«کاری از موسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت»

خطبه حــج

بسم اهلل الرحمن الرحيم
و الحمد هلل رب العالمين و صلى اهلل على محمد و آل محمد األئمة و المهديين و سلم
تسليماً
خداوند متعال فرمود« :وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصيبُ
بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ ال نُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنين» (يوسف« )56و بدين گونه يوسف را در
سرزمين [مصر] قدرت داديم ،كه در آن ،هر جا كه مىخواست سكونت مىكرد .هر كه را
بخواهيم به رحمت خود مىرسانيم و اجر نيكوكاران را تباه نمىسازيم».
ای مومنين! از خداوندی بترسيد كه بر هر مسئلهای تواناست .و از فردی نترسيد كه به
هيچ مسئلهای توانا نيست .بلكه فقط با حَول و نيرو و خواست خداوند سبحان ،بر
مسئلهای تواناست .شما در اين دنيا حركت ميكنيد و هر حركتكنندهای ،بايد برسد.
بترسيد كه رسيدنتان ،به آتش باشد .و عمل و كار كنيد كه ورود شما ،به بهشت باشد .هر
عاقلي بايد ،راهي را انتخاب كند كه او را به سالمت ميرساند؛ به اين خاطر كه پس از
اتمام مدت و تمامشدن تجهيزات ،پشيماني سودی ندارد .شما ای مومنين حقيقي ،پس از
اينكه از خداوند دانستيد و نه از احمدالحسن ،در راه مستقيم حركت ميكنيد و به دين
حقي ديندار هستيد كه خداوند سبحان ميخواهد .همو كه شما را به اين خاطر آفريده

است؛ برای حقي كه آن را شناختيد .عمل كنيد و عمل كنيد و عمل كنيد تا اينكه نفس،
قطع شود .نجات و رهايي شما ،در عمل است .در فردی كه ميداند ،ولي عمل نميكند،
خيری نيست .بلكه حق و حقيقت را به شما ميگويم :ابليس (خداوند ،لعنتش كند)
ميدانست ،ولي عمل نميكرد .درنتيجه او ،جزو علمای بيعمل بود .به مسئلهای كه از
سوی خداوند سبحان ميدانيد و شناختيد ،عمل كنيد؛ بدون اينكه از هيچ مسئلهای بترسيد
يا آن را به حساب بياوريد؛ ميخواهد هر اندازه در چشم مردم بزرگ باشد .همان افرادی
كه دنيا و ماده را به حساب ميآورند ،ولي خداوند سبحان را به حساب نميآورند.
حقيقت را به شما ميگويم :ای مومنين! مطمئن باشيد .درودی بر شما ،از سوی پروردگار
مهربان .خداوند سبحان ،شما را نجات ميدهد؛ به اين خاطر كه بخشندهی باغيرتي است
كه از مردم مومنِ انتخابشدهاش ،در هر زماني دفاع ميكند.
حقيقت را به شما ميگويم :پدر با غيرت ،از فرزندان و خانوادهاش دفاع ميكند؛ پس
چگونه پروردگار سبحان ،از مردمش دفاع نكند كه آنان را انتخاب كرده است .بله .شما
انتخاب شديد كه خداوند را ياری دهيد .او (سبحانه) است كه شما را برای ياری دينش
پذيرفته است؛ به اين خاطر كه بخشندهای است كه بسياری را در مقابل اندكي ميبخشد.
عمل كنيد و عمل كنيد و عمل كنيد؛ به اين خاطر كه مسابقهی به سوی بهشت است.
خوشا بحال رستگاران؛ همان افرادی كه نامشان ،در دفتر زندگي ابدی نگاشته شده است.
هميشه و از آغاز ميگفتم :هدايت ،از سوی خداست و نه از سوی احمدالحسن؛ بندهای كه
ميميرد .همو كه بر مسئلهای توانايي ندارد .بلكه انصار زندهای باشيد كه نميميرد .همو

كه بر هر مسئلهای تواناست .انصاراهلل باشيد؛ به اين خاطر كه بخشندهای است كه خودش
را به فردی ميبخشد كه او را حقيقتاً ياری دهد .مردم ميگويند :ما انصار فالني و انصار
فالني هستيم .ولي شما بگوييد :ما انصاراهلل هستيم .من بنده نيازمندی هستم كه خودم را
اينگونه ميبينم كه همه شما ،از من برتر هستيد و ميبينم كه حتي اهليت ،اين مسئله را
ندارم كه خدمتگذار فردی باشم كه به كلمات خداوند ،ايمان آورده است و به كلمات
خداوند عمل كرده است و نسبت به آزار و فشار و تكذيب در راه خداوند شكيبايي
ورزيده است .من از خاكي كه انصار حقيقي خداوند ،بر آن گام نهاده است ،شِرافت
ميگيرم و تبرُّک ميجويم .من خود و خانواده خود را مسئلهای كوچك ميبينم كه مقابل
خداوند سبحان عرض كنم .شب و روز ،منتظر مرگ هستم؛ به اين خاطر كه مرگ ،جدايي
با دشمنان خداوند و ديدار با دوستداران خداوند ،محمد و خاندانش و پيامبران و اوصيا
ميباشد .سبحان اهلل .هر فردی كه مرگ را درخواست كرده است ،اينگونه ديدم كه از او
فراری بوده است و اينگونه ديدم كه افرادی را كه از او فراری هستند ،با شدت دنبال
ميكند .هميشه تنهايي را دوست داشتم و از مردم وحشت داشتم و با خداوند سبحان،
مأنوس بودم .خداوند ميداند كه چه مقداری وجود من بين مردم ،برايم سنگين است؛ مگر
به خاطر امر به معروف يا نهي از منكر يا راهنمايي و هدايت آنان به سوی خداوند و
يادآوری آنان ،نسبت به خداوند سبحان و مژدهدادن آنان ،به بهشت و ترساندن آنان ،از
آتش .بلكه وجود من بين برادران مومن ،برايم سنگين است .مخصوصاً اينكه آنان ،برايم
تقدير و جايگاه خاصي ،بين خودشان قرار ميدهند .ولي من خودم را اهل اين مسئله

نميدانم؛ همانطور كه بسيار ،از خدا سبحان ميترسم كه مرا ،به خاطر اين تقدير خاص
آنان ،مورد محاسبه و عِتاب قرار دهد.
حقيقت را به شما ميگويم :من در آغاز ،بيعت را برای خودم درخواست نكردم .بلكه
مسئلهای كه در زمان صدام رخ داد ،اين بود كه گروهي از طلبههای حوزه علميه در
نجف اشرف ،تصميم گرفتند تا با من ،اينگونه بيعت كنند كه من ،فرستادهای از سوی امام
مهدی هستم؛ البته پس از اينكه روياها و مكاشفه و معجزههايي ،برای آنان اتفاق افتاد.
سپس آنان بودند كه اقدام به درخواست بيعت ،برای من و از ديگر طلبههای حوزه علميه
در نجف نمودند .خداوند ،ميداند و آنان نيز ،اين مسئله را ميدانند .و اين اولين بيعت
بود .سپس مردم مرتد شدند؛ مگر تعداد اندكي كه به عهد خداوند سبحان وفا نمودند.
افرادی كه مرتد بودند ،ميگفتند :روياها و مكاشفه ،از جن است و معجزهها ،سحر است.
قبالً ميگفتند :راستگوی امين ،ولي بعداً گفتند :جادوگر دروغگو .به خانهام بازگشتم و تا
زماني كه شب و روز در آرامش بود ،ساكن شدم و به دوستم (سبحانه) مأنوس شدم و به
قضا و قَدَرش خشنود شدم و شكيبا بودم و يقين داشتم كه خداوند ،پاداش نيكوكاران را
از بين نميبرد .سپس پس از سرنگوني صدام ،خداوند خواست كه افراد اندكي كه به عهد
خداوند وفا نمودند ،دوباره مردم را دعوت كنند؛ بدون اينكه آنان را ،نسبت به اين مسئله
راهنمايي يا دعوت كنم .بلكه اصالً با ايشان ،ديدار نداشتم .سپس آمدند و تجديد بيعت
نمودند و مرا از خانهام بيرون آوردند .اين دومين بيعت بود .دعوت ،گسترش پيدا كرد و
منتشر شد و تعداد مومنين ،بسيار شد .سپس اِرتداد حيدر مشتت و گروهش اتفاق افتاد.

درنتيجه بر عهد خداوند ،فقط تعداد اندكي باقي ماندند كه وفادار بودند .دوباره به خانهام
بازگشتم .با دوستم (سبحانه) مأنوس بودم .نسبت به بالی كريمانهاش شكيبا بودم .فردی
را نيز دعوت نكردم تا با من بيعت كند .ولي خداوند خواست تا افرادی بيايند كه خداوند،
آنان را با واليت آل محمد پاک نموده بود و پيش از آفرينش دنيا ،آنان را برای ياری
قائم آل محمد انتخاب كرد .تجديد بيعت نمودند .و اين سومين بيعت بود؛ البته پس از
اينكه ،دوبار بر سرم كوبيده شد .خدا را شكر كه در من ،شباهتي با ذوالقرنين قرار داد و
در من ،شباهتي با علي اميرالمومنين قرار داد .خدا را شكر كه مرا اينگونه قرار نداد كه
درخواست امامت كنم .بلكه امامت را اينگونه قرار داد كه آن را طلب كنم .خدا را شكر
كه مرا با طلب دنيا خوار نكرد .بلكه دنيا را اينگونه قرار داد كه مرا طلب كند .به خدا
سوگند! فرمانروايي و حكومت و جايگاه و مقامي را طلب نكردم و نه اينكه مردم ،از من
اطاعت كنند و دستور مرا انجام دهند؛ مگر اينكه به دستور خداوند سبحان و دستور امام
مهدی (ع) باشد.
اگر با حضور ياور برای من ،عليه من حجت اِقامه نميشد ،ريسمان را بر گردنش رها
ميكردم( .و كار را برعهده خودشان ميگذاشتم كه هر چه ميخواهند كنند ).به خدا
سوگند! دنيا نزد من -همانطور كه خداوند سبحان ،آن را نشان داده است و همانطور كه
پدرم ،عليبنابيطالب (ع) آن را توصيف كرده است -استخوان خوكي ،در دست فرد
جذامي است .ای مومنين! خوشابحال شما .ای افرادی كه به حاكميت و فرمانروايي و
قراردادن خداوند اقرار ميكنيد .اما علمای بد و اتباعشان كه دين خداوند را از بين بردند

و حاكميت خداوند سبحان را از بين بردند و قراردادن خداوند را از بين بردند ،به آنان
ميگويم :هر كاری ميخواهيد ،انجام دهيد؛ چه بخواهيد يا نخواهيد ،برای وارث
زمينهسازی ميكنيد .و در دنيا و آخرت زيان ميبينيد .اين همان زيان آشكار است .شما
روز به روز ،زيان خود را لمس ميكنيد .و محاسبه بد شما و اندازهگيری شما ،مشخصتر
ميشود؛ به اين خاطر كه هر مسئلهای ،بجز خداوند را حساب كرديد .او چقدر در ميزان و
اندازهگيری شما ،پايين است! «وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه» (انعام« )91بزرگى خدا را
چنانكه بايد نشناختند ».اين مسئله آغاز شد كه اتباع علمای بيعمل درک ميكنند كه
آنان ،شما را وارد سرزمين تُهي و تاريك ميكند كه نه گياهي در آن است و نه آب و نه
نوری .همان مرگ قطعي در تاريكي است .و اين علمای بيعمل ،آغاز به اين نمودند كه
از سخن و كارهايشان باز گردند.
شبان ناشايست ،گوسفندانش را طعمهای برای غارت گرگها قرار ميدهد .من به اتباع
آنان ميگويم :آنان را رها كنيد و از حق تلخِ سنگين دنبالهروی كنيد؛ چرا كه رهايي و
نجات شما ،در آن است .آيا نميبينيد كه آنان ،شما را طعمهای برای غارت گرگها قرار
ميدهند .آيا عاقلي نيست كه خودش را از مرگ قطعيِ در دنيا و آخرت نجات دهد؟ از
خداوند ،بترسيد .از فردی بترسيد كه ميتواند روح و جسد را با هم ،در جهنم به هالكت
برساند .ای مردم! اين علمای بيعمل ،شما را در فتنه انداختند و باطل را به حق شبيه
كردند .شبهه به اين خاطر شبهه ناميده شده است كه به حق شباهت دارد .اميرالمومنين
(ع) فرمود« :شبهه ،به اين خاطر شبهه ناميده است كه شبيه حق است .اما اوليای خداوند،

نورشان در آن ،يقين است و دليل آنان ،رَويّه هدايت است .ولي دشمنان خداوند،
دعوتشان در آن ،گمراهي است و دليل آنان ،نابينايي است».
شما را به شورای صغری و كوچكتر دعوت نمودند .احكام خداوند را تغيير دادند؛
همانطور كه اهل سقيفه «شورای كبری و بزرگتر» را ايجاد كردند .ديروز در مدينه ،با
عليبنابيطالب (ع) اين كار را انجام دادند و امروز در عراق ،با امام مهدی (ع) اين كار
را انجام ميدهد كه پايتخت دولت مهدوی مبارک است .حذيفة بن يمان و جابر بن عبداهلل
انصاری از رسول اهلل (ص) كه ايشان فرمود« :وای ،وای بر امتم ،از شورای كبری و
صغری .از ايندو پرسيده شد :ايشان (ص) فرمود :اما كبری در شهرم و پس از وفاتم،
برای غصب خالفت برادرم و غصب حق دخترم ايجاد ميشود .و شورای صغری در غيبت
كبری ،در زورا و برای تغيير سنت و تبديل احكام من ايجاد ميشود ».از اميرالمومنين
(ع) عليبنابيطالب (ع) در حديث طوالني ،تا اينجا كه ايشان (ص) فرمود« :مكان
حكومت ،به زورا باز ميگردد و كارها ،با شورا ميشود .فردی كه بر مسئلهای چيره آيد،
آن را انجام ميدهد .در اين هنگام است كه خروج سفياني است .او نُه ماه ،در زمين
ميراند .آنان را به بدترين شكل عذاب ميكند .تا اينكه فرمود :سپس مهدی هدايتگر
هدايتشده خروج ميكند كه پرچم را از دست عيسي بن مريم ميگيرد ».ای مردم! من
شما را دعوت ميكنم كه خودتان را از فتنه اين علمای بيعملِ گمراه گمراهگر نجات
دهيد .در حال امتهای پيشين خودتان انديشه كنيد .آيا ميبينيد كه علمای بيعمل،
پيامبری از پيامبران يا وصي از اوصيا را ياری دادند؟ دوباره ،آن را تكرار نكنيد كه از

اين علمای بيعمل دنبالهروی ميكنيد و با وصي امام مهدی مقابله ميكنيد؛ همانطور
كه امتهای پيشين شما ،از علمای بيعمل دنبالهروی نمودند و با اوصيا و پيامبران
فرستادهشده مقابله نمودند .حتي يكبار هم كه شده ،با خودتان انصاف داشته باشيد و اين
پرسش را از او بپرسيد .آيا پيش از اينكه از علمای آخرالزمان از وصي امام مهدی
بپرسيد ،از رسول اهلل (ص) و امامان ،درباره علمای آخرالزمان پرسيديد؟ آيا از قرآن،
درباره علما پرسيديد كه وقتي پيامبر يا وصي برانگيخته ميشد ،موضع تغييرناپذير آنان
چيست؟
آيا از قرآن پرسيديد كه چه فردی ،آتش ابراهيم را شعلهور ساخت؟ و چه فردی اراده
كشتن عيسي را داشت؟ و چه فردی با نوح و هود و صالح و شعيب و موسي و يونس و
همه پيامبران و اوصيا مقابله نمود؟ اگر با خودتان انصاف را رعايت نكنيد و االن به اين
پرسش پاسخ ندهيد ،حتماً اين پاسخ را در آتش به آن ميدهيد« :وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا
سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبيالَ» (احزاب« )67و مىگويند« :پروردگارا ،ما رؤسا و
بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند ».اگر در حديث معراج از
خداوند بپرسيد ،پاسخ را مييابيد .رسول (ص) در معراج ،در حديث طوالني از خداوند
سبحان و متعال ميپرسد .تا اينكه رسول اهلل (ص) فرمود« :عرض كردم :خدايا! اين مسئله
قيام قائم -چه زماني است؟ خداوند عزوجل به من وحي نمود :اين مسئله ،زماني استكه علم برداشته شود و ناآگاهي آشكار شود و قاريان ،بسيار شوند و عمل اندک شود و
فريب بسيار ميشود و فقهای هدايتگر اندک ميشوند و فقهای گمراه خائن بسيار

ميشوند ».رسول اهلل (ص) فرمود« :زماني بر امت من ميآيد كه از قرآن ،فقط نگارش
آن و از اسالم ،فقط نامش ميماند .به اسالم ناميده ميشوند ،درحالي كه دورترين مردم،
از آن هستند .مساجد آنان ،آباد است .ولي از هدايت ،تُهي است .فقهای آن زمان ،بدترين
فقهای زير سايه آسمان هستند .فتنه ،از آنان بيرون ميآيد و به سوی آنان باز ميگردد».
ای مردم! من شما را دعوت ميكنم كه پرستش اين بتها را رها كنيد .آنان ،مسئلهای كه
خداوند حرام كرده است ،برايتان حالل نمودند و مسئلهای كه خداوند حالل كرده است،
حرام نمودند .درنتيجه از آنان اطاعت نموديد و بجز خداوند ،آنان را پرستيديد.
ابوبصير از صادق (ع) كه ميگويد :به ايشان عرض كردم« :اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ
أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» «اينان دانشمندان و راهبان خود را به جاى خدا به الوهيّت گرفتند».
ايشان (ص) فرمود« :به خدا سوگند! آنان را به پرستش خودشان دعوت نكردند .اگر آنان
را به پرستش خودشان دعوت ميكردند ،پاسخ آنان را نميدادند .ولي حرام را برايشان
حالل نمودند و حالل را برايشان حرام نمودند .درنتيجه از جايي كه نميفهمند ،آنان را
ميپرستند ».شما را به اقرار حاكميت خداوند و ردنمودن حاكميت خداوند دعوت ميكنم.
شما را به اطاعت خداوند و ردنمودن اطاعت شيطان دعوت ميكنم .هر فردی كه به
اطاعت از علمای بيعمل نگاه ميكند ،شما را به ترس از خداوند و اقرار حاكميت او و
اعتراف به آن و ردنمودن آن دعوت ميكنم؛ بدون اينكه واقع سياسي كه آمريكا آن را
الزم كرده است ،به حساب آوريد .شما را به ردنمودن باطل دعوت ميكنم؛ هرچند با
هوای شما موافقت داشته باشد .شما را به اقرار حق و دنبالهروی حق دعوت ميكنم؛

هرچند از مسئلهای كه اهل دنيا برايش سر فرود ميآورند ،تُهي باشد .به تلخيِ حق روی
بياوريد؛ به اين خاطر كه در داروی تلخ ،شفای بيماری شديد است .به حقي روی بياوريد
كه دوستي برايتان باقي نميگذارد .به حق و نوری روی بياوريد .درحالي كه شما ،فقط
خداوند سبحان را ميخواهيد و آخرت ،از زينت دنيا و تاريكي آن به دور است .ابوذر
ميگويد :دوستم رسول اهلل (ص) به من فرمود« :ای ابوذر! حق را بگو .من ،حق را گفتم و
حق ،دوستي برايم باقي نگذاشت ».همانطور كه در قرآن ميخوانيد« :قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ
الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ
بِيَدِکَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدير» (آل عمران« )26بگو« :بار خدايا ،تويى كه
فرمانفرمايى؛ هر آن كس را كه خواهى ،فرمانروايى بخشى؛ و از هر كه خواهى،
فرمانروايى را باز ستانى؛ و هر كه را خواهى ،عزت بخشى؛ و هر كه را خواهى ،خوار
گردانى؛ همه خوبيها به دست توست ،و تو بر هر چيز توانايى».
همانطور كه در حج ،لبيك ميگوييد« :لبيك اللهم لبيك .لبيك ال شريك لك لبيك .ان
الحمد و النعمة لك و الملك لك ال شريك لك» «خدايا! لبيك .لبيك .لبيك .شريكي
برای تو نيست .لبيك .ستايش و نعمت ،برای توست .و فرمانروايي برای توست و شريكي
برای تو نيست ».به اين آيه و اين لبيك عمل كنيد .در اين هنگام است كه ميفهميد،
قراردادن به دست خداوند است و به دست مردم نيست .پس شما را چه شده است؟
چگونه حكم ميكنيد؟

«خدايا! لبيك .لبيك .لبيك .شريكي برای تو نيست ».هرچند كافرين ،به واسطه
فرمانروايي و حاكميت تو ،در اول الزمان و آخرالزمان خوار شوند .و كافرين و اتباع و
دنبالهروهای آنان ،ميدانند كه به چه بازگشتگاهي باز ميگردند و عاقبت ،از آنِ
پرهيزگاران است .افرادی كه جايگزيني برای قراردادن خداوند نميپذيرند و در
فرمانروايي خداوند ،شريكي قرار نميدهند .اين لبيك ،بر افرادی كه در حج آن را بيان
ميكنند ،عاری است؛ درحالي كه نميدانند و به قراردادن و فرمانروايي خداوند اعتراف
ندارند .انگار چارپاياني هستند كه سخني كه ميگويند ،نميفهمند .بلكه آنان راهش،
گمراهتر است؛ به اين خاطر كه آنان آفريده شدند كه سخن خود را متوجه شوند .ولي
خودش را كوچك شمرده است .اين «أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ
اللَّهَ بَریءٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِی اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَليم» (توبه« )3اعالمى است از جانب خدا و
پيامبرش به مردم در روز حجّ اكبر كه خدا و پيامبرش در برابر مشركان تعهّدى ندارند
[با اين حال] اگر [از كفر] توبه كنيد آن براى شما بهتر است ،و اگر روى بگردانيد پس
بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد؛ و كسانى را كه كفر ورزيدند از عذابى
دردناک خبر ده».
ای مومنين! حق را به شما ميگويم :يزيد (خداوند ،لعنتش كند) نتوانست حسين را بكُشد؛
به اين خاطر كه حسين (ع) به خاطر تثبيت حاكميت خداوند ،خونش ريخت كه در سقيفه
و شورا كبری از بين رفت .و حسين ،در تثبيت حاكميت خداوند پيروز شد .فرمانروايي و

قراردادن ،برای خداوند و به دست خداوند است؛ و نه مردم و به دست مردم .نتيجه خون
حسين و اهل بيت و يارانش ،امت مومني بود كه مقابل طاغوتياني ايستادند كه بر اين
امت ،چيره بودند .و اين امت مومن ،برای قراردادن خداوند ،در طول هزار سال ،جايگزيني
نپذيرفتند .ولي علمای آخرالزمان بيعمل آمدند تا چيزی را كه حسين با خون پاک
مقدسش ساخته است ،مُنهدم كنند .آمدند تا حاكميت مردم را تثبيت كنند و حاكميت
خداوند را از بين ببرند .آنان به خاطر حسابهای دنيوی پست ،دين خداوند را فروختند؛
به اين خاطر كه گمان داشتند كه عقلهای ناقص آنان ،توانايي تشخيص مصلحت امت
دنيوی را دارد .باتوجه به اينكه آنان ،مطلقاً به مصلحت اخروی امت نگاه نكردند .ای
مومنين! من به شما ميگويم :آنان نتوانستند كه حسين (ع) را بكُشند؛ به اين خاطر كه
حسين (ع) و انقالب الهياش ،بر قراردادن الهي استوار است كه با شما باقي مانده است.
ای مومنين! وقتي آنان بر حسين گريه ميكنند يا با حسين (ع) ديدار ميكنند ،حسين آنان
را لعنت ميكند؛ به اين خاطر كه آنان ،قاتالن ايشان ،در اين زمان هستند .تالش كردند تا
انقالب حسيني را مُنهدم كنند و هدفش را از بين ببرند .ولي آنان شكست خوردند و
شيطان ،خوارشده بازگشت؛ پس از اينكه دستان پاک شما ،شعله انقالب حسيني را گرفت
و پس از اينكه تصميم گرفتيد هدف مبارک آن را -كه همان حاكميت خداوند در زمين
است -با خون پاكتان حفظ كنيد.
احمدالحسن ،بنده ضعيفي است كه فقط به اين مسئله يقين دارد كه «قوت و نيرويي بجز
خداوند نيست ».و به اين مسئله يقين دارد كه اگر با كوهها مقابله كند ،آن را از بين

ميبرد .من ميدانم كه آنان ،اموال بسياری دارند كه به افرادی ميبخشند كه بجز خداوند
را ميپرستند .و ابزار تبليغاتي بزرگ و كشور و حكومتي دارند كه برای آنان مينوازند
و به آنان اشاره ميكنند .آمريكا ،هموست كه آنان را خشنود ميكند و او نيز آنان را
خشنود ميكند .من ميدانم كه آنان ،در اين عالم جسماني ،بسياری دارند .ولي من با اين
يقين و با اين كلمه «قوت و نيرويي بجز خداوند نيست ».با آنان مواجه و برخورد
ميكنم .همانطور كه گذشتگان آنان با حسين مواجه و برخورد كردند ،با آنان برخورد
ميكنم .همه جهان ،كربالی جديدی بر اين زمين ميبينند .كرباليي كه حسين و يارانش،
در آن هستند .تعداد اندكي كه به حق و به حاكميت خداوند دعوت ميكنند و حاكميت
مردم و دمكراسي آمريكا و سقيفه علمای بيعمل را رد ميكنند .كرباليي كه شريح قاضي
و شمر بن ذیالجوشن و شبث بن ربعي ،در آن هستند؛ همان علمای بيعمل كه به كشتن
حسين ،فتوا دادند .كرباليي كه يزيد و ابن زياد و سرجون در آن هستند و روم ،آمريكا،
پشت آن هستند .همه جهان ،حماسه رسالت جديدی ،برای عيسي بن مريم ،در اين زمين
مقدس ميبينند .و در سرزمين مقدس ،عيسي و حواريون او ميباشند كه تعداد مستضعفي
هستند كه ميترسند مردم ،آنان را فريب دهند .در سرزمين مقدس ،علمای يهود ميباشند
كه درخواست كشتن عيسي را ميكنند و روم ،آمريكاست كه درخواستشان را لبيك
ميگويد و برای كشتن عيسي ،تالش ميكنند.
عيسي (ع) فرمود« :ای علمای بد! امر خداوند ،اينگونه نيست كه آرزو و انتخاب
ميكنيد .بلكه خانه برای مرگ ،ميسازيد و برای خرابشدن ،ميسازيد و آباد ميكنيد و

برای وارث ،مقدمهسازی ميكنيد ».خداوند خواست كه همه حماسهها بر اين زمين،
اينگونه باشد و ميباشد .خواست پروردگار ،بايد اينچنين باشد كه اوليا ،پيامبران،
فرستادگانش را ياری ميدهد« .وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُون» (صافات« )173 - 171و قطعاً فرمان ما درباره بندگان فرستاده
ما از پيش [چنين] رفته است :كه آنان حتماً پيروز خواهند شد .و سپاه ما هرآينه
غالبآيندگانند ».پروردگار محمد ،در اين زمين ،از ستمكاران انتقام ميگيرد .از فرزندان
قاتالن حسين ،انتقام ميگيرد؛ به اين خاطر كه به كار پدرانشان خشنود شدند.
هر فردی از شما ميخواهد ايمان بياورد ،ايمان بياورد .فرد پاک ،پس از اين پاک شود و
فرد مقدس ،پس از اين ،مقدس شود .هر فردی از شما ميخواهد كافر شود ،كفر بِوَرزد و
پس از اين ،ستم كند و پس از اين ،نجس شود .از علمای بيعمل خودتان دنبالهروی
كنيد .هيزم جمع كنيد و آتش برای ابراهيم شعلهور كنيد .و نوح را مسخره كنيد و شمشير
مسموم را برای فرق سر علي آماده كنيد .و اسبانتان را آماده كنيد تا سينه حسين را
لگدمال كند .ولي من ،كوتاه نميآيم .نرمي نميكنم .از برخورد و مواجهشدن با عثمان و
مُفتضحكردن او ،مقابل همگان باز نميايستم .بله .اين برخورد من ،بسيار سختتر از
برخورد جدم رسول اهلل (ص) با بتهای قريش است؛ به اين خاطر كه بتهايي از سنگ
بودند .اما بتهايي كه امروزه من با آنان مواجه شدم ،بتهايي است كه لباس رسول اهلل،
محمد (ص) را ميپوشند و شبيه حامالن قرآن هستند و مدعي نمايندگي امام هستند.

بتهايي كه ارث دشمنان پيامبران و فرستادگان را حمل ميكنند و ميدانند كه چگونه،
مُصحفها را روی نيزهها ببرند تا لشگر علي را شكست دهند .ولي نميدانند كه «قوت و
نيرويي بجز خداوند نيست ».خدا را شكر كه تنها نيستم .بلكه گروه مومني با من هستند
كه شرافت و همه شرافت است كه به آنان ،خدمت كنم .افرادی كه حامالن حق ،در
سينههايشان هستند و به سوی خداوند ،به سوی نور حركت كردند و فقط از نوری
خشنود هستند كه تاريكي با او نيست« .وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ
كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامي وَ تَذْكيری بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ
ال يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ ال تُنْظِرُون» (يونس « )71و خبر نوح را بر آنان
بخوان ،آنگاه كه به قوم خود گفت« :اى قوم من ،اگر ماندن من [در ميان شما] و اندرز
دادن من به آيات خدا ،بر شما گران آمده است[ ،بدانيد كه من] بر خدا توكّل كردهام .پس
[در] كارتان با شريكان خود همداستان شويد ،تا كارتان بر شما ملتبس ننمايد سپس در
باره من تصميم بگيريد و مهلتم ندهيد» خواست خداوند ،اينگونه است .همانطور كه
هميشه اينگونه است كه طاغوتيان ،پيروز شوند و فرستادگان و مومنين را بكُشند .ما
برای دنيا آفريده نشديم .بلكه برای آخرت.
خدايا! اگر اين مسئله تو را خشنود ميكند ،بگير تا اينكه خشنود شوی يا اينكه اين بار،
خواست پروردگار تغيير كند تا همه جهان ،گروه مستضعفي ببينند كه فقط ،اين يقين را
دارند كه «قوت و نيرويي بجز خداوند نيست ».انتقام ميگيرند و بدترين طاغوتياني را
شكست ميدهند كه اين زمين ،به خود ديده است .اين علمای بيعمل ميگويند- :بلكه

برخي از آنان گفتند -:احمدالحسن را بكُشيد .چرا كه او ،عليه علما سخن ميگويد .بله.
عليه علما سخن ميگويد؛ به اين خاطر كه ميخواهد سنت رسول اهلل را تَر و تازه باز
گرداند .آنان چه علمايي هستند؟! آنان با فردی كه به بخشي از حق دعوت كند ،مقابله
ميكنند .پس چگونه است ،درحالي كه من امروزه ،آنان را به همه حق دعوت ميكنم.
رفتار پيامبران و فرستادگان و رفتار امامان و اوصيا ،رفتار محمد و علي و رفتار حسين
و رفتار امام مهدی (ع) رفتار عيسي (ع) كه فرمود« :خادمم ،دستانم هست و مركبم،
پاهايم است و بسترم ،زمين است و بالشتم ،سنگ است و لباس من در زمستان ،باختر
زمين است و چراغم در شب ،ماه است و غذای من ،گرسنگي است و نماد و شعار من،
ترس است و لباسم ،پشم است و ميوه و گياهانم ،چيزی است كه زمين ،برای درندگان و
چارپايان ميروياند .ميخوابم ،درحالي كه چيزی ندارم و صبح ميكنم ،درحالي كه چيزی
ندارم .در روی زمين ،هيچ فردی از من بينيازتر نيست ».نيامدم كه به همه حق ،به حق
مطلق ،بدون هيچ مقدمه و تمهيدی از سوی خداوند ،دعوت كنم .خداوند ،وقتي علمايي را
برانگيخت كه به بخشي از حق دعوت ميكردند ،حقيقت اين علمای بيعمل را به شما
نشان داد .درنتيجه علمای بيعمل ،با كشتار و راندن با آنان مواجه شدند.
شخصيتهايشان را كُشتند و برای طاغوتيان ،كشتن بدن و راندن آنان را آماده كردند.
سيدخميني و سيدمحمدباقر صدر و سيدمحمد محمد صادق صدر بين دستان شماست .كور
باد چشمي كه حقيقت را نميبيند يا از آن ،چشمپوشي ميكند .اين دامي كه شما را در آن
انداختند ،چيست؟ ای مردم! آيا عاقالنه است كه شما هر بار ،كشتن پيامبر يا وصي يا

عالم عاملي را رهبری ميكنيد و با علمای بيعمل ،همراهي ميكنيد تا اينكه وقتي كه او
را از بين برديد ،سينهزني كرديد و اشك چشمانتان روان شد و به خاطر كار ناپسند و
زشت خودتان ،پشيماني را آشكار نموديد .سپس دوباره ،تاريخ را تكرار نموديد و از
علمای گمراهي بيعمل دنبالهروی نموديد .و هر بار ،همان مار از همان سوراخ ،شما را
گَزيد .ای خوابها! بيدار شويد .ای مردگان! بيدار شويد .آيا حال من و حال اين علمای
بيعمل را بر زبان عيسي (ع) شنيديد .پس اين مثال را از عيسي (ع) بشنويد« :صاحب
مزرعهی انگوری بود كه آن را در دست كارگزارانش رها ميكند و به مكان دوری،
مسافرت ميكند .سپس برايش ،مسئلهای روشن ميشود .نمايندگان خودش را ميفرستد
تا مزرعه و ميوه را بگيرند .ولي كارگزاران ،نمايندگانش را ميكُشند .سپس فرزندش را
ميفرستد و ميگويد :از فرزندم ميترسند و مزرعه و ميوه را به او ،تحويل ميدهند .ولي
وقتي فرزند را ميبينند ،ميگويند :اين تنها فرزندش است و وارث است .او را ميكُشيم
تا مزرعه و ميوه ،برای ما باقي بماند ».افرادی كه بر مزرعه چيره شده بودند ،همان
علمای بيعمل هستند و صاحب مزرعه ،امام مهدی (ع) است و نمايندگانش كه آنان را
فرستادند ،همان علمای بيعمل هستند كه كشته شدند و رانده شدند .امام فرزندش ،همين
فردی است كه به شما فرياد ميزند .ای خوابها! بيدار شويد .ای مردگان! بيدار شويد.
«وَ ما يَسْتَوِی الْأَحْياءُ وَ الَ الْأَمْواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي
الْقُبُورِ» (فاطر« )22و زندگان و مردگان يكسان نيستند .خداست كه هر كه را بخواهد
شنوا مىگرداند؛ و تو كسانى را كه در گورهايند نمىتوانى شنوا سازى ».ای خوابها!

بيدار شويد .ای مردگان! بيدار شويد .اين علمای بيعمل ،به خاطر دنيايشان ،به خاطر
دنيای هارون ،ميخواهند كه موسي بن جعفر را بكُشند يا زنداني كنند .ای خوابها! بيدار
شويد .ای مردگان! بيدار شويد .از آنان ،دنبالهروی نكنيد و با آنان ،به سوی درّه جهنم،
حركت نكنيد .به سوی خداوند بازگرديد .خداوند سبحان در هر كاری كه در عراق و
جهان انجام داد و انجام ميدهد ،از مردم زمين ميخواهد كه توجه كنند .چه بسا ،به سوی
حق بازگردند .خداوند متعال فرمود« :ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِی النَّاسِ
لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (روم« )41به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم
آورده ،فساد در خشكى و دريا نمودار شده است ،تا [سزاىِ] بعضى از آنچه را كه
كردهاند به آنان بچشاند ،باشد كه بازگردند ».خداوند متعال فرمود« :وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ
الْعَذابِ الْأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (سجده« )21و قطعاً غير از آن عذاب
بزرگتر ،از عذاب اين دنيا [نيز] به آنان مىچشانيم ،اميد كه آنها [به خدا] بازگردند».
خداوند متعال فرمود« :وَ ما نُريهِمْ مِنْ آيَةٍ إِالَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُون» (زخرف« )48و [ما] نشانهاى به ايشان نمىنموديم مگر اينكه آن از نظير [و
مشابه] آن بزرگتر بود ،و به عذاب گرفتارشان كرديم تا مگر به راه آيند ».خداوند متعال
فرمود« :وَ لَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَ صَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (احقاف« )27و
بىگمان ،همه شهرهاى پيرامون شما را هالک كرده و آيات خود را گونهگون بيان
داشتهايم ،اميد كه آنان بازگردند ».به سوی خداوند بازگرديد .به سوی حق ،بازگرديد .به
كتاب خدا و صاحبش بازگرديد؛ چرا كه در بازگشت شما به سوی حق ،خير دنيا و آخرت

است و باعث رهايي شما از عذاب دنيا و آخرت است .انتخابي برای شما ،بجز رهايي
نيست .اين روز خداوند است كه در آن ،برای اوليايش انتقام ميگيرد« .وَ جَعَلَها كَلِمَةً
باقِيَةً في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون» (زخرف« )28و او آن را در پى خود سخنى جاويدان كرد،
باشد كه آنان بازگردند».
اميرالمومنين (ع) فرمود« :زماني پس از من ،بر شما ميآيد كه مسئلهای پنهانتر از حق و
آشكارتر از باطل و بيشتر از دروغِ بر خداوند و رسولش نميباشد .و كااليي بيارزشتر
از كتاب ،نزد مردم آن زمان نيست؛ البته اگر به حق تالوت شود .و رايجتر از آن نيست؛
البته اگر از مكانهايش تحريف شود .در سرزمينها ،مسئلهای ناشناختهتر از معروف
نيست و شناختهشدهتر از منكر نيست .كتاب ،حامالنش را رد كرده است و حافظانش ،آن
را فراموش كردند .كتاب و اهلش در آن روز ،راندهشده و طردشده هستند و دو همراه
هستند كه در يك راه هستند .ايندو ،مكاني ندارند .كتاب و اهلش در آن زمان ،در ميان
مردم هستند ،ولي در ميان آنان و با آنان نيست؛ به اين خاطر كه گمراهي ،با هدايت
موافقت ندارد؛ هرچند با هم جمع شوند .اين گروه ،بر جدايي جمع شدند و از جماعت ،جدا
شدند .انگار آنان هستند كه امامان كتاب هستند .نه اينكه كتاب ،امام آنان باشد .نزد آنان
از آن ،فقط نامش ماند .و فقط خط و حركاتش را ميشناسند .پيش از آن ،همه شايستگان
را مُثله كردند و راستي خودشان بر خداوند را فريب ناميدند .و عقوبت بد را در كار نيك
قرار دادند».

ای مومنين! اين روزهای حج است .حجتان ،گوارايتان باد؛ ميخواهيد به كعبه رفته باشيد
يا اينكه در خانهاش ،بازداشته و مصدود شده باشيد .شما حاجي هستيد؛ هرچند در خانه
خودتان باشيد؛ به اين خاطر كه خانه خداوند ،در دلهايتان است .خداوند ،حج را برای
مردم قرار داده است تا واليت و ياری خودشان را بر قائم آل محمد عرضه كنند .افرادی
كه از قائم آل محمد رویگردان شدند ،واليت و ياری خودشان را برای چه فردی عرضه
ميكنند؟ حق را به شما ميگويم .آنان مردگاني هستند كه زنده نيستند .نميدانند كه چه
زماني برانگيخته ميشوند؟ مردم جاهليت ،حج ميكردند« .وَ ما كانَ صَالتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ
إِالَّ مُكاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» (انفال« )35و نمازشان در خانه
[خدا] جز سوت كشيدن و كف زدن نبود .پس به سزاى آنكه كفر مىورزيديد ،اين عذاب
را بچشيد!» امروزه اين افراد ،مانند آنانِ ديروز هستند« .فَإِنَّ لِلَّذينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ
ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَال يَسْتَعْجِلُون» (ذاريات« )59پس براى كسانى كه ستم كردند بهرهاى
است از عذاب ،همانند بهره عذابِ ياران [قبلى]شان .پس [بگو ]:در خواستنِ عذاب از
من ،شتابزدگى نكنند ».خداوند ،رویگردانان از عذاب را انذار داده است .فردی كه انذار
داده شد ،بهانه ميآورد« .وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَال
يَوْمَ يَأْتيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ» (هود« )8و اگر عذاب را
تا چندگاهى از آنان به تأخير افكنيم ،حتماً خواهند گفت« :چه چيز آن را باز مىدارد؟»
آگاه باش ،روزى كه [عذاب] به آنان برسد از ايشان بازگشتنى نيست ،و آنچه را كه
مسخره مىكردند آنان را فرو خواهد گرفت».

خدا را تنها ،تنها ،تنها شكر .خدايا! ستايش و منت ،از آن توست .خدايا! من نميدانستم
كه كتاب و ايمان چيست و تو ،آن را به من شناختي .خدايا! من گمراه بودم و تو ،مرا
هدايت نمودی .خدايا! من گمراه بودم و تو ،مرا راهنمايي كردی .خدايا! من بيمار بودم و
تو ،مرا شفا دادی .خدايا! من برهنه بودم و تو ،مرا پوشاندی .خدايا! من گرسنه بودم و تو،
به من غذا دادی .خدايا! من تشنه بودم و تو ،مرا سيراب كردی .خدايا! من نيازمند بودم و
تو ،مرا بينياز نمودی .خدايا! من يتيم بودم و تو ،به من پناه دادی .من توانايي ندارم كه
شكرت كنم؛ به اين خاطر كه هر خيری به من رسيده است ،از سوی تو بوده است .و هيچ
فردی بجز تو ،بدی را از من دفع نكرده است .همانطور كه برای وجه كريمانه و بزرگي
بزرگوارانهات شايسته است ،تو را شكر .خدايا! بر محمد و آل محمد ،درود بفرست .و
گوش دلم را برای يادت باز كن تا وحي تو را درک كنم و از دستورت ،دنبالهروی كنم و
از نهي تو ،دوری كنم .خدايا! بر محمد و آل محمد ،درود بفرست .و صورتت را از من
برنگردان و مرا از بخشش خودت ،باز ندار و مرا از عفو و بخشش خود محروم نكن .و
مرا اينگونه قرار بده كه واليت ولي تو را داشته باشم و دشمني دشمن تو را داشته باشم.
ترس از خود و رغبت به سوی خودت و تسليم دستورتبودن و تصديق كتاب و
دنبالهروی از سنت پيامبرت (ص) را روزیام گردان .خدايا! حركت مرا ،عبرت قرار بده
و سكوت مرا ،انديشه قرار بده و سخنم را يادآوری .گناه بزرگم را ببخش و مرا به پدران
شايستهام ملحق كن .اول و آخر و در آشكار و درون ،تو را شكر .خدايا! درود مرا به
فرستادهی تأييدشدهی پيروز و تسديدشدهی ناشر ،محمد (ص) برسان .به خاطر كوتاهيام

در رساندن رسالت ،از سوی ولي تو و فرزندستمديدهاش ،محمد بن حسن ،عذرخواهي
ميكنم و درخواست آمرزش دارم و به سوی تو و او ،توبه ميكنم .درود بر او و پدران
پاكش .درود و رحمت و بركات خداوند ،بر مومنين و مومنات ،در مشرق و مغرب زمين.
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