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 این از را، فایل دهندمی گوش که دوستانی خدمت بدهم توضیح فایل ابتدای در من عزیزان همه خدمت دارم بخیر وقت و سالم عرض

 گاهی تخته روی هاینوشتنی مورد در فقط کنممی اجراء جا این دهممی انجام کالس سر که را چه آن کامل طور به دیگه من بعد به

کرد خواهم صحبت هایمصحبت بین پرانتز توی اوقات . 

 

الرحیم الرحمن هللا بسم  

 

 پایان تا هللا شاء ان باشید داشته را خوبی روز که هللا شاء ان. حلی عالمه مدرسه توی گلم و خوب هایدادش خدمت دارم سالم عرض

کنیم سر به خوشی و خوبی به هم با بتوانیم امروز . 

 

 هر به و هستید دبیرستان دوم دوره شما خصوص به. کنیم جمع بیشتر را مانحواس باید ما خرده یک هادبیرستانی شما جمع توی خب

 شما و قدیم راهنمایی کنند؛می حساب راهنمایی هنوز را هاآن خالصه و هستید باالتر گردن و سر یک هااولی دوره به نسبت صورت

 ان که دارم توقع هم من کنم صحبت باال سطح شما با متناسب دارید توقع من از شما که جور همان بنابراین شدید، مردی خودتان برای

بدهند گوش خوب امروز دوستان هللا شاء . 

 

. هستم نصراللهی حنیف من. رسیدیم دوستان خدمت بودم، مدرسه این توی قبالا  شناسید،می شماها از خیلی را من بگویم؛ هم نکته یک

 همین توی و نشستیممی دبیرستان کالس سر شماها مثل روزی یک. خوانممی درس قم عملیه حوزه توی که هست سالی هیجده هفده،

شدیم حوزه وارد بعد و گرفتیم را مانریاضی دیپلم کرمان شهر . 

 

 ایام محرم، ماه ایام هستیم مشغول حوزه توی هست سال چندین خب که هم االن و چیه شماها درد دانممی بودم شماها بین توی چون

 خودمان وقت دادیم ترجیح ما کنندمی سخنرانی و روندمی منبر هاحسینیه و تکایا و مساجد روحانیون سایر حاال مذهبی ایام صفر، ماه

 که نباشید متوجه خودتان شما شاید. دانممی کشور امیدهای و سازانآینده را شماها واقعاا  من. آموزدانش دوستان به بدهیم اختصاص را

 فقط دارد قبول سربازی به را شما زمان امام هم قطعاا  و است طور این ما نگاه از اما. دارید زمان امام مملکت آینده برای اهمیتی چه

هللا شاء ان باشید وظیفه انجام فکر به باید . 

 

 رسدمی نظرم به حوش و حول شما کالس توی که بینیممی من. بکنیم پیدا شما با هم آشنایی یک کالس ابتدای که هست خوب حاال خب

 معدل داشتند دوست اگر کنند، معرفی را خودشان دوستان اول ردیف همین از. بشوم آشنا دوستان اسم با خوبه. باشید نفر سی حدود

نگویند توانندمی نداشتند دوست هم اگر. دارد نقش دوستان علمی هایموفقیت جا این باالخره بگویند هم را شانپارسال . 

 



احمدی محمود آقا بعد؛ نفر خب الریجانی، آقا علی بعدی؛ نفر جلیلی، سعید آقای بله اول؛ نفر همین از بفرمایید شما خب . 

 

 اسم دارم خاصی حال یک مهدی اسم به نسبت من انصافاا  هابچه. اسم این به احسنت مهدی، آقای کنید، معرفی هم شما آخر؛ نفر خب

. غافلیم مانزمان امام به نسبت ما هاوقت خیلی. آیممی وجد به من اسم این شنیدن از واقعاا  است مهدی محمد خودم هایبچه از یکی

بگذریم خب . 

 

 و گپ یک نه، که درس. کنیم شروع را امروز درس و کالس بعد بکنم عرض تانخدمت را دیگر نکته یک من که خواهممی اجازه

کاری یا ورزشی بیرون رفتیم اصالا  شد تمام زود هم شاید هم، با گفتی . 

 

 که مطالبی این. بگویم شما برای چی که کردم فکر خیلی کنممی عرض تانخدمت کالس سر امروز من که مطالبی ببینید دوستان

 طول در داری فرصت ساعت یک فقط گفتممی که داشتم شما سال و سن هم برادر اگر یک که بفرمایید باور تانخدمت کنممی عرض

 عرض شما به االن که را مطالبی این ساعت یک آن توی من دید نخواهی را او عمر پایان تا هدیگ و ببینی را اتدادش این عمرت

 به مجبورید شما گویمنمی. باشد شانحواس که خواستم هاآن از و گفتم کسانم عزیزترین به که است مطالبی واقعاا . گفتممی کنممی

 است ممکن کالس از مدرسه قوانین خاطر به. نیست اجباری من هایحرف به دادن گوش ما کالس سر بدهید، گوش من هایحرف

 توی من نگذارند دیگه است ممکن معاون و مدیر بشوند خارج دوستان بدهم اجازه خیلی من اگر صورت هر به. بشوید خارج نتوانید

 ندهند، گوش من هایحرف به که این دآزادن کامالا  ما کالس سر دوستان اما. است پاشیده هم از ما کالس ببینند وقتی بیایم شما مدرسه

 درس برای اگر یا بکنند استراحت و میز روی بگذارند را سرشان هستند خسته و داشته نود برنامه باالخره گذشته شب واقعاا  اگر

 فقط. آزادند کامالا  بخوانند خواهندمی درسی اگر. باشند مطلب آن نوشتن مشغول آزادند کامالا  ننوشتند که بنویسند باید مطلبی بعد ساعت

 که هست این رساند؛می را من با شما همکاری شما جانب از نکته این رعایت امیدوارم و هستم حساس آن روی من که اینکته تنها

 گفتگو دستی بغل با کردن، صحبت اجازهبی مورد،بی صدای و سر. هستم حساس قصه این توی من. نشوید دیگران دادن گوش مزاحم

 کن نگاه گویدمی رفیقش به لبی زیر بعد بینمنمی من کنندمی فکر شاندهان روی گذارندمی جوری این را شاندست هابعضی. کردن

 هواکش هااین است، لباس دوخت کالا  هااین. هست هم ور این بیا نیست، پاره ما بغل زیر این آقا. است پاره آقا حاج بغل زیر کن نگاه

 تانهمه خدمت در من برود پیش ما کالس بگذار االن. گویممی شما به بپرس خودم از بیا بعداا  بگویید زیرلبی خواهدنمی شما. است

 .هستم

 

 یا کنیدمی تالش کنکور برای تانهمه االن شما کنید نگاه. کنم شروع هستید آن توی شما که وضعیتی از خواهممی من دوستان خب

 دیگه یعنی. کندمی شروع کنکور از قبل سال سه دو از دیگه بیاورد دست به خوبی موفقیت کنکور برای خواهدمی که کسی. اکثرتان

 حافظه تکنیک یا تندخوانی یا تست هایکالس االن همین از است، شده حساب کامالا  هاریزیبرنامه کند،می منظم را هایشساعت

 و شده حساب ورزش کمتر، تلویزیون برنامه کمتر، هامهمانی شود،می بیشتر کار فشار سوم سال. گیردمی را هایشدرس با متناسب

 حذف هااین اصالا  ببینیم، شب هر سینمایی فیلم دیگه و متفرقه و را سنگین ورزشی هایکالس دانشگاهی پیش سال دیگه اندازه، به

 چی که خب. کنندمی حبس خانه توی را خودشان جورهایی یک کنکور از قبل سال یک این مدت کل حتی که کسانی هستند. شودمی

 کسی اگر است طبیعی خب چی؟ کی. دلخواه دانشگاه و دلخواه رشته بتوانند باشند داشته خوبی رتبه شدند دانشگاه وارد وقتی که بشود؟

 عالقه، مورد همسر عالقه، مورد شغلی موقعیت و بکند طی راحت را دکترا و ارشد تواندمی بعداا  برود خوبی رشته و خوب دانشگاه

 طرف بکنیم نگاه اگر یعنی. باشد داشته راحت را است مربوط ما دنیای این زندگی به که چه آن تمام خالصه و عالقه مورد معیشت

 سال سه دو بکشد، زحمت باید هم را کارشناسی سال پنج چهار شود قبول ارشد بخواهد اگر کشیده، زحمت کنکور از قبل سال سه دو

 اشخاص مرارت و زحمت سال پانزده تا ده بین نباشد هیچی هیچی مطلب خالصه. دکترا سال پنج چهار هم بعد آن، روی هم را ارشد

. کنندمی تحسین همه را کار این و باشد فراهم شانبرای خارج یا داخل در شغل که برسند خوب علمی درجه یک به تا شوندمی متحمل

 به مقرون دادی، انجام درستی کار آفرین گویندمی همه باشد مفیدی عمر یک عمرت باقیمانده که این برای اگر داری استعداد که شما

 بکنی عمر سال هفتاد خواهیمی اگر مثالا  که بکشی محدودیت کنی، تحمل سختی را خودت سال پانزده ده است، عاقالنه است، صرفه

 پنج و بیست بیست، یک مابقی آن جوری، این سال پنج و سی سال، سی تا هم پانزده ده. ایبچه هنوز هیچی که سال هیجده هفده این

 همه. باشی راحت سال پنجاه بگو اصالا  سال سی سال، پنج و بیست که این برای سختی سال پانزده ده یعنی. باشی راحت را سالش

باشی راحت سال پنجاه بعداا  که این برای درس و سختی سال پانزده ده، کنیمی درستی کار گویندمی . 



 

 ممکن یکی. شما مانند خواندن درس به یکی حاال. باشد داشته باید جریان آدمی هر زندگی توی عاقالنه و صرفه به مقرون معادله این

 راحت عمر مابقی که کشدمی سختی یک ایحرفه هر توی کس هر گذاری،سرمایه یک. کندمی تحمل را آموزیمهارت و سختی است

 کی تا ما کالا  کنم؛می سؤال من هابچه. باشیم داشته ریزیبرنامه و نقشه یک عمرمان همه برای خواهیممی شما و من حاال. باشد

 بعد یعنی قیامت؟ تا. نیستیم دیگه مانمرگ از بعد یعنی. مرگ زمان تا شما؟. هستیم سال هفتاد تا ما گویندمی ایشان. سال هفتاد هستیم؟

 بنویسیم تخته روی باید را این هابچه خب. نهایتبی بگو؛ بلند شو پا بودید شما نهایت؟بی گفت کی آهان ابد؟. دیگه نیستیم قیامت از

. کنیم تصورش بهتر خرده یک خواهیممی ولی است آسان ما برای گفتنش نوشتم تخته روی من که نهایتبی کلمه این. داریم کارش

 بدهید گوش اگر را دقیقه چند این. است مهم خیلی حرفم جای این. کنند دقت خیلی را جا این دوستان کنممی خواهش لحظه یک هابچه

 که خدا روح از بخشی. زدیم رقم را جاودانه اقدام یک خودمان تولد با ما کنید دقت هابچه. ندارد اشکال ندادید هم گوش اگر را مابقی

 دنیا به زمانی یک. شودمی عوض مانزندگی شکل و زندگی مکان فقط ما. هستیم نهایتبی ما لذا و است ما در است نهایتبی خدا

 یک به آقا گفتندمی ما به اگر اما. بود فراهم استراحتش و غذا و آب که تاریک تنگ، مکان یک بودیم، مادرمان شکم توی بودیم نیامده

 زمانی اما. گوییمی چی تو فهممنمی اصالا  گوییمی چی بابا گفتیممی. شدنمی باورمان است قشنگ خیلی و زیبا آیی،می وسیع دنیای

 و غذا و آب آن به که بود پایین من دید افق و اندیشه کم خیلی من من، بودم کجا این، یعنی زندگی فهمدمی تازه شودمی متولد جنین که

 آشنایان، دوستان، دیدنی، مناظر زیبا، هایجنگل بیکران، دریاهای دوردست، و ناپیدا افق جا این. بودم راضی بود فراهم که خوابی

 آقا گویندمی ما به تناسب همین به حاال. هست دیدنی چیزهای ما اطراف در جا این کل اصالا  برنابو، سنتیاگو ورزشگاه فوتبال، بازی

 وارد که زمانی را این. کجاست جا آن بعداا  جاست، همین خوشی دیگه، کجا آقا گوییممی ما. شویدمی دیگه عالم وارد مرگ از بعد شما

 تولد، لحظه که جور همان. هستیم راضی جا این به بوده پایین دیدمان افق خیلی ما جا این. آن یعنی زندگی فهمیممی تازه بشویم جا آن

 حاج. است ساده انتقال. دیگه جای یک با جا یک از هم مرگ لحظه شویم،می منتقل دیگه جای به جا یک از ما رویم،نمی بین از ما

 همان درسته،. قیامت و قبر و است سخت و است مرگ لحظه گفتید منبر باالی همه این شما خود است، ساده انتقال گوییمی جوری آقا

 به کور یا ندارد پا ندارد، دست که ایبچه. است انگیزغم همه برای تولدش دانیدمی نکند مراقبت مادرش بارداری دوران اگر هم بچه

 دنیا به سالم بچه گرفتنمی قرار ایکس اشعه معرض در کرد،می مراقبت مادرش اگر اما. شودمی ناراحت همه چقدر آیدمی دنیا

 این ما بحث اصالا  بگذریم، خب. بیایی دنیا آن به سالم واقع در. بیایی دنیا به سالم دنیا آن توی کن مراقبت. است همین هم این آمدمی

بعداا  باشد هااین نیست، . 

 

 عمر سال صد کسی یک اگر بکند عمر سال صد یکی کن فرض شما آقا. هستیم نهایتبی دیگه تولد لحظه ما که است این بنده عرض

. است زنده 0102 سال از یعنی کرده عمر سال صد که کسی هستیم، 5102 سال ما االن کن تصور است زیادی عمر خیلی بکند

 زمان در این. 0132 تا 0141 دوم جهانی جنگ. بوده کوچولو آقا این اول جهانی جنگ. بوده 0101 تا 0103 بین اول جهانی جنگ

 جنگ بعداا  حاال. شده تمام دوم جهانی جنگ که بوده ساله 42 دیگه موقع آن آمده دنیا به 0102 سال که آقایی این... دوم جهانی جنگ

 خلیج جنگ اول، خلیج جنگ خلیج؛ جنگ بعد عراق، و ایران جنگ بعد ایران، انقالب بعداا  ویتنام، جنگ بعداا  چین، جنگ بعداا  کره،

 تخته روی من آقا. نیست نهایتبی اصالا  دیده که هاییسال تعداد این هم باز اما دیده را اتفاق همه این.... افغانستان، عراق، جنگ دوم،

 اگر یعنی چی؟ یعنی سال هزار دانیدمی. نوح حضرت عمر به نزدیک یعنی کند عمر یکی سال هزار. کنممی اضافه دیگه صفر یک

 اما بیندمی را خودش بعد نسل بیست ده تا. دیگه دیده را همه و دریده و پدیده و ندیده و نبیره و نتیجه و نوه کند عمر سال هزار کسی

. خوردبرمی کرد، اشمقایسه این با شودنمی اصالا . شودمی حساب نهایتبی به فحش جورهایی یک هیچ که نیست نهایتبی این هم باز

 در عددی هر یعنی. آیدنمی صفر باشد که چی هر کسر صورت باشد نهایتبی اگر کسر مخرج توی گوییدمی هاریاضی رشته شما

 تازه دیده را همه االن تا آدم حضرت زمان از یعنی کند عمر سال هزار ده کن فرض اصالا  آقا. است هیچ است، صفر نهایتبی مقابل

 طلبکار هم سال هزار دو تازه کردی عمر سال هزار ده که شما یعنی. گذشته سال هزار هشت هفت االن تا زمان آن از گویندمی

 چند تخته، آخر تا بگذاریم صفر یک این جلوی. نیست نهایتبی هم باز کن، سالش میلیون یک آقا. نیست نهایتبی هم باز. شویدمی

 برو جور همین جاده توی برویم صفر کالا  مدرسه حیاط کف را، هاجاده این تمام بچین صفر کلی شما. نیست نهایتبی هم باز تریلیارد،

 تهران از جلوتر، برویم هم باز. نیست نهایتبی هم باز بود خواهیم بعداا  ما سال همه این تهران تا صفر آن جلوی یک این تهران، تا

 رد دیگه جای یک از نه، آنتالیا.... آنتالیا استانبول، آنکارا، کن، طی را ترکیه همین ترکیه، برو اصالا  و تبریز و زنجان سمت به برو

 برو بعدش کن عبور فرانسه از مرکزی اروپای برو هاحرف این و مجارستان و رومانی شویم،می شرقی اروپای وارد برو شو

 نیوکمپ، آفرین نیوکمپ، چیه؟ اسمش ورزشگاه یکی آن نه، برناو سنتایگو ورزشگاه شویم،می اسپانیا وارد جور همین غربی اروپای

. آمریکا به رسیممی را صفرها این بدهید ادامه دریا توی را همین. باال آن بروی خواهدنمی فوربریج استن دیگه. نیوکمپ ورزشگاه

 ژاپن،. است ژاپن اشادامه نه، کاغذش؟ شودمی تمام نقشه دیگه آمریکا؟ از بعد چیه. ورتر آن باال آن از باال رویممی صفر آمریکا

 مرزهای از شویم،می افغانستان برادر و دوست کشور وارد بعد و مغولستان آییممی جور همین چین، کشور بعد کره، رویممی بعدش



 صفر نگو. صفر زمین دور و زمین کره کل آن جلوی یک، یعنی. مدرسه این تا آییممی دوباره کرمان، و زاهدان شویممی وارد شرقی

 بزرگی این به عدد یک آقا. دارد فرق آن با این آمده، زده دور رفته صفرها این. بگذاریم صفر یک از قبل ندارد ارزش که عدد پشت

 سال هفتاد شصت همین فقط و هستیم همه این بعد به این از ما نیست، بردارشوخی ها،بچه است مهم خیلی. نیست نهایتبی هم باز

کنیم تصویر ماننهایتبی برای داریم فرصت . 

 

 برای حاال باشد راحت سال چهل سی که این برای کندمی حرام را سالش ده سال، پانزده کنکوری یک هست یادتان کالس اول مثال

 دویست بگو سال، صد بگو نیست، هیچی که سال هفتاد شصت. بزنیم زمین دارد ارزش را سال چند باشیم راحت سال نهایتبی که این

 نه. است دنیا این سختی و راحتی مثل سختی و راحتی کنندمی فکر هابعضی. سختی در یا مدام راحتی در سال نهایتبی کن فکر. سال

 بروی مثالا ... روندمی فروشیعمده هایمغازه در که هاییآن. است کار نمونه هااین داری که دنیا این توی هایسختی و راحتی دادش

 کوچولو بسته این دارم پسته نمونه چهار آقا گویدمی گذاشته کوچولو کوچولو پسته کوچولو هایبسته توی بینیمی آجیل فروشیعمده در

 شده کوچک دنیا هایلذت تمام. است همین اشقصه هم دنیا. شهرستان تو برای فرستادممی تن ده یک هااین از پسندیدی اگر بخور را

 یک ما. است طور همین هم هایشسختی. است ور آن اصلش بیا خواستی اگر بچش گفته خدا. است دنیا آن هایلذت شده کمرنگ و

 این اما کنیممی چرب پماد با ناله و آه روز شصت تا بسوزیم کنیم باز را داغ آب دستشویی توی شما روی به گالب یا حمام توی وقتی

 به هنوز. خندیممی هم با بعداا  بدهید گوش کمی یک نخندید االن آقا. است شده کوچک این. من دادش نیست چیزی که داغی

 این توی بیاییم که نبوده ما با اختیارش. نخواهی چه بخواهی چه. داردبرنمی شوخی هیچ کردید، فکر چی واقعاا . نرسیدیم دارهایشخنده

 گوییمی شما حاال آقا حاج خب. دادیم قرار انتخاب این معرض در ما االن. چی که حاال آمدیم حاال. بگیریم قرار عرصه این توی دنیا،

 برسر خاک و بیچاره و بدبخت و نگران و افسرده کالا  را عمر سال هفتاد شصت این ما که بگویی جا این آمدی یعنی چی؟ یعنی

. افسرده و برسر خاک گفت کی من دل عزیز نه. بشود آباد جا آن بخواهیم حاال نرفته و ندیده کس هیچ که دنیایی آن حاال که بنشینیم

 دنیا آن از که کسانی از داریم را هایشداستان از تا چند قرآن توی که برگشتند و رفتند هابعضی را دنیا آن تنها نه زد؟ حرفی چنین کی

 از که کسانی. برود کسی نیست نیاز اصالا  کردند تجربه را برزخ عالم که داریم افرادی عده یک دنیا همین توی تنها نه برگشتند،

 روز یک. فرموده اکرم پیامبر فرموده، روایت توی امیرالمؤمنین. باشید فکر به آقا گفتند داریم شانقبول بیشتر خودمان هایچشم

 کرده رها پیش هاسال که را سنگی فرمودند ایشان افتاد؟ اتفاقی چه آقا گفتند شد دگرگون رنگش دفعه یک و بودند نشسته اکرم پیامبر

 «َسَقرَ  فی َسلَکَکُم   ما» آیه تفسیر در که. چیست الفاظش که االن نیست خاطرم دقیق روایت من حاال. رسید جهنم قعر آن به االن بودند

 کنی رعایت خواستی اگر اما. نکن رعایت نخواستی است این قصه ولی. کنند مراجعه دوستان حاال که فرمودند، را این( 35/مدثر)

 این در آشامیدنی و خوردنی همه این باشید، راحت و بخورید. بکن را اتزندگی آقا نه. باشی برسر خاک بیچاره بدبخت نیست الزم

 دنیا همین. گذاردمی اثر اتزندگی جای همه توی نزن، دست را این حرام، لقمه نام به کم و محدود سری یک. آزاد همه هست، دنیا

 لذت نزن، لب را حرام نوشیدنی. کندمی نیست و نابود را نهایتتبی دنیای آن هم گیردمی تو از را آرامش و آسایش کند،می بدبختت

 عمر تو به دارم سال هر را ماه دوازده این من گویدمی خدا سال دارد ماه دوازده. بردمی بین از را آدم نهایتبی است، لحظه یک

 جوری این اصالا  قصه نه، نه. کنیممی کار خودبخود دیگه شدیم که کوک هستیم، کوکی ساعت مثل ماها کنندمی فکر هابعضی. دهممی

 روشن کالس این توی االن که المپی این که است این پایینش دست مثال. شودمی افاضه خدا جانب از لحظه به لحظه ما عمر. نیست

 لحظه. شودمی خاموش المپ این بایستد لحظه یک ژنراتور آن. برسد المپ این به برق تا بکند کار باید ژنراتور لحظه به لحظه است

. بکند عبور لحظه هر المپ این از دائماا  باید الکتریسته جریان. شودمی خاموش بزند را برق کلید لحظه یک... ژانرتور آن لحظه به

 را روزهایش فقط را، هایششب نه هم آن را، ماهش یک ماه دوازده این از گویدمی خدا است روشن سال در ما دوازده ما عمر چراغ

 عرق گرم، تابستان. آمده سرما است زمستان فصل االن حاال گویی،می چیزی یک شما آقا حاج. بکش تشنگی یا گرسنگی من خاطر به

 عربستان گرمای از ما گرمای. نخورد آب شودمی خب. نخورد آب شودمی مگر آقا حاج کردیم بازی هم فوتبال بیرون، رفتیم ریزان

 معدن انسان. نیست بدتر مدینه و مکه زمان آن مردم و امیرالمؤمنین هایکندن چاه از ما هایکردن بازی فوتبال نیست، بدتر

 را ماهش یک گفتم دادم عمر شما به من گویدمی خدا. بریمی لذت شویمی آزاد ؟؟؟ بده سختی خودت به کم یک. است هایتوانمندی

. کن حساب ریاضی رشته آهان دقیقه؟ چند و چهارصد و هزار یعنی گیریمی عمر داری ساعت چهار و بیست روز شبانه. بگذارد

 اشدقیقه هفده دادم، عمر تو به دقیقه 0331 روزی شبانه من گویدمی خدا. دقیقه 0331 دقیقه، شصت ساعتی ساعت، چهار و بیست

 من نیست زحمتی اگر. زحمت اسباب هاکرمانی قول به تو، زحمت باعث مالقات، بیایم خواهممی خدا من   بده وقت زحمتبی را

 نیامدی دارد، مرام کی ببینم خواهممی. است اجباری گفته داده مالقات خصوصی وقت خدا. بفرمایید اجازه اگر شما مالقات خواهممی

 هاییآن شدند؟ بدبخت همه یعنی خوانندنمی نماز همه این آقا، حاج. بکنیم کارش چه حاال، است جوری این نماز گیرم،می را تو حال

. شانحال به خوش کنند،می جبران شوندمی پشیمان فهمندمی زود هابعضی. هستند بدبخت واقعاا  کنندمی کار چه دارند هستند مطلع که

 تصور. نبینید وقت هیچ امیدوارم. شد خواهد چه نخواندن نماز خاطر به شما عاقب که نبینید را روزی آن وقت هیچ امیدواریم دیگه

 دکترای مثالا  بنده ببخشید گویدمی گواهینامه، آقا گویدمی. داردمی نگهش پلیس نشسته اتومبیل فرمان پشت نفر یک مثالا  بفرمایید

 را تانگواهینامه کنید لطف ولی شوممی آشنا دانشگاه استاد یک با که این از خوشبختم خیلی گویدمی پلیس. هستم عمران مهندسی



 جا ما چشم روی هستی دکتر گویدمی من؟ از خواهیدمی گواهینامه شما هستم، دانشگاه استاد مملکتم، دکتر من آقا گویدمی. بدهید

 هللا آیت من ببخشید آقا بگوید است ممکن. خواهدمی رانندگی جواز کنی رانندگی ماشین با بشوی، رد خواهیمی جا این از داری،

 ولی رفتم تند نبود حواسم خب البته کردممی ؟؟؟ بار یک هم بنده خود که این کما شرمنده، گویدمی پلیس. هستم االسالمحجت من هستم،

. آقا حاج هستی خودت برای. هستم االسالمحجت من آقا. باشد نباید فرقی هیچ قاعدتاا . کند جریمه باید است تخلف صورت هر به

 است قانون این. استاد معلم، مهندس، دکتر،. خواهدمی گواهینامه رانندگی آقا هستم، سپاه سرهنگ من آقا. خواهدمی گواهینامه رانندگی

لَ » نقل؛ طبق فرمایدمی روایت دنیا، آن توی. هست هم منطقی و است همین هم دنیا کل توی و دُ  ب ه   ُیَحاَسبُ  َما أَوَّ اَلةُ  ال َعب   اولین «الصَّ

َواَها َما قُب لَ  قُب لَت   َفإ ن  . »است نماز کنندمی حساب که چیزی  مسجد و ساختم بیمارستان دیگه حاال داشتی را گواهینامه این اگر «س 

. ساختم بیمارستان تا شصت من بگو تو نبود نماز گواهینامه این اگر. شودمی قبول کردم بزرگ یتیم بچه و ساختم کتابخانه و ساختم

 و حساب هم جا آن. باشد کار این باید گفتیدمی رانندگی برای دنیا توی نبود؟ ناعدالتی دنیا توی چطور إ، است، ناعدالتی این آقا حاج

 سبحان تا دو شویمی غرق داری گویدمی خدا... نمازش نباید حالی هیچ توی آدم است، این نماز قضیه حاال آقا. دارد را خودش کتاب

 خب. بیاوری فرو را سر این خواسته خدا. فهمیمنمی کامل فهمیم،نمی را آن چرای. کار دارد حساب. شو غرق بعد بگو نماز برای هللا

 اهل که هاییآن هستند، شب نماز اهل که هاییآن حاال. خواسته نماز ما از داده ما به که عمری از خدا... نماز که شد این نکته پس

 نماز این اهل که هاییآن دارد، خوبی نماز یک است ذیقعده ماه یکشنبه روز که امروز مثل شانحال به خوشا هستند نافله نماز

 را نماز این القعده ذی یکشنبه روز پیامبر که هست روایت توی را القعده ذی یکشنبه نماز این خب البته. شانحال به خوش هاآن هستند

 ذی یکشنبه روز است مسلّم چه آن ولی ندارد وقت خواند، شودمی وقت هر را نماز این که است معتقد قاضی آسید؟؟؟ ؟؟؟. دادند یاد

دادند یاد را نماز این پیامبر القعده . 

 

 حرام هایلقمه آزاد، مناظر بقیه. ببند را هایتچشم است حرام هاصحنه تعدادی گویدمی خواهدنمی زیادی کار خدا پس بگذریم، خب

 کار جاهایی یک بله. نیست سخت قدر آن دینداری انصافاا . خودت مال دقیقه 0454 من، مال دقیقه هفده. آزاد لقمه بقیه نخور چیزی

 نگاه شما ولی. شودمی مشکل خرده یک باز. ور آن یا ور این االن که بکنی انتخاب باید راهی دو سر جاهایی یک ولی است مشکلی

 آیدمی کمک به خدا جاهایی یک. کندمی کمک خودش خدا باش حرام و واجب مراقب سفت یعنی تقوا، یعنی بکنی که حرام و واجب به

 کارهای خاطر به ولی چرا فهمینمی خودت شودمی دور دسترس از خود به خود گناه امکانات جاهایی یک. کندنمی را فکرش آدم که

 را عمر داری که شما آقا، است حیف. دارد اثر خیلی هااین نماز، مادر، و پدر دعای مادر، و پدر به احترام. هست خودت خوب

 چیزی. خوانممی کنم خدمت بروم زمان امام سپاه که این نیت به را درس این کن نیت اول. کن نیت خواندن درس همین سر گذاریمی

 شاهد را خدا. شودمی اضافه تو زندگی و تو درس به برکتی چه نیت این با دانینمی. نه بکنی؟ را نیت این که شودمی کم تو از

 او برای دنیا قدر این بکند خالص را نیتش. بود نیت همین خاطر به شد بزرگان از خیلی نصیب که توفیقاتی از خیلی که گیرممی

 که هستیم اسیر خودمان حصار توی. شودمی شادی به تبدیل هاغم از خیلی شود،می حل هاافسردگی از خیلی. شودمی عوض

 گوش من حرف به بابایم آقا حاج. خوردم ضربه من اشهمه چون نیستیم شاد که هستیم اسیر خودمان حصار توی ما. ایمافسرده

 همسایه دختر است ممکن حاال. گذاردنمی محل من به دوست فالن. کرده ترک را من دوستم فالن. کندنمی درک را من مامان. دهدنمی

 خیلی شد دیگه کسی ارباب و دیدی سرباز را خودت وقتی هستم؟ کی من مگر. است مربوط خودشان به باشد همسایه پسر باشد،

. عمل صحنه توی بیایند که هستند مردش شماها از نفر چند دانمنمی. کنند تجربه که هاییآن حال به خوش. شودمی حل مشکالت

 من خدایا بگویم قیامت روز که گفتم امروز هم من و نیست سختی کار که است شاهد خدا نیست، سختی کار زنممی من که هاییحرف

 دو یک بدهید انجام را کارها این خواهدنمی تاندل هم اگر ولی دانید،می خودتان. ندادید انجام اگر بدهید پاسخ باید شما و گفتم هااین به

ارزدمی انصافاا  کردنش تجربه به جوانی دوران توی مخصوصاا  عمرتان کل توی بکنید، تجربه هفته سه . 

 

 کودکی دوران از کم یک و نوجوانی دوران از و جاهلی و جوانی باالخره حقیقتش ما آقا حاج بگویند است ممکن عده یک خب

 نهایتبی عزیزم نه هوا؟ رفت شد دود و شد خراب ما نهایتبی االن یعنی بکنیم، کار چه باالخره....  و جنبیده مانگوش و سر باالخره

 خواهد هاییتفاوت یک شما با او نهایتبی قطعاا  کرده مراعات خوب اول همان از که کسی آن بله. هست جبران راه نشده دود شما

 شد،می ناقص جنین خوردمی ایضربه اگر جنینی دوران توی گفته کرده را لطف این متعال خداوند اما است این به خدا عدالت داشت،

 به سرت واقعاا  اگر بکنی، جبران خواهدمی کنیمی احساس واقعاا  اگر. گذاشتم جبران راه شما برای من اما نیست دیگه جبران راه

 نو از کن شروع پشیمانی با تو. هستم خدا من  . میدان توی بیا و بگو یاعلی یک بگو، هللا بسم یک شدی پشیمانی دچار و خورده سنگ

 که بخشی آن الناس حق بخشی؟می هم را هاالناس حق یعنی خدایا. بخشممی را اشهمه بخشی؟می را همه خدایا. بخشممی را بقیه من

 هاییالناسحق خب کنیم کار چه آقا حاج. ببخشند هاآن باید خب است دیگران به مربوط که بخشی آن بخشم،می هست خودم به مربوط

 آخر را الناس حق جبران هایراه ها،بچه گفت خواهیم حاال. کردیم کارهایی یک زده مانگول شیطان باالخره مردم به زدیم ضربه که



 به خدا شاید کنیم دعا دارند ما گردن به الناس حق که هاییآن برای خوبه نداریم دسترسی که هم هاوقت بعضی. گفت خواهیم کالس

 من شتنددا من گردن به حقی که کسانی تمام رمضان ماه سوم و بیست شاید امسال که من خود مثل. کردند حالل را ما انداخت شاندل

 بگویید من به بزنید لگد بیرون نیایید حاال. کردم حالل را همه هم من کنند حاللم بقیه دارم دوست چون. کردم حالل جا یک را همه

تو برای بشود دردسر خالصه گردنت، به بماند و نکنم حالل را این است ممکن. کندمی حالل آقا حاج . 

 

 را دهنت آقا. است بزرگ خیلی ما گناه آخه آقا حاج. بخشممی را همه هست خودم به مربوط چه آن گویدمی خدا مطلب خالصه حاال

. دیگه کن ول خب. نباشد که بدهی گیر خواهیمی تو حاال هستم من گویدمی دارد خدا است؟ بزرگتر خدا یا است بزرگتر گناهت ببند،

 االن همین شما که دارد اصلی ارکان سری یک توبه بکنیم؟ کار چه کنیم توبه خواهیممی آقا حاج. کن توبه بیا شو پشیمان گویدمی خدا

بدهی انجام توانیمی بشود متوجه اتدستی بغل که این بدون کالس سر . 

 

0 گناه از پشیمانی ـ . 

 

5 گناه ترک بر قاطع تصمیم ـ . 

 

4  فقط گناه به اقرار گویدمی ما دین. است همین دارد مسیحیت با ما دین که فرقی یک هابچه. الهی اولیای و خدا مقابل در اقرار ـ

 فرصت اگر هللا شاء ان حاال. هستند شاهد ما اعمال بر پیامبر و ائمه که دانیدمی. دیگه بودند ما گناه بر شاهد که ائمه خب. خدا جلوی

 این که گفت خواهیم. کنیممی صحبت الهی هایدوربین مورد در جلسه یک اصالا  محرم ایام توی تانکالس سر بیایم دوم دفعه من شد

. ما داریم دوربین تا هشت هفت یعنی. است بسته مدار هایدوربین به مجهز نخیر. شودمی بسته مدار دوربین به مجهز دنیا این و مکان

 اسالم. بشود بخشیده گناهت تا گناه به بکنی اعتراف کشیش پیش بروید باید گویدمی مسیحیت عجالتاا  ولی گوییممی را هااین بعداا  حاال

 آبروی مالک که آدم. ببری را خودت آبروی نداری حق یک، چرا؟. بکنی اعتراف نباید اولیائش و خدا از غیر کس هیچ پیش گویدمی

 گناه من گوییمی دیگری به که همین دو،. بشود حفظ آبرویش خواهدمی است، قائل اهمیت مؤمن آبروی برای اسالم. نیست خودش

 فالن ما گوییممی دروغ یا راست به دیگران برای هاوقت بعضی هست، مانحواس. کنیمی ساده او برای را گناه داری خودش کردم

 و تسریع او برای مرحله یک تو حرف چون. کردی بدبخت را خودت دانیمی شدی، شریک او گناه توی دانیمی. کردیم را گناه

 لذا. سوخته دهن و نخورده آش است؛ این بدبختی. شودمی نوشته هم تو حساب به بدهد انجام گناه چی هر بعداا  او را، گناه کرده تشجیع

 بایستی شنیدیم ما همین؟ آقا حاج. همین کند،می تمام خدا جلوی بگویی زبان به کردم غلط استغفرهللا، یک. گناه به اعتراف شد سوم پس

 رفتی اگر بله. است توبه کمال شرط هاآن بله. کنید گریه بکنی، حبس را خودت بروی بشود، آب روئیده حرام از که بدنت هایگوشت

 امام با اگر. است بهتر خیلی خواندی توبه نماز رکعت دو کردی، توبه غسل اگر. است بهتر خیلی ریختی اشک خواندی، مناجات

 سه همان کارش اصل اما. است بهتر خیلی نکنم گناه باشم، تو سرباز خواهممی بعد به این از دیگه من که شب آخر بستی عهد زمانت

 گناه از بعد کندمی گناه من بنده گویدمی که دارد روایات بعضی توی. بدهید گوش خوب... داریم روایات از بعضی توی حتی. است تا

 دارید دقت. کنممی قبول توبه عنوان به را همین کرد، توبه شد، تمام گویدمی خدا. کردم من کاری چه شود،می متنفر خودش کار از

 و هابچه از بعضی ولی آقا، حاج گویمنمی را خودم... هستند هابچه این از بعضی اما فرماییدمی چیزی یک شما آقا حاج آمدید، کجا

 اشکال. کردم رویزیاده آقا حاج چرا کردم؟ رویزیاده گوییدنمی مگر آقا. گناه در کردند رویزیاده خیلی دیگه هااین که هستند رفقا

 کنید یادداشت توانستید اگر را آیه این. هابچه شما به من یادگاری این خوانممی شما برای رویزیاده مورد در قرآن آیه یک من. ندارد

 خیلی بگذارید اتاق گوشه کنید قابش اگر حتی جایی یک باشید داشته را این زمان هر...  و دانشجویی تا را این. دفتر کتاب، گوشه

یَ  یا قُل  : »فرمایدمی. شماها به من امروز هدیه قرآن آیه این. است بهتر باد  َرفُوا الَّذینَ  ع  م   َعلى أَس  ه  فُس   مامان ببینید( 24/زمر...« )أَن 

. مامان حسین یعنی حسینم، وقت یک حسین، بگوید تواندمی وقت یک هوی، بگوید تواندمی وقت یک بزند، صدا را اشبچه خواهدمی

 گفته هاآدم آهای نگفته خدا. دارد تفاوت هم با هااین. هوی حسین، بگوید که موقعی آن با دارد فرق دیگه خیلی مامان حسین و حسینم

 «انفسهم علی اسرفوا الذین عبادی یا. »است هااین و درگاه مقرب هایبنده منظورش حتماا  دیگه خب. من هایبنده آهای «عبادی یا»

 ال» شویم؟ گم برویم چیه خدا، آهان... کردید رویزیاده خودتان علیه بر که هاییبنده آهای. کردند رویزیاده گناه در خودشان علیه بر

َنُطوا ن   َتق  َمة   م   فرصت از. بدهی فرصت ما به مثالا  خواهیمی تو بشود؟ چی که نشویم ناامید خدایا. نشوید ناامید خدا رحمت از «هللاَّ   َرح 

َ  إ نَّ » کن گوش. است باالتر ف رُ  هللاَّ ُنوبَ  َیغ  َ  إ نَّ » «َجمیعاا » را؟ اشهمه خدایا. بخشدمی را گناهان خدا «الذُّ ف رُ  هللاَّ ُنوبَ  َیغ   خدا «َجمیعاا  الذُّ

 دست از را عبدهللاابی اشک جلسات این ندهی، از را محرم جلسات این. نیست ترطالیی این از فرصت کن باور. بخشدمی را اشهمه



 برگشت دیر خیلی برگشت، باالخره هم حرّ . بشوم تو حرّ  آمدم من حسین امام بگو بگذار قرار یک و بریز اشک تا چهار یک. ندهی

 که بگیریم را درس این ماها تا افتادمی اتفاق حتماا  باید حرّ  دیرهنگام بازگشت این کنممی فکر من هاوقت بعضی اصالا . برگشت ولی

 درک را حرّ  حال اگر واقعاا . ماندمی آدم برای خجالتش. نیست دنیا آن عذاب بحث دانیدمی. هاوقت بعضی دارد خجالت. نیاییم دیر

 ایلحظه آن این که دارد ولی بحثش آمد دیگه حاال. دیگه بخوانم روضه شما برای خواستمنمی حاال. رفت میدان به خجالتی چه با بکنید

 که همین دنیا آن از ولی شد هم بهشتی شد، شهید رفت حرّ  گویممی من ولی. کرد آویزان خودش گردن به را هایشکفش شد پشیمان که

 هر شیعه بچه گویممی من. شدم این مسبب من که کشیدمی خجالت شاید دیدمی را بیابان توی آواره هایبچه را، سوخته نیمه هایخیمه

 کردیم گناه تا چهار ما حاال گوییدمی چی آقا حاج. ندارد را هانامردی جور این تحمل. ندارد را هاحجالت این تاب باشد پررو هم چقدر

 ولی. نرسیدید حد آن به هنوز شماها دارم قبول من نیست طور این اصالا  نه، نه. کنیدمی مقایسه حسین امام هایدشمن و شمر با را ما

 خواستمی شاندل اول روز هااین صدام، غیر چه صدام، چه حاال دنیا بزرگ جنایتکارهای کنیدمی فکر واقعاا  شما. رسیدمی کنید باور

 ؟؟؟ رساندمی جایی به را آدم کمکم گناه. دانستندمی خولی و یزید و شمر از بهتر را خودشان شانهمه کنید باور. باشند بدی هایآدم

 پرتگاه اگر. بیفتم خواهمنمی بگویی و بروی بام پشت لب شودنمی. کنی فرار آن کیلومتری هفتاد از باید نیفتی گناه توی خواهیدمی

 حاج نشد خب بگویی بعد گناه دل توی نروی آقا است، این راهش. کن کج را راهت گناه به مانده متر چند. نرو راه گناه مرز لب است،

 آقا حاج گویدمی کند،می شوخی کند،می علیک و سالم کند،می بدل و رد جزوه کند،می بازی اساماس مردم دختر با. خب شودنمی. آقا

 رفتی، اشتباه اول از. عشق دام توی افتادم حاال، کنم کار چه آقا حاج گویدمی شودمی گرفتار هم بعدش. است برادری و خواهر هااین

 است، حاللی نگاه چه این... بعدش خب فالن، و است حالل هانگاه این گویدمی نکن نگاه گوییمی چقدر هر. رفتی راه گناه مرز لب

 و بخور فالن قرص. است داغون اعصابش سال چهار سه تا هیچی، که افتاد درس و کنکور از. است این عاقبتش که است چیزی چه

کن ولش دارم شما هایهمکالسی بعضی از که خاطراتی. بگویم نگذارید...  . 

 

. شوممی رد و گویممی را نکته یک فقط است اتمام به رو بودم داده قول شما به که ایدقیقه پنج هللا شاء ان. آوردم درد را سرتان

. علیه هللا رحمة شد شهید و بود اسالمی جمهوری هوایی نیروی فرمانده مدت یک بابایی سرلشکر. رسیدند چطور رسیدند که هاییآن

 دور دارد باران توی دیدم گشتیمبرمی جایی یک از داشتیم خانمم با شب یک گویدمی استادش. دیدمی خلبانی دوره آمریکا توی ایشان

 من حقیقتش گفت. نیست ورزش وقت باران این توی گفتم. دوممی دارم هیچی گفت کنی؟می داری کار چه بابایی گفتم. دودمی پادگان

 توی بعدش هفته توی که. دوممی دارم آمدم نشوم نزدیک گناه به که این برای بشوم نزدیک خواهممی گناه به زندمی گولم شیطان

 نشویم نزدیک بخواهیم گناه مرزهای به ببینید. کند دور خود از را شیطان تا دودمی باران زیر بابایی دانشجو. شد چاپ دانشگاه نشریه

 تا سه دو. آوردیم درد را سرتان خب. طلبندمی کمک دارند زمانت امام و حسین امام اصالا؟ هستی مرد هستی؟ جنگ مرد. دارد راه

 حاال که دارد هم دیگری هایبخش است ناتمام البته هم من هایحرف گرفتند، باال بحث وسط را هایشاندست دارند سؤال دوستان از

 ختم صلواتی یک. ؟؟؟ بیرون رویممی هم با نبود سؤالی دیگه که اگر بعد دهیممی جواب بپرسند دارند سؤالی اگر دوستان. شد طوالنی

 .بفرمایید

 

جلسه پایان . 


