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 استاد انصاریان -محرم نهمشب 

 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

 قیرآن  آیی   یی   طبی   نیدارد   را صالح عم  و ایمان ارزش پروردگار، پیشگاه در حقیقتی هیچ

 موجیودات  تمام از هستند، صالح عم  اه  و برخوردارند واقعی ایمان این از ک  زنانی و مردان

 میی  کی   را آنهیایی  شناسییم   نمیی  را عیالم  زنده موجودات هم  ما بهترند  و برترند عالم زنده

 از  نیسیت   معلیوم  کسیی  بیرا   آنهیا  تعیداد  کی   فرشتگان اند  مطرح مجید قرآن در شناسیم،

 شیود،  برپیا  قیامیت  تیا  شیب  هیر  کیرد،  دفین  را عبداهلل ابی العابدین، زین حضرت ک  ا لحظ 

 شیود   نمیی  آنهیا  نوبیت  قیامیت  تا دیگر برمیگردند، وقتی آیند  می زیارت ب  فرشت  ۰۷،۷۷۷

 مل  هزار ۰۷ این زیارت  بیایند توانند می فقط بار ی  است  فرشتگان عدد از دورنمایی این

 یعنیی  جین  لغیت  اسیت   جین  کریم قرآن طب  زنده موجود گروه ی  زنده، موجود گروه ی 

 ا  بچی   لذا موجود ندیدنی  یعنی جن ندارد  ترسی ندارد، وحشتی کلم  این پنهان  یعنی چی؟

نی    پیدر،  را، نی   او بینید  میی  میادر  ناپیدا  ن  یعنی جنین گویند می او ب  است، مادر رحم در ک 

 جین  طایفی   اسیت   طفی   نیسیت،  جنیین  دیگر بیاید دنیا ب  بیاید  دنیا ب  تا دایی و عمو ن  خال ،

 اینکی   میومن   غییر  گیروه  هیم  و دارند متوسط و عالی بسیار مومن گروه هم ها انسان ما مانند

 میا  نی   اسیت،  زده جین  خیورد،  میی  هیم  بی   او روانیی  حال ک  کسی ی  گفتند می قدیم مردم

 ایین  گوینید  می ک  این نداریم  زده جن ما ک  گویم می برایتان قرآن از حاال نداریم  جنزدگی

 در پروردگیار  اسیت   صددرصید  دروغ یی   آورده، در خانم یا آقا این جن سر را بال آن را، بال

 تواننید  نمیی  شیما  زنیدگی  در و نیدادم  قیرار  شیما  بر تسلطی ها این برا  من فرماید می قرآن

 تسیلط  راه اصیالا  تان، خان  در کسبتان، در جسمتان، در روحتان، در شما، عق  در کنند  تصرف

 را مجیید  قیرآن  لطیای   انید،  منبیر  اهی   کی   خواهرانی و برادران مندم عالق  من خیلی ندارند 

 کنید،  تخریب را زبانمان کند، تخریب را عقلمان ک  داشت ما بر تسلط راه جن اگر کنند  درک
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 پروردگیار  کی   شید  میی  این آن معنی کند، تخریب را کارمان و کسب کند، تخریب را بدنمان

 مین  فرمایید ان اهلل لییب بظیالم للعبیید،     می قرآن در وقتی بدانید  را دقای  این است  ستمکار

 اسیت،  عاطفی   اسیت،  مهربانی بندگانش با پروردگار برخورد نیستم  ستمکار بندگانم ب  مطلقا

 شید،  امیرالمیومنین  با جنگ تا س  دانید می شما است  پذیر  توب  است، کرامت است، محبت

 از نهیروان  جنیگ  در البت  شدند  کشت  طرف دو از هم هر س  جنگ در نهروان  صفین، جم ،

 جنیگ  و جمی   جنیگ  شید   کشیت   خیلی دشمن از ولی شد کشت  نفر هفت امیرالمومنین یاران

 بی   کشییدن  شمشیر یعنی االعظم اهلل ولی رو  ب  کشیدن شمشیر یعنی نهروان جنگ و صفین

 ایین  اهلل، علیم  اسیداهلل،  اهلل، اذن ییداهلل،  اهلل، عین رو  ب  کشیدن شمشیر یعنی اهلل، خلیفة رو 

 خلقیت  عیالم  در امیرالمیومنین  بود  امیرالمومنین جم  در جنگ طرف چون جنگ است  معنی

 مقیام  متعال خداوند امیرالمومنین  بعد است پیغمبر است  اول نفر دومین روایات و قرآن طب 

 مقیام  کنییم  تعییین  تیوانیم  نمی ک  ما بشنوید  خودش از داد  امیرالمومنین ب  کی کبر  والیت

اسیت کنیت    خودش کالم این بگوید  باید خودش داد  امیرالمومنین ب  خدا کی را اللهی والیت

 سیاخت   اصیالا  بیود   گی   و خاک آدم ک  زمان آن بودم اهلل ولی ولیا و آدم بین الماء والطین  من

 عیده ا   یی   ولیی  نیسیت  سیخت  اصیالا  نیورانی  دلهیا   برا  مسئل  این درک البت  نشده بود 

 نداشت  قبول نداریم قبول ن  می گویند آید، می مشک  نظرشان ب  فهمش حقای ، یا ک  هستند

 ظهیر ۲۱ کسیی  ی  حاال کن  داشت  قبول مرا مقام اجبار ب  است گفت  امیرالمومنین مگر باش 

 داد خواهید  میی  دلیت  چی   هیر  خیوب  نیست  خورشید بکشد، داد بنشیند، بام پشت رو  بیاید

 بیرا   نیست ک  نیست خوب تابد  می دارد آسمان وسط ک  خورشید بیاید  بند نفست تا بکش

 کند،می تربیت و تابد می دارد و است خورشید اش نیمکره در زمین کره برا    ولی نیست تو

 بیاران  و می شیود  ابر باال، می دهد می کند و بخار را اقیانوس  آب دارد و دهدمی حرارت دارد

 اصیالا  نیسیت،  آسمان نیست، خورشید بکش داد خواهد می دلت چ  هر آزاد  هم تو آید  می

 میردم  داننید،  میی  هایت بچ  می داند، خانمت چون هستی، خودت ولی نیستم خودم بکش داد

 نیسیتم،  مین  کی   بکنید  فرییاد  زبانیت  بیزن،  داد تو هیی  حاال هستی  می دانند هم بازار و کوچ 
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 بی   خیدا  را خیود  والیت روز  نیست  کنت ولیا و آدم بین الماء و الطین  زمین نیست، خورشید

 خیدا  او بی   وجیود  اصیالا  یعنیی  بیود،  گی   و خاک فقط و فقط ک  آدم،  اهلل ولی شدم من داد، من

 بیاینید  ک  بود این هم نیتشان کشیدند، شمشیر جنگیدند، انسان این با درست نبود  بود، نداده

 را علیی  آمیدن  اسیت،  جنگ نداشتند، جنگ شوخی بکنند، باز  ک  نمی خواستند بکشند  را او

 هیم  هیا  زنیده  کردنید،  دفین  را هایشیان  کشیت   طرف دو شد  تمام جنگ نشدند پیروز بکشند،

 بودنید،  نشسیت   حضیرت  کی   ا  جلس  ی  در هشتم امام روزگار تا گذشت داستان برگشتند 

 بیرا   جمی   در کی   کسیانی  ا  گفت برگشت ناراحتی با مرد  ی  شد  جم  جنگ از صحبت

 عیذاب  بی   را شیما  همی   خدا کند  لعنت را شما هم  خدا کردید، شرکت امیرالمومنین با جنگ

 شما هم  خدا می گوید آن ک  بزن  خود حرف ب  تبصره ی  فرمودند هشتم امام کند  گرفتار

 اال کنید  لعنیت  را شیما  همی   خیدا  بگیو  ا  ؟ فرمیود  تبصره چ  گفت بزن  تبصره کند، لعنت را

 را آنهیا  توبی   بلی    فرمیود  دارد؟ توب  االعظم اهلل ولی با جنگ آقا گفت کردند  توب  ک  آنهایی

 در ولیی  نیدارد  ما ب  تسلط خوب جن بخشد؟ بل   می خدا را آنها گناهان میکند؟ بل  قبول خدا

 دو ایین  میا  هسیت   هیم  بد جن هست، خوب جن هستند  هم بی دین هستند، مومن اجن ، این

 زنانی و مردان گوید می قرآن عق   صاحب زنده، موجود دو یعنی شناسیم  می را زنده موجود

 گیره  خیورده   گیره  پروردگار ب  فرماید می رضا حضرت دلشان یعنی هستند واقعی مومن ک 

 زنیدگی  در خواهید  میی  کی   هم ا حادث  هر دارند  باور را خدا بمیرند شود  تا نمی باز نیز آن

 یعنیی  صیالح  عمی   ایمان کنار و واقعی است مومن این شود  نمی باز گره این بیفتد، اتفاق آنها

ان الیذین آمنیوا اولئی  هیم خییر       فرمایید  میی  قرآن است  شایست  و مثبتآنها  حرکات تمام

 رو  بگذارنید  ولیی  اسیت  بیدن  کیلو ۰۷ ،۰۷ بهترند  من زنده موجودات تمام از البریة این ها

 خوبیهیا   ک   ی  رو  بگذارند هم مالئک  و جن تمام بکنند، ارزیابی را آن خوبی ترازو، کف 

 وزنیش  نفیر،  یی   ایین  یی   خیوبی  گوید می قرآن بسنجند، نفر ی  این ها  خوبی با را آنها

 باباطیاهر  از آمییز  نصییحت  عالمانی ،  عارفانی ،  نیاب،  رباعی ی  است  آنها هم  خوبی از بیشتر

   بخوانم  برایتان
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   حاص  چ  سبحانی ز دال غاف 

 آمده؟ گیرت چی کردن زندگی خدا بدون حاال تا آمده؟ چ  گیرت

   حاص  چ  سبحانی ز غاف  دال 

 ییا  شیکم  بیا  یا نفب هوا  با یا کرد ؟ زندگی چی با نکرد  زندگی خدا با آمده؟ گیرت چی 

 نکردیم  زندگی ک  دیگر طور بد  رفی  با یا دالر با یا شهوت با

   حاص  چ  سبحانی ز غاف  دال 

   حاص  چ  شیطانی و نفب مطیع

 است معلوم اینجا تا

   حاص  چ  سبحانی ز غاف  دال 

   حاص  چ  شیطانی نفب مطیع

 است  روایت و آیات اساس بر این است، عالی دوم بیت این چقدر

  مالئ  از افزون قدر تو بود 

  مالئ  از افزون تو قدر بود

 چرا؟ ارزشش  مالئ  از افزون است انسان است  حقیقتی این

 حاص  چ  ندانی خود قدر چرا

 خیواهران  و برادران شما آمد؟ گیرت چ  نفهمید ، را خودت ارزش نشناختی، را خودت حاال 

است   امیرالمومنین پیغمبر، بعد عالم ارزیاب ترین آگاه است؟ چقدر ما قیمت دانید می من، و

 و دارد را تیو  قیمیت  غرب ن  نیست  بهشت غیر شما وجود ارزش لیب النفسکم ثمن اال الجن  

جمهیور    رئییب  دارد ن  را تو قیمت ن  حاکم وزیر  ن  است دستش تو قیمت وکی  ن  شرق  ن 

 دسیتش  تیو  قیمیت  هیچکب شیع   بزرگ فقها  ن  و دارند را تو قیمت دانشگاه ها  استاد ن 
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 بهشیت  غییر  بیا  را خودتان است، فال تبیعوها بغیرها  بهشت تو قیمت بپردازد  ب  تو ک  نیست

 عمی   ایمیان،  نیزدم   را خیود  اصیلی  حیرف  هنوز من خسارت  چون ضرر است و نکنید، معامل 

 ایین  سیوال،  اسیت   بهتیر  آفیرینش  جهیان  عقی   صاحب موجودات تمام از دارد کب هر صالح

 یعنیی  من مومن ، یعنی دارد؟ وجود خطر  چ  صالح عم  و ایمان برا  اصلی من است، حرف

 انجیام  صیالح  عمی   سیال  ۰۷ مین  چیرا   نیست؟ رفتنی دست از من ایمان این هستم، مومن من

 اخیالق  صالح عم  و ایمان برا  خطر باالترین ن   برایم؟ ماندمی نیست؟ رفتنی دست ، از دادم

 اخالقی است  ها  زشتی است، اخالقی سیئات صالح عم  و ایمان برا  خطر باالترین است  بد

 ننوشت  بوده، مناف  زبیر ننوشت  شیع  و سنی کتاب هیچ بگویم  نمون  است  خطر بدترین این

 حمیزه،  حضیرت  خیواهر  اسیت  صیفی   میادرش  است، پیغمبر عم  پسر زبیر بوده  مناف  طلح 

 زبییر  شید،  بی  رسیالت   مبعیو   پیغمبیر  ک  زمانی از کرامتی است  با زن بسیار عبداهلل  خواهر

 مین  اصیالا  گفیت  آنهیا  بی   و نشد بیعت ب  حاضر علی غیر با پیغمبر مرگ بعد حتی و شد مومن

این  سال ۱۲ حدود شد  مومن رفیقش همین مث  هم طلح  است  زبیر این ندارم  قبول را شما

 ایمان از کوهی بود، پیغمبر ب  اقتدا آنها جماعت نماز بودند، ها جنگ در بودند، پیغمبر کنار ها

 دقیت  خیوب  میردم  صیالح   عمی   و ایمیان  از کیوهی  کردنید   تهی  خودشان برا  صالح عم  و

 بیعیت  امیرالمیومنین  بیا  امیرالمومنین، خان  در ریختند سوم حاکم مرگ از بعد مردم بفرمایید 

 هیا   آدم دوتیا  ایین  گرفتنید،  جلس  هم با زبیر و طلح  کشور  حاکم شد امیرالمومنین کردند 

 چهیره  از غصی   و غیم  بسییار  چی   او شمشییر  گویید  می زبیر درباره امیرالمومنین نبودند، کمی

 کیرد  شیاد  را پیغمبر دل و جنگید مشرکان و کافران با ها جنگ در یعنی کرد  برطرف پیغمبر

 طلحی   از تر شانب خوش قیامت تا امشب از امشب، تا آدم زمان از زنی را پدر طلح ، اما زبیر 

 دنییا  در پیدرزن هیم االن   میلیاردهیا  و مرده و آمده دنیا این در پدرزن میلیاردها نمی شناسیم 

 عبیداهلل  ابی حضرت مبارک وجود دامادش نیامده  طلح  شانسی خوش ب  زنی پدر اما اند زنده

 از دختیر،  ایین  از فاطمی ،  نیام  بی   داد او بی   دختر خدا ی  طلح ، دختر از حسین امام الحسین 

 پیدربزرگ  اسیت،  امیرالمومنین ، پدربزرگش است عبداهللابی پدرش فاطم  طلح   یعنی دختر
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 ایین  نس  از داد  ازدواج حسن امام برادرش بچ  ب  حسین امام فاطم  را است  طلح  او مادر 

 آمیده   دنیا ب  تقلید مرجع ، عارف، عالم نویسنده، فقی ، چقدر می داند خدا االن تا شوهر و زن

می  شوهر و زن همین ب  بروجرد  العظمی اهلل آیت خاندان تمام عراق، در حکیم خاندان تمام

 کردنید،  بیعیت  امیرالمیومنین  با مردم است  طلح  پدربزرگش ک  دختر  همین ب  یعنی رسد

 عمی   و ایمیان  تخرییب  شید  شیرو   اینجیا  از گرفتنید،  جلسی   دوتا این مملکت  حاکم شد علی

 بیودیم   هیم  میا  بود مومن علی گفتند نکن، اشتباه برادر داریم؟ کم چ  علی از ما گفتند صالح 

 کیردیم   خیدمت  هم ما کرد، خدمت پیغمبر ب  علی بودیم  هم ما بود، پیغمبر جنگها  در علی

 شیرکت  هیم  امیرالمیومنین  کردید، شرکت جنگ تا ۰۷ در شما است  درست تان ارزیابی این

 پیغمبیر  زد، عبیدود  بین  عمیرو  ب  ضربت ی  خندق، جنگ در ش جنگ ی  علی در ولی کرد

 و انب عبادت از ثوابش علی، شمشیر ی  خندق افض  من عبادة ثقلین  یوم علی ضربة فرمود

 پییش  دوتیایی آمدنید   یکیی   علیی  یکیی،  ما بودید  یکی علی با واقعاا شما است  تر سنگین جن

 می دهم اجازه من ک  فرمود می دهی برویم عمره، خان  کعب   اجازه ما ب  گفتند امیرالمومنین،

 بروید خواهیدمی روید  شما می دیگر جا  شما بروید عمره  خواهید نمی شما اما عمره بروید

 جیا   بی   برویید   عمیره   بیرویم  خواهیم می ن ، گفتند کنید  روشن من و ملت این علی  آتشی

 کردند  جمع را نفر هزار چه  است  دوزخ راه ک  بصره طرف آمدند است، بهشت راه ک  مک 

 واجیب  علیی  کشتن شد، باورشان نفر هزار ۰۷ این ک  کردند تبلیغ امیرالمومنین علی  این قدر

 جهینم   رفتنید؟  شید  کجیا   کشیت   هم زبیر شد، کشت  طلح  خود نشد، ک  را علی آمدند است 

 اخیالق  بیدترین  از یکی ک  پرستی صندلی شهوت، شد؟ چ  آنها صالح عم  شد؟ چ  ایمانشان

 نگذاشت  باقی هاآن برا  چیز  و داد باد بر را آنها صالح عم  و ایمان است، دوپا جنب ها 

بی    فرمود فرشتگان تمام ب  خدا دیگر  بد اخالق ی  یکی  هم آن یکی، من بد  اخالق ی  این

 مین  اسیت   عجیبیی  داسیتان  سجده، این داستان کنید  سجده آدم من، مخلوق من، صنعت این

 اال کردنید  سیجده  همی   کنیید  سیجده  شید  بگویم را مسئل  این بم و زیر برایتان ندارم فرصت

 داد  دسیت  او بی   بینیی  بیزرگ  انیداختن  فاسیتکبر   باال شان  یعنی است، ابی آی  در ابی ابلیب 
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 ایین  جنب کنم، خلقت  من طین و خلقتنی من نار  سجده گلی ساختمان این مقاب  در من گفت

 کجیا  از آنیم   از بهتیر  خیلیی  است  انا خیر من   من حرارتی انرژ  من جنب هست، خاک آدم

 و بیرادران  شیما  گیذار   همی    میی  کیاله  را خیودت  سیر  چیرا  تیو  از آنی؟ بهتر خیلی می دانی

 یادمیان  العابیدین  زیین  من؟ یا بدترید شما من؟ یا بهترید نشستید منبر روبرو  ک  خواهرانی

 مین  خوب کن  زندگی مردم با بهتر و بدتر فهم اساس بر بدتر   یا بهتر  تو بفهمیم ک  داده

 گویید  می العابدین زین هست  هست؟ من از تر سن کم شما هم  در هستم؟ شما هم  از بهتر

 مسین  زن و مرد شما در است  بهتر تو از پب کرده، کمتر تو از گناه ی  سن کم این کن فکر

  اسیت  سیاعت  یی   کین  فکیر  گویید  میی  العابدین زین است  ساعت؟ لو ی  و است من از تر

 کیوچکتر  پب گفت ، تو از بیشتر اهلل اال ال  ال ی  اکبر، اهلل ی  داشت ، دنیا در وقت بیشتر از تو

 سیین   دار  حی   هسیتی  حیاال   خوبی آدم تو هم بهتر  هم بزرگترها بهتراند   تو از جامع  ها 

 بیچاره بدبخت من من این اما نیستی  بهتر ن  میگویی؟ دروغ چرا بهترم  هم  از من بکنی سپر

 سیالها   از دانیید  نمیی  میردم  شیما  ک  عبادت سال هزار شش از بعد گوید می امیرالمومنین را

 کنید،  تکبیر  خدا امر برابر در شد باعث ترم باال من بهترم، من من، گفت دنیا  غیر یا است دنیا

 خیودت  جیان  بی   بییا  اسیت   ابلیب اخالق کبر شد  جهنمی شد، مطرود شد، مذموم شد، ملعون

 خیدا  امیر  بیار  صید  مقاب  در خوانم، نمی نماز نگو خدا ، ب  است عزیزتر پیشت هم  از ک  قسم

 حجیاب  نگیو  را  تیو  کند می دوزخی است، کبر این خوانم  نمی نگو روایات، و نماز ب  قرآن در

 بپوشیانم،  نامحرم از را خودم من گفتی بیخود  خدایا نور و احزاب سوره در یعنی خواهم نمی

 اسیت  ایین  دارد آمد خوش من برا  ک  آنی باشم  حجاب در آید نمی خوشم آید، نمی خوشم

 خواسیت  مقابی   در تکبیر  ایین  قسم خدا ب  خواهرم ببینند  را من زیبایی ببینند  را من هم  ک 

 در کب هر و متکبر تو گفت المالن جهنم من  و من تبع  اجمعین، ابلیب ب  خدا است  خدا

 حجیاب  اگیر  خیواهی  می نکن  تکبر میکنم  پر شما از را جهنم است، تو باند ک  را خودم برابر

 قیرآن  ببینید   را تیو  نیامحرم  ک  باشی نداشت  حجاب ک  بدهم یادت من پیش بیا باشی نداشت 

 شیده  شکسیت   سیالش اسیت    ۰۷ ییا  سال ۰۰ سال ۰۷ گذشت، زن از ک  سنی گوید می مجید
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 نباشید   سیرش  چیادر  نیدارد  عیبی کند   نمی ناپاک خیال ب  تحری  را کسی قیاف  و مو دیگ ،

 تولیید  بییرون،  بیایید  دارد بخواهید  جاذب  و است جوان زن ک  زمانی اما نباشد سرش روسر 

 مین  سین  ب  مجید قرآن قول ب  زن وقتی اما باشد فساد تولید معدن انسان نباید کند  می فساد

 مهمیانی  در نیدارد  عیب حاال کند، نمی ایجاد تحریکی رو و مو و قیاف  دیگر ک  تحیض رسید ال

نمیی   شیوند  چییز    میی  خست  را او ببیند هم ساعت دو را، او ببینند نباشد، سرش هم روسر 

 بی   دختیرم  خیواهرم،  خیانمم،  ن  با شرق  غرب، با ن  خودت انداز کار خدا  با تو را  آنها شود

 عربیی  کشیورها   و اروپیا  هیا   پایتخیت  از بعضی واشنگتن و و لندن و ت  اویو دختران شک 

 تیو  کی؟ برا  بشو   آنها مد بشو ، آنها شک  بکنی، معامل  آنها وجودت را با ک  دار  چکار

  دار خوش دل خودت انداز کار را خدا  با

 بکند خدا مدعی نکند اگر رحم ک 

   لی  مشف  و است مسیحادم عش  طبیب 

    بکند دوا ک  را نبیند در تو چو درد

 بسییتر کنییار آمیید امیرالمییومنین خییود دعییوت بیی  عیید  بیین حجییر رمضییان، مییاه بیسییتم روز

تیو   دارم گفت نکن  گری  فرمود امیرالمومنین کرد  می گری  داغدیده مادر مث  امیرالمومنین،

 خییر  تیو  وجیود  منی  با آخرت منی، با برزخ منی، با دنیا منی، با تو فرمود می دهم  دست از را

 نظیرم  تمیام  کیردم،  بیعیت  تیو  با ک  روز  از گفت امیرالمومنین ب  الخیر  حجر یا است محض

 بیرا   شیدن  قهرمان ، برا  حکومت برا  مقام، برا  صندلی، برا  طمعی بوده، خدا از اطاعت

 آمدم  تو با خدا از رضایت و خدا از اطاعت عنوان ب  فقط نداشتم  جان علی پول

  دار خوش دل خودت انداز کار را خدا  با تو 

 بکند خدا مدعی نکند اگر رحم ک 

   لی  مشف  و است مسیحادم عش  طبیب 
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    بکند دوا ک  را نبیند در تو چو درد

   برگیرد حجاب ملکوتش تا ز مل 

 بکند نما جهان جام خدمت آنک  هر

 تکبر اخالقی، بد داد  باد ب  را آنها عم  و ایمان کرد، جهنمی را زبیر و طلح  اخالقی بد اخالق  

 را او بیرد  عمی   و ایمان بدون تنها و ت  سوزاند  داد و باد ب  را ابلیب عبادت سال هزار شش

 بخیوانم   براییت  آیی   عزییزم، یی    دار  حسابی پول بخوانم، برایت آی  ی  پولدار ، جهنم 

 کی   در رحیم  در خیدا  شیاهی  ده یی   بیود ،  لخیت  آمد  ک  دنیا ب  مادر از نداشتی، ک  پول

 خیالی  دسیت  و کفن متر ۰۰ با ک  هم مردن ور  روز این بیاور  خودت با ک  نگذاشت دستت

 بی   اسیت   داده پیول  تیو  بی   خیدا  پیولی  بی دو بین پولی  بی آخرت و اول درگور  را تو برد می

 کی   مسیتاجر   میاه ۰ خانی   کرایی   می خر ؟ ندار عروس برا  جهاز می کنی؟ کم  مستح 

 بی   مییدهی  میلیون ۲۷ برا  زندان برند می دارند را دار بچ  و زن ی  می دهی؟ شده گرفتار

 تیا  فیروردین  اول از کی   ایین  فرموده انفال سوره در دارد پروردگار هم حقی ی  مالت در او؟

میی   کنی می حساب می نشینی، بعد کنی، می فروش می کنی، تجارت دیگر سال فروردین اول

 مبی   خریید ،  پیرده  خریید ،  ماشیین  هیم  سیال  یی   کیرد ،  سیود  تومان میلیون ۲۷۷ بینی

 میلییون  صید  حیاال  داد  میهمیانی  خیورد ،  پوشیید ،  رفتیی،  زیارت رفتی، مسافرت خرید ،

 نی   اسیت  مین  دیین  مال خمب میلیون ۱۷ خودت  حالل هم میلیون ۰۷ گوید می قرآن مانده 

 آخونید  بعید   کیدام  آخونیدها   بی   می دهید چ  برا  را پولها بنشینند بگویند ک  آخوندها مال

 بیا  مفسیر  و نویسینده  و عاش  و عارف و و گوینده فقی  میلیونها است سال ۲۱۷۷ صغرا غیبت

 حوزه داد ، مختصر خمب ی  شما خوردند؟ کجا شده  داده دنیا تحوی  شما ها  پول همین

 داد  شیما  تحویی   مطهر  شهید مث  نویسندگانی داد  شما تحوی  بروجرد  آقا  علمی  ها 

 عیالم و  همی   پب این خوردند اگر خوردند، است  عجیب حرفها خیلی خوردند  را ها پول کجا

 اصیالا  را پولیت  اگیر  پولیدار ،  حیاال  آمدنید   در کجا از نویسنده واعظ و عارف و فقی  و عادل و

میخیوانی،   هیم  نمیاز  هستی، هم مومن دهی، نمی انجام آن با را کارها این یعنی نمی زنی دست
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 پیول  مقیدار  یی   حاال اما ندارم ک  پولی حاال بخوانم  خودم ب  را آی  اول بشنو  را آی  این حاال

 میی گییرد،   تعلی   مین  بیر  خمیب  بکنم  عم  خدا اوامر مطاب  باید پولم با دهند می ک  منبر 

 بدهم  وال یحسبن الذین یبخلون بما اتاهم اهلل من فضل  هو خیرا لهم ب  شیر لهیم    است واجب

 بخی   ولیی  بودنید  عور و لخت ثروت طرف دو چون دادم  آنها ب  من را ثروت ک  ثروتمندانی

 خییال  کننید،  نمیی  ح  را مردم مشک  کنند،نمی دوا را مردم درد کنند، نمی خیر کار کنند، می

سیطوقون ما بخلوا ب  ییوم القیامیة     است  خسارت است  خوب آنها برا  ثروت انباشتن نکنند

 آنهیا   گیردن  انیدازم کینم، میی   میی  آتشین گردنبند ب  تبدی  آنها ثروت میلیاردها قیامت روز

 عمی   می کنید   نابود را ایمان بخ  ابد  تا درآورد را آتشین گردنبند این نمیتواند هم هیچکب

 و از ایمان ذره ی  خوب  اخالق اما می دهد خوبی ها را باد ب  بد اخالق می کند  نابود را صالح

 تیو  بیا  خیدا  را عمی   و ایمیان  ذره یی   همیین  سنگین با قیمت هم قیامت دارد، می نگ  را عم 

 نخیورده،  آب است روز شبان  س  ک  است اخالقی عجب خوب  اخالق خاطر ب  می کند معامل 

 علیی  و اکبیر  علیی  داغ بودنید، از ام البنیین،   یکیی  مادر از ک  دیده برادر تا س  داغ است، تشن 

 شید،  فیرات  شیریع   وارد شکافت، را لشکر دیده  را ابی عبداهلل یاران داغ دیده، قاسم و اصغر

 رفیع  انیدازه  بی   مین  کنیی  میی  فکیر  گفیت  ب  آب کرد  نگاه را آب زد  می موج آب ببرد  آب

 اسیت   تشین   کی   کینم  چکار را حسین میخورم؟ آب نخوردم، آب روز شبان  س  ک  ام تشنگی

 میی  دنبیالم  کوچ  بچ  مشت ی  آمدم، می داشتم االن من   فرات بکنم چکار را او ها  بچ 

 بی   دادم  وعده ها بچ  ب  من بنوشم  تو از من نباش آماده آب العطش  عمو گفتنددویدند  می

خیوانیم لعین اهلل مین حیال      میی  او زیارتنام  در بیاورم  آب برایتان میروم جان عمو گفتم آنها

 میانع  برداشیتی  کی   هم آبی این نخورد ، ک  آب شدند  مانع آمدند بین  و بین الماء الفرات 

 را تیو  راسیت  دسیت  نداشیتند،  جرأت ک  رو جلو  از سر، پشت برسانی   از خیم  ب  ک  شدن

 بریدنید  مشی    هم را تو چپ دست چپ  شان  رو  انداختی را مش  سرعت ب  کردند  قطع

 خیدا  برسیانی   هیا  خیمی   بی   را آب ایین  ک  مش  رو  انداختی را خودت گرفتی، دندان ب  را

 خواندند می ک  را هایمان قدیمی کند رحمت



- 11 - 

   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

   ناامید تو را کسی امید نکن یارب 

 مشی   ب  تیر  آید  می آب ریختن صدا  دید مش ، رو  انداخت را خودش ک  همینطور 

میدان مانید   در خیم   ب  برود شد، نمی رویش دیگر شد  ناامید امیدش ریخت  آبها هم  زدند

 بخیوانم   شیده  واقع ک  را ها مصیبت بعضی است سختم من خیلی سر، پشت از شد  محاصره و

عمیود    نیام  بی   بیود  کیربال  در اسلح  ی  شمشیر غیر نیزه، غیر خنجر، غیر دستم  از آید نمی

 هیا   قهرمیان  فقیط  را این بود  کیلو چه  سی بود  سنگین هم خیلی بود، آهن تیک  ی  یعنی

 شید   برهن  سر افتاد  خودش کاله مش ، رو  انداخت را خودش وقتی کردند  می بلند لشکر

 کی   بیود  نمانده سر  هاشم بنی قمر برا  ولی بریدند را شهدا هم  سر کردند  چکار فهمیدید

 کرد  یکی سین  با را سر آهن عمود ببرند 

   روزگار شاهان ک  نامدار عباس 

 کنند آبرو طلب او کو  خاک از

   چرا پب خداییست دست ن  او دست گر 

 گفتگو کنند جا هم  الحوائجش باب

  او ب  خود دست خدا داد و ماند دست بی

 کنند روبرو بگو منکرند ک  آنان

   چرا پب است خدایی دست ن  او دست گر 

   کنند او سو  رو هم  گدا تا شاه از

 را    آدم کشد می دیگر خطش ی  این

 سپرد جان تشن  لب بود و آب سقا 

   کند گلو اندر کوثرش آب می خواست 
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 عش  کو  شهیدان ک  عاشقی قربان

 کنند آرزو او رتب  حشر روز در 

 کیرده؟  امضیا  او بیرا   را عنیوان  ایین  کسیی  چی   الحیوائ؟؟  باب گویند می را عباس دانید می 

 ایین  اما داشت سال ۲۱ کربال هاشم بنی قمر بود  ندیده را هاشم بنی قمر پیغمبر اکرم  پیغمبر

 این از را بیمار  این الحوائ؟ باب این ح  ب  خدایا کرد  امضا اهلل رسول را الحوائ؟ باب عنوان

 دعیا  آره کنید  میی  دعا شیع  می کنند، دعا این ها گویندمی هم  خدایا بردار  جهان از مملکت،

 بیمیاران  هاشیم  بنیی  قمیر  حی   ب  کن  حفظ دیگر ها  ملت پیش را ما آبرو  خدایا کنیم، می

 کین   خیوش  مشکالتشیان  حی   بی   را ملیت  ایین  دل خدایا بده  شفا را کرونایی غیر و کرونایی

 میا  ها  بچ  خدایا نگیر  ما از را گری  و را عبداهللابی خدایا نگیر  ما از را منبر و محراب خدایا

 بده  قرار کن گری  و حسینی را ما نس  و را

 


