
 بسم الله الرحمن الرحیم

 «آقا سیدعجیب افطاری »

 
  کند؛ینقل م «ینواب صفوحجت االسالم سید مجتبی » دیشه همسر

 شب بعد از افطار مختصر؛ کی

 م؛یندار یسحر و افطار بعد یبرا یزیچ چیه گریآقا گفتم د به

 نان خشک! هر چه بود؛ امشب افطار تمام شد. یحت

 زد. ینواب لبخند مرحوم

 مطلب را چند بار تا وقت استراحت شبانه آقا تکرار کردم؛ نیا

 و گفتم: دینوش یسحر هم آقا برخاست؛ آب وقت



 !میندار یزینبود؛ افطار هم چ یزیسحر چ دیدید

 نیز متذکر شدم.زد. بعد نماز صبح  یآقا لبخند باز

 
. تا میندار چیهم گفتم و تا غروب و مغرب مرتب سر و صدا کردم که ه نماز ظهر و
 که اذان مغرب را گفتند؛ نیا

 م؟یو بعد فرمودند: چطور سفره افطار امشب ندار ندنماز مغرب را خواند آقا

 کنم؛یتا حاال چه عرض م شبیدادم از د پاسخ

 .ستیو ن میندار



 ؟!ستیآشپزخانه ن یهاآب هم در لوله یعنیزد و فرمود:  یلبخند آقا

 و گفتم صد البته بله. میدیخند

 یآوردم؛ و پارچ آب را جلو… انداختم و بشقاب و  یاسفره تیو از فرط عصبان رفتم
 آقا گذاشتم.

 در آمد. یرا پر نکرده بود؛ صدا وانیل هنوز

 ؛زندگی می کرد بود زین شانیآقا که مراقب ا یپسر عمو نییپا طبقه

از قم هستند و آشنا، آقا فرمود تعارف  یگفت: حدود ده نفر ،سمت در و آمد رفت
 همه آمدند. ند،یایکن ب

 
 

 .و نشستند تیو تح سالم



 
 

 د؛یاوریب یزیآقا فرمود خانم چ 

 روزه خود را باز کنند، من هم گفتم: انیآقا

 هست.  یها به اندازه کافآب در لوله بله

 .ف کرد؛ تا روزه خود را باز کنندزد؛ و به مهمانان تعار یو آوردم آقا لبخند رفتم



 
 در آمد. یهنگام باز صدا نیدر هم

 آقا گفتم: یهمان پسر عمو یعنی وسفیآقا  به

 دفعه حتما از مشهد هستند. نیدر را باز کن ا برو

 یرفت؛ وقت وسفینگفت؛  یزیآب در لوله ها فراوان هست. مرحوم نواب چ الحمدالله
 ست؟یچ نیبا چند قابلمه پر از غذا آمد، گفتم: ا دمیبرگشت؛ د

 همآنان ب یمهمان یداشته و به علت یبود؛ ظاهرًا امشب افطار یبغل هیداد: همسا پاسخ
 ؟میپخته را چه کن یهمه غذا نیا میفکر کرد ی: هر چگفت  ؛خورده 

خدمت آقا  میدهی( مهای)سالم الله عل هیمرض یبهتر از اوالد زهرا یگفت چه کس خانمم
رفت، من  و د؛ینگاه به من کرد و خند کیدارند. آقا  ادیکه ظاهرًا مهمان هم ز دیس

از من  ها که رفتند آقاآن… و به مهمانان دادم و  دمیشرمنده و شرمسار؛ غذاها را کش
 فرمود:به خاطر پذیرایی از میهمانان تشکر کرد وسپس 



 
 نکته: دو

 شد؛ چقدر سر و ریتاخ یدیکه فهم یشب سحر و افطار بنا به حکمت کیکه  نیا اول
 ؟یصدا کرد

 ست؟ین یآن سر و صدا خبر از ؛یچقدر سکوت کرد د؛یهم نعمت رس یوقت دوم

است؛ نه سکوتشان از سر انصاف است؛ نه سر و  نیهم  هایلیفرمود مشکل خ بعد
 داشتن بخل و غفلت. وقت دارند؛ غیوقت نداشتن ج شان،یصدا

 



 


