
فرم اشتراک

را مطلـــع  امـــام عســـکری؟ع؟  فرمایـــش حضـــرت 
گاه  کـــه فرمودنـــد: »آ ســـخنم بـــا شـــما ســـروران عزیـــز قـــرار می دهـــم 
کـــه هیـــچ ســـختی و بالیـــی نیســـت، مگـــر اینکـــه از جانـــب  باشـــید 

کـــرده اســـت«. خداونـــد نعمـــت و خیـــری آن را احاطـــه 
دنیـــا هیـــچ گاه از بـــال و آزمایـــش و ســـختی خالـــی نبـــوده اســـت، امـــا 
ــان  ــه زمـ کـ ــدر  ــا آن قـ ــرای مـ ــد. بـ ــاوت بوده انـ ــی متفـ ــر زمانـ ــا در هـ آن هـ
و بهره منـــدی بـــه موقـــع از آن مهـــم اســـت، نـــوع بـــال و مشـــکل نبایـــد 
ــان  ـــا در دل زمـ ــت م ـــوع فعالیـ ــمند اســـت، ن مهـــم باشـــد. آنچـــه ارزشـ
کار  اســـت. زمـــان بـــه عبارتـــی یـــک فرصـــت اســـت و فرصت ســـازی 
انســـان ها  از  بعضـــی  کـــه  چرا انســـانی؛  هـــر  نـــه  امـــا  انسان هاســـت، 
مهـــم  بـــال  نـــوع  می گویـــم  اینکـــه  فرصت ســـاز.  تـــا  ســـوزند  فرصـــت 
کرونـــا ســـر راه  نیســـت، مســـئله ای اســـت ناظـــر بـــه زمـــان خـــود مـــا. امـــروز 
کـــه البتـــه همـــه را مســـتقیمًا بـــه خـــودش مبتـــال  گرفتـــه اســـت  مـــا قـــرار 
کـــرده اســـت؛ مثـــاًل عـــده ای بیـــکار  نکـــرده بلکـــه مشکل ســـازی دیگـــری 
ــده اند ولـــی در  ــین شـ ــتند، عـــده ای خانه نشـ ــالم هسـ ــده اند ولـــی سـ شـ
گیـــر شـــده اند  عافیـــت هســـتند، عـــده ای دچـــار  اســـترس و اضطـــراب فرا
شـــده اند.  ناصـــواب  بگومگوهـــای  دچـــار  خانـــه  در  هـــم  عـــده ای  و 
کـــه فرصـــت حضـــور در منـــزل بیشـــتر  مثالـــی می زنـــم بـــرای آقایانـــی 
بـــرای ایشـــان فراهـــم شـــده اســـت؛ البتـــه ایـــن بـــرای عـــده ای فرصـــت 

کـــرده شـــاید بـــرای عـــده ای هـــم تهدیـــد و بـــال  و نعمـــت اســـت و خـــدای نا
باشـــد، امـــا انســـان زمان شـــناس اهـــل فرصت ســـازی اســـت و حضـــور در 
خانـــه را بـــرای خـــودش یـــک نعمـــت و فرصـــت قلمـــداد می کنـــد. ایـــن 
ـــی  ـــود؛ نعمت ـــر ش ـــی ظاه ـــاس  نعمت آفرین ـــد در لب ـــازی می توان فرصت س
کار آن هـــا بـــودن. پیامبـــر رحمـــت؟ص؟  کمـــک  بـــرای همســـر و بچه هـــا و 
کـــه فرصـــت حضـــور در خانـــه بـــرای  کســـانی  کالمـــی مهرآفریـــن بـــرای  بـــا 
ایشـــان فراهـــم شـــده اســـت، رهنمـــود انگیزه بخشـــی دارنـــد: »بهتریـــن 
ـــا  ـــه آن ه ـــد و ب ـــن باش ـــش بهتری ـــل منزل ـــرای اه ـــه ب ک ـــت  ـــی اس کس ـــما  ش
کـــه پیامبـــر شـــما هســـتم، این چنیـــن هســـتم«؛ و  بهـــره برســـاند. مـــن 
کـــه  در فرمایـــش خـــود خطـــاب بـــه امـــام علـــی؟ع؟ فرمودنـــد: »کســـی 
ــا و آخـــرت  ــر دنیـ ــد خیـ ــد، خداونـ ــدا نمایـ ــه پیـ فرصـــت خدمـــت در خانـ
را برایـــش فراهـــم آورده اســـت. خدمـــت مـــرد در خانـــه از عبـــادت هـــزار 
ســـال، از هـــزار دینـــار صدقـــه دادن در راه خـــدا و از تـــالوت قـــرآن برایـــش 
گناهـــان  بهتـــر اســـت. خداونـــد خدمـــت مـــرد در خانـــه را جبـــران خطـــا و 
گذشـــته اش بـــه حســـاب آورده اســـت«. بیاییـــم بـــه ایـــن فرمایـــش 
فرصـــت  ایـــن  و  کنیـــم  عمـــل  رحمـــت؟ص؟  پیامبـــر  آرامش بخـــش 
کـــه بـــرای مـــا فراهـــم شـــده اســـت را قـــدر بدانیـــم و بـــا انجـــام  کوتاهـــی 
فعالیتـــی مفیـــد در خانـــه، آرام بخـــش فضـــای خانـــه و اهالـــی آن باشـــیم؛ 

ان شـــاءاهلل.

بهترین پناهگاه در ایام کرونامهمان تازه واردأ سیر نهردی، سیرسیرک نگو
مافیا، یک بازی غیر 
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