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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 
به پوشش خود من  !ای پروردگار من .مرا به فضل خود ببخش و به عفو خودت بر من تصدق نما

 .و عتاب من به کرامت وجه خودت درگذررا بپوشان و گناهان من را مخفی بدار و از توبیخ و عقاب 
السالم جا امام علیهدر این مسأله دیشب خدمت رفقا و دوستان عرض شد که دو مطلب را در این

دارند و انسان در همه رفتار  ثیقاین دو مطلب با هم یک ارتباط و. کنندها بیان میبرای ما با این عبارت
دو قضیه و به این دو مطلب باید ناظر باشد و این دو  خودش و حرکات و سکنات خودش همیشه به این

یعنی دو مطلب اساسی که همه اهل معرفت و عرفان و اولیاء الهی روی این دو  .مطلب را فراموش نکند
بینید همه هر کسی را شما از اهل معرفت و عرفان می .نداههم نگفت بارو دو یک بار قضیه تاکید دارند و 

کند، پند و مطلب و نصیحتی که بیان می ،کندحکایتی که نقل می ؛قضیه است حرفش بر مدار این دو
 .این دو مطلب استو محورش این دو قضیه  ،دهدمطلب اخالقی که برای انسان می ،دهداندرزی که می

ر و نفس و ضمی دل ،باید ما بدانیم ائمه این مطالب را واقعا و از آن ته دل ،که البته عرض شد قبل از این
 .کردندواقعیت را بیان می آن حقیقت و هااینبینیم هایی که ما میفرمودند و در دعاها و زیارتخود می

آید این مطالب را در یک وقت امام می ،طوری که دیشب خدمت دوستان عرض کردیمهمان
در منزل خودشان در مسجد مدینه یا گاهی  ،مجالسی داشتند نهیدر مدامام صادق  .گویدحضور مردم می

ـ چه نشستند و افراد نشستند و اصحاب هم میدر آنجا می و آورندمیحضرت تشریف  و مجلس بود
آمدند و با خودشان یک می و سایر بالد ـ خراسانخود اهل مدینه و چه افرادی از کوفه یا ری، قم و 

 بودهکه مطالبی و  سواالتی که بوده .آوردندمی را شدتمام احکام و سواالتی که برایشان پیدا میطومار از 
آمدند نوشتند و میآن موقع میـ  کنندمثل استفتائاتی که االن می ـی افراد و اشخاص از اطراف راب

وقت نآ .کردندبیان می رامسأله چهارم  و ومسمسأله  ،، مسأله دوماول یکی یکی مسأله و خدمت امام
پاسخ آن شخص کردند ـ می و از خودشان هم اضافهـ یا مفصال و همان سوال را طبق حضرت یا مختص

به عنوان سند و به عنوان روایت و را  هااینگشتند که به بالد خودشان برمی زمانی افراد و. دادندرا می



 2 ( قم مقدسه1416رمضان  11)شب  11شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

د حکمش سایرین هم به همچنین مسائلی مبتال شدناگر دادند که حدیث در اختیار سایر افراد قرار می
 ،راجع به ازدواجکه این مسائل  .طور فرمودندما از حضرت سوال کردیم و حضرت این و این است

شان خیلی از مطالبائمه  بوده است و مطالب اخالقی یحتحج و  مانند سایر مسائل و روزه ،نماز ،معامله
 .بوده استبه عنوان مطالب اخالقی 

آمدند آن حضرت را امتحان اهالی قم و ری که وقتی مالسالمثال داریم راجع به امام جواد علیه
ای که سوال در هر مسأله . ورا سوال کنند راجع به احکام هااین ویک طومار درآوردند که بیایند  ،کنند

نتوانست  ،بودکرده السالم خودش را عرضه آن شخصی که آمده بود و به جای امام جواد علیه ،کردند
که تا این .کردندغیر از آن شخصی است که دنبال می ،ایشان !شدند که نه بابا پاسخ بدهد و آنها متوجه

السالم تشریف آوردند و به تمام آن سواالت با تفاصیل خودش پاسخ دادند و آنها حضرت امام جواد علیه
 .و دیگر توجهی به بقیه نکردند این است ،السالمهیعلفهمیدند که نه آقا امام بعد از امام رضا 

فرمودند یا فرض کنید که حضرت در میان جمعی بودند و دعایی را ب امام این مطالب را میخ
که دعای بعضی در آنجا مسئول بودند برای این ، وخواندندخواندند و بقیه با آن حضرت آهسته میمی

باید کالمش در و چون امام است  ؛را بنویسندخواند آن میالسالم امام را بنویسند، یا زیارتی که امام علیه
مدند پیش آهر وقت می بودند که ای در میان اصحابو اصال عده .و همه بخوانند همه دنیا پخش شود

 هاآن که آن موقع رویقرطاس و آن چیزهایی در آن دوات و کاغذ و  که یک کیف داشتند ،امام
نوان شخص کاتب معروف به ع .فالن شخص کاتب هستکه مشخص بود  و شان بودهمراه، نوشتندمی

تا جایی  گذاشتندنمی و نوشتندشان خوب بود، تند میسمع ،شانگوش ؛کردندبودند و خیلی دقت می
را ها اینافتاد و هم یک مطالبی جا میها بعضی وقتخب در این حال  .فتدبیمطلبی جا که ممکن بود، 

 باید اهل فن خودشان تشخیص بدهند.
 .فرمودندو منظر همه این دعا را می یأمریعنی امام در  .کردندام بیان میمسائلی بود که ام هااین

ایستادند که قشنگ صدای در روز عرفه السالم هیعلکنار امام حسین  و این بشر و بشیر هر دو کاتب بودند
 را منتهی یک مقداری نوشتند. کنند و هر دو این مطالب را[ و ضبط ]استماعمطالب را و امام را بشنوند 

خب این  .نوشتمیدیگری بعد از او شد خسته مییکی که  ،نوشترا دیگری مییک مقداری  یکی و
 ؟خب چطور ممکن است حفظ کند ،بنویسدامکان ندارد یک نفر  راای که در دست ماست دعای عرفه

 هر است و ضبط صوت بوده مانند حافظه بوعلیگویند می !حافظه بوعلی باشداش که حافظهمگر این
چطور ممکن است یک  وقتآن ،کسی آن موقع نبودههمچنین  اال خب و است. کردهبوده حفظ می هچ

امام همانجا این را  ؟شودمگر میاصال  ،حمزه رابیأشخص بلند شود دعای عرفه را حفظ کند یا دعای 
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گذاشتند نفر با خودشان قرار مییا اینکه مثال چند  شود.خب این نمی ،بفرمایند و شخص هم حفظ کند
رفع من تا تو به دهم میم دشکه خسته  و نویسمیک مقداری را من می ،م دور و بر امامییآکه ما می
 .نوشته شود مطلب که اینتا این ، دیگریطور دیگریبکنم و همین خستگی

ا به مفاتیح نگاه کند شود نباید انسان خودش جدکه دعا خوانده میهم رفقا بدانند در وقتیرا این 
آن  ،شودقاری دعا و داعی دارد انجام میباید گوش بدهد و همان صوتی را که توسط  ؛یا به دعا نگاه کند

توجه انسان را از رسیدن به عمق  ،نگاه کردن به شیء دیگر .ضمیر و در نفس خودش تکرار کنددر را 
 چهل درصد ،درصد باشد مثال اگر صد ،کنددر نفس کم می دارد و بنابراین تاثیر دعا رامی مفهوم باز

در روز عرفه  ،در بعضی از جلسات و من در بعضی از جاها .ندکمی شصت درصد ،پنجاه درصد ،کندمی
مفاتیح را بگذارید  !نگاه نکنید !نه ،کنندمفاتیح نگاه می به کنند بقیهکه دعا میوقتی دیدم، مانند آنیا 

شما توجه کنید و همان الفاظ را آهسته بدون صوت در  ،خواندکه دعا میشخصی آن  !بنشینید !کنار
این از مطالبی بود که خب انسان  .دهدتاثیر و عمق بیشتری به انسان میدعا نفس خود تکرار کنید که آن 

 .بایستی که نسبت به این قضیه رعایت کند
را  هااینچرا خودشان  ،مردم بگویند خواستند این مطالب را برایالسالم اگر میبنابراین امام علیه

خواند، را می آنالسالم علیهحمزه دعایی است که هر شب امام سجاد بیأدعای  ؟خواندندمی و رفتندمی
شما خواندی برای  .دفعه دیگر تمام شدخواند برای مردم بس است دیگر، یکدفعه آدم میخب یک

برای  ـ آنجا محل اجتماع بود دیگر بردید و ـ سجد پیغمبراصحاب را در م ،مردم و حاال آنها هم فهمیدند
دفعه هم کافی است و دیگر دو دفعه و سه اگر برای مردم است خب یک .آنها خواندید و همه فهمیدند

ای آن چیست؟ آن چه قضیه ،این مسأله چیز دیگری است ،اگر نه و دفعه و ده دفعه و صد دفعه ندارد
اگر دعا بود خودشان ؟ خواندندبینیم ائمه این ادعیه را خودشان میمی ،نیمکنگاه میما است که وقتی 

 .خواندندمی ،در تاریکی شبو رفتند در اعماق شب می
توجه کنم کناری ایستادم یا نشستم و جلب ون اینکه دب ،آیدآمدم دیدم صدایی می :دویگمی راوی

بیان  به شروع کرده است، بودهنوشته حفظ بوده یا  و بعد آن مقداری را که از .به مناجات امام گوش دادم
برای کسی را مطلب این  یکیدر تارآید نمیامام که فرمودند. خب حضرت این مطالب را می ،کردن که

آید برای که در حجره و اتاق خودش که نمیآید این حرف را بزند یا ایندر تاریکی شب که نمی ،بگوید
 .کندخودش دارد این مطالب را بیان می و ت و خدای خودشخودش اساو ، دعا بخواندمردم 

ُرحمیوُهلُُْیوُاناُالفقُیانتُالغنُیاهلکند: میمنین در محراب مسجد کوفه که مناجات ؤلمامیرأ
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در حال ابتهال، در حال نماز،  ،در محراب است ،برای مردم داد بزندرا که نیامد  هااین 1،یالغنُالإُْیالفق
را  هاایننشینند و آیند میماه مبارک حضرت میها در که شبدیدند می هااین و ،در حال گریه است

 این واقعا چه فقری مورد نظر حضرت هست که ْیالفقُانا :فرمایدکه حضرت میخب این .خوانندمی
 ؟من فقیر هستم، ْیالفقُانا گوید:می

م این اهخالصه من نفهمید ،دفعه گفتم کهمن یک و اتفاقا یک وقت با یکی از رفقا صحبت شد
کنند که سید در بعضی از نسخ مرحوم آقا شیخ عباس نقل می ودر ذیل دعای عرفه داریم را که  قسمتی

استنساخ خود آن کاتب که آن نسخه را  ، بلکهالبته سید بن طاووس اضافه نکرده ه است.این را اضافه کرد
 . وذیل دعای روز عرفه نیست ، آناقبال سید قدیمی هایهمه نسخهلذا در  ،است اضافه کرده کرده،می

م این معنای اه، من نفهمیدیفقرُیفُاْیفقُاکونُالُفیفکُیغناُیفُْیالفقُاناُیاهلاش دارد که در یک فقره
گویند که فقر ظاهری مورد نظر حضرت آیا حضرت فقر ظاهری را دارند می ؟جا چیستفقر در این

 ؟ی که فقیر هستمتم در حال غنای خود، پس چگونه فقیر نباشم در حالخدایا من فقیر هست ؛نیست
فقر ظاهری است که ائمه  ،اگر فقرشود این قسمت از امام باشد. دهد که نمیخب این نشان می

اتفاقا  ،که فقیر ظاهری نبودهالسالم علیهورند، وانگهی امام حسین آفقر ظاهری را به حساب نمیاصال 
بعضی از ائمه  اند،هدار بودپولهم که خیلی هستند ای امام حسین از جمله ائمه است. هخیلی هم غنی بود

ها هم بعضی ،خوب بود شانوضع ،منین بندگان خدا چیزی نداشتند، ولی بعضی از ائمه نهؤلمامیرأمثل 
مال ین خیلی اتفاقا امام حس. دوران متوکل السالم در[اند ]مانند امام هادی علیهبودهسختی در خب خیلی 

وضعیت برای و آمدند و خیلی از اطراف و اکناف می اندکردهمی بذل و بخششحضرت خیلی  و داشت
اصال امام حسین فقیر نبود که بخواهد بگوید خدایا من در عین غنای خودم فقیر  اوال .آنها متفاوت بود

 این اوال. اند.هخیلی هم غنی بود وه ایشان فقیر نبود !نه .هستم و چگونه فقیر نباشم حاال که فقیر هستم
همه و در ادعیه خودشان، ند در السنه خودشان اهکرداصال فقر ظاهری را ائمه مطرح نمی ثانیاو 

همه حکایت از آن فقر  هااین .، فقر فخر من است2یفخرُالفقر :نداهکردفقر باطن صحبت میدرباره آنها 
که هیچ چیزی جز آن حقیقت ربطیه بین  ؛کندمی است، القذاتی و فقری که آن جنبه ربطی بین بنده و خ

گرفته از ذات اوست و نشأت تمام هستی از آن اوست، تمام موجودات همه  .عبد و معبود وجود ندارد
                                           

 السالم در مسجد کوفه.ـ مناجات أمیرالمؤمنین علیه1
يَقُة َأْحَواِلي وَ  -2 يَقُة َأْقَواِلي َو اْْلَقي يَعُة َأْقَواِلي َو الطَّري ي ، َعني النَّبييِّ ص َقاَل: الَّشَّ َفُة َرْأُس َماِلي َو اْلَعْقُل َأْصُل  َعَواِلي الآلَِّلي اْلَمْعري

ْوُق َمْرَكبيي َو اْْلَْوُف  ي  ديينيي َو اْْلُبُّ َأَساِسي َو الشَّ ُل َزاديي َو اْلَقنَاَعُة َكنْزي بيي َو التََّوكُّ ْلُم َصاحي ي َو اْْلي ََلحي ْلُم سي َرفييقيي َو اْلعي
نُي َمْأَواَي َو  ِلي َو اْلَيقي ْدُق َمنْزي ُف ْخِريَو الصِّ ْقر  ُر َعََل َسائيري اْْلَْنبيَياءي َو اْلُمْرَسلينيَ  اْلف   َو بيهي َأْفَتخي
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است و همان هیوالی محض و هیوالی بسیط که یعنی ذات ما  .هستیمبالذات لذات و ما فقیر ااو غنی ب
 عاء ذهنفس آن ماهیت و مفهوم خودش ندارد که آن هم فقط در عالم وصی جز نن و تشّخگونه تعّیهیچ

و این ماهیات مقیده و  یبرای هیولتحقق خارجی و  ، ]به خودی خود وجود مستقل ندارد[تحقق دارد
خورد که این فقرات نمی و زیاد دارد از این فقراتو لذا ما نفهمیدیم  .بدون وجود محال است، ممکنه

 .امام بیان کند و امام باشد رایب
توانیم به امام فرمودند که این را ما نمیمی ـ رضوان اهلل علیهـ از این جهت است که مرحوم آقا 

یک جاهایی هم فرستادم که اگر و کنم البته خود بنده راجع به این قضیه دارم تحقیقاتی می .نسبت بدهیم
اگر توفیق پیدا کردم ا بعد راجع به این قضیه ت ،ای برسیمبه یک نقطههم ببینیم و را بشود آن نسخ دیگر 

ما تحقیق کردیم دیدیم اصل روایتش وقتی مثل قضیه نوروز که  .خواهم بنویسمهلل میءاشاای انیک مقاله
این روایت معلی اصال  است و هیچ و پشم است کشِک یعنی یک چیِز ،اصال سند ندارد و دروغ است

 ام.عرض کرده جا بندهو آن سند ندارد، هیچ ندارد
سالیان  هااینچقدر مسئولیت بر عهده اهل فن و اهل خبره است که  !چقدر واقعا عجیب استو 

و به خیال ورودش در ]نگه داشتند[ در جهل و در متابعت از یک سنت غلط  را طور مردمسال همین
 .]حرفی نزند[ عمل بکنند و انسان هم و بیایند مردم این ،شرع

دین که کشک  !کشک استمگر  هر چیزیآخر  ه؟چیعنی تسامح  !کنیممی ه سننادلآقا تسامح در 
شود آقا نمی نسبت بدهد، پیغمبربه به خدا و  ،به دین نسبت بدهدو آدم هر چیزی را بلند شود تا  نیست

یک چیزی بخواهد نسبت  کسی همسایه و رفیق و شریکتان ،تانبچه و زنتانبه شما  .انسان نسبت بدهد
دهانت را حرف اصال چه؟ آقا یعنی  گوییدو می کنیدپاره می و دهیدشکمش را جر می دیزنمی ،بدهد
آقا این روایت از امام است و  خیال هستیم؟قدر در مسائل دین بیما این! چرا؟ چون ناموس است .بفهم

زندگی  ؟یعنی چه ادله سنن تسامح در !تسامح در ادله سنن از باب خیلی هم راجع به آن نباید دقت کرد
 .مربوط به این است هااینحیات انسان، راه انسان، تمام  ،آدم پای این است، فکر انسان

م که انسان بدون اهدر آنجا بنده آورد است، در این رساله نوروز که خدمت رفقا تقدیم شده
در یک  ،شما در یک مطلب علمی. تواند برداردقدم از قدم نمیاصال  ،متابعت از سنت پیغمبر و شریعت

دهند و در میمسأله واقعیت این  یجستجوببینید االن در دنیا چقدر پول برای فحص و  ،مطلب پزشکی
در کنند تا هایی میچه خرجو البراتوارهایی که دارند  هاها و آزمایشگاههمین مراکز علمی و آکادمی

آیا این مطلبی ؟ صحیح است یا نه آیا این قضیه؟ ببینند آیا این مطلب درست است یا نه وقضایا نگاه کنند 
دارند خرج  ییهامسائل علمی، چه پول ،هانوآوریدر  هست، درست است؟ دوایا  که راجع به این درد
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طوری که جا رسیده که اینگویند آقا نتیجه به اینکنند و بعد آخر میدارند میکنند، چه تحقیقاتی می
ما دهد که در بعضی از موارد جواب نمی و دهدمیدر بعضی از موارد جواب  ، بلکههست این نیست

بخواهند این را منتشر  وکه به یک نتیجه کلی برسند تا این .کنیم]کلی از آن استفاده[ به عنوان توانیم نمی
 گوییممی ،قدر راحتطوری اینوقت ما همینآن .بخواهند این را مدنظر قرار بدهندتبلیغات کنند و در 

 !سفت نگیرید !در مستحب خیلی آسان است ،حاال مستحب است !یگر سنن استآقا مشکلی نیست د
تواند سخت نگیرید؟ انسان نمی ،آسان است هچیعنی  [.!]افراد انجام بدهند حاال بگذار !سخت نگیرید

 .خود یک کاری بکند طوری سِرهمین
است و در یک موردی به یک مطلبی رسیده  است، در جایی که انسان به یک سندی رسیده

 ، تالشش را کرده است، بیداری شب و روزش را کشیدهاست کارهایش را انجام داده و تحقیقش را کرده
بعد به آن حد یقین ؛ اطالعاتی کسب کرده است و چه را که باید وقت بگذارد وقت گذاشته، آناست

ل ندارد که این را با توکل بر خدا اشکا ،جا رسیدیگویند چون به اینمیدر آنجا  است، یقین نرسیده
که اصال سند ندارد و هیچ اینجاست نه آنجایی که عالوه بر این برایتسامح در ادله سنن . انجام بدهی

در السالم علیهعالوه بر آن روایت صحیح از موسی بن جعفر  ،نیست در کتب اصیل رواییآن اثری از 
فهمد که یک مجتهد نگاه نکرده می! یستجا ناین برایاین ! جا نیستاین برایمقابلش آمده است، این 

 .امام است برایاین السالم علیهآقا این روایت موسی بن جعفر 
و بنده در آنجا راجع به وهن این روایت  در آنجا هستکه مسائلی  وحاال البد رفقا مطالب 

 ،مراسم بیایندفرستد دنبال حضرت که برای این منصور دوانیقی وقتی می اند.مطالعه کرده ام راآورده
این  .فرمایند من تفتیش کردم در سیره و کتب جدم و اثری از این عید و سنت در آنها ندیدمحضرت می

که من احیا کنم و زنده کنم سنتی را که سنتی است که اسالم آن سنت را محو کرده است و معاذ اهلل این
 .محو کرده استآن را اسالم و جدم 

کالم  ،این کالم و گوید این باید برای امام باشدمی ،کنداین عبارت میکه یک مجتهد نگاه به وقتی
من تفتیش کردم در  :کنیدمی نگاهجمله که شما به این یعنی وقتی. کالم امام است ،امام است، این کالم

کنیم، که ما تفتیش میخب وقتیگویید این کالم باید برای امام باشد. می ،ندیدم که ندیدمو م جد سنت
پیغمبر فرمودند من که بینیم می ،کنیم در سنتکه ما تفتیش میوقتی؟ کنیمبرخورد میبه چه چیزهایی 

ُفضلأ :قرار دادم، البته بعد هم که فرمودند را عید قربان عید فطر و آنهااین دو عید را برداشتم و به جای 
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آیند غدیر حضرت نمیکه ل از غدیر قباال  وبعد از غدیر بوده آن مربوط به که  .1رخمیغدُدیعُیمتأُادیعأ
 .د من این دو را برداشتم و به جای او این دو را قرار دادمنفرمایحضرت می ،دنرا بگوی

 .کالم پیغمبر است ،گوید این کالمدر او باشد میالفقاهة ای از فقه الحدیث و شّم اگر فقیه رائحه
وحی است، این کالم کالمی است که از  برایکالم این  ،که کالم را پیغمبر گفته باشند خوردیعنی این می

 شود.آنجا این مسأله صادر می
که البته  ،آورند برای همین روزهای بهارمنین فالوده میؤلمامیرأکه پیش که فرض کنید وقتییا این

نه اینکه تشکیک کردیم اصال ثابت کردیم بر فرض هم اگر نوروزی  ،در همانجا هم ما تشکیک کردم
دانم چندم خرداد بوده در آن دوازدهم خرداد و نمی ،اول فروردین نیست یعنی ن نوروز اول حملباشد آ

در زمان سلطان ملک شاه آمده این قضیه  ،سر در سنه جاللی بعد هی عقب و جلو رفته و آخر. آن زمان
گویند می و آورندبرای حضرت فالوده می .است در اول برج حمل به عنوان روز اول نوروز واقع شده

یعنی  ؟فهمیدمی هخب شما از این چ. هر روز ما نوروز است :فرمایندحضرت می .این برای نوروز است
در زمان سنت و سیره را  هکشما وقتی .ما هر روزمان نوروز است ،ها را بگذارید کنار دیگراین بازی

گیرم بر  ـ حرفی نزدندو اکت بودند نظر بگیرید و ببینید آنها اصال نسبت به این قضیه س درائمه  و غمبریپ
توانید برای ]چطور می ،نزدندشان اصال ساکت بودند، حرفی به اصحاب ـ حاال حرف هم زدند کهاین

 ؟[این روایت جعلی، محملی قرار دهید
 قدر از نوروز تعریف کند که این استبیاید اینالسالم علیهچطور ممکن است که امام صادق  رآخ

منین بیست و پنج ؤلمامیرأاش، پیغمبر در زمان بیست و سه سال در مکه و مدینه ؟ین استا و این است و
ن، زماامام امام حسن، امام حسین بیا تا  ، سپسچهار سال هم در زمان خودش ،سال در زمان آن خلفا

م نوروز ما یک روز هم به نا !ای خلق خداکه ند یک اسمی از این نوروز بیاورند مدنیا از ائمههیچ کدام 
چطور  ؟]امت[ در میان این دائمه چه کاره هستی شماپس  ؟چنین چیزیشود یک هممگر می رآخ .داریم

، برای فضیلت شب جمعه دبرای روز عید فطر و قربان این همه گفتی د،گوییبرای شب قدر این همه می
 آن قدر راجع بهی که ایناین نوروز اما ؛داریم روایت این همه ما ،هر روز کمیل و دعای صباِح یو دعا

آمد این نمیکه معلی  است، نبودهکه چاره معلی بی کرده، ما هیچ نداریم؟هر کاری توانسته و  ی آمدهمعّل

                                           
، از حضرت ، از عبداهلل بن فضل هاشميفرات بن ابراهيم كوفي از محمدبن ظهير: 232صفحه  9شناسی مجلد امام  -1

تيي َو هُ  :، از پدرانش روايت كرده است كهامام جعفر صادق از پدرش يري ُخمٍّ أْفَضُل أْعَيادي ُامَّ َو َقاَل َرُسوُل اهَللي َيْوُم َغدي
تيي ََيَْتُدوَن بيهي  َّ ْبني أبيَطاليٍب َعَلاًم الُ مَّ ي أَمَريَن اهَلُل َتَعاَِل ذيْكُرُه بينَْصبي أخي َعِلي ذي ي أْكَمَل اْلَيْوُم الَّ ذي ي َو ُهَو اْليَْوُم الَّ ْن َبْعدي مي

َ ََلُمُ  تيي فيييه النَّْعَمَه َو َرِضي يَن َو أَتمَّ َعَِل ُامَّ  ْاإلْسََلَم دييناً  اهَلُل فيييه الدِّ
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او را  (علیبن  داود)کاظم بود که بعد حاکم مدینه و امام صادق امام معلی از اصحاب  .ها را بزندحرف
. و حضرت هم منعش کردند گفتمی ،ید بگویدالبته خب از بعضی چیزهایی که نبا .کشتو گرفت 

و  و کشتند. گرفتنداو را که باالخره داد تا اینولی خب دیگر این گوش نمی !گون :گفتندمی حضرت
ظاهرا حسابدار بود، خالصه یک ارتباطی با بیت امام  ،آمدرفت میمی ،جزو بیت حضرت بود، خادم بود

 .و مرتبط بود داشت
تر بود، یک خرده انسان باید کند که آقاجان یک خرده باید محکمین حکایت از این میخب ا

تواند هر هری رد شود، یعنی دین این است؟ یعنی آخر هر چیزی را که نمی ،بیشتر به خودش نگاه کند
 آقا یک کار است ،آقا ولش کن عیب ندارد دیگر د و بگویندطوری بیاینواقعا دین این است که همین

هم  هاایندیگر حاال سخت نگیر بابا  !کنیم اشکال نداردصله رحم می و رویم عیادت و بازدیددیگر می
همین سهل گرفتن و بازی گرفتن اگر  !حاال فقط به نوروز چسبیدند ،آمدند این همه مشکالت داریم

 .است خب اشکال ندارد
خواهند ستند که در روز قیامت نمیآن افرادی ه. گونه افراد نیستندخطاب ما این و اما طرف ما

 ،افراد مخاطب ما !نه. یمه بوددنیا هرهری نگذرانددر ما عمرمان را  !ای کاش :بزنند در مغزشان، بگویند
آنهایی هستند که از دقیقه دقیقه عمرشان و از لحظه لحظه حیاتشان برای رسیدن به  ،اشخاص مخاطب ما

آقا آید بگوید خب آن آدم نمی .کنندهست استفاده میالسالم هعلیآنچه که مورد رضای خدا و امام زمان 
این آدم  ،خیلی آنجا مشکل نگیر ،خیلی اینجا سخت نگیر ،این را ولش کن، آن را ولش کن ،ولش کن

ها هستند که نسبت به این مسائل خیلی افراد عادی چرا هستند، خیلی بله! ،آید این کار را بکندنمی
 .توجهی ندارند

ر حکومت اسالم را نوشتند خب مطالبی مطرح دکه مرحوم آقا کتاب وظیفه فرد مسلمان وقتی
شد، اعتراضاتی شد و حتی خیلی به ایشان هم فشار آورده شد از همین دوستانشان، از همین دوستان 

حتی به من تلفن  .طرفو آن طرفمرتب نامه این ،پخش نکنید ،خودشان که آقا این کتاب را نشر نکنید
 ،عطا کند وت دانم شش در دنیا شصت در آخرت بهنمی ،خدا خیرت بدهدـ آقا برو پیش پدرت  که ندزد

مگر ایشان بچه است؟  !آقاجان :گفتم .این قضیه بگذرندایشان از خالصه تا  ـ خبری نیستکه هنوز 
ه اشتباه پانزده سال ،با یک بچه ده ساله او را نویسد شماچنین فردی وقتی یک چیزی مییک هم رآخ

 ید؟اهگرفت
هفت سال در نجف شاگرد  ،ن یک آدمی است که هفت سال شاگرد عالمه طباطبایی بودهشاای

بعد هم از آن طرف نسبت به مسائل ؛ علمای درجه یک بوده، خودش اعلم علمای زمان خودش هست
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چیزی  طوری ایستادی داری یکشما همین رآخ است. باطنی، شاگردی بزرگان اهل معرفت را کرده
ها را کسی که این حرف ،بابا این کسی که این کتاب را نوشته .گرفتاری است دیگر خودش ،گوییمی

 و صبح بلند شده و شب خواب دیده ،طور روی هوازده، کسی که این جلسات سخنرانی را کرده، همین
 طوری است؟این گفته است؟و آمده 

 کنیم دست به قلمشروع می ،رسدذهنمان مییک چیزی به که تا  مثل ماهاطور ها ایناینخب 
 هاایناشراف باطن دارند،  هااین. نیستطوری اینشان وضع وکارشان  ند و، نیست... و یاعلی شویممی
کالمشان،  ،دهنددارند کار انجام می ،بینندای که با وجدان و دید باطن میاساس مصلحت واقعیه بر

د باید نبرکه دست به قلم میوقتی، است دید باطن روی حساب هااینان، قدمشان همه بیانشان، قلمش
 .نهفته استمسأله ای در پشت این بدانی چه قضیه

ی بر سر این مملکت یچه بالدارد آن زمان دید  ،دست به قلم برد ةینکاح رسالهایشان راجع به تا 
من از این  ـ این را فرمودبه من ایشان واهلل العظیم قسم که  ـ :فرمودآن زمان به ما ایشان می .آیداسالم می

چه  ،ها و محدودیت در نکاحمحدودیت ازدواج و بستن لوله مسأله روم و شما خواهید دید ایندنیا می
و جا برای اولین بار این قضیه را افشا کردم و من در این .ای بر سر مملکت شیعه خواهد آوردفاجعه
 های اخیرسالاین ند و به اهمیت قضیه مخصوصا در اهظاهرا مسئولین متوجه شد ،البته چرا .گفتم

این شیعه به چه  کار واقعا. رسد که خدا به خیر کندچیزهایی به گوشمان میما که اصال  ،اندرسیده
ها ]آن این دشمنانی که االن از هر طرف برایوجود با خواهد منجر شود میبه چه قضایایی  و مسائلی
 [.اندشیدهنقشه ک

خطر این شیعه و  است ناکییعنی فهمیدند که حاال مسأله شیعه مسأله خطر ،آنها فهمیدند خطر را
هایشان، شان، سایتتبلیغات ،شانشان، مسائل ارتباط جمعیو به هر جهت وسایل واقعی است

 ان مرحوم آقاآن زم .است مهمیخیلی مسأله مسأله  و کنندخرج میطرف طرف و آناین را پولهایشان
روم و آقا سید من از این دنیا می :دنبه من فرمو ـ ؟چند سال پیش است برایاین کتاب  ؟چند سال پیش ـ

 محسن تو خواهی دید که چه بر سر این مملکت خواهد آمد.
، بابا این است گفتند این چه کتابی است ایشان نوشتهافراد میهست خب آن زمان من یادم 

هزار و یک  که عارف است، بنده نیستم وا !ولی خداست عمه جان ،بابا شخص این ؟ها چیستحرف
حساب  وا .کنیممی خطا ما هم ،کنندخطا میکه سایر افراد مثل  ]کالم[ داشته باشم واشکال در حرف و 

 لهایی که آن موقع برای محدودیت نسبرد از نقشهخوابش نمیـ من بودم که ـ ها تا صبح شب ودارد، ا
به خاطر این مطالب و این  انشای فشار خون ،گرفتمرا می انشفشار خون و رفتممن می .شدمیاجرا 
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قدر خودتان را چرا این !گفتم آقاجانمی بود. چهارده و یک روی سیزده و بیستشنید، قضایایی که می
که را بینم، قضایایی میکه  را یمسائل این کار کنم دست خودم نیست، هچ !آقا :گفتندمی ؟کنیداذیت می

آن در دیدیم را ما می هااینخب . دست خودم نیست ،توانمچه کار کنم من نمی ،کنماحساس میدارم 
 ،االن .بفرمایید ،کردیماین مطالب را ما در آن زمان احساس می ،کردیممشاهده میرا  هااینما  ،زمان

سایر مثل  آنبا لی خدا کالم عادی نیست، شما کالم و! شودبینیم عجب خب دارد چه میآییم و میمی
]دیگر باز کنید[. حساب  آن برخورد کنید، باید روینباید  و سایر قضایای دیگر و امور دیگرمسائل 

 توجه فرمودید؟
 برای معاینه چشم ایشانرفتیم میداشتیم با مرحوم آقا ـ رضوان اهلل علیه ـ امام رضا در بیمارستان 

در آنجا بود که چشم ایشان را که کرده بود به یکی از شاگردهایش را  شانیارش دکتر سجادی سفا ـ
یک  ی!فالن :ایشان گفتندآنجا، رفتیم داشتیم با هم می ـ توانست بیایدخودش تهران بود نمی ،معاینه کند
ای که ما راجع به وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسالم این رساله .بگویم وت خواهم بهمطلبی می

]یک و  یک چیزهایی ،آقا پخش نکنید ،خیلی سر و صدا شد ر؟ آخچگونه استبه نظرت نوشتیم، 
 ؟چیست آن شعر موالناای خدا! ، مسائلی بود[

 به قدر فهم توسـت  میگویم هرچه

 
 ردم انـدر حسـرت فهـم درسـت    ُم 

کالم  !بندهنه  هست، کالم ایشان .توانم یک حرف بزنمم نمیاهچه کار کنم که خالصه گیر کرد 
شود مگر می ،جرات ندارم ،چنین جسارتی بخواهم داشته باشمبنده حاشا به اینکه یک هم ،بنده نیست

 جسارت کند انسان.
نخواهید یک موجی ایجاد یا اصل مسأله این است که این کتاب شما بخواهید  !آقاجان :گفتم
باید کرد؟ همیشه باید این آب  ولی آخر چه. یک چیزی است که شکی در آن نیست این وخواهد کرد 

و هیچ  ؟صاف باشد و هیچ کس نداند که در زیر این آب چه خبر است؟ و هیچ حرکتی نباید پیدا بشود
و هیچ  باید باشد همیشه صاف ،و قیامتالسالم علیهامام زمان  ظهور یعنی تا روز ؟تالطمی نباید بشود

مستعد برای فهم هستند و  هااینبرای افرادی که  .شودنمی طورکه خب ایندرحالی !نباید تکان بخورد
اگر این کتاب و امثال این کتاب نیاید آنها از چه  ،مستعد برای درک مطلب و پیگیری و حرکت هستند

 راهی به این برسند؟ از چه راهی؟
 و هم نگفتیم اییعنی مسأله ،حرفی هم نزدیمو کردم یک وقت من در منزل مرحوم آقا صحبت می

 ـ اهلل علیه ةرحم ـبزرگمان مرحوم حاج آقا معین شیرازی  خدا رحمت کند پدر گفتیم.سأله عادی یک م
صفایی  های باهای خوبی بودند، چقدر آدمآدم هااینچقدر  ـ خدا همه را بیامرزد را ـ مانپدر والده



 11 ( قم مقدسه1416رمضان  11)شب  11شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

ر مجلس حضور ایشان آنجا مشهد مشرف بودند و آن روز هم د ،صدقی بودند های باچقدر آدم ،بودند
. ببرمچایی  و شان میوهای بعد به اتفاق مرحوم آقا از بیرونی آمدند اندرونی و من هم آمدم برای. داشتند

. نشستیمآنجا ما هم ، بشین اینجا من کارت دارم !آقا سید محسن ند:گفت ند ومن آمدم به من رو کرد تا
بزرگمان  پدر ،فرماییددمت هستیم هر چه میدر خما  . گفتم:من به منبر امروز شما اعتراض دارم ند:گفت

من را دوست  خیلی ،ا دوست داشترن مایشان خیلی هم  .بگوییم یزیچ او توانیم بهاست دیگر نمی
 بیامرزد.ایشان را خدا  داشت،

انصاف به خرج  اقالخدا بیامرزدش . همه درست بود ،که امروز شما گفتیدرا این مطالبی  ندگفت
هایت از اول تا آخر غلط است و حرفآقا  که، گویند دیگرحاال می !تا آخر غلط بودداد نگفت از اول 

ولی ایشان گفتند حرفهایت درست بود ولی اینجا جای  است. یک قضاوتهم باطل است خب این 
جای گفتنش نیست؟ اگر من اینجا نگویم پس کجا بگویم یا باید  چرا !بزرگ آقا :گفتم. گفتنش نیست

 ،مطلب این استکه بفهمند  تا نداهجا نشستیعنی دو نفر که این. که باید بگویمگه دارم یا اینام ندر سینه
 .ای هستچنین مسألهکه همین االن یک همچطور این]چطور پاسخگوی ایشان باشم[. اگر نگویم فردا 

گویند آقا میو  کننداشکال وارد می ،کنندها هستند که به مرحوم آقا ایراد وارد میامروزه بعضی
از اصال ما  ،انقالب هم شده بودو بود مثال ایشان در مسجد قائم که چرا در همان زمان سابق، در آن موقع 

 ،صحبت کردند ،اتفاقا بعد از انقالب ایشان خیلی مطالب انجام دادند :حرکتی ندیدیم؟ گفتمایشان 
آن  ،خواستند درست کنندیی که میهاکنند که بنده در جریان هستم، کمیتهب هاکار هخواستند چمی

یک جایی . خواستند درست کنندمدرسه علمیه کنار مسجد می ،خواستند به وجود بیاورندمسائلی که می
فقط یک سرایدار بود  ،شدهیچ کاری هم انجام نمی آنجا سرخ بود و اصالشیر و خورشید  برای بود که

 ـ دیدیمکرد یعنی ما اصال آنجا چیزی نمیندگی میبا این سگ ز و کرد با زن و بچهبا سگش زندگی می
به اتفاق یک نفر متصدی رفتیم و پیگیری کردیم که آن را ضمیمه کنند و ـ باالخره بنده در جریان هستم 

 های ما به جایی نرسید.تالش لیو ،مسجد استفاده کند
 در کردند وت میخب بعد ایشان دیگر مهاجرت به مشهد کردند و خالصه در خیلی از جاها شرک

راجع به مجلس خبرگان ایشان یکی از . طورکردند و بعد راجع به انتخابات همیننماز جمعه شرکت می
 ،وارد مجلس خبرگان شوند هااین ،که تایید شدداده شود و وقتی آنهاآن ده نفری بودند که قرار بود اسم 

ت کند مرحوم دستغیب در تهران منزل ما خدا رحم. نظر کردندبعد یک موانعی پیش آمد که ایشان صرف
ایشان از رفقای خیلی  را دیدم.عبدالحسین دستغیب  سید مرحوم آیت اهللکه من از قم آمده بودم و آمد 

ایشان آن من یادم است  .آمده بودند از شیراز و بود سابق مرحوم آقا بود که شاگرد مرحوم آقای انصاری
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نمایندگی شما به جای من بیا، من آن  !آقا سید محمد حسین ،م آقابه مرحو دندکرروز آنچنان اصرار می
تهران  برایشیراز هستی، من  برایشود شما نمیآخر  !ایشان فرمودند آقا .دهمخودم را به شما می

وقتی خوب  بیا! شما بلند شو ،آقا سید محمد حسین شما چه کار داریگفت  .شودنمیآخر هستم، 
اگر این قضیه انجام شد آن  !آقا سید عبدالحسین :ه خندیدند گفتنداه قاقاصرارهایش را کرد مرحوم آقا 

گفت باشد بسیار خب، ایشان فرمودند بسیار خب برو من  ]خواستید انجام دهید[. وقت شما هر کاری
 من حرفی ندارم. ،آماده هستم

 و زل پدرماندفعه بعد را بنده نبودم که مرحوم آقا سید عبدالحسین آمد مناین دفعه را بودم ولی 
من هر کاری که  !راست گفتی ـ شیرازیلهجه با همان  ! ـها راست گفتی !آقا سید محمد حسین :گفت

گفتند آقا و  خندیدندآقا می ]به جای خودم معرفی کنم[. کردم اصال نتوانستم که بیایم خالصه شما را
و خب  .شودار بیشتر نگویم نمیبگذ ،شود دیگرآقا نمی ،شودگفتم نمی شما من که به !سید عبدالحسین

  .کنیمنمیمطلب را باز و ما هم دیگر بیشتر از این  استحاال دیگر گذشته 
ایراد بر ایشان وارد بود، االن کردند کردند، این اقدام را نمیخب اگر مرحوم آقا این کارها را نمی

حاضر و ناظر نسبت  شاهِدبنده به عنوان  ولیبرای چه کاری انجام ندادی؟  نشستی؟کنار برای چه شما 
 شاهد هستم ،نسبت به اقدامات ایشان ،نسبت به رفتار ایشان، نسبت به تصرفات ایشان ،به کارهای ایشان

که حضور مثبت و ای فروگذار نکردند، برای اینتوانم بگویم که ایشان از هیچ مسألهتمام مطالب را می و
این مسائل و قضایا و انقالب داشته باشند. بنده شاهد هستم و خدا را  درمفید در پیشبرد تعالی اسالم 

که خود من نسبت به بعضی از کارهای ایشان در آن موقع رفتم و به ایشان اعتراض گیرم بر اینشاهد می
گفتم آقا این مقدار هم دیگر الزم که می مبود شده آش ازتر داغ کاسه بنده یحتدر آنجا  یعنی .کردم

خالصه  ،حاال در خانه اگر کس است یک حرف بس است ،خب این کار را کردید تمام شد دیگر نیست،
ما تا جایی که بتوانیم برای تثبیت امور مفید و مثبتات و  !نه آقا سید محسن :این قضیه. ایشان فرمودند

  اند.که نوشته این آثارشان هم هست .باید وظیفه خود را انجام بدهیم ،تایید آنها
ن آیا اال ،کردنوشت و این مطالب را بیان نمیخب روی این جهت اگر ایشان این کتاب را نمی

ها خیلی فهم خیلی تغییر کرده،شاید مسائلی به وجود آمده، مطالب  شدند؟[]مورد اعتراض واقع نمی
ه شده و جا علی کل حال دیگر مسائل پخت ،ها شاید متفاوت شده باشدشاید تغییر کرده باشد، نگرش

یک عالم توقع این نیست که از گویند آقا گیرند، میبه خود بنده االن دارند ایراد می هایلیخ است. افتاده
 است و مطالب ایشانها این !نخیر :گویمبنده می .فقط یک جا ساکت بگیرد و بنشیند و فقط نگاه کند

 که برکت خودشان ه در طول حیات واقعا پرهمیش .ایشان این مسائل را فرمودند ،مالحظه کنید بفرمایید
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کردند حتی همین االن بعد از گذشت شصت سال واقعا خیلی برکت داشت دیگر، هر صحبتی که با ما می
طور دارم یکی یکی به نظر همین ،کنمهای ایشان فکر میدارم به صحبتطور همیناالن من  ،از عمر من

 کنید؟توجه می .دهمترتیب اثر می آنها ورم و تا آنجایی که بتوانم نسبت بهآمی
که به جنب و جوش و موج من گفتم باالخره آیا باید این دریا همیشه راکد و ساکت بماند یا این

که فهمی بر فهم و بصیرت مردم اضافه بشود، اگر قرار بر این است که بینشی اگر قرار باشد بر این د؟فتابی
ر باشد تغییر و تحولی در حال و هوای مردم نسبت به مسائل اعتقادی بر بینش مردم افزوده بشود، اگر قرا

باید انجام شود؟ کسی  چهخب این توسط  ،و نسبت به مسائل اجتماعی و اخالقی و مبنایی آنها پیدا شود
یک آقای سید محمد حسین طهرانی این  ،باید توسط یک عالمه طهرانی! زندخب کسی که حرفی نمی

خب  ،ید و برنتابندآها را ناخوش در این قضیه ممکن است بعضیبله! خب  شود دیگر.انجام باید مسائل 
 .مسأله به این کیفیت است و مطلب این است، قضیه این است خب چه باید کرد؟ !برنتابند که برنتابند

این را من بعد  !بله :ایشان فرمودند ... گفتم که این مطلب خواهی نخواهی هست ولی باالخره
آیا کتاب را برای  ؟نویسیدمیکه برای  ،نویسیدکه میرا شما این کتابی  !آقاجانکه خدمت ایشان گفتم 

نوشتند دیگر همین افرادی که االن دارند دم از اعتدال و  گیرد؟می نویسید که شما را به استهزاکسی می
 .عتراض کردند که آقا چرا این حرف را نوشتیدمرحوم آقا ابه ها کسانی بودند که همین .زنندعدالت می

دم آآید و مطلب را به در همین دنیا خدا می !این دنیا خیلی عجیب است ها! خیلی عجیب است
دهد و آید و به انسان نشان میفهماند. در همین دنیا خدا میفهماند، در همین دنیا خدا مطلب را میمی
چرا نباید پخش شود؟ چرا؟  .خواستی این حرف پخش بشودآن موقع خودت نمی !ببین هان! گویدمی

به این  ،کنیداگر دروغ است آقا به این دلیل دروغ است، شما اشتباه می .یا دروغ است یا راست است
اگر راست است چرا نباید پخش شود مطلبی نیست،  و .دروغش هم باید تصحیح کند ،دلیل دروغ است

خیلی  ،مسأله مسأله عادی است ،اقعی است و عادی هم هست، خب یک مطلب واست کفر که نگفته
 .هم نیستای پیچیدهمسأله معما و مشکل و 

وقت ما توقع آن ،چنان تحمل و سعه صدری برای واقع شدن با حقایق نداشته باشداگر شیعه آن
السالم علیهی در خودمان که خود را شیعه علوقتی ما این سعه صدر را از اهل تسنن و سایر ادیان داریم؟ 

 ،ی که به خاطر حقیی که در قبال حق ایستاد، علیی که مرد حق بود، علیدانیم، علدانیم و پیرو علی میمی
و چه بر سر آن پسرش  ،اش را بین در و دیوار تکه تکه کردند و بعد هم بعد از شهادت خودشزن و بچه

بود؟ برای این  ههمه برای چ هااین آوردند، طور چه بر سر مابقی ائمهو همین ،آوردندآن یکی سر چه بر 
که کشته شد؟ برای اینچه برای السالم علیهامام حسین  .بود که آمدند گفتند که بابا حق این است دیگر
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قرار بود خلیفه شود آن هم به ظلم و  و اگر یک کسی بود !هستیکه گفت برو پی کارت تو یزید میبه 
کنی؟ خب برو کار می هتو این وسط چ ،معاهده بود و آن هم رفت کناربابایت بود که طبق صلح و  ،جور

گفتند هر کاری  ،فرستمروم کنار و باید بیعت کنی و اگر بیعت نکنی لشگر میگفت نه نمی !پی کارت
 خواست کردند.دلشان می ههر چ ،خواهی بکن بکن و خب کردند دیگرمی

از اهل تسنن این توقع را چطور آن وقت  ،شیماگر ما شیعه تحمل شنیدن حرف حق را نداشته با
 گویند شما هم مثل ما، ماآنها هم می ،چنین توقعی داشته باشیمتوانیم از آنها یک همداریم؟ دیگر کجا می

شما در این قضیه پا روی  .آیید این به آن درآییم شما هم در این قضیه کنار نمیدر این قضیه کنار نمی
گذاریم دیگر یر به یر هستیم، کاری به کار همدیگر ر این قضیه پا روی حق میگذارید ما هم دمیحق 

گذرم تو هم بیا از آیی جلو بسم اهلل، یکی تو یکی من، من از این قضیه میاگر می .نداریم، نداریم دیگر
م شویشود قضیه؟ آن وقت دیگر همه میمیچه آن وقت  ،این قضیه بگذر، من از آن قضیه تو هم از این

همه باید اختالفات را بگذارند کنار، سنی باید بگذارد کنار، آن السالم زمان علیهدر زمان امام  .صاف
 خالف است را باید کنار بگذارد. کهی شیعه هم آن چیزهای

. دهندخوانند آنها کار درست انجام میاالن اهل تسنن که نماز را در پنج وقت می شیعه باید بگوید
طور نیست دیگر حاال هر کاری این، خوانیم غلط است، این را باید بدانیمر اجتماع میکه االن ما داین

ما باید دنبال سنت پیغمبر باشیم، دنبال سنت ائمه باشیم، سنت پیغمبر و  .، اشتباه باشدکننداهل تسنن می
وانیم غلط خکه ما با هم میاین سنت اهل بیت این است که نماز در پنج وقت قرائت شود، درست شد؟

غلط را هم باید گفت  ،کنند درست است، درست را باید گفت درستکاری که اهل تسنن می ،است
طور شدیم آن موقع مستحق این هستیم در خدمت حضرت باشیم، آن موقع امام زمان اگر این .غلط
اید از تعصبت تو هم ب ،تواند بگوید حاال یک چیزی شد، تو باید از تعصبت دست برداریمیالسالم علیه

 .های جاهلی دست برداریددست برداری، هر دو باید از تعصب
به عنوان یک مسئول، نسبت به بعضی از مسائل معترض  ،زعیمجا به عنوان یک اگر ما در این

جایی که حق بیاید دیگر در . ها هم نسبت به خیلی از مسائل معترض باشندممکن است خیلی ،هستیم
آنجا درست  ،پذیریممی ،جا خالف استاین ،چشمبگوید  و دومت کند، باید بپذیرآنجا انسان نباید مقا

 ،شود چقدر دلها به هم نزدیک شودبینید این قضیه باعث میآن وقت بعد می .پذیریمهم می را آن ،است
 .گوید آقا هر دو بیاییدکینه ندارد، می ،که حقد نداردبیند اینجا دیگر اینمی

االن که دیگر  و ـ در آن وقتکردم مباحثه میجد الحرام با همین اهل سنت که در مسمن وقتی
دفعه دو ساعت  یک ،کردیمصحبت می چهار ساعت ،آن زمان که سه ساعتـ  حالش را نداریم
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در یک سفری که عمره مشرف شده شب یک . آمدگاه گاهی پیش می ،کردیممیصحبت طور همین
 ،بودندهم ازده نفر بودند و آمدند و چند تا از این افسرهایشان حدود ده دو ،بودیم خیلی وقت پیش

از  ،کرد جلسه را به هم بزندآمد داد و بیداد میگذاشت هی مینشسته بودند و یک نفر هم نمی
دوباره  ،زددور میو  رفتآمد هی میدستشان است و خالصه می[ هاومطبا]هایی که از این همین

خودتان را دنبال سنت پیغمبر  و گفتم که ببینید شما اهل سنت هستیدمن یک حرفی زدم  .آمدمی
بنده  ـ به همه گفتم ـ گویمگویید قرآنتان عوضی است میخب باشد، می ،دانیددانید، ما را منحرف میمی

ویزایتان با  ،تان با منگفتم پول بلیط رفت و برگشت ،دهم بیایید ایرانرا مینفرتان پول بلیط دوازده 
زده بروید خانه مردم، بدون  سر ،دهم بلند شوید بیایید ایرانرا من مینفرتان دتان، پول هر دوازده خو

گفتم اگر بیایید در خانه من در هر اتاقی ده دوازده  .هایشان را برداریدشان قرآناطالع قبلی بروید در اتاق
قدر خوب است؟ این ،صال نداریماست غیر از این ما افهد های همین ش هم قرآناههم و تا قرآن است

یم و یک قرآن غیر اهای گذاشتند که در هر طاقچهاهمان از مکه و مدینه قرآن آورددوستان برایمان رفقا و
که من دارم است این قرآنی که همه جا هست دیگر همین قرآنی  ؟بابا دگوییمیچه  ،نداریمفهد 

 هگفتم خب چ ،نداهمان آوردجا برایو از این جا چاپ شدههمین قرآنی است که همین ،خوانممی
زنی و گویی؟ چرا داری تهمت به شیعه میخب چرا داری دروغ می .طور ماندند؟ همیندگوییمی

 .چیزهای دیگر
تواند این حرف را هیچ کس نمی و زنمگفتم دیگر یک حرفی میبود: آخرین حرفی که زدم این 

داریم، خوب است؟ بنده شیعه می فتمان دست از اعتقاداتمان برهم من و هم شما ج ،رد کند و آن این
تو  شدم و مسیحیکه من فرض کن  ،شوم مسیحیخالص، بنده االن میگذارم کنار و میصاف بودنم را 

چه خواهم دانستند من مینمی .باشد :حرفی نداری؟ گفتند ،، تو هم دیگر دست برداربشو هم مسیحی
 یهیچ حرفو دادند دو سه تا افسر بودند آنجا خوب گوش می .دازمچطوری گیرشان بینو بگویم 

از نگاهشان پیدا بود و کنند که مطالب را تصدیق می ممتوجه بود ،دادندزدند، ولی قشنگ گوش مینمی
شان گفتم که فردا جفتمان هم ما و هم ای بعد رو کردم به. زدندحرفی نمی و کردندنمی یولی هیچ صحبت

خواهیم می خبر نداریم و کداماز هیچ ،نه از ابوبکر و یم مسلمان شویم، نه از علی خبر داریمخواهشما می
رویم در کتابخانه خود شما نه کتابخانه شیعه، اگر نگاه کردیم دیدیم که ابوبکر بهترین می .مسلمان شویم

، یدیم علی از کتب خودتانپذیریم، قبول؟ اگر نگاه کردیم دفرد برای خالفت بعد از پیغمبر بود آن را می
یک  و گویید؟ همه سرشان را انداختند پایینمی هچ ،پذیریممی همه الیق خالفت برای پیغمبر بود او

 کالم حرف نزدند
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گشت، گشت عین فرفره میزدید زبانتان میتا حاال حرف می چرا ؟زنیدگفتم چرا حرف نمی
ترتر  ،گوییداری می هفهمم چنمی !حرف بزن ترگفتم بابا یواشو میفهمیدم نمی هاوقت بعضی
ای طول کشید، سه ساعت طول کشید سه ساعت و خرده ،طوری به رگبار بستید ما را صبر کن باباهمین

 ،ویزایتان را خودتان بگیرید و دهممی را تانگفتم من پول طیاره که گفتم که آن از قرآنتان! بعد هیچی
 ،را از کتابخانه باالی طاقچه بردارید هااطالع قبلی خانه ماها بروید قرآنبدون  ،زده بلند شوید بیایید سر

کند، یواشکی بیایید بغل ما در مساجد بنشینید ببینید آیا وقتی کند یا نمین فرق میآنگاه کنید ببینید این قر
که درآوردند شما برایتان  علمای که . همان چیزیگوییم یا خان االمیناکبر میاهلل دهیم،سالم میما 

 .خیانت کردجبراییل 
دیدم یک عربی  ،خواندمداشتم نماز می و در کنار مرقد مطهر رسول اکرم بودمدر مدینه من خودم 

واهلل کردند ـ  ـ خب ]اغوایش[ ،گویندگفت که واهلل دروغ می ـ مستضعف بود ،آدم جاهلی بود ـدر آنجا 
این رسالت  ؛امین خیانت کردیعنی  ،خان االمین :ندگویها میبه خدا دروغ است که شیعهو دروغ است 

یکی دو خط بیت هم  است. جا دروغ گفتهشیعه در اینپیغمبر است و نباید به علی برسد و  ای برای تو
حاال  ،منتهی بعد دیگر فراموش کردم سریع بیایم بنویسم ،شعر گفت یادم رفت آن موقع حفظ شدم

خواند، هی شعر را مرتب هی این شعرها را هم می ،خط شعر خوانددو  است. بوده هگردم ببینم که چمی
خدا  گفتمی .گویند خان االمینکه شیعیان دارند مید نکفکر می چاره از جهلشگفتم بی .خواندمی

ها را دارند این حرف هااینبه علی نیامده که و پیغمبر آمده  تو ای وحی به اینو  را هااینلعنت کند 
اشک از این چشمش و کرد چاره، های های گریه میکرد بیبعد هم گریه می !سول خدازنند ای رمی
 ،گوییداری می هبگویم بابا چ و شینمنخواستم وقتی نمازم تمام شد بروم دنبالش یک کنار بو می .آمدمی

 .ولی رفت و دیگر هم پیدایش نکردم ،زنیها چیست میاین حرف
که بفهمی بغل یکی از این افراد بشین در مسجد با بیا بدون اینخیلی خب گفتم که آقا یواش شما 

سرشان  ،گویدگوید یا خان االمین میگوید اهلل اکبر میمیچه گوید او نماز بخوان، ببین وقتی که دارد می
آخرین مطلبی که گفتم این بود، گفتم آقاجان اصال هم  .نداشتندحرفی برای گفتن  و را انداختند پایین

 ،خواهیم مسلمان شویم، فردا میشویممی جفتمان مسیحیو تسنن را هم گذارم کنار تو یع را میمن تش
؟ در کتابخانه خود شما اگر کهبعد از پیغمبر  ،کنیم این پیغمبرآوریم قبول میخب فردا پیغمبر را می

ان و از منابع شوم سنی، اگر خود شما از کتاب خودتترجیح داشتند بنده می هااینابوبکر و عمر و 
و مدارک خودتان رسیدید که هیچ کس الیق خالفت جز علی نیست آن وقت شما باید بشوید خودتان 

زنید؟ گفتم پس چرا حرف نمی :گفتم .نزدند یهیچ حرف و طور سرشان را انداختند پایینشیعه، همین
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 شما مطلب را به گیرم کهاین بیت را هم شاهد می و خیلی خب خداحافظ شما من دیگر تمام کردم
 گفتم.

ببینید همه جا تعصب غلط است، همه جا تعصب باطل است، آن شب حجت بر آنها تمام شد، 
آن آقا آن شب مقابل حجر اسماعیل  گویدو می آوردمیها آنروز قیامت خدا  .داننددیگر خودشان می

دیگر  د؟را پیگیری نکردیدیگر چ ،دیبده یدنداشت یمطلب را برای شما تمام کرد یا نکرد؟ هیچ جواب
 .به حسب ظاهر حرفی که به ما نزدند ،دانمدانم حاال شاید پیگیری هم کرده باشند من دیگر نمینمی

خیلی  :گفتم ؟آقا حال شما خوب است !سالم علیکم :دو نفر آمدند گفتند ،خالصه وقتی که آمدم بروم
ولی دمت گرم حسابی  ،گوییمی هنفهمیدیم چ ما که !آقا :گفتندـ بودند ایرانی دو نفر پزشک  ـ !ممنون

شان شان پیدا بود حسابی خیطگویی ولی از قیافهمیچه آنها را خیط کردی. گفتند ما که نفهمیدیم 
در دست والیت هم هلل که خدا همه ما را هدایت کند و دستمان را ءاشاگفتم خب دعا کنید ان .کردی
 این مهم است. ،، این مهم استدنگه دارالسالم علیهعلی 

باید بگوییم  .هستندحواسمان باشد باالخره آنها هم بنده خدا  ،زنیماالن که ما داریم برای آنها می
باید بگوییم ما که االن توفیق متابعت از علی  !خدا همه را هدایت کند، نباید بگوییم ما این هستیم، نه

 این منت خداست ،بینیممان را بر سرمان میام زمانپیدا کردیم و سایه امو پیروی از والیت را السالم هیعل
شان دعا کنیم که توفیق خدا چاره که االن به آن وضع هستند باید برایهای بیآن بدبخت. از ما نیست و

 .دوشبشامل حال آنها هم 
 رایباین ادعیه  ،کنندالسالم بیان میکه ائمه علیهمرا ای علی کل حال مسأله این است که این ادعیه

خودشان است و حال  برایاین ادعیه  ،که این ادعیه را بخواهند برای ما بگویندخودشان است، نه این
خودشان است و عبادت خودشان است و راز و نیاز خودشان است و اگر من مصاحبت با اولیاء را 

ـ رضوان اهلل علیه ـ دیدم، حال مرحوم آقای حداد حال مرحوم آقا را نمی ،دیدمنداشتم و حال آنها را نمی
من آنچه را که از بیانات آنها و از رفتار آنها و از کردار آنها و منش . زدماین حرف را نمی ،دیدمرا نمی

ر این دعای دالسالم هیعلهمین است که امام سجاد  ،آنها و روش آنها در ارتباط با این مسائل شنیدم
 .کندابوحمزه دارد به خدا عرض می

اگر ما  .است، حال خودش بوده است نگفته دیگر برای من آن حال خودش راکه آن گویم لذا می
خب این هم دیگر  ،دیدم هااینکه من از  چه خب آن ،حاال راجع به امام سجاد بگوییم این حرفها چیست

خواستند جلوی من فیلم بازی کنند؟ آقای حداد برای من فیلم بازی کردند؟ واقعا می و کشک بوده
آن مطالبی را که  ؟آنها فیلم بود ،مدآاز چشمش می که ییهاجلوی من فیلم بازی کند؟ آن اشک خواسته
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گذرد که حالی می ،بر من !گفت که آقا سید محمد حسیندید و میکرد و خودش را صفر میبیان می
 ؟ خب بابا آدم اینجاچیست کنم بدترین خلق خدا در روی زمین هستم، این حرف واقعااحساس می

این قضیه  ،کند به رفتارشدارد نگاه می شخص، کند به سیمای ایندارد نگاه می ، آدمکندمی 1هنگ
 ؟چیست

تواند نسبت به آن گوید ما در یک مطالبی هستیم که جبرائیل نمیشود میاز یک طرف بلند می
که من بدترین  یدگوو می شودبلند میدیگر مطالب طیران داشته باشد و بتواند به آنجا برسد، از طرف 

مقامی که انسان در دو طرف در ارتباط با ذات آن گویند این را می !این همین است .خلق خدا هستم
در ارتباط با خودش و نفس خودش و فقر خودش و ماهیت . بیند اصال یک چیز دیگر استپروردگار می

ن مشرف دارند، همه بر عالم هستم، همه بر من  گوید من بدتریِنخودش و حیثیت وجودی خودش می
آن صفت حسن را که همه دارند ندارم، وقتی  ،هم ندارم را فضیلت دارند، همه صفت حسن دارند من آن

نگرم از دارانم و تاج بر سر و چون بر خود مینگرم از جمله تاجالهی چون در تو می .دکنبه خود نگاه می
 جمله خاکسارانم و خاک بر سر.

السالم در ارتباط با پروردگار در این موقعیت امام علیهو راجع به حال خب این هم مطلب امشب 
امیدواریم که خداوند متعال فهم نسبت به این مطالب و مبانی را به همه ما . هادعاها و در این مناجات

 دار این مکتب و این حرم و حریم قرار بدهد.عنایت کند و ما را پیرو و دنباله
 

ُآلُُممدُاللهمُصّلُعّلُُممدُو

                                           
1- Hang   معلق شدن و قفل شدنبه معنای کلمه انگلیسی 


