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 بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان 
 اهانت اعظم طارق به ولی عصر )عج(

 

 

 

 عَلَى وَ  مُحَمَّد   عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ  اْلعالَمینَ  رَب   لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ»

 «.الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

جنّت و نار يوم القیامة است که هر يک هرر يرک مطرر  ه ای دربارمباحث متعدده

کنیم. يکری واب آن را عرض مریفهمیم جمقداری که از کتاب اهلل می تا آن شود ومی

الی غیرر النّهايرة دارنرد  يتاز مباحث اين است که اهل جنّـت و اهل نار آيا هر دو ابد

آيه داريرم و راجرع  هفتاهل جنّت ما  يتم. راجع به ابدیکنکه بحث آن را عرض می

ری ديگه اهل جنّت ادلّ يتآيه داريم. اگر چنانچه ما راجع به ابد دواهل نار  يتبه ابد

 فیها»يا  2«مَجْذُوذ  غَیْرَ عَطاءً»يا  1«اْلإِْكرامِ وَ اْلجَاللِ ذُو رَب كَ وَجْهُ يَبْقى وَ»داشتیم نمی

گفتیم مری ،داشرتیماگرر ايرن ادلره را نمی 3،«تَردَّعُونَ مرا فیها لَكُمْ وَ أَْنفُسُكُمْ تَْشتَهي امَ

ا بره هرر موجرودی کره نسربت ر يتچون ابردآخر دارد.  ت در جنّت نیزاهل جنّ يتابد

 دهد.معنای مناسب با آن موجود را می ،بدهند

به معنرای ايرن  يتاين ابد ،«ال اوّل له و ال آخر»نسبت به خداوند متعال که  يتابد

نسبت به غیر اهلل چون غیرر اهلل  يتابد امااست که اصالً آخر ندارد، چون موت ندارد. 

الزم عرالمین الربه پیدا کنرد ايرن رحمرت خاصرد استمرار ذاتًا آخر دارد و اگر بخواه

 یهقرآنه اهل جنّت الی غیر النّهاية ما ادلّ يتدارد و محتاج به دلیل است. نسبت به ابد

ای که دو آيه اماعالمین هم جنّت آخر ندارد و هم اهل جنّت. اله ربداريم که به افاض

 زم نرداريم کره ال نهايرتجرا دلیرل المرا اين ،اهل نار فی النّرار اسرت يتمربوط به ابد
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 اينکره ی است. عردم الردّلیل کرافی اسرت بررمطلقه را نفی کنیم، بلکه عدم الدّلیل کاف

 ،اهل نار مناسب با وضع مخلوق است. اگر گفتند فالن کس حبس ابردی اسرت يتابد

يعنی چه؟ يعنی مادامی که زنده است. ابد نسبت به موجرودی کره حرادس اسرت، اوّل 

 يعنی مادامی که زنده است. دارد و آخر دارد،

ای که در قرآن شريف راجع به خلرود ابردی گروهری از اهرل النّرار بنابراين دو آيه

، میردبه خودی خود يعنی مادامی که زنده هستند. اگر مردند نار هم می ،تصريح دارد

، بسریار زيرادی کتابرًا، عقرالًه ولکن اضافه بر اين جهت، ما ادلّ«. ال نار و ال اهل نارف»

ايرن بقراء  ،کسانی که استحقاق بقراء در نرار دارنرد که عدالً، سنّتًا بر اين مطلب داريم

چون عصریان محردود بروده اسرت، بنرابراين  ؛لی غیر النّهاية نیست، بلکه نهايت داردإ

جزای عصیان هم محدود است. اين بحرث خلرود اسرت کره مرا بارهرا در نجرف و در 

 اگر زنده مانديم. ،هلل بحث خواهیم کرداشاءباز هم إن ،ايمجا کردهاين

مطلب ديگر که اين هم بسیار مهم است، تمام مطالب مهم است. مطلب ديگر ايرن 

است که آيا در جنّت احتمال اين مطلب وجود دارد يا امکان اين مطلرب وجرود دارد 

که حسدی در کار باشد، عصیانی در کار باشد، ترک واجبی باشد، فعل حرامی باشد؟ 

طور که مکلّفان در عالم تکلیف مکلّف به انجام واجباتی و از اين سؤال آيا همانقبل 

ترک محرّماتی هستند، چون واجبات و محرّماتی در عالم تکلیف و عالم ابتالء و عالم 

يرک عرد اسرت  اکتمال وجود دارد، در جنّت هم وجود دارد؟ چون تکلیف دارای دو بُ

اسرت، ابرتالء و آزمرايس اسرت کره آخررت جرای  عرد اکتمرالعد ابتالء است و يرک بُبُ

تکامل است که هر سه نشئه نشئات تکامل است. بلکه تکامل يروم  اماآزمايس نیست، 

نیا اکمل است و اقوی اسرت. ايرن بحرث اوّل کبری از يوم البرزخ و از يوم الدالقیامة ال

؟ چرون که آيا اصوالً در جنّت واجبراتی وجرود دارد کره اسرم آن را تکلیرف بگرذاريم

غیررر تکلیررف اسررت،  یتتکلیررف يعنرری برره زحمررت افتررادن، تکلیررف ايررن اسررت، مسررئول

 اعمّ از تکلیف است. یتمسئول

آيرد. اگرر فعرل واجبری يرا تررک حرامری تکلیف از کلفت و سرختی و صرعوبت می

دارد، چره دارد، اسرم آن تکلیرف  يتره دارد، جردّامّراصعوبت دارد، مخالفت با نفرس 

مربروط بره معصرومین و مخصوصرًا  ،دارای اين معنا که هسرتاين تکلیف  البتهاست. 

اوّل نیست. اگر به پیغمبر وحی شود نماز نخوان تکلیف اسرت، نمراز ه معصومین درج

ايرن  ،بخوان تکلیف نیست، اگر معاذ اهلل به پیغمبر وحی شود که کار حرام انجام برده

شریطانی »ون تکلیف است، کار حرام کردن تکلیف است، تررک آن تکلیرف نیسرت. چر
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سّوء که در پیغمبر هم وجود دارد در برابر او تسرلیم باله يعنی نفس امّار 1،«أسلم بیدی

 3«.أَسْلَمَ مَنْ أَوَّلَ أَكُونَ أَنْ»يا  2«أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَب  اْلعالَمینَ»است. 

 گويیم، نسبت به مردمان عادی تکلیف است با وجودما نسبت به مردمان عادی می

ای کره برین نفرس و عقرل وجرود دارد، ايرن سرخت اسرت، بالسّوء و مبارزهه نفس امّار

، کره از از جران خرود تکلیف است، دشوار است که انسان واجبات را انجام بدهد کره

، که از هر چه، از وقت خود مصرف کنرد از هستی خود، که از مال خود ، کهر خودفک

عد ابتالء است که در آن اکتمال کند. اين بُتا واجبات را عمل کند و محرّمات را ترک 

 هم وجود دارد.

لی اهلل، فقط قردم فکرر و اتّجاء إعد ديگر بعد اکتمال است. طاعة اهلل، عبادت اهلل، بُ

عقل و فطرت و قلب و حس و خفی و اخفاء و تمام مراحل وجود انسان و غیرر او از 

باشرد. آيرا در جنّرت تکلیفری مکلّفان، منحصرًا در راه خردا باشرد و فری مرضرات اهلل 

وجود دارد؟ حسابی وجود دارد؟ حساب اعمّ از تکلیف اسرت. اگرر انسران بره آسرانی 

واجبات را انجرام بدهرد و بره آسرانی محرّمرات را تررک کنرد، ايرن مکلّرف بره انجرام 

اسرت. چرون  مسرئولیتواجبات و مکلّف بره تررک محرّمرات نیسرت، بلکره فقرط بعرد 

در تررک  مسرئولیتیی او سخت نیست. حاال، آيا در جنّت تکلیف سختی است، اين برا

واجب يا فعل حرام يا تکلیفی در ترک واجب يا فعل حرام از برای اهل جنّرت هسرت 

 يا نیست؟

 ،هاحرمت ها و نبايدها   وجوببايدها عد از تکالیفِيک بُعدی است  تکالیف دو بُ

 یتکرلّ نشرئات ايرن مسرئول اصلی است، اصالً قابل تغیّرر نیسرت. در کرلّ شررايع و در

در جنّرت آزاد شرود مشررک شود انسان وجود دارد و قابل انفصال نیست. توحید، می

شود در جنّت انسان آزاد باشد ظلم کند؟ قدرت هرم کره بیشرتر اسرت، ، میشود؟ ظلم

شود در جنّت معاذ اهلل انسان به فکر زنا، به فکر لواط، وسايل هم زيادتر است. زنا، می

فترد؟ ايرن سرؤال اسرت ديگرر، ايرن رزگری بیمساحقه، به فکر دزدی، بره فکرر هبه فکر 

کنیم. ببینریم مرا جرواب آن را چگونره از کتراب اهلل اسرتفاده مری ،سؤاالت وجود دارد

ای کرره در تمررام شرررايع حرررام برروده، شررراب خرروردنی کرره عقررل را یهمحرّمررات اصررل
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* ال فیها غَوْلٌ وَ ال هُمْ عَْنهرا  ارِبینَلِلشَّ لَذَّة »پوشاند، نه شراب جنّت، آن خمری که می

پوشراند و عقرل را نه، اسم آن خمر است. آن خمری است کره شرهوت را می 1«يُْنزَفُونَ

کنرد و در شود و درخشس بیشتری پیدا میتر میعقل بازتر و روشنه کند، چهرباز می

دارد، خمررر جنّررت آن یتری برمررتر و شايسرتههای وسرریعاهلل و طاعررةاهلل قرردمفرةراه معر

 است.

پوشاند، ه عقل را میفتد يا بتواند خمری کجنّت به فکر بیشود کسی در آيا می اما

پوشراند و کند، انسران مصررف کنرد؟ خمرر کره عقرل را میتًا ديوانه میخمری که موق

گذارد که هر چه خواهد بکند، اين در کلّ شرايع، در کلّ بالسّوء را آزاد میه نفس امّار

 ها، در کلّ تکالیف، در کلّ نشئات، دنیا و برزخ و آخرت نبايد باشد و نیستیتسئولم

احتررام  یهطاعة اهلل است، واجبات اصرل یهکنیم. واجبات اصلکه عرض میبعللٍ شتّی 

اسرت کره در  یه. آنچه واجبرات اصرلمؤمنین و غیرهتوافق با  یهبه مؤمن، واجبات اصل

است و هست و خواهد بود، در دار تکلیف بوده است کلّ شرايع و در کلّ نشئات بوده 

هرا اابرت هسرتند. حراال و در برزخ وجود دارد و يوم القیامة الکبری خواهرد برود، اين

  کنیم.بحث می ؟دار تکلیف نیست اينکهجا خواهد بود با ها آنچطور اين

 ... مْنا كُرلَّ ذ  ظُفُررٍوَ عَلَى الَّذينَ هادُوا حَرَّ»، یه، محرّمات ابتالئیهمحرّمات وقت اما
حُومَهُما عَلَریْهِمْ حَرَّمْنرا»ببینید ايرن تحرريم اسرت   2«.ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَْغیِهِمْ  مرا إاِلَّ شرُ

بخس از س و اجرزای لرذّتبخچیزهرای لرذّت الری آخرر،« اْلحَوايا أَوِ ظُهُورُهُما حَمَلَْت

نیست. يرا  ، در جنّت که بغی«هُمْ بِبَْغیِهِمْذلِكَ جَزَيْنا»ها حرام کرديم انعام را بر يهودی

ها و محرّمات از اين سره عنوان جزا است يا عنوان ابتالء است يا عنوان تکامل. واجب

عد، از اين مثلّث خارج نیست  يا عنوان جزا است، کاری کرده است بايد عذاب ببیند، بُ

ا عنروان ابرتالء اسرت، در جنّت عصیانی نیست که انسان تخلّفی کند و عذاب بکشد. ي

جا است. يا به عنوان تبلور و تکامرل جنّت و عالم قیامت جای ابتالء نیست، ابتالء اين

است، اين عنوان در هر سه نشرئه وجرود دارد، مخصوصرًا در يروم القیامرة الکبرری از 

بخس است، آن بخشی که اصالت دارد و  دوبرای اهل جنّت. پس واجبات و محرّمات 

عبوديت در برابر معبود است و نسبت ه است، ببینید آن بخشی که الزم عبوديته الزم

إلری اهلل برودن و  به معبود از برای عابد الزمه است، ذاتًا به حساب عبد برودن و فقیرر
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خواهیرد مام اهلل بودن، ذاتًا برر انسران مسرجّل اسرت، اسرم آن را هرر چره میتصمیم أ

خواهیرد بگذاريرد کره بعرد هرر چره می بگذاريرد، یتبگذاريد، تکلیف بگذاريد، مسئول

 .کنیم، اين در جنّت وجود داردبحث می

خرردا در جنّررت برررای معصررومین برراالتر از  يررتمعرفررت اهلل و عبود ههای عالیررقرردم

جا با کمرال سررعت در مقرام ديگران است. برای محمّد و محمّديون از همه باالتر، آن

را مرا کراری  طرور اسرت، شرکلنشرکل نمراز اي گرويیمنمی طاعت و عبوديت هسرتند.

لری اهلل. و همچنرین محرّمررات جرراء إاهلل و اتّ ةاهلل و عبودير نرداريم، اصرل عمررق طاعرة

شود در جنّت حرالل باشرد، که از جمله اشراک باهلل است، اشراک باهلل که نمی یهاصل

وبه و با شفاعت با ت 1،«وَ يُْخرِجْ أَْضغانَكُمْ»اند، ها اگر احیانًا مقداری پاک هم نبودهاين

گذارند پراکِ پراک کنند، وقتی قدم در جنّت میو با عذاب و با چه و با چه تطهیر می

هستند، انحرافات همه به آن اوضاعی که مقرّر شده است از بین رفته است. آدم نجس 

خواهرد دزدی خواهد باز دروغ بگويد، براز هرم میبرند، آدمی که میرا در جنّت نمی

 ايت کند، اگر بشود، اين نیست.کند، باز هم جن

نیز چنین است، آنچه اصالً حرام است. آيا طبع انسان  یهعد محرّمات اصلپس در بُ

طرور کره خداونرد ، طبع انسران از نظرر بشرری آننه از نظر بشری، فقط بشری، ايمانی

برا سرازد کره تکوين کرده است و بر مبنای اين تکوين تشريح کرده است، طبع مررد می

سازد. آيا خداوند اين طبع تکروينی معصروم نه، طبع مرد نمیکسی ديگر باشد؟ زن او 

شرود ها در جنّت عروض میرود. آيا فطرت انسانکند؟ باالتر میرا در جنّت عوض می

های کنرد؟ عاطفرهشود يا تبلور پیدا میها عوض میکند؟ عقول انسانيا تبلور پیدا می

کنرد؟ شرود يرا تبلرور پیردا میعروض می ا هُم انسانها بمانسانه ها، احکام ذاتیانسان

نگاه بد به ناموس انسان کردن يا باالتر و باالتر و باالتر که در دنیا تکوينًا و تشريعًا در 

کلّ شرايع ممنوع است، آيا امکان دارد که در جنّت چنین چیرزی باشرد؟ بلره، احکرام 

طرور چررا اين« أوجبنا»طور کردی و چرا اين« حرّمنا»جا... ، احکام عقوبتی آنیهابتالئ

، احکرامی کره بره عنروان کردی، احکامی که به عنوان عقوبرت اسرت در جنّرت نیسرت

 آزمايس است، در جنّت نیست. ابتالء است و

دهرد عد وجوب تعالی میاهلل در بُ ةاهلل و معرف يةاحکامی که انسان را در راه عبود

کند کند، دور میر میمه که انسان را دومحرّیه دهد و احکام اصلو انسان را ترقی می
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یه کنررد انسرران را از فطرررت اصررلپسررندد و راضرری اسررت، دور میخداونررد میاز آنچره 

هرا در جنّرت اابرت و که کسی با زن او نه، کسی با چنان نه، کسی چنان، اين یهانسان

نرًا قبرول ايم و احیاانرد و مرا شرنیدهبه ما گفته اينکه. پس تقسیمبرقرار است، اين يک 

شرود اين را بايد معنا کرد. يعنی می جا هیچ تکلیفی نیست يعنی چه؟ر آنکرديم که د

در جنّرت بررود؟ کره دعروا هرم  ديگرریه حورير بره سرراغ کسی به سرراغ زن ديگرری،

شود. فطرت همان فطرتی است که شود، ناراحتی هم میقات تلخی هم میشود، اومی

دوم و برر ه خداوند معصوم خلق فرموده است و بعد بر مبنای تعقّل صرحیح در مرحلر

احرل و سراز اسرت در آن مرمبنای شريعت صحیحه در محور سروم، ايرن مثلّرث انسان

 اين يک. خواهد.درجاتی که خداوند می

؟ تررک واجرب بررای چره؟ فعرل ه کنردجنّت ترک واجب اصرلیچرا انسان در   مدو

نسبت به خرود  جا وجود دارد، زمینه نیست. اوّل مرحلهحرام برای چه؟ اين چراها آن

جرا وجرود نردارد. دزدی بررای چره؟ حاجرت ای در آندوم زمینرهه انسان است. مرحل

ن بررای چره؟ شرود. توجّره بره زن ديگرراجا حاضرر میاست، هر چه بخواهد آنًا در آن

تَهي ما»خواهید، زيباتر است، خوب برای شما زيباتر، هر چه می كُمْ تَشرْ  لَكُرمْ وَ أَْنفُسرُ

، هر چه شما بخواهیرد، اوّالً شرما از نظر امور مالی، خانه، زن و غیره 1«.تَدَّعُونَ ما فیها

ال جرا فعّرال نیسرت، عقرل فعّرجا طاهر هستید، پاک هسرتید، نفرس امّراره در آندر آن

طرور نیسرت کره در است، معرفت فعّال است، قدم در راه خدا گذاشتن فعّال اسرت. اين

ها جررم اسرت، کره عررض ی در میران مسرلمانر دنیا قدم در راه خردا گذاشرتن حتردا

 ها.در میان مسلمان حتیکنیم، می

ديروز گريه کرديم، امروز هم بايد گريه کنیم، فردا هم همچنین، سه روز برای ولیّ 

کنم. بدترين فحشری کره يزيرد بره امرام حسرین ، بعدًا عرض میگیريمر )ص( عزا میام

کنم. با چند نکته بعد عررض مری را اما، امااعظم طارق به امام زمان داده است.  ،نداد

طور است، در جنّت اوّالً، اانیًا، االثًا، رابعرًا، خامسرًا در جهرات گونراگون در جنّت اين

کلّ شرايع و  همیشگی دریه ی نیست و فعل محرّمات اصلهمیشگیه ترک واجبات اصل

چرا عبادت اهلل را ترک کند  ،ندارد زمینهکه ها هرگز نیست. دوم اينها و تکوينفطرت

ها به عقرل مبردّل شرده اسرت؟ یتبه علم شده است، نفسان ها مبدّلجا که جهلدر آن

انسان از بین رفته است، تمام آنچه را که موجب خطا است از درون انسان و از برون 
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جا راه ندارد، چه انسران باشرد، جا اسلمه است، شیطان خارج در آننفس امّاره در آن

چه غیر انسان باشد. جرياناتی که فريبنده باشد و انسان را فريرب بدهرد و بره غیرر راه 

جا نیست. جو، جوّ نرور اسرت، جروّ معرفرت اسرت، جروّ حقیقرت اسرت، آن ،خدا بکشد

دنیرا بروده  عرالم استمرار برزخ که بررزخ هرم در اسرتمراردر خیرات است،  دره مسابق

 است.

د. اگرر خداونرد در شواصالً زمینه ندارد، عبادت خدا ترک نمی ترک شودواجبات 

زنم که روشن باشرد وگرنره مرا کره بیین )ص( را امر کند؛ او را مثال میالنجنّت خاتم

لحظه به خدا توجّه نکند خود اين نار اسرت، بیین يک الن، امر کند که خاتمفهمیمنمی

به يکی  -بر فرض محال، معاذ اهلل-ت، اين تکلیف است. اگر وحی شود اين عذاب اس

شرود. در از اهل جنّت که برو با حوری فالنی زنرا کرن، ايرن عرذاب اسرت، اصرالً نمی

ارد، اصرالً وجرود نرد یهو فعل محرّمات اصرل یهجا زمینه از برای ترک واجبات اصلآن

 .یداخلی، شیطان خارجی، انسان خارجه نفس امّار

، نیاز يا نیاز مرادّی اسرت يرا نیراز معنروی اسرت، نیازهرای مرادّی انسران از آن نیاز

گذارد تا الی غیرر النّهايرة هرر طرور بخواهرد خداونرد بره هنگامی که قدم در جنّت می

رسرد خداونرد عقرل او نمیهرم کره  کسی 1«مَزيدٌ لَدَيْنا وَ»نمايد، ايجاد می یطرفة عین

براغ  خواهرد،می میروه خواهرد،خواهرد، غرذا میخواهرد، قصرر میمی بیشتر... حوريره

خواهررد، نهررر آب خواهررد، نهررر لَرربَن می، نهررر عسررل میخواهرردخواهررد، نهررر میمی

تحصریلی نیسرت کره بررود بردزد، چره  ،خواهردخواهد، هر چه انسان در جنّت میمی

 ندارد، نظر به زن ديگری کند؟ نه. چیزی بدزد؟ اصالً زمینه

 ]سؤال[  -

بن مريم )ع( سؤال کنیم. مثالً از عیسی هايی است که میاين هم از جمله بحث -

کردند  آقا حسد در جنّت نیست؟ فرمود  نه. گفتند  چطور؟ مثال زد. اين مثال خیلری 

يرک  ،نره ساله که يک زيرجامه و يرک کرت، کرت کره دوه عالی است. فرمود  يک بچّ

متری کره زيرر  دوبرد به آدم خود به پا کرده، آيا اين حسد میه کوچک اندازه زيرجام

برزر   اودانرد کوچرک اسرت و میمتری پای او است؟ نه، چون که خرود  دو ه جام

بررد. حسردها، حسرد می ،دانردها است، چرون انسران نمیها برای جهالتاست. حسد

داخل، نفرس ه ها، برای نفس امّارها، فعل حراماجبها، ترک وها، تخلّفها، جرمغیبت
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ها وجرود نردارد، ايرن بهشرت اينه همه ها، زمینیتها، محروميتخارج، محدوده امّار

 خدا است.

اآلن در آن هسرتیم.  ،جهنّم خدا، ما يک جرايی را داريرم کره از جهرنّم بردتر اسرت

است يا عدل؟ عدل مسرلّط  جا بر جهنّمیان مسلّطجهنّم خدا، آيا در جهنّم ظلم در آن

 اينکرهکنرد. بررای زياد نمی ،است. مقتضای عدل است، اگر خداوند از عذابی کم نکند

جزاء مطابق عمل بدی است که انسان کرده است. اگر توبه نشد، چره نشرد، چره نشرد، 

 امراکند. پس جهنّم محلّ عدل الهی اسرت. اگر خداوند عذاب را کم نکند، زيادتر نمی

ها و در آمريکاها و در هر جرای ديگرر، ها و در لبنانها در پاريسو شما اهزندگی من

اين بدتر از جهنّم نیسرت؟ در يرک جروّی  ،راه خدا قدم بگذاريم در اگر قدغن باشد ما

کرلّ امامران و پیرامبران اسرت ه اصلی عالم امکان که نماينرده زندگی کنیم که به نقط

نکنریم؟ گريره  فررقاحرت نباشریم؟ در درون انرد، نارانرد، فحرس هررزه دادهفحس داده

 نکنیم؟ ناله نکنیم؟ ما را بزنند و فحس بدهند و بکشند، داد نزنیم؟ قدغن است؟

چره اهرانتی. کنم، ( اعالم عزا مریعجمن اين چند روز را برای اهانت به ولیّ امر )

هرای اعظرم طرارق گفتنرد کره اگرر حرفدر اعالم پخس شده، بعضی برادران می البته

بهتر نبود؟ گفتم  نه. ما بايد بدانیم که نسبت به ولریّ برزر  پروردگرار  ،شدخس نمیپ

کنند تا بفهمیم کره چره بايرد بکنریم. اگرر مرا گذرد، بدانیم، بفهمیم که چه میچه می

 ابرن الحسرن شرما زنرده انرد، يراندانیم که بدترين فحس ناموسی را بره ولریّ امرر داده

بشنويم و جواب ندهیم؟ يزيد با امام  ،ما زنده هستیم دهند وس میبه شما فحهستید، 

ه کلّ معصرومان اسرت، نماينرده کسی که نمايند اماحسین چنین نکرد، بدن را کشت، 

کلّ نیکان است، آن طرف دنیا به او فحس بدهند، هررزه بگوينرد، مسرخره کننرد و مرا 

کنم که شیطان تواند جلوی زبان ما را بگیرد؟ من خیال میهیچ نگويیم؟ چه کسی می

ها! ای ها! ای بردتر از يزيردای بدتر از شیطانهم مايل نباشد جلوی زبان ما را بگیرد. 

های معمّم و مريّس! شما جلوی ! ای ديوانههابن انس ها! ای بدتر از سنانبدتر از شمر

گیريرد؟ اعالمیره قردغن اسرت؟ می ،ای که فتوای قتل و اعردام او را داده اسرتاعالمیه

 جرا آمدنرد کره از نظرر سیاسری ايرران ايرن اعالمیرهوز چند نفر به منزل ما از فالندير

 قدغن است. شما معنا کنید. آيا گريه کردن هم قدغن است؟ قدغن است؟

شرويد، حیروان میجهت بزنند ناراحرت شما بزنند، بیه اگر يک حیوانی را در خان

شرويد، زن شرما را بزننرد، حت میشويد، اگر فرزند شما را بزنند ناراناراحت می ،است

ای از اصرحاب ای عردّه( سؤال کردنرد، در يرک جلسرهعسیلی بزنند. از امیرالمؤمنین )
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يکی يکی بنا شد بگوينرد چره وقرت اسرت برر مررد و غیرتمنرد خیلری  ،حضور داشتند

اصررار بره  يکری مقرامی گفرت. گذرد. يکی يکی گفتنرد، يکری مرالی گفرت،سخت می

گفت، اصرار. فرمود  آن لحظه بر مرد، مرد غیرتمنرد ا بگويید، نمیالمؤمنین که شمامیر

ناموس او را سیلی بزنند و در به  ،گذرد که با کمال قدرتی که داردو شجاع سخت می

ايرن وظیفره  د، برای خدا هیچ نگويد، قیام نکند.او را سقط کننه پهلوی او بزنند و بچّ

، نراموس وجره  عرام را ايرن يتبشرر است. ناموس اسرالم، نراموس کرلّ اديران، نراموس

طرور ها، به عنوان مجلرس ملّری پاکسرتان اينها، اين حیوانها، اين المذهبناموسبی

فحس دادند که من ديروز آن را برای شما نخواندم. خود شرما در ادامره بخوانیرد. مرا 

 ناله نکنیم؟ گريه نکنیم؟

وانم. اگرر آن هرم قردغن خرهايی از دعای ندبه را میبخس اما ،امروز جمعه نیست

مبرارک، برداريرد، قررآن را ه ها برداريد، دادگاه وير پس دعای ندبه را از مفاتیح ،است

خط بکشید. اصالً نبايد در راه خدا گريه کرد، نبايد در راه خدا متأاّر شد، نبايد اشرک 

ا با هم اين جمالتی که خود ولیّ امر بره مر اما ،ريخت. گريه کنید، امروز جمعه نیست

اند، چون دعای ندبه برای ايشان است، اين جمالتی کره ولریّ امرر بره مرا يراد ياد داده

روز برره عنرروان  سررهزنیم. مررا هررر سررال خرروانیم و ايشرران را صرردا مرریمررا می ،انرردداده

ای کره که در حمله عاشورای ولیّ امر عزا خواهیم داشت، ديروز و امروز و فردا، چنان

 اکسرتان و بعضری جاهرای ديگرر شرنیدم آن روز را عرزابه مسجد امام رضا شرد، در پ

 هشرتاديرا  هفتراداوّل ه اوّل و دوم که حمله که حملخورند. چنانگیرند و قهوه میمی

ای از الوات قم و جاهای ديگرر هددوم عه داشتند و حمل يتپاکستانی بودند که مأمور

عرزاداری بررای قررآن و شرود. ها شنیديم که عزاداری میبودند، ما برای هر کدام از آن

 عزاداری برای عترت.

خرروانیم و گريرره جمالترری کرره ولرریّ امررر فرمودنررد، همررین جمررالت را می مررا خررودِ

جا کنیم. اگر پخس نوار آن از نظرر سیاسرت اشرکال نردارد، نوارهرای آن هرم همرهمی

 پخس خواهد شد.

د، خواننرای در پاکستان ايرن خوانرده شرود و همران کسرانی کره میدر يک جلسه

کنند، بره هرر طرر  کره شرده اسرت ايرن ملعرون را اعردام کننرد کنند، ناله میفرياد می

 اهلل.شاءإن

  گیريمما سه عزا می

 ؛هايی که به ولیّ امر شده استعزای اهانت -1
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 ؛عزای سکوت حوزه -2

  .ای که حامل فتوای بر اعدام اين شخص استعزای ممانعت از پخس اعالمیه -3

م. جوّ مبارک اسالمی ما را و جمهوری مبارک اسالمی ما را لجن گیريسه عزا می

ها! به نام خردا ضردّ خردا، بره نرام ديرن ضردّ ديرن، بره نرام شررف اند اين المذهبزده

 امراتوانم بعضی از مطالب را عرض کنم، ناموسی! من نمیشرفی، به نام ناموس بیبی

 .تو صد حديث مفصّل بخوان از اين مجمل

خان و رضراه ای خمینی، امرام )رض( قیرام فرمودنرد قیرام علیره تولراگر مرحوم آق

شرعورتر، تر، بیتر داريرم، المرذهبخان و هر چه نانجیب است، حراال مرا نانجیربرضا

خان و صدّام و کسرانی هسرتند کره خان و پسر رضاتر از رضاتر، ديوانهتر، ناداناحمق

المیره بره در و ديروار نزنیرد، گیرند اشک برای مصیبت امرام زمران نريزيرد، اعجلو می

کننرد و ها مراجعره میممنوع است. آنچه گفتند و گذشت قابل ذکر نیست، اين ديوانره

گردنرد کره اعالمیره پیردا مرا را میه طبقه خانر سهها اين ديوانهگردند؟ ما را میه خان

مگرر  !؟هاديوانره ،ايمکنند؟ مگر ما هروئین پنهان کردهکنند؟ اهل خانه را مضطرب می

 جا توپ و تانک داشتیم؟ مگر ما ضدّ هوايی داشتیم؟ما در اين

عَظِریمِ وَ وَفققنَرا لِمَرا آنِ اْلقُررْإِيمَانِ وَ مَعَرارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنقبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

اهلل ما گريه خواهیم کرد. شاءردا هم به عنوان سومین روز بعد از بحث اخالقی إنف

ندازنرد، مرا فرردا هرم گريره هرا لگرد نیاگرر گاو ها نگیرنرد،3اگر جلوی اشک ما را با ژ

 خواهیم کرد، چون گريه ممنوع نیست.

 وفات امام باقر )ع( است. -

خواسرتم ( اسرت، میعام براقر )هم وفرات امر ،بله، معلوم است، چند جهت دارد -

( قر )ع( است، هم اعدام ولیّ امر )عجعرض کنم شما سبقت فرموديد. هم وفات امام با

شما و همگان توفیق دهرد. ه خدا به هم ،به ياری خداوند متعال ها.درايیهرزهبا اين 

ولکرن خداونرد عنايرت فرمرود کره توانسرتم برا هرم  ،نزديک بود قلب من از کار بیفترد

 اهلل خواهد بود.شاءاری گريه کنیم. بحث بعدی هم إنمقد

 «.اللَّهِ رَحْمَةُ وَ عَلَیْكُمْ السَّلَامُ وَ»


