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   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 استاد انصاریان - شب سوم محرم

 المرسیلین،  و االنبییا  سیید  علی السالم و الصالة العالمین، رب الحمدهلل الرحیم، الرحمن اهلل بسم

 و الطیبیین  بیتی   اهی   علیی  و علیی   اهلل صیلی  محمید  القاسیم،  ابیی  نفوسینا،  طبییب  الهنا و حبیب

 المکرمین المعصومین الطاهرین

 بی   هیود  کلمی   بیود.  الهیی  پیغمبیران  از هیود  است. هود سوره کریم قرآن های سوره از یکی

 اسیت.  ای العیاده  فیو   اخالقیی  روش هم ، با آن روش ک  کسی و کننده مدارا خو، نرم معنای

 ملیت،  ای اعبیدوا اهلل  قیوم  یا فرمود ملت آن ب  بودند. پرست بت شد، مبعوث آنها بر ک  ملتی

 را شما نیست. او او غیر پرستشی شایست  معبود هیچ غیره. ال  من ما لکم کنید. عبادت را خدا

 را شیما  مشیکالت  او میی دهید.   شفا شما ب  بیماریها در او دهد. می روزی شما کرده. او ب  خلق

 را شیما  کی   اوییی  از «ربکیم  اسیتغفروا  قیوم  ییا  و» کنیید  میی  او غیر هزین  را خود کند. می ح 

 نیستند. کاره ای ک  ها بت کنید. آمرزش درخواست است کرده خلق را ، اویی ک  شما آفریده

و اسیتغفروا   بخواهیید.  آمرزش او از نیست. کسی دست ک  آمرزش نیستند. کاره ای ک  افراد

 را او فقی   اگیر  کنیید.  توبی   خیود  گناهیان  از واقعیا   آمیرزش  طلب از بعد و الی ، توبوا ربکم ثم

 یرسی   کنیید،  توبی   مقید  او  پیشگاه ب  فق  اگر کنید، آمرزش طلب او از فق  اگر بپرستید،

 بیاال  عیالم  از پروردگیار  خیود  کی   شودمی این خوبتان کارهای مدرارا. نتیج  این علیکم السماء

 ساالن  ریزش پر و فراوان باران همین و کرد خواهد عطا شما ب  ریزش پر باران فراوان، باران

 برای برنگردانید. رو حق مجرمین، مجرمان  از التتولوا کند. و می آباد شما را زندگی وقتش در

 شیما  بنیدد.  میی  شیما  روی بی   را الهیی   فیوضیات  و رحمت درهای ازحق، گرداندن بر رو اینک 

 زندگیتان ب  ب  گره هم  این کجا از بفهمید ریخت . سرتان روی مشک  هم  این کجا از بفهمید

 خیاطر  ب  قهری. خدا با ک  است این خاطر ب  آن تمام دارید. قرار تنگنا در چرا بفهمید خورده.

 فرهنی   کی   بیود  هیود  حضیرت  فرهنی   این ندارید. ارتباطی او مقد  وجود با است ک  این

 او اطاعیت  حضیرت  از باشیید.  آشیتی  او مقید   وجود با است. پروردگار فرهن  ک  خداست،

 فیراهم  زمین کره در را آدم زندگی زمین  عالم پروردگار ک  روزی نمیخورید. مشک  ب  کنید.
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 فَإِمََّا جَمِیعا  مِنْها اهْبِطُوا قُلْنَا داد. او ب  خدا را پیغام این را، زندگی بکند خواست می شروع کرد،

 هیدایت  من راهنمایی، ک  باشید منتظر شما کنید، شروع زمین در را هُدىً زندگی مِنَِّی یَأْتِیَنََّکُمْ

 تیابع  شیما  یَحْزَنُیونَ اگیر   هُیمْ  وَلَیا  عَلَییْهِمْ  خَیوْ    فَلَیا  هُدَایَ تَبِعَ فَمَنْ آمد. خواهد شما برای من

 پیر  زمیین  کره بینید می االن شما اما غص . با ن  کنید، می زندگی تر  با ن  باشید، من هدایت

 میی  هیا  دولیت  از هیا  ملیت  ترسند. می همدیگر از هادولت هم  است. تر  پر است. وحشت

 فروشینده  دارنید.  وحشیت  همیدیگر  از هیا  خویش و قوم ترسند. می همدیگر از مردم ترسند.

 مین  هدایت تابع شما اگر برگرداند. خریدار را پولش تا است تر  در می فروشد نسی  جنس

 زنیدگی  در غصی   اسیت.  پر تر  زندگی در االن ولی بود نخواهد شما زندگی در تر  باشید،

الهیی   فرهنی   ایین  اسیت.  پیر  مردم زندگی در غص  االن اما بود و ال هم یحزنون. نخواهد تان

 معیدن  بودنید،  محبیت  معدن بودند، مهربانی معدن خدا انبیا تمام بدانید اینک  برای حاال است.

 فیوضیات  دریاوار خود، اخالقیات همین خاطر ب  و بودند دلی نرم و خویی نرم و رأفت و عشق

 گرفتیار  کیرد،  میی  زنیدگی  کی  هیود   ای منطق  از منطق  ای یک بود. سرازیر طرفشان ب  الهی

 نماینیدگان  خیورد.  لطمی   کشاورزی خورد. ها لطم  باغ نیامد بر  نیامد. باران شد. خشکسالی

 میا  گفتنید  هسیتید   کی   در پشت آمد هود همسر زدند. در هود حضرت خان  در آمدند مردم

 آمیده.  پییش  مشیک   کشیتمان  هایمیان، بیرای زراعتمیان، بیرای     باغ برای هستیم جمعیتی یک

 ایین  کنید.  نیاز   میا  برای را رحمتش باران خدا کند، دعا ک  بگوییم هود حضرت ب  آمدیم ک 

 مسیتجاب  دعیایش  من شوهر این ک  کنید می آمدید. فکر کسی چ  سراغ گفت، برگشت زن

 شد. نمی آب کم خودش، زراعت خودش، های باغ ک  شدمی  مستجاب او دعای اگر شود. می

 حیاال  گفتنید  آیید.  برنمیی  دستش از کاری آدم این را. آدم این بکنید رها کارتان. دنبا  بروید

 آمدنید  جمعییت  است. کار و کشت مشغو  جا فالن در ک  داد آدر  او همسر کجاست  هود

 بی   میا  هیای  بیاغ  میخیورد.  لطمی   دارد کشیاورزی  نیامیده.  باران می دانید آقا گفتند هود. پیش

 رکعیت  دو شید  بلند الهی مرد این باشید. داشت  ما حق در لطفی یک شما شده. نزدیک نابودی

 نمیاز  بعید  می شیود  معلوم کند. ناز  را رحمتش باران عالم، پروردگار ک  کرد دعا خواند، نماز
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 نباشید،  ای حرفی   مجرم نباشد، خور حرام یعنی باشد؛ جمع آن در شرای  و کند دعا کسی اگر

 هیا می کند. اینک  بعضیی  مستجاب را دعایش خدا کند، دعا نماز رکعت دو بعد نباشد، ستمکار

 در خیدا  خیود  مگیر  چرا. دانیم نمی شود. نمی مستجاب ما دعای می کنیم، دعا هرچ  گویندمی

 امیام  از پرسییدند،  هیم  امیرالمیومنین  از را مطلب این اتفاقا  ادعونی استجب لکم. نفرمود قرآن

 شیرایطش را  دعاکننیده  شیما  اما خوب است دعاتان ک  دادند جواب ما ائم  پرسیدند، هم باقر

 میی  بیان وقت آن شود. می مستجاب تان دعای باشید، داشت  را شرایطش هم شما اگر ندارید.

 شیود.  نمیی  مسیتجاب  دعایش خوار حرام است. خواری حرام یکی دعا استجابت مانع ک  کنند

 دوسیتان  امیا  او را ندییدم  مین  بود. تهران الهی مرد یک است. ظلم دعا استجابت موانع از یکی

 مشکلشیان.  حی   بیرای  داد میی  مردم ب  خوبی کلیدهای و بودند او مربوط با خیلی من، گذشت 

کینم.   میی  هرکاری نمیش ، باز کارم، ب  افتاده گره آن گفت او، پیش آمد روز یک تاجری یک

 کیردی،  بدی همسرت ب  فرمود او ب  چیست. علتش هاگره ک  داشت آگاهی خیلی هم ایشان

 از بیرو  کن، فروتنی کن، مردانگی کارت. ب  انداخت  گره همسرت د  سوز سوزاندی، را دلش

 بکنید،  گذشیت  تیو  از قلبیا  هیم  او عفیو کین.   طلیب  کین،  گذشت طلب کن، عذرخواهی خانمت

 بیود.  د  همسیرم  سوز همان برای من گرفتاری آقا گفت آمد بعد هفت  شود. می ح  مشکلت

همسر،  ب  ظلم است. ظلم دعا اجابت مانع یک شد. ح  من مشک  کرد، دعا و شد راضی من از

 اجابیت  میانع  مملکت. این هیا  ب  ظلم مردم، ب  ظلم عرو ، ظلم ب  داماد، ب  ظلم ظلم ب  اوالد،

 میلییون  هشیتاد  ایین  کیاش  ای کیرده انید.   بییان  روایات هم و هم قرآن را موانع هم  دعاست.

 حی   اگیر  میی شید.   حی   مملکت مشکالت کرد، می برطر  می شناخت، را موانع این جمعیت،

 آینید  نمیی  میردم  ولیی  گفتی   دروغ روایات گفت ، دروغ قرآن گفتیممی باید شد، آن وقت نمی

 شیود  میی  ح  مشکالت آیا ببینند کنند. امتحان و کنند آزمایش را روایات یا قرآن های حر 

 و امنیوا  القیری  اهی   انَّ لیو  و» داده. قیرآن  در خیدا  ک  است کد یک این «أن ولو» شود  نمی یا

 میومن  ن  بشوند واقعی مومن مملکت مردم اگر «األرض و السّماء من برکات علیهم لفتحنا اتَّقوا

 قیامت را و خدا کار. تا دو کنند؛ حفظ را خودشان کبیره، گناهان هم  از و واقعی مومن شوخی،
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 لفتحنا مملکت مردم ک  القری اه  انَّ لو و نفر دو نفر یک ن  کنند، ترک را گناهان کنند، باور

 وقتیی  وقیت  آن بیارم.  می آنها برای را برکاتم پایین و باال از األرض و السّماء من برکات علیهم

 گییرد،  می صورت مملکت در ک  هایی طال  این ماند  می ماند. می مشکلی ببارد، خدا برکات

درسیتی   کیار  هیا  خواری این حرام  درستی   کار ها خوری مردم ما  این است  اخالقی ها این

درستی  کار مردم ب  خدمت ترک نماز، ترک درستی است  کار ها خوردن یتیم ما  است، این

 همی   هیا این  است. ساز مشک  هم  این ها زندگی مردم. در می اندازد گره هم  این ها است 

 میی  ملیت  بی   هیود  حضیرت  ببینیید  شیما  کند.می ایجاد سختی زندگی. در کندمی ایجاد مضیق 

یرسی  السیماء    ببریید،  گناهانتیان  از کنیید،  آمیرزش  طلیب  الی ، توبوا ثم ربکم استغفروا گوید

 در کی   کیسیت  سی   آمریکیا  نیندازیم. آن و این گردن مشکالتمان را هم هم  علیکم مدرارا،

 در را گناهیان  بگوینید،  راسیت  خیدا  بی   نفیر  میلییون  ۰۸ بینیدازد.  گره نفر میلیون ۰۸ زندگی

میی   سیی   خیلیی  وقتی من کنند. نمی کنند، نمی اما شد. خواهد چ  ببینند کنند، تعطی  مملکت

 بیی  چیون  کینم.  می گری  واقعا  مردم برای آید، می طوفان آید، خرابی می آید، می زلزل  آید،

 حیاال  من تا گوید. می چ  حوادث این درباره ببینم دهم، می گوش تلویزیون و رادیو ب  طاقتم.

 بالییای  بخواننید،  گیویم می آنها ب  البت  ام شنیده تلویزیون رادیو در ک  آنی سال  چه  این در

 بالییی  چی   طبیعیت  مردم اند. خود عاملش ک  بال هایی بگو بخوان را قرآن بار یک آقا طبیعی،

 هیا  این خداوند اند. های نعمت ها اقیانو  خداوند اند. های نعمت دو هر زمین آسمان، دارد 

 بگوییید بالییای   بزنیید،  حیر   قرآن طبق ن  طبیعی! بالیای میزنید. آنها ب  تهمت ک  ندارند بال

بیال   س  دنیا، در بال س  دارد. دنبالش بال تا شش زنا گوید نمی پیغمبر مگر گناهان. از برخاست 

 گویید  نمیی  قیرآن  مگر دارد. دنبالش بال تا پانزده نمازی بی گوید نمی پیغمبر مگر آخرت. در

 رو مین  از شیما  همی   اگیر  گویید  نمیی  پروردگیار  مگیر  کشیاند.  میی  تیاریکی  ب  را زندگی ظلم

 اگر گوید نمی قرآن مگر کنم. می همدیگر گرفتار را بَعْضٍ شما بَأْ َ بَعْضَکُمْ یُذیقَ برگردانید

 مطابق بزن. حر  قرآن مطابق فوران می دم. عذاب پا، زیر و سر باالی از برگردانید رو من از

 هیا  باغ شده، سخت داریم، آبی کم مشک  کردند، شکایت مردم وقتی هود بزن. حر  روایات
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 خوانید،  نمیاز  رکعت دو شد بلند است، رفتن بین از معرض در کشت است، نابودی معرض در

 اسیت،  عیالم  اسیت،  پیغمبیر  اسیت.  پروردگار ب  کردن رو مشک ، ح  کلید داند می هود یعنی

افتید.   میی  گیره  ب  زندگی می شود باعث چیزی چ  داند می دارد. خبر را چیز هم  است، آگاه

 بلدنید.  میا  دولتیی  میدیران  نی   بلدند، ما روانشناسان این را ن  شود. باز گره شود می باعث چ 

 بیاز  علیت  چیسیت   زنیدگی  در خوردن گره علت را ک  حرفها این نیست بلد آنها از یکی اصال

 مصیائب  ایین  هم دارد. را بالها این هم کردن زندگی جاهالن  دانند. نمی هست. چی گره شدن

 کیرد.  بیاز  بایید  چگونی   را بارانی بی گره داند می هود دارد. هم را مشکالت همین دارد. هم را

 نمیاز  بعد  داند می و است پروردگار ب  اتصا  نماز ک  داند می خواند. نماز رکعت دو شد. بلند

 پیغیامی،  چ  داده، پیغام خدا ک  چرا داند. می شود. می مستجاب دعایش بکند، دعا عبدی اگر

 بودنید،  وضیو  بیا  مرگشان روز تا دوستانمان از کرده. ما خیلی جفا من ب  نگیرد، وضو ک  کسی

 وضیو  بیا  شیب  کی   کسی فرماید می پیغمبر گرفتند. می وضو بخوابند، خواستندمی ک  هم شب

 در اسیت  خیواب  کی   شیب  آن تمیام  شیود،  میی  نمیاز  صیب   تیا  ببیرد  خیوابش  و بستر در برود

 و بگییرد  وضو ک  کسی کرده. جفا من ب  نگیرد وضو ک  کسی می شود. نوشت  احیا اشپرونده

 چیون  نمیاز،  شیدن  تمیام  بعید  بخواند، نماز بگیرد، وضو ک  کسی کرده. جفا من ب  نخواند نماز

 هیر  کیرده.  جفیا  مین  بی   نکند دعا نماز بعد دارد، خدا ب  صدا رساندن برای عجیبی قدرت نماز

 من، بندگان ولی کردم. جفا من نکنم، مستجاب من بکند، دعا بخواند، نماز و بگیرد وضو کسی

 کینم،  می مستجاب را تو دعای من کن. دعا بخوان. نماز بگیر وضو نیستم. جفاکاری خدای من

 در داشیتند  مشیک   کردند دعا بودند، داداش دوتا نباشد. مانع دعا جاده در ک  شرطی ب  حتما .

 روز. خیوب  شیبان   چه  تا داد ادام  را دعا دیگری یکی شد. ح  مشکلش آنها از یکی زندگی.

 دعیایش  روز شیبان   چهی   بعید  رییزد،  میی  اشک می کند، گری  کند، می پیدا حا  دعا در آدم

 شیبان   چهی   من داداش گفت فرماید، می صاد  امام عیسی، حضرت پیش آمد نشد، مستجاب

 شیب  چهی   مین  کرد. بار دعا یک شد. ح  مشکلش کرد، دعا خود مشک  ح  برای پیش روز

 عییس پیغمبیر   نشیده.  ح  مشکلم اصال من. زندگی نخورده تکان اصال  کنم، می دعا دارم است
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 او خیدایا  گفیت  نکیرد.  مسیتجاب  را تو دعای چرا بپرسم خدا از باید من گفت است، اولوالعزم

 خیودش  شیده.  مسیتجاب  دعیایش  کیرده،  دعیا  چه  روز پیش یک دفع  من داداش گوید می

 داداش او مسی ، رسید خطاب نشده. چرا  ، دعایش مستجاب کرده دعا است روز شبان  چه 

 کی   اولی العیزم  پیغمبر پیغمبری در دارد. شک تو پیغمبری در آدم این اما است صا  باطنش

 میی کیرد،   پیرواز  می شید،  زنده پرنده می دمید، می کرد، درست گ  با پرنده مردم چشم جلو

 دار چشیم  می دمید، را مادرزاد کور می شد. زنده دمید، می را واقعی مرده قرآن است. در این

 عیسیی  کی   بیود  ایین  هیم  شیکش  کینم  فکر دارد. شک تو پیغمبری در هنوز آدم این شد. می

 کیور  کنید،  زنیده  توانید  نمی مرده جادوگری هیچ ک  حالی در است. خیلی جادوگری او قدرت

 از اصیال  جیادوگری  هییچ  بدهید،  شفا تواند نمی را پوستی بیماری بدهد، شفا نمی تواند مادرزاد

 را او دعیای  مین  توسیت،  نبیوت  بی   نسیبت  شیک  در تا این و آید نمی بر دستش از کارها این

 دعیا  گفتیی  تیو  کی   نیزنم،  تهمت پروردگار ب  ک  چیست دعا مانع دید باید کنم. نمی مستجاب

 عم  خود بندگی وعده ب  من نکردی. مستجاب مرا دعای و نکردی عم  وعده ات ب  ولی کن

 گیروه  این ب  بعد کرد. دعا خواند، نماز رکعت دو نکرده. هود عم  تعهداتش ب  خدا یا نکردم

 فرسیتد. میی  بیاران  عیالم  مهربیان  پروردگار هایتان. خان  ب  بروید راحت خیا  با شما گفت ک 

 چرا هود زن پس خدایا کرد. سیراب ها را کشت و ها باغ تمام آمد باران خان ، رسیدند این ها

 پییش  آمدنید  نیسیت.  الیدعوه  مسیتجاب  ایین  گفیت  کرد، ردش زد، حر  هود علی  اینطوری

 کیرد.  ردت خانمیت  در. دم آمید  خانمیت  نبودی، تو خان  در آمدیم ما آقا گفتند هود. حضرت

 ولیی  کنید.  بیاز  توانید  نمیی  گره آید، نمی بر دستش از کاری این است، معمولی آدم این گفت

 خیدا  کینم  می هم دعا آمد، باران کردم دعا برایتان من فرمود هود آمد. باران کردی، دعا شما

 علیی  تفسییر  از کینم.  نق  می کجا از را داستان من این دانید می دارد. نگ  من برای را زن این

 بین  علیی  شیده.  نوشت  کتاب این ب  عصر ائم  است نزدیک یعنی چهارم، قرن ما  ابراهیم بن

 دعیا  کی   گفتنید  ب  هود بعد است. جلد دو نیز او تفسیر است. ای العاده فو  شخصیت ابراهیم

 آدم ایین  محبیت،  با آدم این مهربان، آدم این دعا! و زن این دارد. نگ  من برای را زن این ک 



- 7 - 

   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 در تلخیی  ییک  کی   آدمیی  ایین  بود. عاشقان  زندگی او ک  آدمی این خو، نرم آدم این د ، نرم

 میومنی  هیر  خدا گفت نکنید، گل  زندگی از بماند، یادتان هم را این خدا، گفت او نبود. زندگی

 اسیت.  درسیت  این و می کند اذیتش ک  آورد می سردر کنارش کسی یک کند، می ک  خلق را

 میردم  بی   و کند می محلی کم می کند، اذیت را من ک  خانمی این گفت هود بعد درست است.

 کینم.  کنتر  توانم می را این من آشناست. دهنده آزار این گوید، می دری وری من سر پشت

 او بیا  دوسیتم،  او بیا  کینم،  میی  مهربیانی  او ب  کنم. کنترلش نتوانم ک  نیست غریب  آزاردهنده

 اذییت  میرا  ولیی او  نمیکینم او را  اذیت من نیست، رفیق من با نیست، دوست من با او اما رفیقم

 آدمیی  اسیت.  تحمی   قابی   اذییتش  دار. نگهیش  مین  بیرای  گویم می پروردگار ب  ولی می کند

 میومنی  هیر  بیروی. نی ،   بیدهم  طالقیت  محضیر،  بیرویم  شیدو  بلنید  ییاال  بگیویم  او ب  ک  نیستم

امنییت   در و آسیایش  در راحیت،  زنیدگی  لحظیات  تمام کند فکر مومن اینک دارد.  آزاردهنده

 اهی   مین  هسیتم،  خیوبی  آدم مین  کی   بگیویم  ننشیینم  مین  است. این دنیا بافت و بنا ن ، است،

 یعنیی  ببینیی.  اذییت  بایید  تو  همین ببینم. اذیت باید چرا من خلقم، ب  خدمت اه  من عبادتم،

 نیرم  هیم  ، بیا آن  باشید رفیق هم آن با کنید، محبت آن هم ب  دارید، دهنده آزار خان  در اگر

میی   دری وری بیود،  آزاردهنده بود، تلخ آن خانم ک  هود حضرت برعکس گاهی البت  باشید.

 در قیرآن  قیو   بی   محبیت،  بیا  خیو،  نرم درستکار، پاکدامن، وفا، با زن ولی تلخند مردها گفت،

 کارهیا  همی   کنید.  نمیی  خان  در هم کاری تلخ. شوهر ولی شوهر، ب  ورز عشق الرحمان، سوره

 شود نمی بلند دهد. انجام باید خانم خان  در

 خانی ،  رسییدم  مین  زن بییار،  آب زن تلخی با است. تشن  ک  خودش بخورد، کند پر آب لیوان

 خانمهیا  از بعضیی  هسیت   زنیدگی ای  این چی   است  بساطی چ  این نیست  حاضر چرا چایی

 دهنیده انید،   و رنی   تلیخ  خانمها از باکرامت اند. بعضی بسیار آقایان از بعضی کرامت، با بسیار

 در کی   میردی  کیرده،  اعیالم  قاطعانی   پیغمبیر  را این دهنده اند. و رن  تلخ هم آقایان از بعضی

 تلخیی  دینیی  فضیای  در باشد. خدا اولیای از گرچ  بود، خواهد قبر عذاب دچار است، تلخ خان 

 بیا  بیاش،  خیو  نیرم  بیاش،  شیرین آقا خوب مسلمانم، می گویم من باشد. نباید ظلم باشد، نباید
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 دهنیدگی،  رنی   تلخیی،  خداسیت.  اخیال   اینهیا  بیاش.  مهربیانی  بیا  بیاش،  رأفت با باش، محبت

 مین  بی   حیاال  شیما  مین الشییطان،   میی فرمایید   پیغمبیر  رفتن، در کوره از عصبانیت، ستمکاری،

 جَهَینََّمَ  لَأَمْلَیأَنََّ  بخوانید. را اعرا  سوره کجاست  قیامت شیطان جای مجید قرآن طبق بگویید

 تیو  رفتار هم و اخال  هم ک  هر و تو از را جهنم را أَجْمَعِینَ من قیامت مِنْهُمْ تَبِعَکَ وَمِمََّنْ مِنْکَ

 خیواهران  بیرادران،  آقاییان،  هیا،  خیانم  طیوری  ییک  اسیت.  جهنم این جای کنم. می است ، پر

 بی   کند خطاب عالم پروردگار شدیم، قیامت وارد وقتی قرآن، آی  هزار طبق ک  نکنیم زندگی

 أَیَُّهَیا  الْیَیوْمَ  امْتیازُوا  وَ برونید ییک طیر .    هیم  ها ابلیسی طر  یک، بیایند ها الهی محشر، اه 

 نمی کینم،  تلخی هم او با نیستم، طال  اه  من ن ، بفهمید. را قرآن بخوانید و قرآن الْمُجْرِمُونَ.

 انبییا  اخیال   خیلیی  دارد. نگ  من برای زن را این خدا کنم می هم دعا کنم. می هم زندگی او با

بی    جلید اسیت   پن  بودم. قم طلب  خریدم. هایم جوانی من داریم، کتابی یک خیلی. بوده، قوی

 خیلیی  پییش.  سیا   0۵۸ ،0۸۸ کینم  فکر  نوشت  بزرگ شیع  علمای از یکی األخبار.  نام لئالی

 خیلیی  عیالم  ایین  دییدم  میی  رفتم، می عالمی یک منبر پای بودم، جوان من است. باحالی کتاب

 بیودم  طلب  گوید. می درسی پر های داستان خیلی گوید. می عالی مطالب خیلی گوید. می نکت 

 در هیایش  حیر   از قسیمتی  آورد. حاال می در کتابی چ  از را حرفها این عالم این دانستم نمی

 خرییدم،  ک  را کتاب این خریدن، کتاب کردم شروع ک  بعد نبود. تفسیر در نبود، کافی کتاب

 نفیر  چند یک ک  دارد وجود کتاب این در است. کتاب این مدرکش عالم آن منبر بیشتر دیدم

 میی  بسیطام  در نفر چند گرگان، یعنی شما  و شاهرود بین شاهرود، ، نیشابور بسطام شهر در

 مقبیره  دارد، گنبید  دارد، حیرم  آنجاسیت،  در او قبیر  ک  خرقانی ابوالحسن شیخ منز  در روند

 شییخ  بیا  گفتنید  داریید   کیار  کی   دم در. بیا  آمید  او خیانم  نبیود.  شییخ  داشیتند.  کار او با دارد.

 ها بدبخت ندارد، آدمیت از نشانی هیچ ک  این با احمق، این با بیشعور، این با گفت ابوالحسن.

 زنیش  کی   هیایی  حر  این ما از شیخ اصال  خدایا نیست. آدم این اید، آمده چ  برای این دنبا 

 هرچی  اسیت،   خیانم  حیاال  گفتند زند،می را هااین حر  زن این چ  .برای نداریم خبر می زند،

 منطقی   هیای  بیابیان  ایین  در رفتی   گفیت  کجاسیت   است، دیوان  است، بی عق  است، بیشعور
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 صیحرا.  در رفتنید  دیگیر.  کارهیای  و پخیتن  نان برای خان  بیاورد ک  بکند جمع هیزم خودمان

 بیار  را هیزم هیا  این ک  رسیدند وقتی کند. می جمع هیزم و دارد نشست  ک  کارش ب  نرسیدند

 دسیتش  زهیردار  میار  ییک  چیوب  جیای  ب  ها. هیزم روی نشست  هم خودش شیر، روی کرده

 روی زنید  میی  کنید، بیا ایین میار     می هدایت مار این با را شیر هی شیر. این راندن برای است،

 چیی  تو گفت، می چ  تو زن شیخ، گفتند برد. ماتشان برو. اینجا از برو، اینجا از شیر، ک  پشت

 ییک  چیوب،  و تازیانی   جیای  ب  و دادی قرار اختیارت در را درنده شیر یک چطوری تو میگی 

 چیی  خانمت میگی  چی تو برداشتی، داری شیر را می بری. را بسطام های بیابان زهراگین مار

 میار  بیرد،  میی  را مین  فرمان شیر بیابان در ک  این نباشید. من خانم و من ناراحت گفتم میگ  

 کیردن  صیبر  ما  خان ، در برسد ها هیزم برانم، را شیر من ک  من دست در آید می راحت هم

 الصیبر  دارییم  رواییات  در بیابی  یک زن. این ب  است کردن محبت است، کردن حوصل  است،

 اگر خانومیت، اگیر   اگرداداشت، اگر خواهرت، مادرت، اگر کرد، اذیتت بابات اگر األذی، علی

 در شییر  اگیر  گفیت مین   بیشیتر.  نکین  تلیخ  نیزن،  هم ب  را زندگی کن، معامل  خدا با شوهرت

 زنیدگی  خانم این کنار من و خانم است این تحم ، کنار و صبر آن خاطر ب  مار و است اختیارم

 تلخی مرکب از هم خانم این روزی یک باالخره محبت. برای من. تلخ نیست هیچ هم کنم. می

 تلخ شوهر این ب  را زندگی سا  0۵ سا  0۸ چرا ما گویدمی شود ومی پشیمان آید،می پایین

ایین   جلو بیا گوید می و رود می بیابان در شیر دارد خدا. اولیای از خوبی. این ب  شوهر کردیم.

 کیار  محبیت  باالخره بارش می کند. هیزم خوابد، می آید، می شیر و خان  در برسان را ما هیزم

 حوصیل .  رأفیت.  رأفیت.  محبیت  محبت. تمام. حرفم شرمنده. را مقاب  طر  و کند می را خود

 عیزاداری  کردن. یک علت زندگی عاشقان  کردن. زندگی عاشقان  بردباری. بردباری. حوصل .

 تمیام  از هیم  مدینی   مدینی ،  برگشیتند  وقتی ک  تا عاشورا روز از عبداهلل ابی بر بیت اه  شدید

 غیذا  مین  کنیید،  گری  بنشینید شما بود، فرموده هم جناب زین العابدین بود، عزاداری ها خان 

 دخترهیا،  خواهرهیا،  نشید،  طیوالنی  عمرشیان  کدامشیان  هییچ  و علتش یک شما. برای می پزم

 و نیاورد دوام بیشتر سا  دو ابی عبداهلل، از بعد ک  بود کبرا زینب باالترینشان یعنی کدام.هیچ
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 اقییانو   بیود.  محبّیت  اقییانو   عبیداهلل  ابیی  ک  بود این علتش بود، چ  آن علت رفت. دنیا از

 می یادشان داشتند، عبداهلل ابی از ک  خاطراتی این ها شد، شهید امام بود. اقیانو  بود. رحمت

 ابی فق  ن  کردند. می حس را عبداهلل ابی خالی جای یعنی کردند. می گری  می زدند، زار آمد،

 خرابی   حادثی   کردید، شرکت مجالس این در وقتی از شما بود، ن ، اینگون  ها بزرگ با عبداهلل

 احسیان  ، دییده بیود   لطف ، دیده بود محبت بابا از سال  س  بچ  این این قدر اید،شنیده را شام

 هیای بهان  با توانستند هی شام تا کربال از حاال ک  دیده بود رحمت دیده بود، رأفت ، دیده بود

 کیو   بابام عم  شد. تمام طاقت خراب  در اما کند، گری  را او نگذارند را، او کنند ساکت مختلف

 پدر سر کردن  قطع  قطع  بیابان در را پدر بگویم سال  س  بچ  ب  می شود بگویم، بهش چی

 بابات می آورند، برایش را بهان  این نوشتند ها کتاب در گفت  شودمی کردند. جدا بدن از را

سیفر.   رفتی   بابیات  هی بچی  را آرام میی کننید،    می روند. مسافرت باباها هم  سفر. خوب رفت 

 کی   میادرانی  و آمد. بیرادران  بابا باالخره آید نمی نمی شود  خوب عم  بابایم رفت  سفر، تمام

 چی   دارم من دانند نمی داده پسر دو پسر، یک خدا ندارند، دختر دارند، شرکت جلس  این در

   گویم.می

  بدستم بودی پدر دست اگر

   نشستم می خراب  اندر چرا

 بودی چ  بودی یکی دردم اگر

   بودی چ  بودی اندکی غم اگر 

   حبیبی یا طبیبی بالینم ب 

 بودی چ  بودی یکی دو هر این از

 آورده کی   طبقیی  بابیا آمید.   برییده  سر نیامد. پا با دیگر اما کشیدی، بابا آمد را بابا آرزوی هی

 نمی شید  دیگر چیست، طبق این در بچ  از عم  پرسید بودند. انداخت  آن روی روپوش بودند،
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 هیای  دسیت  ایین  بیا  زد کنیار  ک  را روپوش را  ابیک الحسن. دلم عزیز فرمود نگویند. او ب 

 گرفت. بغ  را سر  بردارد، را بریده سر کوچک

 


