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عالی سمه ت   ب 

 همیزخانم سرکار  یازدهمجلسه 
 

الطَّیِّبِینَ الطَّااِِرِننَ  حمّد وَآله م ی سَیِّدنالَالصَّالةُ وَ السَّالم عَاَعوذُ بِاهلل مِن الشَیطانِ الرَجیم بِسم اهلل الرَحمنِ الرَحیم وَ

 . االن إلی قیامِ نَومِ الدّنن لَعنةُ اهللِ عَلَی أعدائِهِم أجمَعینِ مِنَو  الْمَعْصومِینَ

جمادی  31اش کردیم گفتیم از قدر طوالنیقبالً گفتم ایام فاطمیه را خیلی بزرگ بگیرید. حاال چرا ما این را این

ی بود که در اسالم دو روز اعالالم دالد ، حالاال بالرای بازالی از ا ماله       جمادی الثانی، به خاطر دو تاریخ 1االول تا 

هالا  ها دوتا اعالم دد ، علت این است که واقاالاً آدم السالم مثالً یک روز اعالم دد  ولی برای بازی از آنعلیهم

نالد دالنبه بالود    که در زمان ما از دنیا رفتند، چ )ر (کنند. مثالً االن از دما بپرسم که حزرت امام خمینیفراموش می

خرداد بود، اما چند دنبه بالود؟ در   31دانیم که گویید؟ چهاردنبه بود؟ خوب. در صورتی که همه میدما چه می

نالوی  باله ن ال     ، همین االن تفاوت اظهارات دما راجع به تاریخ متفاوت است. چون تاداد را آن تالاریخ  86سال 

 جمادی االول یا سوم جمادی الثانی. )امام خمینی روز دنبه به رحمت خدا رفتند(  31متواتر مراجاه کرد ، گفته 

سازی هستیم. این ایام را کالً فاطمیه اعالم کردیم و خودمان، برای خودمان یک ما دیایان همیشه در پی فرهنگ

کالرد،  سال عمالر مالی   36از بیشتر  )س(فرمایند: اگر مادرم زهراالسالم میسری آداب تایین کردیم. امام صادق علیه

 رفت. احدی به جهنم نمی

خواندیم به من یاد داد، یک داری را خانم مرجای خواند  بالود. خالانم   یکی از دوستان که ما با هم قم درس می

گوید: کند مینشیند گریه میگرفتم. آخر یک روز میکردم، حاجت نمیگویند که هرچی نذر میاین مرجع می

طور کاله در خالودش بالود     گیرم. چکار کنم؟ همینگیرم، حاجت نمیخسته ددم، هرچه چهله مییا فاطمه زهرا 

کنالی؟  گوید: چرا نذر محسن من نمیبیند یک خانمی با پودیله به او میکند میزنند، در را باز میبیند در میمی

انم، چه ذکری بخوانیم؟ خدهند؟ گفت: کاچی. گفت: گوید: به یک زن زا و چه میگوید: چه نذر کنم؟ میمی

 کنم برایتان بنویسم. خانم به زبان فارسی عربی یک مطلبی را گفتند که من سای می

 با طرحۀ مخصوصی   کشتند تو را مادر ای نوگ  فردوسی )ای غنچۀ نشکفته 

 همتا موعودۀ بی  ای نس  ولی اهلل درباب و حا ط حصیر یر صنوگ  من بود ا

 دود( )طرحه در زبان عربی یک جلسه می  کشتند تو را اعداء( 

 دوستم گفت من این را یاد گرفتم و انجام دادم و خالصه چ در برکات دادت. 

هایی که روضه دارنالد کاله   خواستم راجع به همین با دما صحبت کنم که هرخانه یک حسینیه. آناتفاقاً امروز می

دوید، من فرماید: هر وقت دور هم جمع میالسالم میعلیه هایی که ندارند حتماً بگذارند. امام باقرالهی دکر، آن

 32/01/99تاریخ جلسه: 
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دوید امرِ والیت مالا  کنم در بین دما بادم. هر وقت دور هم جمع میهای دما هستم و آرزو میمشتاق عطر جان

 ا هگله دود، همدیدارها تاز  می های دما هستم. دورهم بنشینیم، همدود من مشتاق عطر جانمیدر بین دما تاز  

نظیالر  آید و واقااً بیتان اجرا کنید، برکات بسیار زیادی برایتان میهرخانم یک حسینیه را در خانه رود،از بین می

گفت مادر من دهۀ محرم، د  روز روضه کرد میاست. من یکی از دوستانم االن مالم بازنشسته است، تاریف می

خوردند. مینشستند چای گذادتند، تابستان روی تخت میدادتند کنار حیاط هم تخت میگرفت. قدیم حیاطمی

دد یک پارچۀ سفید روی تخالت  گفت ما که روضه دادتیم آخر که روضه تمام میدان صفایی دادت. میحیاط

چیالدیم بالرای   گذادتیم اینجا خشک بشود، باد در جابه مالی های روضه را که مشستیم میکردیم استکانپهن می

گیر کرد طوری زمالین   آمد پایشها دادت پایین میسالۀ ما )برادرم( از پله 13ام روضه، پسر سال آیند ، غیر از ای

خورد که سرش مث  هندوانه ترکید فوارۀ خون زد، بردیم روی این تخت دراز کشید، با یک دسالتمال سالرش را   

رادرم باله هالوش آمالد و    بستیم، اورژان  آمد او را برد، ما گفتیم او کارش تمام است، آخر دب در بیمارسالتان بال  

قدر زود دفا بگیرد و حالالش خالوب   ای دد ، ما تا حاال ندیدیم یک چنین مجروحی ایندکتر گفت یک ماجز 

بشود، مادرم بسیار خدا را دکر کرد و رفت باالی سر برادرم، سرش را بوسید. برادرم گفت: مامان، دما کاله مالرا   

ز آمد دست کشید روی سرم. آبرویی که ایالن خالانواد    روی آن تخت گذادتید، یک آقای سفیدپوش با دال سب

اش االن مدال برنز المپیاد است، استاد دانشگا  دریف است، با دادتند، این خانم نو قدم بر می )ع(برای امام حسین

کننالد بالر روضاله،    ت مالی مهایی کاله مالداو  دود. من دیدم خانهبادید، نس  و تیر  و تبارتان حفظ می )ع(امام حسین

گیرند. خیلالی  بار روضه میبینم سالی یککند. بازی از دختران جوان فامی  را میمسا   مانوی حفظ میخیلی 

دد، دار نمیکه بچهگرفت، برادرشمی )ع(آید، مثالً یک خانمی بود تولد امام جواددان میدر زندگیهم برکات

هالایی کاله هماله از آن    دهد این گرفتاریا میهاش را جواد گذادتند. یک برکاتی خدا به ایندار دد اسم بچهبچه

 دالود. هایی که مراسم دارند، اصالً گرفتاری نیست. چیزی هم به وجود بیاید، آنجا برطالر  مالی  نالند، تو خونهمی

 هاییم. زیاد است، که ما مدیون و بدهکار آن )س(قدر برکات حزرت زهراخواهم بگویم اینمی

گوید: من در نوجوانی کِبر دادتم، به واسطۀ ایالن تمالرین   نف  است، می ها که خودش اه  تهذیبیکی از خانم

ی حرص  و بخال  را هالم از خالودم دور    لهایی که کشیدم، تکبرم از بین رفته، وبا سختی کَعدائِالخالق اَاَ ۀُقَفارِمُ

 کردم. توانستم خودم را کنترل کنم. 

هالایی کاله   آورد. پیامبرای دما برکات می کنید، توجه خیلیدوید، به خودتان توجه میکه دما هودمند میهمین

انالد کاله چالرا و    انالد گذادالته  دالان عکال  گرفتاله   امروز برای من دادید، خیلی خودحال ددم. حتی بازی از ورقه

نویسد با همان سر خطی کاله گفالتم جالواب    ام. برای من ورقه میچگونه موفق ددم. من از این خانم خیلی راضی

 دهد. می
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هالا یالخ   دود وقتی خانهایجاد کنید. یک تکان بخورد این خانه یخ زد  است. باورتان نمی باید دما در خانه تحول

کننالد.( مالن یکالی از ایالن     هالا ازدوا  مالی  های پدر دوهرها و مادر دوهرها هستیم )وقتی بچهزند، داهد طالقمی

فت: خانم همیز، دوستانم که آدم خیلی ارزدمندی بود، ایشان دخترش را که دوهرداد، دخترش آمد پیش من گ

کنند. حاال من تاز  عروسم در ایام ع دم. مادر اش با هم دعوا میمن چکار کنم؟ پدر دوهرم و مادر دوهرم همه

 روم. کند که من اصالً از اطاق بیرون میقدر خارش میدوهرم این

ن دالد. ای داد  دار که ددند، حاال دوهرش دد عین پدر دوهر! رفت زن باز دد، فالیک مدت که گذدت، بچه

هالا       لاله کالرد  بالود، دالوهرش هالم دنبالال زن      دَسرد مزا  جنسی بالود، دالوهرش را   به دوهرش  زن نسبتبیداد. آن 

های جدید ایجاد کنیم. من قبالً هم گفتم، یک عالالم  االن باید متوجه بشویم که باید در زندگی موقایترفت می

کالنم. ایشالان   بادد. من آقای جاودان را به دما توصالیه مالی   ربّانی دما نیاز دارید که در زندگی دما حزور دادته

های م ام ماظم رهبری هالم دالرکت   های زن و دوهری را مجمع کام  خوب دارد. حتی ایشان در مراسمکالس

دناس برنامه دارند )خیابان مجاهدین( خانوادگی درکت کنید های حقکنند، ایشان با آقای پناهیان در حسینیۀمی

همیشاله باالد از نمالاز در     )ص(رای دما مفید است. چون خانواد  باید موعظه بپذیرند. حزالرت محمّالد  و این خیلی ب

 کردند. و این رودی است که برای پیغمبر است. مسجد موعظه می

تان را به حسینیه تبدی  کنیالد بالرای حتالی اعزالای     ان داء اهلل تا هفتۀ دیگر خبر برای من بیاورید که توانستید خانه

آید باد از دام برنامه دادالته  تان میهات و بابا یا مادربزرگ یا کسی به خانهودت. همین خودت و بچهخانوادۀ خ

 (  0:11:55تا  52:35)قطع ددن صدا و تصویر خانم همیز از دقی ۀ بادید. 

کنند، هم ها عادت میآید. هم بچهگیرند، خیلی برکات برایشان میها را میهایی که این مراسممن دیدم خانواد 

که داعش در سوریه بیاید، ما سوریه رفته بودیم. سوریه برای ایران یک فرودگالا   برکات زیادی دارد، قب  از این

بالرد  آنجالا مالی   دادتآمد و مسافر برمیای یک روز هواپیما از آنجا به ایران میجدا درست کرد  بود. یانی هفته

دانیالد کاله سالوریه مجموعالۀ     کردیم. چون مالی می س خودمانیف ط ما در فرودگا  بودیم. برای همین خیلی احسا

جا بردند. همهحجاب و با حجاب، همه چیز وحشتناک است. یک هفته ما را به سوریه میمسیحی و یهودی و بی

بردند. چون همسرم با من نبود ما چند تا خانم کردیم. حتی ما را حلب میکردیم. زیارت و خرید میمی را تمادا

 ( )برق خانه و اینترنت قطالع 0:38:11)قطع مجدد صوت و تصویر استاد تا بودیم ترسیدم خار  از دهر آنجا بروم. 

 دد( 

دود که تالا آخالر یادمالان بمانالد بایالد      حاال ان داء اهلل که خیر است ولی این قطع و وص  امروز یک یادگاری می

 مان نورانی دود. ها، زندگیمان مراسم بگیرم که با نور آندر خانهبرای ا مه 

 پنج  جالب است. چهارلیسان . خیلی همگذادته برای فوق است توساۀ دهری، دانشگا  الزهراای آمد یک ردته
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بالرای  خواند. باالد یالک عالد  دارنالد     ها دارد توساۀ دهری را میسال است در ایران آمد . من دیدم یکی از خانم

ها را مذهبی تربیت کنیم. االن دیگر ما از کارهای انفرادی بایالد بیالرون بیالاییم.    کنند. چطور ما محلهمح  کار می

ها، اگر دما بروید درس بخوانید تاز  نَفَ  هستید و کند با ماهوار  و دبکهچون ددمن ما دارد اجتماعی کار می

 هایتان منت   کنید هم مفید واقع دوید. ها را هم به بچهتان کم است، خوب خیلی خوب است. این مهارتسن

خالواهم.  را بخوانید. از خدا عزت بخواهید. نگویید من دنیا و آخرت می )س(روز فارسیِ خطبۀ حزرت زهرایک 

دود. من از یک آقایی دنیدم که گفت وقتی اولین بار مکاله رفالتم، جالوان بالودم. باله      یک مرتبه بارتان سنگین می

گفت ایالن دعالایی کاله    ام! خودش میسال است من در مکه 13گفت جا نگه دار! میخدایا، مرا همین خدا گفتم:

 من کردم کمی با دانایی نبود، احساسی بود، ولی خوب، خدا قبولش کرد. 

 این دعای ،اللهم اعزّتی فی عشیرتی و قوتیمان است یا نه. به خدا بگویید: دانیم به نفعکنیم نمیدعاهایی که می

 ( 0:30:11)قطع صدای استاد تا ، است. اعزّنی یانی خدایا عزت بد  السالمعلیه یکشنبۀ امام سجاد

ام. گرچه صالد در صالد   های دما توجه و مراقبت پیدا کردم که خیلی راضیاستاد، من در کالسیکی از مادران: 

 که حواسم به کارهایم جمع دد ، خیلی خودحالم. نشد ، ولی همین

خواستیم که این بیداری برای خودم به وجود بیاید. چون خیلی سالفارش دالد  کاله    ی دکر، ما همین میالهاستاد: 

 ها خیلی عالی است. دود. اینتهذیب نف  کنید. که اگر چنین نکنید آن دنیا انسان، به دک  حیوان محشور می

دان هالم تالیریر دارد. اگالر خاناله     خانه و زمین خیلی مهم است. اگر صاحبانش مؤمن بادند سازند یکی از مادران: 

مان به زور توانسالتم یالک روز   دود ولی خانهگذادتم که سخنران سخت پیدا میام جلسه میقدر در خانهبودم آن

 مراسم بگیرم. 

است کاله   دود. درست است. خیلی مهمتان که حدیث کساء بخوانید، برکات نازل میحاال ببینید، در خانهاستاد: 

گفتند کند میاهلل بهجت را رحمت کردند. ولی خدا آیتکارهاییکه قبالً در این خانه بودند چه هرحال افرادیبه

دالود. مالن   های ناس و فلق را در خانه زیاد بخوانید. حدیث کساء هم که خواند  دود خانه پر از مال که میسور 

داند چه درهایی بالاز  کار کردم، خدا میای بودم که خیلی سنگین بود. ولی با حدیث کساء هزاران واقااً در خانه

 دد. 

 

 و در اینستاگرام است.   javdan.irهای جاودان  آدرس پیج
 

 آید. برای دخترم خیلی خواستگاری مییکی از مادران: 

 و 3دما برای دخترت آن صوت انتخاب همسر من را بگیرید به دخترت بد  گوش بدهد. باد صوت آیین پاسخ: 

، تالوی انتخالاب همسالر    1 و 3را هم بد  گوش بدهد. باد تربیت نس  طاهر رو بگیر. اول انتخاب همسالر، آیالین    1
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  یالاد دادم  راخها تربیت نس  ظاهر. در انتخاب همسر، من یک نمالاز اسالت  کند. باد از همۀ اینتان میخیلی کمک

 را بخوانند.  آن

های منحر  هم دادتند. نماز استخار  را هایشان ع یدتیی ها خیلی ع یدتی بودند. در فامیک همسایه دادتم این

 رفتندها بد بودند میکنم، واقااً آن آدمقدر خدا را دکر میگفت که من اینکه خواند به لطف الهی، خودش می

گفت خیلی خودحالم. آن صوت من رو بد  دخترت حتمالاً  کنار، و خیالمان راحت بود که الکی رد نکردیم. می

 گوش کند. 

 بار خواندم. الهی گر  از کارتان باز دود.  33سورۀ قدر را یکی از مادران: 

 روزیِ امروزمان، نذر حزرت محسن بود که گرفتیم الحمداهلل. یکی از مادران: 

 تان را به خیر کند. خیلی ممنونم، خدا عاقبتیکی از مادران: 

 

 

 

 پایان مبحث 

  همیزدهم سرکار خانم یازجلسه 

 


