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در خانواده اى دین دار و تقواپیشھ ، در ) ھجرى قمرى ( 1334آیت هللا العظمى محمد تقى بھجت فومنى در اواخر سال 

ماه از عمرش نگذشتھ بود كھ مادرش را از دست  19ھنوز . ن ، چشم بھ جھان گشودشھر مذھبى فومن واقع در استان گیال
 .داد و از اوان كودكى طعم تلخ یتیمى را چشید
درباره نام آیت هللا بھجت خاطره اى شیرین از یكى از نزدیكان آقا نقل شده است كھ ذكر آن در این جا جالب مى نماید، و آن 

سالگى بر اثر بیمارى وبا در بستر بیمارى مى افتد و حالش 16- 17در سن  پدر آیت هللا بھجت: این كھ  بد مى شود بھ گونھ   
در آن حال ناگھان صدایى شنیدم كھ گفت: اى كھ امید زنده ماندن او از بین مى رود وى مى گفت   : 

 ((. با ایشان كارى نداشتھ باشید، زیرا ایشان پدر محمد تقى است))
ت خوابش مى برد و مادرش كھ در بالین او نشستھ بود گمان مى كند وى از دنیا رفتھ ، اما بعد از مدتى تا اینكھ با آن حال



 .پدر آقاى بھجت بیدار مى شود و حالش رو بھ بھبودى مى رود و باالخره كامال شفا مى یابد
و گفتھ شده بود كامال از یاد مى چند سال پس از این ماجرا تصمیم بھ ازدواج مى گیرد و سخنى را كھ در حال بیمارى بھ ا

 .برد
بعد از ازدواج نام اولین فرزند خود را بھ نام پدرش مھدى مى گذارد، فرزند دومى دختر بوده ، وقتى فرزند سومى را خدا 
بھ او مى دھد، اسمش را محمد حسین مى گذارد، و ھنگامى كھ خداوند چھارمین فرزند را بھ او عنایت مى كند بھ یاد آن 

كھ در دوران بیمارى اش شنیده بود مى افتد، و وى را محمد تقى نام مى نھد، ولى وى در كودكى در حوض آب مى  سخن
افتد و از دنیا مى رود، تا اینكھ سرانجام پنجمین فرزند را دوباره محمد تقى نام مى گذارد و بدینسان نام آیت هللا بھجت 

محمد تقى ثانى نوشتھ استمشخص مى گردد، و پدر در زیر عكس كودكى ایشان   . 
كربالیى محمود بھجت ، پدر آیت هللا بھجت از مردان مورد اعتماد شھر فومن بود و در ضمن اشتغال بھ كسب و كار، بھ 

وى اھل ادب و از ذوق سرشارى . رتق و فتق امور مردم مى پرداخت و اسناد مھم و قبالھ ھا بھ گواھى ایشان مى رسید
شعر مى ) علیھ السالم (بھ ویژه حضرت اباعبدهللا الحسین ) علیھم السالم (قانھ در مراثى اھل بیت برخوردار بوده و مشتا

 . سرود، مرثیھ ھاى جان گدازى كھ اكنون پس از نیم قرن ھنوز زبان زد مداحان آن سامان است
)بارى ، آیت هللا بھجت در كودكى تحت تربیت پدرى چنین كھ دل سوختھ اھل بیت  علیھ (بھ ویژه سید الشھداء ) م علیھم السال

از ھمان كودكى از بازى ھاى كودكانھ . بود، و نیز با شركت در مجالس حسینى و بھره مندى از انوار آن بار آمد) السالم 
پرھیز مى كرد و آثار نبوغ و انوار ایمان در چھره اش نمایان و عشق فوق العاده بھ كسب علم و دانش در رفتارش جلوه 
 .گر

ین كھ تحصیالت ابتدایى را در مكتب خانھ فومن بھ پایان برد، و پس از آن در ھمان شھر بھ تحصیل علوم دینى پرداختتا ا  
. 
بھ ھر حال ، روح كمال جو و جان تشنھ او تاب نیاورد و پس از طى دوران مقدماتى تحصیالت دینى در شھر فومن ، بھ 

ل از عمر شریفش مى گذشت بھ عراق مشرف شد و در كربالى معلى سا 14ھنگامى كھ تقریبا ) ھجرى قمرى ( 1348سال 
 .اقامت گزید
بیش از یك سال از اقامتم در كربال گذشتھ )) :بنا بھ گفتھ یكى از شاگردان نزدیك ایشان ، معظم لھ خود بھ مناسبتى فرمودند
 ((. بود كھ مكلف شدم

از اوان كودكى و نوجوانى تحت نظر جھان بین خود  آرى ، دست تربیت حضرت رب سبحانھ ھمواره بندگان شایستھ را
گرفتھ و فیوضاتش را شامل حال آنان گردانیده و پیوستھ مى پاید، تا در بزرگى ، مشعل راھبرى راھپویان طریق الى هللا را 
 .بھ دستشان بسپارد

استفاده ) علیھ السالم (ھداء بدین سان ، آیت هللا بھجت حدود چھار سال در كربالى معلى مى ماند و از فیوضات سیدالش
مى پردازد و طى این مدت بخش معظمى از كتاب ھاى فقھ و اصول را در محضر استادان بزرگ   نموده و بھ تھذیب نفس 

 .آن دیار مطھر مى خواند
براى ادامھ تحصیل بھ نجف اشرف مشرف مى گردد و قسمت ھاى پایانى سطح را در ) ھجرى قمرى ( 1352در سال 

ات عظام از جملھ مرحوم آیت هللا آقا شیخ مرتضى طالقانى ، حاج سید محمد ھادى میالنى و آقا سید ابوالقاسم محضر آی
بھ پایان مى رساند) رحمھ هللا (خویى  . 

با این ھمھ ، ھمت او تنھا مصروف علوم دینى نبوده ، بلكھ عشق بھ كماالت واالى انسانى ھماره جان ناآرام او را بھ 
الھى و اولیاء برجستھ وا مى داشتھ است جستجوى مردان  . 

در سال ھاى متمادى كھ در درس: یكى از شاگردان آیت هللا بھجت مى گوید ایشان شركت مى جویم ھرگز نشنیده ام كھ جز   
 از جملھ سخنانى كھ از زبان مباركش درباره خود فرمود، این است كھ در. در موارد نادر درباره خود مطلبى فرموده باشد

فرمود) رحمھ هللا (ضمن سخنى بھ مناسبت تجلیل از مقام معنوى استاد خود حضرت آیت هللا نائینى  : 
((. من در ایام نوجوانى در نماز جماعت ایشان شركت مى نمودم ، و از حاالت ایشان چیزھایى را درك مى كردم))

(1) 
 در محضر استادان

آقا سید ابوالحسن اصفھانى : آیت هللا بھجت پس از اتمام دوره سطح ، و درك محضر استادان بزرگى چون آیات عظام 
آقا ضیاء عراقى ) رحمھ هللا ( ( شیخ  ، بھ حوزه گرانقدر و پر محتواى آیت حق حاج)رحمھ هللا (و میرزاى نائینى ) رحمھ هللا 

معروف بھ كمپانى وارد شد و در محضر آن عالمھ كبیر بھ تكمیل نظریات فقھى ) رحمھ هللا (محمد حسین غروى اصفھانى 
و اصولى خویش پرداخت ، و بھ یارى استعداد درخشان و تاءییدات الھى از تفكرات عمیق و ظریف و دقیق مرحوم عالمھ 



و ھمراه با تیزبینى بوده ، بھره ھا برد كمپانى ، كھ داراى فكرى سریع و جوال و متحرك . 
در فقھ بیشتر از مرحوم آقا شیخ محمد )) :آیت هللا محمد تقى مصباح درباره استفاده آیت هللا بھجت از استادان خود مى گوید

ده ، استفاده كر -كھ شاگرد مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى و از استادان بسیار برجستھ نجف اشرف بود  - كاظم شیرازى 
و در اصول از مرحوم آقاى نائینى و سپس بیشتر از مرحوم آقا شیخ محمد حسین كمپانى اصفھانى فایده برده بودند، ھم مدت 
 (2)((.استفاده شان از مرحوم اصفھانى بیشتر بود و ھم استفاده ھاى جنبى دیگر
 سیر و سلوك و عرفان
آیت هللا بھجت ، در ضمن تحصیل و پیش از دوران بلوغ ، بھ تھذیب نفس و استكمال معنوى ھمت گمارده ، و در كربال در 
تفحص استاد و مربى اخالق برآمده و بھ وجود آقاى قاضى كھ در نجف بود پى مى برد و پس از مشرف شدن بھ نجف 

استفاده ھاى اخالقى مى نماید) كمپانى (اد برجستھ خویش حضرت حاج شیخ محمد حسین اصفھانى اشرف از است . 
 :آیت هللا مصباح حفظھ هللا در این باره مى گوید
پیدا بود كھ از نظر رفتار ھم خیلى تحت تاءثیر مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفھانى بودند، چون گاھى مطالبى را از ))

پیدا بود كھ این استاد در . ص نقل مى كردند و بعد نمونھ ھایش را ما در رفتار خود ایشان مى دیدیم ایشان با اعجابى خا
 ((. شكل گرفتن شخصیت معنوى ایشان تاءثیر بسزایى داشتھ است

ك ھم چنین در درس ھاى اخالقى آقا سید عبدالغفار در نجف اشرف شركت برجستھ و از آن استفاده مى نمود، تا اینكھ در سل
 -شاگردان آیت حق ، عالم ربانى ، عارف نامى ، نادره روزگار، مربى نفوس مستعده ، حضرت آیت هللا سید على قاضى 

سالگى بھ محضر پر فیض  18در آمده و در صدد كسب معرف از ایشان بر مى آید، و در سن  -رضوان هللا تعالى علیھ 
بار مى یابد، و مورد مالطفت و عنایات ویژه آن استاد ) هللا رحمھ (عارف كامل حضرت آیت هللا سید على آقاى قاضى 

 .معظم قرار مى گیرد و در عنفوان جوانى چندان مراحل عرفان را سپرى مى كند كھ غبطھ دیگران را بر مى انگیزد
 :آیت هللا مصباح حفظھ هللا مى فرماید
(( و معنوى بھره برده و سال ھا شاگردى ایشان را  ایشان از مرحوم حاج میرزا على آقاى قاضى مستقیما در جھت اخالقى

آیت هللا قاضى از كسانى بودند كھ ممحض در تربیت افراد از جھات معنوى و عرفانى بودند، مرحوم عالمھ . كرده بودند
 و مرحوم آیت هللا آقا شیخ محمد تقى آملى و مرحوم آیت هللا آقا شیخ على محمد بروجردى و عده) قدس سره (طباطبایى 

آیت هللا بھجت از . زیادى از بزرگان و حتى مراجع در جنبھ ھاى اخالقى و عرفانى از وجود آقاى قاضى بھره برده بودند
 ..... اشخاص دیگرى نیز گھگاه نكاتى نقل مى كردند مثل مرحوم آیت هللا آقا شیخ مرتضى طالقانى و دیگران

بر آمده بود كھ ببیند چھ كسانى سحر ماه مبارك رمضان در  شخصى در آن زمان در صدد: خود آقاى بھجت نقل مى كردند
علیھ السالم (حرم حضرت امیر  در قنوت نماز وترشان دعاى ابوحمزه ثمالى مى خوانند، آن طور كھ خاطرم ھست اگر  (

ده بود و بیش انجام بدھند شمر) علیھ السالم (اشتباه نكنم كسانى را كھ مقید بودند این عمل را ھر شب در حرم حضرت امیر 
 .از ھفتاد نفر شده بودند

متاءسفانھ در عصر ما كمتر این . بھ ھر حال ، بزرگانى كھ تقید بھ جھات عبادى و معنوى داشتند در آن عصرھا زیاد بودند
ى البتھ علم غیب نداریم ، شاید آن كسانى كھ پیش تر در حرم ھا این عبادت ھا را انجام م. نمونھ ھا را مشاھده مى كنیم 

دادند حاال در خانھ ھایشان انجام مى دھند، ولى مى شود اطمینان پیدا كرد كھ تقید بھ اعمال عبادى و معنوى سیر نزولى 
 ((. داشتھ و این بسیار جاى تاءسف است

جریان فوق را بھ صورت ذیل از حضرت آیت هللا ) حجت االسالم و المسلمین آقاى تھرانى (یكى دیگر از شاگردان آقا 
براى نگارنده نوشتھ است بھجت  : 

در قنوت نماز وترشان دعاى ) علیھ السالم (شخصى در آن زمان شنیده بود كھ در گذشتھ ھفتاد نفر در حرم حضرت امیر 
ابوحمزه ثمالى را مى خواندند، آن شخص تصمیم گرفتھ بود ببیند در زمان خودش چند نفر این كار را انجام مى دھند، رفتھ 

آن طور كھ بنده (ه و دیده بود تعداد افراد نسبت بھ زمان سابق تقلیل پیدا كرده و مجموعا پنجاه نفر بود و شمارش كرد
دعاى ابوحمزه را در دعاى نماز وتر ) اعم از نزدیك ضریح مطھر، و رواق ھاى اطراف (در حرم ) تھرانى بھ یاد دارم 

 (3).خود قرائت مى كنند
 فلسفھ
 (4). آیت هللا بھجت ، اشارات ابن سینا و اسفار مالصدرا را نزد مرحوم آیت هللا سید حسین باكوبھ اى فراگرفتھ است
 ھجرت بھ قم

بھ ایران مراجعت كرده و ) ھجرى شمسى ( 1325مطابق با ) ھجرى قمرى ( 1363ایشان پس از تكمیل دروس ، در سال 



چند ماھى در موطن خود فومن اقامت گزید و بعدا در حالى كھ آماده بازگشت بھ حوزه علمیھ نجف اشرف بود، قصد زیارت 
اطالع یافتن از وضعیت حوزه قم را كرد، ولى در طول چند ماھى كھ در و ) علیھماالسالم (حرم مطھر حضرت معصومھ 

قم توقف كرده بود، خبر رحلت استادان بزرگ نجف ، یكى پس از دیگرى شنیده مى شد، لذا ایشان تصمیم گرفت كھ در 
 .شھر مقدس قم اقامت كند

چند ماھى از . شاگردان آن فقید سعید درخشیددر قم از محضر آیت هللا العظمى حجت كوه كمره اى استفاده كرده و در بین 
اقامت حضرت آیت هللا العظمى بروجردى در قم نگذشتھ بود كھ آیت هللا بھجت وارد قم شد، و ھم چون حضرات آیات عظام 

بھ درس فقید سعید مرحوم بروجردى حاضر شد... امام خمینى ، گلپایگانى و . 
در قم درس ) قدس سره ( بھجت از ھمان زمانى كھ مرحوم آیت هللا بروجردى آیت هللا: آیت هللا مصباح در این باره مى گوید

 .شروع كرده بودند از شاگردان برجستھ و از مستشكلین معروف و مبرز درس ایشان بودند
معموال استادانى كھ درس خارج مى گویند، در میان شاگردانشان یكى دو سھ نفر ھستند كھ ضمن اینكھ بیش از ھمھ مطالب 

ا ضبط مى كنند احیانا اشكاالتى بھ نظرشان مى رسد كھ مطرح و پیگیرى مى كنند تا مسایل كامال حل شود، اینان از ر
دیگران دقیق ترند، و اشكاالتشان علمى تر و نیاز بھ غور و بررسى بیشترى دارد، و ایشان در آن زمان چنین موقعیتى را 
((.در درس مرحوم آیت هللا بروجردى داشتند

(5) 
 تدریس و مكتب دارى
آیت هللا بھجت در ھمان ایام كھ در درس آیات عظام اصفھانى ، كمپانى و شیرازى حضور مى یافت ، ضمن تھذیب نفس و 

پس از ھجرت بھ قم نیز پیوستھ این . در نجف اشرف تدریس مى كردتعلم ، بھ تعلیم ھم مى پرداخت و سطوح عالیھ را 
خارج توسط ایشان نیز در مجموع مى توان گفت كھ ایشان بیش از چھل سال   در رابطھ با تدریس . روال را ادامھ مى دادند

ده است و فضالى است كھ بھ تدریس خارج فقھ و اصول اشتغال دارند و بھ واسطھ شھرت گریزى غالبا در منزل تدریس كر
 (6).گران قدرى سالیان دراز از محضر پر فیض ایشان بھره برده اند

فضایل و كرامات: فصل اول   
 ھمھ چیز در والیت است

اصل توحید، اصل نبوت و تصدیق رسالت و تمام (شد، دیگر جلوترھا ھمھ چیز در ھمین كلمھ والیت است ؛ اگر والیت با
گفت. ھست   داخلش ) این مھمات   (7)((. چون كھ صد آمد، نود ھم پیش ماست)) : 

 اساس دین
بھ زمین مكھ خطاب شد: فرماید مى) علیھ السالم (امام صادق  : (( مقصود كربالست(ما محلى پیدا كردیم ! آرام بگیر  .)(8) 

)) . صحبت والیت ، ھمان صحبت اسالم و ایمان و اصل اساس دین است ش ماستچون كھ صد آمد، نود ھم پی ھركس  ((. 
ھركس معتقد بھ كربالست معتقد بھ مكھ است و العكس. معتقد بھ والیت است ، معتقد بھ نبوت ھم مى باشد و العكس   .(9) 

 عدم انفكاك قرآن و عترت
رند، عترت را ھم ندارند و كسانى كھ عترت را ندارند، قرآن را ھم ندارندكسانى كھ قرآن را ندا .(10) 

 قرآن و عترت ھمراه ھمیشگى
یك روزى در ھواى سرد فقیرى دنبال . دندآیت هللا شربیانى از علماى بزرگ بو: حضرت آیت هللا بھجت یك وقت فرمودند

اگر كمك نكنى ، مى میرم ، ولى آقا توجھى بھ ایشان نمى كند و او تا : ایشان راه مى افتد و تقاضاى كمك مى كند و مى گوید
كم پشت در منزل آیت هللا مى آید و آقا بدون توجھ وارد خانھ مى شود و در را مى بندد و فقیر پشت در اصرار مى كند كم

آقا دستور مى . صبح كھ بیرون مى آیند مى بینند مرده است . چون آقا توجھ نمى كند اھل بیت آقا ھم چیزى نمى گویند. كنید
وقتى لباسش را بیرون مى آورند، مى بینند یك كیسھ لیره ھمراھش بوده است. دھد بروند غسل بدھند  . 

عترت ھمراھمان ھست ، ولى مى گوییم آقا چیزى بگو كھ حالم  ما قرآن و: آیت هللا بھجت در ذیل این حكایت مى فرمود
 (11)! خوب بشود، دارم مى میرم
 !ما مردان خدا را نمى شناسیم ، چھ رسد بھ انبیا و اوصیا

صبرت على عذابك فكیف اءصبر على فراقك ط از آتش ؛ ترس مقربان از سقوط است نھ فق گیرم كھ بر عذابت صبر كردم ، چگونھ بر )) :
((!جدایى ات صبر كنم ؟

(12) 
سلمان و مقداد و ابوذر، در چھ . ا ھنوز بھ مقام آن ھا نرسیده ایم م. این ھا براى كسانى است كھ خیلى خیلى از ما باالترند

چطور مى خواھیم انبیا و اوصیا را بشناسیم ؟. اما این ھا را نشناختھ ایم ! مقامى بوده اند؟ !(13) 
ت ھمھ چیز را فداى خود بكندبشر حاضر اس ! 



باید این را بفھمیم كھ بشر حاضر است ھمھ چیز را فداى خودش كند و استثنایى ھم در ) علیھ السالم (از قضیھ سید الشھدا 
 (14). كار نیست

، راه سعادت)ھم السالم علی(اھل بیت   
 :نقل مى كند (15)یكى از شاگردان حضرت استاد

بھ عنوان طعن و طنز مى گفتند) دام عزه (گاھى حضرت آقاى بھجت  : 
(( تكاملمان كھ نھ خدا گفتھ باشد نھ پیغمبر و نھ امامماھا دنبال یك چیزى مى گردیم براى ! بلھ   . 

در . اما دنبال یك ھمچنین چیزى مى گردیم و خیال مى كنیم راه سعادت یك چیزى است كھ نھ خدا گفتھ نھ پیغمبر نھ امام 
ست كھ چیزى صورتى كھ قاعدتا آنچھ آن ھا بیشتر گفتھ اند و بیشتر تاءكید كرده اند آن موجب سعادت ماست چطور ممكن ا

تاءثیر در سعادت انسان داشتھ باشد و آن ھا از آن غفلت كرده باشند و نگفتھ باشند و واگذار كرده باشند بھ اینكھ یك پیرى ، 
 !مرشدى ، قطبى بیاید بیان كند؟ آیا ممكن است ھمچنین چیزى ؟

ھم بوده یك چیزھایى است كھ در كتاب و و یا ممكن است چیزھایى را كھ تاءكید كرده اند چندان اھمیتى نداشتھ و آنچھ م
اینھا معقول نیست! سنت خیلى كم درباره اش گفتگو شده باشد؟  .(16) 

علیھ السالم(لزوم اطاعت محض از امام   ) 
م ، روایات ، ادعیھ ، در اختیار ما گذاشتھ اند، بھ گونھ اى كھ اگر كسى بخواھد، امامى را این ھمھ ودایع ، كتب ، مخازن عل

نھ این كھ خود در  - . حاضر بیابد و یا صدایش را از نوار گوش دھد، و یا در خدمتشان باشد تا مطالب آنان را استماع كند
ز در دسترس ما است ، ولى حالمان مانند حال كسانى ھمھ چی. بھتر از این ھا را پیدا نمى كند -! محضر آنان صحبت كند

اگر ائمھ اطھار ! است كھ ھیچ ندارند، نھ بھ قرآن قائل اند نھ بھ عترت و نھ روایات آنان را قبول دارند ( ) علیھم السالم 
 ! حاضر بودند، باز باید بھ ھمین روایاتشان عمل كنیم

مجبور نبودیم از آنان پیروى كنیم و بھ حرف ھایشان گوش كنیم ، البد عذرمان ، این است كھ در صورت حضور آنان ھم 
 (17)! چنان كھ در طول تاریخ امتحان داده ایم كھ در زمان حضورشان ، قدردان آنان نبوده ایم

ه بودن امامحدیث ثقلین ، دلیل زند  
انما ولیكم هللا و رسولھ و الذین آمنواو  (18) اءلیوم اءكملت لكم دینكم : حقیقت اسالم ، در ایمان است ، بھ دلیل آیھ

 .و امثال این ھا (19)
بنده ندیده ام كھ كسى این گونھ . وصایت تكوینا بقاى نبوت است . انسان عاقل ، متوجھ مى شود كھ نبى ، وصى مى خواھد

در این زمان ، از ابتداى ) شریف عجل هللا تعالى فرجھ ال(بگوید، ولى حقیقت مطلب ھمین است كھ دلیل بر وجود بقیھ هللا 
 : غیبت صغرى تاكنون ، ھمان روایت ثقلین است با ضمیمھ اى كھ در آن است

ساءلت ربىاین روایت ، با ضمیمھ  (20) ساءلت ربى اءن یجمع بینھما و اءن ال یفرق بینھما فاستجاب لى...انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى  دلیل  ... 
بر این است كھ در ھر جا و ھر زمانى كھ قرآن ھست و ماءمور بھ ، بھ طورى كھ مرجع است ، حاال یا صورتا یا واقعا یا 

م باید باشد، یعنى ، بقاء خود صاحب قرآن كھ بعضا یا تماما، ھرجا كھ قرآن باشد، شارح قرآن ھم باید باشد، وصى پیغمبر ھ
ھر زمان كھ اسالم و قرآن ھست ، در ھمان زمان قائم ، و ولى و عالم بھ . خودش باید باشد (21) انما یعرف القرآن من خوطب بھ

ارح قرآن كھ خود خدا معین كرده است ، باید باشداسالم و ش  !نمى شود قرآن باشد ولى شارح قرآن نباشد !ال یفرق بینھما .
لذا در خود روایات اھل تسنن ، الى ماشاءهللا ، مواردى را مالحظھ مى كنید كھ در مورد آیھ شریفھ قرآن یا در مورد 

، آن ھا را توضیح و تبیین كرده )علیھ السالم (حضرت امیر  احكامى كھ آنان صادر كرده اند، حضرات معصوم خصوصا
 : اند، بھ طورى كھ اھل سنت نقل كرده اند كھ عمر در ھفتاد موضع گفتھ است
لو على لھلك عمر

از دنیا رفت ، برادر ابوبكر آمد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (مقدس رسول هللا یا مثال زمانى كھ وجود  (22)
؛ محمد ال یموت  : گفت (( نمى میرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیامبر اكرم  صلى هللا علیھ و (ابوبكر براى اثبات مرگ پیامبر  ((
در  ((ان ))استدالل كرد، و حال این كھ این نكتھ را نفھمیده كھ  (23) قابكمافان مات اءو قتل انقلبتم على اعبھ این آیھ شریفھ  ( آلھ و سلم
بھ این آیھ شریفھ  شرطیھ است و بھ این معنا نیست كھ پیامبر مى میرد یا كشتھ مى شود، بلكھ باید ((ان ))آیھ شریفھ قرآن 

كل نفس ذائقھ الموت  قرآن
اءفاین ماتاین آیھ ، براى مرگ كلیھ نفوس ، دلیل است نھ آن آیھ شریفھ . استدالل كرد (24)  .... 

ھمین شارح بودن اھل بیت براى آیات شریفھ قرآن كھ در موارد عدیده اى از آن را خود ! واقعا آیا اینان شارح قرآن بودند؟
روایت ثقلین با آن ضمیمھ . است ) علیھ السالم (اھل تسنن نقل كرده اند، دلیل قطعى بر والیت و وصایت حضرات معصوم 

اینكھ بعدا موجود و متولد مى شود اى كھ در آن است ، دلیل قطعى بر وجود امام زمان حى الى زمان ظھور است ، نھ .(25) 
 امام ، آینھ حقیقت نما

، آینھ اى  ؟ امام)علیھ السالم (اگر مساءلھ امام شناسى باال رود، خداشناسى ھم باال مى رود، زیرا، چھ آیتى باالتر از امام 



 (26).است كھ حقیقت تمام عالم را نشان مى دھد
علیھ السالم(رابطھ توحید و والیت   ) 

لذا در اول . ز توحید نشاءت گرفتھ اندھمھ اینان ا. تمام انبیا، مثل یك نبى واحد، و تمام اوصیا، مثل یك وصى واحد ھستند
فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (امر، حضرت رسول  قولو ال الھ اال هللا تفلحوا :

 .و ھیچ چیز دیگر نفرمودند (27)
را فرمودند و بعد از مدتى فرمودنددر اول امر، ھمین كلمھ  : (( دعوت مرا اجابت كند، او، وزیر و وصى من خواھد   ھر كس 

بلند شدند و ) علیھ السالم (آخر كار، حضرت امیر . حضرت این كالم را دو یا سھ بار تكرار كردند .كسى جواب نداد ((.شد
بھ تمسخر گفت) پیامبر عموى(بعد ھم ابولھب  .و اجابت كردند ((! من ، حاضرم)) :گفتند براى مثل تو و دعوت تو، یك )) : 

براى این ، ما را دعوت كرده بودى . چنین طفلى باید اجابت كند و حرف تو را قبول كند ))
ببینید برادر و برادرزاده چھ  (28)

یكى جھنمى محض و دیگرى بھشتى محض! قدر با ھم متفاوت اند  !(29) 
فرموده است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (آیا در این اختالف داریم كھ حضرت رسول  اقولوا ال الھ اال هللا تفلحو : 

ال ھمین كلمھ  (30)

اگر كسى ، راستى راستى ، از اصنام و انداد، جدا شود و موحد شود، مسلمان مى شود، و . ھمھ را درست مى كند الھ اال هللا
طر این كھ موحد است ، مؤ من مى شود، و اگر كسى ، راستى راستى ، مؤ من و اگر كسى بھ درستى مسلمان شد، براى خا

شیعھ شود، براى این كھ نص نسبت بھ وصایت وصى و وصى الوصى ھمین طور تا بھ آخر، قطعى است ، وصایت ھمھ 
ھمھ این ھا، پشت پس قھرا مى شود گفت ، توحید، ھمھ این ھا را در بر دارد و . را مى پذیرد) علیھم السالم (اوصیاء 

پس اگر حقیقت را بخواھیم ، ھمان شھادت اولى . سرش مى آید كافى است  ( 32)از براى شھادت بھ وصایت خاتم الوصیاء (31)
اگر كسى بخواھد وصى یكى از اوصیا را رد كند، با وجود اعتقاد  . ، چون ھمھ این ھا سلسلھ وار بر یك دیگر مترتب است

یین و یقین بھ ثبوت وصایت او، در واقع ، ھمان وصى را رد كرده است و ھمین طور كسى را ھم كھ او این وصى را تع
كرده ، رد كرده است ، تا بھ آخر مقصود اینكھ اگر حسابش را بكنیم ، باید ھر موحدى ، بھ خاتمیت وصایت دوازدھمین ولى 

صلى هللا (لذا دعوت حضرت رسول . خدا اقرار داشتھ باشد و اال باید اشكال ھمین طور برود باال و بھ توحیدشان اشكال كرد
پس اگر . بسم هللا ، بھ ھمان توحید بوده و ایشان ماءمور بود كھ توحید را بھ مردم برسانداز ھمان اول ) علیھ و آلھ و سلم 

راستگو است و در این كھ مى گوید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول  ، راستگو ھم ھست ، ھمان ((رسول هللا است )) :
ا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت یپیامبر وصى و ولى بعد خود را تعیین كرده است و بھ مردم رسانده است 

چون خود آن . و اگر نعوذ با� ، دروغگو است ، پس در توحیدى كھ حضرت منادى آن است ، اشكال دارید (33) رسالتھ
اعتقاد نداشتھ ) علیھم السالم (اگر كسى بھ یكى از ائمھ اطھار . رت ، توحید را در میان مردم نشر داده و آورده است حض

باشد در حقیقت ، ھمان اصل توحید را ایمان ندارد و باالخره ، مقصود، این است كھ ایمان بھ توحید، از براى اثبات 
این حرف ھایى كھ ما با ھم مى زنیم ، آن  (34) عین هللا الناظره و اذنھ الواعیھت وصایت آن حضرت كھ االن تشریف دارد، كافى اس

د و از طرف پیامبر خلیفھ پیغمبر ھستن) علیھم السالم (ما قائل ھستیم بھ این كھ حضرات معصوم . حضرت جلوتر مى شوند
منصوب شده اند، اما مخالفان ، مى گویند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (اكرم  ما خودمان خلیفھ شدیم ، كسى ما را خلیفھ )) :

ھمین فرق مختلف شیعھ ، از نبود توحید درست و از انحراف از آن بھ وجود آمده . اینان رفیق نیمھ راه ھستند .((نكرده است 
، واقفیھ ، فطحیھ ، اسماعیلیھ ...مى ، دو امامى ، سھ امامى یك اما: اند مثال امام صادق . تا بھ آخر (35) ( از ) علیھ السالم 

است ؛ براى این كھ حضرت مى دانست ، ھمین سبب  افراد مختلف خواستند كھ شھادت بدھند اسماعیل بن جعفر وفات كرده
بھ خاطر اخبار از مغیبات ، بھ آن حضرت . مى شود كھ عده اى منحرف بشوند و فرقھ اسماعیلیھ را بھ وجود آورند صادق ))

 . لقب داده اند؛ براى اینكھ آتیھ را مى دید و مى گفت ((
 والیت ادامھ نبوت

ت ، مترتب است بر نبوت در حقیقت ، وصایت ، بقاء نبوت است ، بھ طورى كھ نبوت ، مترتب است بر توحید، و وصای
بین حدوث و بقاء . اگر نبوت الزم باشد، وصایت و ایصاء ھم الزم است ، و اگر نبوت الزم نباشد، این ھا ھم الزم نیست 

مگر كسى كھ با توحید مخالف . پس قھرا اینان با رسالت مخالف اند و با رسالت مخالف نیست . وصایت نباید فرق گذاشت 
لذا زمشخرى در شعرش مى گوید! باشد ... و ان حنبلیا قلت :

(36) 
نباید از انسان سؤ ال كرد : مى گوید یبیح الطلى و ھو نیفھ تقلید مى كنم ، او اگر بگویى از ابوح ((از چھ كسى تقلید مى كنى ؟))

و مالك ، فالن جور مى گوید، و شافعى ، فالن جور مى گوید، و ابن حنبل ، فالن جور مى گوید كھ قائل بھ  الشراب المحرم
ھستند - نعوذ با�  -بودن خداوند تبارك و تعالى ) مجسم (جسم  . 

لذا مى بینیم كھ مرحوم آقا شیخ . كھ ھمان ابن حنبل باشد، بوده اند) الم علیھ الس(مجسمھ از اھل تسنن ، در زمان امام جواد 
)) : در اوایل تاءسیس دارالتقریب بین المذاھب براى آنان نوشت كھ (37)عبدالحسین رشتى ، انیم با اھل تسنن چھ طور ما مى تو



مرحوم آقاى بروجردى فرمودند، این نامھ آقا شیخ عبدالحسین را بھ  ((.نزدیك شویم و حال آن كھ آنان خدا را جسم مى دانند
دارالتقریب در مصر فرستادیم كھ شما چھ جوابى دارید؟ مسئوالن دارالتقریب ، ھمھ ، براى تمام ممالك اسالمى این مطلب 
))را فرستادند كھ  ما چھ جوابى دارید؟ش چھار ماه طول كشید تا این گونھ جواب دادند: ایشان مى فرمودند (( الیوم ، علما، )) :
شما قائل بھ تجسم را یكى از ائمھ اربعھ خودتان مى دانید، بعد مى گویید، علما، ! عجب  ((! اتفاق دارند كھ خدا جسم نیست

اید؟ یعنى حاال با او مخالف! اتفاق دارند بر خالف او؟ !(38) 
، نور واحد)علیھم السالم (اھل بیت   

البتھ مصححى . ھمھ ، نور واحدند، لذا انسان بھ ھر كدام متوسل شود، از دیگرى جواب مى گیرد) علیھم السالم (اھل بیت 
حاجت خواستھ اند و ایشان بھ حضرت امیر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ھم چنان كھ از حضرت رسول  .در كار است 

حوالھ داده اند؛ ) عجل هللا تعالى فرجھ الشریف (تا امام زمان ) علیھ السالم (و آن حضرت بھ امام حسن ) علیھ السالم (
صى در مشھد كنار من آمد و گفتپارسال شخ . زیرا، مجرى امور، در این زمان ، آن حضرت است دیشب در حرم امام )) : 

پنج كرامت از آن حضرت مشاھده كردم) علیھ السالم (رضا  ھم چنین عجیب این كھ امسال شنیدم ، دو نفر عرب كھ از  ((. 
علیھ )معاودان مقیم مشھد بودند، بھ بیمارى سختى مبتال شدند و جداگانھ براى شفا و قضاى حاجت خویش بھ امام رضا 

: را دیدیم كھ فرمود) علیھاالسالم (ھمان شب توسل ، در خواب ، حضرت معصومھ : متوسل شدند و ھر دو گفتند) السالم 
فرمودند) علیھ السالم (حضرت رضا  : 

 : و بھ یكى از آن دو كھ كنار سرش بھ عمل جراحى احتیاج داشتھ ، فرموده ((. حاجت شما برآورده شده است))
(( ى بھ عمل ندارىدیگر احتیاج )) : و بھ دیگرى فرموده ((.  زیاد گریھ نكنید؛ زیرا، حضرت ، از گریھ ! خیلى گریھ كردى 
با ھم اتحاد و اتصال دارند) علیھم السالم (اینان و اھل بیت  ((.شما زوار و دوستان متاءذى و متاءثر مى شوند .(39) 
 لزوم تمسك بھ ثقلین

ھر كدام . تمام شریعات ، از اول دین تا آخر آن ، یك كلمھ است ، و آن ، بندگى خدا است و نباید آنى از این كلمھ غفلت كنیم 
دف نزدیك تر ھستیم ، و ھركدام شبیھ تر باشیم ، بھ ھ) عجل هللا تعالى فرجھ الشریف (از ما بھ انبیا و اوصیا و وصى وقت 

دورتر باشیم ، از خدا دورتریم و ھرچھ بھ این دو ثقل كھ قرآن و  - كھ ثقلین باشند  - ، از این وصایت و از این یادگار 
 . عترت است نزدیك تر باشیم ، بھ خدا و ھدف خلقت نزدیكتریم

اریمما نباید خیال كنیم كھ توانایى اتكا و افكار و آراء خودمان را د كسانى كھ بھ این ثقلین ، اعتماد و تمسك ندارند، از  ! 
 .ھدف خلقت كھ ھمان بندگى خداست ، دور ھستند
 !، در واقع ، قرآن را ھم نمى خواھند((. ما، قرآن را مى خواھیم ، ولى عترت را نمى خواھیم)) :كسانى كھ مى گویند
كم نعمتى و رضیت لكم االسالم دیناالیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علی : در قرآن آمده است

(40) 
چھ چیزى خصوصیت دارد كھ آن موجب اكمال است و چھ چیزى سبب اكمال اسالم است ؟ ھمیشھ ، اسالم ، دین مرضى 

روز غدیر خم(پس امروز . خدا است  اگر كسى ھم . روز تكمیل و اكمال این دین است و تمام رضاى خدا در این است  ( 
 !، در واقع ، عترت را نمى خواھد و عترت را ندارد((. من ، عترت را مى خواھم و قرآن را نمى خواھم)) :بگوید

نمى توانیم با تمسك بھ عترت ، شارح قرآن براى ما است و قرآن شارح عترت است و ما . عترت و قرآن ، شى ء واحدند
 ! یكى از تمسك بھ دیگرى مستغنى شویم
((كتاب خدا، ما را بس است )) :اگر كسى بگوید آیا مى ! ، این بھ معناى این است كھ كتاب خدا، از كتاب خدا كفایت مى كند
 !شود یك ھم چنین چیزى را گفت ؟
)) :اگر كسى ھم بگوید داریم عترت براى ما كافى است و بھ قرآن كارى ن ، این فرد، در واقع ، با عترت كارى ندارد، زیرا ((

. متشابھات قرآن ، برگشت بھ عترت مى كند و تعلیمت ، از عترت برگشت بھ قرآن دارد. عترت اول و آخرش قرآن است 
)بھ طورى كھ حضرات معصوم  در روایات فرموده اند) علیھم السالم  : 
االقرب پس قھرا، براى رسیدن بھ خدا، باید بھ ھمین وسائل ، یعنى مقربان درگاه الھى متوسل شویم ،  (41) ما خالف كتاب هللا لم اقلھ

تا برسد بھ امام زمان فاالقرب   (42)( عجل هللا تعالى فرجھ الشریف)
فریب نمى خورند) علیھم السالم (آل هللا  . 

( مى گویند) پاره اى نادان  : (( گول خورد) علیھ السالم (حضرت سیدالشھداء  اصال بھ این علوم و این مقاماتى كھ  ((!
علیھم السالم(معصومان  این ھا گول خوردنى نیستند؛ آنان كسانى مى باشند كھ بر نیات ھر شخصى . یستنددارند، معتقد ن ( 

 .بھ مجرد اینكھ خودش را ببینند یا كالمش را بشنوند، مطلع ھستند



مثال مى گفتند. ھمین نزدیكى زمان ما بوده اند. بلكھ افراد پایین تر از معصومان ھم ، بھ مراتب دیده شده  فالن نامھ در )) :
نوشتھ شده  فالن جا )) یا اینكھ آن آقا در مشھد بوده ، مى گفتند نامھ اى براى یك . ، بعد تحقیق كردند و دیدند ھمین طور است 

و نامھ  ((.حاال كھ شما مشغول غذا خوردن ھستید، فالن كار را انجام دھید)) :نفر در قم نوشتھ و فرستاده و در آن نوشتھ بود
خب ، این ھا كھ ! وده ، بھ او رسیده بود و نویسنده ، این مطلب را قبال خبر داده بودھم در وقتى كھ مشغول غذا خوردن ب

چھ فاصلھ ھایى(=خدا مى داند چھ مقاماتى  مى دانستند، این جور مقامات ) علیھم السالم (بین خودشان و بین معصومان  ( 
ش بعضى ھا آسان استو انبیا، پی) علیھم السالم (آن وقت ، ایراد گرفتن بر اھل بیت . داشتند  !(43) 

 علم بھ شھادت
یا موارد دیگر است ، با عصمت آن ھا جمع كرد؟ ) علیھم السالم (چگونھ مى توان روایاتى را كھ مربوط بھ مسمومیت ائمھ 

مسلم است ، لكن از جملھ ) علیھم السالم (چرا؟ بھ جھت این كھ علم امامان . ایات با ھم منافات نداردبر حسب ظاھر، این رو
ھر كسى برایش مقدر . معلوماتشان این است كھ یك وقتى اینان وفات مى كنند و از دار دنیا مى روند، شبیھ بھ رفتن دیگران 

ا پیغمبر، مى داند چھ زمانى از دنیا خواھد رفت و مى داند بھ چھ امام ی. است كھ یك روزى یا یك شبى باید از دنیا برود
این عملشان ھم ، تا آن زمان رفتنش مستمر است. سببى خواھد رفت   . 

)) :عده اى مى گویند در حالى كھ قرآن مى فرماید(آخر چطور مى دانست این زھر است و نوشید  ؛ (44) ال تلقوا باءیدیكم الى اتھلكھ (:
آیا مى شود بگوییم ارشاد بھ حكم عقل است ؟ چطور خودش ، خودش را مى  .((با دست خود، خودتان را بھ نابودى نیندازید))
 ((!كشد و ھالك مى كند؟

ه است كھ در چھ ساعتى وفات خواھد كرد و بھ چھ سببى وفات خواھد این ھم جوابش این است كھ بھ ھمان طریقى كھ فھمید
كاءحد ترتیب اثر دھد و باید   كرد، از ھمان طریق غیب و مخصوص بھ خودش مى داند، مى داند كھ نباید بر آن علم غیبش 

؛ من الناس  لذا . چھ سببى وفات مى كندمعاملھ كند؛ مثل اینكھ نمى داند چھ وقت فوت مى كند و بھ  ((مانند یكى از مردم ))
چند دانھ از آن خرماى مسموم كھ تناول كرد، فرمود) علیھ السالم (حضرت موسى بن جعفر   حسبى ؛ مرا كافى است)) :

.))(45) 
اعظم عبادات، )علیھم السالم (محبت اھل بیت   

خود، یك عمل است و واجب ، بلكھ از اعظم طاعات و واجبات است ، بھ حدى كھ ) علیھم السالم (محبت و والیت اھل بیت 
! لم یناد بشى ء كما نودى بالوالیھ :فرموده اند

(46) 
محبت ، ھر قدر رتبھ اش بیشتر باشد، اثر آن در اعمال دیگر بیشتر خواھد . البتھ نماز، روزه ، زكات ، حج ھم واجب است 

در قرآن شریف مى فرماید. بود : 
 (47) اال المودة فى القربى

البتھ ما متاءسفانھ بھ آنان . براى مردم نافع تر بود، بیان مى شد) علیھم السالم (اگر چیز دیگرى غیر از مودت اھل بیت 
 (48). محبت داریم ، اما در راه و مكتب آنان نیستیم ، لذا مثل آنان نماز نمى خوانیم و مثل آنان حج بجا نمى آوریم
 والیت اھل بیت ، شرط صحت عمل

، شرط قبولى اعمالى است یا شرط صحت آن ؟)علیھم السالم (آیا والیت اھل بیت : سؤ ال   
ھمھ جا،  را در) علیھم السالم (نجات ، براى كسى است كھ اھل بیت . والیت اھل بیت ، شرط صحت عمل است : جواب 

 (49).مورد تخاطب و حاضر ببیند
 عصمت از خطا و خطیئھ
عصمتى كھ ما در انبیا و اوصیا ملتزم ھستیم ، عصمت از خطا و خطیئھ است نھ فقط عصمت از خطیئھ ؛ بلكھ اشتباھات ھم 

چرا؟ بھ دلیل این كھ اگر مردم ببینند یك كسى پشت سر ھم دروغ مى . ر آن ھا راه ندارد و اال اعتبارى بھ قولشان نیست د
 .گوید و اشتباه مى كند، از او كناره گیرى مى كنند

پرسیدند. آن آقا آدم خوبى بود، یك دفعھ دیدند آمده و پشت سر ھم دروغ مى گوید : (( چطور شد كھ این این كھ آدم خوبى بود، 
)) :گفتند ((!جور شده ؟ ھمین . االن ھیچ راست و دروغ را تشخیص نمى دھد. بھ حصبھ مبتال شد و حافظھ اش را از دست داد
اگر مردم ببینند . سبب كناره گیرى مردم از نبى یا وصى مى شود) اشتباھات (سرانجام این  .((طور یك چیزھایى مى گوید

سھو مى كند، نسیان مى كند كھ معصوم ، الى ماشاءهللا  (51).و از فرائض محروم مى شود، از او دور مى شوند (50)
 عصمت ھم مراتب دارد

فلذا در خود انبیا و اوصیا معتقد بھ تفاضل ھستیم. عصمت مراتب دارد ؛ خاتم )و غیر اءولى العزمى (اءولوالعزمى داریم  . 
در غیر خمسھ . را از غیر خمسھ ، مقدم مى دانیم  (52)االءنبیائى داریم كھ از ھمھ آن ھا باالتر است و در اوصیا ھم خمسھ 



)ھم صاحب وقت ، امام زمان  ؛ كالكوكب الدرى را) عجل هللا تعالى فرجھ الشریف  (53) (( تاره درخشان مانند س در بین آن ھا مى  ((
ھمھ این ھا مراتب دارند. دانیم  .(54 ) 

 عصمت در غیر معصوم
))شرط نبوت و وصایت ، عصمت است ؛ اما بر این كھ  صى است عصمت ، اصال تحققش منحصر بھ نبى و و ، دلیل ((

احتمال عصمت مى دھیم ؛ من احتمال حسابى ، حتى باالتر از ) علیھم السالم (زیرا در زید بن على بن الحسین . نداریم 
 .احتمال مى دھم ، كھ ایشان معصوم از خطیئھ بوده نھ معصوم از خطا

مى گوید - گویا در تفسیرش  - در جایى  ) علیھ السالم (است در این مساءلھ با معصوم كھ پید ((معصوم ھمان پنج تن بودند)) :
علیھ (و امام صادق . با آن جوانى اش ، معصوم از خطیئھ بودند (55)( یحیى) گفتگو نكرده ؛ اما ھم خودش و ھم پسرش

فرموده است) السالم   ((. خدا عمویم زید را رحمت كند؛ اگر پیروز مى شد، حق ما را بھ ما وا مى گذاشت)) : 

 

و این ھمھ اصحاب سیدالشھداء؛ صحبت احتمال ) كھ در كربال شھید شد(ھمین طور در حضرت ابوالفضل و على بن حسین 
و ھمچنین براى مقداد و سلمان ؛ آیا مى شود بگوییم عصمت ندارند؟ بلكھ . است  (56)نیست واقع عصمت در این ھا محرز
معصیت بجا نیاوردیم عالما و عامدا؛ از روى علم و عمدا، معصیت )) :نزدیك عصر ما ھم دیده شده كسانى كھ مدعى بودند
 (57)((. بجا نیاوردیم

علیھم السالم(عدم درك مقام ائمھ اطھار   ) 
نعوذبا� -مسلم در صحیحش نوشتھ   - (( فرمایش ھاى حقى داشت ، اما این ھا را خودش جعل ) علیھ السالم (حضرت باقر 

صلى هللا علیھ و آلھ و (نسبت مى داد ولى براى حضرت رسول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كرده بود و بھ حضرت رسول 
را ندیده و از شیوخى ھم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (كھ حضرت رسول ) علیھ السالم (آخر، حضرت باقر ! نیست ) سلم 

)) :یك عده اى مى گفتند ((!كھ ایشان را دیده اند ھم ، نقل نمى كند را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (این كھ حضرت رسول  آخر
یك دلیل دیگر این كھ كتاب ھاى . دروغ مى گوید) نعوذبا� (این معلوم مى شود  !قال رسول هللا ؟ :ندیده ، چگونھ مى گوید

صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شاگردان علمایى كھ بالواسطھ از حضرت رسول  این حرف ھا را . م نقل كرده اند را، دیده ای ( 
پس معلوم مى شود كھ این ھا را خودش جعل كرده است. ندارند  !))

(58) 
علیھم السالم(معارف اھل بیت   ) 

اما اگر از خودش مى خواھد بگوید، خدا مى داند كھ . ھر غیر معصوم اگر از یقینیات معصوم چیزى بگوید، درست است 
عین واقع را در كالم . یك جایش را درست مى كند، یك جایش را خراب . این چھ نحو موافقیت دارد یا چھ نحو مخالفت 

((نمى دانیم )) :معصوم ، خدا مى داند؛ مگر آن ھا كھ مى گویند آن ھایى كھ مى گویند. ؛ آن ھا راست گفتھ اند آن جورى كھ )) :
ما عرف هللا اال اءنا و اءنت و ما عرفنى اال هللا و اءنت و ما عرفك اال  : ، آن ھا خیلى راست گفتھ اند و اال روایت است((باید بدانیم ، نمى دانیم 

هللا و اءنا؛
)حضرت رسول )) (59) خدا را كسى بھ جز من و تو نشناخت و ! اى على : مى فرمایند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم 

 (60).((مرا نشناخت بھ جز خدا و تو، و تو را كسى نشناخت بھ جز خدا و من 
علیھم السالم(شناخت مقام و منزلت ائمھ اطھار   ) 

درباره مقامات خود فرموده اند) علیھم السالم (ائمھ  : 
ن السماء و فوق االرضنحن خزان علم هللا ، نحن تراجمھ اءمر هللا ، نحن قوم معصومون ، اءمر هللا بطاعتنا، و نھى عن معصیتنا، نحن الحجھ البالغھ على من دو  .

(61) 
 :نیز فرموده اند
. ان هللا تعالى خصنا بنفسھ ، جعل طاعتنا طاعتھ و معصیتنا معصیتھ

(62) 
واى بر كسى كھ این مقامات را براى آنان ! قائل نباشد) علیھم السالم (واى بر كسى كھ این مقامات را براى ائمھ اطھار 

 (63)!بالذات بداند
 لزوم قدردانى از نعمت والیت

مى فرمودند، روایتى كھ در طریق آن قمى ) رحمھ هللا (آقاى بروجردى . منسوب است ) علیھم السالم (ل بیت قم بھ اھ
در ما باقى بماند) علیھم السالم (خدا كند این توجھ و ارادت و محبت نسبت بھ اھل بیت ! نباشد، یا نیست یا كم است  اھل  !

را داشتند، ولى در روایت آمده است كھ آنان از نعمت والیت ) الم علیھم الس(مكھ و مدینھ ھم نعمت والیت و اھل بیت 
 (64).قدردانى نكردند، لذا بھ اعاجم منتقل گردید



 (65)! خدا كند ماى عجم ھم نعمت مفت بھ دست آمده را مفت از دست ندھیم
 والیت ، باالترین عبادت

تر و رساتر از این روایت در نظرم نیست كھ مى فرماید در فضل نماز، فعال، روایتى بالغ  : 
 (66) الصاله معراج المؤ من

 (67) لو یعلم المصلى ما یغشاه من جالل هللا ، ماانفتل من صالتھ : ھمچنین در روایت داریم
ى ء من عملك تبع لصالتك كل شو نیز از حدیث 

لم  : معلوم مى شود كھ نماز از ھمھ اعمال عبادى ، باالتر است ، اما از حدیث (68)
 (69). یناد بشى ء كما نودى بالوالیھ

 (71). خمسھ ، از ھمھ باالتر است (70)استفاده مى شود كھ والیت از بین عبادات 
 لزوم آگاھى
(72) وضعھا لالنام  واالرض  : قرآن فرموده)) :این ، از بى سوادى است كھ آن آقا مى گوید است كھ ھیچ میزى و  ، پس معنایش این
است  ((الم عاقبت ))،  ((الم ))نمى داند كھ این  !((. تفاوت و اختالف نیست و ھمھ یكسان اند در مالكیت و در انتفاع از ارض
این آدم ! آن ھا را ھم باید مالحظھ كرد! نمى داند كھ روایتى ھم در كنار آیھ آمده كھ مفسر آیھ است  ! است ((الم انتفاع ))و، 

اول ، با قرآن جلو مى آیند، ولى ھدف این است كھ ھمین قرآن را از ! ى بى سواد، مردم مثل خود را ھم گمراه مى كنندھا
البتھ ما بھ این امر مى خندیم ، ولى واقع ،  ((!قرآن را بسوزانید)) :دست مردم بگیرند، كار بھ جایى مى رسد كھ مى گوید

آنان پول خرج مى كنند و ھمین بى سوادھا را ! یم ، دشمنان بر ما غالب مى شونداگر ما در استدالل قوى نباش! ھمین است 
آن بھایى گفتھ! این بى سوادى ، دین درست مى كند! با پول مى خرند اصال، در قرآن شما، بھ سید على محمد باب اشاره )) : 

ھمین ! شده  ید پس ما براى ھمھ مطالب ، محتاج علم ایم و البتھ باید از چپ بخوان ! ((!یعنى قائم سید على محمد ((حمعسق ))
بیش تر از ھمھ ، بھ این ھا محتاج ایم ؛ چون مسئلھ ، مسئلھ دین است و باید در مقابل این بى سوادى و . محتاج استدالل ایم 

بھ طور مخفیانھ این افراد، . الزم نیست رسوا ھم بشوند. اینان روى این افرادشان ، كار مى كنند! جھال وارداتى ، بایستیم 
پس ما باید علم كالم را خوب یاد بگیریم و در برابر اینان پاسخگو باشیم وگرنھ گرگ ھا، ما را مى خورند، . پول مى گیرند

 (73)!!آن چنان كھ بھ ھضم رابع برسد
، الزمھ معرفت اطاعت  

آن ، این است كھ فقط معتقد باشیم كھ او، امام . ادنى المعرفھ كافى است ) علیھ السالم (درباره معرفت و اعتقاد بھ امام 
و این كھ مثال او ھمان كسى است  - است ولو اسم او را )  علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(و وصى پیغمبر  (74)مفترض الطاعھ 

ھمچنین دانستن ترتیب آنان و این كھ امام چندم است ، الزم نیست. را ندانیم  - كھ با معاویھ یا با مروان و طلحھ جنگید  خدا  . 
انجام ندھیم ، انجام ندھیم كند آن چھ را كھ از ما مى خواھند، انجام دھیم و آنچھ را كھ مى خواھند  .(75) 

و سفارش ) علیھم السالم (التزام قلبى بھ وصایت و خالفت ائمھ اطھار ) علیھم السالم (مرتبھ اول در اعتقاد بھ امامت ائمھ 
بھ آنان بھ نام ھایشان و نام پدران بزرگوارشان ، و مرجعیت ایشان است ، و ) علیھ و آلھ و سلم صلى هللا (رسول خدا 

كسى ! مرحلھ بعد، التزام عملى بھ متابعت از آنان است ، نھ این كھ نماز بخوانیم و آنان و امامت آنان را قبول نداشتھ باشیم 
شتھ باشد، ھالك است ، گرچھ نماز بخواند؛ چون ، اعتقادش خراب كھ بھ آنان اعتقاد نداشتھ باشد و از امامت انحراف دا

واى بر كسانى كھ مدعى قرب بھ خدا ھستند، اما ولى او را نمى شناسند. است  .!(76) 
 ھمھ طالب مرگ و شھادت

عابس كارى كھ بھ  (77) ( نسبت مى دھند كھ در روز عاشورا در میدان جنگ زره را انداخت و لخت شد) رحمھ هللا  سھل  (78)
است ؛ زیرا تمام اصحاب و خود آن حضرت طالب مرگ و شھادت بودند و مى دانستند كھ كار تمام است و تنھا مساءلھ 
مردن و شھادت در میان بود و عقالى عالم در چنین مواضعى از خواستھ خود دست برمى دارند، یعنى یا تسلیم مى شوند و 

ھ رابطھ دینى و باعث و رادع یا فرار مى كنند، مگر این ك مذھبى و الھى داشتھ باشند، چنان كھ اصحاب سیدالشھداء  (79)
(80) اءحلى من العسل در كربال چنین بودند و مگر نزد آن ھا) علیھ السالم ( آیا مى شود گفت این . بود) شیرین تر از عسل (؛ 

 (81)!جملھ خالف واقع است ؟
 احترام سادات

كھ توسط حكومت ھا و خلفاى جور شھید شده اند، قصد خروج و مخالفت داشتند؟) علیھم السالم (آیا ھمھ اوالد ائمھ :  سؤ ال  
ھمین كھ مى دیدند مردم دور آن ھا . مختلف بودند، الزم نیست داعیھ و قصد خروج و قیام و براندازى داشتھ باشند: جواب 

وگرنھ كدام یك از ائمھ . یاید كھ حكومت از دست آن ھا گرفتھ شودجمع شده اند، مى ترسیدند كھ مبادا روزى ب علیھم السالم )
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (انتساب آنان بھ حضرت رسول ! خروج كردند؟) علیھ السالم (بعد از حضرت سیدالشھداء ) 



مى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (ل كافى بود كھ مردم بھ آن ھا توجھ كنند، زیرا توجھ بھ آن ھا را توجھ بھ حضرت رسو
دانستند و در نتیجھ ھر خواستھ اى داشتند برآورده مى شد، گذشتھ از این كھ ھر كدام از آنان خصوصیات و مقامات و 
 (82).كراماتى داشتند و این باعث مى شد كھ مردم بھ سوى آن ھا جلب مى شوند

علیھ السالم(شب زیارتى امام حسین   ) 
مى خواست نماز بخواند و نمى دانست كھ آیا ) علیھ السالم (شخصى در كربال، باال سر حرم حضرت سیدالشھداء : نوشتھ اند

ا سؤ ال مى كند كھاست ، یا خیر، لذ) علیھ السالم (شب اول ماه رجب و شب زیارتى سیدالشھداء   : 
؛ اللیلھ لیلھ اول الشھر؟ نعم ،  :آقاى دیگرى كھ مى خواست مشغول نماز بشود، جواب داد ((آیا امشب ، شب اول ماه است یا خیر؟))
؛  اللیلھ لیلھ الزیاره  ((. بلھ ، امشب شب زیارت است))

در میان ما حاضر بود، ) علیھ السالم (صاحب  خدا مى داند كھ اگر حضرت. و مقصود او این بود كھ بلھ شب اول ماه است 
مستغنى بودیم... از چھ جھاتى حتى براى شناخت اول ماه و یا تاریخ اعیاد و وفیات ائمھ اطھار و  !(83) 

علیھ السالم(كرامتى از امام   ) 
بھ كربال مشرف مى شدند آقاى اشرفى از ایشان سؤ ال مى كند كھ آیا  -رحمھما هللا  - آقا شیخ على زاھد قمى با آقاى اشرفى 

در این مدت كھ بھ كربال مى رفتید، چیز عجیبى مشاھده كرده اید؟ ایشان صحبت كھ نمى كرد؛ ولى دفترچھ اى از جیبش 
مردى صالح مقید بود كھ شب ھاى پنجشنبھ از نجف بھ كربال جھت : شتھ بودبیرون آورد و بھ ایشان داد كھ در آن نو

یك روز پنجشنبھ وقت غروب آفتاب . زیارتى شب جمعھ برود، نزدیك غروب مغازه خود را تعطیل مى كرد و مى رفت 
ھ حركت كرده و دكان را تعطیل كرد و مقدارى دیرتر از شب ھاى گذشتھ دكان خود را بست و آمد دید كھ مال ھا و قافل
در دلم : مى گوید! رفتھ اند خیلى ناراحت شد، ولى ناگھان دید در گوشھ اى چیزى است ، خوب نگاه كرد دید كھ شیر است 

شیر ھم بلند شد و بھ . بھ جلو رفتم و بر روى شیر نشستم . افتاد كھ بر آن سوار شوم ، با این چنین سابقھ شجاعتى نداشتم 
بعد از آن ، ھر شب جمعھ چنین برنامھ اى براى او اتفاق مى افتاد. و از قافلھ ھم گذشت  سرعت بھ طرف كربال رفت .!(84) 

 بزرگوارى ائمھ اطھار
در نزدیكى نجف اشرف ، در : فرمودند -هللا علیھم صلوات  - روزى آقا در رابطھ با بزرگوارى و اغماض ائمھ اطھار 

، كھ مردى شیعھ ھر شب جمعھ براى زیارت ((مصیب ))محلى تالقى دو رودخانھ فرات و دجلھ ، آبادى اى است بھ نام 
مى رفت) علیھ السالم (موالى متقیان امیرالمؤ منین  مردى از اھل سنت كھ در سر راه خانھ مرد شیعھ خانھ داشت چون  . 

مى رود ھمواره ھنگام عبور وى او را مسخره مى كرد، حتى یك ) علیھ السالم (مى دانست وى بھ زیارت حضرت على 
چون خدمت آقا مشرف شد خیلى بى . جسارت كرد و مرد شیعھ خیلى ناراحت شد) علیھ السالم (بار بھ ساحت مقدس على 

تو مى دانى این مخالف چھ مى كند: تابى كرد و نالھ زد كھ  . 
او بر ما حقى دارد كھ ھرچھ بكند در دنیا نمى توانیم او را كیفر بدھیم : آن شب آقا را در خواب دید و شكایت كرد آقا فرمود

حضرت ! آرى ، البد بھ خاطر آن جسارت ھایى كھ او مى كند بر شما حق پیدا كرده است ؟: شیعھ مى گوید عرض كردم . 
القى آب فرات و دجلھ نشستھ بود و بھ فرات نگاه مى كرد، ناگھان جریان كربال و نھ ، بلكھ او روزى در محل ت: فرمودند

بھ خاطرش افتاد و پیش خود گفت) علیھ السالم (منع آب از حضرت سیدالشھداء   : 
 ((! عمر بن سعد كار خوبى نكرد كھ اینھا را تشنھ كشت ، خوب بود بھ آن ھا آب مى داد بعد ھمھ را مى كشت))

و یك قطره اشك از چشم او ریخت ، از این جھت بر ما حقى پیدا كرد كھ نمى توانیم او را جزا بدھیم و ناراحت شد  . 
از خواب بیدار شدم و حركت كردم ، ھنگام برگشتن در سر راه ، آن سنى با من برخورد كرد و با : آن مرد شیعھ مى گوید

او خندید و . پیام رساندم و نیز پیامى دارم ! آرى : شیعھ گفت مرد ! آقا را دیدى و از طرف ما پیام رساندى ؟: تمسخر گفت 
را كھ وى بھ آب نگاھى كرد ) علیھ السالم (وقتى فرمایش امام . بگو چیست ؟ مرد شیعھ جریان را تا آخر بازگو كرد: گفت 

در آن زمان ! خدایا: ت و گفت و بازگو كرد، مرد سنى تا شنید سر بھ زیر افكند و كمى بھ فكر فرو رف...و بھ یاد كربال افتاد
بالفاصلھ گفت. ھیچ كس در آنجا نبود و من این را بھ كسى نگفتھ ام ، آقا از كجا فھمید اشھد ان ال الھ اال هللا ، و ان محمدا رسول هللا ،  : 

و شیعھ شد و ان علیا امیرالمؤ منین ولى هللا و وصى رسول هللا .(85) 
 ابتالء مؤ منان

علیھ السالم(قبل از وقوع جنگ ، طایفھ اى از جن براى نصرت حضرت سیدالشھداء  بھ خدمت آن حضرت آمدند و  ( 
اگر اجازه دھید، ما مى توانیم این لشكر را از شما دفع كنیم ، حضرت فرمود: عرض كردند : 

نحن وهللا اءقدر علیھم منكم!...ذ اقمت بمكانى ، فبماذا یبتلى ھذا الخلق المتعوس ، و بماذا یختبرون ؟و ا  .
(86) 

بھ خدا سوگند، ما بھتر !... و مورد ابتال واقع شوند؟ اگر من در جاى خود بمانم ، پس این خلق نابود شده با چھ چیز آزموده



 (87). از شما مى توانیم آن ھا را نابود كنیم
علیھ السالم(تسبیح امام سجاد   ) 

یحى است كھ حضرت آن را مى چرخاند، لذا بھ امام اعتراض كرد كھ چرا تسب) علیھم السالم (در زمان اسارت اھل بیت 
صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(جدم : از پدرم شنیدم كھ : فرمود) علیھ السالم (امام سجاد ! كار بیھوده انجام مى دھى ؟ كان اذا  ( 

اءھللك و اءكبرك بعدد ما اءدیر بھ سبحتىاللھم انى اءصبحت و اءمسیت اءسبحك و اءمجدك و اءحمدك و : اءصبح و اءمسى یقول   .
(88) 

خداوندا، صبح و شام كردم در حالى كھ تسبیح و تمجید : ھر صبح و شام مى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
ھلیل و تكبیر تو را مى گویم بھ تعداد گرداندن تسبیحمو ستایش و ت  . 

ھر كس این كار را انجام دھد، براى او اجر تسبیح نوشتھ مى شود و نیز براى او مایھ . و سپس تسبیح خود را بر مى گرداند
است   فرج و گشایش  .(89) 

علیھ السالم(اشعار امام حسین   ) 
و ما علمنھ الشعر

(90) (( شعر نیاموختیم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (رسول اكرم (ما بھ او   علیھ صلى هللا(اختصاص بھ پیغمبر  ((. 
فى الجملھ شعر داریم ) علیھم السالم (دارد كھ قرآنى كھ آورده شعر نیست ، وگرنھ از ائمھ اطھار ) و آلھ و سلم  امام  (91)

سب شعر سروده استدر مواقع و مقام ھاى منا) علیھ السالم (حسین   .(92) 
 نسب سفیانى

نسب سفیانى بھ واسطھ یزید و معاویھ ، بھ ابى سفیان نمى رسد، : تازگى دیدم كھ در یكى از كتاب ھاى عامھ نوشتھ است 
دران معاویھ ، بھ ابى سفیان مى رسدبلكھ بھ واسطھ یكى از برا وقتى سفیانى مى آید، : ھم چنین در آن كتاب آمده است  .(93)

ھاى حاملھ را مى كشد ھر كس كھ نام او محمد، حسن ، حسین ، زینب ، ام كلثوم است و نیز تعداد زیاد از زن .(94) 
علیھ السالم(كرامت امام حسین   ) 

در صفین وقتى لشكر معاویھ بر آب مسلط شدند، آب را بر آن حضرت و اصحابش بستند، اما وقتى كھ حضرت مسلط شد، 
آب داد و مانع نشد بھ آن ھا  !آیا تا بھ حال دیده یا شنیده شده كھ كسى در وقت جنگ ، بھ دشمن خود آب بدھد؟ (95)

مى رفتند برنمى گشتند، یك بار وقتى در زمان پادشاھى روسیھ ، در جنگ جھانى اول ھرچھ لشكر براى جنگ با آلمان 
قطار پر از جوان مى خواست براى جنگ حركت كند، مادران آن ھا جلوى قطار خوابیدند تا مانع حركت او شوند، از 
 .مسكو كسب تكلیف كردند، دستور رسید كھ با قطار از روى مادرھا عبور كنید

در شب ) علیھ السالم (شتند تا كسى فرار نكند؛ اما امام حسین معمول بود كھ در وقت جنگ و حملھ چند نفر نگھبان مى گذا
 :عاشورا فرمود
 (96) انتم فى حل من بیعتى

 . بیعت خود را از شما برداشتم
در شب عاشورا قریب ھزار نفر ) علیھ السالم (تعداد لشكر امام حسین . روداین قوم با من كار دارند، ھركھ مى خواھد ب

بود، شب عاشورا ده نفر، ده نفر بعضى با خداحافظى و بعضى حتى بدون خداحافظى از ركاب آن حضرت دور شدند و 
 (97)!رفتند

فرموده بود كھ با مھربانى رفتار كند و شاید سبب كشتھ ) رحمھ هللا (بھ حضرت مسلم ) علیھ السالم (ھم چنین سیدالشھداء 
و مقر ابن زیاد بیشتر از بیست نفر  ((داراالماره ))شدن و شھادت حضرت مسلم ، ھمین بوده كھ اذن جنگ نداشتھ وگرنھ در 

نست آن ھا را محاصره كندنبود و حضرت مسلم مى توا .(98) 
 شفاعت از شمر
مى كرد  عرض ) علیھ السالم (ب بھ امام حسین در حرم كربال خطا (99)مرحوم دربندى  بھ حق مادرت زھرا، از شمر )) :
 ((! شفاعت مكن
 ((مگر حضرت از شمر ھم شفاعت مى كند؟)) :از ایشان پرسیدند
 (100)((.امكان دارد؛ زیرا این ھا مظھر رحمت پروردگارند)) :جواب داد
 عالقھ بھ مرگ

آمده است كھ فرمود) علیھ السالم (در كلمات امیرمؤ منان على   (101) وهللا البن ابى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امھ :
 . بھ خدا سوگند، قطعا عالقھ پسر ابى طالب بھ مرگ ، از عالقھ كودك بھ پستان مادر بیشتر است

آمده است) علیھ السالم (و در كلمات سیدالشھداء   : 



اشتیاق یعقوب الى یوسف ! و ما اءولھنى الى اءسالفى 
))؛ (102) بسان عالقھ حضرت یعقوب ! چھ قدر بھ گذشتگانم عالقھ مندم و سرگشتھ ام 

علیھ السالم(بھ حضرت یوسف   ) )) 
 :ھم چنین بھ ھنگام خروج از مكھ و حركت بھ سوى كربال طى نطقى فرمود
.من كان باذال فینا مھجتھ ، موطنا على لقاء هللا نفسھ ، فلیرحل معنا

(103) 
 .ھر كس مى خواھد جان خود را درباره ما بذل كند و خود را براى مالقات با خدا آماده كرده است ، با ما كوچ كند
 (104).یعنى ھمھ را بھ جھاد و جنگ و كشتھ شدن دعوت مى نمود
 پیروزى ائمھ

با ھمان وصیتى كھ كرد شبانھ دفن شود) علیھ السالم (فاطمھ زھرا  بعد از شھادت حضرت . پیروز شد و پیروز است  (105)
در اسارت آن چنان مردانھ خطبھ مى خواند كھ گویى در تخت ) علیھ السالم (حضرت زینب ) علیھ السالم (حسین بن على 

در حال اسارت و در حالى كھ غل جامعھ ) علیھ السالم (امام سجاد . سلطنت قرار دارد بھ گردن داشت ، بھ سائل ،  (106)
داریم كھ ھمھ چیز ما از آن ھاست ، ولى گویا آن ھا را نداریم) مرد و زن (ما چنان بزرگانى . شاھانھ كمك مى كند  !(107) 

محبت و توسل : فصل دوم   
علیھ السالم(ثواب زیارت سیدالشھداء   ) 

مگر مى دانیم روایاتى كھ درباره زیارت سیدالشھداء وارد ! مگر ثواب زیارت سیدالشھداء را ما مى دانیم چھ خبر است ؟
)) :(108) كان كمن زار هللا فى عرشھھیچ مى توانیم بگوییم  !شده ، بھ كجا رسیده است ؟ در شب ) علیھ السالم (زایر امام حسین 
((جمعھ مانند كسى است كھ خدا را در عرشش زیارت كند ن بكاء بر یا ھمی! ، یعنى چھ ؟ آیا ما از این ھا مى فھمیم ؟

ارزش (ثوابش چھ اندازه است ؟ آیا مى توانیم حدى برایش بگوییم كھ دیگر از آن باالتر نیست ؟ ) علیھ السالم (سیدالشھداء 
بكاء بھ حدى است كھ مى گویند)  : (( فتلك الدم عالمھ االذن آمد) علیھ السالم (ھمین كھ اشك مختصرى از اذن دخول سیدالشھداء   : 
ن دخول است ؛ یعنى داخل بشوآن اشك عالمت اذ آیا معلوم ! آخر من چشمم اشك بیاید، چھ ربطى است كھ آن ھا اذن دادند ((.

 است كھ این قضایا چیست ؟
منتھى ، چیزى كھ ھست ، این است كھ ما حاال بھ امثال معاویھ گرفتاریم كھ ھمھ جور حرف از او ھست ، حتى كلمھ 
 (109)!كفر
 آداب زیارت

بودیم ، رفتیم خدمت ایشان و راجع بھ آداب زیارت سؤ ) علیھ السالم (یك بار با چند نفر از رفقا عازم زیارت ثامن االئمھ 
ایشان بعد از قدرى ، تاءنى فرمودند. ال كردیم  : (( علیھم (است كھ بدانیم بین حیات و ممات معصومین  اھم آداب زیارت این

ھیچ فرقى وجود ندارد) السالم  .)) 
بعد وقتى با رفقا تاءمل و صحبت كردیم ، دیدیم شاید بتوان اھم و بلكھ تمام آداب . و غیر از این جملھ چیز دیگرى نفرمودند

 (110)!زیارت را در این جملھ خالصھ كرد
از واضحات است كھ خواندن قرآن در ھر روز، و ادعیھ مناسبھ اوقات و امكنھ ، در تعقیبات و غیر آن ھا؛ و كثرت تردد 

صلى هللا علیھ و آلھ و ( در مساجد و مشاھد مشرفھ ؛ و زیارت علما و صلحا و ھمنشینى با آن ھا، از مرضیات خدا و رسول
است و باید روز بھ روز، مراقب زیادتى بصیرت و انس بھ عبادت و تالوت و زیارت باشد) سلم  .(111) 

 انس با ائمھ
)) :از حضرت آیت هللا بھجت پرسیدند انس ) علیھم السالم (ندم بفرمایید چطور مى توان بھتر بھ خداوند و ائمھ اطھار خواھشم
)) :ایشان جواب فرمودند ((گرفت ؟ و ) علیھم السالم (و ائمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (با طاعت خداى تعالى و رسول 
((. ترك معصیت در اعتقاد و عمل

(112) 
 مستحب مؤ كد
در خیلى روایات ، از مستحبات بھ واجب تعبیر شده است ، خصوصا در صورتى كھ یك قرینھ ھایى باشد و از آن ھا بفھمیم 
)) :مثل این كھ روایت دارد .كھ معناى وجوب ندارد ر چھار سال ، یك مرتبھ واجب در ھ) علیھ السالم (زیارت سیدالشھداء 
 (114). این وجوب ، براى شدت مطلوبیت و تاءكد مطلوبیت است (113)((. است

عجل هللا تعالى فرجھ الشریف(برتر از تشرف بھ خدمت امام زمان   ) 
علیھ السالم(الزم نیست كھ انسان در پى این باشد كھ بھ خدمت حضرت ولى عصر  تشرف حاصل كند، بلكھ شاید خواندن  ( 
علیھ السالم(دو ركعت نماز سپس توسل بھ ائمھ  د؛ زیرا آن حضرت مى بیند و مى شنود و براى او بھتر از تشرف باش ( 

مانند ) علیھم السالم (عبادت در زمان غیبت افضل از عبادت در زمان حضور است و زیارت ھر كدام از ائمھ اطھار 



است) علیھ السالم (زیارت حضرت حجت   .(115) 
 دورى از انبیاء و اوصیاء

كھ اگر اذن بدھى ھمین حاال، ھیچ جا نرفتھ ، از جایت حركت نكرده ھالك مى ) علیھ السالم (عرض كردند بھ سیدالشھداء 
جن گفتند؛ فرمود) این را(كنیم دشمن ھا را  : (( د این كسى است كھ اسم اعظم بل - وهللا ، قدرت من از قدرت شما بیشتر است 

لكن اگر من كشتھ نشوم ، با چى امتحان مى شوند این مردمى كھ این جورند - است  .)) 
( دار امتحان است ، شما در فكر این باشید كھ خودتان را اصالح بكنید، مابین خودتان و خدایتان عایقى ، مانعى ، پیدا ) اینجا

خدا اصالح مى كند مابین شما و ) انبیاء و اوصیاء( اگر اصالح كردید، رفع مانع كردید بین خودتان و خدا و وسائط. نشود
 (116). خلق
، ھرگاه خدمتشان رسیدم جلسھ ایشان از ھر نظر پربار بود از معنویت ، سخن كوتاھى مى گفتند و بعد مشغول ذكر مى شدند

تصور مى كنم بیشتر بھ زیارت عاشورا مشغول بودند و بھ خواندن ھر روز آن مداومت داشتند و بھ نظرم حاال ھم مداومت 
و این بازدید در راستاى این بود كھ ایشان بر مرحومھ والده ما (و اخیرا نیز كھ براى بازدید بھ خدمتشان رسیده بودم  .دارند

یح در دستشان است و بھ نظر مى رسید كھ بھ زیارت عاشورا مشغول ھستنددیدم تسب) نماز میت گذارده بودند تمام این  .
چنانكھ بعد نحوه زندگى شان نیز مذكر بود. عمل ھا مذكر و بیدارگر و معنى دار است  .(117) 

ستحباتافضل م  
شاید از آن قبیل مستحباتى ) علیھ السالم (و بھ خصوص حضرت سیدالشھداء ) علیھم السالم (بر مصائب اھل بیت  (118)بكاء
 . باشد كھ مستحبى افضل از آن نیست
 (119).، آن ھم ھمین جور است شاید افضل از آن نباشد((گریھ از ترس خداوند)) : بكاء من خشیھ هللا
 محبت بھ آل هللا

مھمانى بدھد و براى سیدالشھداء  یك بت پرستى بوده كھ در دھھ عاشورا نذرى داشتھ است كھ باید این دھھ را: گفتند
براى ھمین ، یك طبقھ اى را بھ مسلمان ھا منحصر مى كرد و مى گفت. عزادارى كند ھر جورى كھ خودتان مى )) : 

ما ھم بھ شما كارى نداریم. این ھم پول ، دیگر بھ ما كارى نداشتھ باشید. این طبقھ تماما دست شماست . خواھید، اطعام كنید  
.)) 

ر ھر سالى صد ھزار روپیھ خرج این مطلب مى كردظاھرا د . 
)) :در یك سالى رفقایش آمدند و گفتند را نصف بكن) پول (شما مثال این . این مبلغ زیاد است  صدر ھزار روپیھ در آن  .((. 
 . زمان زیاد بوده كھ این ھا گفتھ اند نصف بكن

ھنگامى كھ آن جا . كرده و براى افتتاح كارخانھ رفتھ بوددر ھمین موقع كھ مى گفت چھ بكنم ، یك كارخانھ اى درست مى 
بھ حسب . را تماشا مى كرده ، لباسش بھ چرخى كھ در كارخانھ بھ كار آورده بودند، گیر مى كند و بھ داخل آھن ھا مى رود

یرون انداخت، اما مى بینند یك كسى از داخل ، این بت پرست را گرفت و ب)و مرگش حتمى (ظاھر، كارش تمام شده بود   . 
بعد كھ بھ حال آمد، گفت. وقتى بھ او رسیدند، بى حال بود من كھ در )) :گفت  ((چھ شد؟))گفتند؟  !((دویست ھزار روپیھ )) : 

گفتم. چرخ كارخانھ افتادم ، یك كسى آمد مرا گرفت و بیرون انداخت  من ھمان ھستم كھ )) : گفت ((آقا تو كھ ھستى ؟)) : 
عزادارى من خرج مى كنىصدھزار روپیھ براى   .((وقتى كھ بھ ھوش آمدم ، داد زدم كھ دویست ھزار روپیھ باید بدھم  ((. 

و اگر نشد، تخفیفى ) شاید بیابد(بت پرست ھم باشد یك توفیقى كھ مسلمان شود ) كسى (البتھ شكى نیست ، یقین دارم كھ اگر 
گوناگون(طبقاتى . تبھ نیستندھمھ كھ در جھنم در یك ر. در عذاب ، بھ آن ھا داده مى شود بعضى از بعضى دیگر . داریم  ( 

چون عذاب آن ھا در آن طبقھ ،  .((خدا نكند ما پھلوى آن ھا برویم )) :متنفرند كھ خدا مى داند چھ تنفرى دارند و مى گویند
 (120). نسبت بھ طبقھ پایین تر رحمت است
 حقیقت توسل
خیال مى كنم انسان اگر ھریك از مشاھد مشرفھ را طواف كند، ھمھ مشاھد را در ھمھ جا زیارت كرده است و براى او مفید 

اءحیاء عند ربھم یرزقون آن ھا . است  )؛ (121) ھرجا ھستیم مى . ھستند و با دیگران قابل قیاس نیستند) زنده اند و نزد خدا بھره مند
علیھم (بر ھمھ ائمھ بلكھ انبیاء ) علیھ السالم (در زیارت حضرت سیدالشھداء . توانیم بھ ھر كدام از آن ھا متوسل شویم 

صلوات هللا علیھم اجمعین -م و نوح و ابراھیم و موسى و عیسى و محمد آد: سالم شده است ) السالم   -. 
اگر كسى بخواھد تشنگى و عطش دیدار آن ھا را در وجود خود تخفیف دھد، زیارت مشاھد مشرفھ بھ منزلھ مالقات آن ھا 
)و دیدار حضرت غایب  ھرگاه انسان بھ یكى از  .آن ھا در ھر جا حاضر و ناظرند. است ) عجل هللا تعالى فرجھ الشریف 
 . آن ھا متوجھ شود، مانند آن است كھ بھ ھمھ متوجھ شده و ھمھ را زیارت و دیدار كرده است



شما خود را اصالح كنید، ما خودمان بھ سراغ شما مى آییم و الزم نیست شما بھ دنبال ما : گذشتھ از این كھ فرموده اند
 .باشید

اگر چھ اكثر مسلمانان بھ قرآن اعتقاد . ھا شریك قرآن ھستند، بلكھ با قرآن عینیت دارندراه دیگر، توسل بھ قرآن است ، این 
البتھ جاى شگفتى نیست كھ اكثریت مسلمانان بر خطا ھستند، زیرا مى دانیم كھ . دارند ولى بھ امامت اھل بیت قایل نیستند

نابراین ، اكثریت ، میزان برترى نیستب! اكثر متدینین عالم نیز مسیحى ھستند كھ قایل اند قرآن باطل است  النظر الى المصحف  . 

. عباده
(122) 

 ((. نگریستن بھ قرآن عبادت است
نگاه كند، نیز حاصل مى شود) الشریف  عجل هللا تعالى فرجھ(ھمین آرامش قلبى براى كسى كھ بھ شمایل امام زمان  .(123) 

علیھم السالم(خشنودى اھل بیت   ) 
دیگران را  كھ رضاى خداست ، خارج نشویم ، اگر رضاى) )علیھم السالم (اھل بیت (=خدا كند از رضاى این خانواده 

 (124). بخواھیم ، پشیمان خواھیم شد و معلوم نیست كھ بتوانیم تدارك كنیم
 محبت صادقانھ

محبت ) علیھم السالم (ھارده معصوم ھر كس بھ ھركدام از این چ. محبت صادقانھ این است كھ محبت مخالف در آن نباشد
فقط شرطش این است كھ محبتش راست باشد. داشتھ باشد، كارش تمام است  .(125) 

علیھم السالم(دورى از بیانات اھل بیت   ) 
ممكن است بھ خاطر كثرت مراجعھ بھ . دور باشیم ، از خود ایشان دوریم ) علیھم السالم (اھل بیت بھ ھر اندازه از بیانات 

براى ما معلوم گردد) علیھم السالم (احادیث براى ما علم مطالب پیدا شود و مذاق ائمھ  . 
ت ؟اگر بھ واسطھ عدم مراجعھ ، چیزھایى از ما فوت شود كھ ماءذون نباشیم ، چھ عذرى خواھیم داش !(126) 

 بناى حسینیھ
 :از بحرین براى اطراف ممالك اسالمى نوشتھ و فرستاده شد كھ بناى حسینیھ چھ طور است ؟ از عربستان جواب دادند

جھنم من بنى بناء للحسین ، فقد بنى بناء فى نار  ! ھركس بنایى براى حسین بسازد، قطعا بنایى در آتش جھنم ساختھ است ! 
 :ولى مصرى ھا در جواب نوشتند
 من بنى بناء للحسین ، فقد بنى بناء فى الجنھ

بسازد، قطعا بنایى در بھشت ساختھ است) علیھ السالم (ھر كس بنایى براى امام حسین   .(127) 
 حضور حضرت حجت در مجالس حسینى

را در مجالس توسل یا حدیث كساء حاضر ) عجل هللا تعالى فرجھ الشریف (حضرت حجت : خیلى دیده شده و گفتھ اند كھ 
بلكھ حضرت امیر و فاطمھ زھرا و حسنین ) سلم  صلى هللا علیھ و آلھ و(دیده اند ھرچند جد بزرگوارش پیغمبر اكرم  علیھم )

ھم حاضر بوده اند؛ زیرا اھل كسا از آن حضرت افضل اند، ولى فضیلتى و خصیصھ اى براى آن حضرت است ) السالم 
 (128). كھ براى آن ھا نبود و آن طول عمر و اشراق و افاضھ بھ اوست
 ھم نامھ نانوشتھ خوانى

شخصى از علماى اصفھان ، اھل معقول و منقول بود كھ بھ مرحوم میرزاى شیرازى : حضرت آیت هللا بھجت فرمودند
بھ میرزاى شیرازى  اشكاالتى داشت ، لذا مطالبى نوشت نامھ را علماى اصفھان امضا كردند و بھ نجف رفت تا نامھ را

قبل از آن بھ خدمت مرحوم مال فتح على سلطان آبادى رسید و ایشان از مضمون نامھ اى كھ در جیب آن عالم  .بدھد
آن آقا تكان خورد و تعجب كرد و با اینكھ خودش را خیلى باال مى دانست تواضع بھ خرج . اصفھانى بود، او را با خبر كرد

بھ ما چیزى بفرمایید تا استفاده كنیم: ت داد، لذا بھ مال فتح على گف . اصرار كرد. شما كھ خود از علما و بزرگانید: فرمود . 
بھ سھ چیز مداومت داشتھ باشید: مرحوم مال فتح على فرمود : 

 نماز اول ماه .1
 زیارت عاشورا در ھر روز .2
ندارند و از دنیا رفتھ اند، ھدیھ كنید ھر شب دو ركعت نماز وحشت بخوانید و بھ مؤ منین و مؤ مناتى كھ كسى را .3 .(129) 
 زیارت عاشورا

داستان ھا و قضایایى از كسانى كھ پیوستھ زیارت عاشورا مى خواندند و بھ : از حضرت آیت هللا العظمى بھجت پرسیدند
نظر حضرت عالى در این باره چیست ؟. ن صورت ، متوسل مى شدند، گردآورى و چاپ شده است ای  

متن زیارت عاشورا، بر عظمت آن گواه است ؛ خصوصا با مالحظھ آنچھ در سند زیارت رسیده است كھ حضرت : پاسخ 



بھ صفوان مى فرماید) علیھ السالم (صادق  : (( بھ درستى كھ من چند چیز . واظبت كن این زیارت و دعا را بخوان و بر آن م
حاجات او ھرچھ باشد، . 3سعى و كوشش وى مشكور باشد . 2. زیارتش قبول شود. 1: را بر خواننده آن تضمین مى كنم 

 .برآورده شود و ناامید از درگاه خدا برنگردد
و حضرت ) علیھ السالم (یرالمؤ منین تا اءم...این زیارت را با این ضمان ، از پدرم یافتم و پدرم از پدرش ! اى صفوان 

از جبرئیل و او ھم از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (و رسول خدا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (امیر نیز از رسول خدا 
 : خداى متعال ، ھركدام این زیارت را با این ضمان ، تضمین كرده اند و خداوند بھ ذات اقدس خود قسم یاد نموده كھ
(( س این زیارت و دعا را بخواند، دعا و زیارت وى را بپذیرم و خواستھ اش ھرچھ باشد، برآورده سازم ھرك )). 
و از سند او استفاده مى شود كھ زیارت عاشورا از احادیث قدسى است و ھمین مطالب ، سبب شده است كھ علماى بزرگ 

بھ خواندن آن مقید بودند تا جایى كھ استاد ما،  - داشتند با آن ھمھ مشغولیت ھاى علمى و مراجعاتى كھ  -ما و استادان ما 
مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفھانى ، از خداوند خواستھ بودند كھ در آخر عمرشان ، زیارت عاشورا را بخوانند و سپس 

روح شوند و دعایشان ھم مستجاب شد و پس از پایان این زیارت ، درگذشتند  قبض  . 
تبحرش در علوم عقلى و نقلى ، آنچنان مقید بھ زیارت عاشورا بود كھ بھ ھیچ عنوان ، آن را ترك  شیخ صدرا بادكوبھ اى با

 .نمى آمد كھ ایشان ، این چنین پاى بند بھ عبادات و زیارت عاشورا باشد  نكرد و كسى باورش
ى یكى از بزرگان ھم نقل مى كردند روزى بھ قبرستان وادى السالم رفتم ، در مقام حضرت مھد عجل هللا تعالى فرجھ )

نزدیك او رفتم ؛ . دیدم پیرمردى نورانى ، مشغول زیارت عاشورا است و از حاالت او معلوم شد كھ زائر است ) الشریف 
و زائران آن حضرت را كھ مشغول رفت و آمد و زیارت ) علیھ السالم (حالت كشف براى من نمودار شد و حرم امام حسین 

گفتند. چندین بار دیدن وى و احوال پرسى از او و بھره بردارى از محضرش ، بھ زائرسرا رفتم . بودند، مشاھده كردم  : 
از زیارتش ناامید نشدم و باز بھ وادى السالم  .((چنین شخصى براى زیارت آمده بود و امروز اثاثش را جمع كرد و رفت ))

ق العادگى داشت و گاھى مطالبى را بیان مى كرد، برخورد بھ آقایى كھ فو. رفتم تا شاید بار دیگر، وى را در آنجا ببینم 
((! آن زائر دیروزى گدى)) : كردم و او بدون پرسش ، از نیت من آگاه شد و گفت

(130) 
معلیھم السال(عالقھ و توسل بھ اھل بیت   ) 

من . و توسل بھ آن بزرگواران مى باشد) علیھم السالم (از جملھ ویژگى ھاى آیت هللا بھجت ، عالقھ شدید ایشان بھ اھل بیت 
 (131).مكرر دیده ام كھ ایشان زیارت عاشورا را با صد لعن و سالم مى خواندند

علیھ السالم(تربت امام حسین   ) 
قبل از آنكھ بھ خارج از  .از معالجھ او عاجز شدند ((ایران ))یكى از دوستانم چند سال پیش مریض شد بھ گونھ اى كھ در 

ضرت آیت ح. كشور حركت كند، بھ خدمت حضرت آیت هللا بھجت رسید و مشكل بیمارى اش را براى معظم لھ مطرح كرد
دوست ما مقدارى از تربت را خورد و چند . را جھت استشفا بھ او دادند) علیھ السالم (هللا بھجت مقدارى تربت امام حسین 

 .روز بعد بھ خارج سفر كرد
وقتى بھ خارج از كشور رفت و بیماریش را نزد پزشكان مطرح كرد و آن ھا او را معاینھ كردند، دیدند ھیچ گونھ بیمارى 

د، لذا او را روانھ ندار و تا این زمان ھم ھیچ گونھ مشكلى ندارد و با صحت كامل مشغول بحث و درس و . كردند ((ایران ))
 (132).از طلبھ ھاى بسیار موفق مى باشد

دگىمحك تجربھ و آزمایش بن  
آیا ھیچ شده است كھ خود را در صدق عبودیت و بندگى امتحان كنید تا : از مرحوم میرزا جواد آقا ملكى نقل شده كھ فرمود

مھیاى سفر نموده  ((كربال))بدانید آیا بنده خدایید یا نھ ؟ بھ این صورت كھ فكر كنید اگر زن و فرزند خود را بھ قصد زیارت 
مانند كشف عورت یا (یاد ھمراه با خود تا لب مرز ببرید، ولى در آنجا مى بایست حرامى و با زحمت فراوان و ھزینھ ز

را مرتكب شوید تا مقدمھ خروج از گمرك و گرفتن گذرنامھ و مجوز عبور ) نظر اجنبى بھ ھمسر و دختران ھمراه خودتان 
یك حرام عیب ندارد، ما كھ این ھمھ زحمت : از مرز باشد؛ در این صورت خود را چگونھ مى یافتید؟ آیا با خود مى گویید

كشیده و ھزینھ نموده ایم تا بھ این جا رسیده ایم ، بگذار این حرام انجام گیرد و عبور كنیم ؛ و یا با كمال شجاعت و 
مردانگى و متانت مثل گل با آن ھمھ رنج و دورى راه و تحمل مخارج و ھزینھ سفر، با عایلھ خود برمى گردید؟ زیرا كسى 
زیارت مستحب است و من بھ قصد قربت و بھ داعى و انگیزه امر او تا بھ این جا آمده ام و متحمل این ھمھ  : كھ فرموده
خسارت شده ام ، ارتكاب حرام را جایز نمى داند و بھ داعى و انگیزه نھى و زجر او باید دوباره بدون ھیچ گونھ نگرانى و 

مى خواستم زیارت حضرت سیدالشھداءناراحتى برگردم ؛ چرا كھ من بنده ام و   
( كار : و اگر براى خدا است ، خدا مى فرماید. را براى رضاى خدا انجام دھم ، نھ براى خواھش دل خود) علیھ السالم 



 حرام را انجام نده و بھ زیارت مرو، لذا باید امتثال نمایم و براى او بھ زیارت نروم ؛
ا ناقص االیمان است ؛ زیرا خداوند سبحان مى فرمایدولى اگر این طور نكرد و برنگشت ، یقین : 

فال و ربك الیؤ منون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم الیجدوا فى اءنفسھم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما
(133) 

 

 

 

پیامبر اكرم صلى هللا (=ردگارت سوگند، ایمان نمى آورند، مگر این كھ در اختالفى كھ میان آن ھا پیش آمده تو پس بھ پرو
را حاكم كنند، سپس از آن چھ قضاوت نمودى در دل خود ھیچ دلتنگى احساس نكنند، و چنان كھ باید ) علیھ و آلھ و سلم 

خدا و حكم تو كنند(خود را تسلیم  .)(134) 
 نداى یاحسین

آیا در این : برخى از فرقھ ھاى اسالمى ، زمانى مى خواستند شھرى را غارت و قتل عام كنند، لذا رییس لشكر آن ھا پرسید
ھستند،) علیھ السالم (آن ھا كھ كافرند چون عباد على . ست سھ نفر شیعھ در این شھر ا: شھر شیعھ وجود دارد؟ گفتند (135) 

 !بقیھ ھم كھ آن ھا را راه داده اند، كافرند
آیا تمام كسانى ! آیا این ھا ھم مشركند؟...سن ، یا حسین یا على ، یا ح: با این كھ خودم در عرفات و منى شنیدم كھ مى گویند

خود را صدا مى زنند و یا چیزى از آن ھا مى خواھند، مشرك ھستند؟... كھ در خانھ خود، پسر، دختر و !(136) 
شفا از بیمارى دستوراتى براى  

 :(137)این كارھا را بھ این نیت كھ اگر مرگ بیمار، حتمى نیست ، بھ وسیلھ این ھا شفا یابد، انجام دھید
را در آب زمزم مخلوط كرده و ھفتاد مرتبھ سوره مباركھ ) علیھ السالم (مقدار كمى از خاك پاك مدفن سیدالشھداء  .1
تا زمانى كھ شفا یابد -بر آن بخوانید و در نوبت ھاى متعدد، ھر روز بھ بیمار بخورانید  ((حمد)) . 
گرچھ صدقھ اى كھ بھ ھر كدام مى دھید، كم باشد -صدقھ بدھید  ((متعدد))بھ فقیران  .2 . 
 .را بھ نیت شفاى او بخوانید ((حمد))روزى ھفت بار سوره مباركھ  .3
 .را بخواند ((حمد))ھر كس نزد بیمار مى رود، براى شفایش سوره مباركھ  .4
ببرید و اگر نمى تواند، ھمین طور نیت و توجھ كند ...) و) علیھم السالم (مزار معصومان (بیمار را بھ مشاھد مشرف  .5

ھ نیت شفا یافتن بھ آن زیارتگاه برود، كافى استو ھمین كھ ب) و زیارت كند(كھ بھ آن مشاھد رفتھ   . 
 .در حضور بیمار، مرثیھ بخوانید بھ طورى كھ او منقلب و متاءثر شود .6
و ھنگام خواندن در مجلسى كھ این حدیث را مى خوانید، عود روشن . (براى شفاى او بخوانید) مكررا(حدیث كساء را  .7
 (.كنید
 .گوسفند نذر فقیران كنید .8
اللھم اشفنى بشفائك و داونى بدوائك و عافنى  :بیمار پس از نماز صبح ، دو ركعت نماز حاجت خوانده و پس از آن سھ بار بگوید .9

)) : بعافیتك من بالئك فانى عبدذك و ابن عبدك مرا با شفاى خودت ، شفا ده و با درمان خودت ، درمان كن و از گرفتارى ات ، ! خداوندا
علیھ السالم(بحرمھ االمام الكاظم  :و پس از آن ، یك بار ھم بگوید ((! چرا كھ من بنده تو و فرزند بنده توام ! نجات و رھایى بخش  ): 
(( علیھ السالم(بھ حرمت و آبرو و مقام امام كاظم   ) )).(138) 

علیھ السالم(تربت امام حسین   ) 
، ھم مثل )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (تعظیم ضریح پیغمبر اكرم  (139). تعظیم تربت كربال و سجده ، تعظیم علیھ است نھ لھ

، تعظیم الیھ است نھ لھ  استقبال و تعظیم كعبھ با این حال ، برخى از فرقھ ھاى اسالمى اطراف ضریح رسول خدا  (140)
را گرفتھ و چھار میخھ كرده اند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم ( !(141) 

 بوسیدن عتبھ
برخى آن قدر . در غایت اختالف اند، چنان كھ در مورد قرآن نیز چنین ھستند) علیھ السالم (مسلمانان در شاءن اھل بیت 

 .ضعیف ھستند كھ در بوسیدن ضریح آن ھا شك و اعتراض دارند
برعكس مرحوم دربندى ! كرد كھ آقا شما ھم ؟  یى ظاھرا بھ مرحوم شیخ انصارى كھ حرم یا ضریح را بوسید، اعتراض آقا



علیھ السالم (آقا كار شما براى مردم حجت است ، وقتى بھ حرم مى روى ، ضریح حرم حضرت ابوالفضل : بھ ایشان گفت 
در یكى از زیارت حضرت ! م كھ گرد و خاك پاى زوار است عتبھ درب را مى بوس: شیخ در جواب فرمود. را ببوس ) 

آمده است) علیھ السالم (سید الشھداء   : 
. ثم قبل الضریح من اءربع جوانبھ

(142) 
 (143). سپس ضریح را از چھار سویش ببوس
 مكانى معنوى

در فضاى آن كھ . در كربال است ) علیھ السالم (از جاھایى كھ خیلى با صفا و روحانیت است ، خیمھ گاه سیدالشھداء 
داطرافش در قدیم ساختمان بود، خیلى روحانیت دیده مى ش !(144) 

 ! پیام سلمان
زھیر بن قین : گفتھ اند نقل كرده كھ با شادى و ھمراه با غنایم جنگى از غزوه اى برمى گشتیم كھ  ((رضوان هللا تعالى علیھ ))

))سلمان  ھ رضوان هللا تعالى علی ؛  اذا اءدركتم سید شباب اھل الجنھ ، فكونوا اءشد فرحا بقتالكم معھ :بھ ما فرمود (( ھرگاه زمان سرور ))
))جوانان اھل بھشت  علیھ السالم(امام حسین   ((.را درك كردید، از یارى كردن بھ او بیشتر شادمان باشید (( ( 

لمان فارسى ھرچند بعضى احتمال داده اند كھ مقصود از سلمان ، غیر از س  (145). است ((رضوان هللا تعالى علیھ ))
علیھ السالم(شكایت بھ حضرت مسلم   ) 

ن تلف شد از این رو آن ھا مرا بر روى یكى از جنیان پا گذاشتم و آن جنى در اثر آ - بھ گمانم  - در تاریكى : شخصى گفت 
علیھ (شكایت شما را بھ حضرت مسلم : اذیت مى كردند، تا این كھ در راه نجف و كوفھ با آن ھا برخورد كردم و گفتم 

آن ھا را تعزیر ) علیھ السالم (بسیار اصرار كردند كھ نكن ، ولى من شكایت كردم و شنیدم حضرت مسلم . مى كنم ) السالم 
كھ باید بھ گونھ اى ظاھر شوید كھ او نفھمد و شما را نبیند و: ى فرمایدو م! مى كند ...(146) 

علیھ السالم(پیشگویى امام   ) 
در زینبیھ اقامت : مان خود او از او نقل كردندحاجى تاج ، واعظ معروف كھ منبرھاى عجیبى در ایران مى رفت ، در ز

خوب است در حرم بمانیم ، كلیددار حرم را دیدم و كلید را از او گرفتم و شب را در حرم : نموده و منزل كرده بودم ، گفتم 
شنیدم سھ بار گفتھ شد: ماندم تا این كھ مى گوید : 

است كھ كنیھ اش ام كلثوم مى ) علیھ السالم (ن جا قبر زینب دختر اءمیرالمؤ منین ای ھذا قبر زینب بنت اءمیرالمؤ منین المكناه بام كلثوم
 .باشد

كھ كنیھ اش ام كلثوم است ، غیر از ام كلثومى است كھ در مدینھ با پسرش در یك قبر ) علیھاالسالم (البتھ حضرت زینب 
ون عامل یزید مى ترسید كھ اھل مدینھ با بودن مدفون است ، زیرا بھ فرمان یزید بین ایشان و شوھرش جدایى انداختند، چ

بھ اجبار یا اختیار خود مصر را ) علیھاالسالم (در آن جا شورش كنند، لذا حضرت زینب ) علیھاالسالم (حضرت زینب 
 . بھ مصر رفتند و مدفن ایشان در مصر است .اختیار كردند

؟چرا حضرت زینب بھ جاى مصر، كربال را اختیار نكردند: سؤ ال   
آمده است كھ ) علیھ السالم (زیرا كربال در آن زمان ھنوز آباد و مسكونى نبود، ھرچند در روایت امام سجاد : جواب 

گویا مى بینم كھ در زمین كربال قصر، دكان و بازار برقرار شده است و زوار از نواحى مختلف براى زیارت )) :فرمود
مى آیند) علیھ السالم (سیدالشھداء  .(147) 

 كرامت زینبیھ
گروھى در زینبیھ : نقل شده است  اى داشتھ و مى خواستھ براى تبرك آن را بھ  حاضر بودند، حاجیھ خانمى لیره (148)

از آن صرف نظر كنید من دو لیره بھ جاى آن بھ شما مى دھم ؛ : متولى مى گوید. ضریح بمالد كھ در داخل ضریح مى افتد
 . ولى آن خانم قبول نمى كند، ناگھان مى بینند لیره مستقیم باال آمد و آن خانم دست دراز كرد و لیره خود را برداشت
خدا مى داند وقتى مردم چنین عجایب و غرایب و كراماتى را از مشاھد مشرفھ و مزارھاى امامزاده ھا مى بینند، چھ قدر 
 (149)!عقایدشان محكم مى شود؟
)با حضرت ابوالفضل  قھر نكن) م علیھ السال  ! 

مشرف مى ) علیھ السالم (طلبھ اى سھ حاجت داشت و مدت ھا بھ زیارت حضرت ابوالفضل : در كتاب دارالسالم آمده است 
روزى در حالى كھ در مقابل ضریح با كمال ادب و احترام ایستاده و مشغول زیارت بود، ناگاه دیده عده اى از زن ھاى . شد

حالى كھ كودك فلجى را بھ دست گرفتھ بودند، وارد حرم شدند، و ھلھلھ كنان یك دور گرد  عرب دھاتى با پاى برھنھ و در
 .ضریح چرخیدند و بیمارشان شفا پیدا كرد و از حرم خارج شدند



من چند سال است مى آیم و حوائجم برآورده : آن طلبھ وقتى این صحنھ را مشاھده مى كند، نزدیك ضریح مى آید و مى گوید
و با صورت قھر و غضب از حرم بیرون مى رود و ! لى بھ این عرب ھاى بیابانى این گونھ التفات داریدنمى شود، و

 .تصمیم مى گیرد دیگر بھ زیارت آن حضرت نرود
در آن جا بھ او مى گویند. بھ نجف مى رود و در كاروانسرایى منزل مى كند چند بار آمد ) رحمھ هللا (خادم شیخ انصارى  :

شیخ بھ او مى فرماید. وى نزد شیخ مى رود. گرفت  و سراغ شما را : 
(( حج مى . آن ھا این طور عادت كرده اند. قھر نكن ، شما بھ عرب ھا نگاه نكنید) علیھ السالم (با حضرت ابوالفضل 

شود خواھید، نیابت ھست و خانھ مى خواھید، ھر خانھ را پسندیدید تھیھ مى شود و عیال مى خواھید، براى شما فراھم مى .)) 
حجھ لك(ال تخلو االرض من حجھ هللا  :احتمال ھم بدھید كھ اكنون نیز از این گونھ علماى صاحب كرامت وجود دارند؛ زیرا  ).(150) 
 .ھیچ گاه زمین از حجت خدا خالى نمى ماند

خداوند متعال . خدا كند طورى یقین داشتھ باشیم كھ براى ما تزلزل حاصل نشود. البتھ بعضى باالتر از احتمال ، یقین دارند
علیھ السالم(از زبان اصحاب حضرت موسى   :نقل مى فرماید ( 

 (151) قال اءصحاب موسى انا لمدركون
یعنى ھالك مى شویم ؟ ولى حضرت . قطعا فرعون و فرعونیان بھ ما مى رسند: گفتند) علیھ السالم (یاران حضرت موسى 

 :موسى فرمود
 (152) قال كال ان معى ربى سیھدینى

 .چنین نیست ، پروردگارم با من است و بھ زودى مرا راھنمایى خواھد كرد
 :یعنى پشتم مثل كوه محكم است ، چون خداوند فرمود
 (153) انا معكم مستمعون

ھمراه و شنواییم ما با شما  . 
 (154).یعنى آن ھا كھ بھ ما وعده ھمراھى و نصرت داده اند با ما ھستند و رفیق نیمھ راه نیستند
 خاك بر سر شیعھ

عالمھ  زن ارمنیھ كھ در ھواپیما در كنار ھمسر مرحوم و گرفتن ) علیھ السالم (نشستھ بود، جریان زیارت امام رضا  (155)
در ) روضھ پنج تن (و نیز بعد از نقل قصھ ، و قرار روضھ خوانى . حاجت از توسل بھ آن حضرت را نقل كرده بود

ایشان فرمود) رحمھ هللا (مدرسھ مروى بھ پیشنھاد آن زن ارمنیھ و شفاى جوانش براى عالمھ طباطبایى  خاك بر سر )) :
((! شیعھ

(156) 
 توفیق الھى

شمى بود و شب نمى توانست مطالعھ كند، در روز این ھمھ درس ، تاءلیف و عبادت مرحوم شیخ انصارى با این كھ یك چ
نیم ساعت ایستاده ) علیھ السالم (ھر روز زیارت عاشورا را با صد لعن و سالم ، در باال سر مرقد حضرت امیر . داشت 

 (157). مى خوانده و نماز جعفر و یك جزء قرآن را بھ توفیق معنوى انجام داده است
علیھم السالم(رابطھ با اھل بیت   ) 

 :از حضرت آیت هللا بھجت پرسیدند
؟)علیھ السالم (و بالخصوص مع صاحب العصر ) علیھم السالم (كیف نقوى العالقھ مع اھل البیت   

رجھد معرفتھ ، توجب حبھ تعالى و حب من یحبھ من االنبیاء و االوصیاء الذین احبھم الیھ محمد و آلھ و اءقربھم منا صاحب االمر عجل هللا فطاعھ هللا بع - ج  .
(158) 

( تقویت كنیم ؟) علیھ السالم (و مخصوصا صاحب العصر ) علیھ السالم (با اھل بیت چگونھ رابطھ خویش را : ترجمھ   
محبت كسانى ) ھمچنین موجب (اطاعت و فرمان بردارى از خداوند بعد از شناخت او، موجب محبت بھ او مى شود و : ج 

رین ایشان بھ خداوند، حضرت كھ خداوند آن ھا را دوست دارد، مى شود؛ كھ عبارتند از انبیاء و اوصیاء، كھ محبوب ت
 (.محمد و آل او علیھ و علیھم السالم مى باشند؛ و نزدیك ترین ایشان بھ ما صاحب العصر عجل هللا تعالى فرجھ مى باشد

منبر و روضھ خوانى: فصل سوم   
 ! مصیبت ھاى واقعى ، از دروغ ھایش بیشتر است

نقل كرده اند كھ  - حاال راست است یا نھ ، نمى دانم  -از آن آقاى مرجع  روایات  .((اصل در روایات معجزات ، كذب است ))
ند كذب ، خیلى داخل فضائل اءمیرالمؤ منین است ولى ھر كذبى بخواھ. است  (159)معجزات ، كذبش ھم دون ما ھو الواقع 

بھتر ھمان است كھ بگوییم. بگویند از واقع امر، كمتر است  ھمانى كھ خودشان ، براى خودشان معتقدند، ما ھم بر آن )) : 
 .((معتقد ھستیم 



. از ھمھ این اكاذیب باالتر است ) مصیبت ھاى حقیقى (=  واقعش . ھم ھمین طور است ) علیھ السالم (قضایاى سیدالشھداء 
حتى بعضى از افراد مھم آن زمان گفتند! مسلمان ھا در خواب نمى دیدند واقعش چیزى است كھ ) ((!فعلوا؟)) : ) یعنى آیا

 !راستى این كار شده است ؟
 (160).ولى تا ممكن است ، انسان باید از مدارك صحیح ، خارج نشود
 عالقھ بھ مجلس روضھ

در ھر مجلس كھ بھ پا مى شود مقید است . حضرت آیت هللا العظمى بھجت حفظھ هللا ، بھ مجلس روضھ عنایت زیادى دارند
براى شما زحمت است ، : از آن جا كھ مجالس روضھ مشھد طوالنى مى شد یك روز بھ ایشان گفتم . از اول تا آخر بنشیند

جلس بیاییدسعى كنید آخر م خواب دیده ام و فرموده اند در روضھ ھا زیاد شركت كنید: فرمود . . 
بعد از اینكھ روضھ خواندم ، . بلھ : آقا اجازه مى فرمایید یك روضھ اى بخوانم ؟ فرمودند: گفتم . روزى آقا تنھا نشستھ بودند

یعنى كسى مى آمد فقط براى ایشان  آقا میرزا محمد تقى شیرازى یك روضھ عمومى داشت و یك روضھ خصوصى: فرمود
 (161). روضھ مى خواند و مى رفت
 از شرایط منبر

را ) لیھ و آلھ و سلم صلى هللا ع(یكى از علما كھ صاحب رسالھ بود حضرت رسول : آیت هللا بھجت حفظھ هللا وقتى فرمودند
پس سھ : حضرت فرمود. نھ ، مى خواھم منبر بروم : نمى خواھى رسالھ بدھى ؟ گفت : حضرت بھ او فرمود. در خواب دید

 . چیز را رعایت كن
 . وقتى وعده دادى بھ وعده خود وفا كن .1
 .اگر چاى در بین روضھ دادند، ناراحت نشو .2
 (162). بھ پول كم و زیاد اعتنا نكن .3
 منبرى بااخالص

وقتى باالى : در رشت یك اھل منبر بود كھ مى گفت : یك روز در منزل آیت هللا مروارید بودیم كھ آیت هللا بھجت فرمود
سالم مى دھم ، اگر جواب مرا داد منبر را ادامھ مى دھم ، وگرنھ از مردم ) الم علیھ الس(منبر مى روم اول بھ امام حسین 

یك : شخصى از او سؤ ال كرد كھ چھ كار كردى كھ بھ این مقام رسیدى ؟ گفت . عذرخواھى مى كنم و بھ پایین مى آیم 
و من در . از من بھ منبر رفت  آن منبرى قبل. مجلسى بود و دو تا منبرى دعوت كرده بودند یكى من بودم و یكى دیگرى 

طورى باید صحبت كنم كھ منبر او را خراب كنم ، ولى با نفس خودم مبارزه كردم و تا چھل روز بھ منبر نرفتم و : دل گفتم 
 (163).خداوند این عنایت را بھ من كرد
 اھمیت منبر رفتن

آیا این كار . گاھى انسان بھ خود اجازه منبر رفتن نمى دھد، چون مى داند بھ تمام آنچھ مى گوید، عمل نمى كند: سؤ ال 
 درست است ؟

یك نفر را بھ راه آوردن ، یك سنى را شیعھ كردن ، یك كافر را مسلمان نمودن ، از اھم واجبات است ، چھ ربطى : جواب 
) علیھم السالم (از این گذشتھ ، آن چھ را كھ دیگران نمى توانند بگویند، مانند فضایل اھل بیت  !بھ فاسق بودن انسان دارد؟
 .تا گفتارش بر خالف كردارش نباشد
 چرا روضھ نمى خوانى ؟

را در خواب مى بیند، )  صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ایام فاطمیھ ، پیغمبر ) رحمھ هللا (زمانى آقاى شیخ ھادى خراسانى 
چرا روضھ نمى خوانى ؟ مگر مجالس عزا را نمى بینى ؟: حضرت بھ ایشان مى فرماید ! 

دست بھ ) علیھاالسالم (نگاه مى كند و مى بیند حضرت فاطمھ ) علیھ السالم (ھم چنین ایشان در ایوان طالى حضرت امیر 
رحمھ هللا(مى بیند شیخ محمد على خراسانى  مى رود و. روضھ وارد مى شود  پھلو گذاشتھ و بھ مجلس ظاھرا در منزل  ( 

رحمھما هللا - آقا سید ابوالحسن اصفھانى و یا مرحوم میرزاى نائینى   (164). باالى منبر است - 
علماى سابقتفاوت علماى حاضر با   

كھ صاحب آن ھمھ كرامات بودند -منشاء این قدر تفاوت بین ما و علماى گذشتھ  و علت عقب ماندگى ما از آن ھا چیست ؟  - 
از قبیل درس و مباحثھ و تدریس و  - با این كھ آن ھا ھم ھمین كارھایى را كھ ما بھ آن مشغولیم . باید منشاء آن را پیدا كرد

م اگر تفحص كنیم ، آیا علت آن است كھ آن ھا مستحبات را بھ جا مى آوردند گمان مى كن. مى دادندانجام  - تلمذ و نوشتن 
با این كھ امكانات زندگى آن ھا از ما كمتر بود، ولى حركتشان بیش از ما و . پیدا مى كنیم كھ فرق ما و آن ھا در چیست 

از تھران بھ اصفھان مى ) یا كمتر و یا بیشتر(ما با اتوبوس و ھواپیما در مدت حدود یك ساعت . نتیجھ كارشان بیشتر بود



ولى چھ قدر در مردم اثر گذاشتھ ایم ؟ و چھ قدر مردم را اصالح كرده ایم ؟ ولى آن ھا ھمین . رویم  رویم و بھ منبر مى
با این حال ، خدا مى داند كھ مردم زمانشان چھ قدر روبھ . فاصلھ را در طول یك ماه و یا یك ھفتھ و یا چند روز مى رفتند

گذاشتھ اندراه تر بودند و چھ قدر علما آثار مثبت در میان آن ھا  . 
با این حال ، نتیجھ . ما در بیت المال زیاد تصرف مى كنیم و بھ مختصر قانع نمى شویم ، ولى آن ھا كم تصرف مى كردند

در ھر حال ، باید ببینیم مابھ االمتیاز ما و علماى گذشتھ چیست ؟. كار ما كم و نتیجھ كار آن ھا زیاد بود  
ما كھ بیشتر مى گوییم چرا كار ما بى نتیجھ است ؟ . مى گفتند سبحان هللامرتبھ بعضى از آن ھا در ركوع و سجود فقط سھ 

چرا؟ باید حساب كنیم و ببینیم كھ مابھ التفاوت ما و آن ھا چیست ؟ عموم آن طبقھ اھل كرامت بودند و در درس نیز اھل 
ھا ادعا مى كردند اگر كتاب ھاى موجود  چرا ما این قدر با آن ھا فرق داریم ؟ بعضى از آن. تالش و تحقیق فراوان بودند

اھل گزاف گویى ھم نبودند. از بین برود، تمام اصول و دوره فقھ را مى توانیم بنویسیم  . 
با آن ھمھ درس و بحث و تاءلیف ، ھر روز زیارت عاشورا، زیارت جامعھ و یك جزء ) رحمھ هللا (مرحوم شیخ انصارى 

ما، ترك مستحبات است كھ علماى سابق بدان ملتزم بودند؛ از قبیل زیارت و دعا و  گویا علت عقب ماندگى. قرآن مى خواند
تفاوت ما و علماى سلف این است كھ آن ھا . تالوت قرآن و یا نماز اول وقت و ترك مكروھات ، مانند خواب بین الطلوعین 

 . در علم و عمل ترقى داشتند و ما معترفیم بھ تقصیر در علم و عمل
خیلى خطرناك است كھ ندانیم قدما كدام راه را مى رفتند. ماندگى ما از علماى سلف و قدما خیلى زیاد است  تخلف و عقب . 

اگر اھل عمل باشیم و تفحص كنیم ، قطعا . خدا كند مستبصر و مھتدى شویم بھ آن چھ موجب عقب افتادگى ما شده است 
از خدا مى گرفتند و ما با تالش و این طرف و آن طرف رفتن  آیا مى شود گفت آن ھا روزى را. علت را پیدا خواھیم كرد

 !؟
 بوى عطر علما

آقایى كھ از علما بود و مرحوم میرزاى نایینى ھم گویا دستور مى فرمود بھ پاى منبرش بروند، گفتھ : شخصى نقل مى كرد
وقتى بھ ایران مى روند، عطرشان  عجب عطر و رایحھ طیبھ اى از علما استشمام مى شود، ولى نمى دانم چرا! بھ بھ : بود

 !را با خود نمى برند؟
بود كھ ابتالئات مرجعیت را حس كرد و آن را نپذیرفت و ) رحمھ هللا (یكى آقا میرزا ھادى . وعاظ عجیب و غریبى بوده اند

د و بھ وعظ و ارشاد را در خواب دید و آن حضرت بھ ایشان دستور داد منبر برو) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پیغمبر اكرم 
ما ایشان را درك نكرده ایم ، ولى خیلى معروف بود، بھ خصوص در تاریخ مھارت عجیبى داشتھ است ، . مردم بپردازد
در دنیا مثل منبر آقا میرزا ھادى نبود: یكى از اھل منبر تھران مى فرمود. در مقاتل و موارد اختالفى آن   باالخص  . 

كجا رفتند؟) رحمھ هللا (ر شوشترى امثال ایشان و آقا شیخ جعف (165) 
 بیان یقینیات
در وقت تبلیغ باید سعى كنیم یقینیات قرآن و عترت را نقل كنیم و بھ مسموعات خود، بدون مراجعھ بھ دلیل یا كتاب ، اكتفا 

كنیم ، و حداقل بھ ھمان كتابى كھ از آن نقل مى كنیم ، استناد دھیمن  . 
كھ بعد از مرحوم آقا سید محمد كاظم یزدى شایستھ مرجعیت -وقتى ما وارد كربال شدیم ، مرحوم آقا میرزا ھادى خراسانى 

و ذكر خیر مى شد كھ چگونھ در فوت كرده بود، ولى چھ آثار و بركاتى از ایشان نقل  -بود ولى قبول نكرد كھ مرجع بشود 
و دیگر موضوعات ، مطالب را با دقت نظر و با استناد بھ دلیل بیان مى كرده است) علیھ السالم (مقتل حسینى   .(166) 

 دقت در نقل
خیلى باید دقت شود، چھ بسا بسیارى از آن چھ گفتھ مى شود درست نباشد، ) علیھ السالم (حسین  در نقل جریانات امام

بھ عكس جھان آخرت است ، كھ عیان آن بھتر و لذت بخش تر ! ھرچند عیان آن چھ واقع شده ، فجیع تر از سماع آن است 
 (167). از سماع آن است
 ! ترس از پاسبان
در زمان پھلوى كھ تشكیل مجالس روضھ خوانى و ھمھ اجتماعات دینى و مذھبى ممنوع بود، مردم در مسجدى اجتماع 

سرى بھ مسجد از قضا، پاسبانى از پنجره مسجد . بزرگوارى در باالى منبر مشغول سخنرانى بود  كرده بودند و شخص 
كشید تا اوضاع مسجد را مشاھده كند، مردم ھمھ وحشتزده بھ سوى او نگاه مى كردند، در این حال آن آقا كھ بر باالى منبر 

اگر بھ اندازه ترس از یك پاسبان ، از خدا مى ترسیدیم ، كار ما امروز بھ این جا نمى كشید: بود، فرمود !(168) 
 !بلندگوھا
بلند كردن صداى بلندگوھاى مساجد و روضھ خوانى ھا اگر بھ اندازه اى باشد كھ ھركس بخواھد بخوابد، بتواند بخوابد، 



ر كس بخواھد بخوابد نتواند بخوابد، در غیر این صورت ، یعنى اگر بلند كردن صداى بندگو بھ اندازه اى كھ ھ. اشكال ندارد
خالف سیره متشرعھ است ؛ زیرا ممكن است در اطراف مسجد یا تكیھ ، فردى مبتال بھ مرض قلبى باشد و یا شخصى غیر 
مریض در اطراف باشد كھ بخواھد فرداى آن روز سر كار برود و نتواند بخوابد، آیا مزاحمت او كھ مى خواھد روزى 

ین كند، اشكال ندارد؟عالیھ خود را تاءم ! 
اگر انسان مسلمان بخواھد متمدن بھ تمدن اسالم باشد و دیگران را بھ حقایق اسالم دعوت كند، یا افراد مسلمان را در اسالم 
برقرار و ثابت نگاه دارد كھ بھ بالد مختلفھ كفر فرار نكنند، باید كامال حقوق و حدود اسالمى را بشناسد و بھ آن ھا عمل 

ید ایجاد این گونھ مزاحمت ھا حتى براى فرد غیر مسلمان ھم از ما جایز نباشدشا. كند . 
 (169).با رعایت اخالقیات و رفتار صحیح اسالمى ، افراد غیر مسلمان ھم بھ اسالم و مسلمان ھا گرایش پیدا مى كنند
 لزوم وجود روحانى

این اھل علم ھستند كھ مردم را از دقایق امور دینى باخبر مى كنند ! نزدیك است كھ شھرستان ھا از مشایخ علما خالى بمانند
 .و دین آن ھا را حفظ مى كنند و ضروریات دین را بھ مردم مى رسانند

چھ بسا شیعیان كھ در بالد غیر ! خود را در دیوار مى گذارند شخصى بھ محلى رفتھ بود و دیده بود كھ مردم مرده ھاى
ده میلیون شیعھ در . اسالمى و یا اسالمى ھستند و حتى بھ یك روحانى دسترسى ندارند تا مسایل اولیھ خود را از او بپرسند

ھ آن ھا تعلیم كنند، دارند یا خیر؟ تركیھ بھ صورت پراكنده ھستند، خدا مى داند آیا ده عالم بھ اندازه اى كھ بتوانند رسالھ را ب
آیا نباید در فكر آن ھا باشیم ؟. ھم چنین ده ھا میلیون دیگر در سراسر جھان  !(170) 

 !مدح با غنا
رحمھ هللا (وم میرزاى شیرازى بزرگ در محضر مرحوم وحید بھبھانى و سید بحرالعل در مجلسى كھ در آن مدح اھل بیت  (

بعد از مجلس ، از علت . بھ صورت غنا خوانده شد حاضر بود و اعتراض نكرد با این كھ جایز نمى دانست ) علیھ السالم (
حیثیت خواننده اھم بود، لذا او را مراعات كردم: فرمودند. آن از ایشان سؤ ال كردند  . 

رحمھ هللا(در مجلسى كھ وحید بھبھانى : چنین از یكى از اساتید ما نقل شده  ھم حاضر بود، غنایى در مداحى اھل بیت  (171)( 
واقع شد و ایشان اعتراض نكردند) علیھ السالم ( . 

كھ استاد ) رحمھ هللا (كرد ولى مرحوم بھبھانى   كھ در مجلس حاضر بود بھ او اعتراض ) رحمھ هللا (ید بحرالعلوم مرحوم س
؛ اءسكت یا سیدا :ایشان بود، رو بھ سید نمود و فرمود ((! اى سید خاموش باش))

(172) 
 علماى سابق
وسایل زندگى علماى سابق از ما كمتر بود، ولى حركتشان براى تبلیغ و دعوت و ھدایت مردم بیشتر و سریع تر و نتیجھ 

بھ تبلیغ و دعوت و منبر مى رویم ولى چھ قدر در مردم ... ما در این زمان با ھواپیما، اتوبوس و. كارشان از ما زیادتر بود
گذاریم و چھ قدر اصالح مى كنیم ؟اثر مى   

علماى سابق ! آن ھا وقت زیادتر در مسیر راه صرف مى كردند، اما مردم زمانشان چھ قدر رو بھ راه تر از زمان ما بودند
از مال و ثروت و لوازم خانگى بھ مختصر و كم قانع بودند ولى پركارتر و پر بركت تر بودند، اما مصرف زندگى ما زیاد، 

ر و نتیجھ كارمان كم استولى كا  !(173) 
 مرجعیت یا منبر؟

كھ از علماى عصر ما محسوب مى شد، و شاید بنده او را ندیده باشم ، مقامش عالى ) رحمھ هللا (آقا شیخ ھادى خراسانى 
او مى گفتھ . ھایى تصنیف نموده است ، اما این كھ از كتاب ھاى ایشان چیزى طبع شده یا نھ ؟ اطالعى ندارم  است و كتاب

بعد از مرحوم آقا سید محمد كاظم یزدى جھت تدریس دورم جمع مى شدند، ولى من بھ جھت صعوبت امر و عظمت : است 
كردمتكالیف ، از پست تدریس و مقام ریاست و مرجعیت كناره گیرى   . 

زیاد بوده اند از میان علما كسانى كھ زیر بار مرجعیت و ریاست نرفتند، و شاید بعضى از آن ھا خود را از دیگران اعلم 
 !مى دانستند

چرا مرجعیت : را خواب دیدم كھ بھ من فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضرت رسول : ھم چنین ایشان مى گفتھ است 
 را قبول نمى كنى ؟

پس منبر برو، اما با سھ شرط: فرمود. سنگین و سخت است : ض كردم عر : 
ھر جا وعده دادى ، تخلف نكن: اول این كھ   ! 

ھر چھ بابت منبر بھ تو دادند بگیر و بھ كم و زیادش كار نداشتھ باش: دوم این كھ   . 
د و چاى ، آب ، شربت یا چیز دیگرى اگر روى منبر بودى و در اثناى سخنرانى تو در مجلس پذیرایى كردن: سوم این كھ 



 .دادند، ایراد مگیر و ناراحت مشو
اگر بگویند منبرش مثل آقا میرزا : ناقل این مطلب یكى از منبرى ھاى خوب تھران بود كھ منبرش را دیده بود و مى گفت 

 (174)! ھادى خراسانى یا بھتر بود و یا ھست ، بشنو و باور نكن
 منبر فقط با روایت

روضھ ) )علیھ السالم (روز وفات امام ھادى (در مدرسھ شیرازى سامرا كھ بغدادى ھا و اھالى كاظمین در سوم رجب 
بھ منبر رفت ، واقعا منبرى بود، تمام  - اوان بود كھ سیدى الغر اندام ، بلند باال و مورد اھمیت فر -داشتند، واعظى پیرمرد 

از اول تا آخر سخنرانى اش ، كلمھ اى غیر از . بنده نھ قبل از او، و نھ بعد از او مانند او را ندیده ام ! منبر او روایات بود
اصلھ با روایتى ھرگاه روایت مشكل مى خواند، بالف. روایت در منبر نگفت و خیلى تحفظ داشت كھ از روایت تعدى نكند

نوعا ھم بھ تناسب ، روایات كوتاه و . دیگر آن را توضیح و شرح مى داد و معناى روایت را نیز با روایت بیان مى كرد
و االن تعجب مى كنم كھ او ! قصار مى خواند واقعا كمال است كھ انسان یك ساعت صحبت كند و از خود ھیچ نگوید

 !مصیبت را چگونھ خواند
ما ھنوز خوابیم ! ھم دیده ایم كھ در منبرى حتى یك روایت ھم نبود، جز این كھ آمریكا چنین و شوروى چنین بلھ عكسش را 

كفران از دست دادیم ، مگر این كھ از اروپا براى بھ واسطھ ناسپاسى و  (175)، چھ طور نعمت ھایى را كھ در اختیار داشتیم 
 (176)!ما خبر بیاید كھ آن چھ در خانھ دارید گنج است 
 تبلیغ دینى
در یزد اقامت داشت خیلى خوشگذران بود، ولى ھرگاه بھ روستاھاى  (177)شنیدم زمانى كھ مرحوم آقا شیخ غالمرضا یزدى 

بر مى داشت و بھ ھر ده كھ مى رسید، قرائت نماز و مسایل مورد نیاز را بھ ... اطراف مى رفت با خود نان و ماست و
ى داد و آن گاه بھ آبادى دیگرى مى رفت و ھمھ حال خوراكش از خودش بود و از غذاى مردم پرھیز مى كردمردم یاد م . 

ماءمور تبلیغ ھستند و بدون چشم داشت و منت ، كار آن ھا را انجام دھند، خدا مى داند چھ ) علیھم السالم (آنان كھ مثل انبیا 
اگر كسى تشخیص بدھد كھ بھ این كار . باشند (178) و یترك و عمال بما یاءمر و ینھى بما یفعلالبتھ در صورتى كھ عالم ! مقامى دارند

بیندازد  ھ عرش اقدام كند و عالم و عامل باشد و با نشر علم شكرانھ اش را ادا كند، باید از شادى كالھش را ب .(179) 
 ! مستحب و ھزار واجب
معلوم مى شود نماز شب مستحبى است نظیر روضھ خوانى ، كھ وقتى در زمان رضاخان منع كردند، یكى از اصحاب و 

چیزى نیست ، روضھ خوانى یك عمل مستحب : بھ ایشان عرض كرد) رحمھ هللا (یم حایرى اطرافیان حاج شیخ عبدالكر
بلھ مستحبى كھ ھزار واجب در آن است: فرمود) رحمھ هللا (حاج شیخ . است كھ پھلوى آن را منع كرده است   . 

علیھم السالم (سایر معصومین خدا مى داند كھ چھ قدر احكام واجب و چھ چیزھایى از حاالت ، سیره و كلمات سیدالشھدا و 
كھ در مقدمھ روضھ نقل مى شود، سبب تقویت دین و موجب افزایش ایمان مردم است)   !(180) 

 افضل مستحبات
بھ نماز شب بسیار معتقد بود و بیش از سایر مستحبات بھ آن اھمیت مى ) رحمھ هللا (حجت االسالم سید محمد باقر شفتى 

حجت . داد، بھ خالف مرحوم سید بحرالعلوم كھ صبر مى كرد تا ھوا مقدارى روشن شود و آن گاه نماز صبح را مى خواند
مھ مى نمود با این كھ در اصفھان درست اول فجر نماز صبح را بھ جماعت اقا) رحمھ هللا (االسالم سید محمد باقر شفتى 

اگر نماز جماعت را بھ تاءخیر مى انداخت ، افراد بیشترى حاضر مى شدند؛ ولى ایشان دستور مى داد دو عادل باالى مناره 
چرا مقدارى صبر نمى كنید تا جمعیت : بھ ایشان گفتند. بروند و پس از مشاھده طلوع فجر، بالفاصلھ اذان صبح بگویند

لذا . در میان مستحبات افضل از نماز شب سراغ ندارم : جماعت حاضر شوند؟ در جواب فرمودندزیادى براى درك فیض 
ایشان براى این كھ مردم نماز شب را بھ جا آورند، این چنین چاره اندیشى نموده بود كھ بھ دو نفر شخص عادل دستور داده 

حاضر مى شوند، پیش از فجر بیدار شوند و نماز بود تا بھ طور دقیق وقت فجر تعیین شود و كسانى كھ در نماز جماعت 
شب بخوانند بدین ترتیب ، قطعا كسانى كھ در نماز جماعت ایشان شركت مى كردند نماز شب را ھم مى خواندند و با این 
 .كار مردم را بھ نماز شب وادار مى كرد
خیال مى كنم فضیلت بكا بر سیدالشھدا باالتر از نماز شب باشد؛ زیرا نماز شب عمل قلبى صرف نیست بلكھ  (181)بنده 
 (184). از عالیم قبولى نماز وتر است (183)است بھ حدى كھ بكا و دمعھ  (182)كالقلبى است ، ولى حزن و اندوه و بكا عمل قلبى 
 اثر یك منبر

كسى كھ این گونھ بیان داشتھ باشد، در ثواب از مراجع . در اثر یك منبر عالمى ، چھار ھزار نفر شیعھ شدند: نقل كرده اند
 : باالتر است ، زیرا در روایت آمده است



الءن یھدى هللا على یدیك رجال، خیر مما طلعت علیھ الشمس و غربت 
(185) 

. اگر خداوند یك نفر را بھ وسیلھ تو ھدایت كند، قطعا بھتر از تمام آن چھ آفتاب بر آن مى تابد و غروب مى كند، خواھد بود
تكلیف را سنگین كرد كھ طرف مقابل از البتھ نباید از اول كار چنان بار . خدا مى داند ھدایت نفوس چھ قدر ارزش دارد

او را از آن چیزى كھ در آن وارد نموده بود، خارج كرد، صدق كند؛ بلكھ  (186) اءدخلھ فى شى ء اءخرجھ منھمذھب بیزار گردد و 
مدارا رفتار نمودباید با رفق و  . 

كھ خیلى معتقد بوده و از روى ایمان مطالب را تحصیل مى كرده است  (187)در ھر حال مرحوم آقا میرزا حبیب هللا رشتى 
)) : پیشانى آن آقا را بوسید و گفت ھمھ ریاضت ھایى را كھ كشیدم بھ تو بدھم و در عوض ثواب این یك منبر را بھ حاضرم 
 .((من بدھى 
 (188)!خدا كند آثار قیمھ و گرانبھایى را كھ بالوارثھ داریم ، اختیارا از دست ندھیم و گرگ ھا از دست ما نگیرند
 منبر با كتاب
رسم بر این است كھ اھل علم و روضھ خوان ھا در باالى منبر مطالب را از روى كتاب نخوانند، و این خالف احتیاط است 
 . ، مخصوصا در نقل روایات و بھ خصوص در ماه رمضان
ھنگامى كھ در مشھد اقامت داشت در باالى منبر از روى كتاب مى  (189)مى شنیدیم كھ مرحوم آقاى حاج شیخ عباس قمى 
 . خوانده ، ولى در نجف اشرف بدون كتاب منبر مى رفتھ است

در زمان رضا پھلوى از ایران خارج شده  معروف كھ در این كار متبحر بود، و) رحمھ هللا (آقا شیخ مھدى واعظ خراسانى 
حجره داشت ، بعد از ھفتاد سال سابقھ كار، براى رفتن بھ منبر، مقید بھ مطالعھ بود، مانند مدرسى  (190)بود و در مدرسھ ما

س بدھدكھ مى خواھد در ! 
 (191).ھیچ كارى نیست كھ احتیاط در آن پشیمانى در پى داشتھ باشد

رحمھ هللا(آقا میرزا ھادى خراسانى   ) 
و موضوعاتى كھ مورد یقین نبود، ) علیھم السالم ( وقتى ما وارد كربال شدیم ، در كربال و نجف در زمینھ مقاتل ائمھ

)نظرات آقا میرزا ھادى خراسانى  معتبر و مسموع و قابل قبول بود، چرا كھ نظر خود را در مطالب اختالفى با ) رحمھ هللا 
 .ادلھ محكم و مستدل بیان مى كرد و این مساءلھ از عجایب و غرایب بود

لم ، و چگونگى شھادت آن دو بزرگوار را از قول او نقل مى كردنداز جملھ ، اھل منبر جریان طفالن مس . 
متاءسفانھ با آن ھمھ زحمات و جمع آورى اسناد و دقت در گفتار و با این كھ ایشان در اعلمیت حایز مقام مرجعیت بودند، 
 (192).اصال معلوم نیست ، مطالب ایشان ، گفتارھا و دست نوشتھ ھایش ضبط و جمع آورى شده باشد

عبرت ھا: فصل چھارم   
 تشخیص اھم و مھم
)) : از یك آقایى نقل كردند كھ مى گفت اھم و مھم را از دست ما گرفت بھ جھت این كھ مى ) علیھ السالم (كار حضرت امیر 

مستقر شود، بعد كار معاویھ را یك جورى مى ساخت ) حكومتش (=ھمین جور نگھ دارد تا امرش توانست معاویھ را  ))! 
)) : یك كسى ھم از رفقا مى گفت را در خواب دیدم و بھ ایشان عرض كردم) علیھ السالم (من حضرت امیر  یا حضرت )) : 

این ھا را نگھ مى داشتید و مى فرستادید تا ! زند؟آخر چرا طلحھ و زبیر را نفرستادى كار معاویھ را بسا! امیرالمؤ منین 
اگر طلحھ )) :حضرت در جواب من فرمود ((معاویھ را از بین ببرند و خودشان جاى معاویھ بمانند؛ چرا این كار را نكردید؟
چون از  (193)و زبیر را براى جنگ با معاویھ و از بین بردنش مى فرستادم ، معاویھ این ھا را استثمار و مخدوع مى كرد
 .معاویھ ھمنشین عمروعاص بود كھ این ھا در حقھ بازى ، عجائب و غرائب بودند .((این ھا در سیاست زیرك تر بود
)) : مقصود این كھ آن آقا مى گفت و مھم را از دست ما گرفت  كار اءمیرالمؤ منین اھم ))! 
( اگر ما تشخیص بدھیم ، بلھ ؛ حضرت ، كار را از دست ما گرفت ؛ اما اھم و مھم را او تشخیص مى :) در پاسخ باید گفت 

او مى دانست كھ اگر معاویھ را نگاه دارد، چھ مفاسدى دارد؛ دیگر محال است كھ او بتواند بگوید این كار معاویھ را . داد
كھ حتى علماى زیادى از اھل سنت ، معاویھ ) تا آن جا(ھمین مقدار، دست كم براى یك طایفھ اى روشن كرد . ارم قبول ند

دست كم بر یك طایفھ اى از مسلمان ھا، مطلب ثابت شد. را لعن مى كنند .(194) 
 یك فاسق و دو كار حرام

و اھل بیت ) علیھ السالم (از اعظم حجت ھاى شیعھ كھ مایھ چشم روشنى آن ھاست ، اقرار ظلم ظالمین بھ امیرالمؤ منین 
از جملھ معاویھ بھ یزید مى گوید. است ) علیھم السالم (آن حضرت  : 



منھم ؟ بنى ، اءلحق لھم ، اءخذناه منھم اءفال نددفھم دآبھ اءخذناھا ))؛ ! از آن ) بھ زور(است و ما ) خاندان پیامبر(فرزندم ، حق براى آن ھا 
 ((!ھا گرفتھ ایم ، آیا آنان را در پشت خود بر چارپایانى كھ از آن ھا گرفتھ ایم سوار نكنیم ؟
 : ھم چنین زمانى یزید از ابن زیاد خواست كھ كعبھ را منھدم كند، ابن زیاد بھ یزید نوشت

و غزوالكعبھ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (قتل بن رسول هللا : ا لفاسق لن تجمعھم  ! 
صلى هللا علیھ و (پسر رسول خدا ) امام حسین (كشتن : ھرگز نمى توانى یك فاسق را وادار كنى كھ این دو كار را انجام دھد

و در ھم كوبیدن كعبھ) آلھ و سلم   ! 
مى گفت ھمان ابن زیاد كھ در كوفھ خطاب بھ اھل بیت  : 

 (195)اءلحمد r الذى فضحكم و اءكذب اءحدوثتكم 
 (196)((. سپاس خدا را كھ شما را رسوا، و دروغتان را آشكار ساخت))
 بیعت با یزیدیان

و یتبع غیر سبیل را مى كنیم ، اگر كسى بیاید و از مصادیق ) علیھ السالم (ما كھ ھزار سال است عزادارى حضرت سیدالشھدا 

المؤ منین 
علیھ (باشد و مثال یزیدى باشد، و با عزادارى سیدالشھدا  ((...كسانى كھ از غیر راه مؤ منان پیروى مى كنند))؛ (197)

 (198)!مخالفت نماید، و ھیچ گونھ ترس و تقیھ اى ھم در میان نباشد، آیا با او بیعت مى كنیم ، یا خیر؟ (السالم 

 

 

 

علیھم السالم(و اھل بیت ) علیھ السالم (خالفت حق اوالد على   ) 
)وقتى معاویھ بن یزید بن معاویھ اعالم كرد كھ خالفت حق اوالد على و اھل بیت  است و بنى امیھ آن ) علیھم السالم 

ان لعین بھ ابن زیاد خبر داد كھرا غصب كرده اند، مرو دیدى این جاھل چھ كار كرد؟ زود خودت را برسان ، )) : 
 ((. كھ اگر تاءخیر كنى خالفت از دست ما رفتھ است
گذشت ، ھر چند  (199)بیانات و اقرارھاى معاویھ بن یزید شوخى نیست ، او براى حق ، از سلطنت ربع مسكونى 
 !وظیفھ او ھمین بود، ولى آیا اگر آن شرایط براى ما بود، حاضر بودیم چنین كنیم ؟
))؛ !ھل الدین اال الترجیح عند الدوران ؟ و مخیر شدن انسان بین حق و باطل (ھنگام دوران امر ) حق (آیا دین دارى جز ترجیح 

ست ؟ا)  !))
(200) 

 ! یزید ظالم
، یزید را قبول ندارد؛ ولى نمى داند كھ این (201)ابن حنبل خیلى متقدس و محتاط بود، لذا بھ واسطھ واقعھ حره 

است ، لذا پسرش از او مى پرسد) علیھ السالم (قضیھ ، مولود قضیھ سیدالشھدا  : 
 ((اءتلعنھ ؟؛ آیا یزید را لعنت مى كنى ؟))
 :و وى پاسخ مى دھد
))؛ !ھل راءیت اءباك یلعن اءحدا؟ ؟آیا ھرگز دیده اى كھ پدرت كسى را لعن كند !)) 

آیا مى دانى كھ یزید ظالم است یا نھ ؟ بگو ! با این كھ خداوند در موارد متعدد از قرآن ، ظالمان را لعنت كرده است 
 (202)! نمى دانم كھ ظالم است ، پس معلوم مى شود كھ واقعھ حره ھم مصلحت بوده است
 فاتحھ براى مختار
 ((!چھ پیروزى شگرفى اگر ابن زیاد كشتھ نمى شد))؛ !یا لھ من لوال قتل ابن زیاد : مصعب در زمان قیام مختار گفت

این جا محلى : در آن جا نوشتھ شده است . مختار در كوفھ و در كنار مرقد حضرت مسلم بن عقیل ، مدفون است 
جعفر است كھ شیخ  (204).براى مختار فاتحھ مى خواند (203)

 خلود در نار
وانات براى اھلش مایھ عبرت است ، ھرچند از عالم انس ھم مى شود عبرت گرفتدیدن عالم وحوش و حی  . 

حیوانات با این كھ مقامشان از انسان پست تر است ، بھ جھنم نمى روند؛ ولى انسان با عظمت بھ جھنم مى رود، 
و بھ بھشت و خلود در بلكھ محكوم بھ خلود در نار مى گردد؛ با این كھ مى تواند با یك گام برداشتن بھ ملك برسد 

 !بھشت دست یابد
حشر حیوانات براى اثبات تكلیف مكلفین و مالكیت و مملوكیت آن ھاست و شاید در رابطھ با عالم خودشان 
 . چیزھایى داشتھ باشند؛ اما جھنم و خلود در آن براى نوع با شرافت انسانى است



تى ، و ھمھ خوبى ھا را در دنیا داشتھ باشند و مى با ھمھ جھالت و غفلت ، بیشتر مردم مى خواھند خوشى و راح
)) :گویند علیھ السالم (یزید از حسین  ((!بھتر بود؟ ( براى دنیاى ما بھتر از ) علیھ السالم (غافل از این كھ امام حسین 

و زبان حال اھل دین بھ دنیا پرستان این است. یزید است ، چھ رسد بھ آخرت   : 
 (205) كم كما تسخرونان تسخروا منا فانا نسخر من

اگر ما را بھ باد ریشخند بگیرید، ھمان گونھ كھ شما ما را تمسخر مى كنید، ما نیز شما را مسخره خواھیم 
 (206).نمود
 وعده ھاى دروغین

روایت شده است) علیھ السالم (از حضرت امام رضا  گناه یاءس از رحمت خدا، بیشتر از گناھى است كھ )) : 
ھزا بھ اگر جلوى خود را در ارتكاب معاصى نگیریم ، حالمان بھ انكار و تكذیب و است ((شخص مرتكب شده است 

آیات الھى و یا بھ جایى مى رسد كھ از رحمت خدا ناامید مى شویم ؛ اگر چھ براى ھر گناھكارى روشن است كھ از 
رحمت واسعھ الھى كھ. رحمت خدا خارج شده است   : 

 (207) فى رحمتھ  رحمتھ ، حتى یطمع ابلیس ) تبارك و تعالى (اذا كان یوم القیامھ ، نشر هللا 
بھ حدى رحمتش را مى گستراند كھ ابلیس در رحمت خدا طمع مى كند) تبارك و تعالى (در روز قیامت خداوند  . 

ى را كھ خویشاوند و این كھ چنان شخصیت بزرگ و بزرگوار) علیھ السالم (بھ عمر سعد در برابر قتل سیدالشھدا 
ولى او نھ بھ شاھى رسید و نھ رییس جمھور شد و نھ بھ ملك ! او ھم بود، از بین ببرد، چھ وعده ھایى داده بودند

قدر و از چندین جھت باید حافظ خود باشد كھ عاقبتش بھ خیر انسان چھ ! بھ خدا پناه مى بریم  (208).رى رسید
 (209).باشد
 ! بھ خدا پناه مى بریم

) علیھ السالم (بود و با على  با این كھ از اصحاب شورا) علیھ السالم (سعد و قاص ، پدر عمر سعد قاتل امام حسین 
 ! درود بر تو اى پادشاه ! اءلسالم علیك اءیھا الملك : بیعت نكرد و از معاویھ ھم مھم تر بود، وقتى بھ معاویھ رسید گفت
از این راھى كھ تو این منصب را بھ : نمى گویى ؟ گفت  ((اءمیرالمؤ منین ))معاویھ بھ او اعتراض كرد كھ چرا 

بھ من مى دادند نمى پذیرفتم دست آوردى اگر  !(210) 
این طور نیست كھ آن ھا از . و خیلى بھ خود مغرور نشویم . آن چھ معاویھ و یزید بالفعل داشتند ما بالقوه داریم 

بھ خدا پناه مى بریم. ھشت جھنم آمده باشند و ما از ب  !(211) 
 ! وقایع عالم مایھ عبرت

دارند، بھ ) علیھم السالم (با آن ھمھ كماالت و مقاالت كھ اھل بیت . واقعا وقایع و حوادث عالم مایھ عبرت است 
! عالم چیست ؟ خدا مى داند چھ عظمتى دارند و چھ خبر است . اى كھ تمام عالم ھیچ نسبتى با آن ھا نداردگونھ 

در حالى كھ بھ اقل نقل در كربال سى ھزار ! حیف است كھ یك نفر آدم عادى در دنیا از آن ھا عزیزتر زندگى كند
صبر و ! اولى بھ حیات از ھمھ آن ھا بود مقاتلھ كردند و آن حضرت) علیھ السالم (نفر با حضرت سیدالشھدا 

 (212)!بردبارى آن ھا بر مصایب با آن عظمت و جاللت و عزت مگر قابل تحمل یا تعقل است ؟
 ! ھیھات من الذلھ

حضرت سیدالشھدا چھ گناه و جرم و غرمى ! الى دار بردند، چھ گناھى داشت ؟آن روز كھ میثم تمار را بھ با (213) 
 : داشتند كھ پیشنھاد آن حضرت را قبول نكردند و عمر سعد گفت

 (214) رمى اشھدوا لى عند االءمیر اءنى اءول من
تیر پرتاب نمودم) علیھ السالم (گواھى دھید كھ من اولین كسى بودم كھ بھ سوى حسین ) عبیدهللا بن زیاد(نزد امیر   . 

. این جریان بر و فاجر با یزید بد شدند و بھ او لعن و نفرین كردندو سرانجام او را شھید كردند، و در نتیجھ بعد از 
) (215)((بین السلھ و الذلھ ))آنان حضرت را  مخیر نمودند و نزول بدون ) یا جنگ و شمشیر و یا ذلت و خوارى 

اءن تنزل على حكم االءمیر عبیدهللا بن زیادط و قید بر حكم و تسلیم ذلت بار را از آن حضرت خواستند شر
باید بر حكم ) (216)

قید و شرط بھ گونھ اى كھ ھر چھ خواستند با آن حضرت  یعنى تسلیم خفت بار و بدون). عبیدهللا بن زیاد سر نھى 
را پیشنھاد دادند، و آن رھا كردن آن  ((ذلھ ))و  ((سلھ ))بكنند، یا بكشند یا آزاد كنند؛ ولى حضرت راه سوم غیر از 
بنابراین این سخن كھ یزید در مجلس  (217)حضرت بود تا بھ سر حدات برود و یا بھ ھمان جا كھ آمده بود برگردد
 : خود در پاسخ كسى كھ گفت

یكره ھذا) یعنى معاویھ (كان اءمیرالمؤ منین   
ب او گفتكراھت داشت و یزید در جوا) علیھ السالم (امیرمؤ منان معاویھ از شھادت و بھ قتل رساندن امام حسین   

: 
 وهللا لو خرج علیھ ، لقتلھ

بر معاویھ خروج مى كرد، قطعا او را مى كشت ؛ دروغ است ، زیرا ) علیھ السالم (بھ خدا سوگند، اگر امام حسین 



آیا مگر آن ! آن حضرت در طول ده سال علیھ معاویھ خروج نكرد وگرنھ چرا پیشنھاد ترك مخاصمھ را داد؟
نین مى گویى ؟حضرت بر تو خروج كرد كھ چ !(218 ) 

 جنایات معاویھ
مى فرمود) رحمھ هللا (ما ھنوز ھم نمى دانیم كھ معاویھ و عمروعاص با مسلمان ھا چھ كردند؟ آقاى طباطبایى  : 

(( ن مى كنم ؛ زیرا تمام مفاسد قرون بعد از او را مستند بھ او مى دانمبعد از فریضھ ، معاویھ را لع  .)) 
در پاكستان شخصى را بھ خاطر این كھ بھ . با تبلیغات دروغین مانع شدند كھ مردم از كارھاى معاویھ مطلع گردند

 (219).معاویھ بد گفتھ بود، شش ماه زندانى كردند
علیھ السالم(ستم متوكل بھ حرم سیدالشھدا   ) 

پرسد كھ  -لعنھ هللا علیھ  - متوكل : مى گویند الحج فى  : گفت .((رفتھ است حج )) :گفتند ((آن مغنى كجا رفتھ است ؟))

)) :گفتند ((!در شعبان حج رفتھ است ؟)) :شعبان ؟ ) علیھ السالم (این ، زیاره الحسین . ، غیر از آن حج است این حج 
آن . امر كرد) ستم ھا(=آن وقت بھ آن كارھا  ((!خب ، اسم زیاره الحسین را حج گذاشتھ اید؟)) : متوكل گفت ((. است
 (221).را خراب كرد (220)ملعون در زمان حیاتش شاید چند دفعھ حائر
 اعتراف معاویھ بھ غصب والیت

.) طلب را نقل كرده است و قاعدتا غیر یزید ھم آن جا بوده كھ این م(نزد معاویھ بود ) علیھ السالم (امام حسن 
پس از این . معاویھ ھم جوابى نداد. یك كالم تندى در نظر آن ھا بھ معاویھ فرمود) علیھ السالم (حضرت امام حسن 
تشریف مى برند، معاویھ دستور مى دھد كھ یك جایزه خیلى مھمى بھ ایشان بدھند) علیھ السالم (كھ امام حسن  . 

)) :یزید بھ پدرش مى گوید شد كھ این حرف تند را بھ تو زد و حال آن كھ تو این جایزه را بھ او مى دھى ؟چطور  !)) 
الحق وهللا لھم ، اءخذناه منھم اءفال نردفھم دابھ غصبناھا منھم! بنى  : معاویھ گفت براى آنان است ) حكومت (=بھ خدا قسم حق  ! پسرم : 

، بر مركبى كھ از آنان غصب كرده ایم سوارشان نكنیم پشت سر خودمان ) دست كم (آیا . و ما از آنان گرفتھ ایم 
كاءنھ چنین چیزى نبوده است. این كالم ، براى شیعھ حجت است ؛ اما غافلند .((!؟  !(222) 
 دغلى ھا و نیرنگ ھاى معاویھ

معاویھ وقت مرگش یك چیزى را بھ آن كسى كھ متصدى تجھیزش بود، مى دھد و مى : نوشتھ است  خوارزمى
این چھ بود؟ بھ قول خودش ناخن  .((ھنگامى كھ مى خواھى مرا تكفین كنى ، این را در چشم من بریز)) :گوید

را گرفتھ بوده و ساییده بود و گفتھ بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (حضرت رسول  این را بھ چشم من بریزید و )) :
 ((!بعد مرا تكفین كنید
. ال حكم لھ غیر ذالك : آخر تو كھ مى گویى

چطور حاال توسل بھ ناخن ھاى ساییده شده اش مى كنى كھ مثال از عذاب  (223)
وظ باشى ؟محف !(224) 

ما نفھمیدیم مطلب را كھ ! اگر كسى توانست حلش بكند بھ ما اطالع بدھد! ما كھ نمى توانیم این مساءلھ را حل بكنیم 
چطور معاملھ مسلمان با این ھا جائز مى شود؟ چطور از این ھا ! ؟چطور معاویھ و یزید و امثال این ھا مسلمانند

آب گرفتھ و خورده مى شود؟ چطور نكاح با این ھا جائز مى شود و ھمھ این ھا بوده ، چطور؟ با این كھ یقین داریم 
ذمھ اسالم  كفارى ھم كھ در. كھ در این ھا اسالم نبوده و مى دانیم كھ عین این مطالب با كفار حربى جایز نیست 

 . ھستند، با آن ھا نكاح دائم را جائز نمى دانیم
) عجل هللا تعالى فرجھ الشریف (حضرت ولى عصر (چھ عرض بكنیم ؟ كار، خیلى مشكل است مگر خودش 

خدا ما را بھ آن چھ نزد ! ما نمى توانیم بین این مطالب جمع بكنیم . تشریف بیاورد و براى ما رفع اشكال كند)
است ، ھدایت كندحق   خودش  .(225) 

 ابن زیاد ملعون و تالش براى آشوب افكنى
، نزد ابن )علیھ السالم (و وصول امامت ظاھرى بھ امام حسن ) علیھ السالم (ابن زیاد ملعون بعد از حضرت امیر 

س آمد و گفتعبا منظور خالفت امام حسن ) ((مى خواھى كھ این كار مستقیم شود یا نھ ؟)) :ترید اءن یتقیم ھذا االءمر؟ : 
گفت) بود) علیھ السالم ( فالن و فالن و فالن را بكش ، كھ این ھا مخل )) :اقتل فالنا و فالنا و فالنا : ابن زیاد گفت .((بلھ )) : 

ھستند) یھ السالم عل(و مخالف خالفت امام حسن  )). 
این ھا . باطنا با معاویھ بودند) علیھ السالم (این ھا شاید ھمان منافاتى بودند كھ معلوم بود در زمان حضرت امیر 

را كت بستھ تسلیم ) علیھ السالم (اگر بخواھى حسن بن على (ھمان ھایى بودند كھ براى معاویھ پیغام مى دادند كھ 
ابن عباس پاسخ گفت :مى گویند ((. تو مى كنیم مگر ندیدى كھ این ھا آمدند و صبح ، نماز جماعت )) : 
((!خواندند؟

در كوفھ كھ )) :(227) احبس على الظنھ واقتل على التھمھبرعكس ، یزید ملعون بھ ابن زیاد سفارش كرد كھ  (226)
وارد شدى كسانى را كھ گمان مى كنى با حسین باشند حبس كن و آن ھایى كھ متھم بھ این ھمراھى ھستند، بكش 
)).(228) 



 عمھ ولید و اداره امور مملكت
نوشتھ اند كھ ولید ملعون از بنى مروان ، خودش كھ مشغول شرب و سكر بود و از تصدى امور معذور بود، عمھ 

را براى امامت در شنیده شده كھ او ! خودش را در محل مراجعات گذاشتھ بود و امور مملكت را او اداره مى كرد
داخل آن ضریحى . البتھ داخل مقصوره بوده كھ چندان ھم آشكار نباشد تا ھمھ كس او را ببیند(مسجد فرستاده بود 

مورد اصابت دشمن نباشد) جماعت (كھ درست كرده بودند تا امام  البتھ وقتى قرار باشد . آن جا امامت كرده بود (
نماز ھم یكى از آن  -و اكثر امور دینى و دنیوى مردم را بتواند اداره كند، تمام امور مملكت را یك زن اداره كند 

بنابراین براى مردھا ھم امامت جماعت مى كند( - شاید نماز نزد آن ھا بھ مرتبھ آن كارھا نرسد . ھاست  نقل شده  (!
دیگران نقل كرده اند . ست این زن را در بیرونى گذاشتھ بود و اداره امور را بھ دست او مى داده این مطلب مسلم ا

 ! درست كرده بود و با زن ھایش داخل آن مى رفتھ است (229)كھ خودش مشغول بوده ، حوضى از خمر
گفت! چھ كارھا كھ نكرد. مى برداز بین ) ھمھ را(و معاویھ ھم اگر خدا جلوش را نمى گرفت  اذان مستحب )) : 

آن وقت این . و قصرش را تغییر داد) خواند(خود نماز را ھم ، تمام  .((.است ، نگویند؛ نماز را بدون اذان بخوانید
جور لوازم ھم دارد كھ در تمام ممالك اسالمى نھ فقط حاال، بلكھ تا روز قیامت و بھ طور یقین تا زمان ظھور، 

آثار فساد باقى است ھمین  .(230) 
 عمر بن عبدالعزیز

فرستاد كھ بخوانید  در وقت مرض و احتضارش  -لعنھ هللا علیھ  -سلیمان بن عبدالملك  بعد از من عمربن )) :
مردم بھ داد آمدند كھ. رفتند و خواندند .((عبدالعزیز خلیفھ است  خبر دادند بھ  .((ما ھمھ این طایفھ را مى شناسیم )) : 
یك عده اى با شمشیر بروند )) : گفت .((آن جورى كھ باید، ترتیب اثر ندادند و از نامھ شما استقبال نكردند)) : وى كھ

ھم ببینند تا بفھمند كھ شمشیر جوابشان را مى  و یكى دیگر، نامھ را بخواند و شمشیردارھا مواظب باشند و ھمھ
) .((دھد با شمشیر ! برھان قاطع ، معنایش ھمین است . خواندند و ھیچ كسى ، دیگر حرف نزد) رفتند و نامھ را
 !ثابت شد و حق شد

 الرض و تلعنھ المالئكھیستغفر لھ اھل اتفاوت داشت ) دیگر خلفا(=حاال تازه خدا مى داند كھ عمر بن عبدالعزیز چقدر با این ھا 
تا كار بھ آن جایى رسید كھ در حال  .((اھل زمین براى او استغفار مى كنند و مالئكھ او را لعن مى كنند)) :(231)

د كھ مرض عمر بن عبدالعزیز بھ او ایراد گرفتن چرا از اجداد و فامیل خودت اظھار برائت نمى كنى ؟ آخر تو ))
است ) ستمگران (=یزید بن عبدالملك را بعد از خودت ، قرار دادى كھ او ھم از ھمین ھا  یك جواب تقریبا ساكت  .((

وقتى آن ھا رفتند، گفت. كننده اى داد =) )) حسبونى فى یزید :  من او را ) لیفھ كردندمرا ھم براى یزید بن عبدالملك ، خ
آن كسى كھ مرا تعیین كرده ، او را قرار داده است . قرار ندادم  نوشتھ اند كھ شاید یزید وقتى فھمید كار در خطر  ((

 (232).واقع شده ، كارى كرد كھ عمر بن عبدالعزیز زود برود و نماند، شاید از این استخالفش عدول بكند
 پسر عمروعاص كھ راوى بود و مخالفت با پدرش
آخر تو چھ مى )) :بھ پسر عمروعاص كھ راوى بود و بھ حسب ظاھر، كارش غیر از كار پدر ملعونش بود، گفتند

ولى تو چنین نمى گویى(باید خونریزى كرد  .باید جنگید) بنى ھاشم (با پسر عمویت : پدر تو مى گوید! گویى ؟  ) 
شكانى الى رسول هللابلھ ؛ : گفت  .(( كھ. كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم (پدرم شكایت مرا پیش حضرت رسول  :  این )) : 
رت را در پد اءطعھ فى ما اطاع هللا و ال تطعھ فى ما لم یطع هللا :حضرت رسول بھ من فرمود ((.پسر حرف مرا گوش نمى كند
 (233).اطاعت خدا، اطاعت كن ، و در غیر اطاعت خدا، اطاعت نكن 
 نماز فرادى در جماعت باطل

در زمانى كھ عامل معاویھ بود،  پشت سر مروان) علیھماالسالم (برخى احتجاج مى كنند كھ امام حسن و امام حسین 
نماز آن ھا . براى اھلش بیان كرده اند كھ چگونھ نماز خوانده اند) )علیھم السالم (خود اھل بیت (حاال . نماز خواندند

در نماز جمعھ بعد از دو ركعت جماعت ، امام كھ سالم ) علیھ السالم (حتى امام زین العابدین  .فرادى بوده است 
پرسیدند. و دو ركعت خودش را خواندداد، بلند شد   ((این چھ نمازى است كھ شما بعد از نماز جمعھ مى خوانید؟)) :

 (234)!((این دو ركعت ھم شبیھ بھ آن دو است )) : انھا ركعات متشابھات :حضرت فرمود
را نخواستید، فطر و اضحى را مى خواھید چھ كار؟) علیھ السالم (امام   

را شھید نمودند خداوند متعال بھ ملكى دستور داد كھ ندا ) علیھ السالم (در روایت آمده است كھ وقتى سیدالشھدا 
 :دردھد
اى امت ستمكارى كھ نواده پیامبرتان را كشتید، ھرگز ))؛ (235) ایتھا االمھ الظالمھ القاتلھ عتره نبیھا، ال وفقكم هللا تعالى لفطر و ال اءضحى

 ((!خداوند متعال ، شما را بھ عید فطر و قربان موفق نگرداند
ؤ یت ھالل ماه مبارك رمضان راه احتیاط براى شیعھ وجود گویا این دعا باید مصداق داشتھ باشد، لذا اگر چھ در ر

در واقع این روایت مى . دارد كھ تا ثابت نشده روزه مى گیرند، ولى با احتیاط، فطر و اضحى درست نمى شود



را نخواستید، فطر و اضحى را مى خواھید چھ كار؟) علیھ السالم (خواھد بگوید كھ امام  (236) 
 بیانات حضرت آیت هللا العظمى بھجت

علیھم السالم(در جمع مداحان اھل بیت   ) 
( 1420ذى الحجھ الحرام  ) 

احى اھل بیت كھ مبتال ھستند بھ این شغل و كار، مشغول باشند بھ مد) علیھم السالم (آقایان مداح و ذاكر اھل بیت 
و مصائبى كھ بر ایشان وارد شده ) علیھم السالم (، بھ ذكر فضائل آن ھا و مطاعن اعداء اھل بیت )علیھم السالم (

 . است
باید بدانند در چھ موقفى ھستند؟ چھ كارى را دارند انجام مى دھند؟ براى چھ این كارھا را ) مداحان (ھمھ این ھا 

مودت ذى القربى را كھ در قرآن ھست ، دارند پیاده مى كنند، چھ ذكر فضائل اھل مى كنند؟ باید بدانند كھ ھمان 
)بیت  باشد و چھ ذكر مصائب آن ھا؛ ھمھ اینھا ادا كردن اجر رسالت است ؛ تثبیت كردن مردم بھ ) علیھم السالم 
 . است ((قرآن ))

كھ در قرآن ھست) زیرا(چرا؟  ما قرآن را مى خواھیم و )) :اگر كسى بگوید (237) ى القربىقل ال اءسئلكم علیھ اءجرا اال الموده ف : 
 ((مى گیریم ، اما بھ اھل بیت كارى نداریم ، چھ كار داریم بھ اھل بیت ؟

مى گوییم حسبنا كتاب هللا  : (( ( كتاب الھى كھ در آن اال الموده فى القربى ھست ، قبول داشتھ باشید ولى  )آیا مى شود
اءلیوم آكملت لكم دینكم و اءتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم االسلم دینابگویید بھ اھل بیت كارى نداریم ؟ كتاب هللا كھ در آن آیھ 

(238) 
؟)علیھم السالم (ھست و شما ھم آن را مى خوانى ، آیا اكمال محقق مى شود بدون والیت اھل بیت   

 (239) انما ولیكم هللا و رسولھ و الذین ءامنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤ تون الزكوه و ھم راكعوندر قرآنى كھ مى گویید آن را قبول داریم ، آیھ 
 !ھست ؛ یا این كھ در قرآن شما این آیھ ھا نیست ؟
 بلھ اگر در قرآن شما این آیھ ھا نباشد، ممكن است بگویید ما قرآن را مى گیریم ، ولى در قرآن كھ این آیھ ھا نیست
. 

بدانیم كھ یك واجب بزرگى بر دوش ھمھ است ، معلمین بھ وسیلھ تعلیم و مادحین بھ عمل این ھا بفھمانند پس ، باید 
نباید دست برداشت ؛ ھمھ چیز توى محبت است ، اگر چیزى داریم از محبت ) علیھم السالم (كھ از محبت اھل بیت 

 . است
ا دوست نداشتھ باشیم ؟ آیا ممكن است اعمالى را كھ اگر ما خدا را دوست داشتھ باشیم ، آیا ممكن است دوستانش ر

 او دوست دارد، دوست نداشتھ باشیم ؟
آیا چنین چیزى ممكن است كھ كسى دوست خدا باشد، اما دوست دوستان خدا نباشد؟ دوست اعمالى كھ خدا دوست 

ست ؟ قھرا كسى كھ گفتھدارد نباشد؟ آیا مى شود دوست اعمالى كھ خدا دشمن دارد باشد؟ آیا چنین چیزى ممكن ا  : 
) حسبنا كتاب هللا دروغ واضح و آشكار است ) این حرف . (خیر نھ وصیتى و نھ ھیچ چیز دیگرى الزم نیست ) مى گوید
 . ؛ مثل اینكھ در روز بگوید حاال شب است ، یا در شب بگوید حاال روز است

و امثال آن ؛ كتاب هللا كھ متقین و فاسقین را در دو  (240) ا مع الصادقینیاءیھا الذین ءامنوا اتقوا هللا و كونوكتاب هللا كھ پر است از 
 صف قرار داده است ، ببینید متقین كیانند؟ فاسقین كیانند؟ راستگویان كیانند دروغگویان كیانند؟

این مثل این است كھ بگویند ما نصف قرآن را قبول داریم و نصف دیگرش را قبول نداریم . ى شود تفكیك كردآیا م
كما این كھ نصارا و یھود از دوستانشان در سیصد سال قبل معاھده گرفتھ اند كھ لعن یھود و نصارى باید از قرآن 
 !حذف شود و غیر از خداپرستى چیز دیگرى در قرآن نباشد

زى را كھ تنصیفش كنیم قرآن است پس شاید بگویند خداپرستى ھم الزم نیست در قرآن باشد ھمین كھ انسان آیا چی
كسى را نكشد كسى را نیازارد كافى است خداپرستى ھم الزم نیست بت پرست ھا ھم بگویند ما ھم نكاحى داریم ، 

اما این كھ خدا یكى باشد نھ این  -ھا قائلند  باالخره یك چیزھایى را آن... سفاحى داریم ، مال مردم خورى داریم و
اگر بنا باشد بر تبعیض اكثر مردم اصال خداپرست نیستند اكثر مردم بت پرستند دین خدا تبعیضى  شفائنا عند هللابت ھا 

 . نیست ، یا باید ھمھ اش را بگیرى یا ھیچ چیزش را نگیرى
بچھ ھایش كھ اى بچھ ھا اینھائى كھ شما را دعوت  در زمانى یك مرد ناجورى بود، وصیت كرد وقت مردنش بھ

مى كنند بھ خداپرستى و دیندارى تا مى توانید انكار كنید اگر مغلوب شوید در برابر مدعى كھ خدایى ھست دیگر از 
شر این ھا راحت نیستید باید تابع این ھا شوید كھ اگر بگویند زن باید از باطن دست وضو بگیرد و مرد از ظاھر 

دیگر نمى توانید مخالفت كنید و تا آخر این مطلب ادامھ پیدا مى كنددست  . 
پس قھرا این كسانى كھ مى گویند این مداحى چیست ؟ مصیبت خوانى چیست ؟ اشك ریختن چیست ، این قدر نادان 

ل رضوان هللا بود براى شوق لقاءهللا ، براى تحصی) علیھم السالم (ھستند نمى فھمند كھ این اشك طریقھ تمام انبیاء 
محبت این ھا ھم اگر در فرح اینھا و مصیبت و حزنشان اشك آورد، . و مساءلھ دوستان خدا ھم از ھمین باب است 



 . این ھم ھمانطور است
دستورالعمل ھا: فصل پنجم   

(1) 
كنند، كاءنھ  جماعتى ھستند كھ وعظ و خطابھ را كھ مقدمھ عملیات مناسبھ مى باشند، با آن ھا معاملھ ذى المقدمھ مى

 . و این اشتباه است ((!بگویند و بشنوند، براى این كھ بگویند و بشنوند)) : دستور این است كھ
براى تفھیم این مطلب و ترغیب بھ آن ، فرموده اند. تعلیم و تعلم ، براى عمل ، مناسب است و استقالل ندارند كونوا  :

مل یاد بگیرید و عمال شنوایى داشتھ باشیدبا عمل بگویید و از ع دعاه الى هللا بغیر السنتكم . 
 .بعضى مى خواھند معلم را تعلیم نمایند، حتى كیفیت تعلیم را از متعلمین یاد بگیرند
درد را بیان مى كنند، دوا را معرفى مى كنیم ، بھ جاى  ((براى چھ ؟))را دارند، مى گوییم  ((التماس دعا))بعضى 

ویندتشكر و بھ كار انداختن ، باز مى گ  ((!دعا كنید)) :
 .دور است آن چھ مى گوییم و آن چھ مى خواھند؛ شرطیت دعا را با نفسیت آن ، مخلوط مى كنند
ما از عھده تكلیف ، خارج نمى شویم ، بلكھ باید از عمل ، نتیجھ بگیریم و محال است عمل ، بى نتیجھ باشد و نتیجھ 
 :، از غیر عمل ، حاصل شود، این طور نباشد

حت ، مجلس آراستند پى مصل   !نشستند و گفتند و برخاستند  

 . خدا كند قوال نباشیم ، فعال باشیم ، حركت عملیھ بدون علم نكنیم ، توقف با علم بكنیم
 .آنچھ مى دانیم بكنیم ، در آنچھ نمى دانیم ، توقف و احتیاط كنیم ، تا بدانیم ؛ قطعا این راه ، پشیمانى ندارد

م ، بلكھ نگاه بھ بھ ھمدیگر نگاه نكنی  . نماییم و عمل و ترك را، مطابق با آن نماییم ((دفتر شرع ))
. والسالم علیكم و رحمھ هللا و بركاتھ

(241) 
(2) 
 بسمھ تعالى

معتقد باشد، و با انبیاء و اوصیاء صلوات هللا علیھم ، جمیعا مرتبط و معتقد كسى كھ بھ خالق و مخلوق ، متیقن و 
باشد، و توسل اعتقادى و عملى بھ آن ھا داشتھ باشد، و مطابق دستور آن ھا حركت و سكون نماید، و در عبادات ، 
انجام دھد، و با مشكوك ھا، را از غیر خدا، خالى نماید، و فارغ القلب ، نماز را كھ ھمھ چیز تابع آن است  ((قلب ))
یعنى ھركھ را امام ، مخالف خود مى داند با او مخالف باشد، و ھر كھ : باشد ((عجل هللا لھ الفرج ))تابع امام عصر 

لعن نماید ملعون او را، و ترحم نماید بر مرحوم او ولو على سبیل االجمالى ؛) و(را موافق مى داند با او موافق ،   
د نخواھد بود و ھیچ وزر و وبالى را واجد نخواھد بودھیچ كمالى را فاق . 

. والسالم علیكم و رحمھ هللا و بركاتھ العبد محمد تقى البھجھ
(242) 

(3) 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

ملیات ، آنچھ كھ بر ایشان باقى مى ماند، توجھ بھ ھمان ھا داشتھ باشند و بھ آنچھ كھ فانى مى ھمھ باید بدانند كھ از ع
 .شود، توجھ نداشتھ باشند

اعمال صالحھ ، طاعات الھیھ ، آنچھ كھ مقرب بھ سوى خداست ، با آدم مى ماند و آدم این ھا را از این جا، تا روز 
، با خودش مى بردقیامت ، تا مابعد القیامھ ، ھرجا كھ ھست  . 

بدانند كھ طاعات ، عبادات ، مقربات ، اینھا یك چیزى . اعمال صالحھ انسان ، اعمال باقیھ انسان ، فانى نمى شود
مثال(نیست كھ بھ واسطھ اینكھ  این بدن از روح منفصل شد، ) یا اگر(این اتاق خراب شد، آن ھا ھم از بین بروند؛  (

ثابت ھستند، بلكھ یك صورت معنویھ اى در آنجا از اینھا، براى ھر فرد فرد، ظاھر آن ھا ھم بروند؛ آن ھا باقى و 
 .خواھد شد

آن ھایى كھ شھید شدند، آن ھایى كھ شھید داده اند، در راه خدا رفتھ اند و در راه خدا بوده اند، و ! مبادا غفلت كنید
-خدا مى داند چھ تاجى بھ سر این ھا  عضى ھا نمى بینند مگر بعد از اینكھ از این نشاءت گذاشتھ شده ؛ ولو ب -بالفعل 
 .بروند
تاج است ،   بر سرش  ((فالن ))بعضى ھا ھم كھ اھل كمالند، شاید در ھمین جا ببینند كھ   بر سرش تاج نیست ((فالن ))
!! 



 . مقصود، شھادت نزدیكان انسان ، خودش یك كرامتى از خداست
ت است ، نھ موجب حزن ؛ این حزنى كھ در انسان پیدا مى شود، بھ موجب مسر - اگر حسابش را بكنیم  -شھادت 

رفت آن اتاق و ما ماندیم و این اتاق ، دیگر فكر این را نمى كنیم كھ او حالش از ما ) شھید(خاطر این است كھ آن 
اى او قرار خدا بر) چیزھایى (فكر این را نمى كنیم كھ االن چھ . بھتر است ؛ ما ناراحتى داریم ، او راحت است 

داده ، و ما معلوم نیست چھ جورى برویم ؟ آیا با ایمان مى رویم ، یا نھ ؟ او با ایمان رفت و آن ھم این جور، شھید 
 . رفت
باید ملتفت  ...(243)باید بفھمیم كھ شھادت ، از موجبات سعادت است ، ھر فردى را باال مى برد، پایین نمى آورد

دیگر چاره اى نیست اال این كھ خودتان را بھ خدا بسپارید و متوسل شوید؛ یك دست شما قرآن و دست دیگر ! باشید
عترت ، معارفش در مثل . عترت باشد ؛ اعمال است  ((صحیفھ سجادیھ ))است ؛ اعمالش در مثل  ((نھج البالغھ ))

 . تكلیفى اش در مثل ھمین رسالھ ھاى عملیھ است
در مسلمین و غیر مسلمین -از این ھا شما را خارج نكنند، بلكھ امتیاز ما  ھمین است كھ دو اصلى داریم ، كھ  - 

توسل براى دنیاى ما، ھم اگر مریض شدیم ، اگر بالیى بر سر ما آمد، بھ اینھا كھ م. براى دنیا و آخرتمان نافع است 
 .شدیم ، براى ما فرج مى رسد

این امتیاز در خصوص شیعھ است ؛ در اھل سنت ، این مطلب نیست ، بلكھ بھ علماى فقھ اجازه نمى دھند كھ در 
ابوحنیفھ  -مثال  -در شرعیات باید . در عقلیات باید ابوالحسن اشعرى یا معتزلى ، مرجع باشد. عقلیات دخالت بكنند

باشد، تعجب مى كنند كھ شیعھ چطور یك نفر را ھم رئیس عقلیات و ھم رئیس شرعیات ،  ، شافعى و اینھا مرجع
 . قائل است

دیگر نمى دانند كھ این دو . ائمھ ما ھم در معارف و علوم عقلیھ ، مرجعند و ھم در امور شرعیھ و تكلیفیھ ، مرجعند
، تحفظات ؛ از اینھا راه مناجات با خدا را، از توسالت ، تحصنات : تا كھ سھل است ، ائمھ ، غیر اینھا را ھم دارند

؛ بلكھ مى توانیم بھ تبعیت اینھا، اوقات ما در طاعت )مى توانیم یاد بگیریم (اینھا راه عبودیت خدا را و اعمال را 
ھر چھ بكنیم از طاعت خارج نشویم) و(خدا، مستغرق بشود   . 

ت ، شما را مى خرند اما بعد ھم مى توانند یك غذاى در این عصر، گرگ فراوان اس: مقصود، شما ملتفت باشید
مسمومى بھ شما بدھند، كار شما را تمام كنند، بعد از اینكھ كار را از دست شما گرفتند، بعد از اینكھ استخدام كردند 

كھ انسان خوابش را ھم ندیده است ، بھ او بدھند) مبالغى (و ھر چند ماھیانھ  . 
اگر . نكنند، از جاده ، شما را بیرون نكنند كھ از دنیا و آخرت شما را محروم مى كنندشما را گمراه ! ملتفت باشید

 (244).دیدند بنده صادق قانع آن ھا ھستید، كھ ھستید؛ اما بھ شرطى كھ در راه این ھا كشتھ شوید
(4) 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

نوجوان ھا و جوان ھا باید ملتفت باشند كھ ھمچنانى كھ خودشان در این سن ھستند و روز بھ روز بھ سن باال مى 
روند، علم و ایمانشان ھم باید ھمین جور باشد، مطابق این باشد، معلوماتشان ، از ھمان كالس اول علوم دینیھ ، بھ 

ن مالزم با ھمین علمشان باشدباال برود، ایمانشا . 
باید بدانید اینكھ ما مسلمان ھا، امتیازى از غیر مسلمان ھا نداریم اال بھ قرآن و عترت ، و اال ما ھم مثل غیر 

اگر ما قرآن را نداشتھ باشیم ، مثل غیر مسلمان ھا مى شویم ، اگر ما عترت را نداشتھ باشیم . مسلمان ھا مى شویم 
ى كھ اھل ایمان نیستند، ھستیم، مثل مسلمان ھای  . 

ھمچنان كھ سن ما بھ باال مى رود، معلومات ما ھم در . باید ملتفت باشیم روز بھ روز در این دو امر ترقى بكنیم 
این طرف ، آن طرف نرود و اال گم مى شود، گمش نكنند؛ گمراھش نكنند؛ این دو اصل . ھمین دو امر، باال برود

ند بگیرنداصیل را از اینھا نتوان . 
پس(شما قرآن را قبول ندارید، ) و(اسالم درست نیست ) مى گویید(اگر : ما مى گوییم  مثل قرآن بیاورید، یك  ( 

 .سوره اى مثل قرآن بیاورید
نھ ، نمى توانیم بیاوریم و نمى آوریم و مسلمان ھم نمى شویم: مى گویند  . 

گوینداین ادعا و این كالم ، جواب ندارد، براى این كھ مى   ((. ما مى دانیم و عمل نمى كنیم)) :



ھمچنین كسانى كھ صورتا با قرآن ھستند و با عترت نیستند، بھ اینھا مى گوییم كھ این آثار عترت ؛ این فضائل 
صحیفھ ))؛ این ((نھج البالغھ ))عترت ؛ این ادعیھ اینھا؛ این احكام اینھا؛ این خطب اینھا؛ این رسائل اینھا؛ این 
((سجادیھ  اگر آوردید، ما دست بر مى داریم! ؛ در مخالفین عترت ، مثل اینھا را بیاورید  . 

این عملیاتشان ، این عملیاتشان ، این ایمانشان ، این كرامتشان این معجزاتشان ، باید بدانیم این دو تا را از ما 
 .نگیرند

ى مى دھند؛ لكن این پول ارزش ندارد، فردا از مى دانید چقدر پول بھ ما مى دھند اگر اینھا را بھ آن ھا بدھیم ؟ خیل
این ھا بھ ما وفا نمى كنند؛ تا . راه غیر مستقیم ھمین پول را از ما مى گیرند و یك بالیى ھم بر سر ما مى آورند

 .خودشان استفاده شان را از ما بگیرند، دیگر كار ما را مى سازند
آنچھ را كھ مى دانیم ، . ش را یاد بگیریم كھ از غلط، محفوظ باشدباالخره باید ملتفت باشیم قرآن را بگیریم ، الفاظ

 . قرائتش را تصحیح كنیم ، تجویدش را تصحیح كنیم ، در نمازمان صحیح القرائھ باشیم
تفسیر فارسى پیدا كنیم كھ از روى آن ) یك (و ھمچنین تفسیرھایى آسان و ساده را ما كھ فارسى زبانیم ، بدانیم ؛ و 

ا قرآن را بفھمیم ؛ مثال سھل باشد م را كم و بیش مطالعھ كنیم ، بلكھ از اول تا بھ آخر، چون  ((منھج الصادقین ))
اگر بھتر از او پیدا بكنیم عیب ندارد، اما كجا پیدا شود بھتر از او كھ . كتاب فارسى است و كتاب خوبى ھم ھست 

 معتبر باشد؟
او باشیم ، تحصن بكنیم بھ قرآن ، تحفظ بكنیم بھ قرآن ، وسیلھ حفظ كنیم قرآن را كھ ھمیشھ با ما باشد، ما با 

 . حفظمان در فتن و شدائد دنیا قرار بدھیم
از خدا بخواھیم كھ از قرآن ما را جدا نكند، ھمچنین از خدا بخواھیم ما را از عترت جدا نكند كھ عترت با قرآن 

ا ندارد ھیچ كدام را ندارداست و قرآن ھم با عترت است ، اگر كسى یكى از این دو تا ر . 
از مردم دنیا، دروغ را نخریم! ملتفت باشیم دروغ بھ ما نگویند و دروغ خودشان را بھ ما نفروشند  ! 

خدا مى داند آیا ) و(ما از عترت و قرآن نمى توانیم دورى كنیم ؛ اگر دورى كردیم ، در دام گرگ ھا مى افتیم ، 
د از این كھ سرھا شكست و دست ھا بریده شد و بالھا بر سر ما آمدبعد، از دست شان نجات مى یابیم ؟ بع . 

از این دو اصل كسى را بیرون نبرند! ملتفت باشید . 
اگر معلم را با رشوه و غیر رشوه ، . شما مدرسھ مى روید، معلم خودتان را ملتفت باشید در صراط مستقیم باشد

 منحرف كردند دیگر كار بچھ ھا زار است ، چرا؟
ھت اینكھ او، از راه مستقیم یا غیر مستقیم ، باطل خودش را بھ بچھ ھا مى فروشد، بھ این بچھ ھا مى خوراندبھ ج . 

احتیاط شما ھم فقط در ھمین است كھ از یقین ، تجاوز نكنید، بلكھ امروز بزرگ ! خیلى احتیاط بكنید! ملتفت باشید
ا، داخل یقینیات ما نكنند، آب را توى شیر ما نریزندھا ھم ھمین جورند، باید خیلى سعى بكنید كھ غیر یقین ر ! 

)اگر یك نفر، ھزار كلمھ حقى گفت ، این ھزار كلمھ را خوب تاءمل بكنیم و از او بگیریم ، بعد  ) تاءمل كنیم كھ 
نھ آن ظن است ، یقین نیست) یا(ھزار و یكم ھم درست است ؟   . 

كھ ھر كلمھ اى از ھر كسى شنیدید، دنبال این بروید  آیا این صحیح است ، تام است ، مطابق با عقل و دین ھست ، ))
) ((یا نھ ؟ مطلع است ، وقتى جلوى مردم ھستیم مطلع است ، ) خداوند(ما خلوت كردیم ) كھ (در وقتى ) و بدانید كھ 
 . حرف مى زنیم مطلع است ، ساكتیم مطلع است
)) :ھمین كھ شخص مطلع شد م ، از ھر فردفرد، بھ تمام افعال و تروك ، بھ تمام صاحب این خانھ ، صاحب این عال
نوایا، مطلع شد، آنچھ كھ نیت كرده و مى كند، آن ھا را ھم مطلع است ؛ بلكھ نیت خیر را مى نویسد؛ نیت شر را 
نمى نویسد تا شر محقق نشده ؛ شر ھم كھ محقق شد یك مقدار صبر مى كند تا ببیند، توبھ مى كند یا نھ ، برمى گردد 
 . كار تمام است ((یا نھ ؟

كھ (مقصود، ھمین كھ انسان بداند كھ خدا مى داند، كار تمام شد، دیگر مطلع نباشد، ھمھ چیز را تا بھ آخر مى فھمد، 
ما را مى بیند) خداوند(چھ باید بكند و چھ باید نكند، از چھ منتفع مى شود و از چھ متضرر مى شود، )  . 

( سر سفره او نشستھ ایم ، با ھمدیگر نزاع بكنیم ؟ ) با اینكھ (مى توانیم ) آیا ( آن غذا را من جلوتر دیدم ، من ) مثال
 !باید بخورم ؛ او مى گوید من اول این را برداشتم ، من باید این غذا را بخورم ، سر این دعوا بكنیم و مقاتلھ بكنیم ؟



كریم نشستھ اند، او ھم مى بیند تمام این جنگ ھایى كھ حكومت ھا دارند، از ھمین قبیل است ؛ سر سفره . 
از چھ خوشش مى آید، از چھ بدش مى آید؛ از آزار بھ غیر حق ، بدش ) خداوند(دستور ھم معلوم است كھ چیست ، 

مى آید؛ از احسان بھ حق در جایش ، خوشش مى آید، ھمھ این ھا را مى داند و ما ھم مى دانیم كھ او این دستور را 
را مى كنیم ؟) ھا(ند و مى بیند، آیا این كارداده و اینھا را مى دا  

عادى است ، شاید قدرت من از قدرت او   آدم جلوى یك نفر آدم عادى ، ھرگونھ معصیت نمى كند، با اینكھ شخص 
كارى كند(بیشتر باشد نتواند بھ من  ، اما ھمین قدر بھ من بدبین مى شود، با من بد مى شود، یك وقتى اگر فرصت (

اما خدا كھ این جور نیست ، خدا قادر است و عالم است و دستور ھم داده و مى . ر ما را تصفیھ مى كندپیدا كرد كا
 .، ھمھ اینھا را مى داند((چھ كسى مى داند و چھ كسى نمى داند))داند 
( جور است  جلوى او مى توانیم مخفى بكنیم ، یا نھ آشكار كنیم ، طورى نمى شود، نمى تواند كارى بكند، آیا این) آیا

ھیچ فایده براى ما دارد، ) آیا(؟  ( مى توانیم مخفى كنیم ؟) آیا  
بھ جایى شقاوتش مى رسد كھ اصال این مطالب ، كاءنھ بھ گوشش نخورده كھ  - مكلف  -انسان ، یا غیر انسان 

راه او  قادرست یك سر سوزنى اگر در. خدایى داریم بیناست ، شنواست ، داناست ، قادرست ، رحیم و كریم است 
خدایى است(صرف بشود، مزدش را بدھد، یك ھمچنین   ) . 

براى ابلیس شفاعت كرد) علیھ السالم (نوشتھ شده كھ عیسى  -كھ اقرب اناجیل بھ صحت است  -در انجیل برنابا  : 
(( این مدت ھا عبادت تو را مى كرد، تعلیمات مى كرد، فالن مى كرد، بیا از گناھش بگذر! خدایا ھ از با این ك !((

این چھ نورى است كھ حتى بھ این ھم . چھ كارھا، چھ فسادھا كرده بود) علیھ السالم (زمان آدم تا زمان عیسى 
از تقصیراتش بگذر! خدایا): كھ گفت (ترحم كرد  ! 

 

( فرمود) خداوند اءخطاءت  :بلھ من حاضرم ببخشم ، بیاید بگوید من گناه كردم ، اشتباه كردم ، ببخش ، ھمین ؛ بیاید بگوید)) :

بیاید این دو كلمھ را بگوید فارحمنى .)) 
از زمان آدم تا . خیلى خوشحال شد كھ كارى در عالم انجام داد، یك كارى كھ دیگر مثل ندارد) علیھ السالم (حضرت عیسى 

 .بھ حال پر از فساد و افساد، حاال واسطھ مى شود و وساطتش اثر كرد، قبول شد
را صدا زد، گفتاز ھمان راھى كھ داشت شیطان   ((! بیا، من براى تو بشارت آوردم)) : 

) .((از این حرف ھا زیاد است )) : گفت گفت) ) علیھ السالم (حضرت عیسى  تو خبر ندارى ، اگر بدانى ، سعى مى كنى ، )) : 
 ((. حریص مى شوى كار را بفھمى
)) : گفت حرف ھا زیاد استمن بھ تو مى گویم اعتنا بھ این حرف ھا نداشتھ باش ، از این   .)) 
)) : گفت مى خواھد تمام این مفاسد با دو كلمھ خالصھ شود) خداوند(تو خبر ندارى  .)) 
 .((بگو ببینم چھ بوده است )) : گفت
؛ من اشتباه كردم ، تو ببخش اءخطاءت فارحمنى !خدایا)) : اینكھ تو بیایى و در محضر الھى بگویى)) : گفت  .)) 

ان ظلم مى كنیم كھ بھ سوى خدا نمى رویم ، بھ سوى چھ كسى مى رویم ؟ آخرش افتادن میان چاه ببینید ما چقدر بھ خودم
 .است ، آخرش پشیمانى است ؛ خوب چیزى كھ مى دانى آخرش پشیمانى است ، حاال دیگر نرو
( گفت) شیطان   : (( ! من از او زیادتر است بھ جھت این كھ لشكر ! ، چرا؟!تو ببخش ! نھ ، او بیاید و بگوید من اشتباه كردم 

شیاطین ھم لشكر من ھستند، آن اجنھ اى ھم ! آن مالئكھ یى كھ با من سجود نكردند و تابع من شدند، آن ھا لشكر من ھستند
 ((!كھ ایمان بھ خدا نیاوردند، لشكر من ھستند، تمام بت پرست ھاى بشر، لشكر من ھستند

ھر چقدر زیاد باشد جھنم . آنجا جاى زیادتى و كمى نیست ! غرور شوداین ، بھ زیادتى لشكر در روز قیامت مى خواھد م
ھل من مزید؟ :مى گوید

جھنم جایشان ) اما(بلھ ، لشكر تو زیاد است ؛ ! آن وقت تو مى خواھى با زیادتى لشكر كار بكنى  .(245)
یعنى اینكھ بیاورید، ھرچھ  ((ھر چقدر ھست بیاورید، ھل من مزید؟)) :جھنم مى گوید((اتاق نداریم )) :مى شود؛ جھنم نمى گوید
 ! زیادتر بیاورید جا داریم
( گفت) ) علیھ السالم (حضرت عیسى   : (( یاید من او خدا باید ب: تو مى گویى . نتوانستم براى تو ھم كارى بكنم ! برو ملعون 
 ((!را ببخشم ؟



اصل مطلب ، از جھل  .مقصود، حل این مطالب بھ علم و جھل ، دانستن و ندانستن ، عالم بودن و جاھل بودن ، دور مى زند
مى گویى! تو اى جاھل . این بدبخت است  آدم خاك بھ  ((چیزى كھ آتش شد دیگر ممكن نیست براى خاك خضوع بكند؟ )) : 

تو ھم كھ فقط آتش نیستى مثل آتش ھاى جامد، روح دارى ، مكلفى ، . موع خاك و یك پاك دیگرى است تنھایى است ؟ یا مج
بھ تو فرمود) خداوند. (یك آتش مكلف ھستى  ، سجده نكردى ؛ قھرا مجموع روح و جسم انسان یا جن یا شیطان ((اسجدوا)) :

 .یا ملك مى شود
، این ظلمانى و آن نورانى است ؛ دیگر محال است نورانى براى ظلمانى  این بدبخت خیال كرد كھ ھمین بدن او با بدن این

 . سجده و خضوع كند؛ دیگر نمى داند كھ این ، نورانى است
آیا نمى دانستى آن وقتى كھ مجلس امتحان ، درس امتحان شد، تمام مالئكھ ، عاجز بودند و عاجز ماندند از ! اى جاھل 

ه كرد اسم ھاى اینھا را بگویید، یا خودشان ، یا سایر مالئكھ ، یا سایر اشیاء، ھمھ عاجز اسامى آن ھایى را كھ خداوند اشار
ما خودمان از خودمان چیزى نداریم ؛ ھر چیزى كھ بھ ما یاد دادى بلد ھستیم و ھر چیزى را كھ یاد ندادى ): گفتند. (بودند

) . بلد نیستیم بھ آدم فرمود) خداوند ) ((!تو بگو)) : اسامى را بیان كردتمام ) آدم  . 
تفوق پیدا كرد و مقدم شد، و حال  - با آن ھمھ عظمت ھا و اختالف مراتب در مالئكھ  -حاال كھ نفھمیدى آدم بر تمام مالئكھ 

 (246) خلقنى من نار و خلقتھ من طین : كھ فھمیدى كھ آدم بر تو و ھمھ مالئكھ مقدم است ، باز ھم ، خجالت نكشیدى ، باز ھم گفتى
است ؟ باز ھم نفھمیدى ؟) حرف (باز ھم جاى این  .((مرا از آتش آفریدى و او را از گل آفریدى )) ! 

میزان ، علم و جھل است: ببینید  . 
آنچھ معلوماتش است عمل كند، از حاال توبھ بكن ، اقال حاال بپرس) بھ (نفھمیدى كھ آدم باید ) تا بھ حال (خوب ، اگر  آیا )) : 

 ((توبھ من قبول مى شود یا نھ ؟
چقدر ما بھ خودمان ظالمیم كھ واضحات را زیر پا مى گذاریم ، مطلب ھمین است ، دائر ! و على ھذا، ببینید چقدر ما غافلیم 

د، مجھوالت ما عملى نشود، كار تمام استمدار این است كھ اگر معلومات ما زیر پا نباش  . 
عمل كرد، دیگر روشن مى شود، دیگر توقف   معلومات را نباید زیر پا گذاشت ، آدم پشیمان مى شود، اگر بھ معلوماتش

بعضى از معلومات را زیر پا گذاشتھ است ، كفشش ریگ دارد،  - بھ طور یقین -اگر دید باز ھم توقف دارد، بداند . ندارد
ب دقت نكرد كھ این ریگ را خارج كندخو : 

 من عمل بما علم ورثھ هللا علم ما لم یعلم
 والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا
 و من عمل بما علم كفى ما لم یعلم

ھست ، غیر معصوم بعضى ) كھ (دروغ مى گوید ھر كسى ) اگر بگوید(ھیچ كس نیست كھ بگوید ھیچ چیز نمى دانم ، 
و بعضى چیزھا را نمى داند؛ آن چیزھایى را كھ مى داند، اگر عمل كند، آن چیزھایى را كھ نمى داند،  چیزھا را مى داند

آن چیزھایى را كھ مى دانید عمل كنید؛ و آن چیزھایى را كھ نمى دانید از حاال توقف كنید و احتیاط كنید تا روشن . مى فھمد
دلیلى كھ اینھا را براى شما روشن كرد، آن ھاى دیگر را ھم شود، وقتى بھ آن ھا عمل كردى روشن مى شود؛ بھ ھمان 

 .روشن مى كند
آنچھ مى دانى بكن و آنچھ نمى دانى ، احتیاط كن ، ھرگز پشیمان نخواھى شد. على ھذا، ببینید براى چھ توقف داریم  . 

 .خداوند بر توفیقات ھمھ شما بیفزاید
یھ ، بھ ھمھ مرحمت فرمایدو خداوند ان شاءهللا ، سالمتى مطلقھ روحیھ و جسم . 

 (247) والسالم علیكم و رحمھ هللا و بركاتھ
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 .((بگویید ال الھ اال هللا تا رستگار شوید)) -30
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؛ با دائره 34: ؛ شیعھ در اسالم عالمھ طباطبایى 411: كلیات علم رجال ، آیت هللا جعفر سبحانى . مغیریھ ، غالت 
173: 26المعارف تشیع  . 

 :زمشخرى مذاھب اربعھ اھل سنت را با اشعارى طعن كرده و مى گوید -36

ھبى لم ابح بھ اذا ساءلوا عن مذ  
 

 و اكتمھ كتمانھ لى اءسلم 

قالوا باننى : فان حنفیا قلت   ابیح الطال و ھو الشراب المحرم   

قالوا باننى : و ان مالكیا قلت   
 

 ابیح لھم اكل الكالب و ھم ھم 

قالوا باننى : و ان شافعیا قلت   
 

 ابیح نكاح البنت و البنت تحرم 

نى قالوا بان: و ان حنبلیا قلت   
 

 ثقیل حلولى بغیض مجسم 

 . اگر از مذھبم سؤ ال كنند بازگو نمى كنم و آن را كتمان مى كنم كھ كتمانش برایم بھتر و سالم تر است
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 . شرم

من مى گویند، گوشت سگ را حالل مى دانم ، در حالى كھ ایشان حالشان معلوم اگر بگویم من مالكى ھستم ، بھ 
 . است
و اگر بگویم من شافعى ھستم ، بھ من مى گویند، ازدواج با دختر را حالل مى دانم ، در حالى كھ نكاح با دختر 
 . حرام است

ى كھ حلول در اشیاء مى كند و كم و اگر بگویم من حنبلى ھستم ، بھ من مى گویند، خدا را جسم سنگین و در حال
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