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 حیات برزخی

   
 

 

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

عمران مورد بحث بود، کماال نااسا  آله که راجع به حیات شهدا در سور ایهآی

، مالحظاه خواهیاد مرماود. بن الحساین ع(  را دارد را با صاح  امروز حضرت علی

عماران آله بقاره متصرار و آیاه ای که مرباو  باه حیاات شاهدا اسا ، آیااین دو آیه

 مفرل.

ماا  1.«یُرْزَقُاونَ رَبِّهِامْ عِْاادَ أَحْیاا ٌ بَْل أَمْوانًا اللَّهِ سَبیلِ مي قُصِلُوا الَّذینَ نَحْسَبَنَّ ال وَ»

ایان آیاه باود و ه م. راجع به ساااالنی کاه دربااربحث کای« رَبِّهِمْ عِْادَ» باید عاد امروز

اماروز روز والدت مَلال نقاوا و  کایم.مرمایید، ماردا عارم مایهای آن، مکر میجواب

ه این مطل  مسلّم اس  که ائم البصهزهد و معرمةاهلل در باالنرین درجات اس . ه املول

ََاعَةِ وَ []و الزّهدِ اْلعِْلمِ مِي نَحْنُ»معرومین ع(  بر حس  نروصی   []و العرامةِ الشاَّ

 جا بحث شود.اما دو مطل  اس  که باید این 2«سَوَا ٌ

یک مطل  ایاکه سوا  در درون یا در برون نیس ، مالال  در بااب قادرت و جهااد 

می سبیل اهلل از نظر درون یکسان اس ، اما آیا از نظر برون نیز چاین اسا   جهاادی 

العابدین ع(  صاح  امروز یا نوانسصاد ماناد زین، آیا شد و کردندکه امام حسین ع(  

ولکن از نظار  ،گونه اس   از نظر درون اینبکاادسایر ائمه إلّا االخیر یا باقرین ع(  و 

ها متصلا  اسا . یاا از نظار عباادت، عباادنی را کاه امیرالمااماین ع(  و برون زمیااه

آیاا  ،گیر و باارز باودها بسایار بسایار چشامالعابدین که ظهور عبادت آنحضرت زین
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در باانن و در اان ظهاوری در عباادات داشاصاد  ظهاور ناه، ولکان ع(  آنچ ائمهه بقی

 یا نحقیقًا برابری دارند.و ها نقریبًا ناصل عبودی  و معرم ، ای

 قَضاى»داریام. « یَْاصَظِارُ مَانْ مِاْاهُمْ»داریام و یاک  1«نَحْبَاهُ قَضى مَنْ مِْاهُمْ»ما یک  

های دیگار حاصال شاد و وظاای  ندریس یاا زمیااهه جهاد یا زمیاه عای زمیای« نَحْبَهُ

ه زماان و دوران اماام حسان و اماام حساین ع(  زمیااه الهیه را انَام دادند. اگر زمیا

باقرین ع(  بود، هماان نادریس و هماان شااگردان را باا هماان قادرت داشاصاد و اگار 

رونی اماام حساین ع(  در زماان جهاد به امام حسین مسئولی  و وظیفه چاانچه زمیا

هاا هام بادون العابدین و باقرین و کاظمین و سایر ائمه بود، آنامام حسن و امام زین

  کردند.میکم و کاس  چاین 

نُ» :ایان اسا  کاه اسا  اهلل عص از جمله روایانی که از رسول یْنُ وَ اْلحَساَ  اْلحُساَ

علم و  ۀ ، امام  یکسان اس . در ابعاد اصلیامام  محفوظ اس 2«قَعَدَا أَوْ قَامَا إِمَامَانِ

عبودی  و معرم  و نقوا از نظر برونی و درونی، از نظر شتری و اجصماعی محفاوظ 

هاا در کساانی کاه عقال آن ،اگر قیامی در کار باشد« قَعَدَا أَوْ قَامَا»و یکسان اس . اما 

عود داشصه اسا . کااد قیام برای امام حسین، امام حسن قر مینرو ها اس ،چشم آن

 أَوْ قَامَاا»العابادین قعاود داشاصه اسا ، اماا االمر ع( ، ولکن امام زینبرای صاح قیام 

اهلل عص  قبل معرومین و رسوله این شریع  مقدسه وظایفی را که از برای ائم« قَعَدَا

قیاام کاااد  ،قعاوده گاه قیام دارد، گاه قعود دارد. اگر در زمیاا ،از کل مقرر کرده اس 

وار ع(  حسینقیام هم قعود کااد غلط اس . اگر امام حسن ه و اگر در زمیا غلط اس 

وار ، غلط بود و اگار اماام حساین ع(  هام حسانکردکرد و چاان جاگی میرمصار می

شدند اگر باقرین ع(  مشغول جاگ و سصیز می غلط بود. کرد،کرد و صلح میرمصار می

غلاط باود.  ،دادنادین هزار شاگرد نشاکیل نمیی مَالس درس با چادالابو در مسَد

نشتیص وظیفه و انَام وظیفه، نقبّل مسئولی  یکسان ه ها درس  اس  در مرحلاین

 ها مرق دارد.اما زمیاه ،هسصاد

 ،کردنادهای خود ما اگر آقای بروجردی عرم  ملل آقای خمیای قیام میدر زمان

ه کردند، غلط بود. زمیاای قعود میغلط بود و اگر آقای خمیای هم ملل آقای بروجرد

خمیای، خمیاای ه زمیا -با شاه و پدر او چاین- بروجردی، بروجردی رمصار کردن بود

                                                           

 .23. احزاب، آیه 1

 .211، ص 1، ج الشرائع علل. 2



3 

 

 همیشاه نور نیس  که وظای  انسانرمصار کردن بود، این ملال در غیر ائمه اس . این

ه خوب زمیا ،گونه بودداد و مریاد و چاین و چاان باشد. اگر آقای خوئی در نَ  آن

ما حق نداریم به ایشاان اعصارام کاایم کاه ایشاان چااین و چااان کارد،  ،نور بودآن

 ها ملال بود.ها مرق دارد، اینانقالبی نبود، زمیاه

کااد بیاان می ایهمطل  این اس  که آنچه را قرآن شاری  در آیاات مصعادده عمد

دارای دو بُعد  هم دو بُعد دارد. مَعی  «مَعَ»دو بُعد دارد، « عِْادَ» 1«رَبِّهِمْ عِْادَ أَحْیا ٌ بَْل»

های رحماانی. ولکان در معی  نسب  به کل رحم  2«وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ ما كُْاصُمْ» اس .

ه در ساور «مَعَكُامْ إِنِّاي اللَّاهُ قاالَ وَ»اهلل، معیا  رحیمیاه اسا   بعضی از موارد معیا ِ

اسرائیل که دوازده حین بای. خطاب به چه کسی  خطاب به صال12ه مائده، آیه مبارک

نلو ناالی اسرائیل بودناد کاه اگار دارای مقاام عرام  نبودناد،نفر از نقبا و رقبای بای

شر  اس  بی« مَعَکُمْ»اما شر  دارد. یک « مَعَكُمْ إِنِّي اللَّهُ قالَ وَ»مقام عرم  بودند. 

الا ، در هار زماان، در هار هار کاس، هار جاا، در هار ح« وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ ما كُْاصُمْ»که 

این معی  علمی حق و معیا  قیاومی حاق، معیا   ،خوب یا بد ،وضعی، در هر معلی

از بزرگصرین موجودات عالم  همعی  قیومیه رحمانی . اگر آنیهس حق با او  هرحمانی

 این یک مرحله از معی  اس .  ،مافرل شود، ماناد اوّل نابود اس 

 قاالَ وَ» اسا . چاد آیاه وجا اس  که در این دوم از معی ، معی  رحیمیهه مرحل

 أَْقرَْضصُمُ وَ عَزَّرْنُمُوهُمْ وَ بِرُسُلي آمَْاصُمْ وَ الزَّكاةَ آنَیْصُمُ وَ الرَّالةَ أَقَمْصُمُ لَئِنْ مَعَكُمْ إِنِّي اللَّهُ

یِّئانِكُمْ عَْاكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ حَسَاًا قَرْضًا اللَّهَ باا نماام « عَْاا َ لَاأُكَفِّرَنَّ»سال  اسا   اوّل« ...ساَ

 نََْار  جَاَّاتٍ لَأُدْخِلَاَّكُمْ وَ»موارد ممکن اس  سیّئانی قرورًا یا نقریرًا در کار باشد. 

لَّ مَقَادْ مِاْاكُمْ ذلِ َ بَعْدَ كَفَرَ مَمَنْ»با شر . اما  نضمین شد  بله،« اْلأَْنهارُ نَحْصِهَا مِنْ  ضاَ

فر ایمانی و یا کفار عملای و یاا هار دو بعاد از ایماان قلبای و اگر این ک« السَّبیلِ سَوا َ

اگر این کفار باه  ،داش برحق را دره ایمان عملی کامل که بیان شد، که معی  رحیمی

علی نول التط اس   که اس  یرود. یک معیصمعی  هم از بین می ،جای ایمان بیاید

 رحیمیه اس . اس  که شر  دارد و معی   یکه معی  رحمانیه اس  و یک معیص

 أَنِّي اْلمَالئِكَةِ إِلَى رَبُّ َ یُوحي إِْذ»: 12ه انفال، آیه و از جمله نسب  به مالئکه سور

اماا  ،ظاهره باوده در مرحل در جاگ بدر که نررت مالئکیه« آمَاُوا الَّذینَ مَلَبِّصُوا مَعَكُمْ
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سارباز باه عِادّه و ه رها داخل در جاگ نشدند، اما خود را به عاوان سرباز و به چهآن

 إِلَى رَبُّ َ یُوحي إِْذ»بسیار کم مسلمین نشان دادند. خداوند به مالئکه وحی کرد: ه عُدّ

 ،چه معیصی  این معیا  مضااع  اسا ، معیا  رحمانیاه نیسا « مَعَكُمْ أَنِّي اْلمَالئِكَةِ

علام، معیا   و الّاا معیا  در نأییاد در نقویا ،« مَعَكُمْ أَنِّي»بلکه معی  رحیمیه اس  

جا خداوند های رحمانیه که همیشگی و همگانی اس ، ولکن اینقدرت و سایر معی 

نلبی  کاید   طورنلبی  کاید، چ« آمَاُوا الَّذینَ مَلَبِّصُوا مَعَكُمْ أَنِّي»به مالئکه خطاب کرد: 

باه مااماین هاا نشاان دهیاد و ها جاگ کاید  نتیر. خاود را باه آنیعای به کمک آن

عُدد خاود سسا  نگردناد. جاگی شما را ببیااد که از قلّ  عدد و قلّ   انسربازه چهر

شاود و بهصار ها قوی میها هسصاد، قل  آنصرمًا با دیدن گروه بسیاری که هماناد آن

 خود را در جاگ انَام دهاد.ه نواناد وظیفمی

در « ناا»، «مَعَااا اللَّاهَ نَّإِ نَحْازَنْ ال لِرااحِبِهِ یَقُولُ إِْذ»: 40ه نوبه آیه مبارکه در سور

ه شک باالنرین قلّاهلل بالاهلل عص  که معی  اهلل با رسولرسول -1 جا دو مرد اس :این

معی  رحیمیه اس ، اما معی  با ابوبکر به چه صورت اسا   ایان هام معیا  خااص 

 دارد که ابوبکر سر و صدا نکاد که قضیهمعی  اما خداوند به صورنی با ابوبکر  ،اس 

بحاث اسا . باه یااد دارم کاه در  ماش شود و معلوم شود، چاانکه در آیه خاود ماورد

هاا گفاصم کاه کاردیم. باه آنماوّره با بعضی از برادران ساّی و وهابی بحاث میه مدیا

کاه ماا البصه بعد بحلی اسا  « إن لم نکن حار الغار لراح  امصتارًا س یلآیة الغار »

 به نور مفرّل کردیم.

باا بایاد هاای کاه ماا اماا معی  ،العالمین با ما داردهایی اس  که ربها معی این

های ما، معیا  عباادنی اسا ، معیا  معرمصای اسا ، العالمین داشصه باشیم. معی رب

اهلل اساا  و  إلاای همعیاا  اسااصدعایی و دعااایی اساا ، معیاا  اسااصغفار و نوبااه و اناباا

اس . هر مقداری که عبادت های ما معی  مربوبیه های رب ربانیه اس  و معی معی 

نر اس ، هر مقدار که معرم  ماا عالمین با ما قویالربه نر باشد، معی  رحیمیما قوی

عالمین بیشصر باشد، کمک خدا و نومیاق خادا نساب  باه مزیاد معرما  الربنسب  به 

عاالمین در دنیاا و آخارت الربنر باشاد، واواب بیشصر اس ، هر قدر اعماال ماا صاالح

  این در بُعد معی . ،ا بیشصر اس نسب  به م

بَنَّ ال وَ»که بحث ماورد نظار در آیاات شاهادت اسا . « عِادَ»؛ «عِادَ»اما بُعد   نَحْساَ

ی «عِْاادَ»یاک « رَبِّهِمْ عِْادَ أَحْیا ٌ« »رَبِّهِمْ عِْادَ أَحْیا ٌ بَْل أَمْوانًا اللَّهِ سَبیلِ مي قُصِلُوا الَّذینَ

مرعیا  « مَاعَ»کسای نیسا ،  «عِْاادَ»خادا  ،خوردبه چشم نمی اس  که اهلل با ما دارد،
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باادگان از نار  چاه کسای اسا   از نار  « عِْادَ»مرعی  اس . اما « عِْادَ»نیس  اما 

معی  مطل  دیگری اسا .  البصههسصاد، نه خداوند نزد بادگان.  اس . بادگان عاداهلل

یاا  خالصاه ایان اسا : ، باه ناوردر آیات مقدسات قرآن چاد بُعد معی  وجاود دارد

با خود اعام از ایاکاه خاود باا  البصهدیگری در کار نیس ،  ،انسان مکلّ  با خود اس 

های های غیر خادا نساب  باه خاود، شایطا شتص خود و خود شهوات خود، کمک

این معی  انسان با خاود  ،خود، خودهای درونی، خودهای برونی هایخود، حیوانی 

 با درکات آن.  اس انسان اس  که این الحاد

اس ، ماهای خود او  مع الرباس ،  مع اهللگاهی اوقات در نر  مقابل اس  که 

 ضامیمهنواناد خاود را ، وجود دارد، نا وجود نداشصه باشاد کاه نمیهس اس . خود 

 أَوْ قَوْسَیْنِ قابَ مَكانَ*  مَصَدَلَّى دَنا وُمَّ»اما  هس ،رل کاد و نسلیم شود. خود کاد، مص

کااه باااالنرین درجااات اساا . محمااد بزرگااوار عص  و محماادیون معرااومین  1«أَدْنااى

ها، زناده ها، برون آنها، درون آنها، اعمال آن، اما نمام امکار آنهسصادخودهایشان 

اسا . نقار ربانیا  دارد باه عااوان مربوبیا ،  ماع اهللهاا ها، مرده بودن آنبودن آن

ر ها مقارنیروهای درونی و برونی آنین در عالمالربهایی را که هایی را و نقشهنقر

 عاالمینالربباا  کاااد. ایان معیا همان نقر را بدون کم و زیاد ایفاا می ،کرده اس 

 اس  که آیانی دارد.

شرک اس ، گاه با خدا، گاه با خود، گاه با خادا، گااه « و بیاهما»این نوحید اس . 

سات قرآن که ایان یکی از آیات مقد 2«حَرْ ٍ عَلى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ الاَّاسِ مِنَ وَ»با هوی، 

 مِانَ وَ» کایم.مقابل را بعد بحث مایه اولی و مرحله مرحل آن .کاددو گاه را بیان می

 عَلى اْنقَلَ َ مِْصاَةٌ أَصابَْصهُ إِنْ وَ بِهِ اْنمَأَنَّ خَیْرٌ أَصابَهُ مَإِنْ حَرْ ٍ عَلى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ الاَّاسِ

باودن « عِاادَ»هایی که مشرک هساصاد، در ، آن11ه حج آی سوره« الاَّاسِ مِنَ وَ»، «هِهِوَجْ

خود را با خود یاا  و میول هاا و هوسهگاه هوی«. عِادَ اهلل»هم  ،هم عِاد خود هسصاد

دهاد. ماصها این دهاد و گاه با خدا انَام میبا دیگران از نظر درون و برون انَام می

 ال  دارد:حدو گاه، سه 

نر اس ، گاه باالنر اس . گاه با خود بیشاصر درصد اس ، گاه پایین پاَاهگاه شرک 

هسصاد با خدا کمصر هسصاد، با خدا بیشصر هسصاد با خود کمصر، گاه با خود و خادا هار 
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ماصها آن بُعدی که با خود بیشصر هسصاد و خادا  گیرد،میاین آیه هر سه را  .دو هسصاد

هاا مار( خدا را صدا کردن و به خدا نوجاه کاردن در زنادگی آن ،دهادرا مر( قرار می

 این شرک بسیار بیّن اس .  ،ها اصل اس ولی با خود بودن در زندگی آن ،اس 

 مِْصاَاةٌ أَصابَْصهُ إِنْ وَ بِهِ اْنمَأَنَّ خَیْرٌ أَصابَهُ مَإِنْ حَرْ ٍ عَلى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ الاَّاسِ مِنَ وَ»

 هُاوَ ذلِا َ اْلاخخِرَةَ وَ الادُّْنیا خَسِرَ» کام. اوّل:میای بحث سه مرحله« وَجْهِهِ عَلى  َاْنقَلَ

 هُاوَ ذلِ َ یَْافَعُهُ ال ما وَ یَضُرُّهُ ال ما اللَّهِ دُونِ مِنْ یَدْعُوا» :دومه ، مرحل«اْلمُبینُ اْلتُسْرانُ

 1.«اْلعَشیرُ لَبِْئسَ وَ اْلمَوْلى لَبِْئسَ نَْفعِهِ مِنْ بُأَْقرَ ضَرُّهُ لَمَنْ یَدْعُوا * اْلبَعیدُ الضَّاللُ

زیااد اسا ، و نرمادار ایان جریاان و « مِان»این « حَرْ ٍ عَلى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ»ببیاید  

در « رْ ٍحَا»هم در برون و هم در درون بسیار زیاد اس . این « مِن»کااده به این عمل

ان ما، من جوان  العبودیه. ما یاک اصال و یاک مار( یعای ج« رْ ٍحَ»جا چیس   این

 شاود،عالمین اس ، بعضای اوقاات انساان شایطانی میالربداریم. اگر اصل عبودی  

م، خاود «ادیعِ»اس  که  جا اصل ایناین اس . این از جا غیرولکن این مطلبی اس ،

 اللَّهَ یَعْبُدُ»، ولکن در مر( وای خودم، میل خودم، مکر خودم، هوس خودم، کار خودمه

حار  و اسام و  ،ین اس اهم « حَرْ ٍ»عبادت کردن خدا در نرمی اس . « حَرْ ٍ عَلى

اسام  ،معل. حر  جان  کالم اس  اصال  نادارد. آنکاه در کاالم اصاال  اقاوی دارد

اس ، اصال  رابط دارد معل اس ، اصال  اصال  ندارد، بلکه راباط باین اسام و معال 

یاک حار  گوییم، اصال  ندارد. ما یک حر  عربی می این حر  اس ، حر  ،اس 

 عَلاى اللَّاهَ یَعْبُادُ مَانْ الاَّااسِ مِنَ وَ»حر  یعای جان . مارسی. حر  عربی این اس ؛ 

خواناد، نمااز می« حَارْ ٍ عَلى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ»اصال  ندارد، « عَلی جان ٍ»یعای « حَرْ ٍ

بارای او که در راه عبودیا  اهلل  ییجاکَا  نا آنرود، ولکن نا گیرد، حج میروزه می

، بر سر او نزناد، او را اذی  نکااد، او را مستره نکاااد، ماادامی مزاحم  ایَاد نکااد

 کاد. بسم اهلل، اذی  کااد مرار می ،که در راه معار  الهیه و معار  قرآنیه اذی  نکااد

 خَیْارٌ أَصاابَهُ مَاإِنْ«. »حَارْ ٍ عَلاى»نصیَاه « رْ ٍحَا عَلاى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ الاَّاسِ مِنَ وَ»

عاالمین کاه الربه اگار در راه ایان عبودیا  مرعای و ایان عبودیا  حاشای« بِاهِ اْنمَأَنَّ

عبودیاا  نفااس ه اهلل نیساا ، عبودیاا  نفااس اساا . در حاشاای باارای اصاالیِ یاا عبود

باه نفاع  هری دنیاها از نظر بُعد ظاها و حیوانی نفس و شهوت نور که عبودی همان

انسان اس ، اگر نماز خواندن، روزه گرمصن، دعوت کردن، واعا  باودن، مرجاع باودن، 
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 أَصابَهُ مَإِنْ»مانعی ندارد  بوسی دارد،دس اهلل دارد، نان دارد، کصاب نوشصن، اگر بارک

 ،مجهاا ه دنیا، از راه بهش ، از راهل اس  از راه دین، از راغرم نوس« بِهِ اْنمَأَنَّ خَیْرٌ

 أَصاابَْصهُ إِنْ وَ»اماا « بِاهِ اْنمَاأَنَّ خَیْارٌ أَصابَهُ مَإِنْ»غرم پر کردن شکم و پوشیدن اس  

 . شدوجه ما حر  « وَجْهِهِ عَلى اْنقَلَ َ مِْصاَةٌ

ضمای و یاک وجاه اصالی. ایان  ایهیک وجه حاشی ؛وجه عبودی  دو وجه اس 

هماین عبودیا   ،باود ایهاشایانساان چاه باود  وجاه عبودیا  ح ایان وجه عبودیا 

 ماضم باود و که برای مرلح  دنیا بود یرود، همین عبودیصاز بین می ای همهحاشی

اذی  کاردن، زنادان « مِْصاَةٌ أَصابَْصهُ إِنْ»بودن، همین هم « ادَ نَفسعِ»عبودی  نفس و به 

گاردد برمی درسا « وَجْهِاهِ عَلى اْنقَلَ َ»رمصن، نبعید شدن، گرساه شدن، اهان  شدن، 

 «. ًامَْذكُور شَیْئًا یَكُنْ لَمْکَأن »

رانُ هُاوَ ذلِا َ»دهد، هم دنیا و هم آخرت را زیان می« اْلخخِرَةَ وَ الدُّْنیا خَسِرَ»  اْلتُساْ

اس . « عِادَ نفسه»در مصن اس ، « عِادَ اهلل»در حاشیه اس .  بینبیاا« عِادَ»این « اْلمُبینُ

آدم مسلمان یا یهودی باشاد یاا هار چاه باشاد، خادا را این شرک اس . کاری نداریم 

مرالح  ه مان میال دارم، کفاه و أنانیا ، کفا إنّی ه خودی ، کفه اما کف ،قبول دارد

عد عقلی، علمی و روحای و چاه در چه در بُ ،گذرانی منخوشه زندگی من اس ، کف

یاد و شارک و شارک اسا . چاون نوح هااد جسمی، خوراک، خشم و شهوت و اینبُع

الحاد مراحلی دارند. نوحید درجانی دارد و شرک درکانی دارد و الحاد هام درکاانی 

ه علام اسا ، گااه در مرحلاه عبودی  اس ، گاه در مرحله این سه در مرحل گاه ،دارد

 کایم. معرم  اس ، گاه در مراحل دیگر زندگی اس ، قانی نمی

در قم دعوت کردند که من صحب   رآنق قُرّا  هها دو مرنبه از من برای مسابقعرب

و هار چاه  آیم. گفصااد: ناه، بیاییادچاون باه مازام شاما نمای ،آیمگفصم من نمای ،کام

حاق مشارک داریام،  و من رمصم. مطل  این بود که در بُعد عبودیا  خواسصید بگویید

د داریم. در بُعد علمی هم باه هماین صاورت اسا . عاالم مشارک، ملحد داریم، موح

د اسا  کماا ایاکاه م اسالمی. در علم اسالمی کسی موحاعل ،عالم ملحد عالم موحد،

 علمایحاد ا موما« ال کصااب إلّاا کصااب اهلل»عبودی  در در معبودی  و « اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا»

 چاد نفر داریم  غای  اس ، آن کسی هم که وجود دارد غای  اس ، امام زمان اس .

کصااب اسا  الّاا قارآن. ملحاد چااد نفار  هااکصابه ملحد علمی این اس  که هما 

قارآن،  مشرک چقدر داریام  کسای کاه قارآن را کااار کفایاه بگاذارد. همه ما. داریم 

حسان، جرجاانی، کااار هام اسا . او مشارک ، مالمحسنکفایه، مکاس ، انموذم، مال
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های دیگر مر( باشاد، مطال  را از کصاب وحی بگیرند، بر مباای اس . مگر آنکه کصاب

وحی کفایه باویساد، بر مباای قرآن مکاس  باویساد، بار مبااای قارآن معاار  کصاب 

 شاود.هاا حاذ  میخیلی شود،حذ  می هاآنه که همباشد بر مباای قرآن  ،باویساد

 ما اشراک علمی داریم، ما مشرک علمی هسصم.

 ها در عرم کصاب نیسصاد، در نول هسصاد. این -

ها اصل هسصاد، کصاب هیچ چیازی نیسا . نماام در نول هم نیسصاد، آن از قضا -

های ما اصل هسصاد، این کصااب هایچ نیسا ، بارای گادایان اسا  کاه ها در حوزهآن

، مطل  این اسا ، نلاا اسا  حقیک نومان بده!  1«اْلحَكیمِ اْلقُرْآنِ وَ*  یس»بگویاد: 

را  اوکاد که امام به حال ما گریه میالعابدین ولکن امام زین امروز، روز والدت اس .

 رها کردیم، صدها مرنبه بگوییم باز کم اس .

ی که ما باید به دنبال آن برویم، اگر الا  «عِادَ»مرانبی دارد. آن  ها«عِادَ» این پس

 نَْقادِرُونَ لَاا إِنَّكُامْ وَ أَلَاا»امیرالماماین ع( : یک مقدار شبیه ال  باشد.  ،ما ال  نیس 

پشا  باه علای نکایاد، چای نرویاد، راسا   ننوانید علی بشوید، ولکنمی 2«لِ َذَ عَلَى

 إِنَّكُامْ وَ أَلَاا»دنبال علی بروید  ،نروید، ادبار نکاید، ده هزار مرسا با علی ماصله دارید

روی دنباله« اللَّهِ مَوَ سَدَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ اجْصِهَادٍ وَ بِوَرَ(ٍ أَعِیاُونِي لَكِنْ وَ ذَلِ َ عَلَى نَْقدِرُونَ لَا

 اهللرساولماا دنباال  ،دنبال قرآن بود اهللرسولهسصیم   اهللرسولمن باشید. ما دنبال 

عارم کاردم  3«مَهَُْاورًا اْلقُارْآنَ هاذَا انَّتَاذُوا قَوْمِي إِنَّ رَبِّ یا الرَّسُولُ قالَ وَ»هسصیم  

مربو  باه  ،ن مصن اس که مورد بحث اس  بسیار بسیار بر مصن اصلی که کل آ ایهآی

العابدین ع(  اس . عبادت او به آن صاورت، بتشار او باه مولود امروز حضرت زین

خالصاه « رَبِّهِامْ عِْاادَ»هاا در جملاه آن صورت، معرم  او باه آن صاورت و نماام این

 أَحْیاا ٌ بَاْل ناًاأَمْوا اللَّهِ سَبیلِ مي قُصِلُوا الَّذینَ نَحْسَبَنَّ ال وَ»اس  که « عِادَ»شود، این می

« رَبِّهِامْ عِْاادَ»خواهاد، در حاال حیاات مار  نمی« رَبِّهِمْ عِْادَ»این  4«یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِْادَ

 هسصاد.

                                                           

 .2و  1. یس، آیات 1

 .417، ص (صالح یللصبح) البالغة نهج. 2

 .30. فرقان، آیه 3
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 الَّاذینَ إِنَّ: »206ه اعارا  آیاه آیانی داریم. سور« عِادَ»در قرآن شری  ما راجع به 

از « رَبِّاکَ»باالنر اسا ، « رَبِّ َ عِْادَ»جا، این« رَبِّ َ عِْادَ»جا، آن« رَبِّهِمْ عِْادَ»، «رَبِّ َ عِْادَ

هاا در کال عاالم وجاود ربوبی ه ربوبیصی کاه قلّاآن یعای « رَبِّکَ»باالنر اس ، « رَبِّهِمْ»

بِّحُونَهُ وَ عِبادَنِهِ عَنْ یَسْصَْكبِرُونَ ال رَبِّ َ عِْادَ الَّذینَ إِنَّ»اس .  خاوانم، بقیاه را نمی 1«یُساَ

آیه سَده ندارد، مقط آن ه همکااد. چون ن باید سَده کایم. و برای او سَده میچو

کام مرمایاد آیات سَده چهار آیه اس ، مان عارم مایجمله سَده دارد. آقایان می

آیات. ماصها ایشان مسصحبات را هام اضاامه ه مرمایاد همالعابدین میزیننه آیه. امام 

  ایان باود کاه بارای هار (العابادین عوصایات زینکردند. در روای  دارد یکی از خر

مرمودناد. البصاه اساصحباب کال  سَده می صدها آیه، ای که لف  سَده در آن بود،آیه

 بوده اس .

ه مبارکاه ها  ناه. در ایان آیاها  یعای کشاصه شادهیعای مرده« رَبِّ َ عِْادَ الَّذینَ إِنَّ»

 رَبِّهِامْ عِْاادَ أَحْیاا ٌ بَاْل أَمْواناًا اللَّاهِ سَبیلِ مي قُصِلُوا الَّذینَ نَحْسَبَنَّ ال وَ»عمران آله سور

 عااد الاربه مصوساط اکلارًااین یک مرداق اس ، یاک مراداق از مراادیق « یُرْزَقُونَ

بودن که عِاد زمانی نیس ، عِاد مکانی نیس ، عِاد معرمصی اس ، عِاد عبودیصی اسا ، 

رحما  رحمانیاه عاایا  ه ار عاالم از ناحیاکاه پروردگا یهایعاد وواب اس  و... عِادَ

هاا اهلل اسا ، در زباان خود نیسصاد، از خاود خاارم هساصاد. در قلا  آن کاد، عِادَمی

هااا هااا اهلل اساا . عااادی  آنهااا اهلل اساا ، در عماال آنهااا اهلل اساا ، در مکاار آنآن

 نازد خاود درصد با اهلل اس ، در نزد خاود هایچ نیساصاد، خاود هساصاد، اماا خاودِصد

عص  در زماان  اهللرساول. مارده دارناد، زناده دارناد. مگار اسا نزد رب  ، خودِنیس 

معارام در بااالنرین مقاام عاادی  نباود  ایشاان ه نباود  مگار در لیلا« هِعِادَ رَبِّ»حیات 

 مقصول می سبیل اهلل نشدند. 

اسا .  مقصول می سبیل اهلل با شارایط« عِادَ رَبِّهِ»و « عِادَ اهلل»پس یکی از مرادیق 

او بارای خاود کشاصه شاده  ،نه کسی که در جاگ کشصه شود برای ایاکه اسم او بماند

کن یول ،قبول دارد، برزخ را هم قبول دارد هم اس ، این مقصول لِافسه اس ، او خدا را

درصد در حال  رین بگویاد، خیر. کسی که صدبه او آمببیااد و رود برای ایاکه او می

مقصضی باودن اسا ، گااه مقصضای نباودن « هِعِادَ رَبِّ»ه اس ، گاه شهید شد« هعِادَ رَبِّ»

اس . گاه مقصضی قیام اس ، گاه مصقضی قعود اس ، گاه مقصضی بیداری اسا ، گااه 

                                                           

 .206. اعراف، آیه 1



10 

 

العابادین خواب اس ، گاه امام حسین شدن اس ، گاه امام حسن شدن اس ، گاه زین

کارد. گااه بااقرین میبایاد جااگ  کاه شدن اس  که در کربال بیمار شود، بیماار نباود

اسا ، « عِادَ الارّبِّ»زندگی ه گاناس . در نمام مراحل سه« عِادَ رَبِّ»ها اینه هم ،اس 

 از خاود خاالی و از خادا... خود نیسا ، نازد خاود نیسا ، از خاود خاالی اسا . عِادَ

های وجودی این انسان شود گف  از خدا پُر اس ، از ربانیات پُر اس . نمام نقشهنمی

های عباودی های معرمصی اس ، نقشاهنقشه، اس  انیهای رباس  نقشه« عِادَ رَبِّهِ»که 

 های نسلیم اس .های ایمان و نقشههای اناع  اس ، نقشهنقشه اس ،

خوانم که هم مطل  اصال  دارد و هم ایاکاه وابا  این آیه را برای این جه  می

 البصاه انبیاا  شاهید شادند ه ساصاد، مگار همامقط شاهدا نی« رَبِّهِمْ عِْادَ أَحْیا ٌ بَْل»شود 

اس  حیاناًا و هام باه کشاصه شادن و « عِادَ اهلل»ها هم مضاع  اس ، هم وق  بعضی

رود اسا  مای« عِاادَ اهلل»چون  ،اس « عِادَ اهلل»د، برای ایاکه رومی سبیل اهلل میقصل 

شود ناه قابال  و ناه نباشد صدها مرنبه کشصه « عِادَ اهلل»شود. اگر در راه خدا شهید می

« عِبادَنِاهِ عَانْ یَسْصَْكبِرُونَ ال رَبِّ َ عِْادَ الَّذینَ إِنَّ»جا نتواهد بود. در این« عِادَ اهلل»بعدًا 

عِادی  عبودی  محض و نسلیم محض و نسبیح محض، مالئکه هسصاد، مالئکه مارده 

زنده بودناد عاادی  زمانی که  ،. انبیا  بزرگوار در عادی ادهسصاد  مالئکه مرده نیسص

شدند  مگر انبیا  شهید « بِّالرَّعِادَ »نبودند، زمانی که از دنیا رمصاد « عِادَ رَبِّ»نداشصاد 

شاهید بودناد، یاا  کاه مقصاول مای سابیل اهلل نشادند، ولکان انبه شدند  اکلری  مطلق

بودناد و شاهید در کال مراحال و مرانبای کاه ماا روز والدت اماام « عِادَ اهلل» یشهدا

 .20نوبه آیه ه سین ع(  عرم کردیم بودند. و از جمله سورح

 «رَبِّ َ عِْادَ الَّذینَ إِنَّ»مالئکه اس    مربو  بهاین آیه شریفه  -

یک قسم  مالئکه و یک قسم  دیگران هساصاد، ماحرار نیسا ، بارای ایاکاه  -

« رَبِّ َ عِْادَ ذینَالَّ إِنَّ»نه.  ، خدا در آسمان...نور نیس  که مالئکه در آسمان باشاداین

کسانی  ،همه ،گیرد. نمام کسانی که از مالئکه، انبیا ، اولیا ، معرومینمیدربرهمه را 

ه قلا«  َرَبِّا عِْاادَ»اس . « رَبِّ َ عِْادَ»اس ، آن هم « بّرَّالعِْادَ »ها زندگی که زندگی آن

 هُامْ»، «جاانهمعلای در»عادی ، عادی  محمدیه عص  اس ، بعد ائمه، انبیا ، مالئکه، 

« دَرَجااتٌ هُمْ»هسصاد، در بُعد اوبانی « بّرَّالعِْادَ »کسانی که « هُمْ» 1«.اللَّهِ عِْادَ دَرَجاتٌ

 ها مران  دارند.عادی  محمدیه عص  غیر از عادی  ابراهیمیه اس ، این
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بیلِ مي جاهَدُوا وَ»نوبه: ه سور 20ه آی  وَ»لّاص اسا ، اوصاا  مااماین خُ« اللَّاهِ ساَ

هِمْ وَ بِاأَمْوالِهِمْ اللَّهِ سَبیلِ مي جاهَدُوا بعاد « عِاادَ»ایان « اللَّاهِ عِْاادَ دَرَجَاة  أَعْظَامُ أَْنفُساِ

نبلاور پیادا « عِاادَ»مقصاول مای سابیل اهلل اسا ، بعاد « عِاادَ»حاصل نیس ، با حالا  

، «نَعْقِلُاونَ مَال أَ قىأَبْ وَ خَیْرٌ اللَّهِ عِْادَ ما وَ: »60 آیه ،قرص 28ه دیگر سوره کاد. آیمی

های خیلی خوب بهشا  اسا   بقّاال سار گالبی« اللَّهِ عِْادَ ما»چیس   « اللَّهِ عِْادَ ما»

 اهللرساولنر از گالبای خورد، گالبی او که کوچاکمامن بود گالبی می هم اگرمحل 

معرمصی  آن عادی « اللَّهِ عِْادَ ماوَ »که نیس . گالبی مطل  نیس ، جسم مطل  نیس  

 وَ»اسا .  1«أَْكبَارُ اللَّاهِ مِنَ رِْضوانٌ»که  اس  اس  و عادی  عبودیصی اس ، آن عادیصی

باشااد، « عِْادَ الارَّبّ»باید  ،پس کسانی که در این عالم هسصاد« أَبْقى وَ خَیْرٌ اللَّهِ عِْادَ ما

 .باشاد، نه نقسیم کااد که این سه بُعد اس « مأَنفُسِهِعِادَ نَفسِ »نه 

هَدا ُ وَ»مقصاولین نیسا  « الشُّهَدا ُ وَ»: 19ه آی عحدید ، 57ه دیگر سوره آی باه « الشاُّ

هَدا ُ وَ»هماان معاای عاام،  گیارد، عااادی  میرا هام دربرشاهدا ه هما« رَبِّهِامْ عِْاادَ الشاُّ

معرمصی اس . کسای کاه شااهد رب اسا  و در بااالنرین مراحال معرما  اسا ، پاس 

از  وقا اسا ، هایچ « عِْادَ الرَّبّ»خضو( اس ، او همیشه و عبودی  اس ، پس نسلیم 

ای نیساا ، گیاارد. عااادی  زمااانی و مکااانی نیساا ، عااادی  مالصااقهنمیماصااله رب 

 وَ»عادی  مسامات و مواسات نیس ، عادی  معرمصی اس  و در نصیَه عبودیا  دارد 

هاا اسا ، نورانیا  نارین اجار ناور آنمهم« نُاورُهُمْ وَ أَجْارُهُمْ لَهُامْ رَبِّهِامْ عِْادَ الشُّهَدا ُ

 عالمین دارند.الربمعرم  نسب  به 

 ذِ  عِْاادَ قُاوَّةٍ ذ : »20ه آیاعنکاویر ،  81ه عص  ساور اهللرساولراجع به شاتص  

 دَرَجَاتٌ هُمْ»ها مران  دارد. مکان  دارد. این عادی « اْلعَرْشِ ذِ  عِْادَ»، «مَكینٍ اْلعَرْشِ

برزخ و چاه در ه دنیا چه در نشئه هسصاد چه در نشئ« عِادَ الرَّبِّ»که  کسانی« اللََّهِ عِْادَ

بااالنرین درجاات « دَرَجَااتٌ هُامْ»هاا آن ایاکاههسصاد، بارای « عِادَ الرَّبِّ»آخرت ه نشئ

آن مکاانصی « مَكاینٍ» و« اْلعَرْشِ ذِ  عِْادَ» اس  و« قُوَّةٍ ذ » اهللرسولعادیصی اس  که 

احادی بااالنر از او نادارد، مانااد او هام  ،دارد« اْلعَارْشِ ذِ  ْاادَعِ»عص   اهللرساولکه 

 ندارد.

نه مقط « یَسْصَحْسِرُونَ ال وَ عِبادَنِهِ عَنْ یَسْصَْكبِرُونَ ال عِْادَهُ مَنْ وَ: »19ه انبیا ، آیه سور

ر، اسصحسار هم ندارند، اسصحسا ،بالفعل اسصکبار از عبادت رب ندارند« یَسْصَْكبِرُونَ ال»
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امااا بااه  ،هااا بالفعاال عابااد صاار  و مسصحساار صاار  هسااصادیعااای آن ،حساار اساا ال

ماا بمیاریم گویااد: یر عبادت هم ندارند. گروهی هسصاد کاه میعالمین حسرت غالرب

 ، درعاالمین باودالربکایم، حسرت دارناد. اگار انساان مارد و عاباد دیگر عبادت نمی

 نر  شده اس .ون حَ  بر ، چون قرب اکلر اس ، چجا عبادت اقوی اسآن

اسا . « عِاادَ اهلل»ه گونه اس ، از کسانی اس  که از مراحل عالیصاح  امروز این

اگار اماام زماان مساموم نشاوند و شدند، ایشان هم مسموم شدند اگر مسموم نمی ،بله

مقصول نشادند، اباراهیم مقصاول نشاد، اساحاق مقصاول نشاد، موسای  اهللرسولقًا محق

کرد خواهاد موت هم مقصول نشد و هاوز هم نشری  دارند و بعدًا مقصول نشد، عیسی 

 شوند.مقصول نمیو 

 وَ» .نیسا « قَبلَ قَصلِه» 1«مَوْنِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُاْمِاَنَّ إاِلَّ اْلكِصابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ وَ» :نسا ه سور

هید عَلَیْهِمْ یَكُونُ اْلقِیامَةِ یَوْمَ وَ مَوْنِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُاْمِاَنَّ إاِلَّ اْلكِصابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ شاهید « ًاشاَ

شود، پس صحب  از قصل نیس ، قصل یکی القیامة که کسی کشصه نمیقصیل نیس ، یوم

از نظار معرما ،  ، ولایممکن اس  کسی مقصاول مای سابیل اهلل نباشاد ،از ابعاد اس 

اهلل اسا . ماا ایان یل سب میاهلل باالنر باشد از کسی که مقصول عاد عبودی  و عادی  

هاا آن صددرصادولکان آیاا  ،همه شهید در جاگ اسالمی ایران و کفر عاراق داشاصیم

هاا ، اینسا هشهدا هسصاد  خیر. درصد زیاد نیسا ، درصاد آن مقاداری کاه  صالیقُ

مان در روزناماه ه نه برای ایاکه مالنی ببیاد، مالنای بگویاد، خاانواد ،واقعًا صددرصد

این درصد بسیار کام و  ، خیر،لویزیون نشان دهاد، ذکر خیر باشدباویساد، من را در ن

بیلِ مي قُصِلُوا الَّذینَ نَحْسَبَنَّ ال وَ»ها نایبسیار قوی اس  که رنگ اس ، اما کم  اللَّاهِ ساَ

 رَبِّهِامْ عِْاادَ أَحْیاا ٌ بَاْل»شار خروصای  پااج، « یُرْزَقُاونً رَبِّهِامْ عِْاادَ أَحْیاا ٌ بَْل أَمْوانًا

 «.رْزَقُونًیُ

شاود، شاما زرد میه لرزیاد، چهارشما در نماز می :العابدین ع(  گفصادبه امام زین

نوانیم بفهمایم. نواند بفهمد، ما هم که نمیکاد نمیمی ساالقضیه چیس   کسی که 

هساصم و دانید مان چاه دانید من در برابر چه کسی ایسصادم  می: میندحضرت مرمود

دارد من هیچ هساصم و در مقابال هماه چیاز ایساصادم. خَالا   ایسصادم در برابر چه 

گرما ، نقریر نیس . حضرت وضاو می ،هیچ در مقابل همه چیز بایسصد. قرور اس 

د را مساح لرزید، سار خاوشس  میها را میلرزید، دس شس  میصورت خود را می
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دیگاری  چون وضوی او یاک وضاوی ،لرزیدکرد میرا مسح میلرزید، پاها کرد میمی

شسصن صورت یعاای  ،مهمیم. اشارات وضومهمید، ما نمیاشارات وضو را می آنبود، 

گذرد، این مغز من، ایان چشام مان، ایان زباان مان، ایان این مغز من که آب از آن می

ی قراورًا احسااس کااد کاه بایاد باشاد، اگار کسای حصا« بِّعِاادَ الارَّ»نمام  ،دهان من

 ،اساا  ربعبودیاا  ه نااور کااه شایسااصشااود آننمیشااود، شااود و واقعااًا هاام نمینمی

شاوید، صاورت را میمطلاق نیسا .  ،عبودی  حاصل شود، چون قدرت محدود اس 

ایان کااد، لرزد. سر خود را مساح میمی شویدها را میشود، دس رنگ چهره زرد می

، را ل بااهلل را، غبارهاای دوری از اهللشاره به این اس  که من غبارهای جهمسح سر ا

کام، اگر وجود دارد و اگر نیس ، بعدًا به وجود نیاید. غبارهای امکار غلط را پاک می

را که خداوند  یهایو آن راه باید به سم  اهلل برود، آن مقاصدپاها را، این پاها مقط 

 پسادد.می

لرزید، زبان ایشان اصال  نوری نباود گف  میامام حسن مَصبی ع(  لبیک که می

 را بگوید، امام حسن اس ، عارب اسا ، قاوی در عربیا  اسا ، اماامِ که بصواند لبیک

چرا  معرم  و قدرت ظاهری و بانای عربی قرار دارد،ه در باالنرین قلّ و معروم اس 

نرسم جواب لرزید  مرمود: میخواهید لبیک بگویید میچرا میلرزد  عرم کردند: می

بله و بقیاه ناه. لبیاک یاا  ،خدایابدهد ال لبیک. لبیک حساب دارد، یعای نسب  به نو 

در  ،گو اس ، ملبّی اس  نه ملبّا. لبیک یاا ربخود محمد لبیکنداریم، محمد داریم  

مبار گشاصن خدا گشصن، دور قبر پیغه کل ادیان نوحیدی ربانیه لبیک یا اهلل و دور خان

ک حرام اس ، لبیک عبودی، لبیا گفصن اهللبه عاوان نوا  حرام اس ، لبیک به رسول

هاای در بُعاد عرام  هام ی نساب  باه مطلقمطلاق حصا ناعصی، لبیک مطلق. لبیاک

ره ناداریم. البصاه بلای و نعام و عَا  داریام. شود گف ، یک روای ، یک آیه اشانمی

ر نکاید که این لبیک یا خمیای حار  خاوبی در ازای حق اس ، پس شما نرو لبیک

چون امام  ،ام حسن باید بلرزدگف  و بدن او بیشصر از اماس . خود خمیای لبیک می

 حسن معروم بود و ایشان معروم نبودند. 

ود را کاه نمایاانگر مطاالبی اسا  کاه ما باید الفاظ خود را درس  کایم، الفاظ خ

اراده لفا  کاه مطلبای نیسا ، ماا معااا را  ،ناه گویااد:خواهیم بگوییم. بعضی میمی

عص   اهللرساولها به حضاور هودی. یرا از لف  آن را اراده کایدخوب معاا کایم، می

، مرماود: چطاور و دین نو خوب نیس    نو مشرک هسصاد: این امرمصاد، عرم کردند
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اگر خدا بتواهاد و  1«مُحَمَّدٌ شَا َ وَ اللَّهُ شَا َ لَوْ»گویاد ها میآن اد:مشرک هسصاد  گفص

را  محمد بتواهد، دو خواس  شد؛ خواس  خدا، بعد خواسا  محماد. پیغمبار حار 

ا َ لَاوْ» قبول کردند و به مابر نشاری  بردناد و مرمودناد: شاما نگوییاد: ا َ وَ اللَّاهُ شاَ  شاَ

ا َمَ اللَّاهُ شَا َ لَوْ» بلکه بگویید: ،«مُحَمَّدٌ در دل ایان مسالمان و حاال آنکاه « مُحَمَّادٌ شاَ

حد چه بود  در دل او این نبود که محمد شریک اهلل اس ، لفا  غلاط باود، لفظای مو

ور معاا که صحیح اسا ، لفا  ننمایانگر معاای غلط اس  نباید گفصه شود، همانکه 

در  ،باید صحیح باشد. عمال صاحیح باشاد ،آن معاا اس  و نمایانگر نمایانگرکه هم 

 در او باشد.« عِاَد اهلل»د حال  لف ، در درون و برون بای

 واقعًا اند، بعضی راهالعابدین گفصمطالبی که راجع به ائمه ع(  و راجع به امام زین

های پیشااانی و پااای ایشااان را شااود قبااول کاارد کااه ماالال  سااالی چاااد مرنبااه پیاااهنمی

کاااد پیااه گذارناد، دا  مییااد گرمصااد کاه پیااه میهام ها نراشیدند. حاال بعضایمی

سال سَده کارد و هایچ اواری در پیشاانی او  نودگذارند. آیا آن مرد بزرگواری که می

 آورناد،برند، پاایین میباال می ده نکرده اس   این امرا  و نفریط اس ،نیس ، او سَ

کارد  باید معصدل بود. مگر امیرالماماین پیاه داش   مگر امیرالماماین کم عباادت می

ممکان اسا   ،آورنادکارد  مگار اماام زماان کاه نشاری  میامام حسن کم عبادت می

های اماام زماان از م ندارند. عبادتچادین هزار سال از عمر ایشان بگذرد و مانعی ه

 صُورَةِ مِي»آیاد العابدین در عدد و زمان کمصر نیس ، بیشصر اس . ولکن وقصی میزین

ابٍّ اَة  أَرْبَعِااینَ دُونَ شااَ ه کایااد، باارای خااود پیاااپیاااه ناادارد. شااما پیاااه درساا  می 2«سااَ

 ندارید. تعباده دوز هسصید، پیار کااد... شما پیاهگذارید که مردم نرومی

اَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَمِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِاُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُاَا عَمَّا لَا نُحِبُّهُ وَ لَا نَرْضَاهُ وَ جَاِّبْنُحِبُّهُ وَ نَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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