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   1ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
 ميتقس/ميبرگرد يبه زندگ ديبا/ميا كردهمحدود  ياحكام و امور معنو، اتياخالق يرا به برخ نيد: پناهيان

 يو بندگ يزندگ/ شوم و نابودكننده است ميتقس كي »يزندگ«و دنبال  »يبندگ«مردم به دو گروه دنبال 
 دكر يبندگ شود يبهتر، بهتر م يدر زندگ، ندستيهم ن ميقس

مـورد  و سـخنراني كـرد    »راهبرد اصلي در نظام تربيت دينـي - نها مسيرت«پناهيان كه در رمضان گذشته با موضوع عليرضا حجت االسالم 
تنهـا مسـير بـراي    «به موضـوع  ميدان فلسطين ) ع(شب در مسجد امام صادق 30به مدت استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است 

ايـن سـخنراني را    اولين جلسه در ادامه فرازهايي از. پاسخ دهد» چگونه يك زندگي بهتر داشته باشيم؟«و به سوال  پردازدب »زندگي بهتر
  :خوانيد مي

آغاز » زندگي«موضوع از مردم اغلب / » من چگونه بهتر زندگي كنم؟«گردد كه  اكثر سؤاالت مردم به اين برمي
  شناسانه و خداشناسانه كنند نه از مقدمات انسان مي

 باال  يانتظارمان را از زندگ دهيم و رييتغ يمان را به زندگ نگاهو  ميگفتگو كن »يزندگ« ةدربار ميخواه يماه مبارك رمضان م  نيار د
اكثر . كنند شروع نمي شناسانه، خداشناسانه يا مبدأ و معادشناسانه خيلي از اوقات مردم زندگي خودشان را با مقدمات انسان .ميببر
من چگونه زندگي كنم؟ چگونه در اين «هايي از اين دست كه  كنند، آگاهي اي خودشان را از موضوع زندگي شروع ميه ها آگاهي آدم

 .شود اين را تقبيح كرد هاست و نمي اين وضعيت اكثر آدم» زندگي بيشترين بهره را ببرم؟ چگونه بهتر زندگي كنم؟
 بانه رفتار  طور نيست كه فيلسوف زندگي اكثر مردم اينĤشناسي و  شناسي، خداشناسي و انسان كنند و از اساس، مباحث معرفتم

كنند و بعد  هاي آموزشي معموالً با مقدمات بعيده آغاز مي البته نظام .كنند تا از اين روش، راه خودشان را پيدا كنندشناسي را طي  دين
كنند و  ات خودشان را از موضوع زندگي آغاز ميمردم غالباً مطالع. كنند طوري زندگي نمي اما مردم اين. رسند به جزئيات مي

هاي  گيرند، يا از كتاب ها و اخبار مي روزنامه گيرند، يا از مجالت و مي) سخنان مردمي خودشان را بيشتر از طريق افواههاي آگاهي
 .دهند م ميهايي دربارة زندگي به مرد كنند كه همة اينها معموالً آگاهي ها دريافت مي ها و سريال رمان يا فيلم

 من «گردد كه  اكثر سؤاالت مردم هم بيشتر به اين برمي. ها بيشتر موضوع زندگي است آدمبينيم مشغلة  كنيم مي بررسي مي وقتي
چگونه بهتر زندگي كنم؟ من چگونه زندگي خوب داشته باشم؟ من چگونه زندگي خودم را تامين كنم؟ يا شغل و درآمد خوبي داشته 

: يندگو مثالً مي. كنند هاي همديگر صحبت مي خيلي از اوقات دربارة زندگي نشينند آقايان وقتي دور هم ميها يا  خانم» باشم؟
 »اي راه انداخته است؟ است؟ چه كار و كاسبي  هم زده اي به فالني چه زندگي ديدي«

  است» چگونه زندگي كردن«ها  موضوع فكر و دغدغة اصلي بيشتر آدم
 كنند، اگر ما بياييم در كنارشان از بندگي و ديانت و معنويت سخن بگوييم، غالباً احساس  ة زندگي فكر ميها دارند دربار وقتي آدم

و يا اينكه بزرگوارانه و اخالقي  شود غيرضروري است كه دارد به آنها تحميل مي ياها يك مطالب اضافي  كنند كه اين صحبت مي
يعني حساب . منتظرند كه تمام بشود و باز به همان موضوع زندگي بپردازند دهند ولي كنند و به اين سخنان گوش مي برخورد مي

 . كنند اين موضوعات را از موضوع اصلي فكري خودشان كه زندگي است جدا مي
 كنند، دربارة زندگي فكر  هايي كه از زندگي شروع مي آدم: ها احترام بگذاريم و بگوييم خواهيم به اين روش اكثر آدم ما هم مي

كنند بلكه اين يك سبك روحيه است و نبايد گفت كه اين  است، اشتباه نمي» چگونه زندگي كردن«نند و دغدغة اصلي آنها ك مي
 . از مقدمات بعيده شروع كنند فكر كنند و غلط است و همه بايد مثل فيلسوفان
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يا دين اصالً حرفي آ«اين سوء تفاهم ايجاد شده كه / شويم در مسائل اعتقادي متوقف مي ما خيلي از اوقات
 »براي زندگي هم دارد؟

 چگونه «بينيد كه دين موضوع اصلي را زندگي و  گاهي مي. خداوند بحث را از زندگي شروع كرده است در دين هم گاهي اوقات
م و خواهيم رفع شبهه كني شويم و مدام مي ولي ما خيلي از اوقات در مسائل اعتقادي متوقف مي. قرار داده است» زندگي كردن

كنيم كه به موضوع  معموالً فرصت پيدا نمي وها را تغيير دهيم تا بعداً به سراغ زندگي برويم  بيني براهين متعدد بياوريم و جهان
آيا دين اصالً حرفي براي زندگي «هايي مانند اينكه  سوء تفاهم فراواني ايجاد شده است؛هاي  لذا سوء تفاهم. زندگي هم برسيم

هاي بسيار  ها، سوء استفاده و از اين سوء تفاهم» !ما بايد زندگي را طوري پيش ببريم كه دين هم رعايت شود«يا اينكه  »!دارد؟
 .فراواني شده است

 حتي اگر بندة طلبه بيايم . پرسند كساني كه آگاه به قرآن و روايات هستند، نميو از عالمان ديني  را مردم اكثر مسائل زندگي خودشان
چرا «: گويند يكي اهل دين و ديانت كه مي: ي، مسائلي را بگويم، دو گروه ممكن است به بنده اعتراض كنندو كمي دربارة زندگ

اصالً اين موضوعات به شما چه «: گويند يكي هم اهل دنيا كه مي» غيرمعنوي و زميني سخن گفتيد؟ چرا آسماني سخن نگفتيد؟
  ».ت متخصصين خاص خودش را داردوعااين موض !ربطي دارد؟

 يبه زندگ ديما با /ايم دين را محدود به برخي از اخالقيات و احكام شرعي و امور معنوي، قلمداد كرده
 ميبرگرد

  ةدربارهم ريخته باشد  اش به كند و نه كسي كه وضعيت جسمي سؤالي مييك عالم ديني نه كسي از مقدار بلندي سقف يك خانه از 
اگر بندة طلبه دربارة مسائل تغذيه و بهداشت صحبت كنم، . كند ميسوال  ينيعالم د كيز ا وجود دارد باره نيكه در ا يثيهزاران حد

 !اين آقاي طلبه به يك رشتة ديگري عالقه پيدا كرده استگويا : گويند مي
  ايم؛ كردهامور معنوي، قلمداد دين را محدود به برخي از اخالقيات و برخي احكام شرعي و  .هاي فراواني ايجاد شده است تفاهمسوء 

و غريب عجيب يك كار از بس كه پرداختن به زندگي در فضاي گفتگوي ديني، . از بس كه نسبت دين و زندگي معلوم نشده است
 !كند جلوه مي

 هايي كه بدون اينكه بخواهند دنياي خودشان را  ها بايد بيشتر توجه كنند، همان مذهبي باره مذهبي در اين. ما بايد به زندگي برگرديم
خواهند قيامت خودشان را درست كنند و به همين دليل عبادت  روند و واقعاً دنبال ارتباط با خدا هستند و مي اد كنند، به مسجد ميآب

ها بيش از هر كسي بايد به  همين مذهبي. دانند كنند و همان كساني كه ارزش تقرب الي اهللا را باالتر از بهبود زندگي خود مي مي
 .كنند برانگيزتر از بقيه رفتار مي سوء تفاهم اين افراد مذهبي،گاهي . توجه كنند جايگاه زندگي در دين
و  يزندگ /يك تقسيم شوم و نابودكننده است» زندگي«و دنبال » بندگي«دنبال تقسيم مردم به دو گروه 

 ستندين گريهمد ميقس يبندگ
 حتي «: گويم بنده مي» كنند ترند از زندگي شروع مي هايي كه سطحي آدم«: دكسي بگويهاست و اگر  زندگي وجه مشترك همة آدم

خواهيم به بيان جايگاه  مي در اين جلسات ».ها همراهي كنم خواهم با اين آدم اشكالي ندارد، بنده هم ميشود،  اگر اينطور تصور مي
كساني كه «: دو قسمت تقسيم كنندزندگي در دين و سخناني كه دين براي زندگي دارد، بپردازيم، تا نتوانند مردم را به سادگي، به 

  .اي است اين تقسيم، تقسيم شوم و نابودكننده» پردازند كساني كه بيشتر به بندگي مي«و  »پردازند بيشتر به زندگي مي



3 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

 شدن  اساساً اين دو گروه. پردازند پردازند، افتخار نكنند كه جزء گروهي نيستند كه بيشتر به زندگي مي كساني كه بيشتر به بندگي مي
 .زندگي و بندگي قسيم همديگر نيستند .زند و هم به زندگي خالئق، هم به بندگي لطمه مي

 ما هم . كنند كنند، منتها اينها بيشتر خودشان را درگير جزئيات زندگي مي شان از حقايق عالم را از زندگي شروع مي ها فهم خيلي
 مثالً اينكه اصالً زندگي چيست؟. كنيم يات زندگي شروع ميخواهيم بحث خودمان را از زندگي شروع كنيم، ولي از كل مي

 يرا برا »بهشت«خدا  /را مطرح فرموده و معيشت ، بحث زندگيدر يكي از آغازهاي مهم در قرآن خدا
 خودش در بهشت بود) ع(آدم نكهيكرد؛ با وجود ا غيتبل) ع(آدم

  و كلمة زندگي به معناي حداقليِ آن  صريحاً دربارة زندگي سخن گفتهكه خداوند يكي از آيات كريمة قرآن خواهيم  مي اين مقدمه،با
خداوند در يكي از آغازهاي مهم در . دربارة اين آيه تأمل كنيمبا هم مرور كنيم  و كار گرفته است را  را به» معيشت«ت عنوان را تح

 .كشد يقرآن كريم، بحث زندگي را پيش م

 فرمايد و در آنجا بحث از زندگي  را بيان مي) ع(مالئكه، فريب ابليس و هبوط آدمسجدة  ،)ع(خداوند در سورة طه داستان حضرت آدم
اي است كه  روحيه. توجه دارند، راه و روش غلطي نيستزندگي ها بيشتر به موضوع  اينكه انسان. آيد به معناي معيشت به ميان مي

 .ها قرار داده خداوند در خيليبينيم  مي

  است و شايد چيزي فراتر از زندگي به  حيات به معناي زنده بودن. »حيات«يشت استفاده شده و نه از كلمة از كلمة مع اين آياتدر
گويند كه موجب حيات است، مانند  گيرد و بيشتر به رفتارهايي مي معيشت بيشتر بعد مادي زندگي را در بر مي. معناي معيشت باشد

 . خوردن، آشاميدن، كسب و كار و درآمد

  توانيم معارف و گفتگو دربارة هر  گوييم كه اين آيه در يكي از آغازهاي قرآن كريم است؟ ما از زواياي مختلفي مي ميچرا اما
مثالً يكي از آغازهاي مهم قرآن، بحث خلقت آدم و حوا . اي يك آغازي خواهد داشت موضوعي را آغاز كنيم و مباحث ما از هر زاويه

 )ع(ستان آدم و ابليس است و يكي از آغازهاي مهم قرآن هم ذكر داستان هبوط حضرت آدميكي از آغازهاي مهم قرآن، دا .است
 .اين ذاتاً يك بحث آغازين است و مهم نيست در كجاي قرآن بيان شده باشد. روي كرة زمين است

 ه و عريان نخواهي شد؛وقت در بهشت، گرسن تو هيچ«: فرمايد ميو سجدة مالئكه ) ع(در سورة طه، بعد از بيان داستان خلقت آدم 
خداوند در اين آيه براي ) 119/طه(»أَنَّك لَا تَظْمؤُاْ فيها و؛ شوي تو در اينجا تشنه نمي« )118/طه(»يإِنَّ لَك أَلَّا تجُوع فيها و لَا تَعرَ

كند، با  تبليغ مي) ع(آدميعني خدا دارد بهشت را براي حضرت . كند و اين خيلي عجيب است از بهشت تعريف مي )ع(حضرت آدم
از اين  - واسطة عداوت ابليس به- وقت كرد كه يك و خدا تبليغ مي. خودش در بهشت بود) ع(وجود اينكه در آن موقع، حضرت آدم

 .بهشت، بيرون نرود

 از تو گرفته  وقت چيكه ه يبرس يا يپادشاه كيبه  يخواه يم: اما بعداً شيطان آدم را وسوسه كرد و او را به طمع انداخت و گفت
دچار معصيت شد، ) ع(بعد از اينكه آدم )120/؛ طه شَجرَةِ الخُْلْد و ملْك لَّا يبلى  فَوسوس إِلَيه الشَّيطَنُ قَالَ يَادم هلْ أَدلُّك على( نشود؟

 تواند ينم گريگناه بكند دكه  يچون كس ،به سمت حضرت آدم رفت بود كه خدااين  البته. اش را پذيرفت خدا به او لطف كرد و توبه
 121/ي؛ طهاجتَباه ربه فَتَاب علَيه و هد    ثم*  و عصى ءادم ربه فَغَوى(...كند يلطف مهم خدا لطف كند و البته خدا  نكهيبرگردد، مگر ا
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 گريد؛ ديكن يزندگ نيزم يرو ديبرو )123/طه(»وضُكُم لبعضٍ عداهبِطَا منْها جميعا  بع«: خداوند متعال فرموداما بعد ) 122و 
  .كرد ديخواه يهم دشمن با ايكه در دن ايدر دن ديبرو. ديبهشت باشيد در توان ينم

 ـ ا يزندگ كي كه شايددر بهشت  يزندگاول دربارة . كنند يصحبت م يدارند در مورد زندگ بيشتر اتيآ نيا  يهـر كسـ   يبـرا  آل دهي
  .كنند را بيان مي ايدن نيا يزندگ يديكل يها يژگيو - گيرد وقتي جريان هبوط از بهشت به دنيا صورت مي- هم و بعد است؛

 خواهد شد يدچار سخت ي و معيشتشزندگ د،ريمن فاصله بگ تياز هدا يهركس: فرمايد خدا مي

 ع(بعد خداوند به حضرت آدم (فرمايد مي :»نىنَّكُم ميأْتا يشْـقَ     فَإِملَـا ي لُّ وضفَلَا ي اىده عنِ اتَّبى فَمديه«) از  يكسـ  هـر  )123/طـه
 .به شقاوت مبتال نخواهد شد وگمراه نخواهد شد  تبعيت كند، من تياز هدااو برسد و  من به تيهدا كه فرزندان تو

  ـ فرما يمـ  شود و مطرح مي حاًيصر - كلمه يحداقل يبه معنا- يدگو زن شتيمع موضوع ماست، نقطة اصلي بحثدر آية بعدي كه : دي
 )دريـ مـن فاصـله بگ   تياگر از هدا(كند ياز ذكر من دور يكس هر يعني )124/طه(»لَه معيشَةً ضَنكاً و منْ أَعرَض عن ذكْرِى فَإِنَّ«

  .خواهد شد يدچار سخت شا يزندگ

 يهمان هدا يعني »ذكر من« نجايا كه در نديفرما يم نيمفسريعنـ ي، )كه كتاب هدايت اسـت (قرآن من يعنيمن،  نيد يعني ؛من ت 
منظور فقـط آن كسـاني    »منْ أَعرَض عن ذكْرِى«لذا در عبارت . دهم يكه م ييها ييراهنما ةمجموع يعني فرستم، يكه مي من وح

انسان دارند،  يدر زندگ ييباال اريآثار بسو  استهم ذكر  البته اينها ؛گويند نمي... والحمدهللا  ،اهللا سبحانخوانند، يا  نماز نمي نيستند كه
كه در آية قبلـي ذكـر   - تيهدا ةمقابل آن نقطدر ذكر  نيالقاعده ا يعلكه  »منْ أَعرَض عن ذكْرِى« ديفرما يم يوقت در اين آيه يول

ـ در ا ، لذا»كند تيتبعاز هدايت من  يسك هر«يعني  »فَمنِ اتَّبع هداى«: فرمود يقبلچون در آية  .رديگ يم ارقر - شده ـ باآيـه   ني  دي
ـ ا شيدر واقـع معنـا   »اعراض كند از ذكر من يكسهر « :فرمود شيبه جا يول »نكند تيتبع من تياز هدا يهركس« :فرمود يم  ني

  »نكند تيبعت من تياز هدا يكس هر«است كه 

 مان يزندگ ديچرا با /شد سخت خواهد هم بدون دين و هدايت و راهنمايي خدا ماي معمول يزندگهمين 
        ؟ميكن يبداخالقكنيم يا  يفروش كم ،مييدروغ بگو شسخت باشد كه بخاطر

  يشَةً ضَنكاً«منظور از عبارتعهاست كه بدون ديـن و بـدون ذكـر و يـاد خـدا و بـدون        ي انسانمعمول يزندگ نيهمدر آية فوق » م
فشار قبر را هم در  »معيشَةً ضَنكاً« كه هست، اتياز روا يبرخ ردالبته . سخت خواهد شد، هاي خدا گيري از هدايت و راهنمايي بهره
و  )1/151/؛ الغاراتهي عذَاب الْقَبر فَإِنَّ لَه معيشَةً ضَنْكاً: و اعلَموا أَنَّ الْمعيشَةَ الضَّنْك الَّتي قَالَ اللَّه تَعالَى ):ع(اميرالمؤمنين(رديگ يبر م
  . ماست ياز زندگ يعالم برزخ هم جزئ كه ديافرم يم يطباطبائ ةعالم

 مـان  يزنـدگ  ديچرا با !سخت باشد؟ مان يزندگ ديچرا با اصالً. ميخودمان را سهل كن يماد يماه رمضان زندگ نيدر ا ميخواه يما م 
ـ خاطر  هب ؟ميسخت خساست به خرج بده يزندگاين خاطر  هب ؟مييسخت دروغ بگو يزندگاين خاطر  هسخت باشد كه ب  يزنـدگ  ناي
  ما سخت باشد؟ يزندگ ديچرا با ؟ميبكن يفروش سخت كم يزندگاين خاطر  هب ؟ميكن يسخت بداخالق

 آيـا  ؟ ديبكش بيهوده يِسختخدا خاطر  هب ديخواه يم آيانباشد؟ تان سخت  ي و معيشتزندگ ديخواه ينم ؛ آيايخوب معنو ياه شما آدم
 كنـد و بعـد هـم   خـودش را سـخت    يزندگ ،نينكردن از دستورات د تيتبعو  خدا از يآدم در اثر دوراينكه  !پاداش دارد؟ يليخ نيا

  كند؟ يقبول م آيا خدا اين را» !نذر امامزاده كنم خواهم يرا م )اين زندگي خراب(روغن سوخته نيا« :ديبگو
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  هـا   آن ؟ وسـوزاند  يكـه سـتمگران را مـ    سوزاند يم يبدبخت تحت ستم ستمگران را در همان جهنم ريفق نيمستضعف بعضاًخداوند
ي هردو ديفرما يخدا مو ! دوبرابر عذاب كنرا  ها نيكردند، الاقل ا چارهيما را باين ستمگران بودند كه : دنيگو يمو  كنند ياعتراض م

عف (كنم يدو برابر عذاب م شما را كُلٍّ ضـنَ النَّارِ قالَ لفاً معذاباً ضع هِمتĤَأَضَلُّونا ف نا هؤُالءبي النَّـارِ    ) (38/اعـراف ؛ ر ونَ فـتَحـاجإِذْ ي و
تو را نابود  ياو زندگ يتو چرا اجازه داداصالً : شود براي اينكه به او گفته مي )47/؛ غافرفَيقُولُ الضُّعفاء للَّذينَ استَكْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُم تَبعاً

  !گونه باشد؟ آيا زندگيِ ما بايد اين خوب است؟ نيا !مبرو جهن اينابود شد، آخرت هم ب ات يزندگ ايكند؟ در دن

 است فتادهين گستردهطور  به حاال كه تا ياتفاق ؛را درست كند يكه زندگ ديآ يامام م نيآخر

 جملـه اسـت   و شايد بتوان گفت كه اوج دعاي افتتاح همـين  د؛يافتتاح بخوان يدعاكه اند  فرموده ما ماه مبارك رمضان به يها شب :
مـا   !خـدايا  )1/61/االعمـال  اقبال(»نَاو كَثْرَةَ عدونَا و قلَّةَ عدد ]إِمامنَا[هم إِنَّا نَشْكُو إِلَيك فَقْد نَبِينَا صلَواتُك علَيه و آله و غَيبةَ ولينَا اللَّ«

هستند، دوستان ما كم است، ما تعدادمان كم اسـت،   اديزخراب است، دشمنان ما  مان يزندگ ست،ين مان يآقا از اينكه ميدار تيشكا
 ...ميكن يم يبد زندگ ميما دار

 امـام   كـنم  يفكـر نمـ   مطرح بـود،  ياخالق حينصابحث را آباد كند، و اال اگر  ها يزندگكه  ديآ يحضرت م. ميكن يخوب زندگ ديما با
امـام   نيآخـر  .بخواهند ارائـه بدهنـد   )ع(نيرالمؤمنيشتر از أميب يا) ص(اكرم غمبرياز پ شتريب يحينصا و فرما بشوند فيتشر) عج(زمان

 .ه استآباد نشد يزندگ نيبا دهنوز به صورت گسترده، است؛  فتادهيكه تا حاال ن يآن اتفاق ؛ت كندرا درس يكه زندگ ديآ يم

   خود را آباد كنند يزندگ نياست كه با د نيا اند دهيبه آن نرس ندارانيد زكه هنو يآن اوج
 فكـر   !ميشـو  داريـ ب نماز شـب  يبرا ميكن ينم دايپ قينمازشب خواندن است كه ما توف يدار نيقسمت د نيتر سخت ر نكنيد كهتصو

 ميبتـوان  اگـر  ؛ البتـه اول است يها همان قدمدر عبادت  !ميانجام بدهبه زيبايي را  يعبادت كيكه  است نيا يدار نيد ةد اوج قلينكن
 يداران وقتنيد .كنندخودشان را آباد  يزندگ نياست كه با د نيا اند دهيبه آن نرس ندارانيد زنوكه ه يآن اوج .ميده شانجام قشنگ

 !كننداستغفار  ديبااده ند جهينت در زندگيِ آنها شان ياردنيكه دنياز ا، كننداستغفار و ناراحت باشند  از خودشان خواهند يم

 يزنـدگ  ايـم  هما هنـوز نتوانسـت  ، دهياز جانب خدا كه به ما رس يتيهدا نيچنبا وجود  ،ييخدا نيبا وجود چن بسيار جاي تأسف دارد كه 
مـا خـدا را دوسـت    آيـا   م؟يپرست هسـت خداآيا ما واقعاً  !ميكندرست  تيهدا نياز ا تيخودمان را با استفاده و تبع شتيمع وخودمان 

ـ ا هخـدا را درآورد  اءيـ لاواشك  ،خودمان هاي زندگينوع اين با ما  م؟يهست )ع(تيب ما عاشق اهلآيا  م؟يدار خـدا را بـه خودمـان     و مي
كار  نيا يدر متن زندگ ،ميبگذار شيرا به نما مان نيد قتيحق ميخواه يم يوقتكه ما ند ا هاز ما خواست )ع(تيب اهل !ميا هغضبناك كرد

 !ميدل مردم را ببر و ميبخوانقشنگ نماز  و مردم يجلو ميبرواينكه نه  م؛يرا بكن

 ديبه خدا رس ديبا يمتن زندگ در / خدا بايد اصالح زندگي ما باشدو رحمت و مغفرت اثر ذكر  نياول

  اثر ذكر و رحمت و مغفرت پروردگار  نيو اول ميدان يماه ذكر م م،يدان يماه رحمت خدا م م،يدان يماه استغفار م راما ماه مبارك رمضان
  . ميدهنشان  رانگيو به د مينيو بب ميخودمان بدان ياصالح زندگ ديبا عالم را

 مؤمنـان را رونـق    يزنـدگ  ايخـدا «: و آن اينكـه داشت  شود ينم شتريآرزو ب كييي فضا چنيندر و . ديبه خدا رس ديبا يمتن زندگ در
مؤمن شد و به ذكر خـدا   البته بعداً بحث خواهيم كرد كه وقتي كسي »!ضنكا قرار نده شتياز مؤمنان را دچار مع يكس ايخدا! ببخش
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! نيآفـر  نشاطو  نيري، شقشنگ يها يسخت هايي دارد منتها ي و مشكلي نداشته باشد، سختيسخت گريدطور نيست كه  ن، ايپرداخت
 .نخواهد بود »معيشَةً ضَنْكاً«ها ديگر از نوع  يعني آن سختي

 !اخالق را دوست دارند يها از درس يبعضعالم، ران بمستك

 ـ ياخالق را خ يها از درس برخيمستكبران عالم . ميباال ببر يانتظارمان را از زندگ ودهيم  رييتغ يمان را به زندگ نگاه ديما اول با  يل
اخـالق   انيـ عـد بـه مرب  بو انـد،   مالِ خـود كـرده   كارانه تيجنا اند و هدزدانه غارت كرد عالم را يها تمام بهره آنهايي كه ؛دوست دارند

 نياز ا ميموقع خواست ما هرتا . آرام باشند وقانع  كه ديها را آرام كن رّهب نيا - با مطرح كردن برخي مباحث اخالقي- برويد«: نديگو يم
 مشـغول  خواهند ديگري كه مي هر ذكر ايذكر خدا به آرام باشند،  ها نيا شما كاري كنيد كه! ميرسر بِبو به نفع خودمان  ميها ببر گله

  »!ميكن يما غارتگركه نداشته باشند  يبه ما كارولي  باشند

 ما كه ند، بعد دوست دارند ا هما را گرفت يِزندگ. اخالق را دوست دارند يها از درس يبعضعالم،  تيطواغ ومستبكران كه  نديب يآدم م
كه  يا يزندگ نيبه هم«خوش كنيم، مثالً اينكه  دل ياخالق يها حتينص برخي و بعد خودمان را به، ميريخودمان را پس نگ يزندگ
بـه   مـا را  خواهـد  ياست كه مـ  سيابل نياز اوقات ا يبعضولي است  يبد زيقناعت چ كه ميبگو خواهم ينم البته» !قانع باش يندار
  ! ميخودمان را ببر يخدا يتا ما آبرو ؛پسندد يما م يقانع كند؛ و آن را برا »ضَنْكاً« شتيمعو  يزندگ

  جذب فرهنـگ   تان يها جوان نكهيا يشما برا !م؟يبهتر دار يزندگ كيجز نشان دادن  يجلب توجه مردم عالم راه يما امروز براآيا
 تيبعد حقّان يها هم نسل ،ميكن ياگر ما بهتر زندگ !د؟يخودتان دار يجز بهتر كردن زندگ يملحدانه نشوند، راه يجذب زندگ غرب و
 . گرانيو هم د برند، يم يراه ما را پ وكالم 

  كرد يبندگ شود يبهتر، بهتر م يدر زندگ
 ـ   يا يدر زندگ. مينيب يم نيبهتر را ا يكرد؛ ما زندگ يبندگ شود يم بهتر، بهتر يدر زندگ سرشـار از   يدر زنـدگ  هـا،  يسرشـار از نگران

  !شود؟ يم دايخدا پ ، آيازيآم عداوت يها و رقابت ها يريدرگ

 يسـ هرك .تبخـش اسـ   الهـام  براي ما يليخهست كه در مقام مناجات به خدا  ليكم يدر دعا) ع(يعل نيرالمؤمنياز كلمات أم يكي 
ام،  خـودم را زده مـن   ايخدايعني  » ظَلَمت نَفْسي«: و بگويد جمله را تكرار كند نيخدا هم ةبرود درِ خان ،را خراب كردهي خودش زندگ
 يو تو منتظر بـود  يهست  و تو قدرت مطلقه يدارم و آن تو هست فدارطر كي كه دانستم يم چون! ام خراب كردهخودم را  يزندگمن 
خودم را نابود  يم، استعدادهاا هخودم را خراب كرد يم زندگا همن زد! خدايا! يتا جبران كن ميخودم را بگو يها يخرابكار ميايمن بكه 
 ...ام هم خوردهچوبش را  و ما همن حرف تو را گوش نكرد. ام هخدوش كردبا ديگران را مم تمام روابطم ا همن زد .ما هكرد

 ؟آوردنداسالم  نهيمد يها يهودي چه شد كه

 لـى  « :كـه  نازل شد هيآ؟ وقتي اين اسالم آوردندي فوج كيدر  نهيمد يها يهودي دانيد چه شد كه شما ميأَو نْ     النَّبِـي نينَ مـؤْمبِـالْم
هِمـ آ نيا يمعنا .است ياول نسبت به خودشان آنهاچيزشان از  و در همهاست،  شان يها ييداراو صاحب مردم  امبريپيعني  ؛»أَنْفُس  هي

 و در معرض اسالم بودنـد  نهيمد يها يهودي. است انشاز خود ارترياخت صاحب يحتآنهاست؛  اريصاحب اخت) ص(پيامبراست كه  نيا
  چه كنند؟ امبريپ نيبا ا و وتدع نيبا ا دانستند ينم و ندمسلمان بشو خواستند يم
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 ص(رسـول خـدا   د؟يشو يم شصاحب دست بياوريم، شما به هاست كه ما هرچ نيا هيآ نيا يمعناآيا )! ص(رسول اهللا اي :گفتند آمدند( 
 رد؛يگ يآنها را از تو نم امبريپ ،يكن يم يزندگ و يكن يخرج م يرو يم يدست آورد درآمد به هاست كه شما هرچ نيا منظور :فرمودند

و  يفَعلَ اعاًيأَو ضَ ناًيفَلورثَته منْ تَرَك د منْ تَرَك مالًا.(كند يجبران م تيبرا او! يستين صاحب يهست، تو ب غمبريپ ياما هرجا كم آورد
د  يأَنَا أَولَى بِكُلِّ مؤْمنٍ منْ نَفْسه و عل: ص قَالَ ي، أَنَّ النَّبِ عبد اللَّه ع يعنْ أَبِ(و ) 2/176/يقم ريتفس؛ يإِلَ عـنْ بم لَى بِهيأَو« لَيـ فَق 
نَى: لَهعا م؟ فَقَالَ مكلُ النَّبِ: ذَلقَوص ي :د نْ تَرَكمضَ ناًي أَولَ اعاًيفَعه يثَتروالًا فَلم نْ تَرَكم 1/406/ي؛ كاف و(  

 قُ ع  (. شدند لمانمس نهيپاك مد دل يها يهوديتمام براي آية فوق بيان فرمود، را  ريتفس نيا )ص(وقتي پيامبر اكرماد قَـالَ الصـ و   و
داد و به آنهـا فرمـود كـه    ) ص(اكرم غمبريكه پ يحيتوض هميندر اثر يعني  )2/176/يقم ريبِهذَا السببِ؛ تفس هوديكَانَ إِسلَام عامةِ الْ

 ! خُب، اينكه خيلي خوب است: گفتند هم آنها! ديصاحب دارو  ديستيتنها ن يشما در زندگ

 منافع خودمان هم در آن هست ،مينك يم هيگر )ع(نيحسامام  يبرا يوقت ما

 خواهيم چه كنيم يعنى چه؟ ما تا ابد هم اگر براى سيدالشهدا گريه بكنيم، براى سيدالشهدا نفعـى   گريه مى«: فرمايد حضرت امام مي
ب كنيـد و  اش را حسا اش جاى خودش، همين نفع دنيايى اش را شما حساب بكنيد، آخرتى ندارد، براى ما نفع دارد، همين نفع دنيايى

 )11/100/صحيفه امام(».كند همين جهت روانى مطلب را كه قلوب را چطور به هم متصل مى

 ـ مگر جنا! معلوم است كه هست ؛منافع خودمان هم در آن هست ،ميكن يم هيگر )ع(نيالحس اباعبداهللا يبرا يوقت ما اسـت آدم از   تي
امـام مقتـدر محـروم     تنما را از داشـ در واقع ال به شهادت رساندند؛ فاطمه را در كرب نيحس يوقت ديدان يممنافع خودش حرف بزند؟ 

ما  دنديدر كربال به قتل رس )ع(نيالحس اباعبداهللا دالشهداءيكه س ياز آن وقت ديدان يم! امامان ما همه مظلوم بودند يةبق گريكردند، و د
   م؟يشد خيخوردگان تار جزء كتك

 داشـته   يسـالمت  كي كه ابناء بشر، هركدام ةآنها چرا؟ هم ؟كنند يم هيگر شنوند يرا م نيتا نام حس ستنديكه مسلمان ن ها يبعض چرا
جـزء   نيالحسـ  بعـد از اباعبـداهللا   چـون همـة مـا   . بيننـد  مي )ع(نيالحس خودشان و اباعبداهللا نيب يونديپ كيناخودآگاه طور  باشند، به

ـ ورق برگردد؛ با ديبا اما .ميهست خيتار يها خورده ما جزء كتك. ..دبرن يهنوز ما را دارند به اسارت م م،يهست خيتار يها خورده كتك  دي
كـار را  ، همـان  و نتوانسـت انجام بدهد  خواست يم )ع(نيرا كه امام حس يبرگردد، حاكم بشود، همان كار )ع(نيالحس فرزند اباعبداهللا

  .انجام بدهد

 تـو شـروع    ةبا روضـ  نتو آغاز شد، هر رمضا ةما با روض يد، كودكشروع بشود با تربت تو بو خواست يما م يزندگ وقتي! اباعبداهللا اي
 ...كنيم ميتو افطار  ةتشن يها لب اديو به  افتيم ميتو  ةتشن يها لب اديبه  روزه يتشنگ ما در ميكرد

  


