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   معاونت آموزش هیات رزمندگان اسالم

 استاد انصاریان   -شب چهارم

 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

 کی   شینیدید  یا خواندید است، القلم و نون سوره در ک  را شریف  آی  این شما اکثر یا شما هم 

 انی   فرمایید،  می این گون  پیغمبر باطنی حسنات مجموع  یعنی پیغمبر اخالق درباره خداوند

 نجیات  بی   حیری   اگیر  فروتنیی،  اگر داری. قرار عظیمی اخالق بلندای بر تو عظیم، خلق لعلی

 ارزش این تمام محبتی، با اگر متواضعی، اگر جوادی، اگر سخاوتی، با اگر کریمی، اگر مردمی،

 ایین  نیسیت.  تو از تر مرتب  بلند و تو فوق اخالق در کسی یعنی داری. قرار قل  بلندای بر را ها

 کیان  لقد فرماید می عالم پروردگار شنیدید یا خواندید یا احزاب مبارک  سوره در اما آی . ی 

 همی   بیرای  االخیر و ککیر اهلل کثییرا.    الییوم  و اهلل یرجو کان لمن اسوة حسنة اهلل رسول فی لکم

 زنانتیان،  مردانتیان،  امیت،  شیما  بیرای  یعنیی  لکم، نیست، مردان فقط آن معنای شما، هم  شما،

 علیت  فرمایید.  میی  خدا را این است. زیبایی سرمشق پیغمبر دخترانتان هایتان، بچ  جوانانتان،

 زیبیا،  اخالق کتاب ایشان یعنی است. جمع پیغمبر وجود در اخالقی های زیبایی تمام ک  نیز آن

 بیرای  فقیط  ک  نداشت قیدی اخالق، کردن هزین  در اکرم و پیغمبر حسن  اخالق و نیکو اخالق

 بکنید.  هزینی   مسییحی  بیرای  یهیودی،  برای دین، بی برای دیندار، برای مسلمان، برای مومن،

 بیرای  اخیالق را  این ک  نبود این ب  مقید و بود همگان برای خدا رسول مقدس وجود در اخالق

 خانی   اه  ک  آنهایی تمام خان ، در بلک  کند. هزین  آن خانواده برای یا بکند هزین  مومن ی 

 آمید فقیط   میی  بییرون  خان  از اگر نوشتند، ک  بود هم حدی در و بودنئ او اخالق عاشق بودند،

 بیرای  بیرود،  خواسیت  نمیی  دیگیر  جیای  خان ، کنار مسجد در بخواند جماعت نماز می خواست

 بییرون،  بیایید  می خواست فقط نداشت، ایبرنام  و نداشت جلس  ای برود، خواست نمی کاری

 نمیاز  بیرود،  خواسیت میی  اگر بود. فاصل  دیوار ی  مسجد و حضرت خان  بین یعنی خان  کنار

 از توانسیت،  نمیی  هم کسی بود و اتصال در غرق او، فرادا نمازهای نبود. طوالنی نیز او جماعت
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 او شیب  نمیاز  تمیام  و کشیید  میی  طول او شب نماز ساعت ۴ ساعت، ۳ برگرداند. را او حال آن

 مسیجد  محیراب  در وقتیی  اما بود. عالم پروردگار از عذرخواهی با استغفار، با اش ، با آمیخت 

 حوصیل   بیی  نشیوند،  خسیت   مردم ک  خواند می نماز ی  یعنی خواند. می نماز خفیف آمد، می

 ده آن برگشیتن  و مسیجد  بی   رفیتن  بکنید فرض خواند. می را نماز واجبات فقط گاهی نشوند،

 تیا  سیوختند میی  او فیراق  از شیاعران   عبارت ب  او نبود از خان  اه  تمام کشید، می طول دقیق 

 را او فیراق  تحمی   عاشیق او بودنید.   او اخالق زیبایی های آن خاطر ب  خان  اه  یعنی برگردد.

 از و دنییا  ایین  در نکیرد  تحمی   بیشیتر  روز ۵۷ کبیری  صیدیق   او رفتن دنیا از بعد لذا نداشتند

 کی   آنهیایی  بی   برگشیتند،  پیغمبیر  دفین  از وقتیی  حتی و رفت دنیا از پیغمبر فراق فشار شدت

 را پیغمبیر  صیورت  آمید  دلتیان  چطوری فرمود، می شدید گری  با بودند، کرده دفن را پیغمبر

 گذاشیت،  سینگینی  اثیر  چی   امیرالمیومنین  در فیراق او  بدانید اینک  برای بگذارید؟ خاک روی

 معشیوق   این حاال باشد بگوید مجازی عشق عشق، اینک  مگر ندارد، را فراق تحم  یقیناً عاشق

 عارفانی   باشد، معنوی باشد، حقیقی عشق اگر اما دیگر؛ مرد یکی محبوب  این دیگر؛ یکی مُرد،

 توانید  نمیی  تحم  عاشق این باشد، دل در پروردگار محبت شعاع عشق، و باشد عاشقان  باشد،

 بین  علی پیغمبر قبر، کنار ریخت، خاک چید، لحد کرد، دفن ک  را پیغمبر عنوان. هیچ ب  بکند،

 میی  و بهار باران مث  می ریخت اش  نشست او، باطن بود آفرینش از تر گسترده ک  ابیطالب

 مصییبتی  یی   در کسیی  اگیر  عَلَیْی َ.  إِلَّیا  لَقَبِیی    الْجَیزَعَ  إِنَّ وَ عَنْی َ،  إِلَّا لَجَمِی ٌ الصَّبْرَ إِنَّ گفت

 امیا  اسیت  زشیتی  کیار  زمیین،  روی بیندازد را خودش بزند، فریاد بکشد، داد کند، پاره گریبان

 مگیر  اسیت  زشیت  صیبری تابی، بیی  بی طاقتی، بی عَلَیْ َ، جزع، إِلَّا لَقَبِی   الْجَزَعَ إِنَّ ن . تو برای

 وَ قَبْلَی َ  إِنَّی ُ  وَ اسیت  بیزرگ  میا  بیرای  تیو  مرگ مصیبت این لَجَلِی ٌ، بِ َ الْمُصَابَ إِنَّ تو. برای

 بی   مصیبتی هر قیامت، تا تو مرگ زمان از آدم، مرگ زمان تا تو مرگ زمان از لَجَلَ ٌ اما بَعْدَکَ

 بی   نسیبت  را فیراق  درد همیین  و اسیت  سینگین  بسییار  تو مصیبت اما است سب  برسد، عالم

 بازار از خوبی خضاب ی  من گفت، او ب  عباس زهرا، ابن از بعد سال سی داشت. کبرا صدیق 

 فرمیود  کیرد.  گریی   خضاب کنید. شده، سفید قسمت ک  قسمت تان را محاسن ک  کردم تهی 
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 آن فیراق  واقعیی،  هیای  عشیق  ایین  کنم. خضاب چگون  عزادارم، حاال تا زهرا مرگ از بعد من

 پین   اگیر  و بودنید  اخیالق  این عاشق هم  ک  بود ایگون  ب  پیغمبر است. اخالق سنگین بسیار

 بیرای  فرماید می خدا شدند. می غص  دار اش خانواده از می شد، از افراد، جدا دقیق  ده دقیق ،

 و را او بشناسیید  شیما  داشت. را اخالق های زیبایی هم  چون نیکی است. سرمشق پیغمبر شما

 هیای  زیبایی کردن دنبال با ک  بکنید کاری ی  یعنی همین. کنید؛ دنبال اخالق او را زیباییهای

 اگیر  کی   نباشیید  تلی   باشید.  سیخت  آنهیا  برای فراقتان بشوند. شما عاشق هم  پیغمبر، اخالق

 بگوینید  دلشیان  در همی   کردیید،  ترک را مهمانی کردید، ترک را خان  کردید، ترک را جلس 

 دربیاره  را قضیاوت  این مردم و باشد این گون  ک  آدمی رفت. و شد کنده این شر ک  الحمدهلل

 حق در مردم را قضاوت قیامت فردای باشند، داشت  را قضاوت این بچ  و زن و باشند داشت  او

 مجتبیی  حضیرت  بی   امیرالمومنین وصیتی ی  گذارد. می حساب ب  و می کند قبول خدا انسان

 میرگ  هنگام و بمیری خندان خودت مرگ هنگام ک  کن زندگی ای گون  ب  جان حسن دارند.

 رفیت.  دنییا  از ایسیرمای   عجیب  حییف  بخورند. تاسف بنشینند کنند. یعنی گری  تو برای هم 

 مین  دوسیتی  یی   رفیت.  دنییا  از برکتی پر انسان عجب رفت. دنیا از خصلتی زیبا انسان عجب

 سالم بیست وقت آن من بود. سنی فاصل  سال ۴۴ شاید او و من بین جوانی، زمان البت  داشتم،

 شیده  دفین  همسر او روزش ک  اول شب من رفت. دنیا از همسرش سالش بود.۷۵،۷5بود، او 

 کی   گریی   آقیا  گفیتم  خیلیی.  کند؛ می گری  شدید خیلی دیدم تسلیت. برای دیدنش رفتم بود،

باکییا علیی    کنیت  ان دادند دستور هشتم امام شیع  ب  حاال است، عاطفی امر گری  ندارد، عیبی

 بچی  ات،  بیرای  میادرت،  بیرای  رفت  گریی  کنیی،   دنیا از ک  پدرت برای می خواهی اگر شیء،

 جاده را، گری  این کنی، گری  میخوای ک  هر برای دامادت، برای پسرت، برای دوستت، برای

 علیی شیی   باکیا کنت ان باشد. داشت  برایت آخرت و دنیا بهره ک  ای گری  ب  بده تغییر را آن

 دارد، دنبیال  را خیدا  رحمت عبداهللابی بر گری  چون کن. گری  ما فاب  للحسین، برای حسین

 نی   کنید  گریی   اش میرده  بیرای  آدم حیاال  امیا  دارد. دنبیال  را شفاعت و دارد دنبال را آمرزش

 را گریی   جهیت  کی   اسیت  عجیبی دستور این نیست. گری  آن در شفاعتی و آمرزش و رحمت
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 ابیی  طیر   بچرخیان  را گریی   امیا  کین  گریی   کنیی،  گریی   پدرت برای می خواهی کن. عوض

باشیی.   خنیدان  خودت اما کنند گری  برایت هم  مردی وقتی ک  کن، زندگی این گون  عبداهلل.

 حیاال  بخشیده تو را. اخالقت خاطر این ب  خدا ک  باشی شاد دنیا رفتی، از وقتی یعنی شاد باشی

 کینم میی  برای شما نق  صادق امام قول از را کافری ی  داستان من بخواهد خدا اگر شب ی 

 داشیت  عجیب اخالقی خصلت پن  ولی بود جنگیده پیغمبر با بود آمده بود، کافر کافر، این ک 

 شید.  شیهید  پیغمبیر  کنیار  در بیدر  جنی   در کی   کرد کم  او نجات ب  چنان اخالق همین ک 

 هیا  ایین  شناختند، را یوسف وقتی سوم، سفر یوسف برادران است. پرواز سکوی اخالق، اخالق،

 طیوالنی  میلی  اش  خیلیی  چیاه  مرد. چاه، در را او انداختند ک  روز آن شب، آن کردند می خیال

 چیاه،  متیری  یی   بفرستند. همین آرام بگیرند ک  نبستند هم طناب سال ،  ۳۴ ۳۳ بچ  را بود.

 حیاال  میرد.  کی   داشتند یقین واقعاً ها این چاه. ت  افتاد یوسف برید، را طناب ها داداش از یکی

 نمی خوشگلی این جوانها می شود دیگر. عوض قیاف  نشناختند او را. اول سفر گذشت  سال ۳۴

 و گنیاه  درگییر  را خودتیان  خوشیگلی،  ایین  بیا  خوب ماند ک . نمی ک  زیبا موهای این ک . ماند

 نقشی   شیود  میی  صیورتش  آدم. میی شیود   پییر  خوشیگلی.  این ماند نمی نکنید. نامحرم درگیر

 یی   سرازیر، بینی آب طر  ی  است، سرازیر دهن آب طر  ی  کوه، طر  ی  جغرافیا.

 را قبیر  در خیاک،  روی گذارند می را صورت این هم بعد روز چهار بلند. طر  ی  پست، طر 

 خورنید  میی  آیند می هست، ،کرم هست سوس  هست، مارمول  زیرزمین باالخره بندند. می

 ایین  دارید، زیبایی اگر ها خانم دختر شما کنید. خدا خرج را زیبایی این خورند. می را. صورت

 میی  دلیم  گفیت  تیو  ب  آمد جوانی اگر اینک  کنید؟ خدا خرج کنی. چطوری خدا خرج را زیبایی

 خیانمی  دختیر  جوان، شما اگر خداحافظ. باشم، تو با من نمی خواهد خدا بگو باشم، باتو خواهد

 میی خواهید   دلیم  بیده،  من ب  را تلفنت تو را، پسندیدم گفت عشق، با محبت، با هم خیلی آمد،

 مین  حییات  کی   آنیی  دهید، می را من روزی کرده، خلق مرا ک  آنی واهلل بگو ببینم، را تو روزها

 خیلیی  تیو هیم   باشیم.  تیو  با من نیست راضی اوست، دست ب  من مرگ ک  آنی اوست، بدست

 خانی   وارد پیاک،  دامین  بیا  سالم، بگذار کنی، شوهر می خواهی آینده خانم، دختر هست حیف
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 کی   درگییری  دائمیاً  خیودت  بیاطن  در داشتی، پسر دوست تا ده شدی وارد وقتی شوی. شوهر

آن   داشیتم.  هیایی  آلیودگی  چی   قیافگیم خوش ایام در جوانی، در من داند نمی من شوهر این

 وقتیی  همانطور. جوان، شما ماند. می آدم با عمر آخر تا نیست درمان قاب  باطنی رن  این وقت

 تای ده ب  یوسف محبت، با آرام، و نرم خیلی شناختند، هم شکلی این را، او شناختند سوم سفر

 اسیت.  میرده  یوسف کردندمی فکر این ها وَأَخِی ِ ،ببینید بِیُوسُفَ فَعَلْتُم مََّا عَلِمْتُم هَ ْ گفت آنها

 ایین  حاال است. مصری باشد. کنعانی کردندنمی فکر است، مصر عزیز ایشان گذشت ، سال ۳۷

 دارد االن شناسید.  میی  کجیا  از را یوسیف  نبیوده،  ک  کنعان وزیر مصر نخست این مصر، عزیز

 شیما  وَأَخِیی ِ،   بِیُوسُیفَ  فَعَلْتُم مََّا عَلِمْتُم یوسف را. هَ ْ شناسد می کجا از می برد، را یوسف اسم

 آن نکیرد  زدهخجالیت  یعنی نداد. ادام  همین. کردید، کار چ  داداشش و یوسف با دارید خبر

 همیدیگر  بی   شید.  معامل  ای چ  برادرش و یوسف با ک  دارید را گذشت  خبر گفت فقط را. ها

 کنعیان  کی   ایین  شناسید.  میی  کجیا  از را یوسیف  است. این مصر وزیر نخست این کردند. نگاه

 مََّیا  عَلِمْیتُم  هَ ْ جمل  این است. قرآن متن این مرد. و انداختیم چاه ما در ک  هم یوسف نیامده.

 یُوسُفُ چون لَأَنْتَ إِنََّ َ أَ گفت برگشت ها برادر از یکی است. قرآن وَأَخِی ِ متن بِیُوسُفَ فَعَلْتُم

 إِنََّی َ  أَ اسیت.  خیودش  حتمیاً  می بیرد  را یوسف اسم دارد ک  نبود دیگر راه نداشت. دیگر راه

 زده شیگفت  شیدید  برادران دید عَلَیْنا .بعد اللََّ ُ مَنََّ قَدْ أَخِی هذا وَ یُوسُفُ أَنَا قالَ یُوسُفُ . لَأَنْتَ

 آنهیا  بی   شدند. زده شگفت هم  دید کجا. مصر وزیری نخست کجا، چاه ت  افتاده ی ک  شدند

 بی   درسیی  چ  است. علت دو ب  بینید می مصر عزیزی تخت بر را من اگر نکنید. تعجب گفت

 و گناه مقاب  در را خودش کسی یَتََّقِ اگر مَنْ إِنََّ ُ علت است. دو ب  داده. دختر و پسر جوانهای

میی   دعیوتم  کی   جلسی  ای  آن در من نمیخواهم. آیم، نمی ن . بگوید دارد. نگ  گناه ب  دعوت

 رابطی   ایین  مین  خیواهم  نمیی  را حیرام  پیول  ایین  من آیم. نمی گناه این سر من آیم. نمی کنی

 و میلییارد  ۴ زمین کره نیستیم. ک  بیشتر دنیاییم، در روز ۴،۷ آخر ما خواهم. نمی را نامشروع

 عمیر  سیال  ۰۴ ۷۴ است. گذشت  عمرش از دانشمندان تحقیقات طبق است، سال میلیون ۷۴۴

 در دقیقی   ی  ما نیست. هم دقیق  ی  است؟ چقدر سال میلیون ۷۴۴ و میلیارد ۴ ب  نسبت ما
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 قیول  بی   هیم  بعید  بکنیم؟ پر آلودگی هم  این از را عمرمان کیس  دقیق  ی  این هستیم. دنیا

 دهیید  میی  چی   را من جواب قیامت، بیاوری برداری را بار این هم و کولت روی بگذارند قرآن

 مغیازه  دادم، خان  دادم، بهت روزی دادم، بهت خوشگلی کردم، خلقت کردم، خلقت بگویم ک 

 عمیرت  سیال   ۵۴ ۰۴ ایین گیونی   مین  محبیت  هم  این نتیج  دادم، بچ  و زن دادم، پول دادم،

 زبالی   کی  جیای   بهشیت  کنیی.  خیالی  را آلودگی این میخواهی کجا حاال آلودگی. از پر ک  است

 را بهشیت  ما ائم  نیست. زبال  کردن خالی جای بهشت عباس حضرت ب  نداری؟ قبول نیست.

 اسیت،  دوشم روی ک  را زبال  این خوب است. طاهر است، طیب گویندمی کنند،می تعریف ک 

 ایین  کن محبت بگویم و بدهم توانم نمی ک  جبرئی  ب  کنم؟ خالی باید کجا ، کولم است روی

 جبرئیی   ب  توانم نمی جهنم. جز نیست محشر در زبال  برای جایی چون کن. خالی جهنم در را

 هم رویم بگویم، ب  عزرائی  نمی توانم بگویم. توانمنمی اسرافی  ب  بگویم، میکائی  ب  بگویم،

،  زنیا  از بیردار. پیر   من دوش روی از را کثافت از پر گونی این خودت بگویم، خدا ب  شودنمی

 از پیر  تهمیت،  از پیر  حجیابی،  بی از پر دروغ، از پر حرام، از ربا، پر پر از نامشروع، رابط  پر از

بی    بیار. در بار این زیر از را ما جهنم، در بریز ببر بردار را اینها ظلم، از پر افتراء، از پر کذب،

 دهید خُیذُوهُ   میی  دستور پروردگار ک  است این می شود چ  نهایتاً خدا هم ک  نمی شود گفت.

 محشر چون جهنم. در را او بیاندازید ببندید، با همین بار کولش زنجیر ب  را، او بگیرید فَغُلَُّوهُ 

 زیبیا  دختیرانم،  جوانیانم،  برادرانم، نیست؟ حیف نیست. زبال  کردن خالی جای من، بهشت من

 بشیوید.  ابلیی   هزینی   نیسیت  حییف  نشیوید.  خدا هزین  ک  نیست حیف موها، زیبا ها، چهره

 دارند، آلودگی مقدار ی  ک  آنهایی کنید. فکر واقعاً بشوید. حرام شهوات هزین  نیست حیف

 ک  همین فرماید می امیرالمومنین کنند. فکر مقدار ی  روند می خان  امشب است، جمع  شب

 میی  حضیرت  بشیوند،  پشییمان  بشیوند،  ناراحیت  کردنید،  بیار  الودگی چقدر گذشت  کردم فکر

میی   پیاک  شما گذشت  پرونده ک  است، توب  پشیمانی شما همین ندارد، دیگری هزین  فرماید

کی  نهیم  شیب  مین  میی خواهید.   هیم  ایین  از بهتر خدا خواهید. می هم این از بهتر دیگر شود.

 رفیتن.  عرفیات  نهیم  شیب  نیست واجب چون میرم. صب  گفتم عرفات. نرفتم سال ی  الحج 
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 کنار بروم .من رفتند هم  است، خلوت مسجدالحرام گفتم است. واجب شرعی ظهر از عرفات

میی   ککیر  خوانیدم،  میی  نمیاز  بیودم  نشسیت   بیت. کنار اسماعی ، حجر آمدم صب . اکان تا بیت

 میی  را هیایم  زشیتی  میی کیردم،   بییان  خیدا  برای را هایم بدی می گفتم، دردودل خدا با گفتم،

 کنم، می تعار  دارم نکنید خیال ها. نمی کنم تعار  گفتم. می را هایم حرامی ب  نم  گفتند،

است.  حرامی ب  نم  این باشم، خوانده بی حال نماز ی  من ک  همین کنم. می نفسی شکست 

 بی   نمی   ایین  کیرد.  نمی واجب را روزه خدا ک  ای کاش گفتم دلم در گرفتم، روزه ک  همین

 هم ما است. حرامی ب  نم  چیزها خیلی است. حرامی ب  نم  محرم نام ب  نگاه است. حرامی

 کشیوری  چ  برای نمیدانم آمد، عربی ی  گفتیم. می خدا ب  را هایمان حرامی ب  نم  داشتیم

 بیودم.  نشسیت   او کنیار  هیم  مین  زدن. حر  پروردگار با کرد شروع گرفت را خان  پرده بود،

 ریخیت.  میی  اش  صورت پهنای از گری  گری  و می زد حر  عاشقان  این قدر می زد. حر 

 من دارم، تو از خواهشی ی  من گفت پروردگار ب  برگشت زد، را هایش حر  ک  مقدار ی 

 میی  صندلی ن  خواهم، می ثروت ن  خواهم، می زمین ن  خواهم، می پول ن  خواهم، می خان  ن 

 صیب   اکان تیا  هیم  مین  گری  زد حرفها را این وقتی ک  خواهم می تو از چیزی ی  من خواهم،

 هیچیی  مین  گفت می کنند. وص  آدم را اندازند، اصال می گری  را آدم افرادی گاهی نیامد. بند

 از توانی نمی اگر بیامرزی، را من توانی نمی اگر خواهم، می تو از چیزی ی  نمی خواهم. تو از

 ب  را خودت از بهتر خدایی ی  آدرس کنی، پاک مرا پرونده توانی، نمی اگر کنی، گذشت من

 خیودت  از بهتیر  اگیر  می گفیت  سوخت. می و می گفت بزنم. زار او خان  در بروم من بده، من

 غلیط  بگیویم  او بی   بیروم  مین  بیده،  مین  ب  را آدرسش نکن. پنهان خودت قسم ب  را تو است،

 حیرفش  هیای  آخیر  ولیی  کیردم.  حرامیی  ب  نم  بگویم او ب  کردم، اشتباه بگویم او ب  کردم،

 امشیب  تیا  آدم زمان از تو نیست. تو از تر نیست، آقا تو از تر کریم نیست تو از بهتر ن ، گفت

 کیردی.  بیاز  مهربانییت را  آغیوش  کیردم،  غلیط  گفت  ات، خان  در آمده حرامی ب  نم  ب  هر

   می بخشمت. بیا گفتی

   باز آی هستی آنچ  هر آی باز
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 آی باز پرستی بت و گبر و کافر گر

   نیست نومیدی درگ  من درگ  این 

 آی باز شکستی توب  اگر بار صد

 مجیال   اسیت.  خیوب  خیلیی  دنیا است. خوب خیلی زندگی کنیم. آلوده را زندگی حیف است 

 در کسیی  هییچ  اسیت.  خیوب  خیلی جوانی است. خوب خیلی عمر است. خوب خیلی عبداهللابی

 آن روز، نصف ی  کربال کسی. هیچ ک . هیچ ندیده. العابدین زین اندازه ب  مصیبت دنیا این

 هیر  بود. زنده سال ۳۷ کربال بعد العابدین زین شدن.د شهید هم هم  و شد وارد مصیبت هم 

 خیانم  بغی   می دیید  شیرخوار بچ  می کرد. گری  می دید، جوان می کرد. گری  می دید را چ 

 میی خواهید   قصیاب  مغیازه،  میی دیید   جیا  یی   می کیرد.  گری  می دید آب می کرد. گری  ها،

 نمیی شیود،   کی   دیید  مصیبت این قدر کرد. گری  می زار زار کند، می ایستاد کب  را گوسفندی

 بیودیم  فشار تحت مدین  ما در این قدر فرماید می بکنم. نق  حضرت قول از من کرد. ارزیابی

 زنیدگی  اما می ترسیدیم. پیغمبریم. ما اوالد بگوییم مردم ب  ترسیدیم می ک  کربال حادث  بعد

 مصیائب  آن اوج در ببینیید.  را سجادی  صحیف  مصائب، هم  آن اوج در بود. زیبا خیلی او برای

 دیگیران  و هیا  خیواهر  ها، عم  ب  را محبتش مصائب هم آن اوج در ببینید. مردم با را اخالقش

 کلثیوم،  ام خیود  عمی   ب  زینب، خود عم  ب  عاشورا روز از بعد سال ی  تا کنم می فکر ببینید.

 شیب،  تیا  ظهر ظهر، تا صب  شما فرمود، می ها داغدیده دیگر ب  البنین، ام ب  رباب، حضرت ب 

 خانی   بیرای  مین  نکنید. دیگر کار کنید، گری  کنید، گری  عبداهلل برای ابی بنشینید می خواهید

 مصیر  عزییز  من کجا از برادرانم خوب بود. محبت خدای کنم. می آماده ناهار و شام شما، هم 

 خیوام تیو را.  نمی  گناه است، کلم  ی  کند، مقاومت گناه مقاب  در کسی هر یَتََّقِ مَنْ إِنََّ ُ شدم.

 دختیر  یی   بیا  تو دارد. خرج کردن گناه ندارد. خرج ک  نکردن گناه خیلی؟ دارد؟ خرج خیلی

 ایین  دوشید،  می هی کنی. خرج باید چقدر می شود دوست تو با دختر ی  می شوی، یا دوست

 کی   هیم  عقید  بابیا  خیواهم،  میی  را انگشیتر  این خواهم، می را لباس این خواهم، می را پیراهن

 اگر گویدمی هم بعد و میکشی جوان این جیب از داری چقدر نیستیم، ک  شوهر و زن نیستیم،
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 همی   برابیر  در مین  هیا،  بیرادر  گفیت  بشود. هزین  نیست حیف آیم. نمی دیگر فردا از نخری،

 یَتََّیقِ  مَینْ  إِنََّی ُ  کام  آی  را عنایت کنید. حاال خدا. کنار کردم صبر نکردم، رها را خدا پیشامدها

 اگیر  بایسیتی،  گنیاه  مقاب  در اگر ک  نیست خدایی الْمُحْسِنِینَ خدا أَجْرَ یُضِیعُ لَا اللََّ َ فَإِنََّ وَیَصْبِرْ

 یَتََّیقِ  مَینْ  نیسیت. إِنََّی ُ   کننیده  ضیایع  خیدای  خیدا  کند. ضایع را تو اجر ها، پیشامد در کنی صبر

 کنید؟  طلیوع  میا  در اخیالق  زیباییهای کنیم کار چ  حاال الْمُحْسِنِینَ أَجْرَ یُضِیعُ لَا اللََّ َ فَإِنََّ وَیَصْبِرْ

 اگیر  خیدا  کشیید.  طول مقدمات اما بگویم امشب بودم کرده آماده من ک  دارد جوابی ی  این

 بشیویم  میا  کنید،  تجلیی  میا  در اخالق های زیبایی کنیم کار چ  باشد، ک  باقی عمرم کند، لطف

 معیدن  برخیوردی،  خوش معدن خوشخویی، معدن نرمی، معدن مهربانی، معدن محبت، معدن

 ایین  بشیویم.  گون  این کنیم کار چ  هم ، ب  نسبت نهایت بی عشق معدن معنوی، های زیبایی

 مرحلی   چهیار  ایین  ببینیم حاال شود. نمی را نگذرانیم مرحل  چهار دارد. اگر این مرحل  چهارتا

 اسیت،  علمیی  مقیدار  یی   البتی   دهم.می توضی  برایتان کامالً را مرحل  چهار هر من است. چ 

 باشید،  جلس  در هم اگر سوادی بی حتی ک  را بحث کنم می آسان خیلی من ولی عرفانی است

 اسیت،  گیرم  است، بیابان است. عبداهلل ابی شب است، جمع  شب کند. دریافت را مطالب کامالً

 نییم  هیای  خیمی   از آهست  های با قدم داغ دیده، ۵۷ حاال تا صب  از است، گرسن  است، تشن 

 دارد. جسیتجو  حالیت  هم  عم  بینند می ها بچ  منطق  ای. ی  ب  کند می حرکت دارد سوخت 

در  باشید،  کرده گم ها خیم  در باید کرده، گم اگر چیزی ما عم  گفتند، خودشان دل در شاید

 آهسیت   های قدم با عم  آیند.می دارند عم  سر پشت فقط کرده مگر. اما گم چیزی بیابان این

 حسیین  زیارت طر  ب  قدمی هر شنیده، پیغمبر از خودش گوش دو با خودش چون رود. می

 نشیود،  اشیتباه  حیرم،  بیروی  بییرون  بیای هت  از ن  دارد. شده قبول عمره ح  و ۹۴ ثواب من،

 میی  کی   اتیاق  در تبرییز،از  از شیراز، از شما مظلوم، خوزستان از مظلوم، اهواز از تهران، از شما

 حیرم  تیا  بییرون  آییی  میی  کی   اتیاق  در از ماشین، از هرچیی،  با هواپیما، با قطار، با بیرون، آیی

 بیرایش  کیاری  خوبی .  خیلیی  نی ؟  است خوب خدا .خیلی می کند حساب پات قدمی عبداهللابی

 بییرون  مگر چیزی اسیت، آدم از اتیاق   برداشتن قدم دیگر دهد. می قیمت چقدر اما نمی کنیم
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 شیده،  قبیول  عمیره  و حی   ۹۴هیر قیدم او،    بیرای  بگویید  فرشیتگان  ب  خدا بردارد، قدم بیاید،

 نشسیت،  میی  میداحی  محلم ما یی   در بودم بچ  کم ما را. من کار می خرد گرون آی بنویسد.

و  میا  کیم  تیو،  کرم و ما کم می گفت میکرد، گری  و خواند می زدند. می حلق  او دور هم مردم

 داری اینقیدر  چیرا  و میگیردی  چی   دنبیال  عمی   جلو. رفت می ها بچ  از یکی اگر حاال تو، کرم

 می داد. جواب آرام چقدر کنی؟ می گری 

  را آن می جویم کرده ام گم گلی 

  را آن می بویم رسممی گ  هر ب 

   خون در و خاک در گلم بینم اگر

  او را شویم می دیدگان آب ب 

 میی  فقط ها بچ  بینند. نمی گودال در چیزی هیچ اما شد. گودال وارد دیدند، آمدند، عم  دنبال

 هیا  نیزه فاطمی، دست با نشست است. هم روی چوب و سن  و نیزه و شمشیر مشت ی  بینند

 و سین   زییر  بیدن  ک  دید اش بود، عم  با خودش باقر امام زد، کنار را ها شمشیر زد، کنار را

 مین  جد بدن رو شدم، گودال وارد وقتی من ک  است باقر امام خود قول گرفت . قرار هم چوب

ایین   نفیر  یی   بکشیید.  خنجر ی  با توانستید می را عبداهلل ابی مردم بود. چوب و سن  از پر

قطعی    بیدن  ی  زیربغ  دست برد عم  دیدند ببرید. کار ب  کشتنش در نبود الزم اسلح  قدر

من. یوم علی صدر  حسین گذاشت. خود دامن روی بیرون، آورد اسلح  هم  آن میان از قطع .

 امیروز  خوابییدی. و ییوم علیی وجی  الثیری      پیغمبر سین  روی آمدم دیدم روز ی  من المصطفی

 افتادی. بیابان گرم خاک روی

 


