
 اٍلیي گام دس ساُ هَفقیت

 

یکی اص هَاسد هْوی کِ باػث ایجاد رٌّیت ًاسالن هی ضَد، هقایسِ ٍضؼیت ظاّشی 

دس بیي هشدم جاهؼِ، ّویطِ افشادی ٍجَد داسًذ کِ اص  . صًذگی خَد با دیگشاى است

  .ًظش ٍضؼیت صًذگی دس هَقؼیت بْتشی ًسبت بِ ها بشخَسداسًذ

 

هقایسِ ًصیب اًساى هی ضَد، هی تَاًذ اثشات هخشبی داضتِ باضذ کِ دس ایٌجا ساٌّوایی اهیش حاالتی کِ اص ایي  

 .ًْج البالغِ آهذُ است 23هٌاى دس ایي باسُ هی ضٌَین کِ دس خطبِ ۆم

آیذ، ٍ بْشُ  بِ سَى اًساًْا فشٍد هى  پس اص ستایص پشٍسدگاس، بذاًیذ کِ تقذیشّاى الْى چَى قطشات باساى اص آسواى»

سسذ پس اگش یکى اص ضوا بشاى بشادس خَد، بشتشى دس هال ٍ ّوسش ٍ ًیشٍى بذًى هطاّذُ  ّش کسى، کن یا صیاد بِ اٍ هى

تا صهاًى کِ دست بِ ػول پستى ًضدُ کِ اص آضکاس ضذًص  -کٌذ، هبادا فشیب خَسد ٍ حسادت کٌذ، صیشا هسلواى 

هاًذ کِ دٍست داسد دس ّواى آغاص  هى  اى بقِ دٌّذُبِ هسا -ضشهٌذُ باضذ ٍ هَسد سشصًص هشدم پست قشاس گیشد 

 .هسابقِ پیشٍص گشدد تا سَدى بِ دست آٍسد ٍ ضشسى هتَجِّ اٍ ًگشدد

یا دػَت حق سا لبیک گفتِ : ّن چٌیي هسلواًى کِ اص خیاًت پاک است اًتظاس داسد ٍ یکى اص دٍ خَبى ًصیب اٍ گشدد

، ٍ یا خذاًٍذ سٍصى فشاٍاى بِ اٍ دّذ ٍ صاحب ّوسش «اى اٍ بْتش استکِ آًچِ دس ًضد خذاست بش»ػوش اٍ پایاى پزیشد 

ّواًا ثشٍت ٍ فشصًذاى، هحصَل دًیا ٍ فاًى ضذًى، . داسد ٍ فشصًذ ٍ ثشٍت گشدد، ٍ ّن چٌاى دیي ٍ ضخصیّت خَد سا ًگاُ

اص خذا دس آى چِ . ّایى خَاّذ بخطیذ ٍ ػول صالح صساػت آخشت است، گش چِ گاّى خذاًٍذ، ّش دٍى آى سا بِ هلّت

ػول ًیک اًجام ! اص خذا آًگًَِ بتشسیذ کِ ًیاصى بِ ػزس خَاّى ًذاضتِ باضیذ! اػالم خطش کشدُ است بش حزس باضیذ

دّیذ بذٍى آى کِ بِ سیا ٍ خَد ًوایى هبتال ضَیذ، صیشا ّش کس، کاسى بشاى غیش خذا اًجام دّذ، خذا اٍ سا بِ ّواى غیش 

  «.کٌین داى، ٍ صًذگى سؼادتوٌذاى، ٍ ّن ًطیٌى با پیاهبشاى سا دسخَاست هىاص خذا، دسجات ضْی. ٍاگزاسد

 :اص سخٌاى هَالی خَد هی تَاًین دسسْای صیادی بگیشین

هٌیي، افشادی کِ بِ خذا دسست ایواى داسًذ هوکي ًیست ّویطِ دس اًتظاس ساحتی ۆدس ًگاُ ضخصی هثل اهیشالن -اٍل 

 .اطش اهَس دًیایی دچاس سفتاسّای پست یا حاالت افسشدگی ضًَذٍ ضادی حقیقی ّستٌذ ٍ هوکي ًیست بخ

آًچِ دس ایي . چیضّایی هثل تقذیش ٍجَد داسد کِ دس آًْا ًقص ًذاسین ٍ چیضّایی ّن ّست کِ دس آى هَثشین –دٍم

ًیت  هیاى هْن است، آى است کِ دس ّش حال بِ دًبال آى باضین کِ ٍظایف خَد سا بطٌاسین ٍ اػوال دسست خَد سا با

 .دسست اًجام دّین ٍ بقیِ سا بِ خذا ٍاگزاسین



اگش ّوِ چیض ها دًیا بَد، جا داضت کِ اص هقایسِ خَد با دیگشاى غوگیي ضَین اها تَجِ اصلی ها بِ آخشت است؛ 

ّش لحظِ هوکي است خذا اص فضل خَدش ٍضؼیت ها سا بْبَد . بٌابشایي ّیچگاُ دس حالت باصًذُ ٍ غوگیي ًوی ضَین

 اًطَس کِ ّش لحظِ ّن اهکاى داسد ها سا بویشاًذ کِ دس آى صَست ًضد اٍ هی سٍین ٍ بشای ها بْتش است بذّذ ّن

سٍصی ها جضئی اص تقذیش هاست کِ هثل قطشات باساى است کِ بش کل یک ضْش هی باسد ٍ بشای استفادُ ّوِ ًاصل  –سَم 

 .کي است کن باضذ یا صیادها ّن ّشگض اص سٍصی بی بْشُ ًخَاّین هاًذ، ّشچٌذ هن. ضذُ است

دس ایي . هطکالت فکشی ٍ سٍاًی ها اص صهاًی ضشٍع هی ضَد کِ داضتِ ّای خَد سا با دیگشاى هقایسِ هی کٌین –چْاسم 

حتی افسشدگی ّن بِ اسادُ خَد هاست ٍ جضٍ . هَاقغ است کِ خیلی خطش داسد کِ کاسّایی بکٌین کِ پست است

 .اػوال ًاصالح است

ضتي تقذیش بِ ایي هؼٌا ًیست کِ دس کسب سٍصی تٌبلی کٌین، یا با بشخَسدّای ػجَالًِ یا ًسٌجیذُ قبَل دا – پٌجن

 .خَدهاى باػث ضَین کِ داسایی ّایواى سا اص دست بذّین

بْشُ هٌذی اص دًیا هاًٌذ ثشٍت ٍ ّوسش ٍ فشصًذاى، پسٌذیذُ است اها بِ ضشطی کِ فشاهَش ًکٌین کِ ّوِ  -ضطن 

 .ٍ فاًى ضذًی است ٍ ػول صالح صساػت آخشت است کِ دس صًذگی حقیقی ها بِ کاسهاى هی آیذ ایٌْا هحصَل دًیا

اگش ّوِ چیض ها دًیا بَد، جا داضت کِ اص هقایسِ خَد با دیگشاى غوگیي ضَین اها تَجِ اصلی ها بِ آخشت  -ّفتن 

خذا اص فضل خَدش ٍضؼیت ها سا ّش لحظِ هوکي است  .است؛ بٌابشایي ّیچگاُ دس حالت باصًذُ ٍ غوگیي ًوی ضَین

 .بْبَد بذّذ ّواًطَس کِ ّش لحظِ ّن اهکاى داسد ها سا بویشاًذ کِ دس آى صَست ًضد اٍ هی سٍین ٍ بشای ها بْتش است

ػذُ ای اص بٌذگاى خذا ّستٌذ کِ ّن اص بْشُ ّای دًیایی فشاٍاًی بْشُ هٌذًذ ٍ ّن اّل اػوال صالح ّستٌذ؛  –ّطتن 

ًیتْای ها سا هی داًذ ٍ اگش اػوال صالح سا بِ ّش ًیتی بجض سضای اٍ اًجام دّین، اص ها قبَل . ٍاى گَل صداها خذا سا ًوی ت

  .ًوی کٌذ

 تبیاى  بخص ًْج البالغِ

 


