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 تشرف راننده ی کامیون 

به قصد یکی از شهرها از مشهد خارج شدم. در بین راه، هوا طوفانی شد و برف زیادی آمد، به طوری که راه بسته شد و من در برف 

م حداقل ماشین را روشن نگه دارم و و از کار افتاد. هر چه کوشش کرد اشتم، موتور ماشین هم خاموش شد ماندم. وقتی ماشین را نگه د 

 .فرسا خودم را حفظ کنم، نتوانستم از سرمای طاقت

 کم مرگ را جلوی خود مجسم دیدم. به فکر فرو رفتم که خدایا راه چاره چیست؟پس از حدود چهار ساعت، در اثر شدت سرما، کم

 :رفت. باالی منبر گفتای پیش، واعظی در منزل ما منبر میهخود مأیوس شدم، یادم آمد سال های ظاهری برای نجاتاز همه راهوقتی 

ب  بیچاره شدید بگویید یا صاحب الزمان أدرکنی! یا صاح هر وقتمردم! هر وقت در تنگنا قرار گرفتید، و از همه جا مأیوس شدید، 

 الزمان أغثنی

 .اختیار متوسل به آن حضرت شدمبی

سپس از ماشین پایین آمدم و باز هم موتور را بررسی کردم تا شاید بتوانم آن را روشن کنم. امّا موفق نشدم. دوباره داخل ماشین رفتم و 

 .مپشت فرمان نشست

ت به ذهن من شروع شد که متوسل به کسی شدی که اصالً های شیطانی و القائاغم و غصه تمام وجودم را گرفته بود. ناگاه وسوسه

 .ام زیادتر شدشیطان است که در لحظات آخر عمر، برای فریب من آمده است. ناراحتی  . فهمیدم این وسوسهوجود خارجی ندارد 

دانستم، رمنده درگاه الهی می باز هم از ماشین پیاده شدم و از خداوند، مرگ خود یا نجات را طلب کردم. امّا چون خودم را روسیاه و ش

شد و گاه آخر وقت خواندم و گاه قضا می، گاهی میدادمکشیدم درخواستی کنم. چون تا آن زمان به نماز اهمیتی نمیخجالت می 

 .نی نیز آلوده بودمخواندم. به گناهامی

ه نجات پیدا کنم و دوباره زن و فرزندم را ببینم، از به همین دلیل با حالت شرمندگی، با خداوند متعال عهد کردم که اگر من از این مهلک

 .به آن بودم، فاصله بگیرم و نمازهایم را هم اوّل وقت بخوانم گناهانی که تا آن روز آلوده

آید. در ابتدا چنین ها، به طرف من میدّی و حقیقی با خدا عهد بستم، متوجه شدم یک نفر با پای پیاده از داخل برفبه محض اینکه ج

 .آید، چون آچار به دست داشتای است، ماشینش خراب شده و برای کمک گرفتن به سوی من می تصور کردم کمک راننده



دون آنکه از ماشین پیاده شوم، تنها مقداری شیشه ماشین را پایین آوردم. منتظر من هم ب .آهسته آهسته آمد تا نزدیک ماشین من رسید

 سالم علیکم. چرا سرگردانی؟ :قت دیدم از همان پایین ماشین، گفتندخواهد. یک وبودم چه کمکی از من می 

 .ن را به طور مفصل برایشان گفتمدانستم آقا چه کسی هستند، شروع کردم ماجرای طوفان و برف و خاموشی ماشیمن هم که هنوز نمی

 اندازممن ماشین را راه میآن شخص فرمودند: 

 .، استارت بزنهر وقت گفتمبعد به من فرمودند: 

کاپوت ماشین را باال زدند. ندیدم اصالً دست ایشان به موتور برخورد کرد یا نه. سوئیچ ماشین را که حرکت دادم، ناگهان ماشین روشن 

 »حرکت کن برو فرمودند:.شد

 .مانم. راه هم که بسته استها میدر میان برف روم جلوتر، باز همبا خودم گفتم »اآلن می

 ماند، حرکت کنشین شما در راه نمی ماد: فرمودن

شما کجاست؟   ماشین:ها به سوی ماشین آمده بود، گفتممن که تعجب کرده بودم و شرمنده از اینکه آن شخص پیاده در میان برف

 خواهید من به شما کمکی بدهم؟می

 من به کمک شما احتیاجی ندارمفرمودند: 

داشتم به ایشان بدهم. شیشه ماشین پایین بود و من هم پشت فرمان و آقا هم پایین.  میم گرفتم مقدار پولی کهبر اثر شرمندگی زیاد، تص

 .پس اجازه بدهید مقداری پول به شما بدهم:گفتم

 .من به پول شما احتیاج ندارم مودند: فر

 ؟عیب ماشین چه بود پرسیدم: 

 .هر چه بود، رفع شدفرمودند: 

 چار نقص شود است دوباره د ممکن گفتم: 

 ماندنه! این ماشین شما دیگر در راه نمی : فرمود 

العاده نشان دادید. گفتم: آخر این که نشد. شما نه کمک از من خواستید و نه به پول من احتیاج دارید. از نظر استادی هم که مهارت فوق

بکنم. چون من راننده جوانمردی هستم که باید زحمت شما را جبران  توانم از اینجا بروم تا خدمتی به شما من از جهت وجدانم نمی

 .کنم

 تفاوت راننده جوانمرد و ناجوانمرد چیست؟:نمودند و پرسیدند آقا تبسمی



دانی که ای. میشما خودت کمک راننده:من در حالی که داخل ماشین نشسته و به شدت شرمنده لطف و محبت آقا شده بودم، گفتم

ولی شوفر جوانمرد اگر از کسی  . انجام داده اش را گوید وظیفهگیرد و میمیانمرد اگر از کسی خدمتی و نیکی ببیند، نادیده شوفر ناجو

گویم جوانمرد هستم، ولی ناجوانمرد هم شود. من نمیلطفی و خدمتی ببیند، تا جبران محبت و خدمت او را نکند وجدانش راحت نمی 

 .توانم حرکت کنممتی نکنم، وجدانم ناراحت است و نمینیستم و تا به شما خد

 :ها ایستاده بودند، فرمودندکه پایین ماشین روی برفیک وقت دیدم آقا در حالی 

 شود خواهی به ما خدمت کنی، به عهدی که با خدای متعال بستی، عمل کن. همین خدمت به ما محسوب میخیلی خوب! حاال اگر می 

 من چه عهدی با خدا بستم؟ :بودم، پرسیدم کامالً متعجب شده من که از این جمله

 .یکی اینکه از گناه فاصله بگیری و دوم اینکه نمازهایت را اوّل وقت بخوانی :فرمودنددیدم آقا با صراحت 

دا درد دل کردم و وقتی این مطلب را شنیدم، بر خود لرزیدم؛ زیرا این همان مطلبی بود که من وقتی دست از جان شسته بودم، با خ

 .متوسل به امام زمان، علیه السالم، شدم

ناگهان دیدم هیچ کس آنجا نیست.   را باز کردم و پایین پریدم که آقا را از نزدیک ببینم و در بغل بگیرم و ببوسمبالفاصله درب ماشین 

، اثر گذاشته و این وجود مبارک آقا بودند که نجاتم الزمان، علیه السالم، پیدا کرده بودمفهمیدم همان توسلی که به آقا و موالیم صاحب

 .ها ندیدم. حالم منقلب بود ی پای آقا را هم در برف جا داده بودند. نگاه کردم

پشت ماشین نشستم و پس از مدتی که بر اعصابم تسلط پیدا کردم، با یاد امام زمان، علیه السالم، ماشین را حرکت دادم و با آن حضرت 

 .کندحرکت میها دم. وقتی حرکت کردم دیدم کامیون من بدون هیچ توقفی روی برف تجدید عهد کر

خواندم و همه گناهانی را که باالخره آن سفر تمام شد. من چنان تحول روحی پیدا کرده بودم که همیشه همه نمازهایم را اوّل وقت می

 .به آن آلوده بودم، کنار گذاشتم

شتم. گفتم از این به بعد، وضع سافرتم را با آنها در میان گذارا دور خود جمع نمودم و موضوع م به منزل رسیدم، زن و فرزندان وقتی

گونه که گفتم توانی ایناگر نمی:است. همگی باید نمازهایمان را اوّل وقت بخوانیم. حتی به همسرم گفتم دگرگونزندگی ما کامالً 

 .توانی طالق بگیریخوانند یا حجاب ندارند، قطع رابطه کنی؛ می بندوبارند و نماز نمیرفتار کنی؛ با کسانی که بی

ن بودی شما قبالً این چنی:های من و این واقعه قرار گرفته بود، از پیشنهاد من استقبال نمود و گفتسر من که کامالً تحت تأثیر صحبتهم

پذیرفتی و ما هم تابع شما  خواندیم. شما افراد ناجور را می خواندی. ما هم نمیو ما به رفتارهای شما عادت کردیم. یعنی شما نماز نمی 

 .ولی از امروز ما هم رفتارمان تابع شماست و خوشحال هستیم که رفتارمان در زندگی عوض شده استبودیم. 

از طرفی به خاطر آنکه اهل منزل چندان با مسائل و احکام .غییر پیدا کرد. من دیگر آن رانندة قبلی نبودمبه لطف الهی زندگی ما کامالً ت

اسالم و نماز آشنا نبودند، از یک شخص روحانی تقاضا کردم مرتب به منزل ما بیاید و به ما احکام اسالم را بگوید تا همه به وظایف 

از گاراژها، منتظر خالی کردن بار بودم که ظهر شد.  خواندم. روزی در یکی وقت نماز می  ها هم اوّلدر مسافرت.خویش آشنا باشیم



همگی به هم نگاه کردند. .خوانم بعد غذامن گفتم: اوّل نماز می.برویم غذا بخوریم و با هم باشیم:های دیگر گفتندهای کامیونراننده

 .خواهد نماز بخواند، میاین دیوانه شده:مرا مورد تمسخر قرار دادند و گفتند

دانستم، چون دیدم اینها به نماز توهین آن زمان مایل نبودم خاطرة آن سفر را برای کسی نقل کنم و آن را از اسرار خود می  من که تا

گی های من روی آنها اثر گذاشت که همکردند، مجبور شدم سرگذشتم را برای آنها بگویم. بعد از گفتن ماجرا، دیدم چنان صحبت

ها همه به نماز ایستادند. معلوم بود که تصمیم گرفته بودند از ها و رانندهاهی کردند. بعد هم حمالدست مرا بوسیدند و از من عذرخو

 .گناه هم فاصله بگیرند

 

 ناییینی  خواب میرزای

 تعریف میکرد که...... 

د. اوضاع ایران در آن تاریخ، خیلی متشنج بود. اصال ، از چپ و راست، به ایران ریختناول، دو میهمان ناخوانده جهانیدر جنگ 

و مردم  بود  ها ریختند، تصاحب کردند؛ از یک طرف، دیگران. یک وضع عجیبیصاحب. از یک طرف روسکشوری شده بود بی

 .گاهی نداشتندایران، مضطرب، منقلب وهیچ تکیه

کرده ی طاهرین شکایت زیادی می و سایر ائمه امیرالمؤمنین احت مقدسز این پیشامد ناهنجار، به سمرحوم میرزای نائینی، رحمه اهلل، ا

 :های زیادی داشتهم، شکایت است. مخصوصا، به پیشگاه مبارک امام زمان، علیه السال

به حضرت   پناه شدند. نظم نیست، امنیت نیست. چنین و چنان،سروسامان شدند و بیابن العسکری! ایران، این طور شده، مردم، بی ی

 کرده است.عرض می 

شد. حضرت   ایمکاشفه بودم، بر من روز، همین طوری که متوسل شدهمن، خیلی به حضرت حجت نالیدم. یک   میرزای نائینی گفت:

اند. یک دیوار مرتفعی، سر به آسمان کشیده است. دیدم که حضرت این طوری کرده است، با  را زیارت کردم. دیدم، حضرت ایستاده

 !نگاه کناین انگشت، به من اشاره کرد که 

 در …است بند مویی یک به! افتدمی  که است قریبعن و … و این دیوار کج شده فعمرتمن نگاه کردم، دیدم یک دیواری است 

 !کن نگاه: که کردندمی اشاره من به هم انگشتشان آن با و …است کج متر سه  دیوار، رأس، در است؛ کج متر نیم دیوار قاعده،

 . …طرف دیوار استنگاه کردم، دیدم انگشت حضرت هم به 

 :فرمودند

ی ماست. کج  خانهجا، شیعهگذاریم خراب بشود. اینایم و نمیاش داشتهشود؛ اما ما با انگشتمان نگهیران است. کج می این دیوار، ا

 !گذاریم خراب شود شود؛ اما نمیمی

https://tasharrof.org/tag/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86%db%8c%d9%86/
https://tasharrof.org/tag/%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%81%d9%87/


 تشرف سید کریم پینه دوز

 دوزی بود. او مدّتی در تهران در کوچهنهیو پ یتنها راه درآمدش کفّاش. نداشت یخانه مسکون یحت .نبود  ایاهل دن میکر دیّرحوم سم

غریبان، در منزل یکی  از بازاری ها به اجاره نشینی زندگی می  کرد. با اینکه صاحب خانه رعایت  حال او را می  کرد، امّا نمی  دانست که

 .مستأجر او چه انسان بلندمرتبه و بزرگواری است

چرا که خودمان  د،یکن هی! اگر ممکن است منزل ما را با کمال معذرت تخلمیکر دیّ: آقا سدیگو یپس از اتمام زمان اجاره به او م باالخره

 .میازمندیبدان ن

دهد که منزل د یگری برای خود تهیّه کند. سیّد در ده روز به هر دری می زند، جایی پیدا نمی  کند؛ چونیبه او ده روز مهلت م سپس

 دارای زن و چند فرزند بود و صاحبخانهها به خانواده.های بدون کودک یا کم تعداد، خانه اجاره می دادند

 .«یدر منزلم بمان ستمین یراض  گری ! د دیّ: »آقا سدیگو  یرسد که صاحب منزل م ی م ییکار به جا سرانجام

کند. در گوشهای  از کوچه پرده ای  می ،کشد  و در سرمای  زمستانی را جمع م   ش یجمله به ناچار اثاث منزل خو  نیا  دنیهم با شن  میکر  دیّس

 کرسی می گذارد  و خانواده خویش را در آنجا پناه می .دهد، تا خانه ای بیابد

ور که چه بای د کرد. ناگاه متوجه می شود، حضرت ولی  عصر، امام زمان علیه بود و در افکار خودش غوطهو غصه  یشدت ناراحت در

 السالم نزد یک میشوند. سیّد کریم فوری به نزد آن حضرت می .رود  و عرض اخالص و ارادت می نماید

 پرسند: سیّد کریم! چه م ی کنی؟   ی حضرت م آن

 گوید:  سرورم! خود می دانیدیم

 فرمایند ”دوستان ما باید در فراز و نشیبها شکیبا باشند. اجدادمان مصیبت های زیاد ی کشیدهاندیم یگرام آن

گوید” درست است، خاندان پیامبر در راه خدا هر گونه رنج و فشار و آوارگی و زندان و شهادت و اسارت د یده اند، امّایم میکر دیّس

 خدای را سپاس که مصیبت اجاره نشینی ندیدهاند که در فصل زمستان رانده شوند

فرمایند ”آری! امّا مهم نیست، نگران نباش، درست می شود؛ ما ترتیب کارها رای مضمون م  نیبه ا ینموده و جمالت یتبسّم حضرت 

 دادهایم. من میروم پس از چند دقیقه مسئله حل میشود  و میروند

آشنا  م یکر دیّآقا س یهم به عظمت معنو یکه از تجّار خوب تهران و اندک ی خراز یمهد دیّمرحوم حاج س قه،یگاه به فاصله چند دق آن

 رسد. وقتی آقا سیّد کریم را آنجا می بیند و غرق در تعجّب می شود ی بود، از راه م

 گوید ”من شب قبل حضرت ولی عصر  علیه السالم را در خواب د یدم، ایشان به من فرمودند فردا صبح فالن منزل را به نام سیّد کریمیم

 میخری و در فالن ساعت او در فالن کوچه نشسته، میروی و کلید منزل را به او میدهی



 گوید: چون مقروض بودم، د یشب  متوسّل به حضرتیآن خانه مصاحب    دمیصبح به سراغ منزل رفتم. د   ۸شدم. ساعت    داریازخواب ب  من

 .بقیة اهلل ـ ارواحنا فداه ـ شدم که این خانه به فروش برسد تا من قرضم را بدهم

رساندم که تازه حضرت صاحب    م یکر  دیّخدمت مرحوم س  یرا گرفتم. وقت  دشیو کل  دمیبود خر   یاریشهر  یخانه را که در بازارچه عل  من

 برده بودند.“ فیتشر السالم هیعل الزمان

 برد یم دیداده و او را به خانه جد میکر دیّس لیخانه را تحو دیکل

 


