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   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 استاد انصاریان -شب پنجم

 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

 گرفتنید   مجید قرآن خدا، کتاب از هم تقسیم را این و کردند تقسیم مرحل  ب  چهار  را اخالق

 اخیالق  و درنیدگی  یعنیی  سیبعی  اخیالق  چهارپاییان،   اخیالق  یعنیی  انعیامی  اخیالق  الهی، اخالق

 هزینی   فقی   آدمیی  کوشی   انسان، همت فرماید می قرآن ک  چنان انعامی اخالق در شیطانی 

 النََّیارُ  وَ الكَْنكعیامُ  تَْكکُی ُ  کَمیا  یَیْكکُلُونَ  وَ یَتَمَتََّعُیونَ  کَفَرُوا الََّذِینَ می شود  جنسی های لذت و شکم

 لیذت  هزینی   را خیودش  وجیود  همی   را، عمر هم  را، هستی عالم این هم  ک  کسی لَهُمْ مَثكوىً

 فقی  توجی    یَیْكکُلُونَ  وَ جسمی، های یَتَمَتََّعُونَ لذت کند، می شکم هزین  و کند می جسمی های

 عمیر  چهارپیایی   حییوان  هیر  گوسیفند، بیز و   شتر، چهارپایان، مانند الكَْنكعامُ  تَْكکُ ُ شکم، کَما ب 

 وَ فرمایید  میی  مجیید  قیرآن  کار پایان شکم  برای و جسمی های لذت این برای شودمی هزین 

 تمام چهارپایان بوده  چهارپایان اخالق این ها، اخالق ک  چرا هاست  آن جای آت  مَثكوىً النََّارُ

 هیچ متعال خداوند چون جهنم؟ می برند را انها چرا است  جسمی های لذت و شکم وجودشان

 دادم، شیما  بدن ب  فرماید می خدا نیافریده  شکم و جسمی های لذت شدن فدا برای را انسانی

 گیرفتن  قدرت برای حالل، طریق از پاکیزه غذاهای خوردن برای شکم دادم، شما ب  هم شکم

 کی   ایین  علت این اهلل  خلق ب  خدمت اهلل، عبادت بکنید، کار دو هزین  را بدن این ک  تان بدن

 و الطََّعیامَ   یَیْكکُلُونَ  ال جَسَیدا   جَعَلكنیاهُمْ  میا  وَ دادم قیرار  طعیام  هم بدن برای و دادم بدن شما ب 

 کنید   اسیرا   بیدن  بی   نسیبت  ندارد حق هم بگذارد  کسی کم بدن این از ندارد حق هم کسی

 هیای  پیاکیزه  از و هیا  پیاکیزه  از اما بخورید بدن لِلََّ ِ برای اشكکُرُوا وَ رَزَقكناکُمْ ما طَی َّباتِ مِنك کُلُوا

 تقوییت  را بیدن  هیم  بایید  بیدن   بیرای  است غذا واجب صالِحا  اعْمَلُوا وَ الطََّی َّباتِ مِنَ کُلُوا حالل  

 بیادام  یی   روزی آدم روز، چهی   ک  ندارد قبول اسالم را درآوردی من های ریاضت این کرد 

 بگوینید  و بدهنید  آدم بی   را دستورات این نخورد  میوه نخورد  لبنیات نخورد  گوشت بخورد 
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زنیدگی   کتاب مجید ک  قرآن در می شوی  ما پاک رسید می معنویت عالم عم  کردی، ب  اگر

 ملکیوتی  مقامیات  بی   بدن، طعام از کند خودداری کسی اگر نخورد، کسی ک  اگر نداریم است،

 بی   را هیم آدم  اسیرا   بیا  رسیاند  خیوردن   نمیی  ملکیوتی  مقامات ب  را آدم نخوردن رسد  می

 سعدی الكمُسْر فِینَ  یُحِبَُّ ال إ نََّ ُ تُسْر فُوا ال وَ اشكرَبُوا وَ را کُلُوا آی  این رساند  نمی معنوی مقامات

 شعر  خ  ی  با کرده معنا

  برآید دهانت بخور کز چندان ن  

 آید در جانت ضعف از چندان ک  ن 

 داده قیرار  هیا  لیذت  بیدن  بیرای  لیذت   امیا  و نعمت ها هم  از بدن غذای متعادل، بدن غذای  

 اسیت   ازدواج کردنید میی  بیان قرآن در ک  چنان بدن از بردن لذت راه ی  راه ک  پروردگار

 خیواهی  نمیی  اگیر  نیدارد  عیبی گویدمی دین خواهم، نمی را لذت این من گفت کسی اگر حاال

 اگیر  گنیاه نویوی    بی   آلیوده  کی   است این شرط آن و دارد شرط ی  ولی نخواه را بدن لذت

 داری، اطمینیان  نمیی شیوی،   معصییت  ب  آلوده لذت های بدنی، در ک  مطمئنی خودت ب  واقعا 

 در تیوانی نمیی  و داری نگی   را خیودت  توانینمی و نداری خودت ب  اعتماد اگر اما نکن  ازدواج

 تو بر دیگر، گناهان ب  یا شوی می دچار زنا ب  یا نهایتا  کنی، صبر کنی، شکیبایی ها لذت مقاب 

 عبیادت  کیار  دو بیرای  بمانید  سرپا ک  بخورد غذا باید بدن این خوب کنی  ازدواج است واجب

 و شیکم  حمیال  نبایید  بیدن  اسیت   نسیاخت   را بیدن  هم دیگر کار برای اهلل  خلق ب  خدمت اهلل،

 و بردارد را آدم باید است، مرکب باشد  بد شهوت فدای شکم و فدای نباید بدن باشد  شهوت

 بدن برای است  بدن وظیف  این الهی برساند  قرب مقام ب  مردم، خدمت و خدا عبادت با ببرد

 گویید  میی  مجیید  بخیوابیم؟ قیرآن   کیی  بخیوابیم؟  ما چقدر خواب است  ازدواج غیر لذت ی 

 سیییده  تا بیداره اول شب از ک  شبان بیدار خوابان، بیدار گویند می عالم پزشکان شب  خواب

 سیالمت بیدن    بی   خیورد  میی  لطم  اعصاب  ب  ریزد  می فرو زود بدن  ساختمان این صبح 

 شیب،  خیوابی  بیی  یعنی بکود  را شب خوابی بی جبران است محال روز خواب خورد می لطم 

 حیاال  ابدا نیدارد   را ها نیرو آن برگرداندن قدرت روز خواب گیرد، می بدن از را ک  نیروهایی
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عمیق سیباتا    است  و جعلنا نومکم سباتا قرآن معجزات جزء این ببینید  قرآن در را خواب آی 

 عبیادت  بیرای  عیالم  پروردگار روز  در شده مصر  های انرژی کننده جبران یعنی چ ؟ یعنی

را  مزمی   سیوره  اول آیی   اجیازه نیداد    خیدا  نیداد   را شب هم  ماندن بیدار اجازه اکرم پیغمبر

 نمیاز  عاشیق  اگر هستی، تهجدی عبادت عاشق هستی، شبان  عبادت عاشق اللََّیْ َ  اگر ببینید قُم 

 وترکی    رکعیت  یی   دانی   یی   صیبح،  نمیاز  مثی   رکعت دو تا پنج است، رکعت یازده ک  شب

 کی   دانممی خودم فق  است  نکرده روشن موجودی هیچ ،برای گوید می قرآن هم پاداش آن

 در   احیدی را  أَعْییُن   قُیرََّة   مِنك لَهُمْ أُخكفِیَ ما نَفكسٌ تَعْلَمُ دارد  فَال پاداش چقدر رکعت یازده این

 شیبان   عبیادت  میی خیواهی   اگیر  دارد  حیاال  ثیواب  چقدر رکعت یازده این ک  ندادم خبر عالم

 را شیب  از انیدکی  کی   گویید میی  پیغمبیر  ب  قَلِیل ا إ لََّا اللََّیْ َ واجب  قُم  نمازهای غیر باشی، داشت 

 میی  ضیرر  بکویی،  خوابی بی ها را شب بخواهی مردم  دیگر بدن مث  بدن تو چون باش  بیدار

 شیبان   عبیادت  داری عویق  خیلیی  اگیر  مین  حبییب  نهایتا نیستم  ضرر این ب  راضی من و کنی

 را قسیمت  یی   بخیواب،  را قسمت ی  را هم قسمت دو آن ولی کن، قسمت دو را شب بکنی،

 قسیمت  دو یعنیی  کین   نصیف  هم را قسمت ی  آن کنم، می سفارش تو ب  من اما کن  عبادت

 شیما  کین   عبیادت  میی شیود،   وص  صبح نماز ب  ک  را شب انتهای قسمت بخواب  ی  را شب

 عمرش را تیا  های شب هم  امیرالمومنین خوابیدند شبی را نمی هیچ ائم  ما کنیدمی فکر مردم

 میی  بیاقر  حضیرت  باقر  امام قول از بگویم برایتان عجیبی روایت ی  من ن   بوده  بیدار صبح

 زین حضرت مبارک وجود پدرم، دیدم بود  صبح ۰۱ بود، روز نیم  حدود روز ی  من فرماید

 فرماید می باقر امام خواند  می را شب نماز رکعت یازده دارد روشن در روز صبح ده العابدین

 آن تمیام  شید   تمام نماز شود  تمام خواند، می داشت صبح ۰۱ ک  پدرم شب نماز ایستادم، من

 هیای   گریی   صبح  داد، انجام داد،می انجام رکعت یازده این در شب نیم  در ک  هایی برنام 

 کیرد مکی    عیر   بزرگیوارم  پیدر  بی   شد تمام وقتی سحر  عین گرفت، مفصلی قنوت کرد، را

 خیواب  بیودم،  خست  فرمودند نخواندید  دیوب خواندید، صبح ۰۱ مثال  تان را شب نماز چطور

 ظهیر،  اذان اول اصیال    کنید   سیخت گییری   خیودش  ب  ندادند اجازه احدی ب  عبادت در دیدم 
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 ، با بی حالی، کسالت با بخوانی، را عصر و ظهر نماز شوی بلند االن ای،خست  است کوفت  بدنت

 نخیوان   گویید می قرآن بخوابی  و بدهی را سالم می خواهی تند تند بخوانی، هم بعد سستی، با

 بلنید  ،کُسَیال َ  هُیمْ  وَ إ لََّیا  الصََّیلَوةَ  یَیْكتُونَ  لَیا  نیدارم  وَ  قبول را بدن خستگی و کسالت با نماز من

 سیاعت  دو بگییر  خیوب  نیداری   حیال  و دارید و ناتوانیم کسالت سستی، اگر نماز برای نووید

 سیالمت  اسیت  واجیب  ولیی  بخوانیم وقت اول نیست واجب بخوان  ظهر نماز ۴ ساعت بخواب،

 بیدن را  سیالمت  است واجب اما بخوانیم نماز وقت اول نیست واجب کنیم  رعایت را خود بدن

 ظهیر  اذان ربی   یی  و  شینب ،  روز اگر کنید  رعایت را دیگران کنیم و واجب است حق رعایت

 را تیو  بیدهی  صیورت  امیا  میخوانی نماز داری دید آمد، طلبکارت بستی، را نماز گفتی، اکبر اهلل

 دادی وعیده  مین  بی   امروز آقا گفت و خوانی می حمد و سوره داری هم تو گذاشت  روبرویت

 کی   شیرعی را  واجیب  نمیاز  ایین  فرمایید  میی  پروردگیار  امضای تیو   هم این بدهی  را من پول

 بویکنی،  را نمیاز  اسیت  واجیب  بده، را پودم گفت آمد طلبکار است، سنگین حرام آن شکستن

 ایین  بی   کی   نیداریم  دنییا  در دینی هیچ ما بخوانی  نماز دوباره بیای بدهی، را مردم طلب بروی

 اسیت،  اسیالم  فق  این را، مردم را، ارتباطات عق  را، روح را، را، بدن باشد  کرده رعایت شک 

 ولیی  بیی دیین   یا متدین است یا کرده تو را حاال معاین  دکتر رمضان ماه ب  مانده ماه دو اسالم 

 خانی   بیا شما دارد  ضرر تو چوم برای گرفتن روزه امسال می گوید می گوید  ک  ندارد نظری

 نمیره  گویدمی پزشکی چوم بروی رمضان ماه بعد بگیری، را خود روزه ندارد، دین دکتر بگو

 همی   بکنیی چیون   قضیا  بایید  گرفتیی  ک  روزی سی آن تمام باال، رفت  ی  نمره یکی، تو چوم

 روزه نوییند  نمی دلم ب  ن  نیاورد  در بازی مقدس خدا برای کسی بود  حرام بود، باط  روزها

 نمی دلم ب  ک  من  دل مال ن  خداست، خورده  روزه مال دل ب  گره روزه مگر بخورم  را خود

 باشید،  داشیت   ضیرر  چویمت  برای دیگر ماه ش  بگیری، اگر بگیرم  باید نگیرم، روزه نویند

 معاینی   دکتیر،  بیرو  گرفتی  شیما  بی خود بیاوری  جا ب  را آن قضای باید روزه، حرام است این

 مسییحی  یهیودی اسیت،   هم دکتر خوانی، می نماز ک  می گوید تو ب  دکتری  هر را، تو کند می

 عبیادت  اسیت،  واجیب  دکتر نماز آقای بل  خوانی، می نماز است، دار دین است، دین بی است،
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 حیق  میی دهید،   نویان  هیم  عکیس  میبینم، من کمرت در ک  هایی مهره این گویدمی خداست 

 را سیجده  جای هم مقدار ی  بگذار، نماز صندلی هم نداری  ایستادن حق نداری، کردن رکوع

 بی   نزدیی   هیم  سیجده  بخیوان،  نوسیت   را سیوره ات  و حمد نووی، خم خیلی ک  باالتر بیاور

 دیین  آیید،  میی  فوار من ب  نوست  دکتر دکتر، بگو آقای برو دیگر ماه ی  حاال باشد  پیوانی

 کیار  چی   را هیم  رکیوع  بخیوان   نماز قبل ، ب  رو بخواب، نرم تختخواب و تو  می گوید روی

 پیویانی ات   روی بگیذار  باشید،  دستت در مهر کنم، چکار را سجده کن  اشاره کل  ات با کنم،

 خیدا  بی   بدنوان ب  نسبت قیامت ها، خور عرق خورها و شراب بزنی  ضرر بدنن ب  نداری حق

 ۰۱ بیاالی  بکوید،  کی   طول خوری الک  بیرسند، ها دکتر پی  بروند بگویند؟ چ  خواهند می

 نفیر  یی   بیار  هیر  گوینید  میی  آلمیان  دانومندان ها، عصب کلی ، معده، می کند  ایجاد بیماری

میی   و می شود بمباران الک  با مغز زنده سلول عدد ۰۱۱۱ کند، می مست می خورد، موروب

 خارجی های کتاب در قبال  تای آن را ولی ۰۱  نیست، یادم حاال من حوصلگی  بی رعو ، میرد 

 مویروب  ایین  نییز، آن  هفتم نس  خور، موروب گویند،می دانومندان هم همان بعد خواندم 

 حیاال  کنند  می ضرر هم هاآن دیگر سال یعنی تاصد هم نس  هفت گذارد  این می آنها در اثر

 هفیت  کردم، ایجاد بدنم در بیماری بیست خوری موروب اثر بر ایستادم، خدا جلو من قیامت

 اسیت،  غیرمتعیار   سیرش  آمده، دنیا ب  بچ  من خوری موروب اثر بر کردم  بیمار هم نس 

 آمیده   دنیا ب  افتاده عقب آمده  دنیا ب  لمس است  کر گوش است  کور چوم  است  بزرگ

 بی   کی   مصالحی نیست  خدا مقصر خورده  جدت نخوردم، موروب ک  من بگویید است ممکن

 بچ  چی   شده  بگو خراب بچ  بوده، خراب مصالح بکند، درست مادر رحم در را بچ  خدادادی

 اند  اما بهوتی صددرصد افتاده عقب های بچ  طور این ندارد  تقصیری هیچ بچ  دارد؟ تقصیر

 چی    جهنم  میبرند دارند را خودشان بهوت، رود می دارد نس  می بینند ایستند، می ک  ها بابا

 شما خدا  ب  ها خور موروب می دهند جواب چ  خورند  می حسرتی و چ  کوند می بیچارگی

 بکنی، بکوی، بگیری، را دستت روی موی بینیت، موی سرت، موی انگوتت دوتا با نداری حق

 بید  مالی   میا  نیسیت،  میا  میال  بیدن  ک  است این هم علت  نداری  حق کنی  آزرده را پوست
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 گی   از را بویر  طِین  مین  مِنك بَوَر ا خَالِقٌ إ نَِّی است قرآن إ نَِّی این خداست   بدن مال  نیستیم،

 ایین  از بهتیر  شید؟  درسیت  ندارد  بدن در نابجا تصر  حق کسی است  من مال بدن آفریدم،

 عییب دار،  نیاق،،  ریخیت،  بیی  اسیت،  زمیین  کره در دین چ  هر است  زمین کره کجای دین،

 مریض علی ، دین هم آن غیرشیع   اسالم حتی است بور علی  مغز ساخت و شیطانی ابلیسی،

ابن  ساخت یا است عباس بنی یا است امی  بنی ساخت یا شیع  غیر اسالم چون است  بیماری و

 یی   هیم  آنهیا  نیسیت   دیین  هیم  آنهیا  عربستانی  وهابی عبدالوهاب بن محمد ساخت یا تیمی 

 سیاز   دسیت  نی  دیین   خداسیت   دین تام، کام  دین آن است  معیوب شیطانی فرهنگ سلسل 

مبلیغ   امیام  ۰۰ و امیرالمومنین ک  است دینی پیغمبر  غیر ن  بوده مبلغ آن پیغمبر ک  دینیست

 چی   خیدا  بی   قیامت خوار، شراب عباس  خوب بنی و امی  بنی درباری آخوندهای ن  بودند، آن

 و نی   کنیی  عبیادت  نی  توانسیتی   کیردی،  ایجیاد  خیودت  در بیست تا بیماری بگوید  خواهدمی

 دهید؟  جیواب  میی خواهید   چی   خدا ب  بی عار، بیکار  هروئینی  کنی  خدمت مردم ب  توانستی

 روانگیردان  قرص بگوید؟ خواهدمی چ  خدا ب  ایشیو  بگوید؟ خواهدمی چ  خدا ب  تریاکی

 بیدن  نی    بزنند؟ ضرب  این قدر بدن ب  داشتند اجازه ها این بگوید؟ خواهدمی چ  خدا ب  خور

 گوینید میی  دیگران، هم  عقالی عالم مل  در نابجا تصر  خداست  بدن مال  نبود  اینها مال

 گوینید میی  شد؟ همی  عقیال   چی گرفتی دارد  عذاب هم قبیح کار و است قبیح ظلم و است ظلم

 ظلیم  می گویند عقال هم  هست  قبیح ظلم گویندمی  است  هم  عقال ظلم غیر مل  در تصر 

 حیرام   شب، خوابی بی با خداست  مل  دخترها، ها،جوان ها، خانم مردم، بدن، دارد  جریم 

 خیراب   حیرام  گوشیت  خیوردن  بیا  نکنید  خراب  حرام مال خوردن با نکنید  خراب  نکنید،

نابجاست   تصرفات هم  این ها نکنید   خراب  اختالس با رشوه، با غصب، پول با با ربا، نکنید 

 را سیاختمان  نیدارد   شیما  بیدن  بیا  تناسبی ربا کردم، حرام را ربا من اح  اهلل البی  و حرم الربا،

 پیول  دزدی، پیول  نریزید  ساختمان در نجاست قدراین  است  من مال ساختمان نکنید، خراب

 ایین قیدر   ورق، عیرق،  مویروب،  خیوک،  گوشیت  زیرمیزی، پول رشوه، پول اختالس، پول ربا،

 نیدادم  کثافیت  کردن پر برای را ظر  این من نریزید  است، من مال ک  ظرفی این در کثافت
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 کیس  هییچ  دارد  آیی   هزار قرآن در قیامت کردن، قیامت وارد را ما وقتی کنید کاری ی  ک  

 کلمی   یی   کردند، قیامت وارد را ما وقتی کنیم کاری ی  آی   هزار بوود، آن منکر تواند نمی

 میی  امیرالمیومنین  نداریید   حسابی هیچ برو  بهوت، در این نداریم  تو با حسابی بگویند، ما ب 

 پییاده  گفیت  کیرد، می عبور کربال زمین از شوند،می دف  اینجا ک  نفری دو و هفتاد این فرماید

 بیا  هیم  صیبح  نمیاز  کیرد   عجیبی عبادت سحر امام ماندند  را شب آن شدند، پیاده لوکر شید 

 از خیاک  مویت  یی   تعقیبیات،  جای ب  برنگردانده بود  هنوز هم را خود روی خواند  جماعت

الكجَنََّیةَ   یَدْخُلُونَ قومٌ مِنك ِ لَیُحْوَرَنََّ التَُّركبَةُ أَیََّتُهَا لَ ِ کوید ، وَاها  بو برداشت، خود جانماز جلوی

 ندارنید  حسابی هیچ پروردگار با ک  آیند می بیرون کسانی تو از قیامت خاک ای حِسَاب  ، بغَیر 

میی   بهویت  وارد حسیاب  بیی  چیرا   بگوینید بی  آنهیا     را آنها دارند نگ  دقیق  ی  بخواهند ک 

 انیدازه  بی   نیزنیم   ضیرر  بیدن  بی   بخیوریم   حیالل  میتیوانم   ک  بل  بل   توانیم؟می هم ما شوند 

 کی   هیم  انیدازه  بی   باشییم   داشیت   ارتباط بچ  و زن با اندازه ب  کنیم  رفاقت اندازه ب  بخوابیم 

میی   کی   مردمیی  بکنییم   کمی   میردم  بی   هم اندازه ب  و کنیم عبادت را خدا ما نیایی، ب  فوار

 نی   آوردییم   تیان  برای غذایی بست  ما بگوییم تیلیاردر، ۰ خان  در دم برویم شویم بلند گویم،

 نچرخییده   آن کاسبی ک  هست آبرودار این قدر مان محل  در خودمان، های خوی  و قوم در

 اوضیاع  بگیو،  مسیتاجرت  ب  داری اگر کنی؟ خلق ب  خدمت میخواهی هست، مستاجر این قدر

 هسیتند  سیال  اهلی    یی   کنی  خدمت میخواهی اگر نده  کرای  سال ی  است  خراب خیلی

 است  عجیب خیلی بگویم  برایتان هم عجیب روایت ی  ن ؟ یا مسلمانیم گویندمی ک  آنهایی

 میردی  ی  قیامت، روز گوید می نظیر کم انسان این کاشانی، فیض کند  می نق  فیض مرحوم

 او بی   کی   نیدارد  حسین   این قدر نیست  باز روی  ب  بهوت ب  رفتن برای راهی آورند، می را

 را ایین  دسیت  رسید  میی  خطیاب  بهویت   برو بخویدیم تو ب  هم حسابمان اختال  ما بگویند،

 برسید  خطیاب  نیدارد   بهوت برود ک  مای  ای اشپرونده در گویند می بهوت  ببرید بگیرید،

 دنییا،  ایین  فرماید می پروردگار کنند  می تعجب دارد  مالئک  را بهوت ب  رفتن مای  من پی 

 قسیطی،  نخود و لوبییا  قسطی، یخچال قسطی، پارچ  قسطی، چای قسطی، قند بود  فروش قس 
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 روی هاشیون  حسیاب  همی   بودند، کرده قسطی های جنس ک  این هایی داشت  شاگرد تا ۵،۶

 قسی   مین  از ، ایین هیایی کی    ۰۰ منطقی   بیرو  شاگردش می گفت ب  می داد را یکی بود  کاغذ

 شیاگرد  بی   ۰۰، منطق  برو تو ،۳ منطق  تو بگیر  را آن ها قس  پول پنجونب  است  روز بردن،

 گفتنید  اگیر  مغیازه   بیاید متوکرم، دادند، آوردند، را شان قس  زدید، در اگر گفت های  می

 دیگیر  هفتی   بیاییید   دیگیر  هفت  ندارد، مانعی هیچ ندارد، مانعی هیچ بگویید نداریم، هفت  این

 هفتی   ندارد، مانعی هیچ بگو او ب  ندارم، هم هفت  این نداشتم، هفت  آن ندارم، گفت رفتید اگر

 خی   را اسم  خورده، هم ب  او اوضاع بدهد، را قسط  ک  ندارد اصال کردید حس اگر دیگر 

کی    بهویت  نبیرم  او را اگیر  مین  ندارد  چیز هیچ آمده، خودش حاال نیست  بدهکار ک  بکوید

 مین  نیدارد،  خودش حاال کردم، گذشت خواهم، نمی گفت  ندارها ب  دنیا در او اینم  از تر پایین

 کی   نیدارم  خانی   کی   مین  حیاال  مردم، ب  رسیدگی خدمت، کرامت، محبت، گذشت نکنم  تو از

 اول ببخویم،  را ات اجیاره  سیال  گفتم یی   منبر روی من آقا بگویم او ب  باشم، داشت  مستاجر

 بی   نییازی  اسیت،  پولیدار  مسیتاجرم  وقیت  یی   خیواهم   اجاره ات را نمی می کنم، عم  خودم

 یکسیال  ایین  جیای  بی   نگییر   یکسیال   بدهید   تواندنمی ک  دانم می وقت ی  نیست  بخویدن

 میا  مگیر  ابیدا   فیهیا  خالیدین  گویید  می قرآن این قدر چرا می دهد  تو ب  ابدی قیامت، خداوند

 سیال  ۵۱ سیال  ۴۱ سیال  ۳۱ ن   باشد، ابدی بهوت در ک  کردیم کار خدا برای سال میلیاردها

 نمیی  بر دست  از کم است  کریم ما طر  چون بهوت؟ برویم ابدی باید چرا سال، ۰۱ نهایتا 

 برایتیان  کوتیاه  داسیتان  یی   باشید  کریم باشید  داشت  خدا را اخالق هم شما بدهد  ما ب  آید

 ایین  برای بوده  خودم کنار داستان این شنیدم  کسی از ن  و نوشتند کتاب در ن  را این بگویم 

 بود  مین  خاوران خیابان در او مغازه بدهم  را او آدرس کند، رحمت  خدا بگویید دلتان در ک 

 اتومبیی   شیوی   بیا  او اتومبی  شیو  داشت  اتومبی  شیو  کارخان  ی  رفتم می منبر او برای

 شیوی   گذاشیت   نمیی  کم شیو  ساخت در جو ی  بود  سالمی آدم خیلی می زد  طاق خارجی

 سیاخت  شیوی   میی کردنید   فکر واقعا  دار سواری دار، تریلی دار، کامیون خریدند می مردم را

 تویییع    خیتم ،  میرفتم ک  بودم اگر کرد  فوت نبودم  تهران من شد  مریض است  آلمان
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 چیون  گفتم  تسلیت دیدم  را شاگردش خورد  را بابای  غص  گفتم، تسلیت دیدم، را پسرش

 می گفیت  او، ب  می داد پول بعد داد، می یادش داشت  نمی نگ  را شاگرد شاگردش وقت هیچ

 ییادت  مغیازه  در بییا  معلمم، ی  من نساخت   من تو را نوکر ک  خدا کن، کار خودت برای برو

 حیاال  کی   شیدند،  شیوی   تاجر داشت، شاگرد خیلی کن  کار خودت برای برو خودت بعد بدم،

 ۴۱۱ گفیت  داد، میا  بی   را صندوق کلید ب  مردن ، مانده روز دو  ک  گفتند من ب  هستند  هم

 چیی  تییا ۵۱۱ یییا ۴۱۱ برگوییتم  دادن چی   فییروختم، شیویی  دارم  برگوییتی چیی  تیا  ۵۱۱

 ۵۱۱ ایین  تمیام  بودم  هم من شاگردش گفت بیاور  را چ  ها هم  گفت پسرش ب  برگوتی 

 ۶۱ من گفت پسرش ب  میلیون، س  میلیون، دو تومن، ۰۱۱ تومن، پانصد میلیون ی  را، چ 

 نکیرده کیارم   ورشکسیت   میرا  هیم  چی   تیا  ۵۱۱ ایین  نمانیدم   گوین   خوردم را خدا نون سال

 دادنید  فکیر   میی  آوردنید  میی  داشیتند  اگیر  فروختم، شیو  آنها ب  من ک  این هایی میچرخ  

 سیرطان  افتیادم   بسیتر  در مین  گفت بدهند  نیاوردند و داشتند کنم می فکر یا نداشتند کنممی

 ببریید  را چی   ۵۱۱ چویمم  جلوی کنید، باز را پنجره در ولی شوم بلند توانم نمی بود  گرفت 

 بعید  مبیادا  بویود   خاکسیتر  تا ۵۱۱ این تا نکنید خاموش بزنید، آت  و بریزید نفت حیاط در

 بنیدگان  رنیج  تحمی   مین  دادگیاه و  و کالنتری و شکایت چ ، صاحب دنبال برود من بچ  من،

 آدم ایین  بیا  خیدا  میی مییرم    و کیردم  حالل را هم  ندادند  را پولم عمد ب  گرچ  ندارم را خدا

 قیرآن  آیات طبق باشد، اش پرونده در گناه تا ۰۱۱۱ تا ۰۱۱۱ اگر تو کند  می کار چ  قیامت

 میا  سیخن   اول بی   برگیردم  بخوییدمت   کیردم،  حاللیت  گویید  می راحت ب  او خدا روایات، و

 اخیالق  درنیدگان   سیبعی، یعنیی    اخیالق  چهارپاییان   یعنیی  بهیمی، اخالق داریم  اخالق چهارتا

 میواردی  یی   اموب، تا دو س  یکی ک  الهی اخالق بندبازی  و حیل  و مکر سراپا یعنی شیطانی

عمر  را، پول را، بدن را، هستی این تمام یعنی بهیمی اخالق الهی  اخالق گفتم  برایتان را آنها از

و النار مثوی  ها آدم اینطور گویدمی بردن  قرآن لذت و شکم برای کردن هزین  را کاسبی را،

 آنهیا  بعید   جلس  اموب  ن  دیگر، اخالق تا س  سراغ برویم ندارند  جهنم جز جایی لهم ، هیچ

بهیمی،  اخالق از یکی اینک  علت بگویم  را علت  ک  دادم وعده شما ب  من و است طوالنی هم
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 چیسیت   علیت   کنید  میی  پیدا الهی اخالق ک  آنی و چیست می کند پیدا شیطانی الهی، سبعی،

 عیذرخواهی  شیما  از می شود دیر می زنم، حر  تر طوالنی مقداری ی  من شبها از بعضی اگر

 اجبیار  را شیما  کی   هیم  میا  دادیید؟  سیند  بییا   منبیر  پای ندادی سند ما ب  شما ببخوید کنم  می

 جیوان  بچی  و  و زن و میرد  منبیر،  پیای  آیید می شب هر ک  شما کار این بیاید  منبر پا نکردیم

 کیاری  نی   مجلیس،  صیاحب  بی   کاری ن  دارد، من ب  کاری ن  است  عبداهلل ابی ب  عوق علت 

 یقین بهتان هم و کنیدمی می کنید، کرامت بزرگواری کنید،می آقایی مداح  ب  کاری ن  قاری، 

 میی  عیزاداری  کنید،  میی  شرکت ما حسین مجلس در ک  کسی فرماید می صادق امام بدهم ک 

 بخوید   می را خودش و او بین گناهان تمام خداوند نوده، بلند جا از هنوز می کند، گری  کند،

 میال  گناه ی  ماند می بخود  می کرده، نگاه نامحرم کرده، زشت کار کرده، زنا خورده، عرق

 بی   برو نداری بده  برو صبح فردا گوید می صادق امام هم آن دم  نمی و بردم عمدا  اگر مردم 

 میال  گفتی   خیدا  رفتم دیوب بخورم  را مالت می خواستم کردم  اشتباه من خدا ب  بگو طلبکار

 دهی؟خیدا  می مهلت ماه هوت بدهم  هفت ندارم االن بده  پس ببر است، حرام نخور را مردم

 شیده  هیا  پیوامد این بخویدمت  اصال  می دم  مهلت سال ی  گویدمی کند،می نرم هم آن دل

 سیاعت  هزار چند نفرید، هزار چند چون ببخوید  را من صورت هر در بخویدمت ها  منبر در

 تبیاه  نکینم،  را ضیای   شیما  سیاعات  لحظیات  کی   کنم می سعی من کردید، واگذار من ب  را تان

 بنویینم،  خانی   در است این من سعی نگویم  برایتان رب  بی های قص  رب ، بی حرفهای نکنم،

 قیوی  باشید،  مسیتند  و بخوانم برایتان بیایم و بگردم روایت بگردم، آی  بگردم، مطلب روز هر

 یی   نکنید  برم کی   می پناه خدا ب  هم همیو  است  پیوم منبر نوشت  های هم شب هر باشد،

 امیام  وجود مبارک شب است  شنب  شب صورت هر در کنم  ضای  من را مردم این عمر دقیق 

قسیم،   خیورده،  قسیم  کی   چیسیت  ابی عبداهلل بر گری  زمان، امام نگاه از نمی دانم است  زمان

 براییت  هیم  شیب  کینم،  گریی   برایت ، روز من حسین می خورم قسم الندبن  صباحا و مسائا 

 را حادثی   میا  سال  ۰۰۱۱ می کند؟ گری  دارد سال چند کند  ظهور وقتی تا کی؟ تا کنم  گری 

 میی  را عاشیورا  روز هیم  شبها میبیند، را عاشورا روز ها صبح نیست  پرده او برای اما بینیم نمی
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 تمیام  اشیکم  اگیر  گوید می عبداهلل ابی ب  بعد ک  می کند  گری  و می زند زار ک  بیند بیند  می

 میی  گریی   برایت خون چرا حسین جان، بدل الدموع دما، گوید می نمی کنم  دیگر گری  شود،

 یارانیت  اصیغرت،  عباسیت،  اکبیرت،  خیودت،  بدن از سر تون ، لب با آب، نهر دو بین ک  کنم

 نالی   برگویت،  هیا  خیمی   ب  اسبت بودی  افتاده گودال در ک  کنم می گری  برایت کردند  جدا

واژگیون   اسیب  زیین  اسیت،  خیون  در غیرق  اسب یال دیدند بیرون، ریختند بچ  و زن می زد 

 بی   دارد ای اسیلح   هر با هرکس اند  زده حلق  تو دور دیدند دویدند، برهن  پای با هم  است 

 می کند  حمل  تو

 


