
 درُای گطْدٍ آسواى؛ برای گٌاُکارتریي هردم

 

خذاًّذ هِرباى در هیاى رّزُای دًیا، رّزُایی را همرر فرهْدٍ اًذ کَ دکن دّر برگرداى در بسرگراٍ را داضتَ، رّزُایی 

در ردوت در ایي رّزُا . کَ آدهی هیتْاًذ با خذای خْد تجذیذ هیثاق کردٍ ّ رابطَ هیاى خْد ّ خذای خْیص را اصالح کٌذ

 .خذاًّذی بَ رّی ُوَ باز است ّ خذاًّذ بَ رّی ُوگاى لبخٌذ هی زًذ از درستکار تا گٌِکار

 

 فرصت را از دست ًذٍ

عذِ ای تّ تٓاَّ گُاْکار تٕدٌ چطى ايیذ تّ رٔی ایٍ ضثٓا تسرّ ٔ تّ ایٍ تٓاَّ خٕد را اس 

چطى اَرظار تُذگاٌ  تزکد انٓی دٔر يی ساسَذ در حانی کّ خذأَذ در ایٍ ضثٓا تیطرز

گُٓکارش اسد، ذا تا آغٕش تاس اس آَٓا اسرمثال کزدِ ٔ تا کًال رضاید گُاْاَطاٌ را 

 .يحٕ ساسد

دارد ٔ در دَیا ٔ آخزخ، آٌ گُاِ را تز أ  كُذ، خذاٖ ذعانٗ، أ را دٔسد يٗ در رٔاید ْسد کّ ٔلرٗ تُذِ، ذٕتّ َصٕذ يٗ 

ٔ تّ اعضا ٔ . اَذ تَزد گُاْاٌ أ را كّ َٕضرّ ْا يٗ اس خاطز فزضرّ: ٔضاَذ؟ فزيٕد كّپ چگَّٕ يٗ: رأٖ پزسیذ كّ. پٕضاََذ يٗ

ٔ تّ آٌ يٕاضعٗ اس سيیٍ كّ در آٌ خا يعصید كزدِ، . تپٕضاَیذ گُاْاٌ أ را ٔ گٕاْٗ يذْیذ: فزيایذ كّ خٕارذ أ يٗ

 (437( / ادق عهیّ انسالو تّ ضیعیاٌضزذ َايّ اياو ظ)يُٓح انیمیٍ . )گُاْاٌ أ را پُٓاٌ كُیذ: فزيایذ كّ يٗ

گذرد، پس  پس تز گُاْکاراٌ اسد کّ ضراب کزدِ ٔ فزصد را اس دسد َذُْذ چزا کّ فزصد ياَُذ اتز گذرَذِ يٗ 

 (صهٕاخ هللا عهیّ)رسٕل خذا ( 6ج ( /فیض اإلسالو)ذزخًّ ٔ ضزذ َٓح انثالغح . )فزصرٓاٖ َیكٕ را اس دسد َذْیذ

خٕاَید  -1: ضراب كٍ ٔ غُیًد ضًار چٓار چیش را پیص اس چٓار چیش! یا عهٗ: یّ انسالو فزيٕددر ٔصید خٕد تّ عهٗ عم 

سَذگید را پیص اس  -4َیاسید را پیص اس فمیزضذَد  تٗ -3ضذَد  ذُذرسرید را پیص اس يزیض -2را پیص اس پیزضذَد 

 (363/ ذزخًّ صحد   / خٓاد انُفس ٔسائم انطیعح . )يزدَد

یی است دری است کَ بَ رّی توام بٌذگاى خذا باز ضذٍ تا بذاى ّاسطَ رابطَ ایی جذیذ با خذا آغاز ضب لذر فرصتی طال

 .کردٍ ّ تمذیر ًیکْتری برای خْیص رلن زًٌذ

داَذ كّ  كسٗ كّ در َیكٗ ٔ خیزٖ تز أ گطٕدِ ضٕد، تایذ آٌ را غُیًد ضًارد، چّ ًَٗ: فزيٕدَذ«صهٕاخ هللا عهیّ »پیايثز  

 (566/ 1 ج/ذزخًّ احًذ آراو / انحیاج. )ٖ أ تسرّ خٕاْذ ضذچّ ٔلد تز رٔ

خذأَذ در رحًد خٕیص را در ضثٓای لذر تاس گذاردِ دری کّ تّ رٔی ًْگاٌ تاس اسد، اسرثُایی ٔخٕد َذارد ٔ چّ تسا کّ 

ايزٔس ایٍ در . ًَٕدَِیاس خطاپیطگاٌ تیص اس َکٕکاراٌ تٕدِ ٔ ًْیٍ ضثٓا اسثاتی اسد کّ خذأَذ تزای تاسگطد آَاٌ فزاْى 

تاس ٔ عًزياٌ تّ دَیا اسد ضایذ سال تعذ دسرًاٌ اس دَیا کٕذاِ تاضذ پس فزصد را غُیًد ضًزیذ ٔ کار ايزٔس را تّ فزدا ٔا 

 .يگذاریذ

ذا دیزٔس ْز چّ تٕدی گذضد ايزٔس رٔس دیگزی اسد، ايطة ضثی اسد کّ خذأَذ تٓاَّ تاسگطد را در اخریار تُذگاَص 

در خاَّ را َیش تاس گذاضرّ، ًّْ دعٕذُذ، َیاس َیسد ذًاو ضة را تیذار تاضی ٔ خٕد را يهشو تّ خٕاَذٌ دعا کُی لزار دادِ، 

،کافیسد خهٕذی داضرّ تاضی تا خذای خٕتًاٌ، خهٕخ کزدٌ ٔ تا ستاٌ يادری اس گذضرّ ٔ دیزٔس ٔ آیُذِ ٔ فزدا تا أ سخٍ 

 گفرٍ اسد 

 ًااهیذ از ردوت دك هباش



هی دارًذ ّ بَ ایي بِاًَ کَ اهیذی بَ بخطص ّ  ًااهیذ از ردوت دك، از فیض ضبِای لذر ًیس خْد را هذرّم عذٍ ای 

تْجَ ّ عٌایت خذاًّذ ًیست، بَ دال غفلت ضب را بَ صبخ هی رساًٌذ غافل از آًکَ خذاًّذ بَ دضْر ایطاى در ادیاء ّ 

 .ضٌیذى صذای آًاى هطتاق تر است

اگز آَٓائی کّ تّ يٍ پطد کزدِ اَذ يی داَسرُذ کّ يٍ چّ اَذاسِ اَرظار دیذٌ آَٓا  :د هی فرهایٌذدذیث لذسی است کَ خذاّى 

را يی ِکطى ٔ چّ يمذار يطراق ذٕتّ ٔ تاسگطد آَٓا ْسرى ْز آیُّ اس ضذخ ضٕر ٔ ضٕق َسثد تّ يٍ خاٌ يی دادَذ ٔ ذًاو تُذ 

 (19/  ار صهِٕ صفحّاصز. ) تُذ اعضایطاٌ تّ خاطز عطك تّ يٍ اس ْى خذا يی ضذ

سٕرِ )« خٕیاٌ را كُُذگاٌ را ٔ دٔسد دارد پاكیشگٗ ذٕتّ. ًْاَا خذأَذ دٔسد دارد»: ٔ چّ سخُی گٕیاذز اس کالو هللا کّ

خذا در ایٍ (  165/  4 ج / ذزخًّ يصطفٕٖ/ أصٕل انكافی . ) پس ْز كّ خذا أ را دٔسد دارد عذاتص َكُذ( 222تمزِ آیّ 

    .اسد، اَرظار ذک ذک يا را يی کطذ چّ خٕب تاضیى ٔ چّ تذضثٓا در اَرظار 

 ًااهیذی از ردوت دك بسرگتر از گٌاٍ اًجام ضذٍ

خاطز   تّ« سْٕٖ»در رٔاید آيذِ كّ حضزخ سّداد عهیّ انّسالو دیذَذ یک َفز اْم 

كسٗ را كطرّ ٔ اس خٕف خذا دیٕاَّ : كُذ؟ گفرُذ چزا چُیٍ يٗ: خُذیذ، پزسیذ دیٕاَگٗ يٗ

َاايیذٖ أ اس رحًد خذأَذ، گُاِ تیطرزٖ اس لرهٗ كّ يزذكة ضذِ : ضذِ اسد فزيٕد

 (279/ 1 ج/ذزخًّ سهگٗ / إرضاد انمهٕب ) .دارد

تا ایٍ أصاف يی ذٕاٌ تّ يٓزتاَی ٔ تخطُذگی خذأَذ پی تزد خذأَذی کّ اس يادر تّ  

کّ چگَّٕ در رحًد ٔ تخطایص خٕیص را تّ رٔی اَساٌ يٓزتاَرز تٕدِ ٔ تیص اس أ خیز ٔ صالحص را خٕاْاٌ اسد 

یکثار تزای ايرحاٌ ْى کّ ضذِ لذو تّ يیًٓاَی اش گذار ٔ  .ًْگاٌ تاس گذاردِ ٔ ًّْ را تّ يیًٓاَی خٕیص دعٕخ يی کُذ

و نحظّ ای در ایٍ ضة عشیش تا خذای خٕد خهٕخ کزدِ ٔ راس دل تا أ تگٕ ٔ تذاٌ در آخز آرايطی َصیثد يی ضٕد کّ تا ذًا

 .ٔخٕد حسص خٕاْی کزد

 با خذای خْبواى صویوی ضْین 

ذا دیزٔس ْز چّ تٕدی گذضد ايزٔس رٔس دیگزی اسد، ايطة ضثی اسد کّ خذأَذ تٓاَّ تاسگطد را در اخریار تُذگاَص 

ٌ دعا کُی لزار دادِ، در خاَّ را َیش تاس گذاضرّ، ًّْ دعٕذُذ، َیاس َیسد ذًاو ضة را تیذار تاضی ٔ خٕد را يهشو تّ خٕاَذ

،کافیسد خهٕذی داضرّ تاضی تا خذای خٕتًاٌ، خهٕخ کزدٌ ٔ تا ستاٌ يادری اس گذضرّ ٔ دیزٔس ٔ آیُذِ ٔ فزدا تا أ سخٍ 

  «ْز چّ يیخٕاْذ دل ذُگد تگٕ»تّ لٕل يعزٔف . گفرٍ اسد

پاسخ را دادٍ ّ تْ از  فمظ اهیذّار باش ّ یمیي بذار اّ صذایت را ضٌیذٍ ّ بی ضک پاسخ خْاُذ گفت ّ ضایذ ُواى لذظَ

زهاًی، دتی برای چٌذ دلیمَ از خْابت زدٍ ّ رًج بیذاری را تذول ًوْدٍ ایی، خْد  ّ بذاى ُویي کَ . آى غافل بْدٍ ایی

بار گٌاُت کور ضاُذی است کَ اّ دّستت دارد ّ صذایت برایص ضیریي است ّ خْاستَ کَ بخْاًیص ُر چمذر ُن کَ  

 .ضکي ّ طالت فرسا بْدٍ باضذ

 آ دادٍ هرا ردوت خاّظ تْ ًْیذ

 خْاُن كَ كٌٔ ًاهَ هي پان ّ سفیذ

 ُرچٌذ كَ از بین تْ لرزد تٌن چْى بیذ

 اهیذ    تْ   عام فیض   ز   ُرگس ًبرم  

 


