«کاری از موسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت»

خطبه محرم ( 5محرم الحرام )1432

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين و صلى اهلل على محمد و آل محمد االئمة و
المهديين وسلم تسليماً كثيراً
«وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ يَمْشي فِي الْأَسْواقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ
نَذيراً  ...وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلينَ إِالَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَ
جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ كانَ رَبُّكَ بَصيراً وَ قالَ الَّذينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال
أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا في أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبيراً يَوْمَ يَرَوْنَ
الْمَالئِكَةَ ال بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً» (فرقان« )23 - 20 ،7و گفتند« :اين چه پيامبرى است كه غذا
مىخورد و در بازارها راه مىرود؟ چرا فرشتهاى به سوى او نازل نشده تا همراه وى
هشداردهنده باشد؟  ...و پيش از تو پيامبران [خود] را نفرستاديم جز اينكه آنان [نيز] غذا
مىخوردند و در بازارها راه مىرفتند ،و برخى از شما را براى برخى ديگر [وسيله]
آزمايش قرار داديم .آيا شكيبايى مىكنيد؟ و پروردگار تو همواره بيناست .و كسانى كه به
لقاى ما اميد ندارند ،گفتند« :چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پروردگارمان را نمىبينيم؟»
قطعاً در مورد خود تكبر ورزيدند و سخت سركشى كردند .روزى كه فرشتگان را ببينند،

آن روز براى گناهكاران بشارتى نيست ،و مىگويند« :دور و ممنوع [از رحمت خداييد]».
و به هر گونه كارى كه كردهاند مىپردازيم و آن را [چون] گَردى پراكنده مىسازيم».
متأسفانه اين نتيجه بسياری از علمای گمراهي ،در آخرت است .آنان عمل و كاری را كه
انجام دادند ،گَردی پراكنده ميبينند؛ به اين خاطر كه از اخالص ،تُهي است .و كشتزار خود
را بيگياه و خوشه گياهشان را خالي مييابند كه شپش و كِرم انديشههايشان كه به واسطه
آن با پيامبران و اوصيا مواجه شدند ،آن را متالشي كرده است .خداوند ،شما را از عاقبت
بد در امان بِدارد .اين افرادِ در اين آيات ،همان علمای گمراه دين هستند .و اال چه كسي
است كه درخواست ديدن فرشتگان ميكند و نسبت به پيامبران ،با درخواست معجزه قاهره
اعتراض ميكند؛ همو كه برای ايمان به غيب ،هيچ مكاني باقي نميگذارد؟ چه فردی بجز
مردان ديني هستند كه در برخورد با دعوتهای ديني پيامبران و اوصيا ،جلودارِ مردم
هستند؟
هيچ عاقلي نيست كه اعتقاد داشته باشد كه افراد و گروه ديگری بجز مردان ديني هستند كه
با دعوتهای جديد ،در جامعهها مواجه ميشوند؛ همان افرادی كه خداوند ،آنان را در
قرآن به «مَلَأ :بزرگان» يا «ساده :آقايان» توصيف كرده است .و جامعه گمراه ،آنان را
اينگونه دستهبندی كرده است كه اهل تخصص هستند يا اينكه برای تشخيصدادن ،تواناتر
هستند .و درنتيجه در شناخت حقانيت يا باطلبودن دعوت جديد ديني در جامعه ،به آنان
تكيه ميكنند؛ همان دعوتي كه پيامبر يا وصي آورده است .متأسفانه ،مردم حكم آنان را

بدون دقت يا انديشه يا تحقيق ميپذيرند يا حتي توجه به اين مسئله كه اين بزرگان يا
آقايان يا فقهای گمراهي ،همان افرادی هستند كه از دعوتهای اصالحي پيامبران و اوصيا
و انقالبهای بزرگ آنان زيان ميبينند .پس چگونه مردم ،از سوی علمای دين در امان
هستند و آنان را حاكمِ نسبت به حقانيت يا باطلبودن مسئلهای قرار ميدهند كه همانها
هستند كه يكي از دو طرف درگيری ،در آن هستند و چگونه مردم ،از سوی اين افراد در
امان هستند؛ با اين حال كه آنان ،هميشه همان موضع را مقابل دعوتهای پيامبران و
اوصيا تكرار ميكنند؟
«قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ في ضَاللٍ مُبينٍ  ...قالَ الْمَلَأُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ
في سَفاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبينَ» (اعراف« )66 ،60سران قومش گفتند« :واقعاً ما تو
را در گمراهى آشكارى مىبينيم  ...سرانِ قومش كه كافر بودند گفتند« :در حقيقت ،ما تو را
در [نوعى] سفاهت مىبينيم و جداً تو را از دروغگويان مىپنداريم».
«فَقالَ الْمَلَأُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِالَّ بَشَراً مِثْللَنا وَ ما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِالَّ الَّذينَ هُمْ
أَراذِلُنا بادِیَ الرَّأْیِ وَ ما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبينَ» (هود« )27پس ،سران
قومش كه كافر بودند ،گفتند« :ما تو را جز بشرى مثل خود نمىبينيم ،و جز [جماعتى از]
فرومايگانِ ما ،آن هم نسنجيده ،نمىبينيم كسى تو را پيروى كرده باشد ،و شما را بر ما
امتيازى نيست ،بلكه شما را دروغگو مىدانيم».

«فَقالَ الْمَلَأُ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُريدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ
لَأَنْزَلَ مَالئِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا في آبائِنَا الْأَوَّلينَ» (مومنون« )24و اَشراف قومش كه كافر بودند
گفتند« :اين [مرد] جز بشرى چون شما نيست ،مىخواهد بر شما برترى جويد ،و اگر خدا
مىخواست قطعاً فرشتگانى مىفرستاد[ .ما]در ميان پدران نخستين خود ،چنين [چيزى]
نشنيدهايم».
«وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ» (ص« )6و
بزرگانشان روان شدند [و گفتند« ]:برويد و بر خدايان خود ايستادگى نماييد كه اين امر
قطعاً هدف [ما]ست».
مردم را چه شده است كه دقت نميكنند و توجه نميكنند؟ يا حداقل بجای دنبالهروی و
تقليد كوركورانه از فقهای گمراهي ،به سوی تحقيق نميروند؟ آنان را چه شده است كه در
همان اشتباه ميافتند و همان نتيجه را ،هميشه تكرار ميكنند؟
«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».
فقهای گمراهي يا همانطور كه قرآن ،آنان را به آقايان يا بزرگان ناميده است ،حتي
جمالتي را كه با آن ،با پيامبران و اوصيا مواجه ميشود ،نيز تغيير نميدهند .تا جايي كه
خداوند متعال فرمود« :أَ تَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ» (ذاريات« )53آيا همديگر را به
اين [سخن] سفارش كرده بودند؟ [نه!] بلكه آنان مردمى سركش بودند ».مردم را چه شده

است كه توجه نميكنند و از افراد پيشين ،پند نميگيرند و خودشان را از آنان ،دور
نميكنند و خودشان را از دام آنان نجات نميدهند؟ در اين آيه ،خداوند ميخواهد كه مردم
را متوجه اين حقيقت كند كه روش فقهای گمراهي ،در برخورد و مواجهه با پيامبران و
اوصيا ،يكي است .پس مانند نابينا ،از آنان دنبالهروی و تقليد نكنيد .در سيره و رفتار
امتهايي كه پيش از شما بودند ،جستوجو كنيد كه چگونه علمای بيعمل ،آنان را گمراه
نمودند و آنان را اينگونه قرار دادند كه با پيامبران و اوصيا مقابله كنند و گمان كنند كه
بهترين كار را انجام ميدهند؟
فقط يك پرسش ،به عنوان مثالِ سنت تغيير و تبديلناپذير ،برای يادآوری افرادی كفايت
ميكند كه قلبهايي دارند كه به واسطهاش ميفهمند .اينكه تفاوت بين فردی كه به علي
(ع) عرض ميكند :چقدر مو ،در ريشهايم است و درخواست معجزهای از ايشان ميكند و
بين فردی كه به وصي و فرستاده امام مهدی ،عرض ميكند كه ريشم را سياه كن و
درخواست معجزه از ايشان ميكند ،چيست؟ تفاوت بين اين و آن چيست؟
«وَ قالَ الَّذينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا في
أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبيراً يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ ال بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً
مَحْجُوراً وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً» (فرقان« )23 - 21و كسانى
كه به لقاى ما اميد ندارند ،گفتند« :چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پروردگارمان را
نمىبينيم؟» قطعاً در مورد خود تكبر ورزيدند و سخت سركشى كردند .روزى كه فرشتگان

را ببينند ،آن روز براى گناهكاران بشارتى نيست ،و مىگويند« :دور و ممنوع [از رحمت
خداييد] ».و به هر گونه كارى كه كردهاند مىپردازيم و آن را [چون] گَردى پراكنده
مىسازيم».
عمل آنان ،گَردی پراكنده شد؛ به اين خاطر كه بدون اخالص است و آنان ،تكبر دارند و به
درد ابليس دچارند .اما از كجا دانستيم و امروز به روشني ميدانيم كه به درد ابليس
دچارند؟ از مطابقت دو روش ،در نقد پيامبران و اوصيا .سخن ابليس را ميبينيم« :أَنَا خَيْرٌ
مِنْهُ» «من از او بهترم ».و سخن آنان را ميبينيم« :وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَ
يَمْشي فِي الْأَسْواقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذيرا» (فرقان« )7و گفتند« :اين چه
پيامبرى است كه غذا مىخورد و در بازارها راه مىرود؟ چرا فرشتهاى به سوى او نازل
نشده تا همراه وى هشداردهنده باشد؟»
درخواست آنان در طول مسير را ،همان معجزه قاهرهای ميبينيم كه آنان را مجبور به ايمان
ميكند و برتربودن فرستاده را ،بر آنان الزم ميكند .درنتيجه انتخاب سجدهنكردن ندارند؛
همانطور كه فرشتگان و ابليس داشتند« .الهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذينَ ظَلَمُوا هَلْ
هذا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» (انبيا« )3در حالى كه دلهايشان
مشغول است .و آنان كه ستم كردند پنهانى به نجوا برخاستند كه« :آيا اين [مرد] جز بشرى
مانند شماست؟ آيا ديده و دانسته به سوى سحر مىرويد؟» خالصه آنان ،با درخواست
احمقانه خودشان ،درخواست ازبينبردن امتحان در دنيای امتحان را دارند .و اين نهايت

حماقت و ضعف درك است .فقهای گمراهي و علمای سوء ،هميشه اينگونه هستند كه اين
مسئله را نميپذيرند كه پيامبران و اوصيا ،بشری مانند آنان باشند كه برای خداوند ،اخالص
ورزيدند تا جايي كه به آنان تفضُّل نمود و با آنان سخن گفت و آنان را معصوم كرد« .قُلْ
إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَالً
صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» (كهف« )110بگو« :من هم مثل شما بشرى هستم
و[لى] به من وحى مىشود كه خداى شما خدايى يگانه است .پس هر كس به لقاى
پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد ،و هيچ كس را در پرستش
پروردگارش شريك نسازد ».با اينكه بيان خداوند در قرآن كافي است ،آنان را امروز
اينگونه مييابيم كه به پيامبران و اوصيای پيشين ،ويژگيهای الهوت مطلق را ميافزايند؛
مانند فراموش و سهونداشتنِ صددرصد و اينكه هر كاری را ميتوانند انجام دهند و هر
مسئلهای را ميدانند و ديگر ويژگيهای الهوت مطلق (سبحان) .اين مسئله به اين خاطر
است كه آنان ،امروزه مانند آنان در ديروز نميپذيرند كه فرمانبری از بشری مانند
خودشان را نميپذيرند كه با عمل و اخالص برای خداوند پاك و مقدَّس شده است .به
همين خاطر او صاحب فضل است و مُستحق اين است كه خداوند ،او را پيش بيندازد .آنان
گذشتگاني (ع) را كه به ايشان ايمان دارند ،اينگونه تصور ميكنند كه بشری مانند آنان
نيستند .بلكه با ويژگيها و دادههای ربّاني در آغاز ،از آنان متمايز هستند؛ بدون اينكه
توجه كنند كه با اين سخن احمقانه ،فضيلت معصوم را از بين ميبرند و خداوند را در
عدلش متهم ميكنند .به همين خاطر حقيقت روشن برای هر عاقلي ،اين است آنان امروزه،

به علي (ع) و نه حسين (ع) اصالً ايمان ندارند .حتي اين احمقها ،همان افرادی هستند كه
اين مسئله را شرط ميدانند كه معصوم ،با معجزههای قاهرهای بيايد تا به او ايمان بياورند و
به لشگر حسين (ع) در كربال بپيوندند؛ لشگر حسين كه شكستهشدهی شكستخورده و
كشتهشده است و پرچمش ،واژگون شده است و خيمههايش ،غارت شده است و
خانمهايش ،به اسارت برده شده است .به خدا سوگند! اگر اينگونه بگويم« :اين ناآگاهان
كه معصوم را امروزه اينگونه معرفي ميكنند كه در هر مسئلهای خارقالعاده است ،جزو
اولين افرادی هستند كه حسين را ميكُشند ».گزافهگويي نكردم .نه به خاطر اطاعت از
يزيد؛ بلكه به خاطر اطاعت از هواهايشان و خشنودكردن نفسهای متكبرِ حسود نسبت به
اوليای خداوند .افرادی كه از اقرار به كوتاهي خودشان ،سر باز ميزنند و مقابل معصوم،
مدعي كوتاهي ميشوند تا فضيلت ايشان را از بين ببرند .تا اشارهی صادر شده از وجود
اين انساني كه به وسيلهی عملش پاك و مقدس شده است ،نجاست و پليدی را كه در
باطن غير او وجود دارد ،لغو ميكند .طبيعتاً اين اشاره ،برای افرادی كه مدعي نمايندگي و
نائببودن امام هستند ،دردناك است .برای آنان ،ابزاری برای رهايي بجز اين دو سخن
نميباشد :يا اينكه ايشان را كامالً مانند آنان قرار دهند و اشتباهات و كارهای احمقانهای
مانند كارهايشان ،به ايشان نسبت ميدهند .اين مسئلهای است كه در تورات و بخاری و
مسلم وجود دارد .و يهود و برخي از (اهل) سنت يا مخصوصاً وهابيها ،به آن ايمان دارند
يا اينكه به متمايزبودن ابتدايي ايشان پناه ببرند و مقايسه از بين ميرود و اشاره ،از بين
ميرود .اين مسئلهای است كه مسيحيها و برخي از شيعهنماها انجام ميدهند .مسيحيها

درباره عيسي (ع) بيان ميكنند كه ايشان ،خداوند است .خداوند از اين مسئله ،بسيار باالتر
است .و برخي از شيعهنماها به معصوم ،ويژگيهای الهوت مطلق را ميدهند كه فردی بجز
ايشان (سبحان) نميتوان به آن موصوف شود .آنان براساس عقيدهشان نسبت به معصوم،
نسبت به حسين حقيقي كه در كربال كشته شده است ،اينگونه حكم ميكنند كه صِرف
مدعي دروغگويي است .ايشان از اين مسئله به دور است .درود خداوند ،بر ايشان .به
همين خاطر ميگويم :اين افراد ،بدبختترين قاتالن حسين (ع) هستند؛ هرچند مدعي
باشند كه بر حسين گريه ميكنند .به خدا سوگند! آنان دروغگويانِ منافق هستند كه برای
حسين بن عليای گريه نميكنند كه در كربال كشته شده است و خانمهايش به اسارت
رفتند و احترامش از بين رفته است .بلكه بر حسين ديگری گريه ميكنند كه ايشان را
نميشناسيم .همان حسيني كه مولود پندارهای آنان و نفسهای بيمارشان است كه ايمان به
حسين (ع) را نميپذيرند؛ امام حقيقي كه از سوی خداوند ،قرارداده شده است؛ همو كه
ضعيفي است كه برای خودش ،زيان و سودی را نميبيند؛ مگر اينكه خداوند بخواهد .اين
افراد ،بر حسيني گريه ميكنند كه وجودی برايش ،در واقع وجود ندارد .حسيني كه
ويژگيهای الهوت مطلق ،به او اضافه ميكنند .خداوند بسيار باالتر از آن است؛ به اين
خاطر كه اگر در واقع وجود داشته ،ابليس از او سرپيچي نميكرد .حسيني كه مدعي گريه
بر او هستند ،پنداری در انديشههای آنان است؛ كامالً مانند آدم كه در انديشه ابليس بود.
ابليس ميگويد :اين آدمي كه نسبت به سجده به او دستورداده شدهام ،مانند او هستم .بلكه
براساس ظاهر از او برتر هستم .برای فردی سجده نميكنم كه براساس نظر من ،مانند من

يا پايينتر از من است .اما آدمي كه سجده به او را ميپذيرم ،بايد از من برتر باشد .ای
مومنين و مومنات! به اين مسئله دقت كنيد .ابليس ،علت ردكردن سجده و پذيرش خود،
نسبت به آدم و اطاعت از او را بيان كرده است و گفت :من از او برتر هستم« .قالَ ما
مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ» (اعراف)12
«فرمود« :چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى؟»
گفت« :من از او بهترم .مرا از آتشى آفريدى و او را از گِل آفريدى».
اگر براساس ظاهر ،برتر از من باشد ،اشكالي وجود ندارد كه برايش سجده كنم .آدم
ديگری در انديشههای ابليس و در پندار ابليس است كه ميپذيرد كه برايش سجده كند .او
همان آدمي است كه براساس ظاهر ،از او برتر است .يعني بايد نزد آدم ،تواناييهای
خارقالعاده آشكاری باشد .و درنتيجه ابليس ،مجبور به اطاعتكردن او ميشود؛ به اين
خاطر كه از او برتر است .آنان ديروز با رسول اهلل (ص) بودند و آنان را امروزه اينگونه
ميبيني كه روش آنان ،مانند روش ابليس در نقد و بررسي پيامبران و اوصيا (ع) است .اين
همان روش ابليسي قديم ،است كه به روشني ميگويد :معصوم يا حجت خداوند بر مردم،
بايد براساس ظاهر از ديگران برتر باشد .يعني نزد او ،توانايي خارقالعاده معجزهآسايي
برای هر فردی باشد كه مثالً درخواست ميكند و هر كاری كه آنان از انجامش ناتوان
هستند ،بر آن توانايي دارد .به همين خاطر مثالً وقتي ميگويند :ما بر حسين گريه كرديم و
گريه بر حسين ،ما را وارد بهشت ميكند ،خداوند با نهايت سادگي ،به آنان ميگويد :ای
علمای گمراهي! عمل شما ،مانند گَردی پراكنده شده است« .وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ

فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً» (فرقان« )23و به هر گونه كارى كه كردهاند مىپردازيم و آن را
[چون] گَردى پراكنده مىسازيم».
به اين خاطر كه بر حسين حقيقي (ع) گريه نكرديد .بلكه بر حسينِ در پندارهايتان گريه
نموديد كه ارتباطي با حسين بن علي (ع) ندارد؛ نه از نزديك و نه از دور .كار شما ،كامالً
مانند گَردی ميرود؛ مانند فردی كه قطعه آهني ميآورد و آن را در صحرا ميكارد و بر آن
نفت ميريزد و ميگويد :من نخلي در بوستان كاشتم و آب گوارايي به آن دادم .ولي در
پايان ،ميبيند كه كارش ،بدون ارزش شد و گَردی پراكنده شد .شما مانند افراد پيشين
خودتان درخواست ميكنيد كه صاحب حق ،شما را بر ايمان مجبور كند .درنتيجه
نميپذيريد كه صاحب حق ،مانند شما باشد .ولي خداوند به خاطر پاكي نفس و اخالصش،
او را بر شما برتری داده است و شما را ،به دنبالهروی از او دستور داد؛ درحالي كه
خداوند ،اين روش ابليسي واژگون را به سادگي رد ميكند كه هر فردی كه ميخواهد
بفهمد ،با اين سخنش ميفهمد« .وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلينَ إِالَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ
يَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ كانَ رَبُّكَ بَصيراً» (فرقان)20
«و پيش از تو پيامبران [خود] را نفرستاديم جز اينكه آنان [نيز] غذا مىخوردند و در
بازارها راه مىرفتند ،و برخى از شما را براى برخى ديگر [وسيله] آزمايش قرار داديم .آيا
شكيبايى مىكنيد؟ و پروردگار تو همواره بيناست».

برخي از شما را ،مايه آزمايش برخي ديگر قرار داديم .آيا شكيبايي نميكنيد؟ هيهات .اگر
افرادی كه پيش از آنان بودند ،شكيبايي ميكردند ،آنان نيز امروزه شكيبايي ميكردند.
«أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ» (ذاريات« )53آيا همديگر را به اين [سخن] سفارش كرده
بودند؟ [نه!] بلكه آنان مردمى سركش بودند».
بنابراين خداوند ،مسئله را به سادگي روشن و واضح بيان ميكند .اينكه رسول ،مايه امتحان
شما ميباشد .و پيروزی در امتحان ،با پخش اوراق امتحان ،به شكل بيهدفِ بيمعنا
نميباشد؛ همانطور كه شما انجام ميدهيد .بلكه بايد مواد امتحاني خوانده شود تا پاسخ
صحيح ،دانسته شود .حداقل در احوال امتهای پيشين ،دقت كنيد و اينكه چگونه با
پيامبرانشان مقابله نمودند .در حال افراد پيش از خودتان دقت كنيد كه چگونه با محمد
رسول (ص) و امامان (درود خداوند بر آنان) مقابله نمودند و داليل محمد رسول (ص) و
امامان (ع) چه بوده است؟ «وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ كانَ رَبُّكَ بَصيراً»
(فرقان« )20و برخى از شما را براى برخى ديگر [وسيله] آزمايش قرار داديم .آيا
شكيبايى مىكنيد؟ و پروردگار تو همواره بيناست».
حسين در كربال ،چه كاری انجام داد تا ثابت كند كه امام معصومي است كه اطاعت از
ايشان ،بر مردم واجب است و جنگ با او ،حرام است؟ يا اينكه پرسش ،اينگونه باشد :اگر
حسين ،ريش شمر بن ذیالجوشن را در روز عاشورا ،مشكي ميكرد ،چه ميشد؟ آيا شمر
در آن زمان ،از لشگر يزيد بود يا اينكه خودش را مجبور ميبيند كه با حسين (ع) باشد و

سر ابن سعد را ببُرد؟ به خدا سوگند! اين حقيقت خواركنندهای است كه تاريخ ،وجب به
وجب و مو به مو تكرار ميشود و مردم ،حقيقت را درك نميكنند و نميتوانند بين محمد
(ص) و ابوسفيان و بين علي (ع) و معاويه و بين حسين (ع) و يزيد تمايز قائل شوند .اين
مصيبتي است كه مردم ،تا اين اندازه واژگون شدند و انگار ما با جسدهای مردهای سخن
ميگوييم كه نه ميشنوند و نه درك ميكنند و نه ميفهمند.
حسين ،در كربال چه مسئلهای آورد تا ثابت كند كه خليفه خداوند ،در زمين است؟ ای
مردم! آيا اين پرسش را پيش از دنبالهرویِ كوركورانه و بدون دقت يا انديشه از علمای
گمراهي ،از خودتان پرسيديد؟
حسين (ع) در كربال چه مسئلهای آورده است؟ وصيت رسول اهلل (ص) به پدر و برادر و
خود و فرزندانش (ع) را آورد و علم و شناخت خودش را عرض كرد و پرچم البيعة هلل را
آورد كه در بهدوشكِشيدن آن تنها بود و در برخورد با پرچم حاكميت مردم بود كه در
جبهه مقابل خويش بود و پيش از ايشان ،جد و پدر و برادرش (ع) با آن برخورد نمودند.
حسين ،در كربال چه مسئلهای آورد؟ روياهای اهل بيت و ياران و مكاشفههای آنان را
آورد .رويايي وهب نصراني را آورد كه عيسي (ع) را ديد كه او را نسبت به دنبالهروی و
ياری حسين (ع) تشويق ميكند .مكاشفه حر رياحي را آورد كه صدای هاتفي را شنيد كه
هنگامي كه از كوفه بيرون ميآمد ،او را به بهشت ،بشارت ميداد.

ای مردم! امروز با چه مسئلهای ،نزد شما آمديم؟ آيا بدعتي نزد شما آورديم كه پيامبران و
اوصيا و رسول اهلل محمد (ص) و خاندانش و علي و حسين و حسين و امامانِ از فرزندان
حسين (ع) آن را نياوردهاند؟ «قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُل» (احقاف « )9بگو :من از [ميان]
پيامبران ،نو درآمدى نبودم ».يا اينكه با مسئلهای نزد شما آمديم كه با آن ،آمدند؟ با داليل
آنان ،نزد شما آمديم و درحالي با آن ،نزد شما آمديم كه برای فردی كه جويند حقيقت
است ،مانند روشنبودن خورشيد روشن است .آيا وصيت رسول اهلل -كه ذخيره محمد
(ص) و آل محمد (ع) است -نسبت به صاحب حق ،يماني و قائم آل محمد ،كفايت
نميكند؟ آيا علم و شناخت ،كفايت نميكند؟ آيا تك و تنهابودن از بين همه مردم زمين ،به
باالبردن پرچم حاكميت خداوند ،كفايت نميكند؟ اين تك و تنهابودن ،آيا نشانهای روشن
مانند روشنبودن خورشيد -از سوی خداوند نيست؛ پس از اينكه فقهای گمراهي ،بهحاكميت مردم اقرار كردند و از حاكميت خداوند سر باز زدند .فقط صاحب حق است كه
باقي مانده است و پرچم حاكميت خداوند را باال آورده است .اين تك و تنهابودن ،هر
پوشش يا شبههای را از جوينده حقيقت برطرف ميكند؛ به اين خاطر كه زمين از حق تُهي
نميشود و حق ،در حاكميت خداوند است .آيا امروزه ،روياها و مكاشفههايي كه حسين
(ع) در كربال به عنوان دليل تشخيص صاحب حق آورده است ،برای شما نياورديم؟ آيا
تواتر هزاران رويای مردم ،از هر كشوری ،از پيامبران و اوصيا و محمد (ص) و آل محمد
(ص) كفايت نميكند كه ايشان ،به ياری صاحب حق ،يماني و قائم آل محمد تشويق
ميكنند؟ آيا تواتر رويای مومنين و مومنات ،به خداوند و به روز قيامت كفايت نميكند؟

ای مردم! آيا عاقالنه است كه شما افسار خودتان را به مسخشدههای شيطاني دادهايد؟ تا
درجهای كه آنان ،روياها و مكاشفهها را مسخره ميكنند و آن را خوابهای پريشان
مينامند و آن را احمقانه ميدانند .از آنان دنبالهروی ميكنيد؛ بدون اينكه توجه كنيد كه
روياها و مكاشفهها ،كلمات خداوند و وحي خداوند سبحان و متعال به بندگانش است!
آيا قرآن را نخوانديد و در داستان يوسف (ع) انديشه نكرديد كه چگونه يعقوب (ع) كه
پيامبر است و در قرآن كه كتاب خداوند است ،رويای يوسف (ع) را دليل تشخيص مصداق
خليفه خداوند شمرده است؟ همان يوسف (ع) .و يوسف را از تعريفكردن رويايش ،برای
برادرانش بازداشته است؛ به اين خاطر كه با اين رويا ،ايشان را تشخيص ميدهند و
درنتيجه اتفاقي كه برای هابيل افتاد ،امكان دارد برای ايشان بيفتد.
«قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ
مُبين» (يوسف« )5گفت« :اى پسرك من ،خوابت را براى برادرانت حكايت مكن كه براى
تو نيرنگى مىانديشند ،زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است».
آيا اين اقرار قرآني روشني ،نسبت به حجيتداشتن رويا در تشخيص مصداق خليفه
خداوند در زمين نيست؟ آيا يوسف ،در مديريت اقتصاد كشور مصر و آمادهسازی غذای
مردم ،به رويای فرعون تكيه نكرد؟ آيا خداوند ،خودش را به عنوان گواهي عرضه نكرده
است كه خليفهاش در زمين را با رويا و مكاشفه بيان كند؟

قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً بَيْني وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبيراً بَصيراً» (اسرا« )96بگو« :ميان من و
شما ،گواه بودن خدا كافى است ،چرا كه او همواره به [حال] بندگانش آگاه بينا است».
«هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً»
(فتح« )28اوست كسى كه پيامبر خود را به [قصد] هدايت ،با آيين درست روانه ساخت ،تا
آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواهبودن خدا كفايت مىكند».
و اال پس چگونه خداوند ،گواهي ميدهد و چگونه خداوند ،با بندگان كافر و مومن سخن
ميگويد و برايشان گواهي ميدهد؟ آيا برای حواریهايي كه عيسي (ع) را ياری دادند،
گواهي نداد؟
«وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بي وَ بِرَسُولي قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ»
(مائده« )111و [ياد كن] هنگامى را كه به حواريّون وحى كردم كه به من و فرستادهام
ايمان آوريد .گفتند« :ايمان آورديم ،و گواه باش كه ما مسلمانيم».
آيا خداوند ،خود و فرشتگان و اوليايش را به عنوان گواهاني برای صاحب حق و خليفه
خداوند در زمين ،در رويا و مكاشفه عرضه نكرده است؟
«لكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَالئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً»
(نسا« )166ليكن خدا به [حقانيّت] آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مىدهد[ .او] آن را
به علم خويش نازل كرده است؛ و فرشتگان [نيز] گواهى مىدهند .و كافى است خدا گواه
باشد».

«وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً بَيْني وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ
الْكِتابِ» (رعد« )43و كسانى كه كافر شدند مىگويند« :تو فرستاده نيستى ».بگو« :كافى
است خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است ،ميان من و شما گواه باشد».
بنابراين ،ای مردم! بسنجيد و به هيچ فردی اجازه ندهيد كه شما را خوار بشمارد تا جايي
كه شما را در صف افرادی قرار دهد كه فرستادگان و خلفای خداوند در زمين را تكذيب
نمودند و درباره وحي خداوند ،در روياها و مكاشفهها گفتند :خوابهای پريشان است و
خداوند ،سخن پليد آنان را كه احمقان امروز ،بدون دقت تكرار ميكنند ،اينگونه تعريف
كرده است:
«بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ» (انبيا)5
«بلكه گفتند« :خوابهاى شوريده است[ ،نه] بلكه آن را بربافته ،بلكه او شاعرى است .پس
همان گونه كه براى پيشينيان هم عرضه شد ،بايد براى ما نشانهاى بياورد».
ای مردم! فقهای گمراهي و يارانشان ،شما را فريب ندهند .بخوانيد .جست و جو كنيد.
دقت كنيد .بياموزيد .و خودتان ،حقيقت را بشناسيد .به هيچ فردی تكيه نكنيد تا برای
آخرت شما تصميم بگيرد و فردا پيشيمان شويد كه پشيماني سودی ندارد.
«وَ قالُوا رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبيال» (احزاب« )67و مىگويند:
«پروردگارا ،ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند».

اين نصيحت من به شماست و به خدا سوگند! اين نصيحت فرد مهربان ،به شماست كه
نسبت به شما ،رحمت دارد .در آن ،دقت كنيد و شبان را از گرگان تشخيص دهيد .انديشه
كنيد و تشخيص دهيد كه حسين (ع) در چه جبهه و چه روشي بود و دشمنانش كه با
حسين (ع) جنگيدند ،در چه جبهه و روشي بودند؟ آنان ،در جبهه حاكميت مردم بودند و
قائل به حاكميت مردم بودند .ولي حسين (ع) در جبه الهي بود؛ به رغم اينكه روندگان در
آن ،اندك بودند .جبهه حاكميت خداوند .امروزه مسئلهای كه تأسفبار است ،اين است كه
مردم را تا درجهای گمراه مييابيم كه در جبهه قاتالن حسين حركت ميكنند و آن را تأييد
ميكنند .سپس مدعي ميشوند كه حسين را همراهي ميكنند و به زيارت حسين ميروند و
شعائری را زنده نگاه ميدارند كه اگر از هدف تُهي باشد ،ارزشي ندارد .همان
زندهنگاهداشتن امری است كه حسين (ع) به خاطرش كشته شده است؛ يعني همان حاكميت
خداوند .شما را چه شده است كه امروزه ،شعائر حسيني را برپا ميدارند و پرچم دشمنانش
را به دوش ميكِشند كه همان حاكميت مردم است .به همين خاطر است كه نتيجه ،تحريف
هدف انقالب حسيني ميشود و حسين (ع) را از روی دروغ و بهتان ،تأييدكننده و
ياریكننده حاكميت مردم يا جبهه شورا و انتخابات و مسئلهای كه اين جبهه باطل از امثال
يزيد نتيجه داده است ،قرار دادند .اين مسئله دردآوری است كه امروزه ،فقهای گمراهي در
پنهانكردن درك مردم پيروز شدند؛ به حدی كه ما مقلدهای ناآگاه گمراه را اينگونه
ميبينيم كه پرچم حاكميت مردم را به دوش ميكِشند و سپس به زيارت حسين (ع)
ميروند كه به خاطر از بينبردن حاكميت مردم و برپايي حاكميت خداوند سربريده شد .آيا

امكانپذير است كه انسان ،به حدی متناقض باشد كه پرچم مقتول را روی زمين بيندازد و
با گامهايش ،بر سرآن برود و پرچم قاتل را به دوش بگيرد و آن را ببرد و مقابل قبر مقتول
بايستد و به او رحمت بفرستد و قاتل را لعنت كند؟ سپس اگر بخواهيم اينچنين انساني را
دستهبندی كنيم ،او را جزو چه دستهای حساب ميكنيم؟ آيا ميگوييم :ايشان ،همراه قاتل
و عليه مقتول است؛ به اين خاطر كه پرچم قاتل را به دوش ميگيرد و به پرچم مقتول
توهين ميكند يا ميگوييم كه او ،با مقتول و عليه قاتل است؛ به اين خاطر كه به مقتول
رحمت ميفرستد و قاتل را لعنت ميكند؟ ای صاحبان خِرد! ای عاقالن! دقت كنيد...
حاكميت مردم و يزيد ،يك مسئله است .حاكميت مردم و يزيد ،يك مسئله است .و
همچنين حاكميت خداوند حسين ،يك مسئله است .فردی كه پرچم حاكميت مردم را به
دوش ميگيرد و به آن ايمان بياورد و به آن عمل كند ،حتماً و قطعاً با يزيد است و تا نخاع
(و تا نهايت وجودش) يزيدی است؛ هرچند حسين را هر روز زيارت كند و هرچند
زندگياش را در حال گريه بر مصيبت حسين (ع) بگذراند .در هيچ حالتي ،امكانپذير
نيست كه حسين (ع) از انقالب مبارك و هدف مباركش جدا شود .همان برپايي حاكميت
خداوند در زمين.
امروزه ،زماني كه فقهای گمراهي به واجببودن شورا و انتخابات فتوا ميدهند و اينكه راه
شرعي ،برای حكومت است و زماني كه به شرعيبودن حكومتهايي فتوا ميدهند كه از
شورا و انتخابات نشأت ميگيرد ،حتماً تا نخاع (و تا نهايت وجودش) يزيدی است .اگر
بيتوجهي به دستهبندیكردن آنان به عنوان يزيدیها جرم و جنايت است ،دستهبندی آنان

به عنوان اينكه حسيني هستند ،بزرگترين جرم و جنايتي است كه نسبت به حق حسين
(ع) و نسبت به حق انقالب مباركش و هدفش مرتكب ميشود .هدف ايشان ،همان از
بينبردن حاكميت مردم و محققنمودن حاكميت خداوند ،در زمين است .به اين خاطر كه
اين دستهبندی ستمكارانه كه با سادهترين مالكهای درك نزد انسان مخالفت دارد ،هدفش
كشتن حسين است كه يزيد (خداوند ،لعنتش كند) را در كشتنش شكست داد .بلكه حسين
دربرخورد اول كه در آن به شهادت رسيد ،توانست (مسائل) بسياری برای حاكميت
خداوند محقق نمايد و خونهای حسين (ع) توانست كه امت اسالمي حقيقي را باقي بِدارد
و آن را ايجاد كند؛ امت حسيني محمدی كه به حاكميت خداوند ايمان دارد و به حاكميت
مردم ،كافر است .در طول مسير ،به رافضه ناميده شدند؛ به اين خاطر كه در طول بيشتر از
هزار سال ،حاكميت مردم را رد نمودند .اين امت مبارك ،از طاغوتيان ،دردهای به
دوشكِشيدن پرچم حاكميت خداوند را تحمل كردند .ولي متأسفانه امروز ،ابليس به واسطه
فقهای گمراهي توانست تا افراد بعدی اين امت را از دين گذشتگان و افراد شايستهی
پيشينِ آنان از اين امت ،منحرف كنند كه به حاكميت خداوند اقرار كردند.
«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا» (مريم)59
«آنگاه ،پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروى
كردند ،و به زودى [سزاى] گمراهىِ [خود] را خواهند ديد».

امروز ،ابليس (خداوند ،خوارش كند) توانست در اين امت حسيني محمدی را فقهای
گمراهي كه سربازانش هستند ،رسوخ كند؛ همان افرادی كه وارد مكانهای رهبری آن
شدند و امروزه ،هدف ابليس را محقق نمودند؛ با گمراهي امتي كه در طول بيشتر از هزار
سال ،به حاكميت خداوند اقرار نموده بود .و آنان را اينگونه قرار دادند كه به حاكميت
مردم اقرار كنند و حاكميت خداوند را از بين ببرند .اين مصيبتي كه امروزه ما در آن هستيم،
اين است كه قضيه حسين را دقيقاً حامالن پرچم حسين ،چپاول و غارت كردند و امروز به
نام حسين ،سخنگو شدند؛ درحالي كه قاتالن حسين و حامالن پرچمي هستند كه حسين
(ع) پيش از بيشتر از هزار سال ،با حسين جنگيد و حسين (ع) را كُشت .ايشان بود كه با
آن جهاد كرد و باطلبودن آن و باطلبودن فردی را كه آن را تأسيس كرد ،بيان نمود .بلكه
اين پرچمي است كه با علي (ع) جنگيد و علي را دور كرد و ايشان را نزديك به بيست و
پنج سال ،در خانهاش خانهنشين كرد .بلكه اين پرچمي است كه با محمد (ص) و همه
پيامبران و اوصيای پيشين ايشان جنگيد .اين پرچم حاكميت مردم است .پرچم منيّت يا ما
يا سقيفه يا شورا يا انتخابات يا مسئلهای كه مردم ميخواهند .همان كه هميشه ،مقابل
مسئلهای است كه او ميخواهد يا پرچم خداوند سبحان .پرچم حاكميت خداوند يا البيعة هلل
يا پرچمي كه پيامبران و اوصيا ،آن را به دوش كِشيدند و آن را تا روز قيامت ،به دوش
ميكِشند .اين مصيبتي است كه امروزه ،ما در آن هستيم .همان ،چپاول و غارتكردن
انقالب حسيني ،از سوی دشمنانش ميباشد .اين مسئله ،در محدوده نقشه الهي ،حتمي قرار
داده است كه حماسه كربال ،دوباره تكرار شود تا خونهای پاك حسيني ريخته شود و

دوباره ،باعث زندهنگاهداشتن هدف انقالب حسيني شود .همان ،حاكميت خداوند .درنتيجه
نقشه ابليس (خداوند ،لعنتش كند) و فقهای گمراهي (خداوند ،خوارشان كند) كه سربازانش
هستند ،شكست ميخورد .درنتيجه خواست خداوند ،اتفاق افتاد و مسئلهای شد كه در
محرمالحرام اتفاق افتاد .اين حقيقتي است كه به روشني آشكار شده است و روز به روز،
باال و مشخصتر ميشود تا همه مردم ،آن را ببينند؛ به رغم همه حملههای گمراهگرانه و
پنهانكردن حقيقت كه فقهای گمراهي و اَذنابشان ،آن را انجام ميدهند .ستايش مخصوص
خدايي است كه ابليس و فقهای گمراهي را كه سربازانش هستند ،خوار نمود و كارشان را
با باقيماندهی پاكي بينتيجه كرد .همان افرادی كه دينشان و دين شيعه محمد و آل محمد
(ع) پيش از خود را حفظ كردند؛ همانطور كه قطعه داغشدهی با آتش ،گرفته ميشود.
سختي و درد به دوشكِشيدن اين رسالت الهي را تحمل نمودند؛ به رغم اينكه ياور ،اندك
است و دشمن ،بسيار است و نسبت به آنان حملهور شده است .درود بر انصار امام مهدی
كه «صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْديالً»
(احزاب« )23به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند .برخى از آنان به شهادت
رسيدند و برخى از آنها در [همين] انتظارند و [هرگز عقيده خود را] تبديل نكردند ».درود
بر اسيران ستمديده كه در زندانهای افراد مشابه بنيعباسِ اين زمان پنهان هستند.
(خداوند ،آنان را خوار كند ).درود بر شما .شكيبايي شما ،بهترين شكيبايي است .شما و
خودم را به اين مسئله يادآوری ميكنم كه اوليای پيشين خداوند (خداوند ،رحمتشان كند)
را الگو و اسوهای برای خود بگيريم .وقتي سلولهای زندان بر شما تنگ شد ،پيامبر خدا

يوسف را ياد كنيد و موسي بن جعفر (ع) را ياد كنيد كه بنيعباس ،ايشان را در زنداني
تنگ تاريك زنداني نمودند .و ايشان سالياني را با درد و بدون شكايت گذراند .بلكه با
ستايش و پرستش ،آن را گذراند .تا جايي كه شكيبا و حسابگر ،به سوی پروردگارش
رفت.
ای دوستان! هميشه يادآوری كنيد كه اين دنيا ،خانه امتحان است .خانه امتحان است و در
آن ،دنبال تشويق و جايزه نباشيد .و در آن ،دنباله راحتي نباشيد .اين دنيای امتحان است.
نسبت به پيروزی و رستگاری و رسيدن به باالترين نتيجهای كه ميتوانيد در اين امتحان
برسيد ،حرص بِوَرزيد .برای عاقبت بخيری خودتان حرص داشته باشيد.
درود بر شهيدان حق ،در اين زمان .ای پاكان! درود بر شما .ای افرادی كه به سوی نور
عبور كرديد .اندوه من بر شما تمامي ندارد .به خدا سوگند! خير .اندوه من ،نسبت به از
دستدادن شما ،مانند سخن گوينده در مرثيه اميرالمومنين است .مانند فردی كه تنها
فرزندش در آغوشش سربريده ميشود .ای افرادی كه حق را در زماني ياری داديد كه
ياورش اندك است! درود بر شما و بر خونهای پاكتان كه روان شد و باعث زندهنگه
داشتن دوبار هدف انقالب حسيني شد.
درود بر حسين و بر علي بن حسين و بر اهل بيت حسين و بر ياران حسين .همان افرادی
كه خون قلبشان را برای حسين (ع) دادند.

ای ابوعبداهلل! درود بر تو .درود فردی كه نسبت به احترامت شناخت دارد و در واليت تو،
مخلص است و با دوستي تو ،به سوی خداوند نزديكي ميجويد .و از دشمنانت دوری
ميجويد .درود فردی كه با مصيبت تو زخم شده است و اشكانش هنگام ياد تو ،روان
ميشود .درود فردی كه فاجعه ديده است و اندوهناك است و شِيدای نيازمند است .درود
فردی كه اگر در طف با تو بود ،خودش را در برابر شمشيرها ،سپر خود قرار ميداد .و
نيمهجانش را به خاطرت به دست مرگ ميسپرد .و بين دستانت جهاد ميكرد و عليه
فردی كه به تو ستم كرده است ،ياریات ميداد .و با روح و جسيد و مال و فرزندانش
فدای تو ميشد .روحش ،فدای روح تو و خانوادهاش ،سپر خانواده تو ميشدند .اگر
روزگار ما عقب انداخت و مُقدّرات الهي ،مرا از ياری تو بازداشت و با فردی كه با تو
ميجنگد ،نجنگيدم و نسبت به فردی كه با تو دشمني كرده است ،دشمني نداشتم ،صبح و
شام برايت گريه ميكنم و به جای اشك ،برايت خون گريه ميكنم .به خاطر حسرت و
تأسّف بر مصيبتهايي كه بر تو وارد شد .تا جايي كه از فرط اندوه مصيبت و غم و غصه
شدتِ اندوه جان ميسپارم .ما برای خداييم و به سوی او باز ميگرديم و ستايش،
مخصوص پروردگار جهانيان است.
ای خداوند! از مهربان! ای بخشنده! ای فردی كه وقتي كارها سخت ميشود ،برايش دربي
باز ميكني كه پندارها و اَوهام به آن خطور نميكند .ای فردی كه وقتي كارها سخت
ميشود ،برايش دربي باز ميكني كه پندارها و اَوهام به آن خطور نميكند .ای فردی كه
وقتي كارها سخت ميشود ،برايش دربي باز ميكني كه پندارها و اَوهام به آن خطور

نميكند .بر محمد و آل محمد ،درود بفرست و برای كارهای سخت ما ،دربي را باز كن كه
وهم و پندار به آن خطر نميكند .اول و آخر و ظاهر و باطن ،ستايش تنها برای خداوند
است .درود و رحمت و بركات خداوند ،بر مومنين و مومنات ،در مشرق و مغرب زمين.

راه های ارتباط با دعوت یمانی موعود سید احمد
الحسن (ع) به زبان فارسی:
لینک سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) به زبان فارسی
http://almahdyoon.co
لینک سایت رسمی هفته نامهی زمان ظهور
http://www.zamanezohoor.com
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صفحه رسمی مکتب شریف نجف اشرف به زبان فارسی
https://www.facebook.com/ALnajafALashraf313

