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  17ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
زندگي ما تحت مقدرات «توجه به اينكه / است ، همراهي مقدرات الهيركن چهارم زندگي بهتر: پناهيان

 نييرا تع ها يمن روز دانند ياكثر مردم نم«: آمار خداوند در قرآن /كند زندگي ما را بهتر مي» خداست
  صوت+ »كنم يم

انسـان،   ياتفاقات زندگ ايها  بخش ةكه هم دانند يهمه م. باشد و چه نباشد نيچه انسان متد د؛يآ يدست نم تر بهبه ياگر خدا نخواهد، زندگ
ـ با نجـا يدر ا» اسـت  يتصـادف  زيچ همه«: ديبه شانس و تصادف معتقد باشد و بگو ياگر كس يحت رد؛يگ يخودش قرار نم اريدر اخت وقت چيه  دي

 .هم همراه انسان باشد» شانس«ه است ك يا يبهتر، زندگ يدگزن: ديبگو

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(شب در مسجد امام صادق 30 استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت  يابـر  ريتنهـا مس

ـ ا جلسـه  هفـدهمين از  ييدر ادامـه فرازهـا  . پاسـخ دهـد   »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو »بهتر يزندگ  ني
  :ديخوان يرا م يسخنران

  تالش زندگي بهتر نيست محبت و بي اهل عالم قبول دارند كه زندگي بي/ مرور سه ركن اول زندگيِ بهتر
  اي  گفتيم كه زندگيِ بهتـر، زنـدگي   - بر اساس اين اركان- زندگي بهتر را معرفي كرديم و - كنچهار راز - تا اينجاي بحث، سه ركن

 كنيم كه همة اهل عالم بتوانند سرِ اين موضوع توافـق كننـد كـه زنـدگيِ     فكر مي .ا عشق و عالقة بيشتر همراه باشداست كه اوالً ب
 . ، زندگي بهتر نيستمحبت شديد احساس و بي روح، بي بي

 اي  زنـدگي . كوشي و فعاليت بيشتري همراه باشد، حتي با مبارزه و درگيري همراه باشـد   اي است كه با سخت ثانياً زندگي بهتر زندگي
انسان . ها اين را قبول داشته باشند كنيم كه همة آدم است و فكر مي تر بخش آورد، لذت دست مي به با تالش خودش كه انسان آن را

كه دارد ولي آنها را بدون تـالش   است تر از چيزهاي بيشتري بخش آورد ولي برايش لذت دست مي به كمييز گاهي با تالش، يك چ
 .دست آورده است به

 كه  شود هايي اش است، تسليم محدوديت مورد عالقه آنچهدست آوردن  اي است كه انسان در تالش براي به ثالثاً زندگي بهتر زندگي
ها و دستورات را فكر و  حاال ممكن است اين محدوديت. توان از آنها فرار كرد شود كه نميدستورهايي  ناپذير هستند، و تسليم اجتناب

 .و يا دين ما براي ما رقم بزند براي ما رقم بزنند فرهنگ و قانون

 نيست شيرين، همانطور كه فوتبال بدون محدوديت شيرين نيست بدون محدوديت دنياي

 هـا و   قشنگ پذيرفتن محدوديت. گيرد ها شكل مي هاي درست و با درست پذيرفتن اين محدوديت زندگي بهتر با پذيرش محدوديت
زنـدگي   فقـط . شيرين نيستها  زندگي اين دنيا بدون محدوديتاصالً . جذابيت داردبراي انسان ها،  زندگي كردن در ميان محدوديت

و لَكُـم  (گيـرد  مـي بدون محدوديت در اختيار تو قرار بخواهي  هرچهها جاذبه دارد و لذا در آنجا  كه منهاي محدوديت در بهشت است
 ) 31/فصلت ن؛أَنْفُسكُم و لَكُم فيها ما تَدعو  فيها ما تَشْتَهي

انسـان،   ياتفاقات زندگ ايها  بخش ةكه هم دانند يهمه م. باشد و چه نباشد نيچه انسان متد د؛يآ يدست نم تر بهبه ياگر خدا نخواهد، زندگ
ـ با نجـا يدر ا» اسـت  يتصـادف  زيچ همه«: ديبه شانس و تصادف معتقد باشد و بگو ياگر كس يحت رد؛يگ يخودش قرار نم اريدر اخت وقت چيه  دي

 .هم همراه انسان باشد»شانس«هاست كيا يبهتر، زندگ يدگزن: ديبگو
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 ها باعث تلخي زندگي شده است كند كه اين محدوديت تصور مي اشتباهشناسد، به  كسي كه زندگي را نمي .
تصـاحب آن  بر سرِ  دوند و به دنبال يك توپ مينفر  22ديد ه وقتي كبا بازي فوتبال آشنا نبود  مثل كسي كه

: عدد توپ خريد و آورد وسط زمين ريخت و گفـت  21رفت  كنند، طا ميخ هم گاهيشوند و  با هم درگير مي
اين اوج ناداني اسـت كـه كسـي نفهميـده      .»!ديگر دعوا نكنيد، حاال هر كسي راحت با يك توپ بازي كند«

جزء بازي است و اصـل ماجراسـت، و همـين اسـت كـه بـازي را        ،اين محدوديت، رمز بازيباشد كه اصالً 
 .بخش كرده است لذت

دانند كارهايشان در دست  هم مي ينغيرمتدين /است» همراهي مقدرات الهي«ركن چهارم زندگي بهتر 
  خداست

 شـده   هاي مديريت و مبارزه براي رسيدن به عالقه زندگي تالش: در تعريف زندگي گفتيم. ايم حاال به ركن چهارم زندگي بهتر رسيده
لـذا بـر   . اسـت  »در بستر مقدرات الهي«همة اينها البته وجود دارد كه در اين مسير  يي كهها پذيرفتن محدوديت است، و همچنين با

اي بهتر است كـه   گيزندظ: گوييم در تعريف زندگي بهتر هم مي) يعني قرار داشتن در بستر مقدرات الهي(اساس ركن چهارم زندگي
آيد؛ چه انسان متـدين باشـد و چـه     دست نمي زندگي بهتر به ،اگر خدا نخواهد. مقدرات الهي با آدم همراهي كنـد 

گيـرد؛   وقت در اختيار خودش قرار نمـي  ها يا اتفاقات زندگي انسان، هيچ دانند كه همة بخش همه مي. نباشد
: در اينجـا بايـد بگويـد   » چيز تصادفي اسـت  همه«: ويدحتي اگر كسي به شانس و تصادف معتقد باشد و بگ

 .هم همراه انسان باشد »شانس«اي است كه  زندگي بهتر، زندگي

  رات الهي فهمد كه مقد ميخوبي  بهاگر مقدرات الهي همراهي نكند، انسان . است» همراهي مقدرات الهي«ركن چهارم زندگي بهتر
قدر به خدا معتقد هستيد، به  شما كه اين: پرسيدند) ع(از اميرالمؤمنين .ندخور او رقم مي بر خالف خواستكند و ند با او مخالفت ميدار

ــبحانَه بِفَســخِ «: حضــرت فرمــودايــد؟  دســت آورده مــا بگوييــد كــه ايــن اعتقــاد خودتــان بــه خــدا را از كجــا بــه  س ــه عرَفْــت اللَّ
م تا كار درست در بيايد، امـا  بود چيز را مرتب كرده لحظاتي شناختم كه همه يعني من خدا را به آن) 250حكمت/البالغه نهج(»الْعزَائمِ
إِنَّ رجلًـا قَـام إِلَـى أَميـرِ     (گونـه شـناختم   تدبير امور در دست كس ديگري است و خـدا را ايـن  هم ريخت، لذا فهميدم كه  به مكارهاي

ت      الْمؤْمنينَ ع فَقَالَ يا أَميرَ الْمؤْمنينَ بِما ذَا  زَمـع ي و مـنَ هي بـ ي و نـييـلَ بفَح تمما هلَم منَقْضِ الْه زْمِ وخِ الْعقَالَ بِفَس كبر رَفْتع
 )288/؛ توحيد صدوقعلمت أَنَّ الْمدبرَ غَيرِي ،فَخَالَف الْقَضَاء عزْمي

  كـار در دسـت مـن    «فهماند كه  دهد و به ما مي ، خودش را به ما نشان ميزندگي بازي كموش از اوقات، خداوند در اين قايمبسياري
ام كه اصالً اعتقادات ديني در رفتارهاي  هاي غيرمتديني را ديده بنده آدم !»اهللاشاء ان«: كند به اينكه بگوييد ميو شما را وادار » !است

هستند در حالي كه نه اهل نماز و روزه » !اگر خدا بخواهد«: دگوين شود ولي در لحظات مختلف زندگي بارها و بارها مي آنها ديده نمي
 نـد فهم چـون مـي  » اگر خـدا بخواهـد  «: دنگوي د ولي مدام ميند ديندار باشنخواه و نمي نداصالً ديندار نيست و نه اهل ترك معاصي؛

 .در دست خداست انكارهايش
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 ةاراد نياست ب يتعامل ،يزندگ/ كند يزندگي ما را بهتر م» مقدرات خداستزندگي ما تحت «توجه به اينكه 
 خداما و 

 مـا     منتها مراقب باشيد كه يك. ستو مقدرات الهي ا ركن چهارم زندگي بهتر همراهي كردنِ خواست خدا وقت در اثـر ايـن بحـث -
در دسـت  اختيار هسـتيم و همـة كارهـا     پس ما بي«: مسلك نشود و نگويد سي جبريك - دربارة نقش مقدرات الهي در زندگي انسان

 . »!خداست

  بحـث  » مقدار از كارها در دست خودمـان اسـت و چقـدرش در دسـت خداسـت؟      چهكجاها اختيار در دست خودمان است؟  «اينكه
يـك بحـث بسـيار پيچيـده      انسـان » هاي آزادي لحظه«بحث دربارة  .بر حساسيت آن تأكيد شده استدر روايات حساسي است كه 

بين ارادة ما و ارادة پروردگار عالم و در نهايت هيچ چيـزي   تعاملي است ،زندگيكه توانيم بگوييم  ميمقدار  در اينجا فقط همين. است
 . از ارادة مطلق پروردگار عالم خارج نيست

  شود زندگي ما بهتر شود كند و باعث مي خيلي از مسائل را حل مي» خدا هست و بر ما قدرت دارد«توجه به همين موضوع كه حتي .
اگر اين مقدرات الهي تصور كنيد كه حاال . كند كه الاقل بخشي از زندگي ما تحت مقدرات الهي است، زندگي را بهتر ميتوجه به اين

 !شود با زندگي ما همراهي كند، چقدر زندگي ما بهتر مي

 دهد مرور چند آيه كه ما را به موضوع مقدرات الهي توجه مي

 فرمايـد  مـي . كنيم دهد، مرور مي را به ما توجه مي) رات الهيمقد(اين موضوعاز آيات قرآن كه بخشي  در اينجا :»    ك مالـ م قُـلِ اللَّهـ
نْ تَشـاء بِ       لُّ مـتُـذ و نْ تَشـاء زُّ مـ تُعـ و نْ تَشاءمم لْكالْم تَنْزِع و نْ تَشاءم لْكي الْمتُؤْت لْكلـى    الْمع ك دك الْخَيـرُ إِنـَّ يـ    كُـلِّ شَـي  ء

دهي و پادشـاهي را از   تو پادشاهي و همة عالم مال توست، تو پادشاهي را به هر كسي بخواهي مي! بگو خدايا )26/عمران آل(»قَديرٌ
هـاي   كني، همة خـوبي  كني و هر كسي را بخواهي ذليل مي عزيز مي گيري، و تو هر كسي را كه بخواهي هر كسي كه بخواهي مي

 انا هستيعالم در دست توست و تو بر هر كاري تو

 هـا را   بگـوييم، گرفتـاري  ) در دعاهاي خودمان(را به عنوان ذكر از مواقف خاص، اين آيه و آية بعددر بسياري  كه سفارش شده است
و بـه نـوعي    شود خواستة ما از خدا نيست بلكه بيان اعتقاد ما محسوب ميها دعا يا البته اين .كند كند و زندگي را بهتر مي برطرف مي
فهمـيم   بيان آن چيزهايي است كه ما مي به درگاه خدااصالً بخشي از دعاهاي ما . فهمد بيان چيزهايي است كه انسان ميدرد دل يا 

گفتـه شـده   ) ع(بن عمران دربارة موسي. ا اين فهم ما را خيلي دوست داردخدخيلي براي خدا مهم است و  البته اين فهم و درك ماو 
. با خودش را دوست داشـت ) ع(زد و خداوند هم حرف زدن موسي لي قشنگ با خدا حرف مياست و خي» كليم اهللا«است كه ايشان 

 .زد زد و هم حرف خوب مي هم خوب حرف مي

  تُ«: فرمايد ميدر آيه بعدي ارِ ولَ فىِ النَّهالَّي جلِ تُولفىِ الَّي ارالنَّه جتُخْول و تينَ الْمم ىالْح تُخْرِج والْم رِجىنَ الْحم تن      ي قُ مـتَـرْز و
شـب را در دل روز قـرار   (آوري آوري و از دل روز، شب را بيـرون مـي   از دل شب، روز را بيرون مي )27/عمران آل(»بتَشَاء بِغَيرِْ حسا

و هر . كني اي خارج مي زنده اي را از دلِ كني و مرده اي خارج مي اي را از دل مرده و زنده) دهي دهي و روز را در دل شب قرار مي مي
آوري، فرزنـد خـوبي را از دلِ يـك خـانوادة بـد       اي خدايي كه بهار و زمستان مي .دهي ساب به او روزي ميح كسي كه بخواهي، بي

كه  )ع(مثل يكي از فرزندان امام صادق يا. مانند فرزند نوح .آوري ل يك خانوادة خوب بيرون ميآوري و فرزند بدي را از د بيرون مي
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مـن  «: گفـت  مـي  بـود و » حسـن « كه نـامش و فرزند محمد بن حنفيه، ) ع(مثل نوة اميرالمؤمنين يا. شد) ع(موجب قتل امام كاظم
  »!است يا حق با معاويه است) ع(دانم كه حق با علي نمي

 دهد و آرامش يكي از اركان زندگي بهتر است به ما آرامش مي» لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه«ذكر 

  اين حرف ما نيست، اين توصية ما به همديگر نيست، » زندگي دست خداست«زندگي بهتر، بايد توجه كرد به اينكه رسيدن به براي
كه كارها دسـت  ببين «: فرمايد ا مياين يك ذوق و سليقه نيست، بلكه اين توصية خود پروردگار عالم است كه با تعابير مختلف به م

 » !قدر توجه داشته باش الاقل همينمن است؛ 

 »يمظالْع يلالْع ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ ووتوجه ما اين ذكر . ذكري است كه توصيه شده است بعد از هر نماز الاقل هفت مرتبه بگوييم » لَا ح
دهد؛ آرامشي كه يكي از اركان  آرامش مي مابه  دهد كه همة كارها دست خداست، لذا ذكر ميكند و به ما ت را به قدرت خدا جلب مي

ه   «: گويد اين ذكر را مي - دعا بعد از- اي كه بنده همين در روايات آمده است،. زندگي بهتر است ا بِاللـَّ  »ما شَاء اللَّه لَا حولَ و لَا قُـوةَ إِلـَّ
ا فَخَـتَم     (.حوائج بندة مرا برآورده كنيد، چون او فهميد كه كارها دست من است رمايدف ميمالئكة  بهخداوند متعال  عـلٍ د جـنْ ر ا مـم

تُهاجح تإِلَّا أُجِيب ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ وولَا ح اللَّه ا شَاءلِ م9/؛ ثواب االعمالبِقَو(  

 !دهد توجه كن بازي مي سرگرم بازي نشو، به آن كسي كه تو رااينقدر 

 بـه  ! ندگي سرگرم نشـو هاي ز كوچه  اينقدر به بازي خودت در كوچه پس! قدر قدرت خودت را نبين اين !اينقدر دست ديگران را نبين
يـر  بازي تو را تغيتواند كلّ  ميكسي كه هر لحظه اراده كند، به آن . توجه كن دهد كسي كه دارد تو را بازي مي آن به باال نگاه كن و

 .دهد به تو امكان انتخاب خوب يا بد مياو كارگردان صحنه است كه . موانع و امكانات تو را تغيير دهد تواند كسي كه مي دهد،

 گاهي اوقـات خداونـد   . استفاده كن به درستي روي ديگران هم زياد حساب نكن، البته با ديگران تعامل صحيح داشته باش و از آنها
از كسـي وام يـا قـرض     اينكـه شـما   مثالً. از طريق او برسداش  روزيدهد كه  ك مؤمن ديگر قرار ميرزق يك مؤمن را در دست ي

اشكالي ندارد، اما  درخواست كمك كردن از برادر ديني، وقتي كه در تنگنا افتادي،. اين اشكالي ندارد. افتد ه ميرا شماگيري و كار  مي
 .زند هم مي را به توهاي  بدان كه گاهي خدا تدبيرها و برنامه منتهاي كن، ريز تدبير كن، برنامه. بدان كه كار در دست خداست

 »كنم ها را تعيين مي من روزيدانند  اكثر مردم نمي«: آمار خداوند در قرآن

 خَ«: فرمايد ميدر آية ديگري  خداوند هبادكانَ بِع إِنَّه رقْدي و شاءنْ يمقَ لطُ الرِّزسبي كبصيراًإِنَّ رخدا براي هر كسي ) 30/اسراء(»بيراً ب
 . كه او به بندگان خودش خبير و بصير است) كند ها را تعيين مي اندازه(كند كند و خدا مقدر مي بخواهد، رزقش را زياد مي

 ن آمـاري اسـت   ايـ  »!اكثر مردم از اين موضوع غافل هستند«دهم كه خداوند متعال فرموده  بنده دارم شما را به موضوعي توجه مي
يعني خدا  )36/سبأ(»قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمنْ يشاء و يقْدر و لكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يعلَمونَ«: فرمايد ميو خداوند از بندگانش گرفته 

 .شوند مي مردم با اسباب و علل درگير! دانند نمي - اين را- كند ولي اكثر مردم ها را تعيين مي روزي

 و جبرئيل برايت دعا كنند) ص(اگر پيامبر شود حتي همان همسري كه خدا برايت مقدر كرده، نصيبت مي

  در . اوالً به مقدرات الهي توجه كنيم، و ثانياً اينكه اين مقدرات به نفع ما تمام شودزندگي بهتر يعني . بمانيماسباب و علل درگير نبايد
حضـرت  و اگـر مـن دعـا كـنم،     : فرمايد مي) ص(پيامبر گرامي اسالم. ينكه زندگي ما در دست خداستقدم اول بايد توجه كنيم به ا
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دعـاي مـا   شـود،   تنصـيب جبرئيل و اسرافيل و ميكاييل هم دعا كنند، براي اينكه يك همسري غير از آن كسي كه خدا مقدر كرده 
و حملـةُ   لُيـ كائيو م لُيو جِبر لُيلو دعا لك إسرافهد شد؛ مستجاب نخواهد شد، بلكه همان همسري كه خدا مقدر كرده نصيبت خوا

 )501/كنزالعمال – 16500ح/الحكمه زانيم(»كُتبت لك يما تَزَوجت إالّ المرأةَ الت هِميالعرشِ و أنا ف

 مان باشد و مدام  حواس نيز كند، پذيريم، بايد به اين مقدراتي كه خدا براي ما تعيين مي ميدر زندگي هايي كه  عالوه بر آن محدوديت
زندگي بهتر يعني اينكه توجه شما بيشتر باشد  .دارد غبار تكبر را از چهرة ما بر مي كنيم، همين توجهي كه به خدا پيدا مي. توجه كنيم

 .به اينكه قدرت اليزال الهي بر زندگي شما خيمه زده است

 هم داريمو اختيار  در عين حال ارادهو ايم؛  ما توسط مقدرات الهي احاطه شده

 هـاي   و همنشـين . شويد، اين تاكسي، تصادفي سر راه شما قرار نگرفته اسـت  آييد و تاكسي سوار مي شما صبح كه از خانه بيرون مي
كند، آن خبر يا پيامي كـه راديـو    رانندة تاكسي راديو را روشن ميوقتي و . شما در تاكسي هم تصادفي در كنار شما قرار نگرفته است

خـدا  . هيچ كدام تصادفي نيست، با هر كدام از اين اتفاقات، خدا بـا شـما كـار دارد   . رسد تصادفاً به گوش شما نمي نيز كند ميپخش 
 . كنيم ما سطحي برخورد مي در كارهايش دقيق است ولي خيلي

 و هم اراده دارند ولي اگر اطرافيـان  تو اراده هم داري، و اطرافيان ت اما در عين حال، اي؛ طوري توسط مقدرات الهي احاطه شده اين تو
خدا بـه آنهـا    - اي كه خدا براي تو دارد خارج از آن برنامه يعني- هم بريزند اي به خرج بدهند كه زندگي تو را به تو بخواهند يك اراده

 .دهد ها را خداوند در آنِ واحد دارد براي ميلياردها انسان انجام مي همة اين هماهنگي. دهد اجازه نمي

 ها در حيطة مقدرات الهي قرار دارند اما در عين حال اختيار و اراده هم دارند، البته نـه اختيـار مطلـق؛ بلكـه اختيـار محـدود و        انانس
تك رفتارهاي مـا   زندگي ما صد در صد دست خودمان نيست، البته خدا به تك. تواند هر كاري بكند هر كسي نمي. شده دارند حساب

 .دهد و اينها ممكن است در مقدرات ما تأثير داشته باشد هاي ما هم اهميت مي هيدهد و به عذرخوا اهميت مي

بيند، براي غير خدا قدرتي  كسي كه قدرت خدا را مي /كنيد اگر قرآن بخوانيد، قدرت خدا را بيشتر حس مي
 شود قائل نمي

 مي اين قدرت و تسلط خودش بر حيات بشـر،  به قدم از ، قدم خداوند در قرآنكنيد، چون  اگر قرآن بخوانيد، قدرت خدا را بيشتر حس
خوانـد و   مرتبه قرآن مـي  12ترسيد؟ يكي از داليلش اين بود كه روزي  از كسي نمي) ره(چرا حضرت امامدانيد  مي. سخن گفته است

 .شود راي خدا ميچنين كسي بندة خوبي ب. شود نميبيند، لذا براي غير خدا قدرتي قايل  كسي كه قرآن بخواند، قدرت خدا را مي

 دنبالش بودند كه او را به قتـل برسـانند، ولـي    قبل از ابتداي والدت، با اينكه فرعونيان. نگاه كنيد) ع(شما به داستان حضرت موسي 
 .چرا؟ چون خدا خواسته بود. شدو بزرگ  كرددر همان كاخ فرعون، زندگي  )ع(موسي

 دهد انجام ميچند روايت دربارة تدبيرهايي كه خدا براي زندگي ما 

 در آغاز خطبـة شـريف   ) ع(مثالً اميرالمؤمنين. دهد، روايت بسيار است دربارة قدرت خداوند و تدبيرهايي كه براي زندگي ما انجام مي
در اين دنيا براي هر كسـي   خداوند) 193خطبه /البالغه نهج(»ضعهمفَقَسم بينَهم معايِشَهم و وضَعهم منَ الدنْيا موا«: فرمايد ميحمام 

 .يك جايي تعيين كرد و براي هر كسي يك زندگي و معيشتي تعيين كرد
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 ص(پيامبر اكرم (فرمايد مي :»خَيرا ر بيدبِع اللّه هِمإذا أرادعاشالرِّفقَ في م مقَهز«)وقتي خدا براي بندگان خودش خير  )5451/كنزالعمال
كنـد و   يعنـي خـدا زنـدگي آنهـا را سـخت نمـي       اسـت؛  آسودگيبه معناي  رفق. ايت خواهد كردبخواهد، رفق در معيشت به آنها عن

 .دهد كه به خداپرستي خود بپردازند به آنها آسودگي مي و .گذارد درگير باشند نمي

  و«: فرمايد ميدر ادامة روايت فوق عاشالخُرقَ في م مقَهزر كبِهِم شَرّا أو قالَ غَيرَ ذل وقتي كـه خـدا شـرّ آنهـا را      )همان(»هِمإذا أراد
نـادان خـودش را    افـراد كند يا مثـل   را خرج مي هوده پول خودبيگاهي انسان مثالً اينكه . دهد بخواهد در زندگي به آنها حماقت مي

بـه حـال   اينكه خدا شرّ كسي را بخواهد يعني خدا از آن شـخص، خوشـش نيايـد و بخواهـد او را     . (كند جهت، دچار گرفتاري مي بي
 )خودش رها كند

 فرمايد ميدر روايت ديگري از قول خداوند متعال ) ص(رسول خدا :»     ه و لَـم أبتَلـ خُلُقَـه نت سـإلَى اإلِيمانِ وح يتُهدفَه خَلَقتُه بدما عأي
بگيـرم،  خالقش را خوب كنم و بخل را از او اي را كه به او ايمان بدهم و ا من هر بنده) 24/امالي طوسي(»بِالبخلِ فَإِنّي اريد بِه خَيراً

 ) .رسد به ما مياز سوي خدا است كه هاي خوبي  يعني اينها عالمت. (خواهم يعني خيرش را مي

  !اي است موشك، بازي عارفانه قايم

 جايي برسي كه  اهللا بهشاء  بلكه ان. خدا را در زندگي خودت ببيني و به آن توجه پيدا كني ها قدرت وقت يبعضطور نباشد كه فقط  اين
  .زند طور بشود، خدا هم پرده را كنار مي اگر اين» !نمتيب يماز پشت پرده  من دارم! خدايا«: بتواني بگويي

 اگـر  . گردي يروي دنبال رفقاي خودت م گذاري و بعد مي چشم مي! اي است ، خيلي بازي عارفانهموشك قايم
بيني كـه آنجـا    زني و مي پرده را كنار ميفهمي و  تو ميرد، ذره پرده تكان بخو يك رفيقت پشت پرده باشد و

يعني وقتي او را ديدي، حـاال او بـه   . آيد روي و او دنبال تو مي بعد مي» تو را ديدم«: گويي مي. ايستاده است
 . آيد دنبال تو مي

 ولـي . شـويم دهـد تـا مـا متوجـه او ب     خدا پشت پردة زندگي ما ايستاده است و مدام دارد پرده را تكان مي 
فهميم و متوجه حضور او  دهد باز هم ما نمي اين پرده را تكان مي هرچقدر خدا! شويم ما متوجه نمي متاسفانه

را ببيني، خدا از پشـت   متوجه شوي و او اگر منتها! كار كند كه ما متوجه شويم؟ ديگر خدا بايد چه. شويم نمي
 .ها خدا از پشت پرده بيرون آمده است براي بعضي. تك اسموش اين قاعدة بازي قايم. آيد مي پرده بيرون

  


