« با راستگویان باشید »
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امداد يا شيخ ناظم ال اح اقانی
امداد اطري اقتُنا صحبة  ،والخير في الجاميع
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خداوند متعال در حضرت قرآن ،سوره توبه آیه  119میفرمایند « :اى کسانى که ایمان آورده اید از
خدا پروا کنید و با صادقان باشید» .این دستوری از خداوندِ متعال است ،که صالحان با همدیگر
مالقات و با یکدیگر بمانند.
ای سالکین طریق اِلی اهلل از آدم های بد دوری کنید ،چون دوست بد خطرناک ترین چیز است.
متاسفانه در دوره کنونی این گونه دوستیها همه گیر شده است .دوستی با افراد نادرست نه تنها
که هیچ خیر و خوبی به شما ندارند ،بلکه از همه نظر نیز بد است و به شما آسیب میرسانند.آنها
تنها به منافع شخصی خود فکر میکنند .برخی از افراد پاک و صادق فکر میکنند که این افراد
بسیار مخلص و خوب هستند ،در صورتی که آنها شما را به ساده ترین چیزها واگذار و علیه شما
عمل میکنند.
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بنابراین خداوندِ متعال میفرمایند :نیکوکاران و صالحان را انتخاب کنید و با راستگویان باشید .اگر
به جای هزار نفر با یک آدم خوب همراه باشید ،کافی است .او شما را در دنیا و آخرت یاری میکند
و در آخرت نیز با شما خواهد بود ،امَّا دیگران شما را در ساده ترین چیزهای این دنیا رها میکنند
و شما در میانه راه خواهید ماند.
بسیاری از جوانان و کودکان بدون آگاهی با هم رفت و آمد میکنند .آنها عاقبت بدی خواهند
داشت ،خداوند آنها را در پناه خود حفظ کند .آنها از سنین پایین به حرف خانواده ،پدر ،مادر و یا
کسی گوش نمیدهند و این دوستان ناباب را تا زمانی که شکست بخورند ،دنبال و همراهی میکنند
و می خواهند که دیگران هم مانند آنها باشند و به دیگران آسیب برسانند.
همه این موارد ،دستوراتِ خداوندِ متعال است که بسیار زیباست و باید به آنها توجه کنیم .ما در
دوران بسیار خطرناکی زندگی میکنیم .همه جا شورش و انکار است .این افراد فکر میکنند این
گونه زندگی کردن یک مهارت است و درصدد گسترش دادن آن نیز هستند .هر کس در این آزمون
موفق شود برنده خواهد شد ،امَّا کسانی که از نَفس خود پیروی و با چنین افرادی باشند ،زیان
خواهند کرد.
باشد که إن شاءاهلل خداوند ما را درپناه خود حفظ کند و این توفیق را به ما بدهد که همیشه و در
همه حال با راستگویان ،نیکوکاران ،معتمدین و دوستداران او باشیم.
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