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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 السالم علیک یا اباصالح المهدی ادرکنی 

 سالم

 تون بخیر باشه...  وقت

 : یه خواهش ازتون دارمقبل از هر چیزی و بدون مقدمه  

 بهتر کنیم!  ممکندنیای خودمون و دیگران را در حد   سعی کنیم باشیم و از دیگران ما متفاوت مبیایی

مون رو بهتر  العاده ارزشمند فکر کنیم تا حال خودمون و عزیزان یک قانون ساده اما فوق به  می خواهیمدر این چند دقیقه 

 کنیم.

به طور عجیب و غریب شیوع پیدا کرده، اگر یک قدم برای بهتر کردن   در این روزهایی که نگرانی و اضطراب و حال بد

 باشه!  امکان پذیر ا اگر اون کار ساده و دنیامون برداریم خیلی ارزشمنده مخصوص 

کرده و باری شده اضافه بر دغدغه هایی که تو طول سال همه  این روزها چیزی که فکر تک تک ما رو مشغول خودش 

 چیه؟  باهاش درگیر بودیم 

 !ویروس کرونا همه می دونیم؛همونطور که  بله

های منفی و گاهی غیرواقعی حال دیگران رو  یک سری پیام   حاال سوال من اینجاست؛ افرادی هستند که در این مسئله با

 کنند شما چه نظری راجع به این کار دارید؟ آیا درسته؟ خراب می 

 ... 

، کار جالبی نیست اما در عوض  در معرض فکر کردن به اتفاقت منفی و بد باشیمعتا همونطور که همه قبول داریم اینکه یطب

به اتفاقات مثبت و قشنگی که قبل از این در   میشه کمی هماز این تهدید یک فرصت بسازیم. چه جوری؟  می تونیم 

 .  فکر کنیم و بهشون نگاه کنیمتوجه داشتیم  ون بهش هست و کمتر  مون بود و زندگی 

 م بشماریمبا هرو  مو ارزشش رو بیشتر درک کردی  مکه در این روزها بیشتر متوجهش شدی امکاناتی خب چند تا از 

 : مثال

 کردیم وقتی بیرون از خانه کار داشتند مون رو با خیال راحتی بدرقه می عزیزان 

 دادیمبا صمیمیت و گرمی به همدیگر دست می 

 بردیمبا خانواده و دوستان خیلی راحت دور هم جمع میشدیم و از با هم بودن لذت می 
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 فونی کرده یا نه  این نبودیم که شاطر دستش رو ضدعموقع خرید نان نگران 

 بکشه  POSخیلی راحت کارت بانکی رو می دادیم به فرشتنده که برامون روی دستگاه 

 راحت با خانواده و دوستان می رفتیم رستوران و ساعتها دور هم با خیال راحت میشستیم و گپ می زدیم. 

 و .... 

منتشر شد. راستی جا داره تشکر کنیم از کسانی که به جای  ها زیاده و در فضای مجازی هم اینطور پیامها از اینطور مثال 

 های قشنگ رو شمردند و به ما یادآوری کردند. ده، در شبکه های اجتماعی این فرصت کننانتشار اخبار منفی و نگران 

قبال شاید  جلب بشه که  کارهای روزمره و در ظاهر معمولی ای مون به پس دیدیم که این شرایط بحرانی باعث شد ما توجه 

 اصال بهشون دقت نداشتیم! 

قدردان این همه   - همین یکماه پیش بوده  –اآلن به خودمون می گیم کاش اون روزها که اتفاقا خیلی هم دور نیستند 

وزهایی باشیم که از تک تک این  ر  هامون، قدرداندر کنار همه دغدغه جا داره   و راحتی ای بودیم که اآلن ازمون سلب شده

 لذت بردیم و استفاده کردیم و االن یه جور دیگه قدرشون رو میدونیم. ات  امکان

 العاده ارزشمنده که اول گفتگومون صحبتش رو کردیم! این همون قانون ساده اما فوق 

 بابت اونها  سپاسگزاریکه داریم و  امکاناتی دوباره ی دیدن 

از جمله اون که دید فرد به امکانات  ه ای قرار داده. پروردگار مهربون دراین روحیه قدرشناسی و سپاسگزاری برکت های ویژ

 بیشتر باز می شه. ضمنا در های مهربونی خدا بر روی فرد ستایشگر وسپاسگزار باز تر میشه.  

هامون  ! اینکه بتونیم به داشته خالق همه ی زیبائیها و نعمتها و خوبی هائیه که ما تو زندگیمون داریمخیلی عالیه! این وعده 

وعده  خوب باشه، پرنشاط باشیم و از زندگی لذت ببریم و از طرفی این   مونباشیم باعث میشه حال قدردان آنهانیم و نگاه ک

ی کسی است که  . این وعده سوی ما روانه خواهد شده ب  دریاری رحمت پروردگارتجربه خواهیم کرد که حتما رو  ی خدا 

 . هیچ وقت خلف وعده نمی کنه

خدا انجام بدیم ، خداوند از ما   رای نشان دادن قدردانی و سپاسگزاری امکانات غریب و سختی بقرار نیست کار عجیب  

 . خواسته از آنچه به ما داده درست استفاده کنیم

اگر به شرایطی که در اون قرار گرفتیم دقیق تر نگاه کنیم مثل این می مونه که خداوند به ما یک فرصت دوباره داده که به  

اشتیم و اآلن منتظریم دوباره لذت داشتنشون رو بچشیم و هر آنچه که اآلن داریم و با تمام دقت مواظبیم  تمام آنچه که د

شاید همین ندیدن الطاف خداوند در زندگی و بی تفاوت از کنار اونها گذشتن موجب شده که   .که از دست ندیم، نگاه کنیم

 زندگیمون جلب کنه .  خداوند با این تلنگر توجه دوباره ی ما رو به الطافش در 
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همینه که ما یک نعمتی رو نبینیم یا از اون خوب استفاده نکنیم. مثال    یکی از مصادیق چشم بستن بر روی امکانات زندگی

مون یک هدیه نفیس و ارزشمند ببریم و واقعا هم برای تهیه اون زحمت کشیده  اگر ما در یک عید برای یکی از عزیزان 

ای بهش دادیم و ازش  و هم هدیه ما رو بهش توجه کنه اما اگر ببینیم که یادش رفته چنین هدیه باشیم، دوست داریم که ا

که از راه آثار نامطلوب اعمال نامناسب که باعث گرفتاری ها و   و این سنت خداست، ناراحت میشیم. استفاده نامناسب کنه

 ما رو به ارزش داشته هامون یادآوری کنه. مشکالت میشه، 

هر چه این نعمت مثل نعمت سالمتی بزرگتر  اوند به ما عرضه داشته، لطف خداست. که خد امکاناتی بت به حساسیت نس

 از اون و محافظت از اون باالتر می ره.  سپاسگزاریباشه ارزش 

 نیست که برای محبت هاش به افراد، به آن ها منت بگذاره یا پیوسته پیجوئی کنه.  سنت فرد کریم آن 

 خود بشر پیوسته توصیه به استفاده بهینه از امکانات نموده. عقل داده تا خوبی ها را بشناسه و انجام بده.   البته برای سعادت

 اگر بدی را شناخت، ترک کنه. 

 انگشت اتهام به ما آن زمان است که با استفائه از امکانات برای انجام کارهای زشت استفاده کنیم.

خداوند، گسیل داشتن افرادی است که پیام محبت آمیز خدا را برای بشر آورده است. این سفیران  از الطاف بسیار با اهمیت 

به کمک عقل بشر آمده راه های برتر را به انسان ها نشان داده اند. قدر شناسی از این بزرگواران و توجه به آموزه های آنان  

 بسیار پسندیده است. 

و   تجلیل از منادیان هدایت هیچ نعمتی در درگاه خداوندی باالتر و مقدس تر از هدایت وراهنمائی نیست. قدرشناسی و 

ه هشدار داده تا بشر غفلت ننماید وبا بهره برداری  سپاسگزاری از آنان شایسته هر انسان فرهیخته است. پروردگار پیوست

 ن ها را برگزیند. ازعقل هدایتگر و نیز سفیران پروردگار، بهتری 

انسان برجسته ای که دراین روزها پرچم بلند هدایت وراهنمائی و نیز حمایت از انسان ها را به عهده گرفته است، امام زمان  

 علیه السالم است. روح مراجعه به آن عزیز حتی در دوران غیبت توصیه اکید پیشوایان از خاندان پیامبر است. 

را بیان می دارد. امام با محبت  ز یگانه زمان صحبت می کنند، ارزش این نعمت ویژه ی خداوند  وقتی امام رضا علیه السالم ا

 تمام پدرانه ومادرانه و برادرانه به انسان ها محبت می ورزد. هم هدایت می نماید وهم حمایت می فرماید. 

خواهد زد که هرگونه ناامنی و نگرانی و   امام زمان ما کسی است که خداوند به دست او دورانی را رقم ، نعمت ویژه ی خداوند

 دورانی پر از آسایش و فراوانی نعمت و آرامش.   صحت و سالمت خواهد دادو  غه جای خودش رو به امنیتدغد

حاال که بواسطه این گرفتاری های ناگهانی فرصتی پیدا کردیم که قدردان داشته های خودمون باشیم، بزرگترین نعمت در  

ت بهره بردن از حجت خدا مصداق سپاسگزار نعمت ویژه ی  د نبریم که زندگی در کنار امام زمان و درسزندگی را هم از یا 

که حاصلش باز شدن درهای رحمت الهی بر روی ماست. و لذت بخش ترین زندگی زندگی در کنار   خداوند است. سپاسی
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نارش با آرامش قدم برداریم. زندگی در کنار  کسی است که خداوند تمام قدرتهای زمین و زمان رو به اوسپرده تا ما در ک

 مهربانتر از پدری که آغوش پدرانه اش بر روی تک تک ما همیشه باز است تا حس پناه و امنیت را با او تجربه کنیم. 

به   مان، با توجه بیاییم با سالم دادن به امام زمان امام عصر  انی از خدا بواسطه نعمت وجود برجستهبه نیت نشان دادن قدرد

او، با محبت کردن به او و خالصه در یک کالم، زندگی کردن با او از این نعمت ویژه الهی بهره ببریم و به خدا نشان دهیم  

لحظه ای از دعا و طلب رسیدن هر چه زوتر  گزار تو هستیم و و سپاس هر لحظه بهره می بریمکه ما از این نعمت بزرگ تو  

 دوران باشکوه ظهور امام عصر غافل نمی شویم.   

 اللهم عجل لولیک الفرج 


