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خدایی که هست
یم خدایی که دار

خدا رو باید بزرگ دید

که کسایی  بنده نیستند 
کوچیکه که می پرستن  خدایی 





• درس هجدهم•

می شه خدا، هم دنیای آدم باشه
هم آخرت؟





کوتاه با هــم دیگه این  که ســیر بحث یادمــون نره، خیلــی  بــرای ایــن 
گفتیم مــرور می کنیم. توی ســیزده تا  که تا امــروز  هفــده تــا درســی رو 
گه خدا  که باید خدا رو بزرگ ببینیم و ا درس اول صحبــت از ایــن بود 

رو بزرگ دیدیم، چه اتفاقای خوبی توی زندگی مون می افته.
که خــدا رو بزرگ می بینیــم، اخالص میــاد،  به خدا  گفتیــم وقتــی 
اعتماد می کنیم،  ترســمون از بین مــی ره،  آرامش پیدا می کنیم،  روی 
کّلی از بین  وعده های خدا حســاب باز می کنیم،  ناامیــدی به طوری 
مــی ره، تعریفمــون از عّزت عوض می شــه، خودمون رو هیچ حســاب 
می کنیــم، حــّس عاشــقانه مون بــه خــدا متفاوت می شــه و تــوی این 
که فقط چشیدنیه  حّس عاشــقانه، یه احســاس ذّلت شــیرینی میاد 
کــه بزرگی خدا درک شــد، خشــیت از خــدا وارد قلب  گفتیــم، وقتــی  و 
گناه رو هم با خودش  که اومد، انگیزۀ ترک  آدم می شه. این خشیت 

میاره. 
کــه:  خواســتیم از درس چهاردهــم بــه ایــن ســؤال جــواب بدیــم 
که خــدا رو بزرگ دیــد؟« اّما مباحث این ســیزده  کــرد  کار بایــد  »چــی 
که: »با ایــن حرفایی  تــا درس یــه دغدغــه ای بــرای بعضیا پیــش آورد 
کــه  گفــت راه خــدا راه باریــک و طوالنــی ای هســت  کــه می زنیــد بایــد 
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کار خوب؛ اّما  واقعــًا پیمودنش ســخته. می خوای بری به ســمت یــه 
گرفتار یه چیز بد می شــی. ایــن دغدغه، آدم  می بینی توی مســیرش 

رو اذیت می کنه«.
کــه در خونۀ امام ســّجاد؟ع؟ رو  بــرای پاســخ به این دغدغــه بود 
کردیم. حضرت ســفرۀ  گدایی  زدیــم و ازشــون مناجات المریدیــن رو 
که اراده  ِکسایی  کردن؛ مناجات  مناجات المریدین رو جلومون پهن 
کردند به خدا برسن. همون ابتدای مناجات هم به دغدغۀ ما جواب 
گــه خــدا راهنمــای مــا نباشــه و ما بخوایــم بدون  دادن و فهمیدیــم ا
ع در خونــۀ خدا، بیفتیم توی مســیر خــدا، راه باریکه و طوالنی؛  تضــّر
گرفتیم تا این  اّما سر سفرۀ امام سّجاد؟ع؟ نمک گیر شدیم و تصمیم 

غذا تموم نشده، بلند نشیم.
کــه خــدا بنده هایــی داره بــا ایــن  تــوی ایــن مناجــات شــنیدیم 

گی ها: ویژ
گرفتن به ســمت خدا از  1. ِبالِبداِر ِإَلیَک ُیَســاِرعوَن؛ برای ســرعت 

هم پیشی می گیرن.
واِم َیطُرقوَن؛ علی الدوام در خونۀ تو را می زنن.

َ
2. باَبَک َعلی الّد

هاِر َیعُبدوَن؛ شــب و روز در حال بندگی تو  یِل َو الّنَ
َ
َک فی الّل 3. ِإّیا

هستن.
4. ُهم ِمن َهیَبِتَک ُمشِفقوَن؛ از هیبت تو حال اشفاق دارن.

کــه خدا نســبت به ایــن بنده هــاش لطف خاص  گفتیــم  بعدشــم 
کارا رو براشون می کنه: داره و این 

یَت َلُهُم الَمشــاِرَب؛ آبشخورهای]معرفتی و معنوی[ 
َ

ذیَن َصّف
َ
1. اّل

اونا رو صاف و زالل می کنی.
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که میل دارند می رسونی. غاِئَب؛ به چیزهایی  غَتُهُم الّرَ
َ
2. َو َبّل

کــه بــه دنبالــش  نَجحــَت َلُهــُم الَمطاِلــَب؛ بــه اون چیزایــی 
َ
3. َو أ

هستن می رسونی.
4. َو َقَضیــَت َلُهــم ِمــن َفضِلــک الَمــآِرَب؛ و نیازاشــون رو از فضــل 

خودت برآورده می کنی.
ــَک؛ وجــود این بنده هــا رو از  5. َو َمــَأَت َلُهــم َضماِئَرُهــم ِمــن ُحّبِ

محّبت خودت پر می کنی.
یَتُهــم ِمــن صافــی ِشــرِبَک؛ تــو ایــن بنده هــا رو از آب زالل  6. َو َرّوَ

خویش سیراب می کنی.
کجا می رسن؟ اّما بعدش اینا به 

1. َفِبــَک ِإلٰی َلِذیِذ ُمناجاِتَک َوَصلــوا؛ پس به ]لطف و مرحمت[ تو 
به لّذت مناجات با تو رسیدن.

لــوا؛ این بندگان از جانب تو به  قصــٰی َمقاِصِدِهم َحّصَ
َ
2.  َو ِمنــَک أ

کردن. دورترین اهدافشون دست پیدا 
بعدش آقا خدا رو صدا زدن و ازش درخواستی داشتن:

عاِئٌد  یِهم 
َ
َعل ِبالَعطِف  َو   

ٌ
ُمقِبل یِه 

َ
َعل الُمقِبلیَن  َعلى  ُهَو  َمن  یا 

باِبِه  ِالى   ِبَجذِبِهم  و  َرُؤٌف  َرحیٌم  ِذكِرِه  َعن  ِبالغاِفلیَن  َو  ُمفِضٌل 
َو   

ً
َحّظا ِمنَک  ِرِهم 

َ
وف

َ
ا ِمن  نى  

َ
َتجَعل ن 

َ
ا َک 

ُ
سَئل

َ
ا َعطوٌف  َودوٌد 

فى  فَضِلِهم 
َ
أ َو   

ً
ِقسما َک  ُوِدّ ِمن  جَزِلِهم 

َ
ا َو   

ً
َمنِزال ِعنَدَک  عالُهم 

َ
ا

.
ً
ِتَک َنصیبا

َ
َمعِرف

ای کسی که بر کسانی که به تو توّجه می کنند، توجه می کنی و 
ی می آوری و نعمت می بخشی.و  با مهربانی با آنها، به آنها رو
که از یاد تو غافل اند، مهربان  ]ای کسی که[ نسبت به کسانی 
و دلسوزی و برای جذب آنان به درگاه خویش، با محبت و با 
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که بیش از  کسانی قرار دهی  که مرا از  توّجهی. از تو می خواهم 
همه از تو حّظ و بهره دارند و از کسانی که جایگاهشان در نزد 
که بیش از همه از محّبت  کسانی  تو از همه باالتر است و از 

تو بهره دارند و نصیب آنها از معرفت تو برتر از دیگران است.

کــردن بــه توصیــف خودشــون. خدایــا!  مــن ایــن  بعــدش شــروع 
طوری هستم:

تــی؛ مــن همتــم رو از همه جــا قطع و  1. َفَقــِد انَقَطَعــت ِإَلیــَک ِهّمَ
کردم. فقط متوّجه تو 

2. َو انَصَرَفت َنحَوک َرغَبتی؛ و میل قلبی من به سوی تو منصرف 
شده.

کسی غیر از تو. نَت ال َغیُرَک ُمرادی؛ تو مراد من هستی؛ نه 
َ
3. َفأ

َک َســَهری َو ُسهادی؛  شــب بیداری و بی خوابی  4. َو َلَک ال ِلِســوا
من فقط برای توست؛ نه برای غیر تو.

5. َو َوصُلَک ُمنٰی َنفسی؛ رسیدن به تو آرزوی من است.
6. َو ِإَلیَک َشوقی؛ من فقط به سوی تو اشتیاق دارم.

ِتــَک َوَلهــی؛ خدایــا سرگشــتگی مــن فقط بــه خاطر  7. َو فــی َمَحّبَ
محّبت توست.

گی ام در هوای توست. َک َصباَبتی؛ و دلدا 8. َو ِإَلٰی َهوا
َک ُبغَیتی؛ خشنودی تو حاجت منه. 9. َو ِرَضا

10. َو ُرؤیُتَک َحاَجتی؛ حاجت من دیدن توست.
11. َو ِجــَواُرَک َطَلِبــی َو ُقرُبَک غایُة ُســؤلی؛ مطلوب من هم نشــین 

شدن با توست و نهایت درخواست من نزدیک شدن به توست.
اّما ادامۀ این توصیف:
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َو فى ُمناجاِتَک َروحى َو راَحتى.
خوشی و راحتی من تنها در مناجات با توست.

مــا در بــارۀ مناجات، دچار بدفهمی شــدیم. مناجــات به معنای 
کــه مناجــات صرفًا به  کرد  کردنــه. نبایــد فکر  کــردن و راز و نیــاز  نجــوا 
که هیــچ حاجتی هم نداشــته  کردنــه. وقتــی  معنــای طلــِب حاجــت 

کنیم. باشیم، باید با خدا حرف بزنیم و درد دل 
گرفتــه، بریــم در خونــۀ خــدا  کنیــم یعنــی امــروز دلمــون  راز و نیــاز 
کنیــم. فــردا دلمــون نمی گیــره؛ اّما به  باهــاش حــرف بزنیــم، درد دل 
کــه فکر می کنیم، یــه عالمه خودمون رو شــرمندۀ خدا  نعمتــای خدا 
کــه هــم پیــام شــکرمون رو بهــش  می بینیــم. می ریــم در خونــۀ خــدا 
کنیــم. اصاًل بریــم در خونۀ خدا برای  برســونیم، هم اعالم شــرمندگی 
کنید به دعاهای اهل  ح حالمون رو به خدا بدیــم. دقت  که شــر ایــن 
ح حــال بنده برای خداســت. توی  بیــت؟مهع؟ و ببینیــد چقدرش شــر
خیلــی از قســمتای دعا اصاًل از خــدا چیزی نخواســته. ببینید دعای 
کمیل و دعاهای دیگه رو. توی خیلی  عرفــه، دعــای ابوحمزه، دعای 
کی هســتم، تو چه خدایی  از جاهای این دعاها فقط داره می گه من 

کردی. کردم، تو چه جوری با من تا  کارا  هستی. من چی 
کــه منتظریم یه  بــه قــدری مناجات بــا خدا برامون بــد جا افتاده 

کن. ش  مسئله ای پیش بیاد تا بریم پیش خدا بگیم برامون حّلِ
که اهل بیــت؟مهع؟ حــرف زدن،  حرف  چــرا مــا با خــدا این طــوری 
نمی زنیــم؟ مگــه خــدا ســمیع نیســت؟ ســمیع بــودن خــدا بــه چــه 
کمتر بهمون نشــون دادن؟  معناســت؟ چرا این تصویر از مناجات رو 
کــه جلوی چشــممونه. تــوی چند درصــد از دعای عرفــه بنده از  اینــا 
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خــدا چیــزی طلــب می کنــه؟ چنــد درصــد از دعــای ابوحمــزه از خدا 
حاجتی رو می خواد؟ چرا به اینا فکر نمی کنیم؟

مــن بــا دوســتم در بارۀ مســائل زندگــی و جامعــه و خانــواده و ... 
حــرف می زنــم؛ خب همین حرف هــا رو باید با خدا هــم بزنم. مثاًل به 
گه  گفتی رو ا که تو  خــدا بگــم: »خدایا! چقده دین تو غریبه. هر چــی 
آدمــای بی دیــن به اســم علم و دانش بگــن، همه قبــول می کنن؛ اّما 
وقتی همین رو از زبون تو می گیم، پشت می کنن بهش. خدایا! وقتی 
که می بینم بعضیا به اســم دین،  بی دینی رو ترویج می کنن و بی دینا 

کار اونا سوء استفاده می کنن، خیلی دلم می سوزه«. هم از 
ایــن یــه درد دل با خداســت. مــا همین حرفــا رو با هــم می زنیم؛ 
اّمــا به خــدا نمی  گیم. مــا از خدا فقط در خواســت داریــم. این خیلی 
بده. چرا برداشــت مردم ما از مناجات، صحبتای رسمی با خداست 
که  کس به ما نگفته  و خونــدن دعــا بدون توجه به مفهومش؟ هیــچ 
کرد.  کــه بهمــون رســیده نباید بــا خدا مناجــات  جــز از راه دعاهایــی 
که ثواب ببرید.  کسم به ما نگفته دعا رو بخونید فقط برای این  هیچ 
کنیم.  ایــن دعاهــا داره بــه ما یــاد می ده چه جــوری با خدا مناجــات 
هــم ایــن دعاهــا رو بخونیم؛ مثل همیــن مناجات المریدیــن و هم با 
خــدا حرفای دلمون رو بزنیم. البته منظورم از این حرفا نفی حاجت 
کنیم به  کــه مــا مناجــات رو منحصــر  خواســتن از خــدا نیســت. ایــن 

درخواست حاجت از خدا اشتباهه.
امام سجاد؟ع؟ می گن راحتی و آسایش من توی مناجات با تواه. 
گه به مناجات بــه این معنایی  که افســردگی داره، ا کســی  کنید  بــاور 
گه  کاهش پیــدا می کنه و ا گفتــم رو بیــاره، به شــّدت افســردگیش  کــه 
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کنه، درمان می شه. مداومت 
مــا نیــاز داریــم به حــرف زدن با خــدا. حاال یکــی مثل مــن، بندۀ 
که اون رو بکشونه در خونش تا  کالس باالیی نیست و خدا برای این 
کارش تا به بهانۀ حاجت  ِگرهی می ندازه توی  باهاش حرف بزنه، یه 
که حرف زدن با خداست جواب بده. اصل  خواستن، به اون نیازش 
اون حــرف زدنــه و مناجاتس. حــرف زدن با خدا نیاز ضــروری زندگی 
که با خدا مناجات داشته  ماست.  ما راحتی رو نمی چشیم مگه این 

باشیم.
مــا ایــن نیــاز رو خــوب حــس می کنیــم. منظورم نیــاز بــه درد دل 
کــه می کنیم،  که دوســش داریم درد دل  کســی  کردنــه. خیلــی وقتا با 
گه با خدا  که ا که طرف فقط می شنوه. معلومه  آروم می شیم. با این 
کنیم، چقدر آروم می شــیم. طرف با رفیقش درد دل می کنه  درددل 
کرده بود توی  گیــر  و آخــرش می گه: »آخیش راحت شــدما. این حرفا 

کنیم، چه غوغایی می شه؟! سینم«. حاال وقتی با خدا درددل 
»َو فــی ُمناجاِتَک َروحی َو راَحتی«. این فراز از مناجات المریدین 

کلیدیه. هیچ وقت فراموشش نکنید.  خیلی 

ُكرَبتى. َكشُف  وَعتى َو 
َ
تى و َبرُد ل

َّ
تى و ِشفاُء ُغل

َّ
َو ِعنَدَک َدواُء ِعل

خنکای  و  کم  عطشنا جگر  شفای  و  من  بیماری  ی  دارو
حرارت قلبم و برطرف شدن سختی های زندگیم فقط پیش 

توست. 

کسی حرف از دین بزنه و ادعاش  تی« چقدر بده 
َ
»ِعنَدَک َدواُء ِعّل

کنه نســخه های روحــی و تربیتی و معنــوی بنده های  بشــه؛ اّمــا فکــر 
خدا از خود خدا اثرگذارتره.  



•   خدایی که هست؛ خدایی که داریم   •310

تی«. »غلة« به معنای شدت  و داغی عطشه 
َ
»ِعنَدَک ... ِشَفاُء ُغّل

گفته می شه.1 خدایا! تنها  گاهی به شّدت حرارت غم و محّبت هم  و 
کنم، فقط پیش  کم رو ســیراب  که می تونم این جیگر عطشــنا جایی 

تواه.
»ِعنــَدَک ... َبــرُد َلوَعتــی«. »َبــرد« به معنــای ُخَنکیــه2 و »لوع« به 
کــه از بیماری یــا محبت یا حزن بــه قلب آدم  معنــای آتیــش و دردیه 

می افته.3
چقــدر ایــن مناجــات عاشــقانس! خدایا این دلــم پــر از درده و از 
کــه می تونم این دلم رو  گرفته. تنها جایی  دوری و محبــت تــو آتیــش 

کنم، پیش توست. خنک 
گــره از غم و انــدوه من باز  کــه  ُکرَبتــی« جایــی  َکشــُف  »ِعنــَدَک ... 

می شه و سختیام تبدیل به آسونی می شه، فقط پیش تواه.
آســمون و زمین رو به هم بدوزید، نمی تونید شــادی و نشــاط رو 

کنید.  بدون خدا تجربه 
کردم. حــاال از تو چی  که برات وصــف  خدایــا! ایــن حال من بــود 

می خوام؟

 َتوَبتى 
َ

تى َو قاِبل
َّ
 َعثَرتى َو غاِفَر َزل

َ
نیسى فى َوحَشتى َو ُمقیل

َ
ُکن أ

َ
ف

َو ُمجیَب َدعَوتى َو َولّىَ ِعصَمتى َو ُمغنَى فاَقتى.
بگیر  نادیده  را  لغزشم  و  باش  همدمم  ترس  هنگام  در  پس 
و  کن  اجابت  را  دعایم  و  بپذیر  را  توبه ام  بیامرز،  را  گناهم  و 

1. لسان العرب، ج 11، ص 499.

2. المفردات، ص 116.

3. لسان العرب، ج 8،  ص 327.
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کنندۀ من در هنگام تهیدستی ام  سرپرست زمامم و بی نیاز 
باش.

که من این طوری نیگات می کنم و حسم به تو این طوریه،  حاال 
که ترس ورم می داره، انیس و همدم من باش. خدایا! وقتی 

نیسی فی َوحَشتی«. هر وقت ترس توی زندگی مون اومد، 
َ
»َفُکن أ

که  که می خواد باشــه باشــه، مراقب باشــیم  فرقــی نــداره، هر ترســی 
خــدا رو فرامــوش نکنیم. نکنه بیشــتر از خدا، به آدمــای دور و برمون 

کنیم.  اتکا 
که انیس من باش در  گه امام ســجاد؟ع؟ به خدا عرض می کنن  ا
کسی نمی تونه وقت ترس انیس و همدم آدم  وحشتم؛ یعنی جز خدا 
کســای دیگه هم می تونن؛ ولی من خدا رو انتخاب  که  باشــه. نه این 

می کنم.
تــی«. »ُمقیل« اســم فاعلــه و مصدرش 

َ
»َو ُمقیــَل َعثَرتــی َو غاِفــَر َزّل

گرفتن یه  »اقالــه« هســتش. اقالــه به معنای چشــم پوشــی و نادیــده 
که ایــن چیزه رو ندیــد می گیره. »عثــرة« هم به  کســیه  چیــزه.1 ُمقیل 

معنای لغزشه. خدایا تو لغزشای من رو نادیده بگیر.
»ِاقالــه« شــاید معنــای دیگه بخشــش باشــه؛ اما یه نکتــۀ لطیفی 
که توی بخشش،  طرف می بینه و می بخشه؛  توش هست و اون این 
اّما توی اقاله اصاًل چشم پوشی می کنه و می ره. چقدر می شه توقعای 

بزرگ بزرگ از خدا داشت. خدایا! اشتباه من رو ندید بگیر.
کننده توبۀ من  »َو قاِبــَل َتوَبتی َو ُمجیَب َدعَوتی«. خدایا تو قبول 

که تو رو می خونم جوابم رو بده. باش و وقتی 

1 . لسان العرب، ج 11، ص 580.
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کنه. خدایا!  »َو َولــّیَ ِعصَمتــی«. یکی باید منو نگــه داره و حفظم 
کــه سرپرســتِی  حفاظــت از مــن رو بــه عهــده  خــودت همونــی بــاش 

می گیره.
گه خدا نگهمون نداره، بدترین آدمای  که ا کاش باورمون می شد 
روی زمیــن می شــیم. چرا بــاور نمی کنیم؟ چرا این قــده به خودمون 

اعتماد داریم؟ چرا فکر می کنیم چیزی هستیم؟
»َو ُمغنــَی فاَقتــی«. مــن نــدارم، فقیــرم، دســتم خالیه. یکــی باید 

کن. کنه و اونم تویی. تو منو بی نیاز  دست منو پر 
حاال بریم سراغ فراز پایانی این مناجات.

َو ال َتقَطعنى َعنَک َو ال ُتبِعدنى ِمنَک. 
مرا از خودت نُبر و مرا از خودت دور نکن.

ایــن معنــای لغــوی و تحــت اللفظــی ایــن عبارتــه. هیچــی بهش 
گه خدا ما رو از خودش بُبره.  که ا اضافه نشده. چقدر وحشتنا

خیلــی ایــن رو بگید: »َو ال َتقَطعنی َعنــَک«. خیلی از خدا بخواید 
کــه مــا را از خودش نُبره. یه وقت من از خدا می ُبرم، یه وقت خدا من 

رو از خودش می ُبره.
که خــدا منو از  که؛ اّما وای بــه روزی  بریــدن مــن از خــدا وحشــتنا
کلمش همین جاســت:  خــودش بُبــره. ناامیــدی به معنــای حقیقی 

کسی رو از خودش بُبره. وقتی خدا 
که امام سّجاد؟ع؟ می گن »َو ال َتقَطعنی َعنَک« یعنی ممکنه  این 
کنیم هیچ وقت خدا ما رو از خودش  کار اتفــاق بیفته. نکنه فکر  ایــن 

نمی ُبره.
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اّمــا مــن فقط به نبریدنم از خودت قانع نیســتم. ممکنه تو منو از 
که بگی برو اون دور دورا  خــودت نُبــری؛ اّما به قدری از من بدت بیاد 
وایســا. اینم برای من قابل تحّمل نیســت؛ پس »َو ال ُتبِعدنی ِمنَک« 

منو از خودت دور نکن. من دوست دارم نزدیک تو باشم.
»َو ال َتقَطعنــی َعنــَک َو ال ُتبِعدنــی ِمنــَک«. ایــن دو تــا خواســته، 

کنار هم قشنگ می شن. خیلی لطیفن. چقدر به هم میان. چقدر 
بعضــی از متنــا از نقطۀ پایین شــروع می شــن، به اوج می رســن و 
بازم فرود میان. بعضی با اوج شروع می شن، وسطاش اوج بیشتری 
می گیرن و فرود میان. بعضیا با اوج شروع می شن و با اوج ادامه پیدا 

می کنن و با اوج تموم می شن.
کرد و  مناجات المریدین با اوج شــروع شــد، توی اوج ادامه پیدا 
که تیر خالص دعاســت تموم می شــه. ایــن تیر خالص  بــا اوج بیشــتر 
که خیلی عاشــقانه و  کلمه خــدا رو صدا می زنن  چیــه؟ آقــا با چهــار تا 

محّبتیه:

تى َو یا ُدنیاَی َو آِخَرِتى یا َنعیمى َو َجّنَ
ای نعمت من و بهشت من! و ای دنیای من و آخرت من!

یعنی ای همه چیز من! دنیا بخوام تویی، آخرتم بخوام تویی. 
کنید این جمله ها رو. ببینید چقدر شیرینه! تکرار 

تی َو یا ُدنیاَی َو آِخَرِتی یا َنعیمی َو َجّنَ
تی َو یا ُدنیاَی َو آِخَرِتی یا َنعیمی َو َجّنَ
تی َو یا ُدنیاَی َو آِخَرِتی یا َنعیمی َو َجّنَ

کنیــم: »اللُهّمَ  گاهــی وقتــا توی قنــوت نمازمون ایــن جوری دعــا 
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ــل َفَرَجُهم َو ال َتقَطعنی َعنَک َو ال  ٍد َو َعّجِ ٍد َو آِل ُمَحّمَ َصــّلِ َعلــٰی َمَحّمَ
تی َو یا ُدنیاَی َو آِخَرتی«. ُتبِعدنی ِمنَک یا َنعیمی َو َجّنَ

ایــن چنــد وقــت مهمــون امــام ســجاد؟ع؟ بودیــم. عجب ســفرۀ 
که  پربرکتــی بــود این ســفره. آدم هر چی می خوره، ســیر نمی شــه. ما 
همیشــه زیر ِدین آقامون هســتیم؛ اّما توی این چند درس،  حسابی 

که چقدر این ِدین، سنگینه. کردیم  حس 
کــه اهــل بیت؟مهع؟ نشــون  کــه راه، همونیــه  کاش بــاور می کردیــم 
جــدا  بیــت؟مهع؟  اهــل  خونــۀ  در  از  لحظــه  یــه  حّتــی  کاش  دادن! 
گفتار اهل بیت؟مهع؟ قرار  ک زندگی مون رو رفتار و  گه مال نمی شدیم! ا
داده بودیــم، اوضاعمــون خیلــی بهتــر از این بود. تــوی این مناجات 
کاش  گرفتیم.  کوتاه بــود، چقدر چیزا یــاد  که یــه مناجات  المریدیــن 

گرد همیشه حاضر مکتب اهل بیت؟مهع؟ بودیم. شا
ایــن حرفــا رو تــوی ذهن داشــته باشــیم و بریــم متن امــام زمانی 

درس امشب رو با هم بخونیم.

تو قّله ای؛ باید چشم به تو بدوزیم 
تا همیشه در حال باال رفتن باشیم.

ما هواخواه دّره ایم
که پایین می رویم و باال نمی آییم. برای همین است 

زندگی، از روی قّله دیدن دارد.
که اینقدر زندگی را زشت می بینیم. گرفتار دّره ایم  ما 

کم زمینیم. که هستیم، احساس می کنیم حا روی قّله 
که فتح می کنیم برای همین هم قّله را 
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فریاد پیروزی می کشیم.
که به سر می بریم در دّره 

حس می کنیم زمین روی دوشمان سوار است
برای همین هم همیشه خسته ایم.

از روی قّله، همۀ دنیا را یک جا می بینیم.
کار نیست  آن باال همه چیز، معلوم است؛ جهلی در 

کند تا دنیا بتواند خودش را پشت پردۀ جهلمان پنهان 
گوشه ای اّما در پیچ و خم دّره 

گوشه ای از دنیا را نشانمان می دهند فقط 
که دنیا فریبمان می دهد. برای همین است 

توقّله ای، تّپه نیستی.
بلندترین قله ای، باالتر از تو نیست.

که برسیم به تو 
دست بلند نکرده

دستمان می خورد به خدا.
که تو را فتح  کند، سقوط نمی کند. کسی 

ک نیست، از طالست. جنس قلۀ تو از خا
طالیش زمینی نیست، بهشتی است.

با این طال، نه فقط زمین را
نه فقط آسمان را
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کهکشان ها را نه فقط 
خود خدا را می شود خرید.

تو آسمانی.
کرد  باید به تو نگاه 

تا همیشه هوای پرواز داشت.
گره خورده است به زمین ما نگاهمان 

که همیشه در حال سینه خیزیم و میل پرواز نداریم.
وقتی پیش آسمان باشیم

کوچکی زمین را حس می کنیم.
که غلت می خوریم روی زمین 

فکر می کنیم همۀ هستی
همین زمین است

و چه هستی بزرگی!!

که باشیم، احساس بزرگی می کنیم با آسمان 
که دست و پایی بزنیم برای دیده شدن. بی آن 

کرده  که تا این اندازه، حقیرمان  همراهی زمین است 
که بزرگ دیده شویم. و همۀ فکر و ذکرمان شده این 

کنار آسمان نشست تا طعم هم نشینی را چشید. باید 
ما صبح و شام هم آغوش زمینیم

ولی باز هم احساس تنهایی می کنیم.
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آسمان تو رنگش آبی نیست، به رنگ خداست.
و از آسمان تو فقط باران نمی بارد.

هر چه سوی ما می آید از رزق، از آسمان توست.
اینقدر برکت دارد آسمان تو!

تو آبی.
باید تو را بنوشیم تا سیراب شویم.

نه یک بار، همیشه باید تو را نوشید.
کیم و برای سیراب شدن، سراب می نوشیم گرفتار خا ما 

که همیشه عطش داریم  برای همین است 
و لبمان ترک خورده است

کنار آب باشیم، آلوده نمی شویم. گر  ا
گرفته ایم  از آب فاصله 

و آلودگی هایمان را با آلودگی می شوییم.
که مدفون شده ایم  برای همین است 

زیر آلودگی های روی هم انباشته .

دوست، رنگ دوست را می گیرد.
راز زالل شدن ما رفیق شدن با آب است.

گر زالل  شویم از تماشای هم سیر نمی شویم. ا
کرده. کدر  ک عجین شدن، ما را  با خا

کنار هم می نشینیم که  کمی 
زود خسته می شویم از هم.
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ُکری، قلیل نیستی. تو آب 
آلودگی همۀ عالم با تو تطهیر می شود

که ذره ای تو را بیاالید. بی آن 

کد نیستی. تو آب جاری هستی، را
که می رویم، تو هستی. برای همین هم هر جای عالم 

تو آب چاه نیستی، آب رودخانه ای.
خ و دلو، پیش مایی. هر وقت بخواهیم، بی طناب و چر

ُگلی. تو 
با تو باید باشیم تا زیبا شویم.

گرفته ایم  ما از تو فاصله 
که این همه دنبال زیبایی می گردیم.
گل روی تو معنایی ندارد. زیبایی جز 

کنار می رود که باشیم، پردۀ  فریبندۀ َتَوّهم،  با تو 
که زیبا دیده می شدند. از روی زشت هایی 

که می کشیم،  خودمان را فریب می دهیم  کنار  از تو 
کردِن صورِت زشتی ها. با نقاشی و بزک 

که می شویم، نه فقط لطیف می شویم گل  همراه 
کنار ما. هر چه زبر است نیز لطیف می شود در 
که می نشینیم که با هر  ما با خار، برو بیا داریم 

زخم می کنیم دست و بالش را.
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ُگل باشد، بوی خوش می دهیم. وقتی دستمان 
که برویم، خوشبو می شود. هر جا هم 

گرفته ایم. ما زبالۀ هوس را روی چوبی زده ایم و دستمان 
هر جا می رویم، متعّفن می کنیم فضا را.

ُگِل از بهشت آمده ای. ُگل باغچۀ ما نیستی،  تو 
گل باغچۀ ما نیست. عمرت مثل 

تو به اندازۀ خدا جاودانی.
تو راز طروات عالمی و هیچگاه خشک نمی شوی.

تو خورشیدی. 
باید با تو بود تا هیچ گاه تاریک نشد.

که همیشه به دنبال چراغ می گردیم. ما از تو دور شده ایم 
که باشیم با خورشید 

گرم است. هوای زندگی مان همیشه 
که فاصله می گیریم، می رویم سراغ آتش. از خورشید 

گرم شدن می بینی این روزها برای 
چقدر آتش آورده ایم به خانه مان؟

گرم شدن؟ گرفته اند به خیال  و می بینی خانه هامان آتش 
گرم شدن داریم؟ و می بینی می سوزیم و خیال 

تو خورشید بهاری، نه تابستان.
خورشید دشتی، نه بیابان.
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تو روز و شب می درخشی
گمانم، تابش تو در دل شب، چشم گیرتر باشد، نه؟ و به 

تو َمَثل خدا روی زمینی.
که باشیم، غرق توحیدیم. گوش به فرمان تو 

ما از تو سر پیچیده ایم 
که این همه در شرک، غوطه می خوریم.

که باشیم، آرامیم. یاد تو 
ذکر خدا بی یاد تو، فقط تکان دادن زبان است.

کسی با تکان دادن زبان، آرام نمی شود.
برای همین، هرچه ذکر می گوییم، آرام نمی شویم.

خدای نادیده، پرستیدنی نیست.
که ببینیم، خدا را دیده ایم تو را 

که حس پرستش نداریم. و تو را ندیده ایم 
که خدا هست، تو هم هستی هر جا 

و هر چه خدا دارد، به تو داده.

که بشنویم، صدای خدا را شنیده ایم ما صدای تو را 
و چقدر طرب انگیز است شنیدن صدای خدا!

که در دست تو بگذاریم ما دستمان را 
گذاشته ایم. دستمان را در دست خدا 

من دوست دارم همیشه دستم در دستان خدا باشد.
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گرم و مهربانی داری، خدا! چه دستان 

کرده ایم. کنیم، به خدا نگاه  که نگاه  ما به تو 
من دوست دارم همیشه چشمم خیره به چشم خدا باشد.

چه چشمان زیبایی داری خدا!

که بدهیم، به خدا دل داده ایم. ما دل به دل تو 
من دوست دارم دلم را به دل خدا بدهم.

عجب دل بی منتهایی داری خدا!

که ببریم، نام خدا را برده ایم. ما نام تو را 
من دوست دارم همیشه نام خدا را ببرم.

چه نام شیرینی داری خدا!
که تو را خدا ننامیم. ما حواسمان هست 

خدا خالق توست و تو مخلوق خدایی.
اّما یادمان هم نمی رود

تو خدایی ترین مخلوق خدا روی زمینی.
)1396/9/11(
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