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  1: راه جنات، ص

  

  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
جام عمل به دستورات بلند رباىن  شود، پژوهش پريامون علوم اهلى و معارف اسالمى و پوشاندن او در امتحانات اهلى مى

  .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

ان دانشمند مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف اهلى خود، اين بار افزون بر استفاده از مطالب پربار و عامل
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: راه جنات، ص

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

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

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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القاسم حممد صلى اهللا  ى سيد االنبياء و املرسلني حبيب اهلنا وطبيب نفوسنا اىباحلمدهللا رب العاملني و الصلوه و السالم عل
   عليه و على اهل بيت الطيبني الطاهرين املعصومني املكرمني

   تبيني معناى عزيزالوجود بودن

  

  3: راه جنات، ص

در حقيقت، در . ود شده استهاى مهم در رابطه با بعضى از اجناس، عناصر و اشياى قيمىت، تعبري به عزيزالوج دركتاب
ء و اين عنصر، در عاملَِ وجود، بسيار كم و   خواهند بفهمانند كه اين شى اين مجله، اهل فن، اهل ختّصص و اهل دل مى

العاده اجناس ديگر، بسيار كمند، تعبري به عزيزالوجود  گاهى هم از اجناس فراواىن كه نسبت به كثرت فوق. كمياب است
هاى خمتلف در دنيا خيلى فراوان است، وىل وقىت نباتات  هاى گوناگون و به صورت ثال، مجاد به شكلكنند؛ به طور م مى

گويند نباتات نسبت به جمموع مجادات، عزيزالوجود  خواهند تعريف كنند، مى ها را نسبت به كثرت مجادات مى و روييدىن
كجا ُكرَه، سياره، كوكب، كوه، دره و صحراىي   هاى كمياب و اندكى هستند؛ اين طور نيست كه هر هستند؛ يعىن جنس

وجود داشته باشد، پر از نبات، روييدىن و گل هم باشد، بلكه وقىت ما نباتات را نسبت به جمموعه مجادات عامل 
   در حبث جانداران هم كه مطرح. سنجيم، بايد بگوييم، نباتات عزيزالوجود هستند مى

  4: راه جنات، ص

در درياها، در خاك، در فضا، موجود زنده . ندار، صاحب نفس و صاحب حيات، فراوان استگويند، جا كنند، مى مى
هاى ديگر،  ها و كرات ديگر و منظومه زياد است، و حىت به فرموده قرآن در سوره مباركه الرمحن، موجود زنده در آمسان

اى  اند، به اندازه اند و نوشته حتقيق كردهكه دانشمندان درباره آن  كثرت موجودات زنده در مهني زمني؛ چنان. زياد است
است كه در يك تپه خاكى، خداوند متعال آن قدر موجود زنده دارد كه اگر اين شش ميليارد مجعيت كره زمني در آن تپه 

بروند و در مجع موجودات زنده آن قرار بگريند، اگر يك وقىت اين شش ميليارد نفر تصميم بگريند، با مهديگر آن تپه را 
خاىل و رها كنند و اين تصميم را عملى كنند و از ميان مجع اين موجوداتى كه در تپه هستند، بريون بيايند و از اين مجع 

آن . اين، كثرت موجود زنده و جاندار در يك تپه خاكى است. شوند جدا بشوند، آن مجع، متوّجه كم شدن مجع خود منى
   ه متام جانداران عامل، موجودى عزيزالوجود است؛ يعىنگويند، انسان نسبت ب وقت، اين دانشمندان مى
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  5: راه جنات، ص

تعدادشان را حىت اگر از زمان آدم نسبت به موجودات نه . جزء عناصر و اجناس كمياب است و كثرت و فراواىن ندارد
گويند، عاقالن،  ها مى در ميان انسان. العاده كم و اندك است تنها زمني بلكه مهه عامل بسنجند، تعدادشان، فوق

خواهند بگويند،  منى. عزيزالوجود هستند؛ يعىن در ميان شش ميليارد انسان، به كارگريان عقل در مسري صحيح كم هستند
گويند، در مجع  عقل هستند؛ مى خواهند بگويند، ىب خواهند بگويند كمبود عقل دارند؛ منى ها فاقد عقلند؛ منى انسان
گويند، به قرآن مراجعه   مى. گريند، عزيزالوجود هستند كه عقل را در حّد صحيح به كار مى  ها، عاقالن؛ يعىن آنان انسان

 » َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُمونَ «: باشد كه ها است و آن سخن اين مى كنيد و ببينيد پروردگار سخىن دارد كه مربوط به مهه زمان
كنند تا عقل را آن گونه كه بايد به كار بگريند؛ به  انديشه منىتر، تعّقل و  ها و يا بيش ؛ يعىن پنجاه درصد از انسان»1«

  طور مثال، پروردگار

______________________________  
  .75: حنل. 1) 1(

  

  6: راه جنات، ص

، وىل »1« » دى َو اْلُفْرقَانِ أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبـَيـَِّناٍت ِمَن اهلُْ «: فرمايد اين قرآن براى ناس نازل شده درباره قرآن مى
گريند،  هاىي كه عقل را به كار مى فقط خردمندان واقعى، آن: »2« » َو َما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلوا اْألَْلَبابِ «: فرمايد درسوره رعد مى

هاىي كه  در اّمت ما. چنني افرادى كم هستند؛ عزيزالوجود هستند. منايند اين كتاب را باور كرده و بر اساس آن عمل مى
طبق آيات قرآن، حضرت : اند بينيم؛ به طور مثال نوشته ها خيلى اندك مى هاى واقعى را در آن اند، چهره پيغمرباىن داشته

ايت، وقىت كه كشىت آماده شد و بنا شد كه طوفان جهان را ) ع(نوح  نزديك به هزار سال مردم را هدايت كرد، وىل در 
به مؤمنان واقعى امر فرمود كه سوار كشىت شوند، تنها هشتاد و سه نفر سوار كشىت شد؛ يعىن ) ع(بگريد و حضرت نوح 

   در طول اين هزار سال، تنها هشتاد و سه نفر او را باور كرده و مؤمن

______________________________  
  .185: بقره. 2) 1(
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  .269: بقره. 3) 2(

  

  7: راه جنات، ص

را به مهراه حضرت ) ع(آن وقت هم عاقالن عزيزالوجود بودند، يا وقىت كه خداوند متعال طالوت بنابراين، در . شده بودند
فرمايد، يك آزمايشى براى مهان نريوى اسالمى و سپاه  ، به جنگ جالوت مأمور كرد، در اواخر سوره بقره مى)ع(داود 

، )ع(و وجود مبارك داود ) ع(ضرت طالوت ديىن پيش آمد كه در آن آزمايش، نفرات زيادى ريزش كردند، و تنها با ح
خواهد از امتم با من  به پروردگار عامل عرض كرد، دمل مى) ع(سيصد و سيزده نفر باقى ماندند، يا وقىت موسى بن عمران 

ر بيايند و كوه طور و آن فضا را و آن مناجات و آن حال را ببينند، آن برخورد تو را با من ببينند و ملس كنند، خدا دستو 
امتش را صدا كرد و ديد در كشور مصر، ) ع(موسى . جا بياور ها را برندار و آن داد مجعيت را انتخاب كن و مهني طور آن

  اين هفتاد. از هفتاد هزار، هفتاد نفر را انتخاب كرد: »1« »َو اْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال «. ها هفتاد هزار نفرند آن

______________________________  
  .155: انعام. 1) 1(

  

  8: راه جنات، ص

آن هفتاد . نفر، گل سرسبد امت بودند كه پروردگار پذيرفت اين هفتاد نفر به كوه طور بيايند و آن جريان معنوى را ببينند
ا از اين فضا و اصرار كردند و گفتند كه م) ع(بعد مهان افراد به موسى . شنيدند) ع(نفر آمدند و تكّلم خدا را با موسى 

خداوند هم يك صاعقه . تا اين كه خدا را با چشم ببينيم: »1« » َحىتَّ نـََرى اللََّه َجْهرَهً «گردمي،  رومي و برمنى منطقه بريون منى
. زد و هر هفتاد نفر را نابود كرد؛ يعىن منتخبني امت، بد از آب درآمدند؛ منتخبني امت، خارج از حق از آب درآمدند

از دنيا رفت، مؤمنان ) ص(فرمايد، به حمض اين كه پيغمرب اسالم  مى) ع(رضا  عزيزالوجود است، يا حضرت اين معناى
واقعى بعد از بيست و سه سال، دوازده نفر بودند و بيشرت هم نبودند، يا در روايامتان دارد، از ميلياردها نفر در زمان 
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و سيزده نفر آدم پيدا بشود، در دنياى ميلياردى هم سيصد و  شود كه سيصد ، وقىت ظهور ميّسر مى)عج(ظهور امام عصر 
  سيزده نفر

______________________________  
  .55: بقره. 2) 1(

  

  9: راه جنات، ص

آدم، سيصد و سيزده نفرعادل، سيصد و سيزده نفر بر حق كه هنوز در زمان ما در اين شش ميليارد نفر مجعيت كره زمني، 
واقعاً از  »1« ».َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُمونَ «: گويد بنابراين، قرآن مى. اگر كامل بود، ايشان آمده بود. ستاين عدد كامل نشده ا

هستند؟ چه  »2« » َو َما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلوا اْألَْلَبابِ «اين شش ميلياردى، چند نفر مؤمن واقعى به قرآن هستند؟ چه تعدادى 
هستند؟ چه تعدادى در اين  »3« » لَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَّهُ ا *فـََبشِّْر ِعَباد«تعدادى 

در چه مدت  »4« .»َو قَِليٌل ِمْن ِعَباِدَى الشَُّكورُ «: فرمايد ها مى شش ميليارد نفر، بنده شاكر هستند كه خدا درباره آن
   َو َقِليٌل ِمْن ِعَباِدىَ «ها مهيشه؛ يعىن در هر زمان، در هر عصر، در هر روزگار،  يل هستند؟ آنها قل زمان آن

______________________________  
  75: حنل. 1) 1(

  .269: بقره. 2) 2(

  .18 -17: زمر. 3) 3(

  .13: سبأ. 1) 4(

  

  10: راه جنات، ص
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ها كساىن هستند كه يك نعمت خدا را در گناه  گويند، آن كنند، مى تعريف مىرا وقىت » ِعَباِدَى الشَُّكورُ «. »الشَُّكورُ 
ها،  چند نفرند؟ در ميان انسان» ِعَباِدَى الشَُّكورُ «مگر . كنند برند و يك نعمت خدا را از بندگى خدا قيچى منى منى

  .عاقالن عزيزالوجود هستند، و در ميان عاقالن عامل، مسلمانان عزيزالوجود هستند

   براى مسلماىن) ص(يار پيغمرب مع

  

: براى شناخت مسلمان، معيارى را مطرح كرده است) ص(باشد، پيغمرب اكرم  اين كه مسلمان كيست كه عزيز الوجود مى
دست مسلمان كسى است كه متام مردم مسلمان، از شّر زبان و : »1« » اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن َيِدِه َو ِلَسانِهِ «

  مگر چند نفر اين جور مسلمان دارمي؟ در ميان عاقالن، مسلمانان به اين معنا، عزيزالوجود. او، در امان باشند

______________________________  
  .234، ص 2كاىف، ج . 1) 1(

  

  11: راه جنات، ص

: بيت اىي كه به حقيقت، اقتداى به اهله هستند؛ يعىن بسيار كميابند، و در ميان مسلمانان، مؤمنان عزيزالوجودند؛ يعىن آن
ها تعبري به مؤمن شده است، وىل مهني مؤمنان بسيار كميابند و عزيزالوجودند و در ميان گروه مؤمنان،  كنند، از آن مى

ى  زنند؛ افراط و تفريط ندارند؛ گاه هاىي كه واقعاً اهل بندگى هستند؛ اين در و آن در منى عابدان عزيزالوجودند؛ يعىن آن
گناه و گاهى توبه ندارند؛ گاهى خنده و گاهى گريه ندارند؛ گاهى پلوى معاويه و گاهى اقتدا به مناز على ندارند؛ مؤمنند؛ 
عابدند؛ يعىن در مهه موارد بنده هستند؛ در شكم بنده خدايند؛ در شهوت بنده خدايند؛ در اقتصاد بنده خدايند؛ در زن 

كنندگان، عاملان  گفتيم، در ميان مؤمنان، عابدان عزيزالوجودند، و در ميان عبادت  دارى بنده خدا هستند؛ چنانكه و بچه
هاىي كه دين را با گوش از پدر و مادر ياد گرفتند، يا با مطالعه دو صفحه  شناسند؛ نه آن هاىي كه دين عزيزالوجوند؛ يعىن آن

  ستند؛ عاملند؛ عامل رباىن؛، فقيه در دين ه)ع(از كتاىب ياد گرفتند؛ بلكه به فرموده امام ششم 

  12: راه جنات، ص
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آناىن كه سى سال و چهل سال پيش استاد رفتند و زانو زدند و در كنار قرآن جميد، در ده تا يازده رشته علمى، متخصص 
قوى به در ميان عابدان، عاملان عزيزالوجودند، و در ميان مهه عاملان، زاهدان عزيزالوجودند؛ يعىن عاملاىن كه ميل . شدند

در ميان عاملان، . رغبىت به زر و زيور دنيا هستند دنيا و جتّمالت ندارند؛ اهل زهد هستند؛ اهل قناعت هستند؛ اهل ىب
  .زاهدان عزيزالوجودند

  زاهدى كه درم گرفت و دينار

ه باشند و چند نفرند كه پول هاى كالن، يامقام، يا زمني و يا اشياى قيمىت داشت »1« زاهدتر از او كسى بدست آر
ما، نه از مشا، نه از . بگويند، ما هيچ نيازى به دنياى مشا ندارمي و ما براى هدايت و براى دلسوزى نسبت به مشا آمدمي

عاملان زاهد شأن هم دارند، اما . خواهيم و نه خانه، نه طال، نه نقره، نه حقوق مستمر و نه صندىل دولت مشا، زمني مى
   ايتشأنشان را خرج دستگريى و هد

______________________________  
  .سعدى. 1) 1(

  

  13: راه جنات، ص

  .كنند كنند؛ عمرى را به دلسوزى نسبت به بندگان پروردگار مهربان عامل سپرى مى بندگان خدا مى

هاىي كه خدا  كه گفتيم، زاهدان عزيزالوجودند، و در ميان گروه زاهدان، عارفان عزيزالوجوند؛ يعىن آن در ميان عاملان؛ چنان
اين مقام عرفان به چه معنا است؟ به اين . را با دل ملس كردند و در يك مقامى برتر از زهد، به نام مقام عرفان، قرار دارند

اش زهد است و بر زهدش هم تكيه دارد، درست هم هست كه او اهل جنات است، وىل  معناست كه زاهد، حمور زندگى
  : ديدشان هم ديِد ديگرى است. يه دارند و بسعارفان فقط بر وجود مقّدس او تك

   به صحرا بنگرم، صحرا تو بينم

  )دريا براى من حمور نيست(به دريا بنگرم، دريا تو بينم 

   به هرجا بنگرم، كوه و در و دشت
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: او گفت. آمد، قضيه عجيىب را برامي نقل كرد در شهرى، كسى كه پاى منرب من مى »1«  نشان از قامت رعنا تو بينم
   اى خانواده

______________________________  
  .بابا طاهر. 1) 1(

  

  14: راه جنات، ص

برخوردى  آدم نرم، گرم و خوش. شناسيم ثرومتند، من را به ناهار دعوت كردند و بعد از ناهار به من گفتند كه ما مشا را مى
گفتم عيىب ندارد، وىل . دهى يك نوار ويدئوىي بگذارمي و كمى از وقتمان را به متاشاى فيلم بگذرانيم هسىت، اجازه مى

ها نوارى مستهجن، پليد و آلوده گذاشتند؛ از اين نوارهاىي كه هيچ قانوىن از قوانني  دانستم حمتواى آن چيست؟ آن منى
من فقط دو و سه حلظه از آن : گفت. شود؛ مرد و زن، رقص و آواز و درهم غلطيدن ىانسانيت و اهلى، در آن رعايت من

چرا گريه : به من گفتند. نوار را نگاه كردم و بعد مثل مادر داغديده، شروع كردم به گريه كردن، ديگر هم آن را نگاه نكردم
من حركات مردان و زنان ناحمرم را . را نديدممن صحنه رقص و آواز . من تا به حال، چنني نوارى را نديدم: كىن؟ گفتم مى

من فقط يك حلظه، صنعت خدا را ديدم؛ يعىن خملوق ظريفى به نام زن، و خملوق پر استعدادى به . به صورت خمتلط نديدم
  من از اين كه چنني فيلمى از. من دست خدا را در اين زن و مرد ديدم. نام مرد

  15: راه جنات، ص

اند، براى حمبومب گريه كردم كه او چه  دم كه چگونه آنان به عنوان صنعت خدا، به جلن كشيده شدهها ساخته شده و دي آن
مقام اين فرد، از مقام . اين فرد، عارف و بيدار است. كنند ها با اين صنعت خدا چه كار دارند مى هدىف داشت و اين

يعىن از هزاران تن، يك تن صوفيند و مابقى، در سايه او در ميان عارفان، اولياى خدا عزيزالوجودند؛ . زاهدان، باالتر است
در ميان اولياى خدا، از ابتداى خلقت انسان تا به قيامت، . اولياى خدا، در ميان عارفان، عزيزالوجودند. كنند زندگى مى

هزار نىب، اندكى  124هزار نفر در مقابل ميلياردها انسان، و در ميان  124تعداد بسيار اندكى از آنان انبياء هستند؛ 
 .» تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـُْهم«: فرمايد قرآن مى. رسوالن بسيار عزيزالوجودند. رسولند؛ يعىن عزيزالوجودند

   در ميان انبياء، رسوالن عزيزالوجودند؛ يعىن. انبياء يكسان نبودند »1«
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______________________________  
  .253: بقره. 1) 1(

  

  16: راه جنات، ص

  .هاىي كه شريعت و كتاب به آنان داده شده بود كه مردم را با آن هدايت كنند آن

مشا ). ص(و پيامرب اسالم ) ع(، مسيح )ع(، موسى )ع(، ابراهيم )ع(نوح : در ميان مهه رسوالن، پنج نفر عزيزالوجودند
نده، عاقالن، مسلمانان، مؤمنان، عاملان، زاهدان، عارفان، اوليا، انبياء، ببينيد از ابتداى آفرينش، مجاد، نبات و موجودات ز 

ترين گوهر  اند، و در ميان اين پنج نفر، يك نفر به عنوان عزيزالوجود وجود دارد كه كمياب رسوالن، پنج نفر فوق مهه هسىت
ترينشان هم است، و خدا  ، پرقيمتترين بودنش ترين گوهر كه به خاطر كمياب اين كمياب. است) ص(عامل، رسول اسالم 

دانيد خدا چه كرم و  مى »1« .» فَأَْيَن َتْذَهُبونَ «: كجاييد مردم. زمحت و رايگان، به مشا امت اسالم داده است آن را ىب
لطفى در حّق مشا كرده است؟ چه مهرى در حّق مشا ورزيده است كه در كّل هسىت يك گوهر عزيزالوجود دارد كه بقيه 

  او، عزيزالوجود نسبت به

______________________________  
  .26: تكوير. 2) 1(

  

  17: راه جنات، ص

زمحت، رايگان و بدون هزينه و جماىن به مشا عنايت كرده است؟ چه كسى مى گويد، رايگان و بدون  نيستند و او را ىب
به كّل امت ! حبيب من: »1« »َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجرٍ ُقْل َما «: گويد گويد، جماىن؟ قرآن چنني مى هزينه؟ چه كسى مى

بگو كه مرا به عنوان رمحت . بگو كه خدا مرا جماىن به مشا مرمحت كرده است. اى توّقع مزد و تشّكر ندارم بگو از مشا ذره
  .رد، عزيزالوجود استاين ف »2« » َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْمحًَه لِْلعاَلمنيَ «: فراگري به مشا داده است

   حمورهاى جنات
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اين گوهر تك، اين خالصه مهه موجودات هسىت، در متام بيست و سه سال، دو مطلب به امت گفت؛ دو مطلىب كه 
  :بعثت او بر آن دو حمور بود

______________________________  
  .180: شعراء. 1) 1(

  .107: انبياء. 2) 2(

  

  18: راه جنات، ص

. من: بيت بيت من؛ مگر با اقتداى به اهل اين بود كه براى احدى از مشا جنات خنواهد بود، مگر با متّسك به اهلحمور اول 
من باشد؛ روزه مشا بايد به هدايت : بيت من رنگ بگريد؛ مناز مشا بايد به فتواى اهل: بيت متام عبادات مشا، بايد از اهل

من باشد؛ يعىن هر  : بيت ت من باشد؛ امور ماىل مشا بايد به هدايت اهلبي من باشد؛ حج بايد به هدايت اهل: بيت اهل
  .ها اجنام بدهيد خواهيد اجنام بدهيد، با اقتداى به آن كارى را كه مى

شت را ضمانت مى كنم، به شرط اين كه خودتان  حمور دوم هم كه حمصول نبوت است، اين بود كه من براى تك تك مشا 
كدام شيطان اآلن . ، و در گناه، فرار از شيطان داشته باشيد، مهني:بيت ، و در عمل، اقتداى به اهلرا آلوده به گناه نكنيد

كدام شيطان؟ آنان كه با . ها ترين قلم به دستان كافرخارجى و مزدوران داخلى آن ها، قوى ترين است؟ شيطان ماهواره قوى
براى گمراهى و عرياىن اين ملت، شب و روز دارند خودشان  فرهنگ غرب گمراه شدند و عريان، و با دستور اربابان غرىب،

  را در

  19: راه جنات، ص

آيا . كنند گرى مى روها، حضرها و سفرها، كنار درياها جلوه ها، قطارها پياده ها، طياره ها، دانشگاه متام مراكز، ادارات، پارك
ت كه بگوييد يك سري آن را به ما بدهيد؟ بعد خواهيد؟ مگر جنات، جنس عطارى اس مشا به اين راحىت جنات امت را مى

رهاىي مشا از بالهاى دنيا و بالهاى آخرت، در پرتو اقتداى به على، فاطمه، حسن و حسني و امامان . جنات پيدا كنيد
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است، و رهاىي مشا در دنيا و آخرت از بالهاى اين دو عامل، فرار از فرهنگ شيطان است، مهني؛ يعىن : بعد از حسني
  .يك روى سكه دمشنان هستند، تربّى. يك روى سكه، اهل بيت هستند، توّىل . من، يك سكه دو رو استدين 

اگر راست بگوييد، اخالق  »1« ». َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّآلِّنيَ «: ايستيد، راست بگوييد در مناز كه مى! امت من
، منش يهوديت، مدل يهوديت، در زندگى مشا راه پيدا مسيحيت، منش مسيحيت، مدل مسيحيت، اخالق يهوديت

   امت. خنواهد كرد

______________________________  
  .7: محد. 1) 1(

  

  20: راه جنات، ص

، حمور عمل مشا باشد و اجتناب از :بيت تر شكل زندگيتان، شكل مسيحيت و يهوديت است، اهل مشا كه بيش! من
آيا در اين روزگار پر فتنه، آيا در اين روزگار پر ظلم، آيا در اين روزگار پر : پرسيده شودممكن است . شيطان، حمور تربّيتان

اش دامن مملكت و مردم اين مملكت را هم گرفته  فساد، آيا در اين روزگار پر از جور كه ستم، جور، ظلم، فساد و فتنه
زندگى كرد؟ جواب، مطلىب است كه خواهم  و اجتناب از شيطان و فرهنگش، : بيت توان با اقتداى به اهل است، مى

  .ايد ايد، يا شايد اصًال نشنيده اين جواب را كمرت شنيده. البته، در جواب دقت كنيد. گفت

هاى  توان، در مقابل اين جاذبه توان يا منى شود يا آيا مى شود يا منى كنم كه آيا مى من دوباره اين پرسش را تكرار مى
ها و در مهه جا پرسه  اى پرزرق و برقى كه براى ُكشنت دين اين امت و جوانانش، در خيابانه شيطاىن، در كنار اين بدن

   شود اقتدا به زنند، و در برابر بيش از هزار كانال ماهواره كه كنار ختتخواب و رختخواب مردم هست، مى مى

  21: راه جنات، ص

  كرد و اجتناب از شيطان و فرهنگ شيطان؟: بيت اهل

   دمشن شيعه در ميان
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اهللا  مرحوم سيد نعمت. كنم و چهارصد سال پيش هم اتفاق افتاده است باشد كه نقل مى جواب اين پرسش، مطلىب مى
كند، حدود پنج يا شش مؤمن واقعى، شيعه حقيقى براى يك  ، آن را نقل مى1، شاگرد رده اول عالمه جملسى 1جزايرى 

كه دزدى شبانه و دزدى روزانه در آن زياد  شام ناامىن شده بود؛ چنان اى كه در روند، در برهه سفر جتارتى، به شام مى
با اين انديشه كه اگر به . كرد العاده نسبت به دزدان سختگريى مى شده بود، و مردم شام گرفتار بودند و دولت هم فوق

هاىي كه مال  اگر با آن. اگر هم با دزد شريك شوند، از امنيت خربى خنواهد بود. گردد دزد سخت بگريند، امنيت بر مى
  كنند، مطابق حكم خدا با يك مملكت را اختالس مى

  22: راه جنات، ص

ها رفتار كنند، هر كسى كه باشند و در هر پسىت؛ سرشان را برتاشند و بگردانند در تلويزيون نشان بدهند و تا دينار  آن
خداوند راست گفته . گردد را بربند، امنيت برمىاگر دست دزد . ها را بگريند، امنيت بر قرار خواهد گشت آخر، پول

هاى دزد  كه ما با مهه دولت گويد، با دزد بسازيد؛ چنان غرب مى. گويد ، و غرب دروغ مى»1« » تـَُقطََّع أَْيِديِهمْ «: است
به تركيه  ! بسازيد با زنا! ها بسازيد عريان با نيمه! بسازيد با دزدها. امي دزدند، ساخته جهان كه نفت را از ملت خودشان مى

  .خواهيد جزو احتاديه اروپا بشويد، زنا را آزاد كنيد، اين كشور هم گفته باشد اند، اگر مى گفته

ها رفتند در  آن. خرب از اوضاع شام بودند كه در آن ناامىن و دزدى زياد شده آن پنج و شش نفر وقىت وارد شام شدند، ىب
   اى مسجدى مناز پاكيزه

______________________________  
  .33: مائده. 1) 1(

  

  23: راه جنات، ص

. ها را گرفتند هاى ناآشنا آن ها به عنوان چهره از مسجد كه بريون آمدند، پاسبان. اى با خدا كردند خواندند؛ ديدار پاكيزه
. كنيد هاى مردم دزدى مى خانهمشا از بريون آمديد و داريد از . مشا دزديد: ها گفتند چرا ما را گرفتيد؟ پاسبان: ها گفتند آن

  .ها بباورانند كه دزد نيستند آنان نتوانستند به پاسبان
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ها را به اشّد جمازات  قطعاً اگر اين. اين پنج نفر دزد را امروز دستگري كردمي: ها را پيش رئيس شهرباىن آوردند و گفتند آن
ها گفت، اين  به پاسبان. يت به اين پنج نفر نگاه كردرئيس شهرباىن با كينه، خشم و عصبان. گردد برسانيم، امنيت برمى

كشد   من يك شبانه و روز هم طول منى. پنج نفر را با دستبند، غل و زجنري به زيرزمني خانه خودم بربيد و حبسشان كنيد
ها آب ندهيد؛  ه آنب: ها را كه به آن زيرزمني بردند، رئيس شهرباىن گفت آن. منامي ها را كنده و تسليم اعدام مى كه كلك اين

  شيعه هر جا. اين پنج نفر هم آن زيرزمني را تبديل به مسجد كردند. شام ندهيد؛ رختخواب ندهيد

  24: راه جنات، ص

هاى شيعه اين است كه  زندان، پارك، زيارتگاه، به هر كجا كه برود، از ويژگى. كند جا را تبديل به خانه خدا مى برود، آن
پيش خود گفتند، امشب . آن زيرزمني را تبديل به مسجد كردند. دهد گريد، رنگ مى ؛ رنگ منىدهد جا رنگ خدا مى به آن

رت اين است كه به مناز شب، به گريه، به استغفار، . شب آخر عمرمان است، حاال چرا به هم نگاه كنيم و غصه خبورمي
  .به مناجات شروع كنيم

مناجات ار شىب گذرد يك دو سه يار مهدم و مهدرد فيض را بس،  مشع بيگانه پرتوى ندهد باد مصطفاى حق چه رسد به
يكى هم  پس از نىب و على من و آن آشنا، دگر مهه هيچ از كف مرتضى، دگر مهه هيچ بس بود آن مرا، دگر مهه هيچ هم

   سه تا، دگرمهه هيچ

  25: راه جنات، ص

   ى

  »1«  ازده پيشوا، دگر مهه هيچ

آن هم در يك . ج نفر ديدند رئيس شهرباىن عصباىن و خشمگني درب خانه را باز كردنزديك اذان صبح بود كه اين پن
از اين  : ها گفت او كه وارد حيات خانه شد، به پاسبان. اميه بود دين، حكومىت كه دنباله حكومت بىن حكومت مقتدر ىب

ها رفتند و درب را هم  پاسبان. من بياييدتشريف بربيد و در شروع ساعت كار، دنبال . ايد، ممنومن كه من را تا خانه رسانده
او . ها از سوراخ زيرزمني ديدند كه يكى از اعضاى خانواده رئيس شهرباىن آمد و كنار او يك بقچه گذاشت زنداىن. بستند

   بعد يك پرياهن سفيدى. كاله حكومىت را هم درآورد. هاى دولىت و حكومىت را َكند بقچه را باز كرد و لباس
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______________________________  
  .مال حمسن فيض كاشاىن. 1) 1(

  

  26: راه جنات، ص

ها حسرت خوردند كه چرا ما در  منازى خواند كه اين. پوشيد و رو به قبله، چنان منازى خواند كه دل اين پنج تا را برد
درب زير زمني را باز كرد و  منازش كه متام شد، خودش آمد و . مدت عمر چنني منازى خنواندمي؛ مناز با حال و با گريه

ت. نه: ها گفتند آن. ايد مناز صبحتان را خوانده! عزيزامن! برادرامن: گفت بياييد اآلن كه اول طلوع فجر : زده گفت او 
مناز كه متام شد، . زمن بعد از مناز، من با مشا حرف مى. باشد، وضو بگرييد و منازتان را خبوانيد است و خدا منتظر مشا مى

گريم،  ها مى دهم و حقوقى كه از آن ام، از چند تا ملكى است كه اجاره مى من درآمد شكم خودم و زن و بچه: فتاو گ
. من خمصوصاً در اين مقام رفتم تا خودم را خمالف نشان دادم. هستم) ع(من شيعه على . دهم مهه آن را در راه خدا مى

اين پست را ! گفتم، خدايا. شوند گاهى گرفتار مى) ع(ن امريمؤمنان من رئيس شهرباىن شدم؛ چون قبًال ديدم اين جا حمبّا
   به
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مشا . ها، جمبور بودم با مشا با عصبانيت برخورد كنم من جلوى آن. مشا من را ببخشيد. من بده تا من به داد دوستانت برسم
  .اآلن دعا كنيد خدا من را بيامرزد. شب بدى را گذرانديد

پس چرا . شود بني شياطني بود و از فرهنگ شيطان فرار كرد يا نه؟ مى. شود اقتدا كرد، يا نه؟ مى: بيت د به اهلشو  آيا مى
مت را . گويند شود، دروغ مى گويند منى ها مى بعضى چون اهل لّذت هستند؛ اهل دنيا هستند؛ اهل شهوت هستند، 

بيت  روزگار، روزگارى نيست كه بشود به اهل. آن عمل كرد گويند، دين ديىن نيست كه بشود به متوّجه دين كرده و مى
ايد،  شدىن است براى اين كه مشا تا حاال سامل مانده. بيت، شدىن است؛ خوب هم شدىن است اّما اقتدا به اهل. اقتدا كرد

وره فتنه، فساد، اند؟ پس چرا در اين د زندگى كرده 3پس چرا زنان و دخرتان با كرامِت مشا تا حاال با منش حضرت زهرا 
  كنيد؟ گريه مى: بيت ظلم و جور، مشا براى اهل
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كه  كنيد؟ براى اين مى) ع(شود، مال و جان خودتان را نثار اباعبداهللا  رويد؟ چرا ُحمَرَّم كه مى پس چرا مشا به زيارت مى
  .اقتدا كرد: بيت شود به اهل مى

هاىي كه  داى قيامت، بر متام اقوام خودتان و مردم، حجت خدا هستيد، آنمشا مردمى كه امروز پاى منرب هستيد، فر 
خامن و دخرت او هم در آن زمان مشا . گويد، اين هم مهان زمان مشا بود زند و مى خدا مشا را صدا مى. شود گويند منى مى

قالىب جهان كفر، چرا دل به خدا  مشا به جاى دل دادن به ستارگان سينما و قهرمانان. بيت شدىن بود اقتدا به اهل. بودند
شود؟ چه پيوندى  آيد، اشك مشا جارى مى مى) ع(داديد؟ چرا وقىت اسم على : بيت داديد؟ چون مى شود؟ چرا دل به اهل

  داريد؟) ع(با على 

  السََّالُم َعَلْيَك يَا«: گويد چرا وقىت مشا رو به روى كسى هستيد كه آرام و بدون ذكر مصيبت، مى
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شت زهرا  ، گريه مى»!ابَاَعْبَداهللاِ  تعدادى جوان، تعدادى طفل، تعدادى بچه يكساله و دو ساله  3كنيد؟ هر روز در اين 
دهد كه بچه  اى از نزديك به هزار و چهارصد سال قبل به مشا خرب مى كنند، چرا وقىت گوينده برند دفن مى را مى
خوانيد؟ چرا گريه امانتان  كنيد؟ چرا مناز مى به مورد محله قرار گرفت، گريه مىاى در بغل پدرش با تري سه شع ماهه شش
  :خوانيم دهد وقىت ما براى مشا مى منى

  .روى؟ وصل من و معبودم نزديك است وصل چون شود نزديك آتش شوق تيزتر گردد ذواجلناح چرا منى وعده

 

 


