
 

 
 

 یل دوالبیاز حاج محّمد اسماع ییپندها

 

 :مومنانه یه( در خصوص زندگی)رحمة هللا عل یل دوالبیه حاج محمد اسماعیپانزده توص

ش آمد و راه بندان شد، بدان خدا کرده است؛ زود برو با او یپ یریات گ ی. هر وقت در زندگ1

گرفتار است، در واقع ؟ هر کس یکه راهم را بست یخلوت کن و بگو با من چه کار داشت

 .ار استی ی گرفته

ارت بعد، نماز بعد، ذکر بعد و عبادت بعد حفظ کن؛ یارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زی. ز2

، ین کار را بکنیبرسان. اگر ا ینکن و آن را سالم به بعد… کار بد، حرف بد، دعوا و جدال و

 .بود یخواه ارت و نماز و ذکر و عبادتیشود؛ دائم در ز یم یدائم

 یها بر سر سفره صاحب خود نشستن و خوردن، روز پس از سال یزاد . اگر غالم خانه3

ن غصه خوردن ین به صاحبش است و با این توهید فردا من چه بخورم؟ ایغصه دار شود و بگو

مان یفردا یروز یخدا را خوردن، جا ندارد برا یروز یکند. بعد از عمر یت میصاحبش را اذ

 .میو نگران باشغصه دار 

نده یها مال گذشته و آ ست. غصهیامده و نینده هم که نیست، آی. گذشته که گذشت و ن4

؟ تنها حال موجود است که آن هم یست، پس چه غصه اینده نیاست. حاال که گذشته و آ

 .نه غصه دارد و نه قصه

با حضرت  یشود. وقت یاثر م یرود و ب یها م غم و غصه ی ، همهیری. موت را که بپذ5

موت خوب است، نه زود مردن. بعد از  یشود. آمادگ یت کم میها ، غصهیق شویل رفیعزرائ

کند و  یا را در نظر کوچک میارزش خواهد بود. ذکر موت، دن ار پریا بسی، عمر دنین آمادگیا

 یآخرت نم ی ا را به همهیک ساعت دنی ه السالم فرمود:یر علیآخرت را بزرگ. حضرت ام

 .مردن ید داشت، نه عجله برایبا یدهم. آمادگ

قابل مشاهده است؛ مثل بداخالق که  این دنید، فشار قبر و امثال آن در همی. اگر دقّت کن6

 .گذارد یگران را در فشار میخود و د

ک سر سوزن از آن آرام یها با  ها و زلزله ها و طوفان تب ی کند و همه ی. تربت، دفع بال م7

بخوابد، خداوند بال را از آن  یک مؤمن در شهریشود. اگر  ین سرانجام تربت مشود. مؤم یم

 .کند یشهر دور م



 

 
 

ها و  ها و مرده ن و مؤمنات از زندهیهمه مؤمن یخودتان و برا ید، برای. هر وقت غصه دار شد8

د خور ین میا بدنتان چید، گویشو یدار که م د. غصهیکه بعدا خواهند آمد، استغفار کن ییآنها

 .شود یها باز م نین چید، ایکن یو استغفار که م

از خودتان است و خودتان  ید خوبییگو ید، شما میهست یم شما آدم خوبیگو ی. تا م9

 ی، تو رحمانی، تو ستّاریا تو غّفارید خداییگو ین طور است. تا به خدا مید. خدا هم همیخوب

ن یکار محبت هم… . و یرحمان، خودت ی، خودت ستّارید خودت غّفاریفرما یخدا م…و

 .است

شود.  یشود. بعد عادت به عبادت منجر م یخوب، عادت حاصل م ی. با تکرار کردن کارها11

ت یتا به والید و نهایآ یکند. بعد ملکات فاضله در فرد به وجود م یجاد میعبادت هم معرفت ا

 .شود یمنجر م

بعد را هم  یها سال یما روز یبعد را نخواسته است؛ ول ی . خدا عبادت وعده11

 .میبعد زنده باش ی ک وعدهیست تا یکه معلوم ن یم، در حالیخواه یم

 یبگو. حتّ  یگذرد، گله و شکوه نکن و از خدا خوب یلبت را کنترل کن. ولو به تو سخت م .12

خدا  ین کار را ادامه بده تا کم کم بر تو معلوم شود که به راستیف کن و ایبه دروغ از خدا تعر

 ی، فیکرد یف میال خودت به دروغ از خدا تعریاست و آن وقت هم که به خ ییخوب خدا

 .بود ییو خدا خوب خدا یگفت یالواقع راست م

و آنرا به  یف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشانیز تعریهر چ . از13

ت ین نکته را رعایست. اگر این نیبزرگ تر از ا یکه ظلم یگران نسبت بدهیا به دیخودت 

 ، از ربّ یف کنیتعر یزیا چی یاز کس ی. هر وقت خواستیآور یامن سر در م ی، از وادیکن

که  یو خوب ییبایمگر از او. هر ز ینزن یر حرفیم بگیخ تصمین تاریا و از ایف کن. بیتعر خود

اول  ی دهه یالسالم در دعاه ین علیرالمؤمنیاد کن، همانطور که امیو پروردگارت را  ربّ  یدید

 .عالم ال اله اال هللا یزهاید: به عدد همه چیفرما یحجه میذ

ه الّسالم یعل یبه علــ یشود، آب ُكر است. وقت ین كه به هم وصل میمؤمن یها . دل14 

ل است و در تماس با نجاست یا وصل شده است...شخصِ تنها، آب قلیمتّصل شد، به در

 كند. یس را هم پاك مبلكه متنجّ  شود ینه تنها نجس نم آب ُكر یشود ول ینجس م

 یزید را محکم ادا کن، تا اگر چی"، تشدرون کن. در "االّ یر خداست را از دل بی. هر چه غ15

دلت را تصرف  ی شه کنده شود و وجودت پاک شود. آن گاه "هللا"را بگو همهیمانده، از ر یباق

 .کند
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