آفات متدینین
حجت االسالم روح

هیئت رایه الشهداء

سالم علیکم و رحمه اهلل اعوذ باهلل ال سمیع العلیم من هوانا و من ال شیطان اللعین الرجیم ب سم اهلل الرحمن الرحیم و ننزل من
القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و ال یزید الظالمین اال خسارا .سالمتی وجود مقدس و مطهر موالیمان حضرت بقیه اهلل
االعظم صلوات مرحمت بفرمایید.
آقا جان هر موجود زنده ای بلکه هر پدیده ای می تواند دچار آفت شووود موالیمان امیر المومنین سووالم اهلل و صوولواته علیه
فرمودند لکل شیء آفه ،شیء یعنی موجود ،هر موجودی می تواند به آفت یا آفاتی مبتال شود .نمونه هایی را عرض خواهم
کرد دین هم یک موجود ا ست غیر از اینکه خود دین به دو ق سمت تق سیم می شود دین حق و دین باطل ،دین باطل برود
کنار ،آیا دین حق هم می تواند به آفت یا آفاتی به آسیبی یا آسیب هایی مبتال شود؟ اشتباه نشود ما گاهی از دین حرف می
زنیم و گاهی از متدینان حرف می زنیم .قسووومت معظم حرف ما نابر به متدینان اسوووت اگرچه این ب به دین هم برمی
گردد .نظامی گفت یا رسول اهلل بعضی ها بالیی بر سر دین تو آوردند که اگر شما امروز تشریف بیاورید دینت را بگوییم این
ا ست می گویید نه ،این را من نیاورده بودم ،دین تو را در پی آرای شند در پی آرایش و پیرای شند بس که بب ستند بر او برگ و
ساز ،گر تو ببینی ن شنا سیش باز .اگر فیلم ا ص اب کهف را دیده با شید مردان آنجلس ،آنجا ن شان می دهد ا ص اب کهف
وقتی از خواب به آن طوالنی بیدار شدند آمدند شهر ماکسیمیلیانوس اسامیش اگر یادتان باشد رئیسشان بود که آمد در شهر
نگاه کرد دید عجب اینجا جایی به نام کلیسووا درسووت شووده ،یک مجسوومه ای هم درسووت کردند خانمی هم آمده پای آن
مج سمه ،آنها فیلمش را حتما دیدی ،خانمی هم پای مج سمه را دارد می بو سد .تعجب می کند که این چی ست؟ یکی از این
ک شیش ها می آید بهش می گوید که گویا شما در این شهر غریبه ه ستی ،گفت بله ،گفت این عکس کی ست اینجا ا ست؟
گفت این عکس موالیمان مسیح است که بر صلیب آویخته شده ،اینها را در فیلم دیدید؟ آن اص اب کهف به شدت تعجب
کردند که عیسایی که ما می شناختیم اینطوری نبود کلیسای این طوری ما نداشتیم این دکان بازارها چیست که درست شده
است؟ برادران دین یک چیز متدینان یک چیز دیگر هر دوی اینها می شود دچار آسیب شوند بلکه از این باالتر امیرالمومنین
سالم اهلل علیه وقتی می خواهد مالک ا شتر را برای م صر بفر ستد نامه ای دارد در نامه  35نهج البالغه نگاه کنید می گوید
مالکا من تو را به سمت سرزمینی می فر ستم که در آن سرزمین دین خدا را ا سیر گرفتند .ان هذا الدین کان ا سیرا بایدی
االشرار یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدنیا .دین خدا را اسیر گرفتند تو را دارم می فرستم که دین را از اسارت در بیاوری .در
دعای ندبه بعد نگاهی بکنید آنجا اینطوری می گوید که این م یی معالم الدین و اهله ،یعنی امام عصووور یکی از کارهایش
زنده ساختن دین ا ست .حاال چرا این ب انقدر مهم ا ست؟ اگر رفتارها و اندی شه هایی به نام دین خرج شود که ربطی به
دین ندارد ،آی ا این رفتارها این اندی شه ها این کم و زیاد کردن ها باع کمال دین ا ست یا باع تخریب دین ا ست؟ چکار
می کنند؟ اگر این کم و زیادها دین خدا را کامل می کرد خدا دین ناقصی فرستاده بود ،این که خالف فرض است ،دین خدا

را ما دین کاملی می دانیم .پس این آرایه ها و این کم و زیاد کردن هایی که ازش انشاء اهلل نام خواهیم برد هر کدام که می
آید در واقع ریشه دین را سست می کند اعتقاد مردم را به آن دین خدا سست می کند.
امام هشتم سالم اهلل علیه فرمودند مردم اگر حرف خالص ما را بشنوند ،ان الناس لو علموا م اسن کالمنا ،مردم اگر سخنان
زیبای ما را بدانند حرف ما را گوش می کنند م تمل پیرو مکتب اهلبیت ع صمت و طهارت می شوند حتما پیرو مکتب الهی
می شوند اما عیب کار چیست؟ خود امام هشتم فرمودند کمی رویش می گذارید کمی ازش کم می کنید فکر می کنید دارید
خدمت می کنید در حالی که این عین خیانت ا ست ،حاال خیانت دو پرده پیدا می کند ک سی عالما عامدا بداند که دارد خیانت
می کند که انا هلل و انا الیه راجعون .گاهی ه ست که شخص توجه ندارد ولی کارش عمال به همین ختم می شود .گفتم هر
چیزی می تواند به آفتی مبتال شوووود یکی از آنها دین و دین داری اسوووت دین داران هم می توانند به آفاتی مبتال شووووند
چیزهایی را بیاورند به دین ملزم کنند که هیچ ربطی به دین ندارد .همین امروز نگاه کنید مع ضل ازدواج در ک شور ما ربط به
اصل ازدواج دارد یا انقدر دور و ببرش را شلوغ کردند که کسی جرات رستم باید داشته باشد که به ازدواج تن در دهد .ربط به
اصل دین ندارد .چیزهایی را اضافه کردیم به ازدواج وصل کردیم که شخص جرات ورود به این میدان را از دست می دهد و
صدها ب دیگر هم همینطور است .من نمونه بخوانم شما صلوات مرحمت بفرمایید.
کبرای کلی عرض ما این شد که حضرت امیر سالم اهلل علیه فرمودند هر چیزی آفتی دارد بعد نمونه امام ذکر کردند فرمودند
مگر عبادت می کنید آفت ندارد؟ فکر کردید در نماز ایسووتادید تا پایان نماز ،نماز پایان می شووود؟ حضوورت فرمودند نه ،آفه
العباده الریا .عبادتی که انجام هر کاری که کردی کار عبادی که انجام دادید اگر درش ریا آمده باشووود آن عبادت می ارزد یا
نمی ارزد؟ از ارزش می افتد .ببینید چیزی که آفت برمی دارد آن ارزش سابق را ندارد به ا صطالح بهش می گوییم هویتش
در معرض خطر ا ست .گاهی ا صال ا صلش در معرض خطر ا ست که بهش می گوییم کیانش به خطر می افتد .عبادت اگر
درش ریا آمد هویتش به خطر می افتد یا اصل هستیش به خطر می افتد؟ اصل هستیش به خطر می افتد .آفه النعم الکفران.
نعمت هایی هم که خدا به انسووان داده نعمت ها هم می شووود دچار آسوویب شووود .آفت نعمت چیسووت؟ امیر المومنین فرمود
کفران نعمت .شما با من بخوان ،شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت؟ این واقعیتی ا ست لئن کفرتم ان عذابی ل شدید،
حاال اینها ب

های طوالنی دیگری دارد.

آفه الطاعه العصیان .خدا رحمت کند مرحوم آقا شیخ احمد آقا مجتهدی تهرانی تهران سخنرانی می کرد پیرمرد خوش زبانی
بود ت ت ال نک عمامه اش را باز می کند در مسجد نشان می دهد از تلویزیون .ایشان خیلی نکته شیرینی می گفت که ما
یک کیسه ای داریم که درش ثواب هایمان را می اندازیم در آن ،بهش می گفت ثواب دان ،بعد می گفت متاسفانه ثواب دان
ما سوراخ شده ا ست ،یعنی از یک طرف ثواب انجام می دهیم از آن طرف مرتکب مع صیت می شویم ،آفه الطاعه الع صیان.
یعنی کار خوب که می کنی کار خوب کردی ،قرآن می گوید کار خوبت را بتوانی تا قیامت بیاوری عرضووه داشووته باش ،من
جاء بال سنه ،نه من اتی بال سنه ،اتی بال سنه یعنی کار خوب کرد اما کار خوب کرد بعد خرابش کرد .کار خوب می ماند یا
نمی ماند؟ در فار سی جانوری چهار پایی را نام می برند می گویند نه من شیر می داد بعد یک لگد می زند ،کاری نداریم نه
من بدبخت بیچاره ،نه من شیر دادن خیلی کار پر زحمتی است فقط یک لگد می تواند خرابش کند

آفه ال سخا المن ،ان سان سخاوتمند و بخ شنده با شد به این و به آن بدهد فقط کافی ا ست منت بگذارد .یکی آمد پیش امام
جواد سووالم اهلل علیه داشووت می گفت من برای فالنی کار خوب کردم به خودش نگفت ،به امام جواد گفت من برای فالنی
کار خوب کردم حضوورت فرمود کارت را که باطل کردی ،گفت آقا من به خودش که نگفتم به شووما گفتم ،قرآن امام الجواد
خواند گفت ال تبطلوا الصدقاتکم بالمن و العزا ،امام جواد فرمود برای یکی کار کردی به خودش نگویی برایت خانه خریدم ،به
رفقا دو ست و آ شنا بیگانه ،من خانه ای برای او خریدم ،کار باطل می شود ،آفه ال سخا المن ،می خواهم بگویم و سعت آفت
پذیری چقدر زیاد ا ست؟ امیر المومنین فرمود گاهی یکی خو شگل ا ست خو شگلی که اختیاری ک سی نی ست چ شمش این
شکلی موهایش آن شکلی دماغش آن شکلی و لب و صورتش آن شکلی است خوشگلی که اراده کسی که نیست ،چنانچه
ز شتی اراده ک سی نی ست ک سی نمی خواهد ز شت به دنیا بیاید حاال خو شگل شده ا ست ،جمال و خو شگلی هم آفت دارد یا
ندارد؟ امیر المومنین فرمود این آفت پذیری به قدری زیاد ا ست که ک سی خو شگل با شد دچار مرض خود پ سندی هم با شد
خودش را در آینه نگاه کند بفرماید آخر در این زمین از ما خوشگل تر کیست؟ آفه الجمال الخیال ،خیال یعنی خود پسندی.
حرف اگر بزنیم حرف زدن هم آفت دارد؟ امیر المومنین فرمود آفت حرف زدن دروغ قاطیش کردن اسوووت .آفه ال دی
الکذب ،سوخنی که داریم می گوییم دو تا دانه روغن قاطیش کنیم دو تا دروغ قاطیش کنیم آقایان اهل علم من را ببخشوند
برای سالمتی شان صلوات مرحمت بفرماید .آدم درس بخواند عالم شود واقعا زحمت دارد نمی خواهم بی ادبی داشته باشم
ما مرد مالیی در  031سال اخیر در حوزه علمیه داریم بهش می گویند تالی مع صوم ،شیخ اعظم ان صاری خیلی با سواد است
یک دعایی دارد ن صف سطر ،می گوید وفقنا اهلل االجتهاد الذی هو ا شد من طول الجهاد .چه می گوید؟ می گوید خدا توفیق
دهد ما اجتهاد پیدا کنیم می گوید اجتهاد پیدا کردن از جنگ سووخت تر اسووت از تمام مدت جنگ ،ما  8سووال در این کشووور
جنگیدیم دیگر .می گوید همه آن یک طرف اجتهاد یک طرف حاشووویه باغ ما هم برذیر ،یک دفعه عرب زبان می خواهد
اجتهاد پیدا کند خیلی کار برای عرب زبان آسان است یک زمان عجمی می خواهد اجتهاد کند فوق العاده سخت است ،چرا؟
چون زبان عربی زبان مادری او نیست برایف زبان را غالبا متوجه نیستند .در فارسی می گوییم بفرما بنشین ،یک لغت سومی
هم داریم ،اگر یک کسووی از یک مملکت دیگر عالم بخواهد بیاید اینها را نداند بخواهد به یک کسووی بفرماید اینجا تشووریف
دا شته با شند ،هش آن لغت سوم را بگویند ،خدمت کرده آن آقا خو شش آمده یا نه؟ برایف ادب عرب به قدری دقیق ا ست
که مرحوم شهید ثانی رضوان اهلل علیه در منیه المرید فرمود برای عجم هیچ کاری سخت تر از اجتهاد نیست که راست می
گویند چون زبان مادری ما که این نیسوووت .کجا قرآن می گو ید فواد کجا می گوید عقل کجا می گوید قلب ،زبان مادری
ماست ما همه را یک جور معنا می کنیم .رد شویم.
فرمود آفه العلما ،علما هم به آفت می رسند یا نمی رسند؟ بله از سقف تا زیرزمین مسجد بگیر ،هیچی از آفت دور نیست ،آفه
العلما حب الرئا سه ،دلش می خواهد رئیس شود .حاال یک دفعه رئیس شود حاج آقا را بزند کنار خودم بیایم جلو نماز بخوانم
یا باالخره در این شهر خمس را من بگیرم یا اسم و رسم بنده مطرح شود مهر ما را بزنند ،امام هشتم علی ابن موسی الرضا
می خواست از یکی از شاگردانش به نام صفان ابن ی یی از اکابر علمای شیعه است حضرت می خواست از صفان ابن ی یی
تعریف کند می فرمود صفان ابن ی یی ریا ست طلب نی ست .بعد اهل بیت فرمودند ریا ست طلبی به قدری برای دین آمد
خطرناک ،مثال مال اهلبیت است ،فرمودند گله ای که چوپان نداشته باشد چند تا گرگ حمله کنند چه بالیی به سر این گله

می آورند؟ می دانید که گرگ برای گ شنگی شکار نمی کند به عکس شیر که گشنه اش که می شود شکار می کند و سیر
که شد دیگر با گله گوسفندان کاری ندارد ،اما گرگ از خفه کردن لذت می برد به اندازه شکمش هم شکار نمی کند ،لذا در
یک گله از صد تا گوسفند هم باشد یکیش را بکشد سیر شده ،آن  99تای دیگر را هم خفه می کند ،چرا؟ چون از خفه کردن
کیف می کند .امام معصوم فرمود حب الرئاسه از اینکه گرگ به گله بزند یعنی هیچی از گله نمی گذارد ،حب الرئاسه این بال
را سر آدم می آورد.
به ک سی بخواهید کمک کنی ،کار خوبی ا ست ،اما این پا آن پا کنید حاال شنبه یک شنبه دو شنبه ،آفه العطا المطل ،آفت
چیزی را که می خواهی بدهی معطلش کنی ،حاال فردا ببینیم چطوری می شووود پس فردا ببینیم چطوری می شووود .شونیدم
اربابی بود نوکری داشت گفت آقا آزادت می کنم به این شرط که با این مرغ غذایی درست کنی که ما کیف کنیم ،اگر کیف
کردیم آزادت می کنم او مثال غذایی در ست کرد که آبکی بود مرغ هم و سطش گذا شت و دور و برش آبکی و آن ارباب هم
زرنگ بود آبش را خورد مرغش را نگه داشووت گفت این که هنوز نچشوویدیم که چه طعمی دارد .غذای دومی را درسووت کرد
دوباره آب را خورد گوشووتش را نگه داشووت سووه و چهار و پنج و ده آخر آن کارگر به حرف آمد گفت من را نمی خواهی آزاد
کنی این مرغ را آزاد کن خ سته شده ا ست از د ست ما آفه العطاء المطل ،اگر کار خیر قرآن گفت سارعوا در کار خیر چکار
کن؟ سبقت بگیر .کار خیر را این د ست آن د ست نکن .یکی هم از خودم بگویم ضرر ندارد امیر المومنین فرمود می خواهی
حرف بزنی طوالنی حرف نزن ،آفه الکالم االطاله ،این حرف برای من ،ح ضرت فرمود می خواهی حرف بزنی بگو من کابم
پول الزم ،بی شتر طول و تف صیل دادن غلط ا ست .شما غالب خطبه های امیر المومنین در نهج البالغه کوتاه و کوتاه ،ولی
چکار کنم حاج آقا آنجا نشسته از اول به من گفتند یک ساعت سخنرانی کنید .خدا خودش می داند بنده در این شهر نزدیک
 01و  51سال سخنرانی می کنم جوانتر که بودم بعضی شبها  3بار در یک شب سخنرانی می کردم تازه جمعیت با من راه
می آمدند اینجا حرف می زدم می رفتم جای دیگر به سوم که می ر سیدم اوقاتم تلخ بود می گفتم شما کار و زندگی ندارید
من می خواهم این حرف را اینجا هم بگویم ولی شووما را می بینم نمی توانم اینجا بگویم .بارها بهشوان گفتم آقا جان گاهی
آدم می خواهد یک جا سوووخنران ی ده دقیقه که گفتیم مطلب جا افتاد ،گفت به یک کسوووی گفتند شوووام چی دارید؟ گفت
آآآآآبگوشت ،یعنی بش زیادی و گوشتش کم است آخر به آب بستن یک سخنرانی که هنر نیست .یک سخنرانی یک جمله
ای بگویم .ابو سعید ابو الخیر خیلی مرد بزرگی ا ست نوه اش خاطرات بابا بزرگش را نو شته ا ست که خیلی چیز خوبی شده
است اسرار التوحید فی احوال موالنا ابو سعید ،کتابش فارسی ا ست نگاه کنید خیلی خواندنی است ،می گفت آمد در نیشابور
خوا ست سخنرانی کند جمعیت انبوهی در م سجد بودند اینطور مواقع می خواهند جا باز کنند یک صلواتی می گیرند جا باز
می کنند ،یک کسووی این طوری گفت خدا پدر کسووی را بیامرزد خدا رحمت کند کسووی را که یک گام به جلو برود ،یعنی به
جلو بروید ،جمعیت صلواتی فر ست اد بلند شدند یک قدم به جلو آمدند تا ن ش ستند ابو سعید الو الخیر گفت و ال سالم علیکم و
رحمه اهلل و برکاته .سخنرانی تمام شد ،گفتند هنوز شروع ن شده ا ست ،گفت هر چیزی را که  001هزار پیغمبر می خوا ست
بگو د این آقا در یک جمله گفت ،گفت خدا پدر کسوووی را بیامرزد که از جایی که هسوووت یک قدم به جلو بردارد ،این یک
کتابخانه سخنرانی است هر کسی هر جایی که هست چکار کند؟ یک قدم جلو ،حاال یک قصه هم بگو یک خاطره هم نقل
بکن این طرف برو حاشیه هم برو روزنامه هم بخوان ،آفه الکالم االطاله.

آفه المعاش سوء التدبیر ،امیر المومنین فرمودند غالب انسان ها عقل معاششان خوب کار نمی کند یکی از خودم بگویم ضرر
ندارد ما از سال  01طلبه ایم االن حدود  53و  58سال ا ست .سال  00دو طلبه در یک حجره بودیم البته دو حجره بود ولی
ما معموال با هم در یک حجره زندگیم یک درمی دو حجره داشتیم ولی در یک حجره زندگی می کردیم و هر دویمان هم به
قدری عالمه طباطبایی را دوسوووت داشوووتیم که بیا و ببین یعنی عکس نعلین آقای طباطبایی را داشوووتیم عکس قبای آقای
طباطبایی ،اصال چیزی می گویم و چیزی می نشوید که حاال اینها را هم بعدا نقل خواهیم کرد .دو تایی با هم ماهی هر نفر
ما  311تا یک تومان شهریه دا شتیم 311 .هزار تومان نه 311 ،تا یک تومانی شهریه ما بوده .رفتیم بازار چ شم ما افتاد به
قاب عکس آقای طباطبایی و مرحوم آقای مطهری که در لندن عکس گرفته بودند شاید دیده با شید یک ف ضای سبز ب سیار
خوشگلی است .دل می رود زدستم صاحب دالن خدا را ،چه شد این وسط؟ جفت ما گفتیم باید این قاب عکس را بخریم ،بابا
یک قاب عکس را هزار نفر هم می تواند تماشا کند ،تازه هم شهریه و پولدار بودیم 111 ،تومان رفیق ما داد یک قاب عکس
خرید  111تومان هم من دادم یک قاب عکس خریدم هنوز هم آن قاب عکس را دارم .خوب یک ماه را ما باید بگذرانیم
بقیه ماه را چطور باید بگذرانیم؟ دیگر عقل اصووال آنجا قد نمی داد که بقیه ماه را باید چطوری بگذرانیم؟ آفه المعاش سوووء
التدبیر ،این نه در مقیاس کوچولو ،در مقیاس های خیلی بزرگ هم وجود دارد که به این جهت که می بینید خیابان های شما
مثل جگر زلیخا می ماند امروز اداره شرکت گاز می کند فردا اداره آب می کند پس فردا تلفن یادش می آید نکنده است پس
فردا یکی دیگر بابایش و صیت کرده نکنده ا ست یک جایی ده ها بار کند و کاو کرده ا ست که این را می گوییم سوء تدبیر،
صلواتی مرحمت بفرمایید.
اینجا م صداق ها خیلی زیاد ا ست ولی ا صل حرف ،سوال ،آیا دین داری ما هم عیب دار می شود یا نه؟ سعدی یک مثال
خو شگلی دارد می گوید یک آقای بد صدایی خوا ست برای ر ضای خدا اذان بگوید ،برادران یکی از چیزهایی که دین ما می
گوید دین می گوید امام جماعت باید خو شگل با شد .این یکی .پس من اگر دیدم امام جماعتی خو شگل نی ست اولین فاکتور
است که بگوییم حاج آقا تو را به رضای خدا نیا وسط دیگر ،ما که گناه نکردیم شما را این شکلی ببینیم .دو ،اسالم می گوید
امام جماعت باید خوش صدا با شد .در همین شهر م شهد یک جایی می رفتم سخنرانی آقایی بود بزرگوار بود نماز عجیب و
غریبی می خواند که صدا انکر اال صوات بماند ،یک دفعه رفتیم دیدیم ای شان ال مد هلل ت شریف نیاورد و یک آقای دیگری
دا شت بجای ای شان نماز می خواند بدون سخنرانی م سجدی که قاف تا قاف آدم جمع بود آن امام جماعت بزرگوار سوره
مبارکه زلزله را با یک صدای ب سیار زیبا و حزین دا شت می خواند ما هم آخر صف اواخر بودیم خودش منقلب بغض گلویش
گیر می کرد ،سووره هم سووره مبارکه اذا زلزلت االرض زلزالها به دو آیه آخر که رسوید نزدیک بود جان دهد در نماز .اینطور
نماز چقدر روی مردم اثر می گذارد؟ دیگر سووخنرانی الزم داریم؟ از امام هشووتم سوووال شوود چرا در نماز باید قرآن بخوانیم؟
حضوورت فرمود نماز را بردند گفتند باید درش قرآن بخوانی که قرآن زنده بماند ،کسووانی که مکه مشوورف شوودید حتما دیدید
دیگر ،با چه صدای بسیار حزین و زیبایی قرآن تالوت می شود ،سعدی می گوید یک مسجدی بود یک اذان گوی بسیار بد
صدا شروع کرد اذان گفتن ،گفت یکی بهش رسید گفت به شما پول می دهند که اذان بگویید؟ گفت نه من برای رضای خدا
اذانی گویم ،گفت می شود دیگر برای ر ضای خدا اذان نگویی؟ خدا امواتتان را رحمت کند مرحوم پ سر ما  00سالش بود از
دنیا رفت بچه کوچکی بود  5سالش بود رفتیم یکی از م ساجد م شهد فرض کنید آن دیوار م سجد با شد این جایی که من

نشستم خانه ما بود ،فاصله  01و  03بی شتر می شود؟ آن دیوار و اینجا مسجد .آن منزل این مسجد ،روز اولی که اثاث کشی
کردیم نزدیک اذان مغرب که شد اذان گفتند آن آقایی که می خوا ست برود پ شت تریبون حرف بزند که عجلوا بال صاله ،به
قدری کوبنده و وحشووتناک گفت عجلوا بالصوواله این بچه از ترس دوید بغل مادرش .ما حمل کردیم که فرزند ما شووجاعت
ندارد ،گفتیم خوب ،نیم سوواعت یک سوواعت به اذان صووبح مانده بود از ما هم خواسووته بودند آنجا نماز جماعت بخوانیم امام
جماعتشان بودم ،تازه رفته بودم ،دیدم نیم ساعت یک ساعت به اذان صبح صدا را بلند می کنند یکی دارد مناجات و دعا می
خواند .صبح آمدم بیرون رفتم شیر بگیرم از آن شیر فروش سوال کردم این صدای مسجد اذیتتان نمی کند آقا جان؟ گفت نه
آقا اختیار داری ما مسوولمان هسووتیم ،گفتم واال بنده را که تا صووبح دیوانه کرد .گفت ای آقا خدا پدرت را بیامرزد اینها ما را
بدبخت کردند حرف هیچ ک سی را نمی خوانند گفتم خوب بنده خدا چرا نمی گویی؟ را ستش را بگو دیگر .فهمیدم هم صدا
دارم .بهر شد به این آقایان گفتم آقایان این کار خالف است حق ندارید این کار را بکنید گفتند تقصیر ما نبود فالن آقا این
کار را کرد فردا صبح شد دوباره همین بال را سر ما آوردند دیدیم حالیشان نمی شود تهدیدشان کردیم گفتیم آقا جان اگر این
کار را بکنید من دیگر برای نماز جماعت نمی آیم ،مشهد آن چه فراوان است حاج آقا فراوان است دیگر ،قصد بی ادبی ندارم،
گفت سر زلف تو نباشد سر زلف دیگری ،فردایش نرفتیم دیدیم حاج آقای دیگری را برای نماز آوردند .ببینید برادران این که
می گویم رفتارهای ما به آفات متعددی می تواند مبتال شود یک جهتش این است.
حضرت عبدالعظیم حسنی را می شناسید در فارسی بهش می گویند شاه عبد العظیم ،شنیدید این کلمه را؟ ری حضرت عبد
العظیم حسنی به چهار واسطه از اوالد امام حسن مجتبی می شود خودش دانشمند است سه تا امام را درک کرده ،امام جواد
و امام رضا و امام هادی را درک کرده از اکابر شاگردان اهل بیت عصمت و طهارت است مرد بزرگ و دانشمندی است .این
آدم می رفت خدمت امام هادی و نه امام رضووا ،خدمت هادی بعد از امام رضووا و بعد از درک امام جواد سووال ها پیش اینها
درس خوانده ا ست .خدمت امام هادی دیگر مالی مجتهدی ا ست برای خودش .می رفت خدمت امام هادی عرض می کرد
یابن رسول اهلل من دینی که فهمیدم می خواهم به شما عرضه کنم ،ببینید دین من درست است؟ دینی که فهمیدم دینی که
می خ واهم بهش عمل کنم دینم را به شما عر ضه کنم .امام هادی نفرمود اختیار دارید شما خودتان دان شمند ه ستید فرمود
بفرمایید دینتان را عرضه کنید بگویید .گفت من معتقدم خدا اینطوری است پیغمبر اینطوری است امام اینطوری است ،این را
در پرانتز داشته باش ،یکی از علمای بزرگ مشهد که مرحوم شده خدا رحمتش کند ایشان می فرمود من تصمیم گرفتم یک
ماه مبارک رمضووان بروم باالی منبر با ادله قطعی عقلی و نقلی فقط توحید برای مردم بگویم یک جلسووه رفتم باالی منبر
گفتم ایها الناس خدا می بیند اما اینطوری چشم که من و شما داری مردمک زجاجیه عنبیه دارد اینها را ندارد خدا بصیر است
ولی اینطور چ شم ندارد .جل سه دوم رفتم گفتم ایها الناس خدا سمیع ا ست می شنود ولی اینطور گوش که من و شما داریم
خدا ندارد .خدا کلم اهلل موسی تکلیما ،سخن می گوید اما اینطور زبان گوشتی که من و شما داریم خدا ندارد .سی جلسه ماه
مبارک رمضووان هر روز یکی را انکار کردم یکی را برداشووتم .من می دانم منبرهای بهر ماه مبارک رمضووان را دیدید یا نه؟
دارند گوش می کنند معموال هم شوونیدند که نام خواب روزگی چیسووت؟ خوابش هم عبادت اسووت در مسووجد در حال چرت
عبادت حاج آقا هم برای در و دیوار دارد سخنرانی می کند .این بنده خدا می گفت من در ماه مبارک رمضان بهرها ص بت
می کردم فقط می گفت یک پیرمردی به ستون تکیه زده بود چشمش از دهان من برداشته نمی شد گفت من هم خوش ال

که یک نفر را هدایت کنیم بس است آنهای دیگر بگذار چرت بزنند .سی جلسه سخنم گفت تمام شد ،نسئلک اهلل و ندعوک
بسوومک العظیم االعظم از منبر آمدم پایین ،دو سووه قدم راه رفتم دیدم این پیرمرد من را ص ودا می زند که حاج آقا بیا ،گفتم
چیسووت؟ گفت آقا جان چرا انقدر خودت را خسووته کردی ،همین آقایی که گوش می کرد گفت چرا انقدر خودت را خسووته
کردی؟ را ستی می گفتی خدا وجود ندارد خودت را راحت می کردی ،آخر آن خدایی که نه زبان نه چ شم نه د ست نه گوش
دارد به درد خدایی نمی خورد .برادران دین داری های ما غالبا پدر بابایی اندر پدر بابایی اندر پدر بابایی تا صد ن سل ب شمار.
یک چیزهایی را به نام دین داری می فهمیم ،بگذار یک شوواهد بگیرم ،غالب شووما یا همه تان مسووافرت رفتید دیگر ،می
خواهید بروید مسافرت پشت سر مسافر یک کاسه آب می آورند؟ روی سر شما هم انشاء اهلل ریخته شده ،اینها می پاشند این
ماخذ و سند و دلیلش کجا ست؟ بگذار از آقای قرائتی بگویم ای شان می گفت یکی از من سوال کرد م سجدها که می رویم
کا شی م سجدها نو شته النظافه من االیمان سند این روایت کجا ست؟ گفت من گفتم سندش کا شی د ست شویی ها ،ما سند
نداریم ،النظافه من االیمان ،سندش کجاست؟ گفت ما نداریم سندش کاشی دستشویی هاست .انما االعمال بالنیات .شنیدید
این کلمه را؟ مرحوم میرزای کبیر شیرازی م قق درجه  0دنیای ا سالم در پرانتز عرض کنم مرحوم میرزا در طول سال سه
تا یک ماه درس می داد و ماه شاگردانش باید ت قیق می کردند یکی از شاگردان بزرگ میرزای کبیر شیرازی مرحوم آخوند
خرا سانی صاحب کتاب شریف کفایه ا ست یکی میرزای دوم شیرازی ا ست یکی مرحوم ف شارکی ا ست یکی مرحوم آقای
نائینی ا ست همینطور بزرگان را در نظر بگیر .سه ماه در سال درس می گفت ولی هر جل سه در سش  1ساعت طول می
ک شید ،یک ساعت باالی منبر سه ساعت از منبر که می آمد عمامه را روی پایش می گذا شت شاگردانش می گفتند تازه
درس شروع شده .یک مرد م قق مالی با سواد .ای شان در کتاب تغییرات ا صولش نو شته این روایتی که نقل کردید ،انما
االعمال بالنیات دیگر اسم نمی برم ولی حرفش را نقل می کنم ،فرمود جمیع اسانیدها منتهیه الی رئیس الفاسقین .آن که از
سووومت ما موالیمان امیر المومنین در نهج البالغه فرمود لکل امرا ما نوی .مطلب عوض شو ود .انما االعمال بالنیات مال ما
ه ست یا نی ست؟ مثل این یکی روایت که من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا .منت سب به کی ست؟ موالیمان امیر المومنین
اسووت هر چه می گردیم خدایا این عبارت کجا نوشووته شووده؟ پیدا نمی کنیم .حاال دقت کنید دین فهمی های ما یک عمل
کردن های ما دو می تواند آسیب های جدی بزند هم به خودمان هم به نسلمان بگذارد
آقای مطهری بگویم مرحوم آقای مطهری در کتابش می فرماید این گوجه ای که من و شووما اسووتفاده می کنیم نه گوجه
سبز ،گوجه قرمز ،در فارسی بهش می گویند گوجه فرنگی هنوز هم اسمش رویش است این مال ما نبوده از این کشور نبوده
از جای دیگری آورده بودند لذا تا همین االن شنا سنامه اش ثابت ا ست گوجه فرنگی ا ست مرحوم آقای مطهری در کتابش
نو شته می گوید یک بابایی بود فقط یک پ سر دا شت چون یک پ سر بودن از دانه اش بود جرات نمی کرد بهش حرف بزند
این پسر رفت و شراب نوشید با دهان مست آمد خانه و باالخره بابا دید گفت عیب ندارد دیگر یک پسر است چکارش کنیم
ان شاء اهلل خوب می شود رفت فردا آمد قمار بازی راه انداخت رفت فردا آمد فالن ف سق و فجور را مرتکب شد هر کاری که
بگویید انجام می داد بابا می گفت عیب ندارد یک پسووور داریم ،از بدی بخت و اقبال این پسووور هوس کرد یک کیلو گوجه
فرنگی بیاورد در خانه اش بار اول ،مرحوم آقای مطهری می فرماید اوایل مردم ح سا سیتی که دا شتند گوجه فرنگی را بهش
می گفتند ارمنی بادمجان ،مذهبش هم رویش می آوردند .این بیچاره بچه رفته یک کیلو ارمنی بادمجان گرفته بیاورد در

خانه ب شورد بخورد بابا نگاه کرد گفت قمار بازی کردی هیچ نگفتم شراب خوردی هیچی نگفتم فالن ف سق و فجور ،دیگر
ارمنی بادمجان آوردی در خانه یا جای من یا جای تو .بگذارید در همین کشووور بگویم یادتان می آید سووال های سووال بعد
انقالب روز  00فروردین که جمهوری ا سالمی ا ست فردایش می شود چندم فروردین؟ روز  00فروردین سخنرانی شهید
مطهری را پخش می کردند که بابا  05ن س نی ست این کار را آن کار را نکنید هر سال ما گرفتار بودیم که  05بدر با شد یا
نبا شد؟ حاال ا صلش چطور ا ست کار ندارم ولی خدا پدر آن عاقل را بیامرزد که دیدی هر چه مقاومت می کنیم روز  05نوروز
اینها بدتر می کنند آخرش گفت یک کار دیگری انجام می دهیم اصلش را بیایید عوض کنیم ،روز  05فروردین در تقویم چه
نوشووته اسووت؟ حاال برویم بیرون یا نرویم؟ هر کس نمی رود دسووتانش باال .حاال همه می رویم بیرون هیچ عیبی هم ندارد،
روز طبیعت است آخر ،چه اشکالی دارد با طبیعت که قهر نیستیم .آقا صاحب مثنوی گفت یک کسی شترش رم کرده بود این
می دوید شتر می دوید بعضی ها خواستند بهش کمک کنند یکی یک چوب برداشت یکی یک ساتور برداشت دنبال این شتر
راه افتادند هروله کنان ،این صاحب شتر وقتی نگاه می کرد دید دارند بدتر شتر را رم می دهند التماس می کرد که تو را به
خدا کمکم نکنید .گفت من لم شتر خودم را بلدم ،این کمی می دود بعد می ای ستد اینطور که شما رمش می دهید دیگر در
می رود که در می رود که در می رود .طوالنی شد مقدمه ،عرض ما این بود که فهم دینی ما دچار آ سیب های جدی ا ست.
این که شک کنیم بروید پیش یک ا سالم شناس بگویید ما دین را اینطوری می فهمیم ،بگذار یک چیزی بگویم شاید باور
نکردنی باشد برای شما 09 ،یا  51سال است مشهدم ،قبل از اینکه مشهد بیاید در شهرستان دیگری بوده ،یک زمانی قبل از
این  50 ،51یا  55سال قبل در شهری بودم بچه مذهبی ها می خواستند علیه بد حجابی راه پیمایی کنند سخنرانش هم بنده
بودم .خوب جمعیت ما انبوه بوده در بین ما یک آقای بزرگواری بود که قله اورست افراط بود .داریم می رویم به سمت جایی
که علیه بد حجابی سووخنرانی کنیم این رفیق بزرگوار ما ،دو دقیقه دقیق من را نگاه کن ،بنده چون لباسووم این باال یقه اش
دکمه اش بسته است باز و بسته کردن برایم آسان است آقایانی که پیراهنشان باز است االن بخواهید ببندید آسان است یا
زحمت دارد؟ زحمت دارد باز و بسووته نشوود ،یک بنده خدایی داشووت عبور می کرد این آقا چسووبید به یقه آن آقا ،داد می زد
سرش که ما از د ست شما بد حجاب ها دق مرگ شدیم ،چه را بد حجابی معرفی می کرد؟ یک دکمه بیچاره .جمعیت انبوه
با ما بود آن بیچاره رنگش پریده بود ا صال عقلش دا شت می پرید که من چکار کردم این دارد مرا خفه می کند ،حاال ا صرار
هم دارد که دکمه این را ببندد که چشووم نام رم اینجا نیفتد دیگر .آمدیم به این آقا بگوییم آقا نکن دسووت بردار این که بی
حجابی نیست اصال بد حجابی نیست اصال حجاب این نیست که تو داری تعریف می کنی .بگذار آخر فیلم هم بگویم .جایی
در ست کرده بودند که ما سخنرانی ک نیم شمال اگر ت شریف برده با شید شاید دیدید ،سینی های بزرگ تخم مرغ می چینند
برای فروش ،پ شت جایگاهی که بنده می خوا ستم سخنرانی کنم سینی بزرگی برای تخم مرغ بود جمعیت انبوه هولم دادند
افتا دم سر تخم مرغ ها ،آمدم از این طرف بلند شوم له شوم آمدم این طرفی بلند شوم له شد سخنرانی به هم ریخت شره
تخم مرغ از ما ماند خلق اهلل سخنرانی را دیگر گوش نمی کردند .خدا شاهد ا ست خیلی ها وقتی از امر به معروف حرف می
زنم پ شتم می لرزد ،ح ضرت امام در ت ریر الو سیله فرمود ک سانیکه می خواهند امر به معروف بکنند و بلد نی ستند ا صال نمی
داند کدامش معروف است کدام معروف را با چه دوزی باید پیش برد؟ نمی داند .امام در ت ریر الوسیله می فرماید بر دیگران
واجب است او را نهی از منکر کنند .در دانش پزشکی اینطوری می گویند که اگر جراحی را بلد نیستی زخمم را باز نکن بدتر

چرک می کند جراحی بلد نیسووتی زخم را دسووت نزنی خرابترش خواهی کرد خرابترش خواهی کنی .برادران بزرگوار مرحوم
آقای مطهری ما می فرماید ا صول دین ما دچار م شکل ا ست فروع دین ما دچار م شکل ا ست اخالق ما دچار م شکل ا ست
اخالق اجتماعی ما دچار م شکل ا ست سیا ست ما دچار م شکل ا ست ،می دانید چه می گویم؟ آقایان امام فرمودند شهید
مطهری حاصل عمر من است به همه هم سفارش کردند آثار این معلم بزرگ را نگذارید فراموش شود .مرحوم آقای مطهری
دین خدا را خوب می فهمید یک ،خوب توضویح می داد دو .کتاب شوریف ده گفتار مب احیای فکر دینی ،به این چاک که
در خدمتتان هستم صف ه  035در میان کشورهای دنیا به استثنای بع ضی کشورها ،کشورهای اسالمی عقب مانده ترین و
من ط ترین کشورها هستند .چه گفت؟ در بین ملل عالم کشورهای اسالمی عقب مانده ترین و من ط ترین کشورها هستند.
نمی خواهم جایی را به سر ک سی بزنم ولی یک دو ست دان شگاهی داریم خودش و هم سرش اهل ت قیقات علوم ان سانی
هستند چهار سال برای ت قیقات به یک کشوری که عمدا اسمش را نمی برم رفته بودند بعد که ت قیقاتشان تمام شد آمدند
ما ازش خواهش کردیم به ازای هر سووال  01دقیقه حرف بزند 1 .تا  01دقیقه بیا توضوویح بده چطور آدم ها آنجا زندگی می
کنند؟ ضبط هم شده است .نمونه اش را بگویم زمانی که ایشان داشت حرف می زد بنده روبرو نشسته بودم بغل د ست من
یک آدم متدینی نشووسووته بود گفت رفتم کت و شوولوار بخرم وارد یک مغازه شوودم یک لباس را دیدم که پارچه اش شووکل
باهریش دوختش جن سش همه اش با بغل د ستیش هیچ فرقی نمی کرد برای اینکه بنده حالیم شود پول را به زبان فار سی
می گفت .گفت این یک را سوووال کردیم چند؟ اتیکت مثال نوشووته بود  031هزار تومان این یکی را گفتم چند؟ گفت 001
هزار تومان ،گفت من تعجب کردم که این با این  51تومان فرقش چیسووت؟ گفت متصوودی فروش که آنجا بود این لباس و
کت را کنار زد در آسترش ،داخل لباس با برچسب بزرگ نمایی کرده بودند یک دانه نخ رفتگی وجود داشت که قسم یاد می
کرد که اگر خود آن آقا آنجا را برچ سب نزده بود ت شخیص داده نمی شد یعنی باز می کردیم دیده نمی شد ،گفتم بخاطر
همین؟ از تعجب من او تعجب کرد که من چرا تعجب کردم؟ خوب این که یکی نخ رفتگی اسووت دیگر ،مشووکلی که ندارد.
شاید قبال در همین مسجد این را گفتم این را داشته باش خود بنده سال ها قبل همشیره ما خانه شخصی نداشت بنده رفتم
در شهر ستان منزل ای شان مهمان ،ن ش ستم دیدم چند دقیقه ن شد می گویند یا اهلل یا اهلل یا اهلل چه خبر ا ست؟ خانم صاحب
خانه آمدند خوب بسیار خوب هم شیره ما رفت و برگشت ،گفتم چه شد؟ گفت می دانی از من چه می خواهد؟ گفتم نه ،اتاق
کوچک بود فرش بزرگ بود اینطور مواقع فرش که بزرگ ا ست فرش را می برند باال دیگر ،دیدید دیگر ،گفت خانم صاحب
خانه آمده به من می گوید بعد از بهر اینجا می خواهد خریدار بیاید نکند این فرش را کنار بدهی پ شت دیوار را ای شان ببیند
نم زده ها ،خوب تا اینجا می گوییم عقل معاشووش جواب می دهد .این برایم عجیب بود گفت ایشووان فرمود من یک سووفره
ح ضرت ابوالف ضل نذر کردم که قمر بنی ها شم چ شم خریدار را کور کند .این یعنی نماز می خواند یک ،عالقمند به قمر بنی
ها شم ه ست دو ،با آن یک سفره که انداخته می خواهد قمر بنی ها شم را نمک گیر کند سه ،در جرم خودش شریک کند
چهار ،همه اینها به نام دین و اهل بیت انجام می شووود پنج .در میان کشووورهای اسووالمی به اسووتثنای بعضووی کشووورها،
ک شورهای ا سالمی عقب مانده ترین و من ط ترین ،برادران بازاری را سراغ دارید که برویم جنس بخریم چانه نزنیم؟ ماها
می دانیم دیگر می گوید قیمتش انقدر ا ست یا اهلل یک سوپر چانه زنی الزم داریم که بلد با شد م ست ب ا ست از این حرف
های بی دینانه است می گویند مست ب است چانه بزنیم یعنی اگر ترکش کنیم کراهت دارد .نه تنها در صنعت عقب هستند

در علم عقب هستند در اخالق عقب هستند در انسانیت و معنویت هم عقب هستند .کشورهای اسالمی .می گویید نه ،برو از
این بچه های کمیته امداد سوال کن ما داریم صندوق هایی را که آقا این  311تومانی را انداخته که ن صف ندارد ،صندوق
کمیته امداد ،انداخته آن داخل برای رضای خدا 311 ،تومانی که چه نداشته است؟ نصفش نیست .خواست  031تومان حتما
ثواب ببرد.
آقای مطهری می گوید چرا اینطوری است؟ این اخالق ماست .برادران شما می شنوید رشوه است رشوه وجود دارد یا ندارد؟
به شووکل هایی که دلتان بخواهد .دروغ وجود دارد؟ به شووکل هایی که دلتان بخواهد .اینها همه ال مذهب هسووتند؟ اینطور
نیست .آقای مطهری می گوید بله اینطوری است ،علت چیست؟ فرد مسلمان این کار را کرده این کار عیبش به اسالم برمی
گردد یا به مسلمانی این آقا؟ با من شعر بخوان ،گفت اسالم به ذات خود ندارد عیبی ،هر عیب که هست در مسلمانی ماست.
اخیرا جایی بودم رفتیم نماز خواندیم آن آقا داد می زند زودتر زودتر می خواهم در م سجد را ببندم ،باور می کنید؟ حتما شما
هم دیدی دیگر ،حاال نمی دانم این مسجد  01ساعت چند ساعت کار می کند؟ واقعا نمی دانم .اسالم گفته مسجد را درست
کن برای  01دقیقه و یک ربع نماز بخوانند بروند؟ این حرف اسالم است؟ تقصیر ماست وقتی چیزهای خوشگل را در مسجد
می گذارید معلوم است هر کس نگاه می کند می گوید جل الخالق .یا باید بگوییم اسالم یعنی همان حقیقت اسالم در مغز و
روح این ملت ها ه ست ولی خا صیت ا سالم این ا ست که ملت ها را عقب می برد یعنی گناه را به گردن ا سالم بیندازیم.
دشوومنان دین هم بزرگ ترین حربه تبلیغی آنها همین ان طاط فعلی مسوولمانان اسووت .وقتی می خواهند بگویند ،می گویند
درخت را از روی میوه اش بشناسیم ،شما اسالم آوردی ببینیم چکار کردید .ما در مملکت دینی اگر آیین بودا را آوردی دیگر
اسمش را فقط نگفتم ،آیین بودا را آوردیم ،از این برادرمان که داشت ص بت می کردم سوال کردم فاصله چقدر است؟ گفت
انقدر به شما بگویم شما االن بلیط قطار چه و چه هر بلیطی که دلتان می خواهد تهیه کن  0ماه بعد رأس همان ساعت که
اعالم کردم به شما بلیط را فروختند رأس همان ساعت حرکت می کند.
پروژه شهری بود در همین مشهد ادای بع ضی ها را دیدم در آوردند یک ساعت نمایی آنجا گذاشتند که این تاریخ دیگر این
پروژه تکمیل می شود و ما هم خوش ال که ال مد هلل چه ت ول عظیمی رخ داده است ،چه شد؟ دیدیم ذره ذره رسیدیم به
اینکه یک هفته دیگر  0و  3روز دیگر ،ورز  1و  3که مانده بود آن ساعت را کال از آنجا کندند .در همین مشهد را می گویم.
آقا ا سالم می گوید به بچه کوچک الکی وعده نده ،ا سمش را می گذارد کذیبه ،بچه کوچک که بیا برایت آدامس بخرم ،می
آید جلو می گیری لرش را می کشی ،اسالم می گوید این دروغ است دروغ کوچک گفتن .در برخی کشورها اگر به بچه وعده
بدهی عمل نکنی به عنوان جرم حقوقی اتفاق می افتد که بماند .آقای مطهری ر ضوان اهلل علیه می گوید دیگران می گویند
اگر اسالم عرضه داشت چرا یک جای آبادی درست نکرد که من وقتی نگاه می کنم بگویم این را اسالم درست کرده است؟
چرا اینطوری ا ست؟ نگاه کن یا باید اعتراف کنیم که حقیقت ا سالم به صورت ا صلی در مغز و روح ما وجود نی ست ا سالم
نیسووت به خداوندی خدا ربطی به اسووالم ندارد .ربط به اسووالم ندارد ربط به دین به خدا به پیغمبر به امام به رهبری ربطی
ندارد .این آقا باهرش را طوری در ست کرده که ما وقتی نگاه کنیم می گوییم ا سالم ا ست .بلکه این فکر اغلب در مغزهای
ما به صورت م سخ شده موجود ا ست خراب شده موجود ا ست واقعیت ندارد توحید ما توحید م سخ شده ا ست .توحید که
داستانش را گفتم ،نبوت ما نبوت مسخ شده است والیت و امامت ما مسخ شده است اعتقاد به قیامت ما کم و بیش همینطور

است می گویید نه ،قبر را سوال کن ،قبرهایی در این شهر وجود دارد میلیاردی قیمتش است .چه موقع؟ درست در جایی که
یکی می خواهد برای دخترش جهیزیه فراهم کند بلد نیست ،چرا؟ چون در همین مشهد من شخص نادرستی را می شناختم
که  0بار  0جفت کلیه عوض کرده بود همه کثیف کاری هایش را هم داشته است ،خوب کجا برویم که مالئکه جرأت نکنند
از من سووووال کنند؟ من رب ،کجا برویم مالئکه جرات نکنند شوووب اول قبر از من سووووال کنند؟ کجا؟ می رویم پیش امام
ه شتم ،پولش را قبال می دهیم دیگر ،گل و شیرینی و شکالت هم می آورند .اهل بیت به ما یاد دادند خدا را نمی توان دور
زد کوتاه بگویم برادرمان ن ش ستند ،یکی آمد پیش امام صادق گفت من مدینه بودم ح ضرت فرمود سلمان را ابوذر را زیارت
کردی؟ گفتند سلمان و ابوذر مدینه کنار ر سول خدا دفن نی ستند کنار ر سول خدا فالن آقا و فالن آقا دفن ه ستند .ح ضرت
فرمود خدای سب ان فر شته هایی دارد کار آن فر شته ها بال ت شبیه مثل بع ضی از این چیزهایی ه ست که ما شینتان را یک
جایی پارک میکنی که نباید پارک کنید ،چکار می کنند؟ بلندش می کنند ،یا اهلل بردیم جای دیگر ،عجب ماشووین برای من
ا ست بله اینجا نباید پارک می کردی .مالئکه ای را امام مع صوم فرمود خدا دارد بهش می گویند ملک نقاله ،یعنی کار شان
چیسووت؟ جرثقیل خدایی اند که می کنند می برند تو یک میلیارد هم خرج کن ،چرا این طوری اسووت؟ باز در همین مشووهد
عالم بزرگ درجه این حرف که یک سووواعت باید ازش حرف بزنم از دنیا رفت مرحوم آیت اهلل آقا میرزا جواد آقای تهرانی،
مرحوم میرزا هم در این شهر از دنیا رفت؟ کجا دفن است؟ سنگ قبرش چیست؟
خدایا تو را به حق انبیا و اولیائت عنایتی بفرما اوال دین تو را درست بفهمیم دو بعد از اینکه در ست فهمیدیم درست به دینت
عمل کنیم .مقدماتم خیلی طوالنی شد می خواستم آفات ب های دینی را عرض کنم اگر عمری داشته باشیم جلسات بعد
دانه دانه نام می بریم کمی رویش تمرکز می گیریم .صلوات مرحمت بفرمایید.

