آفات متدینین جلسه سوم
حجت االسالم روح

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
عرض ما به اینجا رمااید ه هر ودیدا ا مو تواند آف یا آفاتو را مجحمل شااوکس کین خدا هم یپ ودیدا اججماعو اماا
تا نون بارها و بارها آف گرفجه ،کر م به همین جه ا م ه خدا قاکر مجعال هو ویغمبر برکا هو ویغمبر عوض رکا
و عوض رکا ،شما م حظه مو فرمایید زمان ح بر نوح م م اهلل و ملواته علیه ،یپ بار زمین وا ساز شدا ،اقوام
مجعدک ب ها مجعدک را مو ورمااجیدند خدا ماابحان  5تا از این ب ها را کر قصااه حبار نوح مطرح رکا یعنو به
وفور ب ورمجو کاشجیم کر زمان حبر نوح م م اهلل علیهس  059مال هم کعو رک فایدا ا هم نداش جز عدا اند و
سو بهش ایمان نیاورک حسب آن چه ه نقل شدا گفجند  7نفر یعنو تقریبا از هر  525مال یپ نفر به نوح م م اهلل علیه
ایمان آورکا چه حو مله ا ک ش این آقا  525مال آکمو را کعو نند یپ نفر ایمان آورک یا گفجند  00نفر ایمان آورک ه
تقریبا هر  599مال ا م س بعد ه طوفان نوح آمد یپ بار ب شر را لوله رکند جمعش رکند ه وا ساز رکا با شندس خوب
وا ساز شد کیگر بشر مالم شد؟ نخیر ،رفجیم جلو و جلو کوبارا زمان ابراهیم خلیل شد یکو از معب تو ه ابراهیم خلیل
باهاش مواجه بوک باز مشکل ب ورمجو بوک یعنو آن مرض زمان نوح کوبارا برگش س ابراهیم خلیل آمد مبارزا رک چکار شد
و چکار نشد ب ها را شکس ه کامجان هایش را شنیدیدس خوب کر هر کورا ا آفاتو را شاهد هسجیم کین کر اکوار مخجلف
کچار آفا مخجلف شدس یعنو مجدینان از کین برکاش ها نا موابو کاشجندس کورا رمید به مومو لیم م م اهلل و ملواته
علیه ،بدانید ه توراتو ه االن کر ک م ما ه س خداوند ببخ شد مثل یپ آکمو ه کر چرخ گو ش مو انداز له و لورکا
اش ند بیندازک بیرون ،این همه ب ماار تورا آورکندس همین االن توراتو ه االن کر کم ا ما هس ا هنوز قساام ها
مجعدک از آن مثل الماال مو کرخ شد با این همه ب ه مر تورا آورکندس ار به جایو ر مید ه عالمان اهل جاب خیلو
های شان جز اند و کر قرآن ریم ت صریح بکار مو برک مو گوید نسب به ربا ح سامی نداشجندس نسب به محرما عالمان
بزرگ اهل جاب حسامی نداشجند نسب به ظلمو ه به بندگان خدا مو شد حسامیجو نداشجندس مجبور شدیم ار به جایو
رماااید خدا کر قرآن ریم مو گوید اگر راما ا مو گویید تورا را بیاورید ما ببینیم یعنو کیگر حجو مجن جاب مقدال کر
اخجیار توکا مرکم قرار کاکا نمو شااد تورا کر کماا یپ عدا خاب بوکس باز مجبور شاادیم ویغمبر را عوض نیم حباار
م سیح م م اهلل و ملواته علیه آمد م سیح ه آمد ا شکاال اهل تورا برطرف شد یا اینکه نه ،باز آن کین با آفا کیگر
مبج شد؟ قرآن ریم تو ضیح مو کهد مو گوید م سیحی ه آمدا یپ عدا از م سیحی بجا اینکه بگویند ما باید میدان
کار ب ا شیم و مط محنه با شیم آمدند گو شه گیر رکند رهبانیجو ه کر فار مو تلفظ مو نید به عربو رهبانی نص قرآن

ریم ه ما کر فار مو مو گوییم رُهبانی یعنو گو شه گیر  ،عالمان انجیل ه باید میدان کار مو شدند تو ضیح مو کاکند
ه راا کرم این ام راا غلط این ام بجا اینکه این ار را بکنند شد راهب کر کیر  ،کیر جا بوک؟ ببینید االن اینجا
و مط بازار ا م اگرچه عیبو ا م کو هفجه قبل ه آمدم به یکو از مجدینین گفجم این عیب را برطرف نید واقعا بد ا م
مسااجد خانه خدا کر یپ مکان این چنینو یپ کفعه ونجرا وا خیابان کارید حرف مو زنیدس مجدینین ه ماادا من را مو
شنوید این عار را از این مسجد برکارید چه وضعی میسجم بهداشجو شما هس ؟ آکم باید یپ کورا آموزش ببیند ه چطور
بنشیند ه نه مرش نه تهش به کیوار بخورک ،مو خواهو باال برو وایین بیایو انگار از وا باال وایین مو رو چرا این ار
مو شوک؟ م سجد الزهرا احمد آباک یپ بار برا ر ضا خدا بروید ببینید چه خبر ا م ؟ راا کور نی س آن هم م سجد و
این هم مسجد ام شما حیا هم کارید فبا هم کارید البجه شنیدم اخج فاتو بین شما هس آقا این ه مو گویم همه تان
بلدید زمان امیر المومنین کو تا ماکر مر یپ بچه کعوایشان شد این گف مال من ام آن گف مال من ام حبر امیر
چه حکمو رک؟ گف بچه را بگذارید ومط کو تا ماکر بکشندش ،شیدند یپ کفعه کم بچه کرک گرف تا کم بچه کرک
گرف آن ه ماکر بوک ولش رک آن ه ماکر نبوک بچه را بغل رک گف حق به حق کار رمید حبر امیر گف اتفاقا اینطور
نیس بچه را بگذار وایین آن ه ماکر ام کرک بچه را ه احساال ند آخ ه گف بچه را ول مو ندس مجدینین این شناع
را برکارید عیب ام بد ام شما کر محله ا نیسجید ه محله فقیر نشین مشهد باشد ه کمجشوییش ج و ماوج باشد مد
رحم به میسجم بهداشجو قطارس بد ام این شناع را برکارید این عیب را برکارید امیدوارم ان شاء اهلل همجو نکنید هر چه
کعوا کارید مر کین خدا ه نباید با هم کعوا نیدس شما مو گویید اینجا مال من ا م خوب مال شما ودر بزرگ شما و آبا و
اجداکتان ،خوب باشد برا شما باشد ،آن یکو آقا مو گوید مال من ام مسلمان ها وقجو مو نویسید مسلمان ها هم بیایند
م سجد کر این کورا باید بیایند م سجد خوب وقجو بیاید یپ چیز هم ،بو مایه فطیر ا م کیگرس ان شاء اهلل ه عذر من را
بپذیریدس
کورا به کورا م سیح م م اهلل علیه ه ر مید یپ عدا ا با رهبانیه ابجدعوها ،رهبانی کر م رکند خوک شان ابداع رکا
بوکند مو گفجند ما مو رویم کر کیر زندگو مو نیم نه ه کر شااهر مسااجد کرماا نیم اینطور نه ،جا؟ یپ بیابان
خدایو یپ جایو باالخرا فرض مو نیم خیلو آکم خوبو هسااجیم چشااممان به نامحرم نمو افجد مو خواهیم نماز بخوانیم،
بخوان ،بور غار ویدا نس اماا م چنین چیزهایو را نمو وذیرک حاال شااب ها بعد عرض خواهم رکس این کین مسااجعد این
ام

ه مجدینانش ج بروند ،این کین یعنو ا م م ،عرض رکم خدا از اول خلق تا االن تا آخر یپ کین بی شجر نفر مجاک،

ان الدین عند اهلل االم ا م  ،هر ویغمبر هم ه آمد معایبو ه به نام ام ا م آمدا بوک را مااعو رک برطرف ند گف این
عیب نیس این عیب نیس ربطو به کین خدا ندارکس موال ،آیا ویغمبر ا رم ه آمد  22مال خون جگر خورک مجدینین خیال
نکنید من اینجا نشسجم محب مو نم مدایم را مو شنوید ویغمبر ب تشبیه مثل من مخنرانو مو رکس مطلقا این طور
نیس ا ویامبر خون جگر خورک ه این کین به من و شااما رمااید کر جند احد کندان ویغمبر را شااکاندندس یکو کاک زک ویغمبر
شجه شد بع بو از م سلمان ها فرار رکند چه خون جگرها خورکا شد ه ا م م به من و شما ر مید این را جا کیگر هم
گفجم آی اهلل جواک آملو را تقریبا همه تان حداقل کر تلویزیون کیدینشس ایشان اممش آی اهلل آقا عبداهلل جواک آملو
واعظ هس وسوند کارک ودرشان منبر بوک تعبیر آقا جواک باال منبر این بوک فرموک رضا خان ب یو کر این شور آورکا

بوکا کمجور کاکا بوک اوایل ه روضه خانو ایجاک مو رک بعد ه مسجقر شدا بوک کمجور کاکا بوک هیچ سو حق اقامه روضه
و عزا مید الشهدا را ندارک ایشان تعبیرش این بوک فرموک بابا من یپ مالو روز عاشورا ماا محرم خوام روضه بخواند
از کر خانه جرا نمو رک بیرون بروک کر خانه نرکبان گذاشاااجند به کیوار همساااایه بغلو ،بابا از نرکبان رف باال و کوبارا از
نرکبان آمد وایین کر خانه بغلو روضااه خواند از آن خانه کوبارا نرکبان را گذاشااجند برا خانه بغلو تا  59خانه ایشااان فرموک
بابا من این طور رف باال و آمد وایین رف باال و آمد وایینس مف انق ب کم ما نرمیدا و ام م واقعا گران کم ما
ر میدا ا م س اگر امروز سو فکر ند این کین این نه ب این انق ب به آف مبج نمو شوک کین خدا را خوب یا غلط
فهمیدا ا م ؟ قطعا غلط فهمیدا ،بدون شپ ،مابقه تاریخو کین ن شان مو کهد ه نه فقط ک شمنانش علیه او توطئه مو
نند کو مجان این کین هم مر این کین ب مو آورندس یعنو کر این جه کو م و ک شمن مثل کو لبه یپ قیچو عمل مو
نند به ظاهر فامله کارند از همدیگر ،ولو کر واقعو ار انجام مو کهندس
ار به جایو رمید یکو از علما خوش ذوق ام م به نام مرحوم آقا جمال خوانسار رضوان اهلل علیه کر عصر خوکش کید
چقدر ور و و به نام کین به مرکم کارند تحول مو کهند یپ جابو نو ش به نام لثوم ننه ،شنیدید مو گویند این مطلب
کر جاب لثوم ننه هم نیس ؟ لثوم ننه واقعا یپ جاب ام آقا جمال خوانسار ور و و هایو ه به نام کین جمع شدا
را ای شان جمع و جور رکا آورکا ه این طور و این طور ا م س تا همین االن چهار شنبه مور از بین شما ور افجاک یا
نیفجاک؟ بو کل و جان به مر شوک بو تو به مر نمو شوکس کر چهار شنبه مرامم قاشق زنو حجما شنیدید و به گوش مبار جان
آشاانایو کارک و هزار و یپ عناوین کیگر ه کارک ،چکار نیم؟ براکران ،همه ما وظیفه مان این ام ا ه هم کین را خوب
بفهمیم هم مواظب با شیم آف بر نداریم کین خدا آف بر ندارک و ببینید همین االن زیار عا شورا با هم نخواندیم؟ خواهش
مو نم به کق عرض من را گوش نید این زیار عا شورا ماحب زیار ه از ائمه وارک شدا ،کر کعا میل یپ جایو
ام ا مو گوید مااه بار بگو یا رب یا رب یا رب ،کر کعا ابو حمزا همان اولش مو گوید امام مااجاک چند بار گف یا رب؟
گف انقدر گف تا نفسش قطع شد ،یعنو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب همینطور بگو تا آخرس اما کعا میل گف مه
بار بگو یا رب یا رب یا ربس شب ها احیا ه یاکتان ا م شب ها احیا قرآن به مر مو نیم ب سجگو کارک مداحش چه
سو و روضه خوانش چه سو باشد هر امامو یپ روضه وش مرش بخواند بمحمد و علو و بالحسن بالحسن ،از بعبو
ائمه هم راح رک مو شوک چون رو ضه یاکش نیامدا ا م س همین آقا جواک کر قم خوا م مرا مم شب احیا بگیرک یپ
ربع تمامس تازا خیلو هم آرام خواند انقدر طول شیدس به قدر طول و تفصیل ها بو خامی بهش مو کهند آقا ماعجش
را نگاا مو ند بابا از حرم تا به خانه برمم محر نمو رمیم اینها ول ن معامله نیسجند مو گوید این یکو هم یاکم آمدا
این هم بگویم نصااایح نم همان جا یاکش مو آید گران فروشاااان را نصااایح ند کخل این و آن را کر بیاورکس خیلو
چیزها کیگر این طور ا م آن ه به من و شما کاکند شما فرض نید شمارا تلفن شما ک مججان با شد شمارا آخرش
 50باشد ،کاکاش ما شمارا اش  ،50نخیر  ،29مد کفعه هم بگیر تا مبح سو خانه نمو گیرک آقا جان الکو یپ نمرا م
نو لید خانه تان یپ کندا اش م و زیاک با شد باز نمو ندس گو شو ها همه تان لید کارک رمز کارک رمزش را مو م
یا زیاکش ن یپ لمه ا ضافه ن ،جواب نمو کهدس کین خدا ح ساال ا م براکرانس از هیچ سو م و زیاک رکن را نمو
وذیرکس انقدر ب به مر زیار شریف عاشورا آورکند بو مواکها یپ جور بامواکها یپ جور ،یپ جایو رفجند کیدند کارند مو

خوانند چطور ،طلب ثاریپ یپ مزخرفو ه نه عرب و نه عجم قبولش کارک ،طلب ثار  ،یعنو انجقام خوکم را بگیرم ،طلب
ثار م یعنو انجقام شما را بگیرم ،طلب ثاریکم یپ عرب عجم زبان ترجمه ند یعنو چو؟ یعنو انجقام خوکم و شما را یپ جا
بگیرمس آخر نداریم این تر یب کر زبان عربو نیس س
حاج شاایع عباال کر مفاتیح نفرین رک سااو را ه کر مفاتیح کماا ببرک ،نفرین رک ،اول مفاتیح را نگاا نید نفرین رک
فرموک هر دامجان مو خواهید ار بکنید یپ جاب م سجقلو خوکتان چاپ نید مرحوم آقا م شکینو مفاتیح را کیدا بوک
کرش ا شکاالتو کا ش جاب تازا ا چاپ رک چاپ شد ولو جا نیفجاک ،م صباح المنیر آقا م شکینو را شاید کیدا با شید
جاب کعا ه س جاب خوبو هم هس ولو جا نیفجاک ،مث مرحوم آقا مشکینو کیدا بوک ه وقجو آکم ها مو خواهند کعا
بخوانند حرم شیبجو علو االنف شیبه ریش مفید را مو گویند ،ایشان کیدا بوک ریشش مفید ام کر عربو شیبه ه ریش
مفید را مو گویند ،ایشان کرم رکا بوک حرم شعر علو االنف ،شعر یعنو ریش میاا ،کیدا بوک ریش مفید ،کرم شدس
کر مفاتیح کم ا نبرکس آی اهلل مکارم ه زندا ام ا اشااکاالتو بر مفاتیح کید ولو آقا شاایع نفرین رک گف اگر هنر کار
خوک چاپ ن ،ایشااان هم جابو چاپ رک به نام مفاتیح نوین جاب خوبو هم هساا اگرچه آن هم اشااکاالتو کارک اما
کم نبرکس من رفیقو کارم زیار عاشورا را برا مث شاک روح ودرش برکا شجه نسخه جدید چاپ رکا آنجا نوشجه بوک
ال س م علو الح سین و علو علو ابن الح سین و علو قمر بنو ها شم اخو الح سین ،آقا نکنید تو را به خدا با کین خدا باز
نکنیدس من قرآن ها قبل از انق ب را کیدم آنهایو ه هم من و مال من هسجند حجما کیدند ،قرآن هایو ه چاپ شدا بوک
یا مبحان اهلل باالیش نوشجه بوک بد خوب ومط ،نزکیپ بوک مد آفرین هم بنویسند خدا رحم رک به بر انق ب این ور
و و را از قرآن ریم حذف رکندس غلط ا م این ار را حق نداریم کا شجه با شیمس همه مان باید ح ساال با شیم م و زیاک
رکن اجزا و ار ان کین حساال ام چون اولش یپ لمه ام بعد هو یکو هم یکو اضافه مو ند نظامو خطاب رکا
به ر مول خدا مو گویید یا ر مول خدا ب یو به مر کین تو آورکند ه اگر بیایو نگاا نو مو گویو من این کین را نیاورکا
بوکم ام نمو شنامو این کین چه سو هس ؟ بس ه ببسجند بر او برگ و ماز گر تو ببینو نشنامیش بازس
هفجه گذ شجه عرض رکیم چند نوع برکا ش کر کین وجوک کارک یپ عدا ا مو گویند کین ام امر شخ صو ا م یپ
رابطه بیشجر را نمو خواهد مطرح ند مو خواهد بگوید من با خدا چکار و خدا با من چکار ندس ام امر شخصو و مرفا
بیان نندا رابطه فرک با خدا ام ا کیگر با همسااایه چه خبر با ودر و با ماکر چه خبر اینها کیگر ربطو به این ندارکس یپ عدا
ا کین را این طور برکاش ا مو نندس لذا بعبااو مواقع مو گویند به نظر من ،این کیگر نخواندا م هم هس ا  ،به نظر
من ،کر هیچ حوزا ا به نظر من ارزش ندارکس یعنو کر میدانو ه ن ش سجند آقا بیاید و مط بگوید به نظر من ،له اش را آنجا
مو شکنند حق اظهار نظر کر آن جه ندار  ،اما کین خدا هس یکو هم حق کارک بگوید به نظر من ،این یپس کو ،تند مو
گویم چون هفجه گذشجه اینها را توضیح کاکمس کو ،کین آمدا برا برخو اوقا خاب ،مث ماا مبارم رمبان نماز مو خواند
روزا مو گیرک با کین مو شوک مسجد مو آید غیر ماا مبارم رمبان کیگر ار نداریم تا مال آیندا انشاء اهلل الرحمنس حاجو
حاجو را جا ببینم ماا رمبان مکه ماا رمبانس مه ،گفجیم یپ عدا ا هسجند از کین فقط تحقیقا علمیش را مو فهمندس
آقا کین تحقیقا علمو هم کارک ولو باالخرا نجیجه تحقیقا علمو باید بیاید مر وچه بازارس کین هم تحقیق مو خواهد هم
تحقق مو خواهد یعنو عینی باید بخ شید کین باید بیاید کر جامعهس شما مال ها کین را بخوانو بنوی سو این کین آن کین

نی س

ه خدا و ویغمبر مو خوا م انبیا کین را نیاورکند ه از رویش این ن سخه بنوی سد بدهد ک م او و او بنوی سد ،شما

ویش وزشپ مو رو وزشپ نسخه را مو نویسد ه چکار نو؟ بهش احجرام نو کیگرس یکو خط وزشپ را خیلو خوشش
مو آیدس کیدید کر زمان ها ما چطور قرآن ها شاخ کار مو نویسند؟ یپ قرآن مو نویسد ه رمجم باید آن را ورق بزند،
ما شااااء اهلل دام ویغمبر گف اینطور قرآن؟ امیر المومنین فرموک جاهل را ندیدم ب نساااب اال اینکه یا افرا مو ند یا
تفریط ،یا یپ قرآنو مو آورک ه یا ماابحان اهلل رمااجم باید ورقش بزند ،من کیدم بعبااو قرآن ها را نوشااجه رو یپ کانه
گندم یا یپ کانه برنج چ شم ر مجم و ا مفندیار و ف ن هم رو هم بیاور بگذار نمو توانند ببینند ا ممش را مو گذارند
هنر مث س کیدم رو تابلوهایو نو شجه شاید شما هم کیدا با شید ل قرآن یپ جا ،یپ لمه اش را نمو شوک خواند ،این
چنین قرآن را ویغمبر آورکا؟ امیر المومنین اینطور قرآن مو نو ش ؟ ح بر ابو الح سن الر ضا اینطور قرآن مو نو ش ؟ این
هم یپ گرواس گروا چهارم را عرض رکیم گروهو هم هسجند ه کین را به عنوان وناهگاا روز مخجو های شان مو خواهند
امااجفاکا نند هر وق ارشااان گیر مو ند مو گویند یا اهللس لذا گفجیم اینها معموال کر بیمارمااجان ها اماام خدا را مو برند
جایو ه شاک و امثال اینها با شد آنجا کیگر ا مم خدا معنایو ندارکس کر مندلو هواویما مو خواهد بن شیند آنجا ب سم اهلل
الرحمن الرحیم کر خانه خوکش رو میز نهار خور مو خواهد بنشیند بسم اهلل ندارک زمین ام کیگر نشسجیم کیگر ،ترمو
ندارکس رو میز خانه خوکش ب سم اهلل الزم ندارک قطار و امثال اینها ه مو خواهیم موار شویم موج ها آبو ت شریف ببریم
آنجا بساام اهلل الرحمن الرحیم آیه الکرمااو بخوانیم و آیا کیگر را ه خدا نا رکا امااجخوانمان کر نروکس برا وق ها
مخجو هام س این هم یپ جور ام س اینها را هفجه قبل گفجمس
یپ برکا ش کیگر هم از کین کاریم ه خیلو خطرنام ام س اینها این طور مو گویند ه این کین ام

ار به ار کنیا

ندارک ،کین آمدا فقط آخر را آباک ندس بعد شااااهد مو آورند چه مو گویند؟ مو گویند بیش از  2999آیه قرآن کربارا معاک
ام معلوم مو شوک قرآن ریم با معاک ار کاشجه انبیا مو خوامجند آخر ما را کرم نند ار به ار کنیایو ما نداشجند و
این هم یپ تلقو ام عیبو اینها کین را آخر محور مو کانند کنیا هر جور شد ه شدس برنامه زندگو را از کین نمو گیرند
حدا ثر آغاز و انجام کین اینها از بعد مرگ شروع مو شوکس کین دام طرف ار کارک؟ بعد مرکن راس اما کر قاموال فکر اینها
کین با کنیا مرکم هیچ ار ندارکس این طرز تفکر خطرنام گاهو توماط کشامن لید خورکا ،یعنو کشامن مکار ماالوال
وقجو خوام کین را نار بزند از ابزار کین امجفاکا رک خدا رحم ند حبر امام را ،امل قصه اش را مثنو ذ ر رکا،
گف مااه نفر بوکند یپ آقا م اید بوک یپ شاایخو و یپ بندا خدا امو ا بوکا ه م اه نفر با همدیگر رفجند کزک س
ماحب خانه نگاا رک کید زورش به مه نفر نمو رمد ،چکار نیم؟ گف ای شان ه مید اوالک ویغمبر ام هر چه ما کاریم
مال جد ای شان ام گف آقا شیع شما چرا کارید این ار را مو نید؟ بعد رو رک به این آقا گف آقا شیع کرال طلبگو
خواندا ا م بد نی س مو آید کزک مو ند با لباال ویغمبر؟ با آن کو تا ک م به یکو شدند این آقا شیع را تا مو خورک
زکندش این را فراریش کاکند ،چند نفر ماند؟ آقا مید ماند و آن بندا خدا اموس گف هر چه کاریم مال این مید اوالک ویغمبر
ا م این امو چه مو خواهد مو خواهد اموال را تق سیم ند؟ گف را م مو گویید کو تایو با هم کیگر تاخجند ،چه سو
ماند؟ خوکش و آقا میدس گف مید اوالک ویغمبر تو از جد خجال نکشید آمد کزک نو؟ بد نیس شروع رک به جان
مید اوالک ویغمبر افجاکنس امجعمار به شکل ها مخجلفو به جان کین مو افجد یکو از بهجرین شیوا هایش این ا م س شنیدم

ودر از کنیا رف کاکاش ها مر ارث کعوایشان شد یپ کاکاش خیلو با انصاف بوک گف من ارث ها را تقسیم مو نم گف
از کرب خانه تا لب بام از آن من ،از وش ا بام تا ثریا از آن توس بس ام ا کیگر ،از وش ا بام تا آماامان هم برا تو باشاادس
امجعمار گرایان ه ومط آمدند اینطور گفجند ه مو کانید کین چقدر مقدال ام ؟ مو کانید کین آمدا کر مرکم از کنیا تنفر
ایجاک ند حب الدنیا رأال ل خطیئهس عیب نیس بد نیس مو خواهو رئیس شو ارها را به کم بگیر مازمان کهو
نو نیرو شو نو ،اینها این طور مو گویندس مو گویند کین امر ام قدمو مقدال و کنیا ناوامس لذا گفجند به م ح
کین ا م کین را به امور کنیایو آغ شجه نکنو ،کین را ثیف مو نو ،ا مط ح عربیش این طور ا م مو گفجند ایام و
ال سیا مه قال ال سیا مه هو النجا مهس مو گفجند وارک این بحث ها ن شوید ه آمد ه رف به من و تو چه ه چه سو آمد و
چه سو رف مو خواهد امام حسنو بیاید یا شمر بیاید ،به من و تو چهس برو نماز را بخوان به نماز بچسب ایام نعبد را
کر م بگو م ئکه ه سجند با م ئکه خدا گرکو باز ن قبر و قیامج را کر م ن ،این طرز تفکر زمان ائمه بوکا زمان ما
هم ه س س چون جا کیگر به نام نام برکند آرام آرام اینکه اخم هایجان تو هم نروک ع صبانو ن شوک ولو عیبو ندارک ع صبانو
هم بشوید جا بد نمو خورک نهایجش یپ مهر ور مو نو به طرف من من هم اغذها را بعدا نشان مو کهم ه انشاء
اهلل بو مند و مدرم حرف نمو زنمس امیر المومنین کر جند مفین کارک مو جنگد آن طرف یس کر جند مفین؟ معاویه
و ا محاب شان و این طرف امیر المومنین و ا محاب شانس دام طرف بو نمازند؟ کر جند مفین چه سو نماز نمو خواند
حبر امیر یا معاویه؟ جفجشان نماز مو خواندندس جالب این ام ه کر تاریع ام م آقایو کاریم به نام آقا ابو عریرا موقع
نماز ه مو شد مو آمد کر مف امیر المومنین و ش مر ح بر علو نماز مو خواند موقع نهار ه مو شد مو رف آن
طرف ملیب مرخ بوک سو هم باهاش ار نداش س مو گف مفرا معاویه چرب تر ام و نماز علو قبول ام نماز اینجا
و آنجا هم غذاس کر جند با معاویه بحثو ویش آمد ه با معاویه بجنگیم؟ نجنگیم؟ اینها نماز مو خوانندس یپ آقایو ه ان شاء
اهلل جرا نم آرام آرام ا ممش را بگویم یپ آقایو کر بین اینها خیلو عابد ا م کر مدر ا م م مو گویند  8تا زاهد کاریم
یکیش همین آقا ا م زهاک ثمانیه بهش مو گویند زاهدان ثمانیه ه یکیش همین آقا ا م س این آقا همراا  099نفر از مف
امیر المومنین جدا شدس گفجند؟ گفجند انا قد شککنا فو هذا القجالس ما نمو توانیم بجنگیمس ما مسلمان خوب آنها هم مسلمانندس
چکار نیم؟ آمدند و مط گفجند ما مو رویم باال تپه بلند مو ای سجیم قرآن نگاا مو گیرک نگاا ن کو طرف م سلمان ها
وقجو به جان هم افجاکند شااما بروید به مپ مظلوم ،ما نگاا مو نیم هر س ظلم مو ند ما به مپ مظلوم مو رویمس
امیر المومنین کید این مار ا م کر آ مجین کر مپاا امیر المومنین ا م شام و نهار ح بر امیر را مو خورک مو خواهد به
مپ معاویه بروک حبر گف چکار نیم؟ گفجند ما کر این جند شمشیر نمو شیمس گف ما را بفرم مر حدا مرزها
را نگهبانو کهیم آنجا کیگر نماز نخوانند جند با آنها م شکل ندارکس خوب این آقا رئیس همراا آن  099نفر ت شریف آورکند
این طرف ها آرام آرام یکیشان گذرشان به مشهد افجاک مربسجه بگویم ،اینها ذرا ذرا فقط نماز و عباک و ار به جایو رمید
کر کنیا ا م م ولوله شد مال  15چه حاکثه بزرگو کر کنیا ا م م اتفاق افجاک؟ عا شورا ویش آمد خون مطهر مید ال شهدا
ه ریخ کنیا ا م م تکان خورکس این آقا ه امم وچکش ربیع ام این هم شنید مید ال شهدا را شجندس زمخ شر کر
تف سیر شاف مو گوید این آقا وقجو شنید مید ال شهدا را شجند خیلو ناراح شد گف و سر ویغمبر را این ام شجند
کمجش را زک وش کمجش گف عجب ام بد  ،وسر ویغمبر خوکشان را شجند ،همین اندازا اظهار نظر کر رابطه با قجل

مید ال شهدا رکس یپ کفعه مثل سو ه از خواب بیدار شدا با شد خوکش را نهیب زک ه ربیع ،به تو چه ه کر کنیا کخال
مو نو؟ این مو خواهد رئیس شوک یا آن مو خواهد ،به تو چه؟ آیا ح سین ابن علو کنیا ام ه اگر ما از ح سین ابن علو
بحث رکیم ه چه سو شجش و چه سو نکشجش از کنیا کاریم بحث مو نیم؟ یا حسین ابن علو کین و کنیا و آخر
ما هس ؟ دامش هس ؟ امام مام حیا ما به او وابسجه ام یاکش آمد ه اشجباا رکیم چرا به جا ذ ر گفجن گفجیم
حسین ابن علو را شجند؟ فورا کم وش کمجش زک شروع رک امجغفر اهلل گفجن ،امجغفر اهلل یعنو چرا حسین ابن علو را
شجند یا چرا من حرف زکم؟ ا مجغفر اهلل یعنو چرا اظهار نظر رکم ه ح سین ابن علو را شجند؟ ا مجغفر اهلل ربو و اتوب
الیهس این هم یپ جور کین کار ام س ار به جایو رمید مرحوم آی اهلل آقا خویو جابو کر کانش رجال کارک ه از مفاخر
کانش رجال ا م معجم رجال الحدیث خیلو جاب منگین و قو جاب کوران وخجگو عمر ای شان ا م باال  19مال
منش بوکا ه این جاب را نو شجه ا م س ای شان کر آن جاب رجال تو ضیح مو کهد ه این شخ صی آکم منحرفو بوکا،
خیلو ها باور نکرکندس گفجم اماامش چه بوکا ام ا ؟ ربیع کنباله اش هم یاک بگیر ،ربیع ابن حثیمس کر فارمااو زبان ها ه آمد
خواجه هم اولش اضااافه رکند ،حاال اماامش را یپ نفر شااف ند از چه سااو کارم حرف مو زنم؟ مرحوم آقا خویو
تصاریح رک ه این طور اما  ،آقا شایع عباال قمو اماجاک کارک ه خیلو خوکش او را قبول کارک ما هم قبولش کاریم
واقعا مرک با مواک ام آقا میرزا حسین نور رضوان اهلل علیه ه جابو کارک به نام نفس الرحمن فو احوال موالنا ملمان،
کو برابر این جابو ا م ه االن به شما نشان مو کهد ،نفس الرحمن فو احوال موالنا ملمان ،امم جاب عربو ام ولو
جاب ملمو ام فارمو و عربو با هم نوشجه شدا ام س مبسو ایشان آنجا توضیح مو کهد ه ربیع ابن حثیم چه سو
ام ؟ کیگر شما چون اممش را لو کاکید من همان امم عربیش را تلفظ مو نمس عالم بزرگ کنیا شیعه مید محسن امیر
عاملو جابو کارک به نام اعیان الشاایعه ،این تابلویو ه اینجا اماا نمو کانم چه نوشااجه ،این جابو کارک به اندازا تقریبا کو
برابر این طول و عر ضش ا م اعیان ال شیعه لی س علما ا م م را کارک رکیف مو ند و به منا مب از این آقا آنجا بحث
مو ندس مید محسن امین عاملو مو گوید سانو ه مو خوامجند فبیل بجراشند برا ربیع ابن حثیم کیدند چیز بگوییم
ای شان هم ار رکا ،این چکار رکا؟ برایش ف بیل ترا شیدند ه ان معلم ر ضا علیه ال س م ،ای شان معلم امام ه شجم
علیه الس م ،کروغ ه امجخوان ندارک یپ آکم را بگیرک خفه ندس مید محسن امین عاملو مو گوید حبر رضا امام معصوم
ام علم لدنو کارک کیدند این یکو نگرف یپ کروغ کیگر چسباندند قلپ باید بچرخد کیگر باید عنوانو کاشجه باشدس جمله
ا از حبر رضا نقل رکند گفجند امام هشجم گف من ه ایران آمدم غیر از زیار ربیع خامیجو برا من نداشجه ام س
ال حول و ال قوا اال باهلل ،ا ینها از منحرفین مکجب امام بوکا از منحرفینس چند نفر را نام برکم؟ مرحوم آقا خویو جا؟
معجم الرجال حدیث ،کو مرحوم آقا میرزا حسین نور رضوان اهلل علیه جاب نفس الرحمن فو احوال موالنا ملمان ،این شد
کو تا ،مید محسن امین عاملو شد مه تا ،علما کرجه یپ ام م ،شهید مطهر رضوان اهلل به زبان فارمو جابو کارک به
نام حمامه حسینو آنجا هر چقدر کاک مو زند سو گوش نمو ند این شد چند تا؟ چهار تاس شهید هاشمو نژاک جابو کارک به
نام کرمو ه از حبر مید الشهدا یاک گرفجیمس ایشان هم اعجراض مو ند بحمد اهلل گوش نمو نندس چه شدا ام ؟ چون
یپ آقایو نماک ا م م مو خواهد قرار بگیرک ه عابد و زاهد و حرف نمو زند فرقو نمو ند امام ح سین بیاید یا شمر بیایدس
این مو شوک نماک ام مس

این طرز تفکر طرفداران مجعدک کارک یکیش کشمنان ام م به شد از این طرز تفکر راضو هسجند چرا؟ چون عم کنیا را
به کم طرف مقابل مپرکاس یپ عدا کومجان جاهل و ناکان ما کاریم ه مو گویند ما چکار به ار این حرف ها کاریم؟ روزا
شپ کار چرا بگیریم؟ حرف نزنیم کینمان مالم تر نمو ماند؟ ما بمانیمس نه آقا معد مو گوید کو چیز تیرا عقل هسجند
فرو ب سجن به وق گفجن و گفجن به وق خامو شوس کر ا م م نه حرف نزکن ارزش ا م نه ما ماندن ارزش ا م نه
حرف زکن ،هیچ دامش ،باید ویدا نیم جا حرف بزنیم و جا ماااا بمانیم؟ اگر کر جایو ه باید حرف بزنو ما اا
بمانو ،امام ماکق م م اهلل و ملواته علو فرموک کر بین بنو امرائیل عابد وجوک کاش کر خانه خوکش کاش عباک مو
رک کید مدا خروال از مر وچه مو آید کارند اذیجش مو نندس کر خانه اش را باز رک کید کو تا نوجوان  52و  50مال
افجاکند به جان یپ خروال کارند ورش را مو شااند به زور کارند مو شااند ور حیوان خونو مو شااوک و کاک مو زند حیوانس
نگاا رک آکم ا م کیگر افجاکا به جان این خروال بچه اند چکار نم؟ برگ ش ظلم به حیوان را کید برگ ش خانه خوکش
گف اهلل ا بر مث به نماز خوکش رمیدس امام ماکق ما فرموک خدا آن ب یو را مر عابد بنو امرائیل آورک ه مر قارون آورک،
قارون چکار رک؟ مااورا مبار ه قصااص ،فخساافنا به و بدارا االرضس خوکش و خانه اش را زمین کهان باز رک و بلعیدس این
عابد زاهد ه رفجه بوک نماز بخواند نه توهین ند یا رفجار خ ف شااارع انجام کهد ،زمین امام مااااکق فرموک این را بلعید،
چرا؟ به چه جرمو؟ به چه گناهو؟ ظلم را کید به جا اینکه اعجراض ند مااکو اخجیار رک هر مااکوتو کر ام ا م ارزش
نیس براکران
قرآن ریم را نگاا نید ،مومااو لیم رمااول ریم ام ا قرآن خیلو مومااو را بزرگ مو کاند گف مااورا مبار ه طه آقا
موماو تو را برا خوکم کرما رکم خیلو آکم بزرگو اما موماو لیم ،و قربناا نجیئا نجوا نان موماو را جلو آورکیم
مومو خیلو بزرگ ام بماندس مورا مبار ه قصص قرآن ریم گف مومو از اخ فرعون آمدا بیرون کو نفر کارند کعوا مو
نند مومو مو گوید بزنند همدیگر را آن چه فراوان ام له ام بگذار بزنند مر هم کیگرس این طور نیس مو مو کید
کو نفر کارند کعوا مو نند ح سا می به خرج کاک وجد فیها رجلین اقجج کو تا کارند کعوا مو نند هذا من شیعجه و هذا من
عدواس آن یکو زور مومو را کیدا بوک کاک زک آقا مومو به کاک ما برال ،مومو هم رف جلو و فجذهوا یپ مش زک الحمدهلل
به کرم وامل شدس مش زکنش را نبین به مپ طرف مقابل رفجنش را ببین ،باز همین قرآن ریم فرموک مومو کارک فرار
ند مو بیند کو تا خانم آنجا
مو ند از ک م فرعونیا فلما توجه ما مدین ،به مم مرزمین مدین ه مو خواهد حر
ه سجند یپ عدا چووان هم این طرف ه سجند ما با شیم یپ محنه عاک ا م کیگر مو مو لیم ماند چرا؟ نگاا رک این
خانم ها مراقبند ه گوماافند هایش اان با گوماافندان آنها قاطو نشااوک خیلو مخجصاار و مفید از این خانم ها مااوال رک ،ما
خطبکما ،چرا کور ماندید؟ گف جلو نمو آییم با مرکها قاطو نمو شویم تا اینکه اینها بروند بعد نوب ما بشوک اینها بروند بعد
ما بیاییم ،و ابونا شیع بیر ،گف بابایمان یپ ویر مرک ا م چون مرک کر خانه نداریم خانم ها باید بیایند و مط جامعه ار
نندس مومو چکار رک؟ گف انشاء اهلل برایجان کعا میکنم خدا بابایجان را شفا کهد انشاء اهللس بابا اینجا جا کعا رکن نیس
جا آمجین باال زکن ام مومو کر همین مورا مبار ه قصص  0و  5ابر وو کر وو کعا مو ند رب انو لما انز الو من
خیر قلیل و رب ف ن و رب ف ن ،به اینجا ه رمید کیگر رب ندارک ،اینجا باید چکار رک؟ باید آمجین باال زکس شما یپ فقیر
را مر وچه ببینید نان گرم هم ک مججان با شد آن هم از گ شنگو کارک غش مو ندس شما بگویید خدا ان شاء اهلل غنو قرارتان

کهد خدا ان شاء اهلل ن سلجان را ور بر

ند؟ بابا نان بهش بدا بخورک کارک مو میرکس آن جا ه باید به کاک بر مو ،خدا رحم

ند خانم وروین را ،گف به هنگام کرو گاو گرو چو باز آورکیش وق کرو ،فیلم مخجار را کید مخجار هیچ وق مااار
جا خوکش نی س آنجا باید بیاید بیرون کر زندان ا م آنجا ه باید کر زندان با شد بیرون ا م تا آخر مخجار ه مخجار از
زندان کر مو آیدس
خیلو عبار آورکا بوکم براتیان بخوانم ،امام کر ومااای نامه بند ب همان اوایل ومااای نامه اش ،امام مو گوید یپ ار
خطرنا و را کشمن موز انجام مو کهد یپ کفعه کشمن مو آید این طور مو گوید ه کین  5099مال قبل االن به کرک
نمو خورک باید بروک نارس این حربه کر کین مساالمان ها جا نمو افجد امام بحث علمو مو ند ه الزم باشااد هفجه بعد مو
گویمس گاهو هم این طور مو گویند ه کین خیلو مقدال ا م کر عر مه میا م و اججماع نیاورکیش کین را ثیف و
آلوکا مو نو ،من به این کو گوش خوکم شااانیدم ه خیلو از مجدینین ما مو گفجند انق ب نمو رکیم مرکم مسااالمان تر
نمو ماندند؟ به گوش خوکم شاانیدم ه کارم عرض مو نم انگار انق ب انجام کاکن مجلس عقد اماا ه کلمان بخواهد
نندس امروز حفظ انق ب وظیفه مام کل بخواا
برویم بیاییمس انق ب وظیفه امام بوک انجام کهد وظیفه شهدا بوک ه حر
ما نی س امام فرموکند حفظ نظام از اوجب واجبا ا م حفظ نظام ا م مو از اوجب واجبا ا م یعنو واجب ترین واجب
امروز ام س امام توضیح مو کهد مو گوید برا اینطور از اشخاب اینطور بگو ه خدا کر قرآن گف ویغمبر الگوم مورا
مبار ه احزاب مورا  22قرآن ریم آیه  25به ما اینطور یاک کاک ،لقد ان لکم فو رمول اهلل اموا حسنه لمن ان یرجو اهلل
یوم اآلخر و مدق اهلل ثیراس اگر الگو شما ویغمبر ام ویغمبر فقط کر مسجد نمو رف ویغمبر آمد لشکر شو رک جند
رک چکار رک یپ مساجد را هم ویغمبر کماجور کاک آتش بزنند زباله کانو کرما نند قرآن ریم ماورا مبار ه توبه بحث
م سجد ضرار ،ویغمبر فقط م سجد کر م نکرک گاهو هم م سجد را به امر الهو آتش زک م سجد ه منافقین کر م رکا
بوکند ویغمبر ک مجور کاک بعد از آتش زکن آنجا را زباله کانو کر م نند قرآن ریم هم گف یا ر مول اهلل هرگز وای را کر
آن مسااجد نگذاریدس ال تقل فیه ابداس امام فرموک ویامبر آمد ومااط حکوم تشااکیل کاک حباار یومااف آمد ومااط حکوم
تشکیل کاک مومو لیم فرعون را زمین زک حکوم تشکیل کاک ملیمان ابن کاووک حکوم تشکیل کاک ،قرآن ریم مو گوید
ذو القرنین چه کا شجه ا م ؟ حکوم ت شکیل کاکا ،ملیمان حکوم ت شکیل کاکا ،کاووک حکوم ت شکیل کاکا ،چرا اینها را
نمو بینید؟ امام فرموک عدا ا وقجو وارک مو شوند مو گویند کین با محنه اججماع ار نباید کاشجه باشد این جمله را بگویم
چون فرموکند وق تمام ام بقیه حرف ها را جلسه بعد عرض مو نمس
براکران امیر المومنین نماز مبح مو خواند کر قنو فکر مو نو چه مو خواند؟ و مط جند مفینس آن طرفش هم موال
نم ضرر ندارک معاویه هم نماز مبح به جماع مو خواند آن هم قنوتش را بدانید خیلو چیز شیرینو ام س ابن حدید شارع
معجزلو نهج الب غه از براکران اهل من ولو خیلو خیلو با مواک ام او مو گوید حبر امیر نماز مبح مو خواند کا نفر
را و مط نماز کر قنو به نام لعن مو رکس شما اینطور نماز فکر نکنم به عمرتان خوندا با شید ،و مط نماز ح بر امیر مو
گف خدایا معاویه را لعن ن ابو مومااو اشااعر را لعن ن ،نفرین مو رک مو گف خدایا عمرو عاب را لعن ن کا
نفر ،جالب این ام ا ابن ابو الحدید مو گوید آنها هم کر نماز ماابحشااان مو گفجند خدایا علو را لعن  ،و هم یلعنواس یعنو
آنها هم ح بر امیر را لعن مو رکندس حاال اگر ما کر نماز به این آقا بگوییم و مط نماز بگو خدایا ا مرائیل را مرگ بدا آن

یپ مو گوید حجما نماز باطل شاادا اماا ولش ن ،بعد نماز مو گویو مرگ بر آمریکا ،مو گوید بگذار اول ماابحان اهلل
بگویمس این اگر زمان امیر المومنین بوک مرگ بر معاویه مو گف یا نمو گف ؟ به گمان من به جان علو مرتباااو بعید مو
کانم مرگ بر معاویه مو گف س آمریکا زمان حبار امیر یسا ؟ این بباید بجوانو ویدا نو کیگر ،خدا شااهید مطهر را
رحم ند مو فرماید شمر زمان خوک را بشناال و بعد نام مو برک مو گف موشه کایان آکمو بوک چشمش این طور بوک
رژیم مااهیونیسااجو ،گف شاامر زمان خوک را بشااناالس براکران کین نخوکچو شاامش نیس ا ه ما کمااجچین بگوییم
نخوکهایش را مو خوریم شااامش هایش برا کیگر بماندس حق این ار را نداریمس قرآن ریم فرموک خدا این جاب را
فرمااجاکا مجموع این جاب را از شااما مو خواهدس اتومنون ببعض الکجاب و تکفرون ببعض ،نومن ببعض نکفر ببعض نداریمس
خوب کو جاب آورکا بوکم مو خوا مجم نکاتو را عرض نم ه مو ماند برا جل سه بعد ه آیا ما کینمان فقط به آخر ار
کارک یپ قنو با هم بخوانیم و تمامس بسم اهلل الرحمن الرحیم ربنا آتنا فو الدنیا حسنه ،ناق خیال مو ند فقط ماشین بنز از
خدا مو خواهد نه آقا ،تکالیف را خوب کر کنیا انجام کهو فو الدنیا ح سنه ا م و فو اآلخرا ح سنه ،کین ما مو گوید از ما
نیسا سااو ه کنیا را ول ند بگوید من به آخر چساابیدمس چنان چه کین ما مو گوید از ما نیسا سااو ه به آخر
بچ سبد با کنیا ار ندا شجه با شدس تا اینجا وا ضح شد؟ ما آن سانو را ه کین را ک مجچین مو نند مو گویند ما حرف ها
آخرتش را مو خواهیم و حرف ها کنیاییش را نمو خواهیم حق این ار را نداریمس ملوا مرحم بفرماییدس

