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 نام کتاب : 
 خشت اول...

 
 داداش رضانویسنده : 

 اولین کتاب با موضوع خدا شناسی به زبان ساده و خودمونی

 

 

 

سالمتی دوستانی  ظهور آقا امام زمان و شد...برایکامال رایگان هت حمایت دوستان  کتاب به جاین  
 مرسی... بفرستید  صلواتسه تا  تا رایگان بشه از این کتاب حمایت کردنکه 
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 سالم...

 آخ...

 ببخشید...

 به نام خدا...

 آخه باید همیشه با نام خدا شروع کرد...

 هه...

 اما چه خدایی...

 بگم ؟  یزیچ هی

 .مردم کشور ماست.. یمشکل اصل ییخدا یمعتقدم ب  من

 االن مثال خود تو خیلی خدارو باور و قبول داری ؟

 ن...ببی

 ...میستین یاسالم ی...اما واقعا جمهورمیباش رانیا یاسالم یتو اسم جمهور دیشا

 ...میباش خوادیدلم م یهر چ  یجمهور دیشا

 بگم... یچ  دونمینم

 ...ادهیحرف تو دلم ز واقعا

 بگم... بهتون همش رو تو کتاب خشت اول  خوامیم

 آدمای الییک و بی خدایی هستیم. خیلی هامون واقعا

 ه؟یچ ییخدا یب  نهمهیا لیدل ین دویم

 نکرده ... یبرامون خوب معرف  یشک یکه خدارو ه  نهیا لشیدل

 دنبالش... میو نرفت میکرد  یتنبل خودمونمقبول کن  

... دلیلش اینه که دنبالش  نفکر میکنید خدایی نیست...حقم داریخیلی هاتون از ته دل  همین االن
 ...نرفتی
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 زندگی کردی چطور بود ؟راستی ؟ اینهمه سال بی خدایی 

 به کجا رسیدی ؟

 اصال چیشد که داری این کتابو میخونی ؟

 نمیدونم کی هستی و از این کتاب چی میخوای...

 ولی اینو در جریان باش که منم یه آدم بی خدا بودم...

 ...مکه از خدا دور بشبود  دست تو دست هم داده  زایچ یلیخ

 ولی یه مدته خدارو خوب فهمیدم...

 ن روزا خوب تونستم فرق بین آدم با خدا با آدم بی خدارو متوجه بشم...ای

 بی خدا و بی ایمان هستن...خیلی از کسایی که نمازم میخونن 

 میدونی چرا ؟

 ...نشناسیاصال خدارو نم چون

 میدونی نشونه یه آدم با خدا چیه ؟

 ن...آروم نشونش اینه که خیلی

 خالصه سرتو درد نیارم...

 ...میمانیا یب ن خیلی هامو

 ...میستیمسلمونه...اما ن اسممون

 ...مینبود یچ یهست االن نگران ه میو باور داشت میکوچولو خدارو قبول داشت  هیاندازه  اگه

 خدا... یب  یما شده الگو گرفتن از آدما یزندگ  اما

 خدا دورو اطرافمون هست که کم کم نگاهمون به خدا رو بد کردن... یب  یآدما انقدر 

یعنی اگه بگیم ...مونهباها میدیکه بهش م  یکه خدا به اندازه قدرت   ها این حقیقت رو نمیدونن خیلی
 خدا میتونه ..میتونه...و اگه بگیم خدا نمیتونه...خدا هم کاری برات نمیکنه...

 خیلی ها همین یه نکته کوچیکم در مورد خدا نمیدونن ! 



 dadashreza.com نویسنده : داداش رضا

اولخشت      5 

 بگم.. یچ 

 بگم... یچ  واقعا

 ه تو دلمه رو...ک  یزیبگم اون چ یچجور

 ...گهیداره اذان م االن

 باهاتون حرف بزنم... خوامینماز...بعدش که اومدم م رمیم من

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 ...اومدم

 ؟ کردمیفکر م یدو تا نماز داشتم به چ  نیب یدون یم

 ...مونهیمانیا یاز ب  میکشیم یکه ما هر چ   کردمیفکر م نیبه ا داشتم

 میا ترسو... 
 میترسیم.. 
 میترسیم زیهمه چ از... 

 ...میمشکل دار مونیتو زندگ شهیهم نیهم بخاطر 
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واگذار  یترسیکه ازش م  یزیو خدا تورو به همون چ شهیاون بر تو حاکم م یبترس یاز هر چ  چون
 ...کنهیم

 بچه ها ؟ دینیبب

 ام و طلبه ...  ینه روحان  من

 .کردم..  پیداکوچولو خدارو   هیهستم که فقط  یآدم عاد هی من

 ...نیهم

 دگرگون شد... میزندگ بعدش

 از خدا بگم... خوامیکتاب م  نیتو ا من

 کنم...  یبحث رو فلسف  خوامیاصال نم اما

 متنفرم... اتیاز فلسف چون

 باهات حرف بزنم... یدل خوامیم من

 ...یبه سمت جلو حرکت کن مانیبشه تا با ا ادیز دتیو بعد کمکت کنم ام هیبهت بگم خدا چ خوامیم

به زندگی  دتیو ام یکه تو حرکت کن  نهیااین کتاب از نوشتن  میاصل تیمن ن چون

 بشه... ادیز

 کتاب رو نخون...  نیا یهست  یمان یو با ا دوار یآدم ام اگه

 همه رو... یبلد چون

 ...خورهیکتاب به دردت م  نی...ایاگه مثل گذشته من هست  اما

خدا اعتماد کنی...این کتاب حاصل تجربیات میخوام خدارو بهت بشناسونم و بعد کمکت کنم به این 
 خودمه...

 من از بی خدایی به خدا رسیدم...

 حرفام پخته تره...

 ببین ؟
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 ندارن...ایمان این کتابو به مذهبی نماها هم توصیه میکنم...همونایی که نماز میخونن اما به خدا 

 ...هیکم صبر  مانیا یانسان ب  هینشونه 

 کم صبر ترن...  شنیدور مکه از خدا   یزان یبه م آدما

 ...یدید انتیخودتم احتماال تو دورو اطراف نویا

 ...کننیو صبر م کننیکه خدارو قبول دارن واقعا بهش اعتماد م  ییآدما

 ...کنهیداره کاراشونو درست م یک ی دوننیم آخه

 کرد...  یزندگ  شهیو صبر و اعتماد به خدا نم مانیا بدون

 ...اینو انتهای کتاب خودتم میفهمی

شبا بدون قرص  توننیپر از ترس و اضطراب هستن و اصال نمبی خدا هستن همیشه که   ییکسا
 بخوابن...

 ...یدیرو د ییآدما نیهمچ احتماال

و از  مانهیا ی...بدون ب  خوابهیبخوابه و با قرص م تونهیکه از شدت ترس و استرس نم  یدیرو د یک   هر 
هست  ییکه خدا  دونهیو م خوابهیو م ذارهیبالشت م که با خداست سرشو رو  یکس  وگرنهخدا دوره...

 ...کنهیکه کمکش م

 که خدارو قبول داره روحش آرومه...  یکس

کم کم جسمتم مثل روحت داغون   یندار مانیو ا دیو ام یو باورش ندار یشیاز خدا دور م یوقت 
 ...شهیم

 ...ینتا آخر بخونو تو این کتاب خدا حرفام تورو

 ی...میدونم سوال زیاد دار

 قول میدم همه رو جواب بدم...

 کل حرفام رو قضاوت نکن...  از این کتاب قسمت هیخوندن  بالطفا 

 ...یدارم تموم حرفام رو بخون  دوست

 پس این کتابو تا تهش بخون.
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 باشه ؟

 میدونی چرا انقدر تاکید میکنم ؟

 چون بعضی ها میگن :

 رضا ؟

 ول کن بابا...

 ! میدونیرو م یدرمورد خدا همه چ  ام...ستیبه گفتن تو ن یزای! ن میدونیهمه رو م نایا ما

 جواب من اینه...

 ؟ هینجوریا تیچرا زندگ...  یدونیاگه م خب 

 نوع فکر اون شخص... جهینت شهیم یهر کس یزندگ جهینت آخه 

 دونمیماز خدا من  دونمیماز خدا من  دونمیماز خدا من  یگیکه همش م تو... 

  ؟ ختستیر انقدر بهم تیزندگ چراخب 

 کمه ؟ یبه زندگ دتیام چرا 

 کمه ؟ مانتیا چرا 

 صبرت کمه ؟ چرا 

 دونمیمدر مورد خدا رو  ینگو من همه چ کنمیم خواهش... 

 ... نه

 ...یدون ینم یچ یه تو

 ...یبار خوندن ادامه حرفام نر ر یحرفت ز نیبا ا یخوایو م دونمیمن م یبگ  یفقط بلد تو

 ...یدیزدن هم به من نماجازه حرف  یکارت اشتباست.حت   یلیخ

 همش نگو من بلدم... لطفا

 منم بشنو! یحرفا
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 ...یدون ینم زارویچ یلی...اما تو خیدون یرو م یهمه چ  یکنیفکر م تو

 ؟ یبهت بگم تا بدون  یدار دوست

 پس تا انتهای کتاب با من باش...

 تو خیلی به خدا مدیونی بچه جون ! 

 ینررو خدا کمکت کرد لو  یکه لو نرفت   ییاونجا... 
 نفع  هب یدیفهماما بعدا  یکرد نشه...اولش ناراحت شد  یکار  هیکه نشد رو خدا   ییاونجا

 خودت بود...
 گرفتیبود که دستت رو م خدا ... 
 شانس... نه 

 ...ی شانسی نیستزیچ چکه هم  دونهیبفهمه م یاز زندگ  کمیکه   ی...کسستیدر کار ن یشانس اصال

 ...آره

 ؟ شهر هرته یفکر کرد تو

 ...خدا حواسش بهت بود...زمینه عز اما

 ...یکن  داشیتا پ شهیخدا ناز داره... پنهون م یول

 ...یدون یهست که نم زایچ یلیخ

 ...آره

 حاال در ادامه کتاب میفهمی من چی میگم...

 کمکت کرد...  یلیخدا خ نی...اما ایخدا بود نیطلبکار ا شهیهم

 بعدا میفهمی کجاها...

 ... باشه نیر از اتبد یلیخ تونستیم طتیشرا

 یه سوال ازت دارم خدایی درست جواب بده...

  ؟ یانقدر طلبکاربعضی وقتا که حاال   یکرد  کار یخدا چ نیواسه ا تو

 ببین...آدم تنبل به هیچ جا نمیرسه...خیالت راحت ! 
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 و تا آخرش بخون...و حرفام بذار وقت لطفا 

خدا خواسته این کتاب به دستت ت ...در هر صور یدیرس نجایبه ا یچجور دونمینممن اصال 
 برسه...پس لطفا تا تهش بخون !

 بذار یکم از خودم بگم بیشتر با هم آشنا بشیم.

 هستم. 1371اردیبهشت سال  3متولد  سالمه... 26اسمم رضاست. من

ی بشم که اصال شبیه گذشتم شتباهاتم توبه کردم و خواستم یه آدم جدیدااز تموم  1393من سال 
 باشم.ن

 یه حیوون به تموم معنا شده بودم. واقعا زندگی برام سخت شده بود...از هر نظر داغون بودم... چون

 ...که کمکم کنه  واقعا نیاز داشتم به یه حس برتری

 مد...سرم میوبال که داشت سمت خدا رفتم  من زمانی 

 خدا ؟ سمت یرفت  که بعدش  ؟ سر تو هم بال اومد یراست 

 واست. شهیم ر یهم خوبه ! تهش خ یلی...اتفاقا خستیبد ن بالها نینداره... ا یاشکال

 شد... ر یبرام خ ی...اما تهش همه چ کردمیغر غر م یلیسرم بال اومد خ یوقت  منم

 ...یرسیبه حرفم م یو تحمل کن یصبر کن کمی

 همه چیز خیر میشه...اما چند وقت بعد میفهمی اینو...

 بچه ها ؟

 .من ته مسیر غلط رو دیدم و برگشتم..

 ...برگشتم چون دیدم تهش هیچی جز بد بختی نیست

 نه... ایهست  ییواقعا خدا رفتم دنبال اینکه بفهمم یلیخ 93من سال 

 ...کردمیموضوع فکر م نیتو خلوت هام به ا یلیکردم و خ  قیتحق یلیسوال خ نیکردن ا  دایپ یبرا

 شده... جادیتو هم ا یسوال برا نیا احتماال

  سوال بره... نیکه دنبال جواب ا  نهیانسان ا هر  یاردیبه نظرم آغاز ب چون
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 یعنی به خودش بگه : 

 واقعا خدایی هست ؟

 ببینید بچه ها...

و بچه دار شدن و مردن  دنی...مثل خوردن و خوابمیها مشترک هست وونیبا ح زهایاز چ یلیتو خ ما
 و ازدواج و...

 ...واناتهیح هیشب زهامونیچ یلیخ کال

 ؟ میدار وونایبا ح ی...خب چه فرق  میریو بم میایب ایما هم به دن اگه قرار باشه خب

 ...یچ یه

 : به خودش بگه  دیبره دنبال شناخت خدا...اول از همه با خوادیکه م  ینظرم کس به

 من با حیوون فرق دارم ! 

 ! هر انسانیه این حرف آغاز بیداری

 حیوونا فرق دارم ! خودت بگی و تکرار کنی که من با  مدام بهتو هم باید اینو 

 ما تو خیلی چیزا شبیه حیووناییم...ولی من حیوون نیستم ! 

 من آدمم ! من انسانم !

 ! شهیبراش شروع م یزندگ  قتیکم کم حق  بارها اینارو به خودش بگه یکس  یوقت 

 ...نیبب

 هست. ییخدا دونستمیکه آغاز تحولم بود اصال نم  1393ن سال م

میدونه خدایی هستشا...اما من از بس مسیر زندگیمو کج رفته بودم  درسته فطرت همه ماها از درون
 که دیگه سیگنال هام کار نمیکرد...اصال از درون وجدانم بوق نمیزد ...

 داشتم... تیحالت انکار واقع هیهست تا چند روز هنگ بودم... ییخدا دمیفهم یوقت 

 هست... ییخدا رمیسخت بود بپذ برام

 نمیدونستم داره چکار میکنه ؟ ...یچ  یعنیخدا  دونستمینم اصال
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 همش سر درد داشتم...

 نداشتم. خدا از  یشناخت  چیه

 هست... ییخدا رمیسختم بود بپذ انگار 

سمت عشق و حال و  شتر یبساله  22سالم بود...یه جوون  22شدم که ها من زمانی درگیر این افکار 
 ه...ر یم دشخو یجوون 

 خشت اول رو درست بذارم...این سوالم و جواب برم دنبال  سالگی فهمیدم باید 22ولی من تو سن 

 نباید تا جوابشو پیدا کردم بی خیال بشماون روزا همش به خودم میگفتم 

 استارت تغییرم خورد و تا به امروز ادامه داشته... 1393مرداد سال  19 خیز تارخالصه ا 

 خودمه... من هر چیزی که تو این کتاب درمورد خدا میگم تجربیات زندگی

 بچه ها... 

که خدا به اجبار خواست منو با خودش   ستین نیبر ا لیدل نیا یزد...ول یپس گردن بهم درسته خدا 
 آشنا کنه...نه...

 فقط زد... خدا

 برم دنبالش شناختش...اجبارم نکرد  یول

ضرر بد بودن به خودم  دمیبد باشم.چون فهم خوامینم یبد باشم....ول تونمیاالنشم م نیهم من
 بد نباش !رضا ؟ لطفا که   گهیرو م نی...و خدا هم همزنهیم

 ...میخوایرو مو آرامش  یجفتمون خوب  نو... چ ستیخواسته من با خواسته خدا در تضاد ن پس

 ...شناخت خداین رفتم دنبال هم بخاطر 

 بعضی شبا از بس گریه میکردم که تموم صورتم پر اشک میشد...

 ...نمیخوردمتلنگر  یمرگ کس ز من تا قبل این قضیه اصال ا

 ...یکه مادر بزرگم فوت کرد من با دوستم رفتم باز  یاون روز یحت 

 نبودم... زایچ نیتو فاز مرگ و ا ادی...زدمیدیپدر بزرگم مرد من داشتم فوتبال م یمثال وقت  ای
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ردم و به لحظه هم که شده به مسئله مرگ فکر ک هی یاون اتفاقات برام افتاد برا 93سال  یوقت  اما
 خودم گفتم : رضا ؟

 ؟؟ رهیآدم بعد مرگ کجا م واقعا

از خودش  یکه اگه کس  هیسوال نیتر یو عال نیباتریو ز نیو بهتر نیو ناز تر نیسوال قشنگتر نیا
 ...شهیم تیدرست هدا ر یکه کم کم به سمت مس  دمیبپرسه من بهتون قول م

 : دمیپرسیسوال رو از خودم م نیو بعد مدام ا کردمیسوال فکر م نیواقع من به ا در 

 چی میشه ؟؟؟؟ رضا ؟ واقعا تهش 

 اگه بمیرم کجا میرم ؟ 

 آیا مرگ پایان زندگی منه ؟ 

 االن مامان بزرگ من کجاست ؟ 

 چرا نمیتونم همیشه زنده باشم ؟ 

  چرا دوستم محمد مرد ؟ االن کجاست ؟ 

  یعنی اگه من بمیرم یپش خدا میرم ؟ 

 ه ؟اگه بمیرم اون دنیا چه شکلی 

 آدمه... هی یداریآغاز ب قایکه دق  هیجهت عال نیسواال از ا نیا

 سمت قران ... یو بعدش بر یسواالت رو از خودت بپرس نیمدت ا هی هیکاف

 ...یچ  یعنی یزندگ  یفهمیخوب م یلیخ

 ....هیچ یدون یم یول

 سمت خدا برن... خوانیاز آدما نم یلیخ
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 بگم چرا ؟

 ندارن...رو و وقت گذاشتن  قاتیحوصله قران خوندن و تحق چون

 ...هیکشور ما تنبل یمتاسفانه مشکل جوونا

 تنبل هستن... ی کشورمونجوونا واقعا

 بدن... یچ  خوانیجواب خدارو م ایاون دن ستیبرن معلوم ن ایاز دن ینجوریاگه هم

دنبال  و واقعا یست یتنبل و داغون ن یجوونا نیجزو ا یخون یم این کتاب رو یکه دار  ییمطمئنم تو اما
 ...شناخت حقیقت و خدایی 

 ...گمیم کیبهت تبر واقعا

 ...به سمت خداست  یزندگ  ر یمس یکه انتها  فهمنیروز همه م هی

و ما یه هدفی داریم و هدفمون اینه که تو دنیا  ستیو بیهوده ن یکشک   یزندگ ای کاش همه بفهمن 
 روح بزرگ خدارو مشاهده کنیم... تغییر و رشد کنیم...تا روحمون بزرگ بشه تا بتونیم اون دنیا با

 بگم ؟ یزیچ هی

ال به الی این تو هم  ی...مطمئنم برامیومد شیبرام سوال پ یلیرفتم دنبال شناخت خدا خ یوقت  من
 ...ادیم شیپزیاد سوال کتاب 

 نشو... ینگران نباش و استرس لطفا

 من برات یه راهکاری دارم...

بلد نبود با شماره  ی...اگرم کسیمحلتون بپرس یروحان  و از  یسیتک تک سواالت خودت رو بنو دیبا
 ازشون بپرس. یدر مورد خدا داشت  یو هر سوال ر یتماس بگ 096400

 .دنیم کامل و درستی  مطمئن باش بهت جواب

تو داری میری دنبال نا شناخته ها و این ...یو واقعا ادامه بد یریو استرس نگ ینترس نکهیشرط ا به
 صبور باش تا خدا هدایتت کنه...صبر الزم داره...پس 

و معلوم  یکنیرها م گهید یاریو کم ب ی...اگه نخوایکن  دایکه جواب سواالتت رو پ  یواقعا بخوا دیبا
 ...یسواالت بر نیدنبال جواب ا یچند سال بعد دوباره بخوا ستین
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 ؟  نیبب

ون سن هر چقدر باالتر کن...چ  ر ییسن ها تغ نی...پس تو اهیو جوون ینوجوون  ر ییتغ یسن برا نیبهتر
 ...شهیسخت تر م ر ییبره تغ

 و با بیخدایی بزرگ بشی......یخدا باش یندارم ب  دوست

 باشه... یدیباورات تقل یول یدوست ندارم با خدا باش

 دوست ندارم بعدا افسردگی بگیری و حسرت بخوری...

با ت خداست و با عشق دس ز یکه همه چ  یبرس نیو واقعا به ا یباش یواقع یبا خدا هیدارم  دوست
 ... ینماز بخون خدا حرف بزنی و 

 نه به زور ! 

 یچ ی... در مورد خدا هخوننینماز م دیاز رو تقل ی...الک خوننیها دارن به زور نماز م یلیخدا خ به
 بد اخالقن ... نی! بخاطر همدوننینم

 نشن !  یکه فقط جهنم  خوننیم نماز 

 !  نیهم

 !  دوننیدرمورد خدا نم یچ یه

 ! یچ یه

 ...یچند تا سوال درمورد خدا ازش کن هیکاف

 جواب بده ! تونهیبه خدا نم

 آشنا کنم... یواقع یتو رو با خدا خوامیم من

 وشتم...این کتاب رو ن نیهم بخاطر 

که خودم شناختم آشنا کنم و بهت بگم که خشت اول رو   ییتورو با خدا خوامیکتاب خشت اول م  تو
...چون خشت یهر چقدر هم روش آجر بذار... یخشت اول رو بد بذار ...وگرنه اگهیخوب بذار دیبا

 ! زهیریمدت باورات درمورد خدا فرو م هیبعد بازم کج بود   ) یعنی شناخت خدا ( اول

 و میشی همون آدم قبلی...
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که تنبله و غرور داره و   یخوبه که واقعا دنبال شناخت خداست ...اما واسه کس یکس  یمن برا یحرفا
و به نظرم  خورنینم یچ یتنبل به درد ه ی...چون آدماستیبه خودش بده خوب ن یتکون  خوادینم

 نداره... یفرق  چیمرگشون با زنده بودشون ه

 شنهادی! بهتون پ هیهستن عال قتیکه واقعا تشنه و دنبال حق  ییکسا  یکتاب خشت اول برا  یول
 !دیکتاب رو تا تهش بخون  نیا دمیم

به فکر فرو بره و با خدا  خوندش یکه هر ک   سمیاده درمورد خدا بنوکتاب س  هیآرزو داشتم  شهیهم
 بشه...

 شده به کتاب خشت اول... لیآرزوم االن تبد اون

... اون کنهیم دایهفتاد درصد جواب سواالتش رو پ دمیکتاب رو بخونه من قول م  نیتا آخر ا یهرک 
 ...یبر قتیخودت دنبال شناخت حق دیباهم در صد رو  یس

 من بگم... دیرو که نبا یچ  همه

 ...یبزن  یحرکت  هی دیبا خودتم

 ...یدنبال شناخت خدا بر یخوایکه م  گمیم کیکل تبر  در 

 نکن... یکار  چیه یکه خدارو کامل نشناخت   یتا زمان  لطفا

 ...زهیباد بر هیو ممکنه با  ستیخشت هات محکم ن هیبق یتا خشت اول رو خوب نذار چون

 خب...

 بریم سراغ فصل اول...

 من برم یکم استراحت کنم...

 چون قراره خیلی با هم حرف بزنیم...باید ذهن آرومی داشته باشم و بتونم خوب تمرکز کنم...

 فعال با اجازه...خدافظ
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 پایان فصل مقدمه

 نام کتاب : 

 خشت اول 

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 اگه خدایی نبود چی میشد ؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خب...اگه موافق باشی کم کم بریم سراغ شناخت خدا...
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 ...سالم دوستان خوبم

 خوبید ؟

 به فصل یک این کتاب خوش اومدید...

 یه خواهشی دارم...ازتون کم کم شروع کنم...اما قبلش در مورد خدا  میخوام حرفامو 

 خواهش من اینه :

تو این کتاب همه شمارو که میخوام هستم   یآدم بی دینن یه ازتون میخوام تو ذهنتون تصور کنید م
 کافر کنم ...

 چیه ؟ وننظرت

 قبوله ؟

 اوکی...

 پس شروع میکنم :

 بچه ها ؟

 من میگم خدایی نیست...

 خیلی ساده ای...خیلی...  شما واقعا به وجود خدا باور دارید ؟

 یعنی تو میگی خدایی هست ؟

 هه...

  اصال خدارو کی درستش کرده؟واقعا به این حرفام فکر کن...

 خدا جنسش از چیه ؟ کی به وجودش آورده ؟ 

 همتون سر کارید بابا...

پوالتونو به جیب گذاشتن   تونر اصال از کجا معلوم خدا وجود داشته باشه ؟ این روحانی ها سرکا
 بزنن...

 قران رو یه نویسنده قهار نوشته...
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 همه اینا کشکه.

 چرا انقدر تو زندگی بد بختی ؟ را حرف نمیزنه ؟هست کجاست پس ؟ چخدا اگه  

 ؟چرا نمیشه دیدش 

این خدا غذا چی میخوره ؟ زن بچه نداره ؟ از تنهایی دق مرگ نمیشه ؟ وقتی دلش میگیره چکار 
 میکنه ؟ 

 خخخخ

 د...صدایی هم ازش در نمیاهیچ 

دستش گرفته و گید یه کاغذ که شما می  خدامیلیارد آدم توکره زمین دارن زندگی میکنن...یعنی این  8
 ...حواسش به همه هست ؟ یه لحظه فکر کن... خیلی خنده داره

 ..بیکارهخدا مگه 

 .خدا رهاتون کرده بابا..

 ...مگه میشه یه همچین چیزی

 ...خدا چیه و از کجا اومدهاصال 

  ...اهل کجاست و قیافش چجوریه

  کجا زندگی میکنه و تیپش چجوریه ؟

 ش ؟ختکی سا

 همون اول خدارو خلق کرد ؟ کی از 

ما یه اتم بودیم که یهو این اتم کم کم شروع کرد به حرکت کردن و طی سالیان یه جایی خونده بودم 
و میلیون سال ها یهو بدن به وجود اومد و این بدن طبق شعور کیهانی و اتمسفر های موجود در الیه 

 ...ود در اومدبدن به این وضعیت موجهای زیرین شعور کیهان طی سالها 

 خالصه دین و خدا و اینارو ولش کن...

 .انسانیت مهمه

 بگم خدا چجوری درست شده ؟
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 ...خدا گفتنن تهش  ونستن به جوابی برسچهار نفر تو ذهنشون نت

 ...هه

 ...االن علم برای همه اینا جواب پیدا کرده

 ..داره نپس به این نتیجه میرسیم که خدایی وجود 

 ! همه اینا کشکه

 ! شکک

  به نظرم خیلی هاتونو تونستم کافر کنم  ...خب دیگه

 هدفمم همین بود...

این و بیای درمورد خدا خالی کنم تا با شک و شبهه فراوون  نولیوان درونتوبا این حرفا میخواستم 
 ... کتابو تا آخرش بخونی

 ! درست بذاریچون برام مهمه خشت اول رو 

 بچه ها ؟

 ...برم میخوام به سبک خودم جلو

حالم به هم میخورد...بارها توسط گشت ارشاد و... و بسیجی کافر بودم و از هر چی مذهبی من  
 ...دستگیر شدم و از یه سنی به بعد لج کردم و هر کاری دلم میخواست میکردم

 هارو فحش میدادم. مذهبیتموم 

 ...ضیعو آشغال هر شخص مذهبی از خدا چیزی بهم میگفت تو دلم میگفتم : خفه شو

 ...تو خودت از همه کثیف تری

 ...بودم از این قشر متنفر حالم از هر چی مذهبی بهم میخورد...

 ...تا اینکه یه اتفاقی افتاد و سرم به سنگ خورد

 ... سال زندان ببرن 20الی  19واسم خاطر کارایی که میکردم قرار بود افتادم بازداشتگاه و ب

 ...صدا زدم خودم دست خودم باشه یه حسی رو از دروناینکه اون شب به غلط کردن افتادم و بدون 
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 ...کامل توضیح دادم  از سفیر ابلیس تا سفیر پاکیبقیه ماجرارو تو کتاب 

 بچه ها ؟

 چرا همه میخوان خدارو اثبات کنن ؟

 خب بیا دنیایی که توش خدایی نیست رو تجسم کنیم...

 بینیم چجوریه...بیا دنیایی که توش خدایی نیست رو تصور کنیم و ب

 نظرت چیه ؟

 موافقی ؟

 میتونستم هر کاری تا مناون دنیایی نبود خدا و همش تو دلت میگفتی : ای کاش قیامت و مطمئنم 
 ...عشقمه بکنم که

 خب...

 چشاتو ببند و تصور کن خدایی نیست...

 چکار میکنی؟

 بهم چی گفتن ؟اکثرشون میدونی ...این سوال رو از خیلی ها کردم

م و هر روز با یکی یدختر بازی میکردرضا ؟ اگه خدایی نبود تا میتونستیم سکس میکردیم و  گفتن
م...یکی یم عشق میکردیم مشروب میخوردیمیرفتاگه خدا نبود میگفت  هم ...یکیحال میکردیم

 ...میگفت بانک میزدم...یکی میگفت با کلی پسر دوست میشدم و کلی باهاشون پارتی میرفتم

 ! جواب خیلی عجیبی بهم دادولی یکی یه 

 نباشه چکار میکنی بهم گفت :در کار خدا و قیامتی اگه وقتی ازش پرسیدم 

 رضا ؟  

بهش گفتم  ده !فنگ بزنم بکشم ! آخه خیلی حال میاگه خدا و قیامتی نباشه دوست دارم همرو با ت
میرم همه رو میکشم و ...واقعا این کارو میکنی ؟ گفت : رضا ؟ به رفاقتمون قسم این کارو میکنم

 !  و به عنوان قاچاق انسان میفروشمخیلی هارو هم گروگان میگیرم و میبرم ترکیه 

 مخم با حرفش هنگ کرد...
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از بعضی از بچه های سایت هم این سوال رو پرسیدم...اکثرشون گفتن زندگی برامون مسخره میشه 
 و خودمونو میکشیم !

 خیلی به این حرفا فکر کردم...

به همین نتیجه رسیدم که اگه خدا و قیامتی نباشه دنیا خیلی خر تو خر میشه و کال زنده  خودمم
 مگه مرض داریم زنده بمونیم ؟ موندن هم فایده ای نداره...خب

 !  واقعا میگما

 ...خب که چی

 بهتره که...بریم خودمونو بکشیم راحت بشیم 

 بکشیم و خالص !اخه برای چی رنجی رو تحمل کنیم...همون اول خودمونو 

 بد میگم بچه ها ؟

 ...آمار خودکشی خیلی زیاد میشد...بود زنده بمونهناگه خدا نبود کسی حاضر 

 نبود...دنیا جای زندگی کردن دیگه اصال 

 من تو این کتاب نمیخوام مثل بقیه خدارو براتون اثبات کنم...

 ...اثبات خدا هست به اندازه کافی کتاب میخوام بهت بگم اگه خدا نبود چی میشد...

من میخوام بهت بگم خدا نیست تا تو بفهمی دنیای بدون خدا چجوریه تا بعدش بفهمی خدایی 
 میشدن... که همه آدم ها توش وحشی و حیوون  هست ...چون اگه نبود دنیا میشد یه طویله

 شاید بگی رضا ؟ 

 همین االنشم خیلی ها میگن نیست...

همه مردم دنیا میگفتن خدایی نیست میدونی دنیا چقدر مسخره  اره...منم قبول دارم...اما اگه
 میشد؟

 اصال اصل زندگی زیر سوال میرفت...

 خب چرا زنده باشیم وقتی خدایی نیست...

 بودن در میادطویله دنیا از حالت و  دهدنیا نظم میباور به وجود خدا به 
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 بچه ها ...

 ...ن هنوز هیچی درمورد خدا نگفتمم

بفهمی زندگی بدون ام برای ده دقیقه دنیای بدون خدا و روز قیامت رو تصور کنی...تا فقط ازت میخو
 خدا یعنی چی...

برای قدم همین که خشت اولت این باشه که دنیا خدا نیاز داره و بدون قیامت آدما وحشی میشن 
 کافیه..اول  

 حاال در ادامه کتاب بهت ثابت میکنم که خدا یعنی همه چیز...

 ولی خب...

شاید ابتدایی ترین چیزی باشه که از کسی شنیدی ولی همین ابتدایی ترین چیز میتونه پاشنه آشیل 
 ...خیلی ها باشه

فقط ازت خواستم بشینی یکم زی درمورد اثبات وجود خدا نگفتم.بازم تاکید میکنم...من هنوز هیچ چی
 زندگی بدون خدارو... فکر کنی

 اصال یه سوال : 

  تی نبود ...تو حاضر بودی آبجی خودتو راهی مدرسه کنی ؟اگه خدا و روز قیام

 ...معلومه که نه

  میدونی چرا ؟

چون خدا و روز قیامتی نیست...آبجیتم که تنها تو خیابونه ! چند تا پسر میگن بریم بلندش کنیم ! به 
 ! همین راحتی

  میدونی چرا ؟

..پس هر کاری که عشقشونه میتونن چون اون چند تا پسر تصورشون اینه که خدا و قیامتی نیست.
 ...بکنن

 مگه نه ؟ 

 ی نیست...امنیت بچه ها ؟ تو دنیایی که خدا نباشه 
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 ...بچه ها من خیلی دارم ابتدایی حرف میزنم

 شاید بگی رضا ؟ گفتن خدا هست که جهان با نظم بشه...

 اما اینم در ادامه پاسخ میدم.

 ...کال سعی میکنم به تموم شبهات شما پاسخ بدم

 ...بعضی ها فکر میکنن خیلی از کشورا اصال خدا ندارن

 ...البته حق هم دارید اینجوری فکر کنید

 ...چون همیشه به ما گفتن بگید : مرگ بر آمریکا...مرگ بر اسرائیل

 ...حق دارید فکر کنید این دو تا کشور که اینهمه ظلم و ستم میکنن خدا ندارن

یکا صرفا نبود خدا نیست ! بلکه اونا دینشون اشتباست...بخاطر ولی دلیل ظلم و ستم یکی مثل آمر
  ! هستشتعالیم غلطشونه که اینجوری هار شدن ! وگرنه آمریکا کشور کامال مذهبی 

 اگه امریکا به ما ایرانی ها ظلم میکنه بخاطر خداناباوریشون نیست ! 

   !بلکه بخاطر نوع فکرشونه

  !ز اروپایی ها مذهبی ترنطبق آماری که گرفتن آمریکایی ها ا 

 ...کجکی میرنبعدشو  مسیر  خیلی ها دارن اینارو میگم که بدونید همه خدا دارن...اما

 تش...ولی خیلی کشور تمیز و منظمی هس اصال خدا نداره که  شاید بگی رضا ؟ یه کشوری هست

 پس اونا چی ؟

 ید دوستان خوبم...ببین

...در واقع درگیر عشق و حالن...وگرنه ته دلشون خدارو جهل دارن...مثل گذشته منو توکشورا   این
 ...نمیبینن  و کور شدن و حقایق رور کقبول دارن ولی  

از طرفی هم تعالیم خوبی ندیدن...بخاطر همین کالم حق به گوششون نرسیده..وگرنه اگه دین 
 ...براشون خوب معرفی بشه همشون با خدای واقعی آشنا میشن و دین دار میشن

 ؟ تازه
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 ...بماند که آمار خودکشی تو این کشور ها سر به فلک میکشه

 ...برو آمار ژاپن رو در بیار...میفهمی چی میگم

 ...اینارو گفتم که بدونید جریان چیه

اگرم کسی میگه خدا نیست ...از ته دلش نمیگه...اگه میگه نیست چون جهل داره یا شهوت کورش 
 دایی هست.یا به نفعش نیست که بپذیره خ...کرده

حتی فرعون که خودشو تو قران خدا خطاب میکرد تو خلوت هاش سجده میرفت و میگفت : خدایا 
هیشکی نمیتونه بگه خدا نیست... چون طبق آیه قران در روح همه ماها این ...میدونم که هستی

 ...حقیقت گنجونده شده که خدایی هست

دا نیست داستانش خیلی متفاوته...چون به هر حاال اینکه یه کسی میخواد خودشو گول بزنه و بگه خ
شو گول حال میخواد بره حال بکنه و دزدی کنه و خیلی کارای دیگه...مجبوره بگه خدا نیست تا وجدان

 ......وگرنه ته دلش میفهمه چی درسته چی غلطبزنه

 بچه ها ؟

هست...چون تو از ته دلمون میدونیم یه خدایی همه ما حتی اگه خدا و دین هم نداشته باشیم 
 فطرت همه ماها گنجونده شده...

 فطرت یعنی برنامه ریزی قبلی...

یعنی خدا قبل خلقت ما یه سری ویژگی ها به طور پیش فرض در ما گذاشته که یکیش تکیه بر بی 
 نهایته...

یعنی تو در سختی ها بدون اینکه دست خودت باشه یه حسی رو صدا میزنی و این اصال دست تو 
 ین کارو از رو فطرت انجام میدی...نیست و ا

 ...خدا یعنی نظم در کل بچه ها ؟

 ...همین

 یب  کمیاالن  نیهم ...فقط خواستم بگم خدا یعنی نظم...من هنوز هیچی درمورد اثبات خدا نگفتم
 ...شدیم ی...حاال اگه واقعا خدا نبود چ ادیدر م غتیج شهیم یعدالت 
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میفهمی که از روی نظم خیلی راحت میشه خدارو کشف  تو یکم به جهان پیرامون خودت نگاه کنی
 کرد...

 وجود خدا هم به زندگی ما نظم میده و هم یه هدف بلند مدت میده که به پوچی نرسی.

 برگشتن داشتم...واقعا به پوچی رسیده بودم...و بعدش یه حس من زمانی که توبه کردم...

  برگشتن به چه سمتی ؟ حس اما

 ! نکن؟ ادامه نده !  رضا:بهم میگفترو داشتم که ت اون صدای درونیم برگشتم به سمحس من 

 ...همیشه با من بود...اما من بهش گوش نمیکردموقتی کج میرفتم این صدا 

 اما وقتی برگشتم ...این صدای درونیم بود که باهام حرف میزد و تا االنم باهامه...

 ...مطمئنم تو هم این صدا باهات هست

 بچه ها...

 مسیر بی خدایی رو تا تهش رفتم...من 

 دیدم تهش هیچی نیست....

 بچه ها...

 ...خدا هست

 خیلی همه چی بی نظم میشه اینجوری ......دنیا بدون خدا و روز قیامت و اون دنیا خیلی مسخرست

 این فصل خیلی ابتدایی بود...

 یفهمی چقدر عمق داشت...ولی در عین اینکه خیلی ابتدایی بود اما یکم بشینی به حرفم فکر کنی م

 ییکسا  یشناخت خدا برا اگرم وسواسی هستی بیشتر فکر کن... چونبه حرفام فکر کنید... بچه ها...
تالش  باید شتر یب..اشکالی هم نداره....شماها .میشن ریز هستن سخته...چون مدام  یکه وسواس

 .یدکن

 همین...

 حرفام تو این فصل تموم شد...

 .فعال خدا نگهدار ...بریم سراغ فصل بعدی..
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 یکپایان فصل 

  نام کتاب :

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 ...بیبنیشخدارو تو روشن کن ات چشم دل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این فصل رو با دقت بخونید...خیلی مهمه !
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 سالم . به فصل جدید خوش اومدی...

خدا به این نتیجه اولیه رسیدیم که اگه نباشه جهان خیلی بی نظمه و همه اگه یادت باشه درمورد 
 ...چی قاطی پاتی میشه 

 تو این فصل میخوام یه سری اطالعات جدیدتر بهتون بدم.

سعی میکنم ساده حرف بزنم که متوجه بشید آخه عادت ندارم جوری حرف بزنم که کسی متوجه 
 نشه!

 ببینید بچه ها...

 باشی احتماال حرفای این فصل من رو بهتر درک میکنی... اگه قران خونده

 شده...ن نوشته در روح همه انسان ها فطرت خداجو گنجونده تو قرا

 یعنی چی ؟

 حتی تو هم ته دلت میدونی خدایی هست ...  یعنی همه ما میدونیم خدایی هست....

 ...مکشفش کنیم  باید بریولی خب...

 ن هر کسی یه چیزو پیدا میکرد و میگفت خداست ...از هزاران سال پیش تا همین اال

 مثل آتش پرستی....ماه پرستی ...گوساله پرستی... و...

چون در روح هر انسانی فطرت خداجو قرار همه میدونن خدایی هست...ولی نکته مهم همینه که 
 گرفته شده که میره سمت شناخت خدا...

 ...ننکردن و میکاما در تشخیص خدا خیلی ها اشتباه  

 بذارید از ابتدا براتون شروع کنم...تا کم کم بریم جلو و ببینیم خدا دقیقا چیه. ببنید بچه ها...

 ...خدا خودش چجوری به وجود اومده کهاومده...ت سوال به ذهن ایناحتماال 

 ...شاید هزاران کتاب و سخنرانی در این زمینه وجود داره

ماه زمان  2و  میزدمرفتم تو گوگل سرچ هر روز می 1393لسان شهریور م...بذار از تجربه خودم بگم
ردم کمینه خدا نظری داده بود رو چک  خودم رو صرف شناخت خدا کردم و میتونم بگم هر سایتی در ز 

 ...و میخوندم
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 ...اعتراف میکنم

 ...واقعا دیوانه شده بودم

 ...هر کسی یه چیزی میگفت

گفتم : من باید این راز رو کشف کنم...خالصه ادامه دادم ولی چون تشنه تغییر بودم کم نمیاوردم و می
 ... و درمورد خدا کلی فکر کردم

 :  میگفتمهمش به خودم 

اصال خدا رو کی درست کرده و چجوری به وجود اومد و جنسش از چیه و چجوری میتونه فکر کنه 
الشه و چی وقتی با چشم دیده نمیشه و با دست لمس نمیشه و اصال کجاست و کیه و چند س

 ...میخوره و از این حرفا

حتی از بس فکرم مشغول این چیزا شده بود که تصمیم گرفتم برم تو سایت آدمای بی دین و ببینم 
 ...کسایی که کال خدارو قبول ندارن چی میگن

 ...خالصه خیلی تحقیقات گسترده ای کردم

 ....خلق کرده کی خود خداروو  خدا چیه و کجاست همش دنبال این بودم که بفهمم 

 میدونی مشکل کار من کجا بود ؟

خیلی عالقه داشتم خدارو با چشم عقل ببینم...در صورتی که خدارو با چشم مشکل کار من این بود که 
 ...عقل نمیتونی ببینی و اثبات کنی

من چند سال خودم رو صرف شناخت خدا کردم و در انتها به این نتیجه رسیدم که خدارو فقط با 
 ...عقلچشم میشه پیدا کرد نه با  دلچشم 

 ما محدوده و از یه حد باالتر رو نمیتونه تصور کنه !چون عقل 

 ...کال مغز و عقل ما محدوده

خدا رو فقط با دل و قلب میشه کشف و پیدا کرد...جایگاه خدا قلب شماست...با چشم دل باید 
 پیداش کنی...

 ...اینو همه شماها تجربه کردید



 dadashreza.com نویسنده : داداش رضا

اولخشت      32 

 ...کمکت کردیه چیزی   مک خواستی یهویه جایی ازش ک

یکم  درک کردینمیتونی و چون یه چیزیه که با چشم دل  میخوای به بقیه توضیح بدی ولی وقتی
 ...هتوضیح دادنش سخت

 ...این اتفاق بارها برای من و شما افتاده

 اومدی تو سایت بهم گفتی رضا ؟

 ...میدونم خدا هستشا...اما نمیتونم توضیحش بدم

 ...آره

 ...میفهمم چی میگی

 ...مثل این میمونه که میخوای شوری نمک رو توضیح بدی

 ...نمیشه اصال

خود خدا هم اینو میدونه...وقتی قران رو بررسی کردم متوجه این مورد شدم که خدا به کسایی که با 
ید چشم عقل میخوان به خدا برسن مدام میگه به چیزایی که میخورید و آتیش هایی که روشن میکن

 و بچه هایی که به دنیا میارید و حتی بدن خودتون یه توجهی بکنید...

 ...اینجوری میفهمید که خدایی هست

 اما بچه ها ؟

 ...هیچی به اندازه چشم دل نمیتونه خدارو برای شما اثبات کنه

 ...اینو از کسی بشنو که خودش کلی مسیر رو برای شناخت خدا رفته

  دارو میفهمهچشم دل که روشن باشه قشنگ خ

برای روشن شدن چشم دل یه مدت کاری که درونت باهاش مخالفت میکنه نکن...بعدش کم کم 
 ...چیزایی رو میبینی و حس میکنی که قبال اصال نمیدیدی و حس نمیکردی

 ...خیلی مهمه چشم دلت باز باشه

 ...بد هستش بعضی چیزا هست که هممون میدونیم

 رانی بده...خیانت بده... مثال میدونیم دروغ بده...شهوت
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 ....خب 

یشه و میتونیم خدارو به همینایی که میدونیم اگه عمل کنیم بعدش چشم دلمون باز و روشن م
 )کاری که دقیقا خودمم کردم...( کنیمحسش  

...کافیه کمی به گذشتت فکر کنی و ببینیم ای خدارورد پمیتونیم تو لحظه لحظه زندگیمون اینجوری 
 ..به یاد بیاری.

 ...تو اینارو میدونی...نیازی به گفتن من نیستواقعا 

 من فقط باید یاد آوری کنم واست....

تو اون سری که درمونده شده بودی رو یادته ؟ یادته چقدر استرس گرفتی ؟ یهو به یه صدایی از 
و اون صدا به تو جواب داد و مشکلت حل  درونت گفتی : کمککککککککککککککککککککککککککک

 ...شد

 یادته ؟

کنی... اینه اون رازی که خیلی ها نمیدونن و منم با آزمون   احساسخدارو باید با قلب و دلت  لدر ک
 .و خطا بعد چندین سال بهش رسیدم

 میخوای یه فرمول بگم بتونی از طریق این فرمول خدارو پیدا کنی و بشناسی ؟

 فرمول اینه :

 ...هیچ کدوم از اتفاقات زندگیت رو اتفاقی ندون

 ...هیچی تو این جهان اتفاقی نیستباور کن 

اگه برات قشنگ این مسئله رو باز کنم مخت سوت میکشه اما ترجیح میدم خودت به حرفم برسی و 
نخوای همه چی رو حاضر آماده بهت بگم...یکمم خودت باید تالش کنی...ولی بازم میگم : هیچ 

 ...اتفاقی اتفاقی نیست

 ...هشانسی هیچ اتفاقی نمیوفت

 ...همه چی تحت کنترل یه نیروی برتر به نام خداست

بعضی وقتا چند تا اتفاق میوفته که بعدش یه اتفاقی میشه که اون اتفاق بعدا نقطه عطف زندگی تو 
 ...میشه
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 همین...

 ...تموم شدتو این فصل حرفام 

 ...امیدوارم بتونی خدارو از اتفاقات زندگیت پیدا کنی

 راستی ؟

 ینجایی اتفاقی بوده؟اینکه االن ا

 .به حرفم فکر کن

 تو این فصل یه تمرین میخوام بهت بدم...

  تمرین اینه : 

 برو ببین اتفاقات زندگیت اتفاقی بوده یا حکمتی پشتش بوده...

 ...فکر کن و رد پای خدارو تو زندگیت کشف کنو به این سوال بشین 

 ...البته نه چشم عقل

 ....بلکه با چشم دل

 فصل بعد... بریم سراغ

 فعال خدا نگهدار 
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 دوپایان فصل 

 نام کتاب : 

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 ادامه مباحث فصل قبل...

 خدا چجیرو خلق شد  ؟
 

 

 

 

 

 

 ف بزنممباحث این فصل ادامه مباحث فصل قبلی هستش.با دقت بخون.چون میخوام زیرپوستی حر 
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 سالم...

 به فصل جدید خوش اومدی...

 دیگه داریم کم کم وارد مباحث جدی تر این کتاب میشیم...

 ...خدایی خودمونیما ؟ ازتیه سوال کنم  میگم ؟ 

  تا حاال به این فکر کردی که آیا خدا گوش یا چشم داره ؟

 شاید خنده دار به نظر بیاد...اما خب...سواله دیگه...

 ی مثال خدا خونش کجاست و زن بچه داره یا نه ؟خدایی فکر کرد

 خیلی به این چیزا فکر میکردم... 1393سال  راستش من

 ...سواالت بود ه سردرد میگرفتم بخاطر همینراستشو بخوای بزرگترین دلیلی ک

من چون اون موقع ها وسواسی بودم مدام سوال میپرسیدم و با سواالت زیاد خودمو گیج و داغون 
بخورن تکون دوست ندارن ...تنبال چون کننیم وسواسی خیلی سوالتنبل و  یادما. در کل میکردم..

 ریز میشن زیاد سوال میپرسن...ها چون  یسواسمدام سوال میپرسن و و

 من تنبل نبودم !

 میومد...درمورد خلقت خدا خیلی فکرا به ذهنم اما خیلی وسواسی بودم.بخاطر همین 

 همش میگفتم : 

 یی که میگن دقیقا چیه ؟آخه این خدا 
  قبال چکار میکرده که یهو تصمیم میگیره مارو خلق کنه ؟این خدا 
 تصمیم گرفت دنیارو خلق کنه ؟ خدا چیشد که کی به دنیا آوردش ؟ 
  جنسش از چیه ؟ مدلش چیه اصالخدا.. 
 ماده ست یا انرژی ... 
 ...این همه اطالعات رو از کجا آورده ؟خدا معلمش کی بوده 
 چجوریه ؟ تنهایی حوصلش سر نمیره ؟ نیاز به محبت نداره ؟ اصال چیشد نیاز جنسی  قیافش

رو آفرید ؟ اصال چجوری میتونه چیزی رو درست کنه وقتی قبلش نبوده و هیچ ایده ای 
 نداشته ؟ این همه قدرت رو از کجا آورده ؟
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 ...یادم نمیرهاون شب رو هیچوقت 

کاغذ و خودکار گرفتم و از ..میشدم.نه ادیوداشتم دت سر درد بود که از ش 1393ال دقیقا مهر ماه س
 ...کردم  فرار خونه 

 ...هنگ بود واقعامخم 

 داشتم از دست خودم و افکارم روانی میشدم.

 اصال نمیتونستم قانع بشم...

این همه آگاهی رو از کجا آورده وقتی خودش معلمی نداشته و اصال فرض رو بر  همش میگفتم خدا
یم که خدا معلم داشته...معلم خدا کی بوده و باز این سوال رو میپرسیدم که معلم خدا از این میگیر

 ...کی یاد گرفته و هرچقدر این سواالتو میپرسیدم بیشتر استرسی و اضطرابی میشدم

 اووووووووووووووووف

 ...در حد دیوانه شدن پیش رفتم و مدام این سواالت تو سرم بود

 ...مخت هنگ کرده این حرفا با خوندن تو هم مطمئنم 

 ...خب طبیعیه

 میدونی چرا ؟

 نمیشه با چشم عقل و کال با عقل کوچولوی خودمون جواب این سواالت رو بفهمیم...چون اصال 

 ...ندارهاین سواالت نتیجه ای 

 میدونی چی شد ؟من این همه زمان گذاشتم و به این سواالت فکر کردم ...تهشم 

 ...دست داد بهمو دیوانگی حس جنون 

 تفکر درمورد خلقت خدا کامال اشتباهه...

بخاطر همینه همه میگن دنبال کشف خلقت خدا نرو...بلکه دنبال کشف مخلوق های خدا برو...یعنی 
 ببین خدا چی خلق کرده و با تفکر روشون میتونی کم کم به خدا برسی...

 کنی کم کم به خدا میرسی...حتی بعد ها متوجه شدم وقتی یه مدت رو عیب های خودت کار می

 بگذریم...
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روی کاغذ نمیتونستم  امااین بود که میدونستم خدایی هست...اون موقع ها مشکل اصلی من 
 ...اثباتش کنم...خیلی تضاد بدیه این قضیه

تو روزای سخت زندگیم یه کسی کمکم کرده بود...ولی حاال که میخواستم اینو اثباتش کنم 
 ...نمیتونستم

خوره ذهنی من  قضیه اون روزا ق منم اینه که یه چیزی رو تا تهش نفهمم ول نمیکنم...و اینیه اخال
 ...شده بود

 من اگه چیزی بهم اثبات نشه مدام از درون به خودم میگم :

از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا  
م... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلو

  ...معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم... از کجا معلوم

 ...و این از کجا معلوم ها دیوونم میکنه

 ...: از کجا معلوم  گهی..درونت م.یبگ  یهر چ  کم باشهت  اطالعاتچون وقتی 

و  ! یدیجواب محکم م هیباشه...درونت اگه بگه از کجا معلوم...تو بهش  ادیاطالعاتت ز یوقت  یلو
 درونت دیگه نمیتونه چیزی بگه...

 اونایی که شبهه دارن خوب میفهمن االن من دارم چی میگم 

داده بود...یعنی همه چی رو پوچ  نمیخوام اسمش رو افسردگی بذارم اما یه حس پوچی بهم دست
 ...میدیدم

میگفتم یعنی چی آخه...واقعا یعنی چی...من کی ام...اینجایی که هستم کجاست...چرا نمیفهمم 
 حقایق رو ؟

همش احساس کالفگی داشتم...اما هیچوقت کم نیاوردم ! خیلی ها تو این مراحل بی خیال میشن 
 دا کنم...اما من واقعا میخواستم جواب شبهاتمو پی

به دستاش و موهاش و چشماش دقت  کردم و تا میتونستمخواهر زادم کیمیا رو بغل  یه روز رفتم 
 کردم...

همش میگفتم : آخه کی اینارو درست کرده...این خورشید اون انگاری یه رازی رو متوجه شده بودم...
  چرا من میتونم حرف بزنم ؟باید باشه...چرا اینجا اینجوریه...اینجا باال چکار میکنه ؟ ماه چرا 
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 و آینه اتاقم رو از دیوار کندم و یه جا نشستم و به خودم تو آینه نگاه میکردم...

 کردن بودم...غش  در حال ینه به خودم نگاه میکردم یهو از ترس آ یه شب که داشتم تو 

 ! شدمنوتیزم رکت کردن...از بس به خودم نگاه کردم که هیپآخه صورتم تو آینه یهو شروع کرد به ح

 ...دقیقا از اینجا به بعد بود که کنجکاویم بیشتر شد

میرفتم تو باغچه خونمون و خاک هارو میزدم کنار و به بوته ها و دونه ها و مورچه ها نگاه 
ی ده میکردم...میرفتم به آسمون نگاه میکردم...یا وقتی میوه میخوردم بدون اینکه بخورمش باال

 ...میکردم شنگا دقیقه بهش خیره میشدم و

 دقیقا آغاز بیداری من از همین لحظه بود...

 ...ر چیزی میخواستم بخورم بهش نگاه میکردم...هر آبی که میخوردم بهش فکر میکردمه

  بعضی وقتا گریه میکردم و میوه میخوردم...

 میشدم همه چیو...متوجه  داشتم کم کمآخه  

 12ه سورة النحل آی

ي   َر َلُكُم اللَّ ِقُلوَن َوَسخَّ ٍم َيع  َقو  ِرِه ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت لِّ َراٌت ِبَأم  ُجوُم ُمَسخَّ َقَمَر َوالنُّ َس َوال  م  َهاَر َوالشَّ  َل َوالنَّ

مسخر شمایند؛ در این،  خداشب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت؛ و ستارگان نیز به فرمان  خدا 

 ... گیرندی که عقل خود را به کار میگروههایی است )از عظمت خدا،( براي نشانه

 داشتم میفهمیدم یه نظمی در کاره ...

 ...هرگز امکان نداره این دنیا بی صاحاب باشه و ما خالقی نداشته باشیم

 ...این چیزا عین روز برام شفاف شده بود

میکردم و  گاهن یه شب تموم میوه ها و تموم سبزیجات رو آوردم تو اتاقم و بو میکردم و بهشون
 ...باهاشون صحبت میکردم

  ...دقیقا یادمه اون شب رو

 همش به خودم میگفتم : اون شب 
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 رضا ؟ 

اینا از کجا اومده...اینا کی درست کرده...اینا از کجا میاد...این درخت از کجا میفهمه باید چی بار 
 ...بده...باالی چند ساعت به این چیزا فکر میکردم

 : میگفتم و یکردمبه دستای خودم نگاه م

 ...اینا از کجا اومده...اینارو کی درست کرده

 کارم شده بود گریه کردن...انگاری گمشده پیدا کرده بودم...دیگه اصال  

 گریه هام از روی شوق بود...

 ...گریه هام یادمه  نوز ه

 اینارو تو طراحی کردی ؟ خدایا ؟ به دستام نگاه میکردم و میگفتم :اون شب همش 

 ...خن ...این چشم...این مژه هااین نا

 اینا کار تو بود خدا ؟

و این  هدایتم میکنهیعنی عین روز برام شفاف و مشخص بود که یه خدایی هست که داره دیگه 
 ق منه...لجهان رو آفریده و خا

 من از نظم و چیزایی که خدا آفریده ..پی به وجود خدا بردم...

و خودمو از یه سری از عادت های غلط پاک کردم بهتر بعد ها که رو عیب های خودم کار کردم 
بهتر میتونی  ...تونستم بفهمم خدایی هست...چون هر چقدر رو عیبات کار میکنی خالص تر میشی 

 بعدشم نشستم کمک های خدارو تو زندگیم به یاد آوردم ...خدارو حسش کنی...

م یکرددرخواست کمک  حسی از یه  و مدیخور  بر  به گرفتاری ونبارها تو زندگیمهمه ماها  به هر حال
 پاسخ میداد... امو اون به 

 مطمئنم بارها این اتفاق تو زندگیت افتاده...

 این حس همون خداست...

 ببین؟

 خدا در هر لحظه حواسش به همه هست و داره هدایتشون میکنه...
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و تموم گیاهان و  از مورچه ها و حیوانات و حشرات و ماهی ها بگیر تا انسان و جن و فرشته ها
 ...موجودات روی کره زمین و آسمون

 ...یه تمرین میگم برید انجام بدید

 و بنویسید اولین اختمون ها و ماشین هارو ببینیدبرید پشت بام خونتون و همه خیابون ها و س
 ...میاد چیه  ونچیزی که به ذهنت

.... و تو یه کاغذ اون باال تهران رو ببین د و از برو بام تهران وایستا...یا برو برج میالاگه میتونی یا 
 ...چی به ذهنت میاد بنویس 

 من این کارو کردم...

 میدونی چی نوشتم ؟

 یا ؟: خدا نوشتم 

 ....به همه اینا هست تچجوری حواس تو

 ...کردهنگ   و یهو مخم

 این یه درس بزرگی برام بود...

  ...رو فهمیدماهلل اکبر معنی دقیقا اونجا بود که 

 هلل اکبر یعنی : ا

خدا بزرگه...ولی حتی ما برای کلمه بزرگ هم اندازه گیری میکنیم و حد در نظر میگیریم...در صورتی 
 که خدا بی نهایت بزرگه... و این بزرگی ته نداره...آیا تو میتونی بزرگی رو تصور کنی که ته نداره ؟

 بچه ها...

که بشینیم بگیم   این قابلیت ذهنی به ما داده نشدهدرک کنیم...اصال خدارو  ما اصال نمیتونیم عظمت
 خدا چه جوری به وجود اومده...

 کار من اشتباه محض بود...

بعضی چیزا درکش از توانمون خارجه...نه بخاطر اینکه جوابی نداشته باشه...نه...بلکه بخاطر اینکه 
 ...هم کسی بهمون جواب بده درکش برامون سخته اگر 
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 ...قند رو برام توضیح بده مثال تو بیا شیرینی

 ...عمرا بتونی توضیحش بدی

 ...نمیتونی اصال

 نه بخاطر اینکه شیرینی قند توضیح نداره...

  ...نه

 ...بلکه تو نمیتونی توضیحش بدی چون نمیتونی درکش کنی ... و این کامال طبیعیه

 ...خدا هم دقیقا همینه

  ...خدا هیچی نیست...ولی در عین حال همه چیزه

دا هیچی نیست...چون هر چیزی باشه دیگه خدا نیست...بلکه مخلوقه...در صورتی که خدا مخلوق خ
 ! نیست بلکه خالقه

میدونم بحث هام داره فلسفی میشه ....اما اشکالی نداره...بعضی وقتا ما نیاز داریم برای سوال های 
 ...بی جوابمون پاسخی پیدا کنیم

... یعنی هر تصوری نسبت به خدا کنی اشتباست...چون شما هر جوری خدارو ببینی اشتباست 
 ...همون تصورتم محدوده

 ...درک خدا ممکن نیست

 ...حتی درک کارای خدا هم ممکن نیست...چه برسه به خودش

بعضی وقتا تو زندگیمون یه سری اتفاقات میوفته جیغمون در میاد...بعد که چند سال میگذره میبینیم 
 ...خیر بود

 ...درکش سخته برامونبخاطر همین 

من این روزا واقعا کمتر به اون سواالت فکر میکنم...خیلی ذهنم راحت تر شده... دیگه اون حس های 
 ...مبد همراهم نیست که هی به چگونگی خلقت خدا فکر کن

 .دیمدا ارتباط خوبی دارم و با هم دوست شمن این روزا با خ
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برام روشنه که خدایی هست و داره کیهان رو مدیریت خدارو با چشم دل کامال میبینمش و عین روز 
 ...میکنه و فقط از من اعتماد میخواد...همین

خدا منو نیافریده که به چیزی فکر کنم که درکش در توانم نیست...برا همینه که امام ها گفتن : درباره 
 ...کنیدچیزایی که آفریده فکر  ذات خدا فکر نکنید بلکه درباره 

که عاشق مستند دیدن شدم همین موضوع بود...وقتی مستند میبینم عاشق قدرت و   یکی از دالیلی
 زیبایی خدا میشم...

 ...بشناسچیزایی که آفریدم از این طریق منو تو قران گفته  هم اتفاقا خدا

 !هدرد نمیگیر  توندرکشو دارید و مخ تواناینجوری 

 بچه ها ؟

ه ای نمیرسونه...نه تنها شما...بلکه هر کسی وارد فکر کردن درمورد خلقت خدا شمارو به هیچ نتیج
 ...میرسهکامل اینجور مسائل بشه یا دیوانه میشه..یا کافر میشه...یا به پوچی و افسردگی  

 ازتون میخوام اشتباه منو تکرار نکنید...

  : آخه تو چجوری میتونی بفهمی یه خدایی که در یه لحظه حواسش به

هست رو با عقل  میلیارد پشه و حشره 500میلیارد حیوان... 90رد مورچه..میلیا 40میلیارد انسان... 8
 درک کنی ؟کوچیکت 

 تو مشتشه رو درک کنی ؟ به این بزرگی تو چجوری میتونی خلقت خدایی که جهان

 ...ببین

من خودمم میدونم که تو خدارو از درون خودت احساس میکنی...من میدونم که ازش حاجت 
 ...که خدا از درون باهات حرف میزنه...من همه اینارو میدونمگرفتی...من میدونم  

 ه درستش بری ...نه اینکه به خلقتاما اگه تو هم مثل من در اثباتش مشکل داری...سعی بکن از را
 ...فکر کنیخدا 

 بیوفته اما نیوفتاد...برو جنگل یا لب دریا و بهبرات برای اثبات خدا بگرد دنبال اتفاقاتی که میتونست 
 ...زیبایی ها نگاه کن...برو به صورت یه نوزاد نگاه کن...برو تو گوگل سرچ بزن عکس درختان زیبا

 ... تو اینجوری راحت تر به نتیجه میرسی
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 برو قران بخون... 

 چرا قران نمیخونی ؟ها ؟

 را حتی یه بار نمیخونی ؟چ

روز وقت خودتو  10نیستی آقا اصال فکر کن این کتاب یه کتاب رمان هستش...یعنی واقعا حاضر 
 صرف خوندنش کنی ؟

 ...به خدا بی انصافیه

 ...جدی میگم

ای کاش من به جای اینکه برم به چیزای چرت پرت فکر کنم میرفتم اون روزا قران میخوندم...چون 
 ...جواب تموم سواالتم توش بود

 خدایی خیلی تنبلیم...

 قبول داری ؟

 رم یا انصاریان اگه خواستی قران بخونی با ترجمه مکا

 )مکارم ساده تره و انصاریان یکمی پیچیدست ...اما دقیقه (

 ...بخون تا بهتر متوجه بشی

 ...همین

 ...تموم شد تو این فصل من حرفام

 امیدوارم هممون خدارو بتونیم درکش کنیم..

 اما از راه درست ...

 .نه از راه غلط و بی نتیجه

 همین...

 تا فصل بعدی...

 خدا نگهدار 
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 سهپایان فصل 

 نام کتاب : 

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 خلق کرد که چی بشه ؟مارو خدا خب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میگم ؟ تا حاال به این فکر کردی که هدف خلقت چی بود ؟ تو این فصل جواب میدم...
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 سالم.

 خوبی ؟

 .به فصل جدید خوش اومدی..

 چه خبرا ؟

 میگم ؟

 کرد؟  ونچی بود ؟ خدا چرا خلقم ادف از خلقت مهبه نظرت 

 ...خیلی مسخرتکردن اینکه بخوری بخوابی تهشم بمیری و بری زیر خاک... این نوع زندگی  

 قبول داری ؟

 ش ...خیلی اینجوری دنیا مسخره میشه...خه هدفی نیستآ 

 ...اصال زندگی یعنی داشتن هدف

 ...زندگی خیلی مسخرستاگه هدف نباشه 

  اگه زندگی ما هدف نداشت... خب خدا واسه چی مارو خلق کرد ؟

 ...قبل از ما دانیاسورها و انسان های اولیه بودن دیگه

و دانیاسور ها و تو قران هم خدا گفته قبل از شما یه سری انسان های اولیه بود و همینطور جن ها 
 ...خلق کردهموجود کلی خدا خالصه  

سر چیزایی که آفریدم وقتی مارو خلق کرد بهمون گفت : شما اشرف مخلوقاتید ... یعنی از همه اما 
 ...ترید

 شاید بگی رضا ؟

 هدف چی بود آخه ؟

 خدا واسه چی خلقمون کرد ؟

 ...واال من خیلی به این سوال فکر کردم

 ...این جهان و مارو آفریدبه نظر من خدا به سه دلیل :  نظر خودمو میگم بهتون
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 : عشق :1

ببینید بچه ها...خدا کال خوشش میاد یه چیزی بیافرینه...یکی از اسم های خدا تو قران خالق 
و از طرفی از بین همه چیز هایی که تا االن آفریده  هستش...یعنی کال حال میکنه یه چیزی بیافرینه

یعنی خدا دوستمون ...مارو از همه چی بیشتر دوست داره...خالصه دلیل اول و مهمترینش عشق بوده
 داشته که خلقمون کرده...

 : لذت بردن : 2

اینو همیشه یادت باشه...خدا از خنده ما خوشحال میشه و دوست داره ما تو این دنیا لذت ببریم. 
یکی از دالیلی که دین رو برای ما آورده همینه که ما به وسیله دین از زندگیمون لذت ببریم. من 

وفق میدم قدرت و اخالق و رفتارم بهتر بیشتر دمو با آموزه های دینی خودم شخصا هر چقدر خو
میشه...اینو همه کسایی که اطرافم هستن تایید میکنن...کال خدا از لذت بردن ما لذت میبره...ولی 

 !خدا میخواد لذت عمیق ببیریم

  ...نه لذتی که سطحی باشه و زود از بین بره و مارو ضعیف کنه

 ییر: : رشد روحی و تغ3

میتونیم خدارو حس کنیم و اون ما اگه روحمون بزرگ بشه دیدن خدارو نداریم...ا اییما توانببین...
خاطر همین باید تغییر ب...زیادی میخواد قدرت روحی کار   میتونیم با خدا حرف بزنیم ...و اینهم دنیا 

 ه تر و خدایی تر میشه...کنیم و روح خودمونو بزرگ کنیم...هر چی روح بزرگتر بشه صبور تر و بخشند

 من دقیقا تو سایت دارم همین کارو میکنم...یعنی دارم روح بچه هارو بزرگ و قوی میکنم...

 یکی از بچه ها چند وقت پیش بهم گفت : 

 خب حرفای تو درست...من فهمیدم خدا چرا خلقم کرده...اما رضا ؟ رضا ؟

 ...بازم مارو آفرید ؟هخبر ا بما و تقدیر و سرنوشت با اینکه از آینده خدا چرا 

 بذار یه مثال برات بزنم......ببینید دوستان خوبم

شما یه بچه ای دارید که عاشق بستنیه... و میدونی که وقتی به این پول بدی میره سریع بستنی 
 میخره..پس تو بچت رو کامل میشناسی...

 درسته ؟
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 ...خب ...خدا هم همینه دیگه

 ...ته ته دل ما باخبره...پس میدونه آینده ما چی میشهخدا از ته ته ته ته ته ته 

اما خود خدا تو قران گفته : شما کامال مختار هستید هر جوری عشقتونه زندگی کنید...ولی بدونید که 
 .مرگ و قیامتی در کاره..پس به فکر قبر و قیامت خودتون باشید

 ه...بعضی ها هم میگن زندگی جبره و تقدیر و سرنوشت ما نوشته شد

 این حرفا همش کشکه.

 شما مختاری هر جوری دوست دارید زندگی کنید...

 این خودت هستی که سرنوشت خودتو مشخص میکنی و مینویسی.

 اصوال کسایی از این حرفا میزنن که نمیخوان تالشی کنن یا گامی بردارن.

نویسه و تغییر وگرنه کسی که اهل تالش و هدف ریختن باشه میدونه که سرنوشت رو خود آدم می
 میده.

 درسته...هم نیازی نداره و عبادت هامون اینکه میگن خدا به ما 

 ولی خب ...

  مگه نه ؟...خدا مارو خلق کرده و دوستمون داره 

شما خودتونم یه نقاشی بکشید دوستش دارید و تموم تالشتونو میکنید که از این نقاشی مراقبت 
 ...کنید

 بزنم :  براتبذار یه مثال ازمون میخواد قدرخودمونو بدونیم !  خدا خیلی دوستمون داره...خدا

که تازه براش خریدی گردو اپل  تو اگه به یه کسی یه گوشی اپل بدی و ببینی طرف داره با گوشی 
 میشکنه چکار میکنی ؟ 

 ناراحت میشی آره ؟

 چرا قدر این گوشی رو نمیدونه ...میگی 

 ...کنهچرا داره با گوشی اپل گردو میشمیگی 

 خدا هم همینه دیگه...خب...
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...آخه خدا مارو بهترین و اشرف مخلوقات خلق کرده ! این از کارای اشتباهمون ناراحت میشهخدا 
 میدونی یعنی چی ؟؟؟؟؟؟

 خدا تورو با هدف افریده...دونی ! یعنی خدا انتظار داره قدر خودتو ب

اینا بخاطر خودمونه...خدا هر چی گفته بکن  اگه خدا میگه به حرفم گوش بده و عبادت کن یا ...همه
 یا نکن دقیقا بخاطر خودمون گفته !

اینو بعدا اگه یکم تو مسیر باشید همتون میفهمید.خدا به هیچ کس حرف زور نزده.خیالتون راحته 
یکی از دالیلی که خدا میگه گناه نکن فقط بخاطر اینه که این کار به روح و جسم ما ضربه  راحت.
.کال هر وقت دیدید خدا میگه یه کاری رو نکن بدونید که اون کار به ما صدمه میزنه... این بهم میزنه..

 اثبات شده ! 

در کل گناه یعنی : این کار بهت صدمه میزنه انجام نده...مثل مشروب خوردن و دروغ گفتن و غیبت 
  ! کردن...همه اینا روح رو داغون میکنه و مارو عصبی میکنه

بخون در واقع برای خودمون طراحی شده...وقتی نماز میخونی از درون  خدا میگهزی که مایا همین ن
صبح بلند شی  5انرژی های منفی به سطح زمین برمیگرده و حتی االن علم اثبات کرده باید ساعت 

د دست و صورتت رو سر صبح ...وگرنه خونت لخته میشه و ممکنه مریض یا افسرده بشی ... و بای
 علم تازه اینو فهمیده اما خدا اینو خیلی سال ها پیش گفته بود! .بشوری..

 .گفتهو لذت بردنمون  پس کال خدا هر چی گفته برای خودمون  

 ...ا از ما انتظار داره مراقب خودمون باشیم و بهمون اختیار داده تا به سمت بهترین ها بریمخد

 ...نیستما  روحی جز پیشرفت خدا چیزی یعنی واقعا هدف

  برد...این زندگی رو کسی روح خودش رو با خودسازی بزرگ کرد  هر... 
 خودسازی هم یعنی امروزت مثل دیروزت نباشه... 
 و این خیلی منطقیه به نظرم... 

 .هر چقدر خودتو به این هدف نزدیک تر کنی ..

 .پیش خدا نمرت باالتره

 همین...

 این فصل هم تموم شد...
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کنم که کتابم ساده و روون باشه...میخوام این کتاب انقدر ساده بچه ها...من تموم تالشمو دارم می
باشه که همه متوجه بشن.اگه میخوای اطالعاتت زیاد بشه باید خودتم تا میتونی درمورد خدا تحقیق 

 کنی...این کتاب خشت اوله...

جه که در قدم اول هستش متوه که ساده و روون باشه تا هر کسی  یعنی خشت اول باید کتابی باش
 بشه...

 من اگه بتونم تو این کتاب ایمانت رو به غیب باال ببرم خیلی عالی میشه...

 ایمان به غیب یعنی :

 چیزی که با چشم سر دیده نمیشه ولی با چشم دل دیده میشه... 

 بچه ها...

 چیزا هست که ما نمیبینیم و میگیم نیست...خیلی 

 اور کنیم...بعادت کردیم هر چی رو که با چشم سر دیدیم چون 

 مش...یننمیبیبخاطر همین خیلی ها میگن خدا کو 

 بچه ها... اما

 نیست...با چشم سر دیدنی  ه چیهم 

 ...دید بعضی وقتا باید با چشم دل 

واقعا با تفکر کردن ازت میخوام یکم به اتفاقات زندگیت دقت کنی و دستان پنهان خدارو کشف کنی و 
 ....کارهجهان در  بفهمی یه نیرویی در 

 .این یعنی ایمان به غیب..

 حرف زیاده...ولی همینجا تمومش میکنم...بگذریم...

 تو فصل بعدی میخوام درمورد هدف خلقت ابلیس یا همون شیطان با شما حرف بزنم...

 بشناسی...شیطان رو فصل بعدی خیلی بهت کمک میکنه تا 

 تا فصل بعدی..

 فعال خدا نگهدار 
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 چهارپایان فصل 

 : نام کتاب

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 شیطون چجیرو خلق شد ؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخون...خوب این فصل کامال درمورد راز خلقت شیطونه...خوبه خوب 
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 سالم.

 خوبی؟

 به فصل جدید خوش اومدی...

 ثبات کنم...تا اینجای کتاب سعی کردم خیلی ساده و دلی خدارو برات ا

 به نظرم یکم خودتم فکر کنی به راحتی میتونی بفهمی یه خدایی هست...

 من تو این فصل میخواستم درمورد راز خلقت شیطون حرف بزنم...

 میگم ؟

 شیطون چجوری خلق شد ؟اصال میدونی 

 درمورد شیطون چقدر اطالعات داری ؟

 ولمون بزنه...احتماال در همین حد میدونی که شیطون وظیفش اینه که گ

 اما این کافی نیست...

 قضیه جدی تر از این حرفاست...

من خیلی درمورد شیطون تحقیق کردم و خیلی خوب ازت میخوام این فصل رو با دقت بخونی ! آخه 
 ...تونستم بشناسمش

 ...اگه برات از شیطون بگم احتماال تو هم بهتر میشناسیش و اطالعاتت در این زمینه باال میره

 ...میکنم مثل همیشه خیلی ساده توضیح بدم تا همتون متوجه بشید سعی

 ...ببین همه چیز به میلیون ها سال قبل برمیگرده

 ...بود و بعد نسلشونو منقرض کردموجودات زیادی رو آفریده قبل از خلقت انسان خدا 

یه بودن که مثل ما مثال یکی از اون موجوداتی که خدا قبل از ما آفریده بود یه سری انسان های اول
 نبودن...

یا مثال قبل از ما دایناسورها زندگی میکردن...یا قبل از ما خدا یه سری جن آفریده بود که رو زمین 
 ...به ناحق همو میکشتن طبق آیه قران زندگی میکردن و
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 بذار از داساتن جن ها برات شروع کنم...

بخاطر ظلم و ستمی که به هم میکردن  جن ها... خدا جن رو قبل از انسان آفرید و آیه قران طبق 
 میکشتن... وهمبه ناحق زمین خیلی خون ریزی میکردن و روی 

این جن  نسلاینکه خدا همیشه از این قضیه ناراحت بودن...تا  خدا بخاطر همین فرشته های مقرب
 ...همگی از بین رفتنو  منقرض کردهارو 

 ...بهتر بوداز بقیه که نسبتا قرض شد یه جن بود  این همه جن هایی که نسلشون من اما از بین 

این جن رو خدا بنا به دالیلی و از روی حکمت میذاره کنار فرشته ها تا در کنار هم باشن و خدارو 
 ...عبادت کنن

 ...تا اینکه یه اتفاق عجیبی میوفته

 ! این جن خدارو خیلی عالی عبادت میکرد...حتی از فرشته ها هم بهتر

 ...و عالی عبادت میکرد که روز به روز مقامش پیش خدا بیشتر میشداز بس خدار 

 صداش میزدن :این جن رو بخاطر همین تموم فرشته ها 

 عزازیل...  

  عزازیل یعنی : عزیز خدا

 کرد...میخدارو عبادت عزازیل سال های سال 

ثل عزازیل میبودن و که تموم فرشته ها آرزو میکردن ای کاش م  الی انجام میدادانقدر این کار رو ع
 ...میتونستن خدارو اینجوری عبادت کنن

دیگه کار عزازیل به جایی رسید که تو آسمون هفتم میرفت منبر و برای فرشته ها سخنرانی میکرد و 
 دوستش داشتن. خیلیفرشته ها عاشق عزازیل بودن و 

رئیل و میکائیل و اسرافیل خدا مثل جبخیلی مقام عزازیل باال رفته بود...حتی فرشته های مقرب چون 
 .و خیلی دوستش داشتنپای منبر عزازیل میشتن 

با اینکه عزازیل از جن بود اما همه ی فرشته ها ازش میخواستن که عزازیل براشون دعا کنه تا اونا 
 ...هم مثل خودش به خدا نزدیک بشن



 dadashreza.com نویسنده : داداش رضا

اولخشت      57 

 میشه گفت بعد از خدا دیگه همه کاره آسمون هفتم عزازیل بود...

 ...حساب میبردن و دعا میکردن که بتونن به مقام عزازیل نزدیک بشن همه ازش

 ...تا اینکه یه اتفاقی افتاد

 دادن... آسمون هفتم یه الوار نورانی قرار و ت

 گفت :بعدش خدا  

تون مشرک و کافره ! و به زودی مشخص میشه و عبادت میکنید ؟ از بین شما یکیای شمایی که من 

 ! اون شخص کیه

بر تو آسمون هفتم پیچید همه فرشته ها به هم نگاه میکردن و میگفتن نکنه اون شخص تا این خ
 تن چکار کنن...و میرفتن از عزازیل مشورت میگرف نباش خودشون

 ...همه به خودشون شک داشتن و خیلی نگران بودن که نکنه کاری کردن که خدارو ناراحت کردن

 ...از عزازیل میخواستن کمکشون کنه

 ...ه دیگه خیلی جدی شداین قضی

سال  انهزار  حت بود و اون شخص عزازیل بود.چونهمه نگران بودن ولی یه نفر خیلی خیالش را
به گرد کسی خدارو خیلی عالی پرستیده بود و خیالش راحت بود که کسی تو عبادت و یکتا پرستی  

 ...پاشم نمیرسه

 ... رو هم صدا زد و گفت بیایهو خدا ندا داد و همه فرشته هارو جمع کرد...و عزازیل 

 ...خالصه همه جمع شدن و خدا شروع کرد به صحبت کردن

 ...خدا گفت من یه جانشین و خلیفه میخوام برای دنیا انتخاب کنم

عزازیل همیشه دنبال این بود که خدا یه پست عالی بهش بده ولی کم کم متوجه شد که خدا 
یه چیزی رو از جنس گل درست کنه و اون رو خلیفه همچین قصدی نداره و از قرار معلوم میخواد 

 ...کنهخودش روی زمین  

 ...اینجا بود که عزازیل یهو بهش برخورد

 خیلی ناراحت شد ! خیلی عصبی شد ! 



 dadashreza.com نویسنده : داداش رضا

اولخشت      58 

 سریعا به سمت زمین پرواز کرد و خاک رو صدا زد و گفت : 

 ای خاک...

 .اگه فرشته ها به سمتت اومدن اصال بهشون از خاک خودت نده ..

 وگرنه از بین میری ! 

 .خاک هم چون مقام عزازیل باال بود بهش گوش کرد و گفت چشم

از طرف خدا جبرئیل مامور شد که به سمت زمین پرواز کنه و کمی خاک و گل با خودش به آسمون 
 ببره...

 اما زمین شروع کرد به ناله کردن و گفت این کارو نکنین ...

و بعد خدا اسرافیل و میکائیل رو به سمت خدا ست خالی برگشت جبرئیل وقتی ناله زمین رو دید د
 ...فرستاد که باز هم زمین ناله کرد و دست خالی به سمت خدا برگشتن

 ...تا اینکه خدا عزرائیل رو مامور کرد

پرواز گل برداشت و به سمت خدا خاک و  عزرائیل اصال به ناله زمین و خاک گوش نکرد و یه مشت 
 ...کرد

 وز به روز بیشتر داشت عصبی میشد !عزازیل ر 

 ...افتادبزرگ تا اینکه باالخره اون اتفاق 

 ...و خدا تموم فرشته ها رو از هفت آسمون صدا زد و گفت بیاید که یه کار مهم باهاتون دارم

 ...همگی رفتن

 عزازیل هم رفت.

 مطرح کرد...کامل خدا شروع کرد به صحبت کردن و قضیه خلیفه روی زمین رو  

 موم فرشته ها از این قضیه ناراضی بودن.ت

 .عزازیل هم ناراحتی خودشو بیان کرد

 ...ولی خدا توضیح داد و همه رو قانع کرد
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نگرانی فرشته ها از این بود که نکنه باز خدا یه سری موجودات بیافرینه که مثل قبلی ها تو زمین 
 بریزن...به نا حق خون همو 

 یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید ... ولی خدا گفت نگران نباشید...من

از روح بعدش خدا حضرت آدم رو به تموم فرشته ها و عزازیل نشون داد و در همون لحظه خدا 
 ...دمیددر کالبد بدن حضرت آدم خودش 

 یه عطسه زد و گفت : حضرت آدم رسید به بینی خدا همین که روح 

 الحمداهلل...

 ...و خدا گفت : یرحمک اله

 در همین لحظه حضرت آدم رو به تموم فرشته ها معرفی کرد... و خدا

 حضرت آدم گوش کردن متوجه شدن در برابر دیدن و به حرفاش  وقتی فرشته ها حضرت آدم رو 
  ...هیچی برای گفتن ندارن

 و فرشته ها در برابرش هیچی برای گفتن نداشتن... چون خیلی علم حضرت آدم زیاد بود

روی زمین معرفی کرد و به همه  ن خودشرت آدم رو به عنوان جانشیخدا حضدر همین لحظه 
 ...فرشته ها و عزازیل دستور داد سجده کنن

 ...همه سجده کردن به جز

 ...به جز

 ...به جز

 ...به جز عزازیل
 عزازیل ؟خدا گفت : 

 چرا سجده نکردی ؟

 پاسخ داد : عزازیل 
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 ؟ چرا این گل بد بوی کثیف رو گذاشتی مالک زمین شه 
 مگه من چم بود ؟ 
 کم عبادت کردم ؟ 
 کم از تو گفتم ؟ 
  چرا منو ندیدی ؟ 
  چرا این گل کثیف بد بوی نجس رو گذاشتی مالک زمین بشه ؟ 
  ! من که از آتیش بودم که 
 این همه عبادتت کردم !  
 عمرا سجده کنم !  

  ! خدا گفت : من بهت میگم سجده کن

 ! م : نمیکن عزازیل گفت

 موم فرشته ها تعجب کرده بودن...لحظه ت اینتو 

 ...باورشون نمیشد عزازیل داره با خدا اینجوری حرف میزنه

چکدوم همشون تعجب کرده بودن ...آخه شنیده بودن به زودی یکی مشرک و کافر میشه ولی هی
 ...عزازیل باشه باورشون نمیشد که این شخص

 ! ردو از همون لحظه اسم عزازیل به ابلیس تغییر اسم پیدا ک

  ! هم چنان ادامه داشتخدا و ابلیس اما این آخر ماجرا نبود ! جدل و مناظره 

 ...همه داشتن این صحنه رو میدیدن

 به عزازیل گفتن : سجده کن...چرا سجده نمیکنی ؟ تموم فرشته ها

 ! باورشون نمیشد..آخه عزازیل معلم اخالق و معلم دینیشون بود

 ...از خدا مقام عزازیل رو میخواستنپای منبر عزازیل اشک میریختن و 

 ! باورشون نمیشد داره با خدا اینجوری و با این لحن حرف میزنه

 ...حضرت آدم هم یه گوشه وایستاده بود و همینجور نگاه میکرد و هیچی نمیگفت

 ...دیگه عزازیل یا همون ابلیس کفرش در اومد



 dadashreza.com نویسنده : داداش رضا

اولخشت      61 

  ... شروع کرد به توهین کردن به حضرت آدم

 ینو دید سریع بهش گفت : و خدا تا ا

 بیرون ! برو گمشو از این مقامی که من بهت دادم

ابلیس گفت : باشه ! حاال که اینجوری شد به عزتت سوگند این آدم و تموم کسایی که از نسلش 
 ! باشن رو گمراه میکنم

 ! خدا گفت : برو هر کاری دوست داری بکن.تو هیچ کاری نمیتونی بکنی

 ! ه عبادتت کردم ! بهم یه عمر طوالنی بده و منو زنده نگهدارابلیس گفت : این هم

  : خدا گفت

 باشه...چون عبادتمو کردی تا روز معینی بهت فرصت میدم...

 ...ولی روز قیامت خار و بد بختی

  : ابلیس گفت

  ! به من قدرتی بده که بتونم فرزندای آدم رو وسوسه کنم و بتونم تو قلب و ذهنشون نفوذ پیدا کنم

 قبول...سال عبادتمو کردی ... انهزار  خدا گفت : باشه...چون

 ! اینم پاداشت

 ! اینجا بود که حضرت آدم شاکی شد

  به خدا گفت : یعنی چی ؟ چرا این اجازه رو بهش میدی ؟ پس من چی ؟حضرت آدم 

 خدا به حضرت آدم گفت : نگران نباش...

ن و از نسل شما کلی پیامبر و امام میفرستم که یه سری هارو میفرستم که فرزندانت رو هدایت کن 
 ! کسی گمراه نشه و هر کی رو خودش کار کنه این ابلیس هیچ تسلطی روش نداره

 ...میپذیرم و همه رو میبخشمکنه من توبشو توبه  رو بخوره و ابلیس گول هم  کسی از شما و اگر  

یدن که گول خوردن خواستن به همدر همین لحظه فرشته ها چون گستاخی عزازیل رو دیده بودن و ف
 ! فرار کرد و غیبش زدیا همون عزازیل حمله کنن که یهو ابلیس ش سمت
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 ... حضرت آدم و حوا رو به یه جایی تو بهشت بردبعد این قضیه خدا 

 که مثل بهشت بود(  بود زمین) در واقع بهشت نبود بلکه یه جای خوش آب و هوایی تو 

 : گفت به حضرت آدم و حوا  خدا 

 ای آدم و حوا ؟

 برید تو بهشت و هر کاری دوست دارید بکنید...

 ... نزدیک نشید ی که این وسط هستشاما به این درخت 

بخورید همه چی ازتون ازش ...اگه بهش نزدیک بشید و چیزی درخته  چون آزمایش شما با همین
ه من استفاده بکنید و از گرفته میشه... به جای اینکه به این درخت نزدیک بشید از نعمت های دیگ

 . بهشت من لذت ببرید

 ...تو بهشت داشتن کلی از زندگیشون لذت میبردنقبول کردن و خالصه حضرت آدم و حوا 

 میشد. دیوونهبه یه گوشه ای رفت و از شدت کینه و نفرت داشت هم که خار و زلیل شده بود ابلیس 

 ! از حضرت آدم متنفر بود ر در حد انفجاابلیس 

 ! بگیرهخودشو خیلی دوست داشت انتقام 

 ...بشه خرابرابطش با خدا  آدم باعث شد حضرتباال بود و پیش خدا خیلی مقامش تا قبلش چون 

به مرز  .انتقام بگیره...به هیچی جز انتقام فکر نمیکرد خالصه ابلیس تصمیم جدی خودشو گرفت که
 ...آدم و حوا بگیره  از زودتر جنون رسیده بود و میخواست انتقام خودش رو 

خدا گفته به این درخت نزدیک نشید کلی امیدوار شد و گفت : باید کاری کنم که آدم به  وقتی فهمید 
 ...این درخت نزدیک بشه و از میوش بخوره

 و شروع کرد به برنامه ریزی کردن که چجوری میتونه کاری کنه آدم و حوا رو گول بزنه...

 تموم زیر و بم اخالقیات آشنایه جورایی با ...  معلم اخالق بودمون هفتم از اونجایی که شیطون تو آس
خواست به وسیله همون حضرت آدم رو ...بخاطر همین یه صفت درونی انسان رو نشونه رفت و بود

 گول بزنه...

 ...و میل انسان به وجاودانگی حرص و طمع: اون صفت انسانی چیزی نبود جز
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قشنگ میتونست نقشه بریزه چون از درون با خبر بود که مثال اون چون ابلیس معلم اخالق بود 
شخص به چی کشش داره و بعد از طریق همون شروع میکرد به وسوسه کردن...و از طرفی خدا هم 

 ...بهش این قدرت رو داده بود که وسوسه کنه

م کم خالصه اول رفت سمت حوا و بعد رفت سمت حضرت آدم و انقدر باهاشون صحبت کرد که ک
 ...پاهای حضرت آدم سست شد

ال میدونستن خدا گفته قصد نزدیک شدن به اون درخت رو نداشتن...چون اوآدم و حوا ولی بازم 
 ونه !شیکدشمن شماره  ابلیسو دوما ؟ میدونستن که نزدیک نشو 

 ولی خب...

 رو خوردن و به اون درخت نزدیک شدن....ابلیس  یهو گول

 فت :گابلیس اومد به حضرت آدم  

به خدا قسم اگه از این میوه بخورید هیچیتون نمیشه...بلکه تو بهشت همیشه میمونید و  ای آدم ؟ 
 و از فرشته ها میشید !! اصال نمیمیرید

 :به دو دلیل این حرف رو به حضرت آدم زد در واقع ابلیس 

سو استفاده  نیکی اینکه میل انسان به جاودانگی رو میدونست بخاطر همین از حرص و طمع انسا
چون حضرت آدم تجربه نداشت گول قسم خوردن شیطون رو خورده بود...چون  کرد و از طرف دیگه

  ! نمیشه ونشیطون گفت : به خداااااااا قسم چیزیت

 ...هقسم خدارو الکی نمیخور  حضرت آدم فکر میکرد شیطون

 ...به سمت اون درخت رفتحضرت آدم زد و حضرت آدم رو  خالصه ابلیس مخ

این قسمت خیلی دردناکه...ولی خب...اتفاقی بوده که افتاده و قران قشنگ توضیح داده که ماجرا 
 ...آدم و حوا گول ابلیس رو خوردن و رفتن به سمت اون درخت و از میوش خوردن...هچی بود

 : تا اون میوه رو گاز زدن خدا صداشون زد و گفت

 ای آدم ؟

  ؟ مگه من نگفتم به این درخت نزدیک نشو

 ...یهو حضرت آدم به خودش اومد و تازه فهمید ابلیس گولش زده
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 ...ولی خب...دیگه دیر شده بود

 ... از امتحان الهی مردود شده بودن

 ...و اومدن به دنیا از بهشت خارج شدنهمگی و اونجا بود که 

 ! و از اون تاریخ تا االن ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم

 ...حضرت آدم و حوا اینجوری بود الصه امتحان الهیخ

 ...نمیشه حضرت آدم رو قضاوت کرد

 ! که تو چرا به اون درخت نزدیک شدی

 .شاید اگه من و تو هم بودیم گول ابلیس رو میخوردیم

 ...بعد اون قضیه ابلیس کلی میخندید و خوشحال بود ولی حضرت آدم خیلی پشیمون و ناراحت بود

 م که توبه کرد و ...و بعدش...و مدام گریه میکرد

 ...از اینجا به بعد ماجرا تو قران کامل توضیح داده شده

 .اگه برید یه سر قران رو بخونید کامال متوجه میشید باقی ماجرا چی بود

بود که سعی کردم خیلی ساده  سال تحقیق و مطالعه شبانه روزیم 5اینایی که بهتون گفتم حاصل 
 .توضیح بدمتون برا

 ...رو توضیح بدهایناایران کسی تونسته باشه انقدر ساده و راحت همه گمون نکنم تو 

 ...ولی خب...از اونجایی که عاشقتونم سعی کردم اینارو براتون از صفر تا صد بگم

 ...مطمئنم از االن به بعد قران رو بهتر میفهمی

 .کردی  دقیقه اینارو خوندی و از تجربیاتم استفاده 5سال وقت گذاشتم ولی تو در  5من 

 ...به این میگن زکات علم

 .امیدوارم تونسته باشم شبهات ذهنی شمارو برطرف کرده باشم

 حرفام تو این فصل هم داره تموم میشه...

 امیدوارم شیطون رو شناخته باشی...
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 ؟راستی

 قصد توبه کردن داشت ؟چند بار میدونستی شیطون 

 بود...خیلی پشیمون موسی شیطون در زمان حضرت 

 ...پشیمون و ناراحت بود واقعا

 میاد پیش حضرت موسی علیه السالم و میگه : 

 ای موسی ؟ ای پیامبر خدا ؟

 پشیمون شدم..برو به خدا بگو چکار کنم منو ببخشه ؟ من

 حضرت موسی تعجب میکنه و میگه : 

 واقعا میخوای توبه کنی ؟

 ...میگه آره

اره جریان  نه به خدا میگه :خالصه حضرت موسی که مستقیم میتونست با خدا صحبت ک
 چکار کنیم...آیا میبخشیش ؟...ناراحته اینه..ابلیس پشیمون شده و

 خدا بهش میگه : 

 ای موسی ؟

 برو بهش بگو : 

 اگه واقعا میخوای توبه کنی برو سر قبر حضرت ادم و سجده کن...همین...

 ...من بعدش تورو کامال میبخشماگه این کارو کنی 

 ... یره این قضیه رو به ابلیس میگهبعد حضرت موسی م

 ...هه

 میدونید ابلیس در جواب چی میگه ؟

 گفت : 

 !نمیخوام االن که مرده ...برم سر قبرش سجده کنم؟م ! من تا زمانی که زنده بود بهش سجده نکردم
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 ...بچه ها

 ! درواقع ابلیس نماد غرور و تکبره

 !میذارهابلیس خیلی غرور داره...یعنی هرگز پا رو خودش ن

 ...اصال یه موجود کثیفو گندیه

 ...ابلیس کسی رو جز خودش ذره ای حساب نمیکنه...غرور نام دیگه ابلیسه

 بچه ها ؟ 

 حرفام تموم شد...

 ازت بخوام انجام میدی ؟یه چیزی 

 بخونی... با معنی فارسیشازت میخوام یه بار قران رو 

 .باور کنید تموم سواالتتون جوابش تو قران هست

 ن بعضی وقتا نظرات شمارو میخونم سریع میگم : م

 اما نمیره سمتش......دقیقا جوابش تو قرانه

 ...تنبلی میکننواقعا متاسفانه بعضی بچه ها 

 چیزی که عاقبت به خیرت میکنه قرانه...

 همین...

 تا فصل بعدی...

 فعال...

 خدا نگهدار ...

 شت اول نظرتو درمورد این کتاب بگی...خوشحال میشم بیای تو سایت و تو قسمت نظرات پست خ

 آدرس سایت :

Dadashreza.com 
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 پنجپایان فصل 

 نام کتاب : 

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 لطفا آدم نباشید !
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !این دنیا که آدم باشیم تا بفهمی ما نیومدیم به لطفا آدم باش...هه...این فصل رو پنج بار بخون 
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 سالم دوستان خوبم...

 به فصل جدید خوش اومدید...

 ...ام درمورد هدف آفرینش حرف بزنمتو این فصل میخو

 میگم ؟

 شنیدی ؟ چند بار از اطرافیانتاین جمله رو 

 باش آدم ! 
 ! بهت میگم آدم باش 
 صد بار نگفتم آدم باش ؟ 

 ...نیدینش زیاد بزرگاتون از  رو جمله این احتماال

 ...مدرست معلم یا ناظم از  شایدم یا...بابات مامان مثل

 ...اشتباست جمله این ولی

 باید نگاهمونو تغییر بدیم چون :

 کج  وار یرود د یم ایتا ثر / گر نهد معمار کجخشت اول  

  ! بودیم آدم اولشم همون از که   ما...باشیم آدم که  دنیا این به نیومدیم ما

 !  بشیم انسان که  اومدیم دنیا این به مابلکه 

 دنیا به حیوون هم اونا آخه...نداشتیم فرقی حیوونا با که  بمیریم آدم و بیایم دنیا به آدم بود قرار  اگه
 ! میمیرن حیوون و میان

 ...دیگه باشه باید فرقی یه حال هر  به

 ...کنیم  حرکت شدن انسان سمت به بودن آدم از  باید ما

 ؟ انسان یا آدمی تو ؟ راستی

 ...بودم آدم قبال من بخوای راستشو

 ...باشم انسان میکنم تالش دارم سالیه چند ولی
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 ؟ ها بچه

 کار   خودش رو خیلی قطعا میشه انسان که  کسی  ولی نمیکنه پیشرفتی هیچ میمونه آدم که  کسی
 ...شده انسان االن که  کرده

 !  موندن آدم نه شدنه انسان ما خلقت از  هدف پس

 ؟ فرستاد چی برای رو پیامبر  همه این اخد میکنی فکر  شما

 ...میفرستاد پیامبر  قومی هر  برای رگباری خدا که  بود آدم حضرت از  بعد دقیقا

 ؟ چی یعنی

 ...میفرستاد اونجا خدا هم پیامبر  یه اینکه مگر ...نبود ای دهکده و روستا و شهر  هیچ یعنی

 ! نمونید آدم ! بشید انسان:  بگن که  بود این هم ها پیامبر  تموم وظیفه

 ...بگن رو همین فقط که  اومدندر طول تاریخ بشر  پیامبر  تا هزار  124 دقیقا

 مثال...داشتن معجزه اسالم پیامبر  و عیسی و موسی و ابراهیم و نوح حضرت مثل هاشون بعضی
 ...یا...میکرد زنده مرده عیسی حضرت یا میشد مار  به تبدیل موسی حضرت عصای

 ...باشن انسان واقعا که  کنن  کمک  مردم به که  نبود این جز  چیزی هم پیامبرا تموم هدف

 و کردن  اذیتشون تونستن تا بدن گوش  حرفاشون به اینکه جای به شهرهاشون و قوم مردم ولی
 . میخواستن آدم بمونن !میشدن  اذیتشون و آزار  باعث یا بیرون مینداختن شهر  از  یا پیامبرارو

 به کارشون  دیگه حتی و میکشتن رو پیامبرهاشون تموم ومدنا یهود قوم مثل هاشون بعضی حتی
 به کسی  بعدش تا کردن  حذف انجیل و تورات کتاب  تو از  رو( ص) محمد حضرت اسم که  رسید جایی
 و از آدمیت به انسانیت تغییر شکل نده ! نیاره ایمان آخری پیامبر 

 مقاومت نشون میدن ؟ میبینی چقدر آدما در برابر انسان شدن

 ...بود( ص) محمد حضرت پیامبر  ینآخر

 ...  بودن انسان جهان تموم االن نمیشد حذف تورات و انجیل تو از  اسالم پیامبر  اسم اگه

 از  بعد آدم ها میلیارد گمراهی  باعث و دادن انجام رو غلط کار   این مسیحیت و یهود دین بزرگای اما
 ...شدن خودشون
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 من بعد که  بود گفته  پیروانش همه به و...اومد دنیا به( ص) محمد حضرت از  قبل عیسی حضرت
 سکوت هاشون منفعت بخاطر  و نکردن گوش  پیروانش اما...ایناست هاش نشونه و میاد بعدی پیامبر 
 ...میبینی که  شد همینی وضعیت االنم و کردن

 ...بودن انسان همه بلکه...نبود آدم هیچکس االن وگرنه

 ...هستش یهودیت و اسالم و مسیحیت که  ریمدا جهان تو طرفدار  پر  دین سه ما االن

 ...شده تکه تکه ولی...هست اهلل دین سه هر  خدای که  اینجاست جالب و

 ...شدن گمراه  ها خیلی که  کردن  کاری  دست رو انجیل و تورات بس از  

 اگه همه یه دل و یه نفس بودن جهان خیلی پیشرفت میکرد...

 قبول داری ؟

بزرگای دینشون  اما میشناختن بهتر  خودشون بچه از  رو پیامبر  ها هودیی و ها مسیحی اومده قران تو
 ...کردننمی قبول لجبازی بخاطر 

 کمرش  پشت پیامبر  مثال که  بود شده نوشته قشنگ...بود انجیل و تورات کتاب  تو پیامبر  های نشونه
 ...و داره خال

 ...میشناختن رو پیامبر  بچشون عین

 ....نمیکردن قبول اما

 ؟ نمیکردن قبول راچ میدونی

 خیلی براشون اینا و بود عرب اسالم پیامبر  چون...باشه خودشون غیر  از  پیامبری بود سختشون چون
 از غیر خودشون چیزی بپذیرن... بود سخت

 پیامبر  اسم لجبازی رو از  همین بخاطر !  باشه مسیحی یا یهودیاینا دوست داشتن آخرین پیامبر 
  ! کردن  حذف لانجی و تورات تو از  رو اسالم

 ! شدن آدم میلیاردها گمراهی  دلیل و

 میدونی خدا چرا دیگه مثل قبال پیامبر و امام نمیفرسته ؟

تا کم کم از  کنن  سوال خودشون از  یا بخونن قران بار  یه کافیه  فقط و شده کامل  مردم عقلچون نسبتا 
 .آدم بودن به انسان شدن تغییر حالت بدن..
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 بفهمن میتونن و شده کامل  مردم شعور  و درک چون ...نمیفرسته امبریپی دیگه خدا همین بخاطر 
 کامل  مردم عقل که  بود همین فرستاد پیامبر  هزار  124 خدا که  دالیلی از  یکی...غلط چی درسته چی
 مردم نسبتا( ص)محمد حضرت اسالم پیامبر  بعد دوران از  ولی داشتن جهل و نمیفهمیدن واقعا و نبود

 ... میشدن متوجه

 .نفرستاد پیامبری دیگه و فرستاد رو قران خدا همین خاطر ب

 واقعا اگه کسی بخواد هدایت بشه هدایت میشه ...

 مشکل آدما اینه که سمت قران نمیرن...

 فکر نمیکنن !هان هستی و زیاد به مرگ و ج

 واقعا خیلی ها خوابن و شیطون با دنیا سرگرمشون کرده...

 بره. گرم میکنه تا مرگ و اون دنیا یادشونه که آدمو با دنیا سر چون یکی از ترفند های شیطون این

 بخاطر همینه آدم زیاده و انسان کم !

 کسی یه کوچولو عقل داشته باشه میفهمه که باید انسان بمیره نه یه آدم...  اگه

 ...همین

 ...نبود شدن انسان جز  چیزی ها امام تموم و...پیامبرا و خدا هدف بگم خواستم

زمون باشه و اگه وبشیم و هر روزمون بهتر از دیر  تبدیل ن اینه که بهترین نسخه خودمونما هدفمو
 اینجوری بشیم در مسیر انسان شدن در حرکتیم و مطمئن باش آدم نمیمونیم...

 این خودش یه افتخاره...

 شک نکن...

 همین...

 و باز هم تاکید میکنم...

 خواهش میکنم...

 د...کل قران یعنی آدم نمون ! قران رو بخونی تمنا میکنم...

  ...نداریداز اون دنیا  ای بهره هیچو بعد بمیرید  بمونید آدم اگه
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میخواستم در مورد عالم ذر باهاتون حرف من حرفام تو این فصل تموم شد...راستش تو این فصل 
 بزنم...اما گفتم بیخیال...

 زیادم مهم نیست...

 چون عالم ذر بحث حاشیه ای هستش...

 ییاز همه ماها ایدن نیکه خدا قبل از اومدنمون به ا  گنیم یذر به موقع عالمهمین حد بدون که در 
 گرفته...  ها مانیپسری  هی میهست نجایکه االن ا

 ...ستین ادمونیها االن  مانیپ نیاالبته 

ذر به ما چون تو عالم ...میدونیماز درون رو  یتجربه به من اثبات کرده که ما اصوال همه چ در کل  یول
 گفته شده...هیشکس نیست که بگه من نمیدونم...ما همه چیو میدونیم...

 ...میاریب ادشیبه  دیفقط با یول

 هست... ییخدا میدونیم از همون اول همه ما مثال

 ...میکنهخدا مغز مارو کال پاک  میایم ایدن نیبه ا یوقت  یول

از  هوی گهیبرامون از خدا م یکس  ر همین وقتیاما این پاک کردن دلیل نمیشه تو به یاد نیاری...بخاط
 ...میاریم ادشیبه  میاالن دار و میدونیو م میدیاز قبل شن زارویچ نیا میکنیدرون احساس م

 ...دیشیم جیبشم...چون گ اتیوارد جزئ خوامینم

 برامصحنه چقدر  نی...ای: وای گ یکه م  ینیبیم ییزایچ هی هویوقتا  یبعضاگه دقت کرده باشی حتی 
 بودمش... دهیقبال د یآشناست...انگار

 یحد بدون  نی...اما در همادهیعالم ذر حرف و سخن ز درموردنه... ای دیمنظور منو متوجه شد دونمینم
پدر  گنیها م یبعض یحت جالبه... ...)دیکن  قیتحق دیخودتون بر شتر یاطالعات ب ی.براهیبه نظرم کاف

 ...(کردیمانتخاب  ذر تو عالم خودمون هم رو و همسر و کشور مادر 

 ...ستیمهم نفعال  زایچ نیفکرتونو مشغول کنم.ا خوامی...نمالیخ یب ...میبگذر

 و انسان باشیم نه آدم !نره  ادمونیو خدارو  میکن  یدرست زندگ  نهیا مهم

 همین...

 خدا نگهدار  ........فعال.........اغ فصل بعدی....تا فصل بعدی ر بریم س
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 ششپایان فصل 

 اب : نام کت

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 داری با چی امتحان میشی؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه بخوای چه نخوای هر کدوم از ما داریم با چند تا چیز تو دنیا امتحان میشیم...امتحان تو چیه ؟
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 ..خوبی ؟.سالم

  یه سوال ازت دارم...

 میگم ؟

 ؟امتحان میشه تو زندگیش داره سختی میکشه و هر کسی با یه چیزی قبول داری 

...اما دیدم نه بابا...کال تو این دنیا هر کسی با یه  حس میکردم فقط منم که سختی میکشممن قبال
 .و امتحان میشه.. داره سختی میکشهموضوعی 

 .. کنیم .شد  ات هم اینه که ر امتحانفلسفه 

ز طاقت و توان ما نیست که نتونیم حلش کنیم ... آخه خدا عادله و در ضمن ؟ امتحانات باالتر ا
سختی های ما برابر با توان ماست ... پس نگران این نباشید که خدا ازتون امتحانی بگیره که قبول 

 شدنش سخت باشه... اگه اینجوری باشه خدا ازتون امتحانی نمیگیره...

امتحاناتش بر اومده باشه و تونسته باشه با انسان خوب به کسی میگن که از پس من که میگم 
 امتحاناتش رشد کنه...

 نبودم... ای من خودم هیچوقت تو زندگی آدم خشمگین و عصبی

 اصال این قضیه رو درک نمیکنم که خشم یعنی چی...

 درک نمیکنم حسادت یعنی چی.....یا مثال آدم حسودی نیستم.

 که چرا بعضی ها تنبلن...  یا آدم تنبلی نیستم و تنبلی رو درک نمیکنم

 آخه این چیزا امتحان الهی من نیست...

 ...خودمهآخه امتحان الهی اما بعضی چیزارو خوب درک میکنم ...

  : مثال

  کنترل نگاه...  واذیت شدن با شهوت 
 کمال گرایی 
 اذیت شدن تو نماز توسط شیطان 
 داشتن یه پدر بی منطق عصبی 

 یکنم...میدونی چرا ؟من این چهارتا مورد رو خوب درک م
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 چون امتحان الهی منه...

 تو کنترل خشم باشه...الهی شاید امتحان 

 .چون امتحانا با هم متفاوته.. من نمیدونم...

اما یه نکته مهمی رو باید هممون بدونیم...اونم اینه که باید از امتحاناتی که ازمون گرفته میشه نمره 
 خوبی بگیریم...

 بگم :  نمیتونم ه رضا اون دنیامنمثال 

 ! شدش 20 من کنترل خشمم عالی بود ! نمرم خدایا

 که...  اصال امتحان الهی تو خشم نبود ؟خدا یه نگاه به من میکنه و میگه : رضا اینجوری 

 درسته کنترل خشم داشتی...اما امتحان تو کنترل شهوت بود نه کنترل خشم !

 ... م بودیو ذاتا آرو تو از همون بچگی کنترل خشم بلد بودی

 این که افتخار نداره...

 سخته برات !خودتم میدونی که و  امتحانتهتوش ضعف داری و بشی که واقعا  20تو باید تو چیزی 

 امتحان تو چیز دیگه ای بود...... من پاداش کنترل خشمت رو میدم...اما رضا ؟

 و بابا و ... هستش !امتحان تو شهوت 

 بگو ببینم...

ستی خودتو کنترل کنی ؟ رضا ؟ تونستی باباتو تحمل کنی ؟ رضا ؟ کمال گراییتو تو دنیا چقدر تون
 اینارو چکار کردی ؟تونستی درمون کنی ؟ 

 آیا تونستی باهاش کنار بیای و حلش کنی یا رنجش رو کمتر کنی ؟ 
 تونستی برای درمانش چند تا کتاب بخونی ؟ 
 تونستی این رنج رو به خیر تبدیل کنی ؟ 
 ین رنج ها رشد کنی ؟تونستی با ا 

 رضا ؟

 کرد ؟  داغون ترتاین رنج ها رشدت داد یا 
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 رضا ؟

 این رنج ها باعث شد بیشتر دم در خونه من بیای یا نه ؟

 رضا ؟ 

 رو پیر کرد یا قویت کرد ؟ تو رنج های زندگی

 ؟ رضا

 به بابات انقدر گیر نده !

ش میگیریم و از تو هم داریم تحمل باباتو از بابای تو کال اعصاب نداره...این امتحانیه که ما داریم  
 ریم...امتحان میگی

 شپیش ما نمر ... شه عصبی ن وشیی که میتونه عصبی باشه ...دو جااز ده جابتونه بابای تو اگه 
 !  هبیست

 میدونی چرا ؟

 چون امتحانش رو قبول شده...

الهی اریم ! چون اوال امتحان ند رو شیی و خشمگین بانتظار اینکه عصب ئه رضااما ما هیچوقت از تو
 ذاتا عصبی نیستی...تو نیست و دوما این تو 

 بچه ها...

 دقیقا دارم چی میگم....گفتم که بدونی   از خودم اینارو

این روزا من تموم امتحانات الهی خودمو به نفع خودم تموم کردم و خدارو شکر خوب تونستم 
 دا هم همین بود...هدف از امتحان خباهاشون رشد کنم و قوی بشم...

 آدما زمانی عاقبت به خیر میشن که امتحاناتشون رو قبول میشن...معتقدم  من

 ...بشیمعاقبت به خیر  داریمهر کدوم از ما تو زندگی دوست 

 این دعا که میگن ان شاءاهلل عاقبت به خیر بشی به نظر من بهترین دعاست...واقعا دعای قشنگیه...

 ...میگهچی درک نمیکردم عاقبت به خیر بشی من قبال هرکی بهم میگفت 

 ست...هابهترین دعا جزو ولی االن میتونم با اطمینان این رو بهتون بگم که
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 دنبال عاقبت به خیری خودم بودم... 93من از همون سال 

میدونم تو هم دغدغه همین رو داری که عاقبت به خیر بشی و این دو روز دنیارو خوب زندگی کنی تا 
 ا افسوس و حسرتی باهات نباشه...اون دنی

 چون هیچی مثل ای کاش گفتن آدم رو داغون نمیکنه.

 دوست دارم اون دنیا به خودم افتخار کنم...خودم من 

 ولی بچه ها...

 ...خودمون رو قبول شیم  الهی ما زمانی میتونیم به خودمون افتخار کنیم که امتحانات

 ببین ؟

 ...شاعنای حل صد در صدی اون مسئله نیستبه متو امتحانات خدا قبول شدن  

 ! نه

 زندگیت رشد کنی...الهی تو با امتحانات  همهمولی خیلی 

 خدا هم همینو ازت میخواد !

 من مطمئنم همه انسان های روی کره زمین دنبال این هستن که عاقبت بخیر بشن...

 نمیشه...ن...رو قبول نش شونولی تا امتحانات

 تاکید میکنم ! 

 نات خودت رو ! امتحا

 نه امتحانات بابا یا مامان یا عمه یا خاله یا دوستت رو ! 

 نه !

 فقط و فقط امتحانات خودت رو...

 ؟تو چیهزندگی  امتحانان راستی ؟

 هوم؟
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 با چی اذیت میشی؟ 
 و در میاره ؟جیغت ه کهچی 
 چی باعث میشه خودت رو سرزنش کنی ؟ 
 ! با تو ام 
  میگم امتحانت چیاست ؟ 
 الن با چی اذیتی ؟همین ا 
 آیا امتحانات تو مثل امتحانات منه ؟ 

 شاید با خوندن امتحانات زندگی من خندیدی و گفتی :

 رضا ؟

 امن چیاست...اینزندگی بیا ببین امتحانات خیلی امتحانات زندگیت سادست.اینم شد امتحان آخه... 
 ... آخه چیه تو میگی

 آره...

 .دی..به امتحانات زندگی من بخن حقم داری

 ما به امتحانات زندگی هم میخندیم...حقم داریم بخندیم...

چون اگه امتحانات الهی تو این باشه که مثال خشم در تو زیاده...من میخندم و  چون درک نمیکنیم...
  میگم : هه... یعنی تو واقعا نمیتونی خشمت رو کنترل کنی ؟

 آخه اینم شد امتحان...

 غلطه...امتحانات زندگی هم نگاه کنیم و بخندیم و قضاوت کنیم به  اینجورینوع تفکر که اما این 

ما اگه جای همدیگه بودیم امتحانات هم رو قبول میشدیم ...اما خدا ماهارو مثل هم نیافریده و هر 
 .اریم ..دخودمونو کدوم از ما رنج خاص 

 بگذریم...حرفام تو این فصل تموم شد...

 زندگیم تالش کردم... من برای قبول شدن امتحانات الهی

 شما هم اگه تالش کنید قطعا از امتحانات زندگیتون قبول میشید...

 بچه ها...
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 ...بخوری  ب برداریآ ش کنی بری تا یخچال و یه لیوان شما تشنه هم که میشی باید تال

 بچه ها...ال چیزی بدون تالش به دست نمیاد ک

 برای به دست آوردن هر چیزی باید بهاء داد...

 ر کسی به جایی رسیده بهاء داده...همین خود تو...ه

 تو موفقیت هات تو زندگی چیا بوده ؟  یه سوال بپرسم ازت ؟

 و سوال بعدی :

 چقدر تالش کردی ؟برای به دست آوردنشون  

  مطمئنم خیلی تالش کردی...

یتونن به جایی نه تنها تو...بلکه تموم مردم جهان بدون تالش نم!  به هیچی نرسیدیتو بدون تالش 
 برسن...

 هر کسی پاداش زحمات خودشو داره میگیره ...

 پس...

 عاقبت به خیری هم بهاء و تالش الزم داره...

برای رشد کردن و و قبول شو امتحانات الهی خودتاگه میخوای عاقبت به خیر بشی 

ن...سعی کن جا نزنی و کاتب بخونی و برای خودت وقت و و تالش کبده بهاء خودت 

 قبول شدن تو امتحانات زندگی...رصت بذاری و به وسیله ف

 خودتو باال بکشی... 

 کسی که امتحان زندگیش شهوتشه باید خودشو به پاکی برسونه تا این امتحان رو قبول بشه...مثال  

نمرش پیش خدا باال بره و دوما  این شخص اگه بتونه امتحان شهوت خودشو قبول بشه میتونه اوال
 چون وعده خدا همینه که بعد هر سختی آسونیه. ه...بکنکلی رشد 
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 سوال :

 این شخص برای رسیدن به پاکی باید چکار کنه ؟

 ...دیگه قطعا باید بهاء بدهخب 

 مثال خط موبایلشو عوض کنه...فیلتر شکن هاشو پاک کنه...هدف بریزه...قران بخونه...نماز بخونه و...

 حان شهوته...اینا همه بهای پاکی و قبول شدن تو امت

موفق  تو امتحاناتتون شما به میزانی که بهاء میدیدمهم نیست امتحان الهی تو چیه...مهم اینه که 
 ! میشین

 همه کار میکنن اما خط موبایلشون رو حاضر نیستن عوض کنن! تو امتحان شهوت خیلی ها 

 این یعنی چی ؟

 غزش ها و همون سوتی دادن ها...نمیده...پس نتیجشم میشه همون لکامل یعنی بهاء پاکیش رو  

 نده و بعد پاک بشه و نلغزه ! کامل امکان نداره کسی بهاء پاکیش رو  

 امکان نداره ! همه چیز با تالش و دادن بهاء به دست میاد! 

 عاقبت به خیر شدن همینجور الکی نیست که...

 باید براش بجنگی...بهشت را به بهاء دهند ! نه به بهانه...

 بگیری... دوارم از امتحانات الهی خودت نمره بیستخالصه امی

 زندگی چیزی جز رشد نیست.امتحانات فلسفه 

خودمون رو باال امتحان میشیم تا وسیله همونا ما به ما با چیزایی امتحان میشیم که ضعف هامونه و 
 این قانون و سنت خداست.بکشیم و رشد بدیم...

همینه  امتحاناصال تکونی به خودم نمیدادم...اما فلسفه منو با ضعف هام امتحان نمیکرد اگه خدا 
مارو میبره ی ما ...میاره و باعث میشه ساکن نباشی و همین حرکت کردن ها در  که آدم رو به حرکت

 پزی و از ما یه انسان فول آپشن میسازه...آدم تو کوره 

 همین...

 .. تموم شد...تا فصل بعدی...فعال خدا نگدار. تو این فصلحرفام 
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 هفتپایان فصل 

 نام کتاب : 

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 ما ایراد های خودمونو به خدا نسبت میدیم !
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!! خدا طلبکارن توصیه میکنماز رو به کسایی که این فصل خوندن 
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 سالم...

 ت بهت بگم...رو همون اول خیلی راح بذار یه چیزی

 من به شدت معتقدم : 

 ...مونه...همون ایراد عینا در خود مهر ایرادی که از خدا میگیریما 

 تشخیصش نمیدادیم ! وگرنه 

 ...خدا ایراد بگیرنفقط بلدن از اینو به کسایی میگم که 

 بهم میگن :و میان تو سایت بعضی ها 

 رضا ؟ 

 و صدا میزنم جوابمو نمیده ؟چرا وقتی خدار  ! خدا چرا صدام رو نمیشنوه 

 میدونی چرا بعضی ها این چیزارو درمورد خدا میگن ؟ 

خودش رو  یخودشم صدابه احتمال زیاد نمیشنوه... وهمین شخصی که میگه چرا خدا صدام چون
 نمیشنوه ! یعنی چی ؟ 

درونی  یعنی وقتی درونش میگه نکن...بازم انجام میده ... و چون اینجوریه بعد یه مدت صداهای
خدا صدام رو  گهو میه .. این ایراد رو به خدا نسبت میدخودش رو خفه میکنه و بخاطر همین.

 ...نمیشنوه

 بذار یه مثال دیگه بزنم...

 :میگن بهم خیلی ها میان تو سایت و 

  انقدر دیر دعاهارو مستجاب میکنه ؟چرا خدا رضا ؟  

 د در خودشونه...عموم کسایی که این حرف رو میزنن دقیقا همین ایرا

  بگم چجوری ؟

اصی بده که نتیجه خه  چون کاری نمیکن و...نه...اما نمیککنهفالن کارو   همثال برنامه ریزی میکنببین ... 
همین ایراد رو به خدا اینکه این ایراد در خودشه ...دقیقا بخاطر بعد کم کم ..ه.به چیزی هم نمیرس

 ... جالبه نه ؟میده دیر : چرا خدا جوابم رو  هو میگ هنسبت مید
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 بذار بازم برات مثال بزنم...

 اینا همش تجربیات شخصی منه...

 واقعا راسته...

 ببین ؟

نود درصد کسایی که میگن خدا عادل نیست...دقیقا همین ایراد در خودشونه و با خیانت ها و کم  
ی بشه و بعد فروشی ها و رباخوری ها و ریاکاری های خودشون کاری کردن که درونشون اینجور

خدای هر کسی آینه خدا عادل نیست ! در صورتی که خودش عادل نیست...ولی خب...میان میگن 
 ...ای از خودشه

 ...من که اینجوری فکر میکنم

 واقعا بهش رسیدم که میگم...

 در کل :

هر چقدر خودت خوب باشی...خدارو هم خوب میبینی...و هر چقدر خودت بد باشی...خدارو در کل 
 بی رحم تر میبینی !هم 

 ...رفتمقبال از خدا خیلی ایراد میگ خودم من

  ! و گوش نمیدهمخدا چرا اصال صدا میگفتم این

 ...هه

و درونیم میگفتم خفه شو بذار کارمدر صورتی که این ایراد دقیقا در خودم بود و من کال به صداهای 
 ...کنم

 میگفتم :همش و چون اینجوری بودم 

 ...گوش نمیده  چرا خدا صدام رو 

 جالبه نه ؟

 واقعا جالبه...

 خیلی جالبه !
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 : بهم گفتچند وقت پیش یکی 

 رضا ؟

 چرا این خدا دست کسی رو نمیگیره ؟

 بهش گفتم : تو خودت دست چند نفر رو گرفتی ؟

 ...گفت هیچکس

  : گفتم

همچین  ما ایراد های خودمونو به خدا نسبت میدیم...برو خودتو درست کن...مطمئن باش دیگه
 ! حرفی رو درمورد خدا نمیزنی

 ...درصد ماها یه بارم قران رو کامل نخوندیم 99

 فقط در حد چند صفحه بود...گفتی بخونم و رد شدی... ماگرهم خوندی

 یا شایدم گفتی بخونم ماه رمضونه ثواب داره...

 ...اما یه دور کامل به دقت نخوندی

 : میاد تو سرشون اینو به کسایی میگم که خیلی از این فکرا

 چرا خدا به افریقا نمیرسه ؟  
 چرا خدا دیده نمیشه ؟ 
 چرا خدا سکوت میکنه ؟ 
 چرا خدا ... 

 ...چرا چرا چرا چرا چراخب تو اول یه بار این قران رو بخون بعد بیا هی بگو چرا 

 ..تو قران هست. باور کن تموم سواالتت جوابش

 ن بخونی ؟خدا چکار کنه تو تنبلی میکنی و نمیری قرا

 ...بار تو عمرت بشینی این کتاب رو کامل بخونی 1باید تنبلی رو بزنی کنار و حداقل 

 ...خدا خودشو تو قران کامل معرفی کرده

 ...خیلی هم ساده نوشته شده
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 (با صدای کبیریاگرم زورت میاد برو ترجمه صوتی قران که به زبان فارسی هستش رو گوش بده ) 

 بچه ها...

 ن بهتون بگه : نذارید شیطو

بعدا بخون ! وقت زیاده ! بذار از شنبه...از ماه بعد بخون...بذار وقتی پاک شدی بعدش  قران رو بذار 
 ...بخون ...االن زوده...باشه واسه بعد

 ....هه

 این شیطون خیلی زرنگه...تا مارو جهنمی نکنه بی خیال نمیشه...

 ! سمت قران نمیرهکه کسی   هفر رو همینجوری زدمعلوم نیست مخ چند ن

 ...ینقران رو بخونترجمه قارسی یه دور کامل بچه ها...خواهش میکنم...تمنا میکنم...

  خواهش میکنممممممم

 میبینی چند بار تو این کتاب گفتم قران بخون ؟ حتما مهمه که گفتم دیگه...

 بچه ها....

 حرفام تو این فصل تموم شد...

 لطفا با تنبلیتون بجنگید...

ز کسایی که از خدا ایراد میگیرن و میگن چرا خدا فالنه بیساره چرا خدا جواب نمیده چرا خدا خیلی ا
 بهشت جهنم خلق کرد...چرا خدا دعا میکنم ساکته و از این چیزا...

 آدمای تنبلی هستن که اصال نمیخوام ذره ای تکون بخورن...  این اشخاص

 حتی برنمیاد  ونکه زورش  اشخاصی هستنهمون  کسایی که میگن چرا خدا جوابم رو نمیده...دقیقا
 .ن..نون بگیردوتا واسه خونه 

 بچه ها...

 واستم با حرفام وکیل خدا بشم و ازش دفاع کنم...من تو این فصل خ

 ...چون حس میکنم خیلی بی انصافیه که کسی خدارو اینجوری قضاوت کنه
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 ...هیچ کار خدا بی حکمت نیست

 ...شههمه چیز تحت کنترل باور کن

 انقدر خدارو تو ذهنت بد نبین...

 اگه بد ببینی...بد میبینی...

 و مهربونه... عادل خدا خیلی

 ...حتی اگه شیطونم خلق کرد بخاطر حکمتش بود و شیطونم میتونه کمکمون کنه رشد کنیم

 ...شیطون از آتیشه و ما از گل

 ...آتیش باعث میشه گل پخته بشه

 ...یر خودسازی قرار بگیریم خود شیطونم معلم خودسازی ما میشهاگه ما خودسازی کنیم و در مس

 ! چون وظیفه شیطون چیزی جز گاز گرفتن ناخالصی های درونی ما نیست

 اینارو میگم چون بعضی دوستان شاکی بودن و میگفتن :

 رضا ؟  

 چرا خدا شیطون رو خلق کرد که مارو گول بزنه !

 ببین ؟

میده و اگه ما یکم زرنگ باشیم از وجود شیطونم میتونیم استفاده شیطون به ما بدی هامونو نشون 
 ! مفید ببریم

 ...حتی پشت درد ها و رنج های ما هم حکمتی وجود داره

 ...تو قسمت های بعدی درمورد عدل و حکمت و مهربونی خدا بیشتر حرف میزنم

 ولی در کل بچه ها...

 خدا به اندازه باورمون باهامونه...

 خدایی رو تجربه کنی که خیلی بهت حال میده...اگه میخوای 

 ! بیار لطفا درمورد خدا فکرای خوب تو سرت 
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 و در مورد خدا حسن ظن داشته باش.  

 تو فصل بعدی میخوام درمورد این مسائل مهم حرف بزنم :

 عدالت خدا 
 مهربونی خدا 
 حکمت خدا 

 ...رنباور ندا ه کاملاین سه تارو کاملما ایرانی ها  چون عموم

 ...میزنهبخاطر همین فکرای منفی درمورد خدا به سرمون 

 فصل بعد رو از دست نده...خالصه 

 ....تا فصل بعد

 ..خدا نگهدار.فعال 

.......... 

......... 

........ 

....... 

...... 

..... 

.... 

... 

.. 

. 

 آها !

 راستی ؟
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 قبل اینکه بریم فصل بعد میخوام یه چیزی رو بهت بگم !

 پاسخ به شبهاتت... یرو انتخاب کن برا یبع درست طفا منال

 چون ممکنه تا اینجای کتاب درمورد خدا سواالت زیادی به ذهنت رسیده باشه...

 طبیعی هم هستش...

از یه عالم دانا شبهات خودتونو سوال کنید و یا تو سایت های معتبر اگه شبهه واست پیش اومد لطفا 
 برید و جوابشو پیدا کنید.

 دیو باز تول کننیآدم دربو داغون سوال م هیاز  رنیبرن از عالمش سوال کنن م نکهیجا ا به بعضی ها
 !کننیشبهه م

 دکتر ؟ یریم ای یریگیقرص و آمپول م یاز کارمند شهردار یریم یبش ضیمر شما

 ؟ یریگینادون م یجواب شبهاتتو از آدما چرا

 ل بپرسم که بدونم طرف عالم هستش...سوا یاز کس کنمیم یسع شهیم جادیبرام شبهه ا یوقت  من

 ...فروشهیو پفک م پسیسر کوچمون که چ ینه از بقال

 ...دیکن  دایرو واسه پاسخ به شبهاتتون پ یو منابع درست  دیدقت کن لطفا

 خخخ

 ز بس تایپ کردم دستام درد گرفت ا

 تا فصل بعدی...

 فعال خدا نگهدار 
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 هشتپایان فصل 

 نام کتاب : 

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 ما ایرانی ها چرا با خدا رابطمون اینجویره ؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...خیلی کاربردیه ! خیلی !درمورد عدل و حکمت و مهربونی خدا چقدر میدونی ؟ این فصل رو بخون
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 سالم...

 به فصل جدید خوش اومدی...

 ببین ؟

یت و کانال و... تالش میکنم خدایی که واقعا خودم حسش کردم رو به همه معرفی من همیشه تو سا
 ...کنم

 ...خدا بودمقبال منکر  اما من

 ... درکش کنمخدای واقعی رو ولی االن که دارم باهاتون حرف میزنم خیلی خوب تونستم 

دا اینه که و معتقدم بهترین راه برای شناخت خ پیدا کردم ال به مباحث خداشناسی خیلی عالقهک
 ...به یاد بیاریهمش  رو اونجاهایی که یه حسی دستت رو گرفت

 ...البته راه های دیگه ای هم برای شناخت خدا هست

مثل خودشناسی..مثال یه مدت بری کارهایی که خودتم میدونی غلطه و ربطی به دین و خدا نداره رو 
درون پاک میشی و کم کم خدارو از رو  کنار بذاری..بعدش کم کم نگاهت به زندگی تغییر میکنه و از 

 حقایق زندگیت پیدا میکنی...مثال میری جلو آینه از خودت میپرسی :

 خب...منو کی خلق کرد؟ 

 کی منو درست کرد؟

 ...همین سوال یعنی آغاز خودشناسی که تهش به خدا شناسی میرسه

 ...خالصه راه های زیادی برای شناخت خدا هست

رو بهتون پیشنهاد میدم...اما اگه مثل من دوست دارید سرعتتون بیشتر  من خودم راه خودشناسی
بشه سعی کنید تا میتونید جاهایی که حاجت گرفتید رو به یاد بیارید...به خصوص اونجاهایی که 

گرفتار بودی و یهو بی اختیار از درون یه دعایی کردی...اونارو به یاد بیار و سعی کن اتفاقات زندگیت 
 نبینی...رو اتفاقی 

 .اینجوری خیلی راحت درکت از خدا باال میره و به خدا شناسی میرسی

 ...نیست اعتماد هم چیزی جز و کال خشت اول نتیجه خداشناسی 
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 ...شما هر چقدر خدارو بهتر میشناسید راحت تر میتونید بهش اعتماد کنید

و انقدر غم نتیجه رو کنی...  یه جورایی میتونی برای زندگیت تالش کنی و نتیجه رو به خدا واگذار 
 نخوری...

 هر کسی رو دیدی که زیاد نگران نتیجه هستش بدون به خدا اعتماد نداره...

 میشن .... نتیجه گرااگه دقت کرده باشی عموم آدمای استرسی همینجوری ان ! بخاطر همینه 

 ...میکنه شکمکخدا  میدونه که و میکنه حرکت ولی کسی که به خدا اعتماد داره 

 این حرف منو همیشه یادت بمونه...

 و صبور تر میشن... ..سرعتشون تو زندگی بیشتر میشهآدما به میزانی که خدارو میشناسن.

 بچه ها ؟

 .با خدا بودن ربطی به ریش و چادر و ... این چیزا نداره

 .درسته نشونش همینه...اما اصل نیست

 ...ادش به خدا صفر باشهیعنی میتونه کسی ظاهرش اینجوری باشه اما اعتم

 متوجه منظورم هستی ؟

 ...همه چی اعتماده بچه ها

 .آدما به میزانی که به خدا اعتماد میکنن...به خدا نزدیک ترن و خدارو بهتر شناختن

 چیزا به حرف نیست بچه ها... اینولی 

 ...به عملهبلکه 

 ...آدمی که عمل میکنه به خدا اعتماد داره

 پسری هستم که میرم تو دل ترسام و عمل میکنم...واقعا خودم من 

 ...باهاتون صحبت کنم یکم اشنه آشیل جامعه ایرانیخیلی دوست دارم درمورد پ

 چون دقیقا همینجاست که خیلی ها با خدا مشکل دارن ! 
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 ....خیلی تحقیق کردم اتی که االن میخوام بگمدرمورد این موضوع

 خیلی !

 ...جامعه ایرانی نسبتا با خدا هستن مردم تو متوجه شدم عموم 

 ... اما تو این سه مورد خیلی میلنگن و بخاطر همین اعتمادشون به خدا کمه

 ین سه مورد ایناست :ا

 1: عدالت خدا  
 2: حکمت خدا  
 3 :مهربونی خدا 

 این سه تارو باور ندارن...قبول کن عموم ایرانی ها 

احساس گناه هستن و مدام  تنبلهستن و تو زندگیشونم  اشکر و ن ناسپاس ه اکثرابخاطر همین
ه رو به سمت جلو برنمیدارن و همیشه از دولت توقع دارن براشون کاری و حرکت و گامی بدارن....
 بکنه...

 ...زیاده متاسفانهتعداد اینجور آدما واقعا 

 ....به خدا اعتماد میکنه : این سه تا چیز رو داشته باشهوگرنه کسی که 

 ...قویهو خیلی 

  ترس و استرسش کمترهیعنی... 
 شبا راحت تر میخوابه... 
  قدرت گام برمیدارهبا 
 و خیلی چیزای دیگه... 

 ...کال با خدا بودن همین چیزاش خوبه دیگه

 ...از درون آدم رو قوی و امیدوار میکنه

 ...بست نمیخورهکسی که با خداست هیچوقت تو زندگی به بن 

 چون میگه :  

 ...خدا هست
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 ...همین باعث میشه آدم از درون به آرامش برسه

 ...بذار در مورد پاشنه آشیل ها باهاتون حرف بزنم

 ...از عدالت خدا شروع میکنم

 : عدالت خدا

 خدا پاشنه آشیل خیلی هاست...ت عدال

 مدام میگن : رو کهاحتماال زیاد شنیدی کسایی 

رو ویلچر سواره...چرا فالنی همجنس گراست...چرا یکی چرا خدا به آفریقایی ها نمیرسه...چرا فالنی  
 تو خونواده بد به دنیا میاد که بد بشه ...چرا بچه فالنی مرد...

 ... چرا چرا چرا چرا چرا چرا

 ...کال این چرا ها ته نداره

 چرا در دیزی بازه؟ 
 چرا دم خر درازه؟ 
 چرا در گنجه بازه؟ 
 چرا بی بی بینمازه! 
 گرامافون می زنه  دختر این پیرزنه چرا! 
 چرا آب تو تلمبه س، چرا گوشکوب قلمبه س؟ 

  خخخخخ

 ...کال بخوای هی بگی چرا چرا چرا چرا چرا چرا چرا به هیچ جا نمیرسی

 به جا چرا پرسیدن ها باید اوال خدارو بشناسی و دوما ؟ 

 ....با حساب کتاب خدا خیلیییی فرق داره....خیلیییی مابفهمی حساب کتاب 

 کل چیه ؟میدونی مش

 چون نمیتونیم درک کنیم......و نکردیم مشکل اینه که عدالت خدارو درک

 نمیفهمیم !
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 چون مغزمون محدوده ! 

 ! بخاطر همین خدا گفته تو کار من دخالت نکنید

 ...ولی در کل اینو از من یادت باشه

 ... اصوال خدا جبران میکنه

 یعنی چی ؟

دنیا اون تو این دنیا هم تو هم  خدا بعدامیکشه...سختی داره خیلی رو دیدی که یعنی اگه کسی 
 (و امتحان زندگیش رو قبول بشه...یاره و بجنگه...نالبته به شرط اینکه کم ). میشه..براش جبران 

 ...حساب کتاب ما با حساب کتاب خدا فرق دارهواقعا 

 ماها متاسفانه همه چیزو دوست داریم سطحی ببینیم...

 نگاه خیلی ها عمیق نیست...

 ... اینکه خدا جبران میکنه ممکنه یه جوری جبران کنه که به مخت هم نرسه

و بهشتی میبخشش شه...اما خیلی راحت خدا بهنمی جشخص  اینممکنه روز قیامت همه فکر کنن 
 میشه...

 میدونی چرا ؟

 ...چون خدا عادله

 ...به هر حال این شخص سختی کشیده و خدا االن براش جبران کرده

 چند...جبران خدا تو همین دنیاست...هر 

 ...کال بچه ها

 ...چرا چرا چرا چرا کرد ریز شد و مدامزیاد نباید تو قضیه عدالت خدا 

 ...چون اصال سر در نمیاریم

 همین حد که بپذیری خدا عادله کافیه...در 

 خدا منبع خیر و خوبیه...: بپذیر که اینو 
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 ...هبودخوبه همون اتفاق  ن اتفاقوامیفهمی بعدا که برات میوفته اهر بدی  ظاتفاق به هر 

 ...همخودشخصی ه تجربیاینا 

 همین من خیلی وقتا شرمنده خدا شدم...بخاطر 

 ...دوست ندارم مثل من بعدا شرمنده بشی

 ...شینیمون زنی که بعدا از حرفت پشبکن جوری با خدا حرف سعی  

 ببین ؟

 ...مخدا خیلی عادل بود که نذاشت سرویس بش

 ...موگرنه االن اینجا نبود

 ...خیلی جاها میتونستی سرویس بشی اما نشدیهم تو 

 ...نبودی عادل نبود مطمئن باش االن زندهخدا اینا همه لطف خدا بود...اگه 

جبران جای دیگه خواست برات خدا اما اگه خدا کمکت کرد فقط یه دلیل داشت...دلیلشم این بود 
 ...کنه 

 خدا میخواد به من یه همسر عالی و مهربون بده...میدونی چرا ؟مثال 

 میخواد برای من جبران کنه...چون 

 ...این ته عدالت خداست

 ...باالترهخدا وقتی ببینه شخصی طاقت نداره نمیذاره یه اتفاقی براش بیوفته که از سطح طاقتش 

طاقتش رو داره تحمل رف طم مثال فالنی رو ویلچر سواره و ... مطمئن باش حتی اونایی هم که گفت
 ...ن اتفاق براش بیوفتهینه خدا اصال نمیذاشت اکنه وگر 

 ...بازم میگم

 ...زیاد درمورد عدالت خدا نمیشه نظر داد چون مخ ما سر در نمیاره

 .من خواستم به زبون خودم ساده توضیح بدم

 ببین ؟
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 فکر کنی...اینجوری بهتر میتونی عدالت خدارو بفهمی.سعی کن بزرگ و عمیق  

 ... نمیتونی سر از کارای خدا در بیاری چون خدا خیلی میدونه و ما هیچی نمیدونیمو ت

 اینو بپذیر و تسلیم باش !

 خدا خیلی بزرگه....

 خیلی...

یه زلزله میاد همه گیر میدن به خدا که چرا خدا اینجوری کرد اونجوری کرد... در صورتی که شاید 
 ...که این اتفاق بیوفتهبود  حکمت بر این 

 ...تو از کجا میدونی آخه

 بذار کمی در مورد حکمت خدا حرف بزنم...

 ... چون پاشنه آشیل خیلی هاست

 : حکمت خدا

 ببین...

حکیم یعنی یه شخصی که خیلی میدونه و ما در برابرش ...قران خودشو حکیم معرفی کرده یخدا تو
 هیچی نمیدونیم...

یه بچه خدا بعضی وقتا فرزند فالنی میمیره و به جاش این معنی هستش که مثال  حکمت خدا به
و ما  میشدو فالن مشکل میده و بعد اون دنیا خدا میگه اگه بچه اولت زنده میموند باعث شر صالح 

 ...دادیم بهتفرزند صالح گرفتیم و این اونو ازت  

 ...هکال خدا از این کارا تو زندگی ما زیاد انجام داد

 یکم اعتماد داشته باشی جیکت در نمیاد...

 چون میدونی یه حکمتی در کاره...

خیلی وقتا یه چیزی رو از خدا میخوای و بهت نمیده و کال قاطی میکنی...اما سه ماه بعد میفهمی که 
 همون بهتر که خدا بهت نداد...

 اگه میداد بیچاره میشدی...
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 بخاطرش داشت دیوونه میشد...و است میخو واسه ازدواج یکی از بچه ها یکی رو

بهش نرسید و داشت از ناراحتی سکته میکرد...اما سه سال که گذشت فهمید این بعد از سال ها اما 
بعدش کلی شرمنده خدا شد و بعدشم کسی که دوستش داشت کال شخص خوبی برای زندگی نبود و 

و از ته  شکر میکرداق با کسی ازدواج کرد که واقعا همسر خوبی بود...و همیشه خدارو بابت این اتف
 سوظن داشت... ی مهربوندلش شرمنده خدا بود که چرا انقدر به خدا

 ...این چیزا میگن حکمت خدا خالصه به

 ...درصد استرس هاش از بین میره 80یعنی کسی که حکمت خدارو باور کنه ...به نظر من 

 چون هر اتفاقی بیوفته میگه :

 ره...خی 

 خدا حواسش بهم هست...

 وای...

 چقدر خوبه این حس اعتماد...

 نه ؟

 ببین ؟

 ... چند وقت بعد میفهمیاصوال نمیشه سر در آورد...از حکمت خدا همون لحظه 

 شمامن این بود که یه روزی بشم آدمی که بخوام اینارو برای  93مثال  حکمت سختی های سال 
به پاکی دعوت  کسی رو  بگم...یعنی من یک درصد فکر نمیکردم یه روزی بخوام در مورد خدا بگم و

 کنم...

 ...ی من به این سمت کشیده بشهاما حکمت خدا اینجوری بود که زندگ 

 این چیزا خیلی مویرگیه...خیلی حساسه...هر کسی ازش سر در نمیاره...

اگه خدا فعال حاجتت رو نمیده صد در ...از تو هم میخوام زیاد توش ریز نشی چون دیوونه میشی
 ... صد حکمت خدا بر اینه

 مطمئن باش...بعدا میفهمی خیرت توش بوده...
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 ...اعتماد کن خدا بهلطفا 

میدونه...ازش نشونه بخواه بهت نشونه بده...به صدای الهامات درونیت  وچیز  همهخدا مهربونه...
 گوش بده...اونا بهت میگن حکمت خدا بر چیه...

 ...چیه  شحکمتفالن اتفاق بدی  باید زرنگ باشی تا بتونی تشخیص

 ...خدا خیلی مهربونه...خیلی

 بذار از مهربونی خدا هم برات بگم...

 ...میلنگن و احساس گناه دارنهمینجا  هستن که دقیقاچون خیلی ها 

 : مهربونی خدا

 درسته...واقعا اینکه میگن خدا از مادر مهربونتره 

 :  درمورد مهربونی خدا همین مثال کافیه 

 بچه ها ؟

 ه سایت پاکی دارم...من پنج سال

 درسته ؟

 یه سوال دارم...

 تا حاال شده من شمارو بخاطر گناهتون سرزنش کنم ؟

 درسته ...

شاید بعضی وقتا تلنگر زده باشم اما سرزنش هرگز...همیشه بهتون امید و انگیزه دادم و با شما 
 ...صمیمی و دوستانه رفتار کردم و سعی کردم با شما مهربون باشم

 دوستون دارم... واقعا هم

 حاال یه سوال : 

 اشتیاق من برای هدایت شما بیشتره یا اشتیاق خدا برای هدایت شما ؟

 ؟هوم 



 dadashreza.com نویسنده : داداش رضا

اولخشت      103 

 خدا مهربون تره یا من ؟ 
 خدا دلسوز تره یا من ؟ 

 ...خدایی بشین به این سواالتم فکر کن

 ...اگه بدونی خدا چقدر دوست داره اصال دیوونه میشی

 با ما مهربون بود...ما اون موقع که بد هم بودیم خدا 

 بیشتر دوستمون داره...خدا که ر مسیر پاکی هستیم  خب االن که داریم خوب میشیم و د

 ...بشیم هدایتخودش به سمت تا روز به روز بیشتر رومون کار میکنه بخاطر همین خدا داره 

 بچه ها ؟

 ...دادهما هادی درون همه خدا به 

 لهام گذاشتم....او ندای درونی که من اسمشیعنی یه صدای 

 میخوام بگم خدا تنهامون نذاشته....

 ... همین الهام بود که شمارو اینجا آورد

 ...شما همتون دارید در هر لحظه هدایت میشید

 ...ولی این خدا نیاز به اعتماد تو داره تا بتونه هدایتت کنه

مت جلو حرکت و به س یدپس بهش اعتماد کن و به عدالت و حکمت و مهربونی خدا اعتماد کن
 ین...کن

 نگران گناه هات نباش...

 خدا همه رو میبخشه...

درها یک به یک برات باز میشه و جاش اگه مهربونی خدارو باور کنی و حرکت کنی مطمئن باش 
 ...برسه خدا قلب هایی رو برات نرم میکنه که بهتر هدایت بشی

 ... تو تنها نیستی

 ...دیگه این حرف رو نزن

 ...منفیهذهن ما خیلی 
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اگه هزار تا از خدا خوبی ببینیم یادمون نمیاره و فقط توجهش میره به سمت چیزای منفی...اما تو 
آگاهانه جلوشو بگیر و به مهربونی خدا تو زندگیت دقت کن و به یاد بیار جاهایی که دستتو گرفت و 

 ...نذاشت اتفاقی برات بیوفته

 ؟ گمیم

 ...شکر کنیم ندادقبال میخواستیم و  شکه از   یزیبخاطر اون چ بریم و خداروسجده شکر  هیبیا 

 میگم باور کن...جدی 

 ...میشدیم چارهیب دادیم اگهچون 

 سجده فقط شکر کن خدارو... بروواقعا میگم...

 ...یاون حاجت منو نداد اون سالممنونم که  ایخدا بگو

 .شدمیبد بخت م یدادیاگه م

 خدایا ؟

 رو شکر ! حکمتت

 ...  ایخدا

 تو ... یان به رضا یرو دست تو سپردم و راض میزندگ

 . وفتهیاتفاق ب رهیبرام خ یهر چ 

 بچه ها...

 این اتفاق برای من افتاده...

اگه خدا اون چیزی که ازش میخواستم رو میداد االن من افسردگی میگرفتم...چون بعدا فهمیدم 
 خیرم اصال تو اون چیزی که ازش میخواستم نبود...

 لحظه چشاتو ببند فکر کن... هیم تو ه

 و به یاد بیار ...

 صبور باش ...خواهش میکنم 

 ... احترام و اعتماد به خدا یعنیصبر  
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 مطمئن باش... ��چوقتیه...ذارهینم تنهامونخدا 

 خیر اون چیزی که تو دوست داری نیست...

 هستش که برات افتاق میوفته ... خیر اون چیزی 
 :  شاید بگی رضا

 چکار کنم رضا...عقب موندم از زندگی ...به خودم بد کردم...

 ببین ؟

 جدی میگم...ناراحت نباش...

 یک ی...اون ارهیم ایبچه شو ده سال بعد به دن نیو اول کنهیازدواج م یو سه سالگ  ستیتو ب یک ی
 ..ارهیم ایبچه شو سال بعدش به دن نیو اول کنهیازدواج م یو نه سالگ  ستیب

 ...کنهیم دایپنج سال بعدش کار پ یول شهیم لیفارغ التحص یو پنج سالگ  ستیب یک ی

 ...کنهیم دایو بالفاصله کار مورد عالقه شو پ رهیگیممدرکشو  یو نه سالگ  ستیب یک ی اون

 ...کنهیفوت م یو در چهل سالگ  شهیشرکت م سیرئ یسالگ  یس یک ی

 ...کنهیعمر م یو تا نود سالگ  شهیشرکت م سیرئ یچهل و پنج سالگ  یک یاون  

 نه عقب تر... یجلوتر هینه از بق تو

 ...یکنیم یزمان خودت زندگ  یتو تو

 اش...آروم ب پس

 نکن... سهیمقا یلذت ببر و خودت رو با کس یزندگ  از 

 این فصل خیلی طوالنی شد...

 ببخشید زیاد حرف زدم...

 فعالبریم سراغ فصل بعدی...
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 نهپایان فصل 

 : نام کتاب 

 خشت اول

 

 

 Dadashreza.com 
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 نام این فصل :

 بقیه رو خودت برو دنبالش...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...میشه...ولی قبلش باید یه سری حرفا بهت بگمتموم داره خب دیگه...این کتابم 
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 سالم ...

 خوبی ؟

 خب...

 چه خبر ؟

 ...یناخت خدارو ش یحدودتا  اینجای کتاب به نظرم تا

 بگم...بهت خودم  اتیاز تجرببازم مثل همیشه  بذار 

 ببین...

 درسته من اینهمه درمورد خدا گفتم...

 ...ارهیرو به زور به سمت خودش نم یکال کس  خدااما 

 اینو بارها تو قران هم گفته...

 گفته منه خدا خوشم نمیاد کسی رو به زور هدایت کنم یا نماز خونش کنم...

 :  هدایت نمیکنه و نمیگهبه زور  کسی رو  لی بازمو رهیگیم مونودست یهان پنهمیشه هم 

 !منو بپرست و نماز بخون  ایب !منم خدا 

 ...نه

 ...کنهیکارو نم  نیهرگز اخدا 

 سمتش... یبر دیبا خودت

 ...سمتت ادیم خدا هم هویسمتش  یبر یوقت 

 ...دیشناخت خدا وقت بذار یبرا دیکن  یسعه خالص

خدارو  یکن  یو سع یفکر کن ادیکه کرده ز  ییجا خونده بودم نوشته بود اگه درمورد خدا و کارها هی
 ...دهیوب مخ یبهت پاداش ها یکل  و اون دنیا این دنی...خدا ا یبشناس

 ...دهیپاداش بهت م یخدا کل ایو هم اون دن یرسیبه آرامش م ایدن نیهم ا

 ...هیچ یدون یم
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 خدا... یعنی یزندگ  فهممیم شتر یب گذرهیچقدر م هر 

 یکه اصل زندگ   گفتنیکال بهمون م  ای کردنیبهش م یشتریب دیاصل رو تو مدارس ما تاک نیکاش ا  یا
 فرعه... زایچ هیخداست و بق

 در کل... یمسائل ...ول نیدر مورد ا ادهیز حرف

 وقت بذار... یلیشناخت خدا خ یبرا

 ...یدار یآروم تر یزندگ  یهر چقدر خدارو بشناس

 محکم تره.خشت اولت چون 

 ...ینمازت رو شروع کن یخون یکن اگه نماز نم  یسع

 ...ستیبهتر از نماز ن یچ یه

 ...یفهمیبعدا م نویا

 ...یدرکش نکن ادیز دیشا االن

 آمپول آرام بخش روح تو... شهیکم کم نماز م  یریمیم یبه زود یسنت بره باالتر و حس کن کمی

 ...یکنیهستش که بعدا درک م زایچ یلیخ

 کله هممون باد داره...  یجوون  تو

 ...میستین متوجه

 ...که زندگی یعنی خدا  میشیمتوجه م یبه زود اما

 ...خونمیکه دارم نماز م  دیمنو د م وقبابا بزرگم اومد تو اتا هویموقع نماز مغرب  روز ید

 گفت :   ار یاخت یب  هوی

 ...بخون پسر...بخون...ستیبهتر از نماز ن یچ ی...هنیآفر

 روم نفوذ داشت... یلیحرفش خ نیا

 ...شمیمن متوجه نفوذ کالم آدما م کال

 حرفش نفوذ داره... حرفش از ته دل باشهکه   یکس
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 نمازه... ز یچ نیبهتر دمیمو فه دیکش  ر یتیهو گفت قلبم   نویا یوقت 

 شکر ... خدارو

 نماز اول وقت داده... قیبهم توف خدا

 ...خونمیاول وقت مچند وقتیه نماز صبحمم دارم  یحت 

 ...تهیخود خود خود موفق نیا

 ...گمیم کیکل بهت تبر  در 

  ...یینجایکه ا  یهست  یآدم خوب  تو

 ...وفتهیبرات م یخوب  اتاتفاقطمئنم بعد این کتاب م

 ؟ هیمشکل ما آدما چ یدون یم

 ...میکم حوصله هستکه    نهیما آدما ا مشکل

 ...بده  جهینت یهمه چ  میخوایم زود

 ؟ نیبب

 ...ایصبور باش یلیخ دیبا یایب یواخیخدا که م ر یمس در 

 ر یمس نیبده...تو ا جهیتا تالشت رو خدا نت یبعدش منتظر باش دیو با یکنیجاها تالش م یبعض آخه
 ...ینکن دل دلو مدام  یبه خدا اعتماد کن دیبا

 ...ینشست و برخواست کن شتر یا خدا بب یتا با آدما یو مسجد بر یکن  دایپ یخوب  یکن دوستا  یسع

 قدرت جهان دست خداست. یبفهم کنهیبخون...قران خوندن کمکت م قران

 ...یبر یبه سمت خودساز کنهیم یکار  هیکنه   نیبه بهتر لیخدا بخواد تورو تبد اگه

 : یعنیهم  یخودساز

 بشی... کینزد کمی یو به خوب  یدور بش کمی یاز بد یکن  یکار  هی 

 ...میکنیم یخودساز میدار تیو بچه ها تو سا من...یخودساز گنیم نیا به

 ...میکنیم کینزد یدور و به خوب  یخودمون رو از بد میدار یعنی
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 ... یسر بزن  تمونیتو هم به سا خوامیم ازت

 نه... ای میتا امشب زنده باش ستیمرگ غافل نباش....به خدا معلوم ن ادیوقت از  چیه تیزندگ تو

 ... نیتنها نب خودتو

 خدا باهاته...

 ...و تنها نباشیم کننیهر کدوم از ما چند تا فرشته نگهبان گذاشته که از ما مراقبت م یخدا برا

 بعضی وقتا که بیکاری با فرشته سمت چپ و راستت صحبت کن...

 دون خدا حواسش بهت هست. ب

 نباش... ینترس و استرس

 :  هینجوریخدا ا اخالق

بهت الهام  یزیچ یبرندار ی...اما اگه قدمکنهیرو بهت الهام م ی...قدم بعدیقدم بردار یوقت 
 ...و بردار  نی...فقط قدم جلوتو ببنیرو نب ر یحرکت کن و کل مس پس...شهینم

 ... ایدرون  یهاد ایدرون  یخدا ایدرون... یندا گنیها م یبعض...به همه ما قدرت الهامات داده خدا

  ...قتهیحق هی نیا اما

 تتی...چون هدایکن باهاش دوست باش  یسع...هی...حرفاشم پر انرژزنهیاز درون با ما حرف م خدا
 یمنف  یحرفاش انرژ شهیو هم طونهیش یصدا کنهیکه از درون ناراحتت م  ییاون صدا...کنهیم
 ...کنهیخدا حالت رو خوب م یصدا ی...ولدهیم

 این حرفم پشتش سالها تجربست...

 ...هینه...تموم ترساش الک طونیش یدرسته...اما حرفا گهیم یخدا هر چ  یصدا  ببین ؟

از دست رفتت نباش...خدا اگه بخواد همش رو به مرور زمان برات جبران  یروزها نگرانلطفا 
 تموم شد... حرفام...نیهمبهش اعتماد کن......کنهیم

 سر بزن و پست هامون رو بخون... تمونیبه سا یوقت کرد

 آدرس سایتمونو که داری ؟ راستی ؟کنه...یکمکت م  ئنممطم

Dadashreza.com 
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 دهپایان فصل 

 نام کتاب : 

 خشت اول
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 نام این فصل :

 خدا به اندازه باورت باهاته...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی خداروببینی همون خدارو تجریه میکنیمیدونی خدا به اندازه باورت باهاته یعنی چی؟یعنی هرجور
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 سالم ...

 خوبی ؟

 میخوام یه رازی رو درمورد خدا بهت بگم...

 ...زنمیحرف م یدر مورد خدا و پاک  ی میشه که دارمپنج سالدقیقا من 

 و سعی میکنم خیلی از جوون هارو از گناه بکشم بیرون...

 و شدم...سال ها رو به ر  نیدر طول ا یمتفاوت  یبا آدما انصافا

 بود ؟ ینقطه مشترک همه چ  یدون یم

و خدارو  دیدیمدل خدارو م هی یبود که هر کس نیو کانالم ا تیسا یمشترک همه بچه ها نقطه
 ...کردیم ر یتفس

 مهربونه... یلیخدا خ گفتیم یک ی مثال 
 مغروره... یلیخدا خ گفتیم یک ی 
 باحاله... یلیخدا خ گفتیم یک ی 
 ونه...رس یروز یلیخدا خ گفتیم یک ی 
 آخر... یبا مرامه و تا ال یلیخدا خ گفتیم یک ی 

...اما بعد ها که رازشو رهیگیبا خدا ارتباط م یجور هی یکه چرا هر کس  کردمیتعجب م لیاوا من
دعوت  مونیکه با قدرت دادن به خدا...اونو به زندگ  میمتوجه شدم ما خودمون هست دمیفهم

 ...میکنیم

 ؟ یچ  یعنی یدون یم نیا

 ...نیفقط به اندازه باورت باهاته...هم خدا یعنی

 ...هیکیکه   خدا

 با ما برخورد کنه... یخدا همون جور شهینوع برداشت ما باعث م اما

 مثال بزنم... بذار 

 ...نیبب

 ...کنهیکمکم کنه کمکت م  تونهیخدا م یکه  اگه بگ   هینجوریمدلش ا خدا
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 ...کنهیکمکم کنه کمکت نم  تونهیخدا نم یاما اگه بگ 

 ...هینجوریمدل خدا ا کال

 رضا ؟ یبگ  دیشا

 ؟ هینجوریخدا ا چرا

 نداره... یخاص لیبهش فکر کردم ... دل ادیمنم ز واال

 گهید هینجوریکال اخالق خدا ا... 
 یباهاش بساز دیبا... 
 باهاته... مانتیخدا به اندازه باور و ا کال 

 ...ستیو به فکرم ن نهیبیمخدا منو ن یخدا به فکرمه...واقعا به فکرته....اگه بگ  یبگ  اگه

 ...یکنیتجربه م تیخدارو تو زندگ نیهم قایدق

 ها ؟ بچه

 ...دیخدا به حرفام دقت کن تورو

 هاتونه ها... یلیخ سوال

 ...کنهیخدا کمکم نم دیگیبهم م تیاز شماها تو سا یلیخ

خدارو  موضوعه که تو قانون اخالق نیهم قایدق شهیکه مشکلت حل نم  یلیدال نیاز بزرگتر یک ی
 ...یدون ینم

 .. تونهیو خدا نم شهینم یاگه بگ 

 ...کنهیخدا هرگزززززززززززز کمکت نم ینجوریا

 ...کمکت میکنم...تونمیآره ...من م:  گهیخدا م هوی..کمکم کنه.  تونهی: فقط خدا م یاما اگه بگ 

 ...دیحرف منو تجربه کرد نیا تونیهاتون تو زندگ یلیخ

 و مستجاب کرد...اتفاقا خدا زودتر دعات یو خدارو صدا زد یکرد  دیقطع امکه از همه جا   یزمان 

 تورو به فکر فرو ببره... دیهمه با نایا
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 ...آره

 باهاته... یدیکه در ذهنت بهش م  یبه اندازه باور و قدرت  خدا

 همش تجربه هام در مورد شناخت خدا بود... نایا

 کمکت کنه...  دوارمیام

 هستش که واقعا درکش کردم... یزیچون واقعا خالصه و چ

 ...فهمهیممکن نم ر یغ خدا

 ممکنه حل بشه... ر یمشکلم غ نی: ا یاگه بگ  اما

 ! با مشکلت ی: باش... خوش باش گهیهم م خدا

 ...کنهیتفاوت رفتار م یب  یلیخدا با تو خ یعنی

 : یبگ  یوقت  یول

 ...یکنیتو کمکم م دونمی؟ من م ایخدا 

 :  گهیخدا م

 ! کنمیتما کمکت مح..چشم بنده من.

 ...مونهیم یباز هیکل داستان خدا مثل   یعنی

: خدا خدا خدا خدا  یو همش تو ذهنت بگ  یرو تو دلت زنده نگه دار دیام شهیهم یبلد باش اگه
 ...شهیتموم مشکالتت به مرور زمان حل م هویخدا...

 ! گمیم یدارم چ  یشیمتوجه م ینیمنو بب یزندگ 

 شدم... یبودم چ  یچ  دونهیکه منو بشناسه م  یکس

 قیرو به همه تزر دیام نی..بلکه ادوارمی...نه تنها خودم امدوارمیامکه   نهیهم قایمن دق یاصل رمز 
 ...کنمیم

زنده در دل خودم و بقیه رو  دیام کنمیکه تالش م  یدون یم یکارها و رفتار و اخالق من باش  ر یگیپ کمی
 نگه دارم...
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 کنه...  دیرو نا ام دیکه ام  کنهیتموم تالشش رو م نطویهست...ش یکه باشه همه چ   دیام چون

 زنده نگه دارم... شهیرو در دل خودم و شما هم دیام کنمیمن تالش م یول

 بهت بدم... ینیتمر کی خوامیم

و  لتهیهمونجا پاشنه آش احتماال...یدیخدا م ر یو قدرت رو به غ تونهیخدا نم یگ یکجاها م  نیبب برو
 همونجا نقطه ضعفته... قای...دقیشیم یکجاها استرس  نیبب...یروش کار کن دیبا

 ... ادیب ییبال هیسرم  ترسمیم شهیکه هم  نهیمن نقطه ضعفم ا مثال

مونده و به  میتو خاطرات ذهن ییجورا هیشدم. تیاذ یلیخ یکه تو بچگ   نهیطرز فکرمم ا نیا لیدل
مدام رو خودم کار کنم و دنبال  دی.بانمیببی دیدش بیمن آس ذارهیبگم خدا نم تونمینم یراحت  نیهم

 من باورش کنم... هیو کاف کنهیباشم که به خودم ثابت کنم خدا ازم محافظت م ییمثال ها

که پاشنه   نهیخودم و شما بگم هم یخدا برامحافظت از قدرت  کنمیتالش م شهیکه هم  یلیاز دال یک ی
 خودمه... لیآش

 ..همش هم میگم یا حفیظ....نمیخودم ببتا خدارو محافظ  کنمتمرین می دارم

...پس رمیبگ ر یرو ز یتصادف کردم.واقعا خدا رحم کرد... ممکن بود کس نیبا ماش 94من سال  مثال
 .باید اینارو به یاد بیارم و برای خودم مرور کنم.....فقط من کنهیخدا ازم داره محافظت م

 که من بفهمم کجاها ازم محافظت کرده...  شهینم دهیبا چشم سر د خدا

خدا ازم مراقبت  یعنی نیو ا دیبه من نرس یبیآس چیشدم اما ه تیاذ یلیخ یکودک   من در  درسته
 ...و میکنه کرده

 داره... یلیپاشنه آش هیدرمورد خدا  یکس  هر 

 ... رهیبشه و بم مار یب دیترسیبود...م یماریب لشیاز بچه ها پاشنه آش یک ی

 خوبش کنه... هتونیباور کنه خدا م تونستی...چون نمکردینگرانش م نیهم

 ی...خالصه دوستاکنهیباور کنه خدا کمکش م تونستیبود...نم ندهیهمش نگران آ هم از بچه ها  یک ی
 خوبم...

 برو درستش کن... یضعف داشت  هرجا

 .... یرو بشناس یواقع یخدا یتون ینم یکار نکن  لتیآش یتو رو پاشنه ها تا
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 وقت بذار... نیتمر نیا یبرا واقعا

 ...یریگیم جهیکن نت  باور 

 ها... بچه

 خواهش میکنم این تمرینات رو حل کنید...

 تالشه... یهمه چ  ایدن نیابه خدا 

 ...گمیواقعا م

 ...ادیبه دست نم یچ یبدون تالش ه

 ...رو همون نقاط کار کن...یدیکجاها به خدا قدرت نم  نیبب برو

 کن لطفا !   تالش

 ....ینجوریو رد نشو هم نخون

 ...تالشه یهمه چ  ایدن نیا

 ...شهیعوض نم تیتو زندگ یچ یه ینکن تالش

 تالشه... یهمه چ  ی...بلکه تو کل زندگ هیقض نیتنها تو ا نه

 ....کنهینم ر ییتو تغ یدر زندگ  یچ یه یبه خودت ند یاما تکون  یصبح تا شب دعا کن اگه

تالش که   ی...خدا از کسکنهینم ییاصال خدا کنهیکه تالش نم  یکس  یکه من شناختم برا  ییخدا نیا
 ...کنهی.اگه صبح تا شبم دعا کنه دعاش رو مستجاب نمادیبدش م کنهینم

 تالشه... یچ  همه

 باشه... یو جسم یذهن تونهیم تالش

چون  یهم براش تالش کن یداره...اما ممکنه تو جسم از ین یکه من دادم تالش ذهن  ینیتمر نیا االن
درمورد خدا  لتیآش ید پاشنه هاچند تا کتاب درمور  یو بر یبه خودت فرمان حرکت بد دیبا

 ...یبخون 

 داره... از یو تالش ن یخودساز نیو ا یقدرت رو دست خدا بد دیبا تو

 ...کنهینم ر ییتغ تیدر زندگ یچ یگوشه نشستن ه  هی با



 dadashreza.com نویسنده : داداش رضا

اولخشت      119 

گفتم چون دوستون   ناروی...اکنهینم ر ییتغ تیدر زندگ یچ یه ینکن یاما تالش یکن  هیتا شبم گر صبح
 دارم ...

 تالشه... یهستش که همه چ  یجور ایدن گهینشم هست که مقرا هیآ  آخه

 کننیها خدا هم ندارن...اما از بس تالش م یاز ژاپن یلینداره.خ یح یو مس یبه مسلمون  یربط 
 کشورشون ثروتمنده...

ما تالش نکنن کشورمونم  ی...تالش نباشه و جووناکنهیم شرفتیتالشه...تالش باشه کشور پ یچ  همه
 ...کنهینم شرفتیپ

 خواسته هام... یبرا کنمیهمش دارم تالش م نی...بخاطر همنهیشخصا باورم هم من

 درست کردنشون لطفا و خواهشا تالش کن ! یدر مورد خدا ضعف هات رو بشناس و برا برو

 میچرا زندگ یو بگ  یپس فردا غر غر کن دی...پس نباکنهینم ر ییتغ تیدر زندگ یچ یه یتالش نکن اگه
 ...یکردیباشه...وگرنه تالش م ینجوریکه ا  یخواست  ...خب خودتهینجوریا

 مگه نه ؟

 تالش کن... زتیتالش کن...تورو جون عز کنمیتالش کن...التماس م کنمیم خواهش

 ها... هینجوریا میچرا زندگ یفردا نگ  پس

رو  ندتیهات و آ  یپا بذار رو تنبل کنمی...خواهش مینکرد ی...چون تالشیکن  هیگر  یهم ندار حق
 .بساز..

 خودمه... یهمه باورها نایا

 ...ییرضا تو معجزه خدا گنیها همش م یبعض

 ...یتو فالن 

 ...یساریتو ب

 ...یو شانس داشت  یتو معجزه بود گنیهمه م

 ...کنهیحرفا منو ناراحت م نیا

 نبوده... میشبانه روز یشاهد تالش ها یکس  چون
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 ...کنمیتالش م ییییییییییییییییییییییییییلیها من خ بچه

 ...ممیساختن زندگ یدر حال تالش برا شهیمن هم اباب

 .ستمیهدف ن یب  یا هیمن ثان

 ...کنمینم یتالش و حرکت  یپاک  یمن جز برا

 من اتالف عمر ندارم...

 ؟  هیشانس یهمه چ  دیکنیفکر م چرا

 کرده ؟  یمن کار یخدا بدون تالش برا دیکنیچرا فکر م

 .... ینیبیبلند شدن ها و تالش هام رو نم چرا

  ها ؟ بچه

 براش تالش کرده... دهیرس ییبه هر جا یکس  هر 

 ...یبرس ییپس تو هم تالش کن تا به جا

 ...ادهیز حرف

 حد بسه... نیاما در هم

 بفهمه ... دیکه با  یاون 

 ...دیفهم

 فصل بعدی... غبریم سرا 

 یعنی : 

 فصل آخر...
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 یازدهپایان فصل 

 نام کتاب : 

خشت اول

 
 Dadashreza.com 
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 ین فصل :نام ا

 ممنون که این کاتبو خوندی...

 یبا تو سایت و نظرتو درمورد کاتب بگو 
 

 

 

 

 

 

 میدونی خدا به اندازه باورت باهاته یعنی چی؟یعنی هرجوری خداروببینی همون خدارو تجریه میکنی
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 خب...

 حرفام تو این کتاب تموم شد...

 حرفای آخرم : 

 ه...طخیلی بی ربمیدونم  ببینید بچه ها...

 ...بچه ها اما

 ..یه جورایی امتحانات زندگیم داره تموم میشه...من حس میکنم به زودی خیلی خوشبخت میشم.

همین حد بدونید که من بعد ازدواجم خوشبخت در  خدا میخواد وعده الهی خودشو محقق کنه ...و 
 ترین مرد روی کره زمین میشم...

خدا بهم قول داده بود...و االن میخواد قولشو عملی کنه...حتی قراره چند تا بچه صالح هم به چون 
 برام باشن... من بده که بزرگشون کنم و باقیات صالحات خوبی

 ها...بچه 

 خدا بودن خیلی خوبه...با 

و کم  یزودرنج و عصب نهی....بخاطر همشهیآرامششون کمتر م شنیکه از خدا دور م  یزان یدما به مآ 
 ...شنیصبر م

 با خدا باشم...تا آخر عمرم  خوامیمخودم شخصا  من

خدا بهت  یشی... و چون فول آپشن میشیکه فول آپشن م  نهیا ایچون پاداش با خدا بودن تو دن
 ...دهیبهت مفول آپشن  یجا هی ایو اون دن زنهیلبخند م

 با خدا بودن عالیه...کال 

 که جوونا همسن خودمو فول آپشن کنم !  نهیمن ا رسالت

 ...خوادیفول آپشن شدن تالش م اما

 بده... یخوبه چ  یچ دیگه بعد خوندن این کتاب میدونید شما 

 خدا هست.... یدون یم تو

 هست... امتیروز ق یدون یم تو
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میریم تو عالم برزخ و بعدشم روز قیامت باید پاسخگو اعمالمون  میدونی که بعد از مردن ماتو 
 باشیم...

 اینارو میدونی...تو 

 بهشت و جهنم هست...میدونی که تو 

 ؟بین ب

 ؟ هیتو چ فهیاز االن به بعد وظ یدون یم

 ...یآروم آروم وفق بد گهیکه خدا م  یزینه که خودتو با چیتو ا فهیوظ

 ...کنمیکارو پنج ساله دارم م  نیا من

 ...دمیخودمو با حرف خدا وفق مدارم یعنی 

بشه که  یاون  هتونیصبر م یدم با تالش و کمآ بلکه ...خوادیشد که خدا م یشبه اون  هی شهینم چون
 ...خوادیخدا م

که خدا   یزیو خودتو با چ یکن  یزیکم کم برنامه ر  یکرد  دایو خدارو پ یت حاال که برگش خوامیم ازت
 ...یآهسته آهسته وفق بد گهیم

 ...یشیسعادت مند مقران  هیطبق آ  ینجوریا

 بهش برس... یاالن که جوون هست  زارویچ نیا

 رو... قیحقا یتازه بفهم یشد ر یدوست ندارم پ

 ...یشیحوصله م یو تو ب  ستین یفرصت جبران و خودساز ینجوریا

 کن...  یریگیپ تمونویو سا یاالن شروع کن به خودساز نیاز هم

 ...یشینم مونیپش ر یمس نیمطمئنم از بودن تو ا

 کردم...  ر یمس نیسال خودمو صرف ا 5 من

 .کنمیدارم رشد م شتر یو سال به سال ب کنمیبه خودم افتخار م یلیو خ ستمین مونیپش یذره ا یحت 

 ...ینیچال شدن مرده هارو بب یبر وقتا یبعض خوامیم ازت

 ...نیبرو قبرستون و قبر هارو بب
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 خودش... یبرا هیدانشگاه

 ...دهیم ادیبه آدم  زایچ یلیواقعا خ

 ...یکن به حرفام فکر کن  یکل مراقب خودت باش و سع  در 

 ...نیهم

 باقی مسیر رو الهام بهت میگه...

 بگی... ازت میخوام بیای تو سایت و نظرتو درمورد این کتاب

 واقعا خیلی تالش کردم کتابم ساده و سلیس باشه...

 گذاشت...خشت اول رو باید قشنگ  چون 

 

 کج واریرود د یم اات ثیر ... گر نهد معمار کجخشت اول 
 

بخاطر همین ساده و روون دوست داشتم هر کسی این کتاب رو خوند متوجه حرفام بشه...
 شتمش...نو

 بگیرم...از شما و بازخورد کتاب هخیلی برام مهم ها ؟بچه 

 تو سایت و نظرتونو درمورد این کتاب بهم بگید...بیاید نظر فراموش نشه...لطفا پس 

 ..حرفام تموم شد....همین.

 یگان بشه تشکر میکنم...از بچه هایی که از این کتاب حمایت کردن تا را

 ...ءاهلل عاقبت به خیر بشیم همگی شاان 

  برای سالمتی خودتون و دوستانی که از کتاب حمایت کردن سه تا صلوات

  : داداش رضا ادیز یلیدارم خ وستد


