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   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 استاد انصاریان -شب هفتم 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

 مالحظی   بقیره  مبارکی   سوره ۷۱۱ آی  در توانید می را خدا دین جامعیت و کمال از نمایی دور

 هیم  آیی   پاییان  در شده. بیان اخالقی عملی، اعتقادی، مسئل  پانزده شریف ، آی  در دقیقاً کنید.

 هسیتیم،  واقعیی  مسیلمان  میا  کنندب اگر ادعا دارند، را برنام  پانزده این ک  آنهایی می فرمایند

 مشکلی کار گفتن، راست است. آسانی کار گفتن دروغ گویند. اولئک الذین صدقوا. می راست

 رد را انسیان  خداونید  کی   بگوید راست عالم پروردگار ب  خودش درباره بخواهد است. انسان

 بیا  اخیال،،  و صیحی   اعتقیادات  بیا  باشییم.  خودساخت  باید ما سخت است. نکند، تکذیب نکند،

 هیم  پروردگیار  هسیتیم.  واقعی مسلمان ما هستیم. تو بنده ما ک  بگوییم خدا ب  وقت آن عم .

 نمیی  را خودشیان  آخیرت  و دنییا  نجیات  خودشیان  انتخاب ب  ای عده یک بکند. قبول بپذیرد،

 کننید.  زنیدگی  پیغمبیر، بیا اهمی     بیا  قرآن، با خدا، با ندارند خواهند، دوست نمی چون خواهند.

 یعنیی  خیواهیم.  نمی را دین خواهیم. نمی را دین ما خواهیم. نمی گویند می کنند، می اعالم هم

 خیواهیم.  نمیی  هیم  را اهمی   خیواهیم،  نمی را قرآن خواهیم، نمی را پیغمبر خواهیم، نمی را خدا

میی   سیخت  آنهیا  بی   نی   و می کند قطع را آنها روزی ن  است نهایت بی قدرت ک  پروردگاری

 قرآنش نخواهد، را دینش نخواهد او را، دنیا در کسی هر ک  داده قرار اینگون  را برنام  گیرد.

 همیین  در میلییارد  ۲ االن کنید.  زنیدگی  راحت نخواهد، را امامت نخواهد، را نبوت و را نخواهد

 مقید   برایشیان  گیاو  عیالم،  تمیام  در ایین هیا   اندونزی، در و مالزی در و کنندمی زندگی هند

 بانید  روی بیایید  گیاوی  اگیر  هنید  در بمیرنید.  گرسینگی  از اگیر  کشیند،  نمی را گاو اصالً است.

 می گویید  نمی دهد. را هواپیما نشستن اجازه مراقبت برج خستگی، رفع برای بخوابد فرودگاه

 هسیتند،  هواپیمیا  در نفیر  ۰۵۵ ببینیید.  را بشر جان و عق  پستی یعنی دیگر. فرودگاه برو یک

 چکارشیان  شود. خالی گاو تا باند از پایین. نیا گوید می خلبان ب  ولی نویسنده دانشمند، استاد،
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 از قبی   ایرانییان  اسیت.  آتیش  آنها پیش عنصر ترین مقد  آدم، ها میلیون هیچ. خدا می کند

 اییران.  در هیم  هنید،  در هیم  هستند. هم االن دانستند. می ترین مقد  را آتش پیغمبر بعثت

 کننید.  میی  زنیدگی  طبیعیی  دارنید  هیچی. خدا، می کند چکارشان است. مقد  برایشان آتش

 هیم قبیول   را دینیی  انید. هییچ   الهییک  نمیداننید.  مقید   را چیز هیچ الهیک اند. نفر ها میلیون

 اخیال،  چیون  کننید.  میی  را خودشیان  طبیعیی  زنیدگی  هییچ.  خیدا،  کنید  میی  چکارشان ندارند.

 باشییم،  گاو پرسیت  خواهد، می دلمان ما می گویند ای عده یک نیست. کردن اجبار پروردگار

 میی  رسییدگی  قیامیت  در این ها پرونده باشیم. الهیک باشیم، پرست پول باشیم، پرست آتش

 سیی  عاشیورا  روز کند. قبول را دین اجبار ب  ک  کند سلب را کسی اراده خدا ندارد بنا اما شود

قطعی    را هیا  انسیان  تیرین  ارزش بیا  تیرین،  دار دین بهترین، ترین، پاک از نفر ۱۲ نفر، هزار

 شد، تمام کارشان پایین. بدهید را گرگ ها کنید، وا دهن نگفت زمین ب  هم خدا کردند، قطع 

 نمیی گییرد،   را دسیتش  خیدا  شیود،  مرتکیب  بخواهید  گناهی هر زنی هر مردی، هر برگشتند.

قاب   ک  قرآن دیگر قرآن، آیات طبق اما بکند. خوب بکند، گناه دارد بکشد او را کنار. دوست

 دربیاره  انید  نوشت  ک  امخوانده خارجی دانشمندان از علمی مقال  شاید بیست تا من نیست. رد

 بررسیی  قیامیت  در اینهیا  پرونیده  اسیت.  حیق  قرآن گفت. شود، نمی منفی هم کلم  یک قران

 روز گوینید  میی  کی   ایین  کردیید.  بید  انتخاب چرا ک  است این ب  آنها شدن و محکوم میشود

 دانید  نمیی  خیدا  ک  نیست این آن معنای است، مساه  این گون  و پرسش سوال و روز قیامت،

 دارنید.  وضیعیتی  چی   کننید  روشن خدا برای ک  می پرسد آنها از دارند، وضعیتی چ  بندگانش

 الل َّی    مُحِیطٌ، إِن َّ ش یْءٍ بِکُ َِّ إِن َّ ُ می قرآن در پروردگار ابدی. و است ازلی علمش عالم پروردگار

 پروردگار نیست. پنهان من از زمین و آسمانها در ذره ای گوید می .پروردگار ع لِیمٌ ش یْءٍ بِکُ َِّ

 میی  پروردگیار  میی دانیم.   مین  میی گیذرد،   باطنت در الصَُّدُورِ هرچ  بِذاتِ ع لِیمٌ إِن َّ ُ فرماید می

 است درست نگاهت ک  فهمد نمی را نگاهت معنای هم کس هیچ کنی،  می نگاه داری، فرماید

 چشیم  الْأ بْصار  . تمام یُدْرِکُ هُو  فرماید می کنی، می نگاه داری فقط است، انگیز شهوت غلط، یا

 گنیاه  خواهید میی  دلیش  خوب یکیی  من. از نیست پنهان چیز هیچ است. من پیش نگاهش ، تو
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 خانی   در میی خواهید   دلیش  یکیی  کند، جدا را عبداهلل سر ابی بیاید خواهدمی دلش یکی بکند،

 میی  دلیش  یکیی  بدهد، را زهر العابدین زین خواهدمی دلش یکی بزند، آتش را زهرا حضرت

 و بیند می را اعمال هم  ولی ندارد کسی کار ب  کاری اینجا شود، مرتکب کبیره گناهان خواهد

 این سوال بقول معروف دادگاه، را آنها آورند می قیامت ت عْم لُون . اگر بِم ا خ بِیرٌ الل َّ   داند إِن َّ می

 چیرا  بیودم،  آفرییده  انسیان  را تو ک  من حیوانیت. زیر بردی را خود شخصیت تمام چرا است،

 آفرییده  انسیان  را تو ک  من شدی. گوسفند از بدتر چرا شدی، االغ از بدتر شدی، گاو از بدتر

 ال ال َّذین  الْبُکْمُ الصَُّمَُّ الل َّ ِ عِنْد  الد َّو ابَِّ ش ر َّ إِن َّ شدی. زنده موجودات هم  از بدتر چرا اصالً بودم.

 را خیود  چشیم  چیرا  نشنوی. را حق ک  بودی بست  را خود گوش چرا دنیا در سال ۰۵.  ی عْقِلُون 

 چرا. بفهمی. را خودت شر و خیر ک  نگرفتی کار ب  را اندیش  چرا نبینی. را حق ک  بودی بست 

 ییا  کشیتی  را عبیداهلل خداست. آمدی ابی اخال، این کند، می قبول بده، داری کننده قانع جواب

 قیانع  داری جیوابی  چرا؟ کشتی، را ماه  شش بچ  شعب ، س  تیر با پول مقدار یک برای آمدی

 در زن و میرد  نفیر  ییک  گویید  می قرآن در اما کنم می قبول را جوابت جهنم، نروی ک  کننده

 آدمییتش را  زده، را کرامتش زده، را خود عظمت زده، را انسانیت ک  خودزنی ب  نسبت قیامت

 جیواب  باشید.  کننیده  قیانع  کی  بدهید کی     ندارد جوابی کرده، حیوان ب  تبدی  را خودش زده،

 کی   زنیی  خیود  ایین  کی   بپرسیم و بنشانیم مجلس این در بیاورید را آنها هم االن همین ندارد.

 خیوار  حیرام  شیدی،  سیتمکار  شدی، فاجر شدی، فاسق درآمدی، انسانیت چارچوب از کردید،

 میی  زنیدگی  اینگونی   چیرا  پیس  نیدارم.  گوید می بده، کننده قانع دلی  شدی، کار حرام شدی،

 ملکیوتی  عنصیر  یک دل گوید. می دروغ هم میخواهد. دلم است، این دارد ک  جوابی تنها کنی.

میی   دلیم  کی   گویید  میی  دروغ خواهید،  نمی شرک نمیخواهد، کفر خواهد، فسق نمی دل است،

 دل بی   تهمیت  ایین  خداسیت.  خانی   دل اسیت.  اهلل بیت دل دل. ن  خواهد می شهواتش خواهد.

 و کسب از تنبلی و پول ب  عشق و مادی گری غریزه ن  خواست، دلم کردی، دزدی چرا است.

 دارد؟ ربطی چ  دل ب  دزدی. ب  بروی خواست کار

  دل ز تران  خبری بی تا 
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 دل نشان  ب  نرسی هرگز

 خون از سرخ نگردد چهره تا 

 ز دان  دل دمت سبز کی 

   طلبی می چ  کعب  از خان  

 دل خان  خرابی از تو ای

   نبود جهان دو صدف اندر 

 دل یگان  قد  گوهر چون

   وجود سلطان مملکت در 

   دل خزان  چون نبود گنجی

 رحیم  در دانیید  می شما کرده است خدا. احترام چقدر دل ب  ببینید را قرآن شما است. دل این

 یعنیی  دانیید؟  می بوده. قلب ساخت، اسکلت و بست  گوشت آن در خدا ک  عضوی اولین مادر،

و  عصیب  معده و و روده و شکم و ابرو و مژه بینی و و دهان و گوش و چشم ما ب  اینک  از قب 

 دلیم  خداست. خان  دل ساخت. ما وجود سرزمین در را خودش خان  اول بدهد، را هااین حرف

 انبییا،  کی   میخواهد را همانی دل میخواهد. خدا ک  همانی را میخواهد دل چ ؟ یعنی می خواهد

 نشده، بست  رویم ب  درها هم  هنوز چون کنم، می گناه من کنی، می گناه شما خواهد. می اهم 

 غلطی عجب می گویم ای،گوش  یک نشینم می شوم، می کس  شوم،می ناراحت رنجیده نشده،

 دل میال  حرفها این است. دل کار هم  این ها دادم. آب ب  بندی چ  کردم، بدی کار چ  کردم،

 پشیمان کنم، ک  می گناه است. دل مال پشیمانی ندامت، بیرون. آید می شما زبان از ولی است

 کینم،  میی  عبیادت  اسیت.  دل کیار  این کنم. می سرزنش را خودم مرتب و می نشینم می شوم،

 بنید  خیودم  پیای  روی کینم،  می ح  را مشکلی روم، می زیارت کنم، می گری  کنم، می خدمت

 درد دسیتت  بگیویم.  تا بارک اهلل صد خواهم می خودم ب  ولی گویم نمی چیزی شادم. نیستمف



- 5 - 

   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 گنیاه،  در چی   یعنیی  طرفش. دو است، دل حال این کردی. باز یکی کار از گره بود. عالی نکن ،

 ییک  دارد. را هیا  العمی   عکیس  بهترین قلب دارد. را ها العم  عکس بهترین دل خوبی در چ 

 حرم دل دل اهلل. حرم قلب المومن است. عالی چقدر ششم. امام قول از کنید عنایت هم روایت

 نفیروش  نکین.  سیاکن  را کسی خدا، غیر خان  این در فال تسکن فی حرم اهلل غیر اهلل. خداست.

 عجیب دارد، امیرالمومنین مطلبی یک هیچکس. بدهد، تو ب  ندارد کسی را قیمتش را. دل این

 ث م ینٌ  ألنفُسِیکُم  ل یس  إنَّ ُ است، البالغ  نهج در فرماید، می مرد و زن ارزیابی در است. غریب و

 بهشیت  غییر  بی   را خودتیان  وجیود  ایین  اسیت،  بهشیت  شیما  قیمت بِها إال َّ ت بِیعُوها فال الجنَّة  إالَّ

نیدارد، بدهید،    را پیولش  بفروش، شیطان ب  را خودت بیا است. خسارت است، ضرر نفروشید.

 خزان  ب  بفروش، جهان ب  بفروش، عالم ب  بدهد. ندارد، را عوضش بدهد، ب  جایش را ندارد،

 چیرا  کی   کننید  میی  قیامیت  در سیوال  ییک  بدهنید.  تو ب  را تو قیمت ندارند بفروش، دنیا های

 شیهوت  میال  شیدی؟  شیکم  میال  شیدی؟  شییطان  میال  چرا بودی، من مال تو کردی؟ خودزنی

 بی   ای عیده  ییک  خیوب  کنید.  اراه  ندارد، کننده قانع دلی  کسی چرا؟ شدی؟ دالر مال شدی؟

 خیوبی  خودشیان،  انتخاب ب  هم ای عده یک کنند،می انتخاب را ها بدی خودشان هم  انتخاب

 فقیط.  اسیت،  اهلل خلیق  بی   خدمت و اهلل عبادت در مان لذت ما گویندکنند.می می انتخاب را ها

 مین  همسیر  گویید  میی  زن ییا  خیانمم،  یعنیی  من همسر گویند می نگاهشان. است جالب خیلی

 هسیتند،  کی   چی   هیر  همی ،  عمیویم،  داییی ام،  خیواهرم،  برادرم، پسرم، دخترم، شوهرم، یعنی

 قرار همسری کنار را من کشیده عشق خداوند حاال اند. عالم پروردگار ساخت هستند، عباداهلل

 داییی  و عمیو  کنیار  بیده،  قیرار  خال  و عم  کنار بده، قرار هایم بچ  از پسری و دختر کنار بده،

 تلی  انید    نیدارد.  هیم  قید فقط. هاست، این ب  خدمت تکلیفم پروردگار جانب از من بده، قرار

 باشید  نیستند  جور من با خیلی کنم. می خدمت من باشد شیرین اند  کنم. می خدمت من باشد

 و کینم  میی  عبادت هم خودش برای کنم، می خدمت بندگانش ب  خدمت. کنم. می خدمت من

 علیم  برابیر  در شیما  بییرون  حرکات و شما درون احواالت تمام فرماید می مجید قرآن در بعد

 عجییب  رواییت  ییک  اسیت.  مین  بینیایی  و من حکمت و من اراده و من مشیت و من و نگاه من
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 بیود،  پیغمبر داوود العاده. فو، خیلی داستان. این است، العاده ای فو، داستان بگویم، برایتان

 خطرنیاک  تیر،  باریک تر، ظریف اسالم، در شغلی هیچ قضاوت. برای خدا جانب از شد انتخاب

 امشیب  جلسی   ایین  در کسیی  اگیر  نیسیت.  قضیاوت  شیغ   از نزدیکتر جهنم ب  تر، سنگین تر،

 فرمایید  میی  امیرالمیومنین  بدانید  ک  بداند بداند، دادگستری، و دادگاه در است قاضی و هست

 چطیور  سال سی نشاندند. جهنم پرتگاه لب لب آوردند تو را قاضی، شدی دادن، تو ب  ک  حکم

 سنگین. سنگینی است، شغ  خیلی نیفتی. چطوری؟ نگهداری، پرتگاه این لب  را خود میخواهی

 کی   نجیف  از نیوری  اهلل فض  شی  حاج اهلل آیت مرحوم دلسوز، بینا، بیدار، عارف، عالم، شهید،

 شوشیتری  اصیالتاً  انصیاری  شیی   انصاری. شی  خود، استاد پیش رفت ایران، بیاید خواست می

 بی   دسیت  نیوکر  ییک  صورت ب  بود زنده مادرش تا نکرد. زندگی بیشتر سال ۳۶ دنیا در بود.

 کی   تقلییدی  مرجع این کرد، می کول را مادرش هم روز یک بود. هفت  ای  مادرش برای سین 

 مراجیع  از حتیی  بپرسیید،  خواهیید میی  کی   روحانی هر از نیامده. ک  نمون  اش است سال ۲۵۵

 و نجیف  حیوزه  نیامیده.  ن ، گویند می آمده، شی  نمون  سال۲۵۵ این بپرسید، قم نجف و تقلید

 بایید  بشیود،  تقلیید  مرجیع  میی خواهید   کسیی  یعنی هنوز. هنوز، اند شی  گدای ک  مشهد و قم

 آوردم دمکیرد، میی   میی  کول را مادرش روز یک هفت  ای بخواند. را درسش را، شی  کتابهای

 آن میی روم  دم در نشیانم  میی  را میادرم  می گفت میزد، صدا را حمامی خانم پرده پشت حمام،

 بییا  می زنم، قدم کوچ  در من شد تمام بکش. کیس  بشور او را، ببر، آرام آرام مادرم را طرف.

 مییرزای  شید.  تقلیید  مرجیع  درسیش درآمید،   پیا  از هرچی   ببیرم.  را میادرم  بییایم  کن، صدایم

 خیدا  نمی دانم من عروه. صاحب یزدی کاظم محمد سید هرچ . آقا خراسانی، آخوند شیرازی،

 حیاج  خیدا شید.   اولیای از و شد تقلید مرجع خورد، ک  ب  هر ک  بود داده آدم این ب  نفسی چ 

 اییران،  میی روم  دارم مین  آقیا  گفیتم  او. پییش  رفیتم  اییران،  آمیدم  میی  داشیتم  گوید می شی 

 خاطر ب  امشب اند، قاضی و دادگستری در ک  برادرانی فرمود بل . شی  داری. من ب  سفارشی

 سفارشیی  اسیتاد  گوش بدهند. گفتم خوب خیلی بدهند، گوش خوب را داستان این عبداهلل ابی

  بیری،  میخیواهی  کجیا  اییران،  رسییدی  گفیت  بگیو.  بل ، گفت ایران. ب  می روم دارم من دارید
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 تهیران،  رسییدی  وقتیی  گفت آنجا. می روم دارد، علمی مهم بسیار حوزه چون تهران، آقا گفتم

 اهلل فضی   شیی   حیاج  میگویند یا کنند. می دعوتت کار ب  س  علما دولت، تهران، شدی، مستقر

 جیای  محیراب  شیو. شیی ،   جماعیت  امام آنجا بیا شما ندارد، جماعت امام شهر مسجد باالترین

 پیشینمازی  نعمیت  کی   ما دهید، می گوش شما نمازها پیش محراب، شی ، است. ظریفی بسیار

 خیراب  سیرتاپا  ک  خودمان نماز حاال نداد، من ب  ک  شکرش هم بار ها میلیارد نداد. ما ب  خدا

 بیرداریم.  قیدم  از قیدم  نگذارند قیامت کنیم، خراب هم را شماها نماز بایستیم جلو بیایم است،

 بی   اگیر  کین.  فکیر  ایین  ب  اول باشید. پیشنماز تهران مسجد بهترین کنند می دعوتت یا گفت

 زیاد سرت پشت جمعیت اینک  بایستی، محراب در خدا برای فقط توانیم می ک  رسیدی یقین

 بشیوی،  ناراحیت  کم انید،  ببینی مسجد بروی شب یک می شود. خراب نماز بیاید، خوشت بود،

 تا ۰۵۵۵ بایست. برو بایستی، محراب در خدا برای داری قدرت اگر واقعاً است. باد ب  نمازت

 نیامید،  هیم  خادم کند. اقتدا بیاید خادم فقط نیاید، هم نفر یک آن نفر. یک یا کنند اقتدا بیایند

 آن کیو  بایسیت.  نداشیت  تفاوتی هیچ برایت اگر بخوانی. نماز بایستی، محراب در خودت فقط

پیشینماز، ییک هفیت هشیت میاهی میی        میگذارندم مسجدی یک در آیم می من کو؟ روحی ؟

 مین  درد بی   محراب میگویم، می روم برمی دارم، را بقچ  هام آیند. نمی مردم می بینم ایستم،

 ییک.  ایین  بخیورد.  دیین  درد بی   بایید  محیراب  بخورد. تو درد ب  نباید ک  خورد، محراب نمی

 میی  خیدا  بیرای  اگیر  کین.  فکر کرد، دعوتت در  برای تهران علمی  حوزه اگر دوم. سفارش

 نداره عیبی برو. بدی، در  می روی علمی خودنمایی برای اگر برو. خالص، بدی، در  توانی

 منطقی ،  ایین  در محی ،  ایین  میا در  شیو،  قاضی بیا کردند دعوتت اگر قضاوت. سوم، شغ  اما و

 اخیتالف  ملکی، اختالف مالی، اختالف شوهر، و زن اختالف داریم. اختالفی پرونده تا ۶۵ روزی

 خیدا  بیرای  شی  چی   کن و حکم بده. رسیدگی اجتهادت فراوانت و علم این با را پرونده ارثی،

 ملیت  ییک  زنیدگی  اگیر  جهینم.  روی میی  ک  را شغ  این نکن قبول نباشد خدا باشد، چ  برای

 بهشیت  نباشید،  دیین  این  پای  بر زندگی اگر است. بهشت مملکت آن باشد، اسالم این برپای 

بگییر،   رشیوه  ن  باشم، دزد ن  باشم، خوبی آدم من است ممکن اجتماعی. جهنم اما دارد فردی
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 بیرای  زنیدگی  درسیت،  آدم تقیوا،  بیا  پاک، نامشروع، رابط  کردن برقرار اه  ن  اختالسگر، ن 

 باید کنند، نمی زندگی اسالم اسا  بر ک  ای جامع  در بیرون بیایم اگر اما است بهشت خودم

 ممکین  گذارنید،  نمی من ب  مح  ادارات، در می کنند، پامال را حقم می خورند، را مالم بسوزم.

 سیوی  بی   و مین  علیی   بدهید  نیاحق  حکم کند، هم تطمیعش طرف بیفتم، قاضی یک گیر است

 دوزخیی. ای کیاش   کشیور  ولیی  می شیود  فردی بهشت نیستند، بهشت در هم  اینطوری ظالم.

 کشییدند.  میی  کنیار  کبییره  گناهیان  از میلییون  هشتاد این پیغمبر، خاطر ب  عبداهلل، ابی بخاطر

 گنیاه  حیاال  باشییم.  معصوم توانیم نمی ک  ما بکشند. کنار هم صغیره گناهان از بگویم نمیتوانم

 بیشیتر  انید،  زنیدان  کی   هیایی  بیشترین این کبیره. گناهان ولی افتیم می گیر آن گاهی صغیره

بیگناهند، بیرون میی کننید    ک  بفهمد قاضی بعد باشند، گناه بی است ممکن ها بعضی حاال آنها،

داسیتان   حقوقی. شهوانی، مالی، اند. کبیره گناهان مرتکبان اند، زندان ک  آنهایی بیشتر اما آنها

 لذتی چ  بود. خوب ما چی هم  کاش ای و است آگاه ما چی هم  ب  خدا ک  را داشتم می گفتم

 ایین قیدر   خیدا.  کیی؟  طرف از قضاوت. شغ  برای شد انتخاب داوود بود. خوب چقدر داشت.

 برای بقالی، برای نکرد، انتخاب خدا را بقالی هیچ کرده. انتخاب خدا ک  است سخت شغ  این

 نبیوت  غییر  کیرد.  انتخاب قاضی فقط هنرنمایی، برای کاری، گچ برای رانندگی، برای معماری،

 آوردنید  کی   اختالفیی  ییک پرونیده   کی   گفیت  را او کیرد  انتخیاب  وقتی خدا اهم . امامت و انبیا

 بیده.  نفعیش  بی   حکیم  بیود،  ایین  نفع ب  دالی  اگر فقط. کن، نگاه را طرفین دالی  پیشت، فقط

 بیاطن  جیویی  پیی  حق تو ب  من قضاوت، شغ  در داوود و دلی  شاهد، مدرک، سند، فقط. دلی 

 ییک  دادگیاه  در طرفیت  بیا  نیداری  حیق  دارنید.  آبرو من بندگان چون دهم. نمی را ای پرونده

ایین   و شغلت این بده. حکم دلی  اسا  بر را پرونده بیرون. بیندازد را باطنش ک  بکنی کاری

 ییک  خیدایا  گفیت،  عیالم  عزییز  پروردگار ب  داوود روز یک فرماید می صاد، امام راهش. هم

 بیاطنش را  کیسیت.  بیا  حیق  کینم  یقیین  من ک  بده نشان من ب  طنش را با را ها پرونده از دان 

 حکم دلی  و شاهد اسا  بر گفتی خودت دانم. نمی را ها پرونده باطن ک  من چون بده. نشان

 دلیی   شاهد و اسا  بر یکی این زمین شاید کنیم، می حکم دلی  و شاهد اسا  بر هم ما کن.
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 بیاطنش را  را پرونده یک چ ؟ ما ب  گفتی، را اینجایش نبوده. هم این حق و این ملک در بیاید

دهیم.   نمیی  نشیان  کنییم،  میی  حکیم  شیاهد  و دلی  همان اسا  بر رسید، ن  خطاب بده. نشان

 کینم.  قضیاوت  بیاطنش  اسیا   بیر  را پرونیده  ییک  مین  بخواه خدا از گفت جبرهی  ب  گذشت

 ییک  بیاطن  باشید،  کنیی  میی  اصیرار  حیاال  ک  فرمود پروردگار سوم بار شود. نمی رسید خطاب

 بی   صب  فردا خواهد. می تحم  خواهد،می ها. طاقت است سخت ولی می دهم نشان را پرونده

 حضیرتعالی  ب  دادگاه، در آورد می است، دستش در جوانی مچ یک سفید محاسن پیرمرد یک

 ایین  روی گذاشیت   پیا  صیب ،  اول مین  انگیور  باغ در آمده جوان این گوید می هستی قاضی ک 

 ایین  خورده. چیده، را شیرینی تازه خوش  یک ک  کرده بررسی هم بعد های انگور موها، کنده

 اعیدام  را پیرمیرد  بگو دادگاه مامور ب  کنی قضاوت بخواهی اگر شما اما و پیرمرد این شکایت

 اسیت،  صیندو،  ییک  بیاغ  جای فالن بگو هم جوان ب  جوان. این نام ب  بزن را باغ آن سند کن،

 هیم  صیندو،  پول صندو،،ک  این در کرده، ریخت  هی پول را سال  چند این انگورهای فروش

 خطیاب  بکشیم.  را پیرمرد من است. انگیز شگفت خیلی گفت داوود پرونده. باطن این تو. مال

 شیب،  ییک  بیوده،  سرپا ک  وقتی آن پیرمرد این بوده، جوان این پدر مال باغ این داوود رسید،

 را هیا  انگیور  فیروش  کرده، تصرف را باغ کرده، دفن برده و کشت  را جوان این بابای روز یک

 جیوان  ملیک  هیای انگورهیا   پیول  اسیت،  جوان ارث واقعاً باغ کرده. پر صندو، این در گذاشت 

 الل َّی    خیواهم. إِن َّ  نمیی  را ای پرونیده  هیچ باطن دیگر خدایا گفت است. قات  هم پیرمرد است،

 پییش  میا  خیداییم،  برابیر  در میا  است. آگاه می دهید، انجام ک  آنچ  ب  خدا ت عْم لُون . بِم ا خ بِیرٌ

میی   سیرمان  بی   هیایی  فکیر  خوابیدیم، رختخواب در شب ما خداییم. علم بر محاط ما خداییم،

 تلنگر میبیند. میداند، بکنیم، بد فکر کسی حق در بیند. می داند، نمی می بیند، را هم  خدا زند،

 بیا  تلخیی  میی دانید،   می بینید،  باشی، داشت  همسرت با تلخی داند. می بیند، می بزنیم، کسی ب 

 میادر   کیاش  ای گفیت  می گری ، می کرد، گری  سلمان داند. می بیند و می باشی، داشت  ها بچ 

 میی  را ها خیلی خدا و می ،بیند خدا می داند، خدا ک  نشنوم را بساط ها این ک  بود نزاییده مرا

 نمیی  را، حرفهیا  ایین  نمیی دییدم   آمیدم،  نمی دنیا ب  کاش ای سلمان می کرد گری  جهنم. برد
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 بعداً نبود. جلس  در مشتری آن می دانم زدم امشب من ک  حرفهایی این را. حرفها این شنیدم

 پخیش  برایشیان  فیلم ک  کشورهایی و ایران در سط  بشنوند باید ک  هایی آن شود می پخش

 را دانیم. مین شیما    میی  متیدینی  زن و  میرد  را شما من دارم، امید شما ب  من بشنوند، شود، می

می بینم. السالم علیکم یا انصار دیین اهلل،   این گون  را شما من دانم.نمی کبیره گناهان ب  آلوده

یا انصار رسول اهلل، یا انصار امیر المومنین، یا انصار فاطمة الزهرا، یا انصیار حسین بین علیی، ییا      

 نمیی  شیما  بی   مین  دارید. نگ  عمر آخر تا بیت اه  برای را بودنتان یار این انصار ابی عبداهلل، 

 حیاف   هیم  خیدا  نیسیتید.  کاره این شما نکنید، زنا نکنید، اختال  نبرید، ندزدید، بگویم، توانم

 از را خوبی این بمانید. خوب هستید، خوب است، مهم خیلی آنی ک  می کند. یاریتان شماست.

 عاشیورا را  دهی   تهران، پیش سال هشتاد و هفتاد و صد از است. ضرر است، حیف ندید، دست

 خاصیی  مصیبت ذکر یک شبی هر و روز هر برای اصحاب و بین کرد تقسیم را شبش و روزش

 ایین  وضیعیت  تهیران  سیالگی  ۶،۴ بچگیی،  از ولیی  ندارم خبر را شهرها من کردند. گذاری بنا

 علیی  ویژه هفتم روز عبداهلل.ابی ماه  شش ب  داشت  اختصاص هفتم شب بوده، این رسم بوده،

 صیدای  خیمی   از دفع  یک لحظات آخرین برود، کند، خداحافظی آمد واقعاً السالم. علی  اصغر

 ربیاب  چیون  زنید.  می نال  دارد، تشنگی از بچ  این برادر گفت کلثوم ام خورد. گوشش ب  بچ 

 بی   کلثیوم  ام فقیط  ندارد. شیر نخورده، درستی غذای نخورده، آب ک  زنی ندارد. شیر مادرش

 ببیر  را ایین  بود، قدم پنجاه بود دیگر، چه  نزدیک میدانم تا است ممکن اگر گفت عبداهلل ابی

 درست عبداهللابی برای حالی زبان چ  گرفت. بغ  را بچ  بیاورید او را. فرمودی کن. سیرابش

 ساخت . مجتهد، یک عالم، یک حال را زبان این عالی. است، عالی چقدر کردند.

   پرست یکتا کودک یگان  ای 

   الست صهبای مست طفلی ب  ای

   است خشکیده مادرت شیر گرچ 

 است جوشیده لبت از وحدت شیر
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 من سرباز آخرین ای مخور غم 

 من همراز کودک ای مخور غم 

 من مدهوش کودک ای مخور غم 

 من آغوش شود می قتلگاهت 

 کشم دردی کودک ای مخور غم 

 می کشم گلویت از تیر خودم من 

 آب بهر از مکن زاری حرم در 

  رباب از من میکشم خجالت چون 

 خویش دست با را تو قبر کنم می

   پریش دل زنان این کنار در 

 خاک روی را صورتت گذارم می

 اصیغر  رخ تماشیای  بییایم  مین  تیا  خشت لحد شد مچین بلند صدای رباب چید،می لحد داشت 

 را بچی   داد اجیازه  عبیداهلل  ابیی  آمید،  میادر  گویم.می  را این عمرم در ک  باره اولین من نمایم.

 قبیر  در شده و خم عبداهلل ابی ببینندش. اجازه بدید بیایند را میت کسان گویند می چون ببیند.

 خشت لحد مچین کرد. می وص  بچ  گلوی ب  را بریده سر داشت

 


