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  25ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
 يكمك برا نيصبر بهتر): ع(نيرالمؤمنيام /شود به زندگي بهتر رسيد بدون صبر و مقاومت نمي :پناهيان

 جاي فرار از به /كند شخصي كفايت نمي صبردارد، صبر اجتماعي زندگي بهتر نياز به / بهتر است يزندگ
را كنترل  يناراحت نكهينه ا ،يست كه اصالً ناراحت نشونيا بايصبرِ ز/ را افزايش دهيم مان رنج، مقاومت

  صوت+ي كن
كـرد و مـورد    يسـخنران  »ينـ يد تيدر نظام ترب يراهبرد اصل- ريتنها مس«كه در رمضان گذشته با موضوع  انيپناه رضايحجت االسالم عل

ـ  «به موضـوع   نيفلسط دانيم) ع(ادقشب در مسجد امام ص 30 استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت  يبـرا  ريتنهـا مس
 نيا جلسه پنجمينبيست و  از ييدر ادامه فرازها. پاسخ دهد »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو »بهتر يزندگ
  :ديخوان يرا م يسخنران

 نيست زندگي بهتر لزوماً به معناي پول بيشتر

  هـا خـوب زنـدگي     بعضـي . تر شـود  هاي ظاهري و امكانات، فربه نيست كه دنياي ما از نظر برخورداريمعناي زندگي بهتر لزوماً اين
هـا و امكانـات زيـادي هـم      آيند هرچند ممكـن اسـت از دارايـي    كنند و بهتر با زندگي كنار مي مي  تر و شادتر زندگي كنند، راحت مي

 .برخوردار نباشند
 بسا پول بيشتر، گرفتاري بيشـتر   شود، ولي چه منصرف مي» پول بيشتر«شان به  ها ذهن كنيم بعضي وقتي از زندگي بهتر صحبت مي

وقتـي شـرايط   . هـم باشـد و ايـن اشـكالي نـدارد     » پول بيشتر«تواند  دانيم كه يكي از نتايج زندگي بهتر، مي منتها ما مي. هم بياورد
 .د همراه با ثروت بيشتر هم باشدتوان اجتماعي مساعد باشد و مقدرات الهي همراهي كند، زندگي بهتر مي

گفته » برنامه«معموالً  نيچرا به د /عرضه شده به ما» دين«صورت  به برنامة زندگي بهتر از جانب خدا
 شود؟ ينم

 جانـب  ايـن برنامـه از    .پروردگار عالم به ما عنايت كند ما براي رسيدن به زندگي بهتر نياز به برنامه داريم و طبيعتاً اين برنامه را بايد
شود؟ چون دين جنبـة دسـتوري    گفته نمي» برنامه«اما چرا به دين معموالً . به ما عرضه شده است »دين«خداوند متعال به صورت 

شود ولي واقعش اين است  كار برده مي براي دين، كمتر به» برنامه«هم دارد و اعتقاداتي در پشت آن هست و الزاماتي دارد، لذا تعبير 
طور كه قبالً بيـان شـد، يـك برنامـة خـوب لزومـاً بايـد         همان »شود دستور داده مي«اي كه  است؛ منتها برنامه كه دين يك برنامه

 .دستوري باشد تا ضامن اجرا داشته باشد، فراگير باشد و آثار و بركات زيادي در روح انسان داشته باشد
 مهمتـرين   دين به ما داده شده را مورد بررسي قرار دهـيم و مجموعة دستوراتي كه در  يها ترين ويژگي برجسته خواهيم مي در اينجا

توضـيح خـواهيم    اي كه ما در ادامة بحث ويژگي پنجدر اين  آثارش البته شايد .در انسان دارند را ذكر كنيم اين دستورات، آثاري كه
 .هاي بسيار مهمي هستند هاي انتخاب شده، ويژگي داد، محدود نشود، ولي اين ويژگي

 نگري مثبت :ويژگي اول/ شوند  مهم دستورات دين كه موجب زندگي بهتر مي هاي ويژگي

 هايي هستند كه بايد دربارة آنها مراقبه و محاسبة روزانـه انجـام    ويژگي - موردش را در اين جلسه خواهيم گفت 3كه - ها  اين ويژگي
خورنـد و برخـي از    هـا مـي   قـط بـه درد بعضـي   هاي خـوب هسـتند كـه ف    برخي از ويژگي. بگيرد و بالاستثنا براي همه الزم هستند

و خصوصـاً  . هاي خوب هم هستند كه فقط گاهي اوقات بايد از آنها مراقبت كنيم ولي اين پنچ ويژگي واقعـاً فراگيـر هسـتند    ويژگي
 .از نظر مادي و هم از نظر روحياينكه موجب زندگي بهتر انسان خواهند شد؛ هم 
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 كـه از ايـن    كنـد  بـديل مـي  نگـر ت  برنامة دين، انسان را به يك موجود مثبت، يا مثبت. ن استنگري يا مثبت بود ويژگي اول، مثبت
بينـي   واقـع مملـو از  بلكـه   ،كنـد  بيني افراطي خيلي فرق مـي  نگري با خوش مثبت. كند نگري، آرامش و بصيرت بااليي پيدا مي مثبت
 مـثالً شـما  . هاي عالم، مثبت نگاه كنـد  ترين آدم تواند به منفي و مسلماً انسان نمي محدوديت داردنگري هم  البته دايرة مثبت. هست
به آن مظلوميني كه زير دست اين  بايد نگر باشيد اگر مثبت. شما را قتل عام كند، مثبت نگاه كنيد خواهد ميبه دشمني كه  توانيد نمي

 .ظالمين تان براي مظلومين بسوزد نه براي شوند مثبت نگاه كنيد و دل دشمن ظالم، نابود مي

 جا  توان براي آن تصور كرد، بسيار فراگير است و همه هاي معقولي كه مي اي است كه با همة محدوديت نگري ويژگي برجسته مثبت
واقعاً انسان به خدا و اولياء . نگر شد شود مثبت و واقعاً بدون ايمان و اتكاء به خدا نمي. زند خورد و نبود آن به انسان لطمه مي درد مي به

 .نگري خودش را حفظ كند خدا نياز دارد براي اينكه اين مثبت

 شده رفتار كردن شده نيت كردن و حساب نظم يعني حساب/ منظم بودن: دومويژگي 

 چون نظـم، معنـاي   . استمعناي فراگيرِ كلمه  به در اينجا منظور از نظم،. دومين ويژگي، منظم بودن، منظم شدن يا نظم يافتن است
عميقـي   معانيگيرد، ولي براي نظم،  مد نظر قرار مي هاي روزمره، بندي برنامه د كه در رفتار و گفتار و پوشش و زمانحداقلي هم دار

 . توان در نظر گرفت هم مي

 شده نيت كند، او آدم مطلوب ديـن اسـت و ديـن واقعـاً انسـان را       حساب و شده رفتار كند كسي كه حساب. شدگي نظم يعني حساب
كنترل كنيد  - طبق دستور دين- هاي خودتان را هاي انسان حساسيت دارد كه وقتي شما نيت قدر به نيت دين آن .آورد يبار م گونه اين

وقتي انسـان مجبـور    )8/143/يكاف؛حاسبوا أَنْفُسكُم ):ع(امام صادق(شويد شويد و آدم با حساب و كتابي مي گري مي واقعاً آدم حساب
خودش را محاسبه  ،هر كسي كه در هر روز«: اند بيت فرموده اهل. آيد اي بار مي شده د، آدمِ حسابباشد هر روز خودش را محاسبه كن

من امـروز  «كنم كه  من بايد هر روز خودم را محاسبه )2/453/كافي(»اسب نَفْسه في كُلِّ يومٍلَيس منَّا منْ لَم يحنكند، از ما نيست؛ 
شـود؟   ام آينـدة مـن چگونـه مـي     ام؟ با اين لطماتي كه خورده ام؟ چقدر ضربه خورده قدر عقب ماندهم؟ چقدر جلو رفتم؟ چكار كرد چه

 »...و را اصالح كنم؟ خودمتوانم  چطور مي

 گر شدن الزمة يك زندگي بهتر است حساب/ آورد  گر بار مي دين آدم را حساب

 گر بار  اگر چيز ديگري غير از دين هم آدم را حساب. هتر استگر شدن الزمة يك زندگي ب آورد و حساب گر بار مي دين آدم را حساب
گر بشوند و معلوم اسـت   ممكن است حساب - خويي خودشان در اثر درنده - بياورد تا حد زيادي خوب است البته دزدهاي غارتگر هم

ي با همان دزدهاي غارتگر هـم  شما در درگير. شدگي چيز الزمي است كه اين غلط است و از نظر ما ارزشي ندارد ولي اساساً حساب
گيري كرده  ترين نقاط مملكت ما تنظيم كرده و نشانه هاي خودش را روي حساس در مقابل دشمني كه موشك. گر باشيد بايد حساب

  .برخورد كرد صرفاً با دعا و ثناشود  نمي. شده عمل كنيم و بايد ببينيم كه در مقابل او چگونه بايد دفاع كنيم است، بايد حساب

 چيزي كه دارند  بينيم، از نظر فرهنگي آن اتفاقاً چيزي كه در جهان غرب مي. توان انجام داد زندگي بهتر را بدون حساب و كتاب نمي
. دهند، يك زندگي بدون حساب و كتاب است شان دارند افكار عمومي را به سمت آن سوق مي هاي دهند و رسانه به مردم انتقال مي

لذت  ها نام اين نوع زندگي را زندگي با البته غربي. طوري زندگي كنيد گويد شما نبايد اين دين مي. مشكل دارد ولي دين با اين مسأله
 .هم نداردزيادي كه البته لذت  ،گذارند ميها  بخواهي و راحتي و بر اساس دل



3 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

ت و صبر، به خدا دنيا را طوري طراحي كرده كه انسان بدون مقاوم / ، صبر و استقامتمقاومت: ويژگي سوم
 رسد چيزي نمي

 اي كه واقعاً آدم هميشه و هر جايي الزم دارد و برآيندي از تمام دستورات ديـن اسـت و از ذات دنيـا و حيـات بشـر،       سومين ويژگي
امكـان نـدارد كـه شـما بـدون      . »استقامت«شود و گاهي به  تعبير مي» صبر«مقاومت گاهي به . ناپذير است، مقاومت است انفكاك
خداوند دنيا را طوري طراحي نكـرده اسـت كـه انسـان بـدون      ! مقاومت و صبر، بتوانيد زندگي كنيد؛ چه رسد به زندگي بهترداشتن 

 .مقاومت و صبر، بتواند به چيزي برسد

 توانيد به چيزهايي كه دوست داريد برسـيد، مگـر بـا صـبر      شما نمي«: فرمايد مي) ع(در روايتي از قول حضرت عيسي) ع(امام صادق
إِنَّكُـم لَـا   (و ) 42/الفـؤاد  مسـكن (» إِنَّكُم لَا تُدرِكُونَ ما تُحبونَ إِلَّا بِصبرِكُم علَى مـا تَكْرَهـون   آيد؛ تان نمي دن بر چيزهايي كه خوشكر

داشتني خـود   خواهيد به دوست ه كه اگر ميدنيا طوري طراحي شد )511/العقول ؛تحف تُدرِكُونَ ما تَأْملُونَ إِلَّا بِالصبرِ علَى ما تَكْرَهونَ 
 .برسيد، بايد صبر كنيد

عنصر صبر و مقاومت در هر چهار ركن تعريف زندگي  /شود به زندگي بهتر رسيد بدون صبر و مقاومت نمي
 بهتر، حضور دارد

 بحث كرديم و گفتيم كـه تعريـف   ما قبالً دربارة عناصر يا اركان كليدي زندگي . شود به زندگي بهتر رسيد بدون صبر و مقاومت نمي
هـا، در   هاي انتخاب شده، همراه با پذيرش محدوديت داشتني حركت، تالش و مبارزه براي رسيدن به دوست«است از   زندگي عبارت

نيـز   »هـا  داشتني انتخاب بين دوست«ذيل  از سختي سخن گفتيم، »تالش و مبارزه«ذيل قسمت غير از اينكه  .»بستر مقدرات الهي
. داشتني را حذف كنيد، اين كار تـوأم بـا رنـج و سـختي اسـت      بخواهيد يك دوستشما چون وقتي  .ميسخن گفت ياز سخت يرمقدا

ضمن اينكه همة مقدرات الهي به نفع ما يا خوشايند ما نيسـتند، بلكـه   . ها نيز توأم با رنج و سختي است همچنين پذيرش محدوديت
لذا در هر چهار عنصر يا ركـن كليـدي تعريـف زنـدگي و     . تحملش براي ما سخت است برخي از اين مقدرات، به ضرر ما هستند يا

 .بينيد ، عنصر صبر و مقاومت را ميبهتر زندگي

 كلـي هـيچ كـس    طـور  كند ولي به بايد در زندگي خودش داشته باشد را خداوند طراحي مي ها و نوع صبري كه هر كسي دگي آدمزن 
، گـوييم  نمـي سـخن  » زحمت«دقت كنيد كه در اينجا فقط از . رسد داشتني خودش نمي وستزحمت، به دبدون صبر و مقاومت در  

كند كـه   صبري مي قدر بي افتد ولي آن چون گاهي اوقات انسان به زحمت مي گوييم؛ ميسخن » صبر و مقاومت در زحمت«بلكه از 
كشد و هم به  هم زحمت مي ،چنين كسي. اهد داشتتنها زحمت او ثمرة مثبتي نخواهد داشت بلكه ثمرة منفي خو شود و نه بدتر مي

 ).باره صحبت كرده بوديم در اين» جزع كردن«قبالً تحت عنوان .(رسد اي نمي هيچ نتيجه

 برد بادآورده را باد مي/»دم شود هر مال كه از باد آيد به«: به زبان فارسي) ع(امام صادقكالم 

 انـد  فارسـي صـحبت كـرده    - در بخشي از اين روايت- مشهور است كه حضرتهست و ) ع(در اين زمينه يك روايتي از امام صادق .
اينكه سؤاالت آنها شروع شود، خود حضرت شروع كردنـد بـه پاسـخ     قبل ازرسيده بودند، ) ع(گروهي از خراسان خدمت امام صادق

صـورت   بـه ) طوري بـه او برسـد   و همين مالِ خودش نباشد(دست بياورد كسي كه مالي را از راه بادآورده به«: فرمودنددادن و به آنها 
  )4/218/شهرآشوب مناقب ابن(»منْ جمع مالًا منْ مهاوِش أَذْهبه اللَّه في نَهابِرَخيلي تصادفي و ارزان هم آن را از دست خواهد داد؛ 
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 ه معنا و مفهوم كالم حضرت نشده بودنـد كار رفته، آنها متوج عربي بهنادر در اين كالم حضرت، چند اصطالح  خاطر اينكه ظاهراً به .
هـر  «: و حضرت به فارسي فرمودنـد  )همان(»فَقَالُوا جعلَنَا اللَّه فداك ما نَفْهم هذَا الْكَلَام؛ ما اين فرمايش شما را نفهميديم«: گفتندلذا 

همين اصطالحي است كه االن رايج است نگ بوده و ها هماه اين با فارسيِ قديمي ايراني )همان منبع(»دم شود مال كه از باد آيد به
مانـد   چيزي براي انسان نمي«: فرمايد ميتواند ترجمة همان آيه قرآن باشد كه  اين در واقع مي» برد بادآورده را باد مي«: گوييم و مي

اين ساختاري است كه خدا براي دنيا  )39/منج(» لَيس للْإِنْسانِ إِالَّ ما سعى چيزي كه سعي كرده و برايش تالشي انجام داده؛ مگر آن
 .نيا به شيوة ديگري زندگي كنيدتوانيد در د طراحي كرده است و شما نمي

 حساب«ه آدم زندگي زيبا و بهتر زندگي كردن به اين است ك هاي صبر  تحمل كردن يكي از زيرمجموعه تحمل كند و» شده زحمت
كه » ورزش كردن«مثل . ريزي كند كه حتي انسان از زحمت استقبال كند و برايش برنامهتنها انسان بايد زحمت را بپذيرد بل نه. است

اش اين است كه تا مدتها راحت و سالم  و نتيجه كنيد ريزي مي ، بلكه برايش برنامهپذيريد شما آن را مينه تنها يك زحمتي است كه 
 .كنيد زندگي مي

، صبرِ زيبا اين است كه اصالً ناراحت نشويد /كند اثر مي» يناراحت«ابتدا در دورن انسان و به شكل صبري  بي
 نه اينكه ناراحتي خودت را كنترل كني

 ي و مهمي از زندگي استخواهيـد كـرد و    صـبر  از موضوع صبر غفلت كنيد، بـي  شما اگر يك لحظه. صبر و مقاومت جزء بسيار جد
شود كـه   صبري موجب مي بي. شود مي» ناراحت«اين شكل كه دهد، به  صبري كردن هم اول در درون آدم، خودش را نشان مي بي

خواهند ناراحتي خود را كنتـرل كننـد،    شوند، و بعد از ناراحت شدن مي ها ناراحت مي بعضي. شما ناراحت بشـويد 
انـد و نصـف تحمـل را      اينها اگر بتوانند خودشان را كنترل كنند، باز هم در واقع نيمي از صبر را انجام نـداده 

خواهند تحمل كنند و ناراحتي خودشان را  تازه مي شان، ناراحت شدند، اند، چون بعد از اينكه در درون هنداشت
ها نيز ناراحتي خودشان را خوب  بعضي. در بروز ندادن ناراحتي موفق نيستندهم هستند كه ها  بعضي در اين ميان، البته .بروز ندهند

دهنـد،   ها با قهر بروز مي دهند، بعضي ها با پرخاش بروز مي بعضي. دهند را بد بروز ميها هم ناراحتي خودشان  دهند و بعضي بروز مي
شان استفاده كنند؛ مثالً از  ها نيز ممكن است از وسايل ديگري براي بروز دادن ناراحتي دهند، بعضي ها با نيش و كنايه بروز مي بعضي

 .صبري است همة اينها زيرمجموعة بي. استفاده كنند... مشت و لگد و

 ارتباط خودت را با صـبر و مقاومـت، حـل كـرده      نحوة اگر شما. با اين است كه اصالً ناراحت نشويصبرِ زي
مثل كسي كه . شوي ديگر ناراحت نمي رسي كه به جايي مي ،و صبر و مقاومت خودت را باال برده باشي باشي

هـاي   مـثالً در ورزش (ضـربات ديگـران  كند تا در مقابل  كند و بدن خودش را ورزيده و محكم مي ورزش مي
 .مقاومت كند و بدنش درد نگيرد) رزمي

غالباً درد دل كردن براي ديگران كار خوبي نيست، / جاي فرار از رنج، مقاومت خود را افزايش دهيم به
 كند دهد و انسان را از زندگي بهتر دور مي مقاومت انسان را كاهش مي

 اصـالً  . دهنـد  جاي فرار از رنج، مقاومت خودشان را افزايش مي ها به عضيكنند ولي ب ها از رنج فرار مي بعضي
مان از جهـات ديگـر    اند تا مقاومت ما را افزايش دهند و اگر مقاومت ما افزايش پيدا كند، زندگي ها آمده رنج
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فرار كند، گله خيلي اهميت دارد كه انسان در دنيا، با رنج و بال چگونه برخورد كند؟ مثالً . شود تر مي هم راحت
 ... كند، نق بزند يا

  ،و د ولـي نالـه   كشـ  ، از شب تـا صـبح درد مـي   سي كه در يك بيماريذكر شده است براي ك زياديالعاده  هاي فوق ثوابدر روايات
و لَيلَةً فَلَـم   منْ مرِض يوماً ):ص(پيامبر(.كند درد سنگيني را دارد تحمل مياو چه شوند كه  متوجه نمي شو اطرافيان كند شكايت نمي

رَاهيم خَليـلِ الـرَّحمنِ ع           إِبـ ـهيلخَل ع ـةِ مـاميالْق مو لَّ يـ جـ زَّ و عـ اللَّـه ثَهعب هادوإِلَى ع شْكع      يرْقِ اللَّـامرَاطَ كَـالْب الصـ ـوزجى ي ؛  حتـَّ
 )4/16/الفقيه اليحضره من

 قدر در ميان ما رايـج شـده كـه     آن كار نيست ولي اين يخوبكار  ي خودمان براي ديگران،ها جها و رن درد دل كردن يا افشا كردندرد
دل كردن خواهم مطلقاً درد البته بنده نمي! نق زدن جزء فرهنگ ما شده است دل يااين درد گويا اصالً عالمت صميميت است،انگار 

را از  مـا و  دهـد  يرا كـاهش مـ  مـا  مقاومت زيرا  ست،ين يكار خوب گرانيد يبرا هاي ما درد دل كردنبسياري از را منتفي كنم ولي 
و  رنـج  گـوييم، و هـم ابـراز نكـردن     نشدن را مي و ناراحت كنيم، هم رنجور وقتي از صبر صحبت ميپس . كند يبهتر دور م يزندگ

 )ها ها و انواع و اقسام نارحتي با عصبانيت(رنج و هم نشان ندادن) دل كردنبا درد(ناراحتي

 ، صبر است»والعصر«محور سورة  /مؤمنين بوده يجمع سرود) ص(كه در زمان پيامبر اي سوره» والعصر«

 وقتـي مـؤمنين دورِ   ) ص(در زمـان پيـامبر  . اسـت  »صروالع«هاي كليدي قرآن كريم در فرهنگ و زبان مؤمنين، سورة  يكي از سوره
گذاشتند و ايـن   شان را روي هم مي هاي ستند از هم جدا شوند، دستخوا اي داشتند، بعد از اينكه مي شدند يا جلسه همديگر جمع مي
تـوانيم ايـن    لذا مـي . اين سوره در واقع سرود جمع مؤمنين بوده است) ص(در زمان پيامبر. رفتند خواندند و بعد مي سوره را با هم مي

 .هاي كليدي قرآن در فرهنگ جامعه معرفي كنيم سوره را يكي از سوره

  إِنَّ الْإِنْسـانَ لَفـي  ؛ كـردن اسـت  ضـرر   در حـال انسان هميشـه  «: فرمايد مياين سوره در خداوند . صبر است» لعصروا«محور سورة  
مگـر كسـاني كـه    «: فرمايد بعد مي .هم خسران دنيايي و آخرتي است و به صورت مطلق آمده است ،و اين خسران )2/العصر(»خُسرٍ

ولي اين خيلي كلي است و لذا بايد توضيح داده  )3/العصر(»واْ و عملُواْ الصالحاتلَّا الَّذينَ ءامنُإِاند؛  ايمان دارند و عمل صالح انجام داده
بعد از اين ايمـان و عمـل صـالح، هرچـه خداونـد      . شود تا ويژگي خاصي از ايمان و عمل صالح كه مد نظر خداوند بوده را بيان كند

همديگر را به حـقّ و  «: فرمايد خدا ميو . ن و عمل صالح، بيش از هر چيزي اين مقوله استشود كه غرض از ايما بفرمايد معلوم مي
 )همان(»و تَواصواْ بِالصبر   و تَواصواْ بِالْحقّ؛ كنند سفارش مي و همديگر را به صبر كنند سفارش مي پرستي حقّ

گاه به حق  صبر هيچ طلبان بي حق/قدر هم صبر داشته باشيد ّطلب هستيد بايد همان قدر كه حق همان
 كنند رسند و همه چيز را خراب مي نمي

 قّ«: بفرمايددر اين آية كريمه  توانست مي خداونداْ بِالْحواصتَو و   بر وكنند ولي اينكه  يعني همديگر را به حق و صبر سفارش مي »ِالص
ّطلـب هسـتيد بايـد     قدر كـه حـق   شود كه شما همان معلوم مي. رساند عاده را ميال را تكرار فرموده، تأكيد فوق» تَواصواْ«خداوند كلمة 

 اصالً گـاهي ! كنند ّطلب هستند ولي صبر ندارند، چقدر كارخرابي مي هايي كه حق بعد شما ببينيد آدم. قدر هم صبر داشته باشيد همان
 . ، لذا بايد مراقبت كنيمبياوردطلبي ممكن است آدم را از صبر بيرون  حق
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 برسـانيد   توانيد خودتان را بـه حـق   وقت نمي طلب شده باشيد ولي صبور نباشيد، هيچ اگر شما حق. طلبي بدون صبر، فايده ندارد حق .
 . كنيد چيز را خراب مي زنيد همه طلب باشيد ولي بخواهيد بدون صبر به مقصد برسيد، مي اگر حق. طلبي بدون صبر، ضرر هم دارد حق

 كشـند و   بينند كه دشمنان دارند مردم منطقـه را مـي   ها مي مثالً بعضي. طلب نيستند اي صبوري هستند ولي حقه ها آدم البته بعضي
. طلب نيستند و حال، انگيزه و عالقه و شتاب ندارنـد  ها اصالً حق قبيل آدم اين» !كنيم ما صبر مي«: گويند كنند ولي مي قتل عالم مي

 .اين نوع صبور بودن هم فايده ندارد

وقتي همه با هم صبر كنند، صبرشان /  كند شخصي كفايت نمي صبرفقط  و يك مقولة اجتماعي است صبر
 شود زياد مي

 ذينَ    مؤمنين، صبر كنيد، و با هم صبر كنيد؛ «: فرمايد ميعمران هم اين مضمون به نوع ديگري بيان شده و  در سورة آل يـا أَيهـا الـَّ
صابِرُوا و بِرُوا ونُوا اصبِرُوا«فرمايد  بار مي در اينجا يك) 200/عمران آل(»...آمفرمايـد  بـار هـم مـي    يعني صـبر كنيـد و يـك   » اص :» و

همه با هـم بايـد   . شود يك مراقبت شخصي از آن داشت صبر يك مقولة اجتماعي است و صرفاً نمي. يعني با هم صبر كنيد»صابِرُوا
 .  شود يصبر كنند و وقتي همه با هم صبر كنند، صبرشان زياد م

 هاي شخصي كفايت  هاي بين مؤمنين دارد و بايد همه همديگر را كمك كنند و فقط مراقبت اي است كه نياز به سفارش صبر مقوله
 )و تَواصواْ بِالصبر   و تَواصواْ بِالْحقّ(. كند نمي

 اگـر شـيعيان مـا اسـتقامت بورزنـد      «: فرمايـد  مي) ع(امام صادق. كند حاال شما ببينيد كه صبر و مقاومت، چقدر زندگي ما را بهتر مي
شـان   افكن خواهند شد و روزشان روشن خواهد شـد و زنـدگي   مالئكه با آنها مصافحه خواهند كرد و ابرهاي پرباران بر سر آنها سايه

چيـزي از خـدا طلـب     و) شـود  قـدر فراوانـي مـي    يعني اين(خورند ريزد و مي مي - نعمت- شان شود كه از باال و پايين براي طوري مي
ام و لَأَشْـرَقُوا نَهـاراً و     يا ابنَ جنْدبٍ لَو أَنَّ شيعتَنَا استَقَاموا لَصافَحتْهم الْملَائكَةُدهد؛  كنند مگر اينكه خدا به آنها مي نمي الْغَمـ ملَأَظَلَّه و

گونه به انسان زنـدگي   صبر و استقامت اين) 302/العقول تحف(» ما سأَلُوا اللَّه شَيئاً إِلَّا أَعطَاهملَأَكَلُوا منْ فَوقهِم و منْ تَحت أَرجلهِم و لَ
 .دهد بهتر مي

شجاعت، صبر كردن در لحظة ): ع(علي /كند را كم نمي ها  ناراحتيمانند صبر هيچ چيزي ): ع(امام صادق
 حساس است

 مانند صبر و هيچ چيزي شود،  انسان نمي ي مانند شكر باعث زياد شدن مطلوبهيچ چيز«: فرمايد ميدر جاي ديگري ) ع(امام صادق
نْ مكْـرُوه بِمثْـلِ             ، مگر صـبر؛ شود باعث كم شدن ناراحتي انسان نمي مـ تَنْقَص سـي لَـم كْرِ و ي محبـوبٍ بِمثْـلِ الشـُّ فـ تَزَد سـي لَـم

 .قشنگ صبر كنيد ناراحتي شما كم شود بايد صبر كنيد؛ البتهخواهيد  پس اگر مي )363/العقول تحف(»الصبر

  و شـكر و   نگري، توكل طور كه در ذيل مثبت همان. هستيمبرنامة دين براي زندگي بهتر در حال گفتگو در مورد محورهاي اصلي ما
) ع(اميرالمؤمنين. توان ديد را مي ها مثل شجاعت توان ديد، در مقولة صبر هم خيلي از مقوله را ميديگر  هاي برجستة بسياري ويژگي

برُ سـاعةٍ    شـجاعت يـك لحظـه صـبر كـردن اسـت؛      «: دنـ فرماي مـي تفسير كـرده و  و شجاعت را به صبر ترجمه  ةُ صـاعالشَّـج« 

اگـر شـما در لحظـة    . مقداري از زمان اسـت  به معناي يك ساعت نيست، بلكه به معناي يك» ساعةٍ«در اينجا  )75/11/االنوار بحار(
آدم ترسو هم كسي است كه در اين لحظات حساس، صبر نـدارد و  . شود آدم شجاعي هستي صبر كني معلوم مي مقدار كي ساسح
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شاءاهللا خداوند همة ملت مـا   ان ها به صورت ژنتيكي وجود دارد، گويند شجاعت در ايراني مي »!نكند ما را بزنند! واي«: گويد مثالً مي
 .ها قرار دهد ترين تر و جزء شجاع ز همة ملت ما، همة مسئولين ما را شجاعتر قرار دهد و بيشتر ا را شجاع

 صبر بهترين كمك براي زندگي بهتر است): ع(اميرالمؤمنين

     مـثالً  . توانيـد ببينـد   صبر بهترين كمك براي زندگي بهتر است و شما شبيه ايـن تعبيـر را در روايـات مـي
ونُ شَـي  است؛ ) هاي روزگار سختي(عليه روزگارصبر بهترين كمك «: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين رُ أَعـبالص  ء
ونٌ علَـى كُـلِّ     صبر، كمكي براي هر چيزي و هر امـري اسـت؛   «و ) 1248/غررالحكم(»علَى الدهر رُ عـب الصـ

ي   در صبر بر چيزي كه دوست نداري، خير زياد هسـت؛ «: فرمايد مي) ص(پيامبرو ) 766/غررالحكم(»أَمر فـ
 )1/91/مجموعة ورام(»لصبرِ علَى ما تَكْرَه خَيرٌ كَثيرا

 ابعـاد اجتمـاعي دربـارة ايـن     دربـارة  مقدار  يكخواهيم  مي در ادامة بحث اين جلسه،. اميدوارم كه روحية مقاومت ما افزايش پيدا كند
 .روحية مقاومت صحبت كنيم

سال  8خاطر  به آمد رمانيگ يزيدر قطعنامه اگر چ/ ميا دست آورده از مقاومت به ،ايم دست آورده هرچه به
   شد يم مان بينص يشتريفوائد ب م،يكرديمقاومت م شتريمسلماً اگر ب/ مقاومت بوده

 ـ پ شيمان افزا و اگر مقدار مقاومت. ميا دست آورده از مقاومت به ميا دست آورده به يزيحال هر چ ما تا به  داي
 مـان  بينص ديكه با ييزهاياز آن چكند  دايمان كاهش پ اگر مقدار مقاومت. شد يم مان بينص شتريب كرد، يم

 شـان يجام زهر بـوده و ا ) ره(حضرت امام ياحتماً بر 598 ةكه قطعنام ميدان يمثالً ما م. شود يشود، كمتر م
حاال اگر واقعـا   »ميرفتيخوب شد قطعنامه را پذ«كه  نديگو يم ها يبعض ياند؛ ول فرموده انيرا ب نيخودشان ا

 يشـتر يفوائد ب م،يكرديمقاومت م شتريو ب ميرفتيپذ ي، مسلماً اگر آن را نمما داشته ةجامع يبرا يفوائد كي
 !قطعنامه جام زهر است رشيكه پذ فرمود ينم) ره(و اال امام شد، يم مان بينص

 ـ داد يخاطر آن هشت سال مقاومت بوده و اال اگر ما آن هشت سال مقاومـت را انجـام نمـ    آمده به رمانيگ يزيدر قطعنامه اگر چ  مي
 كردنـد  يبلكه ما را محكوم م كردند يهم صادر نم –منافع ما را هم در نظر گرفته بودند  يكه مختصر- يا قطعنامه نيچن كيتنها  نه

 شـود  يكه مظلوم واقـع مـ   ياز آن كس كنند، يحمله م ييبه جا ياند كه وقت چون آنها نشان داده! ميداد يغرامت م ديو تا االن هم با
مقاومـت   منيحاال اگر مردم . صادر كرد منيمردم  هيقطعنامه عل كي تيامن يكه شورا ديديد راًياخ نكهيكما ا! رنديگ يغرامت هم م

ـ از ا شيب گريتا الاقل د كننديكنند، ظالم را محكوم م شتريشان را ب و اگر مقاومت كند يصادر م بند مين ةقطعنام كيكنند،  ظـالم   ن،ي
  .مجازات نشود

مذاكره » قدرت« كياگر با ما به عنوان / نوشتند ينمبراي ما  يا توافقنامه نيچن م،ياگر مقاومت نكرده بود
   مقاومت در منطقه و داخل است انيخاطر جر به كنند يم

 ز،ين رياخ ةموضوع توافقنام نيدر هم. دارد مانيبرا يشتريب ديفوا م،يمقاومت كن شتريو ما هرچه ب ديآ يدست م با مقاومت به زيچ همه 
مقاومـت در   يقو انيما نبود و اگر جر ةچندسال نياگر مقاومت ا. نوشتند يما نم يبرا يا توافقنامه نيچن م،ينكرده بوداگر ما مقاومت 
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نشـده بـود، و دشـمنان توانسـته بودنـد       روزيـ اگـر مقاومـت در منطقـه پ   . با ما مذاكره كنند دانستند ياصالً آنها الزم نم بود،منطقه ن
  .دانستند يساقط كنند، ما را قابل مذاكره هم نم ها ستيمنطقه را به دست ترور يها حكومت

  اسـت   ياست كه در منطقه هست و به خاطر مقـاومت  يمقاومت انيخاطر جر به كنند يمذاكره م» قدرت« كياالن اگر با ما به عنوان
به دسـت   يهسته ا يياناكه در تو يمانند مقاومت علم يكه در كشور ما صورت گرفته است؛ هم از دفاع مقدس و هم از موارد بعد

مـا مثـل    ةبرجست يها تيكه شخص دانند يآنها م. مذاكره، از خود نشان دادند انيدر جر يرهبر معظمكه مقام  يمقاومت يآمد، و حت
آنها مجبـور   د،يفرما يم انيرا ب يزيرهبر انقالب چ يلذا وقت ستند،ين يغاتياهل تعارف كردن و كار تبل ،يو مقام معظم رهبر) ره(امام

  .مدندكوتاه آ انيچشم جهان يو جلو ند،يايهستند كوتاه ب

، »داعش«/ ميا است كه كمتر مقاومت كرده نيا يبرا ميخاطر مقاومت است و هرچه كم دار به ميهرچه دار
 !ي صدام بودهمكارنهايت  يبه عراق در ازا كايخدمت آمر

 آن چيزي . ايم براي اين است كه كمتر مقاومت كردهخاطر مقاومت است و هرچه كم داريم  ما هرچه داريم به
هـا ايـن توافـق را     خورد به اينكه آمريكايي مان آب نمي البته ما چشم. كه براي ما مهم است، مقاومت است

تـرين شـكلش بـراي     آل شـود؟ ايـده   درست اجرا كنند ولي مثالً اگر هم خيلي درست اجرا كننـد، چـه مـي   
عراق در مقابل آمريكا نهايت تسـليم را انجـام داد ولـي آنهـا در مقابـل      . با صدام داشتندها برخوردي است كه  آمريكايي

اند؟ ببينيد اگر يك  ه خانه درست كردند و حاال ببينيد كه چه باليي بر سر عراق آورد كار كردند؟ به اندازة يك شهر در عراق سفارت چه
اش اين است كه كانديداي جديـد رياسـت    يك نمونه! كند كار مي كشور چهكشوري به اندازة عراق، تسليم آمريكا شود آمريكا در آن 

 !جمهوري آمريكا در كتاب خودش نوشته است كه ما داعش را در عراق درست كرديم

 كند كه تعدي بـه نـواميس و سـر     سوز درست مي آيد و يك جنگ خانمان اگر خيلي تسليم آمريكا شويم، مي
كنيد اگر آنها از  شما فكر مي! اين نهايت رضايت آنهاست. خواهد شدبريدن، كمترين كاري است كه انجام 

شان خواست با عـراق انجـام    كمااينكه آنها هر كاري دل! گذارند ما زندگي كنيم؟ ما راضي شوند، بعدش مي
گيرند ولي چه خدمتي به مردم عراق انجام دادنـد؟ خدمتشـان    دادند و هنوز هم دارند پول حضورشان را مي

 ! كه داعش را براي آنها درست كردند اين بود

را به دنبال  كايفراوان آمر يها تيجنا - الزم باشد كيتاكت كيهرچند -كايكوتاه آمدن در مقابل آمر يا ذره
 دارد

  يافتاده است؟ البتـه آنهـا حتـ    شان يبرا يشدند، بعدش چه اتفاق كايآمر ميبه هر مقدار كه تسل ايدن گريد يهر جا ايمردم افغانستان 
هرچنـد  - كوتاه آمدن در مقابـل آنهـا   ذره كيهر  يآنها شوند، ول ميتسل رانيمردم ا يروز كيكه  ننديبب توانند يرا هم نم نيخواب ا

بناسـت   يزيچون اصالً هر چ. شود يآنها م يفراوان از سو يها تياصالتاً موجب جنا يول - الزم باشد يكيتاكت ظلحا ممكن است به
  .خواهد آمد رمانيومت گاز راه مقا د،يايما ب ريگ
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به خاطر كمبود مقاومت خواهد  م،ينرس يزيمذاكره به هر چ نيدر ا/ مقاومت باشد ديمذاكره، با ةپشتوان
 بود

 كار را  نياگر انسان بتواند شرّ دشمن را كم كند، ا«: فرمود يمقام معظم رهبر نكهيكماا كند، ينم يسخنان ما، اصل مذاكره را نف نيا
ـ . كار را انجام دادند و شـرّ دشـمن را كـم كردنـد     نيا يگاه زين) ص(اسالم يگرام امبريپ» .با مذاكره يحت دهد؛ يانجام م ـ با يول  دي
  .باشد قاومتمذاكره، م ةپشتوان

 ةباز هم با پشـتوان  م،يببر ندهيهم در آ يزيمقاومت بوده و هر چ ةبا پشتوان ميا برده يزيمذاكره هر چ نيدر ا 
 . به خاطر كمبود مقاومت خواهد بود م،يمذاكره نبر نير اد يزيمقاومت است و هر چ

 ياسـالم  يآنها بـه جمهـور  . مردم مظلوم منطقه است ياست، خوشحال نيدلنش يليخ - مذاكره نيا انيدر جر - من يكه برا يزيچ 
جنـگ   دانيـ ارنـد در م آنهـا خودشـان د  . كنند يم ليقصه را تحل نيا يگريد يةزاو كيو از  كنند يقدرت نگاه م كيواقعاً به عنوان 

ـ هـا برآمد  قـدرت  ةشـما از عهـد  «: نديگو يپناه آنهاست و م وپشت  رانيكه ا دانند يم يول جنگند يم كـه از مـا    يحـال  نيدر عـ  »دي
كـه   خواهنـد  يهم از ما مـ  زنند؛ يم امكيو پ رنديگ يتماس م گرياز لبنان و نقاط د. ميآنها را نخور بيو فر ميمقاومت كن خواهند يم

 يهـا  از خواسته يليخ ديو توانست ديمذاكره بكشان زيم يد آنها را پايكه با مقاومت خودتان توانست نديگو يم كيو هم تبر مييايكوتاه ن
  .ديكن ليخودتان را به آنها تحم

كنند  ييمذاكره، دشمنان ما پررو نيهرچه در ا/  كنند يشوند، فتنه برپا م كينزد ييبه هر جا ها ييكايآمر
  اند كم شدن مقاومت ما زده ةاست كه دربار يخاطر حدس به

 كننـد   ييمذاكره، دشمنان ما پررو نيو هرچه در ا ميدان ياز مقاومت م يمذاكره را جزئ نيما تمام محسنات ا
ـ االن با. اند كم شدن مقاومت ما زده ةاست كه دربار يخاطر حدس به ـ پ شيمـان افـزا   مقاومـت  دي . كنـد  داي
ـ نيشدند و بب كينزد اقبه عر نكهيكماا. كنند يشوند، فتنه برپا م كينزد ييبه هر جا ها ييكايآمر در آنجـا   دي
 ! كار كردند چه

 انگشتان خـودش را بشـمارد   ديبعدش با دهد، يدست م ها ييكايبا آمر يآدم وقت«كردند كه  انيب ييبايحرف ز يآمل يجواد يآقا! «
هاسـت در روز   سـال  نكـه يكماا! شما را نزننـد  بيج وقت كيكه  دياقب باشمر ديبا د،يشو يرد م ييكايواقعا اگر از كنار دولتمردان امر

 !آنهاست يكارِ رسم نيكار ندارند و ا نياز ا ييزنند و ابا يعالم را م ةهم بيروشن، ج

 اسـت   يتيواقع »رساند ينم يروزيانسان را به پ ها يو صبر بر سخت يستادگيمثل مقاومت و ا يزيچ چيه«: نديگو يما م اتيروا نكهيا
ـ و هم در زمان ا يهم در زمان دولت قبل يمقام معظم رهبر. ميا دهيكه در دفاع مقدس هم با چشم خودمان د دولـت، مـدام بـه     ني

   .ديخدا حساب كن يها وعده يكه رو كننديم هيدولتمردها توص

  


