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.سالم دوستای خوبم
.داداش رضا هستم

حالتون چطوره ؟
...هستش1399بهمن سال 6االن که دارم باهاتون حرف میزنم 

...میتونم بگم خیلی عاشق خدا شدمفقط .. نمیدونم چی بگم
...خیلی بهش احساس نزدیکی میکنم
...نمیتونم احساسمو مخفی نگه دارم

...این کتاب رو با تموم عشق میخوام بنویسم
...موضوع اصلی این کتاب حسی هستش که نسبت به خدا پیدا کردم

...همش قران بغل میکنم و همش صفحات قرآن رو بوسه میزنم
...تنهایی ندارم اصالاحساس ... حس میکنم یکی پشتمه

...یه سری حس های خوب بهم دست میده
...این کتاب رو نوشتم تا بگم حال دلمو

..هستش1399بهمن سال 6االن که دارم این کتاب رو استارت میزنم که بنویسم دقیقا 
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...اسم این کتاب رو هم گذاشتم رفیق شیش
...چون حس میکنم خدا رفیق شیشمه

...اینو همینجوری نمیگم
...بلکه با تموم وجودم دارم حسش میکنم

...یعنی قشنگ دارم لمس میکنم رفیق شیش بودن خدارو
ودم و خدا چون فقط خودم میدونم تو گذشتم چی ب...مینویسمبغض این کتاب رو با گریه و 

...کجاها دستمو گرفت
تاب حس میکنم اون اتفاقات باید میوفتاد که االن اینجا پیشت باشم و این ک...خدایا

...ارزشمند رو بنویسم
ولی تو این سال های بعد تحولم هیچوقت مثل االن حسم ...توبه کردم 1393من سال 

...اینجوری نبود
بهمن رو جشن 6میخوام اسم امروز رو بذارم روز رفاقت با خدا و هر ساله امروز یعنی 

...بگیریم
...آره

...بهمن سالگرد رفیق  شدن واقعی من با خداست6
...این روزا واقعا خدارو یه جور دیگه حس میکنم
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...همه چی برام کمرنگ شده
...دوست دارم خودمو برای خدا فدا کنم...فقط خدا برام مهم شده

...منو خدا با هم رفیق شیش شدیم1399شیش بهمن سال تو .... چه روز جالبی
....این من بودم که شیش شدم ... البته خدا که شیش بود

...خدا همیشه با من بود و دوستم داشت... خدا رفیق شیش داداش رضاست
شیش میدونی یعنی چی ؟رفیق ... خیلی.ما دو نفر خیلی عاشق همیم

یه ... رفیق شیش خالصه شدۀ رفیق شش دانگ هستش که به معنی دوست و رفیق خیلی صمیمیه
ح  های تو اصطال... جورایی دو نفر وقتی رفیق شیش هم باشن رابطه خیلی صمیمی و نزدیک میشه 

...دیگه به رفیق شیش رفیق فابریک و بست فرند هم میگن
...ولی خودم اسم رفیق شیش رو انتخاب کردم برای این کتاب

این احساسات فوق العاده بهم دست داد و دیگه رسما رفیق شیش خدا 1399بهمن سال 6چون تو 
...شدم
....نویسهفقط میخوام چشمامو ببندم و بذارم دلم ب...نوشتن این کتاب هیچ فکری از قبل نکردمبرای 

...نمیدونم واقعا چی بنویسم
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...ای خدا
...ای تک فالوور من

...نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم
میگفتی .همیشه بهم گمان خوش داشتی...یه رفیقی برام بودی که اصال قضاوتم نمیکردی

.ولی درونش با بیرونش فرق داره...رضا درسته کار بد میکنه
...درونش خیلی پاکه

...اگه از بیرون کار بد میکنه بخاطر اینه که نمیدونه و جاهله
...آره خدا

...میخوام صدات کنم رفیق
...تو یه رفیق واقعی هستی

...وقتم پرهتو تنها کسی هستی که وقتی میخوای باهاش حرف بزنی نمیگی باشه بعدا االن
...خسته نمیشی..خوابت نمیبره...همیشه آنالینی...همیشه آماده شنیدن حرفامی

.تو تنها کسی هستی که عشقش واقعیه
.اینو زمانی حس کردم که میتونستی مچمو بگیری ولی بهم رحم کردی

.یه رفیق با مرام...یه رفیق خوب...تو یک رفیقی 
...تو همیشه میخواستی بهترین چیزارو سر راهم قرار بدی

میاوردممن بودم که کله شق بازی در این 
...باعث میشدم بخوای به زور برم گردونیو 

...ولی تحمل میکردی...من جاهل بودم...من نادون بودم
.که دارم مینویسم سرم پایینهاالن  ... منو نروندی
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من بهت...من ازت دور میشدم...ولی من رفیق خوبی برات نبودم...چون درسته رفیق خوبی برام بودی
..نامردی میکردم

...ولی از یه چیزیت خیلی خوشم اومد
...اونم اینه که دست از سر من بر نداشتی و برم گردوندی و کاری کردی این کتاب رو بنویسم

...رفیق با مرام منای ... ای خدا
.من رفیقی رو مثل تو سراغ ندارم. کنهتو همیشه دوست داری دوستیمون ادامه پیدا  

شون ازت بهم کسایی که اسمشون دوست و رفیق هست با کوچیکترین بدی که در تو میبینن کال حالاکثر  
...چه برسه به اینکه بخوان باهات دوست باشن...میخوره و دیگه جواب سالمتم نمیدن

...از تموم کارهام و جنایت هام با خبریتو ... اما تو اینجوری نیستی
.رفیقی رو مثل تو سراغ ندارممن ... ولی سرتو برمیگردونی تا نبینی

...تو خیلی خوبی
ولی ...میکردمواقعا داشتم خراب...ولی وقتی گفتم خدایا کمکم کن کمکم کردی.من تو بدترین وضعیت بودم

...اما تو بعدش درست میکردی...خیلی خرابکاری کردممن . گرفتیدستمو  
...منی که اصال رفیق خوبی برات نبودم... تو در من چی دیدی که انقدر دوستم داری...راستی 
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ت داشتی االن که فکر میکنم میبینم تموم چالش های زندگیم برای همین بود تو دوس
و به خودم بیام تا یه روزی یه جایی خودمو خودت با هم خلوت کنیم و حرف بزنیم

...کتاب رفیق شیش رو بنویسم
...بی خیال همه چیز

...بیا االن دوست دارم فقط ماچت کنم
...میدونی چیه خدا

تو ..غافل از اینکه انگاری برعکسه...من همیشه دنبال راهی بودم که عاشقت بشم
...عاشق منی و من معشوق تو

.باورم نمیشه
تو واقعا کی هستی ؟ ها ؟ کی هستی ؟...ای رفیق من...ای خدا
...ای خدا

...ای رفیق واقعی من
...تو دیگه بهترین رفیق خودمی

هترین وقتی رو به قلبه ایست میکنم و میخوام نماز بخونم باورم اینه که دارم جلو ب
...دوستم ایست میکنم 

...تو یه جوری به فکرم هستی که انگار هیچ بنده دیگه ای جز من نداری
...خیلی پشتم ایستادی...خیلی تو زندگی تکیه گاهم بودی

..بالهایی رو که من خبر ندارم ولی ازم دور کردیچه 
.حرامم باشه اگه اسم رفیق رو روی کسی جز خودت بذارم

...رفیق واقعی تویی
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ات ازت میخواد پرده هارو از جلو چشمم برداری تا رضا بتونه با چشماش نگ...ای دوست من...ای رفیق من
...کنه

...ای رفیق خوب من
...بیا بهم نزدیک شو...بیا نزدیک تر

تو این سالهای دوری خیلی اذیتت کردم نه ؟
...میخوام مال خودت باشماالن ... ولی دیگه تموم شد

راستی ؟
.ببخشید... منو میبخشی

...هعی
...االن دارم میفهمم چرا تو زندگیم مشکل بود

دلیلش این بود که من ازت دور بودم و میخواستی به هر نحوی شده به هر ترفندی و هر روشی منو 
...برگردونی 

...واقعا چقدر بی معرفت بودم
...ولی خدا
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.دیگه میخوام جبران کنم
...بیا 

.اوووووووووووووووم ماچ: اینم ماچ 
باشه ؟...دیگه تموم کن

...میدونی چیه خدا
...من دیگه برام مهم نیست بهشت برم یا جهنم

.من خودتو میخوام
.خود خودتو

...اه بودماین سالها همیشه دنبال راهی برای ترک گنتو . هستیتو رفیق خیلی خوبی 
...چون دل کندن از بعضی کارا سخته

...واقعا نه گفتن به نفس سخته
اگه کسی بفهمه بهترین لذت انس با که ... ولی من یه رازی رو فهمیدم

...دیگه کم کم خودش میفهمه که از درون داره یه تغییراتی میکنه و ...خداست
...نمیدونم چی بگم

ت ولی میخوام بهت بگم که اگه داری این کتاب رو میخونی یه چیزو هیچوقت یاد
...نره

.چون این غلطه... که هیچوقت دنبال این نباش که عاشق خدا بشی
...خدا خیلی دوست داره...تو معشوق خدایی و باید برای خدا دلبری کنی

...پس معشوق خوبی باش و عاشقت رو اذیت نکن
...هیچوقت... هیچوقت به رفیق واقعیت که خداست پشت نکن
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.هر کسی یه خدای انحصاریهخدای ... بهترین دوست و رفیق هر کسیهخدا 
همیگیر ولی برای هر کسی بسته به نوع زندگیش یه شکل خاص به خودش ... یعنی درسته خدا یکیه

...بندش راحت تر بتونه باهاش ارتباط بگیرهتا 
...ای خدا

ای رفیق من؟
...سری ایده های خوب به ذهنم رسیدهیه ... دیگه میخوام خوشحالت کنم

...به رفاقتمون قسم که فقط بخاطر تو میخوام این کارو کنم
...شاید رضا در اون حد کامل نباشه که بتونه حق رفاقت رو ادا کنه

.اینه که کم نمیاره و اهل مبارزه و جنگیدنهاونم ... ولی رضا یه ویژگی داره که خودت خوب میدونی
رفیق من ؟

...اهل کم کاری نبود و نیسترضا ... خوب می دونی دارم چی میگمخودت ... من برای داشتنت تموم زورمو زدم
.تو یه آرامشی داره که تا آدم از دستش نده قدر نمیدونهداشتن ... ای رفیق من

...چون تورو توش میبینم...بوس میکنمقرآنتو .. نمیخوام تکیه گاه خوبی مثل تورو از دست بدم 
...ای رفیق خوب من
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.منو ببخش که با کارام اذیتت کردم
...ممنونم که پام موندی و نذاشتیم کنار 

...راستی یه سوال
تو منو بیشتر دوست داری یا من تورو ؟

...ولی حس میکنم تو منو بیشتر دوست داری
....اینو زمانی فهمیدم که داشتم سر خودم بال میاوردم اما ککمم نمیگزید

...نتتممنونم بابت تموم کمک های بی م...ای کاش میشد بغلت کنم و بگم ممنونم
...من دیگه تنها نیستم

....همه جا دارمت
م رضا وقتی میخوابم تو کنار جام منتظر وایمیستی تا بیدار بشم بهم بگی سال

...صبح بخیر عزیزم.جان
...رفیق واقعی تویی

....رفاقت رو تو برام معنی کردی 
...من تا قبلش نمیدونستم رفیق یعنی چی

...ای کسی که از درون با من حرف میزنی و مهربونی میکنی...رفیق خوب من
...من یه خواسته ای ازت دارم

...ازت میخوام یه راهی رو برای جبران برام باز کنی
....میخوام از دلت در بیارم

...میخوام باهات صاف بشم
...چون حس میکنم خیلی بهت بدهکارم

...خیلی
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...هر چند میدونم که تو دنبال بهونه ای تا آشتی کنی باهام
ا تو خیلی ب...ای خدا: چون میتونم سرمو برات خم کنم و به خاک بیوفتم و بگم ...نماز رو دوست دارم

...برای هیچکس اینکارو نمیکنممن ... خیلی...مرامی
...رفیق خودتیبهترین ... با مرامیواقعا ... ولی برای تو میکنم چون واقعا خوبی

...فقط و فقط خودت
...چون خیلی پشتش محکمه...هر کی تورو داشته باشه و مانوس باشه از هیچی نمیترسه

...ممنون که عزیزای منو عمر میدی تا زود از دنیا نرن
...ممنون که بهم نعمت و سالمتی و آبرو میدی

...ممنونم که آبرومو نمیبری
...وقتی میگم آبرو خندم میگیره

میکنی من در واقع االن باید بی آبروترین انسان روی کره زمین باشم ولی تو ازم محافظت میکنی و کاری
...بقیه برام احترام قائل بشن

...اگه کسی برام احترامی میذاره همش بخاطر ستارالعیوب بودن خودته...من هیچ آبرویی ندارم
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رفیق من ؟
...حس میکنم هیچ چیزی مثل رابطه خودمو خودت اهمیت چندانی نداره

...پس نمیخوام قلبم مشغول چیزی جز یاد تو باشه
کی ؟...واقعا کی مثل تو اینهمه رحم داره

...هیشکی
...ای رفیق من 

...منو شهیدم کن ببر پیش خودت...نذار دنیا دل رضاتو مشغول میکنه
...میخوام تا هستم تالش کنم دیگه از یاد رفیق خوبی مثل تو غافل نشم

...اینهمه سال بی خدایی بسه
...سال نداشتم۲۸حسی که این روزها دارم رو هیچوقت تو این 

.دیگه خیلی نزدیک حست میکنم
وقتی از خواب بیدار میشم میگم سالم رفیق خوبی ؟

...دیگه نزدیکه نزدیکه نزدیک حست میکنم
...چرا نگران باشم...وقتی پشتم یکی مثل تو باشه

تو ...یتو کسی هستی که منو با تموم گندکاری هام و کارای زشتم بازم رها نکرد
...منیتو بهترین و زیباترین و عالی ترین رفیق....اهل قضاوت نبودی و نیستی

...تو بخوای میشهاگه ... میخوام عشقت منو دیوونه کنه
...میدونی

جدیدا حس میکنم مخاطب تموم آهنگ های عاشقانه و شعر های عاشقانه 
...تویی
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...حس میکنم آدما عشق رو از کسی میخوان که خودش محتاجه 
...عشق واقعی تویی رفیق

...نمیدونم چرا
...ولی دوست دارم بغلت کنم

.بغل عاشقانه؟ یه بغل میدی 
.و روحم و همه چیم مال توقلبم . ندارهانقدر تورو دوست دارم که حد 

...ای رفیق شیش من
...جهان و هر چیزی که توشه یه بازی و سرگرمیه. من خوب تر از تو در این جهان سراغ ندارم

...واقعیت این جهان هستی خود خود خودتیتنها 
.دارم روی ماهت رو ببوسمدوست . دارمخیلی دوست 
...پشتوانه قوی منای ... ای آرامش دلم

...برمای کسی که بخاطر من خورشید رو تابان میکنی و چیزای خوشگل آفریدی که از دیدنشون لذت ب
چون چشمام رو به سمت خیلی چیزا ...بخاطر این لحظه و این ساعت ازت ممنونم... ای خدای خوب من

....بینا کردی 
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.ازت ممنونم که منو به دنیا آوردی تا دوستی با تورو تجربه کنم
حبت بعضی وقتا میگم ای کاش شماره موبایل داشتی بهت زنگ میزدم با هم ص

...میکردیم یا اس ام اس میدادم
...ولی االن میفهمم که میشه باهات حرف زد و اس داد

اون لحظه صدای قوربون صدقه رفتن های...فقط کافیه به درونت گوش بدی
...خدارو میشنوی

...چقدر خوشگل زندگیم رو برنامه ریزی کردی
ه تو همه کار کردی که ب...ای رفیق شیش من...ای مغز متفکر من...ای خدای من

...خودم بیام
...ازت ممنونم

...خوب...خوب زندگیمو معماری کردی
دیدم ولی بعدش...بعضی وقتا که شکست میخوردم میگفتم این دیگه تهشه

...بزرگترین گشایش تو زندگیم رخ داده
...واقعا در مسیر با خدا بودن هیچ اتفاقی اتفاقی نیست
...وقتی بخوای درست بشی خدا خودش هدایتت میکنه

...ولی مسیر هر کسی فرق داره
...نخدا خوب میدونه آدمارو از چه مسیری ببره که تهش با خدا رفیق شیش بش

...دارم دیوونه میشم باور کن
...انگاری یه چیزایی رو فهمیدم که هر کسی درکش نکرده

.من به این باور عمیق رسیدم که خدا خیلیییییی دوستمون داره
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.خیلی عاشقمونه
...خیلی برامون میمیره

...اصال نمیدونم چه واژه ای رو به کار ببرم
...خدایام راستشو بخوای انقدر این درک منو تحت تاثیر قرار داد که با دو تا دستم کوبیدم به سرم گفت

...دیوونه میشم دیگهدارم .... دیگه کی هستی ؟ تو دیگه چی هستیتو 
...وای خدای من

...تازه خیلی ها هم باورشون نمیشه اصال...این چیزارو هر کسی جنبه نداره بفهمه
...ولی من به همین قبله ای که رو به سمتش نماز میخونم قسم که فهمیدم عشق خدارو

...اهلل اکبر
.چند ساعت هنگه هنگ بودمتا ... شدمدیوونه .... اهلل اکبر  

...چقدر این خدا با خدایی که بهمون معرفی میکردن فرق داره
...چقدر خدایی که درکش کردم دیوونه وار عاشقمونه

...چقدر این خدا دوستمون داره
...ای خداااااااااااااا
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....تو تموم کارات موندم خدا
...ای عشق من...ای خدای من..ای رفیق من

...تازه دارم میفهمم حکمت مشکالت رو
...تازه دارم میفهمم چرا بعضی ها تو زندگیشون مشکل پیدا میکنن

...آره
...فهمیدم

ت فهمیدم که دوس...فهمیدم که تو دوست داری بنده هات بفهمن عشقتو 
...داری بنده هات باهات حرف بزنن

ه مشکلی بخاطر همین بعضی وقتا مجبور میشی یه جوری با بندت تا کنی ک
رفی بزنه براش پیش بیاد که بعدش رو به سمتت بایسته و کمکی بخواد و ح

...تا حداقل کمی صداشو بشنوی
...خدایا

...زنیمعاشق اینی که باهات حرف ب...من اینو فهمیدم که تو عاشق صدامونی
من دارم میفهمم که چقدر عاشق اینی که یه کسی باهات ......ای خدا 

...صحبت کنه
نارو به جان خودم اگه ای...تو خیلی دوستمون داری...خدایا تو خیلی عاشقی

...دارهچون طاقتشو ن...کسی عمیقا بفهمه همونجا سکته میکنه و میمیره
ی نیاز خدایا من اینو فهمیدم که اگه کسی با تو دوست باشه دیگه از دنیا ب 

...میشه
خدایا من اینو فهمیدم که دوست داری همیشه بنده هات باهات حرف 

...بزنن
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...خدایا من اینو فهمیدم که چرا برای بعضی ها شرایط گناه فراهم میشه 
فهمیدم که چرا بعضی دعاها برعکس مستجاب ...اینا همه رو فهمیدممن 

...میشه
...من همه رو فهمیدم

!ای خداااااااااااااااااااااااااااااااا 
ای رفیق من ؟

...تو یه عاشقی هستی که دوست داری فقط به خودت توجه بشه
!چون عاشقی ...طاقت دوریمو نداریچون 

...ولی من گوش نمیکردم....تو دوست داری با من رفیق صمیمی باشی
ولی خواستی منو بکشونی سمت ...توجهم رو چیزای دیگه بودچون 

افتادو باالخره اون روز استثنایی اتفاق ...چون خیلی دوستم داری...خودت
...و گفتم خدایا فهمیدم دلیل اتفاقات بد رو تو زندگیم

...نمیتونم...یه چیزایی هست نمیتونم بگم
...وگرنه اگه میتونستم بگم میگفتم

...ولی خوندن این کتاب برای خیلی ها که میخونن واقعا جنبه میخواد
کسی درکش از زندگی و دین ضعیف باشه این حرفارو جور دیگه ایوقتی  

...برداشت میکنه
به ولی کسی که حقیقت دین رو درک کرده باشه با این حرفا روحش مثل من

..پرواز در میاد
...اهلل اکبر

...ن دارهخیلی دوستمو...این خدا خیلی عاشقمونهبابا ... واقعا نمیدونم چی بگم
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دا چون نتونسته این حقیقت رو بفهمه که خ...هر کی جهنم بره خیلی احمقه...هر کی میره جهنم حقشه
...چقدر دوستش داره و چقدر عاشقشه

میخواد به همین ...اینکه بعضی وقتا تو یه گناهی گیر میکنی شاید بخاطر اینه که خدا میخواد صداتو بشنوه
...وگرنه واسه خدا که کاری نداشت اجابت کردن...بهونه هم که شده فقط یه ذره صداتو بشنوه

بچه ها ؟
...اینو بفهمید که خدا خیلی معشوقه

...خدا مجنون وار مارو دوست داره
...وای

...قلبم داره تند تند میزنه
...خیلی تو این کتاب حرف دارم

...دلم خیلی پرهچون ... خیلی
ببین ؟

…هیچوقت نگو فالنی حتما جهنمی میشه
!باور کن نمیشه کسیو قضاوت کرد 
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!اصال به ما چه
ها ؟

مگه ما خدا هستیم ؟
ی حرفمون چیه ؟ چیز…خب …اصال از لج ما هم که شده خدا اونو میبره بهشت 

میتونیم بگیم یا نه ؟
!ما حق نداریم کسی رو قضاوت کنیم 

…هیچوقت نگو فالنی خیلی بد هستش و باید بره جهنم
…نه

!شاید خدا اونو ببخشه و ما بریم جهنم 
!بودیم چون تو زندگیش ن! ما حق نداریم کسی رو به خاطر بدیش قضاوت کنیم 

!پس کسی رو قضاوت نکن 
فکر کردی خدا فقط مال مائه ؟

پس کی میخوایم بفهمیم خدا فقط مال ما نیست برای همه هست ؟
..ببین

ی برات تو هر جوری باشی خدا به یه شکل خاص که بتونی باهاش ارتباط بگیر
.در میاد

…پس خدا مال همست
!حتی اون پورن استارشم یه خدایی داره 

!خدا فقط برای یه عده خاص که همش تو رکوع و سجده ان  نیست 
…مهم نیست کی هستی و چی هستیاصال ! ببین 
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باط ولی خدا یه جوری برات میشه که بتونی باهاش حرف بزنی و ارت
…بگیری

ش خدا یه جور دیگه میاد سمتت که به.…اگه خیلی آدم بدی باشی
.کانکت بشی

ه یعنی اون شکلی که تو هستی خدای تو هم یه چیزی تو همون مای
…ها میشه که بتونی بهش کانکت بشی 

در واقع یه صدای خوب درونی هستش که باهات به زبون خودت 
…حرف میزنه و عین مامان برات دلسوزی می کنه

اه و رفیق و اگه کانکت بشی میفهمی که خدا بزرگترین عشق و تیکه گ
...زندگی هر کسیه

.ا ندارناینو گفتم که فکر نکنی خدا فقط مال تو هستش و بقیه خد
!نه 

ببین ؟
!روز قیامتم خدا همه رو با یه چوب نمیزنه 

یکنی ممکنه خدا به تو سخت بگیره و به همونی که بهش بد گمانی م
!اصال سخت نگیره و سه سوت ببخشش 

از نگاه همه یه کسی که دزدی میکنه حتما یه بی خداست و میره
…جهنم

!ولی ما حق قضاوت نداریم 
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…حتی این آدم دزد هم یه خدایی داره
…اتفاقا خداش یه جوریه که خیلی وقتا کمکش میکنه تا تو دزدی گیر نیوفته

…دزدی نکن…دزدی نکن…ولی تو خلوت که میشه خدا هی بهش میگه عزیزم دزدی نکن
گرد و یعنی خدای این شخص دزد یه شکلی به خودش میگیره که هی بهش فرصت میده و میگه بر 

…خدای این شخص با ما اینجوری رفتار نکنهشاید … نکناین کارو 
...یعنی اگه ما یه بار دزدی کنیم سریع گیر بیوفتیم

میگیری چی میگم ؟
.ستهمینه میگم خدا برای همبخاطر … میگیرییکم به حرفام ریز بشی و فکر کنی عمق حرفامو 

:یه حدیث قدسی هست میگه 
.…خدا یه جوری برات خدایی میکنه که انگار هیچ بنده ای رو جز تو نداره

…آره
…خدای برای همست

…برای همستخدا ! نه فقط برای یه عده خاص 

24

داش رضادا: نویسنده رفیق شیش         dadashreza.com یق لهیا رفیق من ال رف



ی کردی باور کن تو بهشت کسایی رو میبینی که میگی خدایا چرا اینو بهشت 
ص صد و تو جهنم کسایی رو میبینی که گمانت این بود که این شخ!!!!!!!!!!!!!!!! 

!در صد بهشتی میشه 
!ولی میبینی برعکس شده 

!بخاطر همینه میگم خدا برای همه هست 
...خدا برای همست…باور کن خدا فقط مال آدم خوبا نیست

...پس قضاوت نکن
!ت کنی وقتی تو زندگی کسی نیستی چجوری میتونی انقدر راحت آدمارو قضاو

!تو حتی حق نداری بازیگرای پورن رو قضاوت کنی 
!  حتی اگه از کسی متنفری بازم فکر نکن اون خدا نداره 
!باور کن خودت اگه جای اون بودی االن بدتر میکردی 
!تو حق نداری هیچ انسان خطاکاری رو قضاوت کنی 

!اگه اون بازیگر پورن چند تا فیلم کمتر بازی کنه شاید خدا ببخشش
..من دیگه نمیدونم چجوری بگم

…خودت شاهدی که من همه چیو گفتم…خدایا
.گمانی نسبت به آدما گناه کبیرستبد  … آره

…یادش بخیر
یهم بار تو پاسگاه افسر به چشمیگرفتیه زمانی که گشت ارشاد مدام منو 

…بهم نگاه میکرد و هی سر تکون میداد و می گفت برات متاسفمظالم 
…ولی اون شخص نمیدونست که نباید منو قضاوت کنه
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ند چون همون پسری که داشت براش سر تکون میداد چ
فیق سال بعد شد سفیر پاکی و شد نویسنده کتاب ر 

.…نمیشه کسی رو قضاوت کردواقعا ... شیش
.خدارو شکر من خیلی رو این قضیه خوب کار کردم
ضاوت میتونم این ادعارو داشته باشم که اصال کسی رو ق

.من قبال اصال اینجوری نبودمولی . نمیکنم
...به شدت ذهن قضاوت گری داشتم

...ولی روی خودم خیلی کار کردم
.نهکمکت میکخیلی  ... چند تا ترفند میگم انجام بده

:یک 
م وقتی کسی رو قضاوت کردی بگو من اگه جاش بود

بمیرهبدتر میکردم شاید اون توبه کنه و پاک 
پس من .ولی من با گناهای توبه نکرده برم جهنم

.قضاوت نمیکنم
:دو 

دا شاید دلش میخواد پاک باشه ولی نفسش نمیزاره خ
پس من… دستشو میگیره حتما و به من ربطی نداره

قضاوت نمیکنم
:سه 

ه شاید پدر و مادرش یا همسرش یا خانوادش نمیزارن ک
…ترک کنه کار بدش رو ولی در خفا توبه میکنه همش
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:چهار 
…شاید امشب بره توبه کنه پس من قضاوتش نمیکنم

:پنج 
بار با فحش دادن مبارزه کنه خدا میبرش بهشت 1بار 1۰۰اگه از ...(مثال فحش دادن)شاید اون گرگش فالن گناهه

بار 1ولی اگه من ... چون خدا خودش این صفت رو درش قرار داده و شاید خدا ازش انتظار کمتری داشته باشه
پس من قضاوت نمیکنم… فحش بدم خدا دمار از روزگارم در میاره چون گرگم این نبود

:شش 
اهش پاک شاید این کار بد رو میکنه ولی یه کار های خوبی که من نمیبینم انجام میده که باعث میشه این گن

...پس من قضاوت نمیکنم... بشه
:هفت 

اعتش درسته گناهکاره ولی شاید حب اهل بیت تو دلشه و یه بار اشکش در اومده تو تنهایی پس حتما شف
.میکنن و من قضاوت نمیکنم

:هشت 
اید اونو ش...ولی با گناهای خیلی کوچیک من خشمگین بشه.. شاید خدا گناهای کبیره اون رو ببخشه سریع

…پس قضاوت نمیکنم. ببخشه منو نه
:نه 

می دونی چرا ؟ چون من گناهایی کردم که خدا رو خیلی ناراحت کردم ولی خدا از اون زیاد ... اون از من بهتره 
..پس قضاوت نمیکنم... توقع خاصی نداشت
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:ده 
س پ... من باید سرم تو الک خودم باشه... شاید اون مریضه روزه نمیگیره یا عذر شرعی داره

.قضاوت نمیکنم
:یازده 

ون دو روز عه فالنی نماز نمیخونه؟؟ شاید منم پس فردا نمازمو کنار بزارم و بمیرم برم جهنم ولی ا
...دیگه نماز خون بشه بمیره بره بهشت

...و
رف بگرد و ببین کال همون لحظه تا شیطان یه قضاوتی تو ذهنت آورد برای گناه یا اشتباه اون ط

...عذر بتراش
..وگرنه اگه ادامه بدی برات گناه حساب میشه

.ولی اگه عذر تراشی کنی برات پاداش مینویسن
...به همین مثال هایی که زدم فکر کن

!ولی یادت نره 
…شبرای گناهای آدما عذر تراشی کن ولی برای گناهای خودت سر سخت باش و اصال عذر نترا

ببین ؟
...قضاوت آدما گناهه

..حتما ذهنت رو درست کن اگه اخل قضاوتی 
باشه ؟

��افرین 

یه چی بگم ؟
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...اما حس کردم جات نیستم...من بارها میخواستم نظر بعضی هاتونو تو سایت جواب بدم
...بخاطر همین هیچی نگفتم و درکت کردم
....این اتفاق برای من تو سایت زیاد میوفته

.به هیچ عنوان گناه ها و خطاهای شمارو قضاوت نمیکنم
.کال هیچ کسی رو قضاوت نمیکنم

.چون میگم شاید خدا از این طرف خیلی کم انتظار داره
.نیست۲۰چون انتظار خدا از همه نمره 

.قضاوت فقط کار خداست و بس
.هر کسی فرق داره...رسالت و...شخصیت...مزاج ...خونواده...استعداد... امتحان

.نمیشه آدمارو قضاوت کرد
.انتظار خدا از همه یکسان نیست

.من که خیلی وقته کاری به کار عیب آدما ندارم
.بیشتر با عیب خودم سرگرمم

.به من چه اصال
.خودم هزار تا عیب دارم

.بهتره سرم تو الک زندگی خودم باشه
...اصال میدونی چیه

...من این اعتقاد رو دارم که جهنم جای آدم خوبایی هستش که خدا ازشون انتظار بیشتری داشته
...نه کسی که تو محیط آلوده بوده و کلی رذائل اخالقی بد بهش تحمیل شده و کلی آسیب دیده
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ببین ؟
ندگیش خدا از این جور آدما راحتتر میگذره تا کسی که پدر مادر خوب باال سرش بود و مشکالت ز 

...کمتر بوده
!!!!اینو بفهمید بچه ها 

هش چون ب... یه همچین شخصی که تو محیط آروم بوده خدا ازش انتظار خیلی بیشتری داره
...خیلی نعمت ها داده بود

!پس بهش سخت  تر میگیره این دنیا و اون دنیا 
...یه چی میگم بهش فکر کن

ببین ؟
...عموم اینایی که فکر میکنی میرن بهشت اون دنیا میبینی که میرن جهنم

...اون دنیا میبینی که میرن بهشت...و عموم اونایی که فکر میکنی میرن جهنم
.پس فقط رو عیب خودت زوم کن

...حساب کتاب ما با حساب کتاب خدا زمین تا آسمون فرق داره
...خدا هزار تا فاکتور رو لحاظ می کنه تا کسیو درست و اصولی قضاوت کنه
...ولی ما ته تهش پنج تا فاکتور رو لحاظ میکنیم برای قضاوت کردن کسی

.بخاطر همین قضاوت هامون همیشه اشتباست
...اینارو گفتم چون تو دلم مونده بود

...هر کی این مدلی فکر کنه دیگه نمیگه خدا ازم دوره یا خدا فقط مال یه عده آدم  خوبه
...نه

...خدا مال همست
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این خدایی که من درکش کردم فوق العاده عاشق بنده 
...توروحتی ... همشونو دوست داره.هاشه

ورو تویی که فکر میکنی خدا اصال دوست نداره مطمئن باش خدا ت
.هم دوست داره

یه چی بگم ؟
...  اشیتو زمانی حل میشه که با خدا رفیق شیش بمشکالت ... ببین

...چه مشکلی باالتر از اینکه تو با خدا رفیق شیش نیستیو 
...امروز رفتم یه قران کوچولو گرفتم که زیپی هستش

...می خوام این قرآن رو هر جا رفتم با خودم ببرم
...  زنممیخوام بعضی وقتا قران رو بوسه بزنم و بعدش با خدا حرف ب

س از خیلی خوشش میاد دلیل ترک گناهات طمع به بهشت و تر خدا 
...جهنم نباشه

...خدا دوست داره دلیل ترک گناهت معرفت باشه
بخاطر همین بهم گفته این کارو...یعنی بگی خدا دوستم داره

...منم چون دوستش دارم میگم چشم...نکن
...هر کی با خدا باشه  پشتش مثل ایران رادیاتور گرمه

...بچه ها
!  عشق خدا خیلی واقعیه 

...همادر هیچوقت نمیتونه عاشق بچش باش! حتی بیشتر از مادرت 
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...عموم  مادرا تا چند تا بدی از بچشون میبینن صد در صد عاقش میکنن
...تنها کسی که عشقش واقعیه خداست

...خدا تنها رفیقی هستش که هیچ وقت دست بنده هاشو رها نمی کنه 
عاق اما خدا هیچ بنده ای رو... مادر با تموم مادر بودنش ولی با دیدن بدی بچه هاش سریع نفرین و عاق میکنه

...بلکه میگه هر وقت توبه کنی و بیای من با آغوش باز میپذیرمت...نمی کنه
...تو این دنیا مثل خدا عشقش واقعی نیست و تورو دوست نداره؟ هیچکس ببین 

...حتی زنت
...حتی بچت

...حتی مادرت
...حتی پدرت

...  عشق واقعی فقط مخصوص خداست
...حقیقتهاینا ... خیلی... خدایااا خیلی دوست دارم

...تو تا زمانی واسه آدما با ارزشی که نفعی بهشون برسه 
...وگرنه اگه نفعی به حالشون نداشته باشی خیلی راحت ولت میکنن

...بلکه کلی کارای غلط کردی ... نه تنها نفعی به خدا نرسوندی؟ تو اما خدا چی 
آیا خدا ولت کرد ؟...اما یه سوال

...خدا دوست داره چون ... نه نکرد
....خودت میدونی...ولی ...میتونست حالتو بگیره

میدونی چرا بعضی آدما بهت بدی میکنن ؟
میدونی چرا خدا میذاره یکی بهت بدی کنه ؟ 
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...دلیلش اینه که خدا میخواد یکاری کنه تو بیای سمت خدا و صداش بزنی
...چون تو با زبون خوش نمیای

...انگاری همش باید زور  باال سرت باشه تا با خدا حرف بزنی
نمیفمی خدا صداتو دوست داره ؟؟ ها ؟ چرا چرا نمیفهمی 

!خدا جرررررر میده کسی رو که بخواد اذیتت کنه ...اگه تو با خدا حرف بزنی
...چون خدا خیلی دوست داره

...االن که دارم این کتاب رو مینویسم توی حرم آقا امام رضا علیه السالم هستم
...کتاب رو دارم با تموم عشق مینویسماین  .... چشمامو بستم و فقط دارم با دلم مینویسم

...میدونی چیه
...خدا داره کتاب رفیق شیش رو به وسیله دستام برای شما هم می نویسه

....واقعا دارم حس میکنم که دستام مال خودش نیست
چرا به هر چیزی بچسبی بهش نمیرسی ؟؟ میدونی راستی 

...چون هر چیزی جز خدا برات خیلی مهم بشه خدا نمیذاره بهش برسی 
!دوستداره همه توجهت مال خودش باشه خدا ! چون خدا یک عاشق خیلی حسوده 

!اگه چیزی به غیر خدا وابسته بشی خدا اونو ازت میگیره و تو ازش دور میشی 
...اتوماتیک همه چیز توی دنیا وارد زندگیت میشه ...ولی اگه همه چی زندگیت بشه خدا 

!اگه دقت کرده باشی همیشه این فرمول درسته و  واقعا تغییر ناپذیره 
...اگه میخوای خدا باهات مهربون باشه هیچ وقت این سیگنال رو به خدا نده که چیزی برای تو جز خدا مهمه

..خدا یک عاشق حسودهچون ... وگرنه خدا بد پدری ازت در میاره
!با عشق خدا نسبت به خودت شوخی نکن 
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...تا زمانی که خدا بشه اولویت اولت... به هر چیزی وابسته بشی هرگز و عمرا و هیچ وقت بهش نمیرسی
...قسم میخورم این حرف من رو همتون توی زندگی یه روز بهش میرسید

...حتی به یک تیکه سنگ وابسته بشی خدا اونو ازت میگیره
...خدا از وابستگی به غیر خودش متنفره

...خدا یک عاشقیه که دوست داره فقط و فقط مال خودش باشی
...اگه مال خودش باشی خودش بهت همه چی میده

...ای خدااااااااااااااا
...خدا جونمای .. ای عزیز دلم

...همه چی منی عزیزمتو ... ای عشق یکی یه دونه من
.دیگه فقط تو برام مهمی عشق من

..ولی دل کوچیکی داری خدا...با تموم بزرگیت
...زود به زود دلت برام تنگ میشه

...دوست من تو بودیبهترین ... همه چی من تویی
...کسی که با چشم سر دیده نمیشی ولی با چشم دل دیده میشیای  ... از همون بچگی تا همین االن

...من بودم که  نمیدیدمتاین ... تو همیشه با من بودی
...حس میکنم هیچوقت مثل االن از من راضی نبودی

...سال فهمیدم که رفیق شیش منی۲۸چون بعد 
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...بچه ها
...میدونم حرفم بی ربطه

...ولی هیچوقت ازدواج رو نخواید برای رفع نیازهاتون
...ازدواج رو بخواه برای بندگی خدا... وگرنه بهش نمیرسین

از شکر گزاری وقتی ازدواج کردی بهتر بتونی با همسفرت رفیق شیش خدا بشید و با هم با نمکه 
....بخونید

پیدا کردن اگه وابستگیت به خدا باشه و تموم زورتو بزنی که به خدا اثبات کنی دلیل ازدواجت
خدا یه کسی رو روزیت میکنه که عین خودت دنبال همین …یه همسفر بهشتی هستش

…چیزاست و مهربون و درستکاره
مبود اما اگه هدفت از ازدواج صرفا شوهر کردن یا زن گرفتن باشه و یکی  باشه که امیال و ک

وجهی من با شناختی که از خدا پیدا کردم مطمئنم یکی گیرت میاد که آدم م…هاتو ارضا کنه
…چون تو درسی که باید میگرفتی رو نگرفتی…نیست

!پس باید همچنان درس پس بدی 
:درس هم اینه 

با خدا ...ر کنهکمبوداتو باید خدا پ…باید با یاد خدا آروم بشی. .تو باید اولویت زندگیت خدا باشه
تو ...د خدا باشهعشقت بای...بهترین و باالترین ارتباطت باشد خدا باشه...باید رفیق شیش بشی

.قلب جای دو نفر نیست
ر بهشتی باید دلیل ازدواجت این باشه که یه همسف…نباید صرفا بخاطر میل جنسی ازدواج کنی

.پیدا کنی که سیمت بیشتر به خدا وصل بشه
وزیت وگرنه اگه صرفا بخاطر گناه نکردن و عشق های زمینی ازدواج کنی مطمئن باش یکی ر 

...میشه که کنار هم سختی میکشید
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...چون این سختی ها باید تورو هول بده سمت عشق حقیقیت که خداست
…ازدواج تا حد خیلی زیادیش دست خداست

…ولی این تویی که مشخص میکنی کی روزیت بشه
…یعنی اعمالت مشخص میکنه چی روزیت بشه

....اگه میخوای چیز خوبی تو ازدواج روزیت بشه واقعا به خدا ثابت کن هیچی جز خدا برات مهم نیست
!به ازدواج نچسب وگرنه وابستگی نشون میدی و خدا متنفره انقدر 

ببین ؟
.ن رو نگرفتناکثر کسایی که بد ازدواج کردن بخاطر این بوده که تو مجردیشون این درسهایی که باید میگرفت

....و االن دارن تو متاهلی درس هارو پاس میکنن

که نخواد با ولی تویی که مجرد هستی میتونی درسی که قراره بعدا بگیری رو االن بگیری تا کسی روزیت بشه
…بلکه تورو با خوبی هاش رشد بده…عیب هاش تورو رشد بده

میگیری چی میگم ؟
…عین همونو  تو متاهلی هم ازت میگیرن…هر آزمونی که تو مجردیت ازش قبول نشی...بازم میگم

…البته نمره هر کسی فرق داره
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.تو در مجردی راضی بشه11یعنی شاید خدا از نمره 
پس تو متاهلی هم همون آزمون رو دوباره ازش ..گرفته 1۴ولی طرف …میخواد1۸ولی خدا از یکی  نمره 

...تا قبول بشه...میگیرن
یزی و آدما زمانی مشکالتشون حل میشه که همه زندگیشون و عشق و رفیق شیششون خدا بشه و دیگه چ

...براشون مهم نباشه
...آره

...که تو خودتو به خدا وصل کنی...حکمت تموم این مشکالت همینه 
های ای خدایی که پیامبر فرستادی و کلی آدم...ای خدایی که امام فرستادی...ای خدایی که قرآن فرستادی

خوب فرستادی ؟
...ما رو ببخش که دیر فهمیدیم...ای خدا

...خدایا به اسمت قسم دیگه هیچی برامون جز تو مهم نیست 
...جز اینکه به این رفیق شیش بودن بیشتر نزدیک بشیم که هم تو مال ما بشی و هم ما مال تو

...این همه اتفاقات عجیب و غریب تو زندگیمون افتاد که تهش به همین برسیم 
...تهش داره خوب تموم میشهچون ... راضی ام 

...بچه ها
...قطعا خدا خواسته این کتاب دستت برسه...این کتاب شانسی دست شما نیوفتاده

...میدونی چیه
ر رفیقی بعد از سال ها زندگی فهمیدم که گمشده بزرگ زندگی من خدایی بود که از هر دوستی دوست تره و از ه

....رفیق شیش تره و خیلی هم عاشقمه و واقعا عاشقانه دوستم داره
...اونم بیشتر از همه

...ای کاش اینارو زودتر میفهمیدم
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...داگر از همون سن های کم این درک و شعور رو داشتم هیچ وقت تو زندگیم این همه اتفاقات بد نمیوفتا
...هیچوقت

....من هر چی بد بختی کشیدم بخاطر بی خدایی بود
...خیلی تو زندگیم از بی خدایی ضربه دیدم

...خدایا 
...ای خدای خوب من

یرم تورو به امام رضا علیه السالمی که االن توی حرمش هستم و دارم تو صحن امام حسن علیه السالم راه م
...قسمت میدم که این عشق و دوستی رو با شهادت من تموم کنی

...من لجم گرفته از اون همه سال بی خدایی
.میخوام خودمو با شهادت به پایان برسونم تا اون سالهای لعنتی دوری از تو جبران بشه

....میخوام به همه ثابت بشه که تو رضارو با تموم بدی هاش خیلی دوست داشتی
...ولی این رضای خنگ دیر فهمید

...دیرخیلی ... دیر فهمید
...کسی نبود اینارو به من بگهواقعا  ... میدونی چیه

....وگرنه ای خدا... هیچکس نبود
...هر  چی کشیدم از جهل و نفهمیم کشیدممن 

...ای خدای خوب من 
...ای خدای ناز من

....تو خودت همه اینارو میدونی
....چون میدونی رضات واقعا جاهل و نفهم بود...بخاطر همینم هستش که بهم رحم میکنی

38

داش رضادا: نویسنده رفیق شیش         dadashreza.com یق لهیا رفیق من ال رف



...خدایا به همین شب عزیز عشقی رو به من بچشون که به کمتر کسی  چشوندی
...می خوام عاشق و روانیت بشم 

...میخوام فقط تو رو ببینم
...فقط و فقط تو رو

...ای خدای خوب من
...ببخشید که چیزی برام مهم بود که مهم نبود

...ببخشمنو ... ای خدای خوب من
...دست خودم نبود

...هرچی تو زندگی کشیدم به خاطر دوری از خودت بود که این همه بال سرم اومد
.حقم بود

...ممنون که پام موندی
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...بعضی ها با زبون خوش آدم نمیشن
...منم جزو همون دست بودم 

...پس کار خوبی کردی که منو زدی
...این روزا حس میکنم خیلی خوب دارم میشناسمت

و تو خودشناسی تا حد خیلی زیادی موفق بودم و خوب می تونستم درون خودم
بدم و بفهمم بقیه رو کنکاش کنم و آدمارو سریع بشناسم و مشکالتشونو تشخیص

...فالنی چرا اینجوری شده
...یه همچین چیزی رو تو شناخت خودت هم پیدا کردم

...میدونی
...انگاری تشخیص میدم میخوای با فالنی چه برخوردی رو داشته باشی

...فقط کافیه کسی به من بگه تو وجودش چه بدی هستش 
....بعدش من میتونم تا حدودی حدس بزنم که چجوری باهاش رفتار میکنی

....اینو از این جهت میگم که بسیار رفتار هات رو تحلیل میکنم
...همش به این فکر میکنم حکمت فالن اتفاق چی بود

:من فرمولی که باهاش تشخیص میدم اینه 
اعث اگه کسی با خدا عشق بازی بکنه و دغدغش خدا باشه و این وسط یه چیزی ب

د اون خدا صد در ص...بشه این شخص تو عشق بازیش با خدا اختاللی ایجاد بشه
...مانع رو براش بر میداره
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میخونیاما اگه خدایی که به شدددددددت عاشقته حس کنه تو عشق بازی نمیکنی و فقط نماز 
...و به چیزی و کسی هم وابسته ای...جهنم نری و طمع بهشت داری و کال تو باغ نیستیکه 

میرسونه یعنی تورو به وابستگیت ن...همون وابستگیت رو وسیله ای میکنه تا به سمت خودش برگردی خدا 
...برگردی سمت خدا و عشق بازی کنیتا 

!!!!حتی شده به زور 
...منظور من از عشق بازی حرف زدن هستش

...شاید باورتون نشه بچه ها
...ولی من به شدتتتتتتت اعتقاد دارم که خدا صدامونو نشنوه بهم میریزه

.دلیلشم اینه که خیلی مارو دوست داره
..اگه یه شهر دیگه ای باشیم و به مادرمون زنگ نزنیم به شدت ناراحت میشه

...خب 
...حاال اینو ضربدر هزار کن 

...خدا هم دقیقا همینجوریه
...خدا صدامونو نشنوه به شدت از دست ما ناراحت میشه

...خدا یه عاشقه
...چون عاشق هر کاری میکنه که به عشقش برسه...نباید عاشق رو اذیت کرد

...اینو باور کن که تو عشق خدایی
...نمیدونم احادیث قدسی رو خوندی یا نه

...ولی من همه رو خوندم
...تک تک حرفایی که بهتون میزنم رو هم خودم بهش رسیدم و هم حدیث قدسی داریم 

...ر کنیدمن خیلی دلم میخواد به حرفام و به همین احادیث فک...اصال بذار چند تا حدیث قدسی رو براتون بگم 
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:پس لطفا تند تند نخونید و با تامل بخونید 
من تو را آفریده ام و از حال درون تو با خبرم

...اسرار تو را می دانم و برمال نمی کنم 
...تنها کسی هستم که مطمئنی به تو خیانت نمی ورزم

...از تو کوچکتر نیستم و هیچگاه پایان نمی پذیرم
...سرچشمه و منبع همه عشق ها و محبتها منم

!تو را برای خودم درست کرده و پرداخته ام 
...به من روی آور و با من انس بگیر

...از دیگران بگریز و در من بیاویز
...تو مال منی نه از آن دیگران

...اگر یک قدم به سوی من بیابی ده قدم سوی تو بر خواهم داشت
...من سخنانت را می شنوم وقتی که با من حرف می زنی

...و درد دل باز می گویی
.تو نیز سخنان مرا در کتاب من بخوان که فرشتگانم بر تو فرود آورده اند

...و من بدان وسیله با تو سخن می گویم
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...اگر با من انس بگیری 
...تو را از همگان بی نیاز می کنم
...و اگر با غیر من مانوس شوی 

...در هر کاری محتاج و گرفتار خواهی ماند
از کسی جز من بیم نداشته باش و مهراس

...به یاد آور که هیچ قدرتی یارای مقابله با اراده من را ندارد
...از یاد مبر که هیچ اتفاقی در عالم جز به خواست من نمی افتد

ای فرزند آدم ؟
!من همنشین کسی ام که به یاد من باشد 

...من از رگ گردن به تو نزدیکترم و تو را از خودت بهتر می شناسم
در هیچ حالی فراموشم مکن و یاد مرا

...از خود دور مساز
...در خلوت خود به اندیشه بنشین و در تنهایی خود سخنان مرا بشنو

...نعمت های مرا بشمار و خطاهای خودت را به یاد آر
...مرا دوست داشته باش و محبتم را در دل دیگران نیز بیانداز

...سایه سار لطف مرا بر فراز وجودشان نشان دهو ... مهربانی های مرا برایشان بازگو کن
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...اگر چشم تو می دید آنچه را برای اولیای خود آماده کرده ام
...قلب تو آب می شد

و جان تو به شوق از تن به در می رفت
...این ها پاداش دلی است که تنها به من گره خورده

...و فقط مرا در خود جای داده
!به دل خود نگاه کن 

چرا که هیچگاه من محبت خود و...هر قدر دلت به دنیا بسته باشد همان قدر محبت مرا از دلت بیرون کرده ای
...محبت دنیا را در یک دل جمع نمی کنم

ای فرزند آدم؟
و به دیگران دل می بندی در حالی که می دانی...در شگفتم چگونه تو با مردم انس می گیری

...تنها خواهی مرد و می دانی تنها در قبر خواهی خفت
؟آیا اندیشیده ای چقدر تنها خواهی بود... و تنها در پیشگاه من خواهی ایستاد و تنها حساب پس خواهی داد

؟ روزی؟ ماهی؟ سالی؟ چند هزار سال؟ چند میلیون سال؟ساعتی
...قدر که قرار است پس از مرگ با من تنها باشیهر ... با خودت فکر کن و بیاندیش

..آری 
...در دنیا با من انس بگیر، اگر لحظه ای لحظه ای، و اگر همیشه همیشه
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ای فرزند آدم ؟
...دل تو حرم من است

چگونه در حرم من بیگانه را راه می دهی؟
...جان تو منزلگاه عشق من است

چگونه در این منزلگاه محبت دیگران را پذیرایی می کنی؟
وجود تو فرش قدمهای یاد من است، چگونه یاد دیگران قدم بر این فرش می نهد؟

به من اعتماد داشته باش، از من مگریز
...زبانت را با نام من دلت را با عشق من و قلبت را

...با یاد من تازه کن، من دوست آن کسم که دوستم بدارد
...من همنشین آن کسم که با من بنشیند

...من همدم آن کسم که با من مانوس شود

...ای فرزند آدم، من همدل آن کسم که همراهم باشد
گیر پس به سوی کرامت و مصاحبت من بشتاب و با حرف زدن با من انس ب

...تا با تو انس بگیرم
و بپذیرم مرا انتخاب کن تا من هم تو را برگزینم و از من بپذیر تا من نیز از ت

...و در محبت به تو شتاب کنم
اند و که دل به دوستی کسی بندد سخنش را راست می دهر  ... ای فرزند آدم
شنود که از دوستی کسی خوشنود باشد از کارهای او خوهر  ... تایید می کند

هر که که به دوستی کسی اعتماد کند به او اعتماد می کند وهر  ... می گردد
...ندبه دوستی کسی مشتاق باشد در حرکت به سوی او سستی نمی ک

پس چرا؟، چرا؟، چرا؟
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...پس چگونه کتابم را زیر پا می نهی و دنیا را بر سر خویش می گذاری
چگونه خانه خویش را برافراشته ای اما خانه مرا فرو میریزی؟
چگونه به خانه خود دل می بندی اما از خانه من می گریزی؟

...مساجد خانه های من در زمین هستند
دارم؟آیا می شود کسی به دیدنم بیاید و در خانه ام قدم بگذارد اما از او پذیرایی نکنم و میهمان خود را گرامی ن

به عبادتم روی آور تا دلت را از خودم پر کنم و جانت را از سرخوشی همراهی ام آکنده سازم
...و باشمو مشکالت تو را برطرف نمایم و روزی تو را مهیا گردانم، نام مرا بر زبان آور و مرا یاد کن تا من نیز به یاد ت
معی اگر مرا پنهانی یاد کنی، تو را پنهانی یاد می کنم و اگر نامم را آشکار و در حضور همگان بر زبان آوری در ج

...گرامی تر از جمع آدمیان از تو یاد میکنم

رآورم که یاد مرا پیش آدمیان فریاد کن تا نام تو را پیش فرشتگان خویش ب
ه چون در خلوت به مناجات من می نشینی و به عبادت من بر می خیزی ب

ه و به من بنگرید بنده ام چگونه از دیگران گسست: فرشتگان خود می گویم
...پیوسته و رشته مهر و الفت به ذکر من بسته است

...شاهد باشید که او را آمرزیدم و او را برای خویش برگزیدم
ای فرزند آدم، راست نمی گوید آنکه از عشق من دم می زند اما چون شب

...بر دیارش پرده می کشد سر به بالین می گذارد و می خوابد
آیا هر عاشقی دوست ندارد که با معشوق خود تنها باشد؟

وق در آیا هر عاشقی انتظار نمی کشد که فرصتی برای گفت و گوی معش
خلوت بیابد؟
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آنکه مرا دوست دارد فراموشم نمی کند من هر شب به سراغ دوستان و یاران خود می آیم
نند و مرا و چشمانشان را بر دلهایشان می گشایم تا با من رو در رو سخن بگویند و در تاریکی شب با من حرف بز 

...نزدیک خود بیابند و پاسخ مرا به پرسش های خود بشنوند
....ای فرزند آدم

آیا دلت نمی خواهد به دیدارم بیایی؟ آیا دلت برای گفت و گوی من تنگ نشده است؟
آیا نمی خواهی جامه نو بپوشی و خود را خوشبو کنی و هدیه ای برداری

و شاخه گلی در دست بگیری
و به خانه معشوق رهسپار شوی؟

ای فرزند آدم
زه به آنان که با من قهر کرده اند و از من بریده اند اگر می دانستند چه اندا
ی دیدارشان مشتاقم و انتظارشان را می کشم و آنان که با من به دشمن

اند اگر برخواسته و در مقابل اقتدار و عظمت من تیغ پیکار و کارزار کشیده
از می دانستند چه مایه به دوستی و مهرشان دل بسته ام و آنان که روی

ده درگاه من برگردانده اند اگر می دانستند چقدر دلم برایشان تنگ ش
...می دانستند اگر ... است

ه بند بند وجودشان به شوق من از هم می گسست و پاره های جانشان ب
...اشتیاق از هم می گسیخت و دل و قلبشان از خوشی آب می شد

...اگر می دانستند
ا تو تندی نکن با کسی که تو را بر او مسلط کردند تا بتندی ... ای فرزند آدم

یادت نهان و نیز هنگام شادمانی به یاد من باش تا در غفلت ها بهدر . نکنم
.گاه که در برابر من به نماز می  ایستی،شتاب نکنآن   . باشم
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ه شدی، هر  که از بندگان گناهکارم نزد تو آمد و به تو پناه برد، بگو خوش آمدی و آسود
...و بر ایشان آمرزش بخواه . چه جایگاه بزرگی است پیشگاه خداوند جهان

...خودت را محو بندگی من کن تا دلت را پر از بی  نیازی کنم! آدمای فرزند 
....فرزند آدمای 

ت می تمام آنچه که برگردن توس.... هر زمان که مرا بخوانی و به من ُامید داشته باشی
همراه بخشم و اگر به وسعت زمین همراه با گناه به پیش من آیی ، من به وسعت زمین

نحوی با مغفرت به نزد تو می آیم ، مادامی که شرک نورزی ، و اگر مرتکب گناه شوی ب
.که گناهانت به مرز آسمان برسد سپس استغفار کنی ، تو را خواهم بخشید

....ای فرزند آدم 
حاجت از من می طلبی ولی من بر آورده نمی کنم ، چرا که به منافع تو آگاهم و می

ه ات سپس تو نسبت به خواست... دانم این را که از من می خواهی ضرر به تو می زند 
آنگاه از همان داده هایم. اصرار می کنی ، در نتیجه آنچه که می خواهی به تو می دهم

و دست پس اراده می کنم که آبروی تو را بریزم و ت. بر معصیت و گناه کمک می جویی
رد کنم و چقدر با تو با خوبی برخو. به دعا بلند می کنی و من آبروی تو را حفظ می کنم

گونه ای است نسبت به تو بهنزدیک ... کنیتو چقدر با بدی و زشتی با من معامله می  
.خشمگین شوم که بعد از آن هیچگاه راضی نگردم

...ای فرزند آدم 
له چرا انصاف نمی دهی ؛ من بوسیله نعمتهای خود ، محبوب تو می شوم و تو بوسی

گناهان در نزد من مبغوض می شوی ، خیر و رحمت من به سوی تو نازل می گردد و 
م عمل شّرت به سوی من باال میاید و پیوسته فرشته ای بزرگوار در هر شب و روز برای

.قبیحت را گزارش می دهد
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هر ...اگر وصف خود را از دیگری بشنوی و حال آنکه ندانی مورد نظر ، خودت می باشی 
ودم مرا پس در آنچه که به تو امر نم...شدآینه نسبت به چنین فردی خشمگین خواهی 
.اطاعت کن و آنچه صالح توست به من نیاموز

...فرزند آدمای 
.....لحظه ای در صبح مرا یاد کن و لحظه ای در عصر ، هرچه خواهی به تو می دهم

در هر روز رزق و روزی می رسد و حال آنکه تو غم روزی می خوری و حال آنکه از عمرت 
اغی کم می شود ولی تو محزون نمی شوی ، به دنبال چیزی هستی که تو را طاغی و ی

.می کند و حال آنکه در نزد تو چیزی است که کفایت امرت را می نماید
...مرا در پیشگاه مردم یاد کن ... ای فرزند آدم 

اد کردی این صورت تو را یاد خواهم کرد در پیشگاهی که بهتر از پیشگاهی که تو مرا یدر 
.باشد

...ای فرزند آدم
مرا در حال خشم و غضب یاد کن در این صورت تو را در حال خشم و غضب خود یاد 

اندن از یاری رس... می کنم و بر تو سخت نخواهم گرفت در وقتی که سخت خواهم گرفت
.دمن راضی باش زیرا یاری دادن من به تو بهتر از یاری دادن خود برای خودت می باش

فرزند آدم ؟ای 
ا خود را برای بندگی من مهّیا نما در این صورت قلب تو را بی نیاز خواهم کرد و تو ر 

جا بسوی خواسته هایت واگذار نخواهم کرد و بر من واجب خواهد بود که حاجت تو را ب
هّیا آورم و قلب تو را مملو از خوف و ترس از خود می کنم و اگر برای بندگی من خود را م

نسازی ، قلب تو را مشغول به دنیا خواهم کرد سپس حاجت تو را بجا نخواهم آورد و
.تو را به خواسته هایت واگذار خواهم کرد
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...آری
هر هرگونه که می خواهی باش ، همانگونه که وام می دهی همانگونه نیز وام می گیری ،
س کس به رزق قلیل الهی رضایت دهد خداوند عمل خوِب کم او را قبول می کند و هر ک

زه به حالل اندک راضی باشد سوال و پرسش او سبک خواهد شد و کاسبی او پاکی
.خواهد شد و از گناهان خارج خواهد شد

وز و هر ر ... روز که می گذرد از اّیام عمرت کم می گردد و تو خبر نداری؟ هر ای فرزند آدم 
شوی ، روزی من به تو می رسد ولی تو شکر آن را به جای نمی آوری ، نه به کم قانع می

.و نه به زیاد سیر می گردی
از ( هرگاه . ) خوب موالئی هستم من و چه بد بنده ای هستی توچه .... ای فرزند آدم

وشانم من خواسته ای داشتی به تو عطا کردم و بدی های تو را یکی پس از دیگری می پ
.....، من از تو خجالت می کشم ولی تو از من حیا نمی کنی

قسّی القلب هستی ، پدر و مادرت می میرند و در مرگ آنها هیچچقدر .. ای فرزند آدم 
.عبرتی برای تو نمی باشد

...ای فرزند آدم
نی شده آیا به یک چهارپا نگاه نمی کنی هنگامی که مرده است و باد کرده و الشۀ متعفّ 

....نداست و در حال آنکه اگر گناهان تو را بر کوهها محکم بگذارم ، کوهها را منهدم می ک
ر گناه می اینکه بگویی مردم اینقد! گناهان مردم تو را نسبت به گناه خودت فریب ندهد 

متهایی که کنند ما که خیلی مرتکب گناه نشدیم و همچنین نعمتهای مردم نسبت به نع
در مردم را از رحمت خداوند تبارک و تعالی ناامید مگردانو . کردهخداوند به تو عنایت  

.حالیکه امید رحمت برای خود داری
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ای فرزند آدم ؟
، و تو با من انصاف نداشتی ، زیرا تو را بوجود آوردم در حالیکه قبل از آن چیزی نبودی

اره ای از تو را از عص...را بشری با خلقت معتدل قرار دادم و نقصی در آفرینش تو نیست 
ا خون گل آفریدم ، سپس تو را نطفه ای در جایگاه استوار َرِحم قرار دادم ، سپس نطفه ر 

تخوانها بسته ، و خون بسته را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر اس
.گوشت پوشاندم ، پس از آن خلقتی دیگر انشاء نمودم

کم ای فرزند آدم آیا کسی جز من توانایی اینکار را دارد ؟ سپس سنگینی تو را در ش
به معده و مادرت سبک و آسان نمودم تا بواسطه تو به ستوه نیاید و آزار نبیند ، سپس

ا روده ها الهام کردم که وسعت یابد ، و به اعضا که از هم جدا گردید پس معده و روده ه
فرشته پس از تنگی ، وسعت یافت و اعضا پس از آمیختگی از هم جدا گردید سپس به

موکل به َرِحمها وحی کردم که تو را از شکم مادرت خارج سازد و بوسیله پری از بال
خویش تو را از شکم مادر رها کرد ؛

نه بعد از آن توجه به تو نمودم و دیدم که مخلوق ضعیف و ناتوانی هستی ، در سی
ستان شیر مادرت پستانی مخصوص تغذیه تو قرار دادم تا در تابستان شیر خنکی و در زم

دم را از میان پوست و گوشت و خون و رگها خارج نمو« گوارا » گرمی بیاورد و آن شیر 
...تا غذای تو باشد

ا سپس در قلب مادر تو رحمت قرار دادم تا نسبت به تو مهربانی نموده و غذای تو ر 
...فراهم کند و تا تو را نخواباند خود به خواب نرود
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...ای فرزند آدم
ان و میوه زمانی که دندان تو بر آمد و قدرت قطع و بریدن پیدا نمود ، به تو میوه تابست

....زمستان را در وقت مخصوصش ، روزی کردم
کردی اما همانطوری که گفتم با وجود این همه نعمتها ، انصاف را نسبت به من رعایت ن

...
ن که وقتی شناختی که من پروردگار تو هستم نا فرمانی مرا کردی با این وجودداکنو

نافرمانی مرا نمودی ، مرا بخوان زیرا من به تو نزدیکم و تو را اجابت می کنم ، مرا
...بخوان که من آمرزنده مهربانم

...ای فرزند آدم
تش و به اندازه ای صبر بر آ. به اندازه ای که به من نیازمند هستید مرا اطاعت کنید 

یا عمل دوزخ دارید ، مرا نافرمانی کنید و به اندازه ای که در دنیا باقی هستید ، برای دن
.و به مقداری که در آخرت باقی هستید برای آن زاد و توشه فراهم کنید. کنید

...ای فرزند آدم
در زراعت و معامالت خویش مرا طرف معامله خویش قرار دهید تا به شما سودی دهم 

...که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب انسانی خطور کرده
...ای فرزند آدم

مع دوستی دنیا را از دل خویش بیرون کن زیرا دوستی دنیا و محبت من در یک دل ج
.نمی شود

...ای فرزند آدم
و را آنچه را به تو فرمان داده ام انجام بده و از آنچه تو را بازداشته ام دست بردار تا ت

.زنده ای قرار دهم که هرگز نمی میرد
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...ای فرزند آدم 
مصیبت ...کسی که در میان دریا کشتی او شکسته ، و بر تخته پاره ای باقی مانده است

...الکتیاش بزرگتر از تو نیست ، زیرا تو به گناهانت یقین داری و از عملت نزدیک به ه
...ای فرزند آدم 

ر مرگ ، اسرار تو را آشکار و قیامت ، اخبار تو را ظاهر و نامه اعمال ، پرده از کار شما ب
ببین چه پس زمانیکه گناه کوچکی انجام دادی به کوچکی آن نگاه نکن ، بلکه. میدارد 

کن بلکه کسی را نافرمانی کرده ای ؟ و اگر روزِی اندکی نصیب تو شد به کمی آن نگاه ن
...ببین چه کسی به تو روزی داده 

کارهای بدانید که من به صورتها و زیباییهای ظاهری شما توجه نمیکنم و با انجام دادن
.خوب از شما راضی می گردم

ی نمودید آیا با اموال و جان خود با فقراء کمک نمودید ؟ آیا به آنکه با شما بد کرده نیک 
؟ و آیا کسی را که به شما ستم کرده عفو کردید ؟

یا با کسی که به شما خیانت نموده به انصاف برخورد نمودید ؟
آیا با کسی که از شما دوری کرده صحبت کردید ؟

آیا فرزند خویش را ادب کردید ؟
آیا از دانشمندان دین دربارۀ امر دین و دنیای خویش سوال نمودید ؟

...آری
این بدانید که من به صورتها و زیباییهای ظاهری شما توجه نمیکنم و با انجام دادن

...صفات که بیان شد از شما راضی می گردم
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...ای فرزند آدم
!  ی ؟تا چه اندازه از من شکایت می کنی ، و چقدر مرا به فراموشی می سپاری ، و چه مقدار ناسپاس من هست 

ی هر روز از با اینکه من اصال ظلمی به بندگان نمی کنم ، و تا چه زمان نعمت مرا انکار می کنید با اینکه روز
من جانب من برای شما می آید ، و تا چه زمان منکر خدایی و ربوبیت من هستید با اینکه پروردگاری جز 

ن نکرده برای شما نیست ، و تا چه زمان از من روی برمی گردانید و اعراض می کنید با اینکه من با شما چنی
.ام

....ای فرزند آدم 
...سرمایه ات از من است ، و خود نیز بنده من می باشی ، و تو مالک هیچ چیزیی نیستی

ن تو تنها از سه پاره ای ، پاره ای از آن من ، و پاره ای از آن خویش ، و پاره ای دیگر میان من و توست که آ 
...دعاست

تا به من دست ای فرزند آدم پرهیزگار باش تا مرا بشناسی ، و گرسنگی بکش تا مرا ببینی ، و مرا بندگی کن
.یابی ، و از دیگران جدا شو تا به من برسی
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مرا با ای فرزند آدم مرا یاد کن تا اجابت کنم تو را ، مرا بدون غفلت بخوانید تا بی درنگ پاسختان دهم ،
اه ترس و دلهای تهی از آلودگی بخوانید تا بهشتی که جایگاه نیکویی است به شما پاسخ دهم ، مرا به همر 

ختان را امید بخوانید تا برای شما در هر امری گشایشی و رهایی قرار دهم ، مرا با نامهای برتر بخوانید تا پاس
ن سرزمین با اجابت درخواستهای برتر دهم ، مرا در این سرزمین ویرانی و نیستی بخوانید تا پاسخ شما را در آ 

.با پاداش و جاودانگی دهم
ت اگر خدا را آنچنانکه سزاوار اس! می گویی و در دلت غیر خدا جای گرفته است ؟! ای فرزند آدم چقدر خدا 

...شناخته بودی غیر خدا برای تو اهمیت نداشت 
وبه تو نافرمانی او می کنی ولی طلب آمرزش نمی کنی ، همانا درخواست آمرزش با پافشاری بر گناه ، ت

...دروغگویان است
...ای فرزند آدم 

ه از گناهانت ک: چون میان دو نعمت بزرگ من روزگار می گذرانی ، نمی دانی کدامیک برای تو مهمتر است
چه را که چشم مردم مخفی نگه داشته شده و یا ستایش نیکی که درمیان مردم رواج یافت ؟ چون اگر مردم آن

.من از تو می دانم می دانستند دیگر هیچ یک از بندگانم بر تو سالمی نمی کرد
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ی بزرگ و کردارت را از ظاهر فریبی و به گوش دیگران رساندن ، پاک گردان که تو بنده ای خوار برای پروردگار
.ستمامور به اوامر او می باشی توشه خویش بردار که تو مسافری و گریزی برای مسافر از زاد و توشه نی

همان ای فرزند آدم گنجینه های مرا هیچگاه پایانی نیست و دست من همیشه برای بخشش باز است و به
داری می میزان که انفاق کنی بر تو انفاق می کنم و به هر اندازه از بخشش خودداری کنی من نیز بر تو خود

.کنم
...ای فرزند آدم

...ترس از فقر ، بدگمانی به خداوند متعال است
...ای فرزند آدم بیاد آورید نعمت من را که به شما عطا کرده ام

وید ، و بدانید همانگونه که جز با راهنما راه نمی یابید ، به راه بهشت نیز جز با علم و دانش رهنمون نمی ش
د همانطور که مال را جز با رنج و زحمت فراهم نمی آورید ، به بهشت نیز جز با شکیبایی بر عبادت وار 

.نخواهید شد
مند خواهم همانگونه که اشتیاق به دنیا دارید ، شوق به بهشت داشته باشید ، در دنیا و آخرت شما را سعادت

.نمود
نیا جدایی و دلهای خود را با دوستی دنیا نمیرانید ، زیرا از بین رفتن دنیا نزدیک است و با مرگ بین شما و د

..خواهد افتاد

56

داش رضادا: رفیق شیش        نویسنده  dadashreza.com یق لهیا رفیق من ال رف



تو را ( متنع)تو را باال برم ، و شکر مرا بجا آور تا ( مقام)ای فرزند آدم شکیبا باش و تواضع نما تا 
است بیفزایم ، از من طلب آمرزش نما تا تو را بیامرزم ، مرا بخوان تا اجابت کنم ترا ، از من درخو
ود صله کن تا به تو ببخشم ، در راه من صدقه بده تا در روزی به تو برکت دهم ، با خویشاوندان خ

النی از رحم بجا آور تا عمرت را بیفزایم و اجلت را به تاخیر اندازم ، بوسیله صحت و سالمتی طو
من عافیت طلب کن ، دور بودن از عیب و نقص را در تنهایی طلب کن ، و اخالص را در تقوا ، و

.زهد را در توبه ، و عبادت را در علم و دانش و بی نیازی را در قناعت طلب کن
ن ای فرزند آدم چگونه با سیری و شکم پر در عبادت من طمع داری ، و چگونه با خواب زیاد روش

ونه شدن دل خویش را طلب می نمایی ، و چگونه با ترس از فقر ، امید ترس از خداوند داری و چگ
...با حقیر شمردن کسی امید در جلب رضایت خداوند متعال داری

...ای فرزند آدم دین تو گوشت و خون تو است و باید با تمام وجود تو آمیخته باشد
ین تو تباه پس اگر دین تو سالم بود و به صالح رسید ، گوشت و خون تو نیز چنین باشد ، و اگر د

.شد گوشت و خون تو نیز تباه گردد
ت دنیا همانند چراغ نباش که روشنی بخش مردم است ولی خویشتن را با آتش می سوزاند ، محب

نم ، را از دل خویش بیرون کن ، زیرا من هرگز محبت خود را با دوستی دنیا در یک دل جمع نمی ک
در بدست آوردن روزیها حرص نزن چون . همانگونه که آب و آتش در یک ظرف جمع نمی شود

روزی قسمت شده و انسان حریص ، محروم است و بیش از آنچه مقدار اوست به او نمی رسد و
عمر فرد بخیل مورد نکوهش است و نعمت دائمی نیست و ممکن است از تو گرفته شود و مدت

هر کسی نزد خدا معلوم است و بهترین حکمت و علم و دانش ترس از خداوند متعال است و 
...بهترین بی نیازی قناعت کردن و بهترین زاد و توشه تقوا و پرهیزکاری است 
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رای دنیا بازیچه و مشغولیت و سرگرمی و زینت و فخر فروشی به یکدیگر است ، و ب
.مومن در دنیا جز عبادت و بندگی و غم و اندوه ، و در آخرت جز بهشت نمی باشد

قیامت روز سختی است که هیچ پدری از فرزندش و هیچ فرزندی از پدرش چیزی را 
رها کرده کفایت نمی کند ، چه بسیار فقیری که آنچه حاضر و آماده برای او در دنیا بوده ،

.و از دنیا با خشنودی خارج می شود و از عملش سپاسگزاری شده
مده و و چه بسیار ثروتمندی که اموال خود را در دنیا باقی گذاشته و بدون آن به آخرت آ 

در آنجا تنها و فقیر بدون مال و پشیمان بر کارهایش است ، مال خود را برای وارث 
...گذاشته و در قیامت عذابش از دیگر مردم سخت تر است

دن ، گریان و چه بسیار شادمانی که با مر ! چه بسیار توانگری که مرگ او را تنگدست نمود 
مرا و چه بسیار بنده ای که دنیا را برای او گستراندم و او سرکشی نمود و فرمان! شد

و و چه بسیار بنده ای که دنیا را بر ا! وانهاد تا مرگ به سراغ او آمد و روانه دوزخ شد 
!تنگ گرفتم و او بردباری پیشه نمود تا از دنیا رفت و روانه بهشت گردید

...ای فرزند آدم 
در هر کس. تو اراده می کنی و من نیز اراده می کنم ولی تنها خواسته من محقق می شود

پی من باشد مرا خواهد شناخت ، و هر کس مرا بشناسد ، مرا می خواهد ، و هر کس مرا 
ه خواست در طلب من بر آید ، و آنکس که در طلب من بر آید مرا خواهد یافت ، و او ک

مرا یافت به خدمت من بر آید ، و آنکه به خدمت من بر آمد به یاد من خواهد بود ، و 
...هر کس به یاد من باشد من نیز با لطف و رحمت خویش او را یاد خواهم کرد

ـه رزق جـوانى كه بـه تقـدير من ايمـان داشته باشـد، به كتـاب مـن راضى و ب... و بدان 
ى مـن قانع باشـد و به خاطر من از شهـوت و دلخواه خود بگذرد، او نزد من همچون بعض

....از فرشتگان من است
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ه و آنچ. كه آنچه به خاطر من و خالصانه انجام شود، اندِك آن هم بسيار است... و این را هم بدان
...به خاطر غير من انجام گيرد، بسياِر آن هم اندك و ناچيز است

نـد مـن فقير كسى است كه كفيل و كارسازى مثل من ندارد و بيـمار كسى است كه طبيبى مان
.نـدارد و غريب كسى است كه همدمى مثل من ندارد

پند خويش به قبرستان برو و بر مردگان بايست و با صداى بلند، آنان را صدا بزن، باشد كه از آنان
....را بگيرى و بگو يقينا من نيز از پيوستگان به شما خواهم بود

...ای فرزند آدم
و آنچه به خاطر غير من. آنچه كه به خاطر من و خالصانه انجام شود، اندِك آن هم بسيار است

...انجام گيرد، بسياِر آن هم اندك و ناچيز است
....همین

...تموم شد
...خب

....بچه ها
...چطور بود

...من که شر شر اشک ریختم
...روحم پر کشید...من که خیلی لذت بردم

ببین ؟
...تنها رفیقی که همه عیب هاتو میدونه و بازم کنارته خداست

...وقتی از این دنیا بریم تازه میفهمیم فقط یه رفیق واقعی داشتیم
...خدا تو حدیث قدسی خیلی تاکید کرده که من همنشین کسی ام که یادم  کنه

...خیلی جالبه
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مگه نه ؟
...خدا خیلی زود دلش تنگ میشه

...خیلی خیلی زود
..همیشه با خدا حرف بزن

.باور کن از بس اشک ریختم چشمام میسوزه
...سعی کردم تموم احادیث قدسی رو براتون بیارم تا بخونید

...میبینی
میبینی چقدر خدا دوستمون داره ؟

:اینم منبع تموم احادیث قدسی که آوردم 
.از شیخ حر عاملی... الجواهر السنیة فی االحادیث القدسیة

...ردتو حدیث قدسی خیلی اشاره شد که برای با خدا بودن باید تالش ک
...یه چیزی می خوام بهتون بگم واقعا بهم ثابت شده 

ببین ؟
ون زمانی که آدما خودشونو به خدا وصل نمیکنن و به نیاز فطری خودش

...پاسخ نمیدن اتوماتیک از عالم و آدم طلبکار میشن
...عین واقعیتهولی ... واقعا عجیبه

...کسی که از خدا دور باشه از همه طلبکار میشه
...یه جوری باهات حرف میزنه انگاری ارث باباشو خوردی

ببین ؟
.هر  کی رو دیدی روحیاتش اینجوریه شک نکن که از خدا دوره

...وگرنه تا این حد با جهان پیرامون خودش در جنگ و ستیز نبود
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م سالی که از تحولم میگذره و با خدا شدم یه چیزی خیلی به۷تو این 
...ثابت شده
:اونم اینه 

زی که هیچ چیزی و هیچ نیرویی و هیچ کسی و هیچ عملی و کال هیچ چی
...جز گناه آدم رو از خدا دور نمی کنه

بچه ها ؟
ین چون جواب ا...لطفا به من نگید رضا چه کار کنم با خدا دوست باشم

:سوال شما رو  فقط تو دو کلمه میدم 
....گناه نکن گناه نکن گناه نکن گناه نکن گناه نکن
...هیچ چیزی مثل گناه آدم رو از خدا دور نمیکنه

یه .ی امچون ذاتا خیلی شهوت .من خودم دلیل اوج گرفتنم کنترل شهوت بود
...پسری رو عین خودم ندیدم.جورایی شهوتم بیش از حده

ست که خدا یه چیزی میدون.چند بار خواستم برم دکتر ولی گفتم بی خیال
تم رو ولی وقتی راه های کنترل شهوت رو یاد گرفتم و شهو.اینجوریم کرد

گ به مدیریت و کنترل کردم و نگاهمو کنترل کردم بعدش عین میگ می
ولی من هر چی دارم از کنترل...خیلی عجیبه...سمت خدا کشیده شدم

.چون واقعا آتیشی ام.شهوت دارم
....همونو بذار کنار تا اوج بگیری...تو هم ببین گرگ زندگیت چیه

ی و دلیل با تموم حال بدت اینه که با خدا نیست دلیل ... رک بگم؟ بذار ببین 
؟ببین... خدا نبودن فقط گناهه

!تا خدا وارد دلت بشه ... هر کاری که درونت میگه نکن رو نکن 
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...وگرنه عمرًا بتونی مزه شیرین باخدا بودن رو بچشی
م مشخص اینارو خیلی رک بهتون گفتم که تکلیفمون رو تو این کتاب با ه

.کنیم
...آره

...برای با خدا بودن دنبال معجزه نباش
.تو فقط گناه نکن

.همین
...بازم میگم

....رمز با خدا بودن ترک گناهه
...نه تنها رمز باخدا بودن بلکه رمز با امام زمان بودن هم ترک گناهه

هیچ نیرویی و هیچ کاری و هیچ چیزی مثل گناه ظهور رو به تأخیر 
...نمیندازه

!نگرد که نیست ...گشتم نبود 
یک وقتی گناه نکنی الجرم همه چیز درست و اصولی پیش میره و اتومات
...همه چیز برای خوب بودن و ظهور و نزدیک شدن به خدا جور میشه

...خدا هم خیلی هواتو داره بعدش
...خدا خیلی با مرامه بچه ها

انصافا اگه بگذری از اون چیزی که میدونی غلطه بعدش خدا خیلی 
...تحویلت میگیره

...احادیث قدسی رو دیدی دیگه
خته ؟می کنی خدا نمیدونه ترک فالن کار برات سفکر ... چیزی نگم بهتره
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فکر میکنی خدا نمیدونه احترام گذاشتن به پدر مادر برای تو یکی سخته ؟
فکر میکنی خدا نمیدونه چه کاری برات سخته؟

...نه
...خدا میدونه

....خیلی خیلی خوب میدونه برات سخته فالن جا کنترل نگاه داشته باشی
...خدا میدونه برات سخته حجاب داشته باشی

....ولی با اینکه سخته خدا دوست داره به حرفش گوش بدی
...خیلی آسون تره...گوش دادن به دستورات خدا زمانی که بدونی دوست داره و باور کنی رفیق شیشته

...خیلی
...خدایا

...انقدر منو غرق جمالت کن که دیگه چشمام هیچی رو جز خودت نبینه
...آمین

...ای خدا
...هر جا برم با منی

...دقیقا کنارم
....توفیقی بده همه جا حضورتو حس کنم

...خدایا عشق خودتو به دل من بتابون
...خداستاصل ... یه باهوش اصل رو ول نمیکنه و دنبال فیک نمیره
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...تموم زیبایی ها از آن خداست
.پس توجه و همه چیم برای خداست

...سوره علق رو واقعا درک کنم1۴خدایا توفیقی بده آیه 
...همین االن اومدم کوه سنگی پیش شهدای گمنام

...از ته دلم خواستم که  با خدا خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی رفیق شیش بشم
.خدارو شکر خوندن احادیث قدسی خیلی به رابطم با خدا کمک کرد

...وقتی احادیث قدسی رو خوندم فهمیدم همین صداها تو وجود تک تکمون هم هست
ینارو انگاری یه صدایی هم...این حرفا چقدر آشناست...وقتی احادیث قدسی رو خوندم دیدم گفتم ای خدای من

...هی بهمون میگفت
رام دوباره وقتی احادیث قدسی رو خوندم انگاری تک تک اینارو قبال یکی از درون بهم گفته بود و با خوندنش ب

...این صداها تکرار شد
....خیلی رابطمو با خدا بهتر کرد 

...بخاطر همین براتون آوردم تا شما هم بخونید
...اصال دلیل نوشتن این کتاب همین احادیث زیبای قدسی بود

...توصیه میکنم این کتاب رو فتو بگیرید و داشته باشیدش و بعضی وقتا مرور کنید و بخونید
...من این کارو کردم

ط عشقه به یکی از دالیلی که این روزا دارم به شدت تمرین میکنم دلیل ترک گناهم و دلیل عبادت هام فقط و فق
...خدا باشه همینه
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.دیگه نمیخوام کارام بخاطر بهشت رفتن و جهنم نرفتن باشه
.بخاطر همین به حرفاش گوش میدم...خدا هم منو دوست داره...من خدارو دوستش دارم

.این یعنی عشق
.عشق یعنی به حرف خدا گوش بدی

...باور کن من به این باور رسیدم که همه چیز تو این دنیا الکیه
برای خدا تنها چیزی که حقیقته اینه که یه عاشقی تورو با تمام وجودش دوست داره و تو اومدی تو این دنیا که

...دلبری کنی و خدا هم نازتو بخره 
...دنیا جای عشق بازی با خداست

...هر کی بیشتر عشق بازی کنه برندست
نت کشی خدا بلکه نامه م... اون اتفاق بد دیگه اتفاق بد نبوده...اگه یه اتفاق بدی باعث بشه تو با خداتر بشی

...برای دوستی دوباره با تو بوده
...خدا مظلومترین عاشق دنیاست

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟
...می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم

...یه مدته کال رها شدم
.دیگه خیلی چیزایی که قبال برام مهم بود دیگه برام مهم نیست

.فقط دوست دارم با خدا خلوت کنم و باهاش عشق بازی کنم
...همین. فقط میخوام با خدا تنها باشم . چیزی رو جز خدا دوست ندارمهیچ ... نیستمتو کف هیچی جز خدا 
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.انقدر خدارو دوست دارم که ته نداره
...بهمن اصال این حس و حال رو نداشتم6تا قبل 

...ولی چند وقتیه کال یه جوری ام
.هیچی جز یاد خدا برام لذت بخش نیست

.حس میکنم بعد از سال ها تالش باالخره تونستم به اونجایی که میخوام برسم
...دیگه فقط تورو میخوام...ای خدا

...من اگه پسر بدی میشدم چون هیچوقت ذهنیت االنمو نداشتم
...ولی االن دیگه تورو دارم

...ای خدا
...االن اگه بخوام بدم باشم نمیتونم

...فقط خودتو می خوام خدا...نفس من...زندگی من...عمر من...فقط تورو می خوام عشق من
...حس میکنم تموم دیس الو های دنیا به زبون خدا برای من خونده شده

...ندیدم نشونه هاشو...ندیدم دستاشو...چقدر خدا بهم گفت بیا ولی نشنیدم صداشو
...ولی دیگه تموم شد

...قسم میخورم دیگه هیچی رو با خدا عوض نکنم
...،هر بار که وسوسه میشدم تکه ای از خدایم را میفروختم

....به هر قیمتی خریدارم،خدایی را که مفت فروختمامروز 
...میدونی

66

داش رضادا: رفیق شیش        نویسنده  dadashreza.com یق لهیا رفیق من ال رف



...هیچوقت خدایی که شناختمش و پیداش کردم با اون خدایی که میگفتن شبیه نبود
...چقدر  خدای من نازه
...چقدر خدا بقیه بده

...خدای من خدای منه
...خدای من خیلی خوبه

.هوووم
...خدایا 

!گور پدر هر چیزی غیر خودت 
...چقدر فرقه بین خدایی که خودت پیداش کنی با خدایی که بقیه بهت معرفی کنن
....یشه خدا خیلی خوشحال م.. هیچ کاری تو این دنیا زیباتر از این نیست که دست یکی رو بذاری تو دست خدا

.من این کارو تو این کتاب با عشق برای شما کردم
...تموم عشق و عالیق ها و تموم چیزایی که تو این دنیاست فیکه

.عشق و لذت و همه چی خداست
...مهم نیست کجایی و تو چه وضعیتی هستی

حتی تو بدترین وضعیت هم باشی دستتو میگیره ...مهم اینه وقتی از خدا بخوای
...گاماس گاماس میکشتت باالو  

....فقط باید خواستنت جدی باشه و با تموم وجودت بخوای و تالش کنی
...من این روزا از خیلی از گناه ها اومدم بیرون

...خودم حس میکنم گناهام خیلی کم شده
...خیلی ...قبال خیلی افتضاح بودم
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...ولی این روزا روز به روز داره چشمام به سمت حقیقت بیشتر باز میشه
...ولی تو این سال ها خیلی خوب تونستم دست خدارو تو زندگیم ببینم

.تک تک اون چیزایی که گناه اونارو از زندگیم گرفته بود رو تونستم پس بگیرم
...یه مدته قلبم آروم میزنه

.خدارو تو زندگیم با تموم وجودم دارمش و با هم ارتباط خوبی داریم
.خیلی آرومم

...گناه ها برام لذت بخش نیست
.این روزا خیلی با امام حسین علیه السالم رفیق شدم...بیشتر مهربونی کردن برام لذت بخشه

ببین ؟
...اگه گناه میکنی بعدش کلی پشیمون میشی خیلی خوشحال باش

....چون مشخصه درونت سالمه
.مرده بشه چون بعضی ها هستن نه تنها پشیمون نمیشن بلکه گناه رو یه فرصتی می دونن که باید غنیمت ش

....اما تو پشیمون میشی
.این عالیه

.حاال از همین پشیمونی استفاده کن و برو دنبال راهکار 
ببین ؟

.ویژگی اصلی یک شخصیت سالم اینه که وقتی خطایی میکنه نفس لوامش بوق میکشه
...کنیاگه قبال راحت میتونستی گناه کنی ولی االن نمیتونی مثل قبال ها گناه  

....همینه که خدارو ناظر به اعمالت میدونی و عقلت رشد کردهدلیلش 
...که خدا میبینهمیدونی  .... دیگه بچه نیستی 

.اگرم گناه کنی زهر مارت میشه
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...چون به شدت عذاب وجدان میگیری
.اگه از لحاظ فطرت سالم نبودی قطعا نسبت به گناه بی حس بودی

ببین ؟
.بخاطر اینه که قساوت قلب گرفتی...اگه گناه میکنی ولی حس عذاب وجدان نداری

...یعنی سنگ دل شدی
.این خیلی خطرناکه

!ممکنه وقتی داری ضررهای تنبلی یا گناه رو توی آینده مرور می کنی حسی نداشته باشی
...تک تک اینا بخاطر اینه که سنگ دل شدی

.سرت بیاداگه قساوت قلب بگیری به شدت گناه پشت گناه شکل میگیره و ممکنه یهو بدترین اتفاق ممکن
.چون روزگار میشه معلمت و بد پس گردنی بهت میزنه

ببین ؟
...اگه زخم عفونتی بشه باید اون عضو قطع بشه

.....فکر کنم فهمیدی منظورم چیه
.من میشنوی روی قساوت قلبت کار کناز . میشنبعضی ها اینجوری آدم 

.شنیدم صحیفه سجادیه قساوت قلب رو درمان میکنه
...اگه میخوای کارای زشتی که در گذشته کردی رو جبران کنی یه راهی وجود داره

...راهشم اینه
...حاال که اون روزای سخت و نفس گیر رو پشت سر گذاشتی و دیدی گناه تهش چیه

...برو تجربه هاتو به بقیه بگو تا اشتباه تورو تو زندگی مرتکب نشنحاال 
....این کفاره تموم گناهای گذشتته

....یا برو یه راهی رو درست کن که کسی تو اون مسیر بدی که تو رفتی نره 
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.یه نفرم بتونی با حرفات تغییر بدی کافیه
...سعی کن یکی رو نماز خون کنی

.خیلی حس خوبیه
.تجربش کن

.فقط کمی نیاز به انگیزه و تشویق دارن.بعضی ها می خوان نماز بخونن
.این کارو بکن

.اگه شخصیت مهربونی داشته باشی خیلی میتونی تاثیر بذاری رو بقیه
.میتونی با چند تا لبخند و کادو کسیو نماز خون کنی

.به خصوص اگه طرف نوجوون باشه
.میتونی با لبخند و مهربونی اونو با خدا دوست کنی.نووجون قلب و روح پاکی داره
...نفست گرم بشه تاثیر میذاری

.برای اینکه نفست گرم بشه خودت به حرفات عمل کن
...بعضی وقتا یکی پنج ساعت باهات حرف میزنه ولی اصال روت نفوذ نداره

...اما یکی سه کلمه باهات حرف میزنه بی اختیار به حرفش گوش میدی
...این شانسی نیست

...طرف نفسش گرم بوده
...تالشتو بکن ولی تاثیر کاراتو از خدا و اهل بیت بخواه

ببین ؟
...خیلی چیزارو تا در دنیا هستی نمیدونی
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اونوقت سر تا ...ولی وقتی بری اون دنیا قشنگ میفهمی خدا کجاها تو این دنیا دستتو گرفت تا بالیی سرت نیاد
...دهولی دیگه خیلی دیر ش...پا پشیمون و شرمنده میشی و دوست داری برگردی لطف های خدارو جبران کنی

.پس تا وقت هست جبران کن
...تنها گناهی که قابل بخشش نیست نا امیدیه

...گناه با جبران پاک میشه
....بخواه و بذار کنار

.همین االن قسم بخور که دیگه سمتش نمیری 
.البته اگه نمیتونی قسم نخور

...ولی اگه ته خطی و کال خسته شدی
...تو کاغذ بنویس میخوای چه کاریو بذاری کنار

.دیگه بسه...بگو خدایا
...میخوام بکشم بیرون ازش

کهامروز رو برای خودت تبدیل به روزی کن که بعدا بگی من هر چی دارم از همون روزی دارم  
...حر برگشتم و دیگه کار زشتم رو تکرار نکردمعین 

...خدا خودش گذشتتو به نفع تو جبران میکنه ...تو بگرد 
...رو با پاکی شروع کنی و سال جدید آدم جدیدی باشی1۴۰۰اگه میخوای سال 

..دو ماه باقیمونده رو از دست نده و برنامه  ریزی کناین 
...ندارهمن یکیو میشناسم دعاهاش رد خور ...شما قول بدید کارتونو ترک میکنید

بدهمیگم براتون دعا کنه که هم بخشیده بشید و هم خدا بهتون امنیت بهش 
...هم آیندتون قشنگ بشهو 
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...یه شعر معروف هست که میگه صد بار اگر توبه شکستی باز آ
نی دیگه یعنی هنوزم امیدی هست ؟ یع...شاید بگی رضا تعداد توبه شکستن های من از مرز پنج هزار تا رد کرده

از من بی آبروتر پیش خدا و اهل بیت هست ؟
:جواب 

...ببین
..من با دلیل توبه شکستنت کاری ندارم

....فقط یه سوال میپرسم جواب بده
تو تالش میکنی یا نه ؟

ه بخشش تو باید امید ب...اگه تالش میکنی و از شکستات درس میگیری ولی باز به هر دلیلی میخوری زمین 
.داشته باشی

میدونی چرا ؟...حتی اگه کار های زشتت خیلی بد باشه بازم امید به بخششت خیلی زیاده

...خیلی زحمت کشیدی ...چون تو انصافا خیلی تالش کردی
...حتی موقع انجام اون کار هم عذاب وجدان داشتیتو 

نگیرهاین خیلی بهتر از اینه که اصال برات عذاب وجدانی شکل 
...و ناراحتم نشی و اصال دغدغشم نداشته باشی

...حرکت بکن... خودسازی بکن...کتاب بخون...تو تالش بکن
.نتیجه دیگه دست خداستولی ... بزنزورتو 

.  نکنپس خودتو قضاوت 

��؟ دیگه چی میخوای... قول میدم اگه شهید شدم شفاعتت کنممنم 
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.پس حرکت کن خدا خودش میدونه چجوری درستت کنه
...به خدا اعتماد کن

...خدا فرمول هدایتش یه جوریه که در کنار تو چند نفر دیگه رو هم با رفتارای خوب یا بدت تغییر میده
...همه چی دست خداست

...یا بهتره بگم خدا همه چیه
.چون بعضی ها میگن همه چی دست خداست اشتباهه

.چون همه چی خدا نیست
!بلکه خدا همه چیه 

ببین ؟
.این بخاطر ایمان زیادته ...اگه کسی تهدیدت کرد ولی تو تو دلت بهش خندیدی و گفتی برو بابا 

.چون معتقدی همه چیز دست خداست و آدم ها تمومشون قدرت هاشون الکی و پوشالیه

ا میدی ولی اگه از تهدید کسی میترسی بخاطر اینه که قدرت رو به آدم
.نه به خدا

.من تو این یه مورد واقعا خوب خودسازی کردم
میگم قدرت فقط برای .یه جورایی اصال قدرت آدمارو باور ندارم

.خداست
.آدما اندازه بال مگس هم قدرت ندارن

.شاید بخاطر همینه از کسی نمیترسم
. هستشالبته یکی از دالیلی که نترس شدم تکرار مداوم ذکر ال اله اال اهلل
.هانقدر این ذکر رو  تکرار کردم که دیگه نگاهم خیلی توحیدی شد
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ببین ؟
...من تموم این روزایی که داری میگذرونی رو قبال گذروندم

یری و ترس و و تو موقعیت های حساس بهتر تصمیم میگ...باور کن هر  چقدر خودسازی کنی قلبت سلیم تر میشه
...استرس و کالفگیتم کمتره 

فتی رو اگرم تو زندگیت مشکلی هستش که درست نمیشه بخاطر اینه که تو هنوز درسهایی که باید می گر 
...نگرفتی

ری فکر اگه یکم زرنگ باشی به جای فکر کردن به اون مشکل میای به درس هایی که قراره از این مشکل بگی
.اینجوری مشکلت زودتر حل میشه... می کنی

...تو یه برنده ای...اگرم  در مواجهه باهاش تموم تالشتو کردی و باختی
...بعدا تجربه این شکست تو حل کردن مشکالت بزرگتر کمکت می کنه

...نگو پیش خدا و اهل بیت بی آبرو شدم

.به جاش بگو تالشمو کردم و باز هم تالشمو میکنم
.یارهبه زودی موفق میشم و نشون میدم که آدم نباید تو زندگی کم ب

...خدا از کسی که بعد شکست خوردن بلند میشه خوشش میاد
...  میده دیگه اون شکست رخ ن...ولی باور کن اگه از شکست درس بگیری

ت و بنده هاش فرصت تجربه و تالش و شکسبه ... خیلی مهربونهخدا 
.یعنی همینزندگی . میدهگرفتن درس  

.پس به جا سرزنش کردن خودت بلند شو و با قدرت ادامه بده 
بعدش میفهمی چه درسای بزرگی...بعدا که از این تنگناها بگذری

....طول این مسیر گرفتیدر 
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....آره 
..تو زندگی هر کسی یه چیزی هست که اگه ازش بگذره بد جور پر میکشه 

....مطمئنم تو هم یه روزی پر میکشی
.احتماال االن یا با گرگ درون خودت درگیری یا با گرگ درون یکی از اطرافیانت

...می دونم سخته
:ولی اینو یادت باشه 

...هیچوقت بد و خوب از هم تفکیک نمیشد...اگه با خدا بودن راحت بود 
...پس غر نزن که چرا بعضی وقتا با خدا بودن سخته 

کسایی بمونن که دلیلش همینه که باید فیلتر صورت بگیره تا اونایی که ادعا میکنن برن کنار و فقط
...واقعا راست میگن

...وگرنه هر کسی میتونست ادعا کنه
ف مدام ولی زندگی یه جوریه که برای هر کسی یه چالش مخصوص به خودشو طراحی میکنه تا طر 

...تو این کوره امتحانات آزمایش بشه تا رشد کنه 
تظاری که من نمیدونم کی هستی ولی میدونم بر اساس توان و سبک زندگی و مدلی که هستی و ان

.خدا ازت داره و ضعفی که داری امتحانی برات طراحی شده 
.این یکی از جذابیت های شناخت خداست

.اگه دقت کرده باشی این طراحی امتحانات بسیار دقیق و موشکافانست
...انقدر دقیقه که تو کفش میمونی

.امتحانات یه جوری طراحی میشه که تهش ما رشد کنیم
.یعنی انتخابش با ما باشه که رشد کنیم یا بزنیم زندگی رو خراب کنیم
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.اغون میشیماگه امتحان ذره ای توش هماهنگی نباشه نه تنها ما رشد نمیکنیم بلکه اتفاقا بیشتر د
یه ولی اگه دقت کرده باشی تموم امتحانات زندگی تو زندگی تموم انسان های روی کره زمین

ندگیشو جوری مهندس وار طراحی میشه که طرف در انتها تصمیم با خودش باشه که یا رشد کنه یا ز 
.نابود کنه

ه این این دوراهی ها انقدر دقیق طراحی میشه که اگه یکم از باال به پایین نگاه کنی میفهمی ک
...اتفاقات هیچ کدوم اتفاقی نبوده
....و خدارو میبینی و حس میکنی  

ببین ؟
از ...ماز اونجاهایی که میتونست بزنه ولی نزد شناخت...من خدارو از نشونه های زندگیم شناختم

...اونجایی شناختم که گناهام رو تبدیل به خیر کرد
....من خدارو از تو کتابا نشناختم

....من خدارو از تو زندگیم شناختم
هعی خدا

...چی بگم ازت
...چی دارم که بگم

...میگن اگه از خودشناسی به خداشناسی بری بهتر میفهمی خدارو
...من هفت سال خودسازی برای خودشناسی کردم

...االن خوب میشناسمتچون .. حرف درسته این ... آره
...قشنگ میفهمم داری چکار میکنی تو زندگی همه

...انقدر محوت شدم که دستام واسه تایپ نمیره
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...من فقط یه چیزیرو خیلی خوب فهمیدم
:اونم اینه 

...که واقعا حواست به همه چی هست
...اینا همه منو الل کرده...ستارالعیوب بودنت...فرصت دادن هات...معرفتت...مرامت

...واقعا بعضی جاها میشد یه تنبیهی بکنی که با اینکار انتقام بگیری
.ولی سبحان اهلل

...خدا که کینه ای نیست 
...ای خدا

.این خودم بودم که بد میکردم...تو جز خیر و خوبی برای منه بدترین هیچی نخواستی
....منو ببخش 

.به نظرم تنها کسی مارو با تموم بد بودنمون بازم دوست داره و رد نمیکنه خداست
...پس شهیدم کن...من دوست دارم شهید بشم...خدایا 

...بچه ها 
شما کیو میشناسید که دوست داشتنش تا این حد واقعی باشه ؟
...شما به همسرتون که عشقتونه بدی کنید پس فردا طالق میگیره

...به پدر مادرت بدی کنی عاق والدین میشی
طالقت داد ؟؟ کی کی عاقت کرد ؟ خدا  اما خدا چی 

....خدا تنها کسیه که برامون میمونه و تنها کسی هستش که عشقش واقعیه
...خیلی....خیلی خدا خوبه

...ببین تا چه حد باهات راه میاد
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....خدا هم خوب باهات راه میاد...اگه با خدا راه بیای
...خدا پر از معرفت و مرام و عشقه 

وی انقدر خدارو دوستش دارم که بعضی وقتا از کارای خودم که شرمنده میشم دوست دارم آب بشم برم ت
...زمین تا خدا منو نبینه

...چون شرمنده خدا میشم که تا چه حد به پام موند
عا واق!... بازم اگه کسی جهنمی بشه...یعنی با وجود این خدای خوب و مهربون که اینهمه دست میگیره 

.... !خنگه
.چون خدا خیلی دنبال بهونست برای برگردوندن ما
دم شاید در حین حرکت کردن حس کنی داری یه سری ق..اگه از خدا هدایت بخوای و عمل کنی و حرکت کنی 

یتونی ولی بعدا میفهمی که همین قدم های بی ربط بعدا خیلی به دردت میخوره و م...های بی ربط برمی داری
...باهاش یه قفل بزرگ رو باز کنی

...همین
...حرفام تموم شد
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: حرف آخرم اینه 
.راحت میبخشتخیلی ... اگه توبه کنی برگردی خدا خیلی ساده میگیره بهت

...خیلی راحت با کارای کوچیکت میگه آفرین جبران کردی گذشتتو
...از خوندنش لذت برده باشیامیدوارم ... این کتاب رو دلی نوشتم

...هدف از نوشتن این کتاب این بود که یه ذره تورو به خدا نزدیک کرده باشه
...اگه خدا توفیق بده بازم براتون مینویسم

...برای شهادتم دعا کنید
...خیلی مراقب خودت باش

...مال شمادنیا ... من رفتم
...نه به بقیه...به خودتنه ... بعضی چیزارو فقط با شهادت میشه اثبات کرد

.بلکه فقط به خدا
:دوست دار شما 

...داداش رضا : شهید آینده 
.اگه کتاب رو خوندی خوشحال میشم نظرتو تو سایت بهم بگی 
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