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 یمِجالرَّ اِنیَطن الشَِّم اهلِلبِ وُذأُع 

 یِمالرَِّح ِنحَمالرَّ اهلِل سِمِب

 

ا َنیِِّبنَ اَوَنِدیِّی َسَلَع ی اهلُللََّص َو یِنِماَلالَع بَِّر لِهِلمُدلَحَا

 ٍدمَِّحُم ِماِسالَق َأبی

ی َلَعاهلل  ُةعَنلَ َو ِنرِیاِهالطَّ یَنِبیِّالطَّ ِهیِتبَ هِلَأی َلَع َو

 ینِعجَمأم ِهاِئعَدَا

 
 :قال اهلل تعالی

َو َأْنِذْر َعشيَرَتَك اْلَأْقَربيَن * َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن 

 ﴾245و  214﴿سوره شعراء آیه  *اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمنيَن 



جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السالم و رفع 

گرفتاری و بالیا از شیعیان امیرالمؤمنین، صلواتی 

 مرحمت کنید.

 

 

ق بر نیت و میل ولی بچگونه نیت و میل سالک منط

 الهی میشود

 

در تتمۀ مطلب دیروز که هدایِت اختصاصی و 

شخصّیۀ پیغمبر اکرم مورد بحث واقع شده بود، مطلب به 



اینجا رسید که هر کسی بخواهد در مسیر واقع حرکت 

کند.  کند خداوند متعال برای او این هدایت را مقّدر می

بناًء علی هذا، افرادی که وجهه و هدف خود را حرکت 

اند، به واسطۀ ارتباطی که  ار دادهبه سوی مراتب کمالی قر

با نفس ولی و استاد دارند، در حوادث و در مسائل 

مختلف میل آنها و جهت فکری آنها به سمت میل و نّیت 

شود؛ گرچه در بعضی از موارد در یک  استاد واقع می

برهۀ خاّصی ممکن است برای رّد بعضی از خلل و 

را بر عهدۀ نواقصی که در نفس انسان است، زمام امور 



خود انسان قرار دهند و به واسطۀ تربیتی که خود ولّی 

داند، در یک موقعیت خاّصی مسائلی  نحوۀ آن را بهتر می

غیر از آنچه که مورد انتظار انسان است پیش بیاید تا اینکه 

ما را متوجه آن خلل و نواقص نفسّیه خودمان بکنند و 

افسارت به بگویند: قضیه تو از این قرار است که اگر 

 افتد. گردن خودت بیفتد ، کار تو به این روز و روزگار می

ولی پس از گذشت این مقطع و گذشت این برهه، 

دوباره روال کار بر اساس همان مسیری که مورد نظر 

شود. و این مسئله، یک مسئلۀ بسیار دقیقی  است واقع می



است که هر کسی ارتباطی با استاد دارد، این ]ارتباط[ 

ک برای عمل دیگران نیست؛ طبق خصوصّیات و مال

ای که هر کسی دارد و نحوۀ ارتباطی که با  شاکله

آن « 1الخالئق نفاسأ بعدد اهلل یال الطرق»پروردگار دارد: 

تواند مالک و میزان برای دیگران باشد  نحوه ارتباط نمی

)خوب دقت کنید!(؛ اگر شخصی در نفس خودش میل به 

سمت و جهتی پیدا کرد حتی اگر این مسئله را از ناحیۀ 

تواند این را برای دیگران بازگو کند، و  ولی دید ، نمی

توانند این نحوه ارتباط را مورد عمل قرار  دیگران نمی



دهند، مگر اینکه این شخص از نقطه نظر اتصال، به مقام ب

جامعیتی برسد که به تمام زوایای امر اطالع پیدا کند و 

تمام خصوصیات قضیه و مسئله را بداند، در این صورت 

تواند این عمل خود را به دیگران هم امال و انشا کند،  می

 تواند.  وگرنه نمی

یک مسئلۀ واحده چه بسا ممکن است در یک زمینه و در 

شود به  نحوۀ ارتباطی که بین شاگرد و بین استاد برقرار می

انحاِء مختلفی تجّلی و ظهور پیدا کند، و تمام آنها درست 

باشد و منطبق با مسیر و با خصوصیت آنها باشد، اّما کار 



دیگری منطبق با شخص دیگری نیست. و بخاطر همین 

ه ممکن است مطلِب اطالع بر زوایا و جامعیت است ک

انسان ببیند راهی را که در پیش گرفته، به حسب ظاهر راه 

، اّما -حتی ممکن است علم پیدا بکند -صحیحی است 

چون آن خصوصیات و آن اسرار و زوایا بر انسان مخفی 

دهد و  مسیری که  است، در عکس العملی که نشان می

 کند به انتخاب می

این قضیه  واسطه عدم اطالع بر آن زوایایی که در

آید. خیال  هست یک نواقص و یک خللی به وجود می



دهد درست است، چه بسا  کند کاری که دارد انجام می می

دهد، اما نحوۀ  برحسب امر ولی هم آن عمل را انجام می

انتخاب مسیر، کم و زیاد بودن در حرکت در آن قضیه و 

بعضی از زوایا و خصوصیاتی که در آن مسئله هست ، 

شود که از آن خط مشی و آن هدفی که مورد  باعث می

طرف و  نظر ولی هست تخّطی بشود و مطلب به این

 طرف برود. آن

 

دستگیری جوال از مرحوم سید علی  هدایت و



 شوشتری

 

یکی از بزرگترین علمای امامیه و از اولیای بنام، 

باشند که از مجتهدین  مرحوم سید علی شوشتری می

بزرگ و بنام حوزۀ نجف بودند؛ از شوشتر زادگاه 

خودشان آمدند و رفتند در نجف تحصیل کردند و با 

اجازات اجتهاد متعدده به همان مسقط الرأس خود و 

د و مشغول موطن اصلی خودشان، شوشتر برگشتن

مرجعیت و قضاء و افتاء بودند. خب یک مجتهد در راهی 



کند جزم دارد، براساس مسائلی که شرع  که انتخاب می

کند، و عمل  به حسب ظاهر در اختیار او گذاشته عمل می

داند؛ ولی صحبت در این  خودش را هم منطبق با شرع می

خواهند  است: برای افرادی که اهداف باالتری را می

خواهند در  یق کنند و سعادت و حیات ابدی را میتحق

نظر داشته باشند، اّتکاء بر آنچه که دیگران به آن اّتکاء 

کنند کم است، و توّجه کردن به آنچه که دیگران به آن  می

 کنند برای آنها ناقص است. توّجه می

کنند: یک شب آمدند دِر خانه اش را زدند،  نقل می



گدایی آمده است.  عیالش رفت و آمد گفت: شخص

گوید مالقلی  گفت: برو بگو اسمش چیست؟ گفت: می

گوید: من با آقا کار  جوال است. گفت: چه کار دارد؟ می

دارم. )چند ساعت از شب رفته است(، گفت: آخر کسی 

آید؛  که با آقا کار دارد، ساعت ده شب یازده شب نمی

آقا  آید که مزاحم کسی که با آقا کار دارد در یک وقتی می

خیلی خب،  نباشد.گفت: نه! با آقا کار ضروری دارم.

بگو : فردا بیاید. زن گفت: آقا! این شخص کار دارد، 

گوید. گفت: حاال  کنی! ببین چه می حاال شما ردش می



 خواهی پس از اتاق برو بیرون. که خودت می

داخل آمد  و به کناری رفت و نشست؛ گفت: چکار 

گویم این راهی که داری آمدم به شما ب»داری؟ گفت: 

روی طریق جهنم است!)حاال آقا سید علی شوشتری،  می

به این بزرگی، از مجتهدین بنام، از شاگردان خاّص سید 

انصاری، ایشان با این همه  صاحب جواهر و شیخ مرتضی

« روید طریق جهنم است! مسائل(: این راهی که دارید می

ت: این این را گفت و بلند شد رفت. عیالش آمد گف

شخص که بود؟! گفت: مثل اینکه  قدری جنون برایش 



پیدا شده بود و دیوانه شده بود، چیزی نبود، مسئلۀ مهمی 

 نبود.

بعد از هشت روز دوباره شب در زد، عیالش آمد و 

پوش آمده. گفت: مثل اینکه هر  گفت: همان مرد ژنده

آید، بگو بیاید،  کند سراغ ما می وقت جنونش گل می

یاید یک خرده حرف بزند ببینیم مطلب از چه قرار بگذار ب

است. تشریف آوردند داخل ، گفت: مطلبت چیست؟ 

روی طریق جهنم است؟!  من نگفتم راهی که می»گفت: 

این حکمی که امروز به شهادت ثقات و عدول، بر له اینها 



و بر علیه فالن مورد امضا کردی و حکم کردی، این حکم 

ای بوده که  قرارداد و وقفنامهخالف است؛ مطلب برطبق 

به امضای علما و موثقین محترم رسیده بوده ، و این 

)وقفنامه( االن در فالن صندوق، در فالن جا زیر خاک 

مدفون است؛ و این حکمی که دادی برفناست. خداحافظ 

 و رفت.« شما.

عیالش آمد گفت: قضیه جه بوده است؟ گفت: یک 

تا صبح نخوابید؛ صبح  مطلبی گفت و من را در فکر برد.

که به درس رفت ، با بعضی از همان خواّص خودش 



حرکت کرد و رفت در آن مکان مخصوص، زمین را 

شکافتند صندوقی پیدا کردند و دیدند وقفنامه در 

آنجاست. دیگر آن مدعی و این عدول و آن ثقات )مثل 

ای که آن روز گفتیم( همه شرمنده و خجل  همان قضیه

 کم را تصحیح کرد.شدند؛ و آن ح

بعد از گذشت هشت روز از این قضیه ،دوباره آمد 

اش با آقا سید علی، هشت روز هشت  )مثل اینکه برنامه

روز بوده است( و داخل نشست. آقا سید علی بلند شد و 

احترامش کرد و با عزت و احترام او را آورد و نشاند و 



از  فرمایید؟ امر مبارک چیست؟ مسئله گفت: حاال چه می

حاال که فهمیدی جنون ما گل »چه قرار است؟ گفت: 

کند، پس تمام اثاثیه را بفروش و حرکت کن و برو به  نمی

نجف، به این دستورات هم عمل بکن تا اینکه من در 

 «آنجا شما را ببینم.

ایشان تمام وسایل را فروخت و حرکت کرد و رفت 

لسالم به نجف. در آنجا بود تا اینکه یک وقتی در وادی ا

رفته بود فاتحه بخواند دید همین مالقلی جوال در وادی 

السالم است، همدیگر را دیدند و ایشان دستورات 



من دیگر باید بروم و امروز در »جدیدی داد و گفت: 

حرکت کرد و « شوشتر من می میرم! خداحافظ شما.

رفت . مرحوم آقا سید علی شوشتری هم به واسطۀ عمل 

اماتی رسید، خیلی مقامات باال؛ غیر به دستوراتش، به مق

گویند که بعد از مرحوم  از آنچه که به حسب ظاهر می

شیخ انصاری مصدرّیت برای تدریس پیدا کرد و متفّرد 

 شد، غیر از آن مسائل به مقاماتی رسید. همان کسی بود

 . 2که استاِد مرحوم آخوند مالحسینقلی همدانی بود

ت که: گرچه انسان از تمام این مسائل به خاطر این اس



نقطه نظر ظاهر یقین به یک مطلبی داشته باشد، اّما 

خصوصیات و زوایای مساله از دید انسان مخفی است و 

طوری که باید و شاید به آن مطلب رسیدگی  تواند آن نمی

آید که با القائاتی که  کند؛ این فقط از عهدۀ ولی برمی

د، او را به همان کند و با اتصالی که با نفس شاگرد دار می

 برد که مورد نظر خودش است. طریق می

دار است، و  البته مطلب راجع به این قضیه خیلی دامنه

برد،  پرداختن به خصوصیات و جوانبش وقت زیادی رامی

آید،  احتمال دارد در مطالبی که بعدا در روزهای آینده می



دوباره به این مطالب برحسب اقتضای زمان و مکان، 

 داشته باشیم. اشاراتی

 

 ام خودواق ماموریت پیامبر اکرم در انذار عشیره و

 

پیغمبر اکرم در سن چهل سالگی به مقام رسالت و به 

مقام بعثت رسیدند. بین رسیدن به مقام بعثت و زمان 

ابالغ بین مردم، روایات بین سه سال تا پنج سال اختالف 

دارند؛ در بیشتر روایات داریم که سه سال پیغمبر خودش 



کرد و غیر از امیرالمؤمنین علیه السالم و  را مخفی می

یجه سالم اهلل علیها شخص دیگری مالزم با حضرت خد

آن حضرت نبود، در بعضی از روایات هم داریم که پنج 

کردند،  سال پیغمبر اکرم این مطلب را از مردم مخفی می

البته بعضی دیگر هم )البته آن بعض، اهل تسنن هستند( 

اند که در  بکر را هم جزو آنها آورده زید بن حارثه یا ابی

ولی ظاهرا زید بن حارثه و امیرالمؤمنین  آن موقع بودند

علیه السالم و حضرت خدیجه، با پیغمبر نماز 

خواندند. منتهی مشرکین در این ایام با حضرت کاری  می



آمدند بتها سر جای خودشان  نداشتند؛ حضرت که می

کردند، پیغمبر  آمدند بتها را عبادت می بود، آن دسته می

خواندند  و نماز میشدند  هم وارد مسجد الحرام می

 امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه هم با آن حضرت بودند.

دانیم این چکار  گفتند که ما نمی کردند و می نقل می

کند؟! خب پیغمبر قبل از اینکه به مقام بعثت  دارد می

و آنها با 3خواندند برسند هم در مسجد الحرام نماز می

ند؛ لذا مسئلۀ رفتار پیغمبر و با کلمات پیغمبر آشنایی داشت

بعثت و مسئلۀ وحی برای آنها یک مطلب عادی بود، 



مساله ای نبود که خیلی مزاحم کار و برنامۀ آنها باشد تا 

آنها در مقام تعدی و ممانعت بربیایند، ولذا کاری با آن 

 حضرت نداشتند.

﴿سوره شعراء   «َاْلَأْقَرِبيَن َعِشيَرَتَك َأْنِذْر َو»تا اینکه آیۀ: 

آمد و به دنبال آن:  آمد، وقتی که این آیه ﴾214آیه 

 َكَفْينّٰاَك ِإّنّٰا*  نیبما تؤمر و أعرض عن المشرک فاصدع»

؛ به آنچه که به تو  ﴾95 ﴿سوره حجر آیه ؛َاْلُمْسَتْهِزِئين

امر شده ندا بردار! دیگر بایستی که اعالم کنی و تبلیغ 

 از اینجا دیگر شروع شد.« خودت را رسمی کنی!



تا وقتی که انسان در یک مرامی باشد و در یک مکتبی  

باشد و ضرری به کسی نرساند، کسی هم به انسان کاری 

که مسئله مسئلۀ تبلیغ شد، مسئلۀ ابالغ ما  ندارد، اّما همین

فی الضمیر شد، ابالغ مکتبی شد، ابالغ هدفی شد، و 

شوند و دنبال یک  کم مردم دارند جمع می ببینند که کم

جنبد که  روند، چشم و گوششان می و مطلبی میقضیه 

مطلب از چه قرار است؟! این چه گروهی است؟! این 

چه حسابی است؟! و ]این مطلب[ از سابق بوده و دولتها 

، حّکام، خلفاء، هر کسی که به کار خودش بود کاری 



شدند، برای  که افرادی دور او جمع می نداشتند اّما همین

کردند و در مقام معارضه  خودشان احساس خطر می

 آمدند. برمی

راجع به پیغمبر اکرم هم مسئله شروع شد. پیغمبر  

شدند روش خود را عوض  وقتی که وارد مسجدالحرام می

نشستند و صحبت  کرده بودند، با این شخص می

کردند، اینجا یک  کردند با آن شخص  صحبت می می

 زدند، شخصی که زدند،  آنجا یک حرفی می حرفی می

گفتند و او در این زمینه تعّجب  کم مطالب را می آمد کم می



کرد؛ کم کم بعضی از افراد اسالم آوردند و به آن  می

 حضرت گرایش پیدا کردند.

کم احساس کردند: این  بزرگان قریش خطر را کم

حال فقط خودش بود وعلی و خدیجه،  محمدی که تابه

کنند؟! چرا  میچرا یکی دو تای دیگر با او دارند حرکت 

روند؟! قضیه از چه قرار  چند نفر با او دارند راه می

است؟! راه رفتنی که ارادتمندانه است، نه یک راه رفتن 

عادی و به صورت ظاهر و بدون توجه. این قسم 

کم اذهان سران قریش را داشت به خود  ها کم حرکت



کرد و اینکه مطلب از چه قرار است؟! که  مشغول می

 (241 الشعراء،) «َاْلَأْقَرِبيَن َعِشيَرَتَك َأْنِذْر َو»ه: ناگهان آی

 شود.  چنین موقعیتی نازل می در یک هم

 

اولیای الهی در انجام فرامین سخت الهی خود پیش 

 بیان آن برای  مردم اکتفا نمیکنند تنها بهقدم اند و 

 

ای پیغمبِر ما! اگر بخواهی دین »طبق دستور خداوند: 

های خودت  اسالم را ابالغ کنی، اول از قوم و خویش



و  أنفسکم قوا»اش هم همین است:  قاعده« شروع کن!

تان،  اول زن و بچه  ﴾6﴿سوره تحریم  آیه  «ناًرا کمیأهل

یک مرام و  بعد بروید سراغ مردم؛ اگر کسی بخواهد

، چه کسی از زن و بچۀ خوِد انسان  هدفی داشته باشد

اولیّٰ به متابعت از این هدف است ؟! امیرالمؤمنین علیه 

کرد و در این جنگ ها مانند جنگ جمل  السالم  جنگ می

فرستاد در قلب دشمن،  و صفین اولین کسانی را که می

فرزندان خودش بودند؛ امام حسن لوادار میمنه بود و 

و محمد ابن حنفیه و خود  سیدالشهدا لوادار میسره بود



دیدند  حضرت هم در قلب لشگر جا داشتند؛ مردم هم می

هایش  که: این علی که خودش فرمانده است، بچه

ننشستند در خانه و به مردم بگوید بلند شوید بروید 

اند تیر و نیزه و  هایش رفته ]جنگ[! اصاًل خودش و بچه

دم خورند و وقتی که بر می گردند همۀ مر شمشیر می

 روند. شوند و می بینند، ]لذا[ مردم هم بلند می دارند می

یا اینکه: وقتی که راجع به تهّجد و نماز شب و  

آمد به اول  طور سایر احکام اسالمی ]حکمی[ می همین

شد بیت امیرالمؤمنین علیه  کسی که این حکم ابالغ می



فرمودند: ای  آمدند و می السالم بود؛ پیغمبر صبح می

ن! ای علی! این کارها را انجام بدهید، صدقه فاطمه جا

بدهید، نماز بخوانید، این کارها را انجام بدهید. اول 

کردند  موردی که پیغمبر خطاب وحی را ابالغ می

مخاطبشان همین عشیرۀ اقربین بودند که امیرالمؤمنین و 

دخترشان فاطمه زهرا و حسنین بودند، و ]بعد[ خواص و 

کرد. این روش، روش  ت پیدا میبعد دیگر مسئله عمومی

 و»عقالیی و فطری و شرعی است طبق دستور پروردگار 

 «.نیاالقرب رتکیعش انذر



این روش أوقع فی النفوس است و بهتر در دلها واقع 

شود؛ صرف بیان یک مسئله به عنوان تئوری،  می

تواند انسان را وادار کند به تبعیت، باید همراه با  نمی

بیانات، عمل انسان هم ضمیمه شود تا  مسائل و همراه با

اینکه بتواند شخص این مسئله را تلّقی کند؛ فهمیدن یک 

مطلب و تلّقی کردن آن، دو مطلب متفاوت است و ممکن 

است با همدیگر اختالف داشته باشند؛ قبول ]کردن[ و 

دانستن یک چیزی دو مسئله است. انسان خیلی مطالب را 

ل بکند، قبول کردن ، مطلب تواند قبو داند ولی نمی می



 دیگری است. 

 

رنج ها و سختی های امیر المومنین وحضرت 

 خدیجه در ابتدای امر بعثت

به هر جهت ؛ پیغمبر اکرم وقتی آیه نازل به 

امیرالمؤمنین علیه السالم فرمودند: ما باید شروع کنیم، یا 

ها را باال بزن که دیگر باید راه بیفتیم و ندا را  علی آستین

ها را بیندازند  بدهیم، سنگ باید به سرمان بخورد، بچه

دنبالمان، اراذل و اوباش و...، همه بوده. امیرالمؤمنین 



شاءاهلل به خواست خدا اگر در  دانست. ان همه را می

هجرت پیغمبر اکرم رسیدیم، برنامه  های آینده به صحبت

و مرام امیرالمؤمنین را که چطور آن شب آنجا خوابیدند، 

اصاًل حالشان چطور بود، و مطالبی که دیگران گفتند را و 

ها هست؛  بیان می کنیم. همۀ این سختی ها در این برنامه

دهند، سنگ  کنند، ما را به کوه فراری می دنبالمان می

شکنند، فضوالت حیوانات به  زنند پیشانیمان را می می

کنند، سه  ریزند، خاکستر به سرمان خالی می سرمان می

ا بنابر روایتی چهار سال در شعب ، در یک مکان سال ی



ها و  دهند، اوضاع، مهاجرت محصوری ما را جا می

ها، رفتن به مدینه، منافقین، جنگها، شمشیر  دری دربه

عبدود خوردن ها و...، دیگر بیا شروع کن! همۀ اینها 

ات ننشین،  ، در خانه« تؤمر بما فاصدع»برای چیست؟ 

 گوید: ها را هم دارد. میبلند شو راه بیفت! این

 

ناز پرورده تنّعم نبرد راه به دوست               عاشقی        

 4شیوۀ رندان بالکش باشد

 



زنیم، حاال دلمان خوش است که  ما فقط حرفش را می

زنیم؛ ما که از اول حسابمان را با شما  اقاًل حرفش را می

تصفیه کردیم، گفتیم شما به ما نگاه نکنید، شما به 

گویم  های ما نگاه کنید، من نسبت به مطالبی که می حرف

یقین دارم . باال بروید پایین بیایید مطالب همین است و 

به ما  ، 5من قال یما قال و ال تنظر ال یال ظرانالسالم؛ بس و

گوییم، به من نگاه نکنید به  گفتند بگو، حاال ما داریم می

 و الحکمة خذ»فرماید:  حرفم نگاه کنید. امیرالمؤمنین می

، ما دیگر از منافق که باالتر نیستیم،  6«النفاق اهل من لو



حکمت را بگیر و لو اینکه منافق این »حضرت میگویند: 

توانم به شما  این مقدار می« حکمت را به تو بگوید.

کنم.  اطمینان بدهم که درنقل مطالب خیانت نمی

 گوید: می

 

ما زنده از آنیم که آسوده نباشیم           موجیم که 

 تآسودگی ما عدم ماس

 

ها را باال زد. امیرالمؤمنین  حاال امیرالمؤمنین آستین



یک طرف، حضرت خدیجه یک طرف، مسئلۀ حضرت 

داند، واقعًا حضرت خدیجه چه  خدیجه را کسی نمی

برد!  هایی کرده بود، اصاًل انسان بهتش می فداکاری

حضرت خدیجه چکار کرده بود که پیغمبر تا آخرین روز 

کرد،  خدیجه یاد می حیات خودش همیشه از حضرت

کرد؛ گوسفند ذبح می  دائمًا از حضرت خدیجه یاد می

داد ؛ پول به فقیر  صدقه می  کرد و برای حضرت خدیجه

داد، برای حضرت خدیجه. این مسائل را بقیه زنها هم  می

آمد اعتراض  شدند، عایشه می دیدند، و تحریک می می



گفت: شما چه  گفت: چرا؟ حضرت می کرد و می می

)حاال حضرت به اینها چه بگوید( در آن  فهمید؟! یم

تنه با من بود،  وقتی که همه شما من را تنها گذاشتید، یک

در آن وقتی که همه شما پشت به من کردید، تمام عمر و 

 7تمام اموال و تمام جان خودش را برای من گذاشت.

زدند به  از پشت دیوار سنگ می کرد؟ دانید چکار می می

شدند،  یک نفر، چهل نفر پشت دیوار جمع می پیغمبر، نه

انداختند، خدا قسمتتان  انداختند سنگ می )ریگ که نمی

کند شما بلند شوید بروید در رمی جمار یک خرده بروید 



آید،  خورد به سرتان خون می های بزرگ می جلوتر، سنگ

انداختند که اصال بعضی از آنها  های درشت می اینها سنگ

وقت حضرت خدیجه تک و تنها،  آنشاید متلف بود( 

چون امیرالمؤمنین نبودند و رفته بودند جایی برای کاری، 

آمد در مقابل پیغمبر ایستاد و تمام سنگها به حضرت 

کند؟! چه  خورد. کدام زنی این کار را می خدیجه می

چنین کاری انجام بدهد؟! کدام مردی  تواند هم کسی می

بکند؟ ما زحمت چنین فداکاری بتواند  است که هم

 خواهد به کسی برسانیم. درست نکنیم حاال خیر نمی



 

اعالن جانشینی و  دعوت پیامبر اقوام وعشیره خود را و

 خالفت امیرالمومنین

 

فرماید: برو و  پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السالم می

فرزندان عبدالمطلب را دعوت کن، بگو بیایند. حدود 

المطلب منزل پیغمبر دعوت چهل نفر از فرزندان عبد 

شوند؛ ماشاءاهلل هر کدام یک پهلوان، هر کدام برای  می

فرماید: برو  خودشان کسی، اعتباری، شخصیتی. بعد می



یک کتف گوسفند و یک ظرف شیر و قدری نان )یکی دو 

قرص نان، گرده نان( بخر. ]این مقدار[ برای چهل نفر! 

م یک مقداری از کند. پیغمبر اکر حضرت اینها را تهیه می

دارند و با دندانهای خودشان ریز  گوشت کتف را برمی

کنند )این چهل نفر  کنند و آن را در ظرف پخش می می

خورند؛  دیدند(. تمام این چهل نفر می هم داشتند می

فرماید: فقط جای دستهایشان از  امیرالمؤمنین می

 داشتند پیدا بود که کم شده است. جایی که غذا برمی همان

ابوجهل، آن دشمن سرسخت پیامبر و اسالم، تا این مسئله 



گوید: این عجب مرد ساحری است؛  بیند می را می

سحرکم و اهلل! این سحر کرد شما را بلند شوید برویم! 

 دانست. خب خبر داشت و مطلب ]پیغمبر[ را می

بعد از چند روز ، دوباره پیغمبر به امیرالمؤمنین دستور 

ا بگو[: بیایید پیغمبر کارتان دارد، اّما دهد ]که به آنه می

گوید، مگر بدتان  این بار قدری صبر کنید و ببینید چه می

آید بیایید و غذا بخورید؟! مگر شکمتان سیر نشد؟!  می

شما داد، نان و گوشت  گرسنه ماندید؟! غذای خوبی به

که به شما داد خوردید، شیر هم که داد خوردید، همه 



هر کدام از اینها یک گوسفند شما هم سیر شدید؛ 

خوردند، حاال نه یک گوسفند بزرگ ولی یک بزغاله  می

 خوردند یک کاسه هم رویش. را می

دوباره امیرالمؤمنین علیه السالم رفتند و این چهل نفر 

را دعوت کردند و آنها آمدند، همان مسئلۀ اول تکرار 

که: شد. پیغمبر برخواستند و رو کردند به آنها و فرمودند 

گذارم، شما با فکر  من مطلبی را با شما در میان می»

حال در کارهایم صادق   خودتان بسنجید. آیا من را تابه

نیافتید؟! آیا من امین نبودم؟! آیا خالفی از من دیدید؟! 



ای  من از طرف خداوند مبعوث شدم که شما را به جمله

 دعوت کنم، اگر آن جمله را بپذیرید بر تمام عرب و عجم

کنید، و آن ]جمله[، شهادت به  قیادت و والیت پیدا می

است؛ اگر این را پذیرفتید رستگار « ال اله اال اهلل»

شوید. حاال پذیرفتن این ]جمله[ یک طرف، کدام یک  می

از شما حاضر است که مرا در این مسیری که دارم کمک 

اّیکم یوازرنی علی ان یکون اخی و » کند و نصرت کند؟ 

؟ کیست این کار را رثی و خلیفتی من بعدیوصی و وا

انجام بدهد؟ هر کسی از شما در این راهی که دارم در 



اش این  گیرم من را کمک کند و یاری کند، نتیجه پیش می

است که برادر من و وصی بعد از من است، و وارث علوم 

 «من است، و خلیفۀ پس از من است.

ه السالم در اّما هیچ کس بلند نشد! امیرالمؤمنین علی

من از همۀ »فرمایند:  آن موقع ده سالش بود؛ خودشان می

تر بودم، از همه آنها الغرتر بودم و کسی به  آنها کوچک

شوند و عرض  حضرت بلند می« کرد. من اعتنایی نمی

یا رسول اهلل!  من حاضر هستم که با شما بیعت »کنند:  می

ضرت ح« کنم بر اینکه شما را کمک کنم در این مسیر.



یک بار دیگر حضرت تکرار « بنشین!»فرمایند:  می

خیزند و همین مطلب را تکرار  کند، امیرالمؤمنین برمی می

بدانید که این » فرماید:  کنند. برای بار سوم پیغمبر می می

 «علی، اخی و وارثی و وصّیی و خلیفتی علیکم من بعدی.

 این عبارت خیلی]دارای[ نکات است.

ظات اجتماعی را نمیکند ، کاری پیغمبر اصاًل مالح

فهمند، کار دارد  فهمند یا نمی ندارد به اینکه آنها االن می

چنین روزی این حرف را  به اینکه من االن در یک هم

کردند. به چهل نفر از بزرگان  بفهمم، لذا همه آنها مسخره 



ها آمدن و این حرف را زدن خیلی  و صاحب عشیره

 و»پیغمبر را مسخره کردند: مسخره است؛ لذا بلند شدند 

، بلند شدند و داشتند «ینبال ستهزئونی خرجونیقاموا 

رفتند در حالی که مسخره میکردند پیامبر را ، رو  می

کردند به ابوطالب گفتند که: این ]شخص[ تو را دعوت 

کنی، از این علی بخواهی  ات تبعّیت کند که از بچه می

ات را بر تو امیر  تبعیت کنی! إنَّه أمَّر ابَنک علیک، بچه

 8ات تبعیت کن!  گوید تو برو از بچه کرده و می

فهمیدند اّما پیغمبر به نفهمیدن  ها نمی واقعًا آن احمق



خواهد این مسئله را به گوش آن  آنها کاری ندارد می

نظور پیغمبر؛ و آن فهمد برساند، این است م کسی که می

 مطلب و مساله اینست که : 

امیرالمؤمنین در آن موقع ده ساله نبود بلکه 

امیرالمؤمنین در آن موقع صد ساله بود، هزار ساله بود، 

امیرالمؤمنین در آن موقع یک واقعّیت و یک حقیقت بود. 

خواهد برساند، حاال آنها  این مطلب را پیغمبر می

همند؛ خب مسّلم است که کسی خواهند بفهمند یا نف می

فهمد، مسخره کردند و گفتند: نگاه کن بعد از چهل  نمی



گوید بیا از این  سال که ما این ]شخص[ را دیدیم تازه می

فهمد؟ این  ]علی[ ده ساله متابعت بکنید! خب این چه می

 شود! شعور چیزی سرش نمی بی

 

جنایت طبری و محمد حسین هیکل در تحریف 

 قضیه انذار

 

طبری در تفسیر خودش این روایت را آمده و تحریف 

ذکر کرده، اّما  شخیتاررا در  «یبعد من یفتیخل»کرده؛ 



ایشان در تفسیر خود این قضیه را این گونه نقل کرده 

 یخأ کونی نأ یّٰعل یوازرنی کمیُّأ»است که پیغمبر فرمود 

علی ان یکون » در جای دیگری  هم گفته .« کذا و کذا و

 9«کذاکذا و 

آورد نظر دارد، از پیش  پیغمبر روی کلماتی که می 

آورد  زند، این عنوانی را که پیغمبر می خودش حرف نمی

رویش نظر دارد. به عنوان یک حقیقت این عنوان را 

خواهد صحبت کند، پیغمبر در  کند، پیغمبر نمی مطرح می

 خواهد بگوید : مقام خطابه نیست، پیغمبر می



یک :علی برادر من است، ؛ وصف دوم: وارث علم 

من است؛ وصف سوم: خلیفۀ من است بر شما پس از 

من؛ روی تک تک این عناوین پیغمبر اکرم نظر دارد، آن 

وقت این محّرفین با خیانت خود به تاریخ و به ملل و به 

آیند، حقایق تاریخی را  هایی که پس از خود می نسل

ین هیکل کتابی دارد به نام کنند. محمد حس تحریف می

، ایشان در  چاپ اول کتابش این روایت را محمد اتیح

طور که طبری نقل کرده ایشان هم آمده و نقل کرده  همان

 اتیح)من هم دارم(. در زمان حیاتش همین کتاب 



شود؛ )یک نویسندۀ حّر،  آید و تجدید طبع می می محمد

خود را أشرف کند و  آزاد، از مّلتی که ادعای حّریت می

داند(  عرب و سر سلسلۀ مکتب حّریت و آزادی می أقوام

 حیات محمدایشان در زمان حیات خودش که این کتاب 

را « خلیفتی من بعدی»آید و این  شود، می تجدید طبع می

 یاخ کونی ان یوازرنی کمیا»کند و به جای آن:  حذف می

را قرار میدهد. خب این کجای حّریت « کذا و کذا و

است؟! این کجای آزادی است؟! این خیانت نیست؟! 

مردم نیست؟! اگر شما  ِءاین تحریف نیست؟! این اغوا



به مرام و به مکتب خودتان ایمان و اعتقاد داشتید، چه 

پروایی داشتید از بازگو کردن حقایق؟! از بازگو کردن 

مسائل؟! تا انسان ریگی به کفشش نباشد چه پروایی دارد 

 ب بیان شود؟! چرا؟!از اینکه مطل

آوریم ما خیلی باید دقت  در عناوین و اوصافی که می

طور بیان کنیم که منطبق بر واقع باشد، از  کنیم ، همان

خودمان کم و زیاد نکنیم، در بازگو کردن مسائل و مطالب 

از خودمان اظهار رأی نکنیم، پیغمبر این عنوان را از 

خواهد  خودش میابتدای بعثت و از ابتدای رسالت عامه 



کنند  آیند جلوگیری می وقت می برای مردم بیان کند، آن

گذارند؛ ]یعنی[ تا زمانی ما تو را ای رسول اهلل قبول  نمی

داریم که با ریاست ما و با سیاست ما در تضاد نباشد، اگر 

کنیم، تا حدودی  هایت را حذف می در تضاد باشد حرف

ما برنخورد اگر مطالب تو را قبول داریم که به منافع 

 کنیم. بخورد ما حذف می

 

ازادی دین تشیع و عدم ترس از بیان  حریت و

 حقایق



 

تشّیع یک دین آزاد است . ترس از کسی ندارد،  

 نیازی به تمجید و تنقید بیجا از کسی ندارد.

کنند که : یکی از علما در یکی از  در تاریخ نقل می

روایت جعل شهرها شروع کرده بود برای خواّص قرآن 

کرد، برای خواص من درآری خودش داشت روایت  می

کرد، از سوره حمد شروع کرده بود به جعل  جعل می

روایت تا سوره الناس. یکی از علما به او برخورد کرد 

گفت: آخر این روایاتی که تو جعل کردی، من این 



خوانند  روایات را ندیدم. گفت: من دیدم مردم قرآن نمی

این وسیله مردم بیایند و قرآن بخوانند، گفتم شاید به 

متوجه خصوصیات و آثارش که بشوند بیایند قرآن 

 بخوانند.

خب این حرام است، این اغواِء مردم است، از بین  

بردن ارزشها و معیارهاست، این از پیِش خود یک مطلب 

 را مطرح کردن است، انسان چرا بخواهد تحریف بکند؟ 

بودم در یکی از این روزها که  یادم است امسال در تهران

شخصی توجه می کردیم  ما نشسته بودیم و به مطالب



دیدم ایشان یک مطلبی را از بنده نقل کردند؛ مطلب از 

 این قرار بود:

یک روز با حضرت آیت اهلل عالمه والد ادام اهلل ظّله 

ها( بحث  کردیم )پارسال بود همین موقع صحبت می

اینکه بسیار کتاب دقیقی  و یمثنوکشیده شد راجع به 

است، بسیار کتاب مهّمی است. من خدمت آقا عرض 

را خواندم یک معنای جدیدی  یمثنوکردم: من هر بار که 

از آن به ذهنم آمده، از  حکایات و اشعار او . ایشان رو 

 کردند به من و فرمودند:



پس این مطلب را هم از من بنویس، شنیدم از مرحوم 

د رضوان اهلل علیه که ایشان حاج سید هاشم حّدا

فرمودند که: شنیدم از مرحوم قاضی رضوان اهلل علیه  می

من هشت بار مثنوی را مطالعه کردم، و در هر مرتبه »که: 

 «یک معنایی به ذهن من آمد سوای معنای قبل.

این مطلب را ما به آن شخص عرض کرده بودیم،  

ود یا روز ایشان این مطلب را در باالی منبر )روز هشتم ب

هفتم( ظاهرًا فرمودند، منتهی اشتباه لفظی کردند 

وفرمودند: حضرت آقا. بعد دیدند که نه این مطلبی بود 



که من خدمتشان عرض کرده بودم فرمودند: حضرت 

آقای در مجلس! و منظورشان من بدبخت بیچاره بودم. 

مطلب تمام شد و به پایان رسید و تشریف آوردند پایین، 

وع شد؛ رو کردم به ایشان و عرض کردم آقا منبر ما شر

های شما، شما به من  من یک اشکالی دارم به صحبت

فرمودید حضرت آقا! من حضرت آقا نیستم! حضرت آقا 

نیستم! حضرت آقا یک نفر بیشتر نیست، این لقب مال 

اوست، چرا شما این لقب را به من نسبت دادید؟! من 

لومات و با یک االن در یک موقعیتی هستم با یک مع



دانم کی هستم و چی  خصوصیت خاّصی، خودم هم می

دانم کی  هستم، از شما هم بهتر خبر دارم، من خودم می

خواهم جانماز آب بکشم و نه هندوانه زیر  هستم، و نمی

 بغلم برود هر دو، خیلی رک و حّر و آزاد. 

 

عناوین برای افراد در غیر از درجه برخی بکار بردن 

گمراهی مردم  حراف در دین ونآنها موجب او مرتبه 

 میشود

 



نه حضرت آقا هستم نه بندگان آقا و امثال ذلک، 

نیازی به ثقة االسالم و حجت االسالم و آیت اهلل العظمی 

و بعد هم باالترش هم ندارم، من یک طلبه هستم. خیلی 

خواستی شما سر من احترام بگذاری: آقا سید محسن 

سید محسن گفتند، به صیغه  آقا گفت، بهتر است بگویی:

جمع بیاوری این دیگر خیلی عالی است، آقای سید 

محسن گفتند، فرمودند دیگر چیست؟! تا برسد به اینکه 

ها را ما  ایشان و حضرت آقا و فالن ... برو باال، این حرف

شود، این  نداریم. این القاب است که باعث اشتباه می



این القاب است که شود،  القاب است که باعث خلط می

زند؛ لقب حضرت آقا برای یک  آید انسان را گول می می

فرد خاص است نه برای من، برای من نیست، و ما باید 

هایمان مراقبت و مواظبت کنیم، اگر  خیلی در صحبت

گوییم فالنی فرمود، به بقیه هم بگوییم فرمود نه اینکه  می

ر نقل به یک شخص بگوییم: فرمودند فرمودند ، اما د

قول از بقیه بگوییم فالن آقا گفت؛ چرا؟! یا به همه 

بگوییم آقای فالن فرمودند یا بگوییم آقای فالن گفتند، ما 

کنیم؟! اینها مسائلی است که  دیگر چه فرقی می با هم



گویم و منظور من )خدمتتان  اتفاق افتاده، و من دارم می

خ است عرض کردم( از تاریخ پیغمبر، پیاده کردن آن تاری

 در راه و در روش خود؛ این منظور است.

من باب مثال آقا فرمودند: اگر شخصی عمامه 

گذارد به او بگویید میرزا و اسمش را هم بیاورید،  نمی

]فقط[ نگویید میرزا؛ میرزای فرض کنید که علی، میرزا 

علی با یک عنوانی با یک فامیلی. اگر عمامه بگذارد، 

یاورید، اّما اینکه بگویید شیخ ]بگویید[ شیخ و اسمش را ب

طوری گفت سّید  طوری گفت، شیخ چیه؟ سّید این این



جوری گفت؛ سّید مخصوص یک نفر است غلط  این

است، نظر آقا نیست، اگر شیخ مخصوص یک نفر باشد: 

طوری گفت، نظر آقا نیست، مطابق با نظر آقا  شیخ این

الن، نیست؛ اسم را باید بیاورید: آقا شیخ علی اصغر ف

اسم را باید ما بیاوریم. اینکه یک عنوان و یک لقب 

شود که افکار  کم موجب می مختص یک نفر بشود این کم

کم  توانیم جلویش را بگیریم . کم مشّوه بشود ، ما نمی

همین قضیه موجب انشعاب میشود، هر گروهی برای 

گوییم امام  خود کسی را و کلٌّ یذهب طریقا! اینکه ما می



الم، این لقب مخصوص ائمه علیهم السالم است علیه الس

جا بود، این عنوان  ترسیدیم خطر همین از همین خطر می

 امام برای امام معصوم است، برای امام معصوم است؛ 

دیدیم که از طرف بعثه اعالمیه  امسال در مکه ما می

کنند، مطالبی از پیغمبر اکرم در آن ساختمان  هم چاپ می

بر اکرم فرمودند در حج این کار را کنند، پیغم چاپ می

انجام بدهید، در طواف این کار را انجام بدهید، نظرتان 

طور باشد و امثال ذلک؛ بغلش فالن کس فرمودند که  این

این کار را انجام بدهید. با همان عنوان و با همان لحن؛ 



فرمایند! فهمیدید  زیرش امام سجاد علیه السالم این را می

رسد. زیر آن عنوان،  رسد؟ به اینجا می قضیه به کجا می

 آید پایین، چه کسی رود، امام سجاد می امام سجاد می

تواند این لقب را به خود اختصاص بدهد؟ آن کسی  می

که موقعیتش موقعیت امام معصوم علیه السالم باشد و 

تواند، و مسئولیت  خود دوازده امام، هیچ کس دیگر نمی

کند افراد  که احساس می یک فرد در این است که وقتی

کنند،  آیند و در دین انشعاب ایجاد می جاهل دارند می

کنند، متوجه مسئله بشود و یک تذکر  انحراف ایجاد می



توانم  کنم نمی بدهد. من که دارم این مطالب را بیان می

های من  خودم را بجای پیغمبر جا بزنم، صحبت

ر آن رود، د های بشرگونه است، در آن خطا می صحبت

رود، من معصوم  رود، در آن احتمال انحراف می گناه می

 نیستم!

صحبت چه شخصی مانند پیغمبر است؟ صحبت  

، کلمات البالغه نهجامیرالمؤمنین علیه السالم در 

توانیم بگوییم  سیدالشهدا علیه السالم، این را می

پیامبرگونه است، مثل پیغمبر است، کلمات امام سجاد 



پیامبرگونه است، کلمات امام باقر، امام علیه السالم 

صادق، موسی ابن جعفر، امام جواد، تمام اینها همه 

 پیامبرگونه است؛ ]اما[ بقیه، ابدًا!

اگر من مطلبی را بگویم و همان مطلب آنها باشد، این 

مال آنهاست، مثل اینکه من این مطالبی را که عرض 

قاجان االن به شما کنم بیایم اینها را به خودم ببندم، نه آ می

کنم، نگویید نگفت، هر مطلب  گویم اعالم هم می می

درست و واقعی که من به شما گفتم این را از آقا گرفتم، 

صاف و پوست کنده، ]اما[ هر چرت و پرتی گفتم برای 



شناسم، وقتی من خودم را  خودم بوده، من خودم را می

هم  شناسم چرا بیایم ]به خودم نسبت بدهم[ و نیاز می

دانم در چه موقعیتی هستم، وضعم  ندارم، من االن می

چگونه است، چرا کسی بیاید از من تعریف کند؟ چرا 

کسی بیاید از من تنقید کند؟ ما معمولی هستیم، مثل بقیه 

کنیم بلکه پایینتر هستیم، کجا مثل  هستیم هیچ فرقی نمی

بقیه هستیم؟! هر مطلب واقعی و حقیقی و صحیحی که 

من شنیدید و بعدًا هم خواهید شنید بدانید که من شما از 

این را از آقا گرفتم، هر چیزی که در آن خطا بود، اشتباه 



بود، انحراف بود این برای خودم است.  حسابم را با شما 

 تصفیه کردم.

همین قضیه مربوط به دیگران هم هست، اگر من یک 

مطلبی بگویم مطلب واقعی، آن برای پیغمبر است برای 

من نیست، آن برای امام است برای من نیست، اگر من 

یک قضیه جالبی نقل کردم، آن برای آن کسی است که در 

کتابها نوشته است به من چه مربوط است، خودم چه 

فهمیدم؟ خودم برداشتم چیست؟ خودم فکرم چیست؟ و 

خودم چه سیاست ، تدبیر و تدّبری داشتم و دارم؟ این 



 است مطلب.

شود یک عده گمراه  آید و باعث می ئل میلذا این مسا

دهند و اینها باید  تشخیص نمی شوند، یک عده راه را می

بدانند تا مادامی که افراد به مسائل حقیقی و واقعی پی 

نبردند مسئولیت بر عهده خودشان است، آدم حرفی را که 

زند باید درست بزند، امیرالمؤمنین علیه السالم  می

ْيَر ِفي الصَّْمِت َعِن اْلُحْكِم َكَما َأنَُّه َلا َخْيَر َلا َخ»فرماید:  می

؛ اگر در یک جایی انسان مطلبی را 10ِفي اْلَقْوِل ِباْلَجْهِل

بیند، نباید او را  بیند، حکمتی را می بیند، واقعیتی را می می



بپوشاند بلکه باید او را بیان کند و بگوید . آخر مگر با 

توانم او را  ن میارتباط دو روزه با یک شخص م

بشناسم؟! و هر چه از دهانم درآمد می توانم بیایم و 

بگویم ؟ و هیچ مسئولیتی در این مورد احساس نکنم؟ 

خیلی غلط است! تمام اینها را  باید جواب بدهند! آدم 

کند، پس احتیاط برای  داند تحمل می ]وقتی[ نمی

دانم، ندانستن  کجاست؟ آقا فالن قضیه چطور است؟ نمی

 دانم. شناسم، نمی دانم آقا، نمی که گناه نیست؛ نمی

ماه رمضان چند سال پیش من در یکی از شهرستانها 



کردم، روز هفتم تیر بود و من اصال متوجه نبودم،  تبلیغ می

کردیم. آقای  باالی منبر صحبت خودمان را داشتیم می

امام راتب مسجد دید که ما مطلب را به انتها داریم 

از این مسئله و جریاناتی که در آن روز واقع  رسانیم و می

شده حرفی نزدیم و چیزی نگفتیم؛ یک کاغذی نوشت و 

داد به دست شخصی ، او هم آمد باالی منبر و داد به 

مناسب »دست ما. ما نگاه کردیم دیدیم نوشته است: 

است در امروز به واسطه مناسبت با این تاریخ راجع به 

« فاق افتاده شما تذکری بدهید.مسائلی که در این روز ات



جریان آن هدمی که شده بود در آن ساختمان و هفتاد و 

چند نفر که گفتند هفتاد و دو نفر ولی هفتاد و پنج شش 

شاءاهلل همه را  نفر هم رسید، آنها از دنیا رفتند و خدا ان

ببخشد و بیامرزد و در بهشت و  جنات همه را اسکان 

 کنید.بدهد، مناسب است که صحبت 

شناسم، هیچ  من نگاه کردم دیدم کسی از اینها را نمی

شناسم چه بگویم؟ من آقای  کس، هیچ کس را من نمی

حال یک جلسه با او  شناسم، تابه  بهشتی را اصاًل نمی

نبودم و با او صحبتی نکردم، دورادور یک بار یک 



مالقات خیلی مختصری ؛ و افرادی که در اینجا کشته 

کس خبر ندارم، بیایم چه بگویم؟! بله  شدند من از هیچ

شناختم در آنها ؛ دکتر رضا پاک نژاد که من  دو نفر را می

از نزدیک با ایشان تماس داشتم و مراوده داشتیم و 

کردیم؛ یک سالی آمده بود در تهران، یکی دو  صحبت می

کردیم و  آمد در مسجد و ما با ایشان صحبت می سال می

لبته خیلی زیاد نه، و دورادور شناختم ایشان را، ا می

مطالبی راجع به ایشان هم شنیده بودم. ایشان شخصی 

بود که در تمام یزد به تقوا و به ایثار معروف بود، مطب 



جمعیت؛  شد از شد و غلغله می داشت و مطبش هم پر می

گرفت، و هر  داد می اوال از هر کسی هر مقداری که می

گرفت، اگر  ز او نمیآمد در آنجا پول نداشت ا کسی می

داد، اگر کمتر بود  باز کمتر بود پول دوایش را هم می

داد،  هایی که آن روز در مطب درآورده بود به او می پول

آمد بیرون هیچ در  گویند معمواًل شبها که از مطب می می

جیبش نبود، معموال چیزی در جیبش نبود. این  روش 

 ایشان بود.

، حاال چه خبر است! )ما بیا و ببین حاال چه خبر است



دردمان این است که با همه رفیق باشیم، شوخی کنیم . 

بله،  یک روز ما صحبت کردیم و خالصه بعضی از این 

دوستان و رفقا مثل اینکه خیلی خوشایندشان نبوده از 

همین جوجه دکترها و اینها، گفتنم آقا چرا اعتراض 

گویم،  رم میکنید؟! من سالی دوازده ماه از خودمان دا می

گویم یک روز  ها، از آخوندها، از علما دارم می از طلبه

شما نتوانستید تحمل کنید؟! من در این چند روز چقدر 

توانید تحمل کنید؟!  از این علما گفتم، یک روزش را نمی

طوری هستید،  گویم شما این چیزی نیست، من که نمی



ن برای نه( کم کمش را به شما بگویم: یکی از این آشنایا

گفت: من در بیمارستان بودم،  کرد و می خود من نقل می

مریِض یک دکتری را آوردند در آنجا که دکتر عملش 

کند، وقتی بردند در اتاق عمل، این مریض مرد، راحت 

شد از دست دکتر، قبل از اینکه او با چاقو بکشد خود 

عزرائیل آمد جانش را گرفت. آن وقت برای اینکه این 

رود عمل  جراحی را بگیرد، مرده را میشخص پول 

رود عمل  کند که پول جراحی را بگیرد، مرده را می می

آورد. این را یک شخصی که  کند و آپاندیسش رادرمی می



خودش ناظر بود برای من ]نقل کرد[. یک شخص 

 طوری، دیگر بماند!  طوری و یکی هم این آن

چنین آدمی بود، خب وقتی که او را  ایشان هم

شناسم چکار باید بکنم؟  شناسم، خصوصیات او را می می

خب باید بگویم به مردم، وظیفۀ من است که بگویم، باید 

بگویم آقاجان در میان اینها این افراد هم هستند. من در 

آن مجلس از دو نفر تعریف کردم یکی از دکتر سید رضا 

نژاد بود که کتابهای اولین دانشگاه و آخرین پیامبرش  پاک

برای آقا فرستاد، دوم از مرحوم سید فخرالدین رحیمی  را



بود که ایشان موقعیت خیلی ممتازی داشت در خرم آباد 

شناختیم و  و لرستان و آن اطراف، که ما ایشان را هم می

شناختند، شخص خیلی خوبی  رفقای اقدم ما ایشان را می

بود، متهجدی بود، کارش برای خدا بود، در همان حیطه 

آمد؛  خودش، درهمان مقداری که ازش برمیو وسعت 

شخص منظم و منزهی بود. من گفتم من کس دیگر را 

شناسم، بله یک جمله من در آنجا گفتم، گفتم  نمی

زحمات مرحوم بهشتی برای تدوین این قانون اساسی بر 

نیست؛ همین، دیگر چه بگویم؟  کسی مخفی و پوشیده



 هیچی.

د آنجا نشست ای آم آمدیم پایین منبر، یک جوجه

)گفتند برای یک جایی است( گفت: آقا شما حق مطلب 

را ادا نکردید. گفتم: آقا راجع به چه موضوعی؟ گفت: 

راجع به این شخص و فالن و القاب و... . گفتم آقا شما 

بروید ادا کنید، این منبر و این هم بلندگو، بنده هم 

را دهم شما بروید ادا کنید، من آنچه  نشینم گوش می می

خواهید؟! بنده  دانم بیایم بگویم؟! این را از من می که نمی

خواهید  توانید بفرمایید، عمامه می اهلش نیستم، شما می



بگذارم سرتان بروید آن باال، دو ساعت صحبت کنید سه 

ساعت صحبت کنید کسی هم  جلویتان را نمیگیرد، بعد 

ه، گفتم وانگهی من ادا نکردم الحمداهلل این همه روزنام

مجله، رادیو و مسائل هستند آقا دیگر جایی به ما 

 کنند. رسد، آنها حق را ادا می نمی

توانم بیایم و بیان کنم .  دانم نمی من چیزی را که نمی

توانم! چرا انسان بیاید یک حرفی را بزند که در روز  نمی

قیامت خدا بیاید جلویش را بگیرد بگوید : آقا مگر تو 

ی یا نه؟! آدم باید آزاد باشد، تا کی دانستی؟ خبر داشت می



طور کورکورانه، انسان باید آزاد  ما تقلید کنیم و همین

باشد، باید دنبال حقیقت برود، در هر زمانی و درهر 

 موقعیتی.

تقلید کردن و براساس گذشته و براساس هوا رفتن، تا 

وقت در آخر  گذارد، آن آخر عمر انسان را مقلد باقی می

بیند دستش خالی  رود و می رد از دنیا میعمر انسان دا

است؛ کار ما نرسد به آن جایی که بیاییم در آخرین 

روزهای حیات بگوییم ای داد بیداد تا به حال اشتباه 

کردیم؛ وقتی که ما در جلوی خود چراغ داریم و آن  می



طرف  چراغ، راه را برای ما نشان داده دیگر ما که نباید این

 طرف برویم: و آن

نام احمد جمله نام انبیاست        چون که صد                   

 11آمد نود هم پیش ماست

 

خواستم بگویم ماندیم  تقریبا در ثلث مطالبی که می

 دیگر باشد برای بعد.
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