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  1: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

  

  سخن ناشر

  

   بامسه تعاىل

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها حمفوظ مى آنچه انسان را در مسري پر فراز و نشيب زندگاىن از نابساماىن
شود، پژوهش پريامون علوم اهلى و معارف اسالمى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند رباىن  مىاو در امتحانات اهلى 

  .باشد مى

ها در حيات انساىن، ضرورى  ياىب به حقيقت معارف اهلى و آشناىي با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

اهلى خود، اين بار افزون بر استفاده از مطالب پربار و عاملان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف 
هاى معّظم له، از بيان پر حرارت و جذاب  حمّقق حضرت استاد حسني انصاريان، با انتشار گلچيىن از منت سخنراىن

  هاى استاد نيز تشنگاِن معارف سراسر نور سخنراىن

  2 :قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

نصيب نگذاشته و بدون خارج ساخنت منت سخنراىن از قالب گفتارى آن، باب ديگرى را براى استفاده از  را ىب: ائمه اطهار
  .و سرياب گشنت از اين چشم پرفيض باز منوده است: اهللا معارف آل

  .مقّدس سرياب گردمي بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان الشيعى

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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القاسم حممد صلى اهللا  احلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم على سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىب
   عليه و على اهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمني

  3: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: هار نعمتچ

  

   چهار نعمت برجسته معنوى

  

براى روشن كردن :. و ائمه طاهرين) ص(عقل، قرآن كرمي، وجود مبارك رسول خدا : ما چهار نعمت برجسته معنوى دارمي
  .هر كدام از اين چهار نعمت، الزم است آيه يا روايىت را ذكر كنم

   نعمت عقل

  

جلد اول اصول كاىف نقل شده كه پروردگار  0) ره(در صفحه ) ع(نعمت عقل، از وجود مبارك حضرت صادق اما درباره 
تر از تو نيافريدم؛ يعىن احّب خلق خدا در وجود تك تك  عامل وقىت عقل را آفريد، به عقل خطاب كرد، موجودى را حمبوب

به طرز صحيح بكار بگريمي، به طور يقني، احّب عباد خدا ما قرار داده شده، و اگر بتوانيم اين سرمايه عظيم معنوى را 
  ترين و اگر ما مهه عامل خلقت را به يك درخت تشبيه كنيم، پرقيمت. شومي مى

  4: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

را خدا در اين  ترين ميوه آفرينش چرا چنني است؟ چون پرمنفعت. ترين شاخه اين درخت، شاخه وجود انسان است باارزش
اهل . شاخه قرار داد، و با قرار دادن عقل در وجود ما، پروردگار عامل ما را گرامى داشت و احرتام كرد و به ما ارزش داد

آدم به چه چيزى كرامت پيدا   خواهند تفسريكنند، در برابر اين پرسش كه بىن را مى »1« »َو َلَقْد َكرَّْمَنا َبِىن آَدمَ «  دل وقىت آيه
بزنطى وقىت از حضرت رضا . چون اين عقل، واسطه بني ما و بني مهه حقايق عامل هست. گويند، به عقل كرده است، مى

با عقل است كه  ؛»اْلَعْقلُ « :داى درك كنيم و به سراغ چه كسى برومي؟ فرمودن پرسيد، ما حقيقت را به چه وسيله) ع(
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توانيد نبوت را بفهميد؛ با عقل است كه واليت اولياى خدا را درك  توانيد خدا را بشناسيد؛ با عقل است كه مى مى
  شود؛ با با عقل است كه خدا عبادت مى: فرمايد مى) ع(امام صادق . كنيد مى

______________________________  
  .70: اسرى. 1) 1(

  

  5: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: نعمت چهار

شت به دست مى تعطيل كردن عقل، به معناى قطع رابطه با خدا، قيامت، انبياء، ائمه و قرآن جميد . آيد عقل است كه 
دهد كه روز قيامت از دوزخيان سؤال  مشا سوره مباركه تبارك را خبوانيد، در آن خداوند از اهل جهنم خرب مى. است

َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِىف َأْصَحاِب « :دهند ها جواب مى آن. د، علت دوزخى شدن خودتان را بگوييدكنن مى
ها گوش است، درست به كار گرفته بودمي و اگر عقل را به ميدان  اگر ما ابزار شناخت را كه يكى از آن »1« .»السَِّعريِ 

  .ن آتش برافروخته نبودميزندگى كشيده بودمي، االن اهل اي

   قرآن نعمت

  

   اين آيه در سوره مباركه يونس است و چه. اّما درباره قرآن جميد، از خود قرآن درباره قرآن بشنويد

______________________________  
  .10: ملك. 1) 1(

  

  6: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

اگر كسى تا حاال به اين اهداف نرسيده، ضرر . كند شريفه، اهداف قرآن را بيان مى اين آيه. باشد اىي مى العاده آيه فوق
اگر كسى به اين اهداف نرسيده، معناى آن اين است كه او هنوز دارد كنار شكم و شهوت درجا . سنگيىن كرده است
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يَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكَما َو الَّذِ « :كسى كه كنار شكم و شهوت درجا بزند، نظر قرآن درباره او اين است. زند مى
اى ندارند و دوزخ هم  ها چون چهارپايانند؛ يعىن هيچ ترقى ها و شهوتى شكمى :»1« »َتْأُكُل اْألَنـَْعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ 

  .هاست جايگاه آن

قرآن جميد كتاب  »2« »ِشَفاءٌ ِلَما ِىف الصُُّدوِر َو ُهدًى َو َرْمحٌَه ِلْلُمْؤِمِننيَ يَا أيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعَظٌه ِمن َربُِّكْم َو «
  نصيحت و

______________________________  
  .12: حمّمد. 1) 1(

  .57: يونس. 2) 2(

  

  7: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

اين يك هدف . ر از اين واعظ در عامل كيست؟ هيچ كسدلسوزت. واعظ اين موعظه كيست؟ خداوند. كتاب موعظه است
آيا . گويند، موجودى به عالوه صفر من اگر اهل شنيدن موعظه نباشم، چه كسى هستم؟ حكماى اهلى مى. قرآن است

تا روى  ايت صفر مى تر هم تا ىب پايني. گويند، نه روم؟ حكما مى تر هم مى مامن و يا پايني من در اين صورت، در صفر مى
گويد، در قيامت براى سنجش اعمال او،  شود كه پروردگار مى جاىي كه انساىن كه فرارى از موعظه است، اين قدر پوچ مى

  .كنم؛ چون او هيچ چيزى نيست هيچ ترازوىي برپا منى

تر و  ، داروهاىي ساملجاىي ديگر. قرآن داروخانه پروردگار است و داروهاى خوىب هم دارد: »1« »َو ِشَفاءٌ ِلَما ِىف الصُُّدور«
  به خدا قسم، كسى كه با قرآن در ارتباط باشد، چون قرآن داروست، حسود نيست؛. مؤثرترى مانند اين داروخانه را ندارد

______________________________  
  .مهان. 1) 1(
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  8: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

كند؛ رياكار  نيست؛ خبيل نيست؛ مغرور نيست، سينه به عنوان من سپر منىكسى كه با قرآن در ارتباط باشد، حريص 
شود آدمى آيات قرآن جميد را در كشور وجودش وارد كند و در اين كشور اين  مگر مى. نيست؛ فاسد نيست؛ ظامل نيست

  .حرص، حسد، خبل و كينه، باز هم آن جا مبانند و جا خوش كنند: مهه حيوان درنده مثل

ُر ِمْنُه « :ورزد رساند و از سود رساندن هم دريغ منى دم با قرآن معاجله بشود؛ در عمرش به كسى شّرى منىپس وقىت آ اْخلَيـْ
، قرآن حق دارد كه درباره خود »2« »َو ِشَفاءٌ ِلَما ِىف الصُُّدورِ « :، اگر اين گونه باشد»1« »َمْأُموٌل َو الشَّرُّ ِمْنُه َمْأُمونٌ 

  .ستچنني بگويد كه دارو ا

______________________________  
  .198، ص 1ديلمى، إرشاد القلوب إىل الصواب، ج . 2) 1(

  .57: يونس. 1) 2(

  9: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

راهه  ، كج:بيتند و اهل) ص(و قرآن كرمي راه خداست؛ يعىن غري قرآن و معلمني واقعى قرآن كه پيغمرب : »1« »َو ُهدىً «
َمْوِعَظهٌ ِمن َربُِّكْم َو ِشَفاءٌ ِلَما ِىف « پس وقىت من موعظه قرآن را گوش دادم،. است؛ ضاللت، گمراهى و احنراف است

َو َرْمحَهٌ « :شود و وقىت كه با داروى قرآن كرمي معاجله شدم و وقىت در راه خدا افتادم، قرآن چنني مى »2« »الصُُّدوِر َو ُهدىً 
  .شوم ، و من غرق رمحت اهللا مى»3« »ِلْلُمْؤِمِننيَ 

  )ص(نعمت پيغمرب اسالم 

  

بايد بگومي، اگر در دامنارك، هلند و مراكز ديگر وجود افرادى كه به پيغمرب اسالم ) ص(اما درباره نعمت پيغمرب اسالم 
كه عظمت   براى اين. كردند هاى معنوى جنس نبود، اين چنني به آن حضرت توهني منى كنند، به جناست توهني مى) ص(

  .خوامن را بدانيد، من فقط يك آيه را مى) ص(پيغمرب 
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______________________________  
  .مهان. 2) 1(

  .مهان. 3) 2(

  .مهان. 4) 3(

  

  10: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

َلْو أَنزَْلَنا هَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل « :كردمي، حتّمل آن را نداشت قرآن درست گفته است كه اگر اين آيات را بر كوه نازل مى
  »1« »َلَرأَيـَْتُه َخاِشعاً ُمَتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِه اللَّهِ 

َمن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع « :تر از آيه تر و پروزن اى سنگني انسان آيه در قرآن جميد درباره شخصيت! برادران و خواهران
آيا از اين آيه، . اش از پيغمرب من اطاعت كند، از من اطاعت كرده است ه در مهه امور زندگىهست؟ كسى ك »2« »اللَّهَ 

و اين وزن، وزن خيلى  ،»َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللَّهَ « :اين وزن شخصيىت پيغمرب است. ترى هم هست آيه سنگني
نت واقعى شناسانده شد؛ با پيغمرب هست كه مردم به عمق بزرگى هست؟ با پيغمرب توحيد واقعى پخش شد؛ با پيغمرب ديا

  .حقايق راه پيدا كردند

______________________________  
  .21: حشر. 1) 1(

  .80: نساء. 2) 2(

  

  11: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

اش،  هاى علمى و عملى متام رشته در اين سخنراىن براى من چندان فرصىت نيست تا ثابت كنم كه متدن فعلى جهان، در
! هاى دامناركى و هلندى اى منك به حرام. است، حىت با سخنان خود دانشمندان اروپا) ص(عبداهللا  مديون وجود حمّمدبن
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كننده  هاى كتمان اى منك به حرام! هاى دنيا هاى دانشگاه اى منك به حرام! هاى كليسياىي و كنيساىي اى منك به حرام
مانش از گناهان كبريه بوده و باعث عذاب قيامت است؛ چون حقيقت براى مشا روشن است و منكر آن حقيقت كه كت

در منطقه آتن، حمّل نشو ) ص(كنيد؛ مشا اهاىل خبشى از مردم اروپا، قبل از پيغمرب اكرم  دانيد و پنهان مى هستيد؛ آن را مى
كرديد،  زاييد، او را در دادگاه حمكوم به جرميه مى خود دخرت مىداديد، اگر او در زاميان  و مناى فلسفه، دخرت كه شوهر مى

  گرفتيد، و زاييد، دو برابر از او جرميه مى و اگر در سال دوم ازدواجش، آن زن باز دخرت مى

  12: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

هاى امروز،  مهان ايتالياىي! مشا روميان! ها اروپاىيمشا . كرديد شد، او را در ميدان شهر اعدام مى در سال سوم اگر چنني مى
ها آن زن را در ديگ روغن  گرفت، به كمك بچه ، اگر زن درخانه مورد غضب شوهر قرار مى)ص(قبل از بعثت پيغمرب 

ىي ششصد سال پيش، هنوز نه مشا دستشو ! ها ها و فرانسوى ها، انگليسى مشا آملاىن. سوزانديد تا آب بشود زيتون داغ مى
هاى اين طرف را با فتنه  دولت! ها مشا منك به حرام. هاى ما كه به آن طرف آمد، مشا را آدم كرد كتاب. داشتيد، و نه محام

تر از مشا  در اين عامل، منك به حرام. مان بازداشتيد هاى و با ترساندن غالم خودتان كرديد و ما را از حركت به وسيله دولت
  .نيست

اش در جملس عوام انگلستان، گفته است، اگر خدا، در مقابل جناياتى كه ما كردمي، هر چقدر كه  اىنمشا وكيلتان در سخنر 
   اين اسرائيل. ها فرو بريزد، باز هم كم است عذاب دارد، بر سر ما انگليسى

  13: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

. ترين عنصر عامل پيش مشا، آتش بود مقدس) ص(ل از بعثت پيغمرب قب! ها مشا ايراىن. شده آن است فرزند انگليس و زاييده
چيزى را ! ها مشا ايراىن. هاى استان يزد، باالى هزار سال روشن نگه داشته شده است پرست هنوز منقل آتِش آتش

بر مشا  دانيد پيغمرب چه حقى مشا مى. شد دانستيد كه با دستشوىي يك بچه يك ماهه خاموش مى ترين مقدسات مى مقدس
هاىي كه تعّصب به  آن! ها مشا ايراىن. ، وزن معنوى پيغمرب است»1« »َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللَّه« :دارد؟ به گفته قرآن

اى دارد كه مربوط است به آن زماىن كه  در شاهنامه فردوسى قصه! هاىي كه تعّصب به فرهنگ ايراىن دارند آن! ايران دارند
من خودم قسمىت از شاهنامه را . اين افراد بايد بروند شاهنامه را خبرند. مبعوث به رسالت نشده بود) ص(رب هنوز پيغم

   انوشريوان با روم شرقى جنگ: اين قصه چنني است. ام خوانده
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______________________________  
  .مهان. 1) 1(

  

  14: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

َالُتْشرِْك « :گويد كدام عادل؟ مگر قرآن جميد منى. گويند، عادل بود مهني آدمى كه به دروغ مى. ه كم آوردداشت و بودج
چطور ما با شركش او را عادل هم بدانيم؟ مگر چنني چيزى امكان دارد؟ قبل از  »1« .»ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ 

انوشريوان به . بينابني جنگ، دولت بودجه كم آورد. شرقى درگري جنگ شدطلوع آفتاب رسالت، دولت ايران با روم 
. شود تن داد انوشريوان گفت، به شكست هم كه منى. خنست وزيرش گفت، چكار كنيم؟ وزير گفت، خزانه خاىل است

ن انوشريوان سروده گويد؛ يعىن سه قرن بعد از انوشريوان؛ يعىن كتاب شاهنامه، نزديك به زما فردوسى دارد اين قصه را مى
وزير انوشريوان آمد و گفت، من حاضرم كمبود بودجه جنگ  دوزى پيش خنست گويد، در چنني زماىن پينه فردوسى مى. شد

   دوز گفت، حاضرم كمبود بودجه جنگ نكته مهم اين جاست، پينه. را بدهم

______________________________  
  .13: لقمان. 1) 1(

  

  15: امرب، اهل بيت، عقل، صقرآن، پي: چهار نعمت

دوز  انوشريوان پشنهاد پينه. را تأمني كنم، البته، در برابر اين كه انوشريوان اجازه دهد بچه من به مدرسه برود و درس خبواند
من . شاهزادگان، امريان، موبدان و دبريان: را رد كرد و گفت، در ايران تنها فرزندان چهار طايفه حّق درس خواندن دارند

دوز به مدرسه را با خود به گور نربم؛ يعىن در كشور مشا  اضرم در اين جنگ شكست خبورم و ننگ اجازه رفنت بچه پينهح
؛ آمد »1« »َطَلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ « :بود كه آمد اعالم كرد) ص(اين رسول خدا . حتصيل علم ممنوع بود

چه خدمت ) ص(پيغمرب . دهند، نه بر اساس عمل صرف بر اساس معرفت مزد مى در قيامت به اعمالتان: اعالم كرد
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در اتاقهايتان آخور داشتيد؛ خودتان چنني نوشتيد، و كنار ) ص(ها قبل از بعثت پيغمرب  مشا اروپاىي. بزرگى به جهان كرد
  .خورديد تا به استفراغ بيفتيد آمديد و اين قدر غذا مى مهان آخور مى

______________________________  
  .165، ص 1ديلمى، إرشاد القلوب إىل الصواب، ج . 1) 1(

  

  16: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

براى مشا ) ص(؛ طّب را پيغمرب »1« »َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َوَالُتْسرُِفوا« :آمد و اين آيه رااز قرآن بر مشا خواند) ص(پيغمرب 
مشا دستشوىي نداشتيد و در . مشا آدم نبوديد. براى مشا آورد) ص(براى مشا آورد؛ متّدن را پيغمرب ) ص(علم را پيغمرب آورد؛ 

حاال حّق منك را داريد به جا . غرق در كثافت بوديد. كرديد هايتان دستشوىي مى آمديد در بريون خانه متام اروپا آن روز مى
  .آوريد مى

در مهني ) ص(البته، اين وزن معنوى پيامرب  »2« ».َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللَّهَ « بود،اين وزن معنوى اين نعمت 
طبق يكى از آيات سوره هود و يكى از آيات سوره فرقان كه روايت . دنياست و در آخرت از اين هم خيلى باالتر هست
   مهمى در جلد دوم اصول كاىف در باب فضل قرآن

______________________________  
  .31: اعراف. 1) 1(

  .80: نساء. 2) 2(

  

  17: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

. دهد در روز قيامت خدا اجازه سخن گفنت را به اولني و آخرين منى: فرمايد مى) ص(كند، پيغمرب  هر دو آيه را معنا مى
در قيامت به اولني كسى   »1« .»َم يَْأِت َالَتَكلَُّم نـَْفٌس ِإّال ِبِإْذنِهِ يـَوْ « :براى مهني، ابتداى قيامت در سكوت سنگيىن است
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گومي نه با مهه مردم  شوم و اولني سخىن كه مى من از جامي بلند مى. دهد كه سخن بگويد، من هستم كه خدا اجازه مى
گومي، در  دگار، با او سخن مىمن به اجازه پرور . اولني سخنم چنني هست. هست و نه با امتم؛ بلكه تنها با خداست
گريم و به  را مى: كنم و با دست ديگرم، دست على، زهرا، حسن و حسني حاىل كه با يك دستم قرآن جميد را بلند مى

ايستم تا خدا جوامب را بدهد؛ تا خدا  گومي از امت من بپرس كه بعد از مردن من، با اين دو چكار كردند؟ مى پروردگار مى
   مشاها كه خوش به حالتان. من چه كردند: بيت بپرسد كه با قرآن و با اهلاز تك تك امتم 

______________________________  
  .105: هود. 1) 1(

  

  18: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

اندازه استعدادمان ما به ! خدايا: دهيد اگر خدا به مشا بگويد كه چكار كرديد، مشا در دو و سه دقيقه جواب مى! هست
آيات مربوط به عبادات را عمل كردمي؛ آيات مربوط به مال را عمل كردمي و به اندازه استعدادمان، به امريمؤمنان، به ائمه 

مشا وقىت چنني جواب بدهيد و خدا هم آن را امضا  . اقتدا كردمي) ع(، به حضرت حسني )ع(، به حضرت رضا :طاهرين
گذارم و هر جا كه خدا من را بربد، من  ها را در دستم مى دست مهه آن: فرموده) س(زهرا  به فاطمه) ص(كند، پيغمرب 

طور رباخوارها،  خواهند بكنند؟ و مهني حجاب و بدحجاب چه مى اما زنان ىب. برم ها را با خودم به آن جا مى هم آن
رباها، معتادها، فروشندگان موادخمدر و  ، آدمها كش كنندگان، دزدان و آدم خورها، اختالس مردم ها، مال خورها، ظامل عرق

  ها خواهند بكنند؟ آن ترين دمشنان چه مى دار با كثيف جاسوسان رابطه

  19: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

  خواهند بدهند؟ چه مى: بيت در قيامت جواب خدا را نسبت به قرآن و اهل

  :بيت نعمت اهل
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خواهم براى مشا نقل كنم، روايىت است كه مهه بزرگان شيعه آن را  ، من تنها روايىت را كه مى:تبي و اما درباره نعمت اهل
َا َمَثُل َأْهِل بـَْيِىت َكَمَثِل « :سنت هم آن را نقل كردند و چه روايىت است اين روايت نقل كردند و مشهورترين علماى اهل ِإمنَّ

تا قيامت در دنياى مشا طوفان است و از باال و پايني عليه مشا : »1« »َختَلََّف َعنـَْها َغِرقَسِفيَنِه نُوٍح َمْن رَِكبَـَها َجنَا َو َمْن 
هدف آنان از آنچه اين . كند و آن هم بدترين بال را بينيد بيش از چند هزار ماهواره دارد بال نازل مى االن مى. بارد بال مى
   ها به ماهواره

______________________________  
  .98، ص 12متقى هندى، كنزالعمال، ج  -380، ص 2طربسى، احتجاج، ج . 1) 1(

  

  20: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

هدفشان اين نيست كه مشا را در لذت غرق  . فرستند، واهللا نابود كردن دين است و هيچ هدف ديگرى هم ندارند پايني مى
امي،  اين توطئه را، ديگر امثال ما با خرب شده. خواهند قرآن را از ما بگريند مى خواهند ريشه دين را بَكَنند؛ كنند؛ بلكه مى

اند، ما براى ملت ايران به صورت ويژه، اگر  در اين چند ساله اخري، امريكا و اسرائيل گفته. ايد اگر مشا هنوز خربدار نشده
شهواىن، بلكه نابود شخصيىت، و ديگر با اجراى اين  ها نابودند، نه نابود بدىن و نه نابود سه برنامه را پياده كنيم، آن

  :رود ها، به طور حتمى اين ملت از بني مى برنامه

قطع كنند؛ وىل اين يكى را خيلى كور خوانديد؛ چرا؟ چون از ) ع(على  بن ها را با حسني برنامه اول اين است كه رابطه آن
   اْخلَيـَْر َقَذَف ِىف  َمْن َأرَاَد اللَُّه ِبهِ « :نقل شده كه) ع(امام صادق 

  21: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

مشا . كند پر مى) ع(عبداهللا  خدا اگر خري كسى را خبواهد، دلش را از حمبت اىب: »1« »قـَْلِبِه ُحبَّ احلَُْسْنيِ َو ُحبَّ زِيَاَرتِه
تر است؟  براى ما از مهه عامل بيش) ع(كنيم؟ قيمت حسني  مىرا رها ) ع(على  بن كنيد ما در معامله با مشا حسني فكر مى

  را از ما بگرييد؟) ع(عبداهللا  خواهيد به ما بدهيد و اىب چقدر مى

برنامه دوم اين است كه بايد حرارت اميد مردم ايران را نسبت به آينده با حموريت امام دوازدهم، چنان سرد كنيم كه به 
  .دنبال ظهور او نباشند
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گوىي  ها و مرجعيت ياوه مشا ببينيد چقدر عليه حوزه. سوم اين است كه رابطه مردم را با عاملان رباىن قطع كنيمبرنامه 
تنها آىب از زمني و آمسان ) ع(، در زمان نوح )ع(تر از طوفان زمان نوح  چقدر اين طوفان سنگني است، سنگني. شود مى

  ز باال واالن هزاران آب جلن ا. جوشيد و مهه را نابود كرد

______________________________  
  .142الزيارات، ص  قولويه، كامل ابن. 1) 1(

  

  22: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

َا َمَثُل أَْهِل بـَْيِىت َكَمَثلِ « :خواهد كه ما بتوانيم با متّسك به آن، جنات پيدا كنيم اى مى جنات از آن، كشىت. جوشد پايني مى  ِإمنَّ
كند، و هر   من زندگى كند، جنات پيدا مى: بيت هر كسى با اهل »1« ».َسِفيَنِه نُوٍح َمْن رَِكبَـَها َجنَا َو َمْن َختَلََّف َعنـَْها َغِرقَ 

لكه در ؛ ب»2« »َو َالتـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ « :شود، نه در آب من مباند، غرق مى: كسى جداى از اهل بيت
ا براى خفه كردن مردم دنيا بس است با . خداوند چه لطفى به مشا ملت ايران كرد. هزاران آب جلن متعّفن كه يكى از آ

اين توطئه، آيا در اين روزگار، برپاكردن اين جمالس واجب شرعى نيست؟ آيا هر كسى بتواند براى يارى اين جمالس هزينه  
   كند، هزينه كردن

______________________________  
  .98، ص 12متقى هندى، كنزالعمال، ج  -380، ص 2طربسى، احتجاج، ج . 1) 1(

  .153: انعام.. 2) 2(

  

  23: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

را بگويد، واجب نيست  : بيت براى او واجب نيست؟ آيا هر كسى بتواند تا نفس آخر براى اين مردم فرهنگ قرآن و اهل
  امروز واقعاً منرب و ذكر مصيبت مستحب است؟. برود و آن را بگويد كه
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   كشىت اميان ز طوفان امين است

  كند تا حسينش ناخداىي مى

بوسم، اى  تان را مى دست و روى! بارك اهللا. تر كنيد را قوى) ع(سال بعد، آمدن به حرمي حضرت رضا ! بارك اهللا
هاىي كه در سرما پياده از صد كيلومرت و  جوان! ها عصا به دست! ها قدمخيده !پريمردها! ها شريخواره بچه! ها كوچك بچه

صد و پنجاه كيلومرت راه افتاديد و بعد از چندين روز به مشهد رسيديد؛ بياييد و پياده هم بياييد تا آمريكا و اسرائيل ارادت 
گومي، از من ديگر   من براى خودم منى. ببيند: بيت تر گريه كنيد تا دمشن ارادت ما را به اهل بيش. ببيند: بيت ما را به اهل

  گذرنامه من االن روى ميز. گذشته است

  24: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

حاال از سّن من تا رسيدن به هفتاد سال، . مريند فرمود، امت من بني شصت و هفتاد مى) ص(پيغمرب . عزرائيل است
ها را  وىل مشا اين گريه. امي هفتاد سالگى به بعد، ديگر امثال ما قاچاقى زنده. منانده استتر  ديگر چهار و پنج سال بيش

گفت، ) س(ديده كه به خاطر آن به زهرا  مشا را مى) ص(پيغمرب . گريه كنيد: بيت حفظ كنيد و با صداى بلند براى اهل
آيند كه مانند كسى   مردان و زناىن مى! من فاطمه. بساط حسينت تا قيامت برپاست، قرن به قرن. غصه حسينت را خنور

  .كنند كه جوانش مرده براى حسني گريه مى

. املدارك را و درجاتش را عاىل منايد صاحب جامع) ره(سيد امحد خوانسارى  خدا رمحت كند مرحوم آيت اهللا العظمى حاج
آن مرحوم در مدت بيست و پنج ساىل  . دنددانند كه او در رده علماى اعلم شيعه بو  شناسند، مى هاىي كه ايشان را مى آن

ران اقامه مناز مى   منود، هر كه در مسجد سيد عزيزاهللا 

  25: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

السالم : گفت برد و اول مى االحرام بگويد، دستش را كنار گوشش مى كرد كه تكبريه وقت در حمراب دستشان را بلند مى
تر بود، روزى آمد و   يكى از دوستان من كه كمى از من رويش بيش. گفت بعد هم اهللا اكرب مى)! ع(هللا عليك يا اباعبدا

: وارد شده است؟ ايشان در جواب فرمود) ع(عبداهللا  االحرام، سالم بر اىب قبل از تكبريه! كنار حمراب به ايشان گفت، آقا
است كه سرپا شده، ) ع(و اين مرجعيت، مهه و مهه، با حسني من، اين حمراب، اين منرب، اين مسجد، اين قم  اين عمامه

  پس ديگر وارد شده، يعىن چه؟
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باشد، وىل مشا را به  من سى سال است كه چشمم از مجعيت پر مى. گومي؛ چون از من گذشته است من براى خودم منى
: بيت اشيد كه چشمه چشمتان از گريه بر اهلمواظب ب. خدا اين جمالس ارزمشند را تنها نگذاريد؛ عامل رباىن را تنها نگذاريد

   كم

  26: قرآن، پيامرب، اهل بيت، عقل، ص: چهار نعمت

تَرى أَْعيـُنَـُهْم َتِفيُض « :قرآن خبوانيد. گران توّجه نكنيد گريه خيلى مهم است و به وسوسه وسوسه. نياورد و خشك نشود
ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ  هاىي كه  آن. شناس من، پر از اشك است گويد كه چشم بندگان حق ن مىقرآ »1« .»ِمَن الدَّ

  .فهمند ها قرآن را منى ها دل ندارند؛ آن ها چشم ندارند؛ آن گويند، گريه براى چيست، خودشان حيوان هستند؛ آن مى

   درمان دواست گريه بر هر درد ىب

   چشم گريان چشمه فيض خداست

ن    تا نگريد ابر، كى رويد 

   نگريد طفل، كى نوشد لنبتا 

   گر نگريد طفلك حلوا فروش

   ديگ خبشايش كجا آيد به جوش

______________________________  
  .83: مائده. 1) 1(
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و پنج كيلو آرد، كمى براى ما تنها چهار ! شب مادرش به او گفت، بچه من. باباى پسرى مرده بود و او يتيم شده بود
را  كنم و تو آن ها حلوا درست مى من با اين. روغن و كمى شكر مانده و بابايت چيز ديگرى را براى ما نگذاشته است

نُه صبح بود،  . صبح، آن پسر ديگ حلوا را براى فروش به بازار برد. به بازار برب و بفروش تا از اين راه خرجى ما دربيايد
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يك . دوازده ظهر هم شد، باز آن را كسى خنريد. ده صبح شد، باز كسى حلوايش را خنريد. يدكسى آن حلوا را خنر 
مرد بازارى كه آمد . پسرك كه ديگر طاقتش طاق شده بود، زارزار شروع به گريه كردن كرد. بعدازظهر هم اوضاع چنني بود

يتيمم : كىن؟ پسر گفت چرا گريه مى! يز دملعز : از كنار او رد شود، وقىت او را در چنان حاىل ديد، دلش سوخت و گفت
   مان مادرم گفته است كه آن را به بازار بياورم و بفروشم تا با پولش بتوانيم زندگى. و متام سرمايه ما مهني ديگ حلوا است
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من مهه آن : آن بازارى گفت. خرد ام، هيچ كس آن را از من منى االن هم كه آن را براى فروش به بازار آورده. را اداره كنيم
  :خرم خرم و فردا هم باز حلوا درست كن و به بازار بياور كه من آن را مى حلوا را مى

   تا نگريد طفلك حلوافروش

   ديگ خبشايش كجا آيد به جوش

 

 


