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 القدر لهیل موسسه ۱۳۹۸ ریت ۱۳

 میالرح الرحمن اهلل بسم 

 نیبیالط آله و محمد دنایس یعل اهلل یصل و نیالعالم رب الحمدهلل

 نیالطاهر

 وَ حَرَماً لِرَسُولِهِ وَ مَکةُ هُوَ وَ حَرَماً لِلَّهِ انَّ»:  السالم هیعل صادق امام قال

 ۱«الْکوفَةُ هُوَ وَ حَرَماً نَیالْمُؤْمِنِ رِیلِأَمِ وَ نَةُیالْمَدِ هُوَ

 مکه، در است یحرم خدا یبرا:  ندیفرما یم السالم هیعل صادق امام 

 است یحرم نیرالمومنیام یبرا و نهیمد در است یحرم رسولش یبرا

 هُوَ وَ»  م،یدار حرم کی هم تیب اهل ما هیبق  «حَرَماً لَنَا وَ»  کوفه در

 یوُلْدِ مِنْ امْرَأَةٌ هِیفِ سَتُدْفَنُ وَ» است، گرفته قرار قم شهر در که «قُمُّ

 فاطمه اسمش شد، خواهد دفن آن در یخانوم یزود به «فَاطِمَةَ یتُسَمَّ

 کند، ارتیز را شانیا که یکس 2«الْجَنَّةُ لَهُ وَجَبَتْ زَارَهَا مَنْ» است،

 . شودیم واجب او بر بهشت

 را ارتیز خواص و بهشت شدن واجب موضوع که هاتیروا دست نیا 

 به عتاًیطب. گرید هست لحقنا عارفاً فرضشیپ  با مسلماً کند، یم نقل

 یم ارتیز آن در انسان که یا بهره باشد، شتریب معرفت آن زانیم هر

  فاطمه خانم والدت مناسبت به را تیروا نیا خوب. است شتریب برد
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 ورود یبرا خواهم یم یول کردم شما میتقد( السالم هایعل)  معصومه

 است، ها بهره از یکی هم ارتیز. بکنم هم استفاده کی آن از بحث، به

. بدهد ما به را یادیز یهابهره تواند یم که است ییها تیموقع از یکی

 خوب چقدر اند،کرده ذکر ییها ثواب چه ارتیز یبرا دیبکن نگاه شما

 را یقم عباس دیس حیمفات نیا برود ارتیز به نکهیا از قبل آدم است

 در است آورده تیروا یسر کی امام، هر ی نامه ارتیز از قبل بردارد،

 را ها آن اند،کرده نقل ارتیز یبرا که ییها ثواب و تیخاص با رابطه

 ها یبعض وقتها یبعض که آنقدر است، شده نقل ثواب یلیخ. بخواند

 خبر چه مگر! ارت؟یز کی و ثواب همه نیا بابا یا کنند، یم شک

 هم من که خواندند ییدآقایپورس آقا حاج هم یتیروا کی!  است؟

 إنّ» : ندیفرمایم که( اهلل یصل) اهلل رسول آقا از بودم کرده آماده

 ۳ «نَفَحاتٍ دَهرِکُم أیّامِ فی لِرَبِّکُم

 یم را ییها مینس کی ام،یا یروزها از یبعض شما، روزگار در خدا

. دیبده قرار هامینس نیا معرض در را خودتان  «لَهُ فَتَعَرَّضُوا».  وزاند

 تواندیم رهایمس نیا. دیبر یم بهره د،یبده قرار معرض در فقط

 وارد رود، یم ارتیز د،یآ یم شیپ آدم یبرا که باشد ییها تیموقع

 که ییهاتیموقع شود،یم رمضان ماه وارد شود،یم یخاص روز کی

  است جمعه یشبها مخصوص که ییدعا آن. دیآیم شیپ انسان یبرا
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 فضل بندگان سر بر دارد دائماً خدا 4«هیالبر یعل الفضل دائم ای»

 .شودیم پخش عالم در دارد فضلت الدّوام، یعل که یکس یا زد،یریم

 بخشش یبرا دستانش شهیهم که یکس یا5 «هیبالعَط نِیدیَال باسط ای»

 وقت چیه شما اصال ندیگو یم که است باز دستش شهیهم. است باز

 به ،یرو یم تیب اهل حرم به شما یوقت یحت ،یستین کنندهشروع

 «کیعل السالم»    ییگو یم و یرو یم السالم هیعل رضا امام حرم

 سالم در یحت یباش مقدم یتوان ینم شما ،یدهیم را سالم جواب

 من یکرد دعوت تو ایخدا  «عَنْکَ فَأُوَلِّی تَدْعُونِی إِنَّکَ رَبِّ یَا».  کردن

 م،یستین ما کننده شروع ،یکرد دعوت تو نکردم، گوش و دمینشن یه

 سَمعنا»  دیفرما یم که آنجا و هستند تیب اهل و خدا کنندهشروع

:  زندیم ادیفر دارد شهیهم هست یمناد کی6 «مانیلال ینادی ایمناد

 ، «للّه بوایاستج» تان، پروردگار به دیاوریب مانیا «بّکم بر آمنوا»

 «دیده جواب»  چه؟ یعنی 7«للّه بوایاستَج آمَنو نَیالَّذ هایُّا ای»  دینیبب

 فضا واشی واشی. ) دیبده جواب شما که باشد ییصدا کی دیبا پس. 

. دیبرسان زودتر هم را یچا د،یبفرست صلوات کی شود،یم یداردچرت

 ۸«لرسوله و هلل بوایاستج آمنو نیالذ هایا ای»  ،شما خدمت به عرض( 

 یبرا زنند، یم صدا که یوقت کم، دعا اذا رسول، و خدا به دیبد جواب
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 خارج یمردگ از د،یشو زنده را، شما بکنند زنده ،«کُمییوحیُ لما»  چه؟

 ادیفر دارند کسرهی که آنها رسول، یصدا به دادن جواب با دیشو

. میهست ۹«رجعونی ال فهم یٌعم بکمٌ صمٌ»  که مییما زنند،یم

 غشاوه کی و  پرده کی گوشمان  یرو. را زهایچ یسر کی میشنوینم

 یجلو میدیورز که ییکفرها سبب به مان،ی هاچشم یرو و است

 احتماال گفتم، یائیض یآقا استادمون به. است شده بسته چشممان

 اصالً م،یبود گل یلیخ م،یبود خوب یلیخ ما یموقع کی گفتم، قبال

 خواب بود، خوب ما خواب بود، خوب ما شب بود، خوب زیچ همه

 حاال م،یدار تقرب و میکینزد میکردیم احساس یداریب در دمیدیم

 ت  موتور شما که: گفت. خورد یم هم به خودش از حالش آدم اآلن،

 همه نیا چطور برود، و بردارد یدزد ،یکس یگذارینم در دم را

 به هم یکار چیه ن،یتریو در یگذاشت ،یکرد یآور جمع اطالعات

 دعا اذا رسوله و للّه بوایاستج».  برندیم که است معلوم ؟یندار کارش

  «کم

 یم مطرح را موضوع اصل م،یگو یم را مسئله صورت دارم فقط فعالً

 تُمیدُع»  دیگویم که رمضان ماه در ای هست شهیهم ،ییها بهره. کنم

 سفره سر برو ندیگویم فقط انداختند، سفره ۱0«اهلل افتیض یال

 شما  یبرا موقع کیست،ین یمعمول هم رزقش  تازه آماده، ن،یبنش
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 داشته هم ضرر بسار یا شود، یم پر شکمت یرو یم انداختند، سفره

 دارد، رزق عقلت یبرا دارد، رزق ت فکر یبرا نه، رزق  نیا یول باشد،

 .دارد رزق جسمت یبرا دارد، رزق روحت یبرا دارد، رزق قلبت یبرا

 یم دکتر یآقا یول شوم وارد فضاها نیا در ندارم دوست یلیخ حاال

 ینم سراغم به اصال گرنیم رمضان ماه در یول دارم گرنیم من داند،

 کندیم احساس آدم شود،یم میتنظ زیچ همه شود،یم خوب د،یآ

 سالم تا دیریبگ روزه ، ۱۱«تَصحّوا صوموا» م،یدار تیروا است، سالمت

 هم یمهمان خدا، یمهمان به دیشد دعوت است،شما اهلل افتیض. دیبمان

 موز مان، خانه دیایب خواهدیم مهمان که ستیمان مثل ست،ین یمعمول

 یموزها بابا که برد یم را آبرومان دیآ یم بچه بعد ، میکنیم میقا را ها

 یاقتضا به کس هر حاال اور،یب هم آنها از ،یبود دهیخر که یمتر مین

 دیبا اآلن البته را، موزها یکی و دیکنیم میقا را ها پسته شما خودش،

 سفره ، ۱2«اهلل افةیضِ یال هیف تمیدُع».  کرد میقا هم را هاینیزمبیس

 ارتیفراهم،ز هاتیموقع پهن، سفره ،یرویم که اعتکاف است، پهن

 که آدم ست،یکاف آدم یبرا ارتیز کی  فقط واقعاً ،یرو یم که ییها

 یگردیبرم و یرویم که ارتیز دیگو یم خواند، یم  را ها ارتیز ثواب

 القعده، یذ ماه یها کشنبهی. پاک ،یا شده متولد مادر از تازه انگار

 ،العمل فاستأنف ،یخواند را نماز نیا اگر ندیگویم که دارد ینماز
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 نداشته کارشان به کار را هایقبل و کن شروع نو از را عملت دوباره

 سفره پس. کن شروع نو از را ات یزندگ ،یا شده متولد تازه انگار باش،

 چرا پس است نیا مسئله اما است، آماده که زیچ همه است، پهن که

 رشد م،یشوینم چاق سفره نیا سر بر چرا م؟یا گرسنه شهیهم ما

 چرا پس. آدم یبرا است بس رمضان ماه کی! رزق همه نیا م؟یکنینم

 احساس خودمان در یرشد چرا ما؟ وجود در افتدینم یاتفاق

 باال را من تحمل و شود تیظرف شیافزا باعث که یرشد م؟یکنینم

 کنم، ینم احساس خودم وجود در یرشد. شود  ترقیدق فکرم ببرد،

. دارد زهایچ یلیخ سمت به کشش هنوز ام ذائقه  و است نییپا تحملم

 وجود در کندیم احساس ینجوریا آدم چرا است، سرکش نفسم

  ۱۳«نُقصانٍ فی فهُو نفسِهِ فی الزِّیادَةَ یَعرِفِ لم مَن»   خودش؟

 رود، یم نقصان سمت به دارد نکند احساس را شدن ادیز که یکس

 پارسال با را امسالش کند،یم احساس را خودش رشد که یکس

 مَنِ»  میدار تیروا کند،یم رشد دارد که است متوجه کندیم سهیمقا

 نیا باشد یمساو روزش دو که یکس  ۱4«مَغبونٌ فهُو یَوماهُ استَوى

 حرف است، کرده خسارت باشد، یمساو روزش دو. کرده خسارت

 باشم، داشته راه تینها یب من است قرار یوقت ست،ین هم ینابجا

 شودیم حساب چیه هم سال هزار سال، صد سال، نود سال، هشتاد
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 پس است صفر یعدد هر ت،ینها یب مقابل در ، تینها یب مقابل در

 هیثان سال، صد و سال  پنجاه نیا دارم را یصفر نیهمچ من که حاال

 یم که ینماز هر در که میدار تیروا. باشد رشد دیبا اش هیثان به

 کنمیم توجه تیروا نیا به بار هر خودم من د،یکن توجه د،یخوان

 د،یخوان یم که ینماز هر کنم،یم احساس را رشیتاث

  ۱5« القُربى و الوُصلَةَ فیها فإنّ مُوَدِّعٍ؛ صَالةَ صَلِّ»  

. است آخر شب امشب است، آخرت نماز انگار بخوان نماز یجور کی 

 فتمر. کرد فوت و داشت سرطان ام،گفته را داستانش ما، یرفقا از یکی

 دارم را امتحان شب حال: گفت ؟یدار یحال چه گفتم مالقاتش، تهران

 ،یبده را امتحان دیبا و یدار کنکور فردا و ینخواند درس چیه که

 یم یسع است، یخال دستم کنم یم احساس دارم، یحال نیهمچ کی

 خواهدیم دلم ندیآ یم مادرم و پدر نگذارم، کارها نیتر کوچک از کنم

 ینم روزید تا که زهایچ یسر کی. کنم نگاهشان و نمیبنش ها ساعت

 .نمیبیم اآلن دم،ید

 ۱6«مَغبُونٌ فَهُوَ یَوماهُ اسْتَوی مَنِ»:  فرمود

 و». کرده ضرر است، کرده خسارت باشد یمساو روزش دو که یکس

۱«مغبوط فهو رَهمایخ هیومی آخرُ کان مَن  بهتر بعدش روز که یکس  7
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 فَهُوَ شَرَّهُما یَومَیهِ آخِرُ کانَ مَن و»شود یم واقع غبطه مورد باشد

 یم لعنت همه کند، یم لعن یکس ای نفر کی نگفت ۱۸«مَلعُونٌ

 چون کنند یم لعنت همه ایدر یماه دشت، ابان،علفیب کنند،شن

 .است گرفته را یهست ریس یجلو

 کارند در فلک و دیخورش و مه و باد و ابر

 ۱۹ینخور غفلت به یآر کف به ینان تو تا

 باشد، بدتر قبل از بعدش روز که یکس ،یخوریم غفلت به یدار اما

 ییصفا یآقا. باشد نکرده رشد یعنی باشد، کرده گناه یعنی چه؟ یعنی

 ناموس به نگاه فقط گناه میکن یم فکر:ندیگویم دارند، جمله کی

 یم گناه را نهایا یوقت! بابا ریخ نه نهاست،یا و ربا و یدزد است، مردم

 هم استغفار دوتا م،یکرد محدود و تنگ نقدریا را آن ی رهیدا و میدان

 منت دارم بعد به نیا از شود یم پاک که هم نهایا خب م،یکن یم که

 یگند دارم نکردم، رشد من که هیثان هر یوقت. گذارمیم هم خدا سر

 یعنی غفران دارد، پوشاندن به ازین گند نیا. کنمیم جادیا عالم در

 پوشش 

 ینم یراحت نیا به گرید دارد استغفار و پوشاندن به ازین گند نیا خب 

 استغفار! ایخدا 20«ذِکْرِکَ رِیْبِغَ لَذَّةٍ کُلِّ مِنْ أَسْتَغْفِرُکَ» : دیگو یم. گذرم

                                                           
 327 صفحه 78 جلد االنوار بحار 18
 سعدیگلستان  19
 فه سجادیهالذاکرین صحیمناجات  20



 

9 

 یف ادهیز عرفی لم من و".بوده تو ذکر از ریغ که یلذت همه از کنم یم

 در ندینب را خودش شدن ادیز که یکس 2۱"النقصان یف هو و نفسه

 قسمت نیهم دیشا دارد، هم گرید قسمت کی  تیروا. است نقصان

 از بهتر شیبرا مرگ  "اتهیحَ مِن ریخ موته النُقصان یف هو و"باشد

 یآقا از یصوت. ردیگ یم او از را امکان مرگ چون است، بودن زنده

 استفاده اگر توست، دست در که یامکان: گفتندیم دادم گوش ییصفا

 که یآور جا به را شکرش و یبریم را آن ی بهره ،یکرد که یکرد

 اهیس را قلبت و آورد یم یاهیس تیبرا. آورد یم یاهیس الّا و یآورد

 ارتیز رمیم هستم،(  ع)معصومه حضرت حرم کنار. کند یم

 ها غامیپ آن گرید کنم، ینم یعمل را تعهداتم از کدام چیه گردم،یبرم

 به و اند گذاشته ما یبرا که است ییها بهره هانیا کنم،ینم افتیدر را

 و ساعتها و روزها همه هست، یداریب و خواب. اند گذاشته هم وفور

 ست؟یچ مشکل اما است، پهن سفره و بهره نیا دارد، وجود هاسال

. کنندیم مطرح "شیرو بهار" کتاب در را موانع یکسری ییصفا یآقا

 بهار در. شدم خارج که رمضان ماه از بود من ی دغدغه مدام بحث نیا

 نیا از که ستیچ مشکل اما است الفضل دائم که خدا: دیگو یم شیرو

 واژگون مانیها کاسه که است نیا خاطر به م؟یشو ینم مند بهره بارش

 .میبرینم بهره باران از خاطر نیهم به و است
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 ستین خالف طبعش لطافت در که باران

 22خس زارشوره  در و دیرو الله باغ در

 کرده آماده را زیچ همه باشد، یفراهم نیزم نتیزم باش، باغ تو 

 یم رمضان ماه در بود یتیروا نکند؟ رشد چرا د؟ینرو چرا ،یباش

 دمیشن: دیگویم  و دیآ یم امام شیپ ائمه اصحاب از یکی که خواندم

 انسان. کندیم دایپ نجات که است یکس از تعجب د،یگو یم یفالن

 د،دریفرما یم امام!  موانع؟ همه نیا با کند،یم دایپ  نجات چطور

 از کنم تعجب نکند،نه دایپ راه که یکس از کنمیم تعجب بگو، جوابش

 .مکن دایپ را تیروا اگر.  خدا رحمت وجود با کند،یم دایپ راه که یکس

 واژگون یها کاسه مشکل، کجاست؟ مشکل پس هست، خدا فضل

 وجود در ییزهایچ دارد، وجود موانع یسر کی یعنی چه؟ یعنی است،

 واژگون ی  کاسه ببارد، باران هرچقدر که است  کرده خانه ما دل و ما

 هر است، سوراخ سهیک ته  اصطالح به. برد ینم بهره آن از ما یوجود

 خوردیم دارد موش انبار. زدیر یم رونیب  آن ته از یزیریم آن در چه

 باغ، در دیا دهید. رسد ینم آن از یا بهره ما به و برد یم نیب از و

 نند،یچیم رو هرز یعلفها و برند یم را درخت دور یاضاف یها شاخه

 که را یقدرت هرز، علف و یاضاف برگ و شاخه نکهیا خاطر به چرا؟

 به گذارد ینم و ردیگ یم برسد درخت به کود و آب توسط است قرار
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. برد ینم بهره آدم که کرده النه مان دلها در هرز علف. برسد درخت

 در گذشته رمضان ماه تا پنجاه رمضان، ماه تا چهل رمضان، ماه کی

 شیپ روز ده. است بوده یکاف آدم نجات یبرا هم رمضان کی که  یحال

 یالجورد یآقا ،ییصفا یآقا یمیقد یها شاگرد خدمت میبود تهران

 چند و ستیب شانیا که ییصفا یآقا از کردند فیتعر داستان کی

 ینیسنگ میرگها در خون که است سال چند من اند گفته بوده که ساله

 کی( دیکن ختم صلوات کی.) کنم یم ینیسنگ احساس کند، یم

 میدیدیم کرد یم هیگر بچه تا بود آمده ایدن به که ما اول بچه موقع

  جناقش با میداشت یقیرف کی! شده؟ چه بچه! شده؟ چه خانم که

 اآلن. میبود طور نیهم هم ما لیاوا گفتیداشت،م بچه تا پنج،شش

 گرید ؟یخوب خودت خانوم میگویم افتدیم بام پشت ی باال از بچه

 .میا کرده عادت

 بار ؟ زده یم را حرف نیا بوده ساله چند ییصفا یآقا گفتم؟یم چه 

 اش بهره یاله یهاسفره نیا از و کرده را خودش کار بسته، را خودش

 .ندارد یکار گرید و رفتن منتظر است، منتظر بعد به آن از و برده را

 را یاله رحمت بارش آن یجلو که دارد وجود موانع یسر کی اما 

 نهیک. است مختلف موانع نیا. است واژگون کاسه رد،یگیم

 هست، شرک هست، غرور هست، ایر کبرهست، هست، هست،حسد

 به نسبت نفرت و نهیتوقع،ک ها، نیهم خب. هست توقع هست، کفر
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 نسبت مومن، به نسبت باشد دلت در نهیک ذره کی ندیگو یم گران،ید

 ورود مجوز فقط که ستین هم خدا دشمن شخص آن که شخص به

 وارد یحت بود اگر آن از ری،غ یدار دلت به را خدا دشمن از نهیک

 باشد، دلت در نفر کی از نهیک ذره کی. شد مینخواه هم بهشت

 ی قوه است، بد تو یبرا بماند، نگذار توست ضرر به نیا ندیگویم

 یم ییها وقت کی دیا دهید. نفرت  حسد، نه،یک. ردیگ یم را عشقت

 ین،حتیهم! دیآ ینم خوشم اصال یفالن از چرا دانم ینم ند،یگو

 دشمنان چقدر بزرگان گرید کرده، یدشمن تو با که یکس دشمنت،

 به وقت هر ند،یگویم ییصفا یآقا خود. کردند یم تحمل را خودشان

 دیده قرار نظر مد را یکی کرد،یم هیتوص رفتیم( ع)رضاامام ارتیز

 نظر مد را یکس چه شما آقا حاج که کردند اصرار. دیکن دعا شیبرا و

. دیبگو شودیم مجبور آخرش ییصفا یآقا ندیگویم د؟یا داده قرار

 نیا منشأ از شانیا تیمهجور و دردسر اکثر که آورد یم را یکس نام

 . دیگویم دیآیم ییصفا یآقا یشاگردها از یکی است، بوده فرد

 یخودیب هیبق فقط، است نفر کی یجا دل نیا باشد، یخال دیبا دل نیا

 خداست، حرم قلب "اهلل حرمَ  القلبُ". اند کرده جادیا مزاحمت آنجا

 فکر ،ییصفا یآقا با میبود نشسته که گفتیم. اندآمده یخودیب هیبق

 از یکی دفعه کی. هم دور و بودند یکرس ریز بود جا نیهم کنم

. شکفته گلش از گل خوشحال، یلیخ آمد، ییصفا یآقا یشاگردها

 از یکی بود، آمده شیپ تهران شهردار ینجف یآقا یماجرا که یوقت
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 ریز ییصفا یآقا که یداستان گذاشت، گروه در را مطلب نیا رفقا

 یفالن آقا حاج که شد وارد یخوشحال با نفر کی بود نشسته یکرس

 کی ای بودند دهیبر اعدام ،حکم گرفتنش بود، کرده تیاذ را شما بود،

 اگرتو گفت د،یتوپ او به که اول ییصفا یآقا گفت، یم. یزیچ نیهمچ

. کن جمع را خودت  چه؟ یشد یم گرفتار او از زودتر و یبود او یجا

 و یاندرون رفت خت،یر هم به یلیخ ؟ییصفا یگفت،آقایم بعد

 یبرا حاال. بود شده سرخ بود کرده هیگر بس از شی هاچشم برگشت،

 و دارد هم را محبتش چ،یه ندارد دل به که نهیدشمنش،ک یبرا که؟

 اوست از عالم همه که عالم همه بر عاشقم: دیگویم

 باشد نداشته دوست تواندینم گرید د،یایب دلش در خدا عشق و مانیا 

 دشمنانش جز دارد دوست را همه خدا. دارد دوست خدا که را یکس

 عشر خمسه یها  مناجات نیهم واقعا ن،یالمحب مناجات یدعا در. را

 .تامل یبرا ستیکاف است، ییبایز از سرشار که

 در را خودت محبت ایخدا 2۳«حبُّکی من حبَّ و حبَّک یارزُقن اللهمَّ »

 بد من با نکهیا لو و دارد دوست را تو که یکس محبت و بده قرار دلم

 حُبَّ وَ» .  بده قرار من دل در را محبتش دارد، دوست را تو یول است

 کینزد تو به را من که یعمل حب و 24«قُرْبِکَ إِلَى یُوصِلُنِی عَمَلٍ کُلِّ

 ما که شرک، کبر، غرور، موانع، نیا. بشوم عمل آن عاشق کند،

                                                           
 شرخمسه عمناجات  23
 همان 24
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 هی انصافاً. میدار هم با کجای را  همه و میهست طیالشرا جامع الحمداهلل

 ی خنده: گفت. است طنز که نهایا حاال م،یبکن  خودمان دل به ینگاه

 شرک م،یبکن دلهامان به نگاه کی. است تر زیانگ غم هیگر از من تلخ

 ست؟ین مان دل در نهیک ست؟ین ماندل در حسد ست؟ین مان دل در

 کی یحت ست؟ین ماندل در ت نفر دانم، ینم ست؟ین دلمان در بخل

! را خدا ی نهیک رد،یگ یم دل به را تیب اهل ی نهیک آدم ییهاوقت

 تیشکا بروم خواهمیم گفت و زد زنگ من به یفرد شیپ سال چند

 میبرا خواستمیم را کار فالن که! بکنم پدرش به را( ع)نیحس امام

! ردیگ یم دل به را خدا بندگان نیتر محبوب ی نهیک است، نکرده

 را بهره که یی تو. یشو یم محروم تو! ردیگ یم دل به را خدا ی نهیک

  چرا. سوزاند یم را همه هست عمل چه هر  ها نیا. یده یم دست از

 قمع و قلع میدار خودمان. را همه سوزاند یم خب م؟یببر بهره دینبا ما

 آدم از را آرامش دارد، هم یا گهید ضرر کی نکهیا بر عالوه. میکنیم

 کمتر همه از شیراحت یکس چه  25«الْحَقُود رَاحَةً النَّاسِ أَقَلُّ». ردیگیم

 یم داستان کی. است کمتر همه از شیراحت توز نهیک آدم است؟

 به نسبت داشت وحسادت بود لج اش هیهمسا با یشخص کی خواندم،

 یسر کی. دارد هم برگ و شاخ یسر کی باشد، دل  در اگرحسد او،

 و بتیغ با حاال کنم خرابش را طرف کنم یم یسع باالخره که یمسائل

 یگاه دیدید. بود یکفر هیهمسا دست از یلیخ. هرچه با و تهمت
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 ادهیپ خودشان یرو گرید هستند یکفر یلیخ نفر کی دست از هاآدم

 کنم یم فکر چه هر من: گفت غالمش به داشت، یغالم  مرد. کنندیم

 تو که نیا د،یآیم ذهنم به راه کی فقط آدم، نیا با کنم یتالف چطور

. یندازیب یفالن گردن به را قتل و یببر را من سر بامپشت سر ییایب

 دمیفهم شدم، مانیپش گفت «العار وال النار»   که نجایا به رسد یم

 غصب من بگو ایب باشه خب: فرمود( ع)نیرالمومنیام. کردم یغلط چه

 رمیم  «العار وال النار»  که گفت. بود یعل حق که را یخالفت کردم

 ! رسد یم کجا به آدم دینیبب. کنم ینم قبول را نیا یول جهنم

 مجبور یبدبخت هزارتا با غالم. ندازیب یفالن گردن  را من قتل گفت مرد

 وجدان عذاب غالم گرفتند، را غالم آمدند تاًینها کرد، را کار نیا شد

 تو گفتند. یتین نیهمچ با کرده یکار نیچن من  ارباب گفت و گرفت

 یگرید کس گردن را گناه  یخواست ینم و  یهست یخواه ریخ آدم که

 رفت باد بر خونش. میبخش یم هم را خودت خاطر نیهم به ،یاندازیب

 یکی ای دارد غرور که یکس و توز نهیک حسودآدم. رفت نیب از جانش و

 هم پولش  از  لیبخ آدم. برد ینم لذت هم یزندگ از یحت را، موانع از

 کی. )دیآ یم فشیح بشود، کم است نگران ببرد، لذت تواند ینم

 (  صلوات

 آنها  به خواهد یم آدم.  ردیگ یم آدم از را آرامش  ها نیهم یحت

 .برس خودت یایدن به یخواه ینم هم آخرت:  دیبگو
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 از هم یسال چند یعیطب لحاظ به که مینیبیم را ها آدم دیکن باور

 یول ست،ین هم آخرت و نید دنبال به رفته، در قسر لیعزرائ دست

 عمرت آخر تا که تو! یفالن بابا بخورد، خودش یحت دیآ ینم دلش

 طرف! ؟یزنیم حرص نقدریا چه یبرا یدار هم باز یبخور اسکناس

 داده فروخته را خانه ده،یخر سکه یگران در یا ه خورد اردویلیم کی

 هم خودت ن،یهم. مرد و کرد سکته ن،ییپا آمد دفعه کی سکه. سکه

 یم را یبند و دیق یب یها آدم دیآیم خوشم من. یکن فیک ینتوانست

 خود نه  ها، یبعض یول. رسندیم خودشان یایدن به حداقل که نمیب

 نه و خورد یم خودش نه دهم، سگ به کنم گنده دهم کس نه خورم

 هستند، یموانع نهایا پس. شود یم گنده هم آخرش دهد، یم یکس به

 کی که یکس میدار تیروا. هستند انبار ته که ییها موش همان

 نکهیا مگر. شود ینم قبول او از یعمل چیه گرید بدهد، آزار را یمومن

 یاصل مانع  که است یموانع آن از هم نیا. خودش یبرا کند یفکر

 باعث یببر هم بهره شما اگر هستند، موانع  از یبعض. هستند زشیر

  جمع خالص دل با را یامکانات  شما است ممکن. شوند یم عمل حبط

 که میدار تیروا. است شده  حبط باعث آمده موانع یول یکرد

  قرآن ی هیآ. کندیم کم شما از و خوردیم را مانیا حسادت، دیگویم

 شرک و کفر. کند یم حبط را شما  عمل شرک 26«عملکم حبَطنَّیَل»

 مثالً نکهیا. شود منکر را زیچ همه آدم حتماً ستین الزم  ست؟یچ
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 ما. باشد نیا باورت گفتار، در لزوماً نه یشو منکر را خداوند تیرزاق

 کند جور تواندیم ونیلیم کی حد در خدا خب میگفت یم میبود بچه

 توان گرید نقدریا کند، جور ونیلیم ستیب ای ده شد قرار  اگر یول

 عَماَلً مُؤمِنٍ مِنُ  اللّه یَقبَلُ ال» میبگو خواستم یم را تیروا نیا! ندارد

 بد یمومن به دلش در که یکس 27«سُوءا المُؤمِنِ أخیهِ عَلى مُضمِرٌ هُوَ و

 .حسد،غرور عجب،. شود ینم قبول او از یعمل چیه باشد، نیب

 اگر 2۸«عَمَلُکَ لَیَحْبَطَنَّ أَشْرَکْتَ لَئِنْ» موضوع نیا به مربوط هیآ نیا

 هم آنها ،یداد انجام و رفته در دستت از که هم یاعمال ،یبورز شرک

  پس. رودیم نیب از بوده هم یمانیا اگر و رودیم نیب از شودو یم حبط

 موانع یکسری اما است، پهن خدا ی سفره که شد نیا اول ی مرحله در

 باشد، داشته یا بهره و شود ثبت عمل گذارد ینم اصالً که دارد وجود

 شده قبول و باشد شده انجام هم یاعمال اگر که هست هم  یموانع

 به یروباه خواندم،یم  یداستان. بردیم نیب از و کند یم حبط باشد

 کشاورز. زد بیآس محصول از  یبخش به و آمد  یکشاورز ی مزرعه

. انداخت دام رابه روباه و گذاشت تله گرفت، دل به را روباه ی نهیک

 و کرده آغشته روغن و نفت به را پوشال. بست روباه دل به را یپوشال

 و ها گندم یال البه و مزرعه در افتاد روباه. کرد رها را روباه و زد آتش

 در که هستند یموانع همان داستان واقعاً نیا.  دیکش آتش به را همه
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 یم را زیچ همه که شرک و غرور و کبر. اندکرده خوش جا ما وجود

 خودش با و دیآ یم طرف امتیق روز. برندیم نیب از و سوزانند

 زحمت که یعمر حاصل! است خبر چه اآلن که دیگو یم الحمدهلل

 خودش آدم ترسم،یم خودم میگویم که را نهایا! اکبر اهلل. امدهیکش

 نیا به است نکرده عمل هم خودش و است یخال دستش که داندیم

  مادر و پدر به آلود غضب نگاه کی آقا. خدا به برمیم پناه. ها حرف

 نماز عمر نیآخر تا گر،ید بکن خودت حال به یفکر خودت ،یکرد

 و یینما اصالح و یکن  به تو نکهیا مگر شود،ینم رفتهیپذ تو  یها

( حضار سوال به پاسخ در. )سوزاند یم را همه.  یکن پاک را شیجا

 ییصفا یآقا کرد؟ کار چه دیبا حاال. ستین تعارف گروقتید اآلن

 ماه از من. یبردار را قدم چهار دیبا. صراط کتاب در اندداده یفرمول

 مانده روز چند شهیهم ما  گفتم خودم با شدم، خارج که امسال رمضان

 شوم؟  آماده چگونه کنم؟ چه که میکنیم دایپ دغدغه رمضان ماه به

 خارج رمضان ماه از که یوقت از اما. کنم فالن ،یمهمان بروم خواهمیم

 .ختی ر برنامه بعد رمضان ماه یبرا دیبا میشد

 همه یبرا. نباشد غرور نباشد، شرک نباشد، نهیک که ییجا به میبرس

. باشد ما طرح در که است نیا مهم. میباش کرده یزیربرنامه نهایا ی

 اول قدم. باشد طرح در دیبا. میندار شیبرا یابرنامه چیه موقع کی

 چه تو در یباش دهیفهم که  د،یگو یم ییصفا یآقا که است نیا

 کنم یم نگاه را خودم. است خبر چه بفهمم. یکن یم دقت گذرد،یم
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 که خدمتتان میبگو هم را نیا. بخواهد دلت تا است پر نمیبیم

 ایر دلمان، در رود ینم نهیک دارد، وجود نهایا که ستیچ ما مشکل

 نهایا دلمان، در رود یم غرور دانم ینم دلمان، در رودیم

. میکنینم یبان وازه در. ماست یها نکردن مراقبت ست؟یچعلتش

 حساب نیبش شب. بماند نگذار ندارد، اشکال دلت رفت نهیک! آقا

 فردا یبرا یآوریم دست به پول تومان هزار صد چطور کن، کتاب

 نیبنش. بکنم چکار را پول که یکن یم یزیر برنامه یکل صبح

 یول دیآیم دلش در نهیک مومن که میدار تیروا. بکن یزیربرنامه

 گرید شود، خارج مجلس از خواهدیم مجلس، همان در جا، همان

 یعیطب. شود یم خاک نجایهم هست هرچه. ستین دلش در نهیک

 یم ناراحت دستش از شوم، یم یعصب کنم، یم دعوا یکی با است

 گذارم ینم جا، همان کنم، یم روشن را فیتکل همانجا یول شوم،

 که است نیا اول مرحله. من یبرا بشود دمل بشود، آفت و بماند

  که است نیا دوم قدم دوم، مرحله و گذرد یم چه تو در یا دهیفهم

 از خورده کی ،یکرد دمونیناام آقا حاج. ینکن هیتوج را وضع نیا

 شیها اشربوا و کولوا آن از آقا حاج بگو، شیها کننده وار دیام آن

   کن گوش در تو را واشربو کلوا»:  گفت. بگو هم

 «کن فراموش را والتسرفوا
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 وقت آنقدر ما. بخور بخور. میخواهیم را واشربوا کلوا فقط هم ما

 نیب. میکن دواریام هم را خودمان مینیبنش میبخواه یه که میندار

 میبخواه که میندار هم یزیچ اهلل، بسم. کرد حرکت دیبا رجا و خوف

 قدم. میکن یم شترشیب شاءاهللان. نهاستیا اآلن نه م،یبده را پزش

 را خودت که است نیا چه؟ سوم. مینکن هیتوج را وضع نیا نکهیا دوم

 و روز دو روز، کی یبرا نکن فکر. یکن آماده یریدرگ عمر کی یبرا

 کنترل را خودت دیبا لحظه به لحظه است، ساعت دو و ساعت کی

 2۹ «یَومٍ کُلِّ فی نَفْسَهُ یُحاسِبْ لَم مَن مِنّا لَیس»:  فرمود. یکن

 دیگو ینم. کند ینم محاسبه لحظه هر که یکس ستین تیب اهل ما از 

 عمل تا چند که کن محاسبه را اعمالت دیگو ینم اعمال، ی محاسبه

 ؟یشد بزرگ چقدر. کن محاسبه را خودت «انفسکم تحاسبوا». یدار

  خدا است؟ کرده دایپ وسعت چقدر دلت ؟یکرد دایپ وسعت چقدر

 :گفت!  شود؟یم مگر! ک؟یتار و تنگ  دل نیا در دیآ یم

 طلب طلعتان یپر جمال شو نهیآئ

۳0  طلب همانیم و پس خانه به زن ب جارو

 خانه قلب «اهلل حرم  القلب».   شودینم شیجا خرابه خانه نیا در خدا 

 عمر کی یبرا را خودت. نده جا خانه نیا در را خدا ریغ خداست

. است نشسته نیکم در دشمن  لحظه هر عمر کی. کن آماده یریدرگ
                                                           

 26الختصاص  29
 تبریزیصائب  30
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 شاه تازه شد تمام زمان)   است نیا دیکل شاه و بحث اصل آخر، قدم و

 سهیمقا و ها محاسبه با که است نیا چهارم قدم( کرده دایپ را دیکل

 تعقل، مینگرفت ادی. ماست تعقل سه،یمقا. یش با همراه را خودت ها

 در میگذار یم و میده یم را پزش فقط. را ها آن با کار و سنجش

 .نیتریو

 یاساس چه بر سنجش بود؟ چه عقل کار د،یبگو من به نفر کی آقا

 اهداف بر نظارت یکی سنجش، و نظارت  بود؟ چه شییهامالک است؟

 یهدف دیبا شما سته؟ در. هدف به یمنته یهاراه بر نظارت یگرید و

 به ،یبکن تیحما آن از سنجش و تعقل با مدام یکرد انتخاب که را

 آنچه ای بهتراست خدا ایآ ۳۱«شرکونَی اَمّا رٌیخَ آللّهُ».  یکن روزش

 یعنی ت،یعبود. گرید دیکن سهیمقا د؟یدهیم قرار کیشر شیبرا

 کن، یبررس را تیها محرک و حرکت لحظه هر. ها سهیمقا نیهم

 نیا حرکت؟ نیا ای است بهتر حرکت نیا. کن سنجش کن، سهیمقا

 دل به را یفالن ی نهیک چه یبرا محرک؟ نیا ای است بهتر محرک

 ای است بهتر ببخشم نباشد؟ ای است بهتر باشد دلم در نهیک گرفتم؟

 دوستش ای است بهتر باشم متنفر آقا نیا از ندهم؟ ای بدهم نبخشم؟

 رشد چرا گفت  ؟است بهتر میبرا کدام  هدفم به باشم؟نسبت داشته

 ما اَدراک ما».  را ازشین و میدار را استعدادش چون چرا؟ م؟یکن

                                                           
 59نما آیه سوره  31
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 ضعف حتماً م،یبرو است قرار ما که دراز و یطوالن راه نیا  ۳2«العَقبه

 دستمان از یکار گرید نکهیا ای گرفت خواهد را مانیجلو ن مای ها

 مشکل. ها سهیمقا نیهم با م؟ینباش فکر به اآلن از چرا.  دیآیبرنم

 «تَعقلونَ اَفَال» دیگو یم همه نیا. سنجش عدم بود؟ چه طانیش

 یراه ؟یکن سهیمقا ،یبکن سنجش یکم کی! د؟یکن تعقل دیخواهینم

. یکن یم یدار که یبرخورد ،یکن یم یدار که یکار ،یرویم یدار که

 ینجوریا هم آنجا رفقا، از یکی منزل بروم خواستمیم شبید من

 فضا میکن صحبت نفر چهار است قرار که میبود زده گول را خودمان

 به دارد دوست گفت پدرم. شانیبرا. باشد یتلنگر دیشا بشود، عوض

 خواست یم دلم خب. شود یم رید بروم، آنجا اگر  دمید. برود یختم

 کنم، یاخالق بد نکهیا نه ندادم، نشان خوش یرو برسم، جلسه به

 . زدم دنینشن به را خودم

 یبرا آنجا یبرو یخواهیم که کردم کتاب حساب خودم با نشستم بعد 

. میفراموشکار ما خدا، به. رودیم ادشی ییوقتها کی انسان چه؟

. یخواست یم تورشد بابا. شودیم پرت حواسش رود،یم ادشی انسان

 زند،یم را ات خانه در دارد رشد ؟یکن رشد  آنجا یبرو یخواه یم

 ها،حسادت ها، غم ها، یشاد ؟یهست چه دنبال ؟یهست چه معطل

 است، درست. دینگذر نهایا کنار از یراحت به. کبرها  ها غضب غرورها،

 یکار تیبرا بود قرار یکی ،یشویم ناراحت گوشت در زندیم یکی

                                                           
 12بلد آیه سوره  32
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 باشد حواست یول است، یعیطب ،یکنیم توقع او از نکرده، بکند،

 از نکهیا یعنی تیعبود. نباشد یعیطب که است یکس یعیطب انسان

 .میباش شده خارج خود عتیطب

 یآ در به عتیطب چاه از و شو یصاف و پاک

 ۳۳آلوده تراب  آب ندهد ییصفا که

 ولَدْیُ لَمْ مَنْ السَّمآء مَلَکُوتَ لِجَیَ لَنْ»:دیفرما یم یسیع حضرت 

 متولد بار دو که یکس مگر کندینم دایپ را آسمانها ملکوت به «نِیْمَرَّتَ

 به هم بار کی. عتشیطب از خودش، از بار کی مادرش، از بار کی. شد

 یجزئ یها زیچ چه یبرا! ؟یناراحت نقدریا چرا. میبزن بینه خودمان

 به یول است یعیطب نهایا ندیگو یم! زد؟یریم هم به را  تو قدر نیا

 شما برم،یم شما  شیپ را میآبرو من.  را بودن یعیطب یا بکش چالش

 پشت یباال رفتم شیپ روز چند من. دیبرب خودتان شیپ را تانیآبرو

 دمید م،یا کرده ریتعم و میاساخته را مان خانه تازه ما حاال خانه، بام

 قم آب خته،یریم نیزم یرو آب و  کرده دایپ مشکل کولر از ییجا

 بود کرده چکه کولر از آب بندد، یم شوره بماند ییجا است،  شور

 تواند یم مرور بود،به بسته ه شور و ها کیموزائ یرو بود ختهیر

 به بودم مشغول من. بزند نم هم سقف مرور به و بخورد را کییموزا

 و خودم مطالب و کردمیم آماده مطلب نجایا یبرا گرید یکارها

                                                           
 حافظ 33
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 و ختمیر هم به وضع نیا دنید با چرا نبودم متوجه خودم، یکارها

 یبررس کی نشستم بخوابم، خواستم یم یوقت شب آخر. شدم کالفه

 یرو یها شوره نیا چرا آخر ؟یشد ناراحت چرا که  کردم یلیتحل

 مان یهمگ حال وصف نیا! ؟یشد نگران و کرد ناراحت را تو  کیموزائ

 یم که یگوش  ی گوشه فتد،یب یخط تاپ لپ یرو  یوقت هست،

 یم دزد را مان موتور ای شود یم شود،خراب یم فالن  نکیپرد،ع

 بسته دل آن به که است نیا از ریغ ایآ! ؟یشد ناراحت چرا.... برد

 لیتحل و یرو یم تهش تا یوقت! بود؟ چه ؟یبست دل چه یبرا. یبود

 ای طانیش ای نفست ای است مردم ای ؟ یرسیم چه به آخرش ،یکن یم

 چرا کن، لیتحل نبود، حواست اولش. است چهارتا نیا از یکی ا،یدن

 درک، به خب کرد؟ عتیضا جمع یجلو ؟یگرفت دل به را یفالن ی نهیک

 یوقت نفر کی اگر ما دینیبب! ؟ینیبنش مردم چشم در بود قرار تو مگر

 اگر یول میشوینم ناراحت ند،یبگو یزیچ کی بهمان م،یهست تنها

 خاطر به خب افتاد؟ یاتفاق چه گفت، حاال. ندیبگو ما به جمع یجلو

! دهد؟یم رشد تو به مردم نگاه مگر ؟یشد ناراحت دندید مردم نکهیا

 خدا طان؟یش ای است بزرگتر خدا. یبکن سهیمقا دیبا شهیهم. نه

 دیبا آدم.  کن سهیمقا ا؟یدن ای است بزرگتر خدا نفس؟ ای است بزرگتر

 لیتحم خودت به ستین قرار. باشد داشته را ها سهیمقا نیا لحظه هر

 یجور نیا د،یایب رونیب دل از یپدر ی نهیک نکهیا تا یبزن زور ،یکن

 کنار، بگذار را نهایا. یمبان سراغ به برو کن، لشیتحل. خوردینم درد به
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 تعارف خودت به نسبت شود؟یم تیحسود چرا. یدیورز حسادت

 .میبود هم با که ما! شود؟یم میحسود یفالن به نسبت  چرا. که یندار

 تا باهم. میبود کرده رشد هم با سن، هم م،یبود قیتارف پنج چهار، ما

 شد، خوب وضعش ما از یکی دفعه کی بعد. میبود آمده ییجا کی

 کار گچ که رفقا از یکی. بزرگ و طبقه سه خانه د،یخر خانه کی رفت

 اآلن یعنی کند، یکار گچ را مان قیرف نیا ی خانه دیایب شد قرار بود

 م،یبود هم  نگیج قیرف ما گفت یم. ارباب او و کارگر بود شده شانیا

 اصالً یفالن: گفت بود دهیند را خانه تا کرد، یکار گچ را ما ی خانه آمد

 یبرا را مصالح فقط ات، خانه ینیریش ،یکار گچ نکن، را پول صحبت

 شد، عوض اخالقش دمید کارکرد که یمدت کی. کن حساب من

 یسر کی ریز زد ؟یزیر ینم را ما پول چرا: گفتیم و است یعصبان

 قهر هم بعد کرد، طلب پول مقدار فالن  و میبود گذاشته که ییقرارها

 و باشد داشته دیبا او چرا حسادت، چرا؟. گرفت فاصله و رفت و کرد

 تیآ قیرف شودمثلیم یرینگ را شیجلو جا نیهم. باشم نداشته من

 دوم و اول هیپا ی دوره بحث هم شدم خبردار: دیگو یم. یبروجرد اهلل

 هرچند بود، احتضار حال در ششیپ رفتم رود،یم ایدن از دارد میطلبگ

 به. ندارد عدالت خدا: گفت یم کنم القا او به را شهادت خواستمیم

 شد بهتر خورده کی که حالش گشت،یبرم و رفتیم یهوشیب حالت

 دروغ تواند ینم آدم موقع آن گرید! ؟ییگو یم چه یفالن:  گفتم

 جا همان که نهایا ام، داشته نگه دلم  در عمر کی را نهایا چون د،یبگو
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 نجایا د،یکاشت هاتان نهیس در آنچه «الصُدور یف ما حُصِّلَ»  ماند، ینم

. کردن فرو یفالن چشم به غیت شودیم محصولش. دهدیم محصول

 بزنم میایب توانمینم دارم، طرف از  یا نهیک کی دلم در وقتها یلیخ

 الْغِیبَةُ» : گفت. کنمیم را  بتشیغ کنم، یم خرابش پس گوشش، در

 در بزند برود تواند ینم که یوقت کندیم بتیغ عاجز، «الْعَاجِزِ جُهْدُ

 ستیچ هاحرف نیا: گفتم. کندیم کم ازاو سرش پشت طرف، گوش

 با یطلبگ کی ی هیپا میکرد شروع هم با ما: گفت ؟یزنیم یدار که

 و عیتش جهان قدریعال مرجع یبشو دیبا تو چرا م،یبود بحث هم هم،

 . نشناسد را من یکس چیه اصالً که یا طلبه من

 جهنم که نیا از میبگذر گرفته، من از را آرامش نکردم، کار خودم یرو

 هست، رمضان ماه هست، ییها بهره. است  کرده آماده میبرا هم را

 شوم، آماده بعد رمضان ماه یبرا بخواهم اآلن از! آقا

 رون؟یب زمیبر یچطور رون،یب زمیبر است دل نیا در هرچه دیبا

 در نهیک.  است من دل در چه کنم، یبررس دانه دانه کنم، لشانیتحل

. کاغذ یرو ارمیب را همه دارم؟ دل در را نفر چند ی نهیک  هست؟ دلم

 حسادت یکسان چه به د؟یآ یم بدم نفر چند از نفر، چند ی نهیک

 چه دارم؟ دوست را ییها زیچ  چه دارم؟ مشکل یکسان چه با دارم؟

 خوشحال را من ییزهایچ چه کند؟ یم یعصبان را من ییزهایچ
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 قدم. کاغذ یرو اورمیب حداقل کنم، یبررس را نهایا ی همه کند؟یم

 .گذردیم چه تو دل در یا دهیفهم نکهیا اول

 دنیخواب وقت باشد، حواسم سوم، قدم. نکنم هیتوج که نیا دوم قدم

 به نسبت گرانید،دیخواب که یکس یعنی «عَنه نُمیَ لَم نامَ مَن». ستین

 .ستندین اوخواب

 ای دیدید دانمینم چگوارا، با ارتباط در گذاشتم، گروه در یلیفا  کی

 چگوارا. خواستم وقت چگوارا از: دیگو یم یفرانسو لسوفیف کی نه،

 و یانقالب خواه،یآزاد یول بود ستیمارکس خدا یب و نید یب آدم کی

 کرد یم یسع و زد یم سر مختلف یکشورها به که بود کیچر

  وقت او از: دیگو یم لسوفیف. برسند یآزاد به تا کند کمکشان

 داد؟ وقت من به یساعت چه دیدان یم کنم، مشورت او با بروم خواستم

 آماده، پ،یت خوش ده،یاتوکش آمد، دمید بودم نشسته!  شب مهین دو

: گفتم من، یجلو نشست کرده حمام شده، داریب خواب از صبح انگار

 م،یندار فرصت ها قدر نیا: گفت د؟یداد وقت من به موقع نیا چرا

 است، بوده یچرت خوابش ییصفا یآقا گفتند،یم. خفت دینبا گرید

 هیبق ببرد،دوباره خوابش لحظه کی که کرد یم دایپ تیموقع کی

 اول قدم! م؟یدار فرصت چقدر ما مگر. برد ینم خوابش اصالً کارها،

 که است نیا دوم قدم. گذرد یم چه تو در یا دهیفهم که است نیا

 یریدرگ عمر کی یبرا را خود سوم، قدم. ینکن هیتوج را وضع نیا
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 شب، به شب آقا، ها، سهیمقا و ها محاسبه  چهارم، قدم. یسازآماده

 بدت یفالن از. محاسبه یبرا بگذار  ساعت، کی ساعت، مین قه،یدق ده

 خرده کی یکرد احساس. بماند نگذار کن، محاسبه برو عیسر آمد،

 ها داده مگر کن، محاسبه ده،یخر نیماش یفالن است سخت  تیبرا

 تشیمسئول شد، تر ادیز بارش بود؟ یبرتر و افتخار و ارزش مالک

 یبرا است ممکن کند،یم فرق کس هر یبرا حاال. شد تر نیسنگ

 کردم، صحبت گروه کی یبرا رفتم عمر کی نباشد، نیماش یگرید

 إنَّ».  ندیبچ مرا یهابهره خواهدیم و رسدیم راه از یکی دفعه کی

 کس هر است، مختلف مردم یها خواسته ۳4«مختلفةُ الخَلقِ شَهَواتِ

 یم دقت. کندیم یسع خودش یبرا خودش کار و حال حسب به

 مراقبت شود، زخم دستمان یجا کی چطور؟ بماند، نیا نگذارم د؟یکن

 کی میکن احساس اگر که جور چه نخورد، خاک میکنیم

 از یدریح زاهللیعز یآقا.  میکن یم مراقبت آمده، شیپ یسرماخوردگ

 «باره لنیگ»  نام به گرفت یماریب کی شانیا ،ییصفا یآقا شاگردان

 من. اندازد یم کار از را یمنیا ستمیس که یبیغر و بیعج یماریب

 کند، جادیا  را یماریب نیا تواندیم که یلیدال از یکی  دمیشن

 کی یوقت.  ینکن یدگیرس   آن به که است کهنه یسرماخوردگ

 آدم سر ییبال نیچن د،ینکن یدگیرس شود،اگریم بدن وارد روسیو

 عباس خیش آقا ست؟ین دلمان به حواسمان ما چطور پس. آورد یم
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 با داشتند انسالیم آدم دونفر که کردند یم فیتعر نجایا  یاسکندر

 یکی  بزند یحرف خواست یم رفت، جلو یا بچه کردند، یم معامله هم

 در که بچه کنار، برو بچه: گفت و زد بچه صورت به دست نفر دو آن از

  سال چهل تا گفت یم شد، بزرگ بچه. کندینم دخالت بزرگترها کار

 کی میداشت شدند، رمردیپ آنها و انسالیم خودم من ماند دلم در نهیک

 کند، دخالت خواست و آمد  فرد همان دفعه کی  که میکردیم معامله

 کار در دینبا که رمردیپ عقب برو گفتم و اش نهیس یرو گرفتم دست

 نهایا.  ستین کم سال چهل. شدم یخال. کند مداخله بلد کار تا چهار

 ما مشکل م،یده یم حق خودمان به که است یزمان از قاًیدق همه

 خودمان مال را حق تمام م،یده یم حق خودمان به که است نیهم

 حقش ییگویم یحساب چه به. بود همان حقش یفالن که م،یدان یم

 ! بود؟ همان

 پرخاش میخواهیم م،یشویم یعصب م،یده یم حق خودمان به یوقت

 .میکن درست مشکالت و میکن یخال طرف سر و میکن

 را تهش کنم یبررس. لیتحم یجا به لیتحل و نیتمر سه،یمقا پس

 ت،سالم به را ما ریخ به را شما و خدمتتان میبگو هم را نیا. اورمیدرب

  صبح تا نجا،یهم دیبمان دیخواه یم که دیبخواب دیرو ینم هم اآلن

 . دیکن فیتعر جک هم یبرا
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 االْمامُ سئِلَ». کردند سوال ادب مورد در السالم هیعل نیحس امام از

 فاَل تِک،یبَ مِنْ تَخْرُجَ اَنْ هُوَ: فَقالَ االْدَبِ، عَنِ السالم هیعل نُیالْحُسَ

 ۳5« .کیعَلَ الْفَضْلَ لَهُ تَیرَأَ اِالّ اَحَداً یتُلْقِ

 خودت از ینیب یم را که هر رون،یب یگذاریم خانه در از  که را تیپا

 برتر خودت از یدید را یکس هر.  است ادب یمعنا نیا. یبدان برتر

 سوار فرعون نیماش م،یهست  ییاالعال ربکم خودمان یبرا ما. یبدان

 همه ما: بود نوشته نشیماش ی شهیش پشت دوستمان. میشو یم

 اآلن بود گفته خودش با. است بزرگ و کوچک هامان مصر میفرعون

 ندیگو یم نشیماش به حاال! یاجمله چه ندیگویم همه که است

. باشد حواستان ییصفا یآقا جمالت از استفاده وقت. فرعون نیماش

. بودند زده وارید یرو را ییصفا یآقا ی جمله م،یبود هم ییجا هی

 میرسیم مانی خانه توالت کاسه به که یااندازه به ما که بود نیا جمله

 یرو بود زده. بود نایس طور دلمان اآلن میدیرس یم هامان دل به اگر

 خاکسار، یآقا کند رحمتش خدا م،یبود خاکسار یآقا با کرمان. وارید

 است، شده تنگ دنشید یبرا دلم کند، حفظش خدا. بود یخوب مرد

 خاکسار یآقا. میکرد صحبت ریس دل کی زدم زنگ شیپ روز چند

 .کرمان رفت
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 آمدیم خانمش با ییخدا بنده کی. یوارید به بودند زده را جمله 

 کاسه به نه ما زن گفت چرا؟: گفتم ست؟یچ ما فیتکل: گفت جلسه،

 .دلش به نه رسد یم خانه توالت ی

 . دارد هامیا یصفا یآقا جمالت یوقتهاب کی خالصه

 بارها و بارها قبال که ییهاحرف نبود، یسخت فرمول یلیخ خب،

 آقا قول به. سهیمقا در و است نیتمر در اش همه دیکن باور م،یگفت

 م،یدان یم خدا به  میدان یم ما. ستین ما جهل ما مشکل ،ییصفا

 کفر مشکل ما، مشکل یول. میبرس خدا به میتوان یم آن با که یآنقدر

.  یکنینم یزیربرنامه م،یشوینم قائل تیاهم م،یکنینم عمل است،

 برنامه خودمان یبرا میکن یم زهایچ یلیخ یبرا یزیربرنامه که آنقدر

 . میآورینم حساب به یموجود جزء را خودمان م،یکن ینم یزیر

 شب دو ساعت چگوارا. شب موقع نیا گرفتم، را وقتتان دیببخش خب

 . میدار طلب و مانده گرید ساعت کی ما یبرا حاال داد، یم وقت

 به پاسخ در. ) است شب دوازده ساعت د،یبپرس یحساب درست سوال

 یم مردم یبرا بهشت از طرف نباش، نگران شما( حاضر سوال

 هم جهنم از نگو بهشت از نقدریشوندایم مغرور مرد بابا گفت،گفتند

 یبهشت از دیبگذار نند،یبیم و روندیم خودشان که آنجا: گفت. بگو

 . میبگو شانیبرا نندیب ینم که
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: دیفرما یم خدا طالب،یاب بن یعل حب بر کنند اجتماع همه مردم اگر

 شو آماده شما گرید. بستمیم را درش دم،یآفر ینم را آتش اصالً

 یول است یاله رحمت باران،. نباش جهنم نگران

 ستین خالف طبعش لطافت در که باران

 ۳6خس زار شوره در و دیرو الله باغ در

 کن، باغ را نتیزم. ریخ است؟ باران مشکل د،یرو یم غیت زار شوره در

 رفتیم طرف.  بپاش اش دانه و بزن شخم کن، اش آماده بده، کودش

 ینیماش انصار، بانک در که کرد یم دعا و السالم هیعل رضا امام حرم

 که  خوابش به رفتند السالم، هیعل رضا امام حرم طرف از شود، برنده

 نیماش تو اسم به کجا ما اول، کن باز انصار بانک در یحساب کی بابا

 یاخواسته: گفتند کنند، اعدام خواستندیم را طرف! م؟یاوریب در

 تا چند گفتند. نمیبب را میها بچه مرگ از قبل مرتبه کی:گفت ؟یدار

 . ام نکرده ازدواج هنوز من:  گفت ؟یدار بچه

 مهربان حضور ریغ  از میکن یخال را دل نیا میبتوان دهد قیتوف خدا

 و حمدم بر صلوات برکت به. میکن استفاده اهللامیا از میبتوان تا خدا

 .محمد آل
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