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 استاد انصاریان -شب هشتم 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

 عبیادیی  هیچ خدا رسول مبارک وجود از بود. اخالق مهرورزی و و محبت و رحمت درباره کالم

 در حتیی  و داد انجیام  مشیتااان   داشیت،  پروردگیار  بی   نسبت بندگی جنب  ک  آنچ  نشد. فوت

 نگیاه  کیرد.  میی  عبادت ب  یبدی  را خوردن آب کرد. می عبادت ب  یبدی  را غذا غذا، خوردن

 دل، بیرای  بدن، برای خواست می ک  آنچ  ک  شک  این ب  کرد. می عبادت ب  یبدی  را کردن

ایین   هیم  عالم پروردگار و همین هلل، کرد می نیت بدهد، انجام جوارح و اعضا برای روح، برای

 ابول پذیرفت، می عبادت عنوان ب  بگیرد انجام خواهدمی ک  کاری هر در را کردن نیت گون 

 نمیاز،  ییرین  کیفیت با او نماز دانید می حتماً نداد. انجام خدا برای نیت بدون را کاری می کرد.

 عبیادای،،  از کیدام  هییچ  امیا  بیود  خیدمت  ییرین  کیفییت  بیا  میردم  بی   خدمت او،حج او، روزه

 نمیازت نگفیت   نگذاشیت.  عظییم  کلمی   کنیار  مجید ارآن در پروردگار خدمای، را حرکای،،

 عظمیت  لغت کنار را او اخالق ولی است عظیم مردم ب  خدمتت است عظیم حجت است، عظیم

علیی   داری. ایرار  عظیمیی  اخیالق  بلنیدای  بر یو من حبیب یقیناً عظیم. خلق لعلی انک گذاشت.

 دسیت  ب  اکرم پیغمبر فرمایشات و ارآن آیات از ما دارد. ارار عظیم اخالق بلندای یعنی خلق

 آن نیو   سی   شیود.  آمیختی   وجیودش  اخیالق  چهیار نیو    بیا  اسیت  ممکن انسان ک  آوریم می

 ییک  صید.  در صید  دارد؛ دوزخ روی ب  در صد در صد نو  آن س  و خداست مردود صددرصد

 و شیکم  پرکیردن  چهارپاییان  کار نهایت چهارپایان. یعنی بهیم بهیمی است. اخالق اسم، نو 

 کی   هرچی   از فقی   بیود،  بیردن  لذت فرهنگ فرهنگشان، ک  آنهایی است. بدن از بردن لذت

 سیتمکاری، دزدی،  چرانی، دروغ، یهمت، چشم ورق، عرق، کنند، می استقبال باشد داشت  لذت

 و کیردن  آرایی،  از بیردن  لیذت  مجیید  ارآن اول ب  و است حرام مال است، ربا است، غصب

 خانمهیای  بی   است. یبرج ارآن در لغت، این ک  دادن نشان را خود دیگران ب  و رفتن بیرون
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 کی   الئیک و زریشتی مسیحی و یهودی و هستید، مسلمان ک  شما گوید می گوید. می مسلمان

 ییرین  نیازک  بیا  کی   پیغمبیر  بعثیت  از اب  زنان مانند االولی الجاهِلَیََّة یَبَر َّجَ الیَبَرََّجنَ نیستید. وَ

 میردان  برابیر  در کی   بییرون  آمدنید  میی  مخصوصیاً  آرایی،،  بیا  باز، روی با باز، موی با لباس،

 گویید اسیت، میی   خییالی  لذت بخشی بحاال یک برد. می لذت بردن. لذت این کنند. خودنمایی

 چرا؟ ندهم؟ دیگران نشان چرا دارم زیبایی اندام دارم، زیبایی لباس دارم، زیبایی بوی زیبایم،

 طلب  کی   من ارباب، رحیم آاا حاج عظمی اهلل آیت مرحوم اصالً. کنند؛ نمی نگاه ک  الهی مردان

 یوحید و خدا رفتم، بار دو هر من واتی یعنی ببینم. را ایشان ک  اصفهان رفتم ام دوبار از بودم

 بودم، بلد روایت بودم، بلد آی  چون دیدم. ایشان در را اخالق خالص و عم  و امامت و نبوت و

 مین  بیا  خودشیان  کیرد.  زنیدگی  سیال  ۹۹ رواییت.  و است ارآن در دارد، او ک  آنچ  می دیدم

 ییک  عمیرم  بی   فرمودند طلب  ام، می هم حاال بودم، طلب  وات آن من شدند. صحبت هم خیلی

 نمیی  نگیاه  کی   خیدا  اولیای کند. نمی نگاه ک  مومن سال. ۹۹ در نکردم. نگاه نامحرم زن ب  بار

 نمیکننید.  نگیاه  نیازک،  لبیاس  ایین  آرای،، این بدن، این مو، این رو، این ک  عالم خوبان کنند.

 هسیتید.  کبیری  زینیب  و حسیین  امیام  اه  اید، جلس  این در ک  شماها بزرگوارم خواهر نهایتاً

 امیت  بزرگیوار،  خیواهرم،  برسید،  گوششیان  بی   سیما و صدا طریق از وات یک اگر ک  آنهایی

 و بیدنت  آینیده  کی   شیوهر  بیی  اسیت،  شوهرت حق فق  و زیباییت بدنت ک  شوهردار اسالم،

 شیهوت  اسیت،  هرز چشمشان ک  آنهایی غیر نکنند نگاهت خوبان است، شوهرت حق زیبایت

 کین،  نگاهیت  خدا بگذار خوب ارزد؟ می می کند؟ نگاهت کسی چ  اند، کثیف اند، خائن رانند،

 عیالم انید،   مشرف ب  ایین  ک  برزخ عالم در انبیا مادران بگذار بکند، نگاهت زهرا فاطم  بگذار

 روزی و بشیود  دار جریح  زمان امام مبارک ک  الب بیرون روی می طوری چرا بکنند. نگاهت

 میی دهید،   او بی   را امت هاخبر پنجشنب  پروردگار چون برسد، امام خبرت ب  رفتی، دنیا از ک 

 ایین  االن، همیین  الْمُؤْمِن یونَ  وَ رَسُیول  ُ  وَ عَمَلَک مْ اللََّ ُ یوب ، فَسَیَرَى سوره در هست هم ارآن در

 بی   اصیالً  دهید  مضیار   معنای اگر چون است. حال معنای دهد، نمی مضار  معنای فع  سیری

 بی   نیارر  مومنیون انید،   ک  طاهرین ائم  و پیغمبر خدا، االن، همین ندارد. یناسبی پیغمبر و خدا



- 3 - 

   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 بگوینید،  او بی   را ییو  رفیتن  دنییا  از برسید،  زمان امام ب  خبرت واتی خوب یواند. کارهای هم 

 از مخیالف ایرآن   یک شد. کم امت این از آلوده یک ک  شکر خدایا کند بگوید بلند را دست،

 اصیال  کی   بودنید  هیم  ها خیلی اما شد کم امت این از زهرا مادرم مخالف یک شد، کم امت این

 جعفیر  بین  موسیی  ابیر  دوایدمی  شان یکی نداشت. را شان مرگ خبر شنیدن طاات زمان امام

 ک  نیاورد خدا بفقدک، الناعی صوت گفت ال او درباره زمان امام ک  ادمی، دو وااعاً است. دفن

 خیوب  سینگین.  اسیت؛  سینگین  پیغمبر بیت آل بر یو مردن بیاورند. من برای را یو مرگ خبر

 کیردم.  کییف  جهنمیی کیردم،   را یکی بگوید براصد؟ شیطان بمیری خواهی می باش. اینطوری

 اخیالق.  ییک  ایین  کنییم.  راضیی  خدا را یا است خوب بخندانیم را شیطان ما یعنی است؟ خوب

 آمیاده  مین  برای خدا را خلقت این یمام یعنی بردن لذت خوردن و است. بهیمی اخالق اسم،

 سیکت   متوس  عمر در یا بشوم جوانمرگ یا بمیرم و بشوم پیر و ببرم لذت و بخورم من کرده،

 خیوب  بیردن.  لذت شکم، است؟ همین خلقت ک  است؟ همین آفرین، ک  اصالً بروم. و کنم

 حالیت  کی   هیایی  این حاال ک  درندگی است. سبعی اخالق اسم، دومی است؟ گفت  را این ک 

 در کی   هیر  بیاالخره  نیسیتند.  خودشان جایگاه ب  اانع ک  است این دارند، علت، را درندگان

 ایین  از نبایید  من سیدالشهداست. بر خواندن روض  جایگاهم من دارد. جایگاهی یک عالم این

 اسیت.  پروردگیار  با جنگ این است. حرام این یقلیدم. مرجع من بگویم بیرون بیایم چارچوب

 میی شیود   درنیده  کی   آنی نداری. حق بکنی؛ ارهار نداری حق اصال نداری را لیاات، ک  چیزی

 کسیی  باشیم،  بیاالیر  همی   از مح  در باید من گوید می بیرون. رود می خودش جایگاه از چون

 میی  پیاره  شیکم  کنید  ابیول  کسی می کشم، چااو نکند ابول کسی می کشم، را ام  نکند ابول

 کنییم،  پاره باید را شکمشان را مملکت یک باید گویندمی دارند درندگی اخالق ها کنم. بعضی

 را میا  ییا  کنیم پاره باید را دنیا مردم شکم ن ، می گویند ها بعضی ببری.م باید را آنها چی هم 

 نیادر  مثی   ااجار، خان محمد آاا مث  ییمور، مث  چنگیز، مث  آییال، مث  نرون، مث  کنند. ابول

 آنهایی می کشمت. نمیکنی، ابول باشم، مسل  دنیا هم  ب  باید من می گفت هیتلر، مث  افشار،

 ۲۱ کشیت،  آدم میلیون ۲۱ سال، ده کرد، حکومت هیتلر سال ده کنند. ابول باید مانند می ک 
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 بمبیاران  را دانشیگاه  ۰۵۵۵ ریخیت پیایین.   میردم  بچی   و زن از گلوی مرد و خون لیتر میلیون

 ییک  صیدام  کشیت.  را خیودش  نشید،  می خواست ک  آنی هم آخر کرد، یکسان خاک با کرد،

 اسیتان  چنید  کرد. اطع  اطع  را مملکت این مظلوم مردم نفر هزار چند بود. اوی بسیار درنده

 مردم از میلیون یک نزدیک کرد. خراب را ها آبادی کرد. نابود را ها کارخان  کرد. بمباران را

 کشت. را مدرس کشت. را نماز پی، کشت. را نویسنده کشت. را یقلید مرجع کشت. را عراق

 دارد اسیت.  عجیبیی  آی  بشنوید. را اش آی  حاال بود. درندگی اخالق، کشت. را دانشگاه استاد

 را میردم  شکم کاش ای داشت. مردم دین دریدن برای ییزی دندان ک  گوید می را کسی یک

 دیین دار  کی   نکنید کاری خواهران برادران، مردم. دین دریدن برای ییز دندان می کرد. پاره

 ییوانیم  نمیی  را نفر یک شدن دین بی جواب ایامت بشود. دین بی شما عم  با شما خانواده در

 شید.  شیرو   آدم زمیان  از دینیداری  سوم. گفتم بار این ام.گفت  را مطلب این دوبار بدهیم. من

 دو خودشیان  نبیود،  بی دین موجود دان  یک کردند، شرو  را زندگی زمین روی ک  حوا و آدم

بیی   همی .  بودنید  .خیوب  کیرد  پییدا  ادام  دین فرستاد. ایشان برای را دین پروردگار بودند. یا

 گفیت  او اوالد بیود،  داردیین   بید  پدر شد. شرو  ها خانواده دینی بد از شد، شرو  کی از دینی

 کی   را بچی   صبح گیر، سخت بود پدری شد. دین بی رفت خواهم، نمی من است، دین این اگر

 شرو  دیندارها دینی بد از دینی بی کرد. می بلند لگد یا س  با کند بلند نماز برای خواست می

 یییز  دنیدان  کی   آنهیایی  بیا  و کند اطع  اطع  را مردم بود ، دین کرده ییز دندان آدم این شد.

 ایین  ارزش ، الْکَلْیبِ  کَمَثَ ِ گوید فَمَثَل  ُ می ارآن وابست. کردندمی پاره را مردم شکم داشتند،

 و گوش در میک ند فرو های، دندان با گیرد، می گاز است، هار سگ است. سگ ارزش آدم،

درسیت   اسیت.  سیگی  اخیالق  اخیالق،  یعنی است سگ مث  گوید می را آدمی یک دارد پوست.

 بشیود،  برعک  شخصیتی وضع چنان آفرین، هم  سرسبد گ  هم  اول ب  آدمیزاد من است

 مثی   میی دانیی   بگوید، من ب  ارآن ک  جایی ب  برسم یا سقوط سقوط سقوط هی بشود، بشود،

 را درنیدگان  اخیالق  کی   هیایی  ایین  از دارند بهیمی اخالق ک  آنهایی حاال سگ. مث  هستی، چ 

 دارد، را اخیالق گیاو   هسیتند.  گوشت حالل ک  هستند حیوانایی اخالق هم آنها جلویرند. دارند،
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 آنهیا  دارد. را شیتر   اخیالق  دارد. را بیز  اخالق دارد. را اخالق گوسفند کند. شهویرانی و بخورد

 بشیورند او  درییا  هفت با است. العین نج  سگ اما دارد ارزشی باز یک هستند. گوشت حالل

 زنیدگی  ایین  یعنیی  اسیت.  شییطانی  سوم، اخالق اخالق اما و است نج  ذات شود، نمی پاک را

 میردم،  سر گذاشتن کاله با فریب، با خدع ، با اندازی، هم پشت با مکر، با گری، حیل  با کردن

 حشیر  سیوره  در را آن آیی   حیاال  اسیت.  شییطان  اخیالق  اخالق، این ارآن نظر از بازی. زبان با

اسیت.   شییطان  ماننید  دایقاً آدم این است. کمث  الشیطان. وحشتناکی آی  چ  بفرمایید. عنایت

 زد، نارو کرد، خدع  داد، گول زد، فریب شیطان گویدکرد؟ می کار چ  شیطان کمث  الشیطان.

 گفیت  فرییب  بیا  خدعی ،  بیا  وسوس ، با اکْف رْ لِلْإِنْسانِ گفت االَ انسان ب  کرد، اندازی هم پشت

 ک  هایی حرف همین می خورد؟ دردت چ  ب  ب  پیغمبر می خورد؟ دردت چ  ب  خدا آدمیزاد

 کیرده  حی   را ییو  ااتصیادی  مشیک   می خیورد؟  دردت چ  ب  حسین امام زنند. می ها ماهواره

 حیلی   اسیت،  سفسیط   اسیت،  وسوس  هم  اینها ااتصادی، مشک  کردن ها گری  این یا پیغمبر

 مشیک   عبداهلل ابی را دار مشک  صدیا خودمان، زمان همین در بدهم نشانت من بیا شما است.

 چقیدر  کیرد.  حی   را مشکلشان کبری صدیق  کرد، ح  را آنها مشک  پیغمبر کرد، ح  را آنها

 شیدیم،  متوسی   دادییم،  گوش آمدیم، عاشورا ده  رمضان، ماه ما گفتند آمدند، من خود پی،

 میذهبی  جلسات همین از یکی در خانمی یک  پریروز همین شد. ح  من مشک  کردیم، گری 

 هیم  مین  میی کشیید،   داد میی کیرد،   گریی   داشیت  دادنید،  راهی،  جلو، آمد زد کنار را ها مرد

 ایسیتاد  مین  شان  چپ طرف نیامد. جلو خیلی داشت. کار من با پایین انداختم را سرم ایستادم،

 بی   جلسیات  همیین  در آمدم پارسال کشنده. سنگین، داشتم؛ سنگینی مشک  چ  گفت گری  با

 مسیتجاب  دعایشان می کنند، گری  دارند مردم بکن، من مشک  ح  برای دعایی یک گفتم یو

 بیزرگ  شیهر  ییک  در بیروم.  و بگیویم  ییو  بی   آمیدم  فق  شد. ح  من مشک  یمام گفت است.

 با بزرگوار بندگان این برابر در است، پیغمبر منبر روی خدایا استان، مرکز شهر، مرکز ایران،

 بی   گویم می را حقیقت مردم. این ب  و ن  گویم می دروغ یو ب  من ن  است.یو  متدین  کرامت

 هیم  یابسیتان  بخوان. کمی  منبر، جای ب  گفتند من ب  شهر آن در جمع  شب مردم. این ب  یو،
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 از آن واتیی  مین  کردنید.  اعیالم  چشیم.  گفتم بود. یا نبود هم صفر محرم نبود، رمضان ماه بود.

 ااجیاری  زمیان  مسیاجد  از متر است، هزار هشت مسجد آن مسجد، بروم آمدم بودم ک  منزلی

 متیراکم  جمعییت  آن، متیر  ۰۵۵۵ مسیجد  ایین  اصیال  دییدم  من بود. خوبی مسجد بسیار است.

 هیم  خیابیان  نصیف  هیم  اصیلی  خیابان در نشست . متراکم مسجد ب  وص  خیابان است. نشست 

 دییدم  مسیجد،  حییاط  در آمدم یا شدم. وارد عمومی غیر در یک از من آوردند. بند مردم خود

مین   دایقی   یک بود خواست  مجل  صاحب از واار، با ادب، با حجاب، با گرفت ، رو خانمی یک

 شیود.  نمیی  کی   هیا  میرد  پیی،  مسیجد،  گوش  بیا بود گفت  دایق . یک کن؛ روبرو آاا این با را

 ۰۵ ۰۵ دانیم گوم نمیمی  راست خدایا من با بکن. صحبت ببرمت میاد، از در مسجد ک  ایشان

 حوصیل  ام  امیا  بیودم  ایسیتاده  پیا  سیر  منم بزند. حرف یوانست نمی و می کرد گری  فق  ثانی 

 کیار  پییریم  بی   اصیالً  داری. مردم حوصل  هم است خوب هم داری بچ  حوصل  هم بود. خوب

 باشییم.  خیدا  عملی   باید داریم نف  یا ما ن . بیفتم، جا یک باید ندارم، حوصل  شدم، پیر ندارم.

 بچی   ییا  چنید  ییک  روییم،  میی  اینجیا  از شیبها  میا  خی .ی کنید؛ حوصل  خیلی باید ها بچ  برای

 چشیم  می گیویم  بگیریم. عک  یو با خواهیم می وایسا دارند، می نگ  را من دوند، می کوچک

 النَّاسِ، من شر العکاس.  بِرَبِّ أَعُوذ  الرحیم، ا  ْ الرحمن اهلل بسم خوانم می هم دلم در بگیریم.

 خیابیان  و هیا  کوچی   یمیام  در را. آنها می برند است، دزد زیاد را هایون بچ  نکنید حوصل  اگر

 هم یلخی ببندید. خودیان ب  را ها بچ  محبت با مادرها و پدرها است. فراوان انسانیت دزد ها،

 اش گریی   فروینی. یواضع، ادب محبت، شیرینی، فق  حاال. یا آدم زمان از نداده. جواب حاال یا

 دوا بتیوانیم  اگیر  بیدهیم،  گوش را شما درد گفت  ما ب  دین ن  گفتم کرد. عذرخواهی شد. یمام

 عاشیق  ازدواج اول عیین  هنوز کردم، ازدواج است سال ۲۵ گفت بگویید. را مطلبتان آن کنیم.

 فرمایید  میی  هشتم امام دانست. نمی خانم آن حاال است. هشتم امام حرف این هستم، شوهرم

 نی   طیرد،  نی   یلخی، ن  نگو، بگو و ن  یو، و من ن  باشد. عشق محور بر باید شوهر و زن زندگی

 دییدم  را شیوهری  و زن ییک  مین  کین.  حوصیل   عشیق  در کن، حوصل  عشق. مبنای بر حذف،

 پیی،  آمید  روز ییک  داشیت.  سیال  ۰۵ حدود مرد کردند. زندگی رضا امام فرموده ب  عاشقان 
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 ییو  بی   را دردم آمیدم  من گفت را. یو هست چ  پیرمرد گفتم کند. می گری  زار زار دیدم من،

 چنید  شیده؟  چی   خانومیت،  خیوب  گفتم خانمم. گفت سال  ۰۵ پیرمرد چیست؟ دردت بگویم.

 نزدیک هم آن است، مردنم نزدیک من است. کوچکتر من از سال س  دو گفت است؟ سال،

 مین  باشیم،  زنیم  بیا  بود، متدینی آدم بهشت، ایامت، مردنم، بعد خواهم می من است. مردن،

 یکیی  اسیت.  ایرآن  در آیی   دوییا  پیرمیرد  گفیتم  زنم هستم. عاشق من نمی خواهم، حورالعین

 ایانع  میردم  چون دهم، می جواب ارآن از را چیز هم  من مومن. سوره یکی رعد است، سوره

 ایامت واتی خوب، آدم های فرماید می سوره دو این در خدا پیرمرد، گفتم ارآن. با می شوند

 خوبشیان،  وَذ رَِّیََّیایِهِمْ، پیدران   وَأَزْوَاجِهِیمْ  آبَیائِهِمْ  مِنْ صَلَحَ بشوند،وَمَنْ خواهند می بهشت وارد

 شیما  ایین  گویممی بهشت. در می برم آنها با یکجا هم  را شان، خوب های بچ  خوبشان، زنان

 نمیی  دنییا  در کی   شیما  باشید. خوش جا این در ابد یا هایت بچ  این شوهرت، این زنت، این و

 حیاال  خیوش بحالیت،   باشید، خوش حرام ب  سال نخواستید ۰۵ باشید، خوش حرام ب  خواستید

 نشیدم.  بچی  دار  امیا  هستم شوهرم عاشق من گفت شدم. راحت گفت باش. خوش ابد یا اینجا

 بچی   کیدامتان  هیچ گفتند ما ب  نهایتاً رویان، مرکز آن متخصص، دکتر این شهر، آن شهر، این

نمیی   هیم  آن کینم.  شیوهر  بیروم  بگیرم، طالق خواهم نمی داریم، امید هنوز ما شوید. نمی دار

 ییا  چهیار  مین  کینم؟  چ  کار من بشود. دار بچ  شاید بگیرد، زن برود بشود، جدا من از خواهد

 کی   فرمیود  کمیی   بی   امیرالمیومنین  خیود  را چهارییا  این ک  دانستم می کمی  دعای از حقیقت

 سیالی  نشید  بخیوان.  جمع  های شب شعبان بخوان. ۲۰ شب عمرت مدت در را دعا این کمی 

 کمیی   بی   ک  دانستم می را این نمیر. کمی  بدون بخوان، بار یک عمرت در نشد بخوان. یکبار

 خیودم  خاصییت. خیوب   ییا  چهار دارد. ینصر، یغفر، یرزق، یرحم؛ خاصیت یا ۰ دعا این فرمود

 گفیتم  او بی   بیودم.  کیرده  لمی   بودم، دیده عمرم سال  ۰۵ این در را خاصیت یا چهار این هم

 امیرالمومنین دعای این شوی. دار بچ  کنی کار چ  کنم، راهنمایی را یو یوانم نمی ک  من خانم

 امشیب  دعیا  این ب  گفتم می شوی. دار بچ  دعا این با نگفتم است. مشک  ح  کلید این است،

 پرونیده  عمیق  ک  آنها شوی، نمی دار بچ  گفتند ها دکتر است. طبیبان طبیب خدا شد، متوس 
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 دعیوت  شهر مرا همان دیگر سال رفت. و کرد گری  چشم. گفت ندارند. خبر یو را شوهر و یو

 خواهید  میی  کمی  دعای از اب  خانمی یک گفت کرده بود دعوت مرا ک  آاایی باز ان کردند.

 مین  گفیت  بود. حجاب با خیلی را، او شناختم نمی من آمد بیاورند. یشریف گفتم ببیند. را شما

 شیما  ب  آمدم االن کردم. گری  شویم، نمی دار بچ  گفتم ب  شما پارسال آمدم ک  همانی هستم

 حی   چرا خداحافظ. ام. حامل  ماه  هفت االن را، وجودم کردم یکی کمی  با گذشت  سال بگویم

 حی   مشیک   انبییا   ب  یوس  با می شود، ح  مشکلی هر خدا رحمت با چرا؟ مشک ؟ شود نمی

 مسیجد  کیرده؟  کیار  چ  برایت حاال یا خدا شیطان. اما عبداهلل ابی پیغمبر، ب  یوس  با می شود.

 کیرده؟  کیار  چ  حسین امام حاال؟ یا کرده کار چ  یو برای آخوندها این کرده؟ کار چ  برایت

 میی شیوی   بیدار خواب از دفع  یک بازی؛ زبان بندبازی حیل ، خدع ، وسوس ، کمث  الشیطان،

 از هیم  کیار  شیدی،  فاطمی   بی علی و بی حسین و امام پیغمبر و بی کرده، بی بی دینت می بینی

 إِذْ الشََّییْطَانِ  کند؟ کَمَثَ ِ می چ  شیطانی اخالق شیطنت، ک  ببینید را آی  دنبال حاال گذشت . کار

 کیدام  خدا؟ کدام ببر. آخوندها، می گویند دروغ ببر، حرفها، این هم  از ببر اکْف رْ، لِلْإِنْسَانِ اَالَ

 برمیی  مِنْکَ بَرِی ٌ إِنَِّی برید، اَالَ این بازی زبان با انسان واتی کَفَرَ  بهشت؟ فَلَمََّا کدام پیغمبر؟

 مسجد را و دین و امام پیغمبر و و خدا ک  بدبختی پست خورده، گول یو از من گوید می گردد

 مانید  میی  آدم بیا  آخیر  ییا  کی   آنیی  ماننید.  نمیی  آدم با آخر یا اصالً این ها بیزارم. کردی، رها

 زهیرا  فاطمی   واتیی  ایامیت  کی   است کتاب هایمان بهترین در روایت ائم  اند. و انبیا خداست.

 می زند. ابنة حبیبی ادخلی الجنة یوایف نکین در محشیر.    حرف او با خدا می شود، محشر وارد

 کنید  میی  اطاعت را خدا امر برو. ایست، ن  من. فاطم  دارم کار آخرین و اولین خلق این با من

 ییا  نمی روی؟ این هیا  چرا رسد می خطاب داخ ، می ایستد. رود نمی آید. می بهشت در دم یا

 زهرا فاطم  رسد می خطاب بهشت. بروم یوانم نمی ینها من گوید می کنند. نمی رها را ما آخر

 هیایم  بچی   بی   کی   هیر  بیا  کیرد،  خیدمت  شوهرم ب  ک  هر با گویدمی بروی؟ خواهی می ک  با

 کیرد،  جفیت  کفی،  ریخیت،  چیایی  کرد. کاری نو  هر من حسین برای ک  هر با کرد، خدمت

 محبیت  مین  حسیین  بیا عاشیقان   ک  هرک  با و کرد برپا جلس  داد، غذا داد، مردم دست کیس 
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 بخشیدم. است، کار گناه هم اگر آنها در ببر. خودت با کن صدا را هم  رسد می خطاب داشت .

 گویید  میی  ایرآن  در خیدا  کی   اند صفتان شیطان این نکند. رهایت ابد یا ک  کن زندگی یکی با

 ازت، دارم نفرت شدی، انا بری منک، ال مذهب و بی دین و کافر ک  حاال گوید می برمی گردد

 خَالِیدَیْنِ  النََّیارِ  فِیی  أَنََّهُمَا عَااِبَتَهُمَا فَکَانَاست،  آی  ب  دنبال فرماید می خدا وات آن گمشو. برو

 آنی با گذار کاله گر حیل  مکار باز زبان باز یرفند این خود عاابت الظََّالِمِینَ ، جَزَا ُ وَذَلِکَ  فِیهَا

 نمیی  بییرون  دیگیر  هیم  کدامشیان را  هیچ جهنم. برم می هم با را دو هر خورد، را این گول ک 

 سیوم.  اخیالق  هیم  ایین  الظََّیالِمِینَ  جَزَا ُ وَذَلِکَ  فِیهَا خَالِدَیْنِ النََّارِ فِی أَنََّهُمَا عَااِبَتَهُمَا فَکَانَآورم. 

 سی   هیر  شیطانی، سی .  اخالق درندگی، دو.  اخالق یک. این بهیمی بماند. یادیان یکبار، بشمارم

 آراسیت   یعنیی  الهیی.  اخیالق  اخالق، یک ماند می شود. می منتهی جهنم ب  هرس  جاده مردود،

 صیمیمیت،  صفا، صدق، درستکاری، درستی، رافت محبت، خویی، نرم اخالای، حسنات ب  بودن

 ییک  مجموعی .  ایین  الهیی اسیت،   اخیالق  مجموعی   این گذشت، یواضع، بی یکبری بلندی، نظر

 ،بیود  شیده  یمیام  حجی،  حیاجی  یک است؛ خیلی. خوشمزه خیلی بگویم برایتان را آن گذشت

 خیورجین  نداشیت.  جیا  وطینم.  برگردم بعد بکنم زیارت هم را پیغمبر ابر بروم مدین  یا گفت

 و شیب شید و   کیرد  عبیادت  و خوانید  نماز مقدار یک پیغمبر، مسجد در آورد را پول، و لباس

 آن هیم  بود، مسجد در فق  نفر صبح، یک نماز برای شدن بیدار صبح خوابید. خورجین، بغ 

 کرده گیر های، لباس ااطی داشت، پول دیناری هزار کیس  یک حاجی این صادق. امام وجود

کرد،  پایین کرد، باال را لباسها بود، هی پیچیده هم ب  را هم  بود، نکرده یا را های، لباس بود.

 مکی   از مسیافرم  مین  گفیت  گرفیت.  را صادق امام مچ آمد نیست. دیناری هزار کیس  این دید

 شیما  بیروم.  شیهرم  بی   برگردم ندارم پول دیگر من بده. را پولم دزدیدی؟ چرا را پولم آمدم،

 بیا. بدو ۲۲۵ آی دزد؟ گویی می من ب  کردم؟ می کار چ  بودم من کردید؟ می کار چ  بودید

 ییو  را پیولم  کیردی،  بلنید  ییو  گفیت نی ،   نکیردم.  بلند را پولت من فرمود نرم خیلی صادق امام

 بلند را صدایت حاال فرمود کنم. می آبروریزی می کشم عربده من بیایند، مردم بده. دزدیدی،

 دینیار  هزار حضرت صادق. امام خان  در آمد برویم. بیا است، مسجد نزدیک ام خان  من نکن.
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 خیودش  پیی،  حاجیی   این مسجد. آمدند باز دویایی پولت. این فرمود داد، او ب  کیس  یک در

 شید.  نماز مشغول صادق امام دارد؟ کار چ  اینجا آمده، چ  برای حرم دزده، پول این می گفت

 میچ  حیاال رفتی    بیود.  کیرده  گیر ها لباس الی اش کیس  دید کرد، خالی را خورجین، هم دزد

 ییک  بیا  آید می ک  هر دید شد، یمام امام نماز کرد صبر دزد. آی دزد آی گرفت  را صادق امام

 گفیت  او را؟ حاال یا ندیدی گفت کیست؟ آاا این گفت یکی می کند. ب  نگاه را ایشان احترامی

 بیاار،  امیام  پسیر  زهرا، فاطم  ذری  پیغمبر، جگرگوش  آاا این گفت است. دیدن، اول روز ن 

 امیام،  نماز جا دم نشست آمد برداشت را صادق امام کیس  عبداهلل. ابی نبیره العابدین، زین نوه

 مین  فرمیود  امام مرا. ببخ، شدم، بدبخت کردم، سکت  مردم، آاا گفت داد امام ک  را سالم،

 البیا  دادم، یو ب  را پول این واتی من ن  گفت بگیر. پ  را پول گفت نشدم. نگران یو دست از

 ایین  اسیت،  گذشیت  ایین  اسیت،  عفیو  این است. الهی اخالق این بخشیدم. یو ب  را پول این من

 جلسیات  ایین  از شب هر محترم  ام، خواهران عزیزم، برادران است. ایمان این است، انسانیت

 خودییان  بیا  رواییات  از ارآن، از من،، از رفتار، از اخالق، از یوش  دویا یوش ، یک سیدالشهدا،

 حیرف هیا   این ب  باید هم من کنم. نمی فرای شما با هم من ببرم. باید هم من ببرید. بردارید،

خدا. و اهلل یحیب   محبوب بشویم  نهایتا یا بکنم عم  حرف ها این ب  باید هم من بدهم. گوش

ده بار ارآن یحب،یحب...  همینطوری المحسنین، ان اهلل یحب المتوکلین، واهلل یحب الصابرین.

 میی  فرشیت   کیدام  سیراغ ییو بیایید؟    خواهید  می ایامت آی،، کدام شدی، خدا محبوب واتی .

 یمیام.  حرفم دارد. ایمت دارد. ارزش خدا محبوب جهنم؟ برو بیا بگیرد، را ما مچ بیاید خواهد

میی   امام است. امام ک  است درست امام برادران، باالخره کربال. افتاد ایفاق سنگینی حادث  چ 

 حضیرت  اسیت.  ییر  مهربیان  همی   از کی   امیام  الب باشد؟ یفاوت بی خود اوالد ب  نسبت یواند

 چییز  ییا  دو مین  کرد، حرکت ک  اکبر علی برادرم بودم، ایستاده خیم  دم من گوید می سکین 

کی    دییدم  هیم  یکیی  محتضر بی  دور افتیاد.   آدم مث  چشم، دیدم یکی دیدم. پدرم چهره در

 فَقَیدْ  اشْهَدْ هیوال  القیوم   گرفت، اللََّهُمََّ دست روی را محاسن، دیدم افتاد. نف  نف  ب  بابایم

 میادر  و پیدر  این جلس  در شود بِرَسُولِکَ. نمی مَنْطِقاً وَ خ ل قاً وَ خَلْقاً النََّاسِ أَشْبَ ُ غ لَامٌ إِلَیْهِمْ بَرَزَ
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   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

مین   داننید می آنها نباشد. شهید مادر و پدر جلسات در ک  نیست ایران جای نباشد، هیچ شهید

 بابیا  اَتَلَنِیی،  اَدْ الْعَطَ،ُ أَبَتِ گفت یَا مهربان، پدر ب  برگشت. یکبار رفت، چ  دارم می گویم.

 دسیت  از مگیر  نشود، شب امروز امیدوارم برگرد، دلم عزیز فرمود کشد. می مرا دارد یشنگی

 آنهایی لشکر. وس  کرد گیر خواهران برادران، کرد. جنگ برگشت، شوی. سیراب پیغمبرت

 میی  شمشییر  شیدند، میی  ییرباران زدند. می پ  را لشکر زدند، می جلو از کردند می جنگ ک 

 بی   عبیداهلل ابیی  زد. صدا را بابا واتی بست. لشکر را ها راه یمام کرد. گیر اکبر علی اما خوردند

 کنیار  را لشیکر  پیایین.  آیید  می و باال رود می دارد گوش  یک ک  است دست دید آمد. سرعت

 کیرده  اطعی  اطعی    را، فقطعوه بسیوف اربا اربیا، عزییزش را   عزیزش فق  ک  رسید واتی زد.

 داد. می جان  حسین بود، نرسیده زینب اگر نوشتند هم  بودند.

 


