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امتيازشيعه

Hغالب بشويم/ ه متوج بايد كه است اين دليل هم, اين و است شيعه امتياز دربارة
خلفاست/ به نسبت كردن اعتراض سني از شيعه امتياز اينكه به ميكنند ر تصو عوام
الم, عليهالسَّ علي, با مخالفت از غير ظاهري خالف هيچوقت خلفا¾ درصورتيكه
آن از گذشته و شدند مسلمان ما محلهاي اينجور آنها بهدست اينكه ل او نكردند/
مسلمان جمعيت ميليون پنجاه و چهارصد حدود از بياييم ما حال, كردهاند/ خدماتي

داشتهاند/ اظهار را فوق مطالب ايشان كه است 1343 سال اسفند به مربوط ارقام اين /1

جÇمعيت ميليون چهارصد يعني, بقيه باشد1, شيعه يكش ده به قريب شايد كه را
از باالتر بلكه كنيم?! جدا خودمان از باشند تسنن اهل كه را خودمان ديني برادران
سÇال سيصد و هزار در اينكه براي چه? براي كنيم?! خودمان دشمن جدا كردن,
از غير كنيم هرچه امروز كه آمده كار روي كسي اشتباه غير به يا اشتباه به پيش
و شيعه بين جنگ از بعد ديديم ندارد/ ديگري نتيجة مسلمانها ما خود بين  كشتار

شد/ كشتارهايي چه فلسطين, تا گرفته هندوستان از جا, همه در سني
(آنها آمده آنها علماي از يكي كه ميداشتيم را صحبت همين پيش, شب چند
كه است اين كردهايم, منع را كردن لعن و سب ما ميدانند چون ميآيند, بيدخت به
اطÇمينان ما به آنها , مال غير و مال از ميآيند; اينجا و دارند هم ميل سنت اهل
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در بÇبينم نگÇفت) را حÇرف اين ما پيش (البته آمدهام من كه بود گفته و دارند)
در شÇما مÇيكنند/ بدگويي پيغمبر اصحاب به نسبت كجا در دهات, در اينجاها,
شما از آنجا در ما كنيد, توهين و سب پيغمبر صحابه به نسبت منبر باالي اينجا,
مÇن كÇه بود گفته و خواف) (طرف بود سرحدات مال او ميكÔشيم/ بتوانيم هرچه
خيال به اينجا در شما كشتهام/ آنجا در را شيعه از نفر ده خودم بهدست خودم
ميكشيم, را شما آنجا در ما ميكنيد, سب ميكنيد, لعن ميكنيد, بدگويي خودتان
اشتباه و نيست سب و لعن اين است/ اين نتيجهاش حاال ميكشيم, را شما برادران
غير از شيعه امتياز و است مذهب ¾جز سب و لعن ميكنيم خيال كه اينجاست در هم

است/ اين به شيعه
در حاال است/ عقيده دو اين, بلكه و دارد وجود فرقي بله نيست/ اينطور نه,
كه مسلمانها ما از بزرگي دستة يك نداريم/ كار هم ملل باقي به ما بگيريم, مسلمانها
و علما¾ و عقال¾ دستة جلوترند, اقليت دسته هميشه (چون نيستند هم بزرگتر البته
كÇه زمÇاني هر در ميگويند: اقليتاند/) در هميشه ند برحق كه آنهايي دانشمندان,
آن بÇه كÇه داد دستوراتÇي و فرستاد احكامي فرستاد, پيغمبري خواست, خداوند
و مسلمان ميشود اين كند عمل دستورات آن به هركس و كنند رفتار دستورات
چÇيز بÇه احÇتياج نÇيست/ الزم بÇعدي ديگر و نه نكند, عمل هركه و بهشت اهل
آنÇها, براي را رياستي البته پيغمبر آن, از بعد نيست; ديگري شخص يا ديگري
فرق ديگري يا كند معين خودش چه حال ميكند/ معين احكام, آن اجراي براي
يك كه است موضوعي اين شود/ اجرا احكام آن كه است اين براي فقط نميكند,
آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, ميگويند: آنها ميگويند/ باشند, سنت اهل كه ما از ه عد
و رساند مردم به خداست پيغام و خداست حكم كه قرآن رساند, را خدا احكام آمد,
كرد هم معين يا و نكرد معين خودش جانشيني براي را كسي رفت, دنيا از كه بعد
ما ميان در گفتند و شدند جمع هم دور او از بعد خودشان اصحاب, نميكند; فرق
مÇورد بÇوده, پÇيامبر همراه هميشه است, پيغمبر پدرزن است, پيرمردتر ابوبكر
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بÇوده, حÇضرت خÇدمت در او هÇجرت, شب در فÇرار, شب آن در بوده, احترام
حضرت كه بعد و داد را مهرش خودش شدند, خواستگار حضرت كه را دخترش
چيزها; قبيل اين از و خريد شتر حضرت, خدمت داد پس او دومرتبه باز دادند

است/ شده نازل ابوبكر دربارة ميگويند: كه هست هم آياتي
خيلي است/ اختالف هم اينجا در كه كرد معين را عمر رفت دنيا از كه ابوبكر
بههوش گاهي باز ميشد, بيهوش مرگش موقع در ابوبكر مينويسند: سنت اهل از
بن علي منجمله اصحاب همه ميگويند: بود, بيهوش كه وقتي باالخره ميآمد/
قبليها اختالف مثل اختالفي ما كه است اين بهتر گفتند و بودند نشسته ابيطالب,
خليفه را يكي كه است اين بهتر نباشد/ بشود, گفتگو ما بين كه اختالفي نكنيم, پيدا
ن معي خليفه كه كرد تصديق هم خودش و كردند خواهش ابوبكر از و كنيد/ معين
اسم است بنا كه آنجايي به چون شدند, كه نوشتن مشغول بنويسيد: گفت او  كند/
بنويسيد زود گفتند: و شدند پا و بيدست اينجا در شد/ بيهوش باز رسيد, باشد,

مبادا///?!  كه
نويسنده كه ميگويند آنها دارد/ اختالف سني و شيعه روايات اينجا در حاال
باشد, بايد اسم كه رسيد آنجايي به وقتي بوده) چه اسمش كه نيست يادم حاال ( كه
چه بنويسيم, را كي بودند حاضر كه صحابه باقي از باقيها, از بنويسيم? چه  گفت:
باشد, كي كه گفت يكي باشد/ عمر است چطور كه گفت و برگشت يكي بنويسيم?
كه داشت اظهار ابيطالب بن علي كه ميگويد نوشتهاند, بعضيها كه آنطور باالخره,
بÇنويسيد, را عÇمر نÇيست, كار اين براي بهتري امروز عمر از داريد, معطلي چه
گفتگويي اينجا حال هر در نوشتند, را عمر اسم خوب, خطاب! بن عمر بنويسيد:
خالفت سال يازده ده, او شد/ خليفه و معين ترتيب اين بهموجب عمر ولي هست
هزار كه است مشهور كرد/ كار مردم براي و كرد رفتار عدالت به هم Hواقع و  كرد

شوري× ترتيب Öعمر گرويدند/ اسالم به كفر از و شدند مسلمان اينها كرد, فتح را شهر
پيغمبر, اصحاب از نفر شش مجلس اين در كه داد قرار شورايي مجلس داد, قرار را
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نفر شش هر ا گر بنشينند/ بود, راضي آنها از فرمود رحلت پيغمبر وقتي كه اصحابي
ا گر كنيد/ تمكين همه و دهيد رأي او به همه و بهتر چه كه دادند رأي نفر يك بر
را نفري چهار طرف آن طرف, يك به نفر چهار و بودند طرف يك به نفر دو
و طرف يك نفر, سه ا گر و بكشيدشان نكردند, تمكين ديگر نفر دو ا گر بگيريد/
سه آن و بگيريد را او طرف رفت, طرف هر به حمن عبدالر ديگر, طرف نفر, سه
علماي از يكي عبده, اينجا در حاال بكشيد/ را آنها نكردند تمكين ا گر ديگر نفر
Çالم, والس لو¸ الص عليه طالب, ابي بن علي نهجالبالغه كتاب حاشية در سنت, اهل
بهقرض و داشت پول عثمان هميشه ميدانستند كه ميگويد مينويسد; چيزهايي
خÇوش را او دل اينكه براي بود, مقروض او به هميشه هم حمن عبدالر و ميداد
اين به رأيش او يعني, داد; عثمان به رأي باالخره كند, خوش را عثمان دل  كند,
بÇيعت تو با من گفت: و گرفت را علي دست علي, دست به داد دست بود/ جور
كÇه (شÇيخين شيخين رويه و پيغمبر سنت و خدا كتاب به اينكه بهشرط ميكنم,
عÇلي, كÇني/ رفÇتار است) ابÇوبكر و عÇمر يÇعني, پÇيرمرد دو مÇقصود ميگويند;
كه آنچه به و پيغمبر سنت خدا, كتاب به كه ميكنم قبول من فرمود: الم, عليهالس
قÇبول را شÇيخين حÇضرت نبرد/ را شيخين اسم ولي كنم/ عمل بود, پيغمبر رفتار
گرفت را او دست و عثمان بهدست داد دست و برگشت رأيش كه است اين نكرد/

كرد/ قبول هم عثمان و گفت ل او كه شرايطي همان با كرد بيعت و
به منحصر نيست, ديگري گفتند: و علي خدمت ريختند عثمان از پس بعدها
كه فشار به جور چه به ترتيب, چه به كردند/ بيعت علي با و است ابيطالب عليبن
انگشت كه بهاندازهاي آمدند, زور به نميكردند, قبول حضرت بود/ زور به درواقع
خورد/ صدمه بههرحال گرديد, مجروح يا شكست حاال خورد/ صدمه مباركش پاي
خÇليفة و كردند عمل خدا احكام به هم نفر چهار اين و بودند نفر چهار اين
اجÇرا هÇم را پÇيغمبر احكÇام و نشستند پيغمبر جاي كه ميشوند محسوب پيغمبر
و قرآن احكام به خودشان هم اينها كه كردند, تقسيم ويه بالس كردند, عدالت  كردند/
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خليفه چهار كه خليفه, شدند اينها كردند/ وادار را ديگران هم و كردند رفتار اسالم
ندادند قرار خلفا ¾جز ديگر را معاويه كه كرد را خدا شكر بايد خيلي و نيست بيشتر

نيست/ خليفه معاويه و
است/ گÇفتن, خود زبان به س, فن ر اث اين, عالوهبر كه ميگويند ديگر دسته
نخور, را غذا فالن Âمث كه ميدهد دستور دكتري و است مريض نفر يك چنانكه
هم Âقب او نخور/ را آن دارد, ضرر ديگر چيز فالن يا دارد, ضرر برايت ماست
طÇبيب گÇفتة ايÇن كÇند/ ترك نميتوانست ولي دارد ضرر كه ميدانست خودش
حاال كند/ ترك طبيب به گفته كند, ترك HكمÔح ميتواند آنوقت كه ميشود  كمك
اين به رسد چه تا است مÆثر مافوق, آن دستور و س نف ر اث امور, از امري هر در
دارد/ خالقيت او, نفس اثر دارد, خالقيت و تأثير مادون در اينجا در كه موضوع
مÇنع آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, كه هست چيزها خيلي ميبينيم كه همانطوري
رسيده منعش به اشاره كردهاند, منع و دارد كراهت قصابي كاسبي Âمث است,  كرده
دارد; كراهت بله, ندارند/) خوش خوب ولي نكنيد بفرمايند قطعي بهطور اينكه (نه
قصابي قصابي, كه نشنيدهايم ما پيداست/ هم بيبركتياش اثر ميبينيم كه است اين
قÇرار هي وجÇت مورد يا شود دارا و است) غيرقصاب آن فروش, گوشت (نه  كند

است/ مÆثر او س فن هكذا, و بگيرد,
بÇن عÇلي كه نوشتهاند هم سنت اهل را خبر اين است/ نمونه براي اين حاال,

/12 آية حاقه, سورة /1

گوشهاي را قرآن ميكند نگهداري :1 Õ¹َّي اع و× Õن ÔذÔا ا × Òz عت و آية وقتي كه فرمود ابيطالب
Õن ÔذÔا كند دعا كه كردم خواهش من كه ميفرمايد شد, نازل نگاهدار گوشهاي شنوا,
ايÇنكه يا خوب/ خيلي كه فرمود و دهد قرار من در را نگاهدار گوش اين ي¹َّ, اع و×
آن از و باشي تو Õ¹َّي اع و× اÔذÔن كه خواستم خدا از من كه فرمود رسول حضرت خود
شنيدم, چه هر و ديدم هرچه شدم, عوض من كرد را فرمايش اين پيغمبر كه روز
اثري اين چيست? از اثر اين خوب شد/ شنوا گوشم نكردهام, فراموش را چيز هيچ
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و ميشود پيدا آنجا در ميشود, پيدا خارج در كه او فرمايش از او, وجود از است
عمل آن از اثرها همة كه ميگويند كه نيست مثال تا سه و تا دو يكي اين هكذا;
و است مÆثر ميكند, امر كه كسي آن ه توج او, همت ما بهقول او, س فن نيست/
او گفتة كه باشد گرفته را پيغمبر جاي كسي پيغمبر از بعد بايد پس است/ او اصل
ديگري كس هم را او و باشد/ ر ثÆم باشد, داشته اثر نفوس در و باشد پيغمبر  گفتة
كه است اين بر اعتقاد آنكه از گذشته كند/ معين بايد او خود كند, معين نميتواند
از باالتر يكي البد مÆمن دو اين از باشد, مÆمن دو باشند, زمين روي بر نفر دو ا گر
آن و است ديگÇري آن بÇر ت جÇح است بÇاالتر كه يكي آن است, ديگري آن
چه كه كند معين بايد كي و است/ عقلي است, طبيعي اين باشد; او مطيع بايد ديگري
دارد? خودش در و نفوس در ف تصر است, مافوق است, بهتر است, باالتر  كسي
بياورد? بهدست را خدا رضاي و كند رفتار خدا امر مطابق است توانسته كسي چه

نميتواند/ كه خودش مافوق از غير
آيا كند/ معين بايد اعلم را اعلم كه مينويسند هم فقهي كتب در حتي خوب,
كÇه ايÇن نÇه, اعÇلمند?! يك كدام مجتهد, نفر دو از كه كنند ن معي ميتوانند عوام
براي نميتواند هيچكس كند/ ن معي بايد خودش را اين است, آن از باالتر مرتبهاي
كه دارد هم خبر كه اينجاست در حاال, پيغمبر/ خود مگر كند ن معي خليفه پيغمبر
ن معي خليفه چطور شد? چطور نشد? ه متوج كرد? كوتاهي نرساند? پيغمبر آيا پس
و گفت هم, و فهميد و بود ه متوج هم پيغمبر, ميگويند: شيعه كه آنطوري نكرد?
است/ پÇيغمبر فÇرمايش آن در اثÇر ايÇن و كÇرد/ مÇعين هÇم خليفه خودش براي
را اسÇمش كÇه بÇود خلفا دست امر ظاهر ميشود/ قول تا دو Hتقريب كه اينجاست

رسيد/ الم, عليهالسَّ علي, به باشد طريقت كه باطن و ميگذارند شريعت
در دراويش تمام طريقت, عيان مد يعني طريقت اهل فاق ات به قريب ا كثريت
نÇام دنÇيا مسÇلمين تÇمام يك پنج Âاق كه كردهاند تخمين همرفته روي كه اسالم
نÇام جÇا هÇمه جÇاها بÇاقي در ولي است, ايÇران كمتر جا همه (از دارند درويشي
اجÇازهشان رشÇته ايÇنها, تمام هست/) هم سالسلي و دارد وجود فقر و درويشي
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ميرسد هم علي از و وجهه, اهللا م كر علي, مرتضي موالنا به خودشان بهقول ميرسد
او از سلسله بعد و گرفت پيغمبر از الم, عليهالسَّ علي, كه ميگويند آنها پيغمبر/ به
سه گÇانه خلفاي از نامي طريقت, و درويشي ذ كر عرفا¾, ذ كر در كه شد/ جاري

ميگويند/ همينطور هم سنت اهل خود ميگوييم, ما فقط اينكه نه نيست,
را كتبشان يا ميكنيم گفتگو و ميآيند آنها علماي از بعضي كه گفتيم خوب,
كن كار بود, احوال بر واقف پيغمبر از بعد كه كسي كه قاÄلند تمام اينها ميبينيم/
بود, خدا قول او قول بود, خدايي ب مقر ميدانست, را آخرت و دنيا يعني, بود,
همه و بود ابيطالب بن علي فقط خدا, راه در داشت شنوا گوش داشت, بينا چشم
را اسالم تاريخ ا گر پيداست/ هم تاريخي آثار از داشتند, تمكين موضوع اين در هم
نشسته خطاب, بن عمر دوم, خليفة منبر پاي در الم, عليهالسَّ علي, ميبينيم بخوانيم
ميكند سربلند يكمرتبه قلندري, و درويشي نشستن است, نشسته چمباتمه است,
كه حضرت خورد/ شكست نهاوند در كجا, در اسالم قشون كه ميگويد خليفه به و
است, تكليف است, تمكين كه پيداست (ديگر معطلي بدون فوري, عمر فرمودند,
چÇيست? عÇالج ميگويد: نميگويد/) دروغ الم, عليهالسَّ علي, كه ميداند يقين و
ايÇن مÇيكني? خÇيال يÇا ميبيني خواب تو آيا بگويد: ميتوانست خليفه خوب,
كÇه را حÇرفهايي هÇمان مÇيكني/ گÇمراه را مÇردم مÇيزني, تÇو كه چيست حرفها
گÇفت: فوري نگفت/ را اينها ولي ميگويند/ ميكنند, مشاهداتي چون بهدرويشها
اينكه هم و داشت موضوع اصل به تصديق كه ميشود معلوم هم چيست? عالج
كه است اين كند/ عالج نميتواند ديگري وگرنه شود علي بهدست عالج كه ميداند
بين از اسالم قشون بقية كه كوه به برويد بزن, صدا كه فرمودند الم, عليهالسَّ علي,

بگيريد/ را كوه هستيد, حركت در كه قشوني اي /1

كه كوه به كرد اشاره بله, گفت/ بل1 Ò Ö	 ا بل, Ò Ö	 ا ¹ي ياسار همانجا در كه است اين نرود/
كه صدايي شنيدند/ همه كوه, اطراف در شده, ق متفر خورده شكست قشون تمام
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و رسانيدند كوه به را خودشان فوري و است خليفه صداي كه فهميدند هم همه بود
يافتند/ نجات شدن كشته از

الم, عليهالسَّ علي, چرا خوب كه ميگوييم شيعه ما از بعضي هم اينجا خوب,
بر نظرش ا گر بكند, خودش ميخواست ا گر علي Á او اما ميزد/ صدا خودش نكرد,
از گذشته ميكرد/ را كار اين بود, اينطور موارد خيلي كه بكند خودش كه بود اين
مسÇجد در كÇه ايÇنهايي ولي شÇنيدند را خليفه صداي بودند آنجا كه آنهايي آن,
پس بÇود/ كÇي كاركÔن ديدند, اينها كرد, كي و گفت كي كه ديدند كه اينها بودند,
بعضيها كه است گفتگويي هم اينجا حاال و داشتند قبول را علي(ع) معنوي مراتب
و هست, هÇم ديگري عالم آيا است/ قلندرها هات ر Ôت حرفها اين Âاص ميگويند:
درويشهاست, پوچ حرفهاي اينها رسيد? آنجا به و فهميد ميتوان و ديد ميتوان
حÇرفها ايÇن خÇوب, كÇه نÇيست خÇبري كه است اينطور يا خوب, قلندرهاست!

نبود/ درازي اين به سخن بيهوده چيست?!
ذ كر كراماتي هم خلفا پيروان براي خودشان حتي اصحاب, همه دربارة بله,
ا گÇر است, دروغ حÇرفها ايÇن ا گÇر پس چه? يعني كرامات اين خوب, ميكنند/
دروغ ايÇنقدر است? دروغ چÇيست? حÇرفها ايÇن نÇيست, حÇرفهايي هÇمچنين

 گفتهاند?!
آله, و عÇليه صÇلياهللا پÇيغمبر, نÇه, كه ميگويند دسته اين اينها, حال هر در
مراتب اين در كه بود معنوياي مراتب داراي بلكه نداشت تنها رياست و سلطنت
مÇقام بÇه نÇزديكتر و بÇلندتر بÇزرگتر, شا گردانش, از و داشت شا گرداني معنوي
را Çالم, عليهالس علي, هم او بنابراين بود; الم, عليهالس ابيطالب, بن علي خودش,
داريم دليلهايي ما است! عجيب خيلي نكرد/ معين او ميگويند: آنها حاال كرد/ معين
در هم آنها از اشخاص خيلي كه است غديرخم قضية يكي كرد: هم معين اينكه به
است بس پÇيداست/ هÇم قرآني آيات در آن از غير نوشتهاند/ را آن جاها خيلي
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/55 آية ماÄده, سورة /1

اخÇتيار, صاحب يعني, ; ولي چه? يعني ولي) شما ولي ;1 Ôاهللا ÔمÔكي Çل و ا × Ú̂ ا آية همان
چطور خدا حال هر به خداست/ جهت) هر در اختيار صاحب وجود, در ف متصر
او است? معني چه به است كرده معين ولي را خود كه خدا است? اختيار صاحب

(آي¹الكرسي)/ 257 آية بقره, سورة /2

(بÇراي آمÇنÔوا2 نâذيÇَّال Û ß� و Ôهللاا ميفرمايد: است? اي ولي چطور خدا است, كاره چه
آن است, كافي فهميدن براي و دارد عموم براي بسياري آي¹الكرÏºمطالب اينكه

ولي چيست? كارش است/ مÆمنين ولي خدا, دادهاند/) قرار عمومي اوراد جز¾ را

آيÇة (دنÇبالة ت ×F ÔلÇالظ Ò� ا ورÇالن ن م Öم Ô Òuو Ôج ر Ö ÔO ÔوتÔاغ×الط ÔمÔهÔÄي×ا Çل Öوا وا Ôرف ك نâالَّذي و ورالن Ò� ا ت ×F Ôلالظ ن م ÖمÔه Ôج ر Ö ÔO /3
فوق)/

تاريكي, حاال روشنايي3/ به ميآورد بيرون تاريكي از را آنها هميشه ميكند? چه
عÇلم بÇه و است جÇهل تاريكي ميكند; ه متوج آخرت به و دنياست تاريكي هم
تÇاريكي هكذا و ميكشاند معرفت به كه است غفلت و ناداني تاريكي ميآورد;
اين بفهمد, و بشود پيدا هم مرتبه يك و نميداند را چيزي انسان كه وقتي است/
را كÇار ايÇن خÇدا كÇه است اين است/ نور به ظلمات از آوردن بيرون همان فهم

ميكند/
از (مÇقصود بÇاشد بÇزرگ اغيÇي باشد, شيطان باشد, طاغوت كه مقابلش اما
يكÇي دارد, ولي يك مÆÇمن ندارند, ولي يك آنها است) بزرگ ياغي طاغوت,
ار كف ولي خداست/ حقيقت و خدا هم باطن در و است علي ظاهر, در بس, و است
اوليا¾ آنها پس هستند/ موهومي خياالت خيالي, يك اختيار تحت در آني هر نه,
كÇه است طÇاغوت آنÇها اوليÇاي كافرند, كه آنهايي بله, / ÔوتÔاغ×الط Ôم ÔهÔÄي×ا Çل Öوا دارند:
بيرون ظلمات به نور از را آنها هميشه و است شيطان مظاهر و شيطان هم طاغوت

ميآورد/
در خودش بعد معني, اين به حاال است/ فرموده خدا كه است ولي معني اين
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و است پيغمبر بعد و خداست بس/ و اينهايند خود شما  ولي ميفرمايد: ديگر آية
حÇال در مÇيدهند زكÇات ميگزارنÇد, نماز آوردهاند, خدا به ايمان كه كساني بعد

/(55 آية ماÄده, (سورة ون Ôع ا ك ر× ÖمÔه و ̧ الزَّ ك×و ونÔت ÖÆÔي و ̧ لو× الصَّ ون Ôم âقي Ôي نâالَّذي آمنÔوا نâالَّذي و ÔهÔول Ôس ر و Ôاهللا ÔمÔكي Çل و ×ا Ú̂ ا /1

اختالفي سني و شيعه بين ندارد/ گفتگويي هيچ ديگر است مسلم اين كه ركوع1,
جاهاي است, ×çا Öله سورة حاال است; ابيطالب بن علي دربارة آيه اين كه نيست

Ôهللاا آية در خودش كه هم ولي معني و دارد هم ولي لفظ آيه, اين ولي هست/ ديگر
و است هÇمان كÇه هÇم اخÇتيار صÇاحب اوست/ , ولي پس فرمود, آمنÔوا نâالَّذي Û ß� و

ولي خدا كه معني همان به و ميكند ن معي حضرت خوب است/ همين هم مقصود
او پيروي بايد و كرده هم معين پس است/ ولي هم علي است, ولي پيغمبر است,
زبÇان بÇه او, س فÇن ÂÇاص او, به ه توج او, طاعت به او, از خواستن بههمت  كرد
اثÇر او س فن البته ميگويد, كه او است/ مÆثر خودش درويشي, بهزبان خودمان,

/12 آية حاقه, سورة /2

تو در را 2 Õ¹َّي اع و× Õن ÔذÔا خواستم خدا از من كه فرمود كه را موضوع همان Âمث ميكند/
را چÇيز هÇيچ مÇيفرمايد: Çالم, عÇليهالسَّ علي, شد/ هم همانطور خوب دهد, قرار
يكي كدام كه آن را, آياتقرآن تمام باشم, كرده فراموش كه نديدهام و نشنيدهام
مÇحكم يكي كدام است, متشابه يكي كدام است, ل مفص يكي كدام است, مجمل
اينكه همينطور و است منسوخ يكي كدام است, ناسخ آيات, از يك كدام است,
عÇلي, است/ شÇده نÇازل جÇور چÇه شÇده, نÇازل كسÇي چÇه دربارة شده, نازل  كي
ايÇن هÇم سÇنت اهÇل عÇلماي تمام و ميدانم را اينها همة ميفرمايد: الم, عليهالسَّ
را چيزش همه ميدانست, را آياتقرآن همة كه كسي كه دارند تصديق را موضوع
هÇمه كسÇي كÇه ديگر, است كافي اين خوب, بود/ ابيطالب بن علي ميدانست,
علي از و رسيد الم, عليهالسَّ علي, به پيغمبر معنوي مراتب آن پس, بداند/ را چيزش

ميشود/ باطل باز همه حرفها آن كه بشود قطع ا گر خوب, هم
در كه باشد بايد نماينده باشد, بايد هم خدايي مظهر باشد, خدايي تا ميگوييم ما
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/30 آية بقره, سورة /1

من ;1 ¹ف âلي خ ض ÖرÑ Öاال ß| Õل اع ج× â Øæ ا ميفرمايد: مالÄكه به آدم خلقت وقت در هم قرآن
زمÇين روي در كÇه بكÇنم را كÇار ايÇن ميخواهم هميشه يعني, هستم, قراردهنده
پÇيغمبر, شÇد مÇعين كÇه آنوقت است/ صريح بهطور اينجا باشم/ داشته نماينده
ميشود? چه علي از بعد بگوييم: بايد است, پيغمبر نمايندة هم علي اوست, نمايندة
حسن حسن, گفتيم: وقتي نيست, تنها علي شيعهها, ما عقيدة به علي, بگوييم: ا گر
علي همان هم, الحسين بن علي و است علي همان هم, حسين و است علي همان هم
علي همهشان است, علي همهاش درويش, آن بهقول است/ علي علي, پس است/
ارتباط اين كه قيامت برود تا همينطور هست/ آنجا در اثر اين پس بله, است/

نميتواند/ كند, عا اد هم خودش هركسي و هستند آنها و باشد بايد
در آنها دربارة اجازه اين آله, و عليه صلياهللا پيغمبر, اوصياي نفر دوازده تا
دوازدهم در بعد بود/ پيدا آنها از هم آثاري و بودند خودشان است, ضبط هم  كتب
باز هم غيبت زمان در حاال نيست/ دسترس در ظاهر برحسب كه شد پيدا غيبت
نه/ يا است كافي خدا كتاب و پيغمبر قول همان ببينيم آيا كه ميآيد حرف همين
نÇزديك كÇه كساني گشت, بايد هم غيبت از بعد كه ميگويند درويشها نيز اينجا
آنها و دادند اجازه باز آنها و شده جاري آنها از رشته ببينيم داشتند, اجازه و بودند
رشتة و هست جاري هم رشته اين همينطور و نه يا دادهاند اجازه داشتند اجازه  كه
و دارند ه كلي مطلقه واليت ميگوييم: را امام نفر دوازده آن منتهي بود/ خواهد اجازه
آب خودش بهاندازة ظرفي هر است/ خودشان بهاندازه اينها جزÄيه, واليت اينها
بÇهانÇدازه هÇم ايÇنها مÇيشد, جÇا آن, در آب همة كه بودند ظرفي آنها ميگيرد/

(آي¹الكرسي)/ 255 آية بقره, سورة /2

آنكه كيست نه2; Öذ اب ×الا Ôه دÖن ع Ôعف Öشي االذي ذ Öنم ميفرمايد: هم قرآن آية در و خودشان
به كه كسي شدن, واسطه يعني, شفاعت بله, ذنش/ ا به مگر خدا نزد در كند شفاعت
شود, برداشته پرده وقتي دهد, تعليم قرآن دهد, تعليم آيهاي دهد, تعليم  كسيذ كري
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االذي ذ Öنم است/ بوده او شفيع خدا نزد در اين شده, واسطه اين حقيقت, عالم در
فهميد ميتوان آيه اين از پس, خدا/ اذن به مگر كند شفاعت نميتواند كسي ; Ôعف Öشي
از را مقامي است/ اجازه دستوردادن, اوراد فكر, و ذ كر دادن در ه, توج در مناط  كه
اوايل در كه است لي مفص موضوع هم اين كه نميشود, اجازه بدون كردن نقل آنها
تÇا كه بود ه مÄا از بعد ه, مÄا ظهور ه, مÄا زمان در شيعه مرسوم بود/ همينطور هم
اجÇازه تÇا اما ميفرمودند, حضرت مجلس در نميگفتند/ نداشتند اجازه را چيزي
نÇقل را مÇطلب هÇمان كنند, نقل بگويند, ديگر جاي در نميتوانستند نميگرفتند
ذ كر را چيزي آنوقت و ميگرفتند اجازه و دارد "اجاز¸" جا همه كه است اين  كنند/

ميكردند/
در بايد انسان يعني است, جلو شيعه كه ديد ل او بايد دستهاند: دو اينها حاال,
بايد هرزمان ميگويد: يكي است/ مختلف عقيده, دو اين كند, فكر موضوع دو اين
بزرگترش آن قطع الا و نميشود كل در قطع نميشود, قطع هم هيچوقت و باشد
زحمت كه هركسي هم بعد بود, پيغمبر زمان در خير, نه ميگويد: سني و ميشود
اينهايي ÇÇ بهجاييميرسد او بندگيكند, كند, كند,كار خدمت و كشد رياضت يا  كشد
اجازه به محتاج بود, عبادت و بندگي و زحمت از همهاش رسيدهاند بهجايي  كه
را ايÇن هÇم سنت اهل دراويش ولي ميگويند/ چنين عموم بهطور آنها ÇÇ نيست
رشتة اين و هست شريعت ظاهر ظاهرش, و نميشود اجازه بدون كه دارند تصديق
است/ الزم اجازه هم آنجا در باشد, بايد هم اين نميشود/ اجازه بدون هم طريقت
علما¾ اجازة باز فرجه, لاهللا عج زمان, امام غيبت غيبت, زمان در بعدش حاال,
است اين علما¾ اجازة علما¾/ اجازة عرفا¾, اجازة ميشود: تا دو سلسله كه هست هم
كنند استنباط را خداي حكم آيات, از اخبار, از بتوانند بفهمند, بخوانند, درس  كه
بگÇويند, مÇردم بÇراي و مÇيگويند) ايÇنطور خودشان, بهظن خودشان, (بهخيال
اجÇازه باشد, مقام اين داراي خودش بهخيال كه را كسي ميدهند/ اجازه آنوقت
اين ميگيرند/ خواندند, درس كه مدرسه در كه است گواهينامه مثل اين و ميدهند/
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است, خوانده را كالس اين خوانده, درس آن براي است شهادت مينويسند,  كه
است/ گواهينامه بهجاي اين خوانده, را كالس شش

است/ فرمان بهجاي اين ميگويند, دراويش ميگويند, عرفا كه را اجازهاي اما
اسÇتاندار را, عÇزيزي امÇير را, كس فÇالن Âمث ما كه مينويسد حكم كه پادشاهي
مÇا است, قÇابل او كه ميدهيم شهادت ما كه نمينويسد اين, داديم, قرار خراسان
ندارد حق كسي ديگر و داديم ما نه, كند/ استانداري ميتواند او كه ميدهيم شهادت
با اختيار اوست, با اختيار نميتواند/ يا ميتواند او نيست, يا هست قابل او بگويد
شÇد, فÇرمان وقتي پس است/ فرمان بهجاي سررشته اين مينويسد/ كه است آن
اسÇتاندار او فÇرمان ايÇن بÇه نÇدارد, گفتگو ديگر است, نوشته كه فرمان بههمين

ميشود/
(پÇيشتر مÇارگيرها ميشود/ چنين ميگويد, او كه همان به ميگويند: عرفا و
مÇار كÇه هسÇتند هÇم حÇاال هند در ولي است كم تعدادشان حاال بودند, مارگيرها
به كسي وقتي ميگرفت/) مار حمزه استاد مرحوم Âمث ديديم, خودمان و ميگيرند
را مار او داديم, م د تو به ما ميگويند: كه بههمين داديم, م د تو به ما بابا ميگويند:
مرحوم خدمت در روزي ندارد/ اثر بزند, هم ا گر و نميزند مار آنكه يا ميگيرد/
مرحوم ميخزيد, ماري بيابان/ ميان در جايي به بيرون ميرفتيم نورعليشاه آقاي
و ميگرفت (او كرد جيبش توي و گرفت را آن رفت شد, پياده فوري حمزه, استاد
حمزه استاد كشيدهاي? را نيشش آيا بود? چه اين گفتند: ايشان ميكرد) جيبش در
هم بعد است/ نيشش اين گفت: كرده, باز و گرفت را لبهايش و آورد بيرون را مار
كه داد نشان است/ زهرش هم اين گفت: و گذاشت مار دهان از چيزي كاغذي روي
و مÇيكنند تÇزريق كÇه سوزن مثل كه باشد دندانش توي از كه است زهرش اين
از دهÇانش, همان از ولي انداختش! بعد و دارد, سوراخ هم او نيش دارد, سوراخ
اثر هيچ و كشيد آنجا هم چاقويي و كشيد دست خودش بعد و ريخت زهر همان

نكرد!
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رد مار از يت سم اثر داديم", دم را تو ما "بابا ميگويد: مارگير كه اين به حاال,
در كه ميگويم شما به كه بفرمايد كه آله, و عليه اهللا صلي د, محم آنوقت ميشود,
ميكند/ بهتر را او عبارت همين نبود بهتر ا گر است, علي شما بهترين شما ميان
بلند را خشكي چوب ا گر ميكند/ برتر را او عبارت همين است, علي شما باتقواتر
كس فالن كه بگوييم آنوقت ميشود/ داناتر است, داناتر شما از اين بگويد: و  كند
اشارة است, اين خدا امر نميخورد! خدا درد به اينها بود?! پيرمرد آنكه يا بود دانا
او موالي من كه هر بود/ اينطور Hحتم پس بود, اينطور او ميفرمايد خداست/
ميگويند) سنت اهل چنانچه بگيريم هم دوست بهمعني را مولي ا گر (حاال هستم

مواله/ Þع� فهذا مواله ÔنتÔك Öنم /1

ديگÇر ايÇن بخواهد1/ علي از خالصه بخواهد, او از بايد ميخواهد, من از كه هر
ميكند/ ايجاد او در اثر خودش اين اوست/ از باالتر

پيراهن ه قص آن حاال ÇÇ كه وقتي عاشورا روز در آخر, سفر در علي بن حسين
دور كه اينهايي تمام بود, نكرده معين جانشين چون آمد, خيمه به ÇÇ بعد براي باشد
نشود معين امام, تا كه ميدانستند و بودند ت نبو خانواده اهل همة بودند, حضرت
معين الم, عليهالس حسين, بايد را امام كند, ن معي نميتواند امام آن خود كه را (امام
بجنبد/ عالم تمام ا گر حتي برود, دنيا از نيست ممكن نكند, معين را امام تا  كند)

خÇداي نÇخواهÇد تÇا رگÇÇي د ر ÔبÇÇن جÇاي ز بÇجنبد عÇÇالم تÇÇيغ ا گÇÇر
كه نميدانستند و بودند نكرده معين حضرت و كند معين را او ل او بايد پس,
زينالعابدين امام خيمة به آخر سفر در كه وقتي كيست/ جانشين Öحضرت از بعد
داد و او وصايت براي نوشت هم نامهاي و سپرد را وصايا و خواست را علي و آمد
از بعد و ميداند كه هرجور لباسش ميان در كند پنهان را اين كه دخترش, سكينه به
كار كه فهميدند اينجا الحسين/ بن علي برادرش به بدهد برگشتند, مدينه به آنكه
بود هرجور شايد بود پيش ا گر حاال, شد/ همه بهسر عالم خا ك ديگر گذشته, كار از
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مثل شد, كشتار همه اين و كدورت همه اين كه آنوقت تا زينب ولي ميكردند/
كÇرد, را كÇار اين و كرد اينطور او كه ديد تا اينجا در ولي بود, ايستاده  كوهي
و سرش باالي آمدند الم, عليهالس علي, بن حسين كرد/ غش افتاد, و كرد ضعف
چه ميداني تو فرمودند: بعد و آمد بههوش زينب گريهشان, آب از و كردند  گريه
علي دختر تو زهرايي, دختر تو چيست? تو وظيفه بكني, بايد چه و هستي  كسي
كن صبر كن, صبر ي"; ß
 Öص ا" فرمودند: و گذاشتند سينهاش روي دست و مرتضايي,
دل روي دست كه حسين شدم/ عوض اينكه مثل كه ميگويد زينب هرا/ بنتالز يا
ميكند عرض هم او آنوقت شدم, ديگري شكل شدم, عوض كل در گذاشت, من
از صبر كه كنم صبري كردي, اينطور و ميگويي اينطور تو كه حاال كه مقام اين به
شنيدهايم, و گفتهاند آقايان بس از حاال نميتواند/ بشر Hواقع و بماند/ عاجز صبرم
صÇدمات, هÇمه آن بÇا بÇله نÇيست/ بشر كار كرد, او كه كاري اال و شده  كوچك
در هياهويشان, و آنها هرزگي آن و دشمنها را اطرافش گرفتن و غصه  كدورات,
را قرباني اين خدايا بگويد: و كند بلند را بيسر بدن آن وقار كمال با بيايد حال عين
از چيست? از اثر اين نيست/ شوخي حرف نيست, شوخي كار, اين كن/ قبول ما از
عنايت و او دست از و اوست قول از آنجاست, در اثر پس, است/ حسين دست

ميگويد/ اينطور شيعه شيعه, به دارد اختصاص اين و او/
كه كنيم تحقيق مذهب دو اين در ل او از بايد است/ مذهب دو اين دنيا در پس
شيعه فقط است, جان ه توج و س فن در اثر كه است اين به قاÄل كه اين دنيا در آيا
به شديم قاÄل كه وقتي است/ شيعه عقيدة و ميگويد اينطور كه است شيعه است;

باشيم/ شيعه مجبوريم ديگر اين,




