
 بسم هللا الرّحمن الرّحیم

 الحمد� رب العالیمن اللھم صل علي محمد و آل محمد

 .الھي انطقني بالھدي و الھمني التقوي

ماه رمضان امسال در ياسوج آياتي را مي گفتیم كه در روايات مي گفت اين آيه شخص اول برجسته ترين فرد آن امام 

ھا ھستند بعضي آيات مخصوص امام ھا است مثل آيه اي كه مي گويد جاي پیغمبر خوابید مخصوص امیر المومنین 

نمونه و مصداقش ائمه ھستند يكي اش آيات است بعضي آيه ھا مخصوص نیست ولي برترين فرد و برجسته ترين 

 .آخر سوره فرقان است آيات آخر سوره فرقان را من بنويسم و يك مقداري درباره آن صحبت كنیم
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بلكه بتوانیم فشرده  ٦٣الفرقان/» وا َسَالًماَوِعبَاُد الرَّْحَماِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَي اْألَْرضِ َھْونًا َوإَِذا َخاطَبَُھْم اْلَجاِھلُوَن َقالُ»

تا آخر سوره برويم، در اين آيه دوازده صفت براي عباد الرحمان مطرح كرده بعضي از آنھا اعتقادي است بعضي 

اجتماعي است بعضي اخالقي، مي گويد بندگان خوب خدا كساني ھستند كه. . . اما اين آيه اي كه مي گوئیم 

ت امام باقر(علیه السالم) در كتاب كافي فرمود(ھم االوصیاء) اينھا اوصیاي خدا ھستند كه خدا راجع به اھل بیت اس

از آنھا تعريف مي كند بعد مي فرمايد(مخافه عدوھم) چون ائمـة ما در زمان بني امیه و بني عباس در فشار بودند 

د نمود نداشتند چون گاھي وقتھا آدم سوار ماشیني يعني وقتي روي زمین راه مي رفتن» يَْمُشوَن َعلَي اْألَْرضِ َھْونًا«

مي شود، خانه اي مي سازد، سر موتورش را بلند مي كند، تن صدايش را عوض مي كند، قیافه و ژستش را، 

ريشش را، سبیلش را، زلفش را، اتوي شلوارش را، بند كفشش، دلش مي خواھد برجسته باشد حديث داريم حتي 

بزند كه مردم به او نگاه كنند و اين توي جامعه بگويند فالني را ديدي كفش ھايش با  اگر كسي بند كفشش را بندي

ھمـة كفشھا فرق مي كند ھمین آدم كه اين مقدار مي خواھد خودش را توي جامعه مطرح كند به جاي اينكه مردم 

مردم را بسوي  را بسوي حق و بسوي منطق و بسوي علم و بسوي رشد و باالتر از ھمه بسوي خدا توجه بدھد

پیراھن و كفش و زلفش توجه مي دھد يعني دلھايي كه بايد متوجـه باال بشود متوجـة قیافـه ايشان مي شود اين 

ھم از كساني است كه اراده بزرگي دارد و كسي ھم كه اراده بزرگي داشته باشد محروم از نعمت ھاي بھشتي 

 .است

ق مي داد اينرا ما كه نبوديم اساتید ما برايمان نقل كردند آخر حضرت امام بنیانگذار جمھوري اسالمي درس اخال

اُر اْآلِخَرةُ «درس اخالقش در مدرسـة فیضیه اين آيه را مي گويند كه مي خوانده است  اين خانـة بھشت » تِْلَك الدَّ

ُيرِيُدوَن ُعلُوًّا فِي اْألَْرضِ َوَال َال «براي كساني بھشت را قرار مي دھیم كه » لِلَِّذينَ «قرار مي دھیم بھشت را » نَْجَعلَُھا«

در زمین اراده بلند پروازي و فساد نداشته باشند بعد امام معصوم ذيل اين آيه فرمود يكي از  ٨٣القصص/» َفَساًدا

 .كساني كه اراده علو دارد كساني ھستند كه با بند كفششان دل مردم را به خودشان جذب مي كنند

تقیه بود يعني اگر مي دانستند كه اين طرف شیعه ھست مي گرفتند او را مي كشتند امام مي فرمايد چون زمان 

حقوقش را قطع مي كردند در مضیقه او را قرار مي دادند اينھا جوري زندگي مي كردند كه نمودي نداشته باشند 

ھم) از ترس دشمنان سعي مي يعني(مخافه عدو» يَْمُشوَن َعلَي اْألَْرضِ َھْونًا«امام باقر(علیه السالم) مي فرمايد 

آن كسي كه بیتوته مي كند شب  ٦٤الفرقان/» َوالَِّذيَن يَبِیُتونَ «كردند خیلي عادي زندگي كنند كه. . . بعد مي فرمايد 

 .تا صبح عبادت مي كند اين ھم برترين فردش ائمه ھستند
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لرحمان بند? خدا، بندگان خدا كساني ھستند كه روي زمین كه راه مي روند بي تكبر راه عباد عبد يعني بنده عباد ا

مي روند خیلي خودماني راه مي روند نمي خواھند مردم به آنھا نگاه كنند اصالً امام كاظم(علیه السالم) فرمود اگر 

ي يك كمبودي دارد آدم اگر كسي دست به يك كاري بزند كه مردم نگاھش كنند پیداست كه از نظر روحي و روان

كمبود نداشته باشد مثل بقیه راه مي رود اينكه مي خواھد يك كاري بكند كه مردم به او نگاه بكنند پیداست كمبود 

دارد كمالي ھم ندارد كه مردم بخاطر كمالش به او نگاه كنند دست به يك كاري مي زنند بلكه بخاطر آن كارھايش به 

مھمي است از نظر رواني امام كاظم فرمود آدمھايي كه جور ديگري زندگي مي كنند مشكل او نگاه كنند اين مساله 

دارند حاال اين توي مسجد ھم مي شود ھمه دستھايشان را ھمچین كرده اند دعا مي كنند چون حديث داريم وقتي 

دستش را درازتر كند  دعا مي كنید دستت را مقابل صورتت بگیر يك نفر دستش را ھمچین مي كند مثل اينكه ھر چه

اول خدا به او مي دھد يا مثالً ھمه مي گويند الھي آمین اين يك جور ديگري مي گويد الھي آمین اصالً يك جور ديگر 

عسطه مي كند دكاني باز مي كند كه مثالً من از رنگ سبز بدم مي آيد ھستند آدمھايي كه مردم را متوجه خودش 

 .يشان حساسیت دارد بي خود حساسیت داري اينھا دكان استكند مي گويند اسم فالني را نبر ا
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 خیلي مشي عادي و مت

اسفانه خیلي توي شھرھاي بزرگ ھم ھست توي شھرھاي كوچك ھم ھست توي جلسه ھاي عروسي ھست 

نكردند حديث بخوانم، حديث داريم كه پیغمبر كه دلش مي خواھد كاري بكند كه بگويند اين كاري كرد كه ديگران 

اسالم(صلي هللا علیه و آله و سلم) گرد مي نشست يك غريبه وارد مي شود مي گفت(ايكم رسول هللا) كدامھا 

پیغمبر ھستید؟ يعني اينقدر خودماني بود. روز فتح مكه حضرت سوار االغ بي پاالن شد گفتند آقا روز پیروزي است 

بتھا را شكستید مكه را فتح كرديد سوار االغ بي پاالن شديد؟ فرمود االغه خیلي جان دارد تو ھم روز فتح مكه است 

بیا دو پشته سوار شويم! حاال ما اگر خانم معلم مان خانم دبیر بشود مي گويد اِه! من با اين كیف بروم مدرسه؟ من 

ايد دراز باشد من كارمند عادي كه نیستم من با اين چادر بروم؟ فكر مي كنیم كه اگر مدير كل شد اتاقش حتماً ب

مديركل ھستم حتماً بايد اتاقم درازترين اتاقھا باشد حتماً بايد المپ باالي سرم. . . حتماً بايد، حتماً بايد. . . من فوق 

مگر لیسانس ھستم بروم با دختر فالني ازدواج كنم؟ بابا صد تا كمال دارد حاال پدرش مشھور نیست مگر دختر مرجع 

زن مرجع ھم بايد مرجع باشد؟ از نظر اخالق اينكه مي گويند ھم كفو باشد نه يعني مدير كل به مدير كل كارمند به 

كارمند كارگر به كارگر بنا به بنا اينكه مي گويند زن و شوھر بايد كفو باشد كفو معنايش اين نیست كه از نظر 

و مكتب مان يكي است اخالقمان ھم به ھم مي خورد اخالق اجتماعي ھم كفو باشیم كفو يعني از نظر مكتب ھر د

و مكتب كفو است و گرنه من يك پژو دارم بروم با ژياني ازوداج كنم؟ ! اين فكر مي كند كفو ژيان و بنز است، معناي 

كفو ھم قاطي شده مثل معناي ھنر كه قاطي شده اگر كسي يك قالي ابريشم ببافد كه پول يك خانه به او مي 

اين ھنر نیست اما اگر كسي تنبك بزند مي گويند ھنرمند(ما نمي گوئیم تنبك ھنر نیست تنبك ھم بزن ھر  دھند

جايش كه حالل است اما اينكه آدم به آنكه نان توي آن ھست نگاه پست بكند و آنكه ھیچي توي آن نیست اسم آنرا 

يكي از مشكالت جامعـة ما خلط معناست از  بگذارد ھنر اسم آنرا غفلت كند، معناي الفاظ را بايد مواظب باشیم

آمريكا گرفته تا كشورھاي ريز و درشت ھمه غلط معنا مي كنند اصالً حقوق بین المللي نیست توي جايي، حقوق 

بین الملل كجا مراعات مي شود؟ مي گوئیم غیر متعھد تعھد داريم مي گوئیم بین الملل بین المللي نیست مي 

حقوق انسانھا؟ به فكرشان مي افتد كه اين شھر را بمباران كنند بسم هللا افغانستان شد، گوئیم حقوق انسانھا كو 

سامرا شد، نجف شد، كربال شد، اصالً حقوقي نیست تمدني نیست نه تمدني ھست نه حقوقي بازي با الفاظ 

ْیُتُموَھا أَْنُتْم َوآبَاُؤُكمْ «است قرآن مي فرمايد  نھا اسم است، خودتان و باباھايتان يك مشت اي ٧١األعراف/» أَْسَماٍء َسمَّ

اسم گذاشته ايد واقعیت به جايي نیست خدا به بت پرستھا مي گويد فقط دنبال اسم ھستید االن ھم دكتراي 

حقوق است بیشترين حقوق را دارد ضايع مي كند جامعه شناس است، روانشناس است سازمان ملل است، غیر 

است بعضي ھايش، البته داريم آدمھايي كه شريفند نجیب اند واقعاً دلشان مي  متعھدھاست، اينھا بازي با الفاظ

خواھد آن مقداري كه خوانده اند به جامعه خدمت كنند ولي بسیاري از آنھا ھم باالترين فرمولھاي حقوقي را بلد 

 (.ھستند اما خودشان را به دالر مي فروشند خود فروش ھستند
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بندگان خوب خدا كساني ھستند كه روي زمین كه راه مي روند » َوِعبَاُد الرَّْحَماِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَي اْألَْرضِ َھْونًا»

ت و وقتي با افراد نابخرد برخورد مي كنند با ماليم ٦٣الفرقان/» َوإَِذا َخاطَبَُھْم اْلَجاِھلُوَن َقالُوا َسَالًما«تكبر ندارند 

 .سالمت نفس پاسخ مي دھند يك مقداري راجع به اين صحبت كنیم

معلوم مي شود باالترين مدال، مدال بندگي است چون عباد الرحمان يعني بنده بي نھايت شما بنده ھر چي بشوي 

محدودي بنده پول بشوي محدود ھستي بنده زور محدوديت دارد بنده مدرك فوقش دكترا است آخرش آيت اللھي 

بند? خدا كه شد بنده نامحدود است رفتار ھر كس نشان دھنده شخصیت اوست مي گويد اگر مي خواھي  است

 . . .بداني كه بنده خدا ھستي يا بنده ھوي و ھوس ببین چه جوري راه مي رود معلوم مي شود
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ند تواضعشان بیشتر مي شود آمپول زن است مي بندگان خاص خدا مظھر تواضع ھستند ھر چي ھم باالتر مي شو

گويد سالم، دكتر كه شد نمي گويد سالم مي گويد سالم علیكم، رئیس بھداري كه شد مي گويد سالم علیكم و 

رحمه هللا، وزير بھداشت كه شد مي گويد سالم علیكم و رحمه هللا اين نشانـة اين است كه. . . امام سجاد(علیه 

جوري بكن كه ھر چي ُپزم عالي تر است تواضعم بیشتر باشد مثل امام كه وقتي مرجع شد السالم) مي فرمايد 

گفت دست مراجع را مي بوسم مرجعیت اش باالتر رفت گفت من دست بقالھا را ھم مي بوسم گفتند روح مني 



ست خمیني بت شكني خمیني فرمود رھبر من ھمان پسر سیزده ساله است حسین فھمیده، تا خون در رگ ما

خمیني رھبر ماست گفت به من رھبر نگوئید رھبر من ھمان زنان خیابان چھارمردان ھستند كه اولین راھپیمايي را 

 كردند خدايا

 

خدايا تا انقالب مھدي خمیني را نگھدار فرمود كاش من يك پاسدار بودم يعني ھر چه عزت او را بیشتر مي كردند 

امام علي از ھمه باعظمت تر بود بیش از ھمه پیشاني اش را به خاك مي مالید از امام تواضعش را بیشتر مي كرد 

ھمه قويتر بود از ھمه سجده اش بیشتر بود آقا ديپلم گرفته ديگر نمازش را نمي آيد بخواند فوق ديپلم است البته 

كه ما نفس مي كشیم  بعضي ھا كه كمبود دارند اينطورند فكر مي كنند كه ديپلم ھم سواد است ديگر در امروزي

ديپلم سوادي نیست، ديپلم سوادي نیست اصالً دنیاي امروز. . . چرا از دنیاي امروز حرف بزنم من آخوندم بايد از قرآن 

تم) يعني آخوند و غیر و آخوند دانشگاھي ھمه تان »(َوَما ُأوتِیُتمْ «بگويم قرآن مي فرمايد ھمه تان بي سواد ھستید 

ھمه سوادھايتان جز  ٨٥اإلسراء/» ِمْن اْلِعْلِم إِالَّ َقلِیالً «بريزيد يك مقدار كمي بیشتر نیست  سوادھايتان را روي ھم

اندكي بیش نیست دويست تا كتاب و سیصد تا كتاب چیزي نیست ديگر حاال به پدرش سالم نمي كند توي مردم با 

خدا اينست كه ھیچ. . . مظھر تواضع است ھمسايه ھا جور ديگري برخورد مي كند اينھا را بگذاريد كنار بنده خوب 

اسالم دين جامعي است حتي براي راه رفتن ھم دستور دارد ايمان و اعتقاد انسان در رفتار او مؤثر است كسي كه 

عبد خدا شد از درون وصل به خدا شد در عمل. . . يعني عمل انسان فتوكپي عقايد انسان است اول انسان عقیده 

 .ند به خدا ھستم آرام زندگي مي كنداش اين باشد كه من ب

تواضع نشانـة بندگي است و يا از نخستین نشانه ھاي بندگي است، وقار و نرمي از بارزترين صفات مؤمن است 

تواضع نسبت به ھمـة مردم، بعضي ھا به استادشان كه مي رسند سالم علیكم چرا؟ اين دبیر فیزيك است سالم 

است ولي به ديگران سالم نمي كند فقط شانزده تا سالم مي كند اين ھم به علیكم اين استاد روانشناسي من 

شانزده تا از استادھايش اگر به استادت سالم كردي مھم نیست اگر افطاري مي دھي به آنھايي كه رفته اي خانه 

 .ا حساب كنشان خورده اي اين معامله است آن كساني كه افطاري شان را نخورده اي دعوت كرده اي آنرا براي خد
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افراد جاھلي ھستند متلك مي گويند به آنھا نگاه كن. . » َوإَِذا َخاطَبَُھْم اْلَجاِھلُوَن َقالُوا َسَالًما«با جاھالن مقابله نكنید 

حوصله از  . جاھلند روي جھلش يك چیزھايي مي گويد، مي گويد با افراد جاھل ھم درگیر نشويد مدارا و حلم و

 .صفات مؤمن است

ھم در عبادت » َقالُوا َسَالًما«مشي و رفتارت تواضع باشد ھم در كالم » يَْمُشونَ «تواضع ھم بايد در عمل باشد 

ًدا َوقِیَاًما« هللا اكبر بعضي ھا به زبان مي گويند ھا! مخلصم چاكرم مشتاق ديدار در زبان خیلي نرم  ٦٤الفرقان/» ُسجَّ

ي آقا ده ھزار تومان وام بده مي گويد ندارم ھر چي مي خواھي زبان بازي مي كند اما در عمل است اما مي گوئ

نیست بعضي ھا در عمل عقیده دارند اما به زبان نمي آورد بعضي ھا در عمل و زبان توي جامعه خوب ھستند با خدا 

َقالُوا «نرم است در زبان » َھْونًا«عمل  در -١مثلثي است كه » َوِعبَاُد الرَّْحَمانِ «رفاقتش كم رنگ است مي گويد 

ًدا َوقِیَاًما«بین خودش و خدا » َسَالًما  .مجادله نكنید ٦٤الفرقان/» َوالَِّذيَن يَبِیُتوَن لَِربِِّھْم ُسجَّ

آنھا سخني در شان خودشان مي گويند شما سخني عالمانه و كريمانه بگو، نگو فحش دادند من ھم فحش دادم او 

فحش نده، قرآن بخوانم چقدر قرآن كتاب عجیبي است مي گويد اگر كسي به شما بدي كرد به تو فحش داد شما 

فحش داد بدي كرد خانـة شما نیامد علیه شما كارشكني كرد شما نگو من ھم بايد مقابله به مثل كنم آن اين كار را 

خ انداز را پاداش سنگ است اين مال. كرد من ھم اين كار را بكنم كلوخ انداز را پاداش سنگ است اين غلط است كلو

. . ھاست حضرت آدم دو تا پسر داشت ھابیل و قابیل يكي به يكي گفت تو را مي كشم گفت تو اگر من را بكشي 

اگر دست دراز كني » إِلَيَّ يََدَك لَِتْقُتلَنِي«اگر باز كني » لَئِْن بََسطتَ «من به تو دست دراز نمي كنم آيه اش اين است 

من دست روبه تو دراز نمي كنم قرآن مي فرمايد اين آدم  ٢٨المائدة/» َما أَنَا بِبَاِسٍط يَِدي إِلَْیَك ِألَْقُتلَكَ «كشي من را ب

 .حسابي است فحش دادي؟ من به تو فحش نمي دھم غیبت كردي؟ من غیبت تو را نمي كنم
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مكارم االخالق مي فرمايد خدايا روحیـه اي به من بده كه اگر كسي به من فحش امام سجاد(علیه السالم) در دعاي 

داد من پشت سر او خوبي بگويم(من اغتابني) ھر كس غیبت كند(الي حسن ذكر) من نامش را به نیكي ببرم(صل 

خواھند من قطعك) وصلت كن با كسي كه قطع رابطه كرده گاھي وقتھا يك دختر و پسر ھمديگر را مي خواھند مي 



ازدواج كنند مادرش زمان ناصر الدين شاه سر شله زرد يك ُھل خورده از مادر او مي گويد نه، من با اين وصلت نمي 

كنم بابا اين دختر و پسر خوب ھستند ھمديگر را مي خواھند كمال دارند اِِ◌ِ◌ِ◌ه! مي داني سي و پنج سال پیش به 

ك چھار قد يك قیطريه را آتش مي زند يعني زندگي يك پسر و داماد من تنه زد؟ و به من چاي كمرنگ داد يعني براي ي

 يك مادر، ممكن است مادره چادرش ھم مشكي باشد روضـة ھفتگي ھم برود اين

ھايي را كه مي گويم خصلت ھاي زنھاي مذھبي ھم متاسفانه ھست بعضي از زنھاي مذھبي كه سالي چند بار 

زندگي عروس داماد را به ھم مي زنند توي ھمـة روضه ھا مي رود دو  گريه مي كنند گاھي بخاطر يك خورده حساب

دستي ھم سینه مي زند اما اگر بفھمد كه پسرش امشب يك بستني داده به عروس خانم كودتا مي كند. نگو 

عروس به من محل نگذاشت او به شما محل نگذاشت شما به او مادري كن نگو تو يكي من ھم يكي به امام كاظم 

ين جسارتھا را كردند يك عربي آمد جسارتھا را كرد و رفت امام كاظم فحش ھايش را گوش داد و گفت خانه بزرگتر

اش كجاست؟ گفتند توي مزرعه كار مي كند يك روز امام سوار حیواني شد و رفت ديده اِه امام كاظم كه به او فحش 

 حالمان را اينجا بگیرد گفت آمده اي چه كني؟ گفت داده بود دارد مي آيد گفت البد آمده كه. . . كه. . . آمده مثالً 

سالم علیكم شما ناراحت بودي حرفھايي زدي حاال آن حرفھا ھیچ، مشكلي داري؟ چه مشكلي داري؟ اگر مشكلي 

داري كه من مي توانم حل كنم بگو شايد حل كنم چنان رفتار كرد كه اين دستھايش رفت باال گفت واقعاً حق 

باشید(هللا اعلم حیث يجعل رساله) خدا مي داند كه كي را امام كند انصافاً. . . ُحر روز دوم شماست كه اھل بیت 

محرم آب را به اصحاب امام حسین بست بعد از ھشت روز آمد گفت حسین جان من حر ھستم مي خواھم توبه 

مقابله به مثل با خوديھا  كنم گفت بسم هللا ھشت روز پیش لشكر امام حسین(علیه السالم) را آب ندادند ولي. . .

نكنید ھابیل به قابیل گفت تو را مي كشم گفت من به تو دست دراز نمي كنم(صل من قطعك) او قطع رابطه كرد تو 

رابطه برقرار كن او سالم نكرد تو سالم كن او ديدن شما نرفت شما ديدن او برو او عیدي نداد شما عیدي بده او به 

بي، ظرفي نداد تو اگر او مھمان دارد زنگ بزن بگو آقا شنیده ام مھمان داري چیزي شما توي مھماني فرشي رختخوا

 .داري من بگیرم افراد را با اخالق منفجر كنید
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ًدا َوقِیَاًما» زنده داري است حاال يا از  بندگان خدا بیتوته مي كنند، بیتوته شب ٦٤الفرقان/» َوالَِّذيَن يَبِیُتوَن لَِربِِّھْم ُسجَّ

سر شب تا ساعت دوازده يا از ساعت دوازده تا صبح قرآن به پیغمبر مي گويد تمام شب را كه نمي شود احیاء گرفت 

حاال غیر از شب ھاي قدر كه حسابش جداست(نصفه. . .) اگر ھم مي خواھي احیاء بگیري. . . يك صلوات بفرستید 

 (يگر ھم بفرستیدتا من از رو بخوانم يك صلوات د

شب زنده داري كن مقدار كمي ھم بخواب حاال  ٢المزمل/» ُقْم اللَّْیَل إِالَّ َقِلیالً «اي پیغمبر  ١المزمل/» يَا أَيَُّھا اْلُمزَّّمِلُ »

أَْو اْنُقْص «نصف شب را بخواب نصفش را بیدار باش » نِْصَفهُ «مقدر كم چقدر؟ مي گويد آن ديگر اختیار با خودت باشد 

يا نصفه بیشتر،  ٤المزمل/» أَْو زِْد َعلَْیهِ «يا از نصفه كمتر، بیشترش را بخواب مقداري بیدار باش  ٣المزمل/» ْنُه َقلِیالً مِ 

َوَرتِّْل اْلُقْرآَن «پس ببینید خط كش نصف است خواستي كمتر از نصف خواستي بیشتر از نصف چرا؟ بخاطر اينكه 

ل سال كه موفق نمي شويم الاقل در ماه رمضان بخصوص شب ھاي طوالني. . . حاال ما در طو ٤المزمل/» تَْرتِیالً 

قرآن را با شیوه اي خاص بخوان چرا؟ بخاطر اينكه ما روز كار داريم كسي كه روز مي خواھد بار » َوَرتِّْل اْلُقْرآَن تَْرتِیالً «

را آماده باش مي كند تو چون ببرد شب بايد بنزين بزند كسي كه وقت عملیات جبھه ھست يك ھفته قبل خودش 

روز بار سنگیني داري تھمت ھاي ساحر كاھن، شاعر، مجنون، ھمه تھمتي به تو خواھند زد ھمه توطئه اي علیه تو 

خواھند كرد تو اگر شب ھا وصل به برق اصلي ھستي نشوي روز كم مي آوري بنابراين شب ھا بلند شو بنزين بزن 

 .كه روز در مسافر كشي كم نیاوري
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فضاي آرام، دوري از ريا، تمركز فكر، اينھا از بركات شب است اصوالً شب وقت عبادت است حديث داريم اولیاء خدا 

شب را دوست داشتند مي گفتند روزھا كوتاه است آدم مي تواند روزه بگیرد شب ھا طوالني است آدم مي تواند 

َوَواَعْدنَا «قت مناجات شب است با اينكه وقت مناجات موسي در كوه طور بود قرآن مي گويد شب زنده داري كند و

با اينكه روزھا ھم در كوه طور بود اما نمي گويد سي روز، حضرت موسي شبانه  ١٤٢األعراف/» ُموَسي ثََالثِیَن لَْیلَةً 

ا اسم روز را نمي برد؟ براي اينكه كوه طور روز در كوه طور بود اما خدا مي گويد تو سي شب در كوه طور بودي چر

محل مناجات است مناجات با شب سنخیتش بیشتر است به ھمین خاطر ھم روي نماز شب خیلي تكیه شده نماز 

شب پنج تا دو ركعتي است يك دانه يك ركعتي اين قیمت تعاوني است البته بازار آزاد ھم دارد كه طوالني است و 

يي دارد آنرا ھر كس حال دارد برود توي مفاتیح ببیند توي رساله ببیند اما آن قیمت ذكر ھايي ھم دارد وردھا

تلويزيوني كه ھمه خواسته باشند نماز شب بخوانند پنج تا دو ركعتي يك دانه يك ركعتي آن پنج تا دو ركعتي را بدون 

 .چقدر. . . برويم سراغ آيـة بعد حاال ببینید» قل ھو هللا«قل ھو هللا مي شود خواند يعني يازده ركعت نماز بي 

 ي» يَبِیُتوَن لَِربِِّھمْ «آنچه به عبادت ارزش مي دھد اخالص است مي گويد » َوالَِّذيَن يَُقولُونَ »

آمده بگیرد اين عني بیتوته براي خدا باشد آخر گاھي آدم مي رود جمكران اما كار به امام زمان ندارد حاجت دارد 

نمي رود كه بدھد مي رود بگیرد يكي مي رود خانـة آقا سھم امام بدھد يكي مي رود خانـة آقا سھم امام بگیرد ما 

زمان شاه كه سخنراني مي كرديم ده شب كه سخنراني مي كرديم يك پاكت به ما مي دادند االن سخنراني اول 

یزي توي آن بود اين مي گويند حاج آقا يك چیزي به ما بده فرق مي پنجاه تا پاكت به ما مي دھند منتھي آن پاكت چ

كند آن پاكت و اين پاكت يك كسي مي گفت من و فالني ھر دو مي گوئیم در حسینیه را ببند آنكه مي گويد 

حسینیه را ببند از بس كه شلوغ مي شود مي گويد ببند ديگر اينجا جا نیست من كه مي روم منبر ده تايي ھم كه 

 .شسته اند در مي روند مي گويم در را ببند كه اين ده تايي را ھم كه نشسته اند در نروندن

دكتر به دو نفر مي گويد ھر چي مي خواھد بخورد بخورد يكي مريض خوب شده مي گويند ديگر مشكلي ندارد ھر 

چه مي خواھد بخورد بخورد  چي مي خواھد بخورد بخورد پرھیز ندارد يكي ديگر مردني است مي گويند بابا بگذار ھر

فعل مضارع است يعني كارش » يَبِیُتونَ «براي خدا باشد اخالص باشد بعد ھم » يَبِیُتوَن لَِربِِّھمْ «اين مسائل مھم است

بیتوته باشد نه اينكه حاال شب ھاي امتحان چون درس دارد چون گرفتار است بعضي وقتھا وقتي گیر مي كنند ياهللا 

َدَعْوا «سوار كشتي مي شود مي خواھد غرق بشود مي گويد » َفإَِذا َركُِبوا فِي اْلُفْلكِ «فرمايد مي گويند قرآن مي 

اُھمْ «يا هللا يا هللا اما » اللَّهَ  ا نَجَّ نجاتش داديم غافل مي شود. يبیتون فعل مضارع است يعني  ۶۵العنكبوت/» َفلَمَّ

 .كارش بیتوته است كارش اخالص است

عباد الرحمن كه خودت مي داني كي ھا ھستند اولیاء تو ھستند به آبروي ھمانھا ما را ھم از خدايا تو را به حق 

 )عبادالرحمن ھا قرار بده(الھي آمین

 .)مزه معرفت و عبادت را به ما بچشان(الھي آمین

 والسالم علیكم و رحمة اللَّه و بركاته


