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ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم و ادب :اﺳﺘﺎد ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭘﻮل و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم و  ...ﺑﺎﺷﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪا ﺑﺮﺳﻢ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ در اﻋﺘﮑﺎف ﯾﺎ زﯾﺎرات ﺣﺘﯽ زﯾﺮ ﻗﺒﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﮐﻪ دﻋﺎ
ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﻪ ﭼﯿﺰی از دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﯽ ﺑﺸﻮم ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ وﻟﯽ ﻏﻔﻠﺖ اﯾﻨﻘﺪر در ﻣﻦ زﯾﺎده ﮐﻪ اﻻن در ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺴﺘﻢ و دﻋﺎ ﮐﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﯽ آﯾﻢ ﺑﯿﺮون
ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺎﻧﻢ ،ﺑﺤﺚ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎه رﺟﺐ داﺷﺘﯿﺪ ﮔﻮش دادم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ
وﻟﯽ  ....رﺟﺐ و ﺷﻌﺒﺎن رﻓﺘﻪ رﻣﻀﺎن ﻫﻢ در ﺣﺎل ﮔﺬره و در ﻣﻦ اﺛﺮی ﻧﺪاره ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم روزه ﻫﺎی رﺟﺐ و ﺷﻌﺒﺎن را ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮم وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
رذاﯾﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻢ و از ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﻢ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﺼﻮﺣﯽ را ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺰار ﺑﺎر ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم و ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻤﮑﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن راﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارم .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﭼﺮا ﺧﻮد را در ﻗﺎب ﻋﺼﻤﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻋﺒﺎدات را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت ّ
ﺗﻮاب ﻧﺒﻮد ،ﻣﯿﻞ ﻋﺒﺎدت و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮت ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آرامآرام
ِ
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

