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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ة والسالم علی سید االنبیاء والمرسلین حبیب الهنا الحمدهلل رب العالمین الصال»

وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی اهلل علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین 

 .«المعصومین المکرمین

 دقت مورد باید اشآخرتی و دنیایی آثار ٔ  های معنوی با همهکماالت و ارزش

ک در روان انسان ذاتاً قرار بگیرد. یک کمال در وجود انسان، یک خصلت پا

ارزش است؛ یعنی نه خداوند و نه خَلق خداوند به هیچ کمالی ارزش نداده که گفته 

بشود این کمال و این خصلتِ پاک قیمتی نداشته است و چون خداوند به آن قیمت 

طور نیست، بلکه ارزش بسیاری از داده، ارزش داده، ارزش پیدا کرده است. این

ن ارزش بیرون از ذات نیست که کسی ارزشی را به آن امور ذاتی است و ای

ها حقیقت انتقال بدهد و بعد از آن انتقال گفته بشود که ارزش پیدا کرد. ارزش

اند؛ حاال یک انسانی که کمالی دارد، ذاتاً ارزش هستند، نه اینکه ارزش پیدا کرده

کار را بههایی دارد و این کمال و ارزش ارزشی دارد، کماالتی دارد، ارزش

خواهد تجارت آخرتی کند، یا وقتی گرفتنش یا خودش میکارگیرد، حاال در بهمی

دهد، ارزش آخرتی دارد. وقتی کمال که به اثر این کمال را به دیگری انتقال می

این مطلب  .گیری نیستدانید که قابل اندازهآثار آخرتی اتصال پیدا بکند، همه می

وجود  ٔ  سه روایت درباره-ا من با لطف خداوند، دوبرایتان کامل روشن باشد ت

سه روایت، یکی یا دوتای آن را  -مبارک امیرالمؤمنین بخوانم که شاید از این دو

 .نشنیده باشید
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 و پاک خصلت کمال، که است این است، مهم بسیار مطلب ٔ  آنچه که در مقدمه

 ٔ  پاک یک ارزش است و وقتی این عمل پاک، این کمال و این خصلت چهره عمل

خواند، این عمل صالحِ کند؛ یعنی آدم دو رکعت نماز را خالصانه میپیدا می تحققی

شود یا برای خدا یک جنسی، یک پولی را برای حل مشکل انسان گرفته میانجام

تحقق پیدا کرد و لباس  -عمل صالح-کند. وقتی که کمال داری هزینه میمشکل

 است، ارزش و است نماز که صالحی عمل این یعنی پوشید، کننده ٔ  وسیلهوجود به

نفر انجام داد، انجامش تمام نفر انجام داد یا این انفاق را که ارزش است، یکیک

کند، سوی پروردگار عالم صعود پیدا میشود، ولی عمل طبق قرآن مجید بهمی

شود. کند و در پذیرش پروردگار به ثمر ابدی تبدیل میانفاق صعود پیدا می

عمل صالحی  این خب. بینیدمی بهشتیان ٔ  درباره قرآن در زیاد شما را ابد ٔ  کلمه

که ارزش است، انجام گرفته و دست رحمت پروردگار قبولش کرده و بعد از 

ال » :گویدکردن به ثمر و محصول بهشتی تبدیل کرده، محصولی که قرآن میقبول

شود، این محصول یک محصول شود و نه منع می، نه بریده می«مقطوعة و ال ممنوعه

قابل  ارزشی عمل و ارزشی خصلت ٔ  ابدی، جاوید و ماندگار است. آیا این نتیجه

گوید ابدی است، ارزیابی است؟ نه از نظر زمان قابل ارزیابی است، چون قرآن می

و نه از نظر هویت قابل ارزیابی است، چون به یک حقیقتی تبدیل شده که این 

 شدنی نیست. مطلب روشن شد؟شدنی و منعحقیقتْ قطع

ترین مهمیک روایتی را در  -مان، فریقِیندوتایی-سنت و خودِ ما حاال اهل

اند)مقدمه در ایم که وجود مبارک رسول خدا فرمودههایمان نقل کردهکتاب
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شود. این مقدمه ذهنتان باشد، چون اگر از مقدمه غفلت کنید، روایت روشن نمی

ها عملی بشود، دست جلوی چشم ذهنتان و فکرتان باید حفظ شود که وقتی ارزش

کند، دیگر از ارزیابی خارج می گیرد و به محصول ابدی تبدیلشرحمت خدا می

تواند آن را ارزیابی کند. حاال روایتی که شیعه و سنی نقل کس نمیشود و هیچمی

اند دریاها، دانیم پیغمبر فرمودهاند(: اگر دریاها مرکب بشود، حاال ما نمیکرده

اطلس و کبیر  اقیانوس یعنی اند،فرموده را زمین ٔ  یعنی همین دریاهای روی کره

تر هستند؟ اگر دریاها های دیگری که کوچکمنجمد شمالی و جنوبی و اقیانوسو 

که ما راحت  اندنزده قید حضرت است؟ زمین ٔ  مرکب بشود، فقط دریاهای کره

بتوانیم بگوییم خدا هرچه دریا در عالم دارد، مرکب برای نوشتن بشود و تمام 

کرات  درختان یا است زمین ٔ  درختان)خب تمام درختان، آیا منظور درختان کره

دیگر هم هست که ما خبر نداریم؟ پیغمبر قیدی نزده است(، تمام درختان قلم 

لمی که راحت در دست جا بگیرد، مثالً ق بتراشند، را هادرخت ٔ  بشود، خب همه

آید؟ چندتا قلم از یک درخت گردو چندتا قلم از یک درخت جنگلی درمی

فرمایند: کل آید؟ حضرت میر درمیآید؟ چندتا قلم از یک درخت چنادرمی

درختان همین قلم معمولی شود و جن و انس در کنار همدیگر عُمرانه نویسندگی 

که تعدادشان هم معلوم نیست خدا از زمان آدم تا -بکنند، اگر این جن و انس 

ها را در این مرکبی بگذارند که کل این قلم -کندقیامت چقدر جن و انس خلق می

شود، های وجود علی را بنویسند، عمر آنها تمام میبخواهند ارزشدریاهاست و 

 .ماندهای علی ناتمام میشود، ولی ارزشها تمام میشود، قلمها تمام میمرکب
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ای که من عرض کردم که کل آن را هم از قرآن گرفته ولی شما بدون این مقدمه

روایات واقعاً قابل هضم  توانید این روایت را هضم بکنید؛ چون خیلی ازبودم، نمی

اش نیست، مگر اینکه یک مقدمات علمی، فلسفی، عقلی، عرفانی و قرآنی بدرقه

های صالحش و نه دانه از عملبشود تا حقیقت روایت معلوم بشود. حاال یک

اش، یک کاری که امیرالمؤمنین انجام داده و نه یک رفتار های خصلتیارزش

کبری،  ٔ  اش با صدیقهسالهگرفته است! نه رفتار دهکار اخالقی که در خانواده به

با  اشاخالقی رفتارهای است؛ بوده ارزشی امیرالمؤمنین هایاخالق ٔ  چون همه

های دیگر، با مردم و با ایتام، عبداهلل، با بچهکبری، با امام مجتبی، با ابی ٔ  صدیقه

هم اخالق امیرالمؤمنین که رسول خدا آنها نه! آنها تحقق حاالت اخالقی است، آن

، متخلق «تخلقوا باخالق اهلل»امر واجب فرموده است که مردم، امت من، زن و مرد، 

نهایت است، الش، جاللش و کمالش بیبه آداب خدا بشوید. خدا صفاتش، جم

 -رسانیپوشی، نانمهربانی، فروتنی، گذشت، چشم-یعنی شما یکی از اخالق خدا 

اید. شما، آنها نه! آنها نهایت وصل شدهرا در خودتان تحقق بدهید، به خصلت بی

امیرالمؤمنین دارد؛ یک عمل صالحش،  مبارک وجود در جداگانه ٔ  که یک پرونده

از اعمال عبادی، این را هم  دانهسال عملی که ایشان انجام داده، یک63یعنی از 

گویند این اند؛ یعنی هر دو قبول دارند و هر دو میسنّی و شیعه با هم نوشته

روایت درست است، چون این روایت کتاب به کتاب از اواخر قرن سوم تا حاال 

مردم جریان داشته است. جریان پیدا کرده، البته قبل از قرن سوم هم روایت در 

نظر من با آن تر و فرزی که انجام هم عملی که بهدانه عمل صالح علی، آنیک

گرفته و با آن تحرکی که در میدان جنگ انجام گرفته که فرصت را از دشمن 
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دانه عمل انجام داده است؛ ثانیه یکثانیه، سیگرفته و با گرفتن فرصت در بیست

نه هشت رکعت نماز ظهرش، بلکه یک عمل بسیار تر نه دو رکعت نماز صبحش، 

سالگی از 23و فرزدار و با گرفتن فرصت از دشمن که مهلت وقت را در سن 

ترین دانه ضربت به شجاعیک .دهدگیرد و این عمل را انجام میطرفِ مقابل می

افتد، امیرالمؤمنین شود و هیکل روی زمین میزند که پای طرف قطع میعرب می

کند، نه به شمشیرش، نه به خودش و گردد؛ یعنی نه به لباسش نگاه میرمیهم ب

جاهدوا فی اهلل حق »او. اینها کلی قیمت داشته، ولی نیت امیرالمؤمنین  نه به زره

بوده و هیچ چشمی به لباس عمرو، به خود عمرو، به زره عمرو، به خنجر « جهاده

 برای سنگین ثروت این ٔ  ی همهعمرو، به شمشیر و اسب عمرو نداشته است؛ یعن

نیّتش این بود که شرّی را از سر  و بود پوچ بود، پوک بود، سراب امیرالمؤمنین

ها کم کند و در سی ثانیه، در بیست ثانیه کم کرد و با دست خالی، اسالم و مسلمان

وقتی که امیرالمؤمنین از خندق به  .های معمولی خودش برگشتبا همان لباس

ضربت علی یوم الخندق »پیغمبر در آغوشش کشید و ناله زد:  این طرف آمد،

من »دانه ضربت از عبادت کل جن و انس، ، این یک«افضل من عبادة الثقلین

، برتر است. شما همین یک عمل را ارزیابی بکنید و ببینید در «االولین الی اآلخرین

اِنس را جمع  را جمع کنیم، کل جن کل کجا حاال ما خب آید؟می ارزیابی ٔ  حوزه

 و جن ٔ  کنیم، کل عبادات انس مؤمن و جن مؤمن را حساب بکنیم که پیغمبر همه

اند و به فرض اینکه نبوده مؤمن که همه آنکهحال است، کرده فرض مؤمن را انس

ثانیه در یک کفه و این سی انس و جن عمر ٔ  اند، کل اعمال دورههمه مؤمن بوده

تر و باالتر است؛ وقتی عمل در یک کفه باشد، این از کل اعمال جن و انس سنگین
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 را هایشارزش ٔ  بکنیم، بقیه ارزیابی را عملش و عمرش ٔ  ثانیهنشود بیست

 بکنیم؟ ارزیابی توانیممی

صفر چه ضرر سنگینی کردید! چه خسارت 28مردم زمان پیغمبر! بعد از روز 

سیار سنگینی برای خودتان فراهم کردید که آن خسارت برای شما مردم آن ب

زمان، نه در دنیا، بلکه تا آخر دنیا و نه در آخرت، بلکه تا آخر آخرت قابل جبران 

نخواهد بود و عذابی که خدا برای شما مهیا کرده، برای هیچ امتی در عالم مهیّا 

دادن نماز گناه است؛ دستت! ازدادن علی گناه کوچکی نیسنکرده است. ازدست

میلیون پول کند که من سیکند، نتوانست وصیت میشود و قضا میآدم بیدار می

دادن و ام گذاشتم، بدهید تا بخوانند؛ اما علی را ازدستسال نماز و روزهبرای سی

نیاوردن، اینکه قضا ندارد، اینکه جبران ندارد، این عذابی دارد که دستدیگر به

 جهنم ٔ  در کل هفت طبقه :فرمایندامتی مانند آن را ندارد؛ لذا امام صادق می هیچ

 که جهنم ٔ  طبقه هفت کل -اندکرده نقل ما دین بزرگان هم را روایت این-

لجهنم کثیرا من الجن و  ذرعنا لقد و»: ببینید را آیه این دارد، جهنمی میلیاردها

 ٔ  وچند آیههزاروششصدوشصتشش تمام در را کثیر ٔ  ، اگر کلمه«االنس لجهنم

ها و زمین پهنای تمام آسمان به بهشت پهنای! کردید پیدا بهشت ٔ  درباره قرآن

گویند: گداترین گداترین است و جمعیتش از جهنم کمتر است، لذا پیغمبر می

بهشتی که دیگر با هول شفاعت و ریش گروگذاشتن به بهشت رفته و دیگر 

دهند، و گداتر از او نیست، محلی که به او میتر دستکس در بهشت تهیهیچ

 بیشتر زمین ٔ  کنند، از کل کرهدهند، آبی که برایش جاری میباغی که به او می
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ها بهشتی بین باید خب کنند؟ کارچه را بهشت. است کم مشتری چون است،

 .سرشِکَن کنند

است،  هفت طبقه« و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن و االنس»خب این دوزخ 

فرمایند: هشت بهشت در سطح صافی است و روی همدیگر امیرالمؤمنین می

 بهشت دوم ٔ  طبقه به قیامت آسانسور با بعد و باشد اول ٔ  طبقه طبقهنیست که یک

: گویندمی امیرالمؤمنین اما است؛ صاف سطح در بهشت ٔ  هشت درجه بروند،

ستند، بعد هم پرده همدیگر است، چون اینها به قیامت وارد ه روی بر جهنم

رفتند، بهشت را جلوی چشمشان نبوده و در همین دنیا هم در کوچه که راه می

بینیم؟ اگر ما هم دیدند؛ وگرنه امام نبودند! پس چرا ما نمیدیدند، جهنم را میمی

شویم! ما تا چیز را بلد باشیم، امام میشویم؛ اگر ما هم همهببینیم، ما هم امام می

مانیم. در این هفت طبقه که قرآن از طبقات اسم مأموم باقی میآخر عمرمان 

هایش چون این طبقات عذاب-ترین است برد، بدترین طبقه که پرعذابمی

دینی مردم، ظرفیت مردم و گناهان مردم هفت جور نیست و به تناسب بییک

 هیچ و است «السافلیناسفل» قرآن گذارینام طبق آن آخر ٔ  ، طبقه-طبقه است

پرستی در کافری در آن طبقه نیست، هیچ مشرکی در آن طبقه نیست، هیچ بت

آن طبقه نیست، هیچ کمونیستی در آن طبقه نیست، آن طبقه را قرآن برای یک 

هایی ، آدم«ان المنافقین فی الدرک االسفل من النار»گروه مهر و امضا کرده است: 

مردم دیندار نشان دادند،  دین بودند، ولی خودشان را در بینکه صد درصد بی

کیلو ریش، میلیاردها تومان از مال این ملت مظلوم را یقه شدند و با یکبی
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 ٔ  دزدیدند، اینها دورو هستند و در بدترین دَرَکات جهنم هستند. در جامعه

دهند و برای اسرائیل جاسوسی خودشان را مسلمان نشان می و اندآمده اسالمی

اند؛ خودش را کنند. در لباس بنده و شما آمدهکنند، برای آمریکا جاسوسی میمی

کند؛ در لباس کند و جنایت میدهد، اعتماد جلب میدر لباس من خوب نشان می

این آخرین  گوید:کند، قرآن میکند، جنایت میآید و اعتماد جلب میشما می

تای دیگر هم مشرکین، کفار، منافقین است و در شش برای جهنم ٔ  طبقه

 زمان دوروهای آخر ٔ  ای پخش هستند، ولی در طبقهها، مجرمین حرفهپرستبت

پیغمبر و ائمه و دوروهای امت اسالم آنجا هستند؛ و دیگر  زمان دوروهای و انبیا

یک طبقه جمع است. امام  اینکه هرچه عذاب در آن شش طبقه است، در این

آخر که هرچه عذاب در آن شش طبقه است  ٔ  گویند: در این طبقهصادق می

تواند درِ تابوت را باز آنجاست، یک تابوت دربسته است که هیچ قدرتمندی نمی

نفر از این امت که برای زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر هستند، فقط کند و شش

ن تابوت هستند و تا ابد در آنجا هستند، در آن را خاطر کنارگذاشتن علی در ایبه

 متراکم عذاب تابوت، آن در جهنم ٔ  فت طبقهه ٔ  اندازهکنند و بههم باز نمی

 .است

امیرالمؤمنین را با یک  !هاجوانان! امیرالمؤمنین را با ماهواره جابجا نکنید؛ جوان 

دیدید، جابجا نکنید؛  دختر زیبایی که در پارک و دانشگاه و اتوبوس و قطار و مترو

نیست، علی را از شما ندزدند!  کم ما ٔ  ها! دزدِ امیرالمؤمنین در جامعهجوان

کنارگذاشتن نماز و روزه  !ترین عذاب را خواهد داشتکنارگذاشتن علی سخت
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بسا در روز قیامت یک کسی اشک بریزد و به پروردگار قدر عذاب ندارد؛ چهاین

نکردم، غلط کردم، بیچاره شدم، بدبخت شدم، بیا از بگوید: عمداً نمازم را ترک 

بسا بسا خدا ببخشد! چهات استفاده کن و من را ببخش؛ چهالراحمینیارحم

بدهکاری که وارد قیامت شود و به خدا بگوید: مال مردم را بردم، دل مردم را 

م، اما شان را سوزاندم، اما ای خدا قصد نداشتم که برنگردانسوزاندم، دل زن و بچه

آورم)این رویت میگوید: اآلن طلبکارت را روبهنشد و از دستم نیامد، خدا می

گوید: از آورد و پروردگار به طلبکار میرویش میروایت است(، طلبکار را روبه

خب اآلن یک قِران را ندارد که بدهد  :گویداین چقدر طلب داری؟ صدمیلیون! می

خواست طلبت را بدهد، اما برایش دلش میو من از قلبش خبر داشتم؛ در دنیا 

ات است؟ به چقدر گناه در پرونده !میسّر نشد. این بدهکار، اما تو طلبکار

ام، عرق ام، زنا داشتهام، اشتباه کردهگوید: خب جوانی گناه داشتهپروردگار می

ت فرماید: این بدهکارام، خدا میام، نگاه به نامحرم داشتهام، ورق داشتهداشته

کنم و تو هم از طلبت گناهان تو گذشت می کل از من است، ایشیعه ٔ  بنده

گوید: من هم از تو گذشتم، حاال گوید: خدایا گذشتم! خدا میگذشت کن. می

تان بکنم که کجای بهشت بروید؛ اما در دست همدیگر را بگیرید تا من راهنمایی

، کسی که علی را در قیامت محال است، محال است، طبق آیات قرآن و روایات

 !اش حذف کرده، از او گذشت بکنند. محال استزندگی

 تمام در را امروز تا هجرییازده سال ٔ  الحجهشما برادران! از هجدهم ذی 

ام(، یکی از های سنّی و شیعه بگردید)من به شما یقین بدهم که من گشتهکتاب
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های پیغمبر جنگ احد بود. گردوخاک جنگ که خوابید، آمدند و ترین دورهسخت

اند. فرمودند: عمویم؟ به پیغمبر گفتند: هفتادنفر از بهترین یاران ما شهید شده

بعد از شهادت هم لب هایش را  گفتند: عمویت هم کشتند و دماغش را بریدند،

هایش را پاره کردند، شکمش را دریدند هایش را درآوردند، گوشبریدند، چشم

تکه کردند، نخ در آن کردند و مادر معاویه این و جگرش را درآوردند، تکه

کردید؟ اشک ریختند، کار میگردنبند را در گردنش انداخته است، شما بودید چه

اهلل! نفرین کنید تا عذاب بیاید و این نامردهای پست را در صحابه گفتند: یارسول

ها خواهید با این کشتهجا ببرد، فرمودند: من پیغمبر نفرین نیستم! خب پس می

جوری که داشتند برای شهدا کار کنم! همینکار کنید؟ گفتند: بلد هستم که چهچه

، «فانهم ال یعلموناللهم اهد قومی »ریختند، دستشان را بلند کردند: اشک می

اند و هستند و هنوز معرفت پیدا نکرده« ال یعلمون»های این هفتادتا خدایا! قاتل

اند، خدایا هدایتشان کن، خدایا دستشان را بگیر، خدایا این کارها را به جهل کرده

به عذاب دچارشان نکن! این وقتی بوده که پرفشارترین حادثه برای پیغمبر بود، 

 .کنمکنم و دعا میفرین نمیعلنی گفتند: ن

مرتبه دنبال پیغمبر هستند، سکوت است، یکهزار مسلّح بهدر روز فتح مکه ده

هزار نفر به پیغمبر دید که شعار شروع شد. تا دیوارهای شهر پیدا شد، این ده

مرگ بر «! الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم الملحمه»گفتند: زدند و میزمین پا می

 گوشِتان بزرگتان ٔ  تان بکنیم، تکهرگ بر مشرکین! اآلن که محاصرهمردم مکه! م

را عوض کن، سریع این  شعار و برو بلندی باالی: فرمودند یکی به پیغمبر. است
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، امروز روز «الیوم یوم المرحمه»آور را خاموش کن و فریاد بزن: شعار نفرت

سال از سیزدهمهربانی است، امروز روز گذشت است، امروز روزی است که من 

ظلمی که به ما کردید و مردمم را کشتید، مؤمنین را تبعید کردید، از شما 

 .گذرممی

ها پیروز شدند حج تمام شد و در بیابان غدیر آمدند. مردم پیروز شدند، در جنگ 

و غنائم به دستشان آمده، پیغمبر در کمال شادی است، دست علی را گرفتند و 

، خدایا! هرکسی علی را «اللهم اخذل من خذله»دم گفتند: روی مربلند کردند، روبه

ترک بکند، به کل از رحمت و لطف و احسان و بهشتت محرومش کن؛ این تنها 

 !سال عمرش بوده است. جایگاه علی را در دلتان بدانید23نفرین پیغمبر در 

اند، برایتان بگویم: یک رفیق داشتم که ها این داستان من را نشنیدهخیلی

 داشت خوبی ٔ  کارخانه داشت، خوبی ماشین داشت، خوبی ٔ  دار بود، خانهارخانهک

ساله بود، 46-45اش هم به قول شما جنسش در ایران بِرَند شده بود. کارخانه و

اخالق بود، یک روزی گفت: فالنی دارم به قیافه و خوشهیکلی، اندامی، خوش

ضالت قلبم از کار افتاده است روم، برایم دعایم کن! برای چه؟ گفت: عآمریکا می

کند، هنوز در ایران تعویض قلب قوی نبود؛ دارم به درصد کار میو قلب من ده

ماه شش .ماه در آمریکا بودام. رفت، ششروم، برای قلبم وقت گرفتهآمریکا می

آمریکا پول کمی نیست! خیلی خرجش سنگین بود، همه را داد و از آمریکا 

دند که آمده، به دیدنش رفتم و گفتم: طب آمریکا را برگشت. به من خبر دا

دیدی؟ گفت: کامالً! باالترین دکترها را دیدی؟ گفت: دیدم. گفتم: نظرشان چه 
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بود؟ گفت: گفتند باید قلبت را عمل کنیم، دربیاوریم و دور بیندازیم و قلب سالم 

: ات بگذاریم. منم گفتمیک مرگ مغزی را که از کار نیفتاده، در سینه

کنم! این قلبی که میری! گفتم: مرگ را استقبال میگفتند: می !خواهمنمی

 الئیک یا است مسیحی یا است یهودی قلب یا بگذارید، من ٔ  خواهید در سینهمی

هستم و این قلب من پر از محبت علی است، من این قلب را با  هسال46 من است؛

طرف ببرم! خواهم به آنمیکنم، همین را قلب مسیحی و یهودی عوض نمی

 .روز بعد هم مُردپنج

 :دادن علی اعظمِ گناهان است و بخشش هم ندارد؛ این هم نفرین پیغمبرازدست

اش ، خذالن یعنی ترک، خدایا! هرکسی علی را از زندگی«اللهم اخذل من خذله»

حذف کرد، تو هم لطفت، احسانت، رحمتت، بهشتت، غفرانت و آمرزشت را از 

 را علی که آن چون برود؛ منافقین ٔ  اش به کل حذف کن و باید به طبقهزندگی

هایی که در زمان پیغمبر و بعد از گوید من کافر هستم! همانکرده، نمی حذف

نماز داشتند، اذان آمدند و پیشمرگ پیغمبر، علی را حذف کردند، مسجد می

از گناهان غیر  آمدند و ماه رمضان داشتند؛ اما حذف علیگفتند، مکه میمی

 .جبران استقابل

رسم که دیشب وعده داده بودم؛ آنها هم توضیحات دیگر به آن روایات نابی نمی

بسیار لطیف، دقیق، عقلی و عرفانی دارد. یک کلمه بگویم و بروم! ما پیرمردها 

های شهوانی در ما خاموش دهیم، چون دیگر آن آتشدیگر علی را از دست نمی

هایمان روی میز عزرائیل است و منتظر ویزا از جانب خداست؛ مهشده و ما گذرنا
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ها! علی را از دست ندهید که گناهش غیر رویم. شما جوانما با علی از دنیا می

 .است «فی الدرک االسفل من النار»بخشش است؛ از دست ندهید که عذابش قابل

 :یک قسم سنگین به خدا بدهیم 

از علی  را ما زهرا، حقیقت به نگیر؛ ما از را علی کبری، ٔ  الهی! به حقیقت صدیقه

 .ها و نسل ما را دنیا و آخرت علی قرار بدهنگیر؛ دنیا و آخرت ما و زن و بچه

مان سیاه های پروندهخدایا! ما ناقابل هستیم، ما لیاقت نداریم، ما بعضی از ورقه 

است، به حق نهایت نهایت است، لطف و رحمتت هم بیاست، اما قدرت تو بی

 .بری، ما را هم ببرزینب کبری، در قیامت هر جا که علی را می

 .خدایا! تمام گذشتگان ما را غریق رحمت فرما 

ایم، تمام گناهان ما را به جمال خدایا! به حقیقت زینب کبری، تا از جا بلند نشده

 .علی ببخش و بیامرز


