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  18ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
فقيري كه در اثر باج به دشمن فقير /است بهتر يركن چهارم زندگ يمقدرات اله يهمراه: پناهيان

صرفاً از غارت خلخال دختر يهودي نبود، بلكه براي ) ع(تأسف علي /شده، نزد خدا محترم نيست
ات فردي ما نيست؛ براي شب قدر فقط براي تعيين مقدر /عدم مقاومت در مقابل دشمن بود

خواهد  يخوش يباشد، زندگ يراض يكه به قضاء اله يكس): ع(يعل /مقدرات جامعه هم هست
  صوت+ داشت

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 فت، امسال قرار است به مدتاستقبال جوانان قرار گر  يبـرا  ريتنهـا مس

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

  توانند بر روي آن توافق كنند ها مي المللي بيان كنيم، اكثر آدم زبان بين اگر اين تعريف زندگي بهتر را به
 و بر اساس اين اركان، زنـدگي   ما بر اساس تعريفي كه از زندگي داشتيم، به چند ركن اساسي براي داشتن يك زندگي بهتر رسيديم

تواننـد بـر روي ايـن     ها مـي  المللي بيان كنيم، اكثر آدم نرا به زبان بي - تعريف زندگي بهتر- اگر ما بتوانيم اين .بهتر را تعريف كرديم
البتـه  . يعني اين اركان زندگي بهتر، چيزهايي نيستند كه ما استثنائاً از فرهنگ و فكر ديني خودمان گرفته باشـيم . سخن توافق كنند

  .كند فكر ديني ما هم اين تفكر را خيلي تأييد و تقويت مي
 اي است كه  اساساً زندگي بهتر، زندگي. با محبت شديدتري نسبت به اهداف، همراه باشداوالً ست كه اي ا ، زندگيگفتيم زندگي بهتر

 .شود زندگي بهتري داشت با عالقة كم نمي. برآورده كند اين عالقه را عالقة انسان را بسيار برانگيزاند و
 ًكسـي  . براي زندگي همراه باشد - گر الزم شد، با جنگيدنو حتي ا- اي است كه با تالش و فعاليت و مبارزه زندگي، زندگي بهتر ثانيا

بدون تالش به او رسيده باشد و يا حاضر نشود براي زندگي خودش نبرد كند، قطعـاً زنـدگي بـه    و طوري  همين ،كه امكانات زندگي
 .بخش نخواهد بود مذاقش لذت

 ًها را بپذيرد  خوب و قشنگ برخورد كند، محدوديت ،ع زندگيها و موان با محدوديت در آن اي است كه انسان زندگي بهتر، زندگي ثالثا
يا آمـادگي مواجهـه بـا     ها منفعالنه برخورد كند اگر كسي با محدوديت. ها برود و تسليم شود؛ حتي گاهي به استقبال اين محدوديت

سي زندگي خوبي نخواهد داشت چنين ك ها عصباني شود يا قهر كند، ها را نداشته باشد يا در صورت مواجهه با محدوديت محدوديت
 .چون محدوديت جزء زندگي است

، الاقل به نباشدبه مقدرات و سرنوشت معتقد كسي اگر / همراهي مقدرات الهي: ركن چهارم زندگي بهتر
 شانس معتقد است

 در اين ميان نقش كند، بلكه عامل ديگري هم هست كه  ها سامان پيدا نمي زندگي ما فقط با عالقه و تالش ما و پذيرش محدوديت
» مراهي مقـدرات الهـي  ه«لذا ركن چهارم زندگي بهتر  .كه ظاهراً زياد هم در دست ما نيست كند و آن مقدرات الهي است ازي ميب

 .است
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 اگـر المللي بيان كنيد تا همه بتوانند بفهمند و بپذيرنـد، حـاال    بنا بود شما اين بحث را به يك زبان بي«: در اينجا ممكن است بگوييد 
چـه بـا خـدا و چـه     - اگر كسي واقعاً به مقدرات الهي، يا به تقدير و سرنوشت  بله، ما قبول داريم كه »كسي به خدا معتقد نبود، چه؟

بـه او  » همراهي مقدرات الهي«جاي  شايد مجبور باشيم به. مقدار گفتگوي ما به او سخت خواهد بود معتقد نباشد، اينجا يك - خدا بي
) مثـل گـزارش فوتبـال   (هاي ورزشي كمااينكه در گزارش» هم با او همراهي كند تا زندگي بهتري داشته باشدبايد شانس «: بگوييم

م كه ديگر كسي با اين مخالفت كند و كن و فكر نمي »...بودنشانس با اين تيم همراه «شود كه  گاهي اوقات از اين تعبير استفاده مي
ين است كه آدم اگر به مقدرات و سرنوشت معتقد نيست، الاقل به شـانس معتقـد   حداقلش ا» !اساساً شانسي در كار نيست«: بگويد
 ».تقدير و سرنوشت خيلي مؤثر است؛ حتي اگر از جانب خدا نباشد«كنم كسي با اين مخالف اين باشد كه  و فكر نمي .است

 كنيم ي نميسري اتفاقات تصادفي زندگ ما در متنِ يك /دهد توجه به مقدرات الهي به انسان آرامش مي

 تواننـد خيلـي راحـت بـه      ها مي و نوعِ آدم .به خدا معتقد هستند - اي كه تعلق داشته باشند و منطقه به هر فرهنگ و فكر- ها نوعِ آدم
دهد و انسان را به سمت زندگي بهتر حركـت   همين توجه به مقدرات الهي به انسان آرامش مي. مقدرات الهي، متوجه و معتقد باشند

 .دهد مي

  مـثالً  ! سري اتفاقات تصادفي زندگي كنـيم  توانيم زندگي كنيم، و اصالً معنا ندارد كه ما در متنِ يك اصالً بدون مقدرات الهي نميما
اي در  دفعه اش ببرد و رشد كند، اما يك هايي از اين زندگي فرض كنيد خدا براي كسي در نظر دارد كه هفتاد سال زندگي كند و بهره

عمـر داده اسـت، آيـا    به ما اين خدايي كه ما را براي يك هدف و غرضي خلق كرده و  !كشته شود) در خيابان مثالً(اثر يك تصادف
قتـل    سي بخواهـد مـا را بـه   مثالً اگر ك. معلوم است كه خدا بايد تا آخرين دقايق عمرمان، از ما مراقبت كند! نبايد از ما مراقبت كند؟

 .خدا بايد دخالت كند و نگذارد اين اتفاق بيفتد - باشد مر ما در آن لحظه تمام نشدهاگر ع- برساند

براي انتخاب چند گزينة محدود آزاديِ ما  /دهد بندگانش هر اشتباهي را مرتكب شوند خدا اجازه نمي
 است، نه هزار گزينه

 هاي  به ويژه در اين شب. دده كنيم كه به ما آرامش مي مان پيدا مي كنيم، يك نقطة اتكايي در زندگي وقتي به مقدرات الهي نگاه مي
دهد بنـدگانش هـر اشـتباهي را مرتكـب      شما مطمئن باشيد كه خدا اجازه نمي. قدر توجه به موضوع مقدرات الهي خيلي الزم است

 )مثالً چون لياقت آن كار خوب را ندارند(ذارد هر كار خوبي را انجام دهندگ طور كه نمي شوند، همان

 به ! هاي كنكور كه فقط چهار گزينه دارد، نه هزار گزينه راي انتخاب چند گزينة محدود است، مثل تستاگر ما آزاد باشيم، آزادي ما ب
در  اوقات، گاهيحتي خداوند متعال ضمن اينكه . توانيم انتخاب كنيم، محدود است هايي كه ما مي عبارت ديگر، هميشه تعداد گزينه

 .تا مقدرات خودش را محقق كند كند اال ميكند و انديشة ما را پايين و ب فكر ما هم دخالت مي

  را توسط او محقق كند رد تا قضا و قدر الهيگي گاهي خدا عقل انسان را مي): ص(پيامبر اكرم

 فرمايد مي) ص(پيامبر اكرم. توانيد ميزان دخالت پروردگار عالم را ببينيد شما در اين روايت مي :»   هعز و جل إنفـاذَ قَضـائ اللّه و إذا أراد
 )966ح/الفـردوس (»ووقَعت النَّدامةُقَدرِه، سلَب ذَوِي العقولِ عقولَهم حتّى ينفَذَ فيهِم قَضاؤُه وقَدره، فَإِذا مضى أمرُه رد إلَيهِم عقولَهم، 

تـا اينكـه قضـاء و قـدر     ) گيـرد  مي(كند خواهد قضاء و قدر خودش را نفوذ بدهد، عقل مردم را تعطيل مي وقتي كه خداوند متعال مي
اصالً من چرا اين كار را انجام «: گويد وقت طرف مي گرداند، آن انجام شد، عقلشان را بر مي شخودش را محقق كند، و وقتي كه كار
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 .شـود  طوري به ما تحميـل مـي   اين الهييعني گاهي اوقات مقدرات » !چه اشتباهي كردم! دادم من نبايد اين كار را انجام مي! دادم؟
ذَا و  فيكَ قُولُيعقْلٍ عقْلَه فَ يفَإِذَا أَنْفَذَ أَمرَه رد إِلَى كُلِّ ذ. فَأَنْفَذَ أَمرَه و تَمت إِرادتُه  الْعباد عقُولَهم  إِذَا أَراد اللَّه أَمراً، سلَب :امام رضا ع(

 )442/؛ تحفذَا؟ نَيمنْ أَ

 تـوانيم در مقـدرات خودمـان     ميت دارد، يك دليلش اين است كه درِ خانة خدا برويم و ببينيم چه تأثيري مياينكه شب قدر خيلي اه
بگذاريم؟ حتي اگر هم نتوانيم تأثيري بگذاريم، الاقل برويم با ادب درِ خانة خدا بنشينيم و حداقل اين يك شـب را در محضـر خـدا    

 30اي از  ام، ولي همين يك شب را كه فرمـوده  سال نافرماني و سركشي كرده كدرست است كه ي! خدايا«: متواضع باشيم و بگوييم
همين رفتار متواضعانة ما در شب قدر، خيلي » ...ام ام و با تواضع نشسته آمده) 3/ر؛ قدرلَيلَةُ الْقَدرِ خَيرٌْ منْ أَلْف شهْ(هزار شب بهتر است

 .تواند در مقدرات ما مؤثر باشد مي

قدر در  اين«: اسرائيل فهماند  خدا به بني/كنيم دست خودمان باشد، زندگي را خراب مي انم اگر مقدرات
 »!مقدرات خودتان دخالت نكنيد

 كند، و اال اگر اين مقدرات در دست خودمان باشد، زندگي  خودش را براي زندگي ما تعيين مي خداوند با قدرت بسيار بااليي مقدرات
اسرائيل، بعـد از   قوم بني! رفتار خواهيم كرد، مثل كودكان نيم و در اين عرصة پيچيدة مقدرات الهيك را خراب مي خودمان و ديگران

خواهيم كشاورزي كنـيم، بـه    ما مي: گفتند) ع(نجات از دست فرعون و در آن زماني كه هنوز خيلي عزيز بودند، به موسي بن عمران
و خداونـد ايـن خواسـتة آنهـا را     ! هر وقت و هر مقدار كه ما بگوييم بـاران بيايـد   باران را در اختيار ما قرار دهد تاخدا بگو كه اختيار 

. شد طور مي و همين» ديگر بس است، باران قطع شود... حاال باران بيايد«: آنها هم شروع به كشت و كار كردند، بعد گفتند. پذيرفت
پس ! خدايا«: پرسيدند. ه بود، ولي دانه و ميوه و ثمر نداشتشان رشد كرد البته محصوالت! شان ثمر نداد ولي در آن سال اصالً زمين

 فقـط ! دست خودتان قرار گرفته اسـت  تان روزيشما با در اختيار گرفتن باران، تصور كرديد كه : خداوند فرمود» !طوري شد؟ چرا اين
ي    ): ع(ام صـادق ام(! وجود داردعوامل زياد ديگري هم  نيست كه در رزق شما مؤثر است، )باران(همين يك عامل نـنْ ب مـاً مـأَنَّ قَو

ذَل هبأَلَ رنَا فَسدإِذَا أَر اءمنَا السلَيرْ عطمي كبلَنَا ر عاد ملَه نَبِييلَ قَالُوا لرَائوا      إِسادـا أَركُلَّم هِملَـيع اءم طَرَ السـلَ فَـأَم فْعـأَنْ ي هدعفَو ك
يرْضَوا بِتَـدبِيرِي   أَوحى اللَّه تَعالَى أَنَّهم لَممت زروعهم و حسنَت فَلَما حصدوا لَم يجِدوا شَيئاً فَقَالُوا إِنَّما سأَلْنَا الْمطَرَ للْمنْفَعةِ فَفَزَرعوا فَنَ

مت خودشان را در دست خودشان بگيرند، ولي خـدا بـه آنهـا    خواستند مقدرا اسرائيل مي بني در واقع )181/يراوند- اءيقصص انب؛ لَه
  »!و به تدبير و تقدير الهي راضي باشيد قدر در مقدرات خودتان دخالت نكنيد اين«فهماند كه 

به كسي كه در اثر باج / !كالم خدا در روز قيامت با فقراء مؤمنين شبيه عذرخواهي است): ع(امام صادق
 م نيستفقير شود، نزد خدا محتر دشمن

 ي كهمقدرات الهي  بحثي است به حدو  اش از نظر مالي بهتر نشود ممكن است كه انسان خيلي تالش كند، ولي زندگي كامالً جد
خواهـد از آنهـا    شـبيه اينكـه مـي    و كنـد  صـحبت مـي   مؤمنين خداوند روز قيامت با فقراء: فرمايد مي) ع(امام صادق. به ثروت نرسد

توانيـد او   هر كسي در دنيا به شما احترام گذاشته و كمكي به شما كرده است، مي: فرمايد و مي گويد ن ميعذرخواهي كند با آنها سخ
إِلَيهِم فَيقُـولُ  يوم الْقيامةِ إِلَى فُقَرَاء الْمؤْمنينَ شَبِيهاً بِالْمعتَذرِ  - إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ يلْتَفت ؛)شوند يعني اين فقرا شفيع مي(را شفاعت كنيد

الْي بِكُم نَعا أَصنَّ ملَتَرَو و لَيع انٍ بِكُمونْ ها منْيي الدف ا أَفْقَرْتُكُمي ملَالج ي وزَّتع رُوفاً فَخُذُوا وعا منْيارِ الدي دف نْكُمداً مأَح دونْ زفَم مو
 )2/261/كافي(»ةَيده فَأَدخلُوه الْجنَّبِ
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  ر بـوده كـه    حال بر است كه تالش و فعاليت خودش را انجام داده باشد، ولي با اين و محترم آن فقيري نزد خدا عزيزالبتهايش مقـد
يا  جامعه را به دست مديران نااليق سپردند يااند  اند، يا در حقّ خودشان جنايت كرده ، نه آن دسته از فقرايي كه تنبلي كردهفقير بماند

خاطر زبوني در مقابل دشمن، فقير شود  اگر كسي به. اند و لذا دچار رنج و سختي و فقر شده و به دشمن باج دادند تسليم دشمن شدند
ربنـا  ( .شـوند  مثل ظالمين دوبرابر عذاب مي پذيراني هستند كه در قيامت اينها ظلم. يا فقر را تحمل كند، اصالً نزد خدا محترم نيست

ا   (و ) 38/ف؛ اعرافضَلُّونا فĤَتهِم عذاباً ضعفاً منَ النَّارِ قالَ لكُلٍّ ضعهؤُالء أَ إِذْ يتَحاجونَ فىِ النَّارِ فَيقُولُ الضُّعفَؤُاْ للَّذينَ استَكْبرَُواْ إِنَّـا كُنـَّ
كند كه چرا ظلم را  شان مي اينها مستضعفاني هستند كه خدا روز قيامت عذاب )47/؛ غافررلَكُم تَبعا فَهلْ أَنتُم مغْنُونَ عنَّا نَصيبا منَ النَّا

 !چرا اجازه داديد شما را غارت كنند؟! د؟پذيرفتي

 صرفاً از غارت خلخال دختر يهودي نبود، بلكه براي عدم مقاومت در مقابل دشمن بود) ع(تأسف علي

 فرمودنـد كـه اگـر    ) ع(هودي در آوردند، اميرالمؤمنينايد كه وقتي خلخال از پاي دختر ي اين روايت را شنيده
گونه است كـه   تر بيان كنيم، اين اين روايت را اگر بخواهيم دقيق. در اينجا آرزوي مرگ كند، حقّ دارد يمرد

ام كه  كنند و شنيده آيند روستاهاي شما را غارت مي ام كه سربازان معاويه مي من شنيده: فرمايد حضرت مي
و بدون اينكه شما با آن دشمنان بجنگيد،  اند هايي انجام داده و جنايت اند دختر يهودي كشيدهخلخال از پاي 

و  .در اين صورت اگر يك مرد مسلمان از تأسف بميرد، حـقّ دارد . به راحتي غارت كردند و برگشتند و رفتند
ها كنـار   خواهيد با اين ظالم ميكنيد، بلكه  جنگيد و مقاومت نمي نمي اين دشمنتنها با  شما نه: فرمايد بعد مي
تَزِع حجلَها و قُلْبها و و قَد بلَغَني أَنَّ الرَّجلَ منْهم كَانَ يدخُلُ علَى الْمرْأَةِ الْمسلمةِ و الْأُخْرَى الْمعاهدةِ فَينْ(! بيايد

إِلَّا بِاالس نْهم نَعا تُما ماثَهرِع ا وهدلَا أُرِيـقَ  قَلَائ و كَلْم منْهلًا مجا نَالَ ررِينَ مافرَفُوا وانْص امِ ثُمرْحتاسال اعِ ورْجت
دج ي بِهنْدلْ كَانَ علُوماً بم ا كَانَ بِهفاً مذَا أَسه دعنْ بم اتماً ملسرَأً مأَنَّ ام فَلَو مد يراًلَه... حاً لَكُـمتَرَحـاً   فَقُب و

ه و تَرْ   - 5/5/يكـاف  ؛ضَـونَ حينَ صرْتُم غَرَضاً يرْمى يغَار علَيكُم و لَا تُغيرُونَ و تُغْزَونَ و لَا تَغْزُونَ و يعصى اللـَّ
 )27خطبه /نهج البالغه

 يهـودي كنـده    خاطر آن خلخال كه از پاي دختـر  كند، صرفاً به فرمايد آدم آرزوي مرگ مي اينكه حضرت مي
خواهيد با  ميهم و بعد  »!؟كنيد شما چرا در مقابل آنها مقاومت نمي«خاطر اين است كه  شده، نيست، بلكه به

» !كنيم ما را كمتر بزنيـد  خواهش مي«راضي كنيد كه به شما ظلم نكنند و به آنها بگوييد كه چاپلوسي آنها را 
فرمايد اگـر مـرد مـؤمن آرزوي     اين است كه مي! آورد را به خروش مي) ع(اين است كه غيرت اميرالمؤمنين

 خواهد زندگي تـو را بگيـرد، تـو در دفـاع از زنـدگي خـودت       يعني چرا وقتي كسي مي! مرگ كند، حقّ دارد
ـ  واقعـة تأسـف   دهد، دارد عالجِ حضرت در اينجا دارد راه زندگي را به ما ياد مي! ميري؟ نمي جنگي و نمي  ارب

ـ   «: دهد، نه اينكه به ما بگويد را ياد مي يك دختر كنده شدن خلخال از پاي ي كـه اتفـاق   به خـاطر ايـن ظلم
خـاطر   فرياد حضرت بـه . خواهد اقدام كنيد تا ريشة اين ظلم كنده شود بلكه از ما مي» !افتاده، عزاداري كنيد
دهيد شما را غـارت   كنيد و اجازه مي چرا شما مقاومت نمي«درد حضرت اين است كه . لزوم اين اقدام است

 »!كنيد شان مي رويد التماس كنند، بعد مي
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 سال با آمريكا كنار آمده و تحريم هم نشده، اما در فقر و فالكت است مصر سي: انديشمند مصري

 ايـم ولـي وضـع فقـر و فالكـت مـا        ما سي سال است كه با آمريكا كنار آمـده : يكي از انديشمندان و نخبگان كشور مصر، گفته بود
همـه دشـمني و جنگـي كـه بـه او تحميـل        ست، با ايـن ولي ايران در مقابل آمريكا ايستاده ا! بينيد گونه است كه االن داريد مي اين
وقت ما را جزء دشمنان خودش قلمداد نكرده، ما را تحـريم نكـرده، بلكـه     درحالي كه آمريكا هيچ. استاند، اما االن از ما جلوتر  كرده

 ! مبري سر مي قدر در بدبختي و فالكت به هميشه ما را جزء دوستان خودش قرار داده است ولي ما االن اين

 هـا در   تعـداد افـرادي كـه آمريكـايي    . آنها هم وضعيت مشـابهي دارنـد  ! شما كشورهايي مثل پاكستان و افغانستان و عراق را ببينيد
 !همه نيرو براي سفارتخانه الزم است؟ كنيد اين شما فكر مي. اند بسيار زياد است هاي خودشان در اين كشورها مستقر كرده سفارتخانه
اين كشورها جز ناامني و فقـر، چـه چيـزي     ببينيد كه وقت آن هاي آمريكا مشغول چه كاري هستند؟ سفارتخانه همه آدم در پس اين
 !دارند؟

 يخوش يباشد، زندگ يراض يكه به قضاء اله يكس): ع(يعل/ اي از زندگي بهتر دروني است  بخش عمده
 خواهد داشت

 مؤمنين، كساني كه در دنيا به آنها كمك كرده بودند را شفاعت كردند، يكي از بعد از اينكه آن فقراء : فرمايد مي قبلي در ادامة روايت
هتـرين  كـنم، ب  من اينجـا بـراي شـما جبـران مـي     : فرمايد خداوند مي. هايي در دنيا محروم گذاشتي خدايا، ما را از بهره: گويد آنها مي
نَّ أَهلَ الدنْيا تَنَافَسوا في دنْياهم فَنَكَحوا النِّساء و لَبِسوا الثِّيـاب اللَّينَـةَ و أَكَلُـوا    فَيقُولُ رجلٌ منْهم يا رب إِ(...ها و ها، بهترين خانه مركب

قُولُ تَبفَي متَهطَيا أَعثْلَ مي منطفَأَع ابونَ الدم ورشْهوا الْمبكر و وركَنُوا الدس و امالطَّع و كا     ار ثْـلُ مـم نْكُم مـ د بـكُلِّ عل و الَى لَكتَع
يعني خداوند در بهشت طوري بـراي آن فقـراء   ) 2/262/؛ كافيأَعطَيت أَهلَ الدنْيا منْذُ كَانَت الدنْيا إِلَى أَنِ انْقَضَت الدنْيا سبعونَ ضعفا

 .كند جبران نمي - اند خوب ولي ثروتمندي بوده هاي كه در دنيا آدم- كند، كه براي ديگران جبران مي
 ر شده بود كـه از بيـرون، زنـدگي بهتـري نداشـته باشـد، از درون        بخش عمدهاي از زندگي بهتر دروني است، اگر كسي برايش مقد

اش  كنـد، قـدرت روحـي    چنين كسي وقتي به مقدرات الهي نگاه مي. رسد ها مي خيالش راحت است كه يك روز به همة اين خوشي
 .دده دلگرمي مي كند و به آدم  و اصالً نگاه كردن به مقدرات الهي زندگي آدم را بهتر مي. براي زندگي بهتر، تأمين خواهد بود

 هـا   آن پيرمرد كسي بود كه مدت. در خواب ديده بود از اهل علم را يك پيرمرديكردند كه  نقل مي كسياز قول ) ره(اهللا بهجت آيت
مدام پاي درس علما . خاطر اينكه خدا به او ذهن قوي و خوبي نداده بود جايي نرسيده بود؛ شايد به بود ولي بهدر حوزه تحصيل كرده 

كنند كه وقتي اين پيرمرد از دنيا رفت، يك كسي در خواب ديده بود كـه در   نقل مي. برد نشست ولي بهرة چنداني نمي رفت و مي مي
شما در اين دنيا بهرة علمي نداشتيد، چه شد : پرسند در عالم رؤيا از او مي. اند مرد نشستهعالم آخرت، علماء و مراجع پاي درس آن پير

نـداد،   ردم، خداوند بيشتر از اين، به من علـم من در دنيا هر چقدر تالش ك: آن پيرمرد گفته بود. اند كه آنجا همه پاي درس شما آمده
ـ   به حدي كه علماء وقتي از دنيا مي. ت به من داده استولي هر چيزي كه در اين دنيا به من نداد، در عالم آخر ك دورة روند، بايـد ي

 .ياب شوند شرف) ع(بيت به خدمت اهل - براي مراتب باالتر- بعدآموزشي نزد من بيايند، 
 شود؛  اگر شما به قضاء الهي راضي باشيد، زندگي شما خوش، پاكيزه و باصفا مي«: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنينإِنَّكُم  بِالْقَضَاء يتُمضإِنْ ر

بِالْغَنَاء فُزْتُم و يشَتُكُمع تبرخـورد  بـا او   يشـتر يب يخدا با رفق و مداراكسي كه به قضاء الهي راضي باشد،  )3844/غررالحكم(»طَاب
ـ  افتد و شادي هاي خوبي مي حتي اگر فقير باشد، در همان فقر هم برايش اتفاق. كند يم آيـد و حتـي    يش مـي هاي قشنگي برايش پ

 . كرده استتر زندگي  بينيد كه او از يك فرد ثروتمند هم خوش گاهي اوقات در مجموع مي
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 د درد آدم نمي مهم اين است كه زندگي با آدم راه بيايد؛ اگر زندگي با آدم راه نيايد، حتي ثروت هم بهچه بسا آدم ثروتمندي كـه  . خور
ها  دربارة سختي. خاطر اينكه در به روي او قفل شده است ميرد؛ مثالً به سته از گرسنگي ميپول دارد ولي در يك اتاق در ب خيلي هم

 .نقل شده است هاي زيادي ن داستاآيد هم  هايي كه براي افراد ثروتمند پيش مي و مشكالت و ناكامي
 نيبهتركه خالصانه عبادت كند، خدا  يكس): س(حضرت زهرا /مان را تغيير دهيمتوانيم مقدرات ما مي

 زند يرقم م شيمصلحت را برا

 خواهيم زندگي ما بهتر شود، بايد به قضاء الهي توجه كنيم و راضي بودن به قضاء الهي را عامل بهتر شدن مقدرات خودمـان   اگر مي
نقل شد است كه ) س(يك روايت نادر از حضرت زهرا .توانيم را تغيير دهيم؟ بله مي توانيم مقدرات خودمان ولي آيا ما مي. قرار دهيم

 .كنيم مي اي تقديم به عنوان هديه - هاي قدر است ترين شب كه اصلي- ماندة شما را براي دو شب قدر باقي آن
 اين مصلحت «: گويند افتد، مي ايد كه وقتي يك اتفاقي براي كسي مي توانيم مقدرات خودمان را تغيير دهيم؟ البد ديده ما چگونه مي

يـك   ؟ يعنـي آيـا امكـان نداشـت    شـد  مصلحت بوده كه اتفاق افتاده است، ولي آيا بهتر از اين نمـي  درست است، حتماً» !بوده است
شد كـه مصـلحت    توانست اتفاق بيفتد، يعني مي براي او طراحي شود و اتفاق بيفتد؟ چرا مي - كه برايش بهتر بود- مصلحت ديگري

 .بهتري برايش اتفاق بيفتد
 »بهتر اسـت كـه   ) س(مرضـيه حضـرت زهـراي   هم در اين سخن  ام و آن ط در يك روايت ديدهعبارتي است كه بنده فق» مصلحت

كسي كـه خالصـانه عبـادت كنـد، خـدا      ) 2/108/ورام(» أَفْضَلَ مصلَحته  منْ أَصعد إِلَى اللَّه خَالص عبادته، أَهبطَ اللَّه إِلَيه«: فرمايد مي
 .د كردحتش را بر سر او نازل خواهبهترين مصل

 بفهمد  انسان يعني. ، پاك باشدهاي غلط بلكه عمل مخلصانه، عملي است كه از انگيزه! معناي اخالص فقط اين نيست كه ريا نكنيد
به ما دسـتور داده اسـت و ثـواب و     خودمانخاطر نفع شخصي  امر خدا را قلباً قبول كرده باشد و بداند كه خدا به كند، كار مي دارد چه

 .تواند عبادت مخلصانه انجام دهد اگر انسان اينها را بفهمد، مي. اقع لطف خدا به ماستپاداش هم در و
 ها بـراي مـا    چه درجة اخالص عبادت ما افزايش پيدا كند، بهترين مصلحتهر. اخالص درجات و مراتب دارد دانيد طور كه مي همان

طور باشد كه  اش ممكن است اين يك نمونه مثالً. روز پيدا كندتواند ب  هاي مختلفي مي اين بهترين مصلحت، به صورت .خورد رقم مي
 . دهند مياگر بنا بود با يك بيماري سخت ما را رشد بدهند، حاال با يك سرماخوردگي جزئي همان رشد را به ما 

 نيـز يـك قـدم     كند، و راضي بودن به مقـدرات الهـي   زندگي ما را يك قدم بهتر مي» توجه به اصل مقدرات«طور كه گفتيم،  همان
البته راضي بودن به مقدرات الهي را در قالـب ركـن سـوم زنـدگي بيـان كـرديم و گفتـيم كـه انسـان بايـد           . كند زندگي را بهتر مي

تـوانيم بـا عبـادت     وقتي مـا مـي   »خودمان را تغيير دهيممقدرات  اصالً بياييد«گوييم كه  در اينجا مي منتها. ها را بپذيريد محدوديت
 !ات خود را بهبود دهيم، چرا اين كار را انجام ندهيم؟خالصانه، مقدر

هاي خالص كه خدا براي ما  يكي از عبادت) ع(ذكر علي /آيد دست مي عبادت خالصانه خيلي سخت به
 آسانش كرده

 يگاه تو در دو ركعت نماز مخلصانه داشته باشي، جا: فرمود) ع(امام صادقكمااينكه آيد،  دست مي خالصانه خيلي سخت به البته عبادت
لَى فَيدخلُــه اللَّــه بِهِمــا فَــإِنَّ ربكُــم رحــيم يشْــكُرُ الْقَليــلَ إِنَّ الرَّجــلَ لَيصــلِّي الــرَّكْعتَينِ يرِيــد بِهِمــا وجــه اللَّــه تَعــا بهشــت اســت؛

  ) 1/209/الفقيه اليحضره من(»الْجنَّة
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 فرمـود ) ص(پيـامبر گرامـي اسـالم   است كه ) ع(ان كرده است، ذكر علي بن ابيطالبهاي خالص كه خدا براي ما آس يكي از عبادت :
) ع(هاي قـدر مـا بايـد بـراي علـي      چرا شب) 2/205/الفقيه اليحضره من(»ذكْرُ علي ع عبادة عبادت است؛) ع(ذكر علي بن ابيطالب«

شان هست، لـذا   در دل) ع(اينها كه مهر علي: م، لذا فرموده استعبادت مخلصانه را نداريكه ما هنرِ  هعزادار باشيم؟ شايد خداوند ديد
 . اي براي موالي خودشان خواهند داشت را در شب قدر بشوند، يك ذكر مخلصانه) ع(وقتي خبر ضربت خوردن و شهادت علي

 وردگـار عـالم اسـت   اين طراحي پر. رسد خورد و به شهادت مي هاي قدر ضربت مي در شب) ع(اين تصادفي نيست كه اميرالمؤمنين .
تنگ بشود، به او عشق بورزند و براي ) ع(شان براي علي اي دل حتماً حكمت بالغة الهي به اين تعلق گرفته است كه اگر بناست عده

 .شان رقم بخورد هاي قدر براي او بسوزند، پس بگذار اين اتفاق زيبا در شب

تواضع به بارگاه  يمين بيداري در شب قدر نوعه/ بياييد در شب قدر، مقدرات خود را به خوبي تغيير دهيم
 ربوبي است

 بنده پيشنهاد . هاي قدر مقدرات خودمان را به خوبي تغيير دهيم بياييد در اين شب. شود زندگي بهتر بدون توجه به مقدرات الهي نمي
بيايـد و ايـن شـب را حسـابي      سال گذشته هم اصالً عبادت نكرده است، در شب قدر در خانة خـدا  كنم كه هر كسي كه در يك مي

خـواهي راه صـد سـاله را طـي      شبه مي سال آدم نشدي، حاال يك تو يك«: درِ گوش شما بگويد ،نگذاريد شيطان در راه. عبادت كند
ده تازه اين رقم هزار ماه كه خداوند فرمو. شب قدر از هزار ماه بهتر است. توان راه صد ساله را طي كرد شبه هم مي اتفاقاً يك» !كني
ضمن اينكه هزار هم در . باشدبيشتر از هزار ماه تواند  نميمعنايش اين نيست كه شب قدر  )3/ر؛ قدرلَيلَةُ الْقَدرِ خَيرٌْ منْ أَلْف شهْ(است

 .كف آن را تعيين كرده استدر اينجا  - به تعبير ما- اينجا عدد مبالغه است و خداوند

  نقـل شـده اسـت كـه اگـر فرزنـدان        .دهند تأثيرگذار در زندگي خودشان را از دست نميآفرين بر كساني كه اين شب بسيار مهم و
ريخت و صورت آنهـا   ها مي در اوج مهرباني، آب روي صورت بچه ايشان خواستند بخوابند، در شب قدر مي) س(حضرت فاطمة زهرا

 . ستامشب را بيدار باشيد، امشب شب قدر ا: فرمود شست تا خوابشان نبرد، و مي را مي

  كنـد  يك احترام به مقدراتي است كه خدا دارد براي ما تعيين ميو تواضع به بارگاه ربوبي است، نوع همين بيداري در شب قدر يك .
كـه   ببيندوقتي اما واهد يك چيزي براي ما بنويسد كه براي ما خوب نيست، بخخدا ممكن است خداوند هم خيلي رئوف است، مثالً 

بسـا ديگـر آن    چـه  گـوييم،  مـي  »بيـا ر  ارِالنّ نَصنا ملّخَ« گوييم يا مي »...يا اهللا كبِ«ايم و داريم  ر نشستهمؤدبانه در جلسة شب قد
 . تعيين كندهاي بهتري براي ما  مقدرات را براي ما ننويسد و مصلحت

در شب قدر، بايد  /شب قدر فقط براي تعيين مقدرات فردي ما نيست؛ براي مقدرات جامعه هم هست
 معه را از مقدرات بد نجات دادجا

  اگـر بـراي جامعـه و اجتمـاعي كـه در آن      . مقدرات فردي ما نيست بلكه براي مقدرات جامعه هم هستتعيين شب قدر فقط براي
بايـد  شـب قـدر،    درلـذا  ! آدم خوبي باشـي  حتي اگر خيليسوزي؛  كني، مقدراتي پر از رنج نوشته شود، تو هم پاي آن مي زندگي مي
 . كنيم و اين خيلي خوب است رويم دعا مي جمعي مي شايد به همين دليل باشد كه دسته. ا از مقدرات بد نجات دادجامعه ر

  مقدراتي كه خدا براي جامعـة  . تواني خوشبخت زندگي كني ريشتري بيايد، شما در وسط آن شهر نمي 8مثالً اگر در شهر شما زلزلة
و ديگـر  . سـوزند  اگر گرفتاري يا باليي بر سر يك جامعه بيايد، خشك و تر با هـم مـي   .گيرد، خيلي براي ما مهم است ما درنظر مي
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البته كسي كه در اين ميان آدم خوبي باشد، اگر در . كند و مستجاب نخواهد كرد ها هم نگاه نمي خوب آدمو دعاهاي  ها به ناله خداوند
 .اش نوشته شده رها شود ند از چنگ آن تقديري كه براي جامعهتوا رود، ولي نمي بالي اجتماعي بميرد، خُب به بهشت مي يكاثر 

  ي ما به خاطر اعراض از ذكر خداستها برخي گرفتاري

 ها  دانيد چرا برخي از گرفتاري مي. توانيم بر مقدرات خودمان تأثير بگذاريم و زندگي خودمان را بهتر كنيم مي طور كه گفتيم، ما همان
رَض   «: فرمايد ميايم، كمااينكه  شود؟ به خاطر اينكه از ذكر خدا اعراض كرده ان سخت ميم آيد و زندگي براي ما پيش مي نْ أَعـ مـ و

مان بهتر شود، اين يك معادلـة بسـيار روشـني     خُب از ذكر خدا اعراض نكنيم تا زندگي) 124/طه(»عنْ ذكْري فَإِنَّ لَه معيشَةً ضَنْكاً
 . است

 تقوا در جايي مديريت داشته باشـد  دهند كه يك مدير يا مسئول بي همند و باور كنند، هرگز اجازه نمياگر مردم دنيا اين حقايق را بف .
تقوا  رود و لذا مديريت اين فرد بي دانند كارها توسط او درست پيش نمي دهند در رأس كار قرار بگيرد، چون مي اصالً به او اجازه نمي

مدير را خراب كند، در واقع كار مردم خراب شده است، چون ادارة بخشي از زندگي مردم  وقتي خدا كارِ اين. به ضرر مردم خواهد بود
: گويـد  آيـد بـه مـردم مـي     وقـت مـدام مـي    رود، آن تقوا باشد كارش درست پيش نمي مديري كه بي .تقواست در دست اين مدير بي

 » !شود نمي«

 گذارد وقت حضرت مديران اليق و باتقوا بر سر كارها مي آيد و آن مي )ع(وقتي مردم دنيا اين حقيقت را بفهمند، موالي ما امام زمان .
تكه خواهند كرد؛ همان كـاري كـه بـا محمـد بـن       مردم او را تكه اگر مدير باتقوايي بر سر كار باشدوقتي مردم اين را نفهمند، تا اما 
بـه   - فجيعـي طـرز   به- ر قرار داده بود، ولي او را گرفتند وبراي مص) ع(ايشان مدير باتقوايي بود كه اميرالمؤمنين. بكر انجام دادند ابي

مردم وقتي . و مالك اشتر را هم كه حضرت براي اين كار فرستاده بود، در راه به او سم دادند و به شهادت رساندند. شهادت رساندند
 .شود طوري مي فهمند كه مدير بايد باتقوا باشد، اين نمي

 دهد ي خوش ميزندگبه انسان باتقوا زندگي خدا 

 ا«: فرمايد ميتر از اين رواياتي كه خوانديم، همين آية كريمة قرآن است كه  روشنمخَْرَج ل لَّهْعيج تَّقِ اللَّهن يم ثُ * وينْ حم قْهرْزي و
ْتَساگر آدم تقوا نداشته باشـد،  . هدد تقواي خدا را داشته باشي، خدا راه خروج از مشكالت را به تو نشان مياگر ) 3و2/طالق(»بلَا يح

 . دهد خدا راه خروج از مشكل را به او نشان نمي

 ثانياً از يك . دهد اوالً راه عبور از مشكل را به ما نشان مي: دهد طبق آية فوق، اگر تقوا داشته باشيم خداوند دو كار براي ما انجام مي
 .شود لذا زندگي انسان خوش و خرّم مي. رساند يكرديم، به ما رزق و روزي م هايي كه حسابش را هم نمي راه

  


