
شب و روزش شده بود؛ از این حرم به آن حرم  و از این امام زاده به آن امام زاده، تا بلکه نشانی از 
امام زمانش به دست بیاورد، گاهی چله نشینی می کرد و گاهی از شهری به شهر دیگر می رفت تا 
کند؛ باالخره بعد از 40 روز عبادت در مسجد  از بزرگی، راهی برای مالقات با امام زمان؟س؟ پیدا 
سهله ندایی شنید که به او گفت فردا صبح به بازار آهنگرها برو؛ آنکه در دکان حاج حمید قفل ساز 
که تو دنبالش می گردی؛ فقط نگاه کن  و سـخنی بر زبان نران! صبح  نشسـته اسـت همان اسـت 
طبق قرار به درب مغازه پیرمرد قفل ساز رفت و مشغول تماشای چهره محبوب شد؛ در این هنگام 
کلید داشت 10  گر قفلت  گفت ا پیر زنی قفلی را برای فروش پیش مرد قفل ساز آورد؛ پیرمرد به او 
دینـار می ارزیـد، چـون کلیـد نـدارد 9 دینـار و چون یک دینار سـود برای من باید بمانـد به 8 دینار 
آن را می خـرم؛ پیـرزن بـا تعجـب گفـت: ولی از سـر بازار تا این جا هیچ کس بیش از 2 دینار نـداد و با 
خوشحالی پولش را گرفت و رفت. در این هنگام امام زمان؟س؟ رو به مرد دل سوخته  کرد و گفت: 

نمی خواهد آواره کوه و بیابان شوید؛ مثل حاج حمید زندگی کنید، ما خودمان می آییم. 

یکی مثل حاج حمید

حضرتمهدی؟جع؟میفرمایند:

مادررسیدگیوسرپرستیشماکوتاهیواهمالنکردهویادشماراازخاطرنبردهایم
گرجزاینبود،دشواریهاومصیبتهابرشمافرودمیآمدودشمنان، کها

شماراریشهکنمینمودند.
احتجاجطبرسی،ج۲،ص۳۲۳
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شـب زنده داری ها، چله هـای طوالنـی عبـادت، قیـام شـبانه و روزه روزانـه و 
همه آنچه ازاساتید عرفان و اخالق شنیده بود نتوانسته بود برای میرزا جواد 
قای ملکی تبریزی راهی به ملکوت عالم باز کند؛ انگار این وسط یک مانع،  آ

آن هـم نـه یـک مانع عادی بلکه یک مانع بزرگ وجود داشـت! 

به محضر استادش رسید؛ استاد که از رنگ رخسار او به سّر درونش پی برده 
بـود بـه او گفـت: میـرزا جـواد! بایـد خانه دلـت را تکانی بدهی، دلی که کینه 
گـر صـد سـال هـم عبادت کنـی تا زمانی که کینه  دارد جـای خـدا نمی شـود؛ ا
ای که از عموزاده هایت به دل داری از دل بیرون نکنی؛ تا زمانی که جلوی 

کفش جفت نکنی به جایی نمی رسی بعد هم فرمودند: آن ها 

آئینه شو جمال پری طلعتان طلب

      جاروب کن خانه سپس میهمان طلب

امامعلی؟س؟میفرمایند:

دنیاکوچکتروحقیرتروناچیزترازآناست
کهدرآنازکینههاپیروىشود.

غررالحکم،ج۲،ص5۲،ح1804

ماجرای یک آشتی

2



اضافی های خیلی ارزشمند

گونـی بـزرگ می گشـت؛ بـه قـول خـودش می خواسـت  تـوی انبـاری دنبـال یـک 
گونـی بریـزد و بـه  کـه دم عیـد می خواهـد دور بریـزد را داخـل  زباله هـای بازیافتـی 
گاری ضایعات جمع می کند بدهد؛ معتقد بود با  عنوان صدقه به پیرمردی که با

کار درد و بـالی خانـه را دم عیـد بیـرون می ریـزد. ایـن 

 انگار خبر نداشت دختر عقد کرده پیرمرد به لباس عروسی که 10 سال است داخل 
کمد برای یادگاری گذاشته است بیشتر احتیاج دارد تا کاغذ پاره های نقاشی های 
پسرش؛ انگار نمی دانست عروس پیرمرد بیش از بطری های خالی نوشابه حسرت 
کرده را دارد،  که او فقط برای پز دادن در کمد لباسش آویزان  یکی از 20 مانتویی 
شاید خبر ندارد به جای کارتون های خالی کفش بهتر است دو جفت از 10 جفت 
کاش  کند؛  که سالی یک بار هم نگاه شان نمی کند به دختر پیرمرد هدیه  کفشی 

کسی به او می گفت: زباله های خانه دنیایت چراغ خانه آخرتت نمی شود.

خداونددرقرآنمیفرماید:

شماهرگزبهمقامنیکوکارانوخاصانخدانخواهیدرسید
مگرازآنچهدوستمیداریدومحبوبشماستدرراهخداانفاقکنید؛

گاهاست. وآنچهانفاقکنیدخدابرآنآ
سورهآلعمران،آیه9۲
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یار   واقــــعًا   واقعی

مگـر نگفتـه انـد 313 نفر؟! یعنی وسـط ایـن همـه آدم 313 نفر بـرای یاریش 
پیـدا نمی شـود؟!  در ایـن فکـر و سـوال ها بـودم کـه یاد حرف های چنـد روز 
پیش سخنران هیئت افتادم که می گفت: یاران واقعی امام زمان؟س؟باید 

بتوانند بدون هیچ ادعایی از همه چیزشـان برای خدا بگذرند.

 راسـتش بـا ایـن حرفـش تنها تصویری که همه ذهنـم را گرفت عکس حاج 
قاسم بود؛  کم نیست بیش از 40 سال جهاد خالصانه برای خدا! برایش هم 
فرق نمی کرد حلب باشد یا موصل، بیروت باشد یا تهران؛ هرجا تکلیفی بر 

زمین مانده بود حاج قاسم هم بود، حتی وسط سیل خوزستان! 

به این می گویند یار واقعی. 

امامسجاد؟س؟میفرمایند:

کسانیکهمنتظرقائمهستند،برایدینخداعلنیومخفیانه
تالشولحظهایازتبلیغویاریدینفروگذارنمیکنند.

بحاراالنوار،ج5۲،ص1۲۲
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دوباره نظریه پردازیش گل کرده بود! می گفت: تلویزیون ما هم انگار کاری غیر از مدافع 
درسـت کـردن نـدارد؛ یـک روز مدافعان حـرم، یک روز مدافعان وطن حاال هم مدافعان 
سالمت؛ انگار تخم دوزرده می گذارند! خوب هرکس هرکاری می کند پولش را می گیرد؛ 

این که دیگر منت نـدارد! 

که قبل از من بود بلند  وسط همین نظریه پردازی های صد من یک غازش، پیرمردی 
کرونا بسـتری بودم، نیم سـاعت  گفت: پسـرم من ده روزی توی بیمارسـتان بخش  شـد و 
کـن می خواهـم بـروم؛ آرایشـگر تـا ایـن را شـنید  پیـش مرخـص شـدم زودتـر مـن را اصـالح 
گفت: جان من؟! خوب چرا آمدی اینجا پدر جان برو بیرون! پیرمرد گفت: دو برابر مزد 
می دهـم مـرا اصـالح کـن، سـه برابـر! اصال پنج برابـر، هرچه بخواهی!! مرد آرایشـگر گفت: 
اصال بحث پول نیست برو بیرون پدر جان! پیرمرد گفت عزیزم تو با چند برابر مزدت هم 
حاضر نشدی سر من را که ادعا کردم تازه از بیمارستان آمده ام اصالح کنی بعد می گویی 

گرفته اند؟ لطفا حـرف نزن! پولش را 

حرافی های یک ناسپاس

امامصادق؟س؟میفرمایند:

خدالعنتکند»راهزناننیکی«را!سئوالشدراهزناننیکیچهکسانی
هستند؟فرمودند:کسیکهبهاونیکیشود،واوناسپاسیکند،

درنتیجهنیکوکارراازنیکیبهدیگرانبازدارد.
کافی،ج4،ص۳۳،ح1
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گاریـش  کمـی پائین تـر از آب میـوه فروشـی لوکـس دور میـدان همیشـه بـا 
تابسـتان ها بسـتنی و  باقالـی می فروخـت و  لبـو و  می ایسـتاد، زمسـتان ها 

یخمـک.

 پیـر و جـوان از سـالمش بـی بهـره نبودند و لبخنـدش را به صورت مسـاوی 
گاریش جمع  گاهـی آنقدر مشـتری دور  بیـن همـه رهگذرها تقسـیم می کرد؛ 
می شد که خودش و گاری قدیمیش الی قدهای کوتاه و بلند خریدارها گم 
می شـدند؛ آخـر شـب ها هـم هرچه می مانـد ظرف می کـرد و بین رفتگرهای 
دور میدان تقسیم می کرد. آن ها که او را دیده بودند خیلی برایشان سخت 

که راز خالی بودن دکان لوکس آب میوه فروش عنق را بفهمند. نبود 

مهربانی های بدون خرج 

رسولخدا؟ص؟میفرمایند:

گنجهایپربهایرزقوروزی
دراخالقخوببامردمنهفتهاست.

سفینةالبحار،ج۲،ص678
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شکرانه ای به اسم فرزندآوری

مادرش می گفت: تا جوانی باید صاحب اوالد بشـوی،آن هم نه یکی و دوتا! به خدا 
روزی کـه بـه سـن مـن برسـی می فهمـی چه می گویـم؛ آدم که پیر می شـود بایـد دور و 

برش شـلوغ باشـد، این برود آن بیاید.

 پیـش خـودش گفـت: دلـش خـوش اسـت! از کجا بیـاورم خرجشـان را بدهـم؟! مادر 
گفت پسرم نگران خرجش نباش، از قدیم  کردن او را می شنید!  که انگار صدای فکر 
گفـت: نـان دهـد؛  کـه دنـدان دهـد نـان دهـد؛ پیـش خـودش  کـس  گفته انـد هـر آن 
لبـاس، خـرج درمـان، تحصیـل و هزار تا خرج ریز و درشـت دیگـر را که نمی دهد و باز 
مادر که گوشش صدای درون پسر را می شنید گفت: پسرم! خدایی که نان می دهد 
از کرمش به دور است که خرج های دیگر را ندهد؛ توکل به خدا کن، بچه، نوِر خانه 
است، بچه امید آدم برای ادامه زندگی است؛  حواست باشد هر نعمتی وقتی دارد، 

کرده ای. کفران نعمت  که بگذرد  وقتش 

رسولخدا؟ص؟میفرمایند:

فرزندبخواهیدوآنراطلبکنید؛
چراکهمایهروشنیچشموشادِىقلباست.

مکارماألخالق:ج1ص480ح1665
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دری به سوی رزق 

که حاال با حکم دادسـتانی خالی شـده بود نشسـته بود و مات و  گوشـه حجره ای 
مبهـوت بـه مغـازه اش کـه بـه قـول خودش توسـط طلبکارها غـارت شـده بود فکر 
می کرد؛ در ذهنش به روزهایی برگشته بود که در بازار به حاجی دست طال مشهور 
کسـتر بزند طال می شود. بود؛ اهل بازار معتقد بودند حاج محسـن دسـت به خا

کم کم انگار دیگر وقت  کمی زیادی شـلوغ شـد،  گرفت سـرش  که باال  کار و بارش   
نداشت در مهمانی های خانوادگی شرکت کند؛ با خودش حساب می کرد که هر 
یـک سـاعتی کـه حجـره را تعطیل کند چند میلیون ضرر اسـت! مـادرش که زنگ 
کرونا هم برایش بهانه  گفت نمی کرد؛ این روزها  گپ و  می زد دیگر مثل قبل با او 
خوبـی شـده بـود تـا از همـه بُبـرد؛ ولـی انگار فرامـوش کرده بـود که با همان تلفن 
همراه هم می تواند با یک تماس تصویری حالی از مادر پیر و یتیم های برادرش 

بپرسـد! یـادش آمـد که به خاطر پول همـه را از یاد بـرده بود.

اماممحمدباقر؟س؟میفرمایند:

صلۀرحمُخلقرانیکو،دسترا)گشاده(،
کیزهوروزیرازیادمیکندواجلرابهتأخیرمیاندازد. جانراپا

کافی،جلد۲،صفحه15۲
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انگوری برای آخرت

مقـدار زیـادی انگـور خریـد تـا کام همسـر و فرزندانـش را نیز از این معامله شـیرین 
کار فراموش  که رسـید انگورها را به همسـرش داد؛ به یک باره یاد  کند؛  به خانه 
شـده ای افتاد و از خانه خارج شـد؛ وقتی برگشـت  فهمید حتی یک حبه هم از 

آن انگـور نمانـده اسـت؟! مـرد یـک باره به فکر فـرو رفت.

ک مرغوب معروف   از خانه خارج شد و به سمت بنگاهی رفت که به فروش  امال
بـود، زمیـن مرغوبـی را خریـد و سـپس به در خانه معمار کهنـه کاری رفت و گفت 
کار  که همین لحظه  می خواهم در این زمین مسـجدی بسـازی ولی به شـرطی 
کارگرهایش مشـغول کار شـدند مرد که  را شـروع کنی؛ معمار برسـر زمین رفت و با
کجا  کار راحت شـد به خانه برگشـت؛ همسـرش پرسـید:  خیالش از بابت شـروع 
رفتـی؟ مـرد گفـت: رفتـم حبـه ای از دنیایـم را بـرای آخرتـم بفرسـتم تـا بعـد از مرگ 

نگاهم به دسـت کسی نباشد.

رسولخدا؟ص؟میفرمایند:

بامرگرشتهعملانسانقطعمیشود،مگرازسهچیز:
صدقهجارىوماندگار]مانندوقف[،دانشیکهمردمازآنبهرهمندشوند،

وفرزندنیکوکارىکهبرایشدعاکند.
میزانالحکمه،ح14۲87
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نعمتی به اسم انقالب

نشسـته بـود و بـا آب و تـاب از خدمـات رضا شـاه  تعریف می کـرد؛ از راه آهن جنوب به 
شـمال، از پل ورسـک و چیزهای دیگر.

 پیرمرد بازنشسته ای که روی نیمکت رو به رو نشسته بود آهی کشید و گفت: پسرجان 
شک ندارم تاریخ نخوانده ای! عزیزم، تاریخی که تو نخوانده ای را من با چشمهایم 
دیده ام، آن راه آهن را که می گویی، رضا شـاه با پول مردم برای انگلیس ها سـاخت، 
گر تاریخ را خوانده بودی اصال نمی توانسـتی دوره شـاه را با دوره انقالب  پسـر جان ا
کـه بـرای حضـور در ایـران  کـه آمـد 50 هـزار مستشـار آمریکایـی  مقایسـه کنـی؛ انقـالب 
که قبل از انقالب تکنولوژی  حق توحش می گرفتند از ایران رفتند؛ اصال خبر داری 
سـاده ترین چیزهـا را هـم بـه مـا نمی دادنـد؛ امـا حاال در باشـگاه علم و فنـاوری جهان 
رتبه شانزدهم جهانی را داریم بعد رو به جوان هایی که دور بر مرد جوان جمع شده 
بودند کرد و گفت: عزیزان من تاریخ را درست بخوانید تا بدانید جمهوری اسالمی 

کی به همراه دارد. کفرانش عذاب دردنا که  نعمتی اسـت 

امامحسنمجتبی؟س؟میفرمایند:

تازمانیکهنعمتدردسترسوپابرجاستقدرآننشناختهاست،
همینکهازدسترفت،قدرآنتازهشناختهمیشود!

بحار،ج٧٨،ص١١٥
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ماسکی برای اخالق

قا لطفا ماسک بزنید! مگه خبر از  هنوز در ماشین را نبسته بودم که مسافر پشت  سری گفت: آ
کرونا ندارید؟! برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم، خانمی با هفت قلم آرایش نشسته بود؛ بدون 
اینکه توجیه کنم ماسکم را از جیبم در آوردم و بعد از عذرخواهی ماسکم را زدم، همین طور 
ع و  کردید، چون طبق عقل، شر که یادآوری  گفتم: خیلی ممنون  که جلو را نگاه می کردم 

قانون هرکس باعث آسیب به دیگران بشود در مقابل آن مسئول است.

بعد با لحنی که از آن احساس لجاجت نشود گفتم: خواهر محترم! بنده هم از شما خواهش 
کنم همان طور که من با ماسک زدنم جلوی شیوع بیماری را می گیرم شما هم با حجابتان 
گفت: حجاب یک مسـئله شـخصی  جلوی آلوده شـدن فضای اخالقی جامعه را بگیرید؛ 
کـرد و گفت: خواهـر من!  کسـی پیش دسـتی  کـه راننده تا اسـت؛ می خواسـتم ادامـه بدهـم 
گر جوان در خانه داشتید، حتما نگران زندگیشان بودید، شاید خبر نداشته باشید  شما هم ا
ولی خیلی از زندگی ها به خاطر ویروس گناهی که یک پایه اش حجاب شماست متالشی 

شده اند.

حضرتعلی؟س؟میفرمایند:

خدایبزرگامربهمعروفرابرایصالحومصلحتهایجامعه
گاهانازگناهواجبکرد. ونهیازمنکررابرایبازگرداندنناآ

نهجالبالغهحکمت٢٥٢
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