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 مقصود آفرینش

 نیاز  بی بنام خداوند یکتا و
و ، لذا آفریدگار دانا که در این کائنات آفریده شد است انسان بهترین موجودي است

�َ�ٰنَ ٱلََقۡد َخلَۡقَنا ﴿ فرماید: می توانا در این باره ۡحَسِن َ�ۡقوِ�ٖ�  ۡ�ِ
َ
  .]٤[التني:  ﴾٤ِ�ٓ أ

 .»آفریدیم قوام نیکوترین در را انسان یقین به«
 نائل آمده استمقام و منزلت از سوي پروردگار ترین  و چون بهترین موجود است به واال

ۡمَنا بَِ�ٓ َءاَدمَ ﴿  .»داشتیم گرامى را آدم فرزندان راستى به و« .]٧٠اإلرساء: [ ﴾۞َولََقۡد َكرَّ
تمام آنچه در این کائنات وجود دارد براي خدمت و آسایش او آفریده و رام  ،بنابر این

 .گردیده است
 ابرو باد و مه و خورشید و فلـک درکارنـد  

 

 تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري 
 

 همــه از بهــر تــو سرگشــته و فرمــانبردار    
 

 کـه تـو فرمـان نبـري     شرط انصـاف نباشـد   
 

 .هدف نبوده است بی پس خداوند متعال که اینهمه انسان را تکریم فرموده عبث و 
 در نظر داشته پرستش وي بوده استش انسان نیین هدفی که خداوند از آفرتر بزرگ

نَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ  براى جز را انس و جنّ و« .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوِن  ۡ�ِ
 .»ام نیافریده کنند بندگى مرا آنکه

پس خداوند از آفرینش تمام این کائنات و همه موجوداتی که در درون یا ماوراي این 
 کائنات است یک هدف داشته و آن پرستش اوست.

 دعا چیست؟
نی با گردن عیدر دعا  حدعا چیست؟ خواندن طلب کردن، خواهش کردن، ندا کردن الحا

، دعا روي خواستن ، با اصرار و تملق و برش چیزي خواستنینیاو کجی خواستن، با کرنش 
، که انسان مؤمن عجز و یعنی حاجت خود را از خدا خواستن ،یک اصطالح شرعی است
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، خواهد مستقیما از او بخواهد می ه، هر چا به بارگاه پروردگارش اظهار کندناتوانی خودش ر
مت قادر و توانا بارگاه خداوند دعاي مضطر و بیچاره و ناتوان ببارگاه ذات با عظدعاي بنده ب

هر چه سن و سال و زور و تواناي اش  انسان این کودك ناتوان در تمام مراحل زندگی  ،است
زندة، گی است که از هیچ خطري محفوظ نیست، باد، باران، بدست آورد مانند عنکبوت

، پس بدون کمک از دعا کاري براي انسان آسیب پذیر استدر برابر همه چیز   ،رهگذر
 ……مشکل است بنابر این 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

ْ ٱ﴿ خودش عمل است عبادت است ،شکر  آل اى« .]١٣سبأ: [ ﴾ُشۡكٗر�ۚ  دَ ۥَءاَل َداوُ  ۡ�َملُٓوا
دهید که  نزبان کافى نیست عمل کنید و با عمل نشا تنها با ،»باشید سپاسگزار عمل در داود،

ز خداوند اینجا امیرالمؤمنین ا ،کنید یهستید نشان دهیدکه از او تشکر م شما ممنون خدا
طلب  ،را عنایت فرمایدکند که به او توفیق شکر کردن و عمل کردن  یخواهد طلب م یم

ى یعن »خواهم که ذکر خودت را به من الهام کنى یو از توم« »ِذْكَركَ  تُلِْهَم� َواَنْ «دیگر چه؟ 
م دان نمی زبانم به تو در اختیارم نیست اینکه من از خودم چیزى ندارم حتى حرکت دادن

ام  هنمایىخودت را ،ت را خودت به من بیاموزذکر ،به من فرما کنم پس توتو را  چگونه ذکر
 ،م از معبودمان بخواهیمیپس شکر کردن را هم باید از خدا بخواه ،کن که چگونه ذکر کنم

فیق ین حرکت براى ما دشوار است پس خدا از این هم به ما توتر کوچکاگر نباشد او  توفیق
مگر  ،فرمائی شکر گذار توئیم ممنون و سپاسگذار توئیم یشکر کردن و ذکر کردن عنایت م

مگر ممکن است که نفس  ،مرگ غیر از این است که نفسى که باال آمده نگذارى پائین رود
این  ،این است توحید و خدا پرستى و این است اسالم ناب ،ودبدون اجازه و حکم تو پائین ر

مَّ «ایم  اهل بیت نه آنکه ما بافته است مذهب أَلُكَ  إِينِّ  اللَّهُ الَ  أَسْ ؤَ عٍ  سُ اضِ لِّلٍ  خَ تَذَ عٍ  مُ اشِ  »خَ

 ،دیایاز این کلمات چه م .»هم خواستن یک عاجز و خوار فروتنخوا یتوم زپرودگارا من ا«
یستم به اگر ن ،اضع در برابر معبود حق خدا همه ما عاجز و خوار فروتنیموتحید و اخالص و وت
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مان و از  هاي را از شر نفس عظمت خود عنایت بفرما و ما رما عجز و فروتنى در براب
یم ببنیم امیر المؤمنین چه سؤالى دان نمی سؤال چیست.؟ ،شرشیاطین انس و جن نجات بده

نْ «فرماید:  یر المؤمنین مامی ،داردکه همه همان را بخواهیم
َ
!  خدایا! پروردگارا »�َُساِ�َِ�  أ

خواهم که از سر تقصیرات من در  یتو از توم رنده عاجز و خوار و فروتن در برابمانند یک ب
رحم و شفقت و  درخطاهاى مرا درگذرکنى مرا مو ،اشتباهات مرا نادیده بگیرى ،گذرى

را مورد  کرم فرما لطف کن و ما ،خدایا به ما نیز رحم فرما ،محبت و لطف خودت قرار دهى

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

انِعاً   ،راضى و قانع بگرداناى  فرموده و مقدراى  نوشته مرا به قسمت و تقدیرى که برایم »قَ

خواهدکه به  میلذا از خداوند  ،ى ایمان استها بخش ینتر مهم ایمان به قضاء و قدر یکى از
چگونه ایمانى؟ ایمانى که قضاء و قدر را کامال  ،او توفیق داشتن چنین ایمانى را عنایت فرماید

 ،دلُ جان بپذیرم با ،برایم شرین جلوه دهد هر سخنى روزگار را که خداوند برایم مقدر فرمود
و مشکالت شکایت  از سختى و دشوارى و فقر ،شکایت نکنم از عصر و زمانه شکایت نکنم

حضار داشته تبه هر حالتى راضى و قانع باشم کم یا زیاد شکر خدا را بکنم همواره اس ،نکنم

يعِ  َوِ� « ،دش پدید نیامده از طرف خداوند استوباشم که این حالت خ ْحَوالِ  مَجِ
َ ْ
 »ُمتََواِضعاً  األ

پیشگاه تو فروتن باشم متواضع  که در ،خواهم که مرا در هر حال متواضع بگردانى یاز تو م و
غلفت و  ،نیازى یاستغناء و ب ،غرور و خود خواهى ،عاجز و گردن شکسته باشم ،باشم

باشم فروتن باشم عاجز باشم  در هر حال به یاد تو هماخو یم ،سردرگمى به من نزدیک نشود
 ،یش تو اظهار عجز و فروتنى کنمنورزم بلکه پ رکند غرو یتداعى غرور محالتى که حتى در 

 َمِن  ُسؤاَل «خواهى؟  یچگونه م ،خواهم یپروردگارا! همچنین از تو م »َواَْسئَلَُك  اَللُّهمَّ «
ْت  ناتوان است به  حد بى بشدت فقیر است ،کسى که بسیار محتاج است ستناخو »فاَ�تُهُ  اْشتَدَّ
دستش از همه جا کوتاه  ،از هیچ طرفى امید کمک و یارى ندارد ،رداند یدسترس هیچ جا

دآئِدِ  ِعنْدَ  بَِك  َواَنَْزَل « ،امیدش از هرطرف قطع شده است ،است طلب و خواستن  »حاَجتَهُ  الشَّ
کند  یبشدت به تو احساس نیاز م ،و اندوه به تو بسیار محتاج است کسى که هنگام مصیبت
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قبال هم از جایى  ،ردش کرده حاجت و نیازش بسیار استسختى و دشوارى و مصیبت خو
است همه  گرفته همه کس از او بریده گرا در چن امید نداشت اما اینک که بال و مصیبت او

قت چنین توانیم به تو کمکى کنیم در چنین حالتى در و ینم گویند ما یناچار و ناتوانند همه م
خواهم کمکم کنى کسى به  یتو م ازام  آورده مصیبتى خواب حاجت و نیاز خودم را پیش تو

خدایا  »َرْ�بَتُهُ  ِعنَْدكَ  ِ�يَما َوَ�ُظمَ « ،کند خدایا کمکم کن یکسى کمکم نم،رسد یدادم نم
اختیار دارى بسیار  رم و حاجت و نیاز من به آنچه تو دآنچه در خزائن تو است بسیار نیاز مند

من  ،توستهاى  یگرى نیست فقط به داشتهمه به جاى دهرغبت و میل من  ،شدید شده است
 ،شان را پیش این و آن ببرند حاجت و نیازي چشم به این و آن بدوزند و از کسانى نیستم که

همه  ،تویند يهمه گداى در ،همه از تو خواهند ،دانم که همه محتاج در گاه تویند یمن م
 گداى دیگرى بروم اگرمن چقدر بیچاره و بدبختم اگر پیش  ،کنند یکشکول پیش تو کج م

پس چرا از کسى نخواهم که همه چیز را در  ،جز گداى ندارم که هیچکس ندارداى  چاره
گداهاى زنده هنوز شاید بتوانند  ،گداهایى که ظاهرا گداى نیستند هم گدایند ،اختیار دارد

و  روند یحال کسانى که پیش گداهاى مرده م کنم به یده را بفریبند اما خدا من تعجب مع
از  ،کرد یاش بیش تو گدایى م خواهند که در زندگى یاجت و نیاز خودشان را از گدایى مح

دوست تو را  همها  آن را دوست داشتى بعضى ازها  آن گرفت شاید تو بعضى از یخزائن م
حاجت دراز  داشتند اما امروز تو راضى هستى که ماپیش گدایان مرده برویم و دست نیاز و

 که تشخیصاند  ا چشمان ما کور است عقل و درك ما را طلسم کردهخدایا گوی ؟کنیم

ْ إِنَّ ﴿ دهیم خزانه کجاست نمى َ ٱقَالُٓوا ۡغنِيَآُءۘ  �َّ
َ
 )یهود(« .]١٨١آل عمران: [ ﴾فَقِ�ٞ َوَ�ُۡن أ

ۚ ﴿ .»ما دارائیم خدا فقیر و :گفتند یم  .]٦٤املائدة: [ ﴾بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف �ََشآُء

ٍء إِ�َّ  �ن﴿ .»کند مى انفاق بخواهد که گونه هر است گشاده او دست دو بلکه« ّمِن َ�ۡ
ُِ�ُ  ۥِعنَدنَا َخَزآ�ُِنهُ  ۡعلُو�ٖ  ۥٓ َوَما ُ�َ�ّ  آنکه مگر نیست چیز هیچ و« .]٢١احلجر: [ ﴾٢١إِ�َّ بَِقَدرٖ مَّ

۞َولَۡو �ََسَط ﴿ .»آوریم نمى فرود معین اى اندازه به جز را آن و. ماست نزد به هایش گنجینه
ُ ٱ ِ  لّرِۡزَق ٱ �َّ ْ ِ�  ۦلِعَِبادِه �ِض ٱَ�ََغۡوا

َ
�ۡ  ۚ ا �ََشآُء ُِل بَِقَدرٖ مَّ  اگر و« .]٢٧الشور: [ ﴾َوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ
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 به ولى. کردند مى تباهى زمین در یقین به گرداند، مى فراخ بندگانش براى را روزى خداوند
  .»دفرست مى فرو بخواهد آنچه اندازه

باران هر مشکل و نیازى که ما داشته  ،فرزند ،شفاء و سالمتى ،است پس خزائن خدا پر
ن و اولیاء اهللا در است اینکه چرا مزاحم پیامبران و اماما باشیم خزائن خداوند از آن پر

ترجمه قرآن کریم را شى است که بهتر است چند بار دعاى کمیل و سشویم پر یم هایشان قبر
اندن و عمل خدا توفیق خو ،ن پاسخ جستجو کنیمبخوانیم و آنگاه براى این پرسش و امثال آ

 دست ما کوران باطنى را خود بگیر و به راه راست راهنمایى فرما. کردن عنایت بفرما و

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

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

 و غالب قهرت است آشکار فرمانت و امر و پنهان کارها در تدبیرت و مکر است بلند بسى
 .»نیست ممکن تو حکومت تحت از گریز و است نافذ نیرویت و قدرت

ذکر چند  گردد و با ییگر به صفات و قدرت پروردگار برماینجا امیرالمؤمنین بارى د

ِفَراُر ِمْن «: فرماید یاز قدرت او تعالى در پایان مهایى  صفت و نمونه
ْ
َوَال ُ�ْمِ�ُن ال

 توان فرار کرد. به کجا باید رفت همه جا دائره ینم ! از حکومت توپروردگار »ُحُكوَمتَِك 

نِّ ٱ َ�َٰمۡعَ�َ ﴿ حکومت تو گسترانیده شده �ِس ٱوَ  ۡ�ِ ۡ�َطارِ  ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱإِِن  ۡ�ِ
َ
ْ مِۡن أ ن تَنُفُذوا

َ
أ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ْۚ ٱفَ  ۡ�  و جنّ گروه اى« .]٣٣الرمحن: [ ﴾٣٣َ� تَنُفُذوَن إِ�َّ �ُِسۡلَ�ٰٖن  نُفُذوا

 توانى به جز. بگذرید پس بگذرید، زمین و ها آسمان هاى کناره از توانید مى اگر انس،
خداوند اختیار داده است تحدى کرده است جن و  .»بگذرید توانید نمى ها] آن از شگرف[

 ،توانند مى توانند از حکومت او فرار کنند اما مگر یا آزاده گذاشته است که اگر مانس ر

ۡ�َن ﴿ است هیچ مفر و جاى فرارى نیست طبیعى
َ
راه فرارى  ،نیست ]١٠القيامة: [ ﴾١٠ لَۡمَفرُّ ٱ�

ٓواْ إَِ� ﴿ ارد جز یک راهوجود ند ِۖ ٱفَفِرُّ پش  ،»فرار کنید نداوبسوى خد« .]٥٠الذاريات: [ ﴾�َّ
از صفات و قدرت او هایى  ونهآنگاه پس از ذکر نم ،خود او بروید این تنها راه نجات است
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مَّ «نشین  مجددا باکلمه دلی تعال  ها گناه و مجددا بیاد آمرزش خطا وکند  یآغاز م »اللَّهُ

شما گناه و تقصیر ندارد اما هیچ کسى نیست که پیش خدا و  افتدگرچه پیش من و یم

ِجدُ  الَ « :فرماید یلذا م ،مالمت نباشداش  معبودش و محسن حقیقى
َ
نُوِ�  أ  !اپرودگار« »اَغفِراً  ذِلُ

ش او بروم و از او بخواهم کسى را سراغ ندارم که پی ،»یابم ینماى  آمرزنده من براى گناهانم

 »را پنهان کندهایم  که بتواند زشتىرا نه کسى  و« »َوَال ِلَقبَائيِِح َساتِراً «گناهانم را بیامرزد 

ًال َ�ْ�َكَ  َوَال ليَِشْ « ََسِن ُمبَدِّ
ْ
َقبِيِح بِاحل

ْ
که بتواند چیزى از را کسى نه و  »ٍء ِمْن َ�َمِ�َ ال

نجا کنیم که امیر المؤمنین در ای مى پس مالحظه )،تو جز را به خوبى تبدیل کندهایم  تىزش
 و بخشنده گناه جز ،کند انسان گناه دارد یآورد و تاکید م یمجددا به گناه و آمرزش روى م

با سفارش و شفاعت و واسطه وسیله گناهانش  تواند یخود خداوند کسى نیست هیچ کسى نم
زشت و قبیح هیچ راه  خشایش گناهان و براى سرپوش گذاشتن برکارهاىرا پاك کند براى ب

پیامبر اند  حیت نیستیم که مدعىیدین تحریف شده مس ما در ،ه وجود نداردبدیگرى جز تو
در اسالم براى  ،خودش را کشتها  آن براى آمرزش گناهان لو العزم حضرت عسیى وأ

یعنى  ،قبائح فقط راه توبه باز است و بسو ها  زشتى آمرزش گناهان و سرپوش گذاشتن بر
م و یاز مهم دیگرى که ما در اسالم دارفقط کار خداست یک امتی ،بخشیدن و آمرزیدن

خداوند لطف و احسان خودش را برما فزونى بخشیده این است که چنانکه امیر المؤمنین در 
 آمرزد که یگناهانش را مکند نه تنها خداوند صادقانه توبه اى  بنده اینجا اشاره کردند وقتى

طیکه توبه نویسد بشر یدى صدقه مدزیعنى به جاى  ،کند یگناهایش را نیز به نیکى تبدیل م

ُل ﴿ صادقانه و راست باشد ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�بَّدِ
ُ
ُ ٱفَأ  اینانند پس« .]٧٠الفرقان: [ ﴾اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت�  َٔ َسّ�ِ  �َّ

 .»کند مى تبدیل ها نیکی به را یشانها بدي خداوند که
ده و به سرپوش گذارن بخشنده و آمرزنده و :فرمایند که یپس امیر المؤمنین در اینجا م

هیچ کس دیگرى چنین  ،ت کننده فقط خداوند است و بساصطالح آبروى ما را حفاظ
دانید که یک یک هفته گناه  یمچنین در دین تحریف شده مسیحیت مه .اختیارى ندارد

 ،رود تا اینکه او گناهانش را بیامرزد یگیرد و پیش پاپ م یاى م پلهکند آخر هفته پول و  یم
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بخشیدن گناه را  یارختقدرت و ا در اسالم چنین وکالتى به هیچکس داده نشده حتى پیامبر 
ن است که آمثل  ،نواهى خداوند عنى نافرمانى و سرپیچى از اوامر ویچون گناه  ،ندارد

رال نژبازى از دستور یک  کنم) سر ییح عرض مثال پاك است براى توضم ز(خداوند ا
او که کاره اى  ،من غلط کردم اشتباه کردم :بیاید و بگوید دیگريسرپیچى کند آنگاه پیش 

 .،که ببخشد یا نبخشد درنیست و اختیار ندا
درپایان این خواسته امیر المؤمنین چند تمجید دیگر از ذات باعظمت پروردگار بعمل 

نیست بال اى  آمرزنده از تو بخشنده اى نیستخدایا غیر  »َ�ْ�َكَ « :فرماید یى متقآورد و یم

نَْت ُسبَْحانََك َوحِبَْمِدكَ «: فرماید یفاصله م
َ
َ إِالَّ أ

َ
ُت  َ�ْفيِس  ، َظلَْمُت َال إِهل

ْ
أ َرَّ  وََسَكنُْت   جِبَْهِ�  َوجتَ

 
َ

َ  َوَمنَِّك  يِل  ِذْكِركَ  قَِديمِ  إِىل تَهُ  قَِبيٍح  ِمنْ  َ�مْ  َمْوَالَي  اللَُّهمَّ   يلَعَ َالَءِ  ِمنَ  فَاِدٍح  ِمنْ  َوَ�مْ   َسرَتْ  ابلْ
قَلْتَهُ 

َ
َملْتَهُ ( أ

َ
يٍل  َ�نَاءٍ  ِمنْ  َوَ�مْ  َدَ�ْعتَهُ  َمْكُروهٍ  ِمنْ  َوَ�مْ   َوَ�يْتَهُ  ِعثَارٍ  ِمنْ  َوَ�مْ ) أ ْهالً  لَْسُت  مَجِ

َ
ُ  أ

َ
 هل

تَهُ    بََاليِئ  َ�ُظمَ  اللَُّهمَّ   �رََشْ
َ
َْت ( َوقرَُصَْت  َحايِل  ُسوءُ  يب فَْرَط َوأ ْ�َمايِل  يب )قرَصَّ

َ
ْغَاليِل  يب َوَ�َعَدْت   أ

َ
 أ

َمِ�  ُ�ْعدُ  َ�ْفيِع  َ�نْ  وََحبََسِ� 
َ
ْ�يَا وََخَدَ�تِْ�  )آَمايِل ( أ نَايَِتَها َوَ�ْفيِس  بُِغُرورَِها ادلُّ يَانَِتَها( جِبِ ) خِبِ

لَُك  َسيِِّدي يَا  َوِمَطايِل 
َ
ْسأ

َ
تَِك  فَأ نْ  بِِعزَّ

َ
 َ�ْفَضْحِ�  َوالَ   َوفَِعايِل  َ�َمِ�  ُسوءُ  ُداَعيِئ  َ�نَْك  َ�ُْجَب  الَ  أ

لَْعَت  َما خِبَيِفِّ  ُعُقوَ�ةِ  ُ�َعاِجلِْ�  َوالَ  رِسِّي ِمنْ  َعلَيْهِ  اطَّ
ْ
 ُسوءِ  ِمنْ   َخلََوايِت  يِف  َعِملْتُهُ  َما ىلَعَ  بِال

ةِ  وََجَهاليَِت  ِطيَ�ْفِر� وََدَوامِ  َو�َِساَءيِت  فِْعِ�  زیرا که معبودى جز تو نیست  .»َوَ�ْفليَِت  َشَهَوايِت  َوَ�رْثَ
من به نفس خودم ظلم کردم و به سبب جهل خودم  ،گویم مىتو را  حمد و ثناى تو پاکى

اینکه تو همواره مرا بیاد  نسبت به مقام واال و با عظمت تو جرأت و جسارت کردم و با
پروردگار من موالى من  ام، فراموش کردهتو را  مناى  کرده احسان اى و به من منت و داشته

مَّ « الَيَ  اللَّهُ وْ چقدر  را دفع کردى و ها مصیبت از مشکالت واى  پوشانده مراها  چقدر زشتى »مَ

سؤال چیست این مقدمه براى  ،ستایش و تجلیل که من مستحق آن نبودم از من نشر کردى
شده  و حالم به شدت بد ،کند چیست؟ پروردگارم دشوارى و مصیبت برمن سنگینى مى

ام مرا از نفع و  امیدهاى طوالنى ،و عمل اندکى دارم گناهانم پایم را به زنجیر بسته است ،است
 ، وداده است جنایات خودش فریب سم بانفمرا با غرور خودش و  دنیا و ،فایده بازداشته است
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 ،دارد من دعایم را از تو بازهاى  که نگذارى بد اعمالى ندبه عزت تو سوگتو را  من! اى سرور
ل زشتى که در تنهایى به و بخاطر اعما ،و مرا با آنچه مخفیانه بر آن مطلع شدى رسوایم مکن

ام و غفلت  دهرانى ادامه دا ام و به ظلم و جهالت و افراط در شهوت کرده و بدام  زده آن دست
 .ام زود عذابم مکن ورزیده

امیر المؤمنین همچنان پیرامون مالمت نفس خوف از گناه و طلب  ائیدمفر یم مالحظه 
 برز عدم قبولیت دعا و ترس از گرفت آمرزش و پیشمانى از غفلت و غرور دنیا و خوف ا

 این حالت با ،کند یم و نیاز زراز عذاب و غیره پروردگارش را ا رس اوت تنهایى و ،گناهان
رساند از  یوم بودن این بندگان پاك خدا را ماینکه از یک سو افسانه بودن عصمت و معص

قه و محبت و ایمان و امید و وابستگى و نیاز مندى و عاجزى کمال عشق و عالدیگرى  يسو
بنابراین مکررا عرض  ،رساند یبزرگ و مهربان شان م و همدمى و آنان را با پروردگار

ندگى هزار بار باین اوج  کنم که این حالت و این کیفیت و این عاجزى و این راز و نیاز و یم
که خیال پردازى یکاش کسان ،بیشترى دارد تارزش و اهمیاى  افسانه ت خیالى واز آن عصم

دارند که هیچ  یمنزل ئمه ما مقام وأ(( :فرمایند یکنند و باآب و تاب م یو افسانه سرایى م
سر سپرده گان  کاش این صوفیان جاهل و .رسد)) ب و هیچ پیامبر مرسل به آن نمىفرشته مقر

شدند  یبن عربى اندکى باروح قرآن آشنا ما کالمفلسفه و عرفان دروغین بجاى شرح نصوص 
شى اشناختند تا اینکه به عوض اینگونه افسانه تر یاسالم خالص را مو اسالم ناب  آن بجاى و

توانستند مقام واالى آن بزرگوران را  یم ،افراط در بندگان نیک خدالو و و خیالپردازى و غ
ده نام آنان را بیش نه اینکه باشعارهاى توخالى و نقاشى ش ،بشناسند و حق آنان را ادا گردانند

ر و متعال که در یرد کنند و صفات خدایى را به آنان نثار کنند و از خداى قدواز نام خدا 
اسالم خالص همه کاره اوست خدایى بسازند که همچون خداى مسیحیت کارها و مسئولیت 

به على و خاندانش سپرده و خودش بدون صفات و بدون کماالت و  )نعوذ باهللا(هایش را 
در اذهان باقى مانده که چندان نیازى که به  گىنرره کائنات فقط یک خیالى کهنه و بدون ادا

و امامزاده کارهاى او را انجام یست چون آنقدر وسیله و واسطه و شفیع و دالل و امام او ن



 13  شرح کوتاهی بر دعاي کمیل

چقدر  ،چقدر صبورى ،خدایا! چقدر بردبارى اند، دهند که جایى براى او خالى نگذاشتهیم
واقعا که تو خدایى و شایسته هر  ،کنى یف سازان و همتاتراشان هم مدارا محتى باین حری

کم ظرف وکم صبر  )وذ باهللاعن(اگر قرار بود که تو هم مانند ما  ،یىمدح و ستایش فقط تو
حریف سازى و  و ،اینکه اعالن خطر کردى با ،بودى این جهان را بارها خاك کرده بودى یم

تر و زیبابر و  تر و عمیق ات همچنان گسترده کوهش کردى اما بردبارىرا بشدت ن یهمتا تراش

َ�َٰ�ُٰت ٱ تََ�ادُ ﴿ ،مشود یم تر قشنگ ۡرَن ِمۡنُه َوتَنَشقُّ  لسَّ �ُض ٱَ�َتَفطَّ
َ
َباُل ٱَوَ�ِرُّ  ۡ� ا  ۡ�ِ ن ٩٠َهدًّ

َ
 أ

ا  از آن سخن پاره پاره شوند  ها آسمان نزدیک است« .]٩١-٩٠مريم: [ ﴾٩١َدَعۡواْ لِلرَّ� َوَ�ٗ
[خداوند] رحمان ] که براى  [از آن روى. درهم شکسته فرو ریزند ها کوه و زمین بشکافد و

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك ﴿ حتى پیامبرت را تهدید کردى .»فرزندى مدعى شدند َ�ۡ
َ
لَ�ِۡن أ

 نابود عملکردت گمان بى آورى، شرك اگر« .]٦٥الزمر: [ ﴾٦٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن 
تو را  که دارد اختیارابینند  یامام آشکارا همه دنیا م .»شوى زیانکاران از یقین به و. شود

بین غالمانت تو را  گوناگون دارند حکومتهاى  کنند با اسالیب مختلف و شیوه محدود مى
 آنان به بهانه اینکه غالمانت را دوست ،صبور همچنان صبورى و کنند اما تو تقسیم مى

یکتا  دلیلبه که فقط تو را  و این غالمان ،سلب کنندتو را  خواهند اختیارات مىاى  گرفته
صبورى تو  ما هم از حلم و بردبارى و ،با تو دشمن گردانند اند، پرستى تو دوست تو شده

از اینکه  است و ها کوه سمان و زمین وآخدایا ناراحتى ما همچون ناراحتى  ،ناراحت نیستم
با این عقیده دوگانه و خطرناك از دنیا بروند و آنجا براى همیشه حکم بر دوزخى ها  این مبادا

خواهیم که این بندگان ره  ایا باینکه سنت تو الیتغیر است از تو مىدپس خ ،ودن آنان کنىب
 ره بنمایى و هدایتشان بخشى که تو هادى و مهربانى. راات  گم کرده

مَّ « بهترین کلمه مدح را براى پروردگارش بکار  ،دیگر امیر المؤمنین اینجا بار »اللّهُ

تَِك ىل ىف لُكِّ االَ اللّهُ َوُ�ِن « :فرماید ومى ،برد مى َّ ىف مَجيِع االُ ْحواِل رَ مَّ بِِعزَّ  »ُموِر َ�ُطوفاً ُؤفاً وىلََعَ
تو را  عزت ،کنم را وسیله مى تتعز ،به عزت تو سوگند ،من پروردگارا ! رب من پروردگار«

و در هر حال به من عطوف و  ،آوردم که در همه حال به من رؤف و مهربان باشى واسطه مى
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عجیب است واقعا این ایمان و این عشق را و این محبت و این رابطه بنده با  ،»مهربان باشى

ُ َكْشَف رُضِّي  إِلَِ� «: پروردگار بسیار پند آموز است مالحظه فرمائید
ُ

هل
َ
ْسأ

َ
َوَر�ِّ َمْن يِل َ�ْ�َُك أ

ْمِري
َ
 ،جت رواى منمشکل گشاى من حا ،خداى من کارساز من ،اله من » َوانلََّظَر يِف أ

طرف کردن مشکل و حاجت و نیازم  تو من چه کسى را دارم که براى بر غیر ،پروردگار من
دانم کسانى که در  من نمى ،مشکل من نظر کند ،قضیه من ،او را بخوانم و تا اینکه در امر من

وسیله تراشى واسطه پرورى و شفیع پردازى و دالل کارى مهارت دارند این کلمات پرنور و 
آیا هنگامى روضه  ،کنند یچگونه توجیه م ،یمانى را که ترجمه بسیارى از آیات کریمه استا

ى ها شب م ریا کارى حقه بازى دعاى کمیل بویژه درساخوانى و نقالى و ادا در آوردن در مر
کشند و  آیا واقعا خجالت نمى ،کنند مى جمعه هنگام خواندن این کلمات چه در ذهن تصور

از سوى  و ،کلمات را با آن زشت عجیب و غریب تکرار کنند که این ستخجالت آور نی
را گرم کنند و  یعد یا قبل از آن بازار دالل تراشاندکى ب دیگر شاید در همان مراسم و یا

به سراغ بندگان مرده و محتاجى بفرسنتد که در  بجاى اینکه به این کلمات عمل کنند مردم را
ام اکنون پس از مرگ ما از آنان ام ،ن را شفاء دهندزندگى شان نتوانستند حتى خودشا

میدان ما را فرزند ا نا ،امید نکنند و خواهش بیماران را شفاء دهند را نا ما خواهیم که یم
واقعا  ،میخوشا به حال ما که دوستداران اهل بیت ،کوران ما را بینائى عنایت فرمایند ،ببخشند

اما اکنون که برخالف گفتار و کردار اهل  ،میگفت که جاى سعادت است بشرطیکه راست مى
بودند  اگر اهل بیت زنده مى ،؟کى هستیم کنیم معلوم نیست ما بیت علیهم السالم عمل مى

ما  البته نماینده شان زنده است ولى معلوم نیست کى تشریف خواهد آورد!) معلوم نیست با(
چگونه تحمل  آیا این تناقض ادعاء عمل و تضادگفتار و کردار ما را ،؟کردند چه مى

ه یى که اهل کوفها سرزنش بنابراین همه ،آیا ما هم مانند اهل کوفه هستیم و ،کردند مى
را  و ما ،؟ خدایا چشم بینا گوش شنوا و قلب سالم عنایت فرماما هم حق دار آن هستیماند  شده

 آمـین. ،اه راست هدایت و راهنمایى مان کنبر ده بدر آور واز این دوگانگى و تضاد در عقی

يْتَ « رَ الَيَ أَجْ وْ مَ ي وَ ِ نیاز با پروردگارش ادامه  امیر المؤمنین همچنان به راز و .»......إِهلَ
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دهد و بدون آنکه وسیله و واسطه و داللى در میان باشد مستقیما سفره دلش را پیش  مى
داند اما دوست دارد  علم خودش مى گرچه خداوند همه چیز را با ،گشاید پروردگارش مى

لذا امیر المؤمنین که  ،و ناتوانى شان پیوسته اظهار کنند و عجز ،یاز کنندناو راز و  بندگانش با
تقلیدى به قرآنکریم و  عارف و متکلم و مرجع ه و فیلسوف ویپیش از هر عالم و مجتهد و فق

 آشنایى داشت بسیار صاف و روش و با ار شریعت محمدى یل آن و با اسرأوتفسیر و ت
 با ،و بهار گلشنتر از خورشید زیباتر از گل غنچه  روشن ،ها ها کوه از قله تر کلماتى درشت

توان جستجو کرد  تر از آن نمى با شفافیتى که شفاف الهام از نور قرآن و رسول اعظم 
چگونه  ،چگونه وسیله گرفتن و ،چگونه دعا کردن ،چگونه پرسیدن ،چگونه بندگى کردن

و زارى کردن و فقط به خدا روى  ،و چگونه توبه کردن و عاجزى کردن ،شفیع گرفتن
و هر کسى را سرجاى خودش نشاندن و مقام شایسته  ،آوردن و از غیر خدا مستغنى بودن

که توحید بلنیاموخت  دعا ،ایشان  در این دعا تنها ،آموختما خودش را به او سپردن را به 
 ،ت آموختدلذت و کیف عبا ،یز از بدعت آموختگر ،تنفر ،اتباع سنت آموخت ،آموخت

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

و خالصه اینکه جز  ،کمال بندگى کردن آموخت،نیاز بودن آموخت بى هر آنچه غیر خداست
ون از دو مؤمن را بدون دعا همچون ماهى ب ،در خود از هر در دیگرى مأیوس بودن آموخت

ما را چنین بندگان مؤمن  سپاس که پس از پیامبر بزرگوار تو را  خدایا ،آب تپیدن آموخت
همه تالش و کوشش دشمنان آگاه و ناآگاه و نیت  و با ،مأنوس کردىو موحدت آشنا و 

 عقیده و آثارى که بیانگر حقائق دین باشد براى ما محفوظ و مصون گذاشتى.

و  ،دهد یبه راز و نیاز با معبودش ادامه مکردم که امیر المؤمنین همچنان  عرض مى ،آرى
همچنان بحکم بنده بودن در برابر ذات باعظمت آن خداى بزرگ و مهربان از ظلم و خطاى 

طلبد این کلمات را  و بخشش و مرحمت مى ،و از آمرزش و مغفرت ،گوید نفس سخن مى
مکرّرا بخوانید و دقت کنید و تصور نکنید که در مجالس آن را  معانى ،مجددا بخوانید
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صور نکنید که همین و ت ،ببرید انید به عمق معانى این کلمات پىتو مى -حقه بازى -ریاکارى
خواهید آزمایش کنید مجانى است یک انسانى  اگر مى ،ها اسمش دعاست خیر اداء در آوردن

مهم نیست چه کلماتى باشد) به حالت باخواندن کلماتى ( ،که ممکن است مسلمان هم نباشد
توانید کسى را خیلى  یم وادارد یا عکسش شمارا به گریه  تواند شما گریه خیلى راحت مى

چون این  ،راحت به گریه وادار کنید البته خداى نکرده منظور انکار مهارت آقایان نیست
 ،خودش نقش دارد اما کسب مهارت دشوار نیست و خیلى راحت ممکن است حاصل شود

هم به دعا ندارد  پس خواندن کلماتى در اجتماعاتى آنگونه به تنها دعا نیست که هیچ ربطى
لسه سیاسى ج ،اء در آوردن گذاشتدا ،حقه بازى گذاشت ،ثور گذاشتأتوان اسمش را م مى

تولید اخالص و محبت در  ،ف کردن مخالفین گذاشتضعی ،ب نیرو گذاشتلج ،گذاشت
آزمایش درجه حرارت  ،جمع آورى نذر و وجوهات شرعیه گذاشت ،مخاطبین گذاشت

هایى که برگذار کنندگان آن در دل داشته باشند چیز و خالصه دیگر ،چاکر بودن گذاشت
البته حالت مخاطب مهم نیست ممکن است ایشان خیلى هم اخالص داشته  ،اما دعا نیست

یا  اما چه سود به همین آقا ،بیفتدها  خیلى هم اشک بریزد خیلى بیاد مظلومیت خودى ،باشند
رش دعا بوده و چقدر دیگر فقط یک تأثر روانى و خواهد بداند که واقعا چقد یخانم اگر م

مردم شک هاى  شکنى این و آن توجه کند و نه به نیت تواند خیلى راحت نه به کار بس مى
را نبیند الزم به خودش دروغ بگوید او  فقط در تنهایى و تاریکى شب که هیچکس او ،کند

ممکن است  در فالن وقتتواند حدس بزند که مثال در فالن مسجد و  که خیلى راحت مى
 و دستانش را بلند کند و على وار با ،؟ آنگاه دو رکعت نماز بخواندکسى او را بیند یا خیر

ذکر اسماء و صفات خداوند و دخالت ندادن هیچگونه وسیله و واسط و شیفع و دالل دیگرى 
براى  اعمال نیکو ،توجه به اعمال نیکویش و پیرهیز از محرمات و گناهانى که بعنوان فقط با

 هر زبان و هر معبودش راز و نیاز کند با خودش ذخیره کرده از خداوند آمرزش بطلبد و با
که دوست دارد باخدایش درد دل کند آنگاه ببیند که کیف این دعا بیشتر است یا اى  لهجه

 چگونه دعا آیا على  ؟آن دعا! و ببیند که واقعا اسم دعا به کدامیک باید اطالق شود
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هر دعاى مأثور  هیچ اشکالى هم ندارد که بنده از کلمات دعاى کمیل یا ؟کرده است مى
آن را  زبان خودش اما بالهجه خودش و با ،دیگرى که خالى از موانع شرعى باشد استفاده کند

نیاز خود را به  ،احساس نیاز کردن است ،راز دل کردن است ،بگوید دعا خواندن نیست
آب دیده  در تنهایى و خلوت چشم را با ،او رابطه برقرار کردن است با ،معبود گفتن است

زنگار دل را با آه و  ،و قلب را با نم این آب شور شستن و صیقل دادن است ،ترکردن است
گناهان را بزرگ ،رسول گونه و على وار دست نیاز بلندکردن است ،ناله تنهایى تکاندن است

در حاالت مختلف  ،عا تکرار کلمات دیگران نیستد ،دیدن و عملها را ناچیز شمردن است
خروى را به کلمات تبدیل کردن امشکالت  ها ومعنوى او نیازهاى  و رنجها  درد عبادت

استغفار و  توبه و ،ذکر اسماء و صفات ذات بارى سفید کردن است اندرون سیاه را با ،است
خود را از خالق  ،ساختن استذکر را مخلوط کردن و از آنان قلبى مملو از ایمان و محبت 

و  ،و در تنهایى شب با سائیدن پیشانى بر زمین به معراج رفتن است ،معبود پنهان نکردن است
 ،در تمام دقائق نماز بویژه در مسجد دل به او سپردن و خود را از دام شیطان رهاندن است

ین نعمت ایمان تر بزرگ( ،را از او خواستن و براى همیشه خواستن است ها نعمت بهترین
را  ها نعمت ایناش  سپس توبه و سپس حالوت عبادت است از ذات باعظمت و کبریائى

وقتى دعا بهترین عبادت است و  ،کنیم پس ببینیم ما چقدر دعا مى .خواستن کمال دعا است)
 کنید که مى باور ایم؟ دعا عین عبادت است روزى چند ساعت یا چند دقیقه براى دعا گذاشته

البته شخص شما ممکن است  ،دعا سروکارى نداریم شناسیم و با کنیم و دعا را نمى نمى ما دعا
 شلوغ و رما مسلمانان بویژه در این عص ،کنم د من به شکل عام عرض مىیاینطور نباش

 بودیم غافل بودیم آگاه مى بریم کاش بیدار مى ى فراوان عموما در غفلت به سرمىها مشغولیت
معبود و إله و خدایمان هر روز و هر  کردیم که رابطه آگاهانه ما با میفراموش ن ،بودیم نمى

پول و امکانات و قدرت و پارتى  ،لحظه نیاز ماست بدون آن مشکالت ما حل نخواهد شد
 ،اثرند بى نرسد سرد وها  آن جانى است که تا برق به وسایل بىها  این ،کند مشکلى را حل نمى

دست به حل هر مشکل  ،افتد ثر مىؤخداست که اسباب و وسایل م و حکمتاین برق قدرت 
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به همین دلیل رسول  ،خداست از او بخواهیم که مشکالت مان را حل کند و ما را تنها نگذارد

 َ�ْفىِس َطْرفََة َ�ْ�ٍ «: فرمودند مى بزرگوارمان 
َ

را  ى هم مانچشم بهم زد« »فََال تَِ�لِْ� إىِل
را به  خواهیم که حتى لحظه هم ما پس خدایا! ما نیز از توهمین را مى .»مگذار به خودمان وا

 ایم. مگذار که عاجز و نتوان و بیچاره مان و شیطان مکارمان واه ارهاى ام خودمان و نفس

لِكَ « ِيعِ ذَ َّ يفِ مجَ يلَ ) عَ ةُ ُجَّ دُ (احلْ َمْ لَكَ احلْ در اینجا امیرالمؤمنین پس از تکرار مجدد  »......فَ

دارد و  و ستایش ویژه پروردگار عجز و ناتوانى خود را در برابر قضاء و قدر الهى بیان مى ثناء
و هر  ،جارى است سایر کائنات نافذ و بر او و بر کند که هر حکم او تعالى الزاماً اذعان مى

رسد و هیچ راه گریز و فرار از آن  مشکل و مصیبتى که از جانب خداوند مقدر شود بناچار مى
رساند که انسان از ته دل اذعان و  کمال بندگى را مى ،و این ایمان و اعتراف ،ندارد وجود

باور داشته باشد که او و هر موجود دیگرى در این جهان جز دائره محدود و مشخصى که 
و قدرت و اداره آن ذات کامل و حکیم و  آنهم در اصل پدیده قدرت اوست در زیر اختیار

و هیچ  ،شود هد و هر چه مقدر کند و هر چه برنامه بریزد همان مىعادل است که هر چه بخوا
خیر و  کند و جز البته او جز به عدل حکم نمى ،راه گریزى از دائره قدرت او وجود ندارد

اصرار مکرر راه دیگرى را  عمل و کند مگر آنکه کسى خودش با مىنسعادت مقدر 
 ،آورد مى خودش پدید که انسان بادست واین تقدیر خداوندى جزآنچه نیست  بنابر ،دنیبرگز

داند همان را  لى خودش در باره فالن شخص مىزعلم ا خداوند چیزى که با فرق این است که
که  )شود خداوند از مثال پاك است جهت توضیح عرض مى( ،نویسد کند و مى مى مقدر

این مواد و طبق  تواند که اگر این ساختمان با مهندسى که نقشه ساختمانى را ریخته خوب مى
و اگر با این مواد و طبق این  ،شود چنین مىاش  آید و نتیجه این نقشه ساخته شود چنین در مى

هر وسیله  ماشین و هواپیما و تخرجشد یا منقشه ساخته نشود به این حالت منجر خواهد 
 دهد و با بیان روش نیز به بازار مىآن را  کند کاتولیگ عرضه مىآن را  دیگرى وقتى

کند که اگر طبق این کاتولیگ عمل کردى که از  برى گوشزد مىربکارگیرى آن به هر کا
استعمال کردى اعم از آب و  و اگر به بجاى بنزین چیز دیگرى ،کنى این وسیله استفاده مى
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است نه  حتى عسل و آب زعفران و گرانترین عطرهم که قیمتش چندین برابر این مایع بدبو
بنابراین خداوند حکیم و  .داد که هواپیما سرنگون خواهد شد نخواهد تنها نتیجه مطلوب را

ماند پیش از آفرینش  از او پنهان نمىاى  ذره دانا و قادر و توانا که عالم الغیب است و هیچ
و موجودات در آینده چه خواهند کرد و از چه مراحلى  ها انسان داند که تک تک انسان مى

و این  ،نام این دانستن علم غیب است ؟خواهند گذشت و با چه نتیجه اى روبرو خواهند شد
شود درج کردن و به  نتیجه گیرى را پیشکى در کتاب مخصوصى که لوح محفوظ نامیده مى

ش گانه شهاى  پایهز ت که یکى او قدر اس هر کسى پیشکى آگاه بودن تقدیر یا قضا هپروند

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

هِ  ِّ رشَ  .»تعاىل اهللاِ  نَ مِ  وَ

ايِف ىلَعَ « تَيْتَُك يَا إِلَِ� َ�ْعَد َ�ْقِصِ�ي َو�رِْسَ
َ
َ�ْفيِس ُمْعتَِذراً نَاِدماً ُمنَْكرِساً ُمْستَِقيًال َوقَْد أ

ُه إيَِلْ  تَوَجَّ
َ
 أ
ً
ا اَكَن ِم�ِّ َوَال َمْفَزاع ِجُد َمَفّراً ِممَّ

َ
فاً َال أ ْمِريُمْستَْغِفراً ُمِنيباً ُمِقّراً ُمْذِعناً ُمْعرَتِ

َ
  ِه يِف أ

 .»(َسَعٍة ِمْن) رمَْحَتَِك  َ�ْ�َ َ�بُولَِك ُعْذرِي َو�ِْدَخالَِك إِيَّاَي يِف َسَعةِ 
واقعا کلمات پرشور و هیجانى است که انسان وارسته چقدر خود را بر برابر معبودش 

 اند) که هست و همه بندگان چنینداند ( چقدر خود را محتاج و ناتوان مى ،کند کوچک مى
خواهد ى اندك نها لغزش چقدر از خطایا وگناهانى که مطمئنا جز گناهان صغیره و خطاها و

چقدر اقرار و اذعان  ،کند را تکرار مىاش  چقدر عجز و ناتوانى ،بود ترس و حراس دارد
 ایم ه کرده از دست :فرماید چه ایمان و باور یقین مى و با دکن چقدر اعتراف مى ،کند مى
اینکه عذرم را بپذیرى و مرا در آن دریاى بیکران  جز ،یابم هیچ پناهگاهى نمى ،مییا مى

 ،این کلمات ،سعت و فراهمى لطف و رحمتت داخل کنىوو در آن  ،جاى دهىرحمتت 
کلمات کسى نیست که میزان اعمال باشد  ،کلمات معصومى نیست ،نیستاى  ساده کلمات

خنده آور و گریه آور است که  ،تقسیم کننده بهشت و دوزخ باشد ،قسیم جنت و نار باشد
ه این ولى کامل خدا ب اند، مخلص خدا روا داشتهو افتراءاتى را به این بنده  ها دروغ چنین
تعجب از جعل سازان و دروغ بافان نیست که چنین افتراءاتى را به این  اند، و بافتهاند  بسته
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تعجب از کسانى است که امروز و در این عصر علم و تکنولوژى و  اند، بندگان خدا چسپانده
افات را باور و اطالعات بیایند و اینگونه خر دانش و رایانه و انترنت و اوج فزونى کتاب و علم

رسمیت ها  آن و به ،ریشه دیگران را توجیه کنند ى بىها دروغ اورانند و بهبکنند و به دیگران ب
و آیات مقدس کالم الهى را بخاطرآن هر جورى که خواستند گوش و دم کنند و به ، بخشند

عجبا!!! واقعا که باور کردنى نیست که شوم آنان در آورند هاى  خدمت جعل کاران و برنامه

ر در تفسیر حتبروحانى و م ،خوانند اهللا روشنفکرى که بسیارى هم او را روشنفکر مى يةآ

 النارقسيم الجنة و کید که على أو ت ،نویسد بفرماید که بتازگى دارد به عربى مىاش  موضوعى
چرا این خرافه را  ت و با تشبث به تار عنکبوت علماى مسلمین را مالمت کند کهسا

آیا واقعا ایشان قلبا به این خرافه سراسر  ،واقعا حیرت انگیز و تعجب آور است اند، نپذیرفته
ضد قرآنى و غلو و افراط در شخصیت امیر المؤمنین و سایر ائمه اهل بیت علیهم السالم ایمان 

ع حرکت کنند از و باور دارند یا اینکه به فرموده خودشان ((اگر خالف خواسته جامعه تشی
مانند ایشان یقیناً به پوچ  باورم این است که ایشان و بسیارى دیگر جامعه طرد خواهند شد))

ایمان و باور کامل دارند اما عوام زدگى این آقایان به ها  بودن و باطل بودن اینگونه افسانه
همچنانکه هرقل  ،زبان آورند ندارند که حق را برآن را  حدى است که جرأت و شهامت

بنابراین باهم از خداوند طلب هدایت  .همچنانکه ابوطالب نداشت ،شهامتش را نداشت
خواهیم که  از خداوند منّان و مهربان مى و ،ى این آقایاناکنیم هم براى خودمان و هم بر مى
 و بخاطر ،جرأت و شهامت الزم را عنایت فرماید که نار را بر عار ترجیح ندهندها  این به

بدون  ،که سعادت در همین است ،آخرت خودشان هم که شده مردانه حق را برمال کنند
ها و  شک در چنین صورتى ممکن است خیلى از مزایا را از دست بدهند و با دشوارى

که هر کس  ،این سنت الهى و سنت این دین است اند، شوند اما نهایتا برنده ى روبروتنامالیما
هیچ پیامبرُ هیچ دعوتگرى نبوده که تلخى نچشیده و  ،شتحق بگوید مخالف خواهد دا

در جامعه خودمان  ،قرآن کریم گواه همیشه جاوید این حقیقت است ،سختى نکشیده باشد
اصالح در ایران مردان مبارزى همچون شریعت  و یخ دعوتتار ،هاى فراوانى داریم هم نمونه
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و احمد کسروى را فراموش نخواهد کرد و  ،و جالل احمد ،حیدر قلمداران و ،سنگلجى

از عالمه  ،برقعى را با خط زرین خواهد نوشتاهللا مبارز سید ابوالفضل  يةآبهاى  کلمات پر

و صدها ها  ده و ،یاد خواهد کرد ست خداوى و دین دقمبارز و متراى  چهره ى بعنواننوئیخ
به نظر شما دکتر موسى موسوى و  ،چهرهء دیگرى که هر کدام آنان تاریخ درخشانى دارند

درست است که  ،ى آینده فراموش خواهند کردها نسل دکتر على مظفریان را نسل جوان ما و
سیاسى و وجهه هاى  هر کدام این رادمردان مبارز مثل بعضى آقایان امتیازات مادى و پست

ل کردند که و بعضى داشته ایشان را از دست دادند اما چیزى حاص اجتماعى حاصل نکردند
ر است که وآقدر خنده و چ ،تخمین زدآن را  توان ارزش با مقاییس مادى این جهان نمى

تراشد  داند و براى آن دلیل مى را قسیم جنت و نار مى اهللا روشنفکر ما که على  آيةهمین 

و اسباب عدم پذیرش  ،کند به تعصب متهم مىاند  نپذیرفته وا دیگران را که چنین خرافاتى بر
عضى از روى ببعضى بخاطر امتیازات مادى  ،بخاطر منصبها  شمارد که بعضى مى بر حق را

دانند و  حق مىآن را  ولى آیا این حقى که ایشان ،توانند حق را قبول کنند تعصب و غیره نمى
کنند مبناى  پذیرفتن آن مالمت مىمیلیون مسلمان دنیا را به خاطر نیک میلیارد و دویست 

دین خدا اینقدر مسخره است که ما بیائیم هر چرندى را که  ؟اقل عقالنى داردقرآنى و حد 
دلمان خواست جعل کنیم و جزو دین بشماریم و آنگاه تمام مسلمین دنیا را متهم کنیم که 

تمام  ،امروز عصرى است که جهان یک دهکده کوچک است اند، چرندیات ما را نپذیرفته
تواند هر  طى یک دقیقه انسان مى ،ى گرفته استعلوم مدون دنیا در یک هاردیسک جا

تمام تفاصیلش در جلو خود مجسم ببیند و خیلى راحت حالجى کند  با دموضوعى که بخواه
در چنین شرایطى مسخره نیست که عقل و دانش را به بازى بگیریم و با  ،و نتیجه بگیرد

ورى را بنام دین به هنرنمایى کاذب سرمردم را کاله بگذاریم و هر چرت و پرت و درى 
شایسته است که دیگر مردم را آزاد بگذاریم که دین خدا و قرآن خدا و  ؟خورد مردم دهیم
اسالم  ،ویل و تفسیرهاى خالف قرآن و عقل و دینأرا بدون شائبه و ت شریعت مصطفى 

و شایسته  ،نسبت سند و از آن پیروى کنند تا سعادت هر دو جهان را حاصل نمایند خالص را
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مان صادقانه هم پیش از این خود را نفریبیم و حداقل با وجدان و اندرون خود ما آنکه خود
ى و ضرورى است متما حهاى  و فناى داشته ،فانی است کنیم که بهر حال این جهان دربرخو

و زندگى باقی و دائم والیتناهى ما چه در سعادت و چه در شقاوت بزودى شروع خواهد شد 
بهشت هم جاویدان و دوزخ هم جاویدان است و همه این  ،پایانى نداردو آن زندگى هیچ 

 تنها بار وفادار و همیشه همراه ما عمل ما ،و اسباب مادى ناپدید خواهد شدها  کلک بازى
و اگر  ،عملى که زیربنایش ایمان و یقین و باور اذعان صادقانه باشد ،خواهد بود فقط عمل

زِ�ٖد ﴿ شیم خداى نکرده جزاین سرمایه را همراه نداشته با دوزخ یار  ]٣٠ق: [ ﴾٣٠َهۡل مِن مَّ
 ،زنیم و بس بنابراین خود ما هستیم که سرنوشت خود را رقم مى ،و آشنایى نخواهیم داشت

 و چشم بینا عنایت فرما. ،گوش شنوا ،خدایا عقل سالم
َة رُضِّي « ِ� ِمْن َشدِّ َوثَايِق اللَُّهمَّ (إِلَِ�) فَاْ�بَْل ُعْذرِي َوارَْحْم ِشدَّ يَا رَبِّ ارَْحْم َضْعَف   َوفُكَّ

ي وَِدقََّة َ�ْظِ�  ِ
ْ

   بََدِ� َوِرقََّة ِج�
َ
اظهار ضعف  ،و زارى همچنان ادامه دارد عجز »....يَا َمْن بََدأ

گریه و ناله و زارى  ولى همچنان با ،کشد مى و ناتوانى بنده مقرب خداوند همچنان به درازا
خواهد که او را مورد عفو و بخشش  کند و از او مى زد پروردگارش کوچک مىخودش را ن

پوست  ،بدن ضعیف خواهد که بر و از تقصیراتش در گذرد و از پروردگارش مى ،قرار دهد
اوج یقین و  ،این کمال ایمان است ،عذاب نکند او را استخوان باریک او رحم کند و نازك و

کسو آتش دوزخ را تصور کند و از سوى دیگر جسم باور صادقانه است که انسان از ی
ضعیف و نازك خودش را و آنگاه مقایسه کند که این بدن ضعیف و پوست نازك و 

آتش دوزخ را تحمل کند یا خیر؟ اگر این احساس نگرانى  دتوان استخوان باریک او مى
حرامى پرهیز کردن از هر  شود و وجود داشته باشد هر عمل نیکویى را انجام دادن آسان مى

قُٓواْ ﴿ :فرماید کردن چنین احساس مى لذا خداوند بخاطر پیدا ،شرین لذت بخش است
ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر�

َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

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

اه به آن زند باید همر و آتش شعله مى ،وقتى ما ایمان داریم که دوزخى وجود دارد ،»کنید
 ،ین درجه عذابتر کم :فرمودند رسول کرامى  ،بیندیشم و براى رهایى از آن تالش کنیم
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ایستد که این آتش بقدرى شدید است که  براى ابوطالب است که بر الیه نازکى از آتش مى
پس از  ،براى وى است این بعد از شفاعت رسول گرامى  ،آید سرش بجوش مى مغز

 :بعید نیست هنگام راز و نیاز با پروردگارش بگوید المؤمنین علی شخصیتى همچون امیر
این پوست نازك و استخوان باریک و بدن ضعیف من رحم فرما که تاب  پروردگارم بر
هد آمد یا کما کان اپس آیا در ما نیز چنین احساسى به وجود خو ،نداردتو را  تحمل عذاب

دوزخ را  خواهد بود که بهشت از آن خود و به حدى مانند یهودیان و مسیحیان خوشبینى ما

ۡو نََ�َٰرٰىۗ  ۡ�َنَّةَ ٱلَن يَۡدُخَل ﴿ نصیب دیگران بپنداریم
َ
 جز« .]١١١البقرة: [ ﴾إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

 خداوند بال فاصله رد کرد فرمود .»نیاید در بهشت به هرگز باشد، مسیحى یا یهودى که کسى

َما�ِيُُّهۡمۗ ﴿
َ
این فقط در حد یک آرزو  »است آنان]  واهى[ آرزوى این« .]١١١البقرة: [ ﴾تِۡلَك أ

 این عملى ماست که بشکل بهشت یا دوزخ با ما ،بهشت و دوزخ ایمان و عمل است .است
آیا پس  ،واهد شد به عبارتى دیگر بهشت و دوزخ هر کسى اعمال او خواهد بودخعرضه 

افسانه سرایى صرف نظر کنیم و واقع بینانه به قضایا  ردازى وپهنگام فرا نرسیده که از خیال
بنگریم و بندگان مخلص خداوند را در ردیف خدا نشانیم و همچون دیگران آنان را ابن اهللا 

و غلو و افراط نکنیم و تقسیم بهشت و دوزخ را که خداوند حتى به پیامبران و  ،نپداریم
آیا هست گوشى که  ،نکنیم یان اعمال معرففرشتگانش نسپرده به آنان نسپاریم و آنان را میز

لَُهۡم قُلُوٞب �َّ َ�ۡفَقُهوَن ﴿ ه درك کند یا اینکه خداى نکردهو قلبى ک ،چشمى که ببیند ،بشنود
 ۚٓ وَن بَِها َولَُهۡم َءاذَاٞن �َّ �َۡسَمُعوَن بَِها ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�ۡبِ�ُ

َ
 هایى دل« .]١٧٩األعراف: [ ﴾بَِها َولَُهۡم أ

 با که دارند یىها گوش و بینند نمى آن با که دارند یىها چشم و یابند نمى در آن با که دارند
 .»شنوند نمى آن

يِب بِنَارَِك َ�ْعَد تَوِْحيِدكَ  ،يَا إِلَِ� وََسيِِّدي َوَر�ِّ   تَُراَك ُمَعذِّ
َ
َو�َْعَد َما اْ�َطَوى َعلَيِْه قَليِْب ِمْن  أ

ْ�َرمُ .... اعرتايف لَِساِ� ِمْن ِذْكِركَ َولَِهَج بِِه   َمْعِرفَِتَك 
َ
نَْت أ

َ
نُّ بَِك  ....َهيَْهاَت أ  .َما َذلَِك الظَّ

چقدر لذت دارد تکرار این  ،دل گفتن با معبود حقیقى چه کیفى دارد این مناجات و راز
وع دعا کردن و این نوع نو چقدر قابل تأمل است این  ،عانىکلمات و چقدر عمیق است این م
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آیا  ،و به به این نوع حسن ظن به خداوند و معبود و این نوع وسیله آوردن و ،جستنتوسل 
با چه لهن و  ،گوید این کلمات را تکرار کنیم و دقت کنیم چه مى ایم، هنوز هم پند نگرفته

کند که طبعاً بنده در برابر پروردگارش کوچک  واقعا بندگى خودش را کوچک مى ،لهم
 :گوید مى و قلبى مملو از ایمان و اعتماد و سرشار از خوف و رجاء رساو با عجز و انک ،است

تو را  من که توحید ،کنى آیا مرا به آتش خودت عذاب مى ،سرور من ،له منإ ،پروردگار من
که صادقانه  من ،همراه دارمتو را  من که محبت ام، توشه آوردهتو را  و ذکرتو را  و شناخت

هرگز هیهات چنین  ،خواهم خاضع و فرمانبردار تویم تومىکنم از  من که دعامى ،معترفم
در اینجا و در این مقام بندگى  ،ببینید که چقدر این کلمات آموزنده است ،نخواهى کرد

پدر  ،یم همسر حضرت زهرا ،داماد پیامبرم ،فرماید که پروردگام من پسر عموى پیامبرم نمى
حق مرا غصب  ،که حق مرا خوردند مظلومم کسى هستم ،فصلم خلیفه بال ،منیحسن و حس

 نُت ن كُ مَ «: رت فرمودهبدر باره من پیام ،مج سال تقیه کننپ مجبور شدم که بیست و ،کردند
 فهذا يلع مَ  هُ والَ مَ 

َ
در باره من  ،»وىسن مُ مِ  ونَ هارُ  ةِ لَ �َ مَ  بِ ِ�ّ مِ  أنَت ( :) در باره من فرمودههُ وال

 م آخر شان مهدى است که در غارمن یکى از دوازده امام »ةِ نَّ جَ ـالوَ  ارِ انلَّ  يمُ سِ قَ « :فرموده
اش  خانه اند، پهلوى فاطمه را شکسته اند، شهید کردهاند  زهر داده اند، فرزندان مرا کشته ،است

تو را  شناختام  آورده من توحید :گوید مى ،خورد نمى چنین چیزى به چشم اند، را سوخته
صادقانه به تو اعتراف  ام، و دعا کردهام  خوانده تو را ام، دوست داشتهتو را  ام، دارم ذکر کرده

شود؟  از اینگونه دعا و مناجات و راز و نیاز چه چیزى مشخص مى از این کلمات و ام، کرده
 ،ش داردزرنه گفته على ا ،رف حق را نپذیرندبه هیچ عنوان ح اند، یم گرفتهمکه تصیبراى آنان

ما به کسى : گوید مىها  این زبان حال ،نه گفته پیامبر و نه حتى گفته خدا ،نه گفته اهل بیت
ال هیچ پیامبر إپذیریم و اگر خدا در جهت توجیه اسالم ناب ما حرف بزند مى ،شوخى نداریم

 ثلَ مِ  يَ ودِ ما نُ «ب ماست که در آن والیت اصل است چون اسالم همین اسالم نا ،هم همچنین

قبول  ،و حق شان غصب شده ،على و اهل بیت نپذیرند یا بپذیرند مظلومند »ةِ يَ الَ لوَ ي لَ ودِ ما نُ 

هم ها  آن به اختیار اند، لغیباعالم  ،قسیم جنت و نارند ،میزان اعمالندها  آن داشته باشند یا نه



 25  شرح کوتاهی بر دعاي کمیل

پذیریم و  مى هر چه در جهت خدمت به این اسالم ناب باشد ما ،نیست که قبول کنند یا نه
بخواند طورى که خداوند نازل  زاما براى کسانى که اسالم با ،ال خیرإگذاریم و سرچشم مى

اند  بکار بستهآن را  تبلیغ کرده و تمام صحابه و اهل بیت کرده و جبریل رسانیده و محمد 
د که على از اسالم ناب بآیاو به روشنى در م ،بفهمد براى او در این کلمات درس پند است

نه  ،لذا على نه پیامبر را وسیله کرد ،ان و عمل معیار است و بساو فقط ایم ،آگاه نبوده است
نه بزرگوارى  ،را ذکر کرداش  نه مظلومیت خودش و خانواده ،خدا را به خودش قسم داد

کرد نه دست به دامن امام حسین و امام رضا و شاه عبد  هرا واسط عظمبقية اهللا األحضرت 

پیش اش  بال فاصله عملش را ذکر کرد توشه ،العظیم و هزاران امامزاده دیگر انداخت
به کمیل هم نه گفت که عزیزم ما معصومین که نیازى نداریم ولى تو  ،معبودش عرضه کرد

خاك کربال را از  ،حسین شهید را فراموش نکنى ،اگر مشکلى پیدا کردى مرا فراموش نکنى
نکنى که من فراموش  ،داد ىخدا را به من قسم دهى چون پیامبر خدا را به من قسم م ،یاد نبرى

اینکه مرا وسیله کنى هیچ مشکلت حل  ذن اهللا و قدرت اهللا هستم جزأیداهللا و عین اهللا و 
بعدى بفهمانى که هیچ عملى بدون ذکر هاى  نسل کمیل عزیزم به :نگفت که ،نخواهد شد

را  اببخصوص درآن هنگام که شیعیان نوین من اسالم ن ،مصیبت ما اهل بیت ارزش ندارد
که نوه عزیز من گویا حرف را به اسالم ناب دعوت خواهدکرد یهنگام ،به جهان خواهند کرد

فرزندم امام زمان گفتند قبول هاى  هرچه نماینده از اسالم ناب پیروى کنند و ها انسان باید همه
در آن زمان این دعا را حتما دسته جمعى بخوانند و هر شب جمعه در هرجایى که  ،کنند

باصداى خوش بخواند اداى گریه در آورد بقیه هم گریه کنند تا اینکه عامه آن را  یکىبودند 
درك کنند که اسالم ناب یعنى چه؟ بنده اند  همه کسانى که دنبال اسالم امریکایى افتاده

رسد دیده  مى و در این دعاهم چیزى که الزم بنظر ام، تاکنون با چنین وصیتى روبرو نشده
بنابراین مشخص شد که دو نوع برداشت از دعاى کمیل  ،دانیم اینکه چرا ما نمى .شود نمى

پیروان اسالم ناب بهر حال باید  ،یکى برداشت ناب و یکى برداشت غیر ناب ،وجود دارد
آن بویژه قبرهاى هاى  بدانند و اصرار کنند که دعا بدون توسل به اهل بیت و قبور و ضریع
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 ،لعظیم و معصومه و خمینى کبیر آن و سر عاشق هیچ معنایى نداردناب امام هشتم و شاه عبدا
آن را  ممکن است کمیل ،چرا چنین نکرده ممکن است فراموش کرده باشد اینکه على 

 ،ممکن است بعضى مخالفین به آن دست برده باشند ما به این کارى نداریم ،انداخته باشد
اگر حضرت على به این فتاوا عمل نکرده  کنیم مى ه اینکه ما طبق فتاواى مراجع عملخالص

ما وظیفه شرعى داریم که حتما از روایات ناب و فتاواى ناب پیروى  ،خودش باید جواب دهد
تقلید ناب از این روایات ناب و فتاواى ناب جهت نشر اسالم ناب حتمى و الزمى است  ،کنیم

بپذیرند  ،ندارنداى  چاره جز عمل مذکوراى  چاره چه ائمه معصومین و چه هر کس دیگر
عامه نه تنها واجب که شرط اساسى  مخالفت با ،اسالم ناب باید از اسالم امریکائى متمایز باشد

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

را که جز سه چهار ! غاصبان و ظالمان این است اسالم ناب ،»کنید که سعادت در همین است
 ،واجب استها  آن روند همه کافر هستند لعن بر از این صنف بشمار مىمنفر همه صحابه پیغ

 ،هیچگاه کثرت ،فقه پویاى اهل بیت است بنابراین تنها راه سعادت چنگ زدن به اسالم ناب و
 عالمت حق بودن نیست حق همیشه در اقلیت است هیچ مهم نیست که یک میلیارد و دویست

ند پیروز و رستگار فقط تسالم ناب رفتار کنند همه در هالکمیلیون مسلمان دنیا خالف ا
 ،ها زیدي ،ها هر شیعه هم بر حق نیست اسماعلی ،هستندها  پیروان اسالم ناب آنهم خودى

ه به امامت دوازده امام و غیبت کبرى امام زمان معتقد کهمه کسانى  و ها، نصیرى ها، علوى
و نماز خواندن و زکات دادن و روزه گرفتن و حج  اند، ه ناجیه و دوزخىقاز فرد خارج  ننباش

... و ما .سالم ىلع مخس الواليةب� اإل« ارزش ندارد تا زمانیکه والیت نباشد هکردن و غیر
اساس دین  »اهللا استغفر« اند: فرموده و همچنانکه پیامبر  »نودي مثل ما نودي للوالية

همه براى  واند  جز شیعیان اثناعشرى والیتى خودى بقیه همه در دوزخ ،بنابراین ،والیت است
داده خواهد ها  این هر اجر و ثوابى که دیگران حاصل کنند به اند، آفریده شدهها  این خدمت

داشته باشند بردوش دیگران بخصوص عامه گذاشته ها  این هر گناه و نافرمانى اى کهو  شد
ممکن است کسى بپرسد که اگر چنین است پس  .م ناب استتنها راه نجات اسال ،خواهد شد
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سالم دینى چه جواب ساده است اما عموم ت و تقریب بین المذاهب اإلاین شعارهاى وحد
ى وحدت این است که ها کنفرانس باید به گوش عامه نرسد هدف از این شعارها و ،نیست

 ،انیم به راحتى اسالم ناب را تبلیغ کنیمماد کنند و مانع کار ما نشوند تا اینکه بتوتبقیه به ما اع
اما  ،هت حفاظت خود از خطر عامه بود اما اکنون خطر وجود نداردجکردیم  مى سابق که تقیه

توانید از وحدت و تقریب صحبت  تبلیغ اسالم ناب جز به این طریق ممکن نیست هر چه مى
کنید اما هدف را فراموش نکنید که اگر یک نفر را بتوانیم به مذهب اهل بیت دعوت کنیم 

حتما رابطه بر قرار کنید  ،توانید به هر نحوى که مى ایم، ین پیروزى را به دست آوردهتر بزرگ
ى تیجان و ها کتاب و ،ى پشاورها شب و ،ى مفید بخشش کنید مثل الغدیرها کتاب بحث کنید

 اما مبادا به غیر ،توانید دعوت کنید که مى در هر جایى که هستید به هر زبانى ها، این امثال
کوشش  ،به ما بد ظن هستندها  آن را به شیعه دعوت کنید کهها  آن نزدیک شوید و ها مسلمان

عامه سر در آورند  را فریب دادن آسانتر است اما مباداها  این چون ،شما فقط روى عامه باشد
ى ها کتاب هوشیار باشید در ضمن فراموش نکنید که به هیچ عنوان ،که شما چکارى کنید

را از مذهب شان اخراج ها  آن بسیار کسانى که اهلبیت ،عامه را نخوانید که گمراه کننده است
 هیچرا جدى گرفتند لذا محروم شدند به اى  شبه دیده شک نگاه کردند و هر کردند چون با

کارشان شبه ایجاد کردن است گرچه ما هم همین کار را ها  بعضى ،اهمیت ندهیداى  شبه
هر کسى که گمراه  ،ننشستها  آن نگرفت و باها  آن از نشد وها  آن کنیم اما باید شکار مى

را خوانده یا قرآن را بدون تأویل اهل بیت ها  آن ىها کتاب شده تقصیر خودش است یا
اسباب گمراهى  ها همین گوش فرادادهها  آن ىها حرف نشسته و بهها  آن بایا  ،خوانده است

 همین سید ،بینید که تقصیر خودشان است ین گمراهان را اگر مطالعه کنید مىتر بزرگ ،است

این انسان یهودى است از یهودى هم بدتر  ؟اهللا هم بود چرا گمراه شد آيةابو الفضل برقعى که 

پس عزیزان قدر مذهب  ،بنابراین باید مواظب بود ،فکر این انسان گمراه هیچ ارزشى ندارد
مبادا قرآن را به دقت  ،حقه اهل بیت را بدانید که ممکن است از این نعمت محروم شوید

 ،نشست و برخواست داشته باشیدها  آن ى عامه نزدیک شوید مبادا باها کتاب مبادا به ،بخوانید
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 در مجالس عزادارى و دعاى کمیل حتما شرکت کنید این بود جواب یک سوال.

آنکه خداوند هیچ  گردیم به اصل مطلب و شرح متن ارزشمند دعاى کمیل به أمید برمى
عمت هدایت محروم نگرداند و توفیق تشخیص و پیروى از حق را به همه مان نرا از اش  بنده

يْتَهُ « ،آمــین ،بفرمایدیت عنا بَّ نْ رَ يِّعَ مَ نْ أَنْ تُضَ مُ مِ رَ اتَ أَنْتَ أَكْ يْهَ یکى از صفات بندگان  »هَ

چون ایمان یعنى اینکه سه چیز در قلب انسان نسبت  ،مؤمن خداوند حسن ظن به خداوند است
و سوم اینکه با  ،امید داشته باشد دوم اینکه به او ،اول اینکه از او بترسد ،به معبودش جمع شود
 هر کدام از ،دهد مجموعه این سه کیفیت خمیره ایمان را تشکیل مى ،او محبت داشته باشد

یا  این سه حالت به تنهایى در باره هر مخلوق صادق است دوتا هم ممکن است در باره چیز
اما اینکه انسان در عین اینکه از کسى امید دارد به همان  .شخص دوست داشتن جمع شود

جه از او بترسد و به همان درجه هم با او محبت داشته باشد محال است که جز در باره در
و محبت  ،امید کامل ،ن سه چیز صادق آید ترس کاملیخداوند که معبود حقیقى ماست ا

بنابرین از لوازم امید و محبت این است که انسان نسبت به پروردگارش حسن ظن  ،کامل

 ندَ أنا عِ «: دیث قدسى آمده است که خداوند متعال مرفرمایددر ح ،داشته باشد گمان نیکو
به من گمان نیک داشته  اگر ،»کنم ام مطابق گمان او معامله مى من بابنده« »ي يِب بدِ عَ  ِنّ َظ 

پس گمان خوب داشتن  .اگر گمان بد داشته باشد معامله بدى کنم ،کنم مى باشد معامله نیکو
به  لذا امیر المؤمنین در اینجا حسن ظن خودش را ،ایمان استحسن ظن به خداوند از لوازم  و

اتَ  :فرماید کمال اعتماد یقین و باور و اذعان مى دارد و با خداوند اظهار مى يْهَ هرگز چنین  ،هَ

د توآمده به آتش را که با توشه توحید و ذکر و دعاى خالصانه نزاى  بنده که تو دنخواهد ش

مُ أَنْتَ أَكْ «دوزخت بسوزانى  را که اى  بنده که ،کرم و لطف و احسان تو بیشتر از این است ،»رَ

 یا او را که به خود نزدیک ،و او طبق خواسته تو عمل کرده بسوزانىاى  داده تو پرورش
یا او را که کفالتش کردى و  ،اخراجش کنىاى  داده یا او را که جاى ،دورش کنىاى  کرده

توقع  ،امید است ،آرى این حسن ظن است ،بسپاریشو مصیبت  مورد رحم قرار دادى به بال
ممکن است چنین شود ممکن اشتباه کرده باشد  ،در عین حال ترس هم وجود دارد ،است
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اینکه محبت وجود  از عذاب وجود دارد با یا اینکه ترس ،ت عوضى گرفته باشدممکن اس
این  ،نگذارد خودش وارا به  او ،در عین حال امید وارست که چنین نکند عذابش ندهد ،دارد

خوشا به  ،اسالم ناب این است مکتب اهل بیت ،این است مؤمن واقعى این است ،است ایمان
 اند، هباعینک طبیعى دید اند، سعادت کسانى که اهل بیت را از این زاویه راست شناخته

ت را از کلک قصدق را از کذب راست از دروغ صدا اند، افتهیحقیقت محبت اهل بیت را در
هبینونیزم و راه را از چاه باز  زعینیت را ا ،بیدارى را از خواب ،و حقیقت را از طلسم و افسون

 ،گیرند از نفاق و دورنگى کار نمى ،در محبت و اطاعت اهل بیت صادق هستند اند، شناخته
با ادعاهاى کاذبانه گمان  فریبند و به حالشان و بدا به حال کسانى که خود را مى خوشا

و دچار بیمارى اند  غافل از اینکه فریب خورده ،کنند برجاده مستقیم حرکت مى کنند مى
 ،سالح تحقیق آینده همیشه جاوید شان را درست بسازند و بجاى آنکه بااند  سرگیچى شده

بامرض تقلید براى همیشه دارند خود را و شاید هم فرزندان و زیر دستانشان را به گرداب 
داشتند و  مى نه گام برهاکردند و عاقالنه و آگا مى ینک فکرکشانند کاش هم ا هالکت مى
سپردند نه  خم و پیچ زندگى را به این سادگى به دست سوداگران مرگ نمى این مسیر پر

از مرگ سوداگران همیشه در خسران و تباهى سوداگران سعادت به  تر خطرناك ،خیر
چشم بینا و گوش شنوا و  ،سوداگران نعمت به عذاب ،شقاوت سوداگران بهشت به دوزخ

را خودش بدست گیرد چشم اش  باید که انسان فرمان زندگى المتناهى قلب بیدار و آگاه مى
دراین جهان اسباب بازى که به تعبیر قرآن همیشه متاع اندکى بیش  ،بسته به کسى اعتماد نکند

زیرا که  ،هنیست اگر در معامله حتى چندین میلیارد دوالرى هم ضرر کند بازهم ضررنکرد
البته عمل با مهر  ،واحد پولى آن جهان دالر نیست اصال ماده نیست معنى است عمل است

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿ الإایمان و
َ
ِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَِعَماَرةَ  ۡ�َآّجِ ٱ۞أ ِ ٱَكَمۡن َءاَمَن ب  ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

] کار[ مانند را الحرام مسجد ساختن آباد و حاجیان به دادن آب آیا« .]١٩التوبة: [ ﴾�ِخرِ ٱ
ین کارهایى که مشرکین هم چن .»آورده ایمان قیامت روز و خداوند به که اید داده قرار کسى

پس ضرر در اینجا نیست ضرر این است که کسى فرصت را  ،دادند اما ارزش ندارد انجام مى
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فرشته مرگ اعالن شود اما آقا از دست بدهد زمان بگذرد پایان وقت با حضور عزرائیل و 
چیزى همراه ندارد اصال گذرنامه حاصل نکرده چه جاى مبلغ مطلوب با آن  ،آمادگى نگرفته

آقاى مشغول بوده آنکه در ژابن مشغول طراحى وسایل مارك سونى و  ،واحد رایج آنجا
که هیچ  ناسیونال بوده که هیچ ظاهرا آنکه در پنتاگون مشغول طراحى دفاع ضد موشکى بوده

به این دلیل ها  این هاى علمى بوده که هیچ آنکه در وزارت علوم روسیه مشغول پژوهش
نرسیده ممکن است شکایت ما مسلمانان را بکنند که آقایان به ما ها  آن معذورند که اسالم به

نیامدند نه کتاب در دسترس بود نه مجله نه وسایل تحقیق و نه  اصال پیش ما ،چیزى نگفتند

 ،آقاى دکتر ،االسالم حجةاهللا وآقاى  يةسؤال اینجاست که آقاى آ ،مینه پژوهش دینىهم ز

اى پرفسور آقاى دانشجو آقاى کارمند شما که امکانات داشتید شما که قآقاى مهندس آ
و بهتر را انتخاب  توانستید بخوانید و تحقیق کنید و در شر امکان تحقیق را داشتید و شماکه مى

آقاى کارمند شما که امکانات داشتید شما که امکان تحقیق را داشتید و  کنید شما دانشجو
و بهتر را انتخاب کنید شما چرا خالى  توانستید بخوانید و تحقیق کنید و در شر شماکه مى

آیا جواب این خواهد بود که ما گمان کرده بودیم که  ،را پوچ آوردیدچ شما ،آمدید
ناب همین است که بزرگوران چون سلیم بن قیس  فرمایشات گذشتگان درست است و اسالم

و کلینى و طوسى و طبرسى و مجلسى و صرعاملى و عالمه امنیى و کاشف الغطاء و 
ما فکر کرده بودیم که اسالم ناب همین  اند، عبدالحسین شرف الدین و غیره معرفى کرده

ط به قفاش  یشهدعوت کردند اسالمى که ر اسالمى است که رهبر کبیر گورباچوف را به آن
ده معصوم پاك بقیه تاریخش سیاه است و چون همه ررسد به اضافه چها سه چهار نفر مى

اسالم ناب همین است که با کل  ،همه با پیامبر و خاندانش دشمن بودند ،مرتد و کافر شدند
 ،گمان کرده بودیم زیرا که سعادت در همین است ما ،مسلمین جهان مخالفت واجب است

همین است که در هیچ جزئى از اسالم با مسلمانان موافق نباشیم از کلمه گرفته تا  اسالم ناب
را ببخش ماکه  خدایا ما ،نماز و روزه و حج و زکات و وضوء و حتى سالم دادن در نماز

بر و گاهى استغاثه از قناب همین است گاهى مسجد به این  به نظر ما اسالم ،تقصیرى نداریم
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گاهى  ،و گاهى و گاهى توسل به آن امام و امامزاده ،براى این مرده و گاهى نذر ،آن ضریح
گاهى مسجد عقبه این زیارت و  ،بر آنقو گاهى خاك خوردن از  ،در این سائیدن پیشانى بر

سینه کوبیدن و زنجیر و  گاهى برحسین گریستن ُ به سرو ،گاهى پیشانى مالیدن برخاك کربال
گاهى ،وگاهى به مناسبت دیگرى لباس عزا پوشیدن و ادا در آوردن ،قمه خون آلود کردن

گاهى على  ،بستن یارت رخت سفرزایى کردن و گاهى به آن بسوى این زیارت راه پیم
گاهى دست نیاز به سوى این دراز کردن  ،و گاهى لب به ورد امام زمان شیرین کردن ،گفتن

وگاهى از  ،این بنده خدا توسل جستنگاهى به  ،و گاهى گردن دراز به سوى آن نگریستن
و گاهى پاى منبر آن روضه  ،دنینگاهى روضه این تعال را ش ،واستنآن ولى خدا کمک خ

خمس  و صیغه و عزا دارى دین پاك و اسالم خالص را بدعت  گاهى با ،خوان سرتکاندن
قرآن را آیات گاهى  ،مخالفت مسلمین از گوشه و کنار آن کاستن و گاهى و با ،آلود کردن

و گاهى روایات دروغ جعل کردن و بازار قرآن  ،ویل و تحریف کردنأبه میل و کیف خود ت
و گاهى سرود ادرکنى یا مهدى  ،احسینا سردادنون ویش اهىگ ،ستیزى را رونق بخشیدن

و گاهى جور دیگر به  ،و خالصه گاهى یک جور اسالم و قرآن را به مسخره گرفتن ،ناددسر
 ،إله ما ،معبود ما آرى خدایا ،ریش مسلمانان خندیدن و بازار سیاه دین ستیزى را گرم کردن

بود که این اسالم ناب را ساختند و روى  هاي آنبخش که تقصیرى نداشتیم تقصیر را ب ما
تحقیق نگذاشتند   ،کنیمات  را چنان سرگرم کردند که نگذاشتند قدر ما غلتک اندختند و

روزى هم که به قرآن روى آوردیم دیدیدم که قرآن  ،نگذاشتند به قرآن روى آوریم ،کنیم
اجازه ندادند که مستقیما نور قرآن را از  ،رسد فقط با تأویل و تفسیرهاى آنان به گوش مى

وت ؟ اگر قرار باشد خداوند به همین سادگى قضاپس تقصیرما چیست ،ود قرآن بگیریمخ
ى و از گناهى را بپذیرد عذر مهندسان شرکت سون هاى بدتریرد و چنین عذرکند و حساب بگ

بنابراین نه  ،ن و پژوهشگران روسیه و نظامیان امریکا باید قابل پذیرش باشدپناسیونال ژا
و اگر قرار باشد امام  ،معنایى خواهد داشت ءالتبر کار خواهد بود و نه آزمایش و ادوزخى د

ِ�َۡبلَُوُ�ۡم ﴿ رانش را از ورطه نجات دهد دیگرشفاعت خودى چشم انتظایک  زمان بیاید و با
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ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ 
َ
يُُّ�ۡم أ

َ
 نیکوکارتر شما از کدامیک که بیازماید را شما تا« .]٢امللك: [ ﴾�

معنایى نخواهد داشت پس بیائیم به سرنوشت خودمان جدى باندیشیم و با آینده  .»است؟
عقیده که قیمت بهشت و کلید سعادت است جز با تحقیق  ایمان و ،خودمان بازى نکنیم

 ،که نه وزن دارد و نه حقیقت ،شود ایمان تقلیدى همچون ماشین کاغذى است حاصل نمى
از آتش دوزخ  ش قائل هستیم اگر همچون على زرمان ااگر به سعادت خودمان و نزدیکان

راس داریم بیائیم و على وار ایمان همان  نازك و استخوان باریک و بدن ضعیفپوست  بر
گذرد فرصت  زمان دارد مى ،در ایمان و عقیده پیرو و مقلد هیچ کسى نباشیم ،داشته باشیم

شود  دفتر عمر هر روز از اوراقش کاسته مى ،رود پایان مىه قت دارد رو بو ،شود دارد تمام مى
نیم از محبان صادق و پیروان بتوا به امید آنکه ما ،داند که چقدر باقى است و هیچ کس نمى

از حسن ظن امیرالمؤمنین . ن جانباز و اهل بیت اطهارش باشیمو یارا واقعى رسول گرامى 
رفت که یک بنده مؤمن باید به خداوند حسن ظن داشته باشد گمان نیکو  به خداوند سخن مى

َت ِشْعِري يَا َسيِِّدي َويَلْ « :فرماید معبودش محبت داشته باشد ایشان در ادامه مى داشته باشد با
 �َُسلُِّط انلَّاَر ىلَعَ وُُجوهٍ َخرَّْت ِلَعَظَمتَِك َساِجَدةً 

َ
لُْسٍن َ�َطَقْت بِتَوِْحيِدَك  َو�ِلَِ� َوَمْوَالَي أ

َ
وىلََعَ أ

چه کیف و هیجان این کلمات را تکرار  واقعا آموزنده است با ».....وَ  َصاِدقًَة َو�ُِشْكِرَك َماِدَحةً 
زند و با امید و تکیه بر سجده خالصانه  این کلمات فواره مى کند بلکه از اعماق قلب دارد مى

 و شکر شاکرانه و قلبى سرشار از اعتراف حقیقى به الوهیت پروردگار و با ،شائبه بى و توحید
قلب و زبانى مملو از و  ،تدباار در عردو اعضایى تابع و فرمانب ،م توحیدسینه اى سرشار از عل

وسیله و دالل و پارتى امیدوار و تکیه ایمان و عمل نه واسطه  آرى با ،مانى دائمیشستغفار و پا

ا« ،مسلط نکندهایى  و آتش دوزخش را بر چنین چهره ،است که خدایش عذاب نکند  مَ

ا الظَّنُّ بِكَ  ذَ كَ پس توشه ایمان و  ،اوج محبت حقیقى نسبت به معبود است عین ایمان و »هَ

و آنهم بشرطیکه سکه عمل ایمان و عمل واقعى باشد فقط وجود ایمان و عمل  ،عمل است
لذا خداوند متعال مکرر به  ،مطلوب نیست اگر غش داشته باشد اگر قالبى باشد ارزش ندارد

ٓ ﴿ :فرماید د و مىکن اخالص ترغیب مى ْ  َوَما ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
َ ٱأ  ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ
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اند  در حالى که پرستش را براى او خالص ساخته -و فرمان نیافتند جز آنکه خدا را« ]٥البينة:[
امزاده هیچ سهمى در بر و امام و امامباید خالص براى او تعالى باشد پیین و عبادت د .»بپرستند

نزد  اختیار به همه مقام و منزلى که بى بنده یعنى غالم یعنى و اند، چون بنده عبادت ندارند
 دیگراى  بنده د کهدر نظام الهى بنده شایستگى ندار واند  این وجود بنده معبودشان دارند با

ود گرچه چیزى که اگر چنین ش ،مانند خودش براى او بندگى کند و چاکر و نوکر شود
نامد یعنى با او کسى  اما او این نوع کردار را شرك مى ،شود ته نمىسازعظمت پروردگار کا

لَ�ِۡن ﴿ دهد مى و آنقدر در مسئله سختگیر است که به پیامبرش هشدار ،ردنرا شریک ک
ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ مَِن  َ�ۡ

َ
 آورى، شرك اگر« .]٦٥الزمر: [ ﴾٦٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱأ

وهم اى پیامبر اگر یعنی ت. »شوى زیانکاران از یقین به و. شود نابود عملکردت گمان بى
و در جاى دیگرى . باد خواهد رفت و از زیانکاران خواهى شد حتما عملت برشرك کنى 

ِ ﴿ کند شرك را چنان خطرناك توصیف مى ِ ٱَوَمن �ُۡ�ِۡك ب َما َخرَّ ِمَن  �َّ َّ�
َ
َمآءِ ٱفََك�  لسَّ

ۡ�ُ ٱَ�َتۡخَطُفُه  ۡو َ�ۡهوِي بِهِ  لطَّ
َ
خداوند  باه کسى ک« .]٣١احلج: [ ﴾٣١ِ� َمَ�ٖن َسِحيٖق  لّرِ�حُ ٱأ

الشخوار) او را خواهد ربود یا ه که پرندگان (تراشد گویا از آسمان پرت شد شریک مى
این یکى أصال قابل تحمل نیست لذا توحید  ،»اینکه در جاى دوردستى سقوط خواهد کرد

استعانت خالص  ،نذر خالص ،نماز خالص ،دعاى خالص ،خالص مطلوب است سجده خالص
کیه برآن این ایمان و این عمل است که على با ت ،که هیچ کسى در آن سهم نداشته باشد

دست نازك و استخوان او عذاب مسلط نشود بدن ضعیف و  بر ،یندبنامیدوار است عذاب 
د على باشیم مقلد پیامبر باشیم در کسب چنین لقاینجا باید ما م ،باریکش از عذاب رهایى یابد

لذا خداوند ایمان  ص.لاخیعنى عین همین ایمان و عملى  ،ان و عمل تقلید واجب استایم
الگوى  ،نمونه ایمان ،مدل ایمان با راها  آن صحابه را معیار سنجش قرار داده و در قرآن کریم

ٓ َءاَمنُتم بِهِ  فَإِنۡ ﴿ کند معیارسنجش براى ایمان معرفى مى و ،ایمان ْ بِِمۡثِل َما َ�َقِد  ۦَءاَمُنوا
ْۖ ٱ هم همین  از ما ،»اند اگر مثل ایمان شما ایمان آوردند هدایت شده« .]١٣٧البقرة: [ ﴾ۡهَتَدوا

یۀ آل و قعثمان و على و حسن و حسین و باگر مثل ایمان ابوبکر و عمر و  ،مطلوب است
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تنها إال تخیر و و ایم، هدایت یافتهایم  رستگار شدهایم  ایمان آوردیم کامیاب شده اصحاب 

َ�مِلَةٞ ﴿ رساند شقاوت و عمق دوزخ مى قسوآفریند که به  عمل کردن نه تنها سعادت نمى
  .زحمت در] و[ تالشگر« .]٤-٣الغاشية: [ ﴾٤تَۡصَ�ٰ نَاًرا َحاِمَيٗة   ٣نَّاِصَبةٞ 

 است در قدم اول رسول اهللا  ،سرمشق نمونه واین الگو  بنابر ،»آیند در سوزان آتشى به

ِ ٱَ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ َّ�  ْ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجوا
ُ
َ ٱأ َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ َّ� 

 روز و خداوند]  پاداش[ که کسى براى شما، براى راستى به« .]٢١األحزاب: [ ﴾٢١َكثِٗ�� 
بعد  .»نیکوست سرمشقى خدا رسول در کند، مى یاد بسیار را خداوند و دارد مى امید را قیامت

یه و ترجمه صحیح این الگو دفتر اولهاى  مل نسخهعبارز ایمان و هاى  نمونه از رسول خدا 
انصار هستند که خداوند ایمانشان را معیار  دقیق ایمان و عمل پیامبر مهاجرین وکه بى تاکو

کردکه اینگونه ایمان سنجش قرار داد هنگامى که قرآن براى مشرکین نمونه معرفى 
نمونه و  ،معرفى کند را نمونهها  آن در آنجا دوازده امام و امام زمانى نبود که خدا ،مخواه مى

 ،مبر بودندامبر بودند در مجلس پیاى بودند که شب و روز دور رکاب پیکسان قالگو و سرمش
غزوه  ،ین غزوهرت کوچک ،مجموعه بودند و نه یک فردها  آن هم على بود اماها  آن یکى از

 ،بعد هزار نفر بعد سه هزار نفر بعد ده هزار نفر در تبوك ،صدو سیزده نفر بودندیبدر بود که س
منافقین نبودند کسانى بودند که ها  این ،صحابه به سى هزار نفر بودند آخرین غزوه پیامبر 

ۗ ٱَ� تَنفُِرواْ ِ� ﴿ :گفتند مى قُۡل ﴿ :خداوند فرمود .»نروید بیرون گرما در« .]٨١التوبة: [ ﴾ۡ�َّرِ
 ۚ� َشدُّ َحّرٗ

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

چیدن خرما را که ستون فقرات اقتصاد مدینه بود رها کردند و هشتصد کیلومتر راه را پیاده 

 ،بودند هماند چون خیلى دشوار بود بعضى از پا ،لقب یافت ةطى کردند که سفر جیش العسر

نصف امکانات این  عثمان ذي النورین  ،رفتند سینه خیز مى اما براى امتثال امر رسول اهللا 

اشرتى «: با بارش در راه خدا داد که پیامبر فرمودند غزوه را به تنهایى تأمین کرد دویست شتر
یکى اینجا و دیگرى هنگامى که چاه آب  ،خرید بار بهشت را عثمان دو »عثمان اجلنة مرت�
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بودند که خداوند ایمانشان را ها  این ،را خرید وقف مسلمانان کرد(رومه) کنار وادى عقیق 
ایمان آوردند ها  این به دیگران شرط گذاشت که اگر مثل ایمان سرمشق قرار داد و

لعنت و نفرین  دروروضه خواندن آسان است س ،حاال منبر رفتن آسان است ،رستگارند
اما آیا پیامبر گونه و ابوبکر گونه و  ،سرودن آسان است دم از اسالم ناب زدن آسان است

کردم که على  پس عرض مى ،عمرگونه و عثمان گونه و على گونه ایمان داریم؟ عاقالن دانند
از   چى؟ وقتى على ما ،آتش جهنم رهایى یابداز ایمان و عمل امیدوار است  تکیه بر با

بودن و پدر حسین بودن و همسر زهرا بودن کمک  حدیث غدیر و حدیث منزلت و پسر عمو
اگر براى ورود به بهشت رشوت و پارتى و دالل بازى و  ،گیریم ماچه نتیجه مى ،گیرد نمى

این  فقطاما  ،بود على بیش از هرکس دیگر این امکانات را داشت وسیله سازى کافى مى
 ،و خلق اهللا را گمراه کردن است کلید نجات فقط ایمان و عمل و بس ادعاها خود را فریفتن

هم توفیق  و عمل اندوختند خدا یا به ما دبه سعادت کسانى که ایمان کسب کردن پس خوشا
 عنایت کن.

نَْت َ�ْعلَُم َضْعيِف َ�ْن قَلِ وَ «
َ
ْ�يَا وَ أ الَْماَكرِهِ ىلَعَ  َما َ�ِْري ِ�يَها ِمنَ وَ  ُ�ُقوَ�اتَِهايٍل ِمْن بَالَِء ادلُّ

ْهِلهَ 
َ
نَّ َذلَِك بَالٌَء وَ أ

َ
تُهُ ا ىلَعَ أ اْحتَِمايِل بِلَالَِء  فََكيَْف   َمْكُروٌه قَِليٌل َمْكثُُه �َِسٌ� َ�َقاُؤُه قَِصٌ� ُمدَّ

ِخَرِة وَ 
ْ

 و دنیا بالى اندکى از مقابل در مرا ناتوانى تو و« »....َجِليِل (ُحلُوِل) ُوقُوِع الَْماَكرِهِ اآل
 که این صورتى در ،دانى مى رسد مى آن اهل بر معموالً که نامالیماتى و آن ناچیز کیفرهاى

 تاب چگونه پس ،است کوتاه مدتش و اندك دورانش و است کم دوامش ناراحتى و بال
ایمان هر چه پخته و عمیق  .»دارم... آنجا در را بزرگ نامالیمات آن و آخرت بالى تحمل

را بیندیشد و براى آن آمادگى بگیرد اش  که آینده ،کند باشد انسان را وادار به تفکر مى

ِ ٱَ�َما َمَ�ُٰع ﴿ در مقابل آخرت اندکى بیش نیست زندگى دنیا ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة إِ�َّ قَلِيٌل  �ِخَرةِ ٱِ�  �ُّ
 .»زندگى دنیا در [برابر] آخرت جز اندکى نیست] متاع  [بدانید که« .]٣٨التوبة: [ ﴾٣٨

 ،غیر قابل مقایسه است لناچیز و اصبنابراین همه چیز دینا در مقابل آخرت اندك و 
اندك و تنگ  زندگى ناچیز و رحم مادر براى کودك در مقایسه با ۀهمچنانکه زندگى نه ماه
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تر و بدتر و  و تاریک تر رت از آن هم تنگخلخبزار است زندگى دنیا در مقایسه با آ و
بیندیشد اش  تواند فراتر از دائره زندگى ناپایدار است و همچنانکه ذهن کودك در آنجا نمى

کند بیندیشد لذا  ند و لمس مىبی تواند فراتر از آنچه مى ذهن انسان نیز در این جهان نمى

رأت وال أعددت لعبادي الصاحل� ماال ع� « :فرماید خداوند متعال در حدیث قدسى مى
که ام  کرده دهایى آمها نعمت براى بندگان نیکوکارم« »أذن سمعت، وال خطر ىلع قلب �رش

پس هر  ،»هیچ چشمى ندیده و هیچ گوشى نشنیده و به قلب هیچ انسان خطور هم نکرده باشد
لذا در حدیث صحیح  ،چه عذاب و چه نعمتش ،کنیم گویا هیچ چه در اینجا مشاهده مى

که در دنیا همواره غرق اى  بندهترین  در روز قیامت پرآسایش :فرماید مى رسول گرامى 
شود  شود و بیرون آورده مى اى در دوزخ داده مى شود غوطه نعمت و آسایش بوده احضار مى

يمٌ قَطُّ «شود که  آنگاه از او پرسیده مى رَّ بِكَ نَعِ لْ مَ  اى؟ آیا در گذشته هیچ نعمتى چشیده »هَ

ِ  الَ « :گوید مى ا«ام  نچشیده پروردگارم هیچ نعمتىبه ذات تو سوگند  »رَبِّ  يَا َوا�َّ رَّ  مَ عِيمٌ  بى مَ نَ

شود و یک غوطه  که همواره به غم رنج پریشانى مبتال بوده آورده مىاى  بنده ترین و فقیر »قَطُّ 

لْ «شود که  مى از او پرسیده شود و در بهشت داده مى رَّ  هَ ةٌ  بِكَ  مَ دَّ آیا هرگز رنجى  »قَطُّ  شِ

اهللاَِّ  الَ «: گوید مى اى؟ دیده ا وَ بِّ  يَ ا رَ رَّ  مَ سٌ  بى مَ پس  ام. هرگز رنج و مصیبتى ندیده »قَطُّ  بُؤُ

همه چیز این جهان در مقابل جهان باقى و دائم و ابدى و جاویدان هیچ و پوچ است خواب و 
ى که این جهان فانى را پس خوشا به حال کسان .گذرد خیالى بیش نیست که برق آسا دارد مى

 على  ،کنند دانند و براى آن جهان باقى دارند اسباب سعادت و آسایش فراهم مى فانى مى
و  ،اندیشد بود چون هر بنده نیک خداوند چنین است به آخرت مى بایست چنین مى که مى

آخرت ن سختى و عذاب در کند بین این  سختى و رنج و عذاب در دنیا و بین آ مقایسه مى

نَْت َ�ْعلَُم َضْعيِف وَ «: فرماید مى کند با پروردگارش دارد راز و نیاز مى همچنانکه
َ
 تو یاخدا »....أ

دانى که من در برابر عذاب و سختى و رنج این دنیا که بسیار اندك و ناپایدار است  مى

يْفَ «ندارم آن را  ناتوانم و تاب تحملضعیف و  ةِ  فَكَ رَ خِ يلِ لِبَالَءِ اآلْ تِامَ عذاب و پس  »...احْ
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 ،والنى و الیتناهى و الینقطع استن و طکنم که بسیار سنگی مصیبت آخرت را چگونه تحمل

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

من  ،ندارندآن را  و زمین تاب تحمل ها آسمان ذابى کهگیرد خشم و ع سرچشمه نمى انتقام تو
تحمل کنم من بنده ذلیل و حقیر و مسکین و ناتوان چگونه آن را  بنده ضعیف و ناتوان چگونه

از  ،اى موالى من ،اى سرور من ،اى معبود من ،اى إله من ،اى پروردگارى من ،تحملش کنم
گریم از چه ناله کنم شکایت کنم از چه ب چه بنالم اگر بخواهم پیش تو شکایت آورم از چه

 .عذاب یا از طوالنى بودن غم مصیبتناکى از سختى درد
براى کسانى که حقیقتا به خدا ایمان داشته باشند و بهشت و دوزخش را متصور و  ،آرى

بنده مؤمن باید چنین تصور کند  ،متبلور ببیند این حالت بسیار طبیعى است باید چنین باشد
صحبت  باید به خداوند متعال با همین یقین ایمان داشته باشد باور و اذعانش همین باشد که

حقیقت است آمدنى است  ،ى نیستمرسرگ ،ال نیستیخ ،بهشت و دوزخ افسانه نیست
مدعى روز کسانى که ام ؟این باشد حال ما باید چگونه باشد وقتى حال على  .نزدیک است

شناخت و به آن  آیا على هم چیزى بنام صیغه و متعه مى ،چگونه باشند پیروى از على هستند
هزار همسر دیگر روا  آیا على هم غیر یک همسر به اصطالح دائم حتى صیغه با ؟داد مى فتوا
آیا على هم به صیغه با دختر  ؟دانست دختر ده ساله را روا مى آیا على هم صیغه با ؟دانست مى

آیا على هم  .حترير الوسيلة امام مخينى)( ؟داد به آن فتواى مى دانست و یرخوار را جایز مىش

آیا على هم بیست درصد عرق پیشانى و آبله کف دست  ؟گرفت خمس کسب و کار مى
هم به یاران  یلآیا ع ؟خواند داد او را ولد الزنا مى کرد و هر کس نمى کارگر را نوش جان مى

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

آیا على هم  ؟وزرید مى اآیا على هم از شنیدن حرف حق اب ؟کشید خودى و غیر خودى مى

و نود درصد دیندارى را در دروغ  .دين آبائي)(التقية ديني و ؟شمرد دورغ گفتن را دین مى

گفت او را از صف  و هر کس دروغ نمى .عشار الدين يف التقية)أ(تسعة دانست  گفتن مى
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آیا على  ؟شمرد آیا على هم لواط را جایز مى دين له) من ال تقية له ال(کرد  خودش اخراج مى

آیا على هم  ؟دانست مى آیا على هم خودش را مرجع تقلید ؟کرد مسلمانان نفاق مى هم با
را اگر ادامه دهیم خودش  ها پرسش و این سلسله؟ دانست خودش را واجب مى زتقلید ا

رساله  ،فقهیى ،را از که باید گرفت آیا مرجعى ها پرسش شود اما پاسخ این ش مىسهزاران پر
ریم که از خود نجا پاسخ نگیریم و بگذاو إال اگر ای ،خدا کند باشد ؟اى هست که پاسخ دهد

اما آنروز دیگر فرصت نیست  ،توان نتیجه گرفت امروز مى ،یر شده استتعلى بپرسیم آنوقت 
 پس باید بنیدیشیم و على گونه بهشت و دوزخ را تصور کنیم و ،تمام شده است و همه چیز

ئِنْ «، تا دیر نشده مسیر خودمان را مشخص کنیم ،براى آن آمادگى بگیریم لَ نِي  فَ تَ ْ ريَّ صَ

ائِكَ  دَ عَ أَعْ وبَاتِ مَ قُ در بسیار  ،کند در اینجا امیرالمؤمنین نکته بسیار زیبایى را بیان مى »....لِلْعُ

جوامع مکتبى به نام عرفان وجود دارد و عرفان و تصوف اسالمى تاریخ مفصلى دارد گرچه 
نه بسیارى از عرفان و صوفیان اما متأسفا ،عرفان اسالمى معنایش شناخت پروردگار است

فلسفه  باآن را  بعضى اند، مسلمان بدالئل مختلفى از خط أصیل تصوف و عرفان به خطا رفته
بعضى  اند، ى صوفیان جاهل را با آن مخلوط کردهها بدعت بعضى دیگر در اند، یونان آمیخته

ف و تصو واهیدبخ تى شماقز وروام ،بنابراین اند، ذاهب کالمى شدهم دیگر شکار معتزله و
نماید که رغبت نگاه کردن باقى  نگاه کنید آنقدر زشت مى اففعرفان اسالمى را در آئینه ش

در اصل مبناى تصوف و عرفان حدیث جبریل  ،به لذت بردن و کیف کردن ماند چه رسد نمى

ْ  نْ إفَ  راهُ تَ  كَ نَّ أَ كَ  اهللاَ دَ بُ عْ تَ  أنْ « ،کنند به احسان و سلوك تعبیر مىآن را  است که بعضى  نْ كُ تَ  ملَّ

این یقین و باور که اگر تو  بینى با خداوند را طورى بپرستى که گویا او ار مى« »راكَ يَ  هُ إنَّ فَ  راهُ تَ 

خورد مدعى  مى عت به چشمدامروز هر کجا شرك و ب ،»بیند مىتو را  بینى او او را نمى
عرفان و تصوف اگر از توحید و سنت عارى باشد  ،شوند که این عرفان و تصوف است مى

است که ببینید جاهالن مطلقى که هیچ شناختى از  حیرت انگیز ،گمراهى است جهالت و
و زندگى صحابه اخیار و اهل بیت اطهار ندارند دم  قرآن و سنت و سیرت رسول بزرگوار 

یزند که تو گویى اسالم در آم با فلسفه مىآن را  زنند و بایک آب و تابى از تصوف عرفان مى
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و اگر عرفان بمعنى شناخت پروردگار است باید سرشار از  عرفان و فلسفه خالصه شده است
عشق با بت و ماده است معنویت در جایى  ،توحید و سنت باشد عشق خالى از توحید و سنت

عشق در جایى است که یکتا  ،ارش سنت باشدت برگ و ،توحید باشداش  است که سرچشمه

َ ٱإِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ پرستى و اتباع سنت باشد ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم  �َّ
ُ ٱُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ   من از دارید، مى دوست را خدا اگر: بگو« .]٣١آل عمران: [ ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ

 آمرزنده خداوند و بیامرزد برایتان را شما گناهان و بدارد دوست را شما خدا تا کنید پیروى
گوید  دورغ مى ،اتباع سنت ندارد جزخداوند راهى  عشق و محبت حقیقى با .»است مهربان

زند اما زندگى و عملش  کسى که مدعى مکتب تصوف و عرفان است و دم از عشق خدا مى
خدا برسد کلیدش  به ،خواهد بنابراین اگر کسى واقعا مى ،سراسر مخالف قرآن و سنت است

باشد نه  است این عشقى که خالى از نور توحید و سنت پیامبر گرامى  پیروى مصطفى 
ح مجازى عشق به اصطال ،تر است تنها عشق حقیقى نیست که از عشق مجازى هم کاذب

این تصوف جز  اما این عشق و این عرفان و ،گرچه مجازى است اما وجود خارجى دارد
مگر ممکن است کسى خدا را بشناسد و عاشق او  ،خود فریبى چیزى نیستدروغ و نیرنگ و 

 رسول او سرو کارى نداشته باشد و با ،با دین او ،با کتاب او ،هم باشد ولى با توحید
 .؟سراسر مخالف شریعت باشداش  زندگى

ـــــ ـــــهَ  تَعْيصِ ـــــتَ  اإلل ـــــرُ  وأنْ  حبـــــهُ  تُظْه
 

ــــــــذا  ــــــــالٌ  ه ــــــــاس يف حم ــــــــديعُ  القي  ب
 

تَــــــهُ  صـــــادقاً  حبُّـــــك كـــــان لـــــو  ألطَعْ
 

ــــــــبَّ  ملــــــــن املحــــــــب إنَّ   ــــــــعُ  أحَ طِي  مُ
 

نکته جالبى که در این بخش از دعاى امیر المؤمنین آمده است اوج و انتهاى محبت و 
یابد دیدار پروردگار  ین نعمتى که مؤمن در بهشت به آن دست مىتر بزرگعشق الهى است 

 ،کافران از آن محروم خواهند بودشوند اما  مؤمنان از این نعمت بزرگ برخوردار مى ،است

﴿ ٓ ََّمۡحُجوُ�وَن  َ�َّ ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل ها از دیدار پروردگارشان  آن« .]١٥املطففني: [ ﴾١٥إِ�َُّهۡم َعن رَّ

ٞ ﴿ ا مؤمنانام .»در آنروز در پرده خواهند بود ةٌ  وُُجوه ٞ   ٢٢يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة
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نروز تازه شادابند که بسوى پروردگار شان نظاره یدر هایى  چهره« .]٢٣-٢٢القيامة: [

ْ ﴿ ،»اند کننده ۡحَسنُوا
َ
ِيَن أ ٞۖ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ۞لِّ�َّ ز وردر آن براى مؤمنان « .]٢٦يونس: [ ﴾َوزَِ�اَدة

 .دیدار پروردگار است ،نویسند که بیشتر بهشت مفسرین مى ،»بهشت است و بیشتر از بهشت
عقل اگر در خدمت  ،کنیم مى احادیث صحیح در باره بسیار است به همین آیات کریمه اکتفا

ق طسفانه بعضى جاهالن مدعى عقل و منمتأ ،ه خطرناك استتدین نباشد از اسب لجام گسیخ
ت قرآن را منکر که زمانى به معتزله شهرت یافته بودند فقط با تکیه بر عقل بسیارى از آیا

و  ،از جمله همین مسئله رؤیت خداوند ،ویل و تفسیر خالف واقع تراشیدندأت شدند و براى آن
احادیث و روایات  مسلمانان مخالفت کنند ند خورده بودند حتما بابعضى دیگر هم که سوگ

دروغین جعل کردند و براساس این روایات آیات صریح قرآن را مطابق میل خودشان تأویل 
را اش  رسد که انسان معبود حقیقى ل بعید به نظر مىدر حالى که حق از روى عق ،کردند

تواند ببیند زیرا همه مقاییس در اینجا مادى است اما در  در این جهان نمى ،هیچگاه ببیند
شود چه مانعى وجود دارد که انسان  مىنبهشت که نشانى از ماده و اسباب زوال پذیر دیده 

به او دل  ،درد دل کرده ،او راز و نیاز کرده با ،کردهاش  سجده ها سال را کهاش  معبود حقیقى
و خالصه از  ،ایستاده بازاش  دستوراتش را پذیرفته از نواهى ،محبت کرده ،بسته امید بسته

طریق او به سعادت و خوشبختى دائم رسیده چه مانعى وجود دارد که او را ببنید و زیارت 
لذا امیر المؤمنین در این دعا بسیار جالب تصویر  ،کند و از دیدن او کیف کند و لذت ببرد

انت هم از دوست ف دشمنانت هم قرار دادى وصکه پروردگارم بر فرض اگر مرا در کند  مى

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

بْنِي  وَ «صبرکردم  برفرض اگر بر دوزخ تو كَ هَ رِّ نَارِ ىلَ حَ ْتُ عَ ربَ ي) صَ ِ ا إِهلَ  اى که گیرم و »(يَ

ر تو اداما از دی »فكيف أصرب عن النظر إىل كرامتك« ،کنم تحمل را آتشت حرارت من معبود

سبحان اهللا چه ایمانى چه عشقى چه محبتى چه دوستى  ؟،توانم کرد چگونه صبر مى
بود امیر المؤمنین  ین نعمت نمىتر بزرگاى اگر جوار پروردگار و دیدار پروردگار  صادقانه

شود اما به دورى و عدم نگاه کردن به ذات  مى چگونه حتى به دوزخ و عذاب دوزخ راضى
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سان روضه خواندن آ .این قابل تحمل نیست :گوید مکرم پروردگارش راضى نیست ومى
از اهل دن آسان است اما از على پیروى کردن مشکل است است با دعاى کمیل ادا در آور

اند  بیت پیروى کردن مشکل است چونکه اهل بیت در ایمان و عقیده و عمل پیرو پیغمبر 
و  ،هستند و همچنانکه سایر مسلمین پیرو حضرتش  ندبود همچنانکه صحابه پیرو پیغمبر 

گوئیم عبداهللا بن سبا یهودى چون أخیرا قرار شده است  نمىاگر قرار باشد حافظان مکتب (
کلینى و طوسى و طبرسى منکرش باشند) سلیم بن قیس و ابان ابى تغلب و محمد بن یعقوب 

کنند همه اعمالشان  از اهل بیت پیروى ،عاملى عالمه امینى و سید شرف الدینو مجلسى و 
ناب و فقه پویا و مکتب نگذاران اسالم ایاتى است که بنیاوراین خالف  شود و مى مشابه عامه
و صدها روایت وجود دارد که ها  ده چون اند، فقط اسم است) جعل فرمودهها  (ایناهل بیت 

ه سعادت و کنید ک ت) مخالفباعامه مسلمین (که اهل سنت »ن فيه الرشادإخالفوا العامة ف«

و إال  ،است -ره -خمینىمرجع رساله تعادل و ترجیح ترین  جدیدرستگارى در همین است (
ى ) پس پیروى از اهل بیت به معنء اهللا چنین روایات پرارزشى داردهر کتاب حدیث ان شا

و این  ،عت محمدى و مکتب اهل بیت و تشیع سرخ استیترك اسالم ناب و فقه پویا و شر
امر به هیچ عنوان قابل تحمل نیست چون زحمات چند صد ساله شهداء و معلولین برباد 

فرمایند که با غیر خودى  به همین دلیل است که همواره نصحیت و وصیت مى ،هد رفتخوا
کنند نزدیک  که شبه ایجاد مىیو بخصوص باکسان ى دیگران گوش ندهیدها حرف ننشینید به

 ،تواند متخصص باشد خواهد و هر کس نمى چون فهم اسالم ناب متخصص مى ،نشوید
 امه مطالعه کرد یا به سایتهاى شبه وارد شد یابرن بى بنابراین هر کس نزدیک رفت یا

گمراه شد ما براى او ضمانت بهشت  ..ارتباط گرفت و وها  آن ى شبه را خواند یا بهها کتاب
شود یعنى  مىغیره یهودى سنگلجى و قلمداران و  ،نخواهیم کرد چنین شخصى مثل برقعى

 ،شدن به صفوف عامه استشود چون یهودى شدن بهتر از داخل  اینکه از یهود بدتر مى
 صالح مملکت خویش خسروان دانند.
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ْهِلَها «
َ
نَّ إيَِلَْك َ�ْ�َ أ ِضجَّ

َ َ
تَِ� نَاِطقاً أل

ْ
قِْسُم َصاِدقاً لنَِئْ تََر�

ُ
تَِك يَا َسيِِّدي َوَمْوَالَي أ فَِبِعزَّ

ِمِل�َ 
ْ

اَخ الُْمْسترَْصِ  َضِجيَج اآل رْصَُخنَّ إيَِلَْك رُصَ
َ َ
لِِمَ�) َوأل

ْ
بِْ�َ�َّ َعلَيَْك بَُ�اَء   ِخ�َ (اآل

َ َ
َوأل

نَاِدَ�نََّك 
ُ َ
َفاقِِديَن َوأل

ْ
ْ�َن ُكنَْت يَا َوِ�َّ الُْمْؤِمِن�َ  ال

َ
َعاِرِ�َ� يَا ِ�يَاَث الُْمْستَِغيثِ�َ  يَا  أ

ْ
  اَغيََة آَماِل ال

َعالَِم�َ  يَا
ْ
َ ال

َ
اِدِ�َ� َو يَا إِهل  .» َحِبيَب قُلُوِب الصَّ

گى و یعنى کمال محبت و دیعنى دلدا ،ابستگى کامل به معبودیعنى همین وبندگى کامل 
گیرد مؤمن وقتى همه چیزش را براى  چشمه مى این احساس از عمق ایمان سر ،امید ترس و

ِ رَّبِ  قُۡل ﴿ خواهد معبود مى  ﴾١٦٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱإِنَّ َصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ
 خداوند، راه در]  همه[ مرگم و ام زندگانى و عبادتم و نمازم گمان بى :بگو« .]١٦٢األنعام:[

َ�ۡعُبُد �يَّاَك  إِيَّاكَ ﴿ طلبد وقتى هر نیازش را فقط از معبود مى .»ستا جهانیان پروردگار
وقتى  .»مجویی می یارى تو از تنها و کنیم مى بندگى را تو تنها« .]٥الفاحتة: [ ﴾٥�َۡسَتعُِ� 

َ ٱإِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ تفقط بامعبود اساش  محبت و وابستگى ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ َّ�﴾ 
 را شما خدا تا کنید پیروى من از دارید، مى دوست را خدا اگر: بگو« .]٣١آل عمران: [

خداوند از (تواند به جاى دیگرى چشم امید داشته باشد  طبیعى است که نمى .»بدارد دوست
شما ببیند کودك چگونه به پدر وابسته است چون همه چیزش را از او  )مثال پاك است

و اگر کسى او را تهدید کند فورا او  ،گیرد داند لذا قدرت و توان و نیرویش را نیز از او مى مى
کند  شود فکر مى فاصله به همانجا متوجه مى نیازى داشته باشد بال ،ترساند را از پدرش مى

وابستگى بنده به معبودش خیلى باید بیشتر از این  ،است پدرش مصدر هر قدرت و توانایى
تکیه گاه اساسى مؤمن  ،توانى انسان مؤمن است و ین قدرتتر بزرگلذا معنویت  ،باشد
برگ برنده مسلمانان بینید  ى کفر و اسالم را اگر مالحظه کنید مىها جنگ تمام ،است

ما وراى  تمام این کائنات و هممکن است خداوند که معبود و چرخانند ،معنویت بوده است
و  ،آن است گاهى اگر الزم باشد عمال و ظاهرا هم نیرو بفرستد چنانکه در بدر و حنین فرستاد

 ،ستشود مهم ا ه چنین نیست آن قوت قلب مؤمن که از آن به معنویت تعبیر مىاما همیش
روانشناسان از این موضوع  امروز ،چیز در کنترول اوستذاتى است که همه اش  چون پشتوانه
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کنند همین روش روان درمانى مگر چیزى غیر از این است که به  دارند استفاده علمى مى
مثال انتونى رابنیز آمریکایى که حتى  ،همه دارد اعتماد به نفس ایجاد کند مریض قوت قلب بر

فوتبال را امروز دارند بدین وسیله به هاى  یراندازى ارتش را به اوج مؤفقیت رساند تیمبرنامه ت
پس  ؟رسانند مگر چیزى غیر از ایجاد اعتماد به نفس و قوت قلب در طرف است پیروزى مى

 و ها جنگ و صحابه جانباز ایشان در پیامبر  ،مؤمن با همین سالح همواره پیروز بوده است

َ�م ّمِن ﴿ :فرماید خداوند مى چرااند  شان به همین قوت معنوى پیروز شدهغزوات جهادى 
ِۗ ٱفَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�ةَۢ �ِإِۡذِن  چه بسا گروهى اندك که به حکم « .]٢٤٩البقرة: [ ﴾�َّ

 به همین دلیل که معنویت به مؤمن قوت .»] الهى بر گروهى بسیار پیروز شده است [و اراده
شود نیروى  آورد نه تنها اعتماد به نفس این که مى بخشد در او اعتماد بوجود مى قلب مى

قاهر ت بخشد اعتماد به پروردگار و به قدر این نیرو اعتماد به معبود مى طبیعى ایمان باالتر از
پرستد و  پس مؤمن با توجه به رابطه دائمى که با پروردگارش دارد و تنها او را مى ،خداوند

تنها براى او نذر و  ،خواند جوید تنها او را در مشکالتش مى نها از او کمک و استعانت مىت
ماز و عبادتش براى اوست در همه حال فقط نام و یاد او نمرگ و زندگى و و  کند قربانى مى

طبیعى است که در دعا و نیایش نیز با او راز و نیاز کند و همواره به او دل  ،را بر زبان دارد
اما خدا رحم کند کسى که اینجا از بس یا حسین و یا  ،دد و همواره او را به کمک بخواندببن

زبان آورد  کند و فرصت ندارد که نام اهللا را بر على و یا امام زمان و یا قمر بنى هاشم ورد مى
با هر حرکت یا  ،پرسى و خدا حافظى یا على با هر احوال ،با هر بلند شدن و نشستن یا على

خواهد به یاد اهللا بیفتد  خواهد خدا را یاد کند چگونه مى خره این بیچاره چگونه مىباآل ،على
ترس از آن  ؟خواهد مانند امیر المؤمنین حاجت و نیازش را با خدا در میان بگذارد چگونه مى

واند کلمه تنچنین بیچاره مظلومى هنگام مردن  که ستو البته از نظر تجربى هم درست ااست 
 د که هر کس بایشاید شما مالحظه کرده باش ،ممکن وردش یا على باشد ،و اهللا بگویدبخواند 

بان یا همان کلمات و حرکات دست به گرهر شغلى سرو کار دارد گاهى هنگام خواب هم ب
 ،شخم زند زکشاور ،شنیده شده که چوپان در هنگام خواب گوسفند براند است بارها دیده و
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پس این امر  ،مؤذن اذان بگوید ،شاعر غزل بخواند ،ل حل کندو فرمو ،معلم دیکته بگوید
عادت کرده که بجاى نام اى  عده خیلى طبیعى است و بنده خدایى هم که از برکت زحمات

خداوند عاقبتش را خیر بگرداند که حسن خاتمه  زبانش باشد و اهللا اکبر و ورد این و آن بر

اللهم يا مقلب « خواند همیشه در سجده این دعا را مى رسول گرامى  .خیلى مهم است

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

 اند، از آن برحذر داشته ین موضوعاتى است که پیامبر تر مهم سوء خاتمه یکى از ،»بگردان
ه کسب ایمان مهم است حفاظت ایمان هم پس همچنانک اند، و به خداوند از آن پناه جسته

تواند از  مى ولى آیا ،ممکن کسى خیلى راحت کلمه بخواند و به اسالم داخل شود ،مهم است
این ایمان حفاظت کند این بستگى به تالش و پشتکار شخصى دارد چون اسالم تنها شعار 

گذراندن  ى حکم خدا و سنت رسول گرام نیست زندگى بیست و چهار ساعت را مطابق با
نیاز نیست و إال نفسش قطع  بى همچنانکه که انسان از اکسیژن یک لحظه ،اسمش اسالم است

پس خدایا از تو  ،نیاز نیست و إال شکار بیگانه خواهد شد بى از یاد خدا نیز ،شود مى
. از نطق کلمه شهادت در هنگام مرگ محروم نگردانى ایمان بیمرانى و را بر خواهیم که ما مى

قسم به عزت تو فرماید: ( صحبت از این بود که امیر المؤمنین در مناجاتش با پروردگار مى و
خورم که اگر به من توان گفتن دادى به بارگارهت  صادقانه سوگند مى ،اى سرور موالى من

ایت خواهم فریاد خواهم کشید و گریه خواهم کرد و هر کجایى که باشى ند ،م نالیدخواه
اى حبیب  و ،اى فریادرس فریاد کنندگان و ،اى آرزوى عارفان و ،ناناى ولى مؤم ،کرد

خیزد  مى دقت کنید که این کلمات از چه قلبى بر .اى إله و معبود عالمیان) و ،قلوب صادقان
و این حنجره و این  باین قل ؟شود آید و با چه زبانى زمزمه مى جره اى بیرون مىناز چه ح و

است و با عطر اخالص  هاست و با رنگ توحید رنگ گرفت نور ایمان عجین شده زبان با
کلمات کسى نیست که از قبرکمک بخواهد و بسوى غیر  ،و این کلمات ،عطرگین شده است

این کلمات مناجات  د،سطه وسیله عرض حاجت کناهللا دست نیاز دراز کند و پیش خدا با وا
 جز خدا از کسى شفا ،داند نمى ا کسى را مشکل گشادکسى است که جز خ و راز نیاز
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کند  ساید و جز خدا نام غیر را فریاد نمى جز خدا به هیچ بارگاه دیگرى پیشانى نمى ،طلبد نمى
 ،درد دل است ،عشق است ،این کلمات محبت است ،جوید و جز خدا ازکسى استعانت نمى

با و  ترسد نمى از هیچ قلدرى ،ز درگاه خدا امید نداردجکلمات کسى است به هیچ جایى 
صدا صداى على  ،این حنجره حنجره عمل است ،ندارد یى محبت حقیقرهیچ کس دیگ

ریزد و نه برآستانه قبر  ش را پیش خالقش مىاین على است که اشک ،على است ۀنال هنال ،است
 ،کند نه با پیامبران و اولیاء و امامان و امامزادگان دل با معبودش مى دراز و نیاز و در ،ضریح

داد نه برآستانه قدس و  مى و در مسجد انجام ،داد را فقط براى خدا انجام مىعبادت  ،على
على  ،ران سیاسى و مذهبىبزیارت حضرت معصومه و حرم مطهر رهبارگاه شاه عبدالعظیم و 

جز او از کسى اجازه  ،گفت نمى او سرش را به کسى با شناخت جز جز یک خدا نمى
على عاشق قرآن  ،نبود ها عاى على از روى زیارتنامهخواند د على زیارتنامه نمى ،خواست نمى

دیگران  على دین را وسیله سلطه بر ،على کلک بارى بلد نبود ،گرفت بود و او باقرآن انس مى
 ،ناله اى جز یا اهللا بلد نبود على ،کرد دین را وسیله کسب مال و منصب نمى على ،کرد نمى

 و ،ساخت و بارگاه نمى قبر على ،خواست و از غیر اهللا کمک نمى ،خواند غیراهللا را على نمى
على جیب مردم را خالى  ،کرد على در قبرها پول جمع نمى ،ساخت نمى على ضریح و گنبد

گفت و  على از یک سو دروغ نمى ،گذاشت نمى اسمش را خمس کسب و کار کرد و نمى
على مردم  ،گذاشت اح موقت نمىنک کرد و اسمش على زنا نمى ،گذاشت اسمش را تقیه نمى

على مرز  ،کرد به تقریب و وحدت دعوت نمى رخواند و ازسوى دیگ را کافر و مرتد نمى
على رانت بازى بلد  ،کرد ا پول بیت المال بازى نمىعلى ب ،کشید خودى و غیر خودى نمى

على حرف حق را از  ،فرستاد عید نمىبتزندان  کرد و على مخالفین را اعدام و ترور نمى ،نبود
دانستند حق  مى انرا کافر حتى به کسانى که او على ،پذیرفت شنید و مى بود مى مى هر کسى
را لعنت و نفرین  على یاران و خویشان پیامبر  ،داد اندیشه مى آزادى بیان عقیده و زندگى و

ن مخلص و ج سال بعنوان یک مؤمنا خیر خواه آنان بود که بیست و پنه تنه على ،کرد نمى
از  مت خلفاى راشدین ایفاى وظیفه نمود چون علىدعال در اداره امور مسلمانان در خف
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خواستند به على خط بدهند و عقایدشان را  کسانى که مى ،گرفت خط نمى ردیگهاى  تئوریین
گروهى هم جنگید چون على اسالم را از سرچشمه  با ،را به آتش انداختها  آن دیکته کنند

جز خدا کسى را به عنوان معبود و  ،بخواند پس این کسى نیست که غیر خدا را ،گرفته بود
 لذا راز و نیازش نیز فقط با خداست. ،شناسد نمى کارساز مشکل گشا

» 
َ
َ�رُتَاَك ُسبَْحانََك يَا إِلَِ� َوحِبَْمِدَك �َْسَمُع ِ�يَها َصوَْت َ�بٍْد ُمْسِلٍم ُسِجَن (�ُْسَجُن) ِ�يَها أ

ْطبَاقَِها جِبُْرِمِه وََجِر�َرتِهِ وَ   تِهِ بُِمَخالَفَ 
َ
ُهَو يَِضجُّ إيَِلَْك وَ   َذاَق َطْعَم َعَذابَِها بَِمْعِصيَِتِه وَُحِبَس َ�ْ�َ أ

ُل إيَِلَْك بُِر�ُو�ِيَِّتَك  ْهِل تَوِْحيِدَك َوَ�تَوَسَّ
َ
ٍل لِرمَْحَِتَك َوُ�نَاِديَك بِِلَساِن أ  براستى آیا« .»َضِجيَج ُمَؤمِّ

 بنده صداى آتش آن در بشنوى که مشغولم ستایشت به که معبودم و منزه اى ،بینى مى چنان
 نافرمانیش خاطر به را آتش عذاب مزه و شده زندانى آنجا در مخالفتش اثر در که را مسلمانى

 به حال آن در و شده گرفتار جنایتش و جرم واسطه به دوزخ طبقات میان در و چشیده
 را تو پرستان یگانه زبان به و است تو رحمت آرزومند که شخصى شیون کند شیون درگاهت

چقدر لذت بخش است چقدر شور و هیجان  .»گردد متوسل پروریت بنده به و زند فریاد
است براى کسى که  آفریند این کلمات زنده و پرمعنى چقدر آموزنده و عبرت انگیز مى

 ،کند در واقع زندان حقیقى دوزخ است و جهنم را به زندان تشبیه مى ،د پند بگیردبخواه
یا  ،یا على :گوید خواهد کمک بگیرد نمى مى دانى وقتىن دنیا که زندان نیست اما این زنزندا

ن ایى که صاحب الزمان خداوند است در حال( حسین و یا قمر بنى هاشم یا صاحب الزمان
در آن زندان حقیقى همه این  ،یا امام رضا ،) یا مهدىکلمه خودش شرك است

بیند که همه این بندگان خدا به یک نیکى محتاج  مى چشم سر شود با پدرسوختگیها نابود مى
همه سرها پائین است هر کس اعمالنامه خودش را به گردن دارد و فریاد  آنجا ،بقیه هستند

هر کس « .]٣٨املدثر: [ ﴾٣٨ۡت رَهِيَنٌة ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسبَ ﴿ دود زبان این طرف آنطرف مى

كَ «در چنین حالتى بنده مؤمن  .»در گرو اعمال خودش است يدِ حِ لِ تَوْ انِ أَهْ نَادِيكَ بِلِسَ يُ یا  »وَ

موقتا زندانى شده اما ایمان همچنان در دل دارد لذا با زبان  اینکه گناه کرده و اشتباه کرده و

وبِيَّتِكَ « کند را صدا مىگوید و پروردگارش  اهل توحید سخن مى بُ يْكَ بِرُ لُ إِلَ سَّ تَوَ يَ و به  »وَ
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نیستند که دلیل و برهان بتراشند که  آنجا دیگر فیلسوف نماها ،جوید توسل مى ربوبیت تو
 ،آن ضریح جایز است این هم دلیل نقد توسل به این وآن و این مرده و آن مرده و این قبر و

 توسل به ربوبیت پروردگار و اسماء و ،سل بجویدداند چگونه تو خیر آنجا هر کس مى
 ،گردد هر کس گرفتار خودش مى و ،شود صفات پروردگار بازار دالل تراش همینجا تمام مى

آنچه که مفید و وسیله نجات است توحید است یکتا  :فرمایند منظور اینکه امیر المؤمنین مى
اسباب نجات و سعادت است اگر ها  این ،است پرستى است و خداپرستى است توسل جایز

کسى توشه راهش را توحید و عمل صالح قرار داد همیشه رستگار است حتى اگر همه جهان 
همراه نداشت  اراما اگر این توشه  ،با او مخالف باشند حتى اگر فقیرترین فرد جهان باشد

 ،د باشدمرجع تقلی ،داشته باشد همدرك دکترا تا بدبخت و بیچاره است ولو اینکه بیست
اینکه تمام عمر مجاور امام هشتم و معصومه و شاه  لوو ،سرمایه دارترین شخص جهان باشد

 وشته باشد تانحتى اگر تفسیر  ،ولو اینکه فقه فلسفه تدریس کرده باشد ،عبدالعظیم باشد
نه هر  مطابق سنت رسول اهللا ایمان حقیقى (نه تقلیدى) و عمل صالح (اش  زمانیکه توشه

پس دین على  ،خواه و آخند پسند و عوام پسند) نباشد هرگز رستگار نخواهد شدعمل دل
عمل  توحید و ،فقه پویاى على این است ،مذهب على مکتب على اسالم ناب على تشیع على

 توسل به اسماء و صفات خداوند باشد نه توسل به قبر و اش، که نمونه لعم ،صالح کدام عمل
لو آن بنده و این مرده و آن مرده و و نه توسل به این بنده و ،انهضریح و بارگاه و درگاه و آست

پس سعادت و  اند، توسل مشرکانه نیاموخته پیامبر بزرگوارمان  ،باشد  اینکه قبر پیامبر
رستگارى و کامیابى و پیروزى دائم همین است که هر مؤمن اول از قرآن و سپس از سنت 

پیرو قرآن و ها  آن على از خودشان هیچ ندارندغیر  على و ،پیروى کند رسول گرامى 
هرچه که مطابق قرآن و سنت باشد همان مذهب على است و مذهب همه  اند، سنت بوده

 است و نه مذهب قرآن و و آنچه مخالف قرآن و سنت باشد نه مذهب على ،مسلمانان است
ادعاى  پس ،باشد سعادت و رستگارى جایى است که قرآن و سنت رسول اهللا  .سنت

شود مطابق  جایى پذیرفتن است که آنچه به اهل بیت نسبت داده مى پیروى از اهل بیت تا
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قرآن و سنت مخالف است  که بااند  آنچه اضافه بنام اهل بیت جعل کرده ،قرآن و سنت باشد
 معنى و بى اثر و بى کشد و آیات قرآن را مى کند و روح توحید را و ترویج شرك و بدعت مى

گرداند نه تنها مذهب اهل بیت نیست که چنین چیزهایى را به اهل بیت نسبت  مى مقصد بى
را از دین ها  آن محبت با اهل بیت این است که ،تدادن سرتاسر دشمنى با اهل بیت اس

نیز در کنار ها  آناند  مخالف نبوده جدشان هاى  سنت هرگز باها  آن ،نکنیما جدشان جد
زحمت اند  براى ترویج دین جدشان تالش و کوشش کرده  بقیه یاران و اصحاب رسول اهللا

بیایند و طورى وانمود اى  عده انصافى است که امروز ظلم و نا اند، خون دادهاند  کشیده
ى دین ها بدعت مرتکب همین اعمال مشرکانه و )خداى نکرده(کنندکه گویا اهل بیت 

و گنبد و بارگانه  اند، جسته توسل مى مرده نیز به قبر وها  آن و گویا اند، شده ستیزانه مى
 اند، خواسته مى و حاجتشان را از غیر خدا اند، کرده طواف مىها  آن و به دور اند، ساخته مى

 مرده و آن مرده و این قبر نیباران بیش ا نیز هنگام نیاز به کمک و شفا و فرزند وها  آن گویا

سبحانك هذا هبتان کردند  مى اى غیر اهللا نذربرشان  براى رفع نیازهاي و اند، رفته مى و آن قبر

 . عظيم
َعَذاِب َوُهَو يَرُْجو َما َسلََف ِمْن ِحلِْمَك  يَا«

ْ
مْ   َمْوَالَي فََكيَْف َ�بىَْق يِف ال

َ
َكيَْف تُْؤلُِمُه انلَّاُر  أ

ُمُل فَْضلََك َورمَْحَتََك 
ْ
مْ  َوُهَو يَأ

َ
نَْت َكيَْف ُ�ِْرقُُه لَِهيبَُها وَ  أ

َ
مْ   ،�َْسَمُع َصْوتَُه َو تََرى َماَكنَهُ أ

َ
َكيَْف  أ

 َ نَْت َ�ْعلَُم َضْعَفهُ ْشتَِمُل َعلَيِْه َزِ�ُ�َها وَ �
َ
مْ ،  أ

َ
ْطبَاقَِها وَ َكيَْف َ�تَ  أ

َ
نَْت َ�ْعلَُم ِصْدقَهُ َقلَْقُل َ�ْ�َ أ

َ
مْ   ،أ

َ
 أ

مْ   ،َكيَْف تَزُْجُرُه َزَ�انِيَتَُها َو ُهَو ُ�نَاِديَك يَا َر�َّهْ 
َ
ُكُه  أ َكيَْف يَرُْجو فَْضلََك يِف ِعتِْقِه ِمنَْها َ�ترَْتُ

َكُه) ِ�يَها  امید به فضل و به رحمت پروردگار همچنان ادامه دارد قلب مؤمن که با .»(َ�ترَْتُ

� ﴿ و کرم پروردگار گره خورده است رحمت ءٖ  .]١٥٦األعراف: [ ﴾َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ

 يِتْ مْحَ رَ  إنَّ «و در حدیث صحیح آمده است که . »است گرفته فرا را چیز همه من رحمت و«
 نْ مَ « .»نُ مْحَ الرَّ  مُ هُ مَحُ رْ يَ  نَ وْ امِحُ لرَّ اَ « .»رحمت من از غضبم سبقت گرفته است« »يِبْ َض غَ  ْت قَ بَ سَ 

 
َ

  مْ حَ رْ يَ ال
َ

 يِف  نْ ا مَ وْ مَحُ ارْ « .»مْ حَ رْ يُ ال
َ ْ
 کسى که قلبش اینگونه با .»ماءِ  السَّ يِف  نْ مَ  مْ �ُ مَحُ رْ يَ  ِض رْ  األ

از  و با آن شناختى که ،دى که به پروردگار داردیممت خداوند آشناست با آن رجاء و ارح
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 ،آتش دوزخ به فرمان پروردگار مؤمن را نسوزاند ،پروردگار دارد حق دارد که امیدوار باشد
پروردگار  حق دارد از کرم و لطف و احسان ،حق دارد آرزو کند شعله آتش به مؤمن نرسد

تعجب بپرسد که خدا یا چگونه در  و حق دارد با ،امیدوار باشد که از عذابش نجات بخشد
سوزاند و  و چگونه آتش او را مى ؟امیدوار بوده است ماند در حالیکه از رحمت تو عذاب مى

چگونه در  ،آگاهىاش  بینى از ضعف و ناتوانى رسد در حالى که تو او را مى به او مىاش  شعله
دانى و  آتش بسوزد و از یک طبقه به طبقه دیگر منتقل شود در حالیکه تو صداقت او را مى

 َذلَِك  َما َهيَْهاَت «، ید دارد آزادش کنىمو در حالیکه از تو ا ،کند ندا مىتو را  در حالیکه

نُّ  این یک  ،رود هرگز چنین نخواهد شد پروردگارا در باره تو بهتر از این گمان مى »بَِك  الظَّ
نیست و  عدلاست چیزى شبیه داستان موسى و شبان، و إال هیچ حکم خداوند نا نیاز راز و

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

 ایم، هم نکرده چه رسد به هزاران نعمتى که بسیارى از ما حتى تصورش راکشیدن را ادا کند 

] دنیا[ نعمت از حتما روز آن در گاه آن« .]٨التكاثر: [ ﴾٨ �َّعِيمِ ٱلُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿
از ما حساب بگیرد راه به کجا خواهیم ها  این اگر خداوند از همه .»شد خواهید خواست باز

ٰٖ� ّلِۡلَعبِيِد ﴿ :فرماید مى پس خداوند ،و به چه نتیجه اى خواهیم رسیدبرد   ﴾٤٦َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ
که حتمى است نیا .»کند هم به بندگان ظلم نمىاى  ذره پروردگارت به اندازه« .]٤٦فصلت: [

حقم بیش از این  ،تاکسى تصور نکند که بنده خیلى نماز خواندم و ذکر کردم و عبادت کردم

َحًدا ِمنُْ�ْم َ�َملُُه «: فرماید در حدیث صحیح مى رسول گرامى  .شده است مى
َ
لَْن يُْدِخَل أ

َنَّةَ 
ْ
ِ  :قَالُوا». اجل نَْت يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ ِمنُْه بَِفْضٍل َورمَْحَةٍ « :قَاَل  ،َوَال أ َدِ�َ ا�َّ ْن َ�تََغمَّ

َ
نَا إِالَّ أ

َ
 .»َوَال أ

نیاز بنده با پرورگارش هیچ پس راز و  ،کند ز شما را عملش وارد بهشت نمىهیچ کسى ا
کند و این امیدوارى بسیار به رحمت خداوند هرگز معنایش این  مقدم و مؤخر نمى ارحکمى 

ش در دوزخ اگر خداوند حکیم کسى را بنابر حکمت و تقاضاى ربوبیت )نعوذ باهللا(نیست که 
را براى همیشه در  ها انسان حتى اگر همه ،هرگز ،کرده است عذاب داد خالف عدل عمل
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این گونه کلمات و حد اکثر معنایى  ،دوزخ نگهدارد بازهم خالف عدالتش نیست بنا براین
چنین راز دلى عین  و ،دل بنده با پروردگارش است د این است که راززیاهاى  مناجات

 تقاضاى بندگى است. 
ِديَن وَ   نُّ بَِك َوَال الَْمْعُروُف ِمْن فَْضِلَك َما َذلَِك الظَّ  َهيَْهاَت ( َال ُمْشِبٌه لَِما اَعَملَْت بِِه الُْموَحِّ

 دگار بنده مؤمن را واداررشناخت دقیق پرو حسن ظن به معبود و .»ِمْن بِرَِّك َو�ِْحَسانَِك 
انتظارى اساس این مبنا چنین  استوار است بر چون مبنا محکم و ،کند که چنین بیندیشد مى

دهد و  همان کیف و لذت معمول مناجاتش را ادامه مى گزاف نیست مبنى توحید است با
 نبندگاآنچه از معامله تو با موحدین شناخته شده همین بوده که این  ا!پروردگار :گوید ىم

همین را تقاضا  موحد و یکتا پرست خود را عذاب نکنى و به آتش نسوزانى فضل و احسان تو
به تو را  کسانى که ،موحدت نیست یبا بندگانات  شبیه معامله همیشگىف این خال ،کند مى

کسانى  اند، معبود و مشکل گشا و حاجت روایشان دانستهتو را  کسانى کهاند  یدهتیکتایى پرس
کسانى پیغمبر و اولیاء و  اند، که هنگام نیاز دست به جاى دیگرى جز بارگاه تو دراز نکرده

کسانى که در هر حال فقط دست نیاز بسوى  اند، شریک ندانسته تو ن را باامامان و امامزادگا
ح و آستان و ضری بر وقو  اند، از طریق خودت شناختهتو را  کسانى که اند، تو دراز کرده

و مستقیما دست نیاز  اند، را بین تو و خودشان وسیله و واسطه نگرفته هبارگاه و مرده و غیر
عده و معامله بندگان موحد و یکتا پرست تویند وها  این اند، بندگى به سوى تو دراز کرده

کنى پس انتظار ما هم همین است و چنین خواهى  را عذاب نمىها  این گذشته تو این است که
 کرد.

َِق�ِ « ْ�َطُع لَْو َال َما َحَكْمَت بِِه ِمْن َ�ْعِذيِب جَ  فَِبايلْ
َ
اِحِديَك َوقََضيَْت بِِه ِمْن إِْخالَِد أ

ََعلَْت   ُمَعانِِديَك 
َ
 .».....انلَّاَر لُكََّها بَرْداً وََسالَماً  جل

یقین  ،این یقین و باور محکم و قاطع است و ،این اوج و کمال حسن ظن به خداوند است
ر صد دارم که اگر عدل و یعنى یقین صد د ،و یقین قاطع ،خودش باور با قاطعیت است

گرفتى که دشمنان و  که منکرانت را عذاب کنى و تصمیم نمى،کرد قاضا نمىتحکمت تو 
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معاندانت براى همیشه در دوزخ نگهدارى حتما آتش دوزخ را همچون آتش نمرود براى 
 واقعا که این بنده وارسته خداوند ارتباط عجیبى با ،کردى مى ابراهیم سرد و سالمت آور

احسان  ى از رحمت و فضل وبیشناخت عج ،عجیبى به ذات او دارد ودش دارد حسن ظنمعب
اگر تنبیه و سرزنش دشمنانت نبود براى بندگان مؤمن و  :گوید او دارد تا این حد که مى

به تو را  یعنى یک بنده مؤمن و موحد همین که ،داشتى موحدت هرگز دوزخى نگه نمى
مهم توحید است  ،غزش هم از او سربزند قابل بخشش استپرستد کافى است اگر ل یکتایى مى

هیچ  ،خدا را به یکتایى بپرستد معبودش را به یکتایى عبادت کند ،که بنده یکتا پرست باشد
توحید کامل این است که هر قربانى و  ،کسى را در هیچ صفت پروردگارش شریک نگرداند

 ،یى را فقط براى معبودش انجام دهدهر سجده و دعا ،نذرى را فقط براى معبودش انجام دهد
کسى را در دعا و نذر  و  ،جز معبودش کسى را نخواند و ازکسى کمک و استعانت نجوید

جز با او راز و  ،بین او و خودش وسیله و واسطه نتراشد ،ندهد قربانى و پرستش شریک او قرار
جز آستان او  ،جز بارگاه او در هیچ بارگاه دیگرى اشک بندگى نریزد ،نیاز و مناجات نکند

 ،جز در او از هیچ در دیگرى امید نداشته باشد ،بر هیچ آستان دیگرى پیشانى بندگى نساید
در هنگام  ،هیچ مخلوقى محبت کامل نداشته باشد جز او با ،جز ذات او از هیچ احدى نترسد

جز او از کسى  ،زبان نداشته باشد برزر همه حال جز نام او اد ،نخواند بال و مصیبت جز او را
او از کسى دفع  جز ،جز او از کسى باران نخواهد ،از کسى فرزند نخواهد جز او ،شفا نخواهد

 ،دتجز او کسى را نپرس ،جز او از کسى استعانت نجوید ،مضرات و جلب منافع را نخواهد
دست نیاز جز او به  ،براى کسى انجام ندهدرا جز او اش  نماز و عبادت و مرگ و زندگى

جز حرم او و  ،ى نکندیاو به بارگاه دیگرى را غبار رو جز مسجد و بارگاه ،جایى دراز نکند
جز دین او  ،جز امر او هیچ امرى را واجب نداند ،رسول او هیچ جاى دیگرى را حرم نداند

 ،دگى را جز براى او انجام ندهدو دیگر ضروریات بن ،هیچ قانون دیگرى را الیق پیروى نداند
چنین بنده موحد و یکتا  ،هیچ عملى انجام ندهد ز باروش و سنت رسول برزگوار او و ج

اگر وجود دشمنان و منکران خدا نبود  ،پرستى شایستگى دارد که به گفته امیر المؤمنین
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 روى ضد وداشت که نیازى نبود اما حالى که دشمنان و منکرانش از  نمى دوزخى هم برپا
تنبیه کند و هر طور که عدل و را ها  آن ایستند باید عناد در مقابل قدرت و عظمت او مى

است که خود اى  بنده پس این مناجات و راز و نیاز ،را تنبیه کندها  آن کند حکمتش تقاضا مى
کند که چگونه  د و لمس مىبین دریاى بیکران رحمت او را مى ،بیند را غرق رحمت معبود مى

نیازى جز این چه  بى بنابراین از چنین معبود و اله و کارساز و مشکل گشاى ،کند فواره مى
گوئیم که لطف و احسان و  سپاس مىتو را  سپاس و تنهاتو را  یا توان توقع داشت خدا مى

سرازیر فرمودى و به ما توان و نیرو دادى که این لطف و احسان را  برما را حمتترکرم و 
 ،زند مشاهده کنیم که چگونه دارد موج مىتو را  همتاى بى و این رحمت و کرم ،لمس کنیم

توانستیم طورى که حق  چقدر مهربانى و چقدر شایسته بندگى و پرستش اما کاش ما مى
و طورى  ،تعظیم کنیمتو را  بندگى کنیم و طورى که حق تعظیم توستتو را  بندگى است

کاش  ،بپرستیمتو را  ورى که حق پرستش توستعبادت کنیم و طتو را  حق عبادت توست
کاش یک لحظه از  ،داشتیم م کاش شیطانى مکارى در پى نمىیداشت اى همراه نمى نفس اماره

کاش خوابى هم نبود  ،کردیم شدیم یک نفس بدون ذکر و شکر تو سپرى نمى تو غافل نمى
تو را  داشتیم تا اینکه فقط ىکاش با هیچ مشغله دیگرى نیاز نم ،گرفتیم که با تو بیشتر انس مى

 ولى پروردگار غرق در امیدیم و آسمان و زمین را سرشار از رحمت تو ،پرستیدیم مى
و بزرگوارتر از آنى که  تر مهربان و تر پاك بنیم تو بینیم در و دیوار را رنگین به امید تو مى مى

ساییده هاى  بندگان موحدت را در آتش بسوزانى کرم و لطف تو بیشتر از آن است که پشانى
 ،ى مملو از محبت خود را در آتش دوزخ غوطه دهىها قلب ،ى تازه باذکرها زبان با سجده و

 و اگر چنین کردى همه کاره تویى هر چه کنى عین عدالت ،این امید و آرزوى ماست
بلکه کرم خواهى فرمود چون اگر به عدل بگیرى جاى ما  ،توست خالف عدل نخواهى کرد

اما  ،اگر حساب بگیرى ما شایستگى دوزخ را داریم حق همان است ،جز دوزخت نخواهد بود
جویى تا رحمت و  بهشت مظهر رحمت توست مظهر لطف و کرم توست و تو که بهانه مى

 و ها خوبی و اى مظهر تمام !اى  معبود ما !اى مونس ما !اکرمت را ظاهر کنى اى پروردگار م
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ْن  لَِكنََّك «، ایسته تمام انواع پرستش کرم فرمااى ش و !ها زیباي
َ
قَْسْمَت أ

َ
ْسَماُؤَك أ

َ
َسْت أ َ�َقدَّ

اَكفِِر�نَ 
ْ
َها ِمَن ال

َ
نَِّة َو انلَّاِس  ِمنَ   َ�ْمَأل ِ

ْ
َ ِ�يَها  اجل ِّ�َ ْن ختُ

َ
مْجَِعَ� َو أ

َ
نَْت َجلَّ َ�نَاُؤَك  وَ   الُْمَعانِِدينَ أ

َ
أ

لذا  ،پروردگارش از طریق اسماء و صفات مقدس آن ذات یگانه است ارتباط مؤمن با .»قُلَْت 
ى در آخر همه آیات یا اسماء و صفات اله يمارش کنید عالوه از ذکر قرآن وقتى تالوت مى

 یکى از ،شود  یر ذکر ماوردگاز آیات معموال دوتا اسم یا صفت از صفات پر هر مجموعه
پروردگارش  ى این تکرار اسماء و صفات مقدس الهى این است که بنده مؤمن باها حکمت

از طریق شنیدن و تکرار کردن این اسماء و صفات معبود با او مأنوس گردد و صفات مختلف 
ن مؤمن با بنابرای ،دهد ى عظیم آن ذات یگانه را بشناسد و در ذهن و قلبش جا مىها قدرت و

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

 ،ارتباط قلبى وثیق امیر المؤمنین به ممعبود یکتایش از طریق شناخت اسماء و صفات است
 ،میکن نکته اشاره مى به چند ،نقش اسماء و صفات در عقیده مؤمن بسیار بارز و عمیق است

 ،ل بهشت استایمان و یقین به آن سبب دخو ت خداوند باافحفظ و تکرار اسماء و ص

 »ةَ نَّ جَ ـال َل خَ حصاها دَ أن إن هللا �سع و�سعون اسماً مَ «صحیح معروف است حدیث 

ِ ﴿ دعا هستند ۀدوم اینکه اسماء و صفات وسیل ،یلش در اول کتاب گذشتصتف ۡسَمآءُ ٱ َوِ�َّ
َ
�ۡ 

ۖ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ  او] ها نام[ آن به پس. دارد نیک ىها نام خداوند و« .]١٨٠األعراف: [ ﴾بَِها
ها  آن و صفات اسباب توسل هستندکه بنده مؤمن با ه اسماءکسوم این .»بخوانید] دعا[ به را

چهارم اینکه  ،کند نزد پروردگارش مقام و منزلت کسب مىها  آن جوید و بوسیله توسل مى
و غیره بنابراین توسل مکرر امیرالمؤمنین با اسماء و  ،تکرار اسماء و صفات بهترین ذکر است

كَ «صفات پروردگار یگانه در اول دعا و جمله  ؤُ امَ تْ أَسْ سَ دَّ قَ در اینجا ارتباط عمیق حضرت  »تَ

تک اسماء  تک ومؤمن که خداوند متعال را با ،دهد را به اسماء و صفات پروردگار نشان مى
یعى است که ایمان در قلبش راسخ است بنابراین نیازى به بو صفات مقدسش بشناسد ط

امروز این همه درگاه و بارگاه  ،شود اصال توجهش به غیر خدا معطوف نمى و ،دیگران ندارد
ح به این دلیل آباد و پررونق است که مبنى ضعیف است در عقیده خلل یستانه و قبر و ضرو آ
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اطهار مساجد آباد بود و  تو صحابه اخیار و اهل بی در عصر رسول بزرگوار  ،داردوجود 
سنگ مرمر و لوسترو آویز کار شده  معنایش این نیست که کاشى و ،آباد بود ،برستان خالىق

شود و آبادى امروز مساجد  خرابى گفته نمى ،اما این خرابى ،از این نظر خراب بود ،بود خیر
از  پر ،پر از نماز گذار بود منظور آبادى معنوى است مساجد ،شود نمى ما هم آبادى گفته
در طول بیست  ،از تهجد گذار بود از دعوتگر بود پر از ذکر کننده بود پر قرآن خوان بود پر

همه چیز بود اما  ،نه اینکه کار دنیا نبود شد نمی ک لحظه هم مسجد خالىساعت ی و چهار
اما امروز در جامعه ما قبرستان آباد است عالوه از مرمر و  ،شد و برکت داشت وقت تقسیم مى

هر وقت  ،از آدم است کاشى و طال و لوسترو آویز پرزرق و برق از نظر ظاهرى هم همیشه پر
گویا کعبه است  ها زیارت زند بعضى موسم سال بروید آدم موج مى روقت روز ه شب هر و

یکى مریض دارد یکى  ،ستاء احج فقربقول بعضى جاهالن  ،از کعبه هم شلوغ تر است
بندد یکى  کند یکى قفل مى یکى خواب دیده یکى طواف مى ،هیکى نذر آورد ،مشکل دارد

شاستى بلند  رده باال وپیى هم سران و بزرگان و پیشوایان ها مناسبت بندد به مى زنجیر
و ماشاء اهللا اخیرا که خاك جمع شده  ،گیرند هم زیر پوشش مىها  کنند و رسانه خاکروبى مى

به چه کیفى  ،کنند زنند و به حاضران تقسیم مى سنجاق مىکنند و  آنجا را داخل پالستیک مى
 روى قبر امام هشتم که طبعا از طال و که آن بزرگواران براى  لحظه بویژه ،دارد چه اسالم نابى

سایند و مردم در  پیشانى مى کشند و نقره و زمرد و کاشى ساخته شده عاجزانه دست مى
واقعا که عظمت  ،کنند چه کیفى دارد این منظر را تماش مىها  سراسر جهان از طریق رسانه

بیند آنهم کسانى با این افتخار  ها مى آدم عکس خودش روى کاشى ،کند اسالم ناب تجلى مى
دهند و اسالم ناب  القراى اسالم به سراسر جهان هشدار مى ام یابند که از منبر رسمى دست مى

دیدن چنین حالت طبعیى است که سران  به به واقعا که جالب است با ،کنند را معرفى مى
ر ه دسته به زیر لواى اسالم عزاداجهان اجازه مشرف شدن به اسالم ناب را بخواهند و دست

ى ها کاروان سال ادامه دارد گاهى طبعا این زحمت و تالش براى ترویج اسالم در طول ،آیند
ادار به مناسبت سالگرد ارتحال بعضى رهبران که عنقریب حرم مطهر شان از حرم امامان و عز
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کنند  امامزادگان هم رونق بیشترى خواهد گرفت صدها کیلو متر راه پرمشقت را پیاده طى مى
 ،رهبریى سرشار از عشق به ها دل و پالکاردهاى رنگارنگى بهمراه دارند با ها پرچم و در حالى

از اشک شور عاشقانه تکبیر گویان  و چشمانى پر ،سرشار از محبت به اسالم نابهایى  و سینه
توانند اشک خود  از شوق و اشتیاق نمىها  شود بیچاره مصاحبه مىها  آن وقتى با ،در حرکتند

دیگرى با  ین آرزوى یشان این بوده که یک بارتر بزرگ ،گویند و مى ،ترول کنندنرا ک
و براى یارى اسالم  ،به میعادگاه برسانند و با رهبر تجدید پیمان کنند پیاده خود را کاروان

واقعا انسان  .ساط دارند دریغ نکنندى رهبر فقید از هر چه در بها آرمان ناب و پیاده کردن
وقتى  ها کمونست بینند عروج اسالم ناب است بسیارى از مسیحیان و بودائیان و ،دکن کیف مى

کنند که کاش غالم حلقه بگوش اسالم ناب  بینند آرزو مى این عزت اسالم ناب را مى
از سوى  ،بگذاریم ،سربلندى است ،افتخار است ،اسالمى که سراسر معنویت است ،بودند مى

 رخی شان شود،اگر قرار باشد نمره ب ،دنکش کنید داد و فغان مى دیگر وقتى به مساجد نگاه مى
 ساجد خواهد برد چون مساجدمو از همه آخرتر ها  سپس سینه ها زیارت را باالتر ةنمر
مصیبتى پیش  چون هر مشکل و ،نیازى هم به مسجد نباشد را دارد اصال شاید ین مشترىتر کم

سپس قبرستان عمومى حاال هر اسمى که داشته باشد مهم  ،را بلدند ها زیارت آید مردم راه
در بست  ها بهشت و غیره چون بقیه موافق باشند یا نباشند این ،نیست بهشت زهرا بهشت رضا

 البته من موافق نیستم که اسم ،رسد مىهاى  به بهشت بزرگ منتقل خواهند سپس نوبت حسینیه
را حزُینیه گذاشته شود گرچه از نظر لغوى حزینیه درست است یعنى جاى حزن و غم و ها  آن

 يحسینیه با اینکه از نظر لغو ،ثر نیستؤأثیر روانى خیلى مده اجتماعى و تاما از نظر فای ،اندوه
 ،اسم قدیمش که اصال مؤفق نیستم تکیه خانه خوب است بااش  روانى غلط است اما تأثیر

وقت دیگر مردم  رسد به مساجد این در آخر نوبت مى ،اصل مقصود منافات دارد چون این با
داشته با امام هشتم یا حضرت معصومه  مشکالتشان برآورده شده هر کس هر حاجت و نیازى

یا شاه عبدالعظیم یا پیرجماران یا امامزاده کاظم یا در نجف و کربال در میان گذشته و جوابى 
البته اگر فرصتى  ،مسجد را باز کند خودش را گرفته دیگر نیازى به مسجد نمانده که کسى درِ
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دهد که  مى ننشا ذا اگر آمارهال ،نیست که سرى هم به مسجد بزند و سیگارى بکشد شد بد
آن بیست در صدى هم که  ،خوانند تعجب آور نیست بیش از هفتاد در صد مردم نماز نمى

پس  ،مشخص است ؟خوانند یا فرادى خوانند و جماعت مى مى خوانند در کجا مى

بیش بینى خیلى دقیقى است این اسالم ناب و  »من اهلدى راٌب خَ  ِ�َ وَ  رةٌ مساجدهم اعمِ «
و شریعت محمدى صحبت از اسماء و  تب عصمت و طهارت و تشیع نوین و فقه پویامک

اگر ایمان در دل راسخ  و ،گردد صفات بارى بود که اگر در قلبى راسخ شود ایمان راسخ مى

نَْت َجلَّ َ�َناُؤَك قُلَْت ُمبَْتِدئاً وَ «شود  این و آن معطوف نمى شد توجه به ضریح و بارگاه و
َ
أ

 َ�َمْن اَكَن ُمْؤِمناً َكَمْن اَكَن فَاِسقاً َال �َْستَُوونَ 
َ
ماً أ ْ�َعاِم ُمتََكرِّ ِ

ْ
َت بِاإل

ْ
ل این کلمات مدح و  »َوَ�َطوَّ

ر ترشح ایمان و یقین محکم و توحید خالص است که همواره انسان مؤمن را اثناى پروردگ
زبان مترجم  ،دزاندا رى مىنظیر آن ذات با بى صفات مقدس و عظمت به یاد خدا و اسماء و

از زبان هم توحید شنیده  ،آید چون در دل توحید است دل است آنچه در دل باشد به زبان مى
تراود در تنهایى در جمع درگاه دعا در هر حال فقط توحید  شود در مناجات هم توحید مى مى
زبانى که از  ،تراود معدن توحید است زبانى که از آن نداى غیر اهللا مى ،ود زیرا معدنارت مى

 زبانى که از آن اهانت با خاندان و یاران و همسران پیامبر  ،تراود آن لعن و نفرین مى

ۡزَ�ُٰجهُ ﴿ تراود مى
َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

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

کند در که  این زبان حقایقى را منعکس مى ،که معدن شرك و کنیه و حسد و عداوت است
تالش و کوشش و  در قلب سیاه و دل زنگار گرفته صاحبش چنان نقش بسته است که جز با

و  ،دانست که قلب شرك آلود کاش این بیچاره مسکین مى ،نیست یتوبه صادقانه زائل شدن
ى روى زمین پس از پیامبر ها انسان از کینه و عداوت آنهم نسبت به بهترین دل سیاه پر

جز اینکه اسباب بدبختى و بیچارگى را براى او فراهم کند و او را به عذاب  بزرگوار 
 ،دى پاك نخواهد رسانها انسان خداوند گرفتار کند و به دوزخ بکشاند هیچ ضررى به آن

ِ  فَإِنۡ ﴿ را الگو و نمونه قرار دادهها  آن کسانى که خداوند ایمان  ب
ْ ٓ َءاَمنُتم بِهِ َءاَمُنوا  ۦِمۡثِل َما

ْۖ ٱَ�َقِد  اید، ایمان آورند، در  پس اگر به آنچه شما به آن ایمان آورده« .]١٣٧البقرة: [ ﴾ۡهَتَدوا
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۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ کسانى که خداوند از آنان راضى و خوشنود گردیده .»اند حقیقت راه یافته
ُ ٱ ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة  مؤمنان از خداوند راستى به« .]١٨الفتح: [ ﴾لشَّ

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ .»شد خشنود کردند مى بیعت تو با درخت زیر که هنگامى ْ َ�ۡنُهۚ  �َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا
یمان را در ها دل ما خواسته که کسانى که خداوند از .]٨البينة: [ ﴾٨ ۥَ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ َر�َّهُ 

ِينَ ٱوَ ﴿ باره آنان پاك داشته باشیم و برایشان دعاى آمرزش کنیم َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن  �َّ
ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ْ َر�َّ  ۡ�ِ ِيَن َءاَمُنوا َنآ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

] انصار. [آمدند اینان از پس که راست آنان] نیز[ و« .]١٠احلرش: [ ﴾١٠إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 
. بیامرز گرفتند، پیشى ما از آوردن ایمان در که را برادرانمان آن و را ما پروردگارا،: گویند مى

 تویى پروردگارا. مده قرار اند، آورده ایمان که کسانى حق در اى کینه هیچ ما ىها دل در و

 ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ ﴿ اند اره یار ویاور پیامبر بودهکسانى که همو .»مهربانى بخشنده که
َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  َّ�  ۖ  از[ بود تن دو از یکى که حالى در« .]٤٠التوبة: [ ﴾َمَعَنا

 نگران: گفت مى خود یار به که گاه آن بودند، غار در که هنگامى کردند، بیرونش]  مکه
 ند آنان را مادر مؤمنان خواندهکسانى که خداو .»ماست با خداوند گمان بى .مباش

ۡزَ�ُٰجهُ ﴿
َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
دین خدا را باخونشان به  و کسانى پس از پیامبر  .]٦األحزاب: [ ﴾أ

و  ،داخلى دلیرانه مقاومت کردند ى خارجى وها قدرت سراسر دنیا رساندند و در برابر تمام
تمام جهان را تسخیر کردند و ایران و ایرانیان را از مجوسیت و آتش پرستى بدر آوردند آیا 

این عابدان و این  ،این بزرگواران ،این شجاعان این قهرمانان این فرهیخته گان ،این دلیران
دانشمندان و این  این حافظان و عالمان و ،این عدالت گستران ،تاننیاین پاك ط ،زاهدان

اولیاى صادق خداوند شایسته آنند که زبان کثیفى از قلب کثیفى کلمات زشت و پلید و 
 این است ،این است شریعت محمدى ب،این است اسالم نا ؟کثیفى را نسبت به آ نان روا دارد

آیا أهل بیت  ،این است تشیع و محبت آل بیت ،مکتب اهل بیت و مذهب عصمت و طهارت
آیا على و حسن و حسین و زین العابدین و باقر و صادق علیهم السالم چنین  ؟چنین بودند
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 ،؟بود ین اولیاى خداتر پاك ذکر و عبادت شان لعن و نفرین بر  بهترین وها  آن آیا ؟بودند
گله ما از ابن سبا یهودى و سلیم ابن قیس و ابان ابى تغلب و طوسى و عرض کردم قبال که 

باشد طبق برنامه حدیث جعل ها  آن ،نقشه و برنامه داشتندها  آن طبرسى و مجلسى نیست که
جران و حگله ما از مت ،فروختند رین مىفلعن و ن ،کردند گفتند توهین مى کردند دروغ مى مى

به لخبزار افتادند و طوطى وار هر چه شنیدند وخواندند نقل  جاهالن و نا نخردان هم نست که
سوزد که باکمال تأسف امروز دارد  دل ما به حال کسانى مى ،دین پنداشتندآن را  کردند و

این قرن کتاب و اطالعات و انتشارات و کامپیوتر و انترنت بیایند بدون تحقیق و بدون در نظر 
ب به زخ هر چرت و پرتى را به نام دین و اسالم ناو حساب و دوه داشت خدا وآخرت و غیر

کنند و  تر تر و ضعیف تر و متفرق بیچاره از هم گسیخته را ةخورد مردم دهند و امت بیچار
هفته وحدت کنفرانس وحدتى هم  ،گویند راست مىها  این براى آنکه عده باور کنند که

القراى اسالم جهت نشر  ناب ام هاى زحمات و برنامه اورند که بروعده ب ،کنند می برگذار
 عجبا: ،اسالم ناب و اتحاد امت اسالمى و مهر تأئید بزنند

 بینم قمر مى دور این چه شورى است که در
 

 بیــنم مــى شــرو از فتنــه  همــه آفــاق پــر   
 

 چه وحدتى، چه دفاعى مقدس چه اتحادى،
 

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

خواهید اگر شما دلتان به وحدت  اگر واقعا شما اتحاد مى پرسد کسى هم از این آقایان نمى
هاى  کتاب همه تحرکات ضد وحدت در سراسر جهان چیست؟ آیا چاپ و نشر سوزد این مى

 آیا سر ،کند مرتضى عسکرى به وحدت کمک مى و ،و تیجانى ،و شرف الدین ،امینى
 پرها  و جزوه ها کتاب آیا نشر ،م وحدت استیو على و غیره در جهت تحکها  ي پروانهها بال

 ،کنید را مسخره مى ها مسلمان چرا ؟حریف در حج کمک به وحدت استتاز لعن و نفرین و 
سوزد و براحتى دفاع از فلسطین دفاع از اسالم  حال مسلمانان فلسطین مىاگر واقعا دلتان به 

به نظر  ؟خوانید ىى روسیه را قضیه داخلى مها کمونست است چرا قتل مسلمانان چچین بدست
است یا خون طفل چچین  شما کفر روسیه کمونیستى از کفر امریکاى مسیحى خوشرنگ تر

یا اینکه بقول آقایى فخر روحانى یک سرى مسائل استراتژى  ،تر از خون طفل فلسطین ارزان
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از ارمنستان مسیحى در برابر  اچر ،کنید و اگر براستى از اسالم دفاع مى ؟مطرح است
و ها  و چرا شیعه و سنى آذربایحانى بوسیله موشک کنید آذربایجان مسلمان حمایت مى

 برفرض اینکه ترکیه ابرقدرت شد و ؟اسالم ناب و مکتب اهل بیت بشهادت برسندهاى  راکت
ارمنى بخشد که در کشتن مسلمانان آذرى با مسیحیان  از ما جلو زد آیا این مشروعیت مى

کسانى که از اسالم ناب اند  چقدر بیچاره نبه به واقعا که اسالم ناب ای ،؟کمک کنیم
ت از ام القراى اسالم ینیز حقیقت را در یابند و به تبعها  آن آیا روزى خواهد شد ،محرومند

ى این اسالم ها آرمان جهت نشر اسالم ناب و کمک به وحدت امت اسالم در جهت تقویت
 .؟ما همگام شوند فراکره اى با -تژى و اتحادى استرا-سیاسى 
ل نشد حداقل دنیاى صضرر نکردند چون اگر چیز دیگرى حاها مقصر نیستند و خیلى  این

کنند که  کنند که نه تنها از اسالم ناب چیزى حاصل نمى ضرر کسانى مى ،خوبى دارند
 صان دینى حق را بهخصآقایان به عنوان مت ینبه امید اینکه اها  آن ،شود خرتشان خراب مىآ

کنند نه به  وى مىرو از آن پیاند  بایست شناخته بنابراین اسالم را طورى که مى ،گویند مىها  آن
ف از اینکه آقایان دانسته یا خو ،دارند یلیام یدهند و نه هم دل خود زحمت تحقیق مى

پیش به کار افتاده و نه تنها اسالم و  اه قرن مت طرح و برنامه اى هستند که ازندانسته در خد
مکتب اهل بیت علیهم السالم نیست که سراسر مخالف اسالم و مخالف مکتب اهل بیت 

اند  اهل بیت نه مشرك و اهل بدعت بوده اند، داشتهن اهل بیت مکتبى جز رسول اهللا  ،است
قبرستان براى شفا و طلب نه در  واند  ساخته نه قبر و بارگاه و درگاه مى ،و نه مرده پرست

و نه توهین و کنیه و حسد را اند  کرده مىناهلبیت کسى را لعنت و نفرین  اند، رفته حاجت مى
خالى  اهل بیت نه جیب مردم را به نام خمس و کسب و کار اند، پنداشته و ایمان مىجز
را بنام صیغه  نه زنااهل بیت  اند، شده مى و نه از مال بیت المال ارباب و حاجى آقااند  کرده مى

اهلبیت نه دروغ و  اند، داده و نه فتواى صیغه با دختر شیرخوار مىاند  دانسته و متعه حالل مى
ین تر پاك اهل بیت اند، بخشیده نه دروغ را به نام تقیه مشروعیت مى واند  نفاق بلد بوده

بیت با  اهل اند، خدا بودهاهلبیت اولیاى  اند، بوده ها انسان عابدترین و زاهدترینترین  صادق
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دفاع ها  آن و ازاند  محبت داشتهها  آن و بااند  کرده محترمانه برخورد مى یاران پیامبر 
عقاید شان ریشه در قرآن داشته است  اند، گرفته اهل بیت دینشان را از قرآن مى اند، کرده مى

خواهیم  ما اگر سعادت مىپس  اند، هیچ دروغ و نیرنگ بلد نبوده اند، از خرافات بدور بوده
جوئیم باید از مذهب حقیقى اهل بیت  خواهیم اگر خوشنودى خدا را مى اگر رستگارى مى

و اهل بیت را  ،همگام و موافق و بلکه نشأت گرفته از قرآن است پیروى کنیم ،که همسو
 اند، خود را شریک خد ندانسته )نعوذ باهللا(هرگز ها  آن ،بندگان خدا بدانیم و نه شریکان او

هرگز بیش از بندگى مقام و منزلى براى خود ها  آن اند، هرگز ادعاى علم غیب نکردهها  آن
 اند، خلق اهللا را برده نگرفته اند، ریارکارى نکرده اند، القاب بلند باال نپسندیده اند، نخواسته

پس  ،قشان قرآن استزندگى و اخال ،موهبشان سنت است ،مکتب اهل بیت توحید است
ش گیرند از حقیق در پیت هد رای کنند با خواهند از اهل بیت پیروى مى کسانى واقعا مى

هر گفتار و کردارى که شنیدند به اهل بیت  ،ه در اعتقادات بپرهیزدتقلیدکور کورانه بویژ
 شود بال فاصله به قرآن عرضه کنند اگر موافق بود به آن عمل کنند اگر نسبت داده مى

این عین فرموده امام صادق علیه السالم است) محال است که ( ،مخالف بود به دیوار بزنند
همه جعل کارى و دروغ پردازى هرگز با  پس این ،اهل بیت مخالف قرآن عمل کرده باشند

 .مکتب اهلبیت ساز گارنیست

 َ�َمْن «
َ
ماً أ ْ�َعاِم ُمتََكرِّ ِ

ْ
َت بِاإل

ْ
ل  »اَكَن ُمْؤِمناً َكَمْن اَكَن فَاِسقاً َال �َْستَُوونَ قُلَْت ُمبْتَِدئاً َوَ�َطوَّ

ما  ر کردى و این همه نعمت تو بریرا برما سرازهایت  پرودگارا نعمت :فرماید امیر المؤمنین مى
از سوى  ها نعمت مهکه مستحق آن نبود براستى که هن مالطف و کرم و احسان توست و غال

ِۖ ٱَمةٖ فَِمَن بُِ�م ّمِن ّ�ِعۡ  َوَما﴿ پروردگار است هر نعمت که به شما « .]٥٣النحل: [ ﴾�َّ
 ج از بدن که براى خدمت و استفاده ماچه در بدن چه خار ،»رسد از سوى خداست مى

 از آن دفترى است که دراى  ذره است و هر دگاررلطف و کرم پروها  این ست همه ها انسان
و اسماء و صفات او تعالى را  ،و ربوبیت ،و الوهیت ،و عظمت ،قدرت ،وحدانیت ،آن وجود
 .کند ثابت مى
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 بـــرگ در ختـــان ســـبز در نظـــر هوشـــیار
 

 راهر ورقش دفتـرى اسـت معرفـت کردگـ     
 

 ﴾٨ �َّعِيمِ ٱلُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿ از ما سوال خواهد شد ها نعمت یک از این و از هر
در جهت توحید و یگانگى و  ها نعمت پس خوشا به سعادت کسانى که از این .]٨التكاثر: [

همچون آن را  ىها نعمت کنند و این جهانى و استفاده مى اطاعت پروردگار شناخت و
 استفاده نکردن از ،هد همین استز ،بندند دل نمىها  آن به دانند و مسافرى رهگذر موقتى مى

آن را  اهمیت موقتى دانستن و ارزش وآن را  زهد نیست وجود نعمت و استفاده از ها نعمت
آمد  همه غنائم و هدایاى که مى با این  رسول گرامى  ،هد استزدر دل جاى ندادن اصل 

کردند آنهم با حداقل  ت سرمایه نیندوختند فقط به اندازه نیازشان از آن استفاده مىقو هیچ

رِ�نَ ٱ إِنَّ ﴿ که ،تبذیراسراف و  نه با ،ممکن ْ إِۡخَ�َٰن  لُۡمَبّذِ َ�ِٰطِ�� ٱَ�نُوٓا ۡيَ�ٰنُ ٱَوَ�َن  لشَّ  ۦلَِرّ�ِهِ  لشَّ
 شیطان و هستند شیطان برادران تبذیرکنندگان که راستى به« .]٢٧اإلرساء: [ ﴾٢٧َكُفوٗر� 

ْ وَ ﴿ .»است ناسپاس را پروردگارش ْ ٱَوُ�ُوا ُ�وا ْۚ إِنَّهُ  ۡ�َ  ﴾٣١ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا
 را کنندگان اسراف خداوند گمان بى .مکنید اسراف و بیاشامید و بخورید« .]٣١األعراف: [

همه امکاناتى که بدست  امیرالمؤمنین در زهد ضرب المثل است با این .»ندارد دوست
در عوض به فکر بقیه بودن از فقراء و  ،زاهدانه بودانه و تصدقزندگى ایشان بسیار م ،آمد مى

این زندگى زاهدن  ى کردن همواره نیاز آنان را برآوردن از عالمات بارزترسپمستمندان سر
همچنین امام زین العابدین که پس از وفات ایشان معلوم شد صد خانواده را ایشان تأمین  ،بود
امروز هم هستند بندگانى که این احساس  ،ندسرپرست مانده بود کرده که پس از ایشان بى مى

شد که چندین خانواده را اخیرا جوانى بیست و چند ساله وقتى به زندان افتاد معلوم  ،را دارند
امروز حساب بعضى  ،این اسالم ناب است و این مکتب اهل بیت است ،کرده مین مىأپنهانى ت

امروز بعضى  ،خورید م آورى برمىزنید به ارقام سرسا مدعیان حب اهل بیت را وقتى سرمى
معامالت  ،ایان بودجه شان را از بودجه یک کشور بیشتر استمالى متعلق به آقهاى  سسهؤم

بین المللى بوسیله نمایندگان و عاشقان اهل هاى  بازارهاى برس و بعضى شرکت رکه دکالنى 
هاى زهد و  نمونه که ازامام رضایى  ،کند گیرد انسان شیفته اسالم ناب مى بیت انجام مى
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کتار زمین هشود و هزاران  الر بنام ایشان معامله مىخود بود امروز میلیاردها د رصتقشف در ع
چرخد  و امضاى ایشان مى مهر و باغ و چاه و پسته لیق و غیره متعلق به یتیم و بیوه و کارگر با

چگونه این همه  تواند باور کند که و در آمد ساالنه آن که خود متولى محترم آن هم نمى
اگر بوى آن هم به مشام  ،کند معلوم نیست از کدام مسیر تردد مى ،نعمت سرهم شده است
که یک نمونه کوچکى است اینگونه این  ،رسید مشکلشان حل بود مستضعفین آن دیار مى

 ،! ماشاء اهللا زیاد است خداوند سایه سر مخلصان بازارى اهل بیت را کم نکندسسات خیریهؤم
همه نذورات و  ) به اضافه اینسرمایه بازار (که خمس شریف نام گرفته در صدبیست 

هرات دیگر کلى از برکت اسالم ناب و مکتب پرافتخار عصمت و طهارت اصدقات و جو
ى مخلصانه عزیزان و محبان اهل بیت هم که ماشاء اهللا کلى در آمدى  اهاگرانت باز ،است

دهد و بعضى را  اینکه خداوند به بعضى مى ،شکر خداوند بایدکرد ،آفریند چشم حسود کور
خواهند از فیوضات اسالم ناب  کند حکمت خودش است اگر بقیه هم مى محروم مى

جانى توانست از این یهمچنانکه آقاى ت ،ب اهل بیت شوندتوانند تابع مکت برخوردار شوند مى
خمس و بقیه وجوهات  ،پیش از دفن ن شیرخوارگى تاصیغه از س ،ها برخوردار شود مزیت
چه لذت  ،خواهید دنیا دو روز است دیگر چه مى ،آخر عمر منهاى زکات) هم که تا( شرعیه

هم در همین دو چیزه  کیف دنیا ،دیگرى باقى مانده که از احاطه این دو نعمت خارج باشد
ى یکبار الش و زحمت ادامه داشته باشد هرچند گاهچمنصب و حکومت هم که اگر  ،است

 در این ،هر کس از اندونزى تا آفریقا هر کس باما باشد »اسالنَّ  اهيُ أ«پس  ،رسد نوبت مى

 نیست فقط ایام محرم کمى بیدار خوابى و سرو زیادى الزم شریک است فرصت ها نعمت
و هرچه از ام القراى اسالم  ،ى دیگرها مناسبت سینه و بعضى وقتها هم به و صدا و زدن به سر

و اصالح طلب  ،ست خاتمىمشکل امکانات نی ،خش کنیدپترجمه و آن را  رسد به شما مى
 جزوها  این ،تواند بگیرد طلب و آزادى طلب اگر جلو بیاید این کارها را نمى هکه هیچ سلط

و رئیس هم بعضى شان موافق مثال خود آقاى پریزیدنت ها  آن اصلى ماست کههاى  برنامه
اى که از اصلى  اگر بقیه ،هیچگاه جرأت دخالت ندارند ،محترم مجلس که نقش دوگانه دارند
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آل  ،است و نتیجه اى نخواهد داشت هودبیهندارند حرفى هم بزنند حرفشان  خبرها  برنامه
 ،کنند که اینقدر مسجد درست مى ها آن ،بگیرند توانند جلو ما را سعود و وهابیت هم که نمى

م یتوانست مگر ما ،کنند کنند و تبلیغات مى و علیه ما کتاب چاپ مى ،کنند آن چاپ مىو قر
هاى  این هفتهایم  خواهند ثابت کنند که ما کارى کرده و اصال چطور مى .را بگیرمها  آن جلو

نقش وحدت آفرینى که اسالم نماهاى ما در سراسر جهان  و ،ى وحدتها کنفرانس وحدت
کنیدکه در  شما چه فکر مى ،کنیم تواند شک کند که ماکارى مى کسى مىکنند مگر  بازى مى

همه  با این ،ما را مثل اینکه خیلى ساده فکر کرده اید ،کنیم ایام حج ما چطور فعالیت مى
هر سال چقدر کتاب و نوار ویدیو  هتوانید که ما کنند شما  مى ایجاد مىها  موانعى که سعودى

کتاب بردن  شنوید که مگر شما نمى ؟کنیم را چطور داخل مى اه کتاب این ،کنیم تقسیم مى
همه کتاب را  گیرند پس این ى مىها فرودگاه ى دعاى ما را درها کتاب ممنوع است حتى
د، ما را دست کم نگیر ،خواهد خواهد فداکارى مى این زحمت مى ؟کنیم چطور داخل مى

بعضى برادران اهل سنت بویژه  ،کنید گیریم که شما تعجب مى یک کسانى را به خدمت مى
نوشتند حتى مسائل  کردند علیه ما کتاب مى از قشر روحانیت در اول انقالب بلند پروازى مى

 اما امروز ،دادند کردیم جوابى مى تى که ما مطرح مىها شب کردند و شیعه سنى را مطرح مى
ه خدمت کشور و نظامشان و باند  برده نفر از این برادران به حقانیت مکتب اهل بیت پىها  ده

شما به عموم اهل سنت نگاه  ،دنکن ند و سخنرانى مىسینو به نفع ما مى اهللا و بحمد اند، در آمده
ه ندازروحانى است که از هر کس به ا اصال براى ما مهم نیست مهم این قشرها  آن نکنید

هر  مساوى نیست ازهم از همه  همه کسى یک جور نیست و انتظار ما ،گیریم مى توانش کار
نکته ضعف اخالقى  مثال بعضى از این آقایان که پیش ما ،گیریم مى کس به اندازه توانش کار

ها در موسم حج شب و روز  بیچاره ،کنند دارند از خود شیعیان ما هم بیشتر به ما خدمت مى
شرمنده بقدرى اطمینان بخش است که خود ما هم  هایشان و سخنرانى ،کنند دوند شکار مى مى
اما از ترس مردم شان اند  مخفیانه شیعه شدهها  این شاید تعجب کنید که بعضى از ،شویم مى

حتما  ،حتى بعضى مدرك کتبى در جیب دارند که شیعه هستند، کردن ندارند جرأت برمال
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 ،سوادند اکثر بىها  این گرچه ،را خوشحال خواهد کرد باید هم خوشحال کند این اخبار شما
یش پکنند  شناسیم که منافقت مى بعضى دیگرهم با اینکه ما مى اند، اما در جلو مردم روحانى

این براى ما  ،دهند زنند و پیش مردمشان خود را خیلى قهرمان جلوه مى ما جورى حرف مى
جیان به نفع ما سخنرانى مهم نیست مهم این است که در جمع مردم و بخصوص در جلو خار

دهیم که براى اسالم ناب تبلیغ کنیم  ما با اطمینان کامل به شما قول مى ،»اسالنَّ اهيُّ أ«پس  ،کند

چون  ،شود و مکتب اهل بیت را به سراسر جهان برسانیم و هیچکس هم نتواند مانع ما
گیریم خیلى حساب شده است و اگر احیانا مخالفین وجود داشته  روشهایى که در پیش مى

 ،داریم که هیچکس متوجه نشود مى را از سرراه برها  آن باشد که سنگ اندازى کند طورى
و مولوى  ،یا مولوى عبدالملک مالزاده در پاکستان ،یا احسان الهى ظهیر ،مثال تصفیه حق نواز

طورى نبوده که کسى متوجه شود یا تصفیه احمد مفتى  ،نورالدین در قریبى در تاجیکستان
داکتر احمد یا دو دکتر عبدالعزیز کاظمى و  ،ائىسالتح خی ،زاده ناصر مسحانى و محمد ربیعى

ب اهللا حسین بر و عبدالحیى جعفرى و عبدالوهاب یبکتر مظفریان و فاورق فرسا و دو حد
فهمند لیکن مدرك دست که ندادیم  البته همه مى ،خوافى طورى نبوده که کسى سردر بیاورد

از اسالم ناب عقب نیشنى  و مابه این سادگى هم ،شما مطمئن باشید که خط ادامه دارد
عج) هم دور نیست ایشان بزودى خواهند آمد و به حساب ظهور امام زمان ( ،نیمک نمى

توانید بیشتر تبلیغ کنید بخصوص  به راه خود ادامه دهید هر چه مى شما ،نواصب خواهند رسید
 .موسم را غنیمت بشمارید

َ�َمن﴿
َ
 مؤمن که کسى آیا« .]١٨السجدة: [ ﴾١٨ نَ ۥَ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقاۚ �َّ �َۡسَتوُ  أ
 ،ایمان کجا و فسق کجا .»شوند نمى برابر] هرگز. [است فاسق که است کسى مانند است

 ،سنجش سنجش معنوى است ،میزان در اینجا میزان الهى است ،و فاسق کجا مؤمن کجا
لباس کهنه پاره سر وضع  شناخته با نااى  خانواده از ،ناخوان ،ناتوان ،فرض کنیم شخصى فقیر

 ،نه قوم و قبیله دارد ،نه مدرك دارد ،نه تحصیل دارد ،بهم ریخته نه منزل دارد نه سرمایه دارد
 در مجلسى وارد شود کسى در ،گذارد نه کسى به او احترام مى ،شناسد او را مى نه کسى
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شود حتى از خودش آزادى ندارد  نمى بگذرد به او اعتنااى  عده شود از کنار جلوش بلند نمى
 ،شکل و قیافه خوبى هم ندارد ،پوست سفید و جذاب هم ندارد ،برده و غالم دیگران است

اما مؤمن است در دلش  ،کلفت است لبانش پائین افتاده استاش  رنگش سیاه است بینى
جز او پیش  ،جوید از او کمک مى طپرستد فق خدا را مى طاست فق یکتا پرست ،توحید است

جز او براى کسى نذر و قربانى  ،ترسد از کسى نمى جز او ،کند عرضه نمى یکسى پشان
 ،بالل حبشىاش  نمونه ،ساید جز او از کسى امید ندارد پیش کسى پیشان نمى جز او ،کند نمى

وجود برده بودن و فقدان امکانات مادى و  و دیگران که با  سلمان فارسى ،صهیب رومى
صداى کفش بالل  حتى جمال و کمال بشرى به جایى رسیدند که رسول بزارگوار اسالم 

عرض  ؟دهى اى انجام مى چه عمل فوق العاده تو ،وى پرسند باللاز د ونش را در بهشت مى
  فاروق و عمر ،کنم ترك نمىرا م دو رکعت سنت وضوء گیر کرد من هرگاه وضوء مى

 :بلند شد فرمود ارد شد حضرت عمر از جاقریش نشسته بودند و بالل و نسرابا  هنگامى که

در نشسته  ابو سفیان سردار بزرگ قریش دمِ »سيدنا مرحبا بك يا« خوش آمدید اى سرور ما

این ایمان است که  ،دنینش شود و باال مى اختیار سردار خطاب مى بود اما بالل حبشى برده بى
از نظر مالى  ،خصى از نظر قدرت به اوج رسیده استاز سوى دیگر ش ،برد انسان را باال مى

 ،خریدار دارد از نظر اجتماعى حرفش همه جا ،رود ین سرمایه دار جهان بشمار مىتر بزرگ
 ،ماشینش ،ساعتش ،کفشش ،لباسش ،همه را حیران کرده استاش  برق زندگىزرق و 

از نظر کماالت چندین هنر دارد  ،یش زبانزد عام و خاص استها باغ ،رشصق ،ساختمانش
خوش  ،خوش پوش ،خوش لباس ،از نظر جمال و زیبایى بسیار خوشقیافه ،چندین دکترا دارد

را دارد اما در دلش  ها زیباي ها و و کماالت و داراي ها خوبی و خالصه همه ،سلیقه است
 ،زند عظمت و محبت  غیر خدا در دلش موج مى ،گار گرفته استایمان نیست و قلبش زن

از نور توحید  ،دلش تاریک است سیاه است چرکین است کثیف است زنگار گرفته است
 ،دلى که ذکر خدا در آن نباشد مانند خانه خرابى است .ه استنبیگا از نور خدا ،ستاخالى 
با   روزى پیامبر .اندازه یک موش مرده اى هم ارزش ندارد يخصى در نزد خدا بهاشچنین 
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از   پیامبر ،شتندشان گذ دو مرد از جلوي هده بودند که باکمى فاصلایستا صحابه 
 شایسته این: گفتند اصحاب  ،؟در باره آن دو مرد چیستها  آن اصحاب پرسیدند که نظر

 بگوید، سخن اگر گردد، قبول کند شفاعت اگر شود، پذیرفته کند خواستگارى اگر که است
: فرمودند  پیامبر گذشت، فقیرى مسلمان اینکه تا شدند، ساکت آنگاه شود، شنیده حرفش

 اگر شود، پذیرفته نیست شایسته کند خواستگارى اگر: گفتند د؟گوئی می چه این باره در
 که ندارد شایستگى بگوید سخن اگر و گردد، قبول شفاعتش که نیست شایسته کند شفاعت

رِْض ِمثَْل َهَذا«: فرمودند  پیامبر شود، شنیده سخنش
َ
 از زمین اگر« »َهَذا َخْ�ٌ ِمْن ِمْلِء األ

اولى که ظاهرخوبى  :به حکم ظاهر گفتندها  آن .»است بهترها  آن همه از این پرشود او امثال
 هر فقیرظاشود به اندازه مرد دومى که  از امثال او وجهه اجتماعى دارد اگر زمین پر ،دارد

 .ش ندارندزاست و از نظر اجتماعى حیثیتى ندارد ار
دهد میزان سنجش معنوى است کسى که از  به انسان شخصیت مى پس ایمان است که 

انسته خواهد شد که حساب و مت زمانى دعمعنویت خالى است هیچ ارزشى ندارد قدر این ن
اهل فسق و عصیان  به خاطر ایمانشان وارد بهشت گردند واهل ایمان  کتاب شروع شود و

َ�َمن﴿ شان راهى دوزخ گردند بخاطرکفر و فسق و نافرمانى
َ
َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقاۚ �َّ  أ

که مؤمن است کسى که خدا را  آیا کسى که ایمان دارد کسى .]١٨السجدة: [ ﴾١٨ نَ ۥ�َۡسَتوُ 
دا غافل است هرگز ست از خابیگانه  از خدا ،دشمن خدا استشناسد مانند کسى است  مى

 ،سور آمریکایىیپرف ،نىپنیست که اصال مهندس ژا نه برابر ،ین جهان مادىبرابر نیست در
پیشه آلمانى رقاصه اسرائیلى  نویس فرانسوى هنر يتکمسین ایطالیائى رما ،شناس روسىکار
غربى جوامع مسلمان را جزو انسان ساز هندى و حتى مستشرقین و اسالم شناسان  فلم

شاید  ،درست باشدها  این شمارند و حاضر نیستند فرصت دهند و فکر کنند که شاید کار نمى
مدعى هستند بهشت و دوزخى در کار ها  این شاید همینطور که ،درست باشدها  این عقیده
رائج آن ایمان جهانى دیگرى وجود داشته باشد که پول  ،حساب و کتابى درکار باشد ،باشد

، صورت مشکل چه ندر آ ،و معیار سنجش در آنجا معنویت است ،و عمل صالح است
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ضررى ها  آن ولىایم  اگر چیزى نبود که هیچ ما دستاورد مادى بیشترى داشته ،خواهد شد
؟ در آنصورت ما چه کار درست باشد چهها  آن ادعا و عقیده اما اگر حرف و اند، نکرده
اما  ،الى را فرض کنند و این احتمال را بگذراندیعاقل باشند باید این جا خها  آن اگر ،کنیم

ن روند سرعت بیشترى گرفته شته ایکه عاقالنه بیندیشند نسبت به گذ ظاهرا کم هستند کسانى
و امیدواریم که خداوند  دعاگو آورند ما  تعداد بیشترى دارند به اسالم روى مىاهللاو بحمد

شود البته این نکته را اضافه کنیم  را هدایت کند که از خزائن او چیزى کم نمى ها انسان همه
ایمان بیاورد حتما از بعضى ما مسلمانان تنبل جلو اگر کسى از این صاحبان استعداد که 

تکرار  پس امیر المؤمنین در اینجا با يفِ عِ الضَّ  نِ ؤمِ مُ ـال نَ مِّ  ريٌ خَ  ُّ وِ القَ  نُ ؤمِ مُ ـالخواهد زد که 

د که مؤمن هرگز قابل مقایسه با کافر نیست کن ه مىراایمان و مؤمن اش تبه اهمیاین آیه 
پس اى پروردگارا من مؤمنم به ذات یگانه تو  ،موحد هرگز قابل مقایسه با مشرك نیست

ایمان دارم لذا از تو امیدوارم که به من لطف و احسان کنى و در جلو بندگان کافر و فاسقت 
 .شرك و توحید است ۀو ایمان جدا از مسئلکفر  ۀنشود که مسئلفراموش  ،نگردانىشرمسار 

شود فقط  ایمان مى وقتى صحبت کفر و ،ایمان در برابر کفر است اما توحید در برابر شرك
 اما شرك در داخل ،مراد است شریعت پیامبر  فسق بمعنى انکار وجود خداوند و یا کفر و

یعنى ممکن است کسى کامال به وجود خداوند معتقد باشد و حتى آید  د مىدائره اسالم پدی
م هاین  ،ى را نیز با او شریک بداندبه نوعى او را بپرستد اما در ضمن کسانى یا چیزهاى دیگر

خداوند را ها  آن هکفر نداشت گرچ تفصیل دارد مثال شرك مشرکین اما فاصله چندانى با

ۡن َخلََق  َولَ�ِن﴿ اف داشتندربوبیت او کامال اعترشناختند و به  مى ۡ�َُهم مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَس� �َض ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ۚ ٱَ�َُقولُنَّ  ُ و زمین را آفریده است،  ها آسمان و اگر از آنان بپرسى چه کسى« .]٢٥لقامن: [ ﴾�َّ

َمآءِ ٱَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ .»قطعا گویند: خداوند �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ 

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  ۡلَ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِِت ٱِمَن  ۡلَ�َّ ٱَوَمن ُ�ۡرُِج  ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسَيُقولُوَن  ۡ� ُ َ�ُقۡل  �َّ

فََ� َ�تَُّقوَن 
َ
دهد یا  بگو: چه کسى از آسمان و زمین به شما روزى مى .]٣١يونس: [ ﴾٣١أ

آورد و  بر گوش و دیدگان است؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون مىکیست که حاکم 
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کند؟ خواهند گفت:  ] را تدبیر مى آورد؟ و کیست که کار [هستى مرده را از زنده بیرون مى
 قبول داشتند او را خالق و متصرفرا یعنى خداوند  .»کنید؟ خدا. پس بگو: آیا پروا نمى

ۡوٞج كَ  �ذَا﴿ ،دانستند مى هدانستند حتى حافظ و نجات دهند مى لَلِ ٱَغِشَيُهم مَّ ْ  لظُّ َ ٱَدَعُوا َّ� 
ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ِ ٱفَلَمَّ ۡقَتِصٞدۚ َوَما َ�َۡحُد � ۡلَ�ّ َ�ٰتَِنآ إِ�َّ ُ�ُّ َختَّارٖ َكُفورٖ فَِمۡنُهم مُّ

 که حالى در -را خداوند گیرد فرو را آنان وار بان سایه موجى چون و« .]٣٢لقامن: [ ﴾٣٢
 خشکى به رساندن با را آنان چون پس. خوانند مى -اند گردانده خالص او براى را عبادت
 را ما آیات ناسپاس غدار جز کس هیچ و. است رو میانه آنان از]  برخى[ گاه آن بخشد، رهایى

َ�َن  َوَما﴿ خواندند کردند نماز مى کردند حج مى به همین دلیل طواف مى. »کند نمى انکار
ۚ  ۡ�َۡيِت ٱَصَ�ُ�ُهۡم ِعنَد  ] جز  و نمازشان نزد خانه [کعبه« .]٣٥األنفال: [ ﴾إِ�َّ ُمَ�ٗٓء َوتَۡصِديَٗة

گفتند اما این عبادت را خالصانه براى خدا  لبیک مى .»بانگ بر آوردن و کف زدن نیست
 تصش را در داخل خانه کبعه قرار داده بودند سصیدوانشان تبگفتند حتى  مى ،دادند انجام نمى

پس تا اینجا که مشکلى نداشتند هم خدا را قبول داشتند  ،ت در داخل بیت اهللا قرار گرفته بودب
یشان را وسیله نزدیکى به خدا ها بت اینها  آن مشکل اینجا بود که ،پرستیدند هم او را مى

َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ ﴿ کنند را به خدا نزدیک مىها  آن ن بتانیدانستند و مدعى بودند ا مى
ِ ٱإَِ�  وسیله ها  این مقصود بالذات نیست ها بت این پرستش ما رایعنى  .]٣الزمر: [ ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  �َّ

 ممکن است سؤال پیدا شود که چرا ،کنند هستند واسطه هستند که ما را به خدا نزدیک مى
 در واقع اینها  آن سؤال به جایى است ؟ندجانى را وسیله گرفته بود ى بىها سنگ ها آن

 یا هر جنس دیگرى که ساخته بودند ها چوب یا ها سنگ دانستند این را وسیله نمى ها سنگ
یادگار بودند از بندگان نیک و صالحى که قبال  :ستر بگوئیمعالمت و نشانه بودند یا درها  این

محبت فوق العاده مردم با آنان کم  ،پرستیدند وند را به یکتایى مىخدااند  در دنیا وجود داشته
اولیایى خدا فراموش نشوند بنام آنان  شود که به خاطر اینکه این بزرگان و باعث مى

البته این طرح  ،بگذارندها  اولیاى خدا را بر آن مجسمه و بسازند و نام آن بزرگانهاى  جسمهم
بیند در  تاریخ بت پرستى را اگر شما مطالعه کنید مى ،آمدفق از کار در و مؤ از شیطان بود
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که بعدها این کلمه بت ( ،ت خدا پرستى مقصود بوده استبت پرستى مقصود نبوده اس اصل
شاید تعجب  ،شده است له نزدیکى به خدا پنداشته مىیاین همه مورد نفرت قرار گرفت) وس

در یکى از کشورها منزل دوستى براى ناهار  مد،ش آکنید یک خاطره براى خودم شخصا پی
همسایه هندویش را  مستم پیشنهاد کرد که اگر راضى باشدعوت بودم قبل از صرف ناهار دو

 کمال میل پذیرفتم و چند با ،هم صحبت داشته باشیم هم براى ناهار دعوت کند تا اینکه با
 :شوخى وارد شدم و گفتم ل از درِدقیقه بعد مرد پنجاه و چند ساله اى وارد شد من از همان او

چون این گوشت گاو است که دارى  ،مثل اینکه به هندو بودنت خیلى هم پایبند نیستى
خالصه پس از  ،ى شماها مسلمان مثل خیلى :زیرکى و حاضر جوابى گفت خورى با مى

روم  من مى :از او خواستم که مرا به چگونگى عبادت هندوها مطلع کند گفت صرف ناهار
حالیکه  رش دگبزر رتیم و وارد منزل شدیم همسر و دختشما ربع ساعت دیگر بیائید رف ،نزلم

مایى کرد نها راه قتاابه یکى از  ارآنگاه ما  ،لباس زرد پوشیده بودند به ما خوش آمد گفتند
قبل از همه عکس بزرگى که شباهت به صاحب خانه  ،مخصوص عبادتشان بود قکه گویا اتا

نگاه  خندید و با ؟این چگونه عکسى است :گفتم ،داشت توجه مرا به خود جلب کرد
دیده بودم نزدیک بود که  دوره هم ،من رفته بودم توى این خط :پرمعنایى به همسرش گفت

ندارم طالق  کار دست برشوم اما این جانم تهدید کرد که اگر از این  )روحانى هندومرتاز (
سپس در  .شنى کردمخواهد گرفت سعى کردم قانعش کنم قبول نکرد سرانجام عقب نی

بارتفاع سى سانتیمتر و طول هفتاد سانتى و عرض یک متر  باى از اتاق میزى بقری گوشه
تا بت کوچک گذاشته  سه و گذاشته شده بود روى میز مقدارى پهن گاو و کمى رنگ بار

تناسل زن بود که  ۀلآتناسل مرد و دیگرى   ۀلآ ها بت یلى ببخشید یکى از اینخ ،شده بود
 :ول کردم و گفتمرغالبا از نوعى آهن ساخته شده بود با اینکه خنده ام گرفته بود خودم را کنت

ى باالتر به دیوار وقت اند، لذا شایسته پرستش ،منشأ وجود بشریتندها  این گفت ؟منظور چیست
شود  )) خوانده مىزیبا که خیلى قشنگ لفظ جالله ((اهللا آویزى بسیار منقش منگاه کردم دید

پس شما کدام یکى را  :گفتم ،این همه چیز است :گفت ؟این چیست :آویزان است گفتم
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اصل همین است و بقیه براى تعظیم و اطاعت از این  :گفت ؟ها را پرستید اینرا یا پاینى مى
عرض  .چنین نوشته است در کتاب ما :گفت ؟گوئید ا مىاین مطالب را از کج :گفتم ،است

هم  کردم که هیچگاه بت پرستى مقصود نبوده است همیشه وسیله بوده است حتى هندو مى
مالحظه فرمودید که اصال بت پرستى به گمان آنان در  ،بنابراین .وجود خدا را قبول دارد

جیب است که امروز متأسفانه ع و بسیار ،خدمت خدا پرستى است وسیله نزدیکى به خدا است
عضى ببه زبان  چه عزیزش درج همه کرد در کتابآن را  دالل مشرکین خداوندتسعین ا

ه و مخلصانه عینا همان کلمات و استدالل مشرکین را تکرار نقادمانان افتاده و خیلى صامسل

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ﴿ کنند که مى نزدیک  اما را به خدها  این .]٣الزمر: [ ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  �َّ
براى ما شفاعت نیک خدایند نزد خداوند  نبندگاها  این ،رو نداریم آبرو نداریم کنند ما مى
اینکه به تازگى وقتى دیدند که مردم  تر خطرناك .این نتیجه دورى از قرآن است ،کنند مى

اند  ترجمه و تفسیر قرآن کرده خواندن قرآن وآورند و شروع به  دارند به قرآن روى مى
ى قرآن بخشى را به مفاهیم قرآن ها کالس بالفاصله دام دیگرى گذاشتند ضمن تشویق

اند و تخصیص دادند تا اینکه پیشاپیش قبل از اینکه کسى چنین آیاتى را به دقت بخو
تواند  رآن با هرکس نمىزد به او وانمود کنند که ترجمه و تفسیر قرا از قرآن بیامواش  عقیده

کنند که مترجم و بازگو  لذا مطالبى را انتخاب و تلقین مى ،بفهمد باید پیش ما یاد بگیرد
کنند و خورد  آنان باشد و آیات دیگرى را مثل این آیه تفسیر غلط مىهاى  خواسته ةکنند

زمان نازل و بخش دیگرى از آیات را هم که گویا در باره اهل بیت و امام  ،دهند مردم مى
 کنند از امت شکایت مى کنند با این همه در روز قیامت پیامبر  معرفى مىها  آن شده به

ْ ٱَ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ�  لرَُّسوُل ٱ َوقَاَل ﴿ َُذوا  رسول و« .]٣٠الفرقان: [ ﴾٣٠َمۡهُجوٗر�  لُۡقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  �َّ
له در حالیکه قرآن وسی .»کردند رها را قرآن این من قوم که حقّا پروردگارا،: گوید] خدا[

ۡقوَمُ  ۡلُقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  إِنَّ ﴿ هدایت است
َ
 راهى به قرآن این« .]٩اإلرساء: [ ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 متأسفانه امروز خواندن قرآن و مسابقات قرآن بیشتر .»است استوارتر آن که کند مى هدایت
چگونه ممکن است که همه  ،شود مى قرآن بیشترشود بهمان اندازه دورى از قرآن و نور  مى
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اشکال در توجیهات غلط  ؟چیست راشکال د ،شوند مردم قرآن بخوانند و همه از قرآن دور
اشکال در تحریف معنوى قرآن است  ،اشکال در تاویالت فاسد خالف قرآن است ،است

اینکه قرآن را از  ،شوداز آن کم اى  آیه به آن اضافه واى  آیه تحریف قرآن تنها این نیست که
وجود ندارد که اى  شبه ک وهیچ ش ،مسیر اصلى است منحرف کنند نیز تحریف قرآن است

شود  قرآن کتاب هدایت است و کسى که قرآن را به نیت هدایت بخواند حتما هدایت مى
یش اینکه قرآن نیست شما آزماکنیم  بشرطیکه قرآن بخواند نه آنچه بنده و امثال بنده امالء مى

ه بار بخوانید ترجمه اى که تو پرانتزى هم س ر را دوترجمه بدون تفسی کنید یک قرآن با
و آنگاه نتیجه را ببنید مغري با هر ترجمه دیگرى  ،انصارى ،رشاهىینداشته باشد ترجمه خ

نَا ﴿ ،مده استآ قرآن آسان است و براى پند گرفتن ،شکار استآاصال واضح و  ۡ َولََقۡد �َ�َّ
كِرٖ  ۡلُقۡرَءانَ ٱ دَّ  آسان پندپذیرى براى را قرآن راستى به و« .]١٧القمر: [ ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ

ى ها دل هیم که نور قرآن را درواخ مى خدایا از تو .»هست؟ پندپذیرى آیا پس ایم، گردانده
ا را هرگز از مت کنى و راه قرآن به مانشان دهى و یابه قرآن هد ارما  و ،ما داخل بگردانى

َ ن فَ مَ « :فرمودند مین. رسول گرامى آقرآن دور نگردانى   هُ دَ قعَ أ مَ وَّ بَ تَ ليَ فَ  هِ أيِ رَ بِ  رآنَ القُ  رسَّ
بشمول  -ر پبامبر و صحابهبدون استناد به تفسی –کسى که قرآن را از پیش خود  »ارِ انلَّ  نَ مِ 

چون قرآن کالم و معجزه  ،تفسیر کند باید جایگاهش را در دوزخ آماده ببیند  –اهل بیت
شاگردان حضرت  بعد از رسول گرامىاند  الهى است و بهترین کسانى که قرآن را فهمیده

د بالمأثور باشد یعنى با فهم و بنابراین تفسیر بای اند، هستند که فرمایشات ایشان را نقل کرده
و  رسول اهللا شینوم هر تفسیرى که مبنى بر فهم و بس ار نقل شده از قرون اول تاثآ

سند درست و آنهم با  ،اهل بیت نباشد تفسیر نیست شاگردان رشید ایشان اعم از صحابه و
ثابت شده نه اینکه فقط با ادعاء چون خیلى از روایات حتى در تفسیر قرآن در همان قرون 

رآن وجود دیگرى نیز براى فهم تفسیر قهاى  لذا معیار ،اولیه جعل گردیده و نقل شده است
 :کنند خصص تفسیر را بر چهار گونه تقسیم مىارد بنابراین علماء متد
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تفسیر قرآن بوسیله  -3تفسیر قرآن بوسیله سنت صحیح  -2قرآن  -1 :تفسیر قرآن بوسیله
  .فسیر قرآن بوسیله شاگردان آنان (تابعین)ت -4اعم از صحابه  شاگردان رسول اهللا 

هر تفسیرى که با اصول اعتقادى ثابت شده در قرآن کریم مخالف باشد  ،نیابنابر
مثال اگر روایتى در تفسیر فالن آیه آمد  ،تواند تفسیر قرار گیرد حتى اگر سند داشته باشد نمى

را از غیر  ن خود قرآن علم غیبونیست چ یکه علم غیب را براى غیر اهللا ثابت کرد پذیرفتن
تواند مسیر آیات قرآن را  کند پس هیچ حدیث و روایتى نمى ى مىنف از پیامبر  یاهللا حت

شخصى بنام مهدى در زمان نزول  یا مثال ،ثابت کنداى  بنده براى علم غیب را و ف کندیحرت

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿ ثابت کند که تواند قرآن وجود نداشته هیچ روایتى نمى  .]٨٦هود:[ ﴾َخۡ�ٞ لَُّ�مۡ  �َّ
یا اینکه خداوند اختیار بهشت و دوزخ و  ،منظور مهدى است هر چند که سندش قوى باشد

ه هیچ کسى نسپرده است و چنین احتمالى مخالف قدرت و بدر هیچ جاى قرآن آن را  تقسیم
تواند کسى را قسیم جنت و نار معرفى کند حتى اگر  تصرف خداوند است هیچ روایتى نمى

مائده) در باره تبلیغ دین است هیچ روایتى  67ا اصطالح تبلیغ (بآیه د یا مثال سند داشته باش
تفسیر کند زیرا این مخالف مقصود قرآن و آیات  به تبلیغ والیت على آن را  تواند نمى

ا اصطالح تطهیر که عام است و مصداق اولش امهات المؤمنین بیا آیه  ،دیگر قرآن است
قرآن کالم خداست  ،ر از اهل بیت خاص بگرداندنفج نبه پآن را  تواند است هیچ روایتى نمى

هش و هوس خودش تفسیرکند و إال طبق حدیث مذکور اطبق خوآن را  تواند هر کسى نمى

َ�َمن﴿ به آن است صحبت از آیه ،جایگاهش را در دوزخ آماده کرده است
َ
َ�َن ُمۡؤِمٗنا  أ

بود که حضرت امیر المؤمنین در دعایش به  .]١٨السجدة: [ ﴾١٨ نَ ۥَكَمن َ�َن فَاِسٗقاۚ �َّ �َۡسَتوُ 

ُقْدَرِة الَّيِت  إِلَِ� «فرماید:  در ادامه دعا مى نآن استدالل کرده است ایشا
ْ
لَُك بِال

َ
ْسأ

َ
 وََسيِِّدي فَأ

ْجَر�ْتََهاوَ  قدرتها
َ
َقِضيَِّة الَّيِت َحتَْمتََها وََحَكْمتََها وََغلَبَْت َمْن َعلَيِْه أ

ْ
نْ  �ِال

َ
يِل يِف َهِذهِ  َ�َهَب  أ

ْذنَبْتُهُ 
َ
ْجَرْمتُُه َوُ�َّ َذنٍْب أ

َ
اَعِة لُكَّ ُجْرٍم أ ْرتُُه َوُ�َّ َجْهٍل وَ   اللَّيْلَِة َوِ� َهِذهِ السَّ رْسَ

َ
ُ�َّ قَِبيٍح أ

ْظَهْرتُهُ 
َ
ْو أ

َ
ْخَفيْتُُه أ

َ
ْعلَنْتُُه أ

َ
ْو أ

َ
َمْرَت بِإِ�ْ وَ   َعِملْتُُه َكتَْمتُُه أ

َ
يَن ُ�َّ َسيِّئٍَة أ ِ

َّ
اَكتِِبَ� اذل

ْ
ِكَراَم ال

ْ
بَاتَِها ال

ْفِظ َما يَُ�وُن ِم�ِّ  تَُهْم حِبِ
ْ َّ ِمْن وَ   َو�َّ ِ�يَب يلَعَ نَْت الرَّ

َ
َّ َمَع َجَواِريِح َو ُكنَْت أ َجَعلْتَُهْم ُشُهوداً يلَعَ
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 و ،و گناه اعتراف به جرم ،کلمات ایمان پرور امیر المؤمنین همچنان ادامه دارد »....َوَرائِِهمْ 
 و ،ارتکاب کارها زشت و قبیح و اعتراف به جهل و نادانى هر چند که از روى تواضع است

زگار خداوند هست و باید باشد الزم نیست که کسى مرتکب یاین حال هر بنده مؤمن و پره
شود تا چنین توبه و زارى کند و اقرار و اعتراف نماید همچنان که گذشت  گناه کبیره اى مى

نى نیست براى چنین ستثمکروهات نیز که هیچ بشرى از آن مترك مستحبات و ارتکاب 
و اگر هیچ نباشد اظهار چنین کلمات  ،شود بندگان مؤمن و اولیاى صادقى گناه محسوب مى

طهاى دور از واقعیت پیروان دروغین اهل بیت و ایمان افروزى ادعاهاى کاذب و غلو و افرا
اگر  ،دارد ل و تفکر وامىأمدهد و آنان را بیشتر به ت مى محبان کاذب خاندان نبوت را به یاد

از دانش و علم بویى برده باشد و اگر دلش به حال خودش و  عقل و خرد داشته باشد و
شته باشد  اگر هواى نفس و فریب از مخلوق دا رمترس خدا و شاى  ذره بسوزد اگراش  آینده

و  دیدن و شنیدن و درك کردن چنین حقایقى دست از ضد او مسلط نباشد باید با شیطان بر
کاذب را هاى  همچنانکه در انظار تمامى خلق اهللا این ادعا عناد بردارد و صادقانه توبه کند و

شهامت و دلیرى به  اعانه بادلیل تراشیده و فلسفه بافته مردانه و شجها  آن نشر کرده و براى
اى  ،اى خلق خدا ،عالن بنویسد و برمال اعالن کند کهإلاخطاى خودش اعتراف کند و على 

اى کسانى تاکنون اشتباه به شما گفته ام اکنون حقیقت برایم آشکار شده از شما  ،بندگان خدا
در صورتى که طرف  نیا و ،توبه کنید ست بردارید وداز این دیدگاه غلط  ،خواهم پوزش مى

اگر شخصى عادى غیر متخصص بازگشت و توبه کرد همین کافى  و ،عالم و مبلغ بوده باشد
جزانه اخداى بزرگ و منان ع ما از ،است که از حق پیروى کند و دیگر به دنبال باطل نرود

را به راه راست هدایت کند که هدف از نوشتن و گفتن هم  ها انسان مسئلت درایم که همه
اگر بشنویم که کسى حق را پذیرفته و باطل را رها کرده جایى بسى سعادت  ،ین استهم

داده و چه نادانسته در هرحالى رستگارى در همین  چه فرد دانسته به راه باطل ادامه مى ،است
هر لحظه که باطل را  کند و شناخت از آن پیروى که حق رااى  لحظه است که انسان هر

جز  اند، هم هدایت شده از شکم مادر پائین نیامده ها انسان همه ،ندرها کآن را  تشخیص داد
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 اند، تالش خودشان حق را شناخته عقل و منطق و عموما با ها انسان بقیه áپیامبران 
مردم در چه   بخصوص در جوامعى که حق حاکم و غالب نیست مگر هنگام بعثت پیامبر

امروز در جوامع غربى و غیر مسلمان مردم در  و ،از آن پیروى کردند شناختند و سنى حق را
کنند و همین ارزش دارد که انسان با تحقیق خودش  شناسند و پیروى مى چه سنى حق را مى

هدایت هم مثل هر فن  ،حق را شناسد و پیروى کند و باطل را تشخیص دهد و رها کند
ان هر چند که انس ،دیگرى نیاز به حرکت و زحمت و تالش دارد تنها نظرى کافى نیست

بخواند و بشنود تا وقتى خودش حرکت نکند و دنبال حق نرود عزم راسخ براى پیروى از آن 
گاهى انسان یک نور یا  :گویند در باره هدایت علماى مى ،نداشته باشد مؤفق نخواهد شد
شود  یبال کرد و دنبالش رفت که هدایت مکند اگر از آن استق جرقه اى در قلبش احساس مى

ارها و همه هشد هر بارى که نورى در دلش تابید او همچنان به راه خودش ادامه داد واگر 
وجدان را ناشنیده گرفت چنین انسانى هرگز هدایت نخواهد هاى  هو نالها  فریاد و درخواست

آموزد که همواره در هر  مى لذا خداوند متعال به ما ،لذا طلب هدایت خیلى مهم است ،شد

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ از خداوند طلب هدایت کنیم کنیم ونماز دعاى هدایت   ﴾٦ لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ
خوانیم به نیت هدایت بخوانیم  مى نقرآ .»را به راه راست هدایت کن خدایا ما« .]٦الفاحتة: [

ۡقوَمُ  لُۡقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  إِنَّ ﴿ زیرا قرآن کتاب هدایت است
َ
 این« .]٩اإلرساء: [ ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 در طلب حق هیچگاه نباید انسان از ضد .»است استوارتر آن که کند مى هدایت راهى به قرآن
بگیرد که خداى نکرده این خصلت زشت انسان را به دوزخ خواهد  لج بازى کار و عناد و

و هدایت هیچگاه ربطى به شخصیت و کماالت انسان ندارد ممکن است شیطان  ،کشاند
ه پدرانت را رها کردى و به خالف جامعه و دوست و همسایه وسوسه کند که اگر عقید

عکس بسیارند  از نظر مردم خواهى افتاد بر ،عقیده برگزیدى شخصیت تو خورد خواهد شد
گیرند البته این مطلوب نیست انسان  کسانى که پس از پذیرفتن حق بیشتر مورد احترام قرار مى

ت را هم پذیرد عزت و ذلت از طرف خدا است احتماالترین  اى بهشت باید براى دشواراز در
پذیرفت هزار سال دیگر هم  اگر حق را نمى بالل حبشى  ،اما خداوند خوار نخواهد کرد
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صهیب و سلمان و أبوذر و  ،به کجا رسید ،کرد همان غالم بود اما چه شد غالمى مى اگر
کردن در واقع به قسمت ه فپس نداى وجدان را خ ،کجا رسیدند از کجا به  غیره  مقداد و

در دل تابید انقالب خواهد  حق نور است که اگر ،زدن است به سوى دوزخ شتافتن است لگد
ین تر بزرگا هدایت فرماید که دس از خدا بخواهیم که خپ .دگرگون خواهد کرد اراو  و

که حق را شناختند و با نیک و دندان محکم گرفتند  خوشا به سعادت کسانى ،سرمایه است
شخصیتى مثل روجیه ژارودى که داشت به باالترین پست  ،یى کم نیستندها انسان نینچ

یفى هم داریم که نتوانستند ضعهاى  نمونه ،پست ترجیح داد رسید چگونه حق را بر سیاسى مى
مپراطور روم حق را شناخت اما اقل هر ،ننگ و عار ترحیج دادند کنند و دوزخ را بر تمقاوم

ل و پذیرفت اگر طعنه ابوجه ابوطالب همچنین داشت مى ؟بگیرد چه سودنتوانست تصمیم 
پس سخن از این بود  ،طعنه دادند لذا متصرف شدها  آن بود دیگر سران قریش نبود پذیرفته

نیست على  د که عصمتى در کاروش که وقتى از کلمات خود امیر المؤمنین مکررا ثابت مى
ما چگونه و برچه  ،شمرده هگار و خطاکار مىانسته و برعکس گند خودش را معصوم نمى

ما بدون عصمت  سوژهاز این است که  اساسى به دروغ اصرار داریم که معصوم بوده مگر غیر
دوست شوخ طبیعى داشتم  .لذا اصرار داریم ثابت کنیم که ایشان معصوم بوده ،ناقص است

مادر کمکم کن مادر  :اى دوان دوان پیش مادرش آمد و گفت روزى پسربچه :گفت مى
ام که گوسفند از گاو  دوست شرط گذاشته با :گفت ؟چه شده ،سراسیمه پرسید چیه مادر جان

فت ت است هر چه گجانگفت مادر  ؟چکار کنم است است حاال ظاهرا او درست تر بزرگ
و خیلى مسائل دیگر) هم چنین حالتى دارد هر چه حاال عصمت امامان ( ،قبول نکن

کارم اشتباه  طاکشد که گنهگارم خ ریاد مىفبا حنجره خود آقایان داد و   امیرالمؤمنین
دن و فریادى که صدها و هزارها ینرا بیامرز مرا ببخش با این همه شکردم خدایا گناهانم 

کشند و صداى على را منتقل  ى جمعه مىها شب در هاى غول پیکر حنجره صاف با بلند گوه
چشم  :نوایى نیست که بلند شود و بگویدشانند هیچ گوش رس کنند و به گوش همگان مى مى

لُكَّ «گویى پروردگارا گناهاى مرا ببخش  دارى مى شنیدم توتو را  امیرالمؤمنین شنیدم فریاد
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ْذنَبْتُهُ 
َ
ْجَرْمتُُه َوُ�َّ َذنٍْب أ

َ
ْرتُهُ وَ   ُجْرٍم أ رْسَ

َ
 شنیدیم و قبول کردیم وتو را  ما فریاد »..ُ�َّ قَِبيٍح أ

عتقدیم که گناه چه ماز بندگان خدایى گراى  بنده باور کردیم که تو معصوم نیستى توهم
شود که بلند شود و  ى پیدا نمىصشخمتأسفانه چنین  ،کبیره نکرده اى اما معصوم هم نیستى

ما شیعیان تو  ،چشم امیر المؤمنین لبیک ،ى بلند فریادکشد کهادرا بگیرد و با همان ص گو بلند
مگر نه این است که  ،فرمایى اینجائیم چشم حرفت را روى دو دیده قبول داریم دیگر چه مى

 ،شود مگر مى این مجالس دعاى کمیل از سوى دوستداران و محبان اهل بیت برگذار
؟ انصافا با این همه ادعاهاى بلند باال نباید حرف اهل بیت دوستدار و محب اهل بیت کیست

و ها  ده ایم کنیم وقتى خود حضرت در همین دعایى که ما گوش دنیا با آن کرکردهرا گوش 
کند هیچگونه دلیل و برهان عقلى شرعى اخالقى باقى  عصمت را نفى مى دواز خ رباصدها 

ن ودموضع باطل و ب ماند که ما براى آنان ادعاى عصمت کنیم در صورت اصرار ما بر مى
و آیا بعد از  ؟شود دروغ بودن و کاذب بودن ادعا ما برمال نمىدلیل و ضد عقیده اهل بیت آیا 

و بخاطر  نیست؟ این دعواى محبت اهل بیت و پیروى از مکتب اهل بیت دروغ و مسخره
و آخر چرا؟ آیا  آن آیات قرآن را هم تحریف کرد و حدیث و روایت هم جعل کرد هیتوج

سایر مسلمانان  یم به مردم بگوئیم و باوابسته است اگر ما بیائ ها دروغ دخول بهشت به همین
اینکه عمل کردن به قاعده  ای ،شود همگام شویم در بهشت به روى ما بسته مى همسو و

که بعضى از شود  مى آیا تصور ،فى السابق واجب است کما »خالفوا العامة فإن فيه الرشاد«

بنامند) روزى هوس طورى آقایان دوست دارند قشر غیر روحانى را نعام (این عوام کاأل
شود در آنصورت به ما چه  ضاز طریق تحقیق و مطالعه فکرش عو دیگرى به سرش بزند و

و باور خواهد کرد که ما سید و  ،نثار ما خواهد کرد حاجى آقا بهم لق ازآیا ب ؟خواهد گفت
 . خود شما است قضاوت با ،دانیم بزرگواریم و دروغ پردازى و کلک بازى را حرام مى

ْفِظ َما يَُ�وُن ِم�ِّ وَ « تَُهْم حِبِ
ْ يَن َو�َّ ِ

َّ
اَكتِِبَ� اذل

ْ
ِكَراَم ال

ْ
َمْرَت بِإِْ�بَاتَِها ال

َ
َجَعلْتَُهْم وَ   ُ�َّ َسيِّئٍَة أ

َّ ِمْن َوَرائِِهمْ  ِ�يَب يلَعَ نَْت الرَّ
َ
َّ َمَع َجَواِريِح َو ُكنَْت أ  در اینجا یکى دیگر از »....ُشُهوداً يلَعَ

یمان و توحید خالص متبلور گردیده است و امیرالمؤمنین که یکى از بارزترین ى اها ویژگی
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کند که ایمان تنها  ى است با بیان این مطلب آشکار مىمؤمنان و موحدان خالص الههاى  نهنمو
ن نیست که به هر چیز چسپانده شد اتوحید آرم برگرد ،نیست ایمان فقط ادعا نیست شعار

یقین  ،تابد توحید عبارت از نورى است که در دل مى ایمان و شود مؤمن و موحد ساخته مى
گیرد تنها یک  باور و اذعانى است در دل انسان جاى مى ،شود مى است در اعمال دل مستقر

بخش آن اقرار به زبان است بخش مهم دیگر که یکى تصدیق و باور قلبى و دیگرى عمل به 
کردند  ین هم داشتند حتى عمل هم مىقایمان زبانى که مناف ،دل بنشیند باید در ،جوارح است

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ إِنَّ ﴿ :اما خداوند در باره آنان فرمود ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
 .]١٤٥النساء: [ ﴾�َّارِ ٱِمَن  ۡ�

 از کافران هم بدتر و .»دارند جاى]  جهنّم[ آتش پایینتر طبقه در منافقان گمان بى«
افشاگرى آنان پرداخته است از اوایل  هبى بزرگى از قرآن کریم ها بخش لذا ،ندتر خطرناك

سوره منافقون وآیات مختلف دیگر پس ایمان تنها اقرار  ،سوره توبه ش،سوره بقره تقریبا تمام
اصل این است  ،تصدیق قلبى است زبانى نیست و حتى عمل  نیست مجموعه اقرار و عمل با

دارد اگر انسان واقعا از ته دل مؤمن باشد طبعاً هایى  ت و نشانهبنابراین تصدیق قلبى عالما
وقتى انسان  ،شود رفتار و گفتار و کردار همه تابع اندرون انسان است زندگى او دگرگونى مى

او عمل هاى  از درون تابع قدرت قاهر الهى است چگونه ممکن است همیشه خالف خواسته
عکس اش  دارد چگونه ممکن است تمام زندگىکند وقتى انسان قلبا خداوند را قبول 

یعنى اعتراف  »ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا« :گوید وقتى کسى مى ،دستورات خداوند باشد

فرستاده  وند یگانه هیچ معبود دیگرى شایسته پرستش نیست و محمد اکند که جز خد مى
را طبق خواست خداوند و طبق راهنمایى اش  یعنى اینکه تمام زندگى ؟اوست یعنى چه
گویا با قلب و زبان خودش چگونگى عملکردش را مشخص  ،گذراند مى پیامبرش محمد 

تو من دیگر معبود و مشکل گشا و حاجت  از کند که خدایا غیر کند گویا دارد اقرار مى مى
تو براى هیچ کس  شناسم لذا غیر از روا و فرزند دهنده و باران دهند و روزى دهنده اى نمى

پرستم واز تو یارى  مىتو را  کنم فقط نمى کنم نذر کنم قربانى نمى دیگرى سجده نمى

خواهم بکنم فقط طبق  و هر کارى مى .]٥الفاحتة: [ ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿ جویم مى
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تو را  که تنها او راهام  دهم چون او را رسول و پیامبر پذیرفته فرموده رسول تو انجام مى
او دستور بگیریم راهنمایى  ى دیگر باید ازها انسان کند من و همه معرفى مىتو را  داند دین مى

این مبدأ را پذیرفتیم  یقنا و ،و سرمشق زندگى براى من فقط اوست بنابراین الگو م،بگیری
دانیم  مى ع و بصیردانیم خداوند را سمی یعنى اینکه خداوند را در هر حال حاضر و ناظر مى

دانیم بخصوص این چهار صفت از صفات بارى تعالى بسیار  مى خداوند را علیم و قدیر
دش را به کنترول را استحضار داشته باشد یعنى عمال خوها  آن عجیب است که انسان اگر

بیند هر حرف  از ته دل باور و یقین دارد که خداوند هر حرکت او را مى ،تخداوند سپرده اس
اینجاست که انسان  ،همواره بر او قادر و مسلط است ،داند هر نیت او را مى ،شنود را مى او

هر حرکت و رفتار و  ،است کند زیر کنترول است زیر ذره بین است زیر نظر احساس مى
عمل و گفتار و کردار و از هر  شود و شود هر عملکردش بایگانى مى گفتارش بررسى مى

کتاب و  . امیر المؤمنین در اینجا ضمن اینکه به آخرت و حساب ود جوابگو باشدیرفتارش با
برد که اعمال ما را  قدرت و نیرو نام مى تا کند و از سه دوزخ تلویحا اشاره مى بهشت و

سپس فرشتگانى که برما  ،یکى اصل است یعنى خود خداوند بطور مستقیم ،کنند کنترول مى
 ما گواهى خواهند داد. سوم اعضاء و جوارح ما که علیه و ،گماشته

ها  آن فرشتگان مکلف و مؤظفى که خداوند ،کند امیرالمؤمنین اول به فرشتگان اشاره مى
 زاهمراه است که در قرآن کریم نیز  گماشته است عالوه از بقیه با هر انسانى دو فرشته را برما

کارشان فقط ها  این ،به کراما کاتبین تعبیر شده است یعنى نویسندگان مکرم و محترمها  آن
ها  آن نویسند و چیزى از مى اش ندارند فقط یکسر ت کارى به بقیهسا ها انسان نوشتن اعمال

عالوه  پروردگارا تو ،کند که اما امیر المؤمنین در اینجا به خداوند عرض مى ،ماند پنهان نمى
پس چون  ،کنى مىپنهان بماند نیز قید ها  آن از اینکه رقیب و شاهد و گواه هستى آنچه از

و جوارح مخلوق هستند و مخلوق عاجز و ناتوان است پس خداوند خودش نیز ها  فرشته
بیندیشد و فکر کند  ،کند بنابراین ایمان است که انسان را وادار مى ،مستقیما مراقب است

شود عالوه از اینکه سمیع و  همواره تصور و باور داشته باشد که زیر نظر است داردکنترول مى
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کند و عالوه از اینکه  بصیر و علیم و قدیر خداوند شنوا و بینا و دانا و توانا او را کنترول مى
 واند  هستند و شب و روز قلم بدست گرفته تا فرشتگان مکلف و نگهبانان ویژه او که دو

 ن دیگرى نیز هستند که در عین زمان همه چیز رانامراقبان و نگهباها  این عالوه از ،نویسند مى
اما در حساب و هر  ،ن ظاهر و خاموشنداآل .و آن اعضاى بدن انسان است ،کنند بر مال مى

رُۡجلُُهم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ آیند کدام آنان به سخن در مى
َ
يِۡديِهۡم َو�َۡشَهُد أ

َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَُ�ّلُِمَنآ �

َ
ٰٓ أ َ�ۡتُِم َ�َ

در آنروز بر  )گوید که خن مىمحشر سخداوند روز (« .]٦٥يس: [ ﴾٦٥بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن 
دهند به  گویند و پاهایشان گواهى مى گذاریم و دستانشان با ماسخن مى مى شان مهر دهانهاي

آید و اعضاى خودش  . طبعا انسان گنه کار بیچاره به خشم مى»هر آنچه که عمل کرده باشد

ۖ ﴿ کند را سرزنش مى است این ها  آن شما چرا؟ جواب آخر .]٢١فصلت: [ ﴾لَِم َشِهد�ُّۡم َعلَۡيَنا

نَطَقَنا ﴿ که
َ
ْ أ ُ ٱقَالُٓوا ِيٓ ٱ �َّ َّ�  � ءٖ نَطَق ُ�َّ َ�ۡ

َ
که همه چیز را به سخن  ذاتى« .]٢١فصلت: [ ﴾أ

پس ایمان یک موحد کامل که توحید در قلبش  .»درآورده ما را نیز به سخن واداشته است
گذاردکه چنین  رام نمىدارد و آ مى همواره او را به تفکر وا ،راسخ شده است جاى گرفته و

جدا یک فیلسوف و عارف بیگانه از  ،مؤمن جدا از ایمان یک عالم نماى دنیا پرست است
على مرتضى است  ،تیک مقلد جاهل است این مؤمن که یک نمونه اس زاجدا  ،قرآن است

فرشتگان  ،بیند مى یب ومسلطخدا را همواره با همه اسماء و صفات مقدرش برخود رق
اعضاى خودش هم حراس  حتى از دست و یا و ،کند دوش خودش احساس مى مکرمش را بر

 ،راس استهرس و ت محبت است سرتاپا اپاتیقین و اذعان است سر دارد سرتاپا ایمان و باور و
چنین مؤمنى خرافات ضد دین و قرآن بافته  ،کلک ببافد تواند دروغ و چنین مؤمن نمى

در باره  ،کند ش را به خلق اهللا دین معرفى نمىدودیگران و هوى و هوس خود و امثال و خ
ها را  آن کند و پیامبران الهى اولیاء خدا و بندگان پاك و صادق خداوند غلو و افراط نمى

و همواره در تالش  دپسند مى شترچنین مؤمنى حق را از همه بهتر و بی ،دهند درجه خدایى نمى
در اوج تشنگى  اص دهد گویکه حق را تشخیاى  لحظه حق است و هر کجا حق را ببیند و هر

احلكمة و« است که پیروى گرددتر  شایسته قح »احلق أحق أن يُتبع« افته است زیرایآب سرد 
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بیابد در آن را  حق گشمده مؤمن است هرکجا که »ضالة املؤمن أخذها حيثما وجدها
پس  ،ندارد ااز پذیرش حق اب ،ورزد عناد نمى کند ضد و نمى مؤمن لج بازى ،گیرد آغوش مى

مانند ایمان آنان باشد  ،ایمانى ارزش دارد که همرنگ ایمان پیامبر و صحابه و اهل بیت باشد

ٓ َءاَمنُتم بِهِ  فَإِنۡ ﴿ و معیار سنجش همان است اصل معتبر هک ْ بِِمۡثِل َما ْۖ ٱَ�َقِد  ۦَءاَمُنوا  ﴾ۡهَتَدوا
تشابه کامل وجود داشته باشد از نظر  ،»ند رستگارندآوردمثل ایمان شما  اگر« .]١٣٧البقرة: [

توان مثل آن ایمان آورد اما از نظر شک و صورت و ماهیت و مواد  قوت و ضعف نمى
 تگارى حاصل نخواهد شد.سال رإباشد عینا همان باشد وترکیبى 

فرق اى  ذره ا جستجو کنید از نظر شابهت و تمایلمش پیامبر اگرلذا در تمام مکتب 
گردان مکتب رسالت کسى را پیدا میان شا شما در ممکن است که یافت یعنى نا نخواهید

از  ،انحراف داشته باشد کامل و الگوى کل  وةاس گ واز سنت معلم بزراى  ذره د کهینک
هر مواد و ترکیبات و جزوئیاتى که ایمان الگو ترکیب شده ایمان شاگردان و پیروان نیز از 

ایمان اولین مؤمن روز اول بعثت  ،همان ماده ترکیب شده تفاوت فقط در ضعف و قوت است
از نظر ترکیب یکى است در میان تمام آن شاگردان  ى وفات رسولزبا آخرین مؤمن رو

و بارگاه سروکار داشته  توانید پیدا کنید که با قبر نمى الت یک نفرپاك طینت مکتب رس
با توسل به قبر مرده  ،و قمه آشنا باشد زنجیر با ،گنبد و ضریح سروکار داشته باشد با ،باشد

توانید  آشنا باشد حتى در میان تمام تابعین یعنى نسل دوم اسالم حتى نسل سوم اسالم شما نمى
نید توا شما زندگى تمام ائمه اهل بیت را کنکاش کنید نمى ،کنید چیزى مخالف قرآن پیدا

 ،ل است چیزى بنام متعه و صیغه و نکاح موقت پیدا کنیدچیزى بنام خمس پیدا کنید محا
سینه زنى نشانى  محال است که مهر و زنجیر و ،محال است چیزى بنام تقیه و نفاق پیدا کنید

و کثیف داخل مسجد  هپاى گند با ستن پا وبیابید یا از نشُبیابید یا از نمازهاى سه وقتى سراغى 
 ،یا از دعاهاى رنگارنگ ندیه و جوشن کبیر و ناله و دوله سراغى بیابید ،رفتن نشانى پیدا کنید

 ،بود الگوى آنان رسول اهللا  ،گرفتند مابعد اسالم نمىهاى  اسالم را از تئوریسینها  آن چون
فصل و عصمت و تقیه و خمس و تربت  اى بنام خالفت بال هیچ خرافه و در سنت پیامبر 
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و دانش آموز  ،قمه و توسل و قبر و گنبد بارگاه و غیره وجود نداشت حسینى و زنجیر و
مشکل براى آن  ،شود به خط معلم نزدیک مى علم نگاه کند خطشکه به سرمشق م تازمانى

از  فحه هر چه پیایین تر بیایددانش آموزى است که بجاى نگاه کردن به خط معلم در اول ص
عنى از روى خط خودش سرمشق بگیرد که در اینصورت هر همین پائین نگاه کند و بنویسد ی

مشکل بعضى مسلمانان همین است گرچه  ،شود و نه بهتر بیشتر فاصله بگیرد خطش بدتر مى
بله چه کسى به تو  :گوید مى ؟پرسند مشق نوشتى شود وقتى در منزل از او مى مى اسم معلم بد
سؤالى این است که آیا تو به  ،آقا معلم درست است آقا معلم سرمشق داده ،سرمشق داد

وقتى تو خودت خود را به جاى آقا معلم نشاندى و  ،؟نه سرمشق آقا معلم نگاه هم کردى یا
از روى آن تقلید کردى و نوشتى تقصر آقا معلم چیست اما حرف  را دیدى و خود هخط گند

حاال وضع  ،چینن کن آقا معلم گتفن چنان کن :ادعاى او همین است که آقا معلم گفت و
عین همین شاگرد تنبل و احمق که هر  ،بسیارى از مسلمانان هم به همین منوال است

سرمشق و الگو براى یکبار نگاه کرده نیست براى  ،کند ام مىنم آقا معلم را به نااش  بکارىاخر
مد نظر داشته باشد و از آن نمونه بردارى کند حتى امروز آن را  شهاین است که انسان همی

گویند شما براى خودت یک  خواهند استعداد کسى را رشد دهند مى روانشاسان وقتى مى
هم مثل او عمل کن به همان نتیجه  الگو انتخاب کن و ببین که آن الگو چگونه عمل کرده تو

نمونه بردارى تو از او دقیق تر باشد نتیجه هم هر چه  ،اى خواهى رسید که او رسیده است
مسلمان به همان نتیجه اى برسیم که براى یک  پس ما اگر بخواهیم ،دلخواه تر خواهد بود

ترسیم  الگو براى ما د عینا همان دستورالعملى را بکار بندیم کهیکامل در نظر گرفته شده با
به همان نتیجه  شبهه اى نیست که ین دستور العمل را اجرا کنیم هیچ شک ومکرده اگر ه

ِ ٱَ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ است رسول اهللا  که خواهیم رسید الگوى ما ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ  �َّ
ُ
 ﴾أ

دستور العملش ثابت  .»نیکوست سرمشقى خدا رسول دربراستی براي شما « .]٢١األحزاب: [
و مشخص است البته حذف و گزاف زیاد شده است خیلى از دشمنان اسالم و قرآن و رسول 

ریشه برکنند  ستند موفق شوند و اسالم را از بنُکه در فکر تصیفه اسالم بودند و نتوان اهللا 
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ى یافت اى وارد اسالم کردند مثل اینکه امروز همه چیز قالب آمدند دستور العمل اى تقلبى
و خالصه  ،ساعت رادوى قالبى ،سکه قالبى ،گذرنامه قالبى ،شود حتى اسکناس قالبى مى

همه چیز قالبى شده است در آن زمان هم آمدند خیلى از مفاهیم اسالم را قالبى ساختند و 
وارد کردند تاریخ آن دوران را اگر مطالعه کنید جعل کارى و دروغ پردازى به حد رشد 

بنابراین تنها چیزى که به لطف  ،شد و حتى تاریخ قالبى باطل شناخته نمى وکرده بود حق 
و تفسیرش  معنا ،وکرم پروردگار نتوانستند به آن دستبرد بزنند قرآن کریم است البته لفظ آن

یم هم ضمانت حضرت پروردگار که فراوان تحریف شده است علت سالم ماندن قرآن کر

ۡ�َا ﴿ است  فرو را قرآن ما گمان بى« .]٩احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ال تالش و کوشش فراوان انجام گرفته است. إو  .»هستیم آن نگهبان ما راستى به و ایم فرستاده

توان با مراجعه و بازخوانى آن اسالم درست را از خرافات و  بنابراین یگانه مصدرى که مى
بدون مراجعه به بسیارى از  ،تشخیص داد قرآن کریم استها  ها و جعل کارى پردازي دروغ

 تفاسیر مملو از دروغ و تحریف.
إِۡن  ٣ لَۡهَوىٰٓ ٱيَنِطُق َعِن  َوَما﴿ گوید خود سخن نمى پیش که از زرگوار اسالم برسول 

 آن. گوید نمى سخن]  نفسانى[ خواهش روى از و« .]٤-٣النجم: [ ﴾٤ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 
گویا بوسیله وحى مطلع شده بودند  .»شود مى فرستاده] پیامبر بر[ که نیست وحى جز) قرآن(

که اسالم دچار تحریف و دستبرد خواهد شد لذا نصوص فراوانى از ایشان ثابت شده که از 
د قرآن است دارد و هشدار اول در باره خو گول خوردن و بدام اسالم قالبى افتادن برحذر مى

 » القرآن برأيه فليتوأ مقعده من انلاررسَّ من فَ «کنم  فقط اشاره مىدادم که قبال هم توضیح 
کنند لذا اوال قرآن هشدار دیگر در باره خود ایشان است که ممکن بود بعضى غلو و افراط 

۠ �ََ�ٞ  قُۡل ﴿ ،درست معرفى کرد و جایگاه ایشان را مشخص فرمود ارشخصیت ایشان  نَا
َ
إِ�ََّمآ �

َمآ إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ  َّ�
َ
 شما مانند بشرى فقط من: بگو« .]١١٠الكهف: [ ﴾ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ �

ّيُِتوَن  إِنََّك ﴿ .»یکتاست معبودى معبودتان، که شود مى وحى من به که هستم َمّيِٞت ��َُّهم مَّ



 83  شرح کوتاهی بر دعاي کمیل

َولَۡو ﴿ .»مرد خواهند نیز آنان یقین به و مرد خواهى تو گمان بى ]پیامبر اى[« .]٣٠الزمر: [ ﴾٣٠
ۡعلَُم 

َ
ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱِمَن  ۡستَۡكَ�ُۡت َ�  ۡلَغۡيَب ٱُكنُت أ ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء  غیب اگر و« .]١٨٨األعراف: [ ﴾لسُّ

آنگاه  .»رسید نمى من به اى ناخوشى هیچ و آوردم مى فراهم] خود براى[ بسیار خیر دانستم، مى

  مَّ اللهُ «: براى جلو گیرى از غلو و افراط بعد از وفات فرمودند
َ

 »ديُعبَ  ناً ثَ ي وَ ربِ ل قَ عَ ال جت
  مُّ اللهُ «

َ
 »دام مساجِ هِ ياءِ أنبِ  ورَ بُ وا �ُ لُ عَ صارى جَ وانلَّ  ودَ هُ ايلَ  اهللاُ  نَ عَ لَ « »يداي �ِ ربِ ل قَ عَ ال جت

رساندم چیزى اضانه نکنید کتاب اهللا و  بر آنچه بشما :گوید آنگاه نصوصى فرمودند که مى

َِديِث  َخْ�َ  فَإِنَّ «ثابت من براى شما کافى است  سنت
ْ
، ِكتَاُب  احل ِ ٍد، َهْدُي  الَْهْدِي  وََخْ�َ  ا�َّ  ُ�َمَّ

ُمورِ  َورَشَّ 
ُ ْ
ْحَدَث  نْ مَ « »ارِ  انلَّ يِف  َضَاللَةٍ  َضَاللٌَة َوُ�َّ  بِْدَعةٍ  َوُ�َّ  ُ�َْدثَاُ�َها األ

َ
ْمِرنَا ىِف  أ

َ
 َما َهَذا أ

امنیتى و کمربندهاى هاى  گویا دیوارها  این نصوص دیگرى که همه »رَدٌّ  َ�ُهوَ  ِمنْهُ  لَيَْس 
د و دشمنان توانستند طورى فنى و فتاا حفاظتى به دور اسالم است اما آنچه نباید اتفاق مى

و گاهى چند رنگه شد ولى جاى  هگرن که بسیارى از مفاهیم اسالم دو انه عمل کنندگرگ
با همه تالش و کوشش انجام شده الحمدهللا در صد بسیار کمى شکار  خوشبختى است که

ت این پنج شش سیپنچ شش در صد زیاد ن ،نگاه کنیدنسبت به کل جامعه اسالمى اگر  ،شدند
دانند  در صدهم بیشتر جنبه تقلیدى دارد یعنى هشتاد نود در صد این پنج شش در صد هم نمى

بسیار کسانى که باکمى تالش و  و اند، لى مشتاقانه به دنبال حقیقتیجریان چیست و خ
ى حق است که اگر کسى به آن روى ها ویژگی این از واند  حرکت حق را به آغوش کشیده

خواهد کافى است که کسى نیت و عزم راسخ  فقط طلب مى ،ورد بزودى به آن خواهد رسدآ
 ،برسد و از خدا بخواهد که حق را هر کجایى که باشد به او نشان دهدداشته باشد که به حق 

َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ﴿ خوانیم همین که در هر نماز مى را به  خدایا ما« .]٦الفاحتة: [ ﴾٦ لُۡمۡسَتقِيمَ ٱ لّصِ
بخواند و این آیه را تکرار کند را کسى صادقانه این سوره (ر اگ .»راه راست هدایت کن

ین است که چنان اطمینان و او از عالمات هدایت  ،از خواهد شدهدایت برویش بانشاء اهللا در 
گویا هیچ غم و گرفتارى  اند، دهد که گویا تمام جهان را به او داده آرامش به انسان دست مى

 ،گویا تمام قدرت خدا در خدمت اوست ،ش به کوهى وصل استتو اندوهى ندارد گویا پش
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پس مخلصانه و  ،بیند کند بوسیله آن تمام جهان را روشن مى گویا نورى در دلش احساس مى
اندرون تشنه ما را با  ،عاجزانه دعا کنیم که خدا نور هدایت را در قلب تاریک ما جاى بده

خدایا هیچ بنده خود را از نور هدایت محروم  ،آب حیات و سعادت هدایت سیراب بگردان
متحد و متفق  ر قرآن و سنت مطهر بزرگوارخدایا همه امت اسالمى را در پرتو نو ،مگردان

 بگردان. آمین.
لُُه)وَ « لْتَُه (ُ�َفضِّ ْو إِْحَساٍن فَضَّ

َ
ُ) أ هلُ َُه (ُ�ْ�ِ نَْزتلْ

َ
ي ِمْن لُكِّ َخْ�ٍ أ ْن تَُوفَِّر َحظِّ

َ
وْ  أ

َ
تَُه  أ بِرٍّ �رََشْ

ْو َخَطإٍ �َْسرُتُهُ 
َ
ْو َذنٍْب َ�ْغِفُرُه أ

َ
ْو ِرْزٍق �ََسْطتَُه (تَبُْسُطُه) أ

َ
ُه) أ  ،این دعایى عجیبى است »(تَنرُْشُ

اگر  :است که فرمودند منظورم همین جمالت باال است شبیه دعا رسول بزرگوار اسالم 

  اللَُّهمَّ إِ�ِّ «کسى این چنین دعا کند 
َ
لََك ِمنُْه سْ أ

َ
لَُك ِمْن َخْ�ِ َما َسأ

َ
ٌد َعبُدکَ وَ أ  نَِبيَُّك ُ�َمَّ

دٌ وَ  َعبُدکََوَ�ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما اْستََعاَذ بَِك ِمنُْه  کند ل هر خیرى که ناز خدا » نَِبيَُّك ُ�َمَّ
این  ،گرداند ع کند او را در آن سهیم مىفگرداند و هر شرى که د مى او را در آن شریک

و نیکى و خواهد هر خیر  دعاى امیرالمؤمنین شباهت بسیارى به این دعا دارد از خداوند مى
کند او را نیز در آن سهیم گرداند او را برایش  زشى که تقسیم مىراحسان رزق و مغفرت و آم

 ،تعلقى چه امید و وابستگى چه ارتباط و ،به به چه ایمانى چه کمال یقین و باورى ،جدا کند
این ایمان است این تصوف است این عرفان  ،چه عالقه و ذوقى ،ولوله اى گى  وفتیش چه

جز  ،شناسد  میجز در او در دیگرى ن ،شناسد است که جز مناجات با پروردگارش چیزى نمى
جز سجده بر در  ،شناسد جز حرم او دیگرى حرمى نمى ،شناسد بارگاه او بارگاه دیگرى نمى

شناسد که با او راز و  جز او کسى را نمى ،جز او همدمى ندارد ،اسدشن او دیگر سجده اى نمى
هر  ،خواهد خواهد از او مى رچه مىشناسد که از او بخواهد ه جز او خزانه اى را نمى ،نیاز کند

هر نیازى  ،هر چه وابستگى دارد با او دارد ،ریزد طلب و تمنا و آرزویى دارد به بارگاه او مى
جز  ،جز آستان او آستانى بلد نیست ،شناسد جز بارگاه او بارگاهى نمىخواهد  دارد از او مى

که تابع آنست) حرمى را  و طبعا حرم رسولش جز حرم او ( ،شناسد کعبه او کعبه اى نمى
آباد  ،داند را شرك مى سجده بردر غیر او ،شناسد جز او پناهگاهى نمى ،داند قابل زیارت نمى
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خانه او هر گنبد و بارگاه دیگرى را  جز ،داند حرام مىکردن حرم دیگرى جز حرم او را 
هرکس دیگرى شرك  جز ذاتى یگانه او هر مناجات و راز و نیازى را با ،داند رقابت با او مى

جز حرم و خانه او به هر قبر و  ،داند شانى نیاز را جز به بارگاه او سائیدن شرك مىیپ ،داند مى
چون از  ،داند بادت سفرکردن را منافى ایمان مىگنبد و چاه و درگاه دیگرى به غرض ع

بیائیم  ،شود یک کار خالف سنت دیده نمىاش  کند درتمام زندگى پیروى مى رسول اهللا 
داد  کرد اولین کارى که انجام مى چه مى ماش بود به نظر فرض کنیم که امروز على زنده مى

در حیات مبارکشان  رسول اهللارا به خدا سوگند خوب تصور کنید کسى که  شما ؟چه بود
زنده  ى على هر جا قبر بلندى دیدى خراب کن) امروز اگرا(: و گفتند او را خیر ستادند

اه و درگاه و آستاانه و چاه درخت امام و امامزاده را به این گربود و این همه قبر و با مى
د کنن وبى مىر بارطلبد کسان که قبرها را غ این سوال پاسخ مى ؟کرد دید چه مى وضعیت مى

 ،دهند کنند به مردم هدیه مى رها را پالستیک مىتوبکسانى که گرد و خاك و کثافت ک
کنند که  و جیب مردم را خالى مىاند  مترى ساخته هکسانى که کنار هر قبرى قلّک چهل پنجا

برسانند که از مایند و خود را به قبر فالن نند که صدها کیلومتر را پیاده پیک مردم را تشویق مى
کسانى که قفل و زنجیر و پارچه  ،رسانند مى چند مترى سجده کنان و سینه خیز خود را به قبر

را  را به خداى على سوگند شما کنند شما کسانى که براى غیر خدا نذر و قربانى مى ،بندند مى
ید و ئد آو شاه عبدالعظیم سوگند به خو را به خداى  معصومه به خداى امام رضا سوگند شما

امام على و  را به خداى امام حسین سوگند اگر امام حسین و شما ،بیندیشید و جواب دهید
ند و ردک شدند و نذرانه جمع مى شما همگام مى امام هشتم زنده شوند چه خواهند کرد آیا با

 قبرها بیشتر سجده کنید آموزند که در جلو آیا به شما مى ،؟ندزدک قبرهاى دیگرى را آباد مى
کنند و با  مى شکرتآیا در غبار روبى  ؟بسائید قبر تر بر سینه خیز بروید و پشانى تان را محکم
را ها  قلّک آیا درِ ؟کنند گیرند و روى قبر را صاف مى آقایان مقامات باال پارچه به دست مى

آوردید بیشتر کم  کنند که نذرانه و قربانى آیا تشویق مى ؟را بشمارندها  کنند تا نذرانه مى باز
آیا با  ،؟روند قبر فالن امام و امامزاده و رهبر پیاده مى تا و شدند شما همراه مى آیا با ؟بیاورید



 شرح کوتاهی بر دعاي کمیل    86

و کسانى را که در این قبر پرستى و بت سازى و علم تراشى شرکت  ،شدند شما همگام مى
ارى را عزا دى ها دسته شدند و شما همگام مى آیا در محرم با ؟کنند ندارند از اسالم خارج مى

کنند و به همه جهان  کنند که دست شما را بلند مى آیا از شما تشکر مى ؟کنند رهبرى مى
آیا با  ؟از آن دفاع کردند بودند که اسالم ناب را رساندند وها  این معرفى کنند که آخرین

سند نوی آیا رساله مى ؟دهند شوند و طریقه گرفتن خمس را به مردم توضیح مى شما همراه مى
زنند و نسبت به  آیا به دفاتر کوثر سرمى ؟کنند و هر کسى خمس نداد او را ولد الزنا معرفى مى

ها  آن دارند و به ال دارند را برمىغخواهران و برادارنى که به عمل شریف صیغه و متعه اشت
 تا زن هم که به صیغه کردن المحدود حتى اگر همزمان هزاریدهند و به بزرگواران جائزه مى

دانند مدرك اجتهاد افتخارى  دخترکان شیرخوار را هم جایز مى دهند و صیغه با باشد فتوا مى
دانند و کسانى را که تقیه نکنند از  در صد دین را در تقیه مى 90که  آیا به کسانى،دهند مى

گیرند و دم از  دانند و در زیر پرده تقیه و کل امت اسالمى را به تمسخر مى دین خارج مى
آیا به  ،دهند خوانند جائزه مى را کافر مىها  آن زنند اما در کتاب ایشان اتحاد مى و وحدت

لعن  اولیاى خدا و یاران و خویشاوندان و همسران رسول اهللا ین تر پاك کسانى که بهترین و
نخوانید ادامه  ،شما خود قضاوت کنید و جواب دهید ،دهند فرستند جایزه مى نفرین مى و

ندهید همینجا توقف کنید و تصور کنید که امام على ناگهان وارد صحن نجف اشرف شد 
  ن بارگاه آقا امام على علیه السالم خلیفه بال فصل رسول اهللایا :گفتند ؟اینجا چیست ،پرسید

لى که یا در همان حا ؟کنید که ایشان چه خواهند کرد چه گمان مى .است النارو اجلنةو قسیم 

 ؟آقایان به غبار روبى مرقد امام رضا علیه السالم مشغولند امام على وارد شود چه خواهد کرد
اگر وارد صحن امام رضا شود و آقایان در حال  بیائیم فرض کنیم که خود رسول اهللا 

در  ؟یاز و قفل بستن و زنجیر بستن باشند چه خواهند فرمودنسجده و دعا و راز و  طواف و
سران وهابیت و همه دشمنان  ه خیلى خوشبین باشیم باید تصور کنیم که رسول اهللا ورتیکص

اهل بیت و مکتب اهل بیت را احضار کنند و در صحن امام رضا سنگسار کنند و شایدهم 
همه جهان هم دعوت  م مطهر رهبر کبیر ازین برگذار کنند و در صحن حرتر بزرگجشن 
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ا راهنمایى خود حضرت قبور بنو  طیبه را سنگسار کنند و ازمخالفین پرستش این قبور  کنند و
تمام ائمه اهل بیت در بقیع و نجف وکربال و قم و تهران و مشهد و قبور همه صدهزار 

هم  همه را از طال بسازند و چند متر دیگراند  اى که تاکنون بسیارى از آن غریب مانده امامزاده
اگر خداى نکرده کمى بد بین  ؟خواهید چه کار کنید مى یداگر موافق ؟شما موافقید ،باال ببرند

د که مور کننأحضرت على را م تصور کنیم که مجددا رسول اهللا آن را  باشیم باید عکس
 ست که در این صورت آیا حضرت على باسؤال اینجا ،ر بلندى دیدى هموارکنبهر جا ق

اینکه عاشقان مکتب اهل  یا ،تمام خاندانش کافى خواهد بود و کسى مزاحمش نخواهد شد
شناسیم هر چه داد و فریاد کند  یرا نم آقا ما اصال شما :بیت قیام خواهند کرد و خواهند گفت

اجلنة خلیفه بال فصل قسیم  ،زوج فاطمه بتول پدر حسنین ،که من على ابن ابى طالب هستم

ند بگوی ،هستمالشمس و غیره و منزلت و معجزه شق القمر و درصاحب حدیث غدیر  والنار

و نتبجه این خواهد شد که  اند، فرستاده ها وهابی را م شماینخیر ما اصال به شما کارى ندار
ایشان براى اجراء دستور اعالن جهاد کند از آنسوهم براى دفاع از اسالم ناب و مکتب اهل 

ن و بدی ،بیت فتواى دفاع از مقدسات صادر شود ما همه سرباز توئیم گوش بفرمان توئیم
ترتیب جنگ آغاز شود جنگ على و خاندانش با اسالم ناب خدایا ما چه کار کنیم تکلیف ما 

از کدام طرف حمایت کنند از پیامبرُ على و  ؟همه انسان بیچاره چیست چیست تکلیف این
؟ این یکى از چاره چیست ،ىاهل بیت یا از اسالم ناب و مکتب اهل بیت و مقدسات اسالم

اسالم ناب و شریعت محمدى و مراجع محترم باید در پرتو  ءت که فقهامسائل فقهى جدید اس
 یا به آن جواب دهند.وو فقه پ

سفانه این حقیقت أبامسائل جدید گیچتان کردم اما مترا درد سردادم و  که شما ببخشید
 :است بقول اقبال الهورى

 ىـمـــــال سـالمـــ  صـــوفى و زمـــن بـــر 
 

ـــه پ  ـــیـکــ ـــغـ ـــددا دادـام خـ ــ نـ  را اـمــ
 

 رت انــــداختحیـــ ولـــى تأویلشـــان در   
 

ــطفى را  ــدا و جبرئیـــــــل و مصـــــ  خـــــ
 

بنام دین و مذهب رائج است همه  هروشى کفنیست که این بازار سیاه خرافات  هیچ شکى
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 به حیرت واداشته است که این چه حساب است این همه دروغ و وکلک وآن را  صاحبان
این  ؟و قرآن از کجا آمد پیغمبرشکم پرورى و شهوت پرستى و حکومت بنام دین و خدا و 

ت دینى اینقدر ضعیف مچرا غیرت و ه ،ت از کجا رائج شدو اهل بی همه تجارت بنام اسالم
که این ضعف و  چرا کسانى ؟چرا انگیزه دعوت و خیرخواهى اینقدر کمرنگ است ؟است

ود چرا احساس خیرخواهى را در خ ؟کنند کنند دعوت نمى کوتاهى و انحراف را احساس مى
همه مصلحان  دعوت را دست کم نگیرید دعوت کار پیامبران است کار ؟کنند خاموش مى
 هیچ مدرسه اى اى خانواده هیچ ،شود هیچ جامعه اى جز به دعوت اصالح نمى ،تاریخ است

راه اصالح  ،شود الح نمىصکشورى جز بوسیله دعوت ا و شهر و هیچ دانشگاهى هیچ روستا
از  ،آغاز هر حرکت مؤفق بویژه حرکت دینى فقط دعوت استنقطه  ،گرى روشنگرى است

ى ها دوست خودهاى  خود همسایههاى  خود شروع کنید از خانواده خود شروع کنید از بچه
ست هر خیر و نیکى بوسیله دعوت مام خوبى هادعوت وسیله ت ،خود شهر خود شروع کنید

این  ،از خدا بخواهید ودتان راو پاداش خ دعوت کنید و اجر ،کند شود و رشد مى ایجاد مى

ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ ﴿ است áخصلت دعوت انبیاء 
َ
ِۖ ٱإِۡن أ  بر جز من پاداش« .]٧٢يونس: [ ﴾�َّ

ۡ� ﴿ .»نیست خداوند]  عهده[
َ
ٓ أ ۡجًر�ۖ  َٔ قُل �َّ

َ
بگو: بر آن (رساندن « .]٩٠األنعام: [ ﴾لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ

خداوند داعى را  .اجر و پاداش تضمین شده است .»خواهم قرآن کریم) مزدى از شما نمى

ٓ إَِ�  َوَمنۡ ﴿ کند بهترین معرفى مى سخن داعى را بهترین انسان و ن َدَ� ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ ٱأ َّ� 

 است تر سخن خوش کسى چه« .]٣٣فصلت: [ ﴾٣٣ لُۡمۡسلِِم�َ ٱوََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن 
. »مسلمانانم از من: گوید و دهد انجام شایسته کار و کند دعوت خدا]  سوى[ به که کسى از

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ آموزد سلوب دعوت را خود قرآن مىا  ۡ�ََسَنةِ� ٱ لَۡموِۡعَظةِ ٱوَ  ۡ�ِۡكَمةِ ٱإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب
 ِ ۡحَسُنۚ  لَِّ� ٱَوَ�ِٰدلُۡهم ب

َ
پسندیده به راه پروردگارت با حکمت و پند « .]١٢٥النحل: [ ﴾ِ�َ أ

نتیجه چنین دعوتى  .»] بهتر است با آنان مناظره کن فراخوان و به روشى که آن [روش

ِيٱفَإَِذا ﴿ مشخص است نَّهُ  ۥبَيَۡنَك َوَ�ۡيَنهُ  �َّ
َ
ٞ َك�  پس« .]٣٤فصلت: [ ﴾٣٤َوِ�ٌّ َ�ِيٞم  ۥَعَ�َٰوة

 .»است شده خویشاوند دوستى گویى است، اى دشمنى او و تو میان که کسى]  بینى مى[ ناگاه
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ُمُروَن  ُكنُتمۡ ﴿ س دعوت مسئولیت همه مسلمین استپ
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

 ِ ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱب ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب  هستید امتى بهترین شما« .]١١٠آل عمران: [ ﴾�َّ
 ناشایست کار از و دهید مى فرمان شایسته کار به]  که[ است، شده آورده پدید مردم براى که
پس بیائیم کشتى بشریت را نگذاریم غرق شود که خود  .»دارید ایمان خدا به و دارید مى باز

لذا  ام، در این باره در جاى دیگرى از این کتاب سخن گفته ،ما نیز با آن غرف خواهیم شد
را به راه راست  ها انسان م که همهخواه مىم و از خداوند متعال کن به همین قدر اکتفا مى

در اختیار  ها دل که همه ،هدایت کند و از گمراهى و کجروى و کج همتى نجات دهد
 اوست.

َعِليماً  يَا  إِلَِ� وََسيِِّدي َوَمْوَالَي َوَمالَِك ِر�ِّ يَا َمْن �ِيَِدهِ نَاِصييَِت  يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا «
 ،مناجات و درد دل ،ناله و زارى آه و »برُِضِّي (بَِفْقِري) َوَمْسَكنيَِت يَا َخِب�اً بَِفْقرِي َوفَاقيَِت 

که حقیقت بندگى اى  بنده ،پروردگارش بین یک بنده مؤمن و مخلص با ،همچنان ادامه دارد
 ه حقیقت دنیا و آخرت راکاى  بنده که اله و معبودش را شناخته استاى  بنده ،شناخته ست را

اش بگونه دیگرى خواهد  زندگى ،و کسى که حقیقت این چهار چیز را بشناسد ،شناخته است
بینیدکه شعار نیست روضه خوانى نیست نقالى  کنید مى  این کلمات را وقتى شما  دقت مى ،بود

تبلور یقین  ،درد دل است سوز دل است تبلور ایمان صادقانه است ،ستین توشیح خوانى و
کلمات بوى تقیه  ینا ،ستا خدا و خلق خدا نشانه صدق و راستى با ،کامل و راسخ است

تواند کسى باشد که حقش را غصب  گوینده این کلمات نمى ،دهد دهد بوى نفاق نمى نمى
ترس و بزدلى به خدمت  اند کسى باشد که بیست پنج سال باوت نمى ،کنند و او خاموش بماند

کشان  و کشانُ دازندنیاند کسى باشد که طناب به گردنش بتو نمى ،غول باشددشمنانش مش
تواند کسى باشد که پهلوى همسرش را بشکنند و  صاحب این کلمات نمى ،ببرند تا بیعت کند

کسى که تا این درجه ایمانش  ،را بسوزانند و او همچنان ایستاده باشد و نگاه کنداش  خانه
را با اکراه و بادل خواسته به ازدواج  شل است که دختریقینش راسخ است محاته و پخ

 :تر و دلیرتر از این بوده است و شجاع تر پاك کال و حاشا امیرالمؤمنین ،دشمنش در آورد
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ــو  ــد چــ ــزى زرش  در موحــ ــاى ریــ  پــ
 

ــو  ــر  چـ ــى بـ ــدى نهـ ــمیر هنـ ــرش ششـ  سـ
 

ــوبیم و  ــش نهکــ ــد زبراســ ــس اشــ  کــ
 

ــر  ــ  بـ ــاد توحـ ــ ید وـایـــن اســـت بنیـ  سـبـ
 

توانسته  هرگز نمى ها رشادت و ها قهرمانی چون على مرتضى با آن همهموحد بزرگى 
دشمنانه مقام هاى  کاذب جعل کارىهاى  این ادعا ،دبپذیرجان  چنین ننگ و عارى را به

 تها نشانه دوستى و محبت با اهل بیو این عقیده پلید نه تن ،شامخ آن مرد بزرگوار نیست
بنام  واند  را بافتههایى  رساند که چنین افسانه ى را مىنیست که اوج دشمنى و کینه توزى کسان

 ﴾١٦ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيٞم ﴿ اند عقیده به خورد مردم داده روایت و حدیث و دین و
این انبار خرافات  م که عاقالن و روشن ضمیران هر چه زودتر از زیریما امیدوار .]١٦النور: [

صادق  که انشاءاهللا خداوند دائره محققان و پژوهشگران مؤمن و بدرآیند و یقین کامل داریم
زحمات این لطف و احسان خداوند بوسیله تالش و کوشش و از  را افزایش خواهد داد و پس

دکرد و ثابت نننگ را از خود دور خواههاى  بیدار ما این لکه جامعه روشن و پژوهشگران
دیگر خرافات ایم  جاهلیت عبور کردهد کشید که از عصر نخواهند کرد و فریاد خواه

ریشه در قرآن  هعقیده همان است ک دین و اسالم و ،جاهیلت را بنام دین نخواهیم پذیرفت
 اسالم ،تواند دین و عقیده قرار گیرد عقل سالم بشرى مطابقت داشته باشد وإال نمى داشته و با

به امید  ،ستامسخ کرده آن را  ندیاتى است که چهره زیباىراز این خرافات و چ تر پاك
برگردید و این کلمات ایمان پرور امیرالمؤمنین را  ى که انشاء اهللا دور نخواهد بودچنان روز

گوید: اى پروردگار من  وند چه مىادوباره بخوانید که این مرد مؤمن و این ولى صادق خد
اى  ،شود نمى و کسى که سه بار این جمله را تکرار کند دعایش رد )کند سه بار تکرار مى(

اى  ،داند ام را مى اى کسى که نیاز و بیچارگى !اى مالک و اختیار دارم موالى من! و سرور و
ور از دنیا در اینجا از فقر ! على این مرد زاهد و دو تنگدستى ام آگاه و خبردار است که از فقر

این مناجات کسى است  ،کند اش شکایت نمى از بدبختى ظاهرى ،کند شکایت نمىاش  مادى
ندیده یقین و باورش به آخرت بیش از  ما اینکه آخرت راابه آخرت از دنیا بیشتر ایمان دارد 

بزرگوار ممکن است در باره دنیا شک و تردید داشته باشد اما در  این مردان زاهد و ،دنیا ست
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 :فرماید یر المؤمنین مىشک و تردیدى ندارند لذا اماند  ایمان آوردهها  آن باره غیبیاتى که به
اى  ذره تمام تفاصیل و جزئیاتش برایم مکشوف گردیده و در نظرم مجسم شود اگر آخرت با

قیامت دارد یقینى مبنى بر وحى  باورى به آخرت و شود چون یقین و به ایمانم افزوده نمى
و معناى ایمان  ،است و ایمانش به وحى همچون کوه استوار و همچون آهن خلل ناپذیر است

دیده خدا را و بهشت و  یعنى نا ؟بالغیب همین است کسانى که به غیب ایمان آوردند یعنى چه
 م.یخواه دوزخ را و صراط و میزان را باور کردند خدایا از تو چنین ایمانى مى

لَُك   يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَِب «
َ
ْسأ

َ
ْ�َظِم ِصَفاتَِك وَ  أ

َ
َك َوقُْدِسَك َوأ ْسَمائَِك حِبَقِّ

َ
نْ   أ

َ
ْوقَايِت  أ

َ
َْعَل أ

َ
جت

این کلمات و الفاظ  شود و دیگر این دعا تکرار مى بار .»ِمَن اللَّيِْل َوانلََّهاِر بِِذْكِرَك َمْعُموَرةً 
 قبر و بارگاه و ،آورد وسیله و واسطه چیست وسیله و واسطه مى á انبیاء ،شود تکرار مى

 ،شناختند کدام است بندگان پاك و خالص خدا مى واسطه اى که این و ،مرده؟ کدام وسیله

ْسَمائَِك «
َ
ْ�َظِم ِصَفاتَِك َوأ

َ
ندازه ادر اول کتاب در باره به  ،است سیله اسماء و صفات الهىو »أ

استه چیست منظور و خو ؟سؤال چیست ،کنیم کافى توضیح داده شد به همان اکتفا مى

نْ «مطلوب چیست؟ 
َ
ْوقَايِت ِمَن ال أ

َ
َْعَل أ

َ
اینکه همه اوقات مرا  »لَّيِْل َوانلََّهاِر بِِذْكِرَك َمْعُموَرةً جت

همه  ،اینکه هموراه به یاد ذکر تو مشغول باشم ،ذکر خودت آباد کنى تمام شب و روز مرا با
این آرزوى همه بندگان نیک و اولیاى پاك خداوند  و ،لحظات جانم ذکر و عبادت باشد

از خداوند که معبود و مسجود و مقصود و اى  لحظه ،ذردذکر خدا نگ است که اوقاتشان جز با
تواند تمام بیست و  این از خصوصیات این اسالم است که بنده مى ،مطلوبشان است نگذرد

 ،بله البته که ممکن است ،ممکن است ،چهار ساعت زندگى را به ذکر عبادت مبدل کند
وقتى از ارتکاب تمام محرمات و  ،استنبوى پایبند هاى  سنت وقتى مؤمن به تمام اوامر الهى و

یاد خدا غافل  را ازاى  لحظه وقتى بشدت حریص است که ،کند حتى مکروهات اجتناب مى
حتى  اش، زندگى آید حتى کار و عبادت بشمار مىاش  نباشد طبیعى است که تمام زندگى
ذا در ل ،آید همه لحظاتش ذکر و عبادت بشمار مىاش  خواب و اشتغال به نیازها شخصى

اگر کسى همیشه به عمل نیکى پایبند باشد مثال نماز تهجد یا  ،حدیث صحیح آمده است که



 شرح کوتاهی بر دعاي کمیل    92

روزه دوشنبه و پنجشنبه یا کمک و دستگیرى چند خانواده فقیر و مستمند اگر روزى مریض 
شود یا فراموش کند یا امکانش را نداشته باشد خداوند این روز یا روزهاى کمبودش را نیز 

چون مثل کارمندى که اتفاقى برایش پیش بیاید و نتواند  ،نویسد برایش مى پاداش کامل
 روزه ماه شوال پیامبر  ،احادیث صحیح دیگر داریم که مثال شش روز .سرکار حاضر شود

ل ده نیکى است و این لطف داست یعنى هر نیکى معا »بعرش أمثاهلا احلسنةُ «چون  ،فرمایند مى

شش  شود سیصد روز پس رسول گرامى  لذا سى روز ماه رمضان مى ،و احسان خداوند
آنجاهم سیصد روز  ،گرفته که ضرب ده بشود شصت روز روز دیگر نیز از ماه شوال روز مى

و اصل  ،عمل است کی این ،شود سیصد و شصت روز گویا تمام سال روزه گرفته است مى
بعد از عمل و تالش  ،جه اى نداردعمل است چون آروزى تنها و دعاى تنها بدون عمل نتی

عبادت بشمار آور تمام  خدایا شب و روز مرا ذکر و ،کنند که گیر امیرالمؤمنین دعا هم مى پى
توفیق و قبول از طرف خداوند است اگر  چون .ذکر و یاد خودت آباد بدار اوقات مرا با

خودش را خسته کند  هوقف بى توفیق ندهد و قبول هم نکند اگر هزار سال خداوند نخواهد و
که  ثانیا اگر خداوند مهلت دهد ،تواند عمل مى اوالً .بازهم نخواهد توانست به نتیجه برسد

نیایش به خاطر این است که انسان  ش ندارد پس دعا وزرعمل کند ولى قبول نکند هیچ ا
تو به  ،و محتاجمتذکر تو به عبادت تو به نیایش  طلبد که خدایا من به گویا از خداوند مى

و به خاطر اینکه ثابت کنم  ،یازى ندارى این منم که به تو محتاجمعبادت من ن سجده و دعا و
سجده تو را  مت فرما و اجازه بده کهحرستم غالم و برده تو هستم لطف و مکه واقعا بنده تو ه

این کیف و لطف و لذت بندگى است  این راز بندگى است و ،کنم دعا کنم از تو بخواهم
ه انسان بداند و آگاهانه قدم بردارد و شب روزش را ب الوت و شیرینى بندگى است کهاین ح

حاصل  از معبودش غافل نباشد این حالوت و شیرینى بندگى زمانىاى  لحظه د خدا بگذارندای
خالص باشد قبل از هر چیز جز خداوند جز اله و معبود جز  شود که مبدأ توحید کامل و مى

 ،د و بارگاه دیگرى ببردبرش دل از هر سنگ و چوپ و قبر وگنروردگاذات یگانه و یکتاى پ

این  هطبیعى است ک .]٢٩األعراف: [ ﴾ّ�ِيَنۚ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ﴿ توحید و عبادتش را خالص کند
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حتى اگر مشرکان  .]٣٣التوبة: [ ﴾٣٣ لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱَولَۡو َكرِهَ ﴿ آورد عمل بسیارى را به خشم مى
فقط براى اهللا سجده کرد فقط از اهللا کمک  ،به خشم آیند بازهم باید یک خدا را پرستید

مالک نفع و ضرر دانست فقط اهللا را مالک فرزند دادن و بیناکردن و  خواست فقط اهللا را

مَّن﴿ ى دارد این توحید و یکتا پرستىبه به چه کیف .حاجت برآوردن دانست
َ
 لُۡمۡضَطرَّ ٱُ�ِيُب  أ

وٓءَ ٱإَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  آیا هست کسى که حاجت نیازمند و بیچاره را « .]٦٢النمل: [ ﴾لسُّ
ر است حماقت بعضى جاهالن کسانى وه آاما چقدر خند .»برآورد هنگامى که او را بخواند

که کنند  گویند و مسلمانان ساده و مخلص و بیچاره اى گمان مى به عنوان پیشوا سخن مى
چند  ،کنند اسالم ناب همان اسالم خالص قرآن است رسانند و گمان مى آنان دین خدا را مى

در  )سحر(غاتى یاره اى تبلومایندگان اسالم ناب در کانال ماهروز پیش آقایى عمامه به سر از ن
فرمودند که  افت مصنوعى پرسش و پاسخ زنده آقاى نسیم امت اسالمى را چنین ارشاد مىیض

 ﴿ آیه
َ
نأ وٓءَ ٱإِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱُ�ِيُب  مَّ مصداق اولش آقا امام  .]٦٢النمل: [ ﴾لسُّ

دانند چه  دروغ پردازى و تناقض گوى به جایى رسیده که خودشان هم نمى ،زمان است
معجزات دارد  عج) به قدرى اختیارات و کرامات واز یک طرف آقا امام زمان ( ،ویندگ مى

کند و هر کدام آنان را هر لحظه در هرجا که  تک حرکات شیعانش را کنترول مىکه تک 
از  و عرش ندارد) و یتا حاال فقط کرس( به کل نظام جهان اشراف کامل دارد بیند و باشد مى

(سوء  کند که سوى دیگر آنقدر مضطر و بیچاره است که یازده قرن است دعا و زارى مى
به به سعى کنید  ،شود نید که چه علم و دانش تقسیم مىدقت ک د،شو ) برطرف شود نمىش

اما اگر آقا صفت فاعلى داشته باشد که  ،کم نیارید! این در صوریتکه آقا را مضطر گفته باشد
یعنى به هر نحوى شد  ،ایشان مشکل بیچاره گان را حل کند که خداوند خودش رحم کند

و إال اسالم ناب  ،باید شش هزار آیه قرآن به آقا و بقیه ائمه علیهم السالم ارتباط پیدا کند
از  است چیزى کم ندارى و پرهایت  طلبیم خدایا خزانه خدایا هدایت از تو مى .لنگد پایش مى

 ،دت جمع کنىیوحرا بر ت ها انسان ى همهها دل که خواهیم شود از تو مى نمى تو چیزى کم
خواهیم که امت اسالمى را از این بدبختى و بیچارگى و از تفرقه و جهالت  خدایا از تو مى
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خواهیم که  خدایا ازتو مى ،همه را در پرتو نور وحیت متحد و متفق بگردانى نجات بخشى و
به  از میان امت برچین و تمام بساط خرافات را شود آنچه باعث ننگ و آبرو ریزى اسالم مى

دود آن چشم دشمان اسالم  و با ،نور قرآن و توحیدت بسوزانى هر شکل و لباس که هست با
خدایا تو که قادرى لطف و کرم فرما و انبارهاى کینه و حسدى که امت  ،را کور گردانى

پروردگارا  ،بگردان با الفت و محبت پرآن را  اسالمى را متفرق کرده نابود گردان و جاى
شناخت حق و  بیدار بفرما و حق و ى همه مان زنده وها دل لبى را درعطش و عشق حق ط

 گواراتر بگردان. پیروى از حق و دفاع از حق را از آب سرد در همین تشنگى براى ما
عقیده و سیرت و اخالق رسول  خواهیم که به لطف و کرم خودت دین و از تو مى ،خدایا

را در ما زنده بگردانى و حیات طبیه آن معلم اول بشریت را الگو و سرمشق  بزرگوارت 
طلبیم که زندگى صحابه و یاران و اهل بیت و  و خدایا از تو مى ،زندگى براى ما قرار دهى

و اول عمال در اند  و همه بندگان نیکى که اسالم را درست فهمیده خاندان پیامبرت
عملى اسالم در امت اسالمى هاى  عنوان نمونه را بهاند  ردهخودشان و سپس در جامعه پیاده ک

محبت حقیقى آنان و توفیق پیروى درست از آنانرا عنایت بفرما.  زنده و متبلور بگردان و به ما
 آمین.

ةً « ولَ صُ وْ تِكَ مَ مَ دْ بِخِ در این دعا به کلمات سلف مشابهت  است کهاى  جمله این تنها »وَ

نه از هیچ یک دیگر از صحابه و اهل بیت و علماء قرون اولیه  المؤمنین وندارد نه از خود امیر 
 چون خداوند ،بکنمتو را  خدمت :ه که به خداوند گفته باشداسالم چنین جمله ثابت نشد

کسى به خدمت نیاز دارد که  ،است که احتیاج به خدمت داشته باشد تر نیاز بى و تر پاك
 ز از هر حاجت است در سخن عوام ممکن است چنیننیا بى محتاج باشد و خداوند غنى و

قرآن و اصطالحات شرعى  که کامال با شود اما از شخصیتى همچون على  جارىاى  جمله
اگر از نظر  ،کرد این جمله قابل فهم نیست بیش از ما این حقیقت را درك مى آشنایى داشته و

تواند  مى ها انسان نین نیز مانند بقیهامیر المؤم :توان گفت که سند اشکالى نداشته باشد فقط مى

باشد چون از اول دعا تا اینکه ثابت شد که ادعا عصمت ادعاى گزافى است  اخلطاءجائه 
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باالتر  ها انسان ایشان هرگز چنین چیزى براى خودش نخواسته و هیچگاه خودش را از مرتبه
نبوت هم که نداشت که نیازى به عمصت داشته باشد پس این جمله از ایشان  ،نبرده است

ایشان در حالت مناجات و راز و نیاز این  :ثابت باشد چارى اى جز این نیست که بگوئیم
این جمله قصدا یا بدون قصد از  :و یا باید گفت که ،جمله را گفته است و درست نیست

البته از  ،دیگر بعیدهم نیستیا از کمیل یا از هر کس  ،سوى دیگران به دعا اضافه شده است
تواند لغزش زبان باشد و یا اینکه منظور ایشان  کلمه چهار بار تکرار شده نمى که این يآنجا

ْ ﴿ مانند آیه ،خدمت این الهى بوده است در این صورت اشکالى نیست وا َ ٱإِن تَنُ�ُ َّ� 
 ست. واهللا اعلم.ا نصرت ندارد دین خدا مرادخداوند نیاز به  .]٧حممد: [ ﴾يَنُ�ُۡ�مۡ 

ْ�َمايِل ِعنَْدَك َمْقبُولَةً «
َ
ْوَراِدي (إَِراَديِت) لُكَُّها ِورْداً َواِحداً  َحىتَّ  َوأ

َ
ْ�َمايِل َوأ

َ
قبال  »تَُ�وَن أ

شى زرتازمانى که عمل قبول نشود هیچ ا هم ضمنا اشاره کردیم که قبولیت عمل مهم است و
 ،اول اخالص دوم متابعت از رسول مکرم  ،قبولیت عمل دو شرط اساسى دارد ،ندارد

سى را جز خدا در ى خدا انجام دهد و هیچ کااخالص یعنى اینکه هر عملى را انسان فقط بر

ٓ ﴿ ،آن شریک نکند ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ  َوَما
ُ
َ ٱأ نشدند  و امر« .]٥البينة: [ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ

و در  .»مگر اینکه خدا را در حالى بپرستند که دین و عبادت را فقط براى او خالص کننده اند

 « حدیث صحیح آمده است که
َ

ْمَواِلُ�ْم َولَِ�ْن َ�نُْظُر إىِل
َ
 ُصَوِرُ�ْم َوأ

َ
َ َال َ�نُْظُر إِىل إِنَّ ا�َّ

ْ�َمالُِ�مْ 
َ
 و اعمال شما ها دل کند شما نگاه نمى يها مال وهاى  (خداوند به چهره »قُلُو�ُِ�ْم َوأ
پس هر عملى باید فقط براى خدا انجام گیرد و غیر خدا هیچ سهمى در آن   .کند) را نگاه مى

 و منظور از متابعت این است که عمل صد در صد مطابق سنت رسول اهللا  ،نداشته باشد

در هر  »كتاب اهللا وعرتيت«و یا  »سنتيكتاب اهللا و«این عینا تطبیق حدیث ثقلین است  باشد و

تواند  چون عزت نمى ،د نداردوى باشد و چه عترى باشد تعارضى وجصورت چه سنت دو
کنند و دفاعشان از عترت به  برخورد مى هسفانه بعضى در اینجا جاهالنأمت ،مخالف سنت باشد

مد اصال در اینجا انجا سنت مى احیانا به عداوت با )نعوذ باهللا(حدى تند است که به مخالت و 
خود  توانند در برابر چگونه مى خاندان پیامبر  ،تواند مطرح باشد تقابل مطرح نیست و نمى
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اکثر پیروى از عترت  حد اند، ى کار را تا اینجا کشاندهضعبسفانه گویا أپیامبر قرار گیرند اما مت
آیا عترت  ،است مگر غیر از این است اند باشد که الگوى عترت هم رسول اهللا وت  مى این

اش  به ادعاى بعضى که کاسه داغتر از اند، چیز دیگرى غیر از سنت رسول اهللا معرفى کرده
 ،فرمایند که کنند گویا دارند مى بله کسانى که بیش از عترت دارند از عترت دفاع مىاند  شده
 شد جز کانال عترت متمثل در اوقات ایشان قطعه ب ى ارتباط با رسول اعظم ها کانال تمام

مرتد شدند  سه چهار نفر و این عین فرمایش آقایان است که همه صحابه پس از رسول اهللا 
در تمام بیست و سه سال  نفر یعنى تمام زندگى رسول اهللا   7حداکثر هفت  جز سه نفر و
رفت جز هزار باب!  به باد فنا ،به شاگردان درجه اولشان آموختند اى که ایشان اسالم عملى

خواند شد جز  اسالم و تمام زحمات رسول اهللا  هلق گرفت فاتحتع علمى که به على 
سلیم بن  نعمار ب -دامقد -ابوذر –سلمان –حسین  –حسن  –علمى که بوسیله عترت على 

سپس تمام اسالم  ،محمد) مدون فرمود سرار آلأدر کتاب معروفش (آن را  و ایشان  قیس
بعد  نسل ن ابى تغلب نگهدارى شد و آنگاه یکى دوبابان ا ،دار سلیم ناب بوسیله شاگرد وفا

تر به رشته تحریر در آمد ایشان کل اسالم ناب را  محمد بن یعقوب کلینى مفصل بوسیله آقاى

بعدش  »الاكيف اكف لشيعتنا«مام زمان عرضه کرد ایشان فرمود ا ادر طبق اصول کافى به آق

اربعه نام گرفت صاحب ها  این مدون شد »من ال حيرضه الفقيه«و  »تهذیب«و  »اسبتصار«هم 

ثبات إفصل اخلطاب يف « و چهار گانه با جرأت و شهامت آمد کتابى نوشت دوتا از اصل

و هزار روایت از کتب اصلى اسالم ناب جمع آورى کرد  دو »ربابكتاب رب األحتريف 

ن کار به خشم سایر بزرگواران از ای اند، تحریف کردهرا ثابت کرد که دشمنان عترت قرآن 
لف فصل الخطاب را متقاعد کنند و اهمیت تقیه را به او بفهانند که ؤسعى کردند م آمدند و

را درك کن اما ایشان که گویا  شما کوتاه بیا و موقعیت ما ،کرد نباید برمال آقا هر چیزى را
شما معتقد هستیم که  و نفاق و دورنگى خوب نیست وقتى ما :زده بود فرمود تقیه پشت پابه 

گیرید گویا آمدند و تبلیغات کردند که  ت خورده است چرا از جرأت کار نمىدسقرآن 
از طرف ایشان عذر  چه ما نیست تحریف یعنى ها حرف آقاى مؤلف محترم شوخى کرده این
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ساله دیگرى رشهامت بود مجددا سربلند کرد در  م رك و باکنیم ایشان که مرد خواهى مى
خته ام اسرك باشید من از پیش خودم روایت نراست و  ،گوئید نوشت که آقا چرا دروغ مى
سرار آل محمد از سلیم بن أاولین کتاب اسالم ( که ازام  کرده دو هزار روایت جمع آورى

خود شما هم پیش بنده بارها اند  عان کردهقیس) تا امروز همه علماى ما و شما به این امر اذ
رود بدین  زنید با این دورنگى که کار پیش نمى اذعان کرده اید حاال چرا درست حرف نمى

قرآن  :گوید جرأت و صراحت مى ترتیب کسى که دو تا از چهار اصول اسالم را نوشته با
دانستند و  اره را ساده مىدست خودره است حتى شواهد زنده ارائه داده اما کسانى که این بیچ

شمردند کتاب ایشان را ناپدید  اى به اسالم ناب مى اعتراف علنى به این امر را ضرر کوبنده
موم قرار ندارد ى قدیمى و بعضى محققان در دسترس عها کتاب کردند که اکنون جز بعضى

کنیم  مىمثل بنده فکر اى  ساده هاى که آدم دشو  صحبت از قرآن مى و این روزها طورى
کردم که مبلغان اسالم ناب  عرض مى، هستند ها همین مؤمن واقعى به قرآن هست و نیست

دانند و  متابعت از سنت را یک توطئه مشترك صهیونیستى انگلیسى و کمونسیتى امریکایى مى
سنت پیامبر یعنى چه اصل عترت است پیغمبرهم براى  .است این اسالم امریکایى :گویند مى

اولش اینکه على مولود کعبه  ،شانزده امتیاز دارد که پیغمبر ندارد على ،آمده استتبلیغ على 
زنده از کوه در آورد اما  لذا پیغمبر به مشکل توانست یک شتر ،است پیغمبر نیست تا آخر

است بهشت ودوزخ را ایشان تقسیم  اجلنة و النارعلى قسیم  ،على پنج شتر زنده در آورد

 الخ. .پیغمبر چنین امتیازى نداردکند در حالیکه  مى
اول اخالص یعنى اینکه عمل  ،دم که شرط قبولیت عمل دو چیز استرک پس عرض مى

خواهیم که به همه مان  از خداوند مى دوم متابعت یعنى متابعت پیامبر  ،فقط براى خدا باشد
و نوآورى در  بدعت هناز هر گو ار توفیق عمل صالح با اخالص و متابعت عنایت فرماید و ما

 دین حفاظت فرماید و از هر گونه کجروى و انحراف مصون و محفوظ بدارد. 

خواست همه اعمالش را یک  له بعدى امیرالمؤمنین در دعا این بود که از خداوند مىمج
یعنى همهء رفتارها و گفتارها و کردارهایش فقط در جهت رضاى و خوشنودى  ،ورد بگرداند
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جز دین او پیروى نکند جز رسول او از هیچ  ،شنودى او نجویدخو وجز رضا  ،خداوند باشد
یک معبود  فقط از ،کسى متابعت نکند هر عملش براى او باشد فقط در یک سیرگام بردارد

وردش یکى باشد ذکرش یکى باشد  ،زبان داشته باشد یاد او را بر و فقط ذکر ،فرمان ببرد
کامش جز به نام او شیرین نشود روحش جز با او شاد  ،فکر و اندیشه و عملش یک باشد
کى ممکن است  ،ا یاد او آرام نگیردبد دل و روانش جز بنشود خاطرش جز بیاد او تسکین نیا

که از هر غیر اهللا  چنین حالتى به انسان دست دهد که همه اعمال و اورادش یکى شود زمانى
او به بارگاه  طفقنیازش را  ها یاد کند همدل ببرد هنگامى که در هر غم و مصیبتى فقط او ر

د و رها کند فقط به ریسمان او دار و ناکافى غیر اهللا را بگسلایپى پوده و ناها ریسمان ببرد همه
بارگاه و درگاه و آستان و مزار را در جایگاه  پیغمبر و امام و امامزاده و قبر و ،بزند گچن

را بنده و مخلوق و ها  آن محتاج پروردگارندمخلوق و ها  آن خودشان قرار دهد همچنان که
نبندد در حدى ها  آن محتاج بداند رتبه و منزلت خیالى و وهمى میان آنان تقسیم نکند دل به

پیروى  داشت از پیامبر  هرابطها  آن است باها  آن است و بگونه اى شایستهها  آن که حق
زیارت کند  قبرها را ،شده پیروى کندنقل ها  آن کند از امامان اگر اعمال مطابق شریعت از

بدعت و خرافات  وجود گنبد و بارگاره و درگاه آستان را ،که او را به یاد مرگ بیندازند
به  به هیچ عنوان هیچ کسى را وسیله نگیرد و ،دعوت کند یدن آنان دعا وبداند و براى برچ

از او بخواهد برایش دعا  ده یا مرده اى توسل نجوید مگر به دعا زنده صالح کههیچ بنده زن
سنت و  له سازى و دالل تراشى را خالف شرع و خالف قرآن ویاین وس و عالوه بر، کند

 تو سایر اهل بی  اگر ما واقعا خواستار پیروى و متابعت از على ،صحابه و اهل بیت بداند
یامبر هرگز خالف سنت پها  آن پیروى کنیم که را پیامبر  اهل ت کهسهستیم راهش این ا

  اند. عمل نکرده

ْحَوايِل يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَِب  يَا«
َ
ِ� يَا َمْن إيَِلِْه َشَكوُْت أ ىلَعَ  قَوِّ   َسيِِّدي يَا َمْن َعلَيِْه ُمَعوَّ

َعِز�َمِة َجَوانيِِح......
ْ
تنها به یک ذات  تدعا و ندا و استعان »ِخْدَمِتَك َجَواِريِح َواْشُدْد ىلَعَ ال

دن و پاسخ دادن هیچ ندا و فریاد را ینه اى که جز او توانایى شنبه ذات یکتا و یگا ،است
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 إِيَّاكَ ﴿ از او کمک و استعانت گرفته شود بایست پرستیده شود و که مى تتنها اوس ،ندارد
 پرستیم و خاص از تو استعانت مىتو را  خدایا خاص« .]٥الفاحتة: [ ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� 

جوئیم پس کسى که شایسته است که  پرستیم و تنها از تو کمک مى مىتو را  تنها »جوئیم مى
ایش کند یانسان در هر حال و براى برآوردن هر حاجت و نیازى به سوى او متوجه شود و ن

آرى بنده مؤمن  ،اوست اى کسى که اعتمادم بر :فرماید مى ،ذات یگانه پروردگار است طفق
ا کند راستى که جز هیچ کسى این شایستگى ر ى جز پروردگارش اعتمادتواند به کس نمى

رسیدگى کند چون شکایت براى آن است که طرف ها  آن ندارد که شکایت گوش کند و به
توانند بکنند در همینجا این  و گنبد چه مى درك کند و بتواند کمکى بکند قبر ،بشوند بفهمد

به پیامبر اعتماد  ،امیرالمؤمنین پیامبر را صدا نکردکنیم که راست چرا  پرسش بجا را مطرح مى
نکرد به جاى فلسفه بافى بهتر نیست آقایان به این پرسش عامیانه پاسخ دهند که اگر غیر از 

پس چرا على  ،را صدا کند یا فالن یا فالن ادرکنی بگوید هم کسى هست که انسان او اخد
 ؟ان به او اعتماد کند پس چرا على نکردهم کسى هست که انس ااگر غیر از خد ؟چنین نکرد

 ؟اگر غیر خدا هم کسى هست که بتواند حاجت و نیاز انسان را برآورد چرا على چنین نکرد
که آنزمان وفات کرده بودند و بعضى اند  که پیامبران دیگرى هم بوده پیش از پیامبر 

 ؟ارى نکردقبرهایشان هم تا حدى از نظر بعضى مردم مشخص است چرا على چنین ک
که هایى  امامزاده ن مسلمان شده بود ایشانهم که حتما از خیلىیاابوطالب هم که از نظر آقا

هم که مادر معصومین بود  حضرت زهرا .بودهتر بمدفون است د شان چه بمعلوم نیست زیرگن
همه که زود وفات کرده بودند آیا این پرسش پاسخ  زودتر وفات کرده بود پسران پیامبر 

د بهتر نیست به این پرسش یو از پیش خود فلسفه ببافد یکه دلیل بتراشنطلبد که به جاى ای نمى
 حاجت خوانده شود على یر خدا هم شایسته است که در وقت ساده جواب دهید که اگر غ

 آیا قبرهایى که در زمان على وجود داشت از قبرهاى امروزى شایستگى ؟چرا اینکار را نکرد
که جلو چشمان همه بود چرا کسى به  آیا مرقد مطهر خود رسول اکرم  ؟ى داشتتر کم

کمیل عزیز بیاد داشته  ،شده نگفت که و امیر المؤمنین براى آموزش همه ایشان متوجه نشد
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 وقتى ایشان ،مشروع است به دیگران هم برسانى باش که استغاثه از قبر شریف رسول اهللا 
نین کارى نکرد امام حسین شهید چنین کارى نکرد و چنین کارى نکرد امام حسن مجتبى چ

و گنبد و بارگاه و آستان و مزار و خرده گیرى و  پس این بازار سیاه قبر ،بقیه ائمه نکردند
خواهیم بدانیم  ما نمى ؟مهدى و یا زهرا از کجا آمد یا على و یا پیشانى سایى و ندا و استغاثه و

 ها پرسش ى به غیر اهللا جائز است یا خیر براى اینگونهاز نظر لغوى و ادب )یا(که اطالق لفظ 
پرسش بسیار  اند، انباشهها  و کتابخانهاند  و فلسفه بافتهاند  است که دلیل تراشیده ها قرن آقایان

 ؟کجاستاند  اگر کرده ،بس همینقدر و ؟یا خیراند  ساده است که اهل بیت اینکارها را کرده
سیاه بازارى را براه  اینبه چه حقى  شمااند  نکرده اگر ؟راویش کیست ؟سندش چیست

معرفى  و دلیل مشروعیت آن چیست؟ آیا دین غیر آن چیزى است که پیامبر  ،انداخته اید
پیش خودش چیزى را آیا هرکس بیاید از  اند؟ به و اهل بیت به آن عمل کردهکردند و صحا

اگر اینطور بوده الزم نبود خداوند  ؟شود علَم کند و برایش دلیل و فلسفه و فایده ببافد دین مى
 هر کسى هر زمان از چیزى یا ،پیامبر بفرستد و کتاب بفرستد و قانون و دستور صادر کند

مشرکین  ،شد دین بافت و مى تراشید و فلسفه مى مد برایش روایت مىآ  کارى خوشش مى
ها  مکه هم که براى خودشان دلیل داشتند چرا کارى آنان دین نشد چرا کار هندوها و بوزیی

پس  ،دانند کتاب هم دارند روایت هم دارند دلیل و فلسفه براى کارهایشان مى ؟شود دین نمى
آن کپى  انجام داده و بقیه از روى دین همان چیزى است که خدا گفته و رسول اهللا 

دین فقط کپى بردارى از تمام اعمال  :به تعبیر خیلى ساده باشد گفت که اند، کردهبردارى 
صحابه و  ،است بقیه همه تابع اویند است الگوى و سرمشق فقط خود رسول اهللا  رسول 

اند  توانسته ونمىاند  اهل بیت همه تابع ایشانند هیچکدام آنان از پیش خود چیزى نگفته
فرد به ین تر نزدیک سى ادعا کرد یا شینده باشد که فالنى حتى اگرک بنابراین اگر ،بگویند

باشد حتما  نمشرعیت آ باشد فالن عمل را انجام داده یا چیزى فرموده که دال بر رسول اهللا 
و در این باره ارشادى  ؟خیر یااند  چنین کارى کرده باید دید که آیا خود رسول گرامى 

یا هر صحابه  گرچه ما صددر صد یقین داریم که اگر از شخص على  ؟خیر دارند یا
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مثل على محال  چون بزرگوارانى ،دلیل دارد دیگرى عملى ثابت شود حتما از رسول اهللا 
مشکل اینجا است که  ،نکرده باشد است چیزى بگویند یا کارى انجام دهند که رسول اهللا 

 اند، و نه فرمودهاند  شود در حالیکه ایشان نکرده ىبه دروغ کارهایى را به على نسبت داده م
ى است که به آنان نبست داده ها دروغ از پس خطر از عمل صحابه و اهل بیت نیست خطر

ز به وخوشبختانه تمام این خرافاتى که امر .شود حدیث گذاشته مى شود و نامش روایت و مى
دین وارد زندگى مردم شده هیچگونه  نام دین در جامعه رخنه کرده و عقاید باطلى که به نام

 اهل بیت از اینگونه عقاید ضد قرآنى و روح صحابه و و ،ریشه اى در خیرالقرون ندارد
به ها  آن ت دادنبسین براى اثبات چنین چرندیاتى و نخبر است بنابرا بى خرافات ضد دینى
و اهل بیت علیهم  پیامبر  عملاز و مدافعان آن بخواهید که  نت از مبلغادین فقط کافى اس

بگوئید عمل على را  ،دبافن تراشند و فلسفه مى مى فورا دلیل ،السالم ادعاهایشان را ثابت کنند
پایشان را مسح  ؟یا خیراند  خواهیم آیا آنان مهر گذاشته خواهیم عملى ائمه اهل بیت را مى مى

 اند، زنجیر قمه زدهاند  سینه زده د،ان صیغه کرده اند، خمس گرفتهاند  تقیه کرده ؟خیراند  کرده
به غیر خدا توسل  اند، على گرفتهه مفاتیح ب اند، مرده پرستى کرده اند، گنبد و بارگاه ساخته

دلیل و شاهد ها  آن همین قدر کافى است که از عمل اند، غیر خدا نذر و قربانى کردهاند  جسته
دیگر نیازى به فلسفه بافى نیست واقعا عجیب است همین دیروز جلو خانه کعبه با  ،بیاورند

من به امام رضا خیلى اعتقاد دارم فقط رفتم به  :فرمود ها صحبت آقایى نشسته بودیم ضمن
م قبول کرد و آمدم! ببینید چقدر مردم را خواهم حج برو امام رضا بدل ندارم مى :ایشان گفتم

کم سوادى هم نبود لیسانسه و کارشناس  در حالیکه ایشان فرد اند، ه کردهبه غیر خدا وابست
الل است  ها زبان واقعا چقدر ظلم است که تا این مردم را از خدا دور نگهداریم گویا

یا نیاز دارم کمکم کن این ثمره تربیت ضد قرآنى است وإال مردم خدا ،تواند بگوید نمى
آقایان هم  ،نش عالى دارند این بستگى به تربیت داردفرهنگ دارند سواد دارند دانش و بی

یا خدا .شود مى کسادآید که اینطور باشند چون اگر بخدا رجوع کردند بازار  خوششان مى
به اسماء و صفات مقدست تو را  ،به ذات خودت سوگندتو را  خواهیم هدایت از تومى
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ى ها دل ات سوگند که و یگانگىبه یکتایى تو را  ،به جالل و کبریایت سوگندتو را  ،سوگند
 همه ما را به نور ایمان و قرآن منور بگردانى و محبت و عظمت و خوف هر غیر خود را از

جایگزین آن کنى  راو محبت و عظمت و خوف خود  ،ى زنگار گرفته ما بیرون آورىها دل

دَّ يِف َخْشيَِتَك « .ادر و توانایى و چیزى کم ندارىتو که ق ِ
ْ
یک دیگر از  »َهْب يِلَ اجل

 خواهد که به او ترس و  امیرالمؤمنین ترس و خشیت خداوند است از او مىهاى  خواسته
ترس از خداوند  ،نیستاى  ساده خواسته کوچکى نیست مطلب ،عنایت کند قیوفتخشیت 

پرونده سیاهش را جلو  ترس از اینکه او را رسوا کند و ،یکى از لوازم سه گانه ایمان است
ر ترس از اینکه او را به غی ،ترس از اینکه خون را در بدنش خشک کند ،بکشدمردم بیرون 

ترس از اینکه لقمه را در  ،به کمکش نرسد اهزمایشآبسپارد در سخترین و دشوارترین 
هاى  ترس از اینکه او را به انواع بیمارى ،گلویش متوقف کند خون را در رگش متوقف کند

 ترس از اینکه کنترول جسدش را از او بگیرد هر کدام از ،مهلک و رسوا کننده مبتال گرداند
ها  این اما همه ،یش را که سلب کند خود عذاب است که تحمل آن دشوار استها نعمت

از قبر  ،از حساب وکتاب بترسد ،موقتى است باید از آخرت بترسدها  این ودتر گذر استز
رحم  بى از مأموران ،از دوزخ بترسد ،از میزان بترسد ،از صراط بترسد ،از محشر بترسد ،بترسد

َ ٱَعلَۡيَها َمَ�ٰٓ�َِكٌة ِغَ�ٞظ ِشَدادٞ �َّ َ�ۡعُصوَن ﴿ دوزخ بترسد َمَرُهۡم َو�َۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  �َّ
َ
َمآ أ

 را خداوند که] اند گمارده[ رو سخت و درشتخو فرشتگان[جهنم]  آن بر« .]٦التحريم: [ ﴾٦
از  .»دهند مى انجام یابند، مى فرمان که را آنچه و. نکنند نافرمانى دهد، فرمان آنان به آنچه در

 ،نفسى محشر بترسد یاز وحشت نفس ،از سکرات مرگ بترسد ،تنهایى و تاریکى قبر بترسد
شوند و شروع  او ظاهر مى وقتى در اولین شب قبر دو فرشته بر ،آنجا کیست که بدادش برسد

او  کمه کب اینجا کیست که »َك يُّ بِ نَ  َمنوَ  َك ينُ ما دِ وَ  َك �ُ ن رَّ مَ « ،کنند به پرسش و پاسخ مى
 ؟چیست از ،خواهد سوال از امام نیست از امام زمان نیست از والیت نیست دقت مى ؟برسد

ل از توحید است پروردگارت کیست؟ و جواب را با حفظ و زیرگى و مدرك و سوال او
نیا عمل کرده باشد واقعا خدا را رب دانسته باشد که توان داد باشد در د دکترا و اجتهاد نمى
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خواهد  وقتى کسى در دنیا همه چیزیش را از آقا امام رضا و معصومه مى ،بتواند جواب دهد

تو  ،دانم اى داد نمى »يدرِ آه آه ال أَ « :مجبور است بگوید ،اند جواب دهدوت آنجا چگونه مى

گفتم ولى  گفتند من هم مى چون مردم مى :گوید گفتى چه شد مى که داشتى در دنیا مى

 »دينك ما«برد  مى دد که صدها متر او را به زمین فروآی ش فرود مىقرفى بر زگر ،دانم نمى

تواند جواب دهد که  و بدعات بوده کجا مى کسى که اینجا غرق در خرافت ؟دینت چیست
وقتى کسى در دنیا با پیامبر سروکارى نداشته معشوقش  ؟پیامبرت کیست ،دینم اسالم است

 ،گرفته سنت و روش بقیه را بکارى بسته امام زمان بوده و این و آن بوده دستور از بقیه مى
داستان دردناك و  .شود مار و عقرب و انواع عذاب مسلط مى ،تواند جواب دهد چگونه مى

ت که مؤمن آن را از خود قرآن بخواند مکرر در قرآن تکرار شده کافى اس خغم انگیز دوز
رك و خون و آب جوش چچگونه  ،هر ترجمه قرآن را بخواند و ببیند که چگونه توصیف

 جرعه را آن« .]١٧إبراهيم: [ ﴾ۥَوَ� يََ�اُد �ُِسيُغهُ  ۥَ�َتَجرَُّعهُ ﴿ خورد نوشد و زقوم مى مى

َ� َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َۡيٰ  ُ�مَّ ﴿ چگونه »برد فرو]  آسانى به[ را آن تواند نمى و کشد فرو جرعه
ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم ﴿ »باشد زنده نه و میرد مى نه آنجا در گاه آن« .]١٣األعىل: [ ﴾١٣

 ْ ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�ۡ�ََها ِ�َُذوقُوا هر چه پوست بدنش بسوزد پوست « .]٥٦النساء: [ ﴾لَۡعَذاَبۗ ٱبَدَّ
خدا یا از شر  .»عذاب را بچشد )بیشتر طعم(روید تا اینکه  بال فاصله مىو دیگرى بجاى آن 

َهۡل ِمن ﴿ دهد مى کشد و شیون سر جوئیم دوزخ نعره مى غضب و خشم و قهر تو به تو پناه مى
زِ�ٖد  ۖ ٱوَ  �َّاُس ٱَوقُوُدَها ﴿ .»هم هست دیگرى )ام گرسنه(« .]٣٠ق: [ ﴾٣٠مَّ  ﴾ۡ�َِجاَرةُ

خشم و عذاب تو به رحمت خدایا از  .»هستند ها سنگ و ها انسان آتشگیره آن« .]٢٤البقرة:[
وستى خدایا این گوشت و پ ،دن زفیر و شهیق دوزخ را نداریمینبریم خدایا تاب ش یتو پناه م

فروزان دوزخت چگونه هاى  کبریت را ندارد شعله گکه در اینجا تحمل آتش یک سن
ان خود از احس خدایا اگر تو رحم نکنى تو لطف وکرم نکنى اگر تو به رحمت و ،داشته باشد

رحمت  نآ یکى است و د و به کجا خواهیم رفت فقط پناه گاه ماما نگذرى چه خواهیم کر
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که ایمانش را با تقلید نیافته بود و على ابن ابى طالب  ،توست دیگرى پناهگاهى نداریم
بلکه دین و  ،،شن و ندبه آشنا نبودبود و با چیزى بنام مفاتیح ج فتهنگرها  اسالمش را از رساله

یعنى چه بنابراین از  ،عنى عذاب خدادانست که آخرت ی مى ،آن گرفته بودرا از قراش  عقیده
ترس و ترس ریایى  نه شعار ،دازدنیقلب او ب خواست که ترس و خوف خودش در خدا مى

يَتِكَ «بلکه  شْ دَّ يفِ خَ را به راه راست خودت راهنمایى کنى و  خواهیم که ما از تو مىیا خدا »اجلِْ

یا خدا ،اطهارش عنایت فرمایى تیو صحابه جانباز و اهل ب ایمانى از جنس ایمان پیامر 
خدایا از تو ، در دل ما بگنجاندتو را  ایمانى که ما را به ترس از تو وادارد رعب و خوف

ت را در دل ما جاى دهى و ترس تمام خواهیم که خوف حقیقى و ترس واقع خود مى
 مخلوقاتت را از دل ما بدرآورى. آمــــیـــن.

َاِرِز�نَ «
ْ

َع إيَِلَْك يِف ابل رْسِ
ُ
ابِِقَ� َو أ َح إيَِلَْك يِف َميَاِديِن السَّ رْسَ

َ
 .»أ

شمارد چه  این بنده وارسته الهی که خود را یک مؤمن عادى مى ،چه آرزویى دارد
طبیعى است که هر مکتب از خودش پیروان متفاوتى  ،ى پرمعیارىتمناآروزى بزرگى و چه 

ین و تر محبوب ین وتر نزدیک نیز به همین صورت و در هر مکتبى áدارد مکاتب انبیاء 
معتمدترین به آن مکتب و به سایه آن مکتب کسانى هستند که سرقافله باشند پیشتازن باشند 

در مکتب اسالم و دین مبین اسالم و با آغاز دعوت  ،قبل از بقیه حاضر به فداکارى شده باشند
که از همان اولین لحظات  تر قافله بودند کسانى جلو ،بودند نیز کسانى پیشتاز رسول اهللا 

این افراد را قرآن  ،آماده جان دادن بودند ،آغاز دعوت تا آخرین رمق جان فشانى کردند
تند اولین درمیان مهاجرین و سابقین اولین در یا سابقین اولین که در گروه هس ،سابقین نامیده

ین تر پاك ستایش کرده و بهترین وها  این چندین جاى قرآن کریم از میان انصار لذا در
ه مثال در سور ،بودندها  این اسالم عملى و ثمره و نتیجه تالش رسول بزرگوار هاى  نمونه

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ مالحظه فرمائید 100توبه آیه  لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َّ� 

َبُعوُهمٱ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
 و انصار و مهاجران از نخستین پیشروان و« .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱ�ِيَهآ �
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 او از] نیز آنان[ و شد خشنود آنان از خداوند کردند، پیروى آنان از نیکوکارى به که کسانى
 در که ساخت آماده است روان جویباران آن فرودست که یىها باغ برایشان و. شدند خشنود

چیست خوشنودى خداوند ها  آن پاداش .»است بزرگ کامیابى این. اند جاودانه همیشه آنجا
ن است سعادت یابراستى که  ،و بهشت جاویدان ،ونداز آنان و خوشنودى آنان از خدا

در دعا و مناجاتش  اما دیگران کیها هستند که على  ،هاست این علی خود یکى از ،بزرگ
مه اولین مصداق آیه کری ،بشمار آیدها  آن و در زمرهها  آن خواهد در میدان از خداوند مى

اسالم ناب کافر و مرتدند و لعن و نفرین بر آنان جز هاى  نکسانى هستند که از نظر تئوریس
ى بزرگى آقا امام این زمان است که در انقالب ها مسئولیت از کییالینفک ایمانست و 

مین اهل سایر مظلو را از قبرهایشان بلند کند و شالق بزند و حق على مظلوم و نرجعت آنا
و چه  ،کند اسالم ناب به به چه شاهکارى مى ،! را از آنان بگیرد صلوات بفرستیدبیت

ى دیگر سرگردانیم که چه کنیم ها انسان هم مانند بسیارى از ما ،خوشبختند مسلمانان ناب
انتخاب دشوار است اما باید  ،پیغمبر و على را اسالم ناب را بپذیریم یا اسالم خدا و قرآن و

زار مرتبه به اهل بیت انتخاب کرد یا اسالم ناب را پذیرفت و پیش از هزار آیه قرآن را شش ه
قرآن و پیغمبر و على را باید پذیرفت و قبول کرد  ربط داد و یا اینکه اسالم خدا و نو امام زما

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ که مصداق اولى لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  َ�ِٰجرِ�نَ لۡمُ ٱِمَن  ۡ�

َ
ابوبکر و عمر و عثمان و  ﴾ۡ�

هستند که در  على و عائشه و حفصه و طلحه و زبیر و سعد بن عباده و سعد بن معاذ و غیره 
یک سرهنگ انگلیسى هنگام خدمت در  ،این صورت جواب مردم را دادن مشکل است

 ،پاکستان کنونى و هند سابق مرغى خریده و به آشپزش داده بود که براى ناهارش بپزد
 دانست مرغ را کباب کرد و خورد و براى ناهار آشپزهم که خیلى خودش را عیارى مى

ناهار مرغش  ت تعجب کرد کهسظهرکه سرهنگ آمد و سرمیز غذا نش ،ختپسرهنگ عدس 
سرهنگ هم و  ،سفانه مرغ را گربه خوردأمت :عدس تبدیل شده وقتى از آشپز پرسید گفت به

شعور  بى :گفت ،از زیر میز گرفت و وزن کرد دید گربه یک کیلو است بال فاصله گربه را
شد اگر این گربه  کیلو مىوخورد باید د ییک کیلویى اگر یک کیلو مرغ را م احمق گربه
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داستان اسالم ناب هم چیزى شبیه  ؟مرغ است گربه کجاست اگر است پس مرغ کجاست و
کنند  فرصت معلوم خواهد شد که اسالم ناب همین است که آقایان معرفى مى همین است سر

پس اسالم خدا و قرآن و پیغمبر و على که در تضاد کامل با این قرار دارد چه بود اسمش 
ى ها دل این هدایت را بگشا و درِ ؟ خدایااسالم ناب آن است پس این چیست اگر چیست؟ و

 را اسالم قرآن را اسالم پیامبر  نرم کن و اسالم واقعى را اسالم خود را تر از سنگ ما سخت
همه امت اسالم  ما و بگردان و سربلند و پیروز مام جهان زنده وت در ما و را اسالم على را در
 را مسخ کرده نجات بده. آمـــین.که چهره زیباى اسالم  عقاید باطلى را از شر خرافات و

 وَ «
َ

ْشتَاَق إِىل
َ
ْدنَُو ِمنَْك ُدنُوَّ الُْمْخِلِص�َ قُْر�َِك يِف الُْمْشتَاِ�َ� وَ أ

َ
َخاوَ   أ

َ
فََك َ�َافََة الُْموقِِنَ� أ

ْجتَِمَع يِف ِجَوارَِك َمَع الُْمْؤِمِن�َ وَ 
َ
این صفت مؤمن است صفت کسى است که پروردگارش  »أ

اشتیاق دلیل محبت و بنده با پروردگار است کسى  ،ش ناخشنود نکرده استرا از خود
تاریخش را سیاه  ،را خراب نکرده باشداش  تواند مشتاق پروردگارش باشد که گذاشته مى

ر بدعت گذارى نشده باشد چون مطمئن است ادچار انحراف و کجروى و شک ،نکرده باشد
را صاف نگه داشته باشد اش  باشد بلکه پرورندهصاف است نه اینکه معصوم اش  که پرورنده

اگر احیانا اشتباهى همه از او سرزده فورا توبه کرده است پس اشتیاق و محبت با خداوند 
را خوب کرده است که با همه اش  هنه اینکه نترسد اما آنقدر رابط ،نشانه اطمینان بنده است

ورزد کسى که شب  ه او محبت مىترس که دارد امیدوار است پروردگارش را دوست دارد ب
 مرده سروکار داشته باشد کسى که همه وقت کنار قبر بنشیند و با قبرستان و وروز با قبر و

مرده مناجات کند راز دلش را  به مرده بگوید با مردگان راز و نیاز کند حاجتش را از امام 
را براى اش  نذر و قربانی ،ه عبدالعظیم ببنددرضا بخواهد قفل و زنجیر به آستان معصومه و شا

 ،در هر مشکل یاعلى ،مردگان باشد این و آن انجام دهد و تعظیم و ترس و امید و محبتش با
تواند مشتاق خدا باشد این بیچاره که فرصت ندارد که  چگونه مى ،و یامهدى بگوید ،و یازهرا

ودتر تمام کند و نماز هم عجله دارد که ز سر ،یکسویى براى خدا بخواند حتى نمازش را با
این على  ،و سفارشات را تقدیم کند و لیست تقاضاها را ارائه دهد ،خودش را به بقیع رساند
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 گویا توحید و یکتاپرستى فقط بر ،است که مشتاق خداست و معبود و مسجودش خداست
را به على و غیر على چه در برابر  ما :گوید على الزم بوده است و زبان على حال بعضى مى

ن همه دلیل و حدیث و روایتى که داریم على چه جواب دارد که خودش اگر ثواب و ای
بود حتما پس از شنیدن  کند على هم اگر امروز زنده مى فضیلت الزم نداشته ما را چرا منع مى

شد و  این همه روضه و توشه و دعا خوانى با این صداهاى قشنگ و زیبا حتما قانع مى
علیه السالم انتظار نداریم که جلو نواصب و دشمنان اهلبیت ما را  پذیرفت ولى ما از على مى

 اکنف کند امروز این دعاهاى دسته جمعى کنار بقیع نیاز و ضرورت ماست ورنه دنیا از کج
ثر نشوند همین أچگونه نگهداریم که از وهابیت مت بفهمند که ما هم هستیم ورنه مردم را

 و گرنه تا حاال وهابیت کار ۀ،وفادار نگهداشته استها است که مردم را  مداحى ها و جلسه
من براى اسالم ناب فرهنگى بنویسم مداحى را  اگر :گفت دوستى مى .خودش را کرده بود

شود مدح سرایى ولى آیا  و مداحى فقط اسم است که معنایش مى ذمامى ترجمه خواهم کرد
به نظر من  :گفت ان ذم و بدى) مىبی(گیرد یا ذمامى  واقعا این مدح سرایى است که انجام مى

گذاریم مدح است که انسان  ذمامى است چرا چونکه در واقع داریم سر اهل بیت کاله مى
خوانیم و از  مى وازکمیل را با این همه بوق و آ حرف طرف مرا گوش کند ما از یکسو دعاى

ست؟ جاو باید خداوند و اسماء و صفات  کنیم که توسل فقط به زبان على به همه اعالن مى
کنیم در  جوئیم از زبان على اعالن مى اما بال فاصله پس از مراسم دعا به این و آن توسل مى

در همان جلسه غیر خدا  هرگونه سخن و مصیبت فقط خدا را باید خواند اما بال فاصله و شاید
و مرا  کنیم که من گنهگارم خدایا گناهانم را ببخش از زبان على اعالن مى ،خوانیم را مى

گوئیم از زبان على اعالن  در همان جلسه از عصمت على و اهل بیت سخن مى بیامرز و شاید
 ،کنیم که خدا یا مرا جزو سابقین بگردان مرا جزو صحابه پیغمبرت و در خط آنان قرار ده مى

) که نذر کرده ممعمخوانیم و بقول آقاى فخر روحانى ( ى نفرین مىو کمى بعد از جلسه دعا
 شیطان نده شود هفتاد هزار مرتبه به دواگر در انتخابات دوره سوم از ترکمن صحرا بربود 

فرستد که انشاء اهللا من ایمان کامل دارم که آقاى روحانى اگر توبه نکند پاداش  لعنت مى
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زحمات خود را در دنیا پیش از آخرت خواهد گرفت و إال در آخرت که هیچ شک و شبیه 
ایشان به آخرت ایمان هم نداشته باشد آخرتى وجود دارد و  اى وجود ندارد حتى اگر

کسى که با یکى از  »رِب احلَ بِ  هُ نتُ د أذَ قَ �َ  اً يِل  وَ يِل  ن اعدَ مَ «: فرماید خداوند در حدیث قدسى مى
جلسه گر چه آقاى روحانى در آخر  ،کنم او اعالن جنگ مى اولیاى من دشمنى کند من با
دیده اش  نشانى توبه در چهره اما ظاهرا اش) رافش نه از کردهاعتپیشمان شده بود پیشمان از (

اهللا اسماعیل حسینى مرعشى  يةشد شبیه این چرندیات را آقاى احمد مرعشى پسر آ نمى

اگر راست گفته باشد دکتر بود و ( ،گفت áاهوازى نسبت به ام المؤمنین عایشه و صدیقه 
که بقول خودش والیتى بود و اصال کار کرد در وزارت خارجه) ایشان  در لبنان خدمت مى

اشتباهى نکرده بود که پیشمان شود ولى خود آیه اهللا که خیلى آدم فاضل بود با اینکه در 
بر صفحه اول کتابش که  به عربى دروغ پردازى و فن گمراه کردن بسیار استاد بود شعرى را

کند که چنین  است خدامنظورش دفاع از ام المؤمنین  :گفت مى و. به من هدیه کرد نوشت
سال پیش در حرم نبوى با چند تا  شبیه این هر چرندیات و دشمنى با اولیاء اهللا حدود دو ،باشد

ها  آن معلم شان شد که اول با صحبت با ،جوانى و میانه مرد از کاروانى از اصفهان آشنا شدم
شینند البته معلم محترم خواهند جدا از روحانى معلم شان با من بن هم کردند مىیبه نحوى به تف

در جلسه اول طورى شده بود که به هیچ ممکن بود دیگر رنگ مرا ببیند از آن مسیرهم عبور 
ى زیادى شد ها صحبت نشتیم خالصه روز بعد با دوستان مذکور در همانجا ،کرد نمى

ظاهرا خیلى  ها صحبت از ،ه و بیسجاز جمله سپا ،بیشترشان کارهاى رسمى و نظامى داشتند
شما براى وحدت چه  :خوشحال بودند و استقبال کردند صحبت از وحدت پیش آمد گفتند

شعار وحدت جبرانش  که مجبور باشیم باایم  کار ضد وحدت نکرده ما :گفتم ؟کرده اید
 :گفتم .کنیم و در راستاى وحدت پیش قدم هستیم ولى ما خیلى فعالیت مى :گفت .کنیم

است این شعارها بقول معروف خاك در  دت حقیقى کار دشوارىشوخى است وحها  این
دانید که اخالق  اگر براستى ادعاى وحدت درست است شما مى ،چشم حریف پاشیدن است

کند اگر براستى  نفرین منع مى خود ائمه اهلبیت علیهم السالم از لعنت و و پیامبر  و قرآن
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 کنم اگر به این عملى شد باور مىوحدت طلبى معممین شما درست است من یک پیشنهاد 
مذهبى از خودش مقدساتى  هر گروه و فرقه و ،خواهند وحدت مىها  این کنم که واقعا مى

اما  ؟ى ندارم که شما قبول دارید که بزور شمشیر عمر فاروق مسلمان شده اید یا خیردارد کار
خاندان  نوعى باه هستند یعنى ب ابوبکر و عمر هردو عالوه از بقیه فضائل پدر زنان رسول اهللا 

رسید  و از نظر ما اگر این دو نفر نبودند اسالم به سراسر جهان نمى ،ط هستندبتمر رسول اهللا 
شده پیشنهاد من این است که آقایان لعن و  و در همان وهل اول شکار و طعمه دشمنان مى

گام عملى در راستاى این یک  ،شخصیت بزرگ اسالمى را ممنوع اعالم کنند نفرین این دو

از لعن و نفرین منع کرده  غةن علیه السالم نیز در نهج البالخود امیر المؤمنی ،وحدت است

براى  ه همه خاموش بودند و گویا شوکه شده بودند که چه جواب دهند چون واقعایاست بق
که قرآن گواهى  Èه نسبت به این دو چهره نمونه اسالم بعضى این لعن و نفرین بویژ

براى بعضى ها  این لعن اند، شدهاز خدا راضى ها  آن ان راضى شده ودهد که خدا از آن ىم
دگى نداشت که جواب بگوید رود هر چه نگاه کردم کسى آما عبادت شمار مى ذکر و ورد و

ز اصول و اآقا  :ته بود گفتسکه کنار سمت راست من نش اى) ساله 22-20تقریبا جوانى (
اش زدم و  شانه بگذریم این لعن و نفرین جزو ایمان ماست! دستم را برتوانیم  اعتقادات نمى

همین  این واقعا براى تو ایمان است و از نظر من تو با ،گفتم آفرین بر جرأت و صداقت تو
گیرند  اعتقاد از حضار مردم و بسیارى دیگر که در چنین مواردى از نفاق و دو رنگى کار مى

مقام تو باالتر است زیرا در باره منافقین خداوند متعال بسیار بهترى حتى نزد خداوند 

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: مى ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
 تبنا براین حقیق .]١٤٥النساء: [ ﴾�َّارِ ٱمَِن  ۡ�

م عزیزان جواب روشن و صادقانه این جوان خود تآنگاه گف ،یگوی مى همین است که تو
قتى از حدت و هفته وحدت صرفا شعار است وپس و ،استجواب وحدت طلبى آقایان 

شود صرف نظر کرد چرا از من انتظار دارید که از اصول اعتقادى خودم  اصول اعتقادى نمى
دویست میلیونى مسلمان جهان انتظار دارید که  چرا از جامعه یک میلیارد و ،صرف نظر کنم

ف نظر کند پس بیائیم با هم در صدى تشیع از اعتقاداتش صر 5براى خوشنودى اقلیت 
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 صادقانه عمل کنیم جامعه اهل سنت هیچ نیازى به اینگونه وحدت ندارد وحدتى که آقا رو
که از شما سرسفره چرب پذیرایى کند اما به یر بزند وحدتخنجاز پشت  بروى شما بخندد و

ن و وحدتى که از قلم و منبر و زبان شما در جهت خاموش کرد ،مقدسات شما توهین کند
 یى که پس از انبیاء ها انسان ینتر پاك فریفتن مسلمین کار بگیرد و جامعه اسالمى را نسبت

اش بگوید شرطیکه از بوحدتى که به شما شاد ،تاریخ سراغ دارد مشکوك و بد ظن کند
 ،جامعه اهل سنت به اینگونه وحدت نیازى ندارد ،مبادى اعتقادى خود دست بشوئید عقیده و

 ،که هفته وحدت برگذارکنند؟ جوابش یک کتاب استاند  اصال چرا آقایان نیاز پیدا کرده
اما عرض ما این است که اهل سنت خواستار وحدت با همه هستند بشرطیکه از شرك و 

 ،خرافات و توهین و لعن و نفرین توبه کنند در آن صورت نیازى به شعار وحدت نیست
اختالف است  عثگوئید مسائل فقهى با است که مى شود دروغ وحدت خودش برقرار مى

 دشمن اهلبیت را تعریف کنید و ،حب اهل بیت باعث اختالف است هرگز چنین نیست
هرگز شمارا از امت معرفى کنید تا ببنیم که دشمن اهل بیت کسیت؟ مذهب فقهى تان 

را هم دوست اهل بیت  ،فقهى جدا دارند بشیعیان زیدى هم مذه ،کرد دمى جدا نخواهالاس
با اهلسنت مشکلى دارند؟ پس ها  آن دانند ولى آیا دارند على را از ابوبکر و عمر بهتر هم مى

رك و راست باشید و درست به مردم بگوئید که مشکل چیست؟ عوام بیچاره را مشغول 
م گوئی کنند که در سالم مى متهم مى ارو اینکه ما  ،گویند کرده به اینکه اهلسنت بسم اهللا نمى

نیست  دانید که مشکل اینجا شوخى است شما خوب مىها  این ،»منيخان األمني خان األ«

 نیست مشکل چیز دیگرى مشکل دعا خواندن و نخواندن نیست سجده کردن به سنگ و مهر
پس بسم اهللا و مهر و دعا نیست و حب اهل ببت معه اسالمى چرا از شما متنفراست جا ،است

 -3تکفیر و لعن صحابه  -2اعتقاد شما به تحریف قرآن  -1شمارم  نیست بعضى اسبابش را مى
سیاست ترور و وحشت علیه  -4تکفیر هر کسى که مبدأ والیت و امامت را قبول نداشته باشد 

 -6رنگى است  تبلیغ اعتقادات مذکور زیر چتر تقیه که خود نفاق و دو -5فعاالن اهلسنت 
ین اسبابى تر مهمها  این ،ن در جوامع اهل سنتگاف تفرقه ى نفاق انگیز وها کتاب خشپ نشر و
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شى زرار شما از تحریف قرآن هیچ اگان ،س آن اهل سنت از شما متنفرنداسا است که بر
تمام  رود و رود سراغ کتابخانه مى ندارد چون براى شناخت هر ایده اى محقق سراغ افراد نمى

ده انگشت شمارى نه تنها به حدت و تمام علماء شما جز عمتون شما هر عصر تقریب و
بنابراین راه نزدیکى به  ،کنند تحریف قرآن اذعان و باور دارد که سرسختانه از آن دفاع مى

ت صاف و شفاف حقیقت را اس امت اسالمى این نیست که شما حقایق را انکا رکنید بهتر
و هر کسى چنین نداریم ما اما اند  ن داشتهآه گذشتگان ما اعتقاد به تحریف قرد کاعالن کنی

کند و  به امت اسالمى نزدیک مى را بیشتر اعتقادى داشته باشد کافر است این صداقت شما
کار آن را  این دیگر نه شما پیامبر  همین لعن و نفرین صحابه و ،کند را کم مىها  فاصله

حذف  اموس تشیعاز آن انکار و تشیع بدون آن معنى دارد این را اگر از ق دانید که مى خالفى
نویسندگان معاصر شما خیلى بهتر و مفصل از گذشتگان  ،ماند یع باقى نمىشکنید چیزى بنام ت
مشترى کم خواهید داشت  که این عقیده وجود داشته باشد شمایزمان وتا اند، در این باره نوشته

د وبدون وج نند و اصال فهم قرآما صحابه جدا کنید چیزى باقى نمى چون اسالم را اگر از
نوه کم سن  و دو یک دختر و دو داماد به تنهایى با ممکن است چون پیامبر  صحابه نا

تواند تحمل کنید  داند  اینکه شما نمى تبلیغ کند هر عاقلى هم اینرا مى توانسته اسالم را نمى
هم با  ما ،تقصیر کسى نیست نیش عقرب نه از پى کین است که مقتضاى طبیعتش این است

ُموتُواْ ﴿ اینکه بگوئیم کنیم جز را درك مى سوزانیم و موقعیت شما دل مى اینکه براى شما
 طلبیم و بس.  رسد از خداوند هدایت مى چیزى به ذهنمان نمى .]١١٩ل عمران: آ[ ﴾بَِغۡيِظُ�ۡمۗ 

ْجتَِمَع يِف ِجَوارَِك َمَع الُْمْؤِمِن�َ «
َ
است که در  این یکى از آرزوهاى امیر المؤمنین  »َوأ

و منظورش از  پرسش این است که کدام مؤمنان ،بهشت در جوار خداوند با مؤمنان باشد
مؤمنان کیست اگر اسالم ناب را داور قرار دهیم و از آن بپرسیم که منظور از مؤمنین کیست 

شیعیانش اشکالى ندارد ما که بخیلى نداریم یعنى امیر  اـممکن است پاسخ این باشد که ب
کدام  ،اشندـقیامت باشیعیانش در جوار او ب از خداوند خواسته که در روز ین المؤمن

د چون شیعیان ـشان که شیعه درستى نبود که ایشان چنین آرزویى بکنـدر حیات ای ،شیعیان
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یى بودند که ها همان ،همه مرتد و منافق بودند غةنهج البالهاى  نامه وها  آن زمان طبق خطبه

ها  آن بدترین عذاب و شکنجه و قتل و تعذیب جسمى روحى را از دست áاهل بیت 
همه  اینها  این شود که است بازهم پرسش ایجاد مى اگر شیعیان آخر الزمان مراد ،چشیدند
دارى را در کجا برگذار خواهند کرد و على چگونه این وضعیت  مراسم گریه و عزا جلسه و

امام و امامزاده را چه خواهد  بارگاه و آستان و قبر این همه گنبد و و ؟را تحمل خواهد کرد
اکثر  حدماند غریب و تنها خواهد  کرد؟ اگر مؤمنین قبل از اسالم مرادند که بازهم على 

اگر از اسالم ناب  ،و فامیل همراهش خواهد بود پس این مؤمنان کیها هستند ردف تا چند
قرآن و پیامبر و على وصحابه و اهل  کمک نگیریم که ایشان تنها نیست چون اسالم خدا و

داشته باشد و نماز ُ روزه و حج و روز آخرت ایمان  هر کسى که به خدا و :گوید بیت مى
نه خمس) اداء کند مؤمن است و جایش بهشت است حتى اگر به اساس دین اسالم (زکات 

براى کسى عصمت نشناسد  áناب یعنى والیت ایمان نداشته باشد حتى اگر جز پیامران 
ادب باشد و به  بى ر گستاخ وحتى اگر به امام زمان هزار ساله اى ایمان نداشته باشد حتى اگ

کمک و شفا و ها  آن ن و قبر و گنبد و درگاه و مزار سجده نکند و نذرانه ندهد و ازآستا
خدا بگوید با این سربزند و مستقیم حاجتش را به  بخدا نجوید توسل ها  آن فرزند نطلبد و به

و عثمان و على و و عمر و ابوبکر   و با پیامبر ،وجود در اسالم خالص قرآن مؤمن است
در جوار پروردگار  در بهشت عائشه و حفصه و طلحه و زبیر وسایر صحابه و اهل بیت

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ فرماید: خداوند مى ارمهربان است زی ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� َّ� 

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ل�َّ
ُ
 ﴾٦٩وََحُسَن أ

 خواهند کسانى زمره در آنان برد، فرمان] او[ رسول و خداوند از که کس هر و« .]٦٩النساء:[
 اینان و. صالحان و شهیدان و صدیقان و پیامبران از است، نموده انعام آنان بر خداوند که بود

على و حسین جایى براى والیت و  محمد و قرآن و و در اسالم خدا و .»هستند رفیقانى نیک
قبر و دالل بازى  امام زمان هزار ساله و لعن و نفرین به اولیاء اهللا و صحابه پیامبر و گنبد و

و از این قبیل  .محرم و عاشورا ندارد و نه حتى زنجیر زنى و قمه زنى و بوق و آجیر ووجود 
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شائبه اسالم همه برابرى و  بى آالیش و بى غش و بى اسالم آسان و ،ها خبرى هست نوت فن و
اسالم بدون صیغه  ،اسالم بدون خمس یا چپاول اسالمى ،صداقت اسالم یکرنگى و ،عدالت

 ،اسالمى ه یا هیزنیزمحنواسالم بدون  ،الم بدون تقیه یا دروغ اسالمىاس ،یا زناى اسالمى
اسالم بدون کلک بازى و حقه بازى و کال  ،اسالم بدون زنجیر و قمه یا بردگى متمدن

اسالم ثابت  ،اسالم اخالص نه اسالم ریا ،نه اسالم شعار ،اسالم عملى ،گذارى و کاله بردارى
اسالم سیاست  ،اسالم معنویت نه اسالم سیاسى ،دم شدهسالم نه اسالم متحرك و گوش و  و

 ،اسالم پیامبر نه اسالم این و آن ،نه اسالم فلسفه ،اسالم قرآن ،نبوى نه اسالم سیاست مصالح
دعاى بسیار محتواء بجایى است طبق این اسالم على با همه  پس در این اسالم دعاى على 

ده دعوت کرده در راه نشر این اسالم جان داده جهاد کر در کنار رسول ها  آن کسانى که با
توانیم بکنیم اما انشاءاهللا  را فدا کرده ما براى فردى حکم به بهشت یا دوزخ نمى خود و

الوداع با رسول  حجةامیدواریم که على با همه آن صدوبیست و چند هزار صحابه اى که در 
از خداوند امیدواریم که همه حج کردند در بهشت در جوار پروردگارشان باشند و  خدا 
و صحابه جانباز و اهل بیت  که مخلصانه اسالم را پذیرفتند و در نقش قدم رسول اهللا یکسان

رسول اهللا  حرکت کردند و عینا آن اسالم را در خود پیاده کردند انشاء اهللا که با اطهارش 
 وى ماست اینکه این امید و آرز ،و صحابه یکجا در جوار رب کریمشان خواهند بود

پیروان اسالم ناب محمدى و پیروان مکتب اهل بیت در کدام طبقه بهشت جاى خواهند 
حاکم و داور اختیار دار خود خداوند است علم غیب  ،توانیم پیش بینى کنیم نمى داشت ما

بار غإذا ان�شف ال ستعرف«معلوم خواهد شد  هم تنها در کنترول خود اوست هر چه باشد
اسبى سوارى  نشیند معلوم خواهد شد که بر همین که گرد و غبار فرو »م محارأ كحتت خليلأ

عدل خداوند اعتراض کند و نه حتى کج  هیچکس جرأت نخواهد داشت که بر ،بر االغى یا
نگاه کند اما قبل از اینکه نتیجه ظاهر شود امیدواریم مؤاخذه نشویم اگر از باب استفسار 

خواهى مشرکین عرب را آتشگیره دوزخ بگردانى حتى  آیا مى بپرسیم که خدایا تو که عادلى
اما  اند، و با پیامبرت دشمنى هم نکردهاند  از دنیا رفته  کسانى که قبل از بعثت رسول اهللا
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است ها  آن كمشرکین قرن عصر اتم و انترنت و ژنتیک را که چه بسا شرکشان مهتر از شر

�ذَا َغِشَيُهم ﴿ کردند م مصیبت به تو رجوع مىکه در هنگاها  آن ؟در بهشت برین جاى دهى
ۡوٞج كَ  لَلِ ٱمَّ ْ  لظُّ َ ٱَدَعُوا ا َ�َّٮُٰهۡم إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  �َّ ِ ٱفَلَمَّ ّ�َ

ۡقتَِصٞدۚ َوَما َ�َۡحُد  لۡ فَِمۡنُهم مُّ
ٓ إِ�َّ ُ�ُّ َختَّارٖ َكُفورٖ �  گیرد فرو را آنان وار بان سایه موجى چون و« .]٣٢لقامن: [ ﴾٣٢َ�ٰتَِنا

 را آنان چون پس. خوانند مى -اند گردانده خالص او براى را عبادت که حالى در -را خداوند
 جز کس هیچ و. است رو میانه آنان از]  برخى[ گاه آن بخشد، رهایى خشکى به رساندن با

چنین حالتى به در این و آن حتى در ها  این اما .»کند نمى انکار را ما آیات ناسپاس غدار
 کجاها  آن ،خواهند فرزند و نجات و حل مشکالتشان را از این و آن مى روند و شفا و مى
از دوستان و ها  این ساختند سنگ و چوب و خرما بت مى از جماد وها  آن کجا؟ خدایاها  این

بتانشان  باها  آن که اى رابطه ؟ همانهاست آن وها  این سازند چه تفاوتى بین بندگان تو بت مى
از سنگ و ها  آن کههایى  همان خواسته ،قبور و ضریح و گنبد و بارگاه دارند باها  این داشتند

از تو ها  آن ضریح دارند تفاوت چیست؟ خدایا همانقدر که از قبر وها  این چوب داشتند
 یا همان عباداتى کهچه گناه بیشترى داشتند خداها  آن بیشتر فاصله دارندها  این فاصله داشتند

چه ها  آن دهند براى این و آن انجام مىها  این دادند براى خدایان کوچکى انجام مىها  آن
نواسگان پیامبر ها  این او ترجیح دهند اما آنها پیامبرى نبود که کسى را بر،گناهى بیشتر دارند

 تحریف کنندها  آن نبود کهت کتاب قآنو اند، و فرشتگان باالتر برده را حتى از مقام پیامبران
آن  حفاظت به تحریف آن هستند در حالیکه تو را نیز تحریف کردند و معتقد کتاب توها  این

ۡ�َا ﴿ اى کرده خود ضمانترا  آنوقت  .]٩احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
یاران درجه اول پیامبرت ها  این تکفیرشان کنند اماها  آن و ندشنبود که یارانى داشته باها  امبرپی

با همسران پیامبرت دشمنى  یکنند خدایا حت مى را که دوستان نزدیک تو نیز هستند تکفیر
 گناه نآن مشرکین چو یاخدا ،کنند را متهم مىها  آن وجود سند براءت از سوى تو دارند و با

در بهشت برین جاى داشته باشند خدایا ها  این اما ى داشتند که آتشگیره دوزخ باشندتر بزرگ
ماکه به قضا و قدر تو راضى هستیم و به عدل ایمان داریم آیا تو چنین خواهى کرد؟ آیا یک 
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تو را  پرستند فقط کتایى مىیبه تو را  که در سراس جهاناى  بنده ویست میلیونملیارد و د
سپارى و پنج در صد که  به دوزخ مى خواهند همگى را کنند فقط از تو کمک مى سجده مى

و ضریحها ها  ندارند و یکسر قبرها و گنبد گناه هیچ سروکارى به تو بى البته بیشتر شان(
خدایا ما اعتراضى نداریم اما مبارزه  ،دهى خودشان مشغولند هستند) تاج بهشت قرار مى

و زندگى خود را و خود را و همه وجود خود و مرگ  خدایا ما ،کنیم که تو چنین کنى نمى
میریم و نماز و  و براى تو مىایم  زنده سپاریم براى تو حج و نماز و عبادت خود را به تو مى

قُۡل إِنَّ ﴿ نى اختیار دارى ما را حفاظت فرما.ک عبادت ما از آن توست تو خود دانى هر چه مى
ِ رَّبِ   نمازم گمان بى :بگو« .]١٦٢األنعام: [ ﴾١٦٢ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَصَ�ِ� َو�ُُسِ� َوَ�َۡياَي َوَمَماِ� ِ�َّ

  .»است جهانیان پروردگار خداوند، راه در]  همه[ مرگم و ام زندگانى و عبادتم و
رِ وَ  اللَُّهمَّ «

َ
َراَدِ� �ُِسوٍء فَأ

َ
ْحَسِن وَ   َمْن اَكَدِ� فَِكْدهُ ْدُه وَ َمْن أ

َ
َعبِيِدَك نَِصيباً  اْجَعلِْ� ِمْن أ

لًَة ِمنَْك ِعنَْدَك وَ  قَْر�ِِهْم َمْ�ِ
َ
يَْك فَإِنَُّه َال ُ�نَ وَ   أ َ َفًة دلَ

ْ
ِهْم ُزل َخصِّ

َ
ُجْد يِل اُل َذلَِك إِالَّ بَِفْضِلَك وَ أ

کند انسان از  در این جمالت امیر المؤمنین به امر بسیار مهم دیگرى اشاره مى »....جِبُوِدكَ 
یا دیگران گاهى  خود وها  اثر بسا اشتباه کارى ناتوان آفریده شده بر آنجایى که عاجز و

کند این ترس و خوف گاهى ممکن از یک دشمن انسى باشد یا  احساس ترس و خوف مى
است  ولى بهر حال انسان چونکه آسیب پذیر ،دشمنى جنى باشد یا از درنده و خزنده اى باشد

امنیت اش  از نیازهاى بسیار مهم انسان در زندگىیکى  ،همواره نیاز به کمک و حفاظت دارد
ش نسخه ذکر و یا خودش را معرفى ؤمنى اطمینان و امنیت دائم بندگان مخداوند برا ،است

َ� بِِذۡ�رِ ﴿ :فرموده
َ
ِ ٱ�  آرام ها دل که فقط با یاد خدا ]٢٨الرعد: [ ﴾٢٨ لُۡقلُوُب ٱَ�ۡطَم�ِنُّ  �َّ

اگر قدرت خدا با انسان باشد  ،چرا؟ زیرا که خداوند قدرت قاهر و مطلق است ،گیرد مى
داوند این قدرتش را زیادى داریم که خهاى  نمونه ،ترسد و چرا مطمئن نباشد دیگر از چه مى
هنگامى  مثال موسى پیامبر  ،اولیاى صادقش بکار بسته است دگان نیک ونبدر حمایت از 

 که سالیان متمادى ظلم وها  آن کرد یهود از دست فرعون فرار مى لج باز که با قوم معاند و

ا﴿ :فرعون را چشیده بودند گفتند به موسى متس َٰٓءا  فَلَمَّ ۡصَ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إِنَّا  ۡ�َۡمَعانِ ٱتََ�
َ
قَاَل أ
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َسَيۡهِديِن إِنَّ َمِ�َ َرّ�ِ ﴿ :فرمود »شویم ما داریم دستگیر مى« .]٦١الشعراء: [ ﴾٦١لَُمۡدَرُ�وَن 
 .»پروردگار من با من است بدون شک راهى به من نشان خواهد داد« .]٦٢الشعراء: [ ﴾٦٢

این قدرت خداست و این ایمان یک بنده مؤمن به خداست که در مسیر دعوت حق جز 
اما با این وجود از هیچ قدرتى حتى از ندارد  سالح منطق و استدالل چیزى در اختیار

دیدیم که خداوند بر خالف تصورات بشرى راه نشان داد  و ،ترسد نمىستمگرى چون فرعون 
با بنى اسرائیل عبور کردند  متوقف شد و دوازده راه خشک باز شد که موسى  آب دریا

در داستان ابراهیم خلیل  .و در همین راهها فرعون و فرعونیان را بدام انداخت و هالك کرد
 نیروى منطق و استدالل یک موحد و حق پرست د براى شکست دادن وربینیم که نم مى

(چیزى شبیه خمپاره  کند و او را بوسیله منجنیق با کمک امپراطوریش آتش بزرگى آماده مى
کند اما آنکه آتش را آفریده توانایى سوزاندن به او  ) به داخل آتش پرت مىنهاى امروزىگاف

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َٰناُر ُكوِ� بَۡرٗدا وََسَ�ًٰما ﴿ :بخشیده فرمود اى آتش سرد و « .]٦٩األنبياء: [ ﴾٦٩َ�َ
است قدرت خدا  مور تبلیغ رسالت الهىأهر پیامبر چونکه م .»وسیله سالمتى براى ابراهیم باش

شود اما این بندگان  فقط در حاالت استثنایى به شکل معجزه ظاهر مى اما ،کامال با اوست
خوف و هراس به خود اى  ذره دا ایمان دارند کهصادق به قدرى مطمئن هستند و به قدرت خ

دیدم که خداوند چگونه از پیامبرش  در داستان هجرت رسول بزرگوارمان  .دهند راه نمى
حضرتش  همشرکان صد نفر از صد قبیله مختلف عرب خان ،حفاظت فرمود هنگامى فرمود که

 تواند بفهمد که یک انسان  ایشان در داخل بود ظاهرا عقل بشرى نمى ،را محاصره کردند
تواند از میان صد شمشیر برهنه اى که فقط به قصد کشتن ایشان  دست خالى چگونه مى

و  ها آسمان مالک همه هاما حفاظت دست ذات است ک ،جان سالم بدر برداند  هجموم آورده

ُخُذهُ ﴿ غافل نیستاى  لحظه زمین است و
ۡ
ۚ  ۥَ� تَأ دستور رسید از  .]٢٥٥البقرة:[ ﴾ِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ

ا َوِمۡن َخلۡفِِهۡم  وََجَعۡلَنا﴿ بگذر و منزل را رها کن جلو چشمان همه بیا يِۡديِهۡم َسّدٗ
َ
ِمۢن َ�ۡ�ِ �

وَن  ۡغَشۡيَ�ُٰهۡم َ�ُهۡم َ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
ا فَأ  سرشان پشت و سدى آنان پیشاروى و« .]٩يس: [ ﴾٩َسّدٗ

] چیز هیچ[ آنان پس ایم، پوشانده فرو را آنان]  چشمان[ گاه آن. ایم داده قرار سدى] نیز[
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رسول بزرگوار على مرتضى را به جاى خودشان خواباند و یک و تنها از جلو  .»دید نتوانند
د زیرا ذاتى نیارى و با چشمان باز ایشان را بببید ران همه گذشتند و هیچکس نتوانست دچشم

در داخل  ،کند سلب مىها  آن قدرت دیدن ازکه به چشم توانایى دیدن داده در این لحظات 
شان نشسته بودند مشرکین با کمک ماهران اجان و رفیق و همنو غار ثور وقتى که با تنها یار

ردیاب به دم غار رسیدند صدیق فداکار که از خودش فراموش کرده بود و در فکر این بود 
گزندى برسانند آثار این نگرانى را حضرت احساس کردند  که مبادا مشرکین به رسول اهللا 

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ :فرمودند و َّ�  ۖ ترس بشر  .»ماست نترس که خداوند با« .]٤٠التوبة: [ ﴾َمَعَنا
هنگامى که به قدرت خداوند  طبیعى است حتى اگر پیامبر باشد چنانکه در داستان موسى 

 را ترس فراگرفت خداوند فرمود عصاى دستش در میدان به اژدها تبدیل شد موسى 

وَ�ٰ ٱُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها ﴿
ُ
این چوب (نترس ما بگیر و « .]٢١طه: [ ﴾٢١ ۡ�

در حالیکه ترس ابوبکر صدیق در اینجا  ،»به حالت اصلى باز خواهیم گرداند ا)رو دست ت
بود بدلیل اینکه وقتى ایشان همه سوراخهاى داخل  براى خودش نبود بلکه براى رسول اهللا 

بتوانند  غار را بست و یک سوراخ باز ماند با پاى خود آن را بست تا اینکه پیامبر گرامى 
 را تکان نداد که خواب یار راحت بخوابند وقتى هم که مار پاى ابوبکر صدیق را زد پایش

گذاشته بود حضرت  روى ران ابوبکر  بر نازنیش خراب نشود چون سر مبارك پیامبر 
 رخسار مبارك رسول نازنین چکید بیدار  باقطره اشکى که از شدت درد از چشم ابوبکر بر

که به لعاب مبارکشان اثر مارگزیدگى پاى ابوبکر مالیدند  شد وقتى جریان را پرسیدند با
 یان ماهرى چون زراره نیستودروغگهاى  این سخنان از بافیه .فتحکم خدا دردش تسکین یا

 بهر حال مشرکین ناکام از دم غار برگشتند و اند، تاریخ است که حتى کافران هم نوشتهها  این
 سرش را پائین تر دیدند که کافى بود یک نفر از داخل غار پاهاى مشرکین را مى ناینکه آنا با

اما مگر این  ،ابندیند و براى همیشه از درد سر نجات بگیرید و تا بتوانند پیامبر و ابوبکر را ببین
توانایى را داشتند ذاتى که انسان آفریده و به او قدرت فکر کردن بخشیده دراین لحظات 

ه دانند ک مهر بطالن گذاشته شده که با اینکه مؤکدا مىها  آن فکر و عقل همه حساس گویا بر
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 فقط با یک تخم کبوتر و ؟ر رسیده پس کجا رفته به زمین رفته کجا رفته استامرد پا تا دم غ
را گیچ کرد و نتوانستند دشمن خدا یانشان را از یک مترى ها  آن یک تار عنکبوت خداوند

کند و نجات  اوست که حفاظت مى ،پش پایشان به چنگ آورند پس حفاظت دست خداست
دنى کج و چشمانى اشک آلود از او گیرد و عاجزانه باگر خدا کمک مىلذا على از  ،دهد مى
 ،برد مکرى حفاظت کند دست به دامن پیامبر نمى خواهد که او را از شر و گزند هر کید و می

به نام پاك  ،بندد و زنجیر و قفل نمى ،زد پیامبر زانو نمى قبر یشپ ،گیرد دامن امام زمان را نمى
! است و هر قدرتى دارد کمک ضرت زهرا که معصومحکند از  نذر و قربان نمى پیامبر 

کمک  )امام حسن و امام حسین(از دو معصوم دیگر که همراه ایشان است  ،گیرد نمى
! هستند جبرئیل و مکائیل که در اختیار اوابراهیم خلیل و حضرت نوح و حتى از  ،گیرد نمى

ن وشی گیرد و کنار بقیع گیرد از بقیع خورده نمى ده نمىخور قبر پیامبر از  ،گیرد کمک نمى
شما  ،ید از على پیروى کنیمئعلى شما را به خداى على قسم بیا اى عاشقان و پیروان .کشد نمى

آن موحدان از بیائید ایمان و عقیده مان را  ،را به خدا بیائید از على و اهل بیت پیروى کنیم
مظلوم و مسلمانان مخلصى را که بنام  يها انسان بیائید ،خدا پرستان نمونه بگیریم بزرگ و

دهند از بندگى بندگان رها کنیم و به بندگى خداى  خدا و پیامبر و قرآن و اهلبیت جان مى
 )یا زهرا مهدى ادرکنی و یا على و یا(بیائید به جاى شعارهاى مشرکانه  ،بزرگ وابسته کنیم

معنى و اثر  بىهاى  ناله شعار و زدعایى کمیل را ا یم بیائیدشعارهاى توحیدى على را زنده کن
مصیبتمان را به خداى  بیائید على وار هر مشکل و ،آوریم و در زندگى عملى پیاده کنیمبدر

شما را به خدا سوگند شما را به محبت اهلبیت اگر در این محبت صادقید  ،على باز گوکنیم
م مثل على دعا کنیم به جاى اینکه دعاى على مثل على مسلمان باشی ،بیائید از على تقلید کنیم

دهیم  حییعنى همین دعا کمیل) را به مردم توضخوش خوانى کنیم بیائیم دعا على (شاعرى و 
هر  ،بکنیم و هر کارى على کرده ما هم همان را ،را دقت کنندن از مردم بخواهیم که معنى آ

از هر جاي  ،جورى که على مشکالتش را حل کرده ما هم همانطور مشکالتمان را حل کنیم
اگر واقعا عاشق و پیرو و مقلد  ،خواسته ماهم از همانجا بخوانیم که على حل مشکالتش را مى
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همیشه در خواب نخواهند ماند  مردم ،ماند على هستیم و إال عقل مردم همیشه کور نمى
یدار خواهند شد و آنروز که ببینند به نام على از دین و عقیده و مذهب على خره روزى بباآل

چنگ و دندان عقیده على را  حداقل کارى که خواهند کرد این است و بااند  دور داشته شده
به امید آنکه خداوند به همه مان توفیق پیروى صادقانه از حق که  .محکم خواهند گرفت

 اهل بیت است عنایت فرماید. آمــین.همان مذهب پیامبر و صحابه و 
لًَة ِمنَْك وَ « قَْر�ِِهْم َمْ�ِ

َ
ْحَسِن َعِبيِدَك نَِصيباً ِعنَْدَك َوأ

َ
يَْك وَ   اْجَعلِْ� ِمْن أ َ َفًة دلَ

ْ
ِهْم ُزل َخصِّ

َ
أ

از خداوند  ،امیر المؤمنین در اینجا خواسته دیگرى دارد »فَإِنَُّه َال ُ�نَاُل َذلَِك إِالَّ بَِفْضِلَك 
کسانى که  ،خواهد که به فضل وکرم خودش او را از بهترین بندگان خودش قرار دهد مى

به احسان  خواسته جز این ،گردند نزد او قرب خاصى برخوردار مى بسیار به او نزدیکند و در

 «: است که فرمودند جز آخر این دعا شبیه حدیث صحیح پیامبر  ،گردد تو حاصل نمى
َ

 ال
 وَ « :پرسیدند صحابه  ،یابد عملش نجات نمى هیچکس از شما با »هِ لِ مَ عَ م بِ �ُ دُ و أحَ نجُ يَ 

َ
 ال

 «حتى من  :فرمودند ،حتى شما اى رسول خدا »اهللاِ  وَل سُ رَ  يا أنَت 
َّ

 »هِ تِ محَ رَ بِ  اهللاُ  ِ�َ دَ مَّ غَ تَ  أن �َ إال
بنابراین بنده هر چندکه کامل باشد  ،مگر اینکه خداوند با رحمت خودش مرا حفاطت کند

گردیم به قسمت  ح داده شده برمىیدر این زمینه قبال توض ،عملش به جایى برسد تواند با نمى
مقام بندگى که ترین  خصوصى ین وتر نزدیک اول این بنده از دعا یعنى حصول بهترین

عبادت بیشتر به خداوند نزدیک  بنده مسلمان هر چه با ،امیرالمؤمنین از خداوند خواسته است
کند که هر  بیند و بیشتر آرزو مى بیشتر خودش را محتاج مى و ،کند مى یازد بیشتر احساس نشو

مقام و  طبعا نزدیکى فیزیکى مراد نیست نزدیکى ،باشد تر نزدیک چه ممکن است به خداوند
 ،خداوند بیشتر او را دوست داشته باشد ،باشد تر محبوب منزلت مراد است که در نزد خدا

خداوند از مثال ( ،ت معنوى خودش قرا دهد دیگر چه کم داردبیشتر او را مورد لطف و عنایا
که وقتى کسى در این دنیاى اسباب بازى با  )کنم پاك است اما جهت تو ضیح عرض مى

 ؟دهد مى شود چه احساسى به او دست ى دوست مىررئیس جمهور یا پادشاه یا رهبر کشو
فالنى  :خود فالن رهبر بگویدى ندارد اینکه شاز آنطرف نه از طرف خودش که ارز دوستى
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پس وقتى خداوند کسى را دوست خودش  ،ستن است و هر چه دارم در اختیار اودوست م
 بخواند چه عزت و شرف و سعادتى باالتر از این وجود دارد که نتواند بدست آورد.

 خویشاوندى و روبه هیچ کس  )نعوذ باهللا(اما این مطلب باید خاطر نشان کرد که خداوند 
میلیاردها انسانى و جن و فرشته اى که آفریده همه را با قدرت خودش و با  ،واسى ندارد در

خودش آفریده است در نزد او هیچ کس  .]١١٧البقرة: [ ﴾١١٧ُ�ن َ�يَُكوُن ﴿ و تنفیذ امر
برکسى دیگرى برترى ندارد جز به تقوى تنها بنابراین راه دوست شدن با خداوند حصول 

َ�ٓ ﴿ ،از ایمانتقوى است البته پس 
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ ِينَ ٱ ٦٢َ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ َّ� 

 نه و است آنان بر بیمى نه خدا، دوستان که بدان« .]٦٣-٦٢يونس: [ ﴾٦٣َءاَمُنواْ َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن 
فقط یک استثنا وجود دارد  .»کردند مى پروا و اند آورده ایمان که آنان .شوند اندوهگین آنان

یک سرى امتیازاتى ها  آن فرستد به موریت مىأداوند بعضى بندگانش را به براى مکه خ
موران که اصطالحا رسولُ أعصمت در تبلیغ رسالت) ولى حتى این م معجزه ودهد مثل ( مى

ها  آن نیستند بلکهک از لوازم بندگى مستثنى ی شوند چنانکه گذشت هیچ پیامبر نامیده مى

َ�َن لَُ�ۡم ِ�  لََّقدۡ ﴿ تقلید کنندها  آن را ببینند و ازها  آن ایمان و تقوى هستند تاکههاى  نمونه
ِ ٱرَُسوِل  ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  �َّ

ُ
الگو و نمونه خوب و کامل براى شما رسول خدا  .]٢١األحزاب: [ ﴾أ

 لذا رسول خدا  ،است خوردند دیدند نمى حتى دانه خرمایى را اگر در باغى یا جایى مى 
وقتى ام  ،کرد ورم مى شان کردندکه پاهاى مبارك آنقدر عبادت مى ،مبادا صدقه باشد

پرسیدند مگر به این است که خداوند گناهان گذشته و آینده  áالمؤمنین عائشه صدیقه 

َۡغفَِر لََك ﴿ را بخشیده است شما ُ ٱّ�ِ رَ  �َّ خَّ
َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ  :فرمودند .]٢الفتح: [ ﴾َما َ�َقدَّ

 َال أفَ «
َ
 و یا بنابراین امیر المؤمنین على  ،آیا بنده شکر گذار خدا نباشم »وراً كُ شَ  داً بْ �َ  نَ وْ �ُ  أ

دانستند که والیت و قرب خداوند جز با  اینکه سایر صحابه و اهل بیت این امر را بخوبى مى

َال « :شود اما اینکه امیر المؤمنین فرمودند کوشش و زحمت و عبادت حاصل نمىتالش و 
تواند باشد راهش  نمى ماهاى  یعنى اینکه عبادت ما قیمت این خواسته »ُ�نَاُل َذلَِك إِالَّ بَِفْضِلَك 
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مقام و درجه ایمان و باالترین حد بندگى و عبادت جز ترین  همین است فقط از طریق کامل
ترین  لذا صحابه از دقیق ،آنهم نه عبادت از پیش بلکه طبق دستور الهى ،راهى ندارداین هیچ 

بعضى صحابه جایى که از شتر پیاده شدند و  یکردند حت پیروى مى حرکات رسول گرامى 
داشتند  شدند و حتى اگر نیاز هم نمى نیاز بشرى داشتند که مثال وضو بشکنند آنجا پیاده مى

نشستند این کمال اتباع سنت در آن فرهیخته گان  نشسته بودند مى طورى که رسول خدا 

إِن  قُۡل ﴿ یگانه شرط براى حصول تقوا است پس از ایمان زیرا پیروى از رسول خدا  ،بود
َ ٱُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  ُ ٱُ�ۡبِۡبُ�ُم  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ اى « .]٣١آل عمران: [ ﴾َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  �َّ
را  که خداوند شمانواقعا) خدا را دوست دارید پس از من پیروى کنید تا ای( :پیامبر بگو که

ممکن است بتواند دوست ولى  بنابراین محال و نا .»دوست داشته باشد و گناهانتان را بیامرزد
ولى خدا  هتواند مسلمان باشد چه جایى ک خدا باشد بدون آنکه از پیامبر پیروى کند اصال نمى

نُفِسِهۡم َحرَٗجا  فََ� ﴿ شدبا
َ
ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَيۡنَُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدواْ ِ�ٓ أ َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن َح�َّ

ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ �َۡسلِيٗما   ایمان]  حقیقت در[ پروردگارت، به سوگند« .]٦٥النساء: [ ﴾٦٥ّمِمَّ
 حکم آنچه از گاه آن. کنند داور را تو گرفت، در آنان بین که اختالفى در آنکه مگر نیاورند
بینید احیانا  عجیب اینجا است که مى .»نهند گردن کامال و نیابند دلتنگى هیچ خود در کردى

کنند که یک در  کسانى زیر چتر تصوف و عرفان ادعاى ولى بودن وکشف و کرامات مى
قرآن و  ندارد و سراسر اعمالشان خالف اسالم و هتى به رسول اهللا ابصد زندگى شان ش

سرانجام  تصوف و عجیب تر آنکه گاهى زیر همان چتر کسانى مدعى عرفان و ،شریعت است
اند  عمرشان را در جنگ و ستیز با اولیاى صادق الهى گذارنده شوند که مقام والیت الهى مى

! و ما از کشف ،عجبا ،دانند اب مىنفرین بر اولیاى الهى را ذکر و ورد و ثو و چه بسا لعن و
هم اى  العاده کمک سحر و جادو کارهاى فوق کنیم ممکن است با انکار نمىها  آن کرامات!

ممکن است که  عمل کند نا اما اگر یک در صد مخالف سنت و پیامبر  ،سرزندها  آن از
آقایى  .شود مىالبته والیت خدا منظور است والیت شیطان زود حاصل  ،بویى از والیت ببرد

ن پپاکستانى براى تبلیغ اسالم به ژانفرى از پزشکان  اعت چهارمیک ج کرد که با تعریف مى
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تلهاى آنجاهم به ورفتیم مدتى فعالیت کردیم بارى به شهرى وارد شدیم که مسجد نداشت ه
 توانید که در معبد ما خواهیم مى یک کشیک بوذى از ما خواست اگر ما مى ،ماجا ندادند

از معبد به عنوان  کردیم و مى ارباشید سه شب در معبد سپرى کردیم فعالیت خودمان را در باز
من در مدت که شما مهمان ما  :روز چهارم کشیک آمد و گفت ،کردیم ه مىخوابگاه استفاد

 :فاصله گفت بال ،و اکنون تصمیم داریم مسلمان شومایم  را دقیق مطالعه کرده بوده اید شما
این کشش درونى ام  شده که گرویدهام  دیده من از شما خیلى کارهاى فوق العاده فکر نکنید

خواهیم یک تجربه اى به شما  مى ام، من است بخاطر آنکه به شما ثابت کنم که من چکاره
در فاصله  :نشان دهم آنگاه ما را در صحن معبد جمع کرد و به یکى از افراد همراهش گفت

اختیار  بى اشاره کرد طرف بیست مترى بایستد آنگاه باخاموشى چیزى خواند با انگشتش به او
هماهنگ ها  آن شما به :گفتیم ،سه نفر این تجربه را انجام داد دو سه بار با به زمین افتاد دو

چیزى ى با خودش گویا داشت تقى بایستد من رفتم و ایستادم تا واز شما کس :د گفتیکن مى
آنگاه  ،که به طرف من اشاره کرد نفهمیدم چگونه بر زمین افتادمنیند عادى بودم همخوا مى

توانم کامل  کنم و این نقص خودم را بیش شما مى با این همه من احساس نقص مى :گفت
منظور اینکه اینگونه حرکات نشان ولى بودن نیست  ،کنم آنگاه کلمه خواند و مسلمان شد

ى از خود ندارد که بتواند سویچ کند و کرامات صادر کند کرامات به اختیار ولى هیچ اختیار
ممکن از  ،عمل نیست ایمان و کسى نیست و حتى کرامات نشان باالترین درجه والیت و

کنند و  عمل مى افراد ضعیفترى هم کرامات صادر شود اما کسانى مخالف سنت رسول خدا
پس امیر  ،توانند ولى خدا باشند هرگز ممکن نیست مى کنند حاب پیامبر لعن و نفرین مىصبه ا

داد و ضمن ایمان و عمل و پیروى صد  سعى خودش را به خرج مى المؤمنین تمام کوشش و
در  و هم کرد که خداوند او را از بندگان نیکویش بگرداند  دعا در صد سنت رسول اهللا 

اما اینکه آقایى  ،یت و دوستى خداستببرد و این عین وال نزد خودش مقام و منزلت او را باال
 ها میلیون ضریح داشته باشد و مرده و قبر و و نیاز با شرك و توسل مشرکانه و راز بیاید با

را کند باید به  انسان دیگر را هم به شرك و گمراهى بکشاند و ادعاى والیت و دوستى خدا
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 :به گفت این عمل خندید و براى هدایت او از خداوند دعا کرد و
ـــــ ـــــهَ  تَعْيصِ ـــــتَ  اإلل ـــــرُ  وأنْ  حبـــــهُ  تُظْه

 

ــــــــذا  ــــــــالٌ  ه ــــــــاس يف حم ــــــــديعُ  القي  ب
 

تَــــــهُ  صـــــادقاً  حبُّـــــك كـــــان لـــــو  ألطَعْ
 

ــــــــبَّ  ملــــــــن املحــــــــب إنَّ   ــــــــعُ  أحَ طِي  مُ
 

دعاى کمیل خواندن و  ،از نام على شعار درست کردن آسان است ،على گفتن آسان است

بنام على بدعت تراشى  ،دم از محبت على زدن آسان است ،خواندن آسان است غةنهج البال

سیرت على را چاپ کردن  ،و خمس گرفتن آسان است نکرد هبنام على صیغ ،آسان است

 ،مولى على گفتن آسان است ،المعارف چاپ کردن آسان است ةبنام على دائر ،آسان است

ا پیروى از آی اما ،است سالم و خدا حافظى یا على گفتن آسان هر نشستن و برخواستن و با
ه همین قدر آسان بقرار دادن  یعلى همینقدر آسان است؟ آیا على و نبى را سرمشق زندگ

آیا مثل على پیرو رسول اهللا  ؟؟ آیا مثل على یکتا پرست بودن هم همینقدر آسان استاست
 ؟ مثل على فقط به ایمان ثل على دوست خدا شدن هم آسان است؟ مبودن هم آسان است

به  ضریح و مزار نساختن؟ مثل على گنبد و بارگاه و مل و تقوى پناه بردن هم آسان استو ع
پنج وقت نماز خواندن هم آسان ؟ آیا مثل على قبیل چیزها دل نبستن هم آسان استاین 
 ندوستان خدا دوستى کرد ؟ مثل على کامل و ضوء گرفتن هم آسان است؟ مثل على بااست

فرزندان خود گذاشتن هم آسان است؟  را بر نام یاران رسول اهللا ؟ مثل على هم آسان است
 ه و حسدنیه مسلمانان صاف بودن هم آسان است؟ مثل على از هیچ مسلمانى کهم مثل على با

؟ مثل خرافات بدور بودن هم آسان است ؟ مثل على از بدعت وبه دل نداشتن هم آسان است
 مثل على زاهد بودن و با وجود درعلى کلنگ گرفتن و قبر خراب کردن هم آسان است؟ 

؟ مثل على سهم یتیم و بیوه زن و بیچاره را را نپرستیدن هم آسان است زیستن دنیا یادن
اکتفا کردن و از  ؟ مثل على فقط به دین خدا و سنت رسول اهللا نخوردن هم آسان است

ا وسیله حکومت نکردن هم آسان دن هم آسان است؟ مثل على دین رپیش خود دین نتراشی
؟ مثل على در حکومت عدالت کردن هم آسان است؟ مثل على یک لخت بودن و از است

صیغه  ؟ مثل على ناموس مردم را به نام متعه ورویى کار نگرفتن هم آسان است نفاق و دو
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خمس خالى  ماننام دین و زیر مردم را به  یبثل على جتاراج نکردن هم آسان است؟ م
نکردن هم آسان است؟ مثل على فقط زکات را به رسمیت شناختن هم آسان است؟ مثل على 

و به نام عصمت هایى  ؟ مثل على از افسانها غلو و افراط نکردن هم آسان استدر بندگان خد
؟ ن استدشمنان دین جنگیدن هم آساعلیه  على بر لوالیت بیگانه بودن هم آسان است؟ مث

یشان را از دین جدا کردن هم ها دروغ مثل دشمنان حقیقى اهل بیت را شناسایى کردن و
خط سبائیان و گرگان در لباس میش جدا کردن هم  آسان است؟ مثل على خط خود را از

آوردن  بیرون ها کتاب نام و تاریخ و روایات آنان را از ،آسان است؟ با همه مقدس مآب شان
ها  دید که به نام او و فرزندانش چه بود و مى على زنده مى زوهم آسان است؟ کاش امر

عاشقان اهلبیت و خاندان  شد که دوستان و محبان و پیروان و آنگاه معلوم مى ؟شود مى
عصمت کیست و دشمنان واقعى آن پاکان کیست؟ خدایا اگر این سنت تو با  وطهارت 

عادت تو چنین نیست لذا از تو و را زنده کن اما سنت ها  آن دیم کهکر بود حتما دعا مى مى
و صحابه  حقیقت مکتب رسول اهللا  را به حقیقت دین و قرآن و اسالم و با خواهیم که ما مى

 دل با هاز ت یاخدا ،ت فرمایىیا کنى و توفیق پیروى صادقانه عناجانباز و اهلبیت اطهارش آشن
خواهیم که همه دشمنان اسالم و قرآن بویژه  اخالص از تو مى رنج و نده از درد وگقلبى آ

 هدایت نیستند نابود و رسوایشان کنى وبیت را هدایت کنى اگر قابل  دشمنان حقیقى اهل
به تو را  به ذات خودت سوگندتو را  خدایا ،دور گردانى امت محمد  شرشان را از سر

 ،سوگند که دشمنان اهلبیت را رسوا کنىات  به عرش و کرسىتو را  اسماء و صفاتت سوگند
تو را  و دوستى ت کنى و کسانى که شایستگى هدایتیقابل هدایتند هداها  آن کسانى که از

درس عبرتى براى  هایى از قدرت را خودت به ما و جهانیان نشان بده تا ندارند خدایا نمونه
آخر راضى ها  آن خدایا اگر تو ازاند  خدایا اگر صحابه پیامبرت دوستان تو بوده ،دیگران باشد

 ،رسوا و ذلیل بگردان یاراضى هستى و دشمنان آنان را اگر قابل هدایت نیستند خدا و اي بوده
براى هالکت دشمن طلحه  دعاى ابوسعید خدرى خدایا آشکارا به ما نشان بده همچنانکه با

عذابت را در این عصر همچنانکه  ،و زبیر و عثمان و على عذابت را به شکل شترى فرستادى
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أبو ریه زندیق در حین مرگش نشان دادى که یکسر ناله و فریادى زد  به دشمن أبوهریره 
عایشه و حسین و  عثمان و على و حسن و اگر ابوبکر و عمر و ،گفت آخ آخ ابوهریره مى

هاى  صحابى پیامبر را دوست دارى خدایا نمونه و ل راآسایر  خالد و وحفصه و طلحه و زبیر 
بارى تو بسیار است  حلم و برد و یاخدا ،آشکارى از این عذاب را به ما و جهانیان نشان بده

و ها  و مجلسىها  جزائرىها  ى أبوریهها زبان ولى ما بندگان ناتوان تو عاجزیم و تحمل زخم
ن و خاندان پیامبرت رایا(صحابه و اهل بیت) ها  این چون ،را نداریمها  تیجانى ها  عسکرى

خدایا اینگونه افراد به چنان عذاب و مصیبت و بیمارى و سرطانى گرفتار کن که مردم  ،هستند
به تو را  خدایا ،گیرى تانت انتقام مىو دارى براى دوساى  کرده او اعالن جنگ بدانند که تو با

و با خواندن و آمین هر مؤمنى قدرت و عظمت و کبریایى سوگند که این دعا را اجابت فرما 
صبرانى همچون نشان  دوستى را با اولیایت به ما و کمنشانه اى از این  روز قیامت هر بارتا 

تو را  عذاب و نتیجه جنگها  آن ،م که به مجرد مردنریاخدایا ما در این شک و شبیه ند ،بده
 شود اگر در دنیا هم شراره به کنند اما قدرت تو کم نیست و چه مى با خودشان احساس مى

شود اگر در دنیا هم مانند أبوریه در آتش کینه أبوهریره و ابوبکر و عمر و  چه مى ،برسدها  آن
خدایا کسانى  ،خالد و عائشه و حفصه بسوزد عثمان و على و حسن و حسین و طلحه و زبیر و

ت و صحابه و اهل بیت یاولیا دوستان و دانسته و از روى جهالت و نادانى دارند با که نا
 را به صراط مستقیم خودت برگردان وها  آن کنند هر چه زودتر پیامبرت دشمنى مى

یشان را از هر گونه کینه و حسد و بغض و عداوت نسبت به خودت و پیامبرت و ها دل
شنوند و تکرار  خدایا بسیارند کسانى که طوطى وار کلماتى را مى ،دوستانت پاك گردان

ینگونه افراد را هر چه زودتر به نور ایا دل اخداند  آگاه خبرند نا بى کنند اما تقصیر ندارند مى
ى انسى و جنى ها شیطان را از مکر و دسیسهها  آن هدایت و رحمت خودت منور بگردان و

نجات بده و حقیقت دین و حالوت ایمان و حالوت دوستى خود و پیامبر و صحابه و اهل 

اَعءَ �َ َال «: خدایا ما همچنانکه امیر المؤمنین فرمود ،بچشانها  آن بیتش را به جز  »ْمِلُك إِالَّ ادلُّ
آید هدایت است خدایا این تنها وسیله مستضعفین را بکار  نمى ان برمتدعا چیز دیگرى از دس
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سپاس تو را  خدایا ،ه عمل پوشانىتقاضا کند این خواسته ما را جام گرفتیم تا اگر حکمت تو
توانیم و هیچ  خود عنایت فرمودى ورنه ما بسیار عاجز و نا درد دل و مناجات با که به ما توفیق

  .گوئیم سپاس مىتو را  آخر وپناگاهى جز رحمت تو نداریم پس خدایا اول 

َّ بَِمْجِدَك َواْحَفْظِ� بِرمَْحَِتَك وَ   وَُجْد يِل جِبُوِدكَ « لَِهجاً اْجَعْل لَِساِ� بِِذْكرَِك وَ   اْعِطْف يلَعَ
ى خودش به پروردگارش اعتراف دامیر المؤمنین همچنان به فقر و نیاز من »َوقَليِْب حِبُبَِّك ُمتَيَّماً 

خواهد که به  و از او مى د،خواه لطف و کرمش را مى از بارگاه او جود و کند و مى
ه به بزرگوارى خودش با او معامله کند و او را با رحمت خودش حفظ کند و زبانش را هموار

طبیعى است  ،تازه بدارد و قلب او را به محبت خودش شاد و آباد داشته باشد یاد  خودش ترو
 در لطف و رحمت پروردگارشاى  بنده که بنده مؤمن همیشه به این چیزها نیازمند است هیچ

ذکر و محبت پروردگارش  هیچ بنده مؤمنى لذت و کیف زندگى را جز با ،نیاز نیست بى
محروم نگرداند و زبان  ها نعمت از این را نیز خواهیم که ما د پس از خداوند مىتواند بچش نمى

ذکر و محبت خودش شاد و آباد داشته باشد. در این زمینه قبال به اندازه  همیشه باما و قلب 
 ایم. کافى توضیح داده

ِ� َواْغِفْر وَ « قِلِْ� َ�رْثَ
َ
َّ حِبُْسِن إَِجابَِتَك َوأ قََضيَْت ىلَعَ ِعبَاِدَك بِِعبَاَدتَِك  فَإِنََّك   َزلَّيِت ُمنَّ يلَعَ

َِجابَةَ 
ْ

َمْرَ�ُهْم بُِداَعئَِك وََضِمنَْت لَُهُم اإل
َ
بار دیگر  اجابت است و در اینجا سخن از دعا و  »َوأ

امیرالمؤمنین از خداوند فقط اجابت دعایش   ،گناه و لغزش یعنی نفی عصمت تخیلیاعتراف 
 با عجله ،طلبد که نشانه کمال اجابت است می را که حسن اجابت دعاطلبد بل نمی را

لغزش و گنه مرا بیامرز که تو  ا!پروردگار :فرماید خواهد جلو تر می می خواهد بهتر را نمی
را به دعا امر کردي و اجابت را ها  آن خود بندگانت را به بندگی و عبادت امر فرمودي و

شود او را به شدت دوست  پروردگار دوست می ده وقتی باسبحان اهللا بن  خود ضمانت کردي،
لهجه سخن گفتنش با او عوض  ،کند دارد و لذت این دوستی را در قلبش احساس می می
من ناز بردار دیگري ؤحق دارد ناز کند چون م ،کند گویا با پروردگارش ناز می شود و می

با مرده مناجات کند کنار قبر بنشیند و سفره دل باز  تواند مؤمن که نمی  غیر از معبودش ندارد،
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دل کند مؤمن راز  ا این امام و آن امام زاده رازی نبد با آن ضریح وبا این قبر یا آن گ ،کند
 ،تش مشخص استیدلش مشخص است جایش مشخص است جهتش مشخص است کیف

تواند مؤمن با  می کند به چند طریق مؤمن فقط با خدا و معبود و پروردگارش راز دل می 
جایش یا   ،تالوت قرآن کریم با  ،نماز با  ،ذکر با  ،کند با دعاپروردگارش مناجات و درد دل 

 نه قبرستان و مزار و کنار قبر وضریح، ،مسجد است یا هر جاي دیگري که میسر شود
 کند ناجات میکلماتی که بنده م ،بنده به پروردگارش حالت سجده استین حالت تر نزدیک

صحیح با دعاهاي مأثور و ثابت و حقیقتا ثابت است نه مشتی خرافات   ،یا قرآن است یا ذکر
دعا مانند دعاي کمیل که حتی اگر  ،که معلوم نیست توسط چه کسی نوشته شده است

تمام  منهج وي مخالف نباشد در الفاظش از خود امیرالمؤمنین هم نباشد حد اقل با عقیده و
نه یا   ، ده نه یا زهراءدر تمام دعا نه یا رسول اهللا گفته ش ،از غیر اهللا نیستاین دعا نام و نشان 
اسماء و صفات خداست پس  بهفقط توسل  ،و نه یا علی و موال علی ،مهدي و امام زمان

خداوند از بندگانش خواسته که دعا کنند و ضمانت اجابت هم کرده بشرطیکه شروط آن 
به دو نوع تقسیم   توان ابتداء می ) پس دعا راوضیح دادیمشد (چنانکه در مقدمه تفراهم با

یا از پیامبر  دعاهاي مأثور آنست که یا در قرآن کریم آمده باشد و  ،مآثور و غیر مأثور ،کرد
  هم ثابت باشد که مخالف قرآن و  ، اگر دعاهایی از ائمه و دیگري علماءباشدثابت شده

بررسی کنیم و به سندش اهمیت  رابنابراین قبل از اینک هر دعایی سنت نباشد اشکالی ندارد، 
اگر دعایی محتوایش غلط باشد و در آن شرك و بدعت و لعن  ،دهیم محتواي آن مهم است

 اما  ،رد چون یقینا این سند ساختگی استو نفرین باشد حتی اگر سند داشته باشد ارزش ندا
مثل   توان از آن استفاده کرد، می داشته باشداگر محتوایش درست باشد حتی اگر سند هم ن

پس بنابر این انسان مؤمن باید   تواند از خودش بخواند، هر دعاي غیر مأثوري که انسان می
 ان بگذارد، ویخودش را با پروردگارش خودش در م همیشه دست به دعا باشد و هر خواسته

 .در  مقدمه توضیح دادیم)مطمئن باشد که اجابت خواهد شد (
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تِـَك   �يَِلْـَك يَـا رَبِّ َمـَدْدُت يَـِدييَا رَبِّ نََصبُْت وَْجِ� وَ  فَإيَِلَْك « تَِجْب يِل ُداَعيِئ اْسـ فَِبِعزَّ
نِّ وَ وَ   َال َ�ْقَطْع ِمْن فَْضِلَك رََجايِئ َوَ�لِّْغِ� ُمنَاَي وَ  ِ

ْ
ْعـَدايِئ اْكِفِ� رَشَّ اجل

َ
�ِْس ِمْن أ ِ

ْ
�ـَع  يَـا  اإل رَسِ

اَعءَ   .»الرَِّضا اْغِفْر لَِمْن َال َ�ْمِلُك إِالَّ ادلُّ
درخشد و همچون  می د و حالوت ایمان خالصانه در این کلمات همچون نوریلذت توح

تراود و این از ویژگی هاي یکتا  می زند و همچون گالب از آن بوي عطر می غنچه لبخند
رسد  می طرآگین توحید فقط به مشام کسانیپرستان است و این درخشش و زیبایی و نسیم ع

وحد خود مردان و زنان م  از شرك و مظاهر آن بشدت متنفرند، توحید سروکار دارند و که با

ثَرِ ﴿ درخشد همچون نور می هایشان هرهچ اند، نیز چنین
َ
� ٱِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ  ﴾لسُّ

بنابرقول راجح و داغ سیاه شده پیشانی نیست بلکه نوري آثار سجده در اینجا   .]٢٩الفتح: [
به توحید و یکتا پرستی  گربنابر این هر مؤمن و خو ،درخشد است چهره مؤمنان و موحدان می

گردد کما اینکه هر  چهره هاي نورانی موحدان شاد و خرسند می دنورزد و از دی عشق می
یکتا پرستان به  وحدان و خدا پرستان وچهره زیبایی م مشرك و کافر از دیدن نور توحید و

 آمدند آید لذا کافران از دیدن پیامبر و صحابه جانباز و یکتا پرستش به خشم می خشم می

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ اَر دٞ ﴿ خداوند وسیلهتا اینکه  .]٢٩الفتح: [ ﴾ۡلُكفَّ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ  ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
َما ﴿ نجسندها  آن م آورد زیرا کهشکافران را به خ .]٢٩الفتح: [  ﴾َ�َٞس  لُۡمۡ�ُِ�ونَ ٱإِ�َّ

حد قرار دارد و محال است که ومو هر نجس و پلید در نقطه مقابل توحید و  .]٢٨التوبة:[
بد نیست یک نکته علمی   مشرك و نجس که خداوند او را پلید گفته از موحد خوشش بیاید،

 اند از علماء مفسران از همین آیه استنباط کرده عرض برسانم که بسیارخدمت شما به را نیز 

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ اَر  و چه با ا خود محمد رسول اهللا بکه هر کس چه  .]٢٩الفتح: [ ﴾ۡلُكفَّ

ِينَ ٱوَ ﴿ بد ببرد و از شنیدن ها  آن که صحابه و یاران حضرت هستند دشمنی کند و از ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
کلمات زیبا و عرض این بودکه امیر المؤمنین در این  ،آنان به خشم آید کافر استنام و یاد 

کند  قط به سوي او دراز میآورد و دستش را ف می ه پروردگارش رويبدارد که فقط  می بیان
کنند باید  ا دراز میجو دستشان به ک ندآور ه کجا روي میدان و پیروان علی امروز بیاما مر
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م ترس :اعانه بر گردند و خود بگویندودند شجبنند و اگر چون علی نیبب خودشان بیندیشند و
  . ستروي به ترکستان ا می کین راهی که تو -ینرسی به کعبه اعراب

و این هم مذهی و عقیده و دین علی شما خود تشخیص دهید که  حاال این راه علی 
روي و دستش را به سوي  اینکه انسان فقط به خدا  ،سالم ناب و شریعت محمدي کدام استا

ها روي آورد و دستش را به ابا  و مزارها و ضریح ها بارگاه خدا دراز کند یا اینکه به گنبدها و
آیا کسی هست که با منطق و عقل و  ،بنی هاشم و علی و ائمه بقیع دراز کند رملفضل و قا

شم و علی و ائمه بقیع ربنی هاماز آقایان بپرسد که ابالفضل و ق قرآن و سروکار داشته باشد و
اگر پیرو و مقلد  ؟کردند دست به کجا دراز می مشکل و مصیبت به کجا روي آوردند هنگام

 آوردم اي رد فقط بسوي تو رو »يَا رَبِّ نََصبُْت وَْجِ�  فَإيَِلَْك « :گوید علی هستید که علی می

اگر   را دراز کردم اي پروردگارم، بسوي تو دستم و »َو�يَِلَْك يَا رَبِّ َمَدْدُت يَِدي« ،پروردگارم
به لسان عربی مبین است که  ،دانیم چیز دیگري است ما نمیه کاست  این کلمات به عربی

از پیش  وایم  معنایش مشخص است شما ترجمه هم کرده اید ترجمه خود شما راهم گذاشته
از  ؟ی کیستحاال بیایید لطف کنید و راست بگوئید که پیرو علایم  خودمان ترجمه نکرده

کسانی که برخالف علی روي به  ؟کنند علی چه کسانی پیروي می مکتب اهل بیت و موال
آورند و دست به سوي کسانی دراز  سوي قبر وگنبد و ضریح و امام و امام زاده مرده می

کنند که حتی براي خودشان نفع و نقصانی را مالک نیستند در حیاتشان مالک نبودند حاال  می
اسالم ناب هستند یا کسانی که  مذهب مولی علی و پیروي مکتب اهل بیت وها  نای که هیچ

َ�ۡعُبُد �يَّاَك  إِيَّاكَ ﴿ کنند دست به سوي خدا دراز می آورند و فقط به خدا روي می یمانند عل
مان داخل  يها دل خواهیم نور هدایت را در خدایا هدایت از تو می .]٥الفاحتة: [ ﴾٥�َۡسَتعُِ� 

 بگردان و پرده هاي ظلمت و ضاللت را از جلو بصارت و بصیرت ما بردار خدایا زنگار
نور معرفتت صیقل بفرما و نور هدایت کتاب شفابخشت را بر تمام زوایاي  مان را با يها دل

 ي ظلمانی مان بتابان. آمــــین.ها قلب تیره و تار
تَِك « ِنِّ وَ   ُمنَاَي َوَال َ�ْقَطْع ِمْن فَْضِلَك رََجايِئ  اْستَِجْب يِل ُداَعيِئ َوَ�لِّْغِ�  فَِبِعزَّ

ْ
اْكِفِ� رَشَّ اجل
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ْعَدايِئ 
َ
�ِْس ِمْن أ ِ

ْ
اَعءَ  يَا  َواإل �َع الرَِّضا اْغِفْر لَِمْن َال َ�ْمِلُك إِالَّ ادلُّ  .»رَسِ

آالیش است زیرا تنها با محور تماس دارد  بی اف و پاك وصادقانه که صاین است عرفان 
اعمال نیک مطابق با اش  ایمان و تنهاش  ریشه  ،استها  و پاکی ها خوبی سرچشمه تمامکه 

اش بهشت برین و خوشنودي  میوه است و برگش کارهاي خیر شاخ و قرآن و سنت و
عرفانی که عارفش  ،عرفانی که از شرك و بدعت و خرافات بدور است .کریم است رب

حل  عرفانی که عارفش ،گرداند شاد و مطمئن می لش رادبا ذکر معبود  کند و قرآن ورد می
اعم از مرده و   ،ناتوان خواهد نه از بندگان عاجز و یکتا و یگانه می دهر مشکلش را از معبو

عارفی که   امام و پیامبر و جن و فرشته که همگان محتاج بارگاه ایزد متعالند، ولی و  ،زنده
عارفی که خواستن از خدا را کمال   ،نددا کردن از غیر خدا را شرك می خواستن و طلب

دهد و از او  او سوگند می و عارفی که معبودش را به ذات و صفات  ،داند افتخار میعزت و 
خواهد که  د که دعایش را اجابت کند، و او را به آرزوهایش برساند و از او میهخوا می

چنین   ت کند،و انس حفاظمه دشمنانش اعم از جن او را و از شر ه  امیدش را قطع نگرداند،
عارفی را از این مقام و منزلت بندگی و کمال بندگی بلند کردن و به جاي معبود نشاندن و او 

عارفی که  ،حاجت روا و غیب دان معرفی کردن چقدر ستم بزرگی است را مشکل کشا و

اَعءَ اْغِفْر لَِمْن َال َ�مْ « :کند نالد به بارگاه کبریاي معبودش عرض می عاجزانه می  »ِلُك إِالَّ ادلُّ
اي  بنده از چنین که جز دعا چیزي در اختیار ندارد ببخش وبیامرز، رااي  بنده اي معبود من

  این بنده عارف، وايبه تق ،ظلم است و میزان اعمال ساختن چقدر خیانت و النار و  اجلنةقسیم 

به مقام واالي آن صحابی  ،چقدر توهین است  ،به عرفان و علم و معنویت ،چقدر توهین است
ادبی  بی چقدر جسارت و گستاخی و  و آن چراغ فروزان خاندان نبوت، بزرگوار پیامبر 
مالک بهشت و  راد جز دعا مالک هیچ چیز نیست او کن که عرض میاي  بنده است که بیائیم

 چقدر بدبخت و  سالماه و قرآناه،ا امالک روز قیامت قرار دهیم و ،دوزخ قرار دهیم
که قدرت و صفات آن ذات با عظمت پروردگار ذات یکتا و یگانه پروردگار را  ایم، چاره بی

ْ  َوَما﴿ اقعا که بجا فرموده وخوب شناختهبه بندگان عاجزش نسبت دهیم و َ ٱقََدُروا َحقَّ  �َّ
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 ِ شناختن نشناختند خدا را حق   تعظیم نکردند خدا را حق تعظیم کردن، .]٩١األنعام: [ ﴾ۦٓ قَۡدرِه
و خنده دارتر و درد ناکتر اینکه بیائیم براي این خیانتها و   و نپرستیدند خدا را حق پرستیدن،

دست به تحریف قرآن بزنیم و زیر نام  نسبت به مقام شامخ و واالي اهل بیت پیامبر ها  ستم
ناتوان  و این بندگان عاجز کنیم از آیات قرآن ثابت کنیم که ي تفسیر قرآن با آیات قرآن باز

إيابُ «ر بسیاري از کارهاي خدا شریکند اما در عین حال بسیار گرامی و باشخصیت گویا د

ُ م وحِ يكُ لَ اخلَلقِ إ کند این حدیث! عینا عکس آیه  به چه آب و تابی هم بیان می »ميكُ لَ م عَ ساهبُ

ٓ إِيَاَ�ُهۡم  إِنَّ ﴿ کریمه است آیه  ]٢٦-٢٥الغاشية: [ ﴾٢٦ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم  ٢٥إَِ�َۡنا
حدیث  .آنگاه بازگشت خلق به سوي ماست و سپس حسابشان نیز برماست :فرماید می
! چه اسالم آنگاه حساب آنان نیز برائمه است! به به فرماید: بازگشت خلق به سوي ائمه و می

مقابل قرآن که اهل فتوي نیستیم تا حکم صادر کنیم که این نوع روایت که در نقطه  ما  نابی،
ها و غلو و  این را هر مسلمانی که در چنگ چنین روایت  آید، می گیرند چه پدید قرار می

چون  ،تواند بیندیشد و بین قرآن و اینگونه روایات یکی را انتخاب کند می ها قرار دارد افراط
گر کسی ا  ،اشد و هم به روایات متضاد باقرآننا ممکن است هم انسان به قرآن ایمان داشته ب

 .داند خدا می را حساب آنان را بسوي خدا و ها انسان ا باور داشته باشد قرآن بازگشترقرآن 
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