
 !گوشتی که نسوخت

 

 ،    تو این دوماه محرم صفری که توش هستیم یک سری فایده های خیلی خوبی این روضه رفتن های ما داره

یکی از فایده های بسیار بسیار مهم  . . . . . سینه زنی و عزاداری، جدا از فضیلت های گریه برمصیبت اهل بیت 

نشستن پای منبر بزرگانه اونجاست که ادم چیزی یاد میگیره اونجاست که شورش با شعور همراه میشه 

 اخت میگیرهو عزاداریش با معرفت عجین میشه 

ه یک میشنودم داستانی رو نقل کرده بودند . . . اصال  وقتی آپای یکی از منبرهای بزرگان مشهور نشسته بودم 

این قرار بود که یک بنده خدایی نذر یک گوسفند برای یکی از موکب  حس شعف بهش دست میده داستان از

 های اربعین میکنه موکب از قرار نزدیک شهر کربال بوده.

اون بنده خدا یک گوسفند چاق و چله رو میخره و بار وانت میکنه و از شهرشون راه میفته )اگر تاحاال اربعین 

اگرهم نرفتید که ان شاهلل خدا قسمت کنه ( توی ایام اربعین خیابون های ، خوشا به سعادتتون که ید کربال رفت

 جای سوزن انداختن نیست ماشین هم تا یه جایی میتونه جلو بیاد.، کربال شلوغ شلوغه 

م به خاطرهمین هبنده خدا وقتی این شلوغی رو دید تصمیم گرفت گوسفند رو از ماشین تا موکب پیاده ببره 

تا موکب یه نیم ساعتی . . . .  پیاده راه افتاد  و گوسفند رو از ماشین پیاده کرد و یه طناب دور گردنش انداخت

 خب دیگه وقت نهار شد و موکب گوشت الزمه ..... . . . . . .  بااون حیون راه رفتن تا رسیدن به موکب مخصوص 

یک ساعت  . . . .  گوشتشو مناسب برای ابگوشت بار گذاشتن اومدن حیون رو سر بریدن پوستشو کندن و

. . . هر چی صبر میکنن یک ساعت رو طول میدن تا به دوساعت میرسه ان گار نه انگار . گذشت گوشت ها نپخت

گفت االن وقت نهار ملت نهار میخوان چیکار کنیم؟ به  که دیگه اعصابش خورد شده بود موکب دار . . .  

به سیخ کشیدن و  . . . . . . . گوشت ها روماده کبابش کردناوردن آگوشت ها رو از توی دیگ ها درپیشنهاد یکی 

دقیقه گذشت  20دقیقه گذشت نشد. . . . .   10دقیقه گذشت گوشتا سرخ نشد. . . .   5رو اتیش  گذاشتنش

و هرچقدر هم دیرپز بزاری رو اتیش هر مدل گوشت هر حیونی ر. . . .  یاابوالفضل چطور امکان داره؟!! نشد . . . .  

یکی از افراد اون موکب از نظر معرفت و علم مربوط به اهل بیت چیزی حالیش  . . . . دقیقه جذغاله میشه 10

کجا رفتی؟ بنده خدا گفت واال به خدا هیچ     میشد از صاحب گوسفند پرسید تو با این گوسفند چیکار کردی؟

دمش یک راست گذاشتمش تو ماشین تا قبل شهر اومدم و نیم ساعت پیاده جا نرفتم از گله گوسفنددار خری

 تا رسیدیم اینجتراهش بردم 



تو انتظار داری گوسفندی که  !  بنده خدا عالمه یک دفعه شصتش خبردار شد )اخ اخ اخ همینه دیگه بنده خدا

 تیش بر زوار اماماصال آ گوشتش رو اتیش کباب بشه ؟پیاده روی کرده نیم ساعت بین زوار اربعین حسینی 

 حسین حرامه مرد مومن حاال چه گوسفند باشه چه ادم باشه(

ونوقت یک امستقیم اصال سرخ نشد . . . .   تیشیک گوسفند نیم ساعت تو راه مشایه پیاده راه رفت گوشتش تو آ

علیه السالم به خاطر نفر که کل پیاده رویش در روز از دم خونشون تا سرکوچشونه حاال به خاطر امام حسین 

ایا گوشتش تو اتیش  . . . .  روز پیاده راه میره 4روز تا  3درک مصیبتی که به اهل بیت امام حسین وارد شده 

روز پیاده  3وقتی تو برای امام حسین  رن . . .  جهنم میسوزه؟ امام حسین اونقدر کریمن زیر دین من و شما نمی

 ده که تو شرمنده میشی نه امام حسین..والسالمراه میری امام حسین طوری جوابشو می

 


