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یطانُُِِمنُ ُبِاهللُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
مح نُِ حیمُبِسِمُاهللُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاهللُ ُوُصّلَّ ّل  ُُم  ّمدُ ُالقاسمأیبُسّیدناُوُنبّیناُع 
ُُاللعنةوُُالّطاهرینُالّطیبنیُوُعّلُآله ّل  ُأمج عنیُ ُأعداِئِهمُع 

دَُّ ُت ص  ُو  ْضلِک  بْنِیُبِف  ط ِریُه  اُخ  ُم  ُو  بِّ اُر  اُأ ن اُی  ُم  ْنُو  ُع  ُاْعف  ُو  ک  ْْتِ ْلنِیُبِس  لِّ ُج  بِّ ُأ ْیُر  ْفِوک  ُبِع  َّ ّل  ْقُع 
قُ  ُاْلع  ُت ْعِجیل  ْوُِخْفت  ُل  ُو  ْلت ه  ع  اُف  ُم  ک  ْْی  ْنبِیُغ  ُذ  ّل  ُع  ُاْلی ْوم  ِوُاطَّل ع  ل  ُف  ْجِهک  ِمُو  ر  ْوبِیِخیُبِک  ُت  ُالُِِل نَّک  ِةُالْجت ن ْبت ه  وب 

ُأُ  ُو  ُالنَّاظِِرین  ن  ِمنیُ أ ْهو  ُاِْل ْکر  م  ُأ ْکر  ُو  ُاْْل اکِِمنی  م  ُأ ْحک  ُو  اتِِرین  ُالسَّ ْْی  ُخ  بِّ اُر  ُی  ْلُِِل نَّک  ُب  طَّلِِعنی  ُاْلم  فُّ ُ.خ 
و به عفو خودت بر من تصدق  .با فضل و رحمت و عنایت خودت بر من ببخشای !پروردگار من

و از توبیخ من به واسطه  ی بداررا مخفو عیوب م به پوشش خودت مرا بپوشان !خدای منای  .نما
 بزرگواری وجه و آبروی خودت درگذر.

هیچ انگاشتن خود و وجود  راجع بهالسالم خب این عباراتی است که پس از جمالتی که امام علیه
ما هیچ هستیم، حاال که ما پوچ هستیم، حاال که ما حاال که خدایا  :، آمده استکنندخود به آن توجه می

ای نداریم، حاال که از خود اختیار و اراده ،نما هستیم، حاال که وجود ما از وجود توستیهای هستعدم
 گردد.بندیم آن صفات همه به خود تو بازمیاستقالل نداریم، حاال که صفاتی که به خود می
رود در بازار و جنس یای که منماینده است یا آن بنده آن شخصی که از طرف یک شخصی

کنند که این دسته افراد دیگر خیال می ،دهدو میآید کند، پول از جیبش درمیرا امضا میچک و  خردمی
این است، این یک شخص خب  مالاین است، این چکی که االن از جیبش درآورده  مالچک 

از ما جنس  دییایا بشوند آقصحبت میو همکنند کم کم با او ارتباط پیدا می .هم هست ]متشخصی[
هایش هم همه نقد دهد و چکبینند خب این دارد چک می، مییدما بخرد از ییگوید آقا بیااو می ،یدبخر
ها شود نه این چکدهند تا پنج سال دیگر هم نقد نمیهای بقیه نیست، که یک ماهه میشود مثل چکمی

 شود.، زود نقد میشودنقد می
 .و استفاده کنیم دمت شما برسیمهیم خخواآقا ما میو گفت یک شخصی آمده بود پیش من 

ای نداریم ولی به هیچ اشکال ندارد اصال هیچ مانعی نیست، تشریف بیاورید استفاده کنید، مضایقه :گفتم
ات برای پس دادن پول بیشتر عجله ،که وقتی از یک شخصی پول خواستی بگیرییک شرط و آن این

 هرپس برو  :گفتم !گفت نه !مچنین وضعیتی داری؟آیا یک ه !برای گرفتن آن پول اتباشد از عجله
شاید یک ده سالی  !و تا حاال هم نیامده !چنین حالی پیدا کردی بیا از ما استفاده کنیک هم وقت

 حاال که نیست پس دیگر مزاحم آقاچنین چیزی نیست. گذرد. خب خدا خیرش بدهد دید نه یک هممی
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فقط  !ه قربان و صدقه و فدایی و فالن و بعدش هم دیگر بماندهی بیایند هزار دفع ،نشویم مثل دیگران
 !!م و رد شویمیای کردیک اشاره

طوری که باید ش به خاطر این است که ما راه خدا را درست آناههمعرض کنم حضورتان که این 
باید کی  دانیدرفت؟ می بایدکی دانید راه خدا را می .کنیما میکنیم، ادعایش رو شاید نفهمیدیم، ادعا می

آن وقتی که یک دروغ از شما  ؟حرکت کرد در راه سیر و در راه حرکت به سوی خدا و عبور از تعلقات
که یک نماز از روی سر نزند، آن وقتی که دیگر حتی فکر خالف در ذهن شما نیاید، آن وقتی

به تعهد و التزام به ـ  خیلی مهم است ـ اینجا ها! اینجاکه نسبت انگاری از شما فوت نشود، آن وقتیسهل
 آن هدهید بر پایی که به دیگران میدیگران و ادای امانت یک تخلف از شما سر نزند، آن وقتی که قول

 ها.بعد از این حرف !آن زمان تازه تشریف بیاورید مشغول سلوک شوید ،بایستید و التزام داشته باشید
! کنیم، خیلی عالی استستیم، ادعای وصل خدا را میما هنوز در واجبات و محرماتمان گیر ه

فرمایید؟ مطلب اشتباه به گوش ما رسیده است یا اشتباه متوجه توجه می کارمان خیلی درست است!
ـ تمام سخنانتان از روی صدق بود، یک فکر باطل  ،که دیگر یک دروغ نگفتیدوقتی !نه جانم ،یماهشد

چون باالخره انسان  ،که جامه عمل نپوشیدهاغماض کنیم تا وقتی توانیم یک خردهحاال فکر باطل را می
نسبت به این قضیه  یک مقداری ،حاال آن نه ،نه ،باطل نکند دیگر معصوم است[ فکر]اگر  ،کندخطا می

 مانآن وقتی که بدی را برای برادر مومن نخواستیم، آن وقتی که پشت سر برادر مومن آییم ـکوتاه می
ی که غیبت برادر مومن را نکردیم، فکیف به تهمت و امثال ذلک، آن وقتی که حرف درنیاوردیم، آن وقت

محرمات هم مشخص است حتی در توضیح  ـو از اعمال محرمات  واجب را انجام دادیمتمام اعمال 
ها هست در کتب اخالق اند، در توضیح المسائلهم آنجا ننوشتهرا ها حاال خیلی هست، المسائل هم

وقت ها آنمحرمات را ترک کردیم بعد از همه این حرفوقتی ـ  یگر که چیستمحرمات معلوم است د
آن موقع وقت  ،آیدمیبه میان ، آن موقع دیگر پای سلوک بگذریم چطور از تعلقات بایدال بیاییم ببینیم حا

وقت زمان زمان حرکت و زمان آن .ر آن موقع استیسلوک است، زمان سلوک آن موقع است، زمان س
است که خب باید ببینیم که چه باید کرد و چه راهی را باید در پیش گرفت و چه مسائل و  سیر الی اهلل

 عمل پوشانید.ترتیب اثر داد و جامه  هاآن به مبانی را باید
آیم می دیگرگیرم و یک ماه و دو ماه میرا از شما گوید آقا بنده فالن مبلغ آید و میآن کسی که می

نه اینکه صحبت اینکه  !آن اصال مسلمان نیست ،کندهم نگاه نمیرا وشش رود و پشت گدهم و میمی
 ،به تعهدش نداردکسی که التزام  .اصال مسلمان نیست ،صحبت سلوک نیست ،بگوییم سالک هست یا نه

دمان را خو قدر انصاف داشته باشیم که دیگر اقاًلمنتهی این .خائن است، شوخی هم نداریم خائن است
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این  ،نگوییم ما شاگرد عالمه طهرانی بودیم، نگوییم ما پیرو آن مکتب هستیمسبانیم، به مکتب بزرگان نچ
دهد نسبت به شخص دیگر، نسبت به ای میآن کسی که یک وعده مقدار انصاف را اعمال بکنیم.

خب  .خب این چیست؟ این خائن است ،کند؟ و بعد نسبت به او تکاهل میدفرماییرفیقش، توجه می
چه عتباتی؟ برو هر ماه عمره، چه  ،چه زیارتی؟ برو عتباتالسالم، علیهارت امام رضا حاال برو زی

 .ستنی هیچ هیچ، هیچ ای؟ چه منایی؟ هیچای؟ چه مکهعمره
ما که مدعی برای متابعت از مکتب اهل بیت هستیم و بین کنم بین ا این مطلب را عرض میقعوا

 ایستند، تعهدتا پای جانشان میـ  ها ها هستندبعضیـ  یک زرتشتی که نسبت به تعهداتش تا پای جانش
رود، بین ما و بین او که این انجام التزامی که داده نمی ،رودایستد، سرش برود تعهدش نمیکرده می

یک مسیحی، یک یهودی، اصال یک کسی که قائل به خدا  ،واقعا فرق در کجاست؟ یک زرتشتی ،دهدمی
حمیت، قائل به انسانیت، قائل به سجایای انسانی هست، قائل به غیرت،  ولی قائل به شرف، ؛هم نیست

بروی نسبت به حفظ آ اگرما شیعه هستیم یا نیستیم؟ واقعا ما آبروی مردم! آبروی مردم، ، ضرِعناموس، 
مدعی دنبال علی هستیم؟ همین ماها! همین ماها که  ما ؟ما شیعه هستیمآیا [ التزام نداشته باشیم] مردم

آن یواشکی " گوییممیکه دیدیم یک چیزی  :یمبینم مییدار این طرف و آن طرف خودمان ،هستیم دیگر
گویند؟ کسی به این آدم شیعه می !"رسدمیوقتش  کنحاال صبر  !به وقتشتا بگذار در پرونده  ،دارنگهرا 

از یک مسلمانی پی  ،ی از یک شخصییبه یک خطا ،ای، از یک امکاناتیکه از یک راهی، از یک وسیله
واقعا این آدم  .کنیم [افشا]قتش این را بیاوریم رو کنیم و صبر کن حاال به و ،گوید نگه دار بگذاربرده، می

 شیعه است؟
من این علی را قبول  ،این شیعه من است :گفت و آمد السالمعلیه واهلل العظیم اگر روز قیامت علی

حداقل  ،گوید این شیعه من استرا قبول دارم که وقتی می ییعلمن  !واهلل العظیم من قبول ندارم !ندارم
کراهت را  ،است که نسبت به واجبات و محرمات عمل کند، حاال استحباب را نخواستیم اینحداقلش 

این حداقلش نکنیم ! اصال راجع به آن صحبت آنها همه هیچ ،نخواستیم، مسائل اخالقی را نخواستیم
یک چیزی از یک مومنی از یک  اگر این علی که ما شناختیم بیاید روز قیامت بگوید این آدم که .است

چیزی دیده، به یک طریقی آگاه شده به یک طریقی اطالع پیدا تی، یک لّز ،خطائی ،اییک نقیصه دیفر
اگر  !کنیم صبر کنرو می به وقتش !گذاریم حاال صبر کنگفته می ،کرده این را گذاشته اینجا

رم، م داه گویم تو علی من نیستی و حقمنین آمد روز قیامت گفت این شیعه من است من میلمؤامیرأ
تواند پاسخ من را بدهد در وقتی می نیلمؤمناریمأ .تواند پاسخ من را بدهدمنین نمیلمؤامیرأحق دارم و 

آن وقت دیگر  است![رضوان اهلل علیه ،مرحوم عالمه طهرانی]ید بگوید شیعه من کیست؟ پدرت که بیا
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ما دیگر آن موقع حرفی نداریم، آن شیعه من فالن کس  ،گویم درست استشود میمن دهانم بسته می
، شیعه من آن فرد است، آن وقت دیگر اینجا شیعه من آن کسی است که وقتی است، شیعه من آن است

 !بله :گویمآن شیعه من است می ،رودرود حرفش نمیزند سرش که میحرف می
شناسم باید کسی که دنبالش است منینی که من میلمؤامیرأآن  !شناسم آن علیکه من می آن علی

دهد تمام است، قولی که می است، زند تمامفی که میاین است که این باشد، حر شحداقل حداقل
کند آید، یا وقتی امضا میبرنمی اشاز عهده وکند کند آن دیگر تمام است یا امضا نمیامضایی که می

برد. مگر اینکه امضایش برآورده شود، خوابش نمی کهبرد تا اینخوابش نمی ،دیگر مسأله تمام است
 جوری نیست.هلل اینرج باشد این یک مطلب دیگر است، که الحمدحاال از اختیارش خا

پس آقا ایشان یک مبلغی از ما قرض کرده گفته آقا دو ماهه گفت یک وقتی دو نفر آمدند پیش ما، 
 !آقا نشده :؟ گفتدهینمیپس شما مبلغ را گفتم خب چرا  !دهدنمیپس دو سال است ولی دهم می

که داری ها قدر است گفتم اگر االن از این پلهگفت اینگفتم مبلغ چقدر است؟  !فالن نشده !جور نشده
بشکند بروی پایت  شاءاهللان او گفتم ــ این را هم به  هللءاشاروی پایین بیفتی پایت بشکند انمی

 !دهی یا نهآوری بدهی؟ میگیرند؟ گفتم از کجا میگیرند یا نمیمی وت بیمارستان چهار میلیون از
 نداد.نگفت، هیچ حرفی دیگر جوابمان مانی؟ دیگر هیچی ا پای شکسته میطور بهمین

خواهیم آدم بشویم، این را نمی ،ببینید این نیست که کسی نتواند، این نیست که کسی نتواند
زنیم، هی می طرفو آن طرفچرا این .پایبند بشویم آن اهیم آنچه را که بزرگان گفتند بهخوبگوییم، نمی
طور است، در همه چیز همین .خواهیم در تحت قانون دربیاوریمخودمان را نمی م؟ چراکنیچرا فرار می

 .طور استدر مسائل همین
در روز قیامت آمد و گفت این زرتشتی که فالن تعهد را کرده و مرا هم قبول  أمیرالمؤمنیناگر و 

ولی ـ تضعف است مس ،تفحص نکرده ،اسم من به گوشش نرسیده ،نتوانسته ،داندخب نمیـ نداشته 
یستد ادهد، پایش میمی التزاموقتی که  دهد،نسبت به رفتارش عمل کرده، تعهد کرده وقتی تعهد که می

من این علی را قبول را از صف شیعیان خودش خارج کند  بیاید این أمیرالمؤمنیناگر  ،دهدانجام میو 
ولی ، قائل به عیسی بن مریم است ها! است نصرانی .آن زرتشتی را، آن یهودی را، آن نصرانی را !ندارم

به مبانی که  ،دهد به آن تعهدش پایبند است، به انسانیت پایبند است، به فطرت پایبند استتعهدی که می
این حقوق نه  ـ  خدا در دلش قرار داده پایبند است به اصول انسانیت و اصول بشر و این حقوق بشر

خودش به معنای حقیقی اسالمی  یبه معنا ق بشر به معنای واقعی وحقو ـ ها درآوردندبشری که این
 همردم ک ولشان کنبابا بقیه است برای گوید قانون که میبه قانون پایبند است نه این ،خودش پایبند است
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نه  :، این در روز قیامت بیاید و علی بگویدپایبند است به اینها همه ،به شرف انسانی پایبند است !هستند
طور باشد من این گویم اگر اینمن می ،این دشمن است چون من را قبول ندارد باید برود در جهنم !آقا

 أمیرالمؤمنین .مرد حق است أمیرالمؤمنینچرا؟ چون  .اه را قبول ندارمرا قبول ندارم، من این دستگ
 ،احیا کند در میان مردمآمده اصول انسانی را  أمیرالمؤمنیننیامده برای خودش دکان و دستگاه ایجاد کند، 

فطرت را در میان مردم زنده کند، عقل را در میان مردم زنده  ،اصول انسانی را در میان مردم زنده کند
برای این آمد و برای این هم  أمیرالمؤمنین، زنده کند وجدان و شرف را در میان مردمو کند، انسانیت 

 .را او کشتند وزدند  ،کشته شد
، به خاطر شدت طالبُقتلُیفُُمرابُعبادتهُلشدةُعدلهیبأنُعّلُبنُإکه  گویدمی جرداقج جر

خواهد سکته آید باالی منبر و میمن آن علی را قبول دارم که می .کشتندو او را عدلی که انجام داد زدند 
لشگریان معاویه آمدند طالی یک زن را از پایش  ،بیند در دورترین شهر از بالد اسالمکه میکند از این

گوید از این غصه اگر بمیرید رواست، بمیرید از می .گذاشتندآن موقع پایشان خلخال می ،دکشیدنبیرون 
! بینیم نهمی ،بینیمای ددم وای! این علی را که ما می .دنزن یهودی درآوردیک پای که یک خلخال از این

سبت بدهند درست به این علی بگویند درست است، هر صفتی را به این علی ن این درست است هر چه
اصال بشر نیست درست  ،ق بشراست، اصال بگویند مافوق بشر است درست است، مادون خدا ولی مافو

 او شود درست است، هیچ عقلی بهی نمینسان کامل است درست است، باالتر از او هیچ تصوراست، ا
 چرا؟ .گویی درست استمی هر چه ،رسد درست استنمی

کنیم کار علی جور آید، با آنچه را که خودمان احساس میمان جور درمیبینیم با فطرتچون ما می
بینیم ما کجا و او کجا، منتهی می ،خدا هم قرار دادهو فهمیم آید، کار علی با آنچه را که ما میدرمی

آوریم، آییم بگوییم ما شیعه علی هستیم ولش کن، سراغ پولمان را نگرفته اصال صدایش را درنمینمی
در  .برو و برگرداین را که گفتی تمام شد از خط علی آمدی بیرون بیکه سراغ نگرفته ولش کن.  االن

آورند در روز قیامت ایشان تشریف می !بله ،حضرت عمر .دهندعمر قرار می روز قیامت تو را در خط
مرید دارد  و دسته دارد، دار ،دارد رهأکو عمله شاخ شمشاد، آن هم باالخره برای خودش  مثل ایستندمی

ی من شیعه گویکنی مییک نگاه می ،هللءاکم هم نیستند ماشا ،ای استمراد عده !مراد است دیگرآن هم 
ها تشریف ببرید صف عقب، بروید بایستید. شیعه من این !گویند نخیرمی ؟هستم یا علی من شیعه هستم

 آمدهکه آمده دنبال حق رفته، این کههستند، شیعه من را نگاه کن این جوان، این دختر، این جوان، این
و شاید وری که باید طکه ظاهرش هم آنکه آمده دنبال فطرتش گشته، حتی ایناین ،دنبال حق گشته

طوری که باید حاال ظاهرش هم آن ،حرفش حق بوده ،درست بوده دلش صاف بوده، حرفشنیست ولی 
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کرده، دیده دستگیری میمظلومی را می، م بودهِحَرولی انصاف داشته، عطوفت داشته،  ،و شاید نبوده
گرفته، این دنبال من دیده دستش را مییک مستمندی را می ،کردهدستگیری می او دیده ازای را میچارهیب

 ها.این ،ها باید بایستنداست، این باید بیاید در صف من، در صف من این
 ،کندزند، غیبت میهمت میت ،گویداما آن که مدعی است، مدعی تشیع من است، ولی دروغ می

دهد و بعد هم آید انجام میکند هر کاری از دلش برمیسازی میکند، برای مردم پروندهتقلب می
 های عقب پشت سر همانهایی کهتشریف ببرید آن صف ...گوید ما دنبال علی هستیم و دنبال حفظ می

پیغمبر  نعوذ باهلل، ند به پیغمبر گفتند نعوذ باهللنها دنبال این بودند، آنهایی که آمدخودتان...، چرا؟ چون آ
که حرفش  گویدمیهذیان که آدم گوید، میدارد هذیان  ؟قلم و دوات بیاوریم گوید، برای چههذیان می

ُکتابُاهللخواهد اعتبار ندارد قلم و دوات نمی دیگر پس  ،قرآن بس است، وقتی ما قرآن داریم حسبنا
رویم آن هم در حال کسالتی که معلوم نیست تا چند ساعت دیگر هم زنده چرا دنبال نوشته پیغمبر ب

عالی خلیفه خواست بنویسد جنابحاال اگر می !خواهد بنویسدمی داند چهخب می .نیاز نداریم ؟است
ُکتابُاهللگفتی آن وقت می ؟یزدهستی این حرف را میبعد از من  روز قیامت باید بیایی  !؟حسبنا

ُکتابُاهللآمدی گفتی  چرا ،حساب پس بدهی چرا نگذاشتی  ؟چرا نگذاشتی پیغمبر بنویسند ؟حسبنا
باید بیایی حساب پس بدهی  ؟دنبنویس روی کاغذ بیاوردخواهد میکه در دلش است و  چیزی پیغمبر آن

را قشنگ روز قیامت شما  شما، همه ، همهها نیست، تو و تمام کسانی که دنبال تو هستنداین حرف
 ، شما بایست آقاهمه رزرو شده ،نمره اینها ،اسمتان ،رزرو شده تانیهایصندل نیاقبال  ،آورندمالئکه می

، قشنگ منظم بایستید سر جایتان، تا به حسابتان رسیدگی شود هر کسی از ، شما نمره...نمره سی و پنج
انه پالک ها و اینها یک دروند جبهه در جنگاینهایی که می... اش راآید قشنگ مالئکه نمرهقبر درمی

دهد این شخص وجود داشته یک زمانی زنده ن میجا، باالخره آن پالک هست و نشادارند نمره نوشته این
 .دهندروی آن تشخیص می، بوده چه بوده

کجاست، کجا باید برای آید یک پالک دارد که این کیست و چیست و هر کسی روز قیامت درمی
او را قشنگ مالئکه  ،همه اینها آنجا نوشته شده ،ایبایستد، چه شماره بایستد، پشت سر چه کسی

  ،ند همانجایی که باید بایستدانایستآورند میمی
 ؟ ایستاندیچرا من را اینجا ! خدایا عجبـ 
 !جاستخب جایت همین ـ

 من باید پشت سر علی بایستم. ـ 
 اینجا دیگر جای مزاح نیست، پشت سر علی. علی ،فرماییدمزاح میخیلی  پشت سر علی؟ـ 
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  چرا باید تو پشت سر علی بایستی؟ .ل ندارد جا نیست آن جاها همه رزرو شدهمجا
  !به خاطر اینکه من شیعه بودمـ 

گوید هر روز صد مرتبه خب این یکی، شیعه آن شیعه کیست؟ شیعه آن کسی است که دروغ می
ه بلند زند این هم یکی، شیعه آن کسی کآید روزی بیست دفعه به هر کسی تهمت میکسی است که می

کند و اینها سازی میآید برای بقیه پروندهزند، شیعه آن کسی است که میشود زیر حرف و قولش میمی
  !همه شیعیانند الحمدهلل خیلی خب

علی که  !؟ شیعه جناب عمریسکچه ولی شیعه  ،ب این شیعه است؟ بسیار خب این شیعه استخ
ما در آن پالک  ،جا سر جایت بایستهمیندیگر خب پس  یگوید آرقبول داری یا نداری؟ می ،نیست

زده، قدر تهمت میگفته، اینقدر دروغ میای است که روزی اینایشان شیعه [ثبت کردیم] همه را زدیم
به تعهدی  ،کردهبه حرف خودش توجه نمی ،زدهمردم می ش باقدر زیر حرفاین ،کردهقدر خالف میاین

پدر آنهایی که االن به فکر من هستند خوش  خوابیده گورگرفته میکرد، راحت میکه دارد توجه نمی
 کنید؟توجه می !راحت بخوابیم راحت باشیم فعالباش، بگذار ما 

حواسشان جمع است  !ولی آنها نه .هستیم السالمعلیه خب شیعه هستیم دیگر شیعه امام رضا
مسائلی قدر در اینجا قضایایی هست و قشنگ خوب، خیلی در این زمینه مطالبی هست، خیلی. این

 ،آن آیه دارددر اش هم همین است، قانون هم همین است. قاعدههلل و ءاهست که الی ماشا
کار  اساس حق است، در دنیا چه ق است، بردر روز قیامت میزان همیشه بر اساس ح ﴾8 ،﴿الأ عراف

با هر دستی  . گفتدهند دست آدمم را میآیند حساب آدهمین دنیا می ؟ حق است آقاجان، درکردی
، نگاه الوزنُیومئذُاْلقو  .در همین دنیا حاال چه برسد به آن دنیا ،گیریبدهی با همان دست هم می

کنند انداختی، به دنبال چه بودی؟ نگاه میکردی؟ سر و صدای چه راه میدنیا از چه تبلیغ می رکنند دنمی
 .بود که ببینند آیا در دنیا کارت چه

کردم، کردم، مطلبی شنیده بودم باور نمیای را شنیده بودم باور نمیچندی پیش بود یک قضیه
واقعا در مسائل اخالقی دیگر سقوط به تمام معنا دیگر خب  ؟قدر منحط بشویمشود اینگفتم یعنی ما می

نبالش دیدم نه بوده شود؟ بعد رفتم دای میشود؟ یک همچنین قضیهچنین چیزی اصال میواقعا یک هم
به طور کلی یک خالفی در  .گویمنمی حاال دیگر خصوصیاتش را درست هم هست، واقعا درست است.
جزو ما هم نیست، جزو این کشور هم اصال شود، حاال آن فرد یک جا مثال فرض کنید که انجام می

 :گویدص میشود و شخشود و مشخص میحاال که آن خالف معلوم می [خارجی] نیست، یک فرد
این کار خالف را انجام دادید، کار  ،آقا شما در اینجا این خالف را کردید، این ظلم را کردید ـ
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 !حرام را انجام دادید
 یک اشتباهی شده و فالن همین.  !خب بلهـ  

خالف  ، این قضیهببخشید و خواهیمخب چی چی اشتباه شده؟ خب باید بگویید آقا ما عذر میـ 
  .استبوده 

 اشتباه است دیگر،  ،اهی نیستنیازی به عذرخو ،نه نیازی نیستـ 
آن شخص مسیحی آن شخص  ،درست؟ حاال گیرم بر اینکه حاال این مسأله شد و مطلبی هم پیش نیامد

کند؟ خب ما مدعی پیغمبر هستیم، ما مدعی کند؟ چه قضاوتی مییهودی، نسبت به ما چه فکری می
همه  ،همه دنیا گفتیمبه  ،ی هستیم دیگرتبلیغ پیغمبر هستیم، ما مدعی اسالم پیغمبر هستیم دیگر، ما مدع

رو علی های در گهواره هم شنیدند ما مدعی اسالم و پیغمبر و دین و تشیع و دنبالههم شنیدند، بچه
 !ها این استگوید این پیغمبر اینآن یهودی می !ها این استگوید این پیغمبر اینآن مسیحی می !هستیم

قشنگ خیلی آید خالفی انجام شده طرف می !پیغمبرخب این که دیگر معما که نیست، این است 
 چرا؟ !دهای نیست و خالفی شنه هیچ نیازی به عذرخواهی نیست و مسأله گویدمی

گوید پس معلوم است اینجا این خالف عذرخواهی کنیم طرف میببخشید و  چون اگر بگوییم
ار به خالف شده پس معلوم است حاال که اقر .اقرار به خالف کردیم ،انجام شده، این خالف شده است

به حسب ظاهر دیگر  ؟اندممی توانی انجام بدهی، خب پس دیگر چهچنین خالفی را میشما یک هم
توانیم توانیم انجام بدهیم و بعد چطور میچنین خالفی را میخب ما یک هم ؟ماندمی برای آدم چه

چنین خالفی تی بگویند که آقا شما یک هموق ؟بگوییم که همه باید بیایند از ما اطاعت و تبعیت کنند
 شود قضیه؟ن وقت دیگر چطوری میآکنی میاقرار کنی خودت هم فهمیدی حاال هم داری می

االن دارم این مطلب و مسأله را که طهرانی  مِن ،آید این استحاال مطلبی که در اینجا پیش می
کند؟ آیا این د؟ به کجاها انتساب پیدا میرسکنم، با طرح این قضیه مطلب به کجاها میدارم مطرح می

خواهیم ه یک کاری که میشود؟ ما االن فرض کنید کشود؟ مربوط نمیبه سایر جاها مربوط نمیقضیه 
یک  گوییم بابا اقاًلخیلی بخواهیم نگاه بکنیم می ،سنجیم[]را می طرفو آن طرفانجام بدهیم هزارتا این

چنین یک هم ،والدمان ،م که به خودمان برگردد، این دیگر مرحوم پدرمانکنیم یک کاری بکنیکاری می
گوییم می ،او دیگر زیر سوال نرود، با کار ما او دیگر زیر سوال نرود ،فردیچنین شخص بزرگ یک هم

و مروت داشته  میداشته باشاگر انصاف آقا این کار را خودمان کردیم به خودمان ارتباط دارد فوقش حاال 
گوییم اگر این قضیه جوری است که توجه کردید؟ می اش است.، خب این دیگر قاعدهگوییمباشیم می

ولی اگر قضیه اینکه بخواهد به باالتر برود  .مشکلی نیست ،برگردانند خب مطلبی نیستبه خود ما افراد 
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گوییم آقا این ارتباط با باالتر ندارد یکنیم؟ انصاف داشته باشیم مکار میآییم چو سرایت کند، آنجا می
 .له ربطی به باالتر نداردأاین مساین مربوط به خود ماست، 

این قضیه آمد به خود این  ،و این قضیه رفت به اصل مکتب برخورد کرداما اگر این کار را نکردیم 
 !یم؟ خیانت کردیماها ما خیانت نکردیمکتب رسید، این مسأله آمد خود این مکتب را زیر سوال برد آ

 که چقدر ما باید حواسمان را جمع بکنیم ؟شودچقدر مسئولیت مشکل می شکی در این قضیه نیست.
عمومی و پیش افراد دیگر عمل ما را به حساب  ک وقت کاری انجام ندهیم که در انظارخدایی نکرده ی

و  است نیاکارهایشان  ،تشان این اسشان این است، راهبگویند آقا بفرمایید حرف .این مکتب بگذارند
کند به حساب شود انسان خیال میگاهی اوقات می ؟شان این است، چقدر مسأله مهم استبرنامه

 ثکند، اصال مسأله را دارد لوداند که دارد خرابکاری مینمی ،دهدبکار خوبی انجام خواهد میخودش 
 .کندمی خرابکاریو کند می

شود، پس معلوم شد  نجام بدهیم و این به پای پیغمبر نوشتهوقت اگر ما بخواهیم یک کاری اآن
خیلی قضیه خطیرتر  ،شودتر میشان هم همین است، خیلی مسأله مهمهمین است، امامپیغمبرشان هم 

وُشود نسبت به این مطلب. لذا در روز قیامت داریم شود و خیلی مسئولیت برای انسان بیشتر پیدا میمی
آقا کارت درست  ،رسندحساب میبه آیند یعنی می .زان در روز قیامت حق است، میالوزنُیومئذُاْلق

 خواهی باش.م، به کارت، هر کسی میکارت کار داری بوده یا نبوده، ما به ادعایت کار نداریم، ما به خوِد
ا را بالسالم علیهامام حسین  ـ معاویهپسر  ـ کندآید جریان کربال را ایجاد مییزید بن معاویه می

چرا؟ چون نباید بیاید در قبال خالفت من ادعا داشته  .کشدمی ،گیردرساند، میبه قتل می اصحابشتمام 
امام  ،روی چه حسابی باید تسلیم تو بشود؟ روی چه حسابی؟ تو دلیل بیاور .باشد، باید تسلیم من بشود

امشب شب  ـالسالم علیهمجتبی حسن پذیرد، چطور اینکه امام حسین وقتی که برادرش امام حسین می
 الم است ذکر آن حضرت به میان آمد ـالسمجتبی علیهحسن پانزدهم ماه رمضان مصادف با والدت امام 

هیچ  ،سید الشهداء به احترام امضای برادر که امام است ،کندنامه را امضا میآید صلحوقتی امام مجتبی می
برادرش آمده این صلح را امضا  .مضا کردها برادرشکند چون ای را مطرح نمیهیچ مسألهو مطلبی را 

وقتی که معاویه از دنیا  ،تا وقتی که معاویه زنده است این حکومت و خالفت مربوط به او باشد :کرده
]معاویه[ کرد، گرچه همه را حضرت این امضایی بود که  .برگرددبه اهلش رفت آن موقع این خالفت 

 .لی باالخره خب این زنده بودزیرپا گذاشت و
امام بودند، امضا کردند بنده توانند بگویند ایشان می رسندیبه امامت موقتی که السالم امام علیه

ایشان تا وقتی که امام بودند  !من هم امام هستم برای خودم !گذارم کنارامام هستم این امضا را میهم 
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ما هم بر علیه معاویه کاری  ما هم اقدام نکردیم، ،خالف نکردیمما هم  ،محترم بود ما هم حرفی نزدیم
توانم بیایم این انجام ندادیم، ولی االن من امام هستم وقتی که من امام هستم دیگر در این صورت من می

 چرا نکردند؟ ؟حضرت این کار را نکردند .مسأله را الغا کنم و لغو کنم
ام به وجود امام به وجود ظاهری خودش قائم نیست، ام .چون امامت یک امر جاودانگی است

کند این امضا نه تنها در زمان امام مجتبی امضایی که امام مجتبی می .حقیقی و والیی خودش قائم است
یعنی امام زمان  .در این زمان هم حجت استالسالم علیهحجت است، بلکه االن برای امام زمان 

عمل کند، کرده زار و چهارصد سال پیش ر هدالسالم هیعلتواند بر خالف امضایی که امام مجتبی نمی
امضایی را که امام مجتبی  ی از این دنیا رحلت کردند، بکنند!گرچه هزار چهارصد سال پیش امام مجتب

از روی آن حقیقت والیی  کند، امضای امام مجتبی امضانمی اهری امضاکند با دست ظاهری و قلم ظمی
یک وقت در پیغمبر  .ت یک امر مستمر استبه شخص نیست، آن والی مو آن والیت قائ باطن است

یک وقت  ،دارد به حسب ظاهرالسالم علیه أمیرالمؤمنینیک وقت در  ،هور و تجلی داردو ظدارد طلوع 
االن هم در  ،در امام مجتبی دارد، یک وقت در موسی ابن جعفر دارد یک وقت به امام رضا و امام هادی

 سریان و جریان دارد.حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه، 
لذا همان حجیت و همان مالک و همان دلیل و همان اثر و همان نشانه و همان ظهور و همان 

عینه همان والیتی است که امام ب ،کندتجلی که والیت از ذات پروردگار نسبت به عوالم وجود اعمال می
کننده چون امام زمان خودش نازل ،برگرداندتواند لذا امام زمان هم نمی !ستا یکی ،مجتبی اعمال کرده

السالم است. لذا امام امام علیه کننده والیت است و اجراکننده آن امر و آن نهِیوالیت است و اجرا
 .السالم جاودانگی دارد به خاطر همین استعلیه

امام سجاد امضائی که  .تواند آن امضا را از بین ببردامضائی که امام حسین بکند امام زمان نمی
کنم، مگر اینکه آن امضا تابع بگوید او امضا کرد من لغو می ،تواند آن را لغو کندبکند امام زمان نمی

آن یک مطلب دیگر است مربوط به زمان خودش است خب امام بعدی  ،شرایط زمان خودش باشد
ر مستمر، مثال امام سجاد ولی امضائی که مربوط بشود به یک ام .]تغییر کرده[ بیند شرائطآید میمی

کنم و این باید تا روز قیامت باقی بماند خب امام زمان دیگر این امضا بفرماید من این مطلب را امضا می
برد، امام سجاد که فرموده باید بماند باید بماند، باید تا روز قیامت بماند، چه بعدش امام را از بین نمی

 .این کالم امام جاودانگی دارد ،یا نیاید باقر بیاید یا نیاید، امام رضا بیاید
با رفتن امام حجیت کالم امام  ،رسد جاودانگی داردالسالم به ما میلذا روایتی که از امام علیه

ولی  .کند باقی است این کالم امام استرود، تا روز قیامت و پس از قیامت و تا خدا خدایی مینمی
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باید  .شودشود و باطل مین هم الغا میرود، آد با رفتنش میی مجتهجور نیست، فتوافتوای مجتهد این
والیت تکوینی  ،مرجع ،چرا؟ چون مجتهد والیت ندارد .کندمراجعه مقلد به مرجع حّی و مجتهد حّی 

مدار فهم اوست، و فهم او براساس حیات او و اطالع او به  ندارد، والیت او والیت اعتباری است و دائر
رود دیگر فهمش بسته و وقتی که از این حیات می .است که با او سروکار داردجریانات و مسائلی 

 .شود دیگر فهمی ندارد، دیگر فهمی ندارد که بخواهد استنباط کندمی
؟ یعنی من کالمم هیعنی چ ،گرددعصر از فتوایش برمیو دهد مجتهدی که یک روز صبح فتوا می

رجوع به  ،اساس مطالعه این کتاب و رجوع به آن دفتر بر امروز و االن ساعت ده صبح .جاودانگی ندارد
امام این کالم را حجت  و اعتبارًا و تنزیاًل .شوداین نظریه برای من حاصل می ،آن قضیه و مسائل دیگر

توجه  صرف کالم خودش[. به] امام نه تنها امام یعنی به اعتبار حجیِت به اعتباِر .شقرار داد برای مقلدین
 فرمودید؟

کنم میمراجعه ساعت ده شب، یک مرتبه من فالن کتاب دیگر  ،شود ساعتخب االن می خیلی
فتوایم عوض و کنم این روایت بر این حجیت دارد نگاه می ،قبال این آمدهاین روایت در  !عجب

تواند به شود، مقلد از ساعت ده شب دیگر نمیفتوای صبح باطل می ،وقتی فتوایم عوض شد .شودمی
شما  !نه شد؟ ولی امام چه .اگر عمل کند عمل او باطل است ،عت ده صبح من عمل کندفتوای سا

به  ،به کالم امام جواد عمل کنید ،عمل کنید، به کالم امام صادق عمل کنیم أمیرالمؤمنینتوانید به کالم می
، یک تبه هر کدام اینها عمل کردید یکی است، یک فتواست، یک حکم اس ،دیعمل کن رضاکالم امام 

 ، پس فردا...دوباره فردا یکی دیگر ،امشب یک فتوا ،او نه آن صدتا کالم است، یک گفتار است.
 تا یک هفته روزی چند تا عوض کند. طور ممکن استهمین

سید محمود شاهرودی ایشان خودشان به  یمن شنیدم یکی از آقایان خدا رحمت کند مرحوم آقا
 !دهمشب یک فتوای دیگر می ،دهممن صبح یک فتوا می !سید محمد حسین آقا :گفتندپدر ما می

خب این مقلد بیچاره  .دهمدهم شب یکی دیگر میمن صبح یک فتوا می !گویی باباخودت که داری می
 ،طور هستطوری که هست عمل کند دیگر، خب اگر اینولی خب باید همان !باید چه کار کند؟ هیچ

به همان کالم مرحوم آقای سید  دیگر، ودش را جمع و جور کندبله خ ،خب آدم بهتر است که یک قدری
ما هر وقت توفیق پیدا  ،د کربالئیمرحوم آقا سید احم به واقعا حق مطلب را آنها گفتند ـ بهـ احمد 

آید جریان مرحوم آقا سید احمد شویم، اول چیزی که به نظر من میمسجد سهله مشرف میبه کنیم می
 ،ند، اصال خواهی نخواهی دیگراهعلمی و عینی نوشت توحیداب آقا در اول کت است که مرحوم کربالئی

ش در حال و هوای آن اههست خالصه ما هم هر چه ،دهد یا اینکهو قلقلکمان میدانم چطور حاال انمی
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 .کنیمسیر می
بابا  مقلد! مقلد چیست؟تعلق نداشتند،  ،واقعا چقدر اینها حّر بودند، آزاد بودند، گیر و بند نداشتند

راحت بودند، تعلق نداشتند، گیر  مرید چیست؟ ،رو بابا خدا عمرت بدهدمرید ب بدهد، عمرت برو خدا
یک خرده  ،شودشود فردا اضافه میفکر این را بکنند فکر آن را بکنند اینجا جمعیت کم می .نداشتند

آقا  ،نیم در شهریک خرده سیاهی و بیرق و اینها را بیشتر بز ،پالکاردها را بیشتر کنیم مردم بیشتر بیایند
نیاز به بنر و پالکارد  !بیایید مردم بیایید ،کندحضرت حجت االسالم در فالن مسجد سخنرانی می

 .راحت بودند راحت بودند، از هفت دنیا ،نیاز به تابلو نداشتند ،نداشتند
چی  ندگفت ،گویدحافظ می :مرحوم آقا گفتم نزددفعه یک (ببخشید)فرمود  ...،غالم همِت :گفت

 .فرمایندحضرت خواجه می گفتیمفرمایند، دیگر ما از آن موقع قا؟ حضرت خواجه حافظ شیرازی میآ
ببینید اینها همه راحت بودند، همه آزاد بودند، امشب همین االن  ...غالم همت آنم :فرمایدخواجه می

قبله کدام  ،ین االنهمهان!  گوید[]می ،گوید بیا برویمآید میاگر عزرائیل میدوازده  یا ساعت یازده
که نکند عزرائیل پشیمان شود بگوید  !همین االن ،هست طرف کدام کهشود پاچه میطرف است دست

 تا پشیمان نشود خالصه صفا کنیم، کارمان را تمام کنیم. !نه
معروف  ،بودند باالخره افرادی بودندهم آنجا دفعه ما یک جایی بودیم که یک چند نفری یک

 گفتند آقا ما در یک جایی بودیم همه از علما بودندمی ،گفتندداری به ما مییک چیز خندهبعد آنها  ،بودند
دانم  درست یا غلط نمیحاالـ آنجا صحبت از این شد که در یک جا کشف شده  .خالصه مجلسی بود و

 عددیا نه  عدد دانم هفتیک عدد انجیر تازه بخورد تا چهل روز و نمیی روزکه اگر شخص دیگر ـ 
این تا چهل روز کل  ؛از درخت بکند بخورد، اگر همان موقع بخورد دهیهوا ندو زیتون آن هم تازه 

 .کندمی کند به نحوی که بین صد تا سیصد و پنجاه سال عمرتغییر میبدنش سلولها همه سیستم بدنش و 
 و انجیر زیتون که آنجاهایی برویم در و نها باالتفاق گفتند که بلند شویمکه همه آبعد حاال صحبت این

آنجا برویم خیمه بزنیم  ها! میردحاال پیرمرد قوزی دارد می .، برویم خیمه بزنیم و آنجا بمانیمآیددرمی
 عمر کنیم.سیصد سال دیگر که 

موقع حاال  !باید بیایند مرغت را بخورند ،چپه شدیو بدبخت تو دو قدم دیگر راه بروی افتادی 
فهم این آقایان که نگاه وقتی به واقعا آدم  .سیصد سال عمر کنیم ؟چی کهخیمه بزنیم ، خب ...خیمه زدن

هشتاد ساله هم بوده، هشتاد  ،نود ساله هم بوده ،خب عزیز من تو االن نود سال عمر کردی ...کندمی
اصال سه هزار سال دیگر عمر کردی آخرش که  عمر کردی،گیرم سیصد سال  ،نود سال ،سال عمر کردی

 وق عرشت، با این درایت تحت العرشیعنی تو با همین عقل ماف ،دیگراست ی؟ آخرش همین امشب چ
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که تا حاال این نود سال را گذراندی، این نود سال بشود سه  درایتت[]با این فکرت و با این  ءالسما و
 توخواهی بمانی؟ کنی؟ یا باز می خواهی باز چه کارهزار سال، خب سه هزار سال دیگر شد امشب می

بصیرت و بینش و رشد و ارتقاء و کمال نصیب بردی در این از این چقدر از این فهم و از این درایت و 
 چقدر واقعا؟ ؟مدت نود سال

جدا با خودم فکر کردم حاال اگر قرار باشد این هم  ،بعد من آنجا در همانجا با خودم فکر کردم
 بلند شویم برویم سیصد سال ،ن کاری بکنیمچنییک هم رویممی شویمحاال ما بلند می ،درست باشد

خواهیم گذشته چقدر مگر می ما پنجاه و چند سال ازکردیم حساب  !است بابا مان بس عمر کنیم؟
دیدیم آسمان همین  هر جا رفتیم باور کنید .باشیم؟ هر جا رفتیم دیدیم بابا آسمان همین رنگ است

هستند، ماهش همین است بعد هم در این دنیا هم هر  هایش همینستاره ،است، خورشیدش این است
ببینیم چه خبر است،  طرف، باب ولش کن برویم آنکه هستیم یمای ندارد همینباشیم مثل اینکه فایده هچ

بابا سه سالش هم  ،چه کردم به خودم دیدم که یعنیواقعا وقتی که نگاه  .خبری نیست اینجا که دیگر
 هایی که باید بطلبیم و خلقحاللیت ،خرده خودمان را جمع و جور کنیم قدر که یکهمین ،اضافی است
کنم پنج شش ماه کفایت خیال می ،قدر از خودمان رنجاندیم اینها را درست و راست بکنیماهلل را که این

 بمانیم دیگر معطلی ندارد. هبسم اهلل برای چ گوییم خدایابکند اول و آخرش. بعد می
 این عرفا حّر بودند، آزاد بودند، ،دمرحوم آقا سید احم

چرخ  ریغالم همت آنم که ز
ــود  کبـــــــــــــــــــــــــــ

 

ـه رنـگ تعلـق پـذ      آزاد  ردیز هر چ
ــت  1اســــــــــــــــــــــــــ

 
آزاد،  ،تبلیغات، بنر، آزاد، جمعیت ،بیا و برو، آزاد، خلق اهلل بیایند، آزاد :پذیرد هر چه رنگ تعلق

ده نفر هم از این  ،ه نفرکند که دجور نگاه میکند، ده هزار نفر پای جمعیتش باشند همانصحبت می
یک چیزی بگویم  ،توانیم حرف بزنیمتر میراحتبهتر و ده نفر بابا گوید میها! آید بیشتر خوشش می

طرفمان دانم ایننمیباالیمان و پایینمان فتد، اجمع کنیم عبایمان نی برود، چی چی ده هزار نفر، خودمان را
و  طرفبینم گاهی اینمن می .نباشد بیشترده نفر  ، هفت هشتهمهن ایباشد.  طرفمان درست راستآن
آقا فالن جا صحبت کردندچه جمعیتی آمد، فالن جا جمعیت جمعیت ای داد بیداد، ز هر چه  طرف کهآن
 راحت است. ،نگ تعلق پذیرد آزاد استر

 ]فطر یا قربان[ید را شما نگاه کنید، تمام مدینه بیایند پشت سرش روز ععلیه السالم امام حسین 
واهند خگوید این مردم فقط من را میتمام افراد میبه که در شب عاشورا بلند شده نماز بخوانند، یا این

شنو قشنگ گوش ها هم حرفبلند شوید بروید؟ بعضی .خودتان را معطل من کردید شما برای چه
                                           

 73، غزل شماره یرازیفظ شحضرت خواجه حا - 1
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خداحافظ شما دیگر  دبروی دیگویند بلند شوروند، چقدر خوب، حرف شنو، حضرت میدهند و میمی
بیند سی چهل نفر دفعه حضرت مییک .رویم دیگرکنیم، ما هم میامر می الامتثامر فرمودید ما هم 

داند فردا باید برود چه ده میلیون جلویش باشند چه ده نفر ی که میکس آن .ماندند، هیچ تکان نخورد
روم آن دیگر ثبت است و ضبط است و دارم می گوید من که فردارد به حالش؟ میباشند، چه فرقی دا

حاال چه ده میلیون شما امشب با من باشید ما فردا رفتنی هستیم چه ده  .رودمو الی درزش هم نمیهیچ 
کند شما بروید فکرخودتان را بکنید، ببینید باید بروید یا باید بمانید. پس برای من فرق نمی ،نفر باشید

چسبد، هیچ من راحت هستم، من تعلق ندارم، هیچ رنگی به من نمی ،د هستمکدام یک از این دو؟ من آزا
طرف و ها اینچی، مریدها، تبلیغاتهاچسبد، مقلدچسبد، هیچ انگی به من نمیتعلقی به من نمی

دانم شمال و جنوب و فالن تمام له و بیا و برو و خانه نمیپول و َپ گیریم.ها را همه را به هیچ میطرفآن
 .اصال تعلق معنا ندارد ،صفر است او ا همه کشک، هزار تعلق هم داشته باشد برایاینه

رو آن همت هستم، من اسیر آن همت هستم، من شیفته آن همت غالم همت آنم، یعنی من دنباله
باشم من  اگر قرار باشد من در این دنیا دنبال کسی .رو آن همت هستم نه کسان دیگرهستم، من دنباله

آن همتی که تمام تعلقات  ،رو آن همت هستمو غالم آن همت هستم و دنباله بد آن همت هستماسیر و ع
رای خودش باقی نگذاشته، آن را باید رفت دنبالش، آن را باید بجز او را از خودش سلب کرده و هیچی 

معنای  ،نااین مع ،ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است ،غالم همت آنم که زیر چرخ کبود .به دنبال رفت
 آزادی و معنای حّریت است.

این  ،السالماین امام حسین علیه .لذا عارف همیشه حّر است، ولّی الهی همیشه حّر است
 ای که [دنگویمیکه  ]وقتی .پذیردکند کالمش را میالسالم وقتی که امام مجتبی امضا میسیدالشهدا علیه

ام است و ایشان امضا کرده چون برادرم ام فرمایدمی، امضا کرده را هیصلح با معاوامام حسین االن ایشان 
ـ همین امام حسینی که با یزید آمد و این کار را کرد  .مضای او برای من حجت است و تماما ،است

همین امام حسین ده سال با معاویه هیچ عملی  ـ کردیمهمین امام حسین داشتیم صحبت یزید را می
و که راجع به یزید کربال مگر امام نبود؟ خب همین جریان  ،ر در حکومت معاویه بودطوانجام نداد همین

 هستی هگفت اصال مرتیکه تو کشد میبلند می .دادرا در زمان معاویه انجام می همین ،رخ داد او در زمان
تیغ و شمشیر به جای اینکه در  .دیگر کشتن کشتن است ،شدکرد و کشته میهستی؟ و قیام می هچ و

چون در همان سال اول خالفت یزید در االن انجام شود،  ،در یازده سال بعد انجام شود یا سیزده سال بعد
جا مرده است و این خالفت باید به اهلش حضرت گفتند دیگر معاویه در این .جریان کربال اتفاق افتاد

گفت با بابایش را گوش نداد،  کنم، این یزید احمق هم حرف معاویه بابایشبرسد و من با تو بیعت نمی
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منتهی او  ؛معاویه آدم سیاس و سیاستمداری بود ،خر بودیزید و این  !حسین بن علی کاری نداشته باش
و خالف آن وصیتی که پدرش کرده بود آمد و خالصه مسأله را برای دیوانه احمق آمد در اینجا  نفهم آدم

 تنگ گرفت. امام حسین
چون یزید بیش از سه ـ فرزند او معاویة بن یزید  ،ریان را انجام دادحاال همین یزید آمد این ج

 - !یعنی همینوُالوزنُیومئذُاْلقُ -فرزند او معاویة بن یزید  به درک واصل شد ـ و خالفت نکردسال 
گفت ـ و م دو ماه و نی ،ظاهرا دو ماه هم بیشتر خالفت نکردـ جوان بود، رفت باالی منبر  .آمد خلیفه شد

ما نیست، این خالفت خالفت غصبی است پدران ما این را غصب کردند  مالکه ایها الناس این خالفت 
 .آمد پایین و کنمهاشم و من خود را از این خالفت خلع میو این مربوط است به اهل البیت و به بنی

بودی و  هزاییدم و تو چرا نمی قدر ناراحت شد گفت ای کاش اصال من تومادرش وقتی این را شنید آن
له أاین مس. خواهی بکنی بکنگفت دیگر هر کاری می او زد. حرف زشتی ]از من[، شدیخارج می

این است و من بر ظاهر  ، آثار،بینم این خالفت غصبی است شواهدطوری که من دارم میاین ،خالفت
  .کسی نیستم که زیر بار این مسأله بروم

یک قبر کوچکی  .نگاه بکنید قبر این معاویه در شام محل زیارت مردم و شیعیان است االن شما
او  و وقتی که وارد شدم دِر است آنجا چقدر نورانی واست  دارد بنده هم خودم رفتم پشت مسجد اموی

 .هذا قبر معاویة بن یزید محب اهل البیت :و روی ضریحش نوشته بود را بوسیدم و ضریحش را بوسیدم
شهید کردند. و دادند و کشتند بنده خدا را  او سم بههم و بعد از چند ماه  !آفرین !آفرین !بارک اهلل !ه بهب

خب خوشا به حالش، حاال این معاویه در روز قیامت یعنی همین االن این معاویه جایش کجاست؟ آن 
یه داند قبر معاوپدرش، پدربزرگش و این هم خودش، پدرها جایشان کجاست؟ اصال کسی نمی

که قبر معاویه ] گفتندمردم نمی ،گذشتممیای مزبلهیک از من ... رود گویند سگ میمی .کجاست
قدر مردم اینحتی  ...و رفتندها میهگربو رفتند ها میبر معاویه است، سگبعد متوجه شدم اینجا ق [است

، باباشاین قبر  با همان حیوانات اکتفا شود دیگر.و اقال دیگر مردم نروند  که در را بستند که ...ندرفتیم
 ه خبر است.هم قبر خودش، حاال آن دنیایش هم بماند که چ این

ُالوزنُیومئذُاْلق گوید آمدی از خالفت خودت را خلع می أمیرالمؤمنین .است آقاجانحق  و
ولی به آن کس دیگر از اوالد  .روز قیامت با من هستی، شوخی ندارد ،کردی کار صحیح انجام دادی

به  .روز قیامت با من نیستی، جایت جای دیگر است ،دیگوید آمدی در مقابل حق ایستاخودش می
طور باشد حق است باید هم این !گوید هستیگوید نیستی، ولی به معاویة بن یزید میاوالد خودش می

 .حق همین است دیگر ، خب این حق استاین است أمیرالمؤمنین اگر
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که به دنبال سلوک بخواهیم برویم، قبل که به دنبال خدا بخواهیم برویم، قبل از اینلذا ما قبل از این
قبل از آن باید ببینیم که بابا  ،قبل از اینکه به دنبال آن مطالب برویم نکه به دنبال سیر بخواهیم برویم،از ای

گوییم ما حق نداریم وارد در سیر و سلوک شویم، ما که هنوز هستیم؟ ما که هنوز دروغ می هما ک اصال
خائن  ،کشیم حق نداریم خودمان را سالک بدانیم، حق نداریم. بگوییمشه میمان نقبرای برادر ایمانی

غیبت  ،زنیمکنیم، ما که وقتی تهمت میوقتی برای او خالف می ،زنیمما که وقتی برای او می .هستیم
این چیست قضیه؟ نباید این کار را  .دانیمکنیم و خیر سرمان عمامه هم داریم و خود را سالک هم میمی
 متوجه که هستید؟ نیم.بک

هر چه بیاید خیر  .یم و سر از کجا درآوردیمیدیگری بگو مطلبخواستیم بسیار خب دیگر می
خواهی می هگویند که خب آقا امشب راجع به چرفقا می که گاهی اوقات هست .بیاید هاست، هر چ
نشینیم، بسم جا میرویم آندانم میشینم پشت بلندگو خودم نمینتا نرفتم ب واهللگویم می ؟صحبت کنی

 !اهلل را بگوییم که تا بعد ببینیم که مطلب به کجا خواهد رسید
من و برکت این ایام و لیالی هلل که امیدواریم خداوند همه ما را متوجه کند به مبارکی و به ُیءاشاان

یک چکش به به ما تنبه بدهد، گوش ما را بگیرد، و خداوند عنایتی بکند فهم ما را بیدار کند و  همتبرک
اند یک یک تلنگر به وجودمان بخورد، نسبت به مطالب و حقائقی که بزرگان نقل کرده ،سرمان بزند

اولیای الهی را و ممشای توجه خاصی پیدا بشود و توفیق برای استمرار آن در آتیه و پیروی از روش 
 خداوند نصیب بگرداند.

 
ُاللهمُصّلُعّلُُممدُوُآلُُممد


