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 میباال ببررا  یانتظارمان از زندگباید : 1ج

کـه   گـردد  یبرم نیاکثر سؤاالت مردم به او  شناسانه و خداشناسانه نه از مقدمات انسان کنند یآغاز م »یزندگ«از موضوع اغلب مردم  •
ـ د/میبـاال ببـر   یو انتظارمـان را از زنـدگ   میدهـ  رییتغ یمان را به زندگ نگاه دیما اول با/ »کنم؟ یچگونه بهتر زندگ«  یرا بـه برخـ   نی

 میبرگرد یبه زندگ دیبا/ میا کرده محدود ،ياحکام و امور معنو ،اتیاخالق

 پردازند، یم یبه بندگ شتریکه ب یکسان/ شوم و نابودکننده است میتقس کی »یزندگ«و دنبال  »یبندگ«مردم به دو گروه دنبال  میتقس •
و هم  زند یلطمه م یه بندگدو گروه کردن مردم، هم ب نیاساساً ا. پردازند یم یبه زندگ شتریکه ب ستندین یافتخار نکنند که جزء گروه

 کرد یبندگ شود یبهتر، بهتر م یدر زندگ./ ستندین گریهمد میقس یو بندگ یزندگ. یبه زندگ
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 یزنـدگ  نیاست که با د نیا اند دهیبه آن نرس ندارانیکه هنوز د یآن اوج .نمازشب است يدار نیقسمت د نیتر که سخت دیتصور نکن •
 جـه یآنهـا نت  یِدر زندگ شان يندارید نکهیا ازاز خودشان ناراحت باشند و استغفار کنند،  خواهند یم یوقت ندارانید. خودشان را آباد کنند

 .گرانیهم د برند، یم یکالم و راه ما را پ تیبعد حقّان يها هم نسل م،یکن یاگر ما بهتر زندگ /!استغفار کنند دینداده با

 به خدا مقرب شد شود ینم »یزندگ«بدون اصالح : 2ج

سوءتفاهم را در  نیا/دچار سوءتفاهمند یو زندگ نید ۀفاصل ةدربار ها نیرمتدیو هم غ ها  نیهم متد/ رفع سوءتفاهم. 1: بحث نیا اهداف •
بهتر  یبه زندگ دنیرس. 2 رندیدو با هم درگ نیو ا اند، »یبندگ«طرفدار  يا و عده ،« یزندگ«طرفدار  يا اند که عده کرده جادیما ا ۀجامع

 دیرس ياخرو اتیح نیبه خدا مقرب شد و به بهتر شود ینم »یاصالح زندگ«بدون / بهتر یبندگ. 3

هر انسان / اند بوده یزندگ يمنها نیدنبال د) ص(امبریامت پ يها »يسامر«/طرفدار دارد یلیشده و خ جیترو یلیخ یزندگ يمنها نید •
در  ،یزنـدگ  یآبـادان  يکه بـرا  شود یاز آنجا آغاز م اءیانببا  یدشمن/»داشته؟ يریچه تأث اش یدر زندگ نشید«پاسخ دهد  دیبا يندارید

 رساند یم يو تمدن بهتر یانسان را به زندگ »نید« مینشان ده دیبا» تمدن غرب«در مقابل / کنند یدخالت م یدگامور زن

کـه   یکسـ : قـرآن . بـه خـدا مقـرّب شـد     شود یدرست است که م یزندگ کیدر  یتقرب است، ول نید ییدرست است که هدف نها •
عاشق خدا  میتا بتوان میرا درست کن مان یزندگ دیبا)/ 124/طه(شدمحشر خواهد  يکور وارد صحرا امتیسخت باشد، روز ق ششتیمع
 .عاشق بشود تواند یروح م نیا کند، ینم جادیا يریروح انسان درگ يخوب، برا یزندگ. میمان یم یباق یندگز ریو اال درگ م،یشو

 م؟یکن یزندگ دیچگونه با م،یرا بخواه ایدن نیدر ابهتر  یاگر فقط زندگ: 3ج

ـ ایاست؛ ب یاکثر مردم فکرشان مشغول زندگ ها باالست؛ بر آدم اش ی، فشار روان»اثبات صانع«از  ينداریشروع د • از  دیی
: دیـ گو یمـ  ناًیقی بهتر شود؟ تیزندگ یخواه یم: بعد بگو. را ام یزندگ: دیگو یم ؟یخواه یشما چه م: مییبگو. میشروع کن یزندگ نیهم
 .نیچه بدون د نیرا بهتر کرد؟ حاال چه با د یزندگ توان یچگونه م میکن فکر ایب: بعد بگو. بله

ـ د ةزیجا »ایفراوان از دن يمند بهره«/ بهتر باشند یدنبال زندگ دیبا گرانیاز د شیب نینیمتد • اگـر مـردم کتـاب    : اسـت؛ قـرآن   يدار نی
 ينداشـته باشـد، در ادعـا   » درسـت  یزندگ« یمذهب کیاگر )/ 66/مائده(خوردند یو آسمان م نیزماز  کردند، یمخود را اقامه  یآسمان

 ستین یزهد و خداپرست ثار،یا ۀنشان ،يسرشار از گرفتار یزندگ/ستین صادق اش يندارید

ـ /هاسـت  ها وغربال امتحان نیتر آخرالزمان دوران بزرگ •  یخیتـار  يهـا  مراحـل انتظـار، رفـع سـوءتفاهم     نیاقـدام مهـم در آخـر    کی
ـ  /ماست یخیتار ۀفیوظ نیدر خط اسالم ناب؛ ا دیایب دیاست، با یرمذهبیدر اثر سوءتفاهم غ یهرکس/است  ينـدار ید یو هـرکس قالب

 آسان شده یلیخ یخیتار يها امروز رفع سوءتفاهم/ به غربال آخرالزمان کمک کنند دیبا تظرانمن/برود آنطرف دیبا کند یم

/ کنـد  ینمـ  دایشود، حال مناجات هم پ يغلط دچار گرفتار یکه در اثر زندگ یکس/است یبیخودفر یندگبه ز یدگیبدون رس يندارید •
کند، بناست آخرت ما  نیما را تأم يایکه بناست دن یهمان عقل/ »ینید«نه با مباحث  م،یابیبهتر را بب یراه زندگ» عقل«با  میخواه یم

 میبهتر برو یه سراغ زندگب یمالك عقالن کیبا  میخواه یم/ ن کندیرا هم تأم
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 است یطلب راحت ینوع ایترك کامل دن: 4ج

را ما که  ییها تیبود و ما را به فعالنکرده  یبهبود زندگبراي  يا هیتوص چیو ه داده بود، ایاز دن زیزهد و پرهی، اگر خدا فقط دستور بندگ •
 فـه، یطبـق وظ  اگـر /یبهبود زندگ يبرا يهوشمند یعنی يندارید/ .بود تر آسان اریوادار نکرده بود، کار ما بس کند یم ایمسائل دن ریدرگ

 درست است نیا ؛ينشد اطلبیو دن يوارد تجارت شد

ـ     مـان  یو زندگ میباش ایدن ریکه درگ نستیا ينداریو هنر د ییبایز • وگرنـه   میکنـ  یو در ضـمنش بنـدگ   میرا بـه نحـو احسـن اداره کن
را تـرك   ایانسان کالً دن نکهیو اال ا ، یهم بندگ م،یباش یدنبال زندگ دیهم با/ استتر  راحت ایبا دن يریبدون درگ یمعلومست که بندگ

 !یاست نه عشق به بندگ یطلب از سر راحت ،یاز زندگ نینیمتد یفاصله گرفتن برخ/ است یطلب راحت یوعبلکه ن ست،یکند، هنر ن

 صینتوانـد منـافعش را تشـخ    ات،یـ ح ۀکه در عرص یکس /است يو معنو بایهم ز یلیبلکه خ ستیتنها بد ن نهدر زندگی  یطلب منفعت •
 یپـس ثـواب و اجـر الهـ     ،به نفع خودمان است يدار نید اگر)/ 19آیۀ/سورة حشر(دهد، آدم بدبخت و مهجور از جانب پروردگار است

 اند که در مشروح سخنان آمده ذکر کرده لیدل 5 انیاستاد پناه ست؟یخاطر چ به

 نه ماهواره ست،یزندگ قتیبا حق فساد آشنا نکردن بچه ۀشیر: 5ج

ما  التیحرکت ما تما ۀموتور محرک/التیحرکت و تما: دارد يدیدو عنصر کل یزندگ/»مرحله 7تعریف زندگی در «: موضوع این جلسه •
ـ را تبل» بـدون تـالش   یزندگ«که  یکسان ، واست »تالش«توأم با  »حرکت« کی یزندگ/هستند هـا دروغ   بـه انسـان   کننـد،  یمـ  غی

 نه ماهواره ست،یزندگ قتیفساد آشنا نکردن بچه با حق ۀشیر /خطرناك است یزندگ میبدون تعل ،یگآموزش بند/ دنیگو یم

 يهـا و تـالش و مبـارزه بـرا     عالقـه  تیریمد یعنی یزندگ«: پس از هفت مرحله انیتوسط حجت االسالم پناه یزندگ یینها فیتعر •
در متن کامل سخنرانی، این تعریف به طور کامل تیین شـده  /»مقدر اتیتر حدر بس ها تیمحدود رشیبرتر و پذ يها به عالقه دنیرس

 »ها عالقهو تغییر  تیریمد«انسان  یزندگ يچالش جد/کند یدهد تا بهتر زندگ رییرا تغ التشیتما یانسان مجبور است برخ /است

اشتباه دچار  »یمتن زندگ«به  نسبتما را  نطایش/ کند یفاحش م يما را دچار خطا ،یزندگ فیاز عناصر مهم در تعر کیغفلت از هر  •
ایـم و   فریـب خـورده  که در آن تالش و مبـارزه نباشـد؛    میکن یزندگ يطور میتوان یم میمثالً اگر فکر کن/»یهدف زندگ«کند، نه  می

 .اي کرده نابودکننده يپرداز الیدچار خشیطان ما را 

 شود یحل م »یزندگ« حیبا درك صح یو روح یاز مشکالت اخالق ياریبس: 6ج

ـ  ياز کارها یکی/ میداشته باش یاز بندگ یدرست فیتعر میتوان ینم ،یاز زندگ حیصح فیبدون تعر • مخـدوش کـردن تصـور مـا      سیابل
مشکالت جامعه از ضعف درس / شود یحل م »یزندگ« حیبا درك صح یو روح یاز مشکالت اخالق ياریبس/ است ینسبت به زندگ

 میا نشناخته یرا قبل از بندگ یکه زندگ نستیا ست، مشکل مهمیو اخالق ن دیعقا

ـ ا ۀو همـ  م،یکن یخودمان را بررس یو روان یو روح یاخالق ،يمشکالت معنو دییایب نکهیدارم؛ ا یو اساس يجد شنهادیپ کیبنده  •  نی
اگر آدم بخواهد  نمک یبنده تصور م. میحل کن یزندگ قیدق فیو با درك تعر یزندگ يبا درك معنا ات،یح قتیمشکالت را با درك حق

 .حل نکرده باشد، کارش دشوار است ییایدن اتیح نیقبل از آن مشکالتش را با درك هم یمشکالت خودش را با معاد حل کند، ول
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 ایـ  يپرداز الیدر اثر خ/ رنج است يبه معنا نیهم ،و برخی را رد کنید دیرا انتخاب کن الیام یخودتان برخ الیام نیاز ب دیبخواه نکهیا •
 يریـ درگ شـه یهم يو معنـو  يماد یدر زندگ/ »!داشت زحمت یراحت و ب یزندگ کی شود یم ایدر دن« میکن یتصور م طان،یش بیفر

 سن کم خود را به رنج نیندازد، در بزرگسالى آسایش نمى یابد رهرکس د): ع(یامام عل/ وجود دارد

  »دنیفهم« ياست برا يندیفرا یزندگ: 7ج

/ فضا قرار داده نیچون خدا ما را در ا میعشق بورز یبه زندگ دیبا/ کنند یخاطرش شکر نم ها  به کثر آدماست که ا ینعمت ،یبساط زندگ •
ـ نک یبـا وضـو زنـدگ   «شده  هیاست که توص زیقدر عز آن یزندگ/ بها داده یما به زندگ ۀبه عالق ا،یالدن مذمت حب رغم یعل نید / »دی

عـروس و دامـاد در شـب     يمحترم است که دعا نیقدر در د آن یعروس/ »کنم یبا وضو زندگ خواهم یمن م« یعنیالوضو بودن  دائم
 زفاف مستجاب است

حاال او با اکـراه  . دارد یباز م حیدارد و او را از تفر ییها یبه هر حال درس خواندن سخت. خواند یکنکور درس م يبرا یکس دیتصور کن •
 یکس نیچن» !شود؟ یدرس هم که تمام نم نیا«: دیبگو یو با ناراحتبکوبد  شیها کتاب يرو یمشت یمشغول درس شود و هر از گاه

 !دهیآفر یزندگ نیانگار ناراحتند که خدا آنها را در بستر ا. کنند یبرخورد م طور نیخودشان هم یبا زندگ ها یبعض شود؟ یدانشمند م

/ هـا  تیمحدود رشیپذ. 3ها  و کنترل عالقه رییتغ. 2ها  عالقه يحرکت به سو.1: است ندیسه فرآ بیترک یزندگ/ یزندگ فیمرور تعر •
در غرب عالقه توسـط هنـر و   /یکه خودت را گم کن کنند یم تیریرا مد تیها عالقه نقدریا گرانید ،ینکن تیریرا مد تیها اگر عالقه

 ناب قیو حقا یعالمعارف  »دنیفهم« ياست برا يندیفرا یزندگ:  گرید يا هیاز زاو یزندگ فیتعر/ شود یم لیتحم ردمها به م رسانه

 ی چیست؟احکام و دستورات اسالم همه نیا دلیل: 8ج

کـالس   نیاسـت؛ عـ   دنیفهم ۀلیابزار و وس یزندگ/»رونیمبارزه با موانع در ب«و » ها در درون عالقه تیریمد« يبرا يندیفرآ یزندگ •
ـ نکن یتـا زنـدگ  / ستبه معرفت ا دنیرس ندیفرآ یخود زندگ یول م،یمعرفت ازمندیخوب ن یزندگ يگرچه برا/درس را  زهـا یچ یبرخـ  دی

را  زهـا یچ یلیکردن ما خ یاست که رفتار، سبک و نوع زندگ نیا یاحکام و دستورات اسالم همه نیا لیاز دال یکی/ دیشو یمتوجه نم
 فهماند یبه ما م

ـ /میکن یبهتر زندگ میتر شدن تا بتوان زنده يبرا يندیفرآ یعنی یزندگ/شدن است» شکفته« يبرا يندیفرا یزندگ/ گرید فیتعر •  نیاول
قرار !/ها در درون خودمان است قدرت که یدر حال میکن یبهتر امکانات اضافه م یزندگ يما برا/تر بودن است زنده» بهتر یزندگ«شرط 

 میکن یو بهتر زندگ میتر شو تا زنده میرا شکوفا کن مان یدرون ياستعدادها دیبلکه با م،یاضافه کن یبه زندگ يزیچ رونیاز ب ستین

خودت وادار نکرد  یدرون يها تو را به کشف قدرت یهرکس. شود یانسان م يکه موجب شکوفا شدن استعدادها يندیفرآ یعنی یزندگ •
ـ  دایخودت را پ یدرون يها و آن قدرت يبرو دیبا. داده است بتیکرده و فر انتیارجاع داد، در واقع به تو خ رونیو مدام تو را به ب  ؛یکن

 .شد یخواه رت ندهوقت ز آن

 دیآ یم دیپد يخوش ماد یزندگ امبران،یاز پ تیدر اثر تبع: 9ج

بهتـر   یکه شما هم مثل ما دنبـال زنـدگ   کنند یرا تمسخر م نینیمتد ها یرمذهبیغ یبرخ/کنند یمخالفت م» بهتر یزندگ«دو گروه با  •
شما مسـلط   ۀو ثروتمندان بر جامع دیکن نیرا تأم تانیهاازین دیچنان خراب باشد که نتوان تانیکه زندگ ستیمعنا ن نیزهد به ا!/ د؟یهست
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از سـر   يهـا  و بـا اعتـراض   م،ییسـخن بگـو  -نید ة در محدود-يبهتر از نظر ماد یزندگ ةنبوده که دربار یمذهب ۀجلس چیدر ه! شوند
 جهالت مواجه نشود

ـ پد يخوش ماد یزندگ امبران،یاز پ تیدر اثر تبع): ع(یعل/دهد یم ادیراه رفاه را به انسان  نید • ـ آ یمـ  دی ـ دن/دی کـه   يا ابلهانـه  يزیاگری
 ۀو اال تحـت سـلط   میشرکت کن» بهتر یرقابت زندگ«در  میامروز، مجبور يایدر دن/ستیما مسلط کند، زهد ن يایمستکبران را بر دن

کمـک   یشـور اسـالم  ضرب سکه در مقابل دشمن ک يبه تکنولوژ دنیرس يبه دستگاه حاکم برا) ع(امام باقر/میریگ یم قرار انیسیابل
 کرد

 یکه دنبال سالمت ستین نیا ضیاجر مر اتیروا يهمچنان که معنا م،یکن ریکه خودمان را فق ستین نیاحترام به فقرا ا اتیروا يمعنا •
مـؤمن پـرتالش مقـدر کـرده،      يکه خـدا بـرا   يبا فقر ،ییتقوا یو ب یفقر در اثر تنبل/ثروت تالش کند نیتأم يبرا دیانسان با/مینباش
 بهتر شود شان یبدون زحمت، زندگ خواهند یم یبرخ/است نییپا یلیفرهنگ کار در ما خ/ اوت استمتف

 را بفهمد نید تواند یو ساده، نم نگر یسطح  آدم: 10ج

ـ دن«/هم دستور به زهد داده، هم جمع مـال  نید/را بفهمد نید تواند یو ساده، نم نگر یسطح  آدم/دارد یدگیچیپ نید • زنـدان مـؤمن    ای
شدن از  جداخوش بگذراند و  ایآدم در دن شود یم/ يا هیما زندان قرار ندهد؛ هر کدام از زاو يرا برا ایدن میاز خدا بخواه دیبا یول» است

 خواهد بود» بهشت« یعنیخوب باشد، دنبال بهتر از آن  شیایکه دن یکس/مهم نباشد شیهم برا ایدن نیا

ـ غ!/ از خدا طـول عمـر بخواهـد؟    یرا دوست نداشته باشد ول یزندگ یکس شود یمگر م/بهتر يایدن يبرا) ع(ياز امام هاد ییدعا •  رتی
 حیصـح  يبهتر به معنـا  یعالقمند به زندگ نقدریا یعنیبودن  یانقالب/هم هست ینسبت به زندگ ست،ین یمؤمن فقط نسبت به بندگ

 میستیبهتر ما شود، در مقابلش با یخواست مانع زندگ یکه اگر کس م،یآن باش

و حقتـان را از   دیبلند شـو : دیگو یبلکه م کند یرا مستجاب نم یشانباشد، خدا دعا نیاز ظالم شیب نیاگر تعداد مظلوم): ص(دارسول خ •
 یزنـدگ  ریشـهوتران اسـ  /است یشهوت و هرزگ ،یهمت مقابل بلند ۀنقط/ میریباال بگ یهمت خودمان را در زندگ دیبا./ دیریبگ نیظالم

 میبمان یباق ریفق شهیتا هم کنند یما را به شهوت دعوت م ها یغرب/ شود یم تانپرس قدرت

 دارد يدتریشد ۀدارد که عالق يبهتر یزندگ یکس: 11ج

در بستر مقـدرات  . 4 ها تیمحدو رشیپذ. 3حرکت، تالش و مبارزه . 2ها  عالقه تیریمد.1: داشت یچهار رکن اصل »یزندگ« فیتعر •
جـا و   بـه  تیمحـدود  رشیپذ.3بهتر  ةتالش و مبارز. 2 شتریبهتر و ب ۀعالق.1:  از عبارتست» بهتر یزندگ«اساس، چهار رکن  نیبر ا/

 شود یم نیرکن اول، رکن چهارم هم تأم3 نیدر صورت تأم/شکل نیرقم خوردن مقدرات به بهتر. 4 شده ابحس

به  يلذت ماد چیه/لذت است ۀسرچشم دیشد ۀعالق/ بهتر خواهد بود یباشد، زندگ شتریهرچه عالقه ب/ بهتر یعالقه؛ رکن اول زندگ •
 دیشد ۀعالق نیانسان به ا نکهیحاال چه ا ست؛یداشتن ن دیشد ۀمانند لذت عالق يلذت ماد چیو ه ستیبه عالقه ن دنیلذت رس ةانداز

 دارد يدتریشد ۀدارد که عالق يبهتر یزندگ یکس ست؛ین شتریبهتر امکانات ب یزندگ/ رسدبرسد و چه ن

که بعـد از وصـال از چشـمت     يا عالقه/ باشد ابندهی شیباشد، ادامه دار باشد، افزا دیشد: بهتر یزندگ يبراعالقه مطلوب  يها یژگیو •
محبت فقط /امکان دارد ائشیفقط به خدا و اول دیشد ۀعالق/ دارد يدتریشد ۀدارد که عالق يبهتر یزندگ یکس/ ستیمطلوب ن فتد،یب

 هم هست روح آدم ۀشاکل ةمحبت سازند ست،ین دنلذت بر يبرا
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 کند ياز گناه دور تواند یلذت نبرد نم یکه از زندگ یکس: 12ج

 یزندگ/ با عشق و احساسات همراه باشد دیخوب با یزندگ/نیدوم» تالش«بهتر؛ و  یزندگ ۀمشخص نیاول ،یدر زندگ »دیمحبت شد« •
 نیـ مگـر ا  د،یدوست داشته باشـ  یلیتان را خدیا فرزنشما اگر همسر ! یو جزئ یمعمول يها عالقه نیاست نه با ا دیشد ۀبهتر، با عالق

 کند؟ یم رابیمحبت روح بزرگ انسان را س نیا ایعالقه چقدر است؟ آ

هـا اساسـاً    محبت نیشود، چون ا میزده  دل یبعد از مدت یکوچک باشد، ممکن است به محبتش برسد، ول يها محبت ریکه اس یکس •
ـ اهم /شـود  ینمـ  رابیکه جز با محبـت خـودش سـ    دهیآفر يرخدا انسان را طو/کنند رآبیانسان را س توانند ینم ـ  تی ازحـد بـه    شیب

کـه بـه    یکسـ /انـدك نشـود   يهـا  محبت ریانسان اس شود یباعث م دیمحبت شد/ شده ها یاندك، باعث فلج شدن زندگ يها محبت
 انسان مؤثر باشند یر زندگد ادیز دینبا ،یجزئ يها و نفرت ها محبت/ چشد یرا نم یطعم زندگ وقت چیباشد، ه دهینرس دیمحبت شد

ـ  / یبهتر آن است که با تـالش بـه آن برسـ    یزندگ/»دیخاطر محبت شد تالش و مبارزه، به«: بهتر یدوم زندگ عنصر •  يبـرا  یتـا وقت
فقط با / دارد يادیز يها يباشد، گرفتار زحمت یکه دنبال پول ب يا جامعه/برد یرا نخواه یلذت زندگ ،ینکش یسخت يزیبه چ دنیرس

 يبهتـر  یبا فرار از تالش و مبارزه، زنـدگ /کنددوري گناه از  تواند یلذت نبرد نم یکه از زندگ یکس/لذت برد یاز زندگ شود یم یسخت
 دیآ یبدست نم

 غرب بمانند ۀتا تحت سلط دهند یرواج م نیمسلم نیرا ب انهیصوف يدار نید ها یغرب: 13ج

 يگـر  یرا اشـراف » بهتر یزندگ«طرح بحث  یافراد مذهب یبرخ/»بهتر یزندگ«به انتقادها از طرح بحث  انیپاسخ حجت االسالم پناه •
: بهتـر  یزندگ یژگیو نیدوم /نماز یوجود دارد، حت يو افراط در هرکار فیتحر/ عبادت است ست،ین یاطلبیمعاش، دن نیتأم!/دانند یم

هـم اگـر فرصـت کسـب درآمـد شـد،        وسط جنگ یحت): ع(امام صادق/بهتر است  یزندگ يارزش برا کی ينفس پرکار/ یپرتالش
 فرصت را دست نده

تفسیر /باشد ندارید تواند یتنبل نم آدم/شود یم دهیکش یننگ نباشد، به هرزگدر آن  يکاریکه ب يا جامعه/ بشر است اتیناموس ح کار، •
ـ با یبندگ يبرا! / ؛ نه در کنار همدرهم هستند ایو دن نید /اند را کنار گذاشته ایهستند که دن یافراد، عابدان نیکارتر انیز: قرآنآیۀ  از  دی
 مینیکردن بب یخود را در درست زندگ يدار نید دیبا /عبور کرد یزندگ ریمس

؛ یکی از آنهـا  اند مشهور شده» )ص(غمبریامت پ يسامر«به  یکسان ات،یدر روا/ را به باد داد لیاسرائ  یتمام زحمات بن تنه، کی يسامر •
نداشـته   يکار ایبه دن: يحسن بصر ۀخالص /دانند ینم یرا آدم صالح »يحسن بصر«هاء معاصر، فق نیتر برجسته/ ي استبصر حسن

فرزند موجب  د،یاوریفرزند ن: يحسن بصر/ !دیحرف نزن ایاز دن: گفت یمذموم بود؛ م یاسیاخبار س انیب يدر مجلس حسن بصر!/دیباش
 !است يگرفتار

ـ دن یکه نـوع  یمسلک يسامر انیجر/بصري سامري این امتو حسن  دارد يسامر کی یهر قوم): ع(نیرالمؤمنیأم • اسـت، در   يزیاگری
ـ د/ هستند ها یها و داعش همکاران حجاج کنند، یجدا م ایرا از دن نیکه د ها يبصر حسن/اقوام و ملل هست ۀهم  زانـه یاگریدن يدار نی

 نیمسلم نیرا ب انهیصوف يدار نید ها یغرب/ ما نیبه د انهیمنشأ نگاه صوف ،يکلمات حسن بصر /شود یباعث تسلط ظالمان بر جامعه م
 غرب بمانند ۀتا تحت سلط دهند یرواج م
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 !ما را نسازند نید ها يحسن بصر وقت کی میمراقب باش: 14ج

خـودت تـالش    یزنـدگ  ياگر امـروز بـرا  / !بجنگد »یزندگ« يبرا دیبا یآدم گاه/ مبارزهتالش و سرشار از  یزندگ یعنیبهتر  یزندگ •
 /مـا دسـتبرد بزننـد    یدشـمنان بـه زنـدگ    میو اجـازه نـده   میبجنگـ  یزنـدگ  يبـرا  دیبا/ شد ینخواه اهللا لیسب یمجاهد ففردا  ،ینکن

 یدفاع از زندگ یعنی يگر یانقالب/ مبارزه و جهاد را ترك کند دچار ذلت و فقر خواهد شد یاگر کس):ص(پیامبر

 ۀهسـتند کـه وجهـ    یامـت کسـان   يها يسامر نیرالمؤمنیام شیااساس فرم بر/داشته باشد رتیتعصب و غ ینسبت به زندگ دیآدم با •
ـ گر ثـروت / !ما را نسازند نید ها يحسن بصر وقت کی میباش مراقب/ دارند یباز م يریدارند و شما را از درگ يمعنو ـ و دن يزی  يزیاگری

 ستین نیدر د یرمنطقیغ

ثروتمنـد شـدن مـردم را فـراهم     رفـاه، بلکـه   مات نه تنها مقد دیبا یدولت اسالم/با ثروت بد است بدبرخورد  ست؛یشدن بد ن ثروتمند •
خوبـان هسـتند    ا،یاز دن يمند بهره يافراد برا نیتر ستهیشا :حضرت اعتراض کرد یپوش کیکه به ش یبه کس) ع(امام صادق پاسخ/کند

 بهتر استخیلی  یلیبهتر زندان مؤمن است، چون آخرت خ يایدن): ع(حسن امام/ نه فجار

!/ ما با کار و تـالش، ثروتمنـد شـوند؟    يها دارد جوان یچه اشکال!/ بشوند اطلبیسخنان ممکن است مردم، دن نیبا ا: ندیگو یم یبرخ •
و  یانحرافـ  یممکن است کسـان  م،یکن هیتوص -نماز یحت-يالبته به هر امر/ امیرالمؤمنین ثروتمند بود! مگر ثروتمند شدن گناه است؟

 .است »مآبانه يحسن بصر«و  فیسخ ،حثاباین مبه  ها عتراضسبک ا نیا/ برخودر کنندبا آن  یافراط

 زند یما ضرر م تیکه به معنو میکن یتلق یخطرناک زیثروت را چ دینبا: 15ج

ثروت دسـت خوبـان    دیمسلمانان، با يبقا يبرا): ع(امام صادق /زند یما ضرر م تیکه به معنو میکن یتلق یخطرناک زیثروت را چ دینبا •
کـم   نیـ سـت کـه در د  نیخـاطر ا  بـه  سـت، یما خـوب ن  یاگر زندگ/است یبهبود وضع زندگ ،ينداریمهم د جیز نتاا یکی /جامعه باشد

ـ فر نیدروغ» بهتر یزندگ«مردم را با دعوت به  ها نید یب دیداد، مراقب باش بیفر» بهتر یزندگ« ةآدم را با وعد سیابل /میا گذاشته  بی
 ندهند

 يا جـوان آمـاده   رد،یرا بپـذ  یزندگ يها تیمحدود ستیکه حاضر ن یجوان/ ها تیابل محدودجا در مق به میتسل: بهتر یسوم زندگ رکن •
ـ حتی /»یفیتکل« یهستند و برخ »يریتقد« ها تیاز محدود یبرخ/ ستین یزندگ يبرا ـ د یب . دارنـد  یفـ یتکل تیهـم محـدود   هـا  نی

بـا   حیبرخـورد صـح   ير مدارس فرزندانمان را بـرا متأسفانه د /شان است و فرهنگ جامعه نیقوان ها، نید یب »یفیتکل« يها تیمحدود
 میکن ینم تیترب تیمحدود

ـ یاسالم  و است حیصح میدر تسل یهنر زندگ/ »بهتر یزندگ«رکن  نیتر مهم ها، تیمحدود رشیپذ • کـه   یکسـ  /صـحیح  میتسـل  یعن
اگـر  / ينـدار  ازیـ کرده، به آن ن دجایا نیکه د یتیهر محدود): ع(علی/ستیخوب ن یزندگ ةند، آمادفرار ک یتیاز هر محدود دخواه یم

حجاج  يها تیمحدود رد،یرا نپذ) ع(یعل يها تیکه محدود یکس/يریپذ یمرا  گرانید يها تیمحدود ،يرینپذرا خدا  يها تیمحدود
 ردیپذ یرا م

 ی خوبزندگ يبرا یآمادگ یعنی ت،یمحدود رشیپذ یآمادگ: 16ج
آشـنا   ینشده و با زندگ تیخوب ترب شود یمعلوم م رفت،یرا نپذ ها تیمحدود شد و قهر کرد و یعصبان ها تیخاطر محدود به یاگر کس •

جـا مقابـل    بـه  میبهتـر، تسـل   یزنـدگ  يبـا یز يهـا  از بخـش  یکـ ی/ میمان آمـوزش دهـ   را به خود و فرزندان »یزندگ« دییایب. ستین
 یتینه با اکراه و نارضا میامر خدا شو میتسل ییبایبه ز دیبا ،ستین بایشدن با غُر و نق ز میتسل/هاست تیمحدود
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ـ ی ت،یمحـدود  رشیپـذ  یآمـادگ /رفتیرا پـذ  هـا  تیمحدود یبرخ دیبا یکه در زندگ ندازدیها جاب بچه يبرا دیو پرورش با آموزش •  یعن
از  یناش یتهاجزع در مقابل محدود/ ستجا به يها تیمحدود رفتنینپذ و به معناي میمقابل تسل ۀنقطجزع  /ی خوبزندگ يبرا یآمادگ

/ از جـزع اسـت   یناش یاز مشکالت خانوادگ ياریبس/ شود یم شتریتان ب مشکالت دیاگر جزع کن): ع(یعل /انسان است یافتگین تیترب
 برد نیاز ب »یمعرفت به زندگ«با  دیجزع را با ۀشیر

مقدر بوده،  شیبرا د،یسخوب ر یبه زندگ يبا دزد یاگر کس: )ع(یعل/شود یتر م پر رونق مان یزندگ میریجا را بپذ به يها تیاگر محدود •
شـدن معلـوم   خدا  یامر ول میخدا بودن با تسل میتسل صداقت در/داستان!+دیرس یم یزندگ هماناز راه حالل به  کرد یاگر صبر م یول
 خداستی به امر ول میلزوم تسل ةقرآن دربار يها قسم نیاز نادرتر یکی/ شود یم

 ستین نیریش تیفوتبال بدون محدود همانطور که ست،ین نیریش تیبدون محدود يایدن: 17ج

همـانطور کـه    سـت، ین نیریش تیبدون محدود يایدن/ ستیبهتر ن یزندگ تالش یو ب محبت یب یعالم قبول دارند که زندگ اهلهمۀ  •
 یزنـدگ  یباعث تلخـ  ها تیکه محدود کند یبه اشتباه تصور م شناسد، یرا نم یکه زندگ یکس /ستین نیریش تیفوتبال بدون محدود

 توپ خرید تا بازکنان سر یک توپ دعوا نکنند 21و  فوتبال آشنا نبود يکه با باز یمثل کس. شده

باشـد و چـه    نیچه انسان متد د؛یآ یدست نم بهتر به یاگر خدا نخواهد، زندگ /است »یمقدرات اله یهمراه«بهتر  یچهارم زندگ رکن •
بـه شـانس و تصـادف     یاگر کسـ  یحت رد؛یگ یخودش قرار نم اریر اختانسان، د یاتفاقات زندگ ۀهموقت  هیچکه  دانند یهمه م. نباشد

 .هم همراه انسان باشد» شانس«است که  يا یبهتر، زندگ یدگزن: دیبگو دیبا نجایدر ا، معتقد باشد

 ها يمن روز دانند یاکثر مردم نم«: خداوند در قرآن آمار/ کند  یما را بهتر م یزندگ» ما تحت مقدرات خداست یزندگ« نکهیتوجه به ا •
ـ اگـر مـن و جبرئ   یحت شود یم بتیمقدر کرده، نص تیکه خدا برا يهمان همسر): ص(خدا رسول/»کنم یم نییرا تع ـ برا لی دعـا   تی

 میهم دار اریحال اراده و اخت نیو در ع م؛یا احاطه شده یتوسط مقدرات اله ما/میکن

 دهد یبه انسان آرامش م یتوجه به مقدرات اله: 18ج

: بهتـر  یچهـارم زنـدگ   رکـن /آن توافق کنند يبر رو توانند یها م اکثر آدم م،یکن انیب یالملل نیبهتر را به زبان ب یزندگ فیتعر نیاگر ا •
 خـدا /دهـد  یبه انسان آرامش م یبه مقدرات اله توجه/ میکن ینم یزندگ یاتفاقات تصادف يسر کیما در متنِ  /یمقدرات اله یهمراه

 را مرتکب شوند یبندگانش هر اشتباه دهد یاجازه نم

ـ پ /نـه یمحدود است، نه هزار گز ۀنیانتخاب چند گز يما برا يِآزاد/ است یتست چهارجوابیک  يها نهیما مثل انتخاب گز يآزاد •  امبری
 ۀنقط کی م،یکن ینگاه م یبه مقدرات اله یوقت/را توسط او محقق کند یتا قضا و قدر اله ردیگ یخدا عقل انسان را م یگاه): ص(اکرم
 میکن یرا خراب م یمان دست خودمان باشد، زندگ مقدرات اگر/دهد یکه به ما آرامش م میکن یم دایپ مان یدر زندگ ییاتکا

 میتـوان  یمـ  مـا /خواهد داشت یخوش یباشد، زندگ یراض یکه به قضاء اله یکس): ع(یعل/ است یبهتر درون یاز زندگ يا عمده بخش •
 عبـادت /زنـد  یرقـم مـ   شیمصـلحت را بـرا   نیکه خالصانه عبادت کند، خدا بهتـر  یسک): س(حضرت زهرا/ میده رییمقدراتمان را تغ

 یخدا به انسان باتقوا زندگ/ما آسانش کرده يخالص که خدا برا يها از عبادت یکی) ع(یذکر عل/ دیآ یدست م سخت به یلیخالصانه خ
 دهد یخوش م
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 اند؟ یاسیرسیغ قدر نیا ،يچرا مردم جوامع بشر: 19ج

 يبـرا /شد میخواه ها يریآن سختگ ریشود، همه اس نییتع يا رانهیما مقدرات سختگ ۀجامع ياگر برا/ مهم است یلیخ مقدرات جامعه •
 یدهـ  دنبال سامان ،یتیو ترب میو سه امام اول ما قبل از کار تعل) ص(امبریپ/دارند يادیبهتر، مسئوالن جامعه نقش ز یبه زندگ دنیرس

 ندارد دهیدر جامعه فا یاخالق حیاز نصا يارینشود بس تا وضع قدرت اصالح/ وضع قدرت بودند

چون تا وضع قدرت و افراد قدرت اصالح  م؛یکن یصحبت م یاسیمتوجه شوند که س دیهمه با میکن یصحبت م» بهتر یزندگ«از  یوقت •
قلچماقـان محافظنـد؟    ایاگو نفر عابدان دع 313 نیا اینفرند؟ آ 313منتظر ) ع(چرا امام زمان/دیبهتر نخواهد رس یبه زندگ ینشود کس

 شود ینم سریبهتر م یبهتر و نه بندگ یخوب، نه زندگ ریبدون مد/دارد ازین ریمد 313حضرت به  یعنی. ران جامعه هستندیمد نهاینه، ا

هـا بـدون    انسان یزندگ شود یمگر م/ماست »ۀجامع«مقدرات ما مقدرات  نیمهمتر/ است یاسیبحث کامالً س کیبهتر  یبحث زندگ •
 يمنکرها/ است یاسیس يدعا کیفرج،  يدعا برا!/ کند؟ دایسامان پ رد،یقرار بگ یکالن و خُرد اجتماع يها تیریمد ریتحت تأث نکهیا

 !ابانیخ يها حجاب یمملکت است نه ب رانیاز منکر، اول خطاب به مد ینه/ است استیس ۀبزرگ در عرص

 اریآن هـم بسـ   صیاست و تشخ دهیچیپ اریبس استیس ۀا و صواب در عرصچون خط/ اند؟ یاسیرسیغ قدر نیا ،يچرا مردم جوامع بشر •
سـخت اسـت و عمـوم     گذارد، یو اقتصاد مردم م  شتیدر مع يچه اثر ،یاسیکالن س يها يگذار استیس نکهیا صیمثالً تشخ. دشوار

» مال«را به بردباران و  »ها استیر«بخواهد،  ریخ یقوم يخدا برا یوقت): ص(رسول خدا/ را ندارند ها یدگیچیپ نیمردم قدرت درك ا
 دهد یرا به سخاوتمندان م

در  شـود  یمگـر مـ  . میبسوز گرانید يبه پا دیو با میگریهمد ریما اس/دیبه مقدرات خوب رس شود ینم استیس ۀبدون اصالح در عرص •
مـا تـا   . میخوشبخت شـو  ییاتنه در جهان به میتوان یمملکت هم نم کیبه عنوان  یحت! خوشبخت شود؟ ییتنها نفر به کیشهر،  کی

 .میکن یراحت زندگ میتوان ینم میآزاد نکن ظلمتمام جهان را از  یوقت

 جـاد یا تیمـا محـدود   يبـرا  قـدر  نیپس چرا ا. کرد میرا هم غصب نخواه گرید يروستا از کشورها کی یما حت دانند یمستکبران م •
و بـدون   يبا حفظ استقالل و آزاد شود یکه م فهمند یم ایدن ۀن همچو. آنها خود به خود نابودند »میباش«ما  که نیچون هم کنند؟ یم

 .ندیآ یمستکبران درم یو از بردگ کنند یم یآنها هم راه ما را ط دند،یفهم یو وقت د،یبهتر رس یبه زندگ اناطاعت از مستکبر

 انتخاب همسر خوب داشته باشد؟ تواند یم یچه کس: 20ج

 یورود به زندگ. ریبهتر را اجرا کند و موفق شود؟ خ یزندگ ۀبرنام تواند یم یهر کس ایآ ست؟یر چبهت یورود به زندگ يالزم برا طیشرا •
انتخاب همسـر خـوب    تواند یم یچه کس/ »یاز باال نگاه کردن به زندگ«: يشرط فرد./یو اجتماع يفرد: دارد یبهتر، دو شرط اساس

 از باال نگاه کند قش،یانتخاب همسر و به عال انیکه به جر یکس/ داشته باشد؟

 یکسـ / سـوزاند  یانسان را م يها یبدبخت ۀشیر »ينگر کالن«/ ی، نگاه از باال به زندگ»بهتر یزندگ ۀبرنام« يدر اجرا تیموفق ۀالزم •
ـ ها  به بچه دیدر خانه، مهدکودك و مدرسه با/مشکالتش را حل کند تواند یشود، نم اتینگاه نکند و غرق جزئ یکه از باال به زندگ  ادی

 نگاه کنند یاز باال به زندگ رمردهایهستند که مثل پ یجوانان، جوانان نیبهتر):  ع(امام صادق/نگاه کنند یباال به زندگ از میدهب

مثل  تیوال/ شود یجامعه فراهم نم يبهتر برا یحاکم نباشد، بستر زندگ تیتا وال/ بهتر است یبه زندگ دنیرس یشرط اجتماع ت،یوال •
/ را شـکوفا کننـد و رقابـت کننـد     شان ياستعدادها دهد یم دانیها م به انسان تیوال/میاز دورن شکفته شو کند یم یبهارست که سع
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ـ مـردم بفهمنـد وال   ۀکه همـ  يروز/ »کردن جادیاز باال تعادل را در جامعه ا« یعنی تیوال/دهد یآزاد نم بترقا ةغرب اجاز شـرط   تی
 بهتر است، روز ظهور خواهد بود یزندگ

 داشته باشد؟ یژگیو 7 دیبا» بهتر یزندگ« يه خوب برابرنام کی: 21ج

را بـه روح انسـان    يزیـ چ نبایـد برنامـه  / یلیمطابق فطرت باشد، نه تحم. 1/ ست؟یچبراي زندگی بهتر خوب  ۀبرنام کی يها یژگیو •
 تهداشـ  »تیـ جامع«. 3/باشد ماو توان جسمی جسم  عتیمطابق طب. 2/کرد لیعالقه را به روح انسان تحم کی شود یم /کند لیتحم

 .کند لیاز وجود ما را تعط گرید یکند و بخش تیاز وجود ما را تقو یفقط بخش نکهینه ا رد،یابعاد وجود ما را در بر بگ ۀباشد و هم

ـ فراگ. 5/دندیبا ظلـم و غـارت بـه ثـروت رسـ      ها یغرب/را خراب نکند گرانید یمن، زندگ یبا آباد کردن زندگ •  ۀباشـد و بتوانـد همـ    ری
وگرنه  ،يشنهادیباشد، نه پ يدستور. 6 /است سر کدخدااختالف بر  م،یرا قبول دار یجهان ةا را تحت پوشش قرار دهد؛ دهکده فرهنگ

را فـراهم   یعـال  يهـا  لـذت  ۀنیو زم برد یم نیانسان را از ب »تیمن«باشد  يکه دستور يا برنامه/ شود یچون اجرا نم شود، ینم ریفراگ
 کند یم

 !دهند یم لیتحو» باسواد ةبرد«مدارس ما  یمتاسفانه برخ: 22ج

 ،يخودت بگـذر  گر انیاز من طغ یاگر نتوان/ستیممکن ن تیبهتر با حفظ انان یچون زندگ/ باشد؟ يدستور دیر باتبه یچرا برنامه زندگ •
ـ ز مـنِ طغ ا یبتـوان  نکهیا يبرا./ زند یو ضربه م کند یم دیتول روسیتو و ۀجامع هیتو و عل هیمدام عل انگر،یمنِ طغ نیا  دتخـو  گـر  انی

 .الزم است» دستور« يبگذر

ـ بـا تحق  یبرالیل ۀنسخ/ گر انیطغ يها کنترل انسان يبرا یو اسالم یبرالیل ۀتفاوت نسخ • بـا   یاسـالم  ۀو نسـخ  کنـد،  یکنتـرل مـ   ری
 نـد یب یم فـاحش را مـ  کنترل شده است که ظل قدر نیا یبشر غرب/ کنند تیترب ریپذ وار و ظلم برّه يها دوست دارند آدم تیطواغ/میتکر

ـ  یحت دهد یاسالم اجازه نم/ ظلم را تحمل کند تواند ینباشد نم لیکه ذل یکس/ ندارد ضجرأت اعترا یول هـا را   انسـان  ،یبا فشار روان
 میوادار به خوب شدن کن

 دیـ گو یم نید یول کنند، یآنها را کنترل م س،یو سپس با ترس از پل آورند یبار م فیآنها را ضع تیها، شخص کنترل آدم يبرا ها یغرب •
بلکـه   زند، یاست، چون خدا زود نم يا مانهیبزرگوارانه و کر اریبس ۀخوف خدا، نسخ/را کنترل کند گرش انیانسان با خوف خدا، منِ طغ

و عقلـت   یخودت بفهمـ  خواهم یم«: دیگو یو م برد یرا نم تیو آبرو دهد یتظاهر هم م ةاجاز یحت. یتا خودت بفهم دهد یفرصت م
 ».درستت کنم ،یبا فشار روان خواهم ینم! ینیرا بب ات ندهیو آ فتدیکار ب هب

و  گـر  انیو روح عص تشیانسان یول دهند یبچه را پرورش م یاستعداد ذهن!/ دهند یم لیتحو» باسواد ةبرد«مدارس ما  یمتاسفانه برخ •
که حاضر اسـت علمـش را    کنند یم تیرا ترب یواقع کس در. دهند یم لیتحو» با سواد ةبرد« کیو  برند یم نیرا از ب طلبش تینها یب

فقـط کـار خـودش را انجـام دهـد و       یعنی. اعتراض نکند شانیها تیهم قرار دهد و به جنا تکاریجنا يها ستیهونیدر خدمت ص یحت
 برند یاز علم و دانشش بهره م یتکارانیچه جنا نکهیندهد به ا یتیاهم

ـ برنامه و ثان يخدا، اوالً ضامن اجرا یول/اجرا شود »خداّ یول تیریمد«با  دیبا» بهتر یزندگ« يبرنامه خوب برا: هفتم یژگیو • عامـل   اًی
 رسد یم تیانان یِاز آلودگ ییو رها یخدا، به اوج پاک یول يبرتر رشیانسان با پذ/ است انیطغ ةکنند کنترل ینیع
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 !شوند یم تر یمنف شوند، یم نیمتد یندارند، وقت نیاز د یحیکه برداشت صح یبرخ: 23ج

 ۀهفت شـاخص برجسـت  « یبه نوع توان یرا م یژگیهفت و نیا/ ينگر مثبت. 1: بهتر یزندگ کیبه  دنیرس يبرا يدیهفت اصل کل •
ـ بـه   دنیرس يبرا يدیهفت اصل کل« ای »یانسان در زندگ کی تیموفق ـ / حسـاب آورد  بـه » بهتـر  یزنـدگ  کی مهـم   یژگـ یو نیاول

 ،ينـدار ید یانسـان بعـد از مـدت   / وجـود دارد  یـی گرا  مثبت ،ینیدر نوع دستورات د/ گرا بودن ثبتمثبت بودن، م: نید يها دستورالعمل
 شود یگرا م نگر و مثبت مثبت

/ شـد  سیابل بیدچار فر ينگر مثبت کیهم با فقدان ) ع(آدم/ شود ینم »يناشکر«و » حرص«انسان دچار  ،ينگر با مثبت) الف و ب •
« ): ع(امـام حسـن  . الزم اسـت  یلیدر دعا خ ينگر مثبت یۀروح/ رسد یم یآرامش کیگر باشد به ن مثبت اش ندهیآ ةکه دربار یکس) ج

کـه برداشـت    یبرخـ / کند مسـتجاب شـود   ییدر قلبش خطور نکند، هر دعا یاله يبه رضا تیاز رضا ریغ یساگر ک کنم یضمانت م
 !شوند یم تر یمنف شوند، یم نیمتد یندارند، وقت نیاز د یحیصح

ـ مثبـت نبـودن،   / مصداق مثبت بودن  نیتر شکر برجسته/ها مثبت نباشند است که انسان نیا طانیش یسع • در فرهنـگ   يمـار یب کی
را  اش یاول نکـات منفـ   کننـد  ینگـاه مـ   يزیـ که بـه هـر چ   اند گونه نیا ها یلیخ/ متاسفانه مثبت نبودن، فرهنگ ما شده است/ماست

ـ یردیو غ کیـ مثبت بودن را به عنوان اخالق و عرفان الئ میمراقبت باش/کند یم لیموجود مثبت تبد کیآدم را به  ن،ید!/ نندیب یم  ین
 اتیدر روا ينگر از وجوه مثبت یکیفال بد نزدن، / ندهند جیترو

نباشد، بلکه معتقـد باشـد    تیدنبال موفق یاست که کس يا یبهتر زندگ یزندگ/ندهیبهتر معطوف به گذشته است نه به آ یزندگ ةزیانگ •
اگر . و حاال به دنبال تشکر و پاسخ به محبت خداست. شود یمعدوم نم گریچون د دهیرس زیچ و به همه  شده موفق شده خلق که نیهم

حسن ظن ./ برساند نجایما را به ا خواهد یم نید» !خدا را بدهم؟ يها چطور پاسخ محبت«است که  نیاز ا اش ینگران د،هم نگران باش
 میخود را در مثبت بودن غرق کن دییایب/ ثر داردهم ا امتیکه در روز ق یبه خدا؛ عمل

 ماند ینم یباق سیابل يبرا ییجا گرید میباش» شده حساب«اگر : 24ج

/ ندارند کجایبرجسته را  يها یژگیو نیا  یقالب يها نید /یقالب نید صیراه تشخ براي زندگی بهتر، نید ۀبرنام ۀبرجست یژگیوهفت  •
ترسـو   ،یمنف يها آدم/ به خداست ينگر مثبت ینوع» توکل«/ گذارد یم یباق ندارانیدر د نید است که یاثر مهم نیاول ؛ينگر مثبت

 شود ینشاط انسان م یۀدر اوج رنج ما یمثبت بودن حت/ شوند یم

» مند در رفتار و گفتار گر و قاعده منظم، حساب«آدم را  نید/ است »یشدگ نظم و حساب«بهتر  یزندگ يبرا نید ۀبرنام یژگیو نیدوم •
 ییجـا  گرید میباش» شده حساب«اگر / دییسخن بگو قیشده، درست و دق حساب یعنی» تقوا در گفتار«قرآن،  یۀبر اساس آ/آورد یبار م

 بهتر داشته باشد یزندگ تواند ینباشد، نم» شده حساب«که  یکس/ماند ینم یباق سیابل يبرا

در  نکـه یاز ا بهتـر /نمـاز را درسـت کنـد    یتیشخص یۀپا دیدهد؛ اول با ادیها نماز  که اول به بچه ستین نیا یآموزش و پرورش اسالم •
ـ تحو افتـه ی موجـود نظـم   کیو  دیاوریشده بار ب را حساباو ست که ا نیا ،دهید ادیرا فرج  يها دعا مدرسه به بچه ـ بده لی ـ در ا د،ی  نی

 برقرار کنعالم  ۀدر هم ینظم عال کیو  دیایخواهد رفت تا حضرت ب) ع(صورت خودش دنبال امام زمان
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اتفاقـات خـوب    ۀکه به خودش مشقّت ادب را بدهد، هم یکس/ است یشدگ نظم و حساب جادیا يادب، برا يبر رو نیفراوان د دیتاک •
مانند حج و  نید قیاز احکام دق ياریبس یاثر وضع/کند یم لیموجود منظم تبد کیآدم را به  ینیدستورات د ۀمجموع/ افتد یم شیبرا

 ستین نداریخوب د ای ست،ین ندارید ایآدم شلخته، / يو ولنگار یشلختگ یعنی ینید یب /سان استحسابگر شدن ان ،خمس

 یزنـدگ /خودت را هم داشته باش »تین«حسابِ  یعنی» مخلص باش«/کند یشده کنترل م را هم حساب یشها تین یحت دار نیآدم د •
) ع(نیامـام حسـ  / ریـ سـخت نگ  انـت یبه اطراف ،یعمل کن شده حساب یخواه یاگر م/ ستین رانهیسختگ یزندگ يشده به معنا حساب

 کرد ینم لیرا به همسرش تحم شزهد

 دیبهتر رس یبه زندگ شود یبدون صبر و مقاومت نم: 25ج

مقاومـت،  : سـوم  یژگیو/ بهتر است یزندگ کی ۀگر شدن الزم حساب/ بودن و منظم بودن» مثبت: ینیاول و دوم دستورات د یژگیو •
 شـود  یبدون صبر و مقاومت نم/رسد ینم يزیکرده که انسان بدون مقاومت و صبر، به چ یطراح يرا طور ایدن خدا/ صبر و استقامت 

عنصر صـبر و مقاومـت در هـر چهـار رکـن      / »دم شود به دیهر مال که از باد آ«: یبه زبان فارس) ع(امام صادق/ دیبهتر رس یبه زندگ
 حضور دارد م،یبهتر که قبال گفت یزندگ فیتعر

خود را کنترل کننـد،   یناراحت خواهند یبعد از ناراحت شدن م ها یبعض/کند یاثر م »یناراحت«ابتدا در دورن انسان و به شکل  يبرص یب •
در  نکهیاند، چون بعد از ا اند و نصف تحمل را نداشته  از صبر را انجام نداده یمیاگر بتوانند خودشان را کنترل کنند، باز هم در واقع ن نهایا

 . ياست که اصالً ناراحت نشو نیا بایصبرِ ز. را بروز ندهند شان یتحمل کنند و ناراحت خواهند یان، ناراحت شدند، تازه مش درون

/ میده شیفرار از رنج، مقاومت خود را افزا يجا به/ یخودت را کنترل کن یناراحت نکهینه ا د،یاست که اصالً ناراحت نشو نیا بایصبرِ ز •
امـام  / کنـد  یبهتـر دور مـ   یو انسان را از زنـدگ  دهد یمقاومت انسان را کاهش م ست،ین یکار خوب گرانید يراغالباً درد دل کردن ب

): ع(نیرالمـؤمن یام/ حساس است ۀشجاعت، صبر کردن در لحظ): ع(یعل/ کند یرا کم نم  ها یمانند صبر ناراحت يزیچ چیه): ع(صادق
 است» بهتر یزندگ« يکمک برا نیصبر بهتر

ّطلـب   قـدر کـه حـق    همان/ ، صبر است»والعصر« ةمحور سور/ بوده نیمؤمن یسرود جمع) ص(امبریکه در زمان پ يا سوره» والعصر« •
ـ  کیصبر /کنند یرا خراب م زیو همه چ رسند یبه حق نم گاه چیه صبر یطلبان ب حق/دیقدر هم صبر داشته باش همان دیبا دیهست  ۀمقول

 شود یم ادیهمه با هم صبر کنند، صبرشان ز یوقت/  ندک ینم تیکفا یاست و فقط صبر شخص یاجتماع

 ندارد؟ يادیز دهیفا یبخواه دلباشد و ذکر » دستور«طبق باید چرا ذکر خدا : 26ج

ذکـر  /متصـل باشـد   يبه منبع نور و انرژ دیبهتر با یزندگ يانسان برا/ است »یآسمان«بهتر  یزندگ يبرا نید ۀبرنام یژگیو نیچهارم •
آدم /وجود انسان، خود خداست  يشارژ باطر/ شود یکم م یلیخ یما از زندگ ةبدون ذکر، بهر/ گرفتن از او يو انرژ اتصال به خدا یعنی

 میکن یبدون او زندگ میکه بتوان دهیافرین يخدا ما را طور/تا از ذکر ردیگ یم ياز غذا کمتر انرژ

دل؟  مرده کی ایدل  زنده کیکند؟  یزندگ خواهد یم یچه کس اصالً. خواهد یبهتر قدرت، نشاط و نور م یبه زندگ دنیرس يانسان برا •
انسان به منبع نـور و   یوقت/متصل است؟ اتیح يبرخوردار است؟ چقدر به انرژ »اتیح«کند، چقدر از  یزندگ خواهد یکه م یکس نیا

و  ،یزندگ ياست؛ چه رسد برا یقطع» زنده بودن« يبرا شیو  ناکارآمد کند یعقل و فکر و قلبش درست کار نم اشد،متصل نب يانرژ
 !بهتر یزندگ يچه برسد برا
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 یاتصال و توجه قلب یعنیذکر / دارد ازیکه به ذکر خدا ن فهمد یهم م نیآدم بدون د/گرفتن ما از خداست يتوجه ما به خدا موجب انرژ •
ـ / باشـد  ادتیخدا باش تا خدا به  ادیبه : اثر ذکر نیاول/ دارد ازیکه انسان به ارتباط با خدا ن اند دهیهم فهم یدر علم تجرب/ به خدا  يراب

و  یرونیذکر خدا ما را از صدمات ب/ یمشکالت را حل کن یکن تا بتوان يخودت را با ذکر خدا قو/ بهتر از ذکر خدا استفاده کن یزندگ
 دهد ینجات م یاز ضعف درون

کـه عقـل نداشـته     ینخواهد کرد چون کسـ  سیتدر یدانشگاه چیکه اهل ذکر نباشد در ه یاستاد دانشگاه) ع(در حکومت امام زمان •
 م،یشـو  گـردان  ياگر از ذکر خـدا رو / شود یتلخ و تنگ م اش یکه اهل ذکر نباشد، زندگ یکس/خواهد کرد يباشد با علم هم خرابکار

 ما خواهد شد نیهمنش طانیش

ـ فا یبخـواه  و دل یدل يها صورت چرا ذکر خدا به/م؟ییخدا ذکر بگو» دستور«طبق  دیچرا با • ـ ز دهی عبـد و   ۀچـون رابطـ  /نـدارد؟  يادی
تواضع باشـد، و قـدم    تیدر نها دیذکر موال توسط عبد با!/ستیمثل خودت ن يافراد ای هیهمسا ایذکر همسر ! موالست، ذکر خداست

راه ندارند، چون  ها به خدا خودخواه! به ذکر خدا بود؛ نه به ذکر خودخواهانه دیبا/ است که ذکر طبق دستور باشد نیاول تواضع و ادب ا
 .موال را ينه خدا پرستند، یرا م یالیخ يخدا

 مبنا متحول شوداین بر  دیآموزش و پرورش با: 27ج

ندارد و قابـل جمـع    رتیهم مغا» امتحان با بال«ندارد، بلکه با  یرتیمغا» امتحان با نعمت«بهتر، نه تنها با  یزندگ ةسخن گفتن دربار •
ـ برخورد ک نیریبلکه با بال هم ش م،ینشو تیهم آمد، اذ ییاگر بال یخرّم باشد که حتخوش و  دیما با یچون زندگ. است  یزنـدگ . مین

 . کند یاست که انسان با مشکالتش قشنگ برخورد م يا یبهتر، آن زندگ

 یهرکس/ ستما یمنظور چپاول زندگ ما، به نیمخالفت دشمن با د/ دهد یها را نجات م انسان یمخالف است که زندگ ینیاستکبار با د •
هسـتند   یکسـان  ونیانقالب/را چپاول کند اش یزندگ یکس دهد یاجازه نم یانقالب/ماست یدشمن زندگ قتیماست، در حق نیدشمن د

 بهتر است یذکرخدا و مقدسات هم جزء زندگ: میالبته قبال گفت/بهتر جان بدهند یگزند يکه حاضرند برا

کـه   نیاعتقادات و دستورات د ۀهم ندیبرآ/ یباش» متصل به خدا«و » مقاوم«، »منظم«، »مثبت« دیبهتر، با یزندگ يبرا: میقبالً گفت •
امـا مثبـت، مـنظم، مقـاوم و متصـل       کننـد  یرا اجرا مـ  نیدستورات د ها یلیخ/باشد يدیکل يها یژگیو نیا دیبا دهد، یانسان انجام م

ـ  يها یژگیو حیسباست که نخ ت» مبارزه با نفس« نید ۀبرنام ۀبرجست یژگیو نیجمپن!/ ستندین خـدا در مـتن ذکـر هـم     /اسـت  یقبل
 نطوریهم زین يهایژگیو ریسا/خواهد ینفس م يمخالفت با هوا

خوش  ات یزندگ ،ینفست مخالفت کن ياگر با هوا): ع(یعل/ رسد یبهتر نم یرا نداشته باشد به زندگ لشیمخالفت با م يکه بنا یکس •
کـه   ییآنهـا / یکنـ  یبهتـر زنـدگ   یو بتوان يشو يتا قو یبه آن ضربه بزن دیبوکس است؛ با سهینفس مثل ک يهوا/ شود یو خرّم م

 رسند یبهتر نم یبه زندگ یکنند ول يباز زرنگ خواهند ینفس نکنند، در واقع م يخوب باشند و مخالفت با هوا خواهند یم

بـا   یاست کـه چـه کسـ    نیندارد، مهم ا دهیخوب بودن فا« دیها بگو به بچه دیمبنا متحول شود؛ با نیبر هم دیآموزش و پرورش ما با •
هـوش  « ریـ مطلـب را بـا تعب   نیهمـ  یدر علم روانشناس/»دهد؟ یکار سخت را انجام م نیا یچه کس کند؟ ینفسش مخالفت م يهوا
 .دارد يشتریکه استعداد ب یکند، نه کس يکه بتواند خوددار وفقستم یکس: ندیگو یم »یجانیه
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