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  اعتکاف مناسبت :��

( شفاعت)در 2تفکر موضوع : ��  

ارزشمند ترین عبادت عنوان :��  

مشکالت جامعه نباید ما رو نسبت به نظام و عدم حضور در انتخابات بدبین نماید. : یامپ��  

با این همه سختی هاا کاه در پایا داریای بایاد بارات شافاعت باه شااتعین هیامات پناا  بباریی. بحث :  ماهیت ♻

طاورت عماک کنایی کاه مشامول شافاعت بشایی. شاادا یکای از شااتعین ،  سه گرو  تو هیامت شافاعت مای کنناد

 شویی.هستند . طورت عمک کنیی که شرمند  شادا ن

  انگیز  سازت

همسن شما دوستان خوبی بودم یه روز ظار از مدرسه وهتی داشتی بر می گشتی خونه وارد کوچه که شدم 
نیست مخصوصا ته کوچه یه جمعی جمع شدن و وضعیت عادت نبود هر کسی از اون دیدم مثک همیشه 

شد  گفتن برو جلو  سیدمی که چی  شت از چند نفر پر صال حالا منقلب بود و تعادل ندا طرف می آمد ا
خودت می تامی می دیدم که از وسط هات کوچه روبه رو دود بلند شد  گفتی شاید یه خونه آتیا گرتته 

شانی نیست رتتی جلو نزدیك تر که شدم دیدم که آمبوالنس اومد  و یکی  ولی دیدم که خبرت از آتا ن
سایه  شد  گفتن یکی از هم سیدم که چی  دونفر را تو پتو پیچیدند و دارن میارن بیرون اون نزدیك که پر

شتن می بردنا بیرون خود کشی کرد  گفتی چه طورت گف  نها که اون موهع تو پتو پیچید  بودنا و دا
رتته خودش رو بسته به یه درختی تو حیاط خونه، هدیی تر ها دست شویی ها بیرون تو حیاط بود و باالت 
شیرش رو باز کرد  رتته  شتند چون گاز نبود اون تانکر نفت که باال بود   شویی تانکر نفت می ذا ست  د

سته و کبریت زد ، تکرش بکنید با یه ک شیر اون تانکر خودش رو به درخت ب شزیر  عله می بریت آتیا 
گیر  و وهتی شااعله می گیر  چون این نفت دار  مدام می ریز  این آتیا گر می گیر  جزهاله شااد  بود 
خود این بند  خدا که می خواست خود کشی کنه همسایه  که دید  بود و می خواست کمك کنه و از زیر 

شه اون هی لباس هاش شه بیرون که نفت نریز  و آتیا کمتر ب سوخت نفت بک ه بود آتیا گرتته بود و 
وهتی که این رو آوردند بیرون همون جا نفرت که خود کشااای کرد  بود دیگه چیزت از بدنا نماند  بود 
اون همسایه هی که رتته بود کمك کنه زند  بود من االن که دارم برات شما تعریف می کنی این داستان 

شی هی کنی شما بگی دیوانه می خوات خود ک شاید  شه مگه  رو،  از یك را  دیگه نه آتیا آدم عاهک با
خودش رو این جورت می سوزونه آخه سوختن درد دار  خدا نکنه هیچ وهت دچار سوختگی بشید سوختن 
شنویی می گیی مگه آدم عاهک  شما که می  ست؛ من و  ست و پا و... ا شدن د سته  شک خیلی بد تر از 

 خودش رو می سوزونه
 اهناع اندیشه
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که اون بند  خدا رو داریی مالمت می کنیی که مگه آدم عاهک مگه خودش رو می ساااوزونه خدا تو هرآن به اما رتقا ما 
کُیْ هُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّاَا هممون دار  می گه یا میدونید «هو انفسااکی .... »  1الْحِجارَةُ وَ النَّاسُ وَهُودُهَا ناراً أَهْلیکُیْ وَ أَنْفُسااَ

یعنی چی خدا دار  می گه ات بندگان من بعضااای از این اعمالی که دارید انجام می دید باطنا آتشاااه خودتون رو 
نسوزونید ما چه طور می گیی که اون اگه عاهک بود خودش رو نمکی سوزوند خودمون هی اگه عاهک باشیی  به خودمون 

من یه حرتی می زنی این رو آزمایا کنید و  رتقاهان برات خودمون آتیا نمی خریی رحی می کنیی با بعضی از این گنا
اگه این رو آزمایا کنید می بینید که گند  التاش هی طاهت ندارند شاااید بعضاای هاتون که من دیروز براتون صااحبت 

اش رو تو هیامت تو آتیا می کردم یه سااوال براتون پیا اومد  باشااه که حاا اها خدا که این هدر ماربونه چرا بند  ه
سااوزونه اگه خدا این هدر که می گن ارحی راحمینه پس چرا بند  هاش رو تو هیامت این طورت می سااوزونه خدا جوا  

 :این سوال رو تو هرآن داد  خدا تو هرآن می ترماید
   2لُونتَعْمَ کُنْتُیْ ما إِالَّ تُجْزَوْنَ ال وَ شَیْئاً نَفْسٌ تُظْلَیُ ال تَالْیَوْمَ

 ! شویدنمى داد  جزا کردیدمى عمک را آنچه جز و شود،نمى ستی اىذر  کس هیچ به امروز:( شودمى گفته آناا به و)
ست دار  خدا تو هرآن  شیی خدا خیلی ماربونه بند  هاش رو دو صال خدا دلا نمی خواد که یه دونه از ما ها جانمی ب ا
می گه من براتون عذا  درست نکردم شما تو عذا  اعمالتون می مونید همین اعمالی که باتون می گن انجاما ندید 

 ن لذت داشته باشه از اون می بینیی که امام صادق ترمودند مثال ما ها نگا  به نامحرم می کنیی یه ذر  شاید برامو
  3لنَّارِا إِلَی بِهِ یُؤْمَرُ ثُیَّ النَّاسُ تَقُومَ أَنْ إِلَی نَاراً حَشَاهُمَا ثُیَّ نَارٍ مِنْ مَسَامِیرَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ اللَّهُ یَحْشُوهَا حَرَاماً عَیْنَهُ مَلَأَ مَنْ
 در متعال خداوند ،(دهد ادامه خود نگا  این به راحت خیال با و) پرکند نامحرم زن به نگا  از را خود چشااامان کس هر»

شین هات میخ هیامت روز شمان به آت سیدگی از بعد و برد خواهد ترو او چ ستور مردم، کار به ر  به را او که داد خواهد د
 «بیندازند جانی آتا

خو  ما مثال بمون می گن  4می کنه میخ آتشااین تو چشااما می کوبندکه یه نگا  به نامحرم بکنه بابت هر نگا  که 
المه که چاهو جزء هوانین این ع رتقانگا  نکن می گن حرامه ماها شوخی می گیریی و جدت نمیگیریی در حالی که ببینید 

 کنه می برنت چاهو رو بزنی تو شکمت پار  می کنه شکمت رو خونت جارت می شه میزنه همه معد  و رود  رو پار  می
بیمارستان خیلی خون ریزت کرد  باشی می میرت شما االن عقلت می رسه که چاهو رو بزنی شکمت رو پار  می کنه با 
وجود این که عقلت می رسه و می تامی اگه چاهو زدت تقصیر خداست تقصیر خودت  که عقلترو کار ننداختی آدم عاهک 

این گنا  هی به ماها گفتن که این گنا  یه اثرت دار  مثک چاهو که بخور  که چاهو نمی زنه تو شااکی خودش که در بار  
تو شاااکمت پار  می کنه هر گناهی هی یه اثرت دارد اگه حرف خدا و اهک بیت رو جدت گرتتی اون ور آراما دارت 

م براتون بگی ما من دیروز از اون طرتا گفتی امروز از این ورش هی می خوا رتقا.کیف می کنی  نه تقط آراما دارت 
اهک بیت چون دوستمون داشتند برامون گفند که چه چیزایی باعث بشه که ما تو دنیا صفا کنیی و خوش بگذرونیی و چه 

                                         
 .6سور  مبارکه تحریی آیه  1

 .54سور  مبارکه یس آیه  2

 .268ص ؛ 14ا ق.1408هی، چاپ: اول،  -نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرك الوسائک و مستنبط المسائک  3

 : ترمود( آله و علیه اهلل صلی)خدا رسول 4

  هَلْبِه؛ تِی حَلَاوَتَهُ یجِدُ إِیمَاناً اللَّهُ أَعْطَا ُ اللَّهِ مِنَ خَوْتاً تَرَکاَا تَمَنْ إِبْلِیسَ سِاَامِ مِنْ مَسْمُومٌ سَاْیٌ النَّظَرُ»

جامع . .«دکن می احساس را آن شیرینی لذت دلا در که بخشد می ایمانی او به نیز خداوند کند، ترك خدا از ترس خاطر به را آن کس هر. است شیطان تیرهات از تیرت نامحرم، به نگا 

 .145ص شعیرت، محمد بن محمد، نجف، چاپ: اول، بى تا. -األخبار)للشعیرت( 
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ستگی دار  که خودمون  شه ب ضا جالب نبا شه که ما نه این ور زیاد باون خوش نگذر  هی اون زیاد ت چیز هایی باعث م
شما یه لباتب می خرت همرا  اون لبتا  یه دتترچه راهنما هست که تو دتترچه راهنما  چه چیزت رو انتخا  کنیی ببین 

نوشااتند که شااما اگه آ  بریزت روش یه لیوان آ  کشاایدن یه ضاار  در هی زدن روش می سااوز  خو  این هطعات 
شت ست نو سوز  حاال یکی می ر  این لبتا  رو می خر  میگه من می خوام آزمایا کنی را ه آ   ه کالکتریکی دار  می 

بریزت میسااوز   یه پارآ آ  می ریزم روش اگه سااوخت معلومه که راساات نوشااته اگه هی نسااوخت معلومه که خیلی 
لبتابا خوبه ادم عاهک که دیگه نمیاد آزمایا کنه خو  همین که ریختی میسوز  بعد شما برگردت بگی عجب شرکت 

سوخت هر ک ی ببینه می گه این بند  خدا باال خونا  تعطیله آخه سازند  بی خودت بود لب تا  نبود آ  ریختی روش 
بابا آدم رو لبتابا که آ  نمی ریز  خدا هی که من و شما رو که آترید  یه دتترچه راهنما گذاشته کنارمون توش نوشته 

 سور  مومنون  3آیه 
 ...  (3) مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنِ هُیْ الَّذینَ وَ
 گردانند؛روى بیاودگى و لغو از که آناا و
  حاتِظُونَ لِفُرُوجِاِیْ هُیْ الَّذینَ وَ
 ( 5آیه) کنند؛مى حفظ( عفتىبى به شدنآلود  از) را خود دامان که آناا و

سوزت  سیقی حرام بریزت می سوز  اما خدا گفته که مو سیقی حرام بریزید می شتون مو شته بند  هات من توت این گو نو
سیقی حرامی که گوش دادت جلز و ولز در میاد اونجا  ست میرت اون ور میبینی بابت هر مو تقط این جا داغی حالیت نی

ت گفتن تو گوش ندادت گفتن با این چشاامات نگا  حرام نمی تونی بگی خدایا چرا من دارم می سااوزم میگن این رو با
 شکک محشور میشن  10کنی باطنا حرامه و سوختنه تو گوش ندادت پیامبر یه روایت دار  امت من روز هیامت 

 5صورة الخنزیر . على صورة القردة و بعضای على یحشر عشرة أصناف من أمتی بعضای
شون همین ما ها رو می بینید  شکلی هیاته ها شستیی خیلی تمییز و تر گک همین ماها هیامت هیاته هامون این  این جا ن
 الخنزیر صورة على بعضای و القردة صورة على شکک محشور می شن بعضای 10نیست پیامبر ترمود هیامت امت من به 

شیخ رجبعلی خی شر این هیاته ها از کجا اومد   شند تو مح شید  می صورت ک ضی رو  رو  اط عارته کتاباآها ترمود بع
شی  شون یه عارتی بود  که چ سی کتابا کیمیات محبت ای شنگه ا ستید برید گیر بیارید و بخونید خیلی کتابا ه اگاتون

شون باز میشه ما همه  رتقادلا باز بود   بعضی ها این هدر آدم هات صالحی هستند و آدم هات خوبی هستند چشی دل

                                         
 ایصورة القردة و بعض على أنه سأل رسول اهلل ص هال یا معاذ سألت عن أمر عظیی من األمور ثی أرسک عینیه و هال یحشر عشرة أصناف من أمتی بعضای و عن معاذ رضی اهلل عنه 5

 [ و بعضای یمضغون ألسنتای تای[ و بکما ]بکیبعضای صما ]صی [ وصورة الخنزیر و بعضای على وجوهای منکسون أرجلای توق رءوسای یسحبون علیاا و بعضای عمیا ]عمی على

ة سون جبابا سائغة من هطران الزهمدالت ]مدالة[ على صدورهی یسیک القیح یتقذرهی أهک الجمع و بعضای مصلبون على جذوع من النار و بعضای أشد نتنا من الجیفة و بعضای ملب

 و  من الناس و أما الذین على صورة الخنازیر تأهک السحت و أما المنکسون على وجوهای تآکلة الربا و أما العمی تالذین یجورون تی الحکی بجلودهی و أما الذین على صورة القردة تالقتا

ا من اة بالناس لسلطان و أما الذین أشد نتنالسعأما الصی و البکی تالمعجبون بأعمالای و أما الذین هطعت أیدیای و أرجلای تای الذین یؤذون الجیران و أما المصلبون على جذوع من نار ت

ت د  گرو  از امت من به صورتاات گوناگون حیوانی و زشالشاوات و اللذات و منعوا حق اهلل تی أموالای و أما الذین یلبسون الجبا  أهک الکبر و الفجور و البخالء/  الجیف تالذین یتبعون

رشو  خواران به صورت خوك، و رباخواران واژگون محشور خواهند شد، )به گونه ات که پاهایشان در هوا و صورتاایشان روت  محشور می شوند. اتراد سخن چین به صورت میمون و

ا می اناات خود رلماء و هضاة بی عمک زبزمین کشید  می شود( و تجاوزگران نابینا محشور شد  و سرگردان به هر طرف می روند. اتراد خودپسند کر و الل و مجنون محشور می گردند. ع

و  کسانی که همسایه را آزار کنند بدون دست جوند به گونه ات که در اثر آن مایع بدبو و گندید  ات از دهانشان بیرون می ریزد به طورت که اهک محشر از بوت تعفن آن متأذت هستند. و

شعیرت، محمد بن محمد، .محشور خواهند شد -چسبید  به پوست  -با لباساائی از مس گداخته پا محشور شد  و جاسوسان سلطان به شاخه هائی از آتا آویزان هستند. و مستکبران 

 .176ص نجف، چاپ: اول، بى تا. -جامع األخبار)للشعیرت( 
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چشی را به نامحرم نگا  نکنی و یا نگا  از روت لذت به نامحرم نکنی چشی دلت  چشی دل داریی ولی بسته است اگر این
شی  شیخ رجبعلی چ شمتون رو به حرام ببندید چیز هایی می بینید که دیگران نمی بینند این  شه تو روایت دار  چ باز می

شیخ رجبع ش که لی می گه .....خوددلا باز بود  یه وهت می گه من دیدم یکی به یکی دیگه تحا داد گفت االغ بعد 
شیخ رجبعلی می گه تو تاران از گمرگ تا چاار  سی همین آدمه دیگه اما  شما هی که نگا  کنیی می گ نمی تامه من و 

سالی دیدم ما بقی حیوانات مختلف بودند  سیروس رتتی باطن اتراد رو نگا  کردم یه دونه آدم  شما رتقارا    همین  من و 
رائِر تُبْلَى اطن خودمون رو درسات می کنیی اون وهت خدا در هرآن می گه هیامت یَوْمَجا داریی با کارهامون ب باطن  6الساَّ

شتر پلنگ اند چند تا  شیر  شتیی اونجا خر  ستاد دا شما برمی گردت می بینی که به هول یه ا شه اون وهت  شکار می  ها آ
هی مثک سااگ پاچه می گرتتند هی مثک خوك  حیوان با هی هاطی هسااتند  چون ویيگی چند تا حیوان مختلف رو دارند

هما دنبال شااااوت بودند هی مثک خوك هما دنبال این بودند که مردم را بخندونند انواع حیوانات بعد شاااما مثال 
ست ولی هیاتا رو نمی  شنا صداش آ شی میبینی یه حیونی اومد گفت ببین ببین هیاته خرا   شر می  هیامت وارد مح

سی کمی تکر میکنی می  ستان هی کالسی شنا ست ولی به جا نمیارم میگه بابا ما با هی دبیر شنا صدات برام آ گی من 
بودیی من شر کالس بودم می گی چه هدر هیاتت عوض شد  چه خوشتیپ شدت اینا این جا خند  دار  ولی اونجا گریه 

رد  رو تو هبر که می ذارند آدم ها که می میرنند شاانیدید می گن که م رتقا .دار  چون خود ما هی همین طورت هسااتیی
ستخوان هاش میزنه  شیرت رو که از مادر خورد  از ا سخته که  شار هبر  شار هبر دار  که تو روایت دار  که اونقدر این ت ت
ست و پاهاش تکان نمی خور  خو  این جسی  سیدید که مرد  که دیگه مرد  یعنی د سوال پر بیرون تا حاال از خودتون 

سخته از لحظه ات که روح از بدن جدا  که دیگه حواس ندار  که شار هبر این هدر  شه پس چه جورت می گن ت حالیا ب
شما  ستیی همین االن  شکلی ه شه همون که می گی تو هیامت اون  ست که با ما همرا  می شه اون باطن برزخی ما می

ا ها رو به همون شااکک همتون باطن برزخی دارید اگه االن یه نفر عارف اینجا باشااه که چشاای برزخی داشااته باشااه م
برزخیمون می بینه یه عارتی تو مشاد بود که می گه رتتی تو حرم امام رضا علیه السالم زیارت بعد می گه تو حرم امام 
رضا چشی دلی باز شد بعد می گه مردم از این در که وارد حرم می شن مردم با هیاته هات کثیف و داغون و زشت میگه 

یدند امام رضا یه عنایتی باشون می کرد همین جا که االن ضریح است امام رضا نشسته میومدند به ضریح که می رس
شون و یه آدم  شت به حالت اولیه خود شون دوبار  برمی گ ضا یه عنایتی می کرد این ها باطن ها بودند میومدند امام ر

مون ساااخته می شااه با تك تك زیبا رو و خوشاارو می شاادند و میومدند بیرون باطن من و شااما تو همین عالی با اعمال
اعمالمون اون وهت خووشاابحال اون هایی که حرف هات خدا و اهک بیت را گوش می دن با وجودشااون سااازگار  مثال 

ساعت باید تو برق باشه چرا این طورت می گه که من این رو   8شما موبایال می خرید می گه دتعه اول میزنی به برق 
 ود از برق بکشی باطریا عمرش کی می شه همون جورتجورت درست کردم که اگه بخوات ز

 

 پرورش احساس
تو روایات ما گفتن خدا این بدن رو طورت خلق کرد  که تو روایات داریی که همین موسااایقی حرام خونه ات که توش 

 موسیقی حرام گوش میدن و یا ماشینی که توش موسیقی حرام گوش می دن از مرگ ناگاانی در امان نیست :
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 7« بَیااتُ الغِنااا ال تؤمِنُ تیااهِ الفَجیعَااة وَ التُجااا َ تیااه الاادَّعوَة وَالیَاادخُلُااهُ المَلَااكُ»صااااادق )ع( ترمود:  امااام
شتگان وارد آن  سد و تر ست و دعا در آن به اجابت نمی ر صیبت دردناك ایمن نی شد، از مرگ و م خانه که در آن غنا با

 .نمی شوند
ی شاان خیلی از وهت ها برید نگا  کنید می بینید که داشااتند تو ماشااین دیدید بعضاای ها تصااادف می کنند داغون م

 موسیقی حرام گوش میدادند بعضی گنا  ها مثال زنا گفتن عمر را کی می کند
 :ترماید می وآله علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 یذهب تانه: دنیاال تی التی اآلخرة،تاما تی وثالث الدنیا تی ثالث: خصال ست تیه ؛تان والزنا ایاکی المسلمین، معشر یا ا»
 8«النار تی والخلود ، الحسا  سوء ،و الر  سخط یوجب تانه: اآلخر  تی التی واما العمر وینقص ، الفقر ویورث بالبااء،

 هس آن اما.  آخرت در وسه دنیا در سه:  دارد وجود(سوء واثر) خصلت شا آن در که بپرهیزید زنا از!مسلمانان گرو  ات»
 آخرت رد که سه آن اما. میکند کوتا  را وعمر آورد می وتنگدستی وپریشانی برد، می را زیبایی و جمال است دنیا در که

 .«گردد دوزخ آتا در وخلود حسا  خدا،بدت خشی موجب: است
 :«الفجاءة موت کثر بعدت من الزنا ظار اذا:»ترماید می دیگر روایتی در وآله علیه اهلل صلی اکرم پیامبر همچنین

 9گردد می بسیار ناگاانی مرگ شد شایع زنا من از پس هرگا 
 می دباشاا می زنا آناا از یکی که ببرید پنا  خدا به آناا از رساایدید آناا به اگر که اساات چیز پنج آمد  روایت در نیز و

شود شایع زنا مردمی میان در هرگز:»....ترماید شکار را آن ن  میان در که ودردهایی طاعون آناا میان در آنکه جز سازند آ
 10 ...«شود شایع است نداشته سابقه گذشتگانشان

ضا می کنند دیگه   شون رو ار ست دارند خود ضایی می کنند از را  نادر ضی گنا  ها مثال اون هایی که خود ار یا مثال بع
ون این روش سازگارت ندار  ا این روش با بدن ما سازگار نیست اهک بیت گفتن که خرا  میشه وجودت یعنی روح تو با

وهت اونایی که هشنگ زندگی می کنند از لحظه مرگ اثرش رو می بینند همین دنیا هی لذت میبرند از زندگیشون اما از 
لحظه مرگ چون پرد  ها کنار میر  یکی از لذت هایی که براشاااون اتفاق می اتته اینه که اونایی که عبد خدا بودن 

شاید دخانچی از شادات هی هستا جانباز شیمیایی بود که  11تو باشت نشون می دهند همون لحظه مرگ جاشون رو
سر بزرنی  ستان رتته بودم باا  شاید دخانچی می گه روز هات آخر تو بیمار سر  سید هم شاادت ر سال به  بعد از چند 

د بای میگن بیا صااداش خو  در نمی اومد با همون صاادا به من گفت که جامو تو باشاات دارند به من نشااون می دهن
ست ببین چه جات خوبی دارت بعد که می میر  توت همین باشت زهرا من خودم میرم بعضی وهت ها که  جات این جا
سه بار می ذارند زمین و بلند  شون می خونی دار  که مرد  رو که تو هبر می خوات بذارت  اهوام که از دنیا میرند تلقین برا

 دتعه نذارید تو هبر می ترسه و حول می کنه می کنند حدیث داریی که مرد  رو یك
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 -الْقَبْرِ  َشفِیرِ رْ َهُ َضعْهُ لَکِنْ وَ -الْمُطَّلَعِ هَوْلِ مِنْ تَعَوَّذْ وَ عَظِیمَةً أَهْوَالًا لِلْقَبْرِ تَإِنَّ -الْقَبْرَ بِهِ تَفْدَحْ تَلَا الْقَبْرَ بِالْمَیِّتِ أَتَیْتَ إِذَا
 12الْقَبْرِ شَفِیرِ إِلَى هَدِّمْهُ ثُیَّ أُهْبَتَهُ لِیَأْخُذَ عَلَیْهِ اصْبِرْ وَ -هَلِیلًا هَدِّمْهُ ثُیَّ هُنَیْئَةً عَلَیْهِ اصْبِرْ وَ
ست ببینید آدم نگا  می کنه میبینه آد م رو می ذارند و همه می رند   ست و هیچکس توش نی گاهی هبرهایی که آماد  ا

ست و رتیق همین رت شون آدم گنا  می کنه میذارند و می رند خاك میریزند و می پدر و مادر و دو یق هایی که به خاطر
رند تو می مونی و اعمالت و خدا اعمالت دیگه اونجا به دادت برسه اهک گنا  باشی اعمالت که اهک گنا  بودت اون وهت 

کنید می ترساااه مرد  این مال دار  که مرد  رو یك دتعه نبرید توت هبر ساااه بار بذارید زمین یواش یواش وارد هبرش 
کدوم مرد  اساات واسااه همون مرد  که باا گفتن تو دنیا روزت یه ربع نمازت رو اول وهت بخون زورش اومد من به 
بعضی ها می گی بعضی دانشجو ها و دانشگا  ها میرم برات سخنرانی می گی بچه ها با هر چی شوخی می کنید بکنید 

شوخی نکنید خدا تو  سر زد نماز تون رو رها نکنید ولو ولی با نماز  شوخی ندار  می گی هر گناهی ازتون  سی  نماز با ک
این که بد ترین گنا  رو انجام دادید نمازتون رو ترك نکنید اون هایی که نمکازشون شک و سفت می شه میگی نماز رو 

ی ها بعد از نمازت به خدا ترك نکن نماز رو آدم نمی خونه پک هات پشاات ساارش رو خرا  کرد  ولی نماز که می خون
می گی خدا یا غلط کردم بد کردم ببخا خدا هی می بخشه اون وهت اونایی که نمازشون رو درست نمی خونند هیامت 
سه این که یه ربع از  سه چی وا شه وا صرت می خورند می دونید چرا تو هیامت می بینه که باید یه عالمه عذا  بک بد ح

ومد بشااینه دو کلمه با خدا حرف بزنه اونایی که اهک نماز شاابی بودند و اهک نماز اول ساااعتی که خدا باا داد  نی 24
ضرت زهرا رو دید  با  شی نجفی آدمی بود  که ح وهتی بودند می ذارنا تو هبر این باا برنمی گذر  که آیت اهلل مرع

شون می گه ما با آیت اهلل ستی بود  ای شته عالی ربانی و کار در شفه دا ضی حائرت یزدت که امام زمان مکا شیخ مرت  
ایشااون هی از بزرگان بود  هرار گذاشااتیی که هر کدوم زود تر از دنیا رتتیی بیایی به خوا  اون یکی بگه که اون ور چه 
شون هما منتظر  شی می گه اهات حائرت زودتر از من از دنیا رتت من بعد از مرگ ای خبر بود  اون وهت آیت اهلل مرع

شون بیاد شون رو دیدم میگه تو عالی رویا گفتی که اون ور چه  بودم که ای بگه اون ور چه خبر  بعد از یه مدتی خوا  ای
 خبر می گه آهات حائرت گفت خوبه خدا رو شکر چون می دونید بچه ها امام زمان یه حدیث دار  

 .13النّارِ حُفَرِ مِن حُفرَةٌ أو الجَنَّةِ، رِیاضِ مِن رَوضَةٌ القَبرُ: ترمود آله و علیه اهلل صلى پیامبر
  .«است آتا هاىگودال از گودالى یا باشت، هاىباغ از باغى هبر،»

شی هبرت  صالحی با شته یا چاله ات از جاله هات جانی آدم  ضه من ریاض الجنه هبر یا باغی از باغ هات با که القبر رو
شانه برات  6هتک  شی هبرت یه پا اتا ت ست و آدم داغونی با ستار  که می گی تو هتک ستار  ا خودش حاال هتک پنج 

سی یا یه باغی توش  توها یه اتاق بات می دن این هی تاید  ندار  یه ویال لب دریا در نظر بگیر آها ترمودند هبر هر ک
خوش می گذر  باا اون باطن برزخی که دار  صااافا می کنه یا هبرش اولین منزلا دیگه یه حفر  ات از حفر  هات 

هت آیت اهلل مرعشااای می گه از آیت اهلل حائرت پرسااایدم که اون ور چه خبر گفت همه جیز خوبه تقط یه جانی اون و
مرتبه توتیق پیدا کردم برم زیارت امام رضا از اون موهع که رتتی تو هبر  73غصه دارم گفته بود چی گفته بود من تو دنیا 

شتند  ضا اومد  دیدارم بع 73و من رو تو هبر گذا شتر زیارت بار امام ر صه می خورم چرا بی د آیت اهلل حائرت گفته بود غ
امام رضا نرتتی هربارت که امام رضا میاد دیدار آدم توت این دنیا چه صفایی دار  تکر کنید یه پادشاهی بیاد مالهات آدم 

شه می  ضاعا خو  می شه همه میان نعمت میارند همه جور  او شه که جات خوبی هی نبا بار  73گه آدم تو یه جایی با
که رتتی دیدن آها آها بازدیدم رو پس داد این امام رضا هایی که آدم میر  اثر دار  شادا تاز  این جورت نیست ماجراشون 
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با شااادا رتیق شااید بچه ها تو همین اعتکاف  من یه پیشاانااد براتون دارم حاا مادت ساالحشااور که مداحی می کنه 
جلسااه آخر هیئت از شااادا می خوندم و همه سااینه می زدند یه شااب تو ایشااون یك بار می گفت که من تو هیئت هر 

هیئت وسط خوندن برات شادا دلی شکست گفتی شادا ما این هدر یاد شما هاییی و این هدر از شما می خونیی با وتا ها 
شادات هی شد یکی از  شایدید اون ور مقام دارت من این رو گفتی هیئت تموم  ش شما هی یه یادیاز ما کنید  اید به نام 

معماریان شااب تو عالی رویا به خوابی گفت حاا مادت ما این هدر که تو تکر می کنی بی معرتت نیسااتیی هر هفته که 
شادا  سینیی  شب جمعه ما مامون امام ح سین زیارت هر  شب جمعه ما رو میبرند خدمت امام ح شادا می کنید  یاد ما 

سین حلقه میزنند با ام شب همه می رند دور امام ح شما ها که ما رو یاد می کنید  سه داریی هر کدوم از  سین ما جل ام ح
جمعه پیا امام حساین ما یادتون می کنیی اینه که می گی از بین شاادا برات خودت یه رتیق انتخا  کن مثال شاااید 

شگر  شمات ب 27حاا ابراهیی همت ترماند  ل شگر معروف بود که حاا همت با چ سول اهلل در همین ل سته را  محمد ر
میر  یعنی اون هدر مراهب بود که چشااماش به نامحرم نیفته معروف بود که با چشاامات بسااته را  میر  اون همین حاا 
همت همسااارش نقک میکنه که تو پاو  من مربی بودم و حاا همت ترماند  بود  هنوز ازدواا نکرد  بودند می گه من 

چون ترماند  بود موند  بود بقیه همه رتته بودند برات عملیات  مریض شد  بودم تو ساختمون موند  بودم حاا همت هی
حاا همت که همه ازش می ترسیدند و حسا  میبردند خانما می گه هنوز با هی ازدواا نکرد  بودیی و نا محرم بودیی 

ساختمون بودم یه بار حاا همت نیومد در اتاق میگه بعد که ازدواا کردیی باا سه روز من توت اون  ی که گفت کی گه 
حاا همت من این رو دلی موند  من سااه روز تو اون اتاق بودم نشااد یه بار بیات در اتاق رو بزنی ببینی که من مردم یا 

 مى داخ زند  ام حاا همت می گه ترسیدم بیام حالت رو بپرسی یه لحظه شیطون از این ترصت استفاد  کنه چون رسول
 : ترماید

 14.  الشَّیطانُ ثالِثَاُمَا تَإِنَّ بِامرَأَةٍ رَجُکٌ یَخلُوَنَّ ال.
 که دو تا نامحرم وهتی یه با هی باشند هطعا سومی شیطون است 

 15بِامرَأَةٍ وال تَخکُ بِكَ، تِإِنَّهُ الیَخلو رَجُکٌ بِامرَأَةٍ وال تَخلو بِهِ إلّاکُنتُ صاحِبَهُ دونَ أصحابی. ! التَخکُیا موسى
 کند و هیچ زنى با مردىلوت کن و نه او با تو خلوت کند؛ زیرا هیچ مردى با زنى خلوت نمىاى موسااى! نه تو با زنى خ

 کند، مگر این که خودم همرا  او خواهی بود، نه یارانی.خلوت نمى
 در روایتى از امام باهر علیه السالم آمد  که ابلیس به حضرت موسى علیه السالم گفت:

 16حرَمٍ تَإِنّی لَستُ أجعَکُ بَینَکُما رَسولًا غَیرت.وال تَخلُوَنَّ بِامرَأَةٍ غَیرِ مَ
 17دهی.و هرگز با زن نامحرم خلوت نکن؛ چرا که کسى جز خودم را واسطه میان شما دو نفر هرار نمى

 خود شیطون به حضرت موسی گفت موسی یه نصیحتت کنی هرجا با نامحرم تناا شدت من اونجا حاظر میشی 
از این موهعیت خو  اساتفاد  کنی حاا همت گفته بود ترسایدم بیام چون می دونید بچه ها چون می دونی که می تونی 

 پیامبراکرم صلی اهلل عیه و آله ترمود 
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 تی لَّمَااک کَلِمَةٍ بککِّ حُبِسَ یَملِکُاا ال امرأةً تاکَهَ مَن.  النّارِ إلَى بهِ یُؤمَرُ ثُیّ ، مَغلوالً القِیامَةِ یَومَ جاءَ حَراما امرأةً صاتَحَ مَن
 18( النّارِ تی) عامٍ ألفَ الدُّنیا

شوخی کنه تو این رابطه به عدد هر کلمه ات که با نامحرم رابطه حرام  شه و با نامحرم  شته با سی با نا محرم رابطه دا ک
ت دیگر ترمود دار  و لذت می بر  هزار سال خدا تو جانی نگاا می دار  ما شاید بگیی هزار سال بابت هر کلمه  ود جا

َصیتَ. ِصغَرِ الخَطیئَةِ، ولکِنِ انظُر إلى یا أباذَرٍّ! ال تَنظُر إلى به کوچیکی گنا  نگا  نکن به عظمت و بزرگی خدایی 19مَن عَ
که تو دارت گناها رو انجام می دت نگا  کن ببینید بچه ها کو  ها و آسمون و زمین همه مخلوهات خدا هستند کو  با 

ندار  کارت رو که خدا می گه انجام ند  انجام بد  می ترسااه از خشاایت خدا ما جقله ها جلوت خدات اون عظمت جرات 
سخته اون وهتت حاا همت که این جورت بود خانما  عالی به این بزرگی داریی این کار حرام را انجام می دیی عذابا 

سوممی گه  سه طبقه رتته ام طبقه  ساختمانی  سته. دور تا دور  ..خوا  دید  ام رتته ام توت  ش دیدم ابراهیی توت اتاق ن
شسته اند. گفتی:  شما اینجا چکار میکنید؟»هی خانوم هایی چادر مشکی با روبند  ن برادر « :برگشت گفت« برادر همت! 

این را آن روز ها به هیچ کس نگفتی.  ».عبدالحسين شاه زيدستهمت اسی آن دنیات من بود. اسی این دنیات من 

شدنا، رتتی پیا آهایی تا خوابی را تعبیر کند. چیزت نمیحتی به خود  شاید  شانه خالی گفت. یابراهیی. بعدها، بعد از  ا 
شما تعبیرتان را بکنید نه خودم را معرتی کردم نه او را، نه موهعیت  شد  شد  خیالتان راحت با شاید  میکرد. گفتی ابراهیی 

شان « :هردومان را گفت شا  زید یعنی ای سین  شان هی مثک زید عبدالح سند. مقام شاادت میر سین )ع( به  مثک امام ح
 محمد رسول اهلل بود .  27توت این دنیا هی حاا ابراهیمد ترماند  لشگر 20« است؛ ترماند  لشکر حضرت رسول )ص(

سته همثال شاید چمران دانشگا  تگزاس آمریکا درس خوند  بود بعدش تو دانشگا  کالنفرنیا دکترات پالسمات تیزیك 
ات رو گرتته بود چمران آدم عجیبی بود  کتا  هاش رو بگیرید بخونید یه کتا  دار  به نام خدا بود و دیگر هیچ نبود تو 
اون می نویسااه که وهتی رساایدم ترودگا  تاران میگه مادر یاد آن روز بخیر که از تاران می رتتی بای گفتی مصااطفی 

سه مادر بعد از هرجا می رت برو تقط خدا رو تراموش نکن بچ شور برمی گردم و  23ه ها چمران می نوی سال دارم به ک
 هسی یخورم که لحظه ات خدا رو تراموش نکردم .

  

 رتتار سازت
شید دیدید آدم  رتقا شفاعت  ضع خودتون هی خرابه می خواید هیامت  شفاعت می کنند اونایی که و سه گرو  تو هیامت 

سه میر  یه ادار  میبینه که کارش گیر  کرد  میر  پیا رئیس ادار  میگه تالنی من کارم گیر کرد  کارت رو را  مینداز  
شه تقط کاتی یه رو بندازند به خدا بگن خدایا تالنی  شما کارمون گیر کرد  با گرو  تو هیامت پیا خدا آبرو دارند من و 

 رو به خاطر من ببخا خدا یه عد  مردم را به خاطر شفاعت این سه گرو  می بخشه
 یّ الشُّاَداءُ.ثُ روایت است از رسول اللّه صلى اهلل علیه و آله: ثالثةٌ یَشفَعُونَ إلى اللّهِ عز و جک تَیُشَفَّعُونَ: األنبیاءُ، ثُیّ العُلَماءُ،

21  

                                         
 283ص ؛ النص ق. 1406هی، چاپ: دوم،  -عمال و عقا  األعمال ابن بابویه، محمد بن على، ثوا  األ 18

 528: ص ق.1414هی، چاپ: اول،  -طوسى، محمد بن الحسن، األمالی )للطوسی(  19

 ))خاطر  از همسر شاید "کتا  همت"از انتشارات روایت تتح؛  "به مجنون گفتی زند  بمان"مجموعه کتا   -20

 به نقک از سایت ترماندهان

 

 .156؛ ص 1ا ش.1362هی، چاپ: اول،  -ابن بابویه، محمد بن على، الخصال  21



 @enqelabee         کانال منبر انقالبی ✌ 

اول انبیا و ائمه خوشحال اونایی که با امام حسین رتیق اند و هر روز یه سالم به امام حسین می دن از خوا  بلند شد  
سین اون  سالم بد  بعد امام ح سین  سی هر روز به امام ح شه ک سین می سالم علیك یا اباعبداهلل رتیق امام ح می گه ال

ا اون ور تحیلا می گیر  دیگه شاایخ عباس همی که صاااحب طرف جوا  سااالم هاش رو ند  باالخر  رتیق شااد  آه
 السالمدار صاحب: است آورد  مضمون به نقک حکایت است تو مفاتیحالجنان این هضیه رو نوشته: این 22مفاتیح الجنان 

 از و بود  اى پاکیز  و تقوا با و عابد مرد که یزدى مالحسن حاا متقی صالح ثقة: ترماید مى نورى محدث عالمه مرحوم
 انجام در و آورد مى بجا را حضرت همسایگى حق و داشته مجاورت( ع) امیر حضرت هبر کنار در که است کسانى جمله

سیار عبادت شتکار ب  اضلىت و صالح مرد یزد در که کرد نقک بود امین و ثقه مردى که یزدى محمدعلی حاا از او دارد، پ
 .خوابید مى گویند، مزار آن به که یزد شار خارا اى مقبر  در شباا و بود خویا آخرت تکر به که بود
 ولپ و خواهى باا) عشارى شغک بعدها اینکه تا بودند، هی با غیر  و مکتب در کودکى از که داشت اى همسایه مرد این

 ااح که محلى نزدیك مذکور مقبر  همان در و مرد اینکه تا بود، مى چنین هی عمر آخر تا و کرد انتخا  را(  زورگرتتن
 .کردند دتن را او خوابید مى یزدى على محمد
 تیرت نزدش: گوید او نعمت، از حال سر و زیبا حالت با دید، خوا  در را او على محمد حاا که بود نگذشته ما  یك هنوز

 رتظاه و باشااى نیکو باطن در که نبودى کسااانى از تو دانی، مى را تو کار ظاهر و باطن و آخر و اول من: گفتی او به و
 نداشااات، اى نتیجه عذا  جز تو کار و شاااود؟ توجیه مظلوم، به کمك یا و ضااارورت یا تقیه چون جاات برخى بخاطر
 !  ؟ رسیدى مقام این به چگونه

سئله آرى: گفت مرد آن ست همانطور م سر اینکه تا بودم، عذا  ترین سخت در دیروز تا من گفتى، تو که ا س هم  تادا
شار  و کردند دتن اینجا در را او و رتت دنیا از آهنگر اشرف  بىش همان در و داشت تاصله ذراع صد که مکانى به کرد ا

 از ار عذا  تا: ترمود دستور سوم مرتبه در و آمدند، او دیدن به بار سه( ع)حسین امام حضرت سپردند، خاك به را او که
 .گرتتی هرار وسعت و نعمت در و شد نیکو من حال جات این به بردارند، هبرستان این اهک
 میان در دانستی، نمى را او جاى و شناختی نمى را آهنگر اشرف استاد شدم، بیدار خوا  از تعجب با: گوید محمدعلى حاا
 توت بدیش ولى داشتی،: گفت دارى؟ همسر شما آیا پرسید، او از کرد، پیدا را اشرف استاد تا نمود جستجو آهنگرها بازار
 همسر آیا: پرسید او از داد، نشان من به مرد آن خوا  در که گفت را جائى همان و ، کردیی دتن جا تالن در را او و نمود
سین امام زیارت به شما سید خیر،: گفت بود؟ رتته( ع) ح صیبت آیا: پر ضرت م سی خیر،: گفت نمود؟ مى را ح  او آیا: دپر
صیبت مجلس حسین امام براى ستان مرد آن ؟ چیست سوالاا این از منظورت خیر،: داد جوا  کرد؟ مى برپا م  خوا  دا
 .دریابی را حسین امام و او میان ارتباط آن رمز خواهی مى گفت و کرد بیان را خود

آدم زیارت عاشورا هی نمی تونه بخونه هر روز یه سالم به امام حسین بد  یه عکس حرم امام حسین بزنه تو خونا هر  
سین بد  سالم به امام ح ستند هرکه با اهک بیت  اون رو دید یه  شفاعت می کنند انبیاء و اهک بیت ه اولین گروهی که 

 رتیق تر باشه اون ور بیشتر هواش رو دار  
سوا پیامبر اکرم ا َشفَّعُونَ... ثُیّ العُلَماءُ علما  شفَعُونَ إلى اللّهِ عز و جک تَیُ شفاعت می کنند: ثالثةٌ یَ سته ات که  ا یدومین د

شیعتناتقط علمات بزرگ تو  سوال رو امیر المومنین ترمودند من کان من  شفاعت میکنند جوا  این  .... روز  23هیامت 
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خدا میگه اون روز یه زلزله میاد  24أَخیه مِنْ الْمَرْءُ یَفِرُّ هیامت چه روزت بچه ها همون روزت که خدا در هرآن می گه یَوْمَ

 باجت نه خود آیت اهلل باجت . ادم خوبه یه روحانی رو رتیق این شاااگرد آیت اهلل –ریشااتر ان زلزله القیامه  10باالت 
 داشته باشه هر وهت مشکلی برخورد زنگ بزنه و سوال بپرسه 

 گرو  سوم ثالثةٌ یَشفَعُونَ إلى اللّهِ عز و جک تَیُشَفَّعُونَ: ... ثُیّ الشُّاَداءُ 
 شادا هستند

یه سرت مشکالت که تو جامعه پیا اومد  و البته یادتون باشه طورت عمک کنیی که مشمول شفاعت شادا بشیی. االن 
ست ،  سایی هی ه شکالت طاهت تر سوء خیلی م شکالت و آ  گک آلود  ولی برخی اتراد از روت نامردت دارند از این م
 ا امید کنند . میگن برات چی انتخابات شرکت میکنید ؟ که چی بشه؟ ایناستفاد  می کنند تا مردم رو نسبت به انقال  ن

 نظام و این انقال  چه تاید  ات داشته ؟
ایناا همه خیانت به شااادا اساات. این عقب نشااینی و بی تفاوت شاادن خیانت به شااادا اساات که باید تردات هیامت 

 ما هی باید مقدارت تحمک کنیی.  جوابگوشان باشیی. شادا سخت ترین شرایط رو تحمک کردند ، االن
سال ترمودند  شاد ام سخنرانی م ست.مقام معظی رهبرت در همین  شته ا این انقال  این همه تاید  و برکات برات ما دا

 که :
و به  یکشور را به نظام اسالم تو اهتصاد یشتیمع تهاکه کمبود یکندخود تالش م یعوس یغاتدشمن در تبل»» 

هادر  ینمود بکنند که نظام اسالموا جورینا یخواهنددشمن است. آناا م تنقشه یننسبت بدهد؛ ا یاسالم تجماور
ند؛ ها را باز کرا حک کند و گر  یرانملّت ا سیرا و مشکالت اسا یرانملّت ا تمشکک اهتصاد یستنبود  است و هادر ن

 تهیناز بغض و عداوت و ک یحرف ناش ین. اینظام اسالم یدنکوب تبکنند برا یخواهندم جورتینا تسوءاستفاد  یك
و  یرانبه ا یاسالم تو جماور یکه نظام اسالم یحرف خالف واهع است، خدمات یك یناست. ا یمآناا به نظام اسال

 هیسالعاد  است. اگر وضع ملّت را و وضع کشور را مقاخدمات برجسته و توق یكمدّت کرد  است،  ینن در ایراملّت ا
 را نظام تکه چه خدمات بزرگ و ارزشمند یشودوهت معلوم مدر دوران طاغوت، آن یعنی یبا هبک از دوران اسالم ییکن

ها و دمربوط به کمبو ینماها است، ا یریّتبه مد مربوطضعفاا  ینوجود دارد؛ ا ییکرد  است. بله، ضعفاا ییتقد یاسالم
را در خود  هاییییتوانا یاند؛ امّا نظام اسالممختلف مشغول کار بود  تاست که در بخشاا یرانیمد هاتییناتوانا

 راتبو چند سال  یس ینرا در طول ا یبزرگ یاربس تاند کارهاکرد  است که توانسته یترا ترب یرانیداد  و مدپرورش 
 تو تشار اهتصاد ییو چند سال، ملّت از همه طرف در تشار تحر یس یندر ا کهیهی درحالکشور انجام بدهند؛ آن

 دشمنان بود  است.
 توَالّا آن تارست خدمات نظام جماور یگوییاست که من م ییهاتقط نمونه اینا. البتّه ایکنیچند نمونه را عرض م من 

کشور از اوّل انقال  تا امروز دو برابر شد   یّت! جمعینیدحرتاا است. بب یناز ا تریطوالن یارتارست بس یك ی،اسالم
که در  ییاست، امّا آنچه اتّفاق اتتاد  و آن کارها ید رس یلیونم هشتادبه  یكبه نزد یلیوناز حدود چاک م یعنیاست. 

 است. یرتچشمگ یارالعاد  و بس]بلکه[ ارهام توق یست،مختلف انجام گرتته است، بحث دو برابر و سه برابر ن هاتینهزم

                                         
 نادانى و جاک تاریکى از را ما ناتوان و ضعیف پیروان و باشد، ما دستورات به عالی و بود  ما شیعه و پیرو که هر: ترمود  که است نقک السالم علیه المؤمنین أمیر از متن در مذکور سند به

 خن و رشته از اىذر  با دنیا تمام که دارد اىجامه نیز و سازد، روشن را ساحت آن اهک تمامى و دارد سر بر نور از تاجى هیامت روز سازد، خارا ایینمود  عطا او به که دانشى و علی نور به

/ طبرسى، احمد بن على، اإلحتجاا على أهک اللجاا !!.است محمد آل علماى شاگردان از یکى دانشمند، ترد این خدا بندگان اى: برآورد تریاد اىنداکنند  سپس. کندنمى برابرى آن
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 یگرد ترهاو]که[ انسان با کش یاسی،و مق یاراز نظر مع یقتاًدر کشور شد  است که حق ییکارها یرساختی،ز هاتینهزم در 
ر بناد یّتمدّت، شا برابر شد  است؛ ظرت ینکشور در ا تهااست. از با  مثال: را  ییبزرگ و عظ یاربس سنجد،یم

 یس -یکنندم ینرا تأم تکه آ  شُر  و آ  کشاورز-کشور  خزنیم تبرابر شد  است؛ سدها یستمدّت، ب ینکشور در ا
هبک از انقال ، -برابر شد  است  57کشور،  ینفت یرشد  است؛ صادرات غ برق کشور، چاارد  برابر یدبرابر شد  است؛ تول

 رجنبدکه  یگرد یدتتول یاءاش تمختصر یكمنحصر بود به نفت و  یباً[ در دوران طاغوت، صادرات کشور تقریعنی]
 یمیمحصوالت پتروش یدتول -کرد  است یداپ یابرابر اتزا 57 ینفت یربود؛ امروز صادرات غ یچه یباً تقر ی،صادرات نفت

د بخواه تاست؛ هر کشور یرساختیز تکارها ینااپانزد  برابر ]شد  است[؛ ا تمحصوالت توالد یدبرابر و تول یس
 .کارها در دوران انقال  انجام گرتته است یندارد؛ ا یاااحت یزهاچ ینکند، به ا یداپ تاهتصاد یشرتتکند، پ یداتحرّك پ

 

 تبرابر شد  است؛ اوّل انقال ، همه 25 یاناز اوّل انقال  ]تا کنون[، تعداد دانشجو ت،علی و تنّاور تینهزم در 
هستند؛  یکدانشجو در کشور مشغول تحص یلیونپنج م یكهزار ]نفر[ بود، امروز نزد اتخرد ویستکشور دو یاندانشجو

 .یگرتراوان د تو تنّاور علمی یّتااتشانزد  برابر ]شد [؛ و تعّال یمقاالت علم
مثک -به مردم  -یرسانخدمت-خدمات  تینهباال است. در زم یارشاخصاا بس ی،و انسان یاجتماع تتوسعه تینهزم در 

آمارها  ی،نظام یّتااتتعّال تینهبخا است. در زمخو  و ميد  یارآمارها بس -روستاها تبرق و گاز و تلفن و آباد
آن هی به -محض به خارا از کشور بود  توابسته یلحاظ نظام زانقال ، ا یروزتکه هبک از پ تالعاد  است؛ کشورتوق

ا هی او ر یزند،است که چشی دشمن را هی م یرچنان چشمگآن ی،نظام یشرتتااتامروز از لحاظ پ -یکامثک آمر یدشمنان
 .یکندم یو نگران و عصبان ینخشمگ
ت تارس ینکرد  است. عرض کردم که اگر ا ینظام اسالماست که  ییکارها یناااست؛ ا یاش هنر نظام اسالمهمه ایناا

 شااود،یبرتر و باالتر اساات. البتّه انقال  متوهّف نم یناااساات و کار از ا یطوالن یارتارساات بساا یك یی،را بخواهی بگو
تت و انجام خواهد گر یالا تو به حول و هوّ  یردانجام بگ یدوجود دارد که با یادتز تکارها یشااود؛متوهّف نم یشاارتتپ

  است شد  است و ذکر شد یحتصر یرد،انجام بگ یند در آ یدکه با یی]هی[ به آن کارها ینظام اسالم یکلّ یاستااتدر س
 25«« .یردانجام بگ یدبا ییکه چه کارها

ین ی کنند شادا تو اخوبه یکی از شادا رو باهاش رتیق بشه شادا کمك م اگه میخواهیی مشمول شفاعت شادا بشیی
دنیا هی کمك می کنند شما ها این شادا رو نمی شناسید این هدر با صفا شاید شدن بعضی هاشون اونا خیلی مراهب 
بودند که گناهی از شون سر نزنه یه دتترچه هایی رو داشتند که اگه گنا  می کردند داخک اون می نوشتند چون بچه ها 

 رشته ها نمی نویسند گناها رو اگر استغفار کنه بگه خدا یا ببخا نمی نویسندساعت ت 7آدم تا گنا  می کنه تا 
ْستَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِت لَا إِلَهَ إِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَالَ یاَا َسبْعَ َساعَاتٍ مِنَ النَّاَارِ تَإِنْ هَالَ أَ َسیِّئَةً أُجِّکَ تااااِ  الْحَیُّ لَّا هُوَمَنْ عَمِکَ 

  .ومُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَیْ تُکْتَبْ عَلَیْهِالْقَیُّ
هر کس گناهى کند هفت ساعت از روز دربار  آناا به او مالت دهند پس اگر سه بار  :ترموند ( علیه السالم) امام صادق

 26..گفت : ))استغفر اللّه لذى ال اله اال هو الحى القیوم (( آن گنا  بر او نوشته نشود
و لی اگه نگه خدایا ببخشید این ثبت میشه و اون وهت پاك کردنا یه مقدار سخت میشه اون وهت این شادا مراهب  

 بودند که گنا  نکنند ولی اگه هی گنا  می کردند می نوشتند که زود توبه کنند
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 ذکر مصیبت

ستاد ما تعریف می کرد که خدا رحمت اون شاید را در یکی از عملیات ها در خط مقدم بچه ها در گیر جنگ یودند می  ا
گفت دیدم این جوان جعبه هات مامات را به ساااختی بلند می کند و می برد پیا بچه هات آرپیچی زن هساااتند می 
با این سااان کی چه طورت در را  خدا جاد می کند می گفت  با خودم گفتی که ببین  گفت من غبطه خوردم به او و 

ست در همان ج سریع نگران این دهایقی بعد دیدم در شغول بود یك خمپار  اومد زمین می گفت  ایی که این نوجوان م
نوجوان شدم وهتی گرد وغبار نشست دیدم اتتاد  روت زمین غرق خون دهایق آخر جان دادن است رتتی جلو و سرش رو 

ه میشه قی گفت کگذاشتی روت پاهام می گفت چشماش رو باز کرد و گفتی اگر وصیتی دارت بگو تو همان حالت بی رم
سی که لحظات آخر عمرش رو مثک اربابا  ستام گفتن که هر ک شی گفتی چیه عزیزم گفت دو شته با سته ات دا یه خوا
جون بد  خود آها میاد سرش رو به زمین می گیر  میگفت با این که برام سخت بود سرش رو گذاشتی روت زمین و رتتی 

ش رو زمین می کشه بعد لحظاتی بعد دیدم که سرش رو از روت زمین بلند از عقب تر نگا  کردم میدیدم که از درد پاها
کرد و دستا رو گذاشت رو سینه و گفت السالم علیك یا اباعبداهلل و شاید شد تامیدم که آها اومد باالت سرش و آها 

رباببتون اومد ساارش رو به دامن گرتت آت شااادا خوش بحالتون  چه هدر هشاانگ جون دادید و چه هدر هشاانگ مثک ا
 جون دادید آخه بچه ها تو کربال هی وهتی امام حسین تناا شد 

 نگا  همى حسرت به نمود کودکان بر             نمود حرم وداع و گا خیمه به آمد
 آ  کشید  دل از و دل بر گذاشت را آن  اشك تشاند رخ بر و بر در نشاند را این
 حربگا  سوى روان گشت گا خیمه وز              نمود بپا هیامت شور بیت اهک در
 ابا  وا بانگ و شد اخا  وا تریاد                او هفاى در و شد رزمگا  سوى او

 خسته دنب و تشنه لب با و انداختمى و زدمى تاخت مخالفان لشکر صف بر و بگردانید میدان سوى به مرکب عنان پس
شته از شته ک شیر ضر  به و ریختمى زمین بر را مناتقان آن سرهاى خزان برگ مانند و ساختمى پ  ونخ آبدار، شم

شرار شکر آمیخت،مى و ریختمى معرکه خاك با را تجّار و ا ضرت آن نمودند، تیرباران را او طرف هر از ل  حقّ را  در ح
 نهسی نشست حضرت آن زر  هاىچشمه بر که خدنگ کثرت از و خریدمى خود مبارك سینه و گلو و رو بر را تیرها آن

 27.گشت خارپشت پشت چون مبارکا
  28.زیادتر و یاتت جراحت بیست و صد سى از زیاد  السّالم علیه باهر حضرت از منقول روایت به و

 کثرت و جراحت بساایارى از حضاارت وهت این در بود، حضاارت آن روى پیا در زخماا آن جمیع و شااد  روایت نیز
 جانب به انداخت سنگى ظالمى ناگا  که باشد کرد  استراحت ساعتى تا ترمود توهّف خستگى و ضعف بسیارى و تشنگى

 خویا جامه حضرت. گردید جارى نازنینا صورت بر او جاى از خون و رسید مبارکا جبین بر سنگ آن حضرت، آن
 هسااین بر بود شااعبه سااه و زهرآلود  پیکانا که تیرى ناگا  که کند پاك خون از را خود چار  و چشاای تا برداشاات را

 :گفت حال آن در حضرت و کرد در به سر سوى آن از و رسید پاکا دل بر هولى به و مبارکا
 .سلّی و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول ملّة على و باللّه و اللّه بسی
سمان سوى به رو گا آن شندمى جماعت این که دانىمى تو من خداوند اى: گفت و کرد آ  زمین روز در که را مردى ک

سر ست او جز پیغمبرى پ ست پس. نی شید بیرون هفا از را تیر آن و برد د سموم تیر آن جاى از و ک  خون انناود مانند م
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 خون آن از و اتشاندمى آسمان جانب به شدمى پر خون از چون داشتمى جراحت آن زیر به دست حضرت گردید، جارى
 با هک ترمود و مالید خود محاسن و روى و سر بر و کرد پر خون از را دست کف بار  دیگر گشتنمى بر اىهطر  شریف

و  کرد خواهی دیدار را سلّی و آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول جدّم کرد  خضا  خویا خون به و آلود خون روى و سر
 29.داشت خواهی عرضه او به را خود کشندگان نام
 واىس ترستاد درك به را لشکر آن از تن پنجا  و ناصد و هزار یك حضرت آن: که اندکرد  نقک غیر  و آشو  شار ابن

ست لعین سعد ابن وهت این. بود ترمود  مجروح و دار زخی که را آنچه شت پان در که بدان  نآ را کس هیچ آترینا د
ست توانایى و هوّت سین امام با که نی ّسالم علیه ح شا ال ضرت آن رود گونه بدین کار اگر و کند کو  را شکرل تمام ح
 :گفت و زد بر بانگ را سپاهیان الجرم. گرداند خود شمشیر طعمه
 دهید؟مى رزم شجاعى چه با و کنیدمى جنگ که با که دانیدمى آیا شما بر واى
ّسالم علیه طالب ابى بن على غالب، ککّ غالب البطین، انزع ترزند این ست، ال سر این ا ست پدر آن پ  عر  اعانشج که ا

 :آرید حمله او بر جانب هر از و شوید دست هی همگى. اتکند  هالك خاك به را روزگار دلیران و
 الفکرا صعّدوا لمّا الرّأى تصوّبوا               مبارزة ینالو  ان اعیاهی

 الحجرا و الخطّىّ و السّای و السّیف  اربعة الحر  تى نحو  وجّاوا ان
 30رتتمى شاامار به هزار چاار هاآن عدد که تیراندازان و آوردند حمله بزرگوار آن بر جانب هر از تراوان لشااکر آن پس
 .کردند رها حضرت آن سوى به و ناادند کمان بر تیرها
صمت سرادق جماعتى و شدند، حایک و حاجز بیت اهک خیام و او بین ما و کردند احاطه را مظلوم غریب آن دور پس  ع

 و رداشتیدب دین از دست اگر سفیان، ابو آل شیعیان اى که ترمود و زد هوم آن بر بانگ بدانست این چون حضرت. گرتته
سیدنمى معاد و هیامت روز از شید غیرت با و مرد آزاد دنیا در پس تر سب به رجوع با سب و ح  ماش که زیرا کنید خود ن

 .دارد حمیّت و غیرت عر  یعنى. باشیدمى عر 
 تاطمه؟ پسر اى گویىمى چه: گفت و کرد حضرت آن به رو حیابى شمر

 پس ست؟ا گنا  و تقصیر چه را زنان کنید،مى نبرد من با شما و کنیمى مقاتلت و دارم جنگ شما با من گوییمى: ترمود
 .امزند  من تا نشوند من حرم متعرّض که را خود سرکشان کنید منع
 قصودم که شوید مایّا را او هتک و است کریی کفوى که شوید دور مرد این سراپرد  از! لشکر اى که داد در صیحه شمر

 .است همین ما
 نااد ایشان در شمشیر و آمد در ایشان روى در غضبناك شیر مانند جنا  آن و کردند حمله حضرت آن بر سپاهیان پس

 پشاات لشااکریان کردمى رو که سااو هر به و. را درختان برگ خزان باد که اتکندمى خاك به چنان را انبو  گرو  آن و
شنگى کثرت از پس. دادندمى سته کوتیان گرتت، پیا در ترات را  ت شد آ  شربتى جنا  آن اگر که بودند دان  د  بنو

 صده حضرت آن هرگا  و نمودند مسدود را آ  را  و بستند صف شریعه طریق در الجرم. بکشد و بکوشد این از چندان
 31...گردانیدندمى بر را او و کردندمى حمله او بر نمودمى ترات

 صلی اهلل علیك یا ابا عبداهلل
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