
 
 

 فزهايذ:هٌسَب تِ هَال علي عليِ السالم هي

 «قُنْ فَاغْتٌَِن الْفُزْصَةَ تَيْيَ الْعَذَهَيْي         ها فاتَ هَضي ٍَ ها سَيَأْتيكَ فَأيْي؟»          

؟ تزخيزش ٍ فزصزت تزيي دٍ عزذم     آًچِ گذضت، گذضتِ است؟ ٍ كَ آًچِ در راُ است

 )گذضتِ ٍ آيٌذُ( را غٌيوت ضوار.

ايي فكز كِ: ديزٍس چزا ايي طَر ضذ ٍ فزدا تايذ ايي طَر تطَد ٍ هثادا ايي طَر ًطزَد،  

تَاًين تزاي سًذگي اهزٍسهاى فكز صحيح داضتِ تاضين( ّن حال را اس ها گزفتِ است )كِ ًوي

آٍر سًذگي  هلَل ّستين ٍ تا سخن هعذُ يا قزظ خَاب ٍ ّن حال ها را )يعٌي دائواً افسزدُ ٍ

كزدين ٍ عوززي را تزِ خَضزي ٍ     السالم عول هي كٌين(. اي كاش تِ ضعز هَال علي عليِ هي

 گذراًذين!راحتي هي

كٌي؟ پياهثز  زٍس را ضايع هياي؟ پس چزا اه غن فزداي هََّم، اهزٍس را اس ها گزفتِ است ٍ يك ًفز ًيست تِ ها تگَيذ: هگز تَ يقيي داري كِ فزدا سًذُ

« ي فزدا را تِ خزَدت هزذُ.  خَاتي، ٍعذُگزدم. ضة كِ هي صثح كِ اس خاًِ تيزٍى آهذي، هگَ ضة تِ خاًِ تز هي»اكزم صلي اهلل عليِ ٍ آلِ ٍ سلن فزهَد: 

ِ چِ تسيار كساًي كِ ضة خَاتيذًذ ٍ صثح تيذار ًطذًذ! عقالي دًيا كساًي ّستٌذ كِ اس ايي فزصت كَتا ي تعزذ آى ًذارًزذ،    ُ، كِ اعتوادي ّن تِ لحظز

 تزًذ.حذاكثز استفادُ را هي

« گَيي؟ ايٌجزا هحزل تجزارت دٍسزتاى خذاسزت.      چزا تِ دًيا تذ هي»ضخصي در هحضز هَال علي عليِ السالم تِ دًيا تذ گفت. آى حضزت فزهَدًذ: 

تززد ٍ ديگززي    ّاي گل ّوزاُ خزَدش هزي   اًذ. يكي اس آًْا دستِ داخل تاغي ضذُ ّاي گل ّوزاُ تزد. دٍ ًفز را هجسن كٌيذ كِ ضَد اس ايي تاغ، خزهي هي

ضَد كزِ ٍقزت   يك دفعِ هتَجِ هي …كٌذ ٍ چزا ديَار تاغ چٌيي است ٍ ّا رٍي سهيي ريختِ ٍ چزا تاغثاى ايٌْا را جوع ًوي سزگزم ايي است كِ چزا تزگ

 ضٌَد.اي هْلتص تذٌّذ، جَاب هٌفي هيچٌذ دقيقِكٌذ كِ كٌٌذ. ّزچِ التواس هيگذضتِ ٍ اس تاغ تيزًٍص هي

ام ٍ حزذاكثز اسزتفادُ اس عوزز را عثزادت ٍ      گَيذ: تعذ اس هزگ هيلياردّا سال سًذُ ايٌجا يك دٍراّي است. آى كس كِ تِ تقاي رٍح هعتقذ تاضذ هي

 داًذ.خذهت تِ ديگزاى هي

 ًطايذ كِ ًاهت ًٌْذ آدهي           غويتَكش هحٌت ديگزاى تي

است ٍ چزَى پايزاى    …ي خَب، فزش خَب، هاضيي خَب ٍ گَيذ: حذاكثز استفادُ اس عوز خاًِ تِ سًذگي پس اس هزگ هعتقذ ًيست، هي كٍِلي كسي 

 كٌٌذ.گَيذ: تايذ تيطتز تخَرم ٍ تخَاتن ٍ لذت تثزم. تذيْي است ايي دٍ فكز تا ّن آضتي ًويداًذ، هيسًذگي را هزگ هي

 َرززخ صززا ًفزرٍد تيزق هزاليدر خ        ضيزيي آب ضَررگ رگ است ايي آب 

 «پاياى»
 


