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هیئت رایه الشهداء

عرض ما این شد که دینی که خدای سبحان برای هدایت بشر فرستاد در دست بشر که رسید بشر غالبا در آن تصرف کرد و
به همین جهت است که خدای قادر متعال هی پیغمبر جدید و هی پیغمبر جدید هی کتاب جدید فرستاد .دور به دور سید انبیا
که رسیید فرمدد من قرآن را بگدنه ای قرار می دهم که غیر قابل تصیرف باشید امشیر برادر ب ر دارمان تالوت فرمددند انا
ن لنا الذکر و انا له لحافظدن .این دیگر بحث های طدالنی دیگری الزم دارد که چرا کتاب های قبلی این طدری نشیید و چرا
قرآن این طدری است .این یک یعنی متن دینی در اختیار متدینان قرار رفت .می ماند آن کسی که باید مستحفظ و مراقر
دین باشیید .این را در دعای ندبه خداندید اولیای خدا را که نام می برد می دید ،مسییتحفظا بعد مس یتحفظ من مده الی مده،
خدای سبحان برای این دین مراقبانی قرار داد ،خدد پیامبر و امیر المدمنین و امام مجتبی دانه دانه تا نبدت به شا ردان ائمه
هداه و ال سالم می ر سند که نقش دائمی مراقبت از دین خدا را دارند .معنای این حرف یعنی اینکه دین خدا دائما در معرض
خطر ا ست .نه تنها فقط از ناحیه د شمنان این دین ،نه ،اهی دو ستان این دین هم رفتارهایی می کنند کم و زیادهایی می
کنند که عمال نباید این کار را انجام دهند .شما مالحظه فرمددید کسی به محضر امام معصدم رسید یک دعایی را خداست از
امام یاد بگیرد امام در ضییمن آن دعا بهش اینطدر یاد دادند که یا مقلر القلدب ،آن شیی د در مقام جداب دادن به امام که
دعا را یاد رفتند فت یا مقلر القلدب و االب صار ،امام فرمدد بله خدا مقلر القلدب و االب صار ا ست ولی اینطدر که من یادت
دادم بگد .اینجا باید چه بگدیی؟ یا مقلر القلدب ،اینجا حق نداری بگدیی یا مقلر القلدب و االبصییار ،بله خدا مقلر القلدب و
االب صار هم ه ست ولی حق کم و زیاد کردن را نداری .برادران متا سفانه د ست بردن های این چنین کم و زیاد کردن های
این چنینی هم در اج ای دین زیاد اتفاق افتاده و می افتد هم در کلیت دین .در اج ای دین یعنی مثال یک د شه ای از دین
را ک سی کم و زیاد کند .من سراغ دارم در تاریخ این ک شدر یک دوره ای بحث های رو شنفکری باال رفته بدد ک سانی می
آمدند می فتند ما فار سی زبانیم چرا باید عربی نماز ب دانیم؟ لذا می خدا ستند فار سی نماز ب دانند .این کلیت دین را خراب
نکرده اصل نماز را هم م دوش نکرده ولی می دید چدن من فارسی زبان هستم می خداهم نماز را به زبان فارسی ب دانم.
قسمتی از دین را م دوش کرده و اهی کلیت دین م دوش می شدد نه فقط پاره ای از دین .عرض کردیم انداع دین داری
وجدد دارد انداع تلقی از دین وجدد دارد برای دوسییتانی که تشییری نداشییتند فقط یادآوری عرض کنم یک جدر دین داری
فتیم دین را یک امر کامال ش صی و دلیل ناپذیر مطرح می کند .فرض کنید می خداهند در خانه شما غذا درست کنند شما
می دید فالن مدل من خدرشت دوست دارم نهار ب درم این عیر ندارد منتهی یک امر کامال ش صی است یعنی برهان و
دلیل هم نمی تدانید اقامه کنید که برای همه باید ماهی ب درند امروز ظهر یا همه باید کباب ب درند نه ،کامال امر شیی د
است دلیل بردار هم نیست لذا تدصیه پذیر هم نیست .عده ای دینشان این طدری است یک امر کامال ش صی که در جیر
جلیقه خدد شان قرار می یرد می تدانند کنارش بگذارند یا برش دارند .این یک جدر دین داری ا ست .یک جدری دین داری

دیگری فتیم که متاسفانه این هم شایع است دین داری مدسمی است یعنی در یک زمان خاصی دین دار می شدد مثال در
ماه مبارک رم ضان یا ماه محرم یا شر جمعه یا روز جمعه یا  82صفر دین دار می شدد وقت های خا صی دین داریش ل
می کند دین برای اینطدر ا ش اص هم نیامده ا ست دین یک ب سته من سجم ا ست ما حق کم و زیاد کردنش را نداریم ببینید
قرآن کریم این طدری می د ید که افتدمندن ببعض الکتاب و تکفرون ببعض ،دین را دسیییت ین می کنی یک قسیییمتی را
برمی داری یک قسمتی را می ذاری ،این هم یک جدر دین داری است .یک جدر دین داری هم هست که دین داری برای
کسییانی اسییت که در امر نهنی کار می کنند دین با این عظمت را فقط در پژوهش می خداهند دنبالش بگردند در تحقیقات
دنبالش می ردند نمی خداهند دین را عینیت و تحقق بب شییند .در این تعبیر از دین داری می شییدد انسییان سییالیان س یال
پیرامدن یک مدضیییدع تحقیق کند اما اینکه این دین آیا آمده بدد فقط در نهن ما بماند یا نه آمده بدد در متن زند ی بشیییر
جاری شیییدد؟ ما اینطدر دین داری را قبدل داریم .دین داری که رنگ عینیت و عینی پیدا کند نه فقط یک امر نهنی .فتیم
یک جدر دین داری هم ا ست که به عندان یک پناهگاه ا ست در مداقع س تی ان سان ها آنجا به یاد دین می افتند .فتیم
اینها معمدال در بیمارس یتان ها به یاد خدا هسییتند بجای اینکه در ردشییگاه ها و تفریه اه ها یاد خدا باشییند در وقت های
ناراحتی خدایی پیغمبری امامی وجدد دارد .اخیرا جدانی به ما مراجعه کرد فت آقا روزی نیسییت اال اینکه بابای ما به چی ی
به یکی از ارکان باید فحش دهد فتم نترس یک خرده پیر می شدد بیماری می آید یا اهلل او هم می آید در مسجد می دید
خدایا همه مریض ها را شییفا مرحمت بفرما .آن هم به تدر همدیگر خداهیم خدرد فت ذر پدسییت به دباغی می افتد .قرآن
هم همین را ن شان می دهد می دید إِنَّ االِن سَان لیطْغی أن رَآهُ ا سْتغْنی .ان سان لحظه ای که اح ساس بی نیازی می کند
طغیانش ل می کند این هم یک جدر دین داری بدد که آیات متعددی را ازش خداندیم .یک مدل دیگر هم دین داری داریم
که جلسییه قبل مقداری ازش حرف زدیم .اینها چه می دیند؟ خداهش می کنم خیلی دقت کنید ،در دین داری قسییم پنجم
می دیند دین خدب است ،دو ،دین آمده می خداهد چه را درست کند؟ آیا دین با دنیای ما کار دارد یا ندارد؟ دین داری مدل
پنجم این طدری می د د که دین به قدری ع ی است به قدری دهر شفاف و نایابی است که ا ر به دنیا ن دیک بشدد دنیا
را نمی تداند در ست کند آخرت هم به هم می زند .اینها قائل به دین آخرتی ه ستند .چه می دیند؟ می دیند ا ر هم دینی
باید با شد آمده با شد کار دا شته با شد چدن دین ع ی ا ست نباید سر کدچه بازار بیاورید .دین مقدس ا ست دنیا غیر مقدس،
دین آمده ما را از دنیا متنفر کند بعد به امدری تمسیییک می جدیند .مثال این طدری می دیند که ببینید پیامبر فرمدد حر
الدنیا رأس کل خطیئه .ا صال دنیا را دو ست دا شته با شی اول همه بدب تی هایت ا ست .بعد اینها این طدری می دیند که
دین اساسا با دنیا کار ندارد دنیا را عقال اداره می کنند راست می دیند مال خددشان و بد می دیند مال خددشان ،بعضی ها
هم به این اعتبار این طدری شی ینیده شیییده می دیند که ا ر ما انقالب نمی کردیم بهتر نبدد؟ مردم دین دار تر باقی نمی
ماندند؟ به قالر عالقمندی و دلسدزی به دین .این آن خطر فدق العاده جدی است که دشمنان دین به شدت روی این ماندر
می کنند .خیلی دقت کنید ،د شمنان دین به شکل های م تل اینجا ماندر می دهند اهی این طدری می دیند که ا صال
دین هم آمد چی بدی هم نبدد ولی هر چی ی تاریخ مصیرفی دارد دیگر ،دسییتمال کاغذی تاریخ مصییرف دارد ماسییت تاریخ
م صرف دارد د شت تاریخ م صرف دارد شیر و لبنیات تاریخ م صرف و دین هم تاریخ م صرف دارد .یک دوره ای این طدری
می فت ند که دین آ مده بدد ولی مال  51قرن ق بل بدد آخر .یک چی ی که برای  51قرن ق بل بدده زمان و تاریخ برش

ذشیییته این امری که برای  51قرن قبل بدد به درد امروز دیگر نمی خدرد امر خدبی هم بدده ولی برای یک دوره خاص به
درد نمی خدرد یکی یکی را می ک شت می فت دیه بگیرید ،امروز باالخره می روی و در کافی نتی جایی می نشینیم چی ی
می خدانیم نص ی لی و نص ی لکم و هد خیر الرازقین .دیگر حد زدن و شییالق زدن به درد امروز نمی خدرد حتی ا ر خاطر
مبارکتان با شد الیحه ق صاص وقتی برای مجلس رفته بدد جبهه ملی آن زمان یک بیانیه صادر کرد به عندان اینکه الیحه
قصاص انسانی نیست الیحه غیر انسانی قصاص که امام حکم صادر کرد فرمدد جبهه ملی با صدور این اعالمیه مرتد شده
است و غیر قاندنی است .یک دوره ای که جرات کردند به همین صراحت فتند اصال انسانی نیست.
امام در و صیت نامه اش همان اوایل ،االن عبارت را با هم خداهیم خداند ،تدطئه خیلی ح ساب شده ای بدد ،ا شکال چه بدد؟
می فتند دین تاریخ مند است مال  51قرن قبل است دیگر 5281 ،مثال بدده باشد .چی ی که مال  51قرن قبل است برای
جامعه بدوی بیابانی روسیییتایی مردم زند ی می کردند امروز مردم متدین شیییدند مردم متمدن را می خداهید با احکام مردم
بیابانی اداره کنید؟ از بیرون می دیم بعد عبارت ح ضرت امام را می خدانم .امدر دو د سته ه ستند بع ضی از امدر زمانبر ا ست
تاریخ دارد .همه شما خدای نکرده مریض شدید یا دیدی کسانی مریض شدند .در یک دوره ای قرصی را پ شک می ندشت
نکر می کدر این را ب در حالت خدب می شدد بعد از مثال  51و  81و  01سال بیشتر یا کمتر دیگر آن قرص از چرخه دارویی
حذف شده ،چرا حذف شده است؟ چدن دانش بشر پیشرفت کرده آن چی ی که  11سال قبل فکر می کردند داروی این درد
اسییت امروز دیگر فکر می کنند آن داروی این درد نیسییت داروی بهتر از آن ابداع و اکتشییاف و اختراع شییده اسییت ،داروی
جدیدی آمده است .پس بعضی از امدر زمانبر هستند سیالند می تدانند تغییر پیدا کنند اما آیا همه دانسته های بشر این طدری
ا ست؟ نمدنه عرض می کنیم .به من بگدیید چند ه ار سال ا ست در دانش ریا ضی می دیند  8به ا ضافه  8می شدد  2تا؟
چند ه ار سال است؟ اقال از اقلیدوس و قبل از آن کتاب از ریاضیات داریم دیگر ،ه اران سال قبل از اسالم ریاضی از دانش
های بسیار اقدم است .به من بفرمایید چند ه ار سال بگذرد که دو به اضافه دو بشدد  1یا  6یا  0یا  5و نیم؟ چند سال زمان
بگذرد؟ دانش ریاضی چند سال زمان بگذرد که جدول ضرب را عدض خداهد کرد؟  7در  2تا  16تا ن داهد شد یا  9در  9تا
 25تا ن داهد شد .بگدییم ب شر دیگر پی شرفت کرده االن ما شاء اهلل ساختمان در ست می کند  11طبقه باال و  81طبقه زیر
زمین ،یک زمانی که این طدری نبددند .راست می دیید بشر پیشرفت کرده اما سدال این است که آیا پیشرفت بشر دانش
ریاضی را م دوش اعالم کرده یا نکرده است؟ امدری که با حداس درک می شدد آیا دانش بشر می دید حس از کار افتاده
است؟ سدال ،دین ج کدام یک از این حرف ها هست؟
ما می دییم دین دو جدر حرف دارد یک حرف هایی داد ثابت و یک حرف هایی دارد متغیر .ببینید اصییل نماز در اسییالم
واجر است ولی شکل نماز خداندن متغیر است .خدای ناکرده کسی پیش از ظهر در دریا بدده تا انان ظهر هم رفته در آب و
یک دفعه مر ش دارد فرا می ر سد یادش آمد که وای من نماز ظهر ن داندم ،نماز از ردنش ساقط ا ست یا نی ست؟ چکار
کنیم دیگر دارد غرق می شییدد نمی تداند با پای خددش روی آب بیاید که .در اسییالم نمازی داریم بهش می دیند صییاله
غرقاه ،نماز کسییی که دارد غرق می شییدد .خدب بسییم اهلل الرحمن الرحیم ،اخیرا یکی از ن دیکان من می فت حاال این که
دارد غرق می شییدد ا ر یادش بیفتد که غسییل هم نکرده باشیید ،چکار کند؟ بعد خددش این طدری می فت که یک تکان
بدهد خدش را در آب ،کافی ا ست .نه آقا این طدری نی ست ا سالم ع ی طبق هر چی ی احکامی صادر کرده و به قدری هم

ظرافت و لطافت به خرج داده ،می دانید اسیییالم ع ی حاال صیییالتش را االن برمی ردم ،همین دین در  51قرن قبل یک
قاندن را تایید کرد اصالح کرد اصرار داشت به نام ازدواج ،در انجیل مدجدد که مالحظه می کنید تدده مردم حق ازدواج دارند
اما آبای روحانی پدران روحانی حق ازدواج نداشته و ندارند .رسدایی ها که اهی تلدی یدن اعالم می کند و صدها برابر بیشتر
از آن هست و رویش پدشش می ذارند آنها بماند .ولی ازدواج را به رسمیت نمی شناختند .برای آبای روحانی ولی تدده مردم
کلیسا ازدواج را به رسمیت می شناخت ولی طالق را به رسمیت نمی شناخت .اسالم روز اول که آمد اصرار کرد این بال سر
همه تان آمده است ،النکاح سنتی و من رغر عن سنتی فلیس منی .اسالم از اول فرمدد نکاح سنت پیامبر است هیچ عیبی
هم ندارد نه برای پدران روحانی شما نه برای پدران غیر روحانی شما ،هیچ عیبی ندارد نکاح هیچ عیبی ندارد مرقدم فیه هم
هسییت خدای سییبحان و پیغمبرش تاکید هم بهش کردند .اما از آن طرف همین دین که آمد فت ازدواج داریم همین دین
هم این نکته را نکر کرد در کنار ازدواج فت دو تا انسان اهی ت صمیم می یرند با هم زند ی کنند ،نمی دانم می شناسید
یا نه ،نی ه یک فیلسدف آلمانی بدده بعدا اواخر عمرش بد زند ی کرد ولی حرف هایش حرف های خدشگلی است .یکی به
نی ه مراجعه کرد فت من می خداهم ازدواج کنم نی ه فت تد نمی تدانی ازدواج کنی فت چرا نمی شیییدد؟ فت ازدواج
یعنی دو نفر ت صمیم می یرند یکی شدند تد از بس عا شق خددت ه ستی هر از خددت عبدر نمی کنی لذا تد ا صال نمی
تدانی ازدواج کنی .اسالم آمده وسط می دید دو انسان اهی تصمیم می یرند زند ی مشترکی داشته باشند ،اول ماشاء اهلل
عکس قلر را می ک شد تیر و کمانی هم ازش عبدر می کند به خانه هم سایه هم ن دیک ا ست بر سد ولی همین هایی که
نامه های فدایت شدم برای هم می ندشتند من سراغ دارم دوست ب ر داری دا شتیم در همین شهر مشهد خددش تح صیل
کرده همسییرش تحصیییل کرده و خانداده هر دو طرف خانداده تحصیییل کرده متدین ،اما تعبیر ایشییان این بدد که می فت
وقتی رفتیم زیر یک سییق زند ی کنیم در یک شییر فقط  2تا نامه برای هم رد و بدل کردیم دیگر نمی تدانسییتیم با هم
حرف ب نیم 2 .تا نامه برای هم رد و بدل کردیم دیدیم نمی تدانیم با هم زند ی کنیم صبه هر کدام ساکمان را بستیم رفتیم
خانه بابای خددمان ،یا اهلل انا هلل و انا الیه راجعدن .پس می شدد آدمی در یک زمانی چنان عا شق شدد فت :هر کس که تد
شر تر کند و سحر بمیرد ،نفرین می کند طرف مقابل اما همین آدم اهی کار به جایی می ر سد نمی
را زمن بگیرد
شدد اینها را خیلی نام برد اخیرا یکی از م سئدالن سابق مملکتی با چهار تا تیر زد دخل طرف مقابل را در آورد فت خدا را
شکر این م سلسل نداشت واال مان می کنم طرف مقابل را آبکش می کرد .می شدد محکدم هم نمی کنیم نمی دانیم چه
خبر بدده قا ضی و داد اه باید حکم صادر کند که ق صه چه بدده ،ما این صحنه را دیدیم نمی خداهیم بگدییم در ست یا غلط
ا ست .ا سالم آمده و سط همین دین که فت ازدواج دارد همین دین فت اهی آدم ها نمی تدانند با هم ب سازند .ا ر شما
ا صرار کنی ریش سفیدی کنی بیایی و سط ا صرار بی مدرد کنی اینها را به هم دیگر نگه داری در یک خانه ای ب سا به قتل
منجر شدد .اسالم آمده طالق را به عندان رفع یک معضل مطرح کرده ولد بعضی ها چنان از طالق تر سیدند که خدد طالق
را یک مع ضل می دانند .بله طالق همینطدری هم یک مع ضل ا ست اما طالق در ا سالم یک مع ضل نی ست راه حل یک
معضل است .متدین ها می دانید این قرآن کریم به ما می دید مردان با ایمان ا ر می خداهند از همسرشان جدا شدند اوال
جدا ن شدند و ثانیا ا ر مجبدرند جدا شدند ا سالم ن س ه اش این ا ست که عا شروهن بالمعروف یعنی خدب زند ی کنید او
سرحدهن باحسان ،ا ر خدب نمی تدانید زند ی کنید خدب جدا شدید .الزم نیست لحظه ای که نتدانستید با هم دیگر زند ی

کنید آن بگدید پدر تد بگدید پدر ب رگ تد بگدید مادر تد بگدید مادر ب رگ تد بگدید همسیییایه تد بگدید همسیییایه تد ،الزم
نیسییت این طدری با هم دیگر زند ی کنیم .می تدانیم انسییانی زند ی کنیم و می تدانیم الهی از هم جدا شییدیم .جالر این
است که قرآن کریم می دید ا ر مردان با ایمان از همسرشان می خداهند جدا شدند غیبت جای است تهمت و اهانت جای
است؟ می دید نه ش صیت هم را خراب نکنید ،به هر دلیلی الزم است ،اخیرا در م سجد بددم یک آقایی آمد فت همسرم
برایم پاپدش دوخته ،یکی از دو ستان متدین ما ،من حکم داد اه را هم دیدم ،فت هم سرم برایم پاپدش دوخته که ثابت کند
این آقا جندن ادواری دارد .تا بتداند ب ه ها را از آقا بگیرد و حضیییانت ب ه ها را به ردن بگیرد .چه نیازی اسیییت اینطدر
رفتارهای ز شت ن سبت به همدیگر ا ش اص دا شته با شند ،پرونده در ست کنند که این دیدانه ا ست و فالن ،نه آقا این هم
عاقل آن هم عاقل اسییت ولی نمی تدانند با هم بسییازند .ا ر دو نفر نتدانند با هم بسییازند ل وما یعنی یک کدامشییان یا هر
دویشان دیدانه است؟ نه آقا اسالم این نس ه را ندارد.
اسالم می آید وسط می دید ا ر نتدانستند با هم بسازند هیچ عیبی ندارد آسمان به زمین نمی آید احکامی را نکر می کند
می آید وسییط می دید حاال نتدانسییتید با هم زند ی کنید مدتی باالخره با هم بددید آقای متدین برای شییما فرض اسییت
تکلی ا ست که برای هم سرت یک هدیه ای به نام هدیه طالق تهیه کنی ،حقا علی المتقین ،هدیه ای در ا سالم داریم به
عندان هدیه ،نه مشییت و لگد و داد و بی داد ،این دین آمده فته به هر جهت نتدانسییتند با هم بسییازند ،خداهش می کنم
انعطاف دین را ببینید می دید نتدانسییت به هر جهت بسییازد خدب بعد می آید وسییط نکر می کند می دید حاال طالقش
دادی ولی اجازه بده این خانم در خانه می تداند بماند بیرونش نکن از خانه ،چدن آدمی زاد است باالخره به همدیگر نیاز دارند
همین آقا در خانه کافی ا ست خاطره ای یادش بیاید یک پارکی رفته بددیم کالغی مثال از آن باال روی کت شلدار خد شگل
ما عنایتی کرد ،خاطره یادش آمد خنده اش رفت آن خانم هم یادش آ مد او هم خنده اش رفت ،حاال این جا دنبال عاقد
بگردیم یا نگردیم؟ عاقد الزم داریم؟ اسییالم می دید عاقد نمی خداهیم همیشییه عاقد نمی خداهیم ،البته بی نظم و ترتیر
هم نی ست ،همی شه عاقد الزم نی ست اینها لب ند زدند رجدع کنند شاهد هم الزم ندارد رجدع کنند .همین دین می آید می
دید حاال رجدع اما ح ساب کتاب دا شته با شد .م سیحیت تا یک دوره ا صال طالق را به ر سمیت نمی شناخت ،خدب چکار
کنیم با کارد یا شم شیر اینها را از هم جدا کنیم؟ چکار کنیم یکی را بک شیم .بعد از مدتی کلی ساها مجبدر شدند کلی سا را به
رسمیت بشناسند نه برای آبای روحانی ،چدن آبای روحانی که ازدواج را هم به رسمیت نمی شناختند .اسالم ع ی آمد وسط
می دید برادران یک جاهایی است من قاندن وضع می کنم یک جایی هم هست این از استثنائات است.
دینی با این دقت می آید و سط می دید ا ر چنین م شکلی پیش آمد چنین رفتار کنید این دین را به یک چدب ب نید بگدیید
دیگر تاریخ م صرفش ذ شت شما یک جایی ا سالم را د ست بگذارید که ببینم تاریخ م صرفش ذ شته یا نگذ شته ا ست؟
دشمنان این طدری می فتند که دین  5211و  5111سال قبل به درد امروز نمی خدرد .این دین نیامد برای ه ار سال قبل
نیامد برای امسال و نیامد برای ه ار سال بعد ،این دین آمد برای اینکه انسان را اداره کند انسان هم  5211قبل وجدد داشت
هم امروز و هم ه اران سال بعد وجدد دارد .لذا حضرت امام در تحریر این بحث را مطرح می کند که ا ر یک روزی پای آدم
ها به کره ماه رسید ،کدام سمتی نماز ب دانند؟ صاله غرقاه را داشتم می فتم که بحثش ناقد ماند اسالم فرمدد یادش آمد
در آب که نماز ن دانده به اشاره نماز ب داند هر چقدر که می تداند اشاره کند هر چقدر که وقت دارد .یک دینی با این ظرافت

با این متانت با این دقت ،در ست به همین جهت ا ست که به من و شما می دیند ا ر از یک آقایی تقلید می کردی خیلی
آدم مسلط و ماهری هم بدد ولی از دنیا رفت ،امروز باید به چه کسی مراجعه کنی؟ کسی که کارشناس زنده دین است .چدن
شما زنده دین خدا هم زنده ا ست ا ر مراجعه می کردی سابقا به مرحدم دکتر شیخ که از دنیا رفت ب ه شما می تداند به
بیماری دیگری مبتال شدد پ شک جدید وجدد دارد تع صر بیجا ن شان نده نگد همان دکتر شیخ در ست می فت هرچه که
فته است ،نه ،بد علی مرد ب ر ی بدد دتنبرگ آلمانی وقتی دستگاه چاپ را اختراع کرد اولین کتابی که بعد از کتاب مقدس
چاپ کردند قاندن مرحدم بد علی اسییت این از افت ارات ماسییت هیچ عیبی هم ندارد .سییدال ،چدن اولین کتاب چاپی عالم
قاندن مرحدم بد علی ا ست الی االبد هر چه مرحدم بد علی می دید در ست ا ست؟ این طدری نی ست .خدد مرحدم بد علی
انسان با انصافی است بسیاری از سداالت را ازش می پرسند می دید من جداب بلد نیستم ،شا ردش ،بهمنیار کتابی رساله
ای دارد به نام رسیییاله الحدود ،نکاتی را از مرحدم می پرسییید می دید این را تعری کن حدود فقهی نه ،حد منطقی یعنی
تعری علمی اشیا ،این را تعری کن .مرحدم بد علی انقدر آدم متداضعی است همان اولش می ندیسد ما همه چی را تعریفش
را بلد نیستیم اینها هم که شما نکر می کنید من تصدرم این طدری ا ست دیگری بیاید اصالحش کند .اسالم این طدری می
دید شما کار شناس زنده الزم دارید که ا ر یک جایی یر کردی مشکلی پیش آمد او فدرا به دادت برسد .پس این نکته که
دشمن اصرار دارد بگدید این دین تاریخ مصرفش ذشت دینده این س ن دین خدا را نمی شناسد .این یک طرف.
اما از طرف دوسییتان چه می دیند؟ دوسییتان این طدری می دیند به مان من اینها از دشییمنان بدتر رفتار می کنند می
دیند چدن دین مقدس است ا ر دین وارد دنیا شدد خراب می شدد .برادران شما را به خدا نگاه کنید ا ر پ شکی اشتباه کند،
شده در تاریخ پ شک ،پ شکی ا شتباه کند؟ من می شنا سم می دیند ک سی بدده پ شکی بدده وقتی قبر ستان می خدا ست
فاتحه ب داند این طدری می خداند ب سم اهلل الرحمن الرحیم و الحمدهلل ،صدرتش را می پد شاند بهش فتند چرا صدرتت را
می پد شانی؟ فت صدی ندد این هایی که اینجا آمدند من اینجا فرستادم شان .راه دور هم پدر مرحدم بنده 25 ،سال بی شتر
عمر نکرد  58سال آقای دکتر داروی عد ضی بهش داد .سیندزیت دا شت داروی آ سم بهش دادند  58سال بدب ت بردندش
شییهر دیگری فتند دیگر دیر شییده دیر آمدی ،فت آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا .این غیر از لط هایی اسییت که
بع ضی از پ شکان به عندان یاد ار انجام می دهند اهی تیغ جراحی در شکم می ماند اهی قی ی می ماند اهی ن دیک
د شی همراه در شکم بماند ،تا دلتان ب داهد وجدد دارد .مدردی را سراغ دا شتم اول لطیفه اش را بگدیم .دو ست ب ر دار
سپاهی داریم که زنده است از ب ه های جنگ است خیلی ب ر دار است کمی هم تپل مپل است قدش هم کدتاه است خیلی
خدش آب و رنگ هم ه ست چ شمانش هم آبی ا ست خیلی خد شگل ،فت یک عمل جراحی دا شتم که آنجا می خدا ستند
ببرند جراحی کنند فت باید ری شمان را می ترا شیدند یک آدم تپل مپلی که ری شش هم بترا شند چ شمانش هم آبی با شد و
دستمالش هم به سرش ببندند معلدم است ،فت بیهدشی زده بددند آن آقای دکتر می خداست ب ر داری کند که حداس ما
پرت شدد می خداست صحبت کند از من سدال کرد خداهر حالتان چطدر است؟ فت من یک لب ندی زدم فتم من واال تا
یک ساعت پیش برادر بددم از وقتی من را اینجا آوردند خداهر شدم .حاال اینها مشکلش واقعا برطرف است .من به صدرت
عینی افرادی را می شنا سم که رفتند دندان پ شکی دندانش را بک شد دندان سالم را ک شید و دندان نا سالم در دهانش یر
کرد .به طدر واقعی در همین شهر ،جای دیگر بماند .باز در این شهر نه شهر دیگری می شناختم که رفته بددند فکش را جدا

کنند فک آن بیمار در رفته با م شت جابجا کردند .حاال سدال ا ر یک پ شکی این کار را بکند این به دانش پ شکی سرایت
می کند یا به ا شتباه پ شک؟ کدامش ا ست؟ برادران ما که انقالب الحمدهلل به د ست امام تحقق پیدا کرد و االن دور و بر
انقالب داریم حرکت می کنیم هیچ کداممان ادعا نداریم که ما عین دین ه ستیم .کار انجام می دهیم فت هرچه ه ست از
قامت نا ساز بی اندام ما ست ور نه ت شری تد بر باالی کس کدتاه نی ست .این را باید به همدیگر یاد دهیم .ما خطا کردیم
ربطی به دین خدا ندارد .ما بلد نبددیم البته در خطا کردن هم دو نکته وجدد دارد اهی یکی عمدا می خداهد خطا کند قتل
عمد هم بهش می دیند یک دفعه نمی خداهد عمدا خطا کند قرآن کریم ببینید چه می دید ،آقا یک کسیی می خداهد کار
خدب کند ولی یک دشه کارش خراب می شدد می دید و ما علی المحسنین من سبیل ،ا ر کسی فرض کنید ماشین شما
یر کرده بدد می خداست هل دهد ماشاء اهلل زورش زیاد بدد از هل داد ماشین شما به ماشین دیگری خدرد ،یقه او را بگیریم
یا نگیریم؟ این طدری که نمی شدد حرکت کرد.
این عده ای که این طدری می دیند امام در و صیت نامه می دید از اینها سدال کن آیا دین این اجازه را به شما داد که
دین را بگذاری زمین بگدیی من دین را در دنیا نمی آورم؟ از اینها سدال کن آیا پیامبر خدا وقتی آمد فقط به آخرت مردم کار
داشت یا به دنیای مردم هم کار داشت؟ سدره  00قرآن کریم سدره مبارکه اح اب ا ست این آیه که بعد از نماز می خدانید ان
اهلل و مالئکته ی صلدن ،در همین سدره مبارکه اح اب ا ست که خیلی سدره مهمی ا ست .یک جایی در این سدره این طدری
می دید که پیامبر باید الگدی شما باشد نه ا ر دلتان خداست پیامبر الگدیتان باشد .لقد کان لکم فی رسدل اهلل اسده حسنه.
اسده و الگد ،پیامبر باید الگدی شما قرار بگیرد ،سدال ،پیامبر را از مکه بیرون کردند آمد در مدینه ،پیامبر چکار کرد؟ مسجدی
را رفت در مسجد نشست نکر امن یجیر و یکی هم بیاید است اره بگیرد ،پیغمبر همین کار را کرد یا اینکه نه پیامبر آمد در
مدینه فدرا حکدمت تشکیل داد؟ پیامبر حکدمت اسالمی تشکیل داد مگر می شدد یک مسلمان پیامبر خدا پیامبرش باشد بعد
بگدید پیامبر نه به اینها کاری نداشته ،آقا پیامبر می آمد سر کدچه بازار می رفت بازار جنسی که اش اص می خریدند مرحدم
شیییخ در مکاسییر این را نقل کرد پیامبر خدا رفت دید آقایی دارد جنس می فروشیید باقالی ندم یا هر چه بدد داشییت می
فروخت حضرت به ظاهر که نگاه کرد دید چقدر جنس خدشگلی است امین وحی آمد خدمت رسدل خدا عرض کرد یا رسدل
اهلل دسییت ببر در این جنس ببین داخلش چه خبر اسییت؟ یک مشییت از داخلش در بیاور ،آورد دید عجر آدم متقلبی اسییت
جنس های آشییغال را آن داخل ری ته و قسییمت باالیش که نگاه کنید فریر ب درید چکار کرده؟ جنس خدب ری ته .فرمدد
که این غش در معامله است آن وقت این روایت مهم را در معامله فرمدد ،لیس منا من غش مسلما ،کسی که فریر دهد سر
م سلمان را کاله بگذارد این م سلمان نی ست .لیس منا من غش م سلما ،من دو ست متدینی را سراغ دا شتم رفته بدد ما شین
خریده بدد بعد از خریدن و تنظیم سند آمدند ایشان فهمید که ماشین چپ شده را بهش فروختند ،ماشینی که چپ کرده بدد،
آن هم المذهر نبدد آن هم نماز خدان بدده ،بسیاری از کارهایی که در معامالت اتفاق می افتد فریر مسلمان است مسلمان
سر مسلمان را دارد کاله می ذارد و خیال هم می کند که الحمدهلل خدا انشاء اهلل که چشمشان را کدر کند ،و جعلنا من بین
ایدیهم سدا و من خلفهم سدا .آقا اینجا جای و جعلنا خداندن نیست مسلمان حق ندارد سر مسلمان را کاله بگذارد آن هم با
زرنگ بازی کردن .که من که این طدری نگفتم لفظش را تغییر می دهد می دید من که منظدرم که این نبدده .مسییلمانان،
پیامبر شما در امدر ظاهری م سلمانان دخالت می کرد می آمد در بازار و بازار م سلمانان را نگاه می کرد که چطدر ه ست و

چطدر نیست ،چه کسی چکار می کند و چه کسی چکار نمی کند .از آن باالتر آقایمان امیر المدمنین مسجدها را کنترل کرد،
م سجدها را .ح ضرت امیر وقتی حکدمت ت شکیل داد مرک خالفت را از مدینه آورد برای کدفه امپراطدری بدد چندین ک شدر
زیر پر امیر المدمنین بدد آمد کدفه نگاه کرد عده ای می روند در مسجد از صبه نماز می خداند تا ظهر و ظهر نماز می خداند
تا شر ،ح ضرت فرمدد خدب نمازهایت تمام شد بروید سر کار و زند یت مگر کار و زند ی ندارید؟ فتند اینها عبادند فقط
نماز می خدانند .امیر المدمنین تازیانه اش را در آورد فرمدد پاشد برو بیرون ،فت آقا می خداهم نماز ب دانم ،فت برو بیرون.
اسالم جلدی حرکت هایی که افراط و تفریط باشد جلدیش را می یرد حتی بر اهلش.
مرحدم غروی اصفهانی خیلی مرد ب ر ی ا ست استاد مرحدم بهجت است استاد مرحدم آقای خدیی و آقای طباطبایی .خیلی
ب رگ است استاد مرحدم مظفر است مرحدم مظفر در مکاسر می دید شا ردان ایشان در حد پرستش قبدلش داشتند .انقدر
آدم ب ر ی است مرحدم آقا خدیی می فت ما در بعضی از سفرهایی که در خدمت ایشان بددیم دیده بددی ایشان سجده 6
ساعته دارد مان کنم هفته قبل این را دیدم 6 ،ساعت یک نفر سجده ،یکی از سجده های طدالنیش را در صحن سید
الشهدا انجام داد ،آنجا شا ردانش نقل کردند مرحدم آقا شیخ فرمدد آقا سید الشهدا آمدند با یک عده ای که نهیر زدند پاشد
از اینجا شالق دارد ،آقا سجده داشته باش ولی سجده های طدالنی را در حرم حضرت رضا انجام ندهید شیطان بیخ دش
شما ست ببینید آدم می آید م سجد چقدر دلش می خداهد سجده های طدالنی انجام دهد همین آدم در خانه خددش ا ست
خانم ب ه هایش هم رفتند خانه بابای شان ای شان آنجا دیگر ا صال خدا یادش نمی آید اینترنت فقط یادش می آید .شیطان
است دیگر می خداهد کار کند وقتی تش ید می دهید اسالم ع ی آمده فته عبادت های مستحبی جایش در خانه خددتان
اسییت مسییجد به حد قلیل اکتفا کن عبادت های واجبی که داری بعضییی امدر مسییتحبی که میدان ،میدان شیییطان نباشیید.
حضرت امیر در مسجد که آمد مسجد را سر و سامان داد بازار که رفت بازار را سر و سامان داد در بازار امیر المدمنین تازیانه
برمی داشت رو می کرد به بازاری ها اول صبه می فرمدد ،الفقه ثم المتجر ،اول حالل و حرام را یاد بگیرید بعد کاسبی کنید.
این چطدر بردا شتی ا ست ک سی این طدری بگدید که دین با دنیای ما کار ندارد ما در دنیا هر بالیی سر ک سی آوردیم هر
بالیی هم کسی سر ما آورد عیر ندارد .آقایان مطلقا این طدری نیست اسالم می دید ا ر می خداهی خانه بسازی ندع خانه
ساختن شما بگدنه ای ا ست که سایه می اندازد روی خانه دیگری که او حق ندارد از ندر آفتاب ا ستفاده کند شما حق او را
ضایع کردی ،ولد با شهرداری بسازی ،بگدیی من جریمه اش را دادم شهرداری را از سر مبارک برطرف کردی ،حق همسایه
ات را ضایع کردی .من خانه ای را در همین م شهد می شناختم که آن آقا تا کدچه باریک و تنگ و تاریک خانه یک طبقه
در برابر یک طبقه بدد ،یک طبقه او شد دو طبقه ،این بنده های خدا آدم های متدینی بددند در حیاط دچار مشکل می شدند
از این ایرانیت ها ه ست می زنند کرکره هایی که خانه دید ندا شته با شد ،خدب زدند ،خانه مقابل دو سه طبقه را در ست کرد
سه طبقه ،خدب چکارش کنیم دوباره؟ باز یکی هم بردیم باالتر ،سه طبقه را در ست کرد چهار طبقه ،دیگر داخل آ شپ خانه
هم خانم بنده خدا می خداسییت آشییپ ی کند دیده می شیید .وقتی آمدند درسییت کنند فتم یک باد بیاید این می افتد روی
سرتان بالی جانتان می شدد آقا جان با چه زحمتی اینها دین و ایمان خدد را نگه دا شتند .ا سالم چنین اجازه ای به من و
شییما می دهد یا نه؟ این مرحدم آقای قاضییی که این همه می شییندید کرامت داشییت فالن داشییت این هایش را هم ببینید
همین آدم در دل شر می خدا ست نماز ب داند شا رد ای شان می فرمدد مرحدم آقای قا ضی نعلینش را از پا در می آورد با

پای برهنه می رفت برای اینکه و ضد ب سازد .می فت طلبه دیگری خدابیده ا ست شاید او ب داهد تا دیر وقت مطالعه کند
خسته باشد ن داهد نماز شر ب داند نماز شر خداندن که واجر نیست .این آقا می خداهد نماز شر ب داند شما در خانه تان
می خداهید نماز شر ب دانید مجاز هستید چراغ رو شن کنید همه را بیدار کنید که من می خداهم نماز شر ب دانم؟ امام ما
ر ضدان اهلل علیه چراغ قده کدچکی دا شت نماز شر وقتی می خدا ست بلند شدد پیر مرد جلدی پایش ،چراغ قده کدچدلد ،نه
که پروژکتدر را روشییین کند صی یدای تلدی یدن را ببرد باال ببینیم انان فتند یا نه؟ خدب از راه دیگری باید اینها را بفهمید.
دوستانی وسط بیایند بگدیند سیاست کثی است دنیا داری بد است امام سدال می کند می دید آیا پیامبر وارد امر دنیا شد یا
ن شد؟ امیر المدمنین وارد امر دنیا شد یا ن شد؟ سلیمان ابن داوود به ند قرآن کریم حکدمت ت شکیل داد یا نداد؟ سلیمان
حکدمت تشیییکیل داده ،در قرآن کریم وقتی سیییدره مبارکه بقره را نگاه می کنید می دید یک طالدت بدد یکی جالدت بدد
طالدت حکدمت تشکیل داد یا نداد؟ قرآن دارد تعری اینها را می کند می دید اینها حکدمت تشکیل دادند.
امام می فرماید ا ر ک سی به شما این طدری می دید که دین با سیا ست ربطی ندارد امام فرمدد این آدم ا ر خائن نبا شد
جاهل ا ست .دو جا امام این تعبیر را دارد یکی در تحریر الد سیله این تعبیر را دارد یکی هم در کتاب البیع که االن همراه من
است این تعبیر را دارد در تحریر الدسیله جلد یک امام می فرماید ،االسالم دین السیاسه بشدونها .سر تا پای اسالم سیاست
ا ست ،اال سالم دین ال سیا سه ب شدونها فمن تدهم الدین منفک عن ال سیا سه هر کس خیال کند دین با سیا ست کاری ندارد
عبارت تحریر الد سیله امام را می خدانم ،فهد جاهل لم یعرف الدین و ال ال سیا سه .امام فرمدد ک سی این طدری بگدید نادانی
است که دو چی را نمی شناسد .یکی دین را نمی داند چیست دومین چی ی که نمی داند چیست سیاست را نمی داند یعنی
چی؟ من تدهم ان الدین منفک عن السیاسه ،آخر مگر می شدد انسان عاشدرا داشته باشد بگدید من با سیاست کاری ندارم؟
بله بله ،یک عده ای به این شکل حرف می زنند می دیند ما سیا ست کار داریم بعد از اینکه امام ع صر ت شری بیاورد کار
داریم که این هم یک جدر دین داری ا ست می دیند ما با سیا ست کار داریم بعد از امام ع صر و قبل از امام ع صر ما با این
حرف ها کاری نداریم.
برادران در فیلم م تار من درسییها یاد رفتم بلکه بیمار شییدم مرض فیلم م تاری پیدا کردم از زمانی که این فیلم را دیدم
کمتر س نرانی دارم اال اینکه یک جای فیلم م تار را باید ا شاره کنم .در فیلم م تار ن شان می دهد امام ح سین سالم اهلل
علیه تشری نیاورده به کدفه ولی نماینده اش را فرستاده اسمش چه بدد؟ مسلم ابن عقیل ،مسلم ابن عقیل را فرستاده خدب
تدده مردم دارند از ای شان پیروی می کنند حرفش را دش می کنند برای شان س نرانی می کند برای شان نماز می خداند در
آن فیلم یک حاج آقای با سداد احمقی را ن شان می دهد ا سمش چی ست؟ سلیمان ابن صرد خ اعی ،این آدم با دین ا ست با
سداد هم ه ست ولی م شکلش چی ست؟ یک بیماری دارد که ح ضرت عی سایی که مرده را زنده می کرد نمی تدان ست این را
در ست کند .عی سی م سیه را دیدند دارد فرار می کند فتند چه شده؟ فت دارم از جاهل فرار می کنم ،خدب شفایش بده
فت این از دست من بر نمی آید .مرده را از خاک عیسی مسیه زنده می کرد ،دش می دهید چه می دیم؟ مرده را از دل
خاک در می آورد کدر مادر زاد را شفا می داد ولی اینطدر آدم ها را نمی شدد شفا داد .من در همین شهر مشهد االن ن دیک
 01سییال کمتر یا بیشییتر داریم رفت و آمد می کنیم رفتم کتاب فروشییی دیدم آقایی اهل علم طلبه بدد متاسییفانه ،یکی از
ب ر ان علما را داشییت اهانت می کرد ،فتم چرا این طدری می دیی؟ فت فالن مطلر علمی را فته اسییت ،فتم خدب

سال ها قبل از ایشان شیخ صدوق هم این حرف را زده ،فت راست می دیی؟ فتم بله ،فت خدا لعنت کند شیخ صدوق
را ،فتم عجر من آمدم یک جدری بگدیم د ست بردارد دیدم بدتر کرد ،فتم نه فقط شیخ صدوق شیخ طد سی هم فته،
فت خدا لعنت کند شیخ طدسی را ،فتم عجر آدم بال نسبت ابلهی من یر کردم بهش می دیم علمای درجه یک اسالم
این حرف را ندارد بجای اینکه بگدید من حالیم نمی شییدد آنها چه می دیند شییروع کرده خیال می کند لعنت ن ددچی در
جیبش است که این و آن را لعنت کنیم .هفته ذشته همین جا که صحبت می کردم یکی از رفقا که نمی دانم االن تشری
دارد یا ندارد یکی از آقایان را نام برد من این را لعنتش کنم یا نکنم؟ فتم اول برای من ثابت نشییده که این کاره اسییت ،باز
دیدم که اصرار می کند فالن کس ،فتم عندان کلی که از شما نگرفتند ،اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و
آخر .پیام امام را ب دانم فیلم م تار را می فتم در این فیلم نشان می دهد سلیمان صرد خ اعی وقتی می خداهد حرف ب ند
می دید من نمی تدانم بیایم همراه مسییلم ابن عقیل حرکت کنم خانه ای که رفتند مسییلم فت برویم بیرون رفیقمان را
نجات دهیم ،این هم بارها فتم از ما ب شندید ضرر ندارد ،ابن زیاد عبید اهلل ابن زیاد با  58نفر کدفه را رفت ،شیخ مفید می
فرماید ،با  58تا یک نفر ،در فیلم نشییان داد عمامه سییب ی پی ید و آمد ،کدفه مرک شیییعیان بدده اسییت مرک خالفت امیر
المدمنین ح ضرت بارها و بارها خطبه خدانده اینها بارها و بارها سید ال شهدا و ح ضرت زینر کبری را دیدند اما همین کدفه
چنان چرخید که بیا و ببین .کدچکترهای کدفه چریدند یا ب ر ترهای کدفه چرخیدند؟ الناس بامرائهم ا شبههم بابائهم .اینطدر
اشیی اص خیانت کردند .چه فتند؟ فت من نمی دیم بروید بجنگید ولی حرام هم نمی دانم ،نمی دانم یادتان می آید چه
ادایی در می آورد؟ بعد می دید من منتظر آقای خددم سید ال شهدا می مانم ،ا ر ای شان بیاید یاریش خداهم کرد .ببین شما
امروز ا ر نماینده امام را یاری نکردی  2روز دیگر یقین بدان از امام عقر می مانی ،یقین بدان .ا ر نماینده امام را نایر
االمام را یاری نکردی فت ا ر تد عشق ندازی به عمر خدیش چه نازی که کار زنده دالن عشق بازی است نه بازی .نماینده
امام تست است برای شما امتحان برای شماست که چکار می کنید .لذا در قرآن کریم نگاه کنید یک کسانی نماینده امام را
که جناب هارون نماینده امام است امام زمان خددش حضرت مدسی کلیم است هارون را ن دیک بدد بکشندش ،قرآن کریم
را نگاه کنید ،یابن عم انهم استضعفدنی و کادوا یقتلدن ،فت ن دیک بدد من را بکشند می فتند مدسی را قبدل داریم هارون
را می خداهیم بک شیم .این چنین ش صی مد سی را هم قبدل دارد یا ندارد؟ لذا وقتی مد سی کلیم به اینها می دید خدا به
شییما نمی دید همدیگر را بکشییید می دید یک او بکشییی ،ان اهلل امروا ان تذبحد بقرتا ،البقره هم نه ،بقرتا ،هی رفتند و
آمدند رفتند و آمدند در سدره مبارکه بقره نگاه کنید آخرش هم به مد سی کلیم متلک فتند ،قالدا االن جئت بالحق ،یعنی تا
حاال حرف درست و حسابی نبدده حرف تد ،االن جئت بالحق فذبحدها و ما کادوا یفعلدن ،تازه آنجا هم می دید دلشان نمی
خاست آن او را بکشند .این عرض من یادتان باشد اشکال با امام شروع نمی شدد با نایر االمام شروع می شدد وقتی زیر
پر نایر االمام نرفت به امام هم که می رسد زیر پر امام هم ن داهد رفت .صلداتی مرحمت بفرمایید.
وصیت نامه سیاسی الهی امام رضدان اهلل علیه ،من دیدم یکی از آقایان می خداست ادای امام را در بیاورد ندشته بدد وصیت
نامه اخالقی الهی ما ،امام ندشته و صیت نامه سیاسی الهی ،آن آقا از بس با تقدا بدد و صیت نامه اخالقی الهی ندشته است،
عیر ندارد تد هم یک چی ی بندیس ما هم ان شاء اهلل دش می کنیم ،و صیت نامه سیا سی الهی امام را خداهش می کنم به
دقت دش کنی .از تدطئه های مهمی که در قرن اخیر خصدصا در دهه های معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقالب آشکارا

به چشم می خدرد تبلیغات دامنه دار با ابعاد م تل برای مایدس نمددن ملت ها و خصدص ملت فداکار ایران از اسالم است.
اهی ناشیانه و با صراحت به اینکه احکام اسالم که  5211سال قبل وضع شده نمی تداند در عصر حاضر کشدرها را اداره
کند یا اینکه اسالم یک دین ارتجاعی است که تدضیه دادم خدمتتان ،یک دین ارتجاعی است و با هر ندع ندآوری و مظاهر
تمدن م ال است .و در عصر حاضر نمی شدد کشدرها از تمدن جهانی و مظاهر آن کناره یرند و امثال این تبلیغات ابلهانه،
پس اهی این طدری می دیند که اسییالم کهنه شییده اهی مدزیانه تر می دیند که اسییالم خیلی مقدس اسییت در دنیا
نیاورید خرابش می کنید .اهی مدزیانه و شیطنت آمی به دنه طرفداری از قداست اسالم که اسالم و دیگر ادیان الهی سر
و کار دارند با معندیات و تهذیر نفدس و تهذیر از مقامات دنیایی و دعدت بهتر که دنیا و ا شتغال به عبادات و انکار و ادعیه
که انسان را به خدایت عالی ن دیک و از دنیا دور می کند .حکدمت و سیاست و سررشته داری بر خالف آن مقصد و منظدر
ب رگ معندی ا ست .پس ا سالم آمده به سمت تهذیر نفس و دنیا آمد تد را از تهذیر نفس دور کند پس دنیا با سیا ست،
سیاست با اسالم جدر در نمی آید که اینها تمام برای تامین دنیاست و آن م ال مسلک انبیای عظام است مع الدص تبلیغ
وجه دوم نه قسم اول ،قسم اول که امروز بگدیند اسالم کهنه شده جا نمی افتد این طدری بگدیم که اسالم خیلی ع ی است
سییر کدچه بازار نیاوری که اسییالم را بدنام کنی .مع الدصیی تبلیغ در وجه دوم در برخی از روحانیدن و متدینین بی خبر از
ا سالم تاثیر ذا شته که حتی دخالت در حکدمت و سیا ست را به مثابه یک ناه و ف سق می دان ستند .برادران باور کنید در
همین شهر عالم ب ر ی ما داشتیم به نام مرحدم آقا شیخ هاشم ق وینی که از اساتید رهبری است خیلی مرد با سداد و مال و
ب سیار آزاد منش کار به جایی ر سیده بدد می فتند ا ر طلبه ای در حدزه چه م شهد چه قم فرق نمی کند ،طلبه ای در حدزه
ا ر روزنامه ب داند عدالت ندارد .مرحدم آقا شیخ ها شم ق وینی ر ضدان اهلل علیه جیر های طلبگی ما را که دیدید چه خبر
ا ست ،روزنامه را یک جدری می کرد در جیبش که سر روزنامه از جیبش ب ند بیرون .می تدان ست یک جدری قایم کند که
ا صال انگار نه انگار روزنامه ای ا ست تفنگ ب نیم قایمش کنیم ،ولی آقا شیخ ر ضدان اهلل علیه تعمد دا شت یک جدری کار
کند که سر روزنامه بیرون ب ند که چه با شد؟ که می شدد طلبه با دین با شد و روزنامه هم ب داند .منافاتی با همدیگر ندارد
می شدد با دین با شد روزنامه هم ب داند هیچ ا شکالی ندارد .امام از کجا به کجا ما را ر ساند؟ به مثابه یک ناه و ف سق می
دانستند و شاید بعضی بدانند ،همین بال را سر ایشان آوردند بعد از جریان کش حجاب اعالم کردند کسی حق نماز در مشهد
در حرم مبارک حضرت رضا را ندارد مساجد دیگر که اصال افتتاح نشده بدد بماند ،این مسجد نمی دانم افتتاح شده بدد یا نه
مان ندارم به آن زمان بر سد؟ چند سال ا ست این م سجد افتتاح شده ا ست؟  81سال پس کدچکتر از انقالب ا ست این
م سجد .من سال ها قبل از انقالب زمان ک ش حجاب را می دیم کار به جایی ر سید که ر ضاخان ر سما اعالم کرده حدزه
علمیه که بماند حدزه های علمیه همه تعطیل ،هی ی ،هیچ م سجدی حق نماز جماعت ،در حرم مقدس ابا الح سن علی ابن
مدسی الرضا هیچ کسی حق نماز جماعت ندارد .بعد از مدتی آرام آرام که این حکم شل شده بدد آقا شیخ هاشم شجاع آمد
در حرم حضرت رضا یک جایی فت اهلل اکبر ،به نماز ایستاد ،آقا شیخ هاشم مالی درجه یک مشهد ،یک از شا ردان ایشان
که زنده ا ست فت من دیدم ا ستادم دارد نماز می خداند من هم رفتم پ شت سر ای شان فتم اهلل اکبر ،یک مدمن دیگر هم
آمد کنار ما ایستاد فت اهلل اکبر ،یک نماز جماعت چند نفره درست شد؟ سه نفره .یکی از خدام آن عصر حرم ،االن  21سال
از انقالب می ذرد سالها قبل از انقالب را می دیم ،یکی از خدام نادان آن زمان آمده بدد می خدا ست خدش رق صی کند

برای دستگاه پهلدی دید آقا شیخ هاشم به نماز ایستاده دارد نماز جماعت می خداند آمد مهر ایشان را خداست بردارد نگفت
این عالم درجه یک مهرش را نباید این طدری برداشت بی ادبی است آمد کنار مهر و مهر را شدت کرد رفت آن سر در حرم
حضرت رضا ما نیاز به مهر داریم یا نداریم؟ آن جاهایی که سنگ است سنگ است دیگر مهر الزم ندارد ،آن آدم نادان فکر
کرد آقا شیخ نمازش بر هم می خدرد آقا شیخ بی خیال آدم حساب نکرد او را و ادامه داد نمازش را،
باشد شما این طدری درست کند ولی ما خادم های ساواکی هم داشتیم دیگر ،تمام شد .به شما بر ن درد ،به آن ساواکی باید
بر ب درد .دیگر احمق سییاواکی بدده سییاواکی احمق بدده هر دو تای اینها بدده هیچ کدامشییان نبدده من تاریخ را عرض می
کنم
حضار :االن هم کم نداریم احمق
آها احمق خدا همه ما را نجات دهد .به خدب جایی ر سیدیم .رفت خدا ست نماز جماعت را به هم ب ند دید مامدم به هم ب ند
امام دیگر نمی تداند ،این آقا که عرض کردم زنده ا ست ای شان فت آمد مهر من را بردارد بر ندا شت مهر من را شدت کرد
فکر کرد من هم حاج شیخ ه ستم و اعتنا نمی کنم فت مهر من را که شدت کرد من دیگر نگفتم در نمازم ،فت به جهنم
نماز را دوباره اعاده می کنم یک سیلی وسط نماز یک سیلی محکم به دش آن آقا خداباند و فت نقش زمینش کردم یکی
فت نمازش باطل شیید فت ولش کن نماز باطل شیید نماز را می شییدد درسییت کرد اعاده اش می کنیم دلمان خنک شییدد
اینجا .متدینین این هایی که می فتند دین با سیاست کار ندارد آرام آرام کارشان به جایی رسید چنان ه متدینین بدانید این
حرم مقدس سید ال شهدا که امروز شما احترامش می کنی در یک دوره ای وهابیت حمله کردند به حرم مطهر سید ال شهدا
سالم اهلل علیه ضریه را از جا کندند سنگ قبر شری را کندند آن خاک را رویش اتش رو شن کردند قهده دم کردند ،بعد
مرحدم کاشیی القطاء حکم جهاد صییادر کرد از نج و آقایان حمله کردند .شییما ا ر اعالم کنید ما با سیییاسییت کار نداریم
سیاست هم با شما کار ندارد؟ صله یک طرفه می شدد اعالم کرد؟ امروز شما اعالم کنید ما با آمریکا کار نداریم ،آقا آمریکا
عرب ستان همه چی ازش می یرد یک چی ی هم پی شانیش می چسباند می دید او شیر ده ،این دیگر از این زشت تر می
شدد با کسی حرف زد؟ واقعا شما امروز به آمریکا کاری نداشته باشید آمریکا هم به شما کاری ندارد؟ همینطدر است؟ مطلقا
این طدری نیست.
پس خال صه عرض من در این جهت این ا ست که امام تد ضیه می دهد می دید این حرف در دل بع ضی ها اثر کرد این
هم اجمالش را می دیم تفصیییلش بماند یادم نمی رود در همین مشییهد اوایل که آمده بددیم سییاعت ها را تغییر داده بددند
االن هم تغییر می دهند دیگر سالی دو بار ساعت ها تغییر پیدا می کند ،یک آقایی خیال کرد این کار سیاسی است به عندان
یکی از افت اراتش می فت به ساعت دست ن ن ،حال این چه نقشی دارد ساعت حاال یک ساعت کم شدد یا زیاد ،این هم
از جهت اقتصادی تدجیحات خاص خدد را دارد که درست یا غلط است اما ساعت را دست ن نید ،این نشانه خلدص دین داری
این آقا این ا ست که ساعت را د ست ن نید .متدینین دین ب سیار ا صرار دارد ،یک عده ای را می دید نادانند نمی دانند ولی
یک عده ای را می دید ال یشعرون ،نمی دید ال یعلمدن ،پس می شدد انسان عالم ال یشعر باشد .به عرض من می رسید

یعنی چی؟ یعنی چی با شد؟ یعنی با سداد نفهم با شد .یعنی علمش کار می کند قدرت تحلیل ندارد نمی تداند ت ش ید دهد
چه خبر است ،متاسفانه حرف هایمان ناقد ماند جلسه بعد تکمیل کنیم.
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