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هیئت رایه الشهداء

اعوذ باهلل السمیع العلیم من هوانا و من الشیطان اللعین الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه
للمومنین و ال یزید الظالمین اال خساااراس ما مجو وجوک وام و مقدال موالیمان حباار بقیه اهلل االعظم ماالوا مرحم
بفرماییدس
جلسه گذشجه به عرض کومجان رماندیم که هر ودیده ای مو تواند به آف یا آفاتو مبج شوکس موالیمان امیرالمومنین بدون
ا مجثنا فرموکند لکل شوء آفهس هر چیزی مو تواند مبج به آف یا آفا شوکس نام برکیم به عنوان نمونه هفجه گذ شجه عرض
کرکیم زیبایو مو تواند کچار آف شوک اخ ق ان سان مو تواند کچار آف شوک یکو از چیزهایو که مو تواند کچار آف شوک
رفجار کینو مجدینان ا م س حاال این رفجار کینو مجدینان فوق العاکه مهم ا م چون اغلب مرکم کین باوری اینها با مراجعه به
مجون کینو نیس س بسیاری از شما اگر بو اکبو نباشد خوکتان هم مو کانید که شما با مراجعه به کجاب و من کیندار نشدیدس
ق صد بو اکبو ندارم ولکن غالب مجدینان کر ف بایو که کا شجند کرش زندگو مو کرکند محیطو که کرش ر شد یافجند خیلو
تاثیر کاشجه کر اینکه چه کینو را انجخاب کنندس همان طوری که ما و شما کر این فبا حرک کرکیم کیگران هم همینطورندس
یعنو رفجار کینو ما مو تواند باعث جذب مرکم به کین شوک یا برعکس ،رفجار ما کنش و واکنش ما مو تواند مبب انزجار از
کین شوکس به این اعجبار برر مو رفجار م سلمین حجو برای خوک م سلمین کر حد یک تکلیف ا م کر حد یک وظیفه شرعو
ام یعنو ما غیر از اینکه نماز مو خوانیم روزه مو گیریم مایر اعمال عباکیمان را انجام مو کهیم ،باز یبن اعمال ما بر خوک
ما تکلیف ا م که آیا کر م کاریم رفجار مو کنیم ،چرا؟ چون ما به خوکمان خیلو ع قمندیم به ا مط ح بهش مو گوییم
حب ذا کاریم حب ذا ما اجازه نقد به ما نمو کهد یعنو تصور مو کنیم رفجارمان کرم ام س به این اعجبار چون شیفجگو
ن سب به خوکمان کاریم وظیفه مان ن سب به خوکمان بی شجر مو شوکس گف آقا حوا م به خوک ه س یا نی س ؟ این آن
چیزی بوک که به ما گفجند مراقب نفس کاشااجه باش ،نه همه اش حوام ا به این ام ا که غیب کرکی تهم زکی چکار
کرکی نه ،رفجار را نگاه کن ببین براکر ،امام مجاک کر خانه خوکش قرآن مو خواند طوری قرآن مو خواند امام مجاک م م
اهلل و ملواته علیه مثل حاال نبوک که آب لوله ک شو با شد ک سانو مو رفجند کر م شک آب مو ریخجند مو آورکند به مرکم
تحویل مو کاکند به امط ح به اینها مو گفجند مقاس امام مجاک ب تشبیه مثل ما که مندلو برایش نمو گذاشجند مخنرانو
کند ،کر خانه خوکش کاش قرآن مو خواند ،به قدری کاش زیبا قرآن مو خواند که آن کسو که آب کوش گرفجه بوک کاش
مو برک از آن کوچه که عبور مو کرک آن مو الهو قرآن امام مجاک م م اهلل علیه جاذبه ایجاک مو کرک آن شخص مو
ایسجاک کنار خانه امام مجاک م م اهلل علیه مر به کیوار مو گذاش و گوش مو کرکس عیب ندارک از خوکتان موال کنید قرائ
نمازتان بگونه ای ام که جاذبه ایجاک کند؟ کافعه نداشجه باشد ،جاذبه اش را نخوامجیمس نماز خواندتان همینطور ا م مایر
کارهای کینو تان همینطور ام س به این اعجبار عرض کرکیم رفجار مجدینان مو تواند آمیب های جدی کاشجه باشدس

کر باب کین ور بد نیس این را بگویم ،ببینید براکران واژه کین کر قرآن چند معنا کارک یک کفعه مو خوانیم مالک یوم الدین،
یعنو روز جزا و روز قیام  ،آن هیچو آن را کار نداریمس کینو که کاریم ازش حرف مو نزیم یعنو یک برنامه ،تا اینجا وا ضح
ا م س به این اعجبار ما کر قرآن ان سان بو کین نداریم ولو ما به ک سو که نماز نمو خواند مو گوییم بو کین ا م این حرف
غلطو ا م س کر منطق قرآن کریم وقجو قرآن با کافران هم حرف مو زند اگر حفظو با من بخوان ،ب سم اهلل الرحمن الرحیم
قل یا ایها الکافرون ،با که کاریم حرف مو زنیم؟ با کافر ،ال اعبد ما تعبدون ،و ال انجم عابدون ما اعبد ،بور تا آخر آیه چه مو
گوید؟ لکم کینکم ،به کافر کارک مو گوید که تو برنامه خوک را کا شجه باش ،ولو کین ،وس من مو شوک چند برنامه کاریم؟
کو برنامهس یک برنامه ای اما ا که خدا مو کهد ما و شاااما مو خواهیم بهش عمل کنیم مو گوییم بهش کین الهوس یک
برنامه ای هس که غیر از خدا نوشجه حاال غیر خدا مو شوک خوک من بنویسم ف ن گروه و کمجه و جماع بنویسد خیاال
و اوهام یا هر کسو بنویسد ،هر کس غیر از خدا برنامه نوش مو شوک کین غیر الهوس وس کین چند جور شد؟ کو جور ام
کین یا الهو ام کین یعنو چو؟ یعنو برنامه ،برنامه یا الهو ام یا غیر الهوس وس روی این حساب انسان بو کین به هیچ
وجه نداریم ،چون آن انساااانو هم که نماز نمو خواند باالخره طبق یک برنامه ای کارک عمل مو کند حاال برنا مه اش را
خوکش نوشجه یا کومجانش نوشجند بزرگجرها یا کوچکجرهایش فرقو کیگر ندارکس
کر باب کین قرآن مو گوید خدا یک کین از آغاز عالم تا آخر عالم بی شجر نفر مجاکس یعنو خدا چند برنامه فر مجاک؟ یکوس از اول
هسجو تا آخر هسجو ان الدین عند اهلل االم مس نه بعد از آمدن ویغمبر ام م ام قرآن کریم فرموک حجو ابراهیم خلیل هم
مساالم بوک حباار ابراهیم و حباار یعقوب موقعو که مو خوامااجند از کنیا بروند فرزندانشااان را جمع کرکند و ومااو بها
ابراهیم بنیه و یعقوب ،قرآن کریم مااوره مبارکه بقره آیه  ،231گف حباار یعقوب ،حباار ابراهیم قبل از اینکه از کنیا
بروند بچه هایشان را جمع کرکند گفجند یا بنو ال تموتن اال و انجم مسلمونس گف فرزندان من ،معو کنید با حال مسلمانو
از کنیا برویدس م سلمان بمیرید یعنو و می ح بر یعقوب برای بچه هایش ا م قرآن کریم و می نامه را نقل کرکس قرآن
کریم تمام انبیا را م سلم معرفو کرکس لذا یو مف مدیق وقجو وایان موره مو خواهد کعا کند این طوری مو گوید که خدایا
من مسلمان بمیرم ،توفنو مسلما و الحقنو بالصالحینس شاهد بخواهم ذکر کنم خیلو طول مو شد مربسجه از من بپذیر قرآن
کریم فرموک خدا یک کین بیشجر نفرمجاک آن کین هم ام م یعنو تسلیم کر برابر امر و نهو الهو ام و هر کس غیر از این
ام ا م را بپذیرک خدا ازش قبول نمو کند لذا کر مااوره مبارکه آل عمران آیه  211فرموک ان الدین عنداهلل االم ا مس آیه 58
فرموک و من یبجغو غیر اال م م کینا فلن یقبل منهس هر ک سو غیر از ا م م را به وی شگاه خدا ببرک خدا ازش نمو وذیرکس وس
االن من و شما باید حواممان به این جمع باشد که آیا ما کینو که کاریم یعنو برنامه ما کین ما ام م هس یا نیس ؟ بگو
چه موالو ام همه ما خوکمان را مسلمان مو کانیمس بله من و شما خوکمان را مسلمان مو کانیم چنانچه هر کسو یک فلز
زرک رنگو را بیاورک مو گوییم ط ام س فلز زرک زنگ ط نیس باید بهش محک بخورک کیده شوک که ط هس یا نیس ،
تازه بعد از اینکه ط بوک عیار آن ط را باید محک بساانجدس نه که آن خوکش بگوید من ط هسااجم ماااحبش بگوید من
ط  ،این طوری فایده ندارکس محک کین باید به کنش و واکنش من و شااما به اعجقاکا و رفجار من و شااما بخورک آن وق
نگاه کنیم آیا ما واقعا کین کاریم یا نداریم؟

من ام شب مو خواهم چند نکجه بگویم که یکیش این ا م س ما حداقل چند جور برکا ش از کین کاریم یک ،اولین نوع کین
کاری ،یک ،کین را عده ای امری شخ صو و قلبو مو کانندس عده ای مو گویند من این را کارم مو خواهو شما کا شجه باش
یا ندا شجه باشس کین را امری شخ صو و قلبو مو کانند هیچ موقع کاری به کار جامعه ندارک بیرون و اججماع را کاری ندارکس
اینطور کین مداران با همه کین کاران و بو کینان مو مازندس چرا؟ چون این مو گوید من کینو کارم که کر کل خوکم جا کارک
شما هم مو توانو کینو کا شجه با شو که کر کل خوک جا کا شجه با شد شاید شنیدید که برخو از ا شخاص یک کفعه مو
خواهند بگویند اعجقاکا مرکم را توهین نکنید عیب ندارک اما یک کفعه این طوری مو گویند که عقیده هر کس محجرم ام
یعنو مطلقا ،بله هر کس عقیده خوکش برای خوکش محجرم ام نه یعنو عقیده هر کسو مطلقا محجرم ام س اگر عقیده هر
کسو مطلقا محجرم بوک ابراهیم نباید ب مو شکس چون ابراهیم هم باید این طوری مو گف که من خدا را قبول کارم او
هم ب را خدا مو کاند خدای من برای من مهم اماا و خدای ب ورماا هم برای خوکش مهم اماا س اگر هر عقیده ای
ارزش کا ش اعجبار کا ش وقجو ح بر مو مو کلیم از میقا آمد کید مرکم گو ماله ور م شدند نباید مو مو تا آن اندازه
عصبانو مو شد که و القو االلواح ،تورا را زمین بزند ،چه شده؟ تو خدای ناکیده را قبول کاری من هم خدای کیده را قبول
کارمس عقیده تو برای خوک محجرم عقیده من هم ،این یک عقیده ام به این معنا اگر باشد هیچ کسو شخص کیگر را نمو
تواند کعو به کین کندس چون کین شخصو این آقام کین آن آقا هم شخصو خوک آن آقا ام ب تشبیهس همینطوری که
ما ومایل شخصو خوکمان را کاریم یکو از ومایل شخصو مان هم مو شوک کین ماس ومیله شخصو من را که نمو توانم به
شما بدهم شما هم که نمو توانو م سواک را به ک م من بدهو به کرک هر ک سو و میله خوکش مو خورک کین شما مال
خوکتان اینجا اگر شاانیده باشااید این طوری مو گویند ،با من بگو ،مومااو به کین خوک و عیسااو هم به کین خوک ،هیچ
ویغمبری چنین چیزی را نیاورکهس
بع بو ها از این خو شگل تر هم مو گویند که تو را کر قبر او نمو گذارند او را هم کر قبر تو نمو گذارندس من بع بو از بو
مواکان را مو شناخجم که هیچو عربو و فار مو بلد نبوکند مو گفجند حو علو خیر العمل این طوری ترجمه مو کرکند مو
گفج ند هر کساااو به عمل خوکشس این چ ند تا غلط گفجه خدا بهجر مو کاندس حو علو خیر العمل یعنو هر کس به عمل
خوکش؟ من را کر قبر تو و تو را کر قبر من نمو گذارند؟ ور و و گویو هم حدی کارکس حو علو خیر العمل یعنو عجله
کن بدو شجاب کن به مم بهجرین کار که نماز با شد عجله کن برای نماز نه که تو کین خوک را کا شجه باش و من کین
خوکم را کاشااجه باشاامس این معنا را ما کر کین خدا ندیدیمس کر کین خدا انبیای الهو مرکم را کعو به کین مو کرکند مومااو
کعو به کین کرک عی سو کعو به کین کرک ،نوح چند مال کعو کرک؟  189مالس اگر کین امر قلبو بوک  189مال نعوذ
اهلل حبر نوح آب کر هاون کوبید یعنو الکو کار بو خوکی کرکس این یک برکاش غلط از کین ام س کو ،یک عده کین کار
هسجند این را کیگر باید مسجد شهاک کهدس ببین همین مسجد مو خواهو ماه مبارم رمبان نماز بخوانو ،جمعیجش چقدر
ام ؟ موزن بیندازی راه نیس س کیدید؟ آن که من نمو توانم هبمش کنم این ام نماز عید مسجحب ام نماز عید فطر
واجب نیس مسجحب ام نخواندی آممان هم به زمین نمو آید ولو نماز عید انقدر شلوغ مو شوک که من هیچ نماز مبح
و ظهر و مغرب و ع شایو را نمو شنا مم چه ک سو به اینها اینطور احکام یاک کاکه ا م اهلل اعلم ،ولو جا افجاکه ا م کیگر
چیزی که جا افجاکه کیگر برطرف نمو شوکس نوع اولش کام امر قلبو و شخصو بوکس نوع کوم کین کاری کین کاری موممو

ا م یعنو کر یک وقجو اینها کین کار مو شوندس ماه مبارم رم بان م سجد ،ما شاء اهلل ،ماه محرم م سجد ،نا مرالدین شاه
شعر هم کا ش من کیوان شعرش را کیدم شاید هم کا شجه با شمس یک آقایو بوک ا ممش محرم بوک کر کربار نا مری کار مو
کرک مو خوام برای خوکش شعر بگویدس گف کیوانه شوک محرم کر ماه محرم ،محرم یعنو خوکش ،چه موقع محرم کیوانه
مو شوک؟ کر ماه محرمس نا مر گف مبر کن باقیش را من بگویم ،کر ماه مفر هم که ماه کگر همس ما اینطور محرم زیاک کارم
مجدینانو که ف صلو کین کار مو شوند محرم کین کار مو شوک مفر مو شوک ،عیب ندارک از هیچو بهجر ا م ولو کین خدا
این نی س س من مراغ کارم ک سانو را که فقط ماه مبارم رم بان نماز مو خوانندس این کدام ویغمبر آورکه خدا شاهده هیچ
ویغمبری این را نفر مجاکه ا م س فقط ماه مبارم رم بان نماز مو خواند بع بو ها که از این هم زرنگ ترند فقط شب های
قدر مو آیند کیدی کیگر اینها ار ،از بس اینها احکام کین بلدند مو گویند یک شاااب بیا لیله القدر خیر من ،خیال مو کند به
خدا مو شوک زرنگو کرک ،ال حول و ال قوه اال باهللس این کو جور کین کاری شدس
یک جور موم کین کاری ام که این کر بین حوزه های علمیه رایج تر ام و مراکز روشن فکریس اینها چطور کین کارند؟
اینها کر ماادک تحقیق کینند خیلو اماارار کارند کین را بفهمند اما کر ماادک تحقق کین نیسااجندس یعنو چو؟ یعنو این که ما
فهمیدیم بیاید کر جامعه اجرا شوک ق سم موم کینداری این ا م که کینداری برای یک عده ای م شغله فکری ا م بجای
اینکه کین یک ودیده عینو و واقعو و خارجو باشااد کین را کجا کار کارک؟ کر ذهن خوکش کار کارک لذا چون کر آن فباااها
بزرگ شدم اینها را کیدم کارم عرض مو کنم مو شناخجیم کسانو که شب تا مبح کاشجند مطالعه مو کرکند نافله هم نخوان
بخوان هیچ اهمیجو برایشان ندا ش مو گف این مسئله حجما باید حل شوک ،چه برایش مهم بوک؟ مواکش برایش مهم بوک
کاناییش برایش مهم بوک و م شکل حل کرکنس تازه ای کاش اینها م شک ا ما مو را حل مو کرکندس یک آقایو ا ممش را
مو شنامم ولو از کنیا رفجه کیگر بگذار اممش را نگویم م ی بزرگو بوک کر حوزه نجف ،رفقا آن هایو که امط ح را نمو
کانید عیب ندارک ولو مرب سجه اش را عرض مو کنم مو گویند این بزرگوار مه مال ویرامون مقدمه واجب بحث مو کرکس
یک مرفصل کانشو ام علم امول به امط ح بهش مو گویند بعد مه مال مو گف وایان این بحث نجیجه ندارکس خوب
مگر بو کاری آقا جان؟ مه مال ،ببینید قدیم ها وولشان را کر کیسه مو گذاشجند بعبو ها مو خوامجند اکای وولدارها را کر
بیاورند کی سه خالو بوک یک گره محکم بهش مو زکند غروب که مو شد حاال با چنگ و کندان مو خوا مجند این گره را باز
کنند ،مثنوی این طوری مو گوید عقده مخ ا م بر کی سه تهو ،یعنو گره ،عقده مخ ا م بر کی سه تهو ،ماع ها
بن شینیم فکر کنیم که مث اینطور ا م یا آن طور؟ آقا نجفو قوچانو معا مر آن عالم بوک ماحب کجاب میاح ؟ اگر طلبه
ای شاارقش را بخوان اگر غیر طلبه ای غربش را بخوان اگر طلبه ای خاطرا طلبگیش را نوشااجه و خیلو خواندنو اماا
میاح غرب مکاشفاتش ام کاری نداریمس ایشان مو گوید کر آن کجاب مو نوی سد که من معامرم با ف ن عالم ورمیدم
یک کوره علم ا مول ای شان این طوری طول و تف صیل مو کرک چند مال طول مو ک شد؟ گف طلبه ها ن ش سجند محا مبه
کرکند گفجند یک کوره علم امول ایشان  099مال طول مو کشد عمر چند آکمو زاک ام ؟ خوب مگر با بیکاریم روی یک
کانش ماال های مااال بحث کنیم؟ خوب کیگر اینجا بخواهم شاااهد ذکر کنم خیلو زیاک اما س بساایاری از چیسااجان های
احکامو ،شنیدید یک آقایو مبح به یک خانمو نگاه کرک حرام بوک ویش از ظهر نگاه کرک ح ل شد ظهر نگاه کرک حرام شد
بعد از ظهر نگاه کرک حرام شد ع صر نگاه کرک ح ل شد غروب نگاه کرک حرام شد اگر بلدی این را حل کنو چطوری مو

شوک؟ یک آکم بیکار الزم کارک بنشیند البجه البجه گاهو بعبو از فبول ها اهل بی را این طوری امجحان کرکن امام جواک را
این طوری امجحان کرکند موال کرک آقا اگر کسو محرم باشد ورنده ای را شکار کند حکمش چیس ؟ امام جواک خوام به
او بفهماند که بو مواک ا م امام فرموک این موال شما  099حال کارک ورنده نر بوک یا ماکه شب بوک یا روز تخم کا ش یا
نداش حلم بوک یا کر حرم بوک این آقا عامد بوک؟ آن آقا گف ام موالم یاکم رف ولش کن که چه بوکس آقای قرائجو ما مو
گف قم کرال مو خواندم یکو از علمای بزرگ کاشاا کرال مو کاک نکجه ای را ومااط کرال مااوال کرکم گف آن عالم
بزرگوار از بس با مواک بوک خوا م جواب کهد گف ا شکال شما کر نقل ا م کر ناقل ا م کر منقول ا م کر منقول منه
ام کر منقول فیه ام کر منقول عنه ،گفجم حاج آقا ببخشید ام موالو کیگر ندارمس گف ای مومو زبان اندوخ س عیب
ندارک آکم بحث علمو کاشجه باشد ولو کین برای اینطور بحث های بو خامی نیامده ام س
نکجه ای از مثنوی بگویم ملوا مرحم بفرماییدس ماحب مثنوی و گف یک آقایو مرش را تراشیده بوک کر آفجاب نشسجه
بوک که هوای تازه به مرش بخورک یکو آمد نگاه کرک کید عجب وس گرکن فراخو این آقا کارک کم مبارم را خیس کرک و
کوباند و ش گرکنش ،او ع صبانو شد یقه اش را گرف ای شان گف آقا ول کن بن شینیم یک بحث فیزیکو خالص کا شجه
باشیمس بر قفای تو زکم آمد تراق ،یک موالو کارم اینجا کر وفاق ،این مدا از کم من بوکه ام یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟
گف این وس گرکن تو زکم منشا مدا چو بوک کم من بوک یا وس گرکن مبارم بوک؟ گف تو اینجا بنشین بگذار یکو من
بزنم خوب که مدایش کر آمد تو موال من را جواب بده که من شا مدا این طرفو بوکه یا آن طرفو بوکه؟ باور کنید ما به
قدری بحث های علمو ولو بو خا می  ،بحث علمو این که رهبری عزیز انق ب فرموک کان شگاه ها تزهایو را کارند فرض
کنید ارائه مو کهند ککجر و لی سانس و فوق لی سانس ،فرموک این باید یک م شکل از م شک ک شورتان را حل کندس مور
خوبش این ا م که شما مو خواهو حل کنو یک م شکلو را که مث برای آلمانو ها وجوک کا شجه ا م س مرکم خوک شما
وابرهنه کارند حرک مو کنند تو برو مشکل آلمان و ایجالیا را مو خواهو حل کنوس وس فرض موم کین کاری چه شد؟ کین
کاری برای آکم جنبه ذهنو فکری و خیالو کاشجه باشدس این ایام مو بینم از تلویزیون از مرحوم ککجر شریعجو کارند بحث مو
کنند خدا رحمجش کند یک کسو بهش رمید گف چرا مثل بو علو مینا بحث نمو کنو؟ گف من کین را از امثال ابوذر یاک
مو گیرم کاری به کار بو علو ندارم ،بو علو آکم با ماااواکی اماا اما کغدغه اجرای کین را ما کر ابوذر مو بینیمس برگرکیم
مومین شکل کین کاری چه شد؟ فقط کر کله مان باشدس
چهارمین نوع کین کاری به قدری آیه قرآن کارک معلوم ا م این نوع کین کاری خیلو رایج ا م اینها کین را مروناهو مو
خواهند برای روز مخجوس چه گفجم؟ کین را وناهگاهو مو گیرند آن روزی که م شکل کارندس اینطور ا شخاص به من بفرمایید
کر بیمارمجان بیشجر به یاک خدا هسجند یا کر وارم مل ؟ معلوم ام آنجا که مو گوید یا اهلل یا ابوالفبل یا امام حسین تمام
ائمه را کار کارند کر وارم مل با ح بر ابوالف بل هم کسو کار ندارک مگر اینکه بخواهد آبشار محکمو بزندس یک عده ای
کین کاری شان کین کاری به عنوان یک وناهگاه ام نمونه آیا بخوانم ،موره مبارکه یونس کهمین موره قرآن کریم آیه
 ،21مو گوید خدا نکند برای انسان مشکلو ویش بیاید ،و اذا مس االنسان البر ،گزندی نکند به انسان برمد ،خدا را کر چه
حال ماادا مو زند؟ مو گوید وقجو به وهلویش کراز کشاایده وقجو مو نشاانید وقجو مو ایسااجد یعنو کر چه حالجو؟ کر هر
حالجو ،کر ماشین مو خواهد موار شوک ،خدایا چک ما واال نشد ،مو خواهد ویاکه شوک ،اذا مس االنسان البر کعانا ،این گله

خدا م  ،کعانا بجنبه ،جنب یعنو وهلو و کراز ک شیده ول کن معامله نی س  ،او قاعدا ،قعوک یعنو ن ش سجه ،او قائما ،ای سجاکه،
خوب کراز هم کشیده ول نمو کند نشسجه هم ایسجاکه هم ول نمو کند ،خوب خدای ممیع الدعا مشکلش را برطرف کرکس تا
م شکلش را برطرف کرک کیگر با خدا کار کاریم یا نداریم؟ قرآن مو خوانم ،فلما ک شفنا عنه ضره ،م شکل این آقا را برطرف
مو کنیمس تا خانه نداشجو ابا الحسن الرضا یک چیزی الزم کارک خانه کار شد باالخره خانه ما که به عظم خانه شما که نمو
رمد ما شاء اهلل فرش های خانه حبر امام رضا ماشاء اهلل ،خوکش را با امام رضا مقایسه مو کندس فلما کشفنا عنه ضره مر،
کیگر مو گذرک ،کان لم یدعنا الو ضر م سه ،طوری عبور مو کند که ا م کیروز انگار ما را انگار کیگر ما را نمو شناخ س
یک مالو کر همین مشهد جایو کرال مو گفجم یکو از آقایان مسئول مشهد هم اینجا کرال مو گف ایشان امم و ر مم
کا ش و ما الحمدهلل رب العالمین ا مم و ر مم ندا شجیم ولو با ان صاف بوک کر مو که مو خوا م بگوید چیزهایو که نمو
کانس را کر ماشین موال مو کرک ،این چه مو شوک؟ تا کر ماشین بوکیم مو گف و جواب مو شنید از ماشین که ویاکه مو
شدیم یا اهلل گاز مو کاک ،عجب حاج آقا ما رفیق بوکیم االن کم کم هم نشسجه بوکیم ،کار کاریم یا اهلل کر رف س قرآن کریم
فرموک آکمو زاک خیلو کفور ا م یعنو خیلو نا مپاال ا م س موره مبارکه نحل موره  20قرآن کریم آیه  83و  80مو گوید
هر چه کاری بد ان خدا به تو کاکهس ما بکم من نعمه فمن اهلل هر چه نعم کاری بدان خدا به تو کاکه ،گاهو یاک مو آید
م شکلو برای ویدا مو شدس ثم اذا م سکم ال بر یک م شکلو ویش مو آمد فالیه ترجعون یعنو البه مو کرکی زار مو زکی
فریاک مو کرکی که خدایا چه موقع مو خواهو به کاک ما برالِ؟ ثم اذا ک شف ال بر ،م شکل را برطرف کرکیم ،ثم اذا ک شف
البر عنکم اذا فریق منکم بربهم منکم یشرکونس گف کارتان برطرف مو شوک کر فارمو مو گویند کراز گوشش از ول ،کراز
گوش که از ول عبور مو کند کیگر نمو شنا مدس قرآن کریم مو گوید بع بو از آکم ها از این هم بدترند ،م شکل کارند ما را
مدا مو زنند مشکلشان را که برطرف کرکیم با کمش گرکو مو شکندس مو گوید ام من مغز خوکم اقجصاکی بوکه خدا چه
ویغمبر چو؟ خدا مو خوا م بدهد چرا به بغل ک مجو نداک به کاکا شم نداک به او نداک؟ از عجایب ان سان شنا مو قرآن کریم
ام موره مبارکه زمر موره  31قرآن کری آیه  ،01فاذا مس االنسان ضر ،گزندی مشکلو حاکثه ای برایش ویش مو آید،
کعانا ،بگذار بگویم کر شمال ما مو گویند یکو بلد بوک از کرخ باال بروک ولو وایین آمدن را بلد نبوک ،خو شش مو آمد گرکو
بچیند رف باالی کرخ وایین را نگاه کرک مااارش گیج رف که چطور بیاییم وایین؟ از آن باال نگاه کرک کید امام زاکه ای
آنجا کفن اماا گف آقای بزرگوار اگر عنایجو بکنو کماا ما را بگیری از این کرخ بیاییم وایین یک  8کیلو روغن برای
شما نذر کرکمس هو این را بچ سب آن را بچ سب باالخره از کرخ آمد وایین و تا وایش به وایین ر مید گف امام زاکه ای که
هزار مال از کنیا رفجه روغن مو خواهد چکار کند به چه کرکش مو خورک؟ واقع همینطور ا م من چقدر ا شخا مو را مو
شنامم که مشکل کارند نذر مو کنند بعد زمانو که مو گذرک مو گوید شک کارم مه کیلو برنج نذر کرکه بوکیم یا کو و نیم
کیلو نذر کرکه بوکیم ما هم اینطور مواقع یاکشان مو کهیم معموال مو گوییم طرف چو را بگیر؟ طرف وایین تر را بگیرس
آقا با هر کسااو زرنگو مو کنو با یکو زرنگو نکنید تو را به خدا با خدا زرنگو نکنس چطور مثال بگویم که جور کر بیایدس با
بچه کوچکو که کاشااجید حاال یا فرزند یا نوه تان لو لو بازی کرکی که بخواهو بگیریش ،آن بچه بخواهد بگیرک خیلو باید
بدوک که شاااما را بگیرک اما بابا بخواهد بچه را بگیرک کماااجش را باز مو کند مثل عقاب ،کجا مو توان فرار کند؟ به آنو مو
گیرکش ،امیر المومنین فرموک ،و ال یمکن الفرار من ،خدایا کجا کر برویم آخر ،تو آنو ما را مو گیریس حجو الزم نیسااا با

همس اایه مان ما را بگیری ،کر نهج الب غه حباار امیر فرموک که خدا بخواهد کسااو را بگیرک با کم ا و وای خوکش مو
گیرکش ،موره زمر بوکیم آیه  ،01اذا مس االنسان ضر کعانا ثم اذا خولناه نعمه منا ما هم بزرگواری کرکیم گفجیم کارش گیر
کرکه بگذار کارش را راه بیندازیم ،بگذار خانم وروین بخوانم ،خیلو خوشگل ام این قصه کر کیوان خانم وروین نگاه کرکی
ا ممش لطف حق ا م آنجا نگاه کن ،مو گوید ماکر مو مو چو مو مو را به نیل کر فکند م گف که برج لیل ،خدا هم
کارهایش عجیب ام به ماکر مو مو کر موره مبارم قصص موره  15قرآن کریم گف فرعونیان آمدند کنبال مومو ،اگر
بر جان بچه ا خائف هسجو شیرش بده بیندازش کر روک نیل ،عجب اگر مو ترمم باید کر خانه جایو نگهش کارم نه که کر
آب بندازم بدتر ترال مو شوکس اما آن خانم مسلم بوکه تسلیم فرمان خدا بوک ،بچه را شیر کاک چقدر ماکرانه این خانم تصویر،
خانم وروین تا آخر عمرش فرزند کار نشاااده این را بدانید ولو چقدر ماکرانه تصاااویر کرکه ،گف بچه را انداخ کر روک نیل
خوکش با ح سر ای سجاکه کارک بچه را فیلمبرکار باید بیاید تمیز فیلم کر م کند ،ماکر مو مو چو مو مو را به نیل کر فکنده
م
لطف خدا

گف که ای فرزند خرک بو گناه گر فرامو ش کند
به گفجه رب جلیل خوک ز ماحل کرک با ح سر نگاه
چون رهو زین ک شجو بو ناخدای ،گف یک آن خدا یاکش بروک مرش گرم جبرئیل و میکائیل شوک حوا مش

از تو ور شوک چه مو شوک؟ بچه کر وان آب حمام خفه مو شوک ،نفس فو کنو بچه نمو تواند نفس بکشدس وحو آمد که
این چه فکر باطل ا م رهرو ما اینک اندر منزل ا م خوا مجند این قرآن کریم موره مبارکه ق صص گف تمام کل ماکر از
مومو تهو شده بوک ،و امبح فواک ام مومو فارغا ،یعنو کل ماکر مومو کیگر تهش خالو خالو ،خالو ،گف ما اگر کلش را
نگه نداشااجه بوکیم لوال ان ربطنا علو قلبهاس گف کل ماکر مومااو را ما نگه کاش اجیم گفجیم زرنگو نکنیم ای خدایو که کل
ماکر مو مو را نگه کا شجه ای ،به آبروی اولیائ به آبروی خوک مو مو ابن عمران به آبروی انبیائ کر کوره غیب امام زمان
کل همه ما را محکم با کین خوک نگه کار ،خیلو خطرنام ا م چیزهایو کل آکم را مو لرزاند که بیا و ببینس خوا م ماکر
را آرام کند گف بگذار برای یک ق صه بگویم خانم ،ببین ما مو گوییم مو مو را نگه مو کاریم گف یک ک شجو با عظمجو
کر کریا بوک ک مجور کاکیم که طوفان شوک همه ک سانو که شنا بلد بوکند را غرق کرکیم اال یک بچه کوچک ،گفجیم این نباید
غرق شوکس حاال غرق ن شوک افجاک کر آب ،شنا که بلد نی س چکارش کنیم؟ ا م از آب آورکیمش باال بعد چو ،اول بدبخجو
ا م ودر ندارک ماکر ندارک کایه ندارکس گف افجاک کر آب به کریا ک مجور کاکم که کیگر مواج ن شو آرام آرام آرام ما یک م سافر
کارم گفجیم آرام این را بگذار کنار ماحل ،خوب اول بدبخجیش ام که ،گف یک گیاه را کمجور کاکم کنار این بچه رشد ویدا
کند آفجاب این را اذیجش نکند ،حیوان کیگری را گفجم کمااجورش کاکم ،خیلو خوشااگل کر شااعر مو گوید ،حیوان کیگری را
ک مجورش کاکم این شیر مو خواهد گ شنه اش ا م گرگ آمد این را تکه واره کند گفجیم گلوبندش را ندری تکه اش نکنو
این کانو ن امید ما هسااا س خوب بزرگش کرکیم بزرگش کرکیم بزرگش کرکیم آرام آرام بهش گفجیم بگذار ودر و ماکر که
ندارک ارث ببرک ،و هلل میراث السااماوا و االرض ،گفجیم بیا کنیا را بهش کاکیم ،یک خرکه بزرگ شااد زورش زیاک شااد چ و
رامااجش را نگاه کرک گف ابراهیم مو گوید خدا نامو اماا بگذار این تیر را ور کنم خدای ابراهیم را بزنم ،کیساا ؟ این
نمروک همین اما همین بچه بو گناهس آخر نور تجلو کوک شااد آن یجیم بو گنه نمروک شاادس به ماکر مومااو گف ما که
کشمن را چنین مو وروریم کومجان را از نظر کو مو بریم؟ ما که کشمن را چنین مو وروریم کومجان را از نظر ،رفقا مربسجه
مو گویم من چند بار تا نیم مجری مرگ رفجم و مجا مفانه باکمجان مرگ آف ندارک کیگر نمو توانم اینها را تو ضیح بدهم که

تا کجا رفجم و چه شده کا مجان هایش بماند ،االن هم ویش شما ک م از اول کارک مو لرزک وای همینطور کارک مو لرزک و
بقیه بماندس گفجم با خدا زرنگ بازی نکنو ،زیرکو بفروش و حیرانو بخر ،زیرکو ظن ا م و حیرانو ب صرس زرنگ بازی نکنو
با خدای مبحان
عده ای کین را این طوری مو خواهندس لحظه ای که کارشان گیر ام یا ابوالفبل و لحظه ای که کارشان مشکل ام یا
ماحب الزمانس این کعای کمیل را گفجند چند تا عید ام که باید بخوانید ،اعیاک چهار تا عید ام کعای کمیل بخوانید ،عید
فطر و عید قربان ،به ما مو گویند کعای کمیل بخوان ،کیگر همه بخور بخور باز من کعا بخوانم؟ گف ع ج واق عه قبل از
وقوع باید کرک ب ندیده کعا را شااروع باید کرکس کر روای کاریم آن که اهل کعا هساا موقع مااخجو که کعا مو کند مو
گویند این مدای آشنایو ام برای ما ،آن که خدا را وش گوش انداخجه ام آن لحظه که لحظه اش مو شوک مدا مو
زند مو گوید نه با تو کار ندارمس البجه قرآن کجاب با انصاااافو اماا نمو گوید همه آکم ها این طوری اند بعباااو از آکم ها
مالمندس قرآن به من و شما کمجور کاک توبه ن صوح بکنیدس خوب گوش کنید چه مو گویم ،امام کاظم فرموک توبه ن صوح یعنو
یک جوری برگرک که کیگر آن اشجباه را تکرار نکنو ،این مو شوک توبه نصوحس ماحب مثنوی گف نصوح امم یک آقایو
بوکه ام س آکم ها را شاید کیده باشید بعبو از آقاها هورمون هایو که کر بدنشان ام باید ترشح کند آقا ام لکن هورمون
زنانه تر شح مو کند کیدید کیگر بع بو ها ه سجند ریش کر نمو آورند بع بو ها تن مدایش مرکانه ،شاید کیدید اینها راس
ماحب مثنوی مو گوید یک آقایو بوک به نام آقای نصوح که چنین خصلجو کاش مرک بوک زور مرکانه کا ش ولو اظهر یک
تار ریش هم کر نمو آورک تن مدا هم کام زنانه ،شیطن اینجور مواقع گل مو کندس مثل حاال نبوک همه خانه ها کوش و
حمام و وان کاشااجه باشااد نزکیک بعبااو خانه ها امااجخر هم کارکس آن زمان حمام عمومو بوک این آقا کیده بوک جایو کار
ا مجخدامو وجوک ندارک رفجه بوک کر حمام زنانه شغل ویدا کرکه بوکس روزها چاکر مرش مو کرک حمام زنانه لباال مو وو شید
چون مرک بوک زورش زیاک بوک شااغلش گرف س خوب این حاج خانم هم مو خواماا به آن حاج خانم بگوید کدام حمام بهجر
ام مو گف این حمام یک کارگر کالکو تازه آورکه که ماشاء اهلل کم حرف و ور کار ،نیازی به حرف نداش س گف به عمل
کار برآید به مخندانو نیس س روزها مو رف و شغل شریفش را اکامه مو کاک و شب ها مو آمد کر خانه وجدانش اذیجش مو
کرک خیلو خو شگل گفجه ماحب مثنویس شب ها توبه مو کرک مبح یا اهلل رفلکس کوباره چاکر تا به خوکش بیاید کر حمام
زنانه بوکه ا م کو مه کفعه ،حاکم آن شهر خانمش هم شنید که یک کالم خیلو حاذقو ا م خوکش کخجرش آمدند کر
آن حمام انگشجر آن کخجر گم شدس کالم که بوک؟ حاج خانم نصوح ،کالم ایشان بوکس ظن و گمان ،اما خیلو کم وام بوک
و کزکی نمو کرک خوش مابقه بوکس بع بو ها را کیدم کر ک شور مو گویند ف نو ک م وام ا م هر ک م واکو ارزش
نیسا نصاوح هم کماجش وام بوکه اما وام مالو بوکه و وام از جاکه کثیف بوکس همان اول مظنه شاان آمد که نصاوح
بلندش کرکه ام ولو از بس خوش مابقه بوک کسو جرا نمو کرک بگوید کار شمام گفجند هر کسو انگشجر را ویدا کرک
بیاورک هیچ کس به ایشان نگاه نمو کرک خوش مابقه بوکس خوب ایشان هم که ماشاء اهلل ووم کلف انگار نه انگار ،کارش
هم نبوک چه را اعجراف کند؟ گفجند کر حمام را ببندید ق سمجو بوک جامه کاری لباال ها را آنجا نگه مو کا شجند گفجند اول باید
لباال ها تفجیش شوک گام به گام مو خوا مجند بهش بر مند ،لباال ها را تفجیش کرکند هیچو ویدا ن شد گفجند نوب تفجیش
بدنو ا م  ،انا هلل و انا الیه راجعونس لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرک ر موا کندس خدایا آن روز را نیاور به حق

محمد و آل محمدس گ شجند گ شجند گ شجند نوب حاج خانم ن صوح ر مید کید کو قدمو خوکش ه سجند نزکیکش ه سجند رف
یک گو شه ای خلو کند گف تا اینجا اگر بد کرکیم هم با تو بدی کرکیم گف شب شبو ها کرکه با شد روز روز ،گف ما
هر کار بدی کر شأن خوکمان بدی کرکیم اما تو به حق خوک با ما خوبو کنس تا کاش با خدا خلو مو کرک یک کفعه مدا
زکند که حاج خانم ،انا هلل و انا الیه راجعون ،حاج خانم از ترال غش کرکس لحظه ای ن شد کید مرش روی وای یک حاج خانم
کیگر ام کارند با شد مو زنند ،ط ویدا شده بوک کجا بوک ویدا شده بوک ،آنها چسبیدند به ایشان که خواهر از ما راضو باشو
ما مااوء ظن کاش اجیم مااوء ظن گناه بوکه و ف ن بوک ،این بدبخ همین االن توبه کرکه بوک ،ولو توفیق ام ا کیگر گاهو
توفیقاتو خدا به آکم مو کهد که بیا و ببینس توفیق معصاای نیس ا خذالن معصاای ام ا س خوب االن چکار کنیم؟ کم ا
بدهیم تقبل اهلل عیب ندارک را ضو شدید ،با هر ضرب و زوری بوک از ک م خانم ها کر رف س این هم از ما ب شنوید ،االن اگر
بروی کوچه قصد کنو حرام ببینو نمو بینو ،از ما بشنو چه مو گویم ،همین االن یک مجده کن بگو خدایا مو خواهم توبه
کنم ،تا مو روی بیرون موور کولوکس آکم ها از هفجه قبل بگویم ضرر ندارک ،هفجه قبل همین جا مخنرانو کرکیم باور کنید
چیزی ویش آمد که به عمرم ویش نیامده بوک من  39مال ا م کر این شهر کارم حرف مو زنمس ا من بوک چه بوک گرفجید؟
موار ماشین شدیم رفجیم جلوتر کیدیم مه تا آقا کارند با امکی چو زیر وایشان ام مر مو خورند؟ خیلو از این بازی من
خوشم مو آید ولو بلد نیسجم مه تا آقای جوان خیلو ماهر کر خیابان های شلوغ این ماع شهر ،به آقای راننده گفجم چقدر
از این بازی خوشم مو آید ولو مجامفانه بلد نیسجم یک کفعه کیدیم یک خانم موور کولوکس چسبید به ماشین و ونجره هم
باز ،خدا خوکش مو کاند مابقه ندا ش برایم کر م شهد چنین چیزی اتفاق بیفجدس چکار کنیم االن این جانور چ سبید به ونجره
باز ما شین ،همراه من اگر بوکند که ک ش و ک شجار مو شدس حاال آن آقای راننده هم حوا مش به خوکش ا م و من هم
حوامم به عمامه ام ام که نکند قاپ بزند فرار کند کر بروک با امکی و من کجا کنبال این آکم بدومس همینطور که نش سجه
بوکم کله ام را برکم عقب تر که اگر شیطن خوام بکند ،ببخشید آقایان معذر مو خواهم گف رام ام که شیخ ها
مه تا زن کارند؟ گفجم واال خدا مو کاند من یک زن بیشجر ندارم حاال هر کس هر چند تا کارک خدا برایش حفظ کند ،حاال ته
کلمان عن من یجیب الم بطر اذا کعاه و یک شف ال سوء ،این هم ول کن ما نی س گف کرکم یکو بوک کو تا شد نا شکری
کرکم ،یک کفعه کیدم از وش ماشین یک مدای کیگری آمد کیدیم یکو کیگر چسبید به آن طرف ماشین ،شانس و اقبال
ما آن شب زیاک بوک امشب را خدا به خیر بیاورک کیگر موش ماک هیچو نگفجیم کو تا شد مه تا چهار تا شوک چکارش کنیم؟
رو کرک به آقای راننده گف از کدام طرف مو روی؟ آن بیچاره مانده بوک از هر طرف بگوید این کارک همراه ما حرک مو
کند یک کفعه کیدیم یکو مثل برق از ما عبور کرک یک وان کاشا مو آمد چساابید به آن وشا وان  ،این خانم گف آن
ع شق وان ا م عین حرف های ال بازیش را عرض مو کنم ،گف ع شق وان ا م چطور شد امداک غیبو کو مه تا از
همکارانشان آمدند و ویراژ کاکند ایشان ماشین را ول کرک و رف  ،به برک چه بوک؟ مسجد محب کرکه بوکیم مو خوامجیم
آکم خوبو شویم ،شما تصمیم نگیری آکم خوبو شوی ب امشب بر مر نازل مو شوکس نه آقا خوب بشو خدا خوکش اینها را
برطرف مو کندس
فاذا مس االنسااان اذا ضاار کعائاس مااوره مبارکه زمر آیه  ،01ثم اذا خولناه نعمه منا ،وقجو نعمجو بهش مو کهیم اینطور ناق
بازی کر مو آورک ،قال انما اوتیجه علو علم ،من خوکم عقلم کار مو کرک کجا مرمایه گذاری کنم که به اینجا برمم ،عقلم قد

مو کاکس  39مال ا م عرض کرکم م شهد کارم حرف مو زنم یک مال یک جایو م شهد حرف مو زکم آن آقا از کنیا رف
خدا رحمجش کند با بعبو از وسرهایش کوم هسجم آن مبح هایو که  39مال قبل را عرض مو کنم مبح های محرم
که حرف مو زکم خانه خیلو بزرگو بوک شااااید  19نفر فقط چای مو برکند و مو آورکند جمعیجو هم بوک مااااحب خانه ویر
مرکی بوک خدا بیامرزک بغل ک م من ن ش سجه بوک رو کرک به من گف اینهایو که مو آیند اینجا را مو بینند خیال مو کنند
من روز اول این طوری بوکم گف این طوری نبوکه ،گف من کار ویدا نمو کرکم اطراف حرم مقدال مو گف آن جا مو
ایساااجاکند کارگری مو برکند خدا بیامرزک مو گف ما که آنجا مو رفجیم هیچو هم نخوانده بوکیم یک نان خشاااک عاکی
برمو کاشاااجیم نان را مو بریدم مو گذاشاااجم الی این یکو نان مو گفجم کباب کاریم مو خوریم ،نان را با نان ،تکه کباب
نوش جان مو کرکه ا م س گف ک سانو که امروز را کارند مو بینند آن روز ما را ندیدند ،چه موقعو را کارند مو بینند؟ امروز
کارند مو بینندس قرآن کریم این طوری مو گو ید هر چه کاری آبرو و عز و علم و ماااواک کاری هر چه کاری ،قرآن کریم
فرموک چه ک سو به تو کاکه ا م ؟ همو اراکه کند مو تواند بگیرک یا نمو تواند؟ ماحب گف از ن سیمو کفجر ایام بر هم مو
خورک ،چنان این آکم را فجیله ویچ مو کند که بیا و ببینس یک آیه کیگر هم بخوانمس موره مبارکه یامین موره  30قرآن کریم
آیه  04مو گوید یک عده هم این طوری کین کارند بهش مو گوییم آقای کین کار خدا یک مالو را کر جیب تو گذاشا اجه از
جیب یک عده ای برکاشجه ،حق آن آقام این را باید به آن برمانو ،این آقای کین کار مو گوید مگر خدا به من نداکه؟ خدا
اگر مو خوا م خوکش به آن گدا مو کاک کیگر ،همین جا کر ورانجز این را هم بگویم که بعد آیه را ترجمه کنمس برای ر ضای
خدا هیچوق این طوری کعا نکن که خدایا تو به ما بده ما به مرکم ،بد کعایو اماا این طوری کعا نکنس خدایا تو به ما بده
ما به مرکم ،این طوری کعا نکنس اگر خیلو مو خواهو خوک را آزمایش کنو بگو خدایا به مرکم بده ببینم رویم مو شاااوک
بروم ازشاااان بگیرم؟ خوب خوک بد مو آید چرا خدا به تو بدهد که تو به کیگری بخواهو بدهو؟ خدا به که بدهد؟ اللهم
اغن کل فقیر ،کعای ماه مبارم رمبان را بخوان ،اللهم اغن کل فقیر ،نگف به من بده من به فقرا بدهم ،تو چکاره فقرایو؟
همان خدایو که مو خواهد بدهد بگذار به آنها بدهدس
یک آقایو کر همین م شهد از یک وز شکو خو شش آمده بوک بزرگواری بوک رفجه بوک ویش آن وز شک گفجه بوک آقای وز شک
خدا از عمر من برکارک بگذارک روی عمر شااما ،آن آقای ککجر بدش آمد گف خدا عمر کم کارک که از عمر تو برکارک روی عمر
من بگذارک؟ چرا این طوری کعا مو کنو؟ اللهم اغن کل فقیر اللهم اشف کل جایع ،چقدر این کعا خوشگل ام س اللهم املح
کل فا مد ،یعنو هر جا یک م شکلو وجوک کارک کر قرآن نگاه کنید مو گوید کو تا ویغمبر با هم راه افجاکند مو مو و خ بر که
کا مجانش طوالنو ا م وارک جایو شدند هیچ ک سو حا ضر ن شد اینها را به عنوان میزبان بپذیرک ،فابوا ان ی بیفوهما ،نه که
گدایو کرکند رفجه بوکند مهمانو ،مرکم یک جایو هیچ کس نپذیرف  ،جناب خ بر نگاه کرک کید کیواری کج ا م گف این
را را مجش کنیم ،مو مای کلیم فرموک لو شئ التخذ علیه اجرا ،مو خوا مجیم وول بگیریم نان خالو مان کر مو آمد ،گف
آقا برو ،گف وظیفه من این ا م که کا مجو را که کیدم چکارش کنم؟ براکران خدا آن روز را نیاورک که بیمار مجان امداکی
بروی یا اگر رفجه با شید شن یده با شید وز شک کر بیمار مجان امداکی ا م موال نمو ور مد چه ک سو زک چرا زک به وز شک
ربطو ندارکس خون ریزی ام باید خون ریزی را بند بیاورک کافر یا مسلمان باشد هیچ فرقو نمو کندس موگند نامه ای وزشک
ها کارند که مو خواهند فارغ الجح صیل شوند باید موگند یاک کنند مو گوید من باید مرویس کهو کنم خدم کهو کنم،

حافظ چقدر خو شگل گف که وفا کنیم و م م

شویم و خوش با شیم

که کر طریق ما کافری ا م رنجیدن ،من که

کاری ندارم بخواهند تعریف بکنند یا نکنند ،و اذا قیل لهم ،موره مبارکه یا مین آیه  ،04و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اهلل،
مقداری از چیزهایو را که کارید کر راه خدا انفاق کنیدس خدا مو گوید یک عده کافر این طوری مو گویند قال الذین کفروا،
این کفروا یعنو آکم نماز خوان ،قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشااااء اهلل اطع مهس گف ما بهش کمک کنیم خدا
خوکش مو خواماا بهش مو کاک کیگرس خدا کر قرآن مو گوید هر چه کاری من به تو مو کهم مو گوید رفیق آمده از تو
قرض مو خواهد نمو گوید به رفیق قرض بده ،آیه اش را بخوان ،من ذی الذی ،نگف من ذی الذی یقرض ضااامیره ،به
رفیقش قرض کهد ،گف به چه کسو قرض کهد؟ گف به خدا قرض بده بنده را برکاش گف من مر جایش نشسجمس من
ذی الذی یقرض اهلل قرضا حسناس
یک نوع ونجم هم کین کاری کاریم این چهار تا کین که گفجم هیچ کدامش مف نمو ارزکس یک ،کین امر قلبو باشاااد کو،
گفجیم مو ممو با شد یک وق خا مو با شد ،مه ،گفجیم کین امر فکری خالص با شد ،چهار ،کین وناه گاهو با شد برای روز
مخجو هاس کر مواقع خو شو اینها کیگر کین الزم ندارکس هر چهار تای اینطور کین کاری غلط ا م یک ونجمو هم ه س س
ام م عزیز مو گوید خدا ظاهرا یک کقیقه وق کارم ،گفجند خدا ظاهرا این کین را رای شما فرمجاک آقای انسان شما موجوک
اججماعو هسجید ،انسان موجوک اججماعو ام کر اججماع زندگو مو کند حاال یا از مر جبار یا از مر ع قه باالخره کر اججماع
باید زندگو کند ،ما معجقدیم کین برای انسان اججماعو آمده حجما ،کین باید کین اججماعو باشد هر کینو که به شما مو گوید
از آکم ها فامله بگیر این کین ویغمبر ما نیس س لذا ویغمبر فرموک کسانو که کر خانه شان نماز مو خوانند و مسجد نمو آیند،
نماز اینها مو ارزک یا نمو ارزک؟ مف گران ا م س ویامبر فرموک ال م ه رجال الم سجد اال فو الم سجدس ح بر عباال اگر
اینجا مو خوام اگر کر این منطقه مو خوامجند برای مومنین این منطقه نماز بخوانند این منطقه جواب مو کاک یا نمو کاک؟
به هیچ وجه جواب نمو کاکس نه یعنو ک سانو که فقط کر این محل مو آیند کر این محله نماز مو خوانند این طوری نی س ،
خیلو ها نماز مو خواندند اما کجا نماز مو خوانند؟ کر خانه خوک شان ا شکالو هم نمو بینند کر م سجد نخواندیم ثواب ندارکس
آقا قرآن کریم به من و شما مو گوید نماز ا ملش به جماع ا م اقیموا ال ص ه و آتوا الزکاه و ارکعوا مع الراکعینس ویغمبر
ا م م فرموک شما را اگر مر نیزه کرکند روی نیزه با هم نماز جماع بخوانیدس ال ص ه جماعه ولو علو رأال الزجس نماز باید
جماع خوانده شوکس نماز اول وق که این همه اهمی کارک آقا نیامده  8یا  29کقیقه کیر کرکه ا م  ،ا م م مو گوید مبر
بکن آقا تشااریف بیاورک با هم کیگر نماز جماع بخوانیدس نمازش جماع اماا نماز جمعه بدون جماع شاادنو اماا یا
نیس ؟ نماز جمعه بدون جماع شدنو نیس ام معنا ندارکس ام م کین اججماعو ام با تمام شئونشس هر نوع برکاشجو
از کین کا شجه با شید که کاری به کار کین اججماعو ندا شجه با شدس به نام تهذیب نفس به نام ملوم به نام چه ،نامش کیگر
کعوا نداری هر مدایو که شما را از جماع فا مله کهد ،آقایان اعجکاف کر خانه خوکتان مو توانید اعجکاف بگیرید یا نمو
شااوک؟ نمو شااوکس اعجکاف حجما باید کر کجا باشااد؟ آن هم مسااجد جامع ،کیگر ما چون گیر کرکیم مو گویم بگذار کر این
م سجد هم با شند جا کیگر نداریم این یکو م سجد هم با شدس اعجکاف ا م م جماع ا م حج ا م م جماع ا م امر به
معروف و نهو از منکر ام م جماع ام هزار و یک جای کیگر ام م کمجور جماع کاکه ام حاال اگر کسو تک روی

مو کند مو خواهد بفهمد تنها مو فهمد مو خواهد اجرایو کند تنهایو ،کین را کرماا یا غلط فهمیده اماا ؟ این نیاز به
توضیح کارک اگر زنده باشم هفجه بعد عرض مو کنمس ملوا مرحم بفرماییدس

