفسير كند زيرا اين مخالف مقصود قرآن و آيات  به تبليغ واليت على آن را  تواند نمى

ا اصطالح تطهير كه عام است و مصداق اولش امهات المؤمنين بيا آيه  ،ديگر قرآن است
م خداست قرآن كال ،ر از اهل بيت خاص بگرداندنفج نبه پآن را  تواند است هيچ روايتى نمى

هش و هوس خودش تفسيركند و إال طبق حديث مذكور اطبق خوآن را  تواند هر كسى نمى

َ�َمن﴿ به آن است صحبت از آيه ،جايگاهش را در دوزخ آماده كرده است
َ
ۡؤِمٗنا  أ ُِ َ�َن 

َّ �َۡسَتوُ  َمن َ�َن فَاِسٗقاۚ  به  بود كه حضرت امير المؤمنين در دعايش .]١٨السجدة: [ ﴾١ نَ ۥََ

َرِة الِّت  ِِلَِ� «فرمايد:  در ادامه دعا مى نآن استدالل كرده است ايشا َْ َُ
ْ
لَُك بِال

َ
ْسأ
َ
ي فَأ َِ  وََسيّ
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ْجَر�ْتََهاوَ  قَرتها
َ
ََ َمْن َعلَيِْه أ لَبْ َْ ِضّيِة الِّت َحتَْمتََها وََحَكْمتََها َو ََ

ْ
نْ  �ِال

َ
هِ  أ ِِ َ�َهَب ِل ِف َه

هِ  ِِ ْذنَبْتُهُ  اللّيْلَِة َوِ� َه
َ
 َذنْبم أ

ّ ُُ ْجَرْمتُُه َو
َ
ّ ُجْرمم أ ُُ  َجْهلم وَ   الّساَعِة 

ّ ُُ ْرتُُه َو َ ِْ
َ
 قَِبي م أ

ّ ُُ

ْظَهْرتُهُ 
َ
ْو أ
َ
ْخَفيْتُُه أ

َ
ْعلَنْتُُه أ

َ
ْو أ
َ
ِ وَ   َعِملْتُُه َكتَْمتُُه أ

ّ
َرتِِبَ� ال

ْ
ِكَراَم ال

ْ
َمْرَت بِِْْ�بَاتَِها ال

َ
 َس ّئَةم أ

ّ يَن ُُ
ِِ َما يَُ�وُن ِمّ�  ْف َْ ِبِ تَُه

ْ ّْ ّ ِمْن وَ   َو ََ الّرِ�يَب َعَ نْ
َ
ََ أ َِ َو ُكنْ ّ َمَع َجَواِر ُهوداً َعَ ُْ  َْ َجَعلْتَُه

 َْ  و ،اعتراف به جرم و گناه ،كلمات ايمان پرور امير المؤمنين همچنان ادامه دارد »....َوَرائِِه
 و ،تراف به جهل و نادانى هر چند كه از روى تواضع استارتكاب كارها زشت و قبيح و اع

زگار خداوند هست و بايد باشد الزم نيست كه كسى مرتكب ياين حال هر بنده مؤمن و پره
شود تا چنين توبه و زارى كند و اقرار و اعتراف نمايد همچنان كه گذشت  گناه كبيره اى مى

نى نيست براى چنين ستثاز آن م مكروهات نيز كه هيچ بشرىترك مستحبات و ارتكاب 
و اگر هيچ نباشد اظهار چنين كلمات  ،شود بندگان مؤمن و اولياى صادقى گناه محسوب مى

ايمان افروزى ادعاهاى كاذب و غلو و افراطهاى دور از واقعيت پيروان دروغين اهل بيت و 
اگر  ،دارد فكر وامىل و تأمدهد و آنان را بيشتر به ت مى محبان كاذب خاندان نبوت را به ياد

از دانش و علم بويى برده باشد و اگر دلش به حال خودش و  عقل و خرد داشته باشد و
از مخلوق داشته باشد  اگر هواى نفس و فريب  رمترس خدا و شاى  ذره بسوزد اگراش  آينده

و  ديدن و شنيدن و درك كردن چنين حقايقى دست از ضد او مسلط نباشد بايد با شيطان بر
كاذب را هاى  همچنانكه در انظار تمامى خلق اهللا اين ادعا ناد بردارد و صادقانه توبه كند وع

شهامت و دليرى به  دليل تراشيده و فلسفه بافته مردانه و شجاعانه باها  آن نشر كرده و براى
اى  ،اى خلق خدا ،عالن بنويسد و برمال اعالن كند كهإلاخطاى خودش اعتراف كند و على 

اى كسانى تاكنون اشتباه به شما گفته ام اكنون حقيقت برايم آشكار شده از شما  ،ن خدابندگا
در صورتى كه طرف  نيا و ،توبه كنيد ست برداريد وداز اين ديدگاه غلط  ،خواهم پوزش مى

اگر شخصى عادى غير متخصص بازگشت و توبه كرد همين كافى  و ،عالم و مبلغ بوده باشد
جزانه اخداى بزرگ و منان ع ما از ،كند و ديگر به دنبال باطل نروداست كه از حق پيروى 

را به راه راست هدايت كند كه هدف از نوشتن و گفتن هم  ها انسان مسئلت درايم كه همه
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اگر بشنويم كه كسى حق را پذيرفته و باطل را رها كرده جايى بسى سعادت  ،همين است
داده و چه نادانسته در هرحالى رستگارى در همين  چه فرد دانسته به راه باطل ادامه مى ،است

هر لحظه كه باطل را  كند و شناخت از آن پيروى كه حق رااى  لحظه است كه انسان هر
جز  اند، هم هدايت شده از شكم مادر پائين نيامده ها انسان همه ،رها كندآن را  تشخيص داد

 اند، ش خودشان حق را شناختهتال عقل و منطق و عموما با ها انسان بقيه ‡پيامبران 
مردم در چه   بخصوص در جوامعى كه حق حاكم و غالب نيست مگر هنگام بعثت پيامبر

امروز در جوامع غربى و غير مسلمان مردم در  و ،از آن پيروى كردند شناختند و سنى حق را
خودش  كنند و همين ارزش دارد كه انسان با تحقيق شناسند و پيروى مى چه سنى حق را مى

هدايت هم مثل هر فن  ،حق را شناسد و پيروى كند و باطل را تشخيص دهد و رها كند
انسان هر چند كه  ،ديگرى نياز به حركت و زحمت و تالش دارد تنها نظرى كافى نيست

بخواند و بشنود تا وقتى خودش حركت نكند و دنبال حق نرود عزم راسخ براى پيروى از آن 
گاهى انسان يك نور يا  :گويند در باره هدايت علماى مى ،هد شدنداشته باشد مؤفق نخوا

شود  يبال كرد و دنبالش رفت كه هدايت مكند اگر از آن استق جرقه اى در قلبش احساس مى
ارها و همه هشد اگر هر بارى كه نورى در دلش تابيد او همچنان به راه خودش ادامه داد و

ا ناشنيده گرفت چنين انسانى هرگز هدايت نخواهد وجدان رهاى  هو نالها  فرياد و درخواست
آموزد كه همواره در هر  مى لذا خداوند متعال به ما ،لذا طلب هدايت خيلى مهم است ،شد

ِدنَاٱ﴿ از خداوند طلب هدايت كنيم نماز دعاى هدايت كنيم و َ�َٰط ٱ َۡ  ﴾٦ ُُۡمۡسَتقِيمَ ٱ ُِصِ
خوانيم به نيت هدايت بخوانيم  مى نقرآ .»كن را به راه راست هدايت خدايا ما« .]٦الفاحتة: [

ََۡءانَ ٱَ�َٰذا  ِِنّ ﴿ زيرا قرآن كتاب هدايت است َۡوَمُ  لُۡق
َ
ِِ ِ�َ أ

ۡهِدي ُِلّ  اين« .]٩اإلرساء: [ ﴾َُ
 در طلب حق هيچگاه نبايد انسان از ضد .»است استوارتر آن كه كند مى هدايت راهى به قرآن

خداى نكرده اين خصلت زشت انسان را به دوزخ خواهد  بگيرد كه لج بازى كار و عناد و
و هدايت هيچگاه ربطى به شخصيت و كماالت انسان ندارد ممكن است شيطان  ،كشاند

وسوسه كند كه اگر عقيده پدرانت را رها كردى و به خالف جامعه و دوست و همسايه 



 75  شرح كوتاهي بر دعاي كميل

عكس بسيارند  براز نظر مردم خواهى افتاد  ،عقيده برگزيدى شخصيت تو خورد خواهد شد
گيرند البته اين مطلوب نيست انسان  كسانى كه پس از پذيرفتن حق بيشتر مورد احترام قرار مى

احتماالت را هم پذيرد عزت و ذلت از طرف خدا است ترين  اى بهشت بايد براى دشواراز در
م پذيرفت هزار سال ديگر ه اگر حق را نمى بالل حبشى  ،اما خداوند خوار نخواهد كرد

صهيب و سلمان و أبوذر و  ،به كجا رسيد ،كرد همان غالم بود اما چه شد غالمى مى اگر
ه كردن در واقع به قسمت فپس نداى وجدان را خ ،كجا رسيدند از كجا به  غيره  مقداد و

در دل تابيد انقالب خواهد  حق نور است كه اگر ،زدن است به سوى دوزخ شتافتن است لگد
ين تر بزرگا هدايت فرمايد كه دس از خدا بخواهيم كه خپ .اهد كرددگرگون خو اراو  و

كه حق را شناختند و با نيك و دندان محكم گرفتند  خوشا به سعادت كسانى ،سرمايه است
شخصيتى مثل روجيه ژارودى كه داشت به باالترين پست  ،يى كم نيستندها انسان چنين

يفى هم داريم كه نتوانستند ضعهاى  نمونه ،پست ترجيح داد رسيد چگونه حق را بر سياسى مى
مپراطور روم حق را شناخت اما اقل هر ،ننگ و عار ترحيج دادند كنند و دوزخ را بر تمقاوم

ل و پذيرفت اگر طعنه ابوجه ابوطالب همچنين داشت مى ؟نتوانست تصميم بگيرد چه سود
پس سخن از اين بود  ،شدطعنه دادند لذا متصرف ها  آن بود ديگر سران قريش نبود پذيرفته

نيست على  د كه عصمتى در كاروش كه وقتى از كلمات خود امير المؤمنين مكررا ثابت مى
ما چگونه و برچه  ،شمرده انسته و برعكس گنهگار و خطاكار مىد خودش را معصوم نمى

ما بدون عصمت  سوژهاز اين است كه  اساسى به دروغ اصرار داريم كه معصوم بوده مگر غير
دوست شوخ طبيعى داشتم  .لذا اصرار داريم ثابت كنيم كه ايشان معصوم بوده ،اقص استن

مادر كمكم كن مادر  :اى دوان دوان پيش مادرش آمد و گفت روزى پسربچه :گفت مى
ام كه گوسفند از گاو  دوست شرط گذاشته با :گفت ؟چه شده ،سراسيمه پرسيد چيه مادر جان

فت ت است هر چه گجانگفت مادر  ؟چكار كنم است رستاست حاال ظاهرا او د تر بزرگ
و خيلى مسائل ديگر) هم چنين حالتى دارد هر چه حاال عصمت امامان ( ،قبول نكن

كارم اشتباه  طاكشد كه گنهگارم خ رياد مىفبا حنجره خود آقايان داد و  اميرالمؤمنين 
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فريادى كه صدها و هزارها دن و ينرا بيامرز مرا ببخش با اين همه شكردم خدايا گناهانم 
كشند و صداى على را منتقل  ى جمعه مىها شب در هاى غول پيكر حنجره صاف با بلند گوه

چشم  :نوايى نيست كه بلند شود و بگويدشرسانند هيچ گوش  كنند و به گوش همگان مى مى

ّ «خش گويى پروردگارا گناهاى مرا بب دارى مى شنيدم توتو را  اميرالمؤمنين شنيدم فرياد ُُ

ْذنَبْتُهُ 
َ
 َذنْبم أ

ّ ُُ ْجَرْمتُُه َو
َ
ْرتُهُ وَ   ُجْرمم أ َ ِْ

َ
 قَِبي م أ

ّ  شنيديم و قبول كرديم وتو را  ما فرياد »..ُُ
عتقديم كه گناه چه ماز بندگان خدايى گراى  بنده باور كرديم كه تو معصوم نيستى توهم

شود كه بلند شود و  ى پيدا نمىصشخمتأسفانه چنين  ،كبيره نكرده اى اما معصوم هم نيستى
ما شيعيان تو  ،چشم امير المؤمنين لبيك ،ى بلند فريادكشد كهادرا بگيرد و با همان ص گو بلند

مگر نه اين است كه  ،فرمايى اينجائيم چشم حرفت را روى دو ديده قبول داريم ديگر چه مى
 ،شود مگر مى ذاراين مجالس دعاى كميل از سوى دوستداران و محبان اهل بيت برگ

؟ انصافا با اين همه ادعاهاى بلند باال نبايد حرف اهل بيت دوستدار و محب اهل بيت كيست
و ها  ده ايم را گوش كنيم وقتى خود حضرت در همين دعايى كه ما گوش دنيا با آن كركرده

كند هيچگونه دليل و برهان عقلى شرعى اخالقى باقى  عصمت را نفى مى دواز خ رباصدها 
ن ودموضع باطل و ب ماند كه ما براى آنان ادعاى عصمت كنيم در صورت اصرار ما بر مى

و آيا بعد از  ؟شود دليل و ضد عقيده اهل بيت آيا دروغ بودن و كاذب بودن ادعا ما برمال نمى
و بخاطر  نيست؟ اين دعواى محبت اهل بيت و پيروى از مكتب اهل بيت دروغ و مسخره

و آخر چرا؟ آيا  را هم تحريف كرد و حديث و روايت هم جعل كردآن آيات قرآن  هيتوج
ساير مسلمانان  وابسته است اگر ما بيائيم به مردم بگوئيم و با ها دروغ دخول بهشت به همين

اينكه عمل كردن به قاعده  اي ،شود همگام شويم در بهشت به روى ما بسته مى همسو و

كه بعضى از شود  مى آيا تصور ،السابق واجب استفى  كما »خالفوا العامة فإن فيه الرشاد«

طورى آقايان دوست دارند قشر غير روحانى را بنامند) روزى هوس نعام (اين عوام كاأل
شود در آنصورت به ما چه  ضاز طريق تحقيق و مطالعه فكرش عو ديگرى به سرش بزند و
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خواهد كرد كه ما سيد و  و باور ،نثار ما خواهد كرد حاجى آقا بهم لق ازآيا ب ؟خواهد گفت
 . خود شما است قضاوت با ،دانيم بزرگواريم و دروغ پردازى و كلك بازى را حرام مى

ِِ َما يَُ�وُن ِمّ� وَ « ْف َْ ِبِ تَُه
ْ ّْ يَن َو ِ

ّ
َرتِِبَ� ال

ْ
ِكَراَم ال

ْ
َمْرَت بِِْْ�بَاتَِها ال

َ
 َس ّئَةم أ

ّ َْ وَ   ُُ َجَعلْتَُه
ّ َمعَ  ُهوداً َعَ ُْ  َْ ّ ِمْن َوَرائِِه ََ الّرِ�يَب َعَ نْ

َ
ََ أ َِ َو ُكنْ  در اينجا يكى ديگر از »....َجَواِر

ى ايمان و توحيد خالص متبلور گرديده است و اميرالمؤمنين كه يكى از بارزترين ها ويژگي
كند كه ايمان تنها  ى است با بيان اين مطلب آشكار مىمؤمنان و موحدان خالص الههاى  نهنمو

ن نيست كه به هر چيز چسپانده شد اتوحيد آرم برگرد ،نيست ايمان فقط ادعا نيست شعار
يقين  ،تابد توحيد عبارت از نورى است كه در دل مى شود ايمان و مؤمن و موحد ساخته مى
گيرد تنها يك  باور و اذعانى است در دل انسان جاى مى ،شود مى است در اعمال دل مستقر

ان است بخش مهم ديگر كه يكى تصديق و باور قلبى و ديگرى عمل به بخش آن اقرار به زب
كردند  ين هم داشتند حتى عمل هم مىقايمان زبانى كه مناف ،دل بنشيند بايد در ،جوارح است

َٞ ٱ ِِنّ ﴿ :اما خداوند در باره آنان فرمود ٖۡكِ ٱِ�  ُُۡمَ�ٰفِقِ ۡسَفلِ ٱ ّ�
َ
 .]١٤٥النساء: [ ﴾َّاِٖ ٱِمَن  ۡ�

 از كافران هم بدتر و .»دارند جاى]  جهنّم[ آتش پايينتر طبقه در منافقان گمان بى«
افشاگرى آنان پرداخته است از اوايل  هبى بزرگى از قرآن كريم ها بخش لذا ،ندتر خطرناك

سوره منافقون وآيات مختلف ديگر پس ايمان تنها اقرار  ،سوره توبه ش،سوره بقره تقريبا تمام
اصل اين است  ،تصديق قلبى است ى عمل  نيست مجموعه اقرار و عمل بازبانى نيست و حت

دارد اگر انسان واقعا از ته دل مؤمن باشد طبعاً هايى  بنابراين تصديق قلبى عالمات و نشانه
وقتى انسان  ،شود رفتار و گفتار و كردار همه تابع اندرون انسان است زندگى او دگرگونى مى

او عمل هاى  لهى است چگونه ممكن است هميشه خالف خواستهاز درون تابع قدرت قاهر ا
عكس اش  كند وقتى انسان قلبا خداوند را قبول دارد چگونه ممكن است تمام زندگى

يعنى اعتراف  »ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا« :گويد وقتى كسى مى ،دستورات خداوند باشد

فرستاده  ه پرستش نيست و محمد وند يگانه هيچ معبود ديگرى شايستاكند كه جز خد مى
را طبق خواست خداوند و طبق راهنمايى اش  يعنى اينكه تمام زندگى ؟اوست يعنى چه
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گويا با قلب و زبان خودش چگونگى عملكردش را مشخص  ،گذراند مى پيامبرش محمد 
ت تو من ديگر معبود و مشكل گشا و حاج از كند كه خدايا غير كند گويا دارد اقرار مى مى

شناسم لذا غير از تو براى هيچ كس  روا و فرزند دهنده و باران دهند و روزى دهنده اى نمى
پرستم واز تو يارى  مىتو را  كنم فقط نمى كنم نذر كنم قربانى نمى ديگرى سجده نمى

ُٞ  ِِيّاكَ ﴿ جويم مى طبق  خواهم بكنم فقط و هر كارى مى .]٥الفاحتة: [ ﴾٥َ�ۡعُبُد �يّاَك �َۡسَتعِ
تو را  ام كه تنها او راه دهم چون او را رسول و پيامبر پذيرفته فرموده رسول تو انجام مى

او دستور بگيريم راهنمايى  ى ديگر بايد ازها انسان كند من و همه معرفى مىتو را  داند دين مى
يم اين مبدأ را پذيرفت يقنا و ،و سرمشق زندگى براى من فقط اوست بنابراين الگو م،بگيري

دانيم  مى دانيم خداوند را سميع و بصير يعنى اينكه خداوند را در هر حال حاضر و ناظر مى
دانيم بخصوص اين چهار صفت از صفات بارى تعالى بسيار  مى خداوند را عليم و قدير

دش را به كنترول را استحضار داشته باشد يعنى عمال خوها  آن عجيب است كه انسان اگر
بيند هر حرف  از ته دل باور و يقين دارد كه خداوند هر حركت او را مى ،تخداوند سپرده اس

اينجاست كه انسان  ،همواره بر او قادر و مسلط است ،داند هر نيت او را مى ،شنود او را مى
هر حركت و رفتار و  ،است كند زير كنترول است زير ذره بين است زير نظر احساس مى

عمل و گفتار و كردار و از هر  شود و بايگانى مىشود هر عملكردش  گفتارش بررسى مى
كتاب و  د جوابگو باشد. امير المؤمنين در اينجا ضمن اينكه به آخرت و حساب ويرفتارش با
برد كه اعمال ما را  قدرت و نيرو نام مى تا كند و از سه دوزخ تلويحا اشاره مى بهشت و

سپس فرشتگانى كه برما  ،مستقيم يكى اصل است يعنى خود خداوند بطور ،كنند كنترول مى
 سوم اعضاء و جوارح ما كه عليه ما گواهى خواهند داد. و ،گماشته

ها  آن فرشتگان مكلف و مؤظفى كه خداوند ،كند اميرالمؤمنين اول به فرشتگان اشاره مى
 زاهمراه است كه در قرآن كريم نيز  گماشته است عالوه از بقيه با هر انسانى دو فرشته را برما

كارشان فقط ها  اين ،به كراما كاتبين تعبير شده است يعنى نويسندگان مكرم و محترمها  آن
ها  آن نويسند و چيزى از مى اش ندارند فقط يكسر ت كارى به بقيهسا ها انسان نوشتن اعمال
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عالوه  پروردگارا تو ،كند كه اما امير المؤمنين در اينجا به خداوند عرض مى ،ماند پنهان نمى
پس چون  ،كنى پنهان بماند نيز قيد مىها  آن اينكه رقيب و شاهد و گواه هستى آنچه از از

و جوارح مخلوق هستند و مخلوق عاجز و ناتوان است پس خداوند خودش نيز ها  فرشته
بينديشد و فكر كند  ،كند بنابراين ايمان است كه انسان را وادار مى ،مستقيما مراقب است

شود عالوه از اينكه سميع و  اشته باشد كه زير نظر است داردكنترول مىهمواره تصور و باور د
كند و عالوه از اينكه  بصير و عليم و قدير خداوند شنوا و بينا و دانا و توانا او را كنترول مى

 واند  هستند و شب و روز قلم بدست گرفته تا فرشتگان مكلف و نگهبانان ويژه او كه دو
ن ديگرى نيز هستند كه در عين زمان همه چيز را نامراقبان و نگهباها  ناي عالوه از ،نويسند مى

اما در حساب و هر  ،ن ظاهر و خاموشنداآل .و آن اعضاى بدن انسان است ،كنند بر مال مى

  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ آيند كدام آنان به سخن در مى
َ
َُۡشَهُد أ ََ يِۡديِهۡم 

َ
ِلُِمَنآ � َِ تُ ََ ۡفَ�َِِٰهۡم 

َ
ٰ أ َ ََ ۡتُِم  ُٖۡجلُُهم ََ

ِسُبوَن  ِۡ در آنروز بر  )گويد كه خن مىخداوند روز محشر س(« .]٦٥يس: [ ﴾٦بَِما َ�نُواْ يَ
دهند به  گويند و پاهايشان گواهى مى گذاريم و دستانشان با ماسخن مى مى شان مهر دهانهاي

خودش آيد و اعضاى  . طبعا انسان گنه كار بيچاره به خشم مى»هر آنچه كه عمل كرده باشد

ۖ ﴿ كند را سرزنش مى است اين ها  آن آخر شما چرا؟ جواب .]٢١فصلت: [ ﴾َُِم َشِهدّ�ۡم َعلَۡيَنا

نَطَقَنا ﴿ كه
َ
ْ أ ُ ٱََآُُوا ِيٓ ٱ َّ َّ  � ءٖ ۡ ََ  ّ ُُ نَطَق 

َ
كه همه چيز را به سخن  ذاتى« .]٢١فصلت: [ ﴾أ

مل كه توحيد در قلبش پس ايمان يك موحد كا .»درآورده ما را نيز به سخن واداشته است
گذاردكه چنين  رام نمىدارد و آ مى همواره او را به تفكر وا ،راسخ شده است جاى گرفته و

جدا يك فيلسوف و عارف بيگانه از  ،مؤمن جدا از ايمان يك عالم نماى دنيا پرست است
على مرتضى است  ،تيك مقلد جاهل است اين مؤمن كه يك نمونه اس زاجدا  ،قرآن است

فرشتگان  ،بيند مى را همواره با همه اسماء و صفات مقدرش برخود رقيب ومسلط خدا
اعضاى خودش هم حراس  حتى از دست و يا و ،كند دوش خودش احساس مى مكرمش را بر

 ،راس استهرس و ت محبت است سرتاپا اپاتيقين و اذعان است سر دارد سرتاپا ايمان و باور و
چنين مؤمنى خرافات ضد دين و قرآن بافته  ،ببافد كلك تواند دروغ و چنين مؤمن نمى
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در باره  ،كند ش را به خلق اهللا دين معرفى نمىدوديگران و هوى و هوس خود و امثال و خ
ها را  آن كند و پيامبران الهى اولياء خدا و بندگان پاك و صادق خداوند غلو و افراط نمى

و همواره در تالش  دپسند مى تر و بيشترچنين مؤمنى حق را از همه به ،دهند درجه خدايى نمى
در اوج تشنگى  اص دهد گويكه حق را تشخياى  لحظه حق است و هر كجا حق را ببيند و هر

اْكمة و« است كه پيروى گرددتر  شايسته قح »اْق أحق أن يُتبع« افته است زيرايآب سرد 
بيابد در ن را آ حق گشمده مؤمن است هركجا كه »ضالة الؤمن أخِها حيثما وجَها

پس  ،ندارد ااز پذيرش حق اب ،ورزد عناد نمى كند ضد و نمى مؤمن لج بازى ،گيرد آغوش مى
مانند ايمان آنان باشد  ،ايمانى ارزش دارد كه همرنگ ايمان پيامبر و صحابه و اهل بيت باشد

ٓ َءاَمنتُ  فَإِنۡ ﴿ و معيار سنجش همان است اصل معتبر هك ْ بِِمۡثِل َما ْۖ ٱَ�َقِد  ۦم بِهِ َءاَمُنوا َا َتَد َۡ﴾ 
تشابه كامل وجود داشته باشد از نظر  ،»ند رستگارندآوردمثل ايمان شما  اگر« .]١٣٧البقرة: [

توان مثل آن ايمان آورد اما از نظر شك و صورت و ماهيت و مواد  قوت و ضعف نمى
 تگارى حاصل نخواهد شد.سال رإباشد عينا همان باشد وتركيبى 

فرق اى  ذره ا جستجو كنيد از نظر شابهت و تمايلمش كتب پيامبر اگرلذا در تمام م
گردان مكتب رسالت كسى را پيدا ميان شا شما در ممكن است كه يافت يعنى نا نخواهيد

از  ،انحراف داشته باشد كامل و الگوى كل  وةاس گ واز سنت معلم بزراى  ذره د كهينك
لگو تركيب شده ايمان شاگردان و پيروان نيز از هر مواد و تركيبات و جزوئياتى كه ايمان ا

ايمان اولين مؤمن روز اول بعثت  ،همان ماده تركيب شده تفاوت فقط در ضعف و قوت است
از نظر تركيب يكى است در ميان تمام آن شاگردان  ى وفات رسولزبا آخرين مؤمن رو

بارگاه سروكار داشته  و توانيد پيدا كنيد كه با قبر نمى پاك طينت مكتب رسالت يك نفر
با توسل به قبر مرده  ،و قمه آشنا باشد زنجير با ،گنبد و ضريح سروكار داشته باشد با ،باشد

توانيد  آشنا باشد حتى در ميان تمام تابعين يعنى نسل دوم اسالم حتى نسل سوم اسالم شما نمى
نيد توا كنيد نمى شما زندگى تمام ائمه اهل بيت را كنكاش ،چيزى مخالف قرآن پيدا كنيد

 ،ل است چيزى بنام متعه و صيغه و نكاح موقت پيدا كنيدچيزى بنام خمس پيدا كنيد محا
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سينه زنى نشانى  محال است كه مهر و زنجير و ،محال است چيزى بنام تقيه و نفاق پيدا كنيد
داخل مسجد  و كثيف هپاى گند با ستن پا وبيابيد يا از نمازهاى سه وقتى سراغى بيابيد يا از نشُ

 ،يا از دعاهاى رنگارنگ نديه و جوشن كبير و ناله و دوله سراغى بيابيد ،رفتن نشانى پيدا كنيد
 ،بود الگوى آنان رسول اهللا  ،گرفتند مابعد اسالم نمىهاى  اسالم را از تئوريسينها  آن چون

و تربت فصل و عصمت و تقيه و خمس  اى بنام خالفت بال هيچ خرافه و در سنت پيامبر 
و دانش آموز  ،قمه و توسل و قبر و گنبد بارگاه و غيره وجود نداشت حسينى و زنجير و

مشكل براى آن  ،شود به خط معلم نزديك مى علم نگاه كند خطشكه به سرمشق م تازمانى
از  دانش آموزى است كه بجاى نگاه كردن به خط معلم در اول صفحه هر چه پيايين تر بيايد

عنى از روى خط خودش سرمشق بگيرد كه در اينصورت هر ه كند و بنويسد يهمين پائين نگا
مشكل بعضى مسلمانان همين است گرچه  ،شود و نه بهتر بيشتر فاصله بگيرد خطش بدتر مى

بله چه كسى به تو  :گويد مى ؟پرسند مشق نوشتى شود وقتى در منزل از او مى مى اسم معلم بد
سؤالى اين است كه آيا تو به  ،قا معلم سرمشق دادهآقا معلم درست است آ ،سرمشق داد

وقتى تو خودت خود را به جاى آقا معلم نشاندى و  ،؟نه سرمشق آقا معلم نگاه هم كردى يا
از روى آن تقليد كردى و نوشتى تقصر آقا معلم چيست اما حرف  را ديدى و خود هخط گند

حاال وضع  ،علم گتفن چنان كنچينن كن آقا م :ادعاى او همين است كه آقا معلم گفت و
عين همين شاگرد تنبل و احمق كه هر  ،بسيارى از مسلمانان هم به همين منوال است

سرمشق و الگو براى يكبار نگاه كرده نيست براى  ،كند ام مىنم آقا معلم را به نااش  بكارىاخر
كند حتى امروز مد نظر داشته باشد و از آن نمونه بردارى آن را  اين است كه انسان هميشه

گويند شما براى خودت يك  خواهند استعداد كسى را رشد دهند مى روانشاسان وقتى مى
هم مثل او عمل كن به همان نتيجه  الگو انتخاب كن و ببين كه آن الگو چگونه عمل كرده تو

هر چه نمونه بردارى تو از او دقيق تر باشد نتيجه هم  ،اى خواهى رسيد كه او رسيده است
مسلمان به همان نتيجه اى برسيم كه براى يك  پس ما اگر بخواهيم ،اه تر خواهد بوددلخو

ترسيم  الگو براى ما د عينا همان دستورالعملى را بكار بنديم كهيكامل در نظر گرفته شده با
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به همان نتيجه  ين دستور العمل را اجرا كنيم هيچ شك و شبهه اى نيست كهمكرده اگر ه

َُٖسوِل  لَّقدۡ ﴿ است رسول اهللا  كه ما خواهيم رسيد الگوى ۡم ِ�  ُِ ِ ٱَ�َن لَ ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ  َّ
ُ
 ﴾أ

دستور العملش ثابت  .»نيكوست سرمشقى خدا رسول دربراستي براي شما « .]٢١األحزاب: [
و مشخص است البته حذف و گزاف زياد شده است خيلى از دشمنان اسالم و قرآن و رسول 

ريشه بركنند  ستند موفق شوند و اسالم را از بنُصيفه اسالم بودند و نتوانكه در فكر ت اهللا 
اى وارد اسالم كردند مثل اينكه امروز همه چيز قالبى يافت  آمدند دستور العمل اى تقلبى

و خالصه  ،ساعت رادوى قالبى ،سكه قالبى ،گذرنامه قالبى ،شود حتى اسكناس قالبى مى
زمان هم آمدند خيلى از مفاهيم اسالم را قالبى ساختند و همه چيز قالبى شده است در آن 

وارد كردند تاريخ آن دوران را اگر مطالعه كنيد جعل كارى و دروغ پردازى به حد رشد 
بنابراين تنها چيزى كه به لطف  ،شد و حتى تاريخ قالبى باطل شناخته نمىو كرده بود حق 

و تفسيرش  معنا ،رآن كريم است البته لفظ آنوكرم پروردگار نتوانستند به آن دستبرد بزنند ق
يم هم ضمانت حضرت پروردگار كه فراوان تحريف شده است علت سالم ماندن قرآن كر

َا ﴿ است َۡ ََ ٱِِنّا َ�ُۡن نَّز َۡ ِ وَن  ۥ�نّا َ�ُ  َِ َُ  فرو را قرآن ما گمان بى« .]٩احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفِ
ال تالش و كوشش فراوان انجام گرفته است. إو  .»هستيم آن نگهبان ما راستى به و ايم فرستاده

توان با مراجعه و بازخوانى آن اسالم درست را از خرافات و  بنابراين يگانه مصدرى كه مى
بدون مراجعه به بسيارى از  ،تشخيص داد قرآن كريم استها  ها و جعل كارى پردازي دروغ

 تفاسير مملو از دروغ و تحريف.
َما﴿ گويد خود سخن نمى پيش كه از م زرگوار اسالبرسول  ِِۡن  ٣ َُۡهَوىٰ ٱيَنِطُق َعِن  ََ

َّ ََۡ�ٞ يُوَ�ٰ  َو ِِ  آن. گويد نمى سخن]  نفسانى[ خواهش روى از و« .]٤-٣النجم: [ ﴾٤َُ
گويا بوسيله وحى مطلع شده بودند  .»شود مى فرستاده] پيامبر بر[ كه نيست وحى جز) قرآن(

يف و دستبرد خواهد شد لذا نصوص فراوانى از ايشان ثابت شده كه از كه اسالم دچار تحر
د قرآن است دارد و هشدار اول در باره خو گول خوردن و بدام اسالم قالبى افتادن برحذر مى

 » الَرآن برأيه فليتوأ مَعَه من اّارّس من فَ «كنم  فقط اشاره مىدادم كه قبال هم توضيح 
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كنند لذا اوال قرآن شان است كه ممكن بود بعضى غلو و افراط هشدار ديگر در باره خود اي

۠ �ََ�ٞ  َُۡل ﴿ ،درست معرفى كرد و جايگاه ايشان را مشخص فرمود ارشخصيت ايشان  نَا
َ
ِِّ�َمآ �

ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ  ََ ۡم ِِ ُِ ُٰه ََ ّ�َمآ ِِ
َ
ۡم يُوَ�ٰ َِِ�ّ � ُِ  شما مانند بشرى فقط من: بگو« .]١١٠الكهف: [ ﴾ِمِۡثلُ

َمِيِٞت �ّ�ُهم ّمِيُِتوَن  ِِنَّك ﴿ .»يكتاست معبودى معبودتان، كه شود مى وحى من به كه هستم
َُۡو ﴿ .»مرد خواهند نيز آنان يقين به و مرد خواهى تو گمان بى ]پيامبر اى[« .]٣٠الزمر: [ ﴾٣ ََ

ۡعلَُم 
َ
نُت أ َُ ٱَُ ّسِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡستَۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡي َِ َما  ۚ ٱ ََ  غيب اگر و« .]١٨٨األعراف: [ ﴾ُّسوُٓء

آنگاه  .»رسيد نمى من به اى ناخوشى هيچ و آوردم مى فراهم] خود براى[ بسيار خير دانستم، مى

  ََه اللهُ «: براى جلو گيرى از غلو و افراط بعد از وفات فرمودند
َ
 »َيُعبَ  ناً ََ ي وَ بِ ل قَ عَ ال َ

  َُه اللهُ «
َ
 »َاَ مساجِ هِ يا ِ أنبِ  ورَ بُ وا �ُ لُ عَ وار  جَ واَّه  ودَ هُ الَ  اهللاُ  نَ عَ لَ « »يَاي �ِ بِ ل قَ عَ ال َ

رساندم چيزى اضانه نكنيد كتاب اهللا و  بر آنچه بشما :گويد آنگاه نصوصى فرمودند كه مى

يِث  َخْ�َ  فَِْنّ «ثابت من براى شما كافى است  سنت َِ َ
ْ
ُِ  اْ ، ِكتَا ِ َّ ِي  وََخْ�َ  ا َْ ُي  الَْه َْ ،ُ�َ  َه َم  ّم

 ّ ََ ُمورِ  َو
ُ ْ
ََاُ�َها األ ََ ْ�ُ  ّ ُُ َعةم  َو َْ ّ  بِ ُُ َث  َمنْ « »ارِ  اَّه ِف  َضَاللَةم  َضَاللٌَة َو ََ ْح

َ
ْمِرنَا ِل  أ

َ
ا أ َِ  َما َه

امنيتى و كمربندهاى هاى  گويا ديوارها  اين نصوص ديگرى كه همه »رَدّ  َ�ُهوَ  ِمنْهُ  لَ َْس 
د و دشمنان توانستند طورى فنى و فتاا چه نبايد اتفاق مىحفاظتى به دور اسالم است اما آن

ه و گاهى چند رنگه شد ولى جاى گرن كه بسيارى از مفاهيم اسالم دو انه عمل كنندگرگ
با همه تالش و كوشش انجام شده الحمدهللا در صد بسيار كمى شكار  خوشبختى است كه

ت اين پنج شش سيدر صد زياد نپنچ شش  ،نگاه كنيدنسبت به كل جامعه اسالمى اگر  ،شدند
دانند  در صدهم بيشتر جنبه تقليدى دارد يعنى هشتاد نود در صد اين پنج شش در صد هم نمى

بسيار كسانى كه باكمى تالش و  و اند، لى مشتاقانه به دنبال حقيقتيجريان چيست و خ
ن روى ى حق است كه اگر كسى به آها ويژگي اين از واند  حركت حق را به آغوش كشيده

خواهد كافى است كه كسى نيت و عزم راسخ  فقط طلب مى ،ورد بزودى به آن خواهد رسدآ
 ،داشته باشد كه به حق برسد و از خدا بخواهد كه حق را هر كجايى كه باشد به او نشان دهد
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ِدنَاٱ﴿ خوانيم همين كه در هر نماز مى َ�َٰط ٱ َۡ را به  خدايا ما« .]٦الفاحتة: [ ﴾٦ ُُۡمۡسَتقِيمَ ٱ ُِصِ
بخواند و اين آيه را تكرار كند را كسى صادقانه اين سوره (ر اگ .»راه راست هدايت كن

ين است كه چنان اطمينان و او از عالمات هدايت  ،از خواهد شدانشاء اهللا در هدايت برويش ب
گويا هيچ غم و گرفتارى  اند، دهد كه گويا تمام جهان را به او داده آرامش به انسان دست مى

 ،گويا تمام قدرت خدا در خدمت اوست ،ش به كوهى وصل استتاندوهى ندارد گويا پش و
پس مخلصانه و  ،بيند كند بوسيله آن تمام جهان را روشن مى گويا نورى در دلش احساس مى

اندرون تشنه ما را با  ،عاجزانه دعا كنيم كه خدا نور هدايت را در قلب تاريك ما جاى بده
خدايا هيچ بنده خود را از نور هدايت محروم  ،يت سيراب بگردانآب حيات و سعادت هدا

متحد و متفق  خدايا همه امت اسالمى را در پرتو نور قرآن و سنت مطهر بزرگوار ،مگردان
 بگردان. آمين.

ْو ِِْحَسانم فَّضلْتَُه (ُ�َفّض وَ «
َ
ُ) أ
ُ
َ َُه (ُ�ْ�ِ

ْ
نَْزه
َ
 َخْ�م أ

ّ ُُ ْن تَُوفَّر َحّظي ِمْن 
َ
وْ  لُُه)أ

َ
تَُه  أ بِر  َََشْ

ْم �َْسُتُهُ  ََ ْو َخ
َ
ْو َذنْبم َ�ْغِفُرُه أ

َ
ُه) أ َُ تَُه (تَبُْس َْ َم �ََس ْو ِرْز

َ
ُه) أ  ،اين دعايى عجيبى است »(تَرُْشُ

اگر  :است كه فرمودند منظورم همين جمالت باال است شبيه دعا رسول بزرگوار اسالم 

َّ «كسى اين چنين دعا كند  َّ اللُّه ِِ  
َ
لََك ِمنُْه أ

َ
لَُك ِمْن َخْ�ِ َما َسأ

َ
کَ وَ ْسأ َُ ٌَ َعب  نَِبّيَك ُ�َّم
ّ َما اْستََعاَذ بَِك ِمنُْه  ََ ََُعوُذ بَِك ِمْن  کََو َُ ٌَ وَ  َعب كند ل هر خيرى كه ناز خدا » نَِبّيَك ُ�َّم

اين  ،گرداند مىع كند او را در آن سهيم فگرداند و هر شرى كه د مى او را در آن شريك
و نيكى و خواهد هر خير  دعاى اميرالمؤمنين شباهت بسيارى به اين دعا دارد از خداوند مى

كند او را نيز در آن سهيم گرداند او را برايش  زشى كه تقسيم مىراحسان رزق و مغفرت و آم
 ،ابستگىتعلقى چه اميد و و چه ارتباط و ،به به چه ايمانى چه كمال يقين و باورى ،جدا كند

اين ايمان است اين تصوف است اين عرفان  ،چه عالقه و ذوقى ،ولوله اى گى  وفتيچه ش
جز  ،شناسد  ميجز در او در ديگرى ن ،شناسد است كه جز مناجات با پروردگارش چيزى نمى

جز سجده بر در  ،شناسد جز حرم او ديگرى حرمى نمى ،شناسد بارگاه او بارگاه ديگرى نمى
شناسد كه با او راز و  جز او كسى را نمى ،جز او همدمى ندارد ،شناسد اى نمى او ديگر سجده
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هر  ،خواهد خواهد از او مى رچه مىشناسد كه از او بخواهد ه جز او خزانه اى را نمى ،نياز كند
هر نيازى  ،هر چه وابستگى دارد با او دارد ،ريزد طلب و تمنا و آرزويى دارد به بارگاه او مى

جز  ،جز آستان او آستانى بلد نيست ،شناسد خواهد جز بارگاه او بارگاهى نمى مى دارد از او
كه تابع آنست) حرمى را  و طبعا حرم رسولش جز حرم او ( ،شناسد كعبه او كعبه اى نمى

آباد  ،داند را شرك مى سجده بردر غير او ،شناسد جز او پناهگاهى نمى ،داند قابل زيارت نمى
خانه او هر گنبد و بارگاه ديگرى را  جز ،داند حرم او را حرام مىكردن حرم ديگرى جز 

هركس ديگرى شرك  جز ذاتى يگانه او هر مناجات و راز و نيازى را با ،داند رقابت با او مى
جز حرم و خانه او به هر قبر و  ،داند شانى نياز را جز به بارگاه او سائيدن شرك مىيپ ،داند مى

چون از  ،داند ى به غرض عبادت سفركردن را منافى ايمان مىگنبد و چاه و درگاه ديگر
بيائيم  ،شود يك كار خالف سنت ديده نمىاش  كند درتمام زندگى پيروى مى رسول اهللا 

داد  كرد اولين كارى كه انجام مى چه مى ماش بود به نظر فرض كنيم كه امروز على زنده مى
در حيات مباركشان  كسى كه رسول اهللارا به خدا سوگند خوب تصور كنيد  شما ؟چه بود

زنده  ى على هر جا قبر بلندى ديدى خراب كن) امروز اگرا(: و گفتند او را خير ستادند
اه و درگاه و آستاانه و چاه درخت امام و امامزاده را به اين گربود و اين همه قبر و با مى

د كنن وبى مىر ها را غبارطلبد كسان كه قبر اين سوال پاسخ مى ؟كرد ديد چه مى وضعيت مى
 ،دهند كنند به مردم هديه مى رها را پالستيك مىتوبكسانى كه گرد و خاك و كثافت ك

كنند كه  و جيب مردم را خالى مىاند  مترى ساخته هكسانى كه كنار هر قبرى قلّك چهل پنجا
ن برسانند كه از مايند و خود را به قبر فالنند كه صدها كيلومتر را پياده پيك مردم را تشويق مى

كسانى كه قفل و زنجير و پارچه  ،رسانند مى چند مترى سجده كنان و سينه خيز خود را به قبر
را  را به خداى على سوگند شما كنند شما كسانى كه براى غير خدا نذر و قربانى مى ،بندند مى

يد و ئخود آو شاه عبدالعظيم سوگند به  را به خداى  معصومه به خداى امام رضا سوگند شما
امام على و  را به خداى امام حسين سوگند اگر امام حسين و شما ،بينديشيد و جواب دهيد

ند و ردك شدند و نذرانه جمع مى شما همگام مى امام هشتم زنده شوند چه خواهند كرد آيا با
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يد قبرها بيشتر سجده كن آموزند كه در جلو آيا به شما مى ،؟ندزدك قبرهاى ديگرى را آباد مى
كنند و با  مى شكرتآيا در غبار روبى  ؟بسائيد قبر تر بر سينه خيز برويد و پشانى تان را محكم
را ها  قلّك آيا درِ ؟كنند گيرند و روى قبر را صاف مى آقايان مقامات باال پارچه به دست مى

ورديد بيشتر كم آ كنند كه نذرانه و قربانى آيا تشويق مى ؟را بشمارندها  كنند تا نذرانه مى باز
آيا با  ،؟روند قبر فالن امام و امامزاده و رهبر پياده مى تا و شدند شما همراه مى آيا با ؟بياوريد

و كسانى را كه در اين قبر پرستى و بت سازى و علم تراشى شركت  ،شدند شما همگام مى
ارى را عزا د هاى دسته شدند و شما همگام مى آيا در محرم با ؟كنند ندارند از اسالم خارج مى

كنند و به همه جهان  كنند كه دست شما را بلند مى آيا از شما تشكر مى ؟كنند رهبرى مى
آيا با  ؟از آن دفاع كردند بودند كه اسالم ناب را رساندند وها  اين معرفى كنند كه آخرين

ند نويس آيا رساله مى ؟دهند شوند و طريقه گرفتن خمس را به مردم توضيح مى شما همراه مى
زنند و نسبت به  آيا به دفاتر كوثر سرمى ؟كنند و هر كسى خمس نداد او را ولد الزنا معرفى مى

ها  آن دارند و به ال دارند را برمىغخواهران و برادارنى كه به عمل شريف صيغه و متعه اشت
تا زن هم  كه به صيغه كردن المحدود حتى اگر همزمان هزاريدهند و به بزرگواران جائزه مى

دانند مدرك اجتهاد افتخارى  دختركان شيرخوار را هم جايز مى دهند و صيغه با باشد فتوا مى
دانند و كسانى را كه تقيه نكنند از  در صد دين را در تقيه مى 90كه  آيا به كسانى،دهند مى

گيرند و دم از  دانند و در زير پرده تقيه و كل امت اسالمى را به تمسخر مى دين خارج مى
آيا به  ،دهند خوانند جائزه مى را كافر مىها  آن زنند اما در كتاب ايشان اتحاد مى ووحدت 

لعن  اولياى خدا و ياران و خويشاوندان و همسران رسول اهللا ين تر پاك كسانى كه بهترين و
نخوانيد ادامه  ،شما خود قضاوت كنيد و جواب دهيد ،دهند فرستند جايزه مى نفرين مى و

توقف كنيد و تصور كنيد كه امام على ناگهان وارد صحن نجف اشرف شد ندهيد همينجا 
  ن بارگاه آقا امام على عليه السالم خليفه بال فصل رسول اهللايا :گفتند ؟اينجا چيست ،پرسيد

يا در همان حالى كه  ؟كنيد كه ايشان چه خواهند كرد چه گمان مى .است النارو اجلنةو قسيم 

 ؟قد امام رضا عليه السالم مشغولند امام على وارد شود چه خواهد كردآقايان به غبار روبى مر
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اگر وارد صحن امام رضا شود و آقايان در حال  بيائيم فرض كنيم كه خود رسول اهللا 
در  ؟ياز و قفل بستن و زنجير بستن باشند چه خواهند فرمودنسجده و دعا و راز و  طواف و

سران وهابيت و همه دشمنان  ر كنيم كه رسول اهللا ورتيكه خيلى خوشبين باشيم بايد تصوص
اهل بيت و مكتب اهل بيت را احضار كنند و در صحن امام رضا سنگسار كنند و شايدهم 

همه جهان هم دعوت  م مطهر رهبر كبير ازين برگذار كنند و در صحن حرتر بزرگجشن 
ا راهنمايى خود حضرت قبور بنو  مخالفين پرستش اين قبور طيبه را سنگسار كنند و از كنند و

تمام ائمه اهل بيت در بقيع و نجف وكربال و قم و تهران و مشهد و قبور همه صدهزار 
هم  همه را از طال بسازند و چند متر ديگراند  اى كه تاكنون بسيارى از آن غريب مانده امامزاده

داى نكرده كمى بد بين اگر خ ؟خواهيد چه كار كنيد مى يداگر موافق ؟شما موافقيد ،باال ببرند
د كه مور كننأحضرت على را م تصور كنيم كه مجددا رسول اهللا آن را  باشيم بايد عكس

 ست كه در اين صورت آيا حضرت على باسؤال اينجا ،ر بلندى ديدى همواركنبهر جا ق
يا اينكه عاشقان مكتب اهل  ،تمام خاندانش كافى خواهد بود و كسى مزاحمش نخواهد شد

شناسيم هر چه داد و فرياد كند  يرا نم آقا ما اصال شما :ام خواهند كرد و خواهند گفتبيت قي

اجلنة خليفه بال فصل قسيم  ،زوج فاطمه بتول پدر حسنين ،كه من على ابن ابى طالب هستم

ند بگوي ،الشمس و غيره هستمو منزلت و معجزه شق القمر و درصاحب حديث غدير  والنار

و نتبجه اين خواهد شد كه  اند، فرستاده ها وهابي را م شمايكارى ندار نخير ما اصال به شما
ايشان براى اجراء دستور اعالن جهاد كند از آنسوهم براى دفاع از اسالم ناب و مكتب اهل 

و بدين  ،بيت فتواى دفاع از مقدسات صادر شود ما همه سرباز توئيم گوش بفرمان توئيم
اندانش با اسالم ناب خدايا ما چه كار كنيم تكليف ما ترتيب جنگ آغاز شود جنگ على و خ

از كدام طرف حمايت كنند از پيامبرُ على و  ؟همه انسان بيچاره چيست چيست تكليف اين
؟ اين يكى از چاره چيست ،ىاهل بيت يا از اسالم ناب و مكتب اهل بيت و مقدسات اسالم

اسالم ناب و شريعت محمدى پرتو  و مراجع محترم بايد در ءمسائل فقهى جديد است كه فقها
 يا به آن جواب دهند.وو فقه پ
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سفانه اين حقيقت أبامسائل جديد گيچتان كردم اما مترا درد سردادم و  كه شما ببخشيد
 :است بقول اقبال الهورى

 ىـمـــــال سـالمـــ  صـــوفى و زمـــن بـــر 
 

ـــه پ  ـــيـكــ ـــغـ ـــددا دادـام خـ ــ نـ  را اـمــ
 

 رت انــــداختحيـــ ولـــى تأويلشـــان در   
 

ــ  ــطفى راخـــــ  دا و جبرئيـــــــل و مصـــــ
 

بنام دين و مذهب رائج است همه  هروشى كفنيست كه اين بازار سياه خرافات  هيچ شكى
 به حيرت واداشته است كه اين چه حساب است اين همه دروغ و وكلك وآن را  صاحبان

اين  ؟و قرآن از كجا آمد شكم پرورى و شهوت پرستى و حكومت بنام دين و خدا و پيغمبر
ت دينى اينقدر ضعيف مچرا غيرت و ه ،ت از كجا رائج شدو اهل بي تجارت بنام اسالم همه

كه اين ضعف و  چرا كسانى ؟چرا انگيزه دعوت و خيرخواهى اينقدر كمرنگ است ؟است
چرا احساس خيرخواهى را در خود  ؟كنند كنند دعوت نمى كوتاهى و انحراف را احساس مى

همه مصلحان  نگيريد دعوت كار پيامبران است كاردعوت را دست كم  ؟كنند خاموش مى
 هيچ مدرسه اى اى خانواده هيچ ،شود هيچ جامعه اى جز به دعوت اصالح نمى ،تاريخ است

راه اصالح  ،شود الح نمىصكشورى جز بوسيله دعوت ا و شهر و هيچ دانشگاهى هيچ روستا
از  ،قط دعوت استنقطه آغاز هر حركت مؤفق بويژه حركت دينى ف ،گرى روشنگرى است

ى ها دوست خودهاى  خود همسايههاى  خود شروع كنيد از خانواده خود شروع كنيد از بچه
ست هر خير و نيكى بوسيله دعوت مام خوبى هادعوت وسيله ت ،خود شهر خود شروع كنيد

اين  ،از خدا بخواهيد و پاداش خودتان را دعوت كنيد و اجر ،كند شود و رشد مى ايجاد مى

َ ﴿ است ‡عوت انبياء خصلت د ََ  َّ ۡجََِي ِِ
َ
ِۖ ٱِِۡن أ  بر جز من پاداش« .]٧٢يونس: [ ﴾َّ

ۡ� ﴿ .»نيست خداوند]  عهده[
َ
ٓ أ َّ �ۖ  َٔ َُل  ًَ ۡج

َ
ۡم َعلَۡيهِ أ ُِ بگو: بر آن (رساندن « .]٩٠األنعام: [ ﴾لُ

ى را خداوند داع .اجر و پاداش تضمين شده است .»خواهم قرآن كريم) مزدى از شما نمى

ٓ َِِ�  َََمنۡ ﴿ كند بهترين معرفى مى سخن داعى را بهترين انسان و ِّمن َدَ� ِِ  َٗ ۡحَسُن ََۡو
َ
ِ ٱأ َّ 

ََََاَل ِِنِّ� ِمَن  ا  ٗۡ ِ ٰل ََ َٞ ٱَََعِمَل   است تر سخن خوش كسى چه« .]٣٣فصلت: [ ﴾٣ ُُۡمۡسلِِم
. »مسلمانانم از من: گويد و دهد انجام شايسته كار و كند دعوت خدا]  سوى[ به كه كسى از
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ِ  ۡدعُ ٱ﴿ آموزد سلوب دعوت را خود قرآن مىا ِ�َِك ب َٖ ةِ ٱََ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱَِِ�ٰ َسبِيِل  ََ  ۡ�ََسَنةِ� ٱ َُۡموِۡع
 ِ َ�ِٰدُُۡهم ب ِِ ٱََ ۡحَسُنۚ  ّل

َ
به راه پروردگارت با حكمت و پند پسنديده « .]١٢٥النحل: [ ﴾ِ�َ أ

نتيجه چنين دعوتى  .»هتر است با آنان مناظره كن] ب فراخوان و به روشى كه آن [روش

ََا ﴿ مشخص است ِ ِيٱفَإ َ�ۡيَنهُ  َّ ََ نّهُ  ۥبَيَۡنَك 
َ
� ََ  ٞ ة ََ ٰ ََ ِيٞم  ۥَع َۡ  ّ ِِ  پس« .]٣٤فصلت: [ ﴾٣ََ

 .»است شده خويشاوند دوستى گويى است، اى دشمنى او و تو ميان كه كسى]  بينى مى[ ناگاه

نُتمۡ ﴿ است س دعوت مسئوليت همه مسلمينپ ََن  َُ َُ ُِ
ۡ
ََِجۡت ُِلّناِس تَُ ۡخ

ُ
ّمة  أ

ُ
َخۡ�َ أ

 ِ ِٞ ٱب َ َُ َ�ۡنَهۡوَن َعِن  َُۡمۡع ِ  ُُۡمنَكَِ ٱََ تُۡؤِمُنوَن ب ِۗ ٱََ  هستيد امتى بهترين شما« .]١١٠آل عمران: [ ﴾َّ
 ناشايست كار از و دهيد مى فرمان شايسته كار به]  كه[ است، شده آورده پديد مردم براى كه
پس بيائيم كشتى بشريت را نگذاريم غرق شود كه خود  .»داريد ايمان خدا به و داريد مى باز

لذا  ام، در اين باره در جاى ديگرى از اين كتاب سخن گفته ،ما نيز با آن غرف خواهيم شد
را به راه راست  ها انسان م كه همهخواه م و از خداوند متعال مىكن به همين قدر اكتفا مى

در اختيار  ها دل كه همه ،ند و از گمراهى و كجروى و كج همتى نجات دهدهدايت ك
 اوست.
ِّ يَا « ِّ يَا َر ِّ يَا َر هِ نَاِصيَِت  يَا َر َِ  يَا َمْن �ِيَ

ّّ ي َوَمْوَالَي َوَمالَِك ِر َِ َعِليماً  يَا  ِِلَِ� وََسيّ
رِي  َْ ِري) َوَمْسَكنَِت يَا َخِب�اً بَِف َْ ّي (بَِف ُِ  ،مناجات و درد دل ،ناله و زارى آه و »َوفَاقَِت بِ

كه حقيقت بندگى اى  بنده ،پروردگارش بين يك بنده مؤمن و مخلص با ،همچنان ادامه دارد
 كه حقيقت دنيا و آخرت رااى  بنده كه اله و معبودش را شناخته استاى  بنده ،شناخته ست را

اش بگونه ديگرى خواهد  زندگى ،ناسدو كسى كه حقيقت اين چهار چيز را بش ،شناخته است
بينيدكه شعار نيست روضه خوانى نيست نقالى  كنيد مى  اين كلمات را وقتى شما  دقت مى ،بود

تبلور يقين  ،درد دل است سوز دل است تبلور ايمان صادقانه است ،ستين توشيح خوانى و
كلمات بوى تقيه  ينا ،ستا خدا و خلق خدا نشانه صدق و راستى با ،كامل و راسخ است

تواند كسى باشد كه حقش را غصب  گوينده اين كلمات نمى ،دهد دهد بوى نفاق نمى نمى
ترس و بزدلى به خدمت  اند كسى باشد كه بيست پنج سال باوت نمى ،كنند و او خاموش بماند
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كشان  و كشانُ دازندنياند كسى باشد كه طناب به گردنش بتو نمى ،دشمنانش مشغول باشد
تواند كسى باشد كه پهلوى همسرش را بشكنند و  صاحب اين كلمات نمى ،تا بيعت كند ببرند
كسى كه تا اين درجه ايمانش  ،را بسوزانند و او همچنان ايستاده باشد و نگاه كنداش  خانه

را با اكراه و بادل خواسته به ازدواج  شيقينش راسخ است محال است كه دخترته و پخ
 :تر و دليرتر از اين بوده است و شجاع تر پاك اشا اميرالمؤمنينكال و ح ،دشمنش در آورد

ــو  ــد چــ ــزى زرش  در موحــ ــاى ريــ  پــ
 

ــو  ــر  چـ ــى بـ ــدى نهـ ــمير هنـ ــرش ششـ  سـ
 

ــوبيم و  ــش نهكــ ــد زبراســ ــس اشــ  كــ
 

ــر  ــ  بـ ــاد توحـ ــ يد وـايـــن اســـت بنيـ  سـبـ
 

توانسته  هرگز نمى ها رشادت و ها قهرماني موحد بزرگى چون على مرتضى با آن همه
دشمنانه مقام هاى  كاذب جعل كارىهاى  اين ادعا ،دبپذيرجان  عارى را به چنين ننگ و

 تها نشانه دوستى و محبت با اهل بيو اين عقيده پليد نه تن ،شامخ آن مرد بزرگوار نيست
بنام  واند  را بافتههايى  رساند كه چنين افسانه نيست كه اوج دشمنى و كينه توزى كسانى را مى

يٞم ﴿ اند عقيده به خورد مردم داده وروايت و حديث و دين  َِ  ﴾١ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َع
اين انبار خرافات  م كه عاقالن و روشن ضميران هر چه زودتر از زيريما اميدوار .]١٦النور: [

صادق  بدرآيند و يقين كامل داريم كه انشاءاهللا خداوند دائره محققان و پژوهشگران مؤمن و
زحمات اين لطف و احسان خداوند بوسيله تالش و كوشش و از  داد و پس را افزايش خواهد

دكرد و ثابت نننگ را از خود دور خواههاى  بيدار ما اين لكه جامعه روشن و پژوهشگران
ديگر خرافات ايم  د كشيد كه از عصر جاهليت عبور كردهنخواهند كرد و فرياد خواه

ريشه در قرآن  هعقيده همان است ك اسالم و دين و ،جاهيلت را بنام دين نخواهيم پذيرفت
 اسالم ،تواند دين و عقيده قرار گيرد عقل سالم بشرى مطابقت داشته باشد وإال نمى داشته و با

به اميد  ،ستامسخ كرده آن را  ندياتى است كه چهره زيباىراز اين خرافات و چ تر پاك
ن كلمات ايمان پرور اميرالمؤمنين را برگرديد و اي ى كه انشاء اهللا دور نخواهد بودچنان روز

گويد: اى پروردگار من  وند چه مىادوباره بخوانيد كه اين مرد مؤمن و اين ولى صادق خد
اى  ،شود و كسى كه سه بار اين جمله را تكرار كند دعايش رد نمى )كند سه بار تكرار مى(
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اى  ،داند ام را مى يچارگىاى كسى كه نياز و ب !اى مالك و اختيار دارم موالى من! و سرور و
ور از دنيا در اينجا از فقر ! على اين مرد زاهد و دو تنگدستى ام آگاه و خبردار است كه از فقر

اين مناجات كسى است  ،كند اش شكايت نمى از بدبختى ظاهرى ،كند شكايت نمىاش  مادى
ورش به آخرت بيش از نديده يقين و با ما اينكه آخرت راابه آخرت از دنيا بيشتر ايمان دارد 

بزرگوار ممكن است در باره دنيا شك و ترديد داشته باشد اما در  اين مردان زاهد و ،دنيا ست
 :فرمايد شك و ترديدى ندارند لذا امير المؤمنين مىاند  ايمان آوردهها  آن باره غيبياتى كه به

اى  ذره مجسم شودتمام تفاصيل و جزئياتش برايم مكشوف گرديده و در نظرم  اگر آخرت با
قيامت دارد يقينى مبنى بر وحى  باورى به آخرت و شود چون يقين و به ايمانم افزوده نمى

و معناى ايمان  ،است و ايمانش به وحى همچون كوه استوار و همچون آهن خلل ناپذير است
و  ديده خدا را و بهشت يعنى نا ؟بالغيب همين است كسانى كه به غيب ايمان آوردند يعنى چه

 م.يخواه دوزخ را و صراط و ميزان را باور كردند خدايا از تو چنين ايمانى مى
» ِِ  يَا َر

ِّ ِّ يَا َر لَُك   يَا َر
َ
ْسأ
َ
ْسَمائَِك  أ

َ
َِ ِصَفاتَِك َوأ ْ�َظ

َ
ِسَك َوأ َْ َك َوقُ َّ نْ   ِبَ

َ
ْوقَاِت  أ

َ
َْعَل أ
َ
َ

ْكِرَك َمْعُموَرةً  ِِ َّّهاِر بِ اين كلمات و الفاظ  شود و ديگر اين دعا تكرار مى بار .»ِمَن اللّيِْل َوا
 قبر و بارگاه و ،آورد وسيله و واسطه چيست وسيله و واسطه مى ‡ انبياء ،شود تكرار مى

 ،شناختند كدام است واسطه اى كه اين بندگان پاك و خالص خدا مى و ،مرده؟ كدام وسيله

ْسَمائَِك «
َ
َِ ِصَفاتَِك َوأ ْ�َظ

َ
ندازه ادر اول كتاب در باره به  ،است ات الهىسيله اسماء و صفو »أ

استه چيست منظور و خو ؟سؤال چيست ،كنيم كافى توضيح داده شد به همان اكتفا مى

نْ «مطلوب چيست؟ 
َ
ْكِرَك َمْعُموَرةً  أ ِِ َّّهاِر بِ ْوقَاِت ِمَن اللّيِْل َوا

َ
َْعَل أ
َ
اينكه همه اوقات مرا  »َ

همه  ،اينكه هموراه به ياد ذكر تو مشغول باشم ،آباد كنىذكر خودت  تمام شب و روز مرا با
اين آرزوى همه بندگان نيك و اولياى پاك خداوند  و ،لحظات جانم ذكر و عبادت باشد

از خداوند كه معبود و مسجود و مقصود و اى  لحظه ،ذكر خدا نگذرد است كه اوقاتشان جز با
تواند تمام بيست و  است كه بنده مىاين از خصوصيات اين اسالم  ،مطلوبشان است نگذرد

 ،بله البته كه ممكن است ،ممكن است ،چهار ساعت زندگى را به ذكر عبادت مبدل كند
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وقتى از ارتكاب تمام محرمات و  ،نبوى پايبند استهاى  سنت وقتى مؤمن به تمام اوامر الهى و
ياد خدا غافل  را ازاى  لحظه وقتى بشدت حريص است كه ،كند حتى مكروهات اجتناب مى

حتى  اش، زندگى آيد حتى كار و عبادت بشمار مىاش  نباشد طبيعى است كه تمام زندگى
لذا در  ،آيد همه لحظاتش ذكر و عبادت بشمار مىاش  خواب و اشتغال به نيازها شخصى

اگر كسى هميشه به عمل نيكى پايبند باشد مثال نماز تهجد يا  ،حديث صحيح آمده است كه
و پنجشنبه يا كمك و دستگيرى چند خانواده فقير و مستمند اگر روزى مريض روزه دوشنبه 

شود يا فراموش كند يا امكانش را نداشته باشد خداوند اين روز يا روزهاى كمبودش را نيز 
چون مثل كارمندى كه اتفاقى برايش پيش بيايد و نتواند  ،نويسد پاداش كامل برايش مى

 روزه ماه شوال پيامبر  ،يگر داريم كه مثال شش روزاحاديث صحيح د .سركار حاضر شود

ل ده نيكى است و اين لطف داست يعنى هر نيكى معا »بعرش أمثاهلا احلسنةُ «چون  ،فرمايند مى

شش  شود سيصد روز پس رسول گرامى  لذا سى روز ماه رمضان مى ،و احسان خداوند
آنجاهم سيصد روز  ،د شصت روزگرفته كه ضرب ده بشو روز ديگر نيز از ماه شوال روز مى

و اصل  ،عمل است كي اين ،شود سيصد و شصت روز گويا تمام سال روزه گرفته است مى
بعد از عمل و تالش  ،عمل است چون آروزى تنها و دعاى تنها بدون عمل نتيجه اى ندارد

ور تمام عبادت بشمار آ خدايا شب و روز مرا ذكر و ،كنند كه گير اميرالمؤمنين دعا هم مى پى
توفيق و قبول از طرف خداوند است اگر  چون .ذكر و ياد خودت آباد بدار اوقات مرا با

خودش را خسته كند  هوقف بى توفيق ندهد و قبول هم نكند اگر هزار سال خداوند نخواهد و
كه  ثانيا اگر خداوند مهلت دهد ،تواند عمل مى اوالً .بازهم نخواهد توانست به نتيجه برسد

نيايش به خاطر اين است كه انسان  ش ندارد پس دعا وزرد ولى قبول نكند هيچ اعمل كن
تو به  ،و محتاجمتذكر تو به عبادت تو به نيايش  طلبد كه خدايا من به گويا از خداوند مى

و به خاطر اينكه ثابت كنم  ،يازى ندارى اين منم كه به تو محتاجمعبادت من ن سجده و دعا و
سجده تو را  مت فرما و اجازه بده كهحرستم غالم و برده تو هستم لطف و مكه واقعا بنده تو ه

اين كيف و لطف و لذت بندگى است  اين راز بندگى است و ،كنم دعا كنم از تو بخواهم
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ه انسان بداند و آگاهانه قدم بردارد و شب روزش را ب اين حالوت و شيرينى بندگى است كه
حاصل  ش غافل نباشد اين حالوت و شيرينى بندگى زمانىاز معبوداى  لحظه د خدا بگذارنداي

خالص باشد قبل از هر چيز جز خداوند جز اله و معبود جز  شود كه مبدأ توحيد كامل و مى
 ،د و بارگاه ديگرى ببردبرش دل از هر سنگ و چوپ و قبر وگنذات يگانه و يكتاى پروردگا

َٞ َ�ُ ﴿ توحيد و عبادتش را خالص كند اين  هطبيعى است ك .]٢٩األعراف: [ ﴾يَنۚ �ِِ ٱُ�ۡلِِص

َِهَ ﴿ آورد عمل بسيارى را به خشم مى ََ َُۡو  ونَ ٱََ ُۡ حتى اگر مشركان  .]٣٣التوبة: [ ﴾٣ ُُۡمۡ�ِ
فقط براى اهللا سجده كرد فقط از اهللا كمك  ،به خشم آيند بازهم بايد يك خدا را پرستيد

اهللا را مالك فرزند دادن و بيناكردن و مالك نفع و ضرر دانست فقط  خواست فقط اهللا را

ّمن﴿ ى دارد اين توحيد و يكتا پرستىبه به چه كيف .حاجت برآوردن دانست
َ
ُُ  أ َّ ٱُ�ِي َط ۡۡ  ُُۡم

ِشُف  ِۡ �َ ََ ََا َدَ�هُ  آيا هست كسى كه حاجت نيازمند و بيچاره را « .]٦٢النمل: [ ﴾ُّسوٓءَ ٱِِ
ر است حماقت بعضى جاهالن كسانى وه آدر خنداما چق .»برآورد هنگامى كه او را بخواند

كنند كه  گويند و مسلمانان ساده و مخلص و بيچاره اى گمان مى به عنوان پيشوا سخن مى
چند  ،كنند اسالم ناب همان اسالم خالص قرآن است رسانند و گمان مى آنان دين خدا را مى

در  )سحر(غاتى ياره اى تبلول ماهمايندگان اسالم ناب در كاناروز پيش آقايى عمامه به سر از ن
فرمودند كه  افت مصنوعى پرسش و پاسخ زنده آقاى نسيم امت اسالمى را چنين ارشاد مىيض

ّمن﴿ آيه
َ
ُُ  أ َّ ٱُ�ِي َط ۡۡ ِشُف  ُُۡم ِۡ َ� ََ مصداق اولش آقا امام  .]٦٢النمل: [ ﴾ُّسوٓءَ ٱََِِا َدَ�هُ 

دانند چه  يده كه خودشان هم نمىدروغ پردازى و تناقض گوى به جايى رس ،زمان است
معجزات دارد  عج) به قدرى اختيارات و كرامات واز يك طرف آقا امام زمان ( ،ويندگ مى

كند و هر كدام آنان را هر لحظه در هرجا كه  كه تك تك حركات شيعانش را كنترول مى
از  ندارد) وو عرش  يتا حاال فقط كرس( به كل نظام جهان اشراف كامل دارد بيند و باشد مى

(سوء  كند كه سوى ديگر آنقدر مضطر و بيچاره است كه يازده قرن است دعا و زارى مى
به به سعى كنيد  ،شود دقت كنيد كه چه علم و دانش تقسيم مى د،شو ) برطرف شود نمىش

اما اگر آقا صفت فاعلى داشته باشد كه  ،كم نياريد! اين در صوريتكه آقا را مضطر گفته باشد
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يعنى به هر نحوى شد  ،مشكل بيچاره گان را حل كند كه خداوند خودش رحم كندايشان 
و إال اسالم ناب  ،بايد شش هزار آيه قرآن به آقا و بقيه ائمه عليهم السالم ارتباط پيدا كند

از  است چيزى كم ندارى و پرهايت  طلبيم خدايا خزانه خدايا هدايت از تو مى .لنگد پايش مى
 ،دت جمع كنىيرا بر توح ها انسان ى همهها دل كه خواهيم ود از تو مىش نمى تو چيزى كم

خواهيم كه امت اسالمى را از اين بدبختى و بيچارگى و از تفرقه و جهالت  خدايا از تو مى
خواهيم كه  خدايا ازتو مى ،همه را در پرتو نور وحيت متحد و متفق بگردانى نجات بخشى و

به  از ميان امت برچين و تمام بساط خرافات را شود م مىآنچه باعث ننگ و آبرو ريزى اسال
دود آن چشم دشمان اسالم  و با ،نور قرآن و توحيدت بسوزانى هر شكل و لباس كه هست با

خدايا تو كه قادرى لطف و كرم فرما و انبارهاى كينه و حسدى كه امت  ،را كور گردانى
پروردگارا  ،بگردان ا الفت و محبت پربآن را  اسالمى را متفرق كرده نابود گردان و جاى

شناخت حق و  بيدار بفرما و حق و ى همه مان زنده وها دل عطش و عشق حق طلبى را در
 گواراتر بگردان. پيروى از حق و دفاع از حق را از آب سرد در همين تشنگى براى ما

ق رسول عقيده و سيرت و اخال خواهيم كه به لطف و كرم خودت دين و از تو مى ،خدايا
را در ما زنده بگردانى و حيات طبيه آن معلم اول بشريت را الگو و سرمشق  بزرگوارت 

طلبيم كه زندگى صحابه و ياران و اهل بيت و  و خدايا از تو مى ،زندگى براى ما قرار دهى
و اول عمال در اند  و همه بندگان نيكى كه اسالم را درست فهميده خاندان پيامبرت

عملى اسالم در امت اسالمى هاى  عنوان نمونه را بهاند  در جامعه پياده كرده خودشان و سپس
محبت حقيقى آنان و توفيق پيروى درست از آنانرا عنايت بفرما.  زنده و متبلور بگردان و به ما

 آمين.

ةً « ولَ صُ وْ تِكَ مَ مَ دْ بِخِ در اين دعا به كلمات سلف مشابهت  است كهاى  جمله اين تنها »وَ

نه از هيچ يك ديگر از صحابه و اهل بيت و علماء قرون اوليه  ه از خود امير المؤمنين وندارد ن
 چون خداوند ،بكنمتو را  خدمت :ه كه به خداوند گفته باشداسالم چنين جمله ثابت نشد

كسى به خدمت نياز دارد كه  ،است كه احتياج به خدمت داشته باشد تر نياز بى و تر پاك
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 نياز از هر حاجت است در سخن عوام ممكن است چنين بى د غنى ومحتاج باشد و خداون
قرآن و اصطالحات شرعى  كه كامال با شود اما از شخصيتى همچون على  جارىاى  جمله

اگر از نظر  ،كرد اين جمله قابل فهم نيست بيش از ما اين حقيقت را درك مى آشنايى داشته و
تواند  مى ها انسان امير المؤمنين نيز مانند بقيه :كهتوان گفت  سند اشكالى نداشته باشد فقط مى

باشد چون از اول دعا تا اينكه ثابت شد كه ادعا عصمت ادعاى گزافى است  اخلطاءجائه 

باالتر  ها انسان ايشان هرگز چنين چيزى براى خودش نخواسته و هيچگاه خودش را از مرتبه
اشته باشد پس اين جمله از ايشان نبوت هم كه نداشت كه نيازى به عمصت د ،نبرده است

ايشان در حالت مناجات و راز و نياز اين  :ثابت باشد چارى اى جز اين نيست كه بگوئيم
اين جمله قصدا يا بدون قصد از  :و يا بايد گفت كه ،جمله را گفته است و درست نيست

البته از  ،يستديگر بعيدهم نيا از كميل يا از هر كس  ،سوى ديگران به دعا اضافه شده است
تواند لغزش زبان باشد و يا اينكه منظور ايشان  كلمه چهار بار تكرار شده نمى كه اين يآنجا

ْ ﴿ مانند آيه ،خدمت اين الهى بوده است در اين صورت اشكالى نيست َا ُ ُِ َ ٱِِن تَن َّ 
ُۡ�مۡ  ُِ  علم.ست. واهللا اا خداوند نياز به نصرت ندارد دين خدا مراد .]٧حممد: [ ﴾يَن
بُولَةً « َْ َك َم ََ ْ�َماِل ِعنْ
َ
َّ  َوأ َّها ِورْداً َواِحَاً  َح ُُ ْوَراِدي (َِِراَدِت) 

َ
ْ�َماِل َوأ

َ
قبال  »تَُ�وَن أ

شى زرتازمانى كه عمل قبول نشود هيچ ا هم ضمنا اشاره كرديم كه قبوليت عمل مهم است و
 ،ابعت از رسول مكرم اول اخالص دوم مت ،قبوليت عمل دو شرط اساسى دارد ،ندارد

سى را جز خدا در ى خدا انجام دهد و هيچ كااخالص يعنى اينكه هر عملى را انسان فقط بر

ٓ ﴿ ،آن شريك نكند َما ََ  ْ َا َّ ِ�َۡعُبُد ِِ ْ َٓا َُ ِِ
ُ
َ ٱأ َّ  ُ�َ َٞ و امر نشدند « .]٥البينة: [ ﴾ِ�ِينَ ٱُ�ۡلِِص

و در  .»و عبادت را فقط براى او خالص كننده اندمگر اينكه خدا را در حالى بپرستند كه دين 

 « حديث صحيح آمده است كه
َ
َْ َولَِ�ْن َ�نُْظُر ِِل ْمَواِلُ�

َ
َْ َوأ  ُصَوِرُ�

َ
َ َال َ�نُْظُر ِِل َّ ِِّن ا

 َْ ْ�َمالُِ�
َ
َْ َوأ  و اعمال شما ها دل كند شما نگاه نمى يها مال وهاى  (خداوند به چهره »قُلُو�ُِ�
پس هر عملى بايد فقط براى خدا انجام گيرد و غير خدا هيچ سهمى در آن   .كند) را نگاه مى

 و منظور از متابعت اين است كه عمل صد در صد مطابق سنت رسول اهللا  ،نداشته باشد
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در هر  »كتاب اهللا وعرتيت«و يا  »سنتيكتاب اهللا و«اين عينا تطبيق حديث ثقلين است  باشد و

تواند  چون عزت نمى ،د نداردوو چه عترى باشد تعارضى وجى باشد صورت چه سنت دو
كنند و دفاعشان از عترت به  برخورد مى هسفانه بعضى در اينجا جاهالنأمت ،مخالف سنت باشد

انجامد اصال در اينجا  سنت مى احيانا به عداوت با )نعوذ باهللا(حدى تند است كه به مخالت و 
خود  توانند در برابر چگونه مى خاندان پيامبر  ،شدتواند مطرح با تقابل مطرح نيست و نمى

اكثر پيروى از عترت  حد اند، ى كار را تا اينجا كشاندهضعبسفانه گويا أپيامبر قرار گيرند اما مت
آيا عترت  ،است مگر غير از اين است اند باشد كه الگوى عترت هم رسول اهللا وت  مى اين

اش  به ادعاى بعضى كه كاسه داغتر از اند، ى كردهچيز ديگرى غير از سنت رسول اهللا معرف
 ،فرمايند كه كنند گويا دارند مى بله كسانى كه بيش از عترت دارند از عترت دفاع مىاند  شده
 اوقات ايشان قطع شد جز كانال عترت متمثل دره ب ى ارتباط با رسول اعظم ها كانال تمام

مرتد شدند  همه صحابه پس از رسول اهللا  سه چهار نفر و اين عين فرمايش آقايان است كه
در تمام بيست و سه سال  نفر يعنى تمام زندگى رسول اهللا   7حداكثر هفت  جز سه نفر و
رفت جز هزار باب!  به باد فنا ،به شاگردان درجه اولشان آموختند اى كه ايشان اسالم عملى

خواند شد جز  ول اهللا اسالم و تمام زحمات رس هلق گرفت فاتحتع علمى كه به على 
سليم بن  نعمار ب -دامقد -ابوذر –سلمان –حسين  –حسن  –علمى كه بوسيله عترت على 

سپس تمام اسالم  ،محمد) مدون فرمود سرار آلأدر كتاب معروفش (آن را  و ايشان  قيس
عد ب نسل ن ابى تغلب نگهدارى شد و آنگاه يكى دوبابان ا ،دار سليم ناب بوسيله شاگرد وفا

تر به رشته تحرير در آمد ايشان كل اسالم ناب را  محمد بن يعقوب كلينى مفصل بوسيله آقاى

بعدش  »الرف  ف لَيعتنا«مام زمان عرضه كرد ايشان فرمود ا ادر طبق اصول كافى به آق

اربعه نام گرفت صاحب ها  اين مدون شد »من ال حيرضه الفقيه«و  »تهذيب«و  »اسبتصار«هم 

ثبات إفصل اخلطاب يف « و چهار گانه با جرأت و شهامت آمد كتابى نوشت اصلدوتا از 

و هزار روايت از كتب اصلى اسالم ناب جمع آورى كرد  دو »ربابكتاب رب األحتريف 

ن كار به خشم ساير بزرگواران از اي اند، تحريف كردهرا ثابت كرد كه دشمنان عترت قرآن 
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را متقاعد كنند و اهميت تقيه را به او بفهانند كه  لف فصل الخطابؤسعى كردند م آمدند و
را درك كن اما ايشان كه گويا  شما كوتاه بيا و موقعيت ما ،كرد نبايد برمال آقا هر چيزى را
شما معتقد هستيم كه  و نفاق و دورنگى خوب نيست وقتى ما :زده بود فرمود به تقيه پشت پا

گيريد گويا آمدند و تبليغات كردند كه  ت خورده است چرا از جرأت كار نمىدسقرآن 
از طرف ايشان عذر  چه ما نيست تحريف يعنى ها حرف آقاى مؤلف محترم شوخى كرده اين

ساله ديگرى رشهامت بود مجددا سربلند كرد در  كنيم ايشان كه مردم رك و با خواهى مى
خته ام است نرك باشيد من از پيش خودم روايراست و  ،گوئيد نوشت كه آقا چرا دروغ مى
سرار آل محمد از سليم بن أاولين كتاب اسالم ( كه ازام  كرده دو هزار روايت جمع آورى

خود شما هم پيش بنده بارها اند  قيس) تا امروز همه علماى ما و شما به اين امر اذعان كرده
 رود بدين زنيد با اين دورنگى كه كار پيش نمى اذعان كرده ايد حاال چرا درست حرف نمى

قرآن  :گويد جرأت و صراحت مى ترتيب كسى كه دو تا از چهار اصول اسالم را نوشته با
دانستند و  دست خودره است حتى شواهد زنده ارائه داده اما كسانى كه اين بيچاره را ساده مى

شمردند كتاب ايشان را ناپديد  اى به اسالم ناب مى اعتراف علنى به اين امر را ضرر كوبنده
موم قرار ندارد ى قديمى و بعضى محققان در دسترس عها كتاب اكنون جز بعضىكردند كه 

كنيم  مثل بنده فكر مىاى  ساده هاى كه آدم دشو  صحبت از قرآن مى و اين روزها طورى
كردم كه مبلغان اسالم ناب  عرض مى، هستند ها همين مؤمن واقعى به قرآن هست و نيست

دانند و  هيونيستى انگليسى و كمونسيتى امريكايى مىمتابعت از سنت را يك توطئه مشترك ص
سنت پيامبر يعنى چه اصل عترت است پيغمبرهم براى  .است اين اسالم امريكايى :گويند مى

اولش اينكه على مولود كعبه  ،شانزده امتياز دارد كه پيغمبر ندارد على ،تبليغ على آمده است
زنده از كوه در آورد اما  توانست يك شتر لذا پيغمبر به مشكل ،است پيغمبر نيست تا آخر

است بهشت ودوزخ را ايشان تقسيم  اجلنة و النارعلى قسيم  ،على پنج شتر زنده در آورد

 الخ. .كند در حاليكه پيغمبر چنين امتيازى ندارد مى
اول اخالص يعنى اينكه عمل  ،دم كه شرط قبوليت عمل دو چيز استرك پس عرض مى
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خواهيم كه به همه مان  از خداوند مى دوم متابعت يعنى متابعت پيامبر  ،فقط براى خدا باشد
بدعت و نوآورى در  هناز هر گو ار توفيق عمل صالح با اخالص و متابعت عنايت فرمايد و ما

 دين حفاظت فرمايد و از هر گونه كجروى و انحراف مصون و محفوظ بدارد. 

خواست همه اعمالش را يك  ز خداوند مىله بعدى اميرالمؤمنين در دعا اين بود كه امج
يعنى همهء رفتارها و گفتارها و كردارهايش فقط در جهت رضاى و خوشنودى  ،ورد بگرداند
جز دين او پيروى نكند جز رسول او از هيچ  ،شنودى او نجويدو خوجز رضا  ،خداوند باشد

يك معبود  قط ازف ،كسى متابعت نكند هر عملش براى او باشد فقط در يك سيرگام بردارد
وردش يكى باشد ذكرش يكى باشد  ،زبان داشته باشد ياد او را بر و فقط ذكر ،فرمان ببرد

كامش جز به نام او شيرين نشود روحش جز با او شاد  ،فكر و انديشه و عملش يك باشد
كى ممكن است  ،ا ياد او آرام نگيردبد دل و روانش جز بنشود خاطرش جز بياد او تسكين نيا

كه از هر غير اهللا  ن حالتى به انسان دست دهد كه همه اعمال و اورادش يكى شود زمانىچني
او به بارگاه  طفقنيازش را  هدل ببرد هنگامى كه در هر غم و مصيبتى فقط او را ياد كند هم

د و رها كند فقط به ريسمان او دار و ناكافى غير اهللا را بگسلايپى پوده و ناها ريسمان ببرد همه
بارگاه و درگاه و آستان و مزار را در جايگاه  پيغمبر و امام و امامزاده و قبر و ،بزند گچن

را بنده و مخلوق و ها  آن مخلوق و محتاج پروردگارندها  آن خودشان قرار دهد همچنان كه
نبندد در حدى ها  آن محتاج بداند رتبه و منزلت خيالى و وهمى ميان آنان تقسيم نكند دل به

پيروى  داشت از پيامبر  هرابطها  آن است باها  آن است و بگونه اى شايستهها  آن كه حق
زيارت كند  قبرها را ،نقل شده پيروى كندها  آن كند از امامان اگر اعمال مطابق شريعت از

بدعت و خرافات  وجود گنبد و بارگاره و درگاه آستان را ،كه او را به ياد مرگ بيندازند
به  به هيچ عنوان هيچ كسى را وسيله نگيرد و ،دعوت كند ن آنان دعا ويدبداند و براى برچ

ده يا مرده اى توسل نجويد مگر به دعا زنده صالح كه از او بخواهد برايش دعا هيچ بنده زن
سنت و  له سازى و دالل تراشى را خالف شرع و خالف قرآن وياين وس و عالوه بر، كند

 تو ساير اهل بي  عا خواستار پيروى و متابعت از علىاگر ما واق ،صحابه و اهل بيت بداند
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هرگز خالف سنت پيامبر ها  آن پيروى كنيم كه را پيامبر  اهل ت كهسهستيم راهش اين ا
  اند. عمل نكرده

ِِ  يَا«  يَا َر
ِّ ِّ يَا َر ْحَواِل يَا َر

َ
َكوُْت أ َْ ِِ يَا َمْن َِِلِْه  ي يَا َمْن َعلَيِْه ُمَعّو َِ

َعَ  قَوّ   َسيّ
َعِز�َمِة َجَوانِِح......

ْ
ْد َعَ ال َُ ْْ َِ َوا َمِتَك َجَواِر َْ تنها به يك ذات  تدعا و ندا و استعان »ِخ

دن و پاسخ دادن هيچ ندا و فرياد را ينه اى كه جز او توانايى شنبه ذات يكتا و يگا ،است

 ِِيّاكَ ﴿ عانت گرفته شوداز او كمك و است بايست پرستيده شود و كه مى تتنها اوس ،ندارد
 ُٞ پرستيم و خاص از تو استعانت  مىتو را  خدايا خاص« .]٥الفاحتة: [ ﴾٥َ�ۡعُبُد �يّاَك �َۡسَتعِ

جوئيم پس كسى كه شايسته است كه  پرستيم و تنها از تو كمك مى مىتو را  تنها »جوئيم مى
ايش كند ياو متوجه شود و نانسان در هر حال و براى برآوردن هر حاجت و نيازى به سوى 

آرى بنده مؤمن  ،اوست اى كسى كه اعتمادم بر :فرمايد مى ،ذات يگانه پروردگار است طفق
ا كند راستى كه جز هيچ كسى اين شايستگى ر تواند به كسى جز پروردگارش اعتماد نمى

رسيدگى كند چون شكايت براى آن است كه طرف ها  آن ندارد كه شكايت گوش كند و به
توانند بكنند در همينجا اين  و گنبد چه مى درك كند و بتواند كمكى بكند قبر ،شوند بفهمدب

به پيامبر اعتماد  ،كنيم كه راست چرا اميرالمؤمنين پيامبر را صدا نكرد پرسش بجا را مطرح مى
نكرد به جاى فلسفه بافى بهتر نيست آقايان به اين پرسش عاميانه پاسخ دهند كه اگر غير از 

پس چرا على  ،را صدا كند يا فالن يا فالن ادركني بگويد هم كسى هست كه انسان او اخد
 ؟هم كسى هست كه انسان به او اعتماد كند پس چرا على نكرد ااگر غير از خد ؟چنين نكرد

 ؟اگر غير خدا هم كسى هست كه بتواند حاجت و نياز انسان را برآورد چرا على چنين نكرد
كه آنزمان وفات كرده بودند و بعضى اند  پيامبران ديگرى هم بودهكه  پيش از پيامبر 

 ؟قبرهايشان هم تا حدى از نظر بعضى مردم مشخص است چرا على چنين كارى نكرد
كه هايى  امامزاده ن مسلمان شده بود ايشانهم كه حتما از خيلىياابوطالب هم كه از نظر آقا

هم كه مادر معصومين بود  حضرت زهرا .ودبهتر بمدفون است د شان چه بمعلوم نيست زيرگن
همه كه زود وفات كرده بودند آيا اين پرسش پاسخ  زودتر وفات كرده بود پسران پيامبر 
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د بهتر نيست به اين پرسش يو از پيش خود فلسفه ببافد يكه دليل بتراشنطلبد كه به جاى اي نمى
 حاجت خوانده شود على  ير خدا هم شايسته است كه در وقتساده جواب دهيد كه اگر غ

 آيا قبرهايى كه در زمان على وجود داشت از قبرهاى امروزى شايستگى ؟چرا اينكار را نكرد
كه جلو چشمان همه بود چرا كسى به  آيا مرقد مطهر خود رسول اكرم  ؟ى داشتتر كم

اشته كميل عزيز بياد د ،شده نگفت كه و امير المؤمنين براى آموزش همه ايشان متوجه نشد
 وقتى ايشان ،مشروع است به ديگران هم برسانى باش كه استغاثه از قبر شريف رسول اهللا 

چنين كارى نكرد امام حسن مجتبى چنين كارى نكرد امام حسين شهيد چنين كارى نكرد و 
و گنبد و بارگاه و آستان و مزار و خرده گيرى و  پس اين بازار سياه قبر ،بقيه ائمه نكردند

خواهيم بدانيم  ما نمى ؟مهدى و يا زهرا از كجا آمد يا على و يا ايى و ندا و استغاثه وپيشانى س
 ها پرسش از نظر لغوى و ادبى به غير اهللا جائز است يا خير براى اينگونه )يا(كه اطالق لفظ 

سيار پرسش ب اند، انباشهها  و كتابخانهاند  و فلسفه بافتهاند  است كه دليل تراشيده ها قرن آقايان
 ؟كجاستاند  اگر كرده ،بس همينقدر و ؟يا خيراند  ساده است كه اهل بيت اينكارها را كرده

سياه بازارى را براه  اينبه چه حقى  شمااند  نكرده اگر ؟راويش كيست ؟سندش چيست
معرفى  و دليل مشروعيت آن چيست؟ آيا دين غير آن چيزى است كه پيامبر  ،انداخته ايد

پيش خودش چيزى را آيا هركس بيايد از  اند؟ و اهل بيت به آن عمل كردهبه كردند و صحا
اگر اينطور بوده الزم نبود خداوند  ؟شود علَم كند و برايش دليل و فلسفه و فايده ببافد دين مى

 هر كسى هر زمان از چيزى يا ،پيامبر بفرستد و كتاب بفرستد و قانون و دستور صادر كند
مشركين  ،شد دين بافت و مى تراشيد و فلسفه مى ش روايت مىمد برايآ  كارى خوشش مى

ها  مكه هم كه براى خودشان دليل داشتند چرا كارى آنان دين نشد چرا كار هندوها و بوزيي
پس  ،دانند كتاب هم دارند روايت هم دارند دليل و فلسفه براى كارهايشان مى ؟شود دين نمى

آن كپى  انجام داده و بقيه از روى اهللا دين همان چيزى است كه خدا گفته و رسول 
دين فقط كپى بردارى از تمام اعمال  :به تعبير خيلى ساده باشد گفت كه اند، بردارى كرده

صحابه و  ،است بقيه همه تابع اويند است الگوى و سرمشق فقط خود رسول اهللا  رسول 
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اند  توانسته ونمىاند  تهاهل بيت همه تابع ايشانند هيچكدام آنان از پيش خود چيزى نگف
فرد به ين تر نزديك كسى ادعا كرد يا شينده باشد كه فالنى حتى اگر بنابراين اگر ،بگويند

باشد حتما  نمشرعيت آ باشد فالن عمل را انجام داده يا چيزى فرموده كه دال بر رسول اهللا 
اين باره ارشادى  و در ؟خير يااند  چنين كارى كرده بايد ديد كه آيا خود رسول گرامى 

يا هر صحابه  گرچه ما صددر صد يقين داريم كه اگر از شخص على  ؟خير دارند يا
مثل على محال  چون بزرگوارانى ،دليل دارد ديگرى عملى ثابت شود حتما از رسول اهللا 

مشكل اينجا است كه  ،نكرده باشد است چيزى بگويند يا كارى انجام دهند كه رسول اهللا 
 اند، و نه فرمودهاند  شود در حاليكه ايشان نكرده كارهايى را به على نسبت داده مى به دروغ

ى است كه به آنان نبست داده ها دروغ از پس خطر از عمل صحابه و اهل بيت نيست خطر
ز به وخوشبختانه تمام اين خرافاتى كه امر .شود حديث گذاشته مى شود و نامش روايت و مى

ه كرده و عقايد باطلى كه به نام دين وارد زندگى مردم شده هيچگونه نام دين در جامعه رخن
 اهل بيت از اينگونه عقايد ضد قرآنى و روح صحابه و و ،ريشه اى در خيرالقرون ندارد

به ها  آن ت دادنبسين براى اثبات چنين چرندياتى و نخبر است بنابرا بى خرافات ضد دينى
و اهل بيت عليهم  پيامبر  عملاز ان آن بخواهيد كه و مدافع نت از مبلغادين فقط كافى اس

بگوئيد عمل على را  ،دبافن تراشند و فلسفه مى مى فورا دليل ،السالم ادعاهايشان را ثابت كنند
پايشان را مسح  ؟يا خيراند  خواهيم آيا آنان مهر گذاشته خواهيم عملى ائمه اهل بيت را مى مى

 اند، زنجير قمه زدهاند  سينه زده اند، صيغه كرده اند، گرفتهخمس اند  تقيه كرده ؟خيراند  كرده
به غير خدا توسل  اند، على گرفتهه مفاتيح ب اند، مرده پرستى كرده اند، گنبد و بارگاه ساخته

دليل و شاهد ها  آن همين قدر كافى است كه از عمل اند، غير خدا نذر و قربانى كردهاند  جسته
سفه بافى نيست واقعا عجيب است همين ديروز جلو خانه كعبه با ديگر نيازى به فل ،بياورند

من به امام رضا خيلى اعتقاد دارم فقط رفتم به  :فرمود ها صحبت آقايى نشسته بوديم ضمن
م قبول كرد و آمدم! ببينيد چقدر مردم را خواهم حج برو امام رضا بدل ندارم مى :ايشان گفتم

كم سوادى هم نبود ليسانسه و كارشناس  ليكه ايشان فرددر حا اند، به غير خدا وابسته كرده
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الل است  ها زبان واقعا چقدر ظلم است كه تا اين مردم را از خدا دور نگهداريم گويا
يا نياز دارم كمكم كن اين ثمره تربيت ضد قرآنى است وإال مردم خدا ،تواند بگويد نمى

آقايان هم  ،بستگى به تربيت دارد فرهنگ دارند سواد دارند دانش و بينش عالى دارند اين
يا خدا .شود مى كسادآيد كه اينطور باشند چون اگر بخدا رجوع كردند بازار  خوششان مى

به اسماء و صفات مقدست تو را  ،به ذات خودت سوگندتو را  خواهيم هدايت از تومى
ى ها دل كه ات سوگند به يكتايى و يگانگىتو را  ،به جالل و كبريايت سوگندتو را  ،سوگند

 همه ما را به نور ايمان و قرآن منور بگردانى و محبت و عظمت و خوف هر غير خود را از
جايگزين آن كنى  راو محبت و عظمت و خوف خود  ،ى زنگار گرفته ما بيرون آورىها دل

َْ َِتَك « .ادر و توانايى و چيزى كم ندارىتو كه ق َّ ِف َخ ِ
ْ
يك ديگر از  »َهْب ِلَ ال

 خواهد كه به او ترس و  اميرالمؤمنين ترس و خشيت خداوند است از او مىهاى  تهخواس
ترس از خداوند  ،نيستاى  ساده خواسته كوچكى نيست مطلب ،عنايت كند قيوفتخشيت 

پرونده سياهش را جلو  ترس از اينكه او را رسوا كند و ،يكى از لوازم سه گانه ايمان است
ر ترس از اينكه او را به غي ،ه خون را در بدنش خشك كندترس از اينك ،مردم بيرون بكشد

ترس از اينكه لقمه را در  ،به كمكش نرسد اهزمايشآبسپارد در سخترين و دشوارترين 
هاى  ترس از اينكه او را به انواع بيمارى ،گلويش متوقف كند خون را در رگش متوقف كند

 رول جسدش را از او بگيرد هر كدام ازترس از اينكه كنت ،مهلك و رسوا كننده مبتال گرداند
ها  اين اما همه ،يش را كه سلب كند خود عذاب است كه تحمل آن دشوار استها نعمت

از قبر  ،از حساب وكتاب بترسد ،موقتى است بايد از آخرت بترسدها  اين ودتر گذر استز
رحم  بى از مأموران ،از دوزخ بترسد ،از ميزان بترسد ،از صراط بترسد ،از محشر بترسد ،بترسد

ۡعُصوَن ﴿ دوزخ بترسد َُ  َّ ٞٞ ِشَدادٞ  ٰ�َِكٌة ِغَ� َٓ َ ٱَعلَۡيَها َم ََن  َّ َُ َِ �َۡفَعلُوَن َما يُۡؤ ََ ۡم  َُ ََ َِ
َ
َمآ أ

 را خداوند كه] اند گمارده[ رو سخت و درشتخو فرشتگان[جهنم]  آن بر« .]٦التحريم: [ ﴾٦
از  .»دهند مى انجام يابند، مى فرمان كه را آنچه و. كنندن نافرمانى دهد، فرمان آنان به آنچه در

 ،نفسى محشر بترسد ياز وحشت نفس ،از سكرات مرگ بترسد ،تنهايى و تاريكى قبر بترسد
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شوند و شروع  او ظاهر مى وقتى در اولين شب قبر دو فرشته بر ،آنجا كيست كه بدادش برسد

او  كمه كب اينجا كيست كه »َك يُه بِ نَ  َمنوَ  َك ينُ ما دِ وَ  َك �ُ ن َره مَ « ،كنند به پرسش و پاسخ مى
 ؟چيست از ،خواهد سوال از امام نيست از امام زمان نيست از واليت نيست دقت مى ؟برسد

ل از توحيد است پروردگارت كيست؟ و جواب را با حفظ و زيرگى و مدرك و سوال او
عا خدا را رب دانسته باشد كه توان داد باشد در دنيا عمل كرده باشد واق دكترا و اجتهاد نمى

خواهد  وقتى كسى در دنيا همه چيزيش را از آقا امام رضا و معصومه مى ،بتواند جواب دهد

تو  ،دانم اى داد نمى »يدرِ آه آه ال أَ « :مجبور است بگويد ،اند جواب دهدوت آنجا چگونه مى

گفتم ولى  م مىگفتند من ه چون مردم مى :گويد گفتى چه شد مى كه داشتى در دنيا مى

 »دينك ما«برد  مى دد كه صدها متر او را به زمين فروآي ش فرود مىقرفى بر زگر ،دانم نمى

تواند جواب دهد كه  و بدعات بوده كجا مى كسى كه اينجا غرق در خرافت ؟دينت چيست
وقتى كسى در دنيا با پيامبر سروكارى نداشته معشوقش  ؟پيامبرت كيست ،دينم اسالم است

 ،گرفته سنت و روش بقيه را بكارى بسته زمان بوده و اين و آن بوده دستور از بقيه مىامام 
داستان دردناك و  .شود مار و عقرب و انواع عذاب مسلط مى ،تواند جواب دهد چگونه مى

مكرر در قرآن تكرار شده كافى است كه مؤمن آن را از خود قرآن بخواند  خغم انگيز دوز
رك و خون و آب جوش چچگونه  ،اند و ببيند كه چگونه توصيفهر ترجمه قرآن را بخو

َُّعهُ ﴿ خورد نوشد و زقوم مى مى َتَج اُد �ُِسيُغهُ  ۥَُ َِ ََ يَ  جرعه را آن« .]١٧إبراهيم: [ ﴾ۥََ

ََ َ�َۡيٰ  ُُمّ ﴿ چگونه »برد فرو]  آسانى به[ را آن تواند نمى و كشد فرو جرعه ََ ُموُت �ِيَها  َُ  ََ

َُم ﴿ »باشد زنده نه و ميرد مى نه آنجا در گاه آن« .]١٣ األعىل:[ ﴾١ َجۡت ُجلُوُد ِۡ َّما نَ ُُ

 ْ ََُوا ا ِ�َُذ ََ َ�ۡ ََ ۗ ٱبَّدۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا  َٞ هر چه پوست بدنش بسوزد پوست « .]٥٦النساء: [ ﴾لَۡعَذا
ا از شر خدا ي .»عذاب را بچشد )بيشتر طعم(رويد تا اينكه  و ديگرى بجاى آن بال فاصله مى

ۡل ِمن ﴿ دهد مى كشد و شيون سر جوئيم دوزخ نعره مى غضب و خشم و قهر تو به تو پناه مى ََ

ا ﴿ .»هم هست ديگرى )ام گرسنه(« .]٣٠ق: [ ﴾٣ّمزِ�ٖد  ََ ۖ ٱََ  َّاُس ٱَََُوُد َٖةُ  ﴾ۡ�َِجا
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حمت خشم و عذاب تو به رخدايا از  .»هستند ها سنگ و ها انسان آتشگيره آن« .]٢٤البقرة:[
وستى خدايا اين گوشت و پ ،دن زفير و شهيق دوزخ را نداريمينبريم خدايا تاب ش يتو پناه م

فروزان دوزخت چگونه هاى  كبريت را ندارد شعله گكه در اينجا تحمل آتش يك سن
ان خود از احس خدايا اگر تو رحم نكنى تو لطف وكرم نكنى اگر تو به رحمت و ،داشته باشد

رحمت  نآ يكى است و د و به كجا خواهيم رفت فقط پناه گاه مام كرما نگذرى چه خواهي
كه ايمانش را با تقليد نيافته بود و على ابن ابى طالب  ،توست ديگرى پناهگاهى نداريم

بلكه دين و  ،،شن و ندبه آشنا نبودفته بود و با چيزى بنام مفاتيح جنگرها  اسالمش را از رساله
يعنى چه بنابراين از  ،عنى عذاب خدادانست كه آخرت ي مى ،بودآن گرفته را از قراش  عقيده

ترس و ترس ريايى  نه شعار ،دازدنيقلب او ب خواست كه ترس و خوف خودش در خدا مى

يَتِكَ «بلكه  شْ دَّ يفِ خَ را به راه راست خودت راهنمايى كنى و  خواهيم كه ما يا از تو مىخدا »اجلِْ

يا خدا ،اطهارش عنايت فرمايى تيحابه جانباز و اهل بو ص ايمانى از جنس ايمان پيامر 
خدايا از تو ، در دل ما بگنجاندتو را  ايمانى كه ما را به ترس از تو وادارد رعب و خوف

خواهيم كه خوف حقيقى و ترس واقع خودت را در دل ما جاى دهى و ترس تمام  مى
 مخلوقاتت را از دل ما بدرآورى. آمــــيـــن.

َح ِِ « َ ِْ
َ
َاِرِز�نَ أ

ْ
َِ َِِلَْك ِف ال ِ

ِْ َ� َو أُ َِ  .»َلَْك ِف َميَاِديِن الّسابِ
شمارد چه  اين بنده وارسته الهي كه خود را يك مؤمن عادى مى ،چه آرزويى دارد

طبيعى است كه هر مكتب از خودش پيروان متفاوتى  ،ى پرمعيارىآروزى بزرگى و چه تمنا
ين و تر محبوب ين وتر نزديك ن صورت و در هر مكتبىنيز به همي ‡دارد مكاتب انبياء 

معتمدترين به آن مكتب و به سايه آن مكتب كسانى هستند كه سرقافله باشند پيشتازن باشند 
در مكتب اسالم و دين مبين اسالم و با آغاز دعوت  ،قبل از بقيه حاضر به فداكارى شده باشند

كه از همان اولين لحظات  قافله بودند كسانى تر جلو ،بودند نيز كسانى پيشتاز رسول اهللا 
اين افراد را قرآن  ،آماده جان دادن بودند ،آغاز دعوت تا آخرين رمق جان فشانى كردند

يا سابقين اولين كه در گروه هستند اولين درميان مهاجرين و سابقين اولين در  ،سابقين ناميده
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ين تر پاك ستايش كرده و بهترين و ها اين چندين جاى قرآن كريم از ميان انصار لذا در
ه مثال در سور ،بودندها  اين اسالم عملى و ثمره و نتيجه تالش رسول بزرگوار هاى  نمونه

ُُونَ ٱ لّ�ٰبُِقونَ ٱََ ﴿ مالحظه فرمائيد 100توبه آيه  َّ
َ
نَصاِٖ ٱََ  ُُۡمَ�ِٰجَِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

َ
ِينَ ٱََ  ۡ� َّ 

مٱ َُ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن ِّٖ�َ  ّ�َبُعو َۡتَها  َّ َُ َِۡي 
َۡ َعّد َُُهۡم َجّ�ٰٖت 

َ
أ ََ َُٖضواْ َ�ۡنُه  ََ َُ ٱَ�ۡنُهۡم  نَۡ�ٰ

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�

َُِٰك  ََ بَٗد�ۚ 
َ
يمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱ�ِيَهآ � َِ  و انصار و مهاجران از نخستين پيشروان و« .]١٠٠التوبة: [ ﴾١ ۡلَع

 او از] نيز آنان[ و شد خشنود آنان از خداوند كردند، پيروى آنان از نيكوكارى به كه كسانى
 در كه ساخت آماده است روان جويباران آن فرودست كه يىها باغ برايشان و. شدند خشنود

چيست خوشنودى خداوند ها  آن پاداش .»است بزرگ كاميابى اين. اند جاودانه هميشه آنجا
است سعادت ن يابراستى كه  ،و بهشت جاويدان ،ونداز آنان و خوشنودى آنان از خدا

در دعا و مناجاتش  اما ديگران كيها هستند كه على  ،هاست اين علي خود يكى از ،بزرگ
مه اولين مصداق آيه كري ،بشمار آيدها  آن و در زمرهها  آن خواهد در ميدان از خداوند مى

اسالم ناب كافر و مرتدند و لعن و نفرين بر آنان جز هاى  نكسانى هستند كه از نظر تئوريس
ى بزرگى آقا امام اين زمان است كه در انقالب ها مسئوليت از كييينفك ايمانست و ال

ساير مظلومين اهل  را از قبرهايشان بلند كند و شالق بزند و حق على مظلوم و نرجعت آنا
و چه  ،كند اسالم ناب به به چه شاهكارى مى ،! را از آنان بگيرد صلوات بفرستيدبيت

ى ديگر سرگردانيم كه چه كنيم ها انسان هم مانند بسيارى از ما ،خوشبختند مسلمانان ناب
انتخاب دشوار است اما بايد  ،پيغمبر و على را اسالم ناب را بپذيريم يا اسالم خدا و قرآن و

زار مرتبه به اهل بيت انتخاب كرد يا اسالم ناب را پذيرفت و پيش از هزار آيه قرآن را شش ه
قرآن و پيغمبر و على را بايد پذيرفت و قبول كرد  ينكه اسالم خدا وربط داد و يا ا نو امام زما

ُُونَ ٱ لّ�ٰبُِقونَ ٱََ ﴿ كه مصداق اولى َّ
َ
نَصاِٖ ٱََ  ُُۡمَ�ِٰجَِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ابوبكر و عمر و عثمان و  ﴾ۡ�

هستند كه در  على و عائشه و حفصه و طلحه و زبير و سعد بن عباده و سعد بن معاذ و غيره 
يك سرهنگ انگليسى هنگام خدمت در  ،رت جواب مردم را دادن مشكل استاين صو

 ،پاكستان كنونى و هند سابق مرغى خريده و به آشپزش داده بود كه براى ناهارش بپزد
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 دانست مرغ را كباب كرد و خورد و براى ناهار آشپزهم كه خيلى خودش را عيارى مى
ناهار مرغش  ت تعجب كرد كهسنشظهركه سرهنگ آمد و سرميز غذا  ،ختپسرهنگ عدس 

سرهنگ هم و  ،سفانه مرغ را گربه خوردأمت :به عدس تبديل شده وقتى از آشپز پرسيد گفت
شعور  بى :گفت ،از زير ميز گرفت و وزن كرد ديد گربه يك كيلو است بال فاصله گربه را

ين گربه شد اگر ا كيلو مىوخورد بايد د ييك كيلويى اگر يك كيلو مرغ را م احمق گربه
داستان اسالم ناب هم چيزى شبيه  ؟اگر مرغ است گربه كجاست است پس مرغ كجاست و

كنند  فرصت معلوم خواهد شد كه اسالم ناب همين است كه آقايان معرفى مى همين است سر
پس اسالم خدا و قرآن و پيغمبر و على كه در تضاد كامل با اين قرار دارد چه بود اسمش 

ى ها دل اين هدايت را بگشا و ؟ خدايا درِناب آن است پس اين چيست اسالم اگر چيست؟ و
 را اسالم قرآن را اسالم پيامبر  نرم كن و اسالم واقعى را اسالم خود را تر از سنگ ما سخت

همه امت اسالم  ما و بگردان و سربلند و پيروز مام جهان زنده وت در ما و را اسالم على را در
 كه چهره زيباى اسالم را مسخ كرده نجات بده. آمـــين. يد باطلىعقا را از شر خرافات و

 وَ «
َ
 ِِل
ََ تَا ْْ
َ
تَاِ�َ� وَ أ َْ ْدنَُو ِمنَْك ُدنُّو الُْمْخِلِو�َ قُْر�َِك ِف الُْم

َ
َخاوَ   أ

َ
فََك َ�َافََة الُْموقِِنَ� أ

ْجتَِمَع ِف ِجَوارَِك َمَع الُْمْؤِمِن�َ وَ 
َ
سى است كه پروردگارش اين صفت مؤمن است صفت ك »أ

اشتياق دليل محبت و بنده با پروردگار است كسى  ،را از خودش ناخشنود نكرده است
تاريخش را سياه  ،را خراب نكرده باشداش  تواند مشتاق پروردگارش باشد كه گذاشته مى

ر بدعت گذارى نشده باشد چون مطمئن است ادچار انحراف و كجروى و شك ،نكرده باشد
را صاف نگه داشته باشد اش  صاف است نه اينكه معصوم باشد بلكه پرورندهاش  كه پرورنده

اگر احيانا اشتباهى همه از او سرزده فورا توبه كرده است پس اشتياق و محبت با خداوند 
را خوب كرده است كه با همه اش  هنه اينكه نترسد اما آنقدر رابط ،نشانه اطمينان بنده است
ورزد كسى كه شب  ست پروردگارش را دوست دارد به او محبت مىترس كه دارد اميدوار ا

 مرده سروكار داشته باشد كسى كه همه وقت كنار قبر بنشيند و با قبرستان و وروز با قبر و
مرده مناجات كند راز دلش را  به مرده بگويد با مردگان راز و نياز كند حاجتش را از امام 
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را براى اش  نذر و قرباني ،ه عبدالعظيم ببنددصومه و شارضا بخواهد قفل و زنجير به آستان مع
 ،در هر مشكل ياعلى ،مردگان باشد اين و آن انجام دهد و تعظيم و ترس و اميد و محبتش با

تواند مشتاق خدا باشد اين بيچاره كه فرصت ندارد كه  چگونه مى ،و يامهدى بگويد ،و يازهرا
نماز هم عجله دارد كه زودتر تمام كند و  سر ،يكسويى براى خدا بخواند حتى نمازش را با

اين على  ،و سفارشات را تقديم كند و ليست تقاضاها را ارائه دهد ،خودش را به بقيع رساند
 گويا توحيد و يكتاپرستى فقط بر ،است كه مشتاق خداست و معبود و مسجودش خداست

لى و غير على چه در برابر را به ع ما :گويد على الزم بوده است و زبان على حال بعضى مى
اين همه دليل و حديث و روايتى كه داريم على چه جواب دارد كه خودش اگر ثواب و 

بود حتما پس از شنيدن  كند على هم اگر امروز زنده مى فضيلت الزم نداشته ما را چرا منع مى
د و ش اين همه روضه و توشه و دعا خوانى با اين صداهاى قشنگ و زيبا حتما قانع مى

پذيرفت ولى ما از على عليه السالم انتظار نداريم كه جلو نواصب و دشمنان اهلبيت ما را  مى
 اكنف كند امروز اين دعاهاى دسته جمعى كنار بقيع نياز و ضرورت ماست ورنه دنيا از كج

ثر نشوند همين أچگونه نگهداريم كه از وهابيت مت بفهمند كه ما هم هستيم ورنه مردم را
 و گرنه تا حاال وهابيت كار ة،ها است كه مردم را وفادار نگهداشته است مداحى و ها جلسه

من براى اسالم ناب فرهنگى بنويسم مداحى را  اگر :گفت دوستى مى .خودش را كرده بود
شود مدح سرايى ولى آيا  و مداحى فقط اسم است كه معنايش مى ذمامى ترجمه خواهم كرد

به نظر من  :گفت بيان ذم و بدى) مى(گيرد يا ذمامى  انجام مى واقعا اين مدح سرايى است كه
گذاريم مدح است كه انسان  ذمامى است چرا چونكه در واقع داريم سر اهل بيت كاله مى

خوانيم و از  مى وازكميل را با اين همه بوق و آ حرف طرف مرا گوش كند ما از يكسو دعاى
ست؟ جخداوند و اسماء و صفات او بايد  ط بهكنيم كه توسل فق زبان على به همه اعالن مى

كنيم در  جوئيم از زبان على اعالن مى اما بال فاصله پس از مراسم دعا به اين و آن توسل مى
در همان جلسه غير خدا  هرگونه سخن و مصيبت فقط خدا را بايد خواند اما بال فاصله و شايد

هگارم خدايا گناهانم را ببخش و مرا كنيم كه من گن از زبان على اعالن مى ،خوانيم را مى
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گوئيم از زبان على اعالن  در همان جلسه از عصمت على و اهل بيت سخن مى بيامرز و شايد
 ،كنيم كه خدا يا مرا جزو سابقين بگردان مرا جزو صحابه پيغمبرت و در خط آنان قرار ده مى

) كه نذر كرده ممعمانى (خوانيم و بقول آقاى فخر روح ى نفرين مىو كمى بعد از جلسه دعا
 شيطان نده شود هفتاد هزار مرتبه به دوبود اگر در انتخابات دوره سوم از تركمن صحرا بر

فرستد كه انشاء اهللا من ايمان كامل دارم كه آقاى روحانى اگر توبه نكند پاداش  لعنت مى
شبيه  زحمات خود را در دنيا پيش از آخرت خواهد گرفت و إال در آخرت كه هيچ شك و

اى وجود ندارد حتى اگر ايشان به آخرت ايمان هم نداشته باشد آخرتى وجود دارد و 

ِِ اَْ بِ  هُ نتُ َ أذَ ََ �َ  اً ِل  وَ ِل  ن َدَ مَ «: فرمايد خداوند در حديث قدسى مى كسى كه با يكى از  »ر
جلسه گر چه آقاى روحانى در آخر  ،كنم او اعالن جنگ مى اولياى من دشمنى كند من با

ديده اش  نشانى توبه در چهره اما ظاهرا اش) اعترافش نه از كردهشمان شده بود پيشمان از (پي

اهللا اسماعيل حسينى مرعشى  يةشد شبيه اين چرنديات را آقاى احمد مرعشى پسر آ نمى

اگر راست گفته باشد دكتر بود و ( ،گفت لاهوازى نسبت به ام المؤمنين عايشه و صديقه 
كرد در وزارت خارجه) ايشان كه بقول خودش واليتى بود و اصال كار  در لبنان خدمت مى

اشتباهى نكرده بود كه پيشمان شود ولى خود آيه اهللا كه خيلى آدم فاضل بود با اينكه در 
بر صفحه اول كتابش كه  به عربى دروغ پردازى و فن گمراه كردن بسيار استاد بود شعرى را

كند كه چنين  نظورش دفاع از ام المؤمنين است خدام :گفت مى و. به من هديه كرد نوشت
سال پيش در حرم نبوى با چند تا  شبيه اين هر چرنديات و دشمنى با اولياء اهللا حدود دو ،باشد

ها  آن معلم شان شد كه اول با صحبت با ،جوانى و ميانه مرد از كاروانى از اصفهان آشنا شدم
ز روحانى معلم شان با من بنشينند البته معلم محترم خواهند جدا ا هم كردند مىيبه نحوى به تف

در جلسه اول طورى شده بود كه به هيچ ممكن بود ديگر رنگ مرا ببيند از آن مسيرهم عبور 
ى زيادى شد ها صحبت نشتيم خالصه روز بعد با دوستان مذكور در همانجا ،كرد نمى

ظاهرا خيلى  ها صحبت از ،يسجه و باز جمله سپا ،بيشترشان كارهاى رسمى و نظامى داشتند
شما براى وحدت چه  :خوشحال بودند و استقبال كردند صحبت از وحدت پيش آمد گفتند
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شعار وحدت جبرانش  كه مجبور باشيم باايم  كار ضد وحدت نكرده ما :گفتم ؟كرده ايد
 :گفتم .كنيم و در راستاى وحدت پيش قدم هستيم ولى ما خيلى فعاليت مى :گفت .كنيم

است اين شعارها بقول معروف خاك در  شوخى است وحدت حقيقى كار دشوارىها  اين
دانيد كه اخالق  اگر براستى ادعاى وحدت درست است شما مى ،چشم حريف پاشيدن است

كند اگر براستى  نفرين منع مى خود ائمه اهلبيت عليهم السالم از لعنت و و پيامبر  و قرآن
 كنم اگر به اين عملى شد باور من يك پيشنهاد مى وحدت طلبى معممين شما درست است

مذهبى از خودش مقدساتى  هر گروه و فرقه و ،خواهند وحدت مىها  اين كنم كه واقعا مى
اما  ؟ى ندارم كه شما قبول داريد كه بزور شمشير عمر فاروق مسلمان شده ايد يا خيردارد كار

خاندان  نوعى باه هستند يعنى ب رسول اهللا ابوبكر و عمر هردو عالوه از بقيه فضائل پدر زنان 
رسيد  و از نظر ما اگر اين دو نفر نبودند اسالم به سراسر جهان نمى ،ط هستندبتمر رسول اهللا 

شده پيشنهاد من اين است كه آقايان لعن و  و در همان وهل اول شكار و طعمه دشمنان مى
اين يك گام عملى در راستاى  ،ندشخصيت بزرگ اسالمى را ممنوع اعالم كن نفرين اين دو

از لعن و نفرين منع كرده  غةن عليه السالم نيز در نهج البالخود امير المؤمني ،وحدت است

براى  ه همه خاموش بودند و گويا شوكه شده بودند كه چه جواب دهند چون واقعاياست بق
رآن گواهى كه ق به نسبت به اين دو چهره نمونه اسالم بعضى اين لعن و نفرين بويژ

براى بعضى ها  اين لعن اند، شدهاز خدا راضى ها  آن ان راضى شده ودهد كه خدا از آن مى
دگى نداشت كه جواب بگويد رود هر چه نگاه كردم كسى آما عبادت شمار مى ذكر و ورد و

ز اصول و اآقا  :ته بود گفتسكه كنار سمت راست من نش اى) ساله 22-20تقريبا جوانى (
اش زدم و  شانه توانيم بگذريم اين لعن و نفرين جزو ايمان ماست! دستم را بر مىاعتقادات ن

همين  اين واقعا براى تو ايمان است و از نظر من تو با ،گفتم آفرين بر جرأت و صداقت تو
گيرند  اعتقاد از حضار مردم و بسيارى ديگر كه در چنين مواردى از نفاق و دو رنگى كار مى

زد خداوند مقام تو باالتر است زيرا در باره منافقين خداوند متعال بسيار بهترى حتى ن

َٞ ٱِِّن ﴿ فرمايد: مى ٖۡكِ ٱِ�  ُُۡمَ�ٰفِقِ ۡسَفلِ ٱ ّ�
َ
 تبنا براين حقيق .]١٤٥النساء: [ ﴾َّاِٖ ٱمَِن  ۡ�
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م عزيزان جواب روشن و صادقانه اين جوان خود تآنگاه گف ،يگوي مى همين است كه تو
قتى از حدت و هفته وحدت صرفا شعار است وپس و ،بى آقايان استجواب وحدت طل

شود صرف نظر كرد چرا از من انتظار داريد كه از اصول اعتقادى خودم  اصول اعتقادى نمى
دويست ميليونى مسلمان جهان انتظار داريد كه  چرا از جامعه يك ميليارد و ،صرف نظر كنم

تقاداتش صرف نظر كند پس بيائيم با هم در صدى تشيع از اع 5براى خوشنودى اقليت 
 صادقانه عمل كنيم جامعه اهل سنت هيچ نيازى به اينگونه وحدت ندارد وحدتى كه آقا رو

كه از شما سرسفره چرب پذيرايى كند اما به ير بزند وحدتخنجاز پشت  بروى شما بخندد و
خاموش كردن و  وحدتى كه از قلم و منبر و زبان شما در جهت ،مقدسات شما توهين كند

 يى كه پس از انبياء ها انسان ينتر پاك فريفتن مسلمين كار بگيرد و جامعه اسالمى را نسبت
اش بگويد شرطيكه از بوحدتى كه به شما شاد ،تاريخ سراغ دارد مشكوك و بد ظن كند

 ،جامعه اهل سنت به اينگونه وحدت نيازى ندارد ،مبادى اعتقادى خود دست بشوئيد عقيده و
 ،كه هفته وحدت برگذاركنند؟ جوابش يك كتاب استاند  ال چرا آقايان نياز پيدا كردهاص

اما عرض ما اين است كه اهل سنت خواستار وحدت با همه هستند بشرطيكه از شرك و 
 ،خرافات و توهين و لعن و نفرين توبه كنند در آن صورت نيازى به شعار وحدت نيست

اختالف است  عثگوئيد مسائل فقهى با ت كه مىشود دروغ اس وحدت خودش برقرار مى
 دشمن اهلبيت را تعريف كنيد و ،حب اهل بيت باعث اختالف است هرگز چنين نيست

هرگز شمارا از امت معرفى كنيد تا ببنيم كه دشمن اهل بيت كسيت؟ مذهب فقهى تان 
هم دوست اهل بيت را  ،فقهى جدا دارند بشيعيان زيدى هم مذه ،كرد دمى جدا نخواهالاس

با اهلسنت مشكلى دارند؟ پس ها  آن دانند ولى آيا دارند على را از ابوبكر و عمر بهتر هم مى
رك و راست باشيد و درست به مردم بگوئيد كه مشكل چيست؟ عوام بيچاره را مشغول 

گوئيم  كنند كه در سالم مى متهم مى ارو اينكه ما  ،گويند كرده به اينكه اهلسنت بسم اهللا نمى

نيست  دانيد كه مشكل اينجا شوخى است شما خوب مىها  اين ،»منيخان األمني خان األ«

 نيست مشكل چيز ديگرى مشكل دعا خواندن و نخواندن نيست سجده كردن به سنگ و مهر
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پس بسم اهللا و مهر و دعا نيست و حب اهل ببت معه اسالمى چرا از شما متنفراست جا ،است
 -3تكفير و لعن صحابه  -2اعتقاد شما به تحريف قرآن  -1رم شما نيست بعضى اسبابش را مى

سياست ترور و وحشت عليه  -4تكفير هر كسى كه مبدأ واليت و امامت را قبول نداشته باشد 
 -6رنگى است  تبليغ اعتقادات مذكور زير چتر تقيه كه خود نفاق و دو -5فعاالن اهلسنت 

ين اسبابى تر مهمها  اين ،ن در جوامع اهل سنتگتفرقه اف ى نفاق انگيز وها كتاب خشپ نشر و
شى زرار شما از تحريف قرآن هيچ اگان ،س آن اهل سنت از شما متنفرنداسا است كه بر

تمام  رود و رود سراغ كتابخانه مى ندارد چون براى شناخت هر ايده اى محقق سراغ افراد نمى
نگشت شمارى نه تنها به ده احدت و تمام علماء شما جز عمتون شما هر عصر تقريب و

بنابراين راه نزديكى به  ،كنند تحريف قرآن اذعان و باور دارد كه سرسختانه از آن دفاع مى
ت صاف و شفاف حقيقت را اس امت اسالمى اين نيست كه شما حقايق را انكا ركنيد بهتر

كسى چنين  نداريم و هرما اما اند  ن داشتهآه گذشتگان ما اعتقاد به تحريف قرد كاعالن كني
كند و  به امت اسالمى نزديك مى را بيشتر اعتقادى داشته باشد كافر است اين صداقت شما

كار آن را  اين ديگر نه شما پيامبر  همين لعن و نفرين صحابه و ،كند را كم مىها  فاصله
 اموس تشيع حذفاز آن انكار و تشيع بدون آن معنى دارد اين را اگر از ق دانيد كه مى خالفى

نويسندگان معاصر شما خيلى بهتر و مفصل از گذشتگان  ،ماند يع باقى نمىشكنيد چيزى بنام ت
مشترى كم خواهيد داشت  كه اين عقيده وجود داشته باشد شمايزمان وتا اند، در اين باره نوشته

د وبدون وج نند و اصال فهم قرآما صحابه جدا كنيد چيزى باقى نمى چون اسالم را اگر از
نوه كم سن  و دو يك دختر و دو داماد به تنهايى با ممكن است چون پيامبر  ناصحابه 

تواند تحمل كنيد  داند  اينكه شما نمى تبليغ كند هر عاقلى هم اينرا مى توانسته اسالم را نمى
هم با  ما ،تقصير كسى نيست نيش عقرب نه از پى كين است كه مقتضاى طبيعتش اين است

وتُواْ ﴿ اينكه بگوئيم كنيم جز را درك مى سوزانيم و موقعيت شما اينكه براى شما دل مى ُِ

ۡمۗ  ُِ َِ  طلبيم و بس.  رسد از خداوند هدايت مى چيزى به ذهنمان نمى .]١١٩ل عمران: آ[ ﴾بَِغۡي
ْجتَِمَع ِف ِجَوارَِك َمَع الُْمْؤِمِن�َ «
َ
است كه در  اين يكى از آرزوهاى امير المؤمنين  »َوأ
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و منظورش از  پرسش اين است كه كدام مؤمنان ،خداوند با مؤمنان باشد بهشت در جوار
مؤمنان كيست اگر اسالم ناب را داور قرار دهيم و از آن بپرسيم كه منظور از مؤمنين كيست 

شيعيانش اشكالى ندارد ما كه بخيلى نداريم يعنى امير  اـممكن است پاسخ اين باشد كه ب
كدام  ،اشندـقيامت باشيعيانش در جوار او ب ه در روزاز خداوند خواسته ك المؤمنين 

د چون شيعيان ـشان كه شيعه درستى نبود كه ايشان چنين آرزويى بكنـدر حيات اي ،شيعيان

يى بودند كه ها همان ،همه مرتد و منافق بودند غةنهج البالهاى  نامه وها  آن زمان طبق خطبه

ها  آن يب جسمى روحى را از دستبدترين عذاب و شكنجه و قتل و تعذ ‡اهل بيت 
همه  اينها  اين شود كه است بازهم پرسش ايجاد مى اگر شيعيان آخر الزمان مراد ،چشيدند
دارى را در كجا برگذار خواهند كرد و على چگونه اين وضعيت  مراسم گريه و عزا جلسه و

مزاده را چه خواهد امام و اما اين همه گنبد و بارگاه و آستان و قبر و ؟را تحمل خواهد كرد
اكثر  حدماند غريب و تنها خواهد  كرد؟ اگر مؤمنين قبل از اسالم مرادند كه بازهم على 

اگر از اسالم ناب  ،و فاميل همراهش خواهد بود پس اين مؤمنان كيها هستند ردف تا چند
ل قرآن و پيامبر و على وصحابه و اه كمك نگيريم كه ايشان تنها نيست چون اسالم خدا و

داشته باشد و نماز ُ روزه و حج و روز آخرت ايمان  هر كسى كه به خدا و :گويد بيت مى
نه خمس) اداء كند مؤمن است و جايش بهشت است حتى اگر به اساس دين اسالم (زكات 

براى كسى عصمت نشناسد  ‡ناب يعنى واليت ايمان نداشته باشد حتى اگر جز پيامران 
ادب باشد و به  بى ر گستاخ وساله اى ايمان نداشته باشد حتى اگحتى اگر به امام زمان هزار 

كمك و شفا و ها  آن ن و قبر و گنبد و درگاه و مزار سجده نكند و نذرانه ندهد و ازآستا
سربزند و مستقيم حاجتش را به خدا بگويد با اين  بخدا نجويد توسل ها  آن فرزند نطلبد و به

و عثمان و على و و عمر و ابوبكر   و با پيامبر ،توجود در اسالم خالص قرآن مؤمن اس
در جوار پروردگار  در بهشت عائشه و حفصه و طلحه و زبير وساير صحابه و اهل بيت

َ ٱَََمن يُِطِع ﴿ فرمايد: خداوند مى ارمهربان است زي َُّسوَل ٱََ  َّ ٰ�َِك َمَع  ُ ََ َْ
ُ
ِينَ ٱفَُ ۡ�َعَم  َّ

َ
ُ ٱ� َّ 

َٞ ٱََ  نَ  َّۧبِِ�ِ ٱَعلَۡيِهم ِمَِن  يقِ ِدِ ۚ ٱََ  ُّشَهَدآءِ ٱََ  ُِصِ َٞ ِۡ ِ َٖ�ِيٗقا  لّ�ٰل ٰ�َِك  ََ َْ
ُ
 ﴾٦َََحُسَن أ
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 خواهند كسانى زمره در آنان برد، فرمان] او[ رسول و خداوند از كه كس هر و« .]٦٩النساء:[
 اينان و. لحانصا و شهيدان و صديقان و پيامبران از است، نموده انعام آنان بر خداوند كه بود

على و حسين جايى براى واليت و  محمد و قرآن و و در اسالم خدا و .»هستند رفيقانى نيك
قبر و دالل بازى  امام زمان هزار ساله و لعن و نفرين به اولياء اهللا و صحابه پيامبر و گنبد و

ز اين قبيل و ا .محرم و عاشورا ندارد و نه حتى زنجير زنى و قمه زنى و بوق و آجير ووجود 
شائبه اسالم همه برابرى و  بى آاليش و بى غش و بى اسالم آسان و ،ها خبرى هست نوت فن و

اسالم بدون صيغه  ،اسالم بدون خمس يا چپاول اسالمى ،صداقت اسالم يكرنگى و ،عدالت
 ،اسالمى ه يا هيزنيزمحنواسالم بدون  ،اسالم بدون تقيه يا دروغ اسالمى ،يا زناى اسالمى

اسالم بدون كلك بازى و حقه بازى و كال  ،م بدون زنجير و قمه يا بردگى متمدناسال
اسالم ثابت  ،اسالم اخالص نه اسالم ريا ،نه اسالم شعار ،اسالم عملى ،گذارى و كاله بردارى

اسالم سياست  ،اسالم معنويت نه اسالم سياسى ،سالم نه اسالم متحرك و گوش و دم شده و
 ،اسالم پيامبر نه اسالم اين و آن ،نه اسالم فلسفه ،اسالم قرآن ،مصالح نبوى نه اسالم سياست

دعاى بسيار محتواء بجايى است طبق اين اسالم على با همه  پس در اين اسالم دعاى على 
جهاد كرده دعوت كرده در راه نشر اين اسالم جان داده  در كنار رسول ها  آن كسانى كه با

توانيم بكنيم اما انشاءاهللا  فردى حكم به بهشت يا دوزخ نمى را فدا كرده ما براى خود و
الوداع با رسول  حجةاميدواريم كه على با همه آن صدوبيست و چند هزار صحابه اى كه در 

از خداوند اميدواريم كه همه حج كردند در بهشت در جوار پروردگارشان باشند و  خدا 
و صحابه جانباز و اهل بيت  ش قدم رسول اهللا كه مخلصانه اسالم را پذيرفتند و در نقيكسان

رسول اهللا  حركت كردند و عينا آن اسالم را در خود پياده كردند انشاء اهللا كه با اطهارش 
 اين اميد و آرزوى ماست اينكه  ،و صحابه يكجا در جوار رب كريمشان خواهند بود

بقه بهشت جاى خواهند پيروان اسالم ناب محمدى و پيروان مكتب اهل بيت در كدام ط
حاكم و داور اختيار دار خود خداوند است علم غيب  ،توانيم پيش بينى كنيم نمى داشت ما

بار غِذا ان�َ  ال ستعرف«معلوم خواهد شد  هم تنها در كنترول خود اوست هر چه باشد
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ى اسبى سوار نشيند معلوم خواهد شد كه بر همين كه گرد و غبار فرو »م حارأ كتت خليلأ
عدل خداوند اعتراض كند و نه حتى كج  هيچكس جرأت نخواهد داشت كه بر ،بر االغى يا

نگاه كند اما قبل از اينكه نتيجه ظاهر شود اميدواريم مؤاخذه نشويم اگر از باب استفسار 
خواهى مشركين عرب را آتشگيره دوزخ بگردانى حتى  بپرسيم كه خدايا تو كه عادلى آيا مى

اما  اند، و با پيامبرت دشمنى هم نكردهاند  از دنيا رفته  بعثت رسول اهللا كسانى كه قبل از
است ها  آن كمشركين قرن عصر اتم و انترنت و ژنتيك را كه چه بسا شركشان مهتر از شر

�ََا َغِشَيُهم ﴿ كردند كه در هنگام مصيبت به تو رجوع مىها  آن ؟در بهشت برين جاى دهى
 ََ لَلِ ٱّمۡوٞج  َّ ْ دَ  ل َ ٱَعُوا َّ  ُ�َ َٞ ّٮُٰهۡم َِِ�  ِ�ِينَ ٱُ�ۡلِِص ََ ِ ٱفَلَّما  ِ�َ

ُد  لۡ َۡ َما َ�ۡ ََ فَِمۡنُهم ّمۡقتَِصٞدۚ 
ُفوٖٖ �

ََ  َخّتاٖٖ 
ّ ُُ  َّ ِِ ٓ  گيرد فرو را آنان وار بان سايه موجى چون و« .]٣٢لقامن: [ ﴾٣َ�ٰتَِنا

 را آنان چون پس. خوانند مى -اند گردانده خالص او براى را عبادت كه حالى در -را خداوند
 جز كس هيچ و. است رو ميانه آنان از]  برخى[ گاه آن بخشد، رهايى خشكى به رساندن با

حتى در چنين حالتى به در اين و آن ها  اين اما .»كند نمى انكار را ما آيات ناسپاس غدار
 كجاها  آن ،خواهند ا از اين و آن مىفرزند و نجات و حل مشكالتشان ر روند و شفا و مى
از دوستان و ها  اين ساختند سنگ و چوب و خرما بت مى از جماد وها  آن كجا؟ خداياها  اين

بتانشان  باها  آن كهاى  رابطه ؟ همانهاست آن وها  اين سازند چه تفاوتى بين بندگان تو بت مى
از سنگ و ها  آن كههايى  همان خواسته ،قبور و ضريح و گنبد و بارگاه دارند باها  اين داشتند

از تو ها  آن ضريح دارند تفاوت چيست؟ خدايا همانقدر كه از قبر وها  اين چوب داشتند
 چه گناه بيشترى داشتند خدايا همان عباداتى كهها  آن بيشتر فاصله دارندها  اين فاصله داشتند

چه ها  آن دهند ين و آن انجام مىبراى اها  اين دادند براى خدايان كوچكى انجام مىها  آن
نواسگان پيامبر ها  اين او ترجيح دهند اما آنها پيامبرى نبود كه كسى را بر،گناهى بيشتر دارند

 تحريف كنندها  آن ت كتاب نبود كهقآنو اند، و فرشتگان باالتر برده را حتى از مقام پيامبران
آن  حفاظت ف آن هستند در حاليكه توبه تحري را نيز تحريف كردند و معتقد كتاب توها  اين

َا ﴿ اى كرده خود ضمانترا  َۡ ََ ٱِِنّا َ�ُۡن نَّز َۡ ِ وَن  ۥ�نّا َ�ُ  َِ َُ آنوقت  .]٩احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفِ
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ياران درجه اول پيامبرت ها  اين تكفيرشان كنند اماها  آن و ندشنبود كه يارانى داشته باها  امبرپي
با همسران پيامبرت دشمنى  يكنند خدايا حت مى ز هستند تكفيررا كه دوستان نزديك تو ني

 گناه نآن مشركين چو ياخدا ،كنند را متهم مىها  آن وجود سند براءت از سوى تو دارند و با
در بهشت برين جاى داشته باشند خدايا ها  اين ى داشتند كه آتشگيره دوزخ باشند اماتر بزرگ

و به عدل ايمان داريم آيا تو چنين خواهى كرد؟ آيا يك ماكه به قضا و قدر تو راضى هستيم 
تو را  پرستند فقط كتايى مىيبه تو را  كه در سراس جهاناى  بنده ويست ميليونمليارد و د
سپارى و پنج در صد كه  خواهند همگى را به دوزخ مى كنند فقط از تو كمك مى سجده مى

و ضريحها ها  رند و يكسر قبرها و گنبدندا گناه هيچ سروكارى به تو بى البته بيشتر شان(
خدايا ما اعتراضى نداريم اما مبارزه  ،دهى خودشان مشغولند هستند) تاج بهشت قرار مى

خود را و همه وجود خود و مرگ و زندگى خود را و  خدايا ما ،كنيم كه تو چنين كنى نمى
ميريم و نماز و  اى تو مىو برايم  زنده سپاريم براى تو حج و نماز و عبادت خود را به تو مى

َُۡل ِِّن ﴿ نى اختيار دارى ما را حفاظت فرما.ك عبادت ما از آن توست تو خود دانى هر چه مى
 ِ ِٞ َٖ  ِ ّ َِ  ِِ َما َِ ََ َۡياَي  ََ ََ  ِِ �ُُس ََ  ِِ َٞ ٱَصَ�  نمازم گمان بى :بگو« .]١٦٢األنعام: [ ﴾١ ۡلَ�ٰلَِم

  .»است جهانيان پروردگار خداوند، راه در]  همه[ مرگم و ام زندگانى و عبادتم و
» َّ رِ وَ  اللُّه

َ
َراَدِ  �ُِسو م فَأ

َ
هُ ْدُه وَ َمْن أ َْ ْحَسِن وَ   َمْن َ َدِ  فَِك

َ
َك نَِويباً  اْجَعلِْ� ِمْن أ َِ َعبِي

َك وَ  ََ لًَة ِمنَْك ِعنْ  َمْ�ِ
َْ قَْر�ِِه
َ
يَْك فَِْنُّه َال ُ�نَ وَ   أ َ

َ
َفًة ُ
ْ
َْ ُزل َخّوِه

َ
َْ ِل ُل َذلَِك ِِّال بَِفْضِلَك وَ اأ ُج

كند انسان از  در اين جمالت امير المؤمنين به امر بسيار مهم ديگرى اشاره مى »....ِبُوِدكَ 
يا ديگران گاهى  خود وها  اثر بسا اشتباه كارى آنجايى كه عاجز و ناتوان آفريده شده بر

ز يك دشمن انسى باشد يا كند اين ترس و خوف گاهى ممكن ا احساس ترس و خوف مى
است  ولى بهر حال انسان چونكه آسيب پذير ،دشمنى جنى باشد يا از درنده و خزنده اى باشد

امنيت اش  يكى از نيازهاى بسيار مهم انسان در زندگى ،همواره نياز به كمك و حفاظت دارد
را معرفى  ش نسخه ذكر و يا خودشؤمنى اطمينان و امنيت دائم بندگان مخداوند برا ،است

َِ ﴿ :فرموده
ۡۡ ََ بِِذ

َ
ِ ٱ� ُٞ ٱَ�ۡطَم�ِّن  َّ  آرام ها دل كه فقط با ياد خدا ]٢٨الرعد: [ ﴾٢ لُۡقلُو
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اگر قدرت خدا با انسان باشد  ،چرا؟ زيرا كه خداوند قدرت قاهر و مطلق است ،گيرد مى
د اين قدرتش را داونزيادى داريم كه خهاى  نمونه ،ترسد و چرا مطمئن نباشد ديگر از چه مى
هنگامى  مثال موسى پيامبر  ،اولياى صادقش بكار بسته است دگان نيك ونبدر حمايت از 

 كه ساليان متمادى ظلم وها  آن كرد لج باز يهود از دست فرعون فرار مى كه با قوم معاند و

َٰءا  فَلَّما﴿ :فرعون را چشيده بودند گفتند به موسى متس ََ َۡمَعانِ ٱتَ ٰ ِِنّا  ََاَل  ۡۡ َٓ و ُِ  ُُ ۡصَ�ٰ
َ
أ

وَن  ُۡ َٖ ِ�ِ َسَيۡهِديِن ﴿ :فرمود »شويم ما داريم دستگير مى« .]٦١الشعراء: [ ﴾٦َُُمۡد َٖ ِِّن َمِ�َ 
 .»پروردگار من با من است بدون شك راهى به من نشان خواهد داد« .]٦٢الشعراء: [ ﴾٦

يك بنده مؤمن به خداست كه در مسير دعوت حق جز اين قدرت خداست و اين ايمان 
اما با اين وجود از هيچ قدرتى حتى از ندارد  سالح منطق و استدالل چيزى در اختيار

ديديم كه خداوند بر خالف تصورات بشرى راه نشان داد  و ،ترسد ستمگرى چون فرعون نمى
اسرائيل عبور كردند  با بنى متوقف شد و دوازده راه خشك باز شد كه موسى  آب دريا

در داستان ابراهيم خليل  .و در همين راهها فرعون و فرعونيان را بدام انداخت و هالك كرد
 د براى شكست دادن نيروى منطق و استدالل يك موحد و حق پرست وربينيم كه نم مى

ه (چيزى شبيه خمپار كند و او را بوسيله منجنيق با كمك امپراطوريش آتش بزرگى آماده مى
كند اما آنكه آتش را آفريده توانايى سوزاندن به او  ) به داخل آتش پرت مىنهاى امروزىگاف

ٰ ِِبَۡ�َِٰيَم ﴿ :بخشيده فرمود َ ََ ًٰما  ََ َََس ٗدا  َۡ وِ� بَ َُ  ُٖ اى آتش سرد و « .]٦٩األنبياء: [ ﴾٦َ�َٰنا
است قدرت خدا  الهى مور تبليغ رسالتأهر پيامبر چونكه م .»وسيله سالمتى براى ابراهيم باش

شود اما اين بندگان  فقط در حاالت استثنايى به شكل معجزه ظاهر مى اما ،كامال با اوست
خوف و هراس به خود اى  ذره صادق به قدرى مطمئن هستند و به قدرت خدا ايمان دارند كه

ش ديدم كه خداوند چگونه از پيامبر در داستان هجرت رسول بزرگوارمان  .دهند راه نمى
حضرتش  همشركان صد نفر از صد قبيله مختلف عرب خان ،حفاظت فرمود هنگامى فرمود كه

 تواند بفهمد كه يك انسان  ايشان در داخل بود ظاهرا عقل بشرى نمى ،را محاصره كردند
تواند از ميان صد شمشير برهنه اى كه فقط به قصد كشتن ايشان  دست خالى چگونه مى
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و  ها آسمان مالك همه هاما حفاظت دست ذات است ك ،م بدر بردجان سالاند  هجموم آورده

ُخُذهُ ﴿ غافل نيستاى  لحظه زمين است و
ۡ
ۚ  ۥََ تَُ ََ نَۡومٞ ََ دستور رسيد از  .]٢٥٥البقرة:[ ﴾ِسَنةٞ 

ََِمۡن َخلۡفِِهۡم  َََجَعۡلَنا﴿ بگذر و منزل را رها كن جلو چشمان همه بيا ا  يِۡديِهۡم َسِدٗ
َ
� ِ ۡٞ ِمۢن َ�

ََن سَ  ُ ِِ ۡب ُُ  ََ ۡغَشۡيَ�ُٰهۡم َ�ُهۡم 
َ
ا فَُ  سرشان پشت و سدى آنان پيشاروى و« .]٩يس: [ ﴾٩ِدٗ

] چيز هيچ[ آنان پس ايم، پوشانده فرو را آنان]  چشمان[ گاه آن. ايم داده قرار سدى] نيز[
 رسول بزرگوار على مرتضى را به جاى خودشان خواباند و يك و تنها از جلو .»ديد نتوانند
د زيرا ذاتى نيارى و با چشمان باز ايشان را بببيد ران همه گذشتند و هيچكس نتوانست دچشم

در داخل  ،كند سلب مىها  آن كه به چشم توانايى ديدن داده در اين لحظات قدرت ديدن از
شان نشسته بودند مشركين با كمك ماهران اجان و رفيق و همنو غار ثور وقتى كه با تنها يار

دم غار رسيدند صديق فداكار كه از خودش فراموش كرده بود و در فكر اين بود ردياب به 
گزندى برسانند آثار اين نگرانى را حضرت احساس كردند  كه مبادا مشركين به رسول اهللا 

َۡزۡن ِِّن ﴿ :فرمودند و َُ َ ٱََ  َّ  ۖ ترس بشر  .»ماست نترس كه خداوند با« .]٤٠التوبة: [ ﴾َمَعَنا
هنگامى كه به قدرت خداوند  ت حتى اگر پيامبر باشد چنانكه در داستان موسى طبيعى اس

 را ترس فراگرفت خداوند فرمود عصاى دستش در ميدان به اژدها تبديل شد موسى 

ا ِسَ�َ�َها ﴿ ََ َۡفۖ َسُنعِيُد
ََ  ََ ََ ا  ََ ٰ ٱُخۡذ َِ َ

ُ
اين چوب (نترس ما بگير و « .]٢١طه: [ ﴾٢ ۡ�

در حاليكه ترس ابوبكر صديق در اينجا  ،»لت اصلى باز خواهيم گرداندبه حا ا)رو دست ت
بود بدليل اينكه وقتى ايشان همه سوراخهاى داخل  براى خودش نبود بلكه براى رسول اهللا 

بتوانند  غار را بست و يك سوراخ باز ماند با پاى خود آن را بست تا اينكه پيامبر گرامى 
 پاى ابوبكر صديق را زد پايش را تكان نداد كه خواب يار راحت بخوابند وقتى هم كه مار

گذاشته بود حضرت  روى ران ابوبكر  بر نازنيش خراب نشود چون سر مبارك پيامبر 
 رخسار مبارك رسول نازنين چكيد بيدار  باقطره اشكى كه از شدت درد از چشم ابوبكر بر

رگزيدگى پاى ابوبكر ماليدند كه به لعاب مباركشان اثر ما شد وقتى جريان را پرسيدند با
 يان ماهرى چون زراره نيستودروغگهاى  اين سخنان از بافيه .فتحكم خدا دردش تسكين يا



 شرح كوتاهي بر دعاي كميل    118

 بهر حال مشركين ناكام از دم غار برگشتند و اند، تاريخ است كه حتى كافران هم نوشتهها  اين
سرش را پائين تر  بود يك نفر ديدند كه كافى از داخل غار پاهاى مشركين را مى ناينكه آنا با

اما مگر اين  ،ابنديند و براى هميشه از درد سر نجات بگيريد و تا بتوانند پيامبر و ابوبكر را ببين
توانايى را داشتند ذاتى كه انسان آفريده و به او قدرت فكر كردن بخشيده دراين لحظات 

دانند كه  ه با اينكه مؤكدا مىمهر بطالن گذاشته شده كها  آن فكر و عقل همه حساس گويا بر
 فقط با يك تخم كبوتر و ؟ر رسيده پس كجا رفته به زمين رفته كجا رفته استامرد پا تا دم غ

را گيچ كرد و نتوانستند دشمن خدا يانشان را از يك مترى ها  آن يك تار عنكبوت خداوند
و نجات  كند اوست كه حفاظت مى ،پش پايشان به چنگ آورند پس حفاظت دست خداست

دنى كج و چشمانى اشك آلود از او گيرد و عاجزانه باگر لذا على از خدا كمك مى ،دهد مى
 ،برد مكرى حفاظت كند دست به دامن پيامبر نمى خواهد كه او را از شر و گزند هر كيد و مي

م پاك به نا ،بندد و زنجير و قفل نمى ،زد پيامبر زانو نمى قبر يشپ ،گيرد دامن امام زمان را نمى
! است و هر قدرتى دارد كمك ضرت زهرا كه معصومحكند از  نذر و قربان نمى پيامبر 

كمك  )امام حسن و امام حسين(از دو معصوم ديگر كه همراه ايشان است  ،گيرد نمى
! هستند جبرئيل و مكائيل كه در اختيار اوابراهيم خليل و حضرت نوح و حتى از  ،گيرد نمى

ن وشي گيرد و كنار بقيع گيرد از بقيع خورده نمى خورده نمى ر پيامبر قباز  ،گيرد كمك نمى
شما  ،يد از على پيروى كنيمئعلى شما را به خداى على قسم بيا اى عاشقان و پيروان .كشد نمى

آن موحدان از بيائيد ايمان و عقيده مان را  ،را به خدا بيائيد از على و اهل بيت پيروى كنيم
مظلوم و مسلمانان مخلصى را كه بنام  يها انسان بيائيد ،نمونه بگيريمخدا پرستان  بزرگ و

دهند از بندگى بندگان رها كنيم و به بندگى خداى  خدا و پيامبر و قرآن و اهلبيت جان مى
 )يا زهرا مهدى ادركني و يا على و يا(بيائيد به جاى شعارهاى مشركانه  ،بزرگ وابسته كنيم

معنى و اثر  بىهاى  ناله شعار و زيم بيائيد دعايى كميل را اه كنشعارهاى توحيدى على را زند
مصيبتمان را به خداى  بيائيد على وار هر مشكل و ،آوريم و در زندگى عملى پياده كنيمبدر

شما را به خدا سوگند شما را به محبت اهلبيت اگر در اين محبت صادقيد  ،على باز گوكنيم
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ى مسلمان باشيم مثل على دعا كنيم به جاى اينكه دعاى على مثل عل ،بيائيد از على تقليد كنيم
دهيم  حييعنى همين دعا كميل) را به مردم توضخوش خوانى كنيم بيائيم دعا على (شاعرى و 

هر  ،بكنيم و هر كارى على كرده ما هم همان را ،را دقت كنندن از مردم بخواهيم كه معنى آ
از هر جاي  ،مانطور مشكالتمان را حل كنيمجورى كه على مشكالتش را حل كرده ما هم ه

اگر واقعا عاشق و پيرو و مقلد  ،خواسته ماهم از همانجا بخوانيم كه على حل مشكالتش را مى
هميشه در خواب نخواهند ماند  مردم ،ماند على هستيم و إال عقل مردم هميشه كور نمى

ى از دين و عقيده و مذهب على خره روزى بيدار خواهند شد و آنروز كه ببينند به نام علباآل
چنگ و دندان عقيده على را  حداقل كارى كه خواهند كرد اين است و بااند  دور داشته شده

به اميد آنكه خداوند به همه مان توفيق پيروى صادقانه از حق كه  .محكم خواهند گرفت
 همان مذهب پيامبر و صحابه و اهل بيت است عنايت فرمايد. آمــين.

لًَة ِمنَْك اْجعَ وَ «  َمْ�ِ
َْ قَْر�ِِه
َ
َك َوأ ََ َك نَِويباً ِعنْ َِ ْحَسِن َعِبي

َ
يَْك وَ   لِْ� ِمْن أ َ

َ
َفًة ُ
ْ
َْ ُزل َخّوِه

َ
أ

از خداوند  ،امير المؤمنين در اينجا خواسته ديگرى دارد »فَِْنُّه َال ُ�نَاُل َذلَِك ِِّال بَِفْضِلَك 
كسانى كه  ،ين بندگان خودش قرار دهدخواهد كه به فضل وكرم خودش او را از بهتر مى

به احسان  خواسته جز اين ،گردند نزد او قرب خاصى برخوردار مى بسيار به او نزديكند و در

 «: است كه فرمودند جز آخر اين دعا شبيه حديث صحيح پيامبر  ،گردد تو حاصل نمى
َ
 ال

 وَ « :پرسيدند صحابه  ،دياب عملش نجات نمى هيچكس از شما با »هِ لِ مَ عَ َ بِ �ُ َُ و أحَ نجُ يَ 
َ
 ال

 ََ  «حتى من  :فرمودند ،حتى شما اى رسول خدا »اهللاِ  وَل سُ رَ  يا أن
َه
 »هِ تِ حَ رَ بِ  اهللاُ  ِ َ ََ َمه غَ تَ  أن �َ ِال

بنابراين بنده هر چندكه كامل باشد  ،مگر اينكه خداوند با رحمت خودش مرا حفاطت كند
گرديم به قسمت  ح داده شده برمىيبال توضدر اين زمينه ق ،عملش به جايى برسد تواند با نمى

مقام بندگى كه ترين  خصوصى ين وتر نزديك اول اين بنده از دعا يعنى حصول بهترين
عبادت بيشتر به خداوند نزديك  بنده مسلمان هر چه با ،اميرالمؤمنين از خداوند خواسته است

كند كه هر  و بيشتر آرزو مىبيند  بيشتر خودش را محتاج مى و ،كند مى د بيشتر احساس نيازشو
مقام و  طبعا نزديكى فيزيكى مراد نيست نزديكى ،باشد تر نزديك چه ممكن است به خداوند
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 ،خداوند بيشتر او را دوست داشته باشد ،باشد تر محبوب منزلت مراد است كه در نزد خدا
وند از مثال خدا( ،بيشتر او را مورد لطف و عنايات معنوى خودش قرا دهد ديگر چه كم دارد

كه وقتى كسى در اين دنياى اسباب بازى با  )كنم پاك است اما جهت تو ضيح عرض مى
 ؟دهد مى شود چه احساسى به او دست ى دوست مىررئيس جمهور يا پادشاه يا رهبر كشو

فالنى  :ى ندارد اينكه خود فالن رهبر بگويدشاز آنطرف نه از طرف خودش كه ارز دوستى
پس وقتى خداوند كسى را دوست خودش  ،ستچه دارم در اختيار اون است و هر دوست م

 بخواند چه عزت و شرف و سعادتى باالتر از اين وجود دارد كه نتواند بدست آورد.

 خويشاوندى و روبه هيچ كس  )نعوذ باهللا(اما اين مطلب بايد خاطر نشان كرد كه خداوند 
ى كه آفريده همه را با قدرت خودش و با ميلياردها انسانى و جن و فرشته ا ،واسى ندارد در

خودش آفريده است در نزد او هيچ كس  .]١١٧البقرة: [ ﴾١ُ�ن َ�يَُكوُن ﴿ و تنفيذ امر
بركسى ديگرى برترى ندارد جز به تقوى تنها بنابراين راه دوست شدن با خداوند حصول 

ٓ ﴿ ،تقوى است البته پس از ايمان ََ
َ
ِ�َآَء  � َۡ

َ
ِ ٱِِّن أ ۡم َ�َۡزنُوَن  َّ َُ  ََ ََ ٌٞ َعلَۡيِهۡم  ِينَ ٱ ٦ََ َخۡو َّ 

ّتُقوَن  َُ َ�نُواْ  ََ  نه و است آنان بر بيمى نه خدا، دوستان كه بدان« .]٦٣-٦٢يونس: [ ﴾٦َءاَمُنواْ 
فقط يك استثنا وجود دارد  .»كردند مى پروا و اند آورده ايمان كه آنان .شوند اندوهگين آنان

يك سرى امتيازاتى ها  آن فرستد به موريت مىأى بندگانش را به براى مداوند بعضكه خ
موران كه اصطالحا رسولُ أعصمت در تبليغ رسالت) ولى حتى اين م معجزه ودهد مثل ( مى

ها  آن ك از لوازم بندگى مستثنى نيستند بلكهي شوند چنانكه گذشت هيچ پيامبر ناميده مى

ۡم ِ�  لَّقدۡ ﴿ تقليد كنندها  آن را ببينند و ازها  آن ايمان و تقوى هستند تاكههاى  نمونه ُِ َ�َن لَ
ِ ٱَُٖسوِل  ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  َّ

ُ
الگو و نمونه خوب و كامل براى شما رسول خدا  .]٢١األحزاب: [ ﴾أ

 لذا رسول خدا  ،است خوردند ديدند نمى حتى دانه خرمايى را اگر در باغى يا جايى مى 
وقتى ام  ،كرد ورم مى شان كردندكه پاهاى مبارك نقدر عبادت مىآ ،مبادا صدقه باشد

پرسيدند مگر به اين است كه خداوند گناهان گذشته و آينده  لالمؤمنين عائشه صديقه 

ََ ََُك ﴿ را بخشيده است شما َۡغفِ ُ ٱِ�ِ َّ  ََ ّخ
َ
َما تَُ ََ ََببَِك   :فرمودند .]٢الفتح: [ ﴾َما َ�َقّدَم ِمن 



 121  شرح كوتاهي بر دعاي كميل

 َال أفَ «
َ
 و يا بنابراين امير المؤمنين على  ،آيا بنده شكر گذار خدا نباشم »وراً كُ َْ  َاً بْ �َ  نَ وْ �ُ  أ

دانستند كه واليت و قرب خداوند جز با  اينكه ساير صحابه و اهل بيت اين امر را بخوبى مى

َال « :شود اما اينكه امير المؤمنين فرمودند تالش و كوشش و زحمت و عبادت حاصل نمى
تواند باشد راهش  نمى ماهاى  يعنى اينكه عبادت ما قيمت اين خواسته »لَِك ِِّال بَِفْضِلَك ُ�نَاُل ذَ 

مقام و درجه ايمان و باالترين حد بندگى و عبادت جز ترين  همين است فقط از طريق كامل
ترين  لذا صحابه از دقيق ،آنهم نه عبادت از پيش بلكه طبق دستور الهى ،اين هيچ راهى ندارد

بعضى صحابه جايى كه از شتر پياده شدند و  يكردند حت پيروى مى ات رسول گرامى حرك
داشتند  شدند و حتى اگر نياز هم نمى نياز بشرى داشتند كه مثال وضو بشكنند آنجا پياده مى

نشستند اين كمال اتباع سنت در آن فرهيخته گان  نشسته بودند مى طورى كه رسول خدا 

ِِن  َُۡل ﴿ يگانه شرط براى حصول تقوا است پس از ايمان سول خدا زيرا پيروى از ر ،بود
ِّبوَن  ُُ نُتۡم  َ ٱَُ ُم  تّبُِعوِ� ٱفَ  َّ ُِ ُ ٱُ�ۡبِۡب مۚۡ  َّ ُِ َُنُوَ� ۡم  ُِ َۡ لَ َ�ۡغفِ اى « .]٣١آل عمران: [ ﴾ََ
را  كه خداوند شمانواقعا) خدا را دوست داريد پس از من پيروى كنيد تا اي( :پيامبر بگو كه

ممكن است بتواند دوست ولى  بنابراين محال و نا .»دوست داشته باشد و گناهانتان را بيامرزد
ولى خدا  هتواند مسلمان باشد چه جايى ك خدا باشد بدون آنكه از پيامبر پيروى كند اصال نمى

ََ بَيۡنَُهمۡ  فََ� ﴿ باشد ٰ ُ�َِكُِموَك �ِيَما َشَج ِّ ََ يُۡؤِمُنوَن َح ِ�َِك  َٖ ََٗجا  ََ نُفِسِهۡم َح
َ
َاْ ِ�ٓ أ  َ�ُِد

ََ ُُّم 

�َُسِلُِمواْ َُۡسلِيٗما  ََ ۡيَت  َۡ ِّما ََ  ايمان]  حقيقت در[ پروردگارت، به سوگند« .]٦٥النساء: [ ﴾٦ِِ
 حكم آنچه از گاه آن. كنند داور را تو گرفت، در آنان بين كه اختالفى در آنكه مگر نياورند
بينيد احيانا  عجيب اينجا است كه مى .»نهند گردن كامال و يابندن دلتنگى هيچ خود در كردى

كنند كه يك در  كسانى زير چتر تصوف و عرفان ادعاى ولى بودن وكشف و كرامات مى
قرآن و  ندارد و سراسر اعمالشان خالف اسالم و هتى به رسول اهللا ابصد زندگى شان ش

سرانجام  تصوف و نى مدعى عرفان وعجيب تر آنكه گاهى زير همان چتر كسا ،شريعت است
اند  عمرشان را در جنگ و ستيز با اولياى صادق الهى گذارنده شوند كه مقام واليت الهى مى

! و ما از كشف ،عجبا ،دانند نفرين بر اولياى الهى را ذكر و ورد و ثواب مى و چه بسا لعن و
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هم اى  العاده ارهاى فوقكمك سحر و جادو ك كنيم ممكن است با انكار نمىها  آن كرامات!
ممكن است كه  عمل كند نا اما اگر يك در صد مخالف سنت و پيامبر  ،سرزندها  آن از

آقايى  .شود البته واليت خدا منظور است واليت شيطان زود حاصل مى ،بويى از واليت ببرد
ن په ژاپاكستانى براى تبليغ اسالم بنفرى از پزشكان  اعت چهارميك ج كرد كه با تعريف مى

تلهاى آنجاهم به ورفتيم مدتى فعاليت كرديم بارى به شهرى وارد شديم كه مسجد نداشت ه
 توانيد كه در معبد ما خواهيم مى يك كشيك بوذى از ما خواست اگر ما مى ،ماجا ندادند

از معبد به عنوان  كرديم و مى ارباشيد سه شب در معبد سپرى كرديم فعاليت خودمان را در باز
من در مدت كه شما مهمان ما  :روز چهارم كشيك آمد و گفت ،كرديم ه مىه استفادخوابگا

 :فاصله گفت بال ،و اكنون تصميم داريم مسلمان شومايم  را دقيق مطالعه كرده بوده ايد شما
اين كشش درونى ام  شده كه گرويدهام  ديده فكر نكنيد من از شما خيلى كارهاى فوق العاده

خواهيم يك تجربه اى به شما  مى ام، به شما ثابت كنم كه من چكارهمن است بخاطر آنكه 
در فاصله  :نشان دهم آنگاه ما را در صحن معبد جمع كرد و به يكى از افراد همراهش گفت

اختيار  بى اشاره كرد طرف بيست مترى بايستد آنگاه باخاموشى چيزى خواند با انگشتش به او
هماهنگ ها  آن شما به :گفتيم ،نفر اين تجربه را انجام داد سه دو سه بار با به زمين افتاد دو

ى با خودش گويا داشت چيزى تقى بايستد من رفتم و ايستادم تا واز شما كس :د گفتيكن مى
آنگاه  ،كه به طرف من اشاره كرد نفهميدم چگونه بر زمين افتادمنيند عادى بودم همخوا مى

توانم كامل  اين نقص خودم را بيش شما مىكنم و  با اين همه من احساس نقص مى :گفت
منظور اينكه اينگونه حركات نشان ولى بودن نيست  ،كنم آنگاه كلمه خواند و مسلمان شد

ولى هيچ اختيارى از خود ندارد كه بتواند سويچ كند و كرامات صادر كند كرامات به اختيار 
ممكن از  ،عمل نيست ايمان و كسى نيست و حتى كرامات نشان باالترين درجه واليت و

كنند و  عمل مى افراد ضعيفترى هم كرامات صادر شود اما كسانى مخالف سنت رسول خدا
پس امير  ،توانند ولى خدا باشند هرگز ممكن نيست كنند مى حاب پيامبر لعن و نفرين مىصبه ا

داد و ضمن ايمان و عمل و پيروى صد  سعى خودش را به خرج مى المؤمنين تمام كوشش و
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در  و هم كرد كه خداوند او را از بندگان نيكويش بگرداند  دعا در صد سنت رسول اهللا 
اما اينكه آقايى  ،ببرد و اين عين واليت و دوستى خداست نزد خودش مقام و منزلت او را باال

 ها ميليون ضريح داشته باشد و مرده و قبر و و نياز با شرك و توسل مشركانه و راز بيايد با
را كند بايد به  ديگر را هم به شرك و گمراهى بكشاند و ادعاى واليت و دوستى خداانسان 

 به گفت: اين عمل خنديد و براى هدايت او از خداوند دعا كرد و
ـــــ ـــــهَ  تَعْيصِ ـــــتَ  اإلل ـــــرُ  وأنْ  حبـــــهُ  تُظْه

 

ــــــــذا  ــــــــالٌ  ه ــــــــاس يف حم ــــــــديعُ  القي  ب
 

تَــــــهُ  صـــــادقاً  حبُّـــــك كـــــان لـــــو  ألطَعْ
 

ــــــــبَّ  ملــــــــن املحــــــــب إنَّ   طِ  أحَ ــــــــعُ مُ  ي
 

دعاى كميل خواندن و  ،از نام على شعار درست كردن آسان است ،على گفتن آسان است

بنام على بدعت تراشى  ،دم از محبت على زدن آسان است ،خواندن آسان است غةنهج البال

سيرت على را چاپ كردن  ،و خمس گرفتن آسان است نكرد هبنام على صيغ ،آسان است

 ،مولى على گفتن آسان است ،المعارف چاپ كردن آسان است ةبنام على دائر ،آسان است

ا پيروى از آي اما ،سالم و خدا حافظى يا على گفتن آسان است هر نشستن و برخواستن و با
ه همين قدر آسان بقرار دادن  يعلى همينقدر آسان است؟ آيا على و نبى را سرمشق زندگ

آيا مثل على پيرو رسول اهللا  ؟ن است؟ آيا مثل على يكتا پرست بودن هم همينقدر آسااست
 ؟ مثل على فقط به ايمان ثل على دوست خدا شدن هم آسان است؟ مبودن هم آسان است

به  ضريح و مزار نساختن؟ مثل على گنبد و بارگاه و مل و تقوى پناه بردن هم آسان استو ع
ندن هم آسان پنج وقت نماز خوا؟ آيا مثل على قبيل چيزها دل نبستن هم آسان استاين 
 ندوستان خدا دوستى كرد ؟ مثل على كامل و ضوء گرفتن هم آسان است؟ مثل على بااست

فرزندان خود گذاشتن هم آسان است؟  را بر ؟ مثل على نام ياران رسول اهللا هم آسان است
 ه و حسدنيه مسلمانان صاف بودن هم آسان است؟ مثل على از هيچ مسلمانى كهم مثل على با

؟ مثل خرافات بدور بودن هم آسان است ؟ مثل على از بدعت وداشتن هم آسان استبه دل ن
 مثل على زاهد بودن و با وجود درعلى كلنگ گرفتن و قبر خراب كردن هم آسان است؟ 

؟ مثل على سهم يتيم و بيوه زن و بيچاره را را نپرستيدن هم آسان است زيستن دنيا يادن
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اكتفا كردن و از  ط به دين خدا و سنت رسول اهللا ؟ مثل على فقنخوردن هم آسان است
ا وسيله حكومت نكردن هم آسان پيش خود دين نتراشيدن هم آسان است؟ مثل على دين ر

؟ مثل على در حكومت عدالت كردن هم آسان است؟ مثل على يك لخت بودن و از است
صيغه  نام متعه و ؟ مثل على ناموس مردم را بهرويى كار نگرفتن هم آسان است نفاق و دو

خمس خالى  مانمردم را به نام دين و زير  يبثل على جتاراج نكردن هم آسان است؟ م
نكردن هم آسان است؟ مثل على فقط زكات را به رسميت شناختن هم آسان است؟ مثل على 

و به نام عصمت هايى  ؟ مثل على از افسانها غلو و افراط نكردن هم آسان استدر بندگان خد
؟ دشمنان دين جنگيدن هم آسان استعليه  على بر لبيگانه بودن هم آسان است؟ مثواليت 

يشان را از دين جدا كردن هم ها دروغ مثل دشمنان حقيقى اهل بيت را شناسايى كردن و
خط سبائيان و گرگان در لباس ميش جدا كردن هم  آسان است؟ مثل على خط خود را از

آوردن  بيرون ها كتاب م و تاريخ و روايات آنان را ازنا ،آسان است؟ با همه مقدس مآب شان
ها  ديد كه به نام او و فرزندانش چه بود و مى على زنده مى زوهم آسان است؟ كاش امر

عاشقان اهلبيت و خاندان  شد كه دوستان و محبان و پيروان و آنگاه معلوم مى ؟شود مى
خدايا اگر اين سنت تو  عصمت كيست و دشمنان واقعى آن پاكان كيست؟با  وطهارت 

عادت تو چنين نيست لذا از تو و را زنده كن اما سنت ها  آن كرديم كه بود حتما دعا مى مى
و صحابه  حقيقت مكتب رسول اهللا  را به حقيقت دين و قرآن و اسالم و با خواهيم كه ما مى

 دل با هاز ت ياخدا ،ت فرمايىيا كنى و توفيق پيروى صادقانه عناجانباز و اهلبيت اطهارش آشن
خواهيم كه همه دشمنان اسالم و قرآن بويژه  رنج و اخالص از تو مى نده از درد وگقلبى آ

 هدايت نيستند نابود و رسوايشان كنى وبيت را هدايت كنى اگر قابل  دشمنان حقيقى اهل
به تو را  به ذات خودت سوگندتو را  خدايا ،دور گردانى امت محمد  شرشان را از سر

 ،ات سوگند كه دشمنان اهلبيت را رسوا كنى به عرش و كرسىتو را  سماء و صفاتت سوگندا
تو را  و دوستى ت كنى و كسانى كه شايستگى هدايتيقابل هدايتند هداها  آن كسانى كه از

درس عبرتى براى  هايى از قدرت را خودت به ما و جهانيان نشان بده تا ندارند خدايا نمونه
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آخر راضى ها  آن خدايا اگر تو ازاند  ايا اگر صحابه پيامبرت دوستان تو بودهخد ،ديگران باشد
 ،رسوا و ذليل بگردان ياراضى هستى و دشمنان آنان را اگر قابل هدايت نيستند خدا و اي بوده

براى هالكت دشمن طلحه  دعاى ابوسعيد خدرى خدايا آشكارا به ما نشان بده همچنانكه با
همچنانكه عذابت را در اين عصر  ،ى عذابت را به شكل شترى فرستادىو زبير و عثمان و عل
أبو ريه زنديق در حين مرگش نشان دادى كه يكسر ناله و فريادى زد  به دشمن أبوهريره 

عايشه و حسين و  عثمان و على و حسن و اگر ابوبكر و عمر و ،گفت آخ آخ ابوهريره مى
هاى  صحابى پيامبر را دوست دارى خدايا نمونه و ل راآساير  خالد و وحفصه و طلحه و زبير 

بارى تو بسيار است  حلم و برد و ياخدا ،آشكارى از اين عذاب را به ما و جهانيان نشان بده
و ها  و مجلسىها  جزائرىها  ى أبوريهها زبان ولى ما بندگان ناتوان تو عاجزيم و تحمل زخم

ن و خاندان پيامبرت راياصحابه و اهل بيت) (ها  اين چون ،را نداريمها  تيجانى ها  عسكرى
خدايا اينگونه افراد به چنان عذاب و مصيبت و بيمارى و سرطانى گرفتار كن كه مردم  ،هستند

به تو را  خدايا ،گيرى تانت انتقام مىو دارى براى دوساى  كرده او اعالن جنگ بدانند كه تو با
و با خواندن و آمين هر مؤمنى ابت فرما قدرت و عظمت و كبريايى سوگند كه اين دعا را اج

صبرانى همچون نشان  دوستى را با اوليايت به ما و كمنشانه اى از اين  تا روز قيامت هر بار
تو را  عذاب و نتيجه جنگها  آن ،م كه به مجرد مردنرياخدايا ما در اين شك و شبيه ند ،بده

 شود اگر در دنيا هم شراره به ىكنند اما قدرت تو كم نيست و چه م با خودشان احساس مى
شود اگر در دنيا هم مانند أبوريه در آتش كينه أبوهريره و ابوبكر و عمر و  چه مى ،برسدها  آن

خدايا كسانى  ،خالد و عائشه و حفصه بسوزد عثمان و على و حسن و حسين و طلحه و زبير و
ت و صحابه و اهل بيت ييااول دوستان و دانسته و از روى جهالت و نادانى دارند با كه نا

 را به صراط مستقيم خودت برگردان وها  آن كنند هر چه زودتر پيامبرت دشمنى مى
يشان را از هر گونه كينه و حسد و بغض و عداوت نسبت به خودت و پيامبرت و ها دل

شنوند و تكرار  خدايا بسيارند كسانى كه طوطى وار كلماتى را مى ،دوستانت پاك گردان
ينگونه افراد را هر چه زودتر به نور خدايا دل ااند  آگاه خبرند نا بى اما تقصير ندارندكنند  مى
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ى انسى و جنى ها شيطان را از مكر و دسيسهها  آن هدايت و رحمت خودت منور بگردان و
نجات بده و حقيقت دين و حالوت ايمان و حالوت دوستى خود و پيامبر و صحابه و اهل 

ََ َ ََ َال «: خدايا ما همچنانكه امير المؤمنين فرمود ،انبچشها  آن بيتش را به ُّ جز  »ْمِلُك ِِّال ا
آيد هدايت است خدايا اين تنها وسيله مستضعفين را بكار  نمى ان برمتدعا چيز ديگرى از دس

سپاس تو را  خدايا ،ه عمل پوشانىتقاضا كند اين خواسته ما را جام گرفتيم تا اگر حكمت تو
توانيم و هيچ  خود عنايت فرمودى ورنه ما بسيار عاجز و نا فيق درد دل و مناجات باكه به ما تو

  .گوئيم سپاس مىتو را  آخر وپناگاهى جز رحمت تو نداريم پس خدايا اول 

َْ ِل ِبُوِدكَ « َك َواْحَفْظِ� بِرَْحَِتَك وَ   وَُج َِ ّ بَِمْج ْ  َعَ َِ ْكرَِك لَهِ وَ   اْع ِِ جاً اْجَعْل لَِساِ  بِ
ى خودش به پروردگارش اعتراف دامير المؤمنين همچنان به فقر و نياز من »َوقَلِْب ِبُبَّك ُمتَّيماً 

خواهد كه به  و از او مى د،خواه لطف و كرمش را مى از بارگاه او جود و كند و مى
ه بزرگوارى خودش با او معامله كند و او را با رحمت خودش حفظ كند و زبانش را همواره ب

طبيعى است  ،تازه بدارد و قلب او را به محبت خودش شاد و آباد داشته باشد ياد  خودش ترو
 در لطف و رحمت پروردگارشاى  بنده كه بنده مؤمن هميشه به اين چيزها نيازمند است هيچ

ذكر و محبت پروردگارش  هيچ بنده مؤمنى لذت و كيف زندگى را جز با ،نياز نيست بى
محروم نگرداند و زبان  ها نعمت از اين را نيز خواهيم كه ما س از خداوند مىتواند بچشد پ نمى

ذكر و محبت خودش شاد و آباد داشته باشد. در اين زمينه قبال به اندازه  هميشه باما و قلب 
 ايم. كافى توضيح داده

ِفْر َزلِّت وَ « ْْ ِ  َوا قِلِْ� َ�ْثَ
َ
ّ ِبُْسِن َِِجابَِتَك َوأ

ََ َعَ ِعبَاِدَك بِِعبَاَدتَِك  فَِْنَّك   ُمّن َعَ قََضيْ
َِجابَةَ 
ْ
َُ اإل ََ لَُه ئَِك وََضِمنْ ََ َُ َْ بِ َمْرَ�ُه

َ
بار ديگر  اجابت است و در اينجا سخن از دعا و  »َوأ

اميرالمؤمنين از خداوند فقط اجابت دعايش   ،گناه و لغزش يعني نفي عصمت تخيلياعتراف 
 با عجله ،طلبد كه نشانه كمال اجابت است مي را ابت دعاطلبد بلكه حسن اج نمي را

لغزش و گنه مرا بيامرز كه تو  ا!پروردگار :فرمايد خواهد جلو تر مي مي خواهد بهتر را نمي
را به دعا امر كردي و اجابت را ها  آن خود بندگانت را به بندگي و عبادت امر فرمودي و
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شود او را به شدت دوست  پروردگار دوست مي اسبحان اهللا بنده وقتي ب  خود ضمانت كردي،
لهجه سخن گفتنش با او عوض  ،كند دارد و لذت اين دوستي را در قلبش احساس مي مي
من ناز بردار ديگري ؤحق دارد ناز كند چون م ،كند گويا با پروردگارش ناز مي شود و مي

ار قبر بنشيند و سفره دل باز با مرده مناجات كند كن تواند مؤمن كه نمي  غير از معبودش ندارد،
دل كند مؤمن راز  ا اين امام و آن امام زاده رازي نبد با آن ضريح وبا اين قبر يا آن گ ،كند

 ،تش مشخص استيدلش مشخص است جايش مشخص است جهتش مشخص است كيف
تواند مؤمن با  كند به چند طريق مي مؤمن فقط با خدا و معبود و پروردگارش راز دل مي 

جايش يا   ،تالوت قرآن كريم با  ،نماز با  ،ذكر با  ،كند با دعاردگارش مناجات و درد دل پرو
 نه قبرستان و مزار و كنار قبر وضريح، ،مسجد است يا هر جاي ديگري كه ميسر شود

كند  ناجات ميكلماتي كه بنده م ،بنده به پروردگارش حالت سجده استين حالت تر نزديك
صحيح با دعاهاي مأثور و ثابت و حقيقتا ثابت است نه مشتي خرافات   ،يا قرآن است يا ذكر

دعا مانند دعاي كميل كه حتي اگر  ،كه معلوم نيست توسط چه كسي نوشته شده است
تمام  منهج وي مخالف نباشد در الفاظش از خود اميرالمؤمنين هم نباشد حد اقل با عقيده و

نه يا   ، ده نه يا زهراءتمام دعا نه يا رسول اهللا گفته شدر  ،اين دعا نام و نشان از غير اهللا نيست
اسماء و صفات خداست پس  بهفقط توسل  ،و نه يا علي و موال علي ،مهدي و امام زمان

خداوند از بندگانش خواسته كه دعا كنند و ضمانت اجابت هم كرده بشرطيكه شروط آن 
به دو نوع تقسيم   توان ابتداء مي ) پس دعا راشد (چنانكه در مقدمه توضيح داديمفراهم با

يا از پيامبر  دعاهاي مأثور آنست كه يا در قرآن كريم آمده باشد و  ،مآثور و غير مأثور ،كرد
  هم ثابت باشد كه مخالف قرآن و  ، اگر دعاهايي از ائمه و ديگري علماءباشدثابت شده

بررسي كنيم و به سندش اهميت  رابنابراين قبل از اينك هر دعايي سنت نباشد اشكالي ندارد، 
اگر دعايي محتوايش غلط باشد و در آن شرك و بدعت و لعن  ،دهيم محتواي آن مهم است

 اما  ،رد چون يقينا اين سند ساختگي استو نفرين باشد حتي اگر سند داشته باشد ارزش ندا
مثل   كرد، توان از آن استفاده مي اگر محتوايش درست باشد حتي اگر سند هم نداشته باشد
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پس بنابر اين انسان مؤمن بايد   تواند از خودش بخواند، هر دعاي غير مأثوري كه انسان مي
 ان بگذارد، ويخودش را با پروردگارش خودش در م هميشه دست به دعا باشد و هر خواسته

 در  مقدمه توضيح داديم).مطمئن باشد كه اجابت خواهد شد (
َُ  فََِْلَْك « ِّ نََوبْ يوَْجِ� وَ  يَا َر َِ ْدُت يَـ ََ ِّ َمـ ِئ اْسـ فَِبِعّزتِـَك   َِِلْـَك يَـا َر ََ تَِجْب ِل ُد

ْع ِمْن فَْضِلَك رََجاِئ َوَ�لّْغِ� ُمنَاَي وَ  ََ َْ ّن وَ وَ   َال َ� ِ
ْ
ّ ال ََ اِئ اْكِفِ�  ََ ْعـ

َ
َِْس ِمْن أ ِ

ْ
�ـَع  يَـا  اإل ِ

َِ

 ُّ ِفْر لَِمْن َال َ�ْمِلُك ِِّال ا ْْ  .»ََ َ الّرَضا ا
درخشد و همچون  مي د و حالوت ايمان خالصانه در اين كلمات همچون نوريلذت توح

تراود و اين از ويژگي هاي يكتا  مي زند و همچون گالب از آن بوي عطر مي غنچه لبخند
رسد  مي پرستان است و اين درخشش و زيبايي و نسيم عطرآگين توحيد فقط به مشام كساني

وحد خود مردان و زنان م  از شرك و مظاهر آن بشدت متنفرند، ر دارند وتوحيد سروكا كه با

ثََِ ﴿ درخشد همچون نور مي هايشان هرهچ اند، نيز چنين
َ
ِِهم ِمِۡن � َُُجَو ۡم ِ�  َُ � ٱِسيَما  ﴾ُّسُجودِ

آثار سجده در اينجا بنابرقول راجح و داغ سياه شده پيشاني نيست بلكه نوري   .]٢٩الفتح: [
به توحيد و يكتا پرستي  گربنابر اين هر مؤمن و خو ،درخشد مؤمنان و موحدان مياست چهره 

گردد كما اينكه هر  چهره هاي نوراني موحدان شاد و خرسند مي دنورزد و از دي عشق مي
يكتا پرستان به  چهره زيبايي موحدان و خدا پرستان و مشرك و كافر از ديدن نور توحيد و

 آمدند ديدن پيامبر و صحابه جانباز و يكتا پرستش به خشم مي آيد لذا كافران از خشم مي

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ َٖ َّمدٞ ﴿ خداوند وسيلهتا اينكه  .]٢٩الفتح: [ ﴾ۡلُكّفا ِۚ ٱُّٖسوُل  َّ ِينَ ٱََ  َّ  ﴾ۥٓ َمَعهُ  َّ
ونَ ٱِِّ�َما ﴿ نجسندها  آن م آورد زيرا كهشكافران را به خ .]٢٩الفتح: [ ُۡ َٞس  ُُۡمۡ�ِ ََ

﴾ 

حد قرار دارد و محال است كه ومو هر نجس و پليد در نقطه مقابل توحيد و  .]٢٨التوبة:[
بد نيست يك نكته علمي   مشرك و نجس كه خداوند او را پليد گفته از موحد خوشش بيايد،

 اند از علماء مفسران از همين آيه استنباط كرده خدمت شما به عرض برسانم كه بسياررا نيز 

ۗ ٱغِيَظ بِِهُم ِ�َ ﴿ َٖ  و چه با ا خود محمد رسول اهللا بكه هر كس چه  .]٢٩الفتح: [ ﴾ۡلُكّفا
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ِينَ ٱََ ﴿ بد ببرد و از شنيدن ها  آن كه صحابه و ياران حضرت هستند دشمني كند و از ﴾ۥٓ َمَعهُ  َّ
با كلمات زيو عرض اين بودكه امير المؤمنين در اين  ،نام و ياد آنان به خشم آيد كافر است

كند  قط به سوي او دراز ميآورد و دستش را ف مي ه پروردگارش رويبدارد كه فقط  مي بيان
كنند بايد  ا دراز ميجو دستشان به ك ندآور ه كجا روي ميدان و پيروان علي امروز بياما مر

م ترس :اعانه بر گردند و خود بگويندودند شجبنند و اگر چون علي نيخودشان بينديشند و بب
  . ستروي به تركستان ا مي كين راهي كه تو -يه كعبه اعرابنرسي ب

و اين هم مذهي و عقيده و دين علي شما خود تشخيص دهيد كه  حاال اين راه علي 
اينكه انسان فقط به خدا روي و دستش را به سوي   ،سالم ناب و شريعت محمدي كدام استا

ها روي آورد و دستش را به ابا  رها و ضريحو مزا ها بارگاه خدا دراز كند يا اينكه به گنبدها و
آيا كسي هست كه با منطق و عقل و  ،بني هاشم و علي و ائمه بقيع دراز كند رملفضل و قا

ربني هاشم و علي و ائمه بقيع ماز آقايان بپرسد كه ابالفضل و ق قرآن و سروكار داشته باشد و
اگر پيرو و مقلد  ؟كردند از ميدست به كجا در مشكل و مصيبت به كجا روي آوردند هنگام

َُ وَْجِ�  فََِْلَْك « :گويد علي هستيد كه علي مي ِّ نََوبْ  آوردم اي رد فقط بسوي تو رو »يَا َر

ي« ،پروردگارم َِ ْدُت يَ ََ ِّ َم اگر   بسوي تو دستم را دراز كردم اي پروردگارم، و »َوَِِلَْك يَا َر
به لسان عربي مبين است كه  ،چيز ديگري استدانيم  ما نميه كاست  اين كلمات به عربي

از پيش  وايم  معنايش مشخص است شما ترجمه هم كرده ايد ترجمه خود شما راهم گذاشته
از  ؟حاال بياييد لطف كنيد و راست بگوئيد كه پيرو علي كيستايم  خودمان ترجمه نكرده

الف علي روي به كساني كه برخ ؟كنند علي چه كساني پيروي مي مكتب اهل بيت و موال
آورند و دست به سوي كساني دراز  سوي قبر وگنبد و ضريح و امام و امام زاده مرده مي

كنند كه حتي براي خودشان نفع و نقصاني را مالك نيستند در حياتشان مالك نبودند حاال  مي
اسالم ناب هستند يا كساني كه  مذهب مولي علي و پيروي مكتب اهل بيت وها  اين كه هيچ

َ�ۡعُبُد �يّاَك  ِِيّاكَ ﴿ كنند دست به سوي خدا دراز مي آورند و فقط به خدا روي مي يانند علم
 ُٞ مان داخل  يها دل خواهيم نور هدايت را در خدايا هدايت از تو مي .]٥الفاحتة: [ ﴾٥�َۡسَتعِ
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 ربگردان و پرده هاي ظلمت و ضاللت را از جلو بصارت و بصيرت ما بردار خدايا زنگا
نور معرفتت صيقل بفرما و نور هدايت كتاب شفابخشت را بر تمام زواياي  مان را با يها دل

 ي ظلماني مان بتابان. آمــــين.ها قلب تيره و تار
ْع ِمْن فَْضِلَك رََجاِئ  فَِبِعّزتَِك « ََ َْ ِئ َوَ�لّْغِ� ُمنَاَي َوَال َ� ََ ّن وَ   اْستَِجْب ِل ُد ِ

ْ
ّ ال ََ اْكِفِ� 

اِئ  ََ ْع
َ
َِْس ِمْن أ ِ

ْ
ََ َ  يَا  َواإل ُّ ِفْر لَِمْن َال َ�ْمِلُك ِِّال ا ْْ �َع الّرَضا ا ِ

َِ«. 
آاليش است زيرا تنها با محور تماس دارد  بي اف و پاك وصادقانه كه صاين است عرفان 

 اعمال نيك مطابق بااش  ايمان و تنهاش  ريشه  ،استها  و پاكي ها خوبي كه سرچشمه تمام
اش بهشت برين و خوشنودي  ميوه است و برگش كارهاي خير شاخ و قرآن و سنت و

عرفاني كه عارفش  ،عرفاني كه از شرك و بدعت و خرافات بدور است .كريم است رب
حل  عرفاني كه عارفش ،گرداند لش را شاد و مطمئن ميدبا ذكر معبود  كند و قرآن ورد مي

اعم از مرده و   ،ناتوان خواهد نه از بندگان عاجز و مييكتا و يگانه  دهر مشكلش را از معبو
عارفي كه   امام و پيامبر و جن و فرشته كه همگان محتاج بارگاه ايزد متعالند، ولي و  ،زنده

عارفي كه خواستن از خدا را كمال   ،داند كردن از غير خدا را شرك مي خواستن و طلب
دهد و از او  او سوگند مي را به ذات و صفاتو عارفي كه معبودش   ،داند افتخار ميعزت و 

خواهد كه  د كه دعايش را اجابت كند، و او را به آرزوهايش برساند و از او ميهخوا مي
چنين   ت كند،مه دشمنانش اعم از جن و انس حفاظاو را و از شر ه  اميدش را قطع نگرداند،

ردن و به جاي معبود نشاندن و او عارفي را از اين مقام و منزلت بندگي و كمال بندگي بلند ك
عارفي كه  ،حاجت روا و غيب دان معرفي كردن چقدر ستم بزرگي است را مشكل كشا و

ََ َ « :كند نالد به بارگاه كبرياي معبودش عرض مي عاجزانه مي ُّ ِفْر لَِمْن َال َ�ْمِلُك ِِّال ا ْْ  »ا
اي  بنده از چنين د ببخش وبيامرز،كه جز دعا چيزي در اختيار ندار رااي  بنده اي معبود من

  اين بنده عارف، وايبه تق ،ظلم است و ميزان اعمال ساختن چقدر خيانت و النار و  اجلنةقسيم 

به مقام واالي آن صحابي  ،چقدر توهين است  ،به عرفان و علم و معنويت ،چقدر توهين است
ادبي  بي رت و گستاخي وچقدر جسا  و آن چراغ فروزان خاندان نبوت، بزرگوار پيامبر 
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مالك بهشت و  راد جز دعا مالك هيچ چيز نيست او كن كه عرض مياي  بنده است كه بيائيم
چقدر بدبخت و   سالماه و قرآناه،ا امالك روز قيامت قرار دهيم و ،دوزخ قرار دهيم

ا كه قدرت و صفات آن ذات با عظمت پروردگار ذات يكتا و يگانه پروردگار ر ايم، چاره بي

َما﴿ اقعا كه بجا فرموده وخوب شناختهبه بندگان عاجزش نسبت دهيم و ََ  ْ َا ُٖ َ ٱَََد َحّق  َّ
 ِ نشناختند خدا را حق شناختن   تعظيم نكردند خدا را حق تعظيم كردن، .]٩١األنعام: [ ﴾ۦٓ ََۡدِٖه

ين خيانتها و و خنده دارتر و درد ناكتر اينكه بيائيم براي ا  و نپرستيدند خدا را حق پرستيدن،
دست به تحريف قرآن بزنيم و زير نام  نسبت به مقام شامخ و واالي اهل بيت پيامبر ها  ستم

ناتوان  اين بندگان عاجز و كنيم از آيات قرآن ثابت كنيم كه ي تفسير قرآن با آيات قرآن باز

إيابُ «ر بسياري از كارهاي خدا شريكند اما در عين حال بسيار گرامي و باشخصيت گويا د

ُ م وحِ يكُ لَ اخلَلقِ إ كند اين حديث! عينا عكس آيه  به چه آب و تابي هم بيان مي »ميكُ لَ م عَ ساهبُ

ٓ ِِيَاَ�ُهۡم  ِِنّ ﴿ كريمه است آيه  ]٢٦-٢٥الغاشية: [ ﴾٢ُُّم ِِّن َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم  ٢َِِ�َۡنا
حديث  .برماست آنگاه بازگشت خلق به سوي ماست و سپس حسابشان نيز :فرمايد مي
! چه اسالم آنگاه حساب آنان نيز برائمه است! به به فرمايد: بازگشت خلق به سوي ائمه و مي

كه اهل فتوي نيستيم تا حكم صادر كنيم كه اين نوع روايت كه در نقطه مقابل قرآن  ما  نابي،
و غلو و ها  اين را هر مسلماني كه در چنگ چنين روايت  آيد، مي گيرند چه پديد قرار مي

چون  ،تواند بينديشد و بين قرآن و اينگونه روايات يكي را انتخاب كند مي ها قرار دارد افراط
اگر كسي   ،اشد و هم به روايات متضاد باقرآننا ممكن است هم انسان به قرآن ايمان داشته ب

 .داند يخدا م را حساب آنان را بسوي خدا و ها انسان ا باور داشته باشد قرآن بازگشترقرآن 
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