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   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 استاد انصاریان -شب اول محرم

 المرسیلین،  و االنبییا  سیید  علی السالم و الصالة العالمین، رب الحمدهلل الرحیم، الرحمن اهلل بسم

 و الطیبیین  بیتی   اهی   علیی  و علیی   اهلل صیلی  محمید  القاسیم،  ابیی  نفوسینا،  طبییب  الهنا و حبیب

 المکرمین المعصومین الطاهرین

 معیرو   پدر دارید. خبر او نظیر کم بزرگوار پدر از کمتر اید، شنیده زیاد را مجلسی عالم  نام

 جملی   از دارد، مهمیی  بسییار  علمیی  تالیفیات  اسیت.  نظیری کم عالم مجلسی، تقی محمد مال ب 

 های خطی چون -ایشان است. صدوق شیخ الفقی  یحضره ال من تفسیر ک  المتقین روضة کتاب

 مین  انید،  نوشت  المتقین روضة کتاب این در خودشان خط با -است موجود کتاب این جلد چند

 مختلی   هیای  کتیاب  قیرآن  کنیار  در و پیرداختم  کیریم  قیرآن  خدا، کتاب ب  را زمانم از مدتی

 کیردم.  دقیت  کیردم،  توج  دادم، دل آیات تفسیر و قرآن آیات ب  و کردم مطالع  را تفسیری

 قرآنیی  کی   بی   از شید   ایین  قرآن، تفاسیر و قرآن در دقت و قرآن ب  دادن دل این محصول

 خیواب  عیالم  نی   مکاشیف   عیالم  کی   حقیقت کش  یعنی مکاشف  عالم در شب یک بودم، شده

 و میی زنید   کنیار  را پرده متعال خداوند بیداری، و خواب بین بیداری است. عالم است، ن  کام 

 وجیود  محضیر  بییداری،  و خیواب  بین عالم این در گوید می بینند.  می را حقایقی یک آن اه 

 در کینم.  توجی   کنم، دقت پیغمبر وجودی ارزشهای در کردم سعی رسیدم. خدا رسول مبارک

 شید  قوی شد، قوی مرتب نور این طلوع کرد. طلوع ب  من پیغمبر نبوت نور توج ، و دقت این

 اخیالق  مجید، قرآن تمام ک  آمد نظرم ب  شدم، بیدار شد. پر این نور از عالم این آفاق دیدم تا

 کتیاب  اکمی   و اتیم  مصیداق  اکیرم  پیغمبیر  کی   کیردم  مالحظی   یعنی قرآن. تمام است  پیغمبر

 در بپیردازم،  کیریم  قرآن ب  مرتب اگر من گفتم شد، روشن برایم حقیقت این وقتی خداست.

 کی   آنچی   ییافتم،  مین  کی   آنچی   نویسد می بعد و شد خواهم کاملی آدم یک کنم، دقت قرآن

 قیرآن،  بیا  ارتبیا   ک  شود نمی باورش باشد، نشده کش  کسی برای اگر شد، کش  من برای

 جمیال  از پیرده  شود، کش  خودش برای اینک  مگر کند. نمی قبول و رساند می کجا ب  را آدم

 بیا  ارتبیا   یعنیی  قیرآن  بیا  ارتبا  ک  کند باور تا ببیند مجید را قرآن حقیقت کنار، برود قرآن
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 قیرآن  ایین  از خیوب  واقعییات.  همی   با حقایق، هم  با ارتبا  یعنی قرآن با هستی. ارتبا  هم 

 بیشیماری  حقیایق  آییات  در ک  شده مجلسی محمدتقی مال مرحوم برای ک  کشفی با این مجید

 سیوره  تیا  دو قیرآن  ایین  شید.  او نصیب شمردن قاب  غیر رموز و اسرار آیات از شد، او نصیب

 دو ایین  بیا  واجیب،  صورت ب  بار ده روز شبان  در ما توحید. سوره یکی حمد، سوره یکی دارد.

 جیاری  ایین  ابداً ولی میشود جاری زبانمان ب  سوره دو این حداق  حاال هستیم. رو ب  رو سوره

 قلبمیان،  بیر  زبانمیان،  بر باید سوره دو این نیست. تمام نیست، کافی زبانمان ب  دو سوره شدن

 ما هم خود میخوانیم، را سوره دو این وقتی یعنی بشود. جاری ما جوارح و اعضا بر روحمان، بر

 آییات  روی زبیانم  واجیب  نمیاز هیای   اول رکعت ده در ده بار اینک  ن  بشویم. سوره دو همین

 مبیارک  وجیود  نشیود.  پییدا  سیوره  دو ایین  مین و  بین ارتباطی هیچ نمازم سالم از بعد بچرخد،

 عاشیق  من ک  است آگاه خدا« حب تالوة کتاب یعلم انّی أُ اهللُو » فرماید می سیدالشهدا حضرت

 خیوب  چ ؟ یعنی تالوت است. قرآن تالوت عاشق قرآن، قرائت نمیگوید هستم. قرآن تالوت

 تالوت ک  دهندمی توضیح چ ؟ یعنی تالوت بدهند توضیح ما برای دانشمندان از محققین باید

الَّیِيین   » اسیت.  تیالوت  معنای این کردن. عم  و فهمیدن خواندن، است. حقیقت س  از ترکیبی

 کیرده  اعطیا  آنهیا  بی   قیرآن  ک  هایی این« آت یْن اهُمُ الْکيت ابَ یَتْلُون  ُ حَقَّ تيل اوَتي ي أُول ئيکَ یُؤْمينُون  بِ ي

 فقیط  اهی   ای عیده  ییک  امیا  هستند ها این قران، ب  واقعی مومن اند، قرآن تالوت اه  و است

 میی  میی کننید،   بیاز  را قیرآن  کی   خواننیدگانی  چ  می فرماید پیغمبر ک  هستند قرآن خواندن

 دیدم مشهد را شیع  بزرگ مراجع از یکی من یک بار کند. می لعنت را آنها قرآن ولی خوانند

 ییک  مشیهد  غییر  شیهر  در رفیت.  دنیا از آنجا دیگر، شهر یک آمد نشد، ماندگار آنجا البت  ک 

 هسیتید،  فقیی   بیاالخره  شیما  کننید، میی  نقی   شما از را مطلبی آقا ک  گفتم خدمتشان. رفتم روز

 بفرماییید  من ب  خودتان زبان با ک  بپرسم، شما از خودم بیایم ک  دیدم الزم من هستید مرجع

 میردم  بیرای  منبیر  روی اطمینیان  کمیال  بیا  مین  ک  است من ب  مربو  است، درست مطلب ک 

 مسیجد  نماهیای  طیاق  ایین  از یکیی  در شیبی  ییک  شیما  شینیدم  گفیتم  بوده؟ چی گفت بگویم.

 مسیجد  از داشیت  شیناخت،  نمیی  هم را شما چشم اشک با جوانی یک بودید. نشست  گوهرشاد
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 نشست ، نماها طاق این از یکی زیر عظمت با نورانی، چهره دیده یک آمد، می بیرون گوهرشاد

 بعید  حیرم.  آمدم دیشب من ک  گفت  شما ب  و کرده می گری  هم شدت ب  و شما خدمت آمد[

 الرضیا  موسیی  بن علی حضرت حرم، ام آمده دوباره ک  دیدم رویا عالم در خان ، برگشتم حرم

 صیورتش  طیر   یک دستش، با ولی می کند نگاه را خود زوار دارد و است نشست  ضریح روی

 گفیتم  ب  او نداد. را من جواب کردم رسیدم، سالم حضرت روی ب  رو وقتی من است. گرفت  را

 مین  بی   تیو  حیرم،  آمیدی  تو ک  امشب فرمود اید؟ گِاشت  تانصورت روی را دستتان چرا آقا

 هسیتند  دیین  عالمیان  خیوب  کیرد،  تعریی   مین  برای وقتی گفت بزرگ عالم این زدی. سیلی

 بی   مثبیت  بار آن علت؟ چ  ب  منفی بار این ک  هاست، این دست کدها شما قول ب  هم  دیگر،

 همسیرت  گفیت  بلی .  گفیت  حیرم؟  رفتیی  همسیرت  بیا  دیشب گفتم او ب  من گفت علت؟ چ 

 خیورده  سییلی  گفیتم  بلی .  بیود؟  بییرون  سرش موی مقدار یک بل ؟ گفت بود؟ نازک چادرش

 نباشد. قرآن از اطاعت اه  زیارت برود نباشد. شیع  ولی زیارت برود آدم تو. از رضا حضرت

 ابیی  کی   نیسیت.  زییارت  زییارت،  خیوب ایین   باشد. نداشت  واقعی و درست نماز زیارت، برود

 ظرفییت  حد در عبداهلل ابی مث  ما هم باید« حب تالوة کتاب یعلم انّی أُ اهللُو » فرماید می عبداهلل

 در سوره دو این ب  حداق  خوانیم نمی قرآن اگر و باشیم داشت  مجید قرآن ب  عالق  خودمان،

 پیغمبیر  شیود،  میی  برپیا  قیامت در ک  دادگاهی اولین کنیم. برقرار ارتبا  بدهیم، مان دل نماز

 را بقیره  سیوره  سوم و دوم آی  شما «أ وَّلُ مَا یُحَاسَبُ ا لْعَبْدُ ا لصَّال ةُ» است. نماز دادگاه فرماید می

 چی  کسیانی   متقیین  «ليلْمُتَّقيیین  ذ ليکَ الْکيت ابُ ل ا رَیْبَ فيی ي هُیدى   » کنید. قرائت سوره است، اول ک 

 تقیوا  اهی   های ویژگی از« یُنْفيقُون  رَزَقْن اهُمْ وَميمَّا الصَّل اة  وَیُقيیمُون  بِالْغ یْبِ یُؤْمينُون  الَِّيین » هستند

 از یعنیی  تقیوا  فرماینید  میی  را. تقوا کردند معنا ما ائم  هستند؟ چ  کسانی تقوا اه  است. نماز

 شییطان  حیاال ییا   نکنید.  معصییت  بی   آلوده را آدم ک  زدن، شیطان دهن در و بردن فرمان خدا

 ایین  فرمایید،  میی  صیادق  امام بعد است. نماز تقوا اه  های ویژگی از شیطان بیرون.  یا درون

 کسی نیست، بیت اه  با ک  کسی هستند. ما واقعی شیعیان متقین، ک  است مهمی مطلب خیلی

 متقیین  نیسیت،  شییع   نیسیت،  زمیان  امام صادق و امام عبداهلل وابی نیست و امیرالمومنین ک  با
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 کی   کنید یقین خواند، نمی نماز ک  آن خواندن است. نماز متقین های نشان  از ما. شیعیان یعنی

 وقتیی  تا اما شیع . می شود شد، خوب خواندن نماز وارد روزی یک اگر حاال نیست. شیع  فعالً

 آیی   خیلیی  عنکبوت است. مبارک  سوره در دوم آی . آی  یک این ندارد، شیع  نیست. نماز ک 

 قرآنی این «الْکيت ابِ مين  إِل یْکَ أُوحيیَ مَا اتْ ُ» فرماید می پیغمبر ب  پروردگار است. ایالعادهفوق

امر  از است واجب گویم می کجا از است. واجب شود، تالوت است واجب کردم، نازل ب  تو ک 

 وحیی  تیو  بی   ک  کتابی این کردم، نازل تو ب  ک  قرآنی این است. پروردگار امر است، امر ات .

 وَأ قيیمِ » و گویید میی  قیرآن  کی   بعید  کی   است این آی  کنی. عجیبب تالوت است واجب کردم،

 بیا  درست. وضوی با بخوان. آن شرایط با یعنی چ ؟ یعنی دار پا ب  ب  بدار. پا ب  را نماز« الصَّل اة 

 نمیازی  ییک  یعنیی  مبیاح.  زمیین  روی مبیاح.  فیرش  مباح. روی لباس با حالل. مال با پاک. نیت

 زور بی   را زمیین  باشید، اگیر   غصیبی  زمیین  اگیر  نباشید.  وص  آن ب  خدا های حرام ک  بخوان

 ایین  اسیت،  تیو  شیکم  در حرام لقم  اگر باشی، خریده حرام پول با لباست را اگر باشی، گرفت 

 ت نْهَی   الصَّیل اة   إِن ّ» گوید. می را نماز آثار بعد« الصَّل اة  وَأ قيمِ» است. باط  نیست، نماز آلوده، نماز

 پنهیان  گناهیان  بی   آلیوده  و آشیکار  گناهیان  بی   آلیوده  گِارد، نمی نماز« وَالْمُنْک رِ الْف حْش اءي عَنِ

 جمیع  آن در شرایط تمام ک  نمازی است. یعنی نماز ک  نمازی اما است نماز قدرت این بشوی.

 عیالم،  پروردگیار  بی   و نمیاز  حقیایق  بی   نمیاز،  در تیو  دقیت  و توج  این« أ کْبَرُ الل ّ ي وَل ِيکْرُ» شده

 نمیاز  در میی دانید   خیدا  «ت صْن عُون  مَا یَعْل مُ أ کْبَرُ وَالل ّ ُ الل ّ ي وَل ِيکْرُ» است نماز آثار از اثر باالترین

 رفییق،  دییدن  میروی داری بانک، میروی داری ک  میخوانی می داند نماز داری کنید. می چکار

نمیاز حواسیت جمیع     در کردی، گم را چیزی داند می میکنی، ک  داری یک فکر دیگر می داند

از مهمترین آثیار نمیاز   « أ کْبَرُ الل ّ ي وَل ِيکْرُ»این است ک ، آنی را ک  گم کردم، کجا گمش کردم. 

ف وَیْ ٌ » نباشد، نماز حقایق ب  قلبی توج  این اگر نماز است.  حقایق ب  و پروردگار ب  قلبی توج 

 نمیاز  از کی   نمیازگزارانی  آن .نمیازگزاران  بیر  نفیرین  «سَاهُون  صَل اتيهِمْ عَنْ هُمْ الَِّيین ليلْمُصَلِّین  

میی   حیاال  اسیت.  قیرآن  از بخش یک نماز خوب اند. توج  بی نماز حقایق ب  دارند. غفلت خود

 «الرحیم الرحمان العالمین رب الحمدهلل الرحیم الرحمن اهلل بسم»ببینید  قرآن. این سراغ رویم
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 اگیر  خیوانیم.  میی  حمد مبارک  سوره در را ما پروردگار رحیمیت دوبار و رحمانیت دوبار یعنی

« سَیاهُون   صَیل اتيهِمْ  عَینْ  هُیمْ  الَّیِيین  »می شویم  باشیم، نداشت  رحیمیت حق و رحمانیت ب  توج 

 همی   من، مالک من، پروردگار من، موالی گویم می دارم ک  معنا این ب  معناست؟ چ  ب  توج 

 مین  نهایتی، بی عشق تو یعنی نهایتی، بی محبت و مهر تو یعنی رحیمی. و تو رحمانی من، کاره

 انتقیال  خیودم  وجیود  بی   رحیمیت تو و رحمانیت تو این از اینک  برای نماز؟ در آمدم چی برای

 الرحمیان  بیا  رابطی   مث  کند، پیدا نماز حقایق با ارتبا  اگر می خواند، نماز ک  آدمی یعنی بدم.

 از ک  انسانی یک خو، نرم انسان یک محبت، با انسان یک مهربان، انسان یک می شود الرحیم

 رحییم  ما پروردگار است. رحمان ما پروردگار است. فراری رفتن در کوره از عصبانیت، خشم،

 دارای باشید،  مهربیانی  دارای باشید،  محبیت  دارای کی   می خواهید  را ای بنده پروردگار است.

 همسر ب  نسبت ن  نرود، در کوره از نشود، عصبانی ک  میخواهد را ای بنده ی  باشد قلب دقت

 انسان ک  افتاد اتفاقی یک افراد طر  از هم اگر اقوام، ن  مردم ن  خود، بچ  ب  نسبت ن  خود،

 وَالْک یاظيميین  » خشیم  هنگیام  در تقیوا  اه  می فرماید قرآن در خدا کند، خشمگین می خواهد را

 را دلیی  بیاید، بیرون آنها، درون از آنها عصبانیت آتش گِارندنمی « النَّاسِ عَنِ وَالْعَافيین  الْغ یْظ 

 آب جرعی   ییک  مثی   خورنید.  میی  فیرو  شیوند،  میی  خشمگین کند. ناراحت را کسی بسوزاند،

 پروردگار بنده هم این کرد، بدی من حق در ک  بزرگواری این گویدمی شیرین پیش خودش

 دارد دوسیت  خیدا  نمیشیوم.  بشوم، خشمگین من ندارد دوست خدا پروردگار. بنده منم است،

 در کینم  دسیت  حتیی  دارد، دوست می بخشم او را. خدا«  النَّاسِ عَنِ وَالْعَافيین » ببخشم را او من

 بیا  ک  تقوا اه « الْمُحْسينيین  یُحيبُّ وَاللَّ ُ» میدهم انجام و میروم بدهم، او ب  ای هدی  یک و جیبم

 آن وجیود  در الهی رحمت و محبت موج این و اند وص  دائماً نماز در خدا رحیمیت و رحمانیت

 انید،  محبت با رحیم اند، با مهر اند، نمی شوند. هم عصبانی میکند، پیدا انتقال کند، می طلوع ها

 انتقیال  خودشان ب  حمد سوره آیات عمیق ب  توج  از را اینها هم  گِشت اند. اه  اند،محسن 

 تیا  چنید  اسیت،  اخالق های زشتی و است زشت بسیار ک  خشم و عصبانیت ب  راجع حاال دادند.

 استوصیاه  لمیا » میکننید  نقی   خیدا  رسول از شیع ، کتابهای مهمترین از کنید عنایت ناب روایت
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 ییک  اهلل رسیول  ییا  گفیت  اکیرم  پیغمبیر  پیغمبیر، بی    زیارت آمد مردی یک ک  هنگامی« رج 

 «تغضیب  ال»فرمیود   پیغمبر بی  او  فرمایید. نمی من ب  توصی  ای یک کنید. نمی من ب  سفارشی

 کی   افتید  میی  اتفاقیاتی  کی   اسیت  ایین  آن معنیی  نیرو.  در کیوره  از نشو. خشمگین نکن. خشم

در  چهیره  افتد ک  می اتفاقاتی نرو. بری، در کوره از ک  افتد می اتفاقاتی نشو. شوی، خشمگین

 محییط  کنیی،  تلیخ  را مغیازه  محییط  کنیی،  تلیخ  را خان  محیط بزنی، فریاد بزنی، داد بکشی، هم

 میی  مرد این «قال» «تغضب ال» نکن. را کار این کنی، تلخ را دیگران اوقات کنی، تلخ را کارخان 

 علیی   اهلل صیل  ) اهلل رسیول  قیال  حین ففکرت» نشو، خشمگین گفت، من ب  پیغمبر گوید وقتی

 رسییدم  نتیج  این ب  می چرخد، من اندیش  ظر  در می شود، هم پیغمبر حر  «قال ما( وآل 

 ییک  کند می فراهم را ها بدی را، ها زیان خشمگینی و عصبانیت« کل  الشر یجمع فإذا الغضب»

 کتیک  انیدازد،  میی  را یخچال شکند، می را تلویزیون کشد، می را پرده شود، می خشمگین جا.

 ها خیلی می شود. هم قت  باعث گاهی خشم  زند، می لگد گوید، می بد می کشد، قم  می زند،

 هیای  خانم شدند، یتیم آنها های بچ  ناحق. ب  اند  شده کشت  افراد عصبانیت با تاریخ دوره در

 یُفْسيیدُ  ا لْغ ض یبُ » فرمایید  میی  اکیرم  پیغمبیر  خشیم  زیان از شدند، خراب خان  شدند، آنها بیوه

 سیرک   ک  چنان می کند، تباه را ایمان رفتن، در کوره از خشم، «العَسَ   الخ  ّ یُفسيدُ ک ما االیمان 

 هیم  همی  را  بیزن،  آن بی   سیرک   لیتر یک بردار، را  عس  کیلو یک شما می کند. تباه را عس 

 خیرد. را نمیی  سرک  اینطور کسی ن  بخرد. را سرک  با آمیخت  بزن. خریداری هست این عس 

 ایمیان  نیدارد،  دیین  عصبانی، آدم ک  می رساند جایی ب  را آدم کار می کند. تباه را ایمان خشم

 مین  اسیت.  ضیرری  هیر  کلید خشمگینی، «ش رٍّ کُ ِّ ميفْت احُ ا لْغ ض بُ » فرماید می صادق امام ندارد.

 این صادق امام پیش سال ۰۰۱۱ یعنی کرد، گفت تعجب خیلی خواندم، دکتر یک برای را این

 جدییدترین  تا هایمان کتاب ترین قدیمی از هست  کتابهایمان در بل . گفتم فرموده؟ را مطلب

 قیول  بی   بخیورد و  هیم  بی   آدم تعیادل  رفیتن و  در کوره از است  بد خیلی خشم ما. هایکتاب

 سیالمی  معده ندارند، سالمی بدن عصبانی، های آدم هاست. زیان کلید گرفتن استرس معرو 

 او بی   دکتیر  واقعیاً  شیناختم.  میی  را یکیی  مین  ندارنید،  سالمی قلب ندارند، سالمی کلی  ندارند،
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 خیود  مغیازه  در روز ییک  هیم  آخیر  دارد. برایت جانی خطر نشود، عصبانی بود کرده سفارش

 طیاهرین.  ائمی   و پیغمبیر  حیر   ایین  افتیاد و میرد.   کار از قلبش بکشد، داد آمد شد، عصبانی

 شییطان  از جرقی   یک عصبانیت و خشمگینی« ا لشَّیْط انِ مين  جَمْر ةٌ ا لْغ ض بَ هَِ ا» میفرماید پیغمبر

 میکنید.  چکیار  عصیبانی  آدم بیا  قیامیت  میی دانید   خدا بماند، پرونده در اگر جرق  این ک  است

 و عصیبانی  دانشیمندي  اگیر  دانشیمند،  ییک « ا لْحَکيییم  ليق لْیبِ  مَمْحَق یةٌ  ا لْغ ض یبُ » می فرماید پیغمبر

 الحیارس  لی  الیی   کتیاب  مین  امیرالمیومنین  می کنید.  نابود را دلش خشم این باشد، خشمگینی

 میی  نامی   آن در نوشیت ،  همیدانی  حیار   نیام  بی   عاشیقانش،  از یکیی  ب  ای نام  یک الهمدانی،

 جُنیودي  ميینْ  عَظییم   جُنْید   ف اينَّی ُ  »بپرهییز.   خشمگینی حار  عصبانیت و از  «الْغ ض بَ ايحِْ رِ »فرماید

 واقعاً« الغ ض بَ و إیّاک »فرماید  می بعد است. ابلی  های لشکر از سنگینی لشکر خشم «ايبْلی َ

 خشیم  چون است. دیوانگی خشمگینی، اول «ن دَم  آخيرُهُ و جُنونٌ ف أوَّلُ ُ » بپرهیز. بترس، غضب از

 از وقتیی  «ن یدَم   آخيیرُهُ » خشیم  بکنید،  کیار  عقی   گیِارد نمیی   عقی .  مقاب  در است، سیاهی کوه

 بی   بچی  ات،  ب  همسر، ب  جن ، ب  مغازه، ب  خان ، ب  زدی ضرر ک  دیدی درآمدی، عصبانیت

 دعواشیون  میردم  کی   هیا  عصیبانیت  در می دانیید  می شوی. پشیمان می شوی. پشیمان رفیقت

 شید.  کیور  چشیم  شید.  لمی   دست نشد. ح  دیگر ک  خورد مردم ب  بدنی ضرب  چقدر شده،

 در محترمیی  آدم گیوش ییک   در زد شید،  عصیبانی  کسی پیش وقت چند همین کر شد. گوش

 بی  گیوش   چیرک  کیرد.  چرک نشد. معالج  شد پاره گوش پرده نداشت. گناهی هیچ ک  حالی

 ییک  عصیبانیت  اثیر  بر است. نشست  خان  در کر االن کرد، کر هم را گوش آن رسید، بعد هم

اسیت.   هیم پشییمانی   آن آخیر  اسیت،  دییوانگی  عصبانیت اول فرماید می امیرالمومنین ک  نفر

 انسیان  کی   اسیت  ایین  انسانیت مقام باالترین «الغ ض بِ ميلکُ المُروءَةِ أشر  ُ» فرمایدمی پیغمبر

 وجیود  در را انسیانیت  خال  های می  و «الش ّهوَةِ إمات ةُ و » دارد نگ  شدن عصبانی از را خودش

 أعید  » اسیت،  عجیبیی  رواییت  ایین  فرماید، می امیرالمومنین دیگر، روایت یک بمیراند. خود

 و عصیبانیت  «ش یهوَتُ ُ  و غ ض بُ ُ» چیز است. دو انسان ب  نسبت دشمن، ترین دشمن  « ليلمَرءي عَدُو ّ

 حیرام  خواسیت   جلوی و بگیرد را خشمش جلوی ک  هر «دَرَجَتُ ُ عَل ت مَل ک هُما ف مَن »حرام.  می 
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 خواهید  هیدفش  بی   و« غایَت ی ُ  بَل ی    و »میی رود   باال مقامش پروردگار پیشگاه در بگیرد، را خود

 ک  کسی« البَهائمِ حَیِّزِ فی فهُو ش هوَتُ ُ و غ ض بُ ُ عل ی ي غ ل بَ مَن»دهد می ادام  امیرالمومنین رسید.

 اسیت. مین   حیوانییت  جایگیاه  در اسیت،  مسیلط  او بر حرام های می   است و مسلط او بر خشم

 امیام  تیا  امیرالمیومنین  زهیرا،  فاطمی   اکیرم،  پیغمبیر  ام.خوانیده  را طیاهرین  ائم  تقریباً زندگی

 برخوردهیای  کی   نبیوده  جامعی   در اسیت،  غائیب  هم ک  دوازدهم امام مبارک وجود عسکری.

 در عسیکری  امیام  تیا  اکرم پیغمبر از شما بخوانیم. و برسد ما دست ب  بنویسند و هم را ایشان

بگییری.   خبیر  نمیتیوانی  را هیا  ایین  شیدن  عصیبانی  بار یک اجتماعی و خانوادگی های برخورد

 عصبانیت عام  عصبانیت تشنگی است. یک عام  یک بپرس. دکترها از نبوده. نبوده. و نیست

 عصیبانی  بگییرد،  را خودش جلوی تواند می سخت است، تشن  خیلی ک  آدمی است. گرسنگی

 نشیود.  خشیمگین  بگییرد،  را خیودش  جلیوی  توانید  میی  سیخت  است، گرسن  ک  آدمی نشود.

 بیود. اوج تشینگی.   نخورده آب ک  بود روز شبان  س  عبداهلل ابی مبارک وجود اما است. سخت

عاشیورا،   روز در هیم  آن معمیولی  بسییار  و ساده غِای ها، خیم  در بپزند غِا ک  نبود هم آب

 در و تشنگی اوج در انسان این گرسنگی. اوج در نکرد. پیدا ناهار صبحان  و خوردن وقت اصال

 وقتیی  امیا  باشید.  عصیبانیت  اوج در بایید  خواهران و ها دکتر گفت  طبق برادران گرسنگی، اوج

 خیودش  از امیام  بکشید،  را او و کرد حمل  او ب  اصغر علی شهادت بعد ک  بار آخرین نفر یک

 کی   این ن  گرسن  و تشن  انسان این افتاد، اسب از شد، قطع دشمن پای زد، شمشیر کرد، دفاع

 سیرش  دشیمن،  سین  روی بنشیند ک  جایی ب  شد پیاده اسب از نبود، خشمگین نبود، عصبانی

 بگیِارم  دوا ببنیدم،  را زخمیت  خودم، های خیم  در ببرمت گفت، او ب  محبت با خیلی ببرد، را

 اهلل بسیم  شیود.  نمیی  عصیبانی  تشینگی هیم   و گرسینگی  اوج در کی   ماست امام این زخمت، بر

 بیار  چهیار  هیم. میا   بی   نزدییک  یعنیی  الیرحیم.  الرحمن العالمین رب الحمدهلل الرحیم الرحمن

 ب  نماز در را خدا مهر و رحمت و محبت این باید ما کنیم. می ذکر را خدا رحیمیت و رحمانیت

 االن بایید  خوانیدن،  نمیاز  سیال  ۰۱ سیال،  ۰۱ سال، ۰۱ سال، ۰۱ بعد بدهیم. ما انتقال خودمان
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 « حب تالوة کتاب یعلم انّی أُ اهللُو » و باشیم مردم ترین مهربان باشیم، افراد ترین مهربان دیگر

 کردن. عم  و فهمیدن و خواندن یعنی قرآنم، تالوت عاشق من ک  می داند خدا

   مردی امیری خود نف  سر بر گر 

 مردی نگیری خرده دگران بر ور

   زدن پای را فتاده نبود مردی 

   مردی بگیری ای فتاده دست گر

 سیخت  خیلی جلس  ای، در یک یک بار کند، رحمتش خدا بگویم منبر باالی باید ک  یک کسی

 شید.  عصیبانی  خیلیی  فریاد زد. خیلی کشید. داد خیلی دینی. موضوع یک سر شد درگیر من با

 چیای  بعید  کیرد.  احترامیی  بیی  کشیید،  فریاد کشید، داد زد، حر  من ضد بر ساعت نیم شاید

 ده دارم روضی   فاطمیی   ایام من گفت گِشت، ک  ربع یک دقیق  یک ده آوردند، آب آوردند،

 ایین  یعنیی  منبیر.  آییم  میی  مین  کن یادداشت گفتم منبر. بیایی تو ک  می خواهد هم دلم شب،

 بی   دهد می توفیق خدا را نماز حقایق آن بکند، نماز ب  دقیقی توج  آدم ک  است اگر نماز سود

 هم بعد زدم. لبخند کرد احترامی بی زدم. لبخند من کشید داد هرچ  کند. او پیدا انتقال انسان

 خیدایا  تمیام.  حیرفم  داشت. هم خوبی بسیار مجل  کردم و رفتم. قبول منبر برای کرد دعوتم

 بیده.  انتقال ما جوارح و اعضا و ما روح ما، قلب ما، درون ب  را قرآن انوار سیدالشهدا حقیقت ب 

 مقابیی  در کیی  کسییی ببینییید شییما خیلیی.  اسییت، عجیییب خیلییی سیدالشییهدا حضییرت وفیاداری 

 میی  بییرون  بیدن  همی   از خیون  کشد، می نف  خودش افتاده، قطع  قطع  بدن ۱۰ دیدگانش

 منیادی  ییک مرتبی    کی   خیورد  میی  گوشیش  ب  بچ  هم و زن نال  صدای است، گودال در آید.

 میردم  بیا  شیود  بلنید  پیا  روی کیرد،  کاری هر امام کنید. حمل  ها خیم  ب  زند،می  فریاد لشکر

 شید.  بلنید  زانیو  دو سیر  زحمتیی  چ  با نمی دانم ندار، طاقت ندارد، توان دیگر بزند، دید حر 

ییا   و عقیی   بین  فنادی یا مسیلم  کوف . ب  کرد را رویش کرد، ک  کاری اولین وفادار انسان این

 ییا  قطعی  قطعی ،   بیدنهای  آن بی   رو کرد نیامد. دید جواب هانی مسلم، زد صدا هانی بن عروة
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 خیودش،  جوانیان  بی   رو کرد دهند.نمی جواب مسلم، دید هیچکدام یا حبیب، یا ،زهیربریر، یا 

 آدم اینجیا واقعیا جگیر    دهنید. نمیی  جواب هم هاشم دید آنها بنی قمر برادرم قاسم، اکبر، علی

 میی زنیم،   صیدایتان  هرچی   شیده  چیی  فیال تجیبیونی.   انادیکم لی ما فرمود عبداهللابی سوزد.می

 امیا  دویدید، می سر با زدم،می صدا را کدامتان هر وقت، هر ک  بودید شما دهید. نمی را جوابم

 برییر،  هیانی،  مسیلم،  نمیی دهیید.   جیواب  صدایتان می زنیم،  برم،می را اسمتان هرچ  حاال چرا

 بلند نمی زنم. قوموا عن نومتکم یا کرام الناس صدا خودم برای را شما من عباس اکبر، ذوهیر،

اللِّئامَ  شمر و خولی و سنان دارنید بی  خیمی  هیای مین       الطُّغاة  الرَّسُولِ حَر مِ عَنْ ادْف عُوا شوید وَ

 الرَّسُولِ حَر مِ عَنْ ادْف عُوا برگردانید. وَ را دشمن خواهران از زنان، از شوید حمل  می کنند. بلند

 .اللِّئامَ الطُّغاة 

 


