ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ درس اﺧﻼق در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮا ،ﻣﺮاﻋﺎت رﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش وﺑﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻬﺬﯾﺐ
و ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻗﻢ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ درس اﺧﻼق ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء در
ﺟﻮار ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺳﻮم ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺮﻣﺴﺎری از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد اﺧﻼق در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺘﺼﺎص
دادﻧﺪ.
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﻮا،
ﻣﺮاﻋﺎت رﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و زﻣﺎن ﻫﺎ،
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف
ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎری آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ از ﺑﯿﺎن درس اﺧﻼق
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﺑﺘﺪای آﻏﺎز ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﮔﻔﺖ :اﺣﺴﺎس
ﺷﺮﻣﺴﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ درس اﺧﻼق ﺑﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺘﺼﺪی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻮده ﺣﺲ ﺷﺮﻣﺴﺎری را در ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎ در ﭘﺮﺗﻮی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻫﺴﯿﺘﻢ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺗﺬﮐﺮی از ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن
وی ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ از ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :رﺿﻮان ﺧﺪا ﺑﺮ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻼدﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن او را ﻣﯽ دﯾﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﮑﺮه اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺼﻮر ﻧﺸﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﯾﺎ درس اﺧﻼق ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻃﺒﯿﺐ اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ؛ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ از در ﺧﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ .ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اوﻻ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ﻫﺴﺘﻢ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان
ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ دارد ،ﮔﻔﺖ :زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون
آن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و اﻧﺴﺎن ﻟﺬت از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ آن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﯾﻒ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎر ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻘﻮا ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ  /آﯾﻪ  ۹۶اﻋﺮاف و راه و ﻣﻬﺎرت
زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ،ﺗﻘﻮا را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺮارا از
اﯾﻦ واژه ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه و از آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ آن و
ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره ﺗﻘﻮا
و ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در آﯾﻪ  ۹۶ﺳﻮره اﻋﺮاف ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَ

َ
َ
ﻟَﻮْ أ نَّ أ ﻫْﻞ َ اﻟْﻘُﺮی آﻣَﻨُﻮا وَ اﺗَّﻘَﻮْا ﻟَﻔَﺘَﺤ ْﻨﺎ
ـﻤﺎءِ وَ اﻷْ َر ْضِ وَ ﻟﮑ ِـ
ـﻦ َ اﻟﺴ َّـ
ـﺎتٍ ﻣِـ
ـﻢْ ﺑ َﺮ َﮐـ
ﻋ َﻠَﯿْﻬ ِـ
ـﻦ ْ
َ
ﮐ َﺬ َّﺑ ُﻮا ﻓ َﺄ ﺧ َﺬ ْﻧﺎﻫُﻢْ ﺑِﻤﺎ ﮐﺎﻧُﻮا ﯾَﮑ ْﺴ ِﺒُﻮن  /ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ
ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﻪ ﻫﺎ اﯾﻤﺎن آورده و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ از
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ روی اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﻮدﯾﻢ  ،وﻟﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ  ،و ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﺮدﯾﻢ.« .
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ را ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم اﺳﻼم)ص(
اﻟﻘﺎء ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ راه زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻬﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻔﺎد آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺤﺚ از آن در آﯾﺎت
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﺪه و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﻫﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﯾﻤﺎن ﻣﯽ آوردﻧﺪ و ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟ ِﺪ درﻫﺎی ﺑﺮﮐﺎت و
رﺣﻤﺎت ﺧﺪا ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺎت از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ رﯾﺰش ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮﮐﺎت از زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ روﯾﯿﺪ.
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺧﻼﻗﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮا  /ﺗﻘﻮا ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﻨﺎه
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺧﻼﻗﯿﺎت اﻧﺴﺎن را در ﭘﺮﺗﻮی ﺗﻘﻮا داﻧﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ :آری اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣُﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭘﺮﺗﻮی ﺗﻘﻮا اﺧﻼﻗﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﻻن درﮔﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ – اﯾﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎ،
ﺟﺪاﻟﻬﺎ ،وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدن ﻫﺎ – ﻫﻤﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
رﻓﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎ زاﯾﺌﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻘﻮا ﺑﻬﺮه
ﻧﺒﺮده اﯾﻢ ،ﺗﻘﻮا ﮐﻪ آﻣﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رذاﯾﻞ از اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن دارد ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را از دروغ و
اﺧﺘﻼس و اذﯾﺖ و آزار ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﻮای ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺟﻬﺎت
را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻘﻮا اﺳﺖ
ﺗﻘﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﻮا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﻮا ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ،اﻋﻤﺎل ،رﻓﺘﺎر و ﺗﻤﺎم
ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻇﺮ اﻋﻤﺎل او
اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮا وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ دﯾﮕﺮ
ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف
ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آﺑﺮوی ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ ﺑﺮم ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف
ﻣﻨﺸﺎ دارد ﯾﺎ ﻧﺪارد ،ﯾﺎ از روی اﺣﺴﺎﺳﺎت دارم ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻢ ،ﯾﺎ از
روی ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ﯾﺎ ﻧﻪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از روح وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ،
آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺗﻘﻮا ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻣﺮاﻋﺎت رﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ دوم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻣﺮاﻋﺎت رﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ را دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﻋﺎت رﺗﺒﻪ و راﺗﺒﻪ از
دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ اﻻن در دﻧﯿﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮآن و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺴﺎن رﺗﺒﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آن را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﻋﺎت رﺗﺒﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﺟﺎی ﺧﻮدش واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﺎد ﻧﻤﯽ
رود و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺎد را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎورد .و ﺣﺘﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺰ داﻋﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮ
ﺑﯿﻨﺪازد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﭘﺮده اﻧﺪاﺧﺘﻪ روی اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﭘﺲ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در آن ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدش ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺮﻧﻪ
ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻫﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪ و ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ  /ﭘﺎ از ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد دراز ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺑﺎب
وی
رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ آن ﮐﺴﯽ را
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار و وزن ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ و ﭘﺎ از ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺎ ﭘﺎ از ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد دراز ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺪاﻧﺪ
در ﭼﻪ ﭘﺎﯾﻪ ای ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد و اﻧﺴﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ او ﺧﻮد را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش را ﻫﻤﻄﺮاز و ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از او ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﻓﺮﯾﺐ اﻟﻘﺎب را ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﻣﻘﺪار و وزن ﺧﻮدﺗﺎن را ﮔﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻮزوﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در
ﻫﺮ ﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،از ﻃﻠﺒﻪ ﭘﺎﯾﻪ اول ﺗﺎ واﻋﻆ و اﺳﺘﺎد ﺳﻄﻮح ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار و وزﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ اﻟﻘﺎب و
اﺣﺘﺮام ﮐﺮدن زود ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﺸﻮد ،اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺮاﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺤﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان و اﻧﺪازه و
ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدش ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارد ،ادﻋﺎی زﯾﺎدی ﻧﮑﻨﺪ و ﺧﻮدش را در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد ،ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﺸﺪ ،اﮐﺎﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ
اﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮓر در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دروغ و ﺷﯿﺎدی اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎط
آور اﻧﺴﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ درﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان را ﻣﺮاﻋﺎت
و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ  /ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه
از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت اﻧﺘﻬﺎز ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻤﺎرﯾﺪ و آن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از آن ﻧﻤﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺻﺤﯿﺢ از ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻮاﻧﯽ
وی اداﻣﻪ داد :ای ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ای اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺶ آورده ﮐﻪ از وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺎ اراده ﺑﻪ
ﻗﻢ آﻣﺪه اﯾﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و
ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻠﻤﯿﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺪا داد را ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻼ
ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﻧﺎﺑﺎب ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻣﻘﺪاری ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ! اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ؟ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮوﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را
ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻏﺼﻪ ﺧﻮردن از دﺳﺖ دادن آن
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن را
از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﻮی ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا راﺑﻄﻪ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﮑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺨﺮهﮔﯽ و وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را
از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ آن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده
و ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮه ای ﻧﺒﺮده اﯾﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻧﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ از دﺳﺖ ﺑﺮود ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ و راه ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد و ﺟﺰ ﻏﺼﻪ و ﺣﺴﺮت ﭼﯿﺰی
ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده و
ﺧﻮب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺻﺖ  /اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن در
آن ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﺪا دادی ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺻﻞ ﻋﻤﺮﺗﺎن ،از ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ،از
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺳﺖ رﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﻧﺪارد.
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻮت اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻋﺎﻟﻤﺎن
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ دﯾﺪم ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺣﻮزه ﮐﻪ
از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن واﻗﻌﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻘﺪر ﻣﺜﻼ در اﺻﻮل ﯾﺎ در ﻓﻘﻪ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺖ و ﮐﻢ از
اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﺎ آن آﻗﺎ در ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻣﺎ آﯾﺎ از ﻣﺤﻀﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻟﺤﻈﺎت
ﻋﻤﺮﻣﺎن در راه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و ﺟﻮاﻧﯽ و ﮐﻼ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ
را ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺣﺮف ﺳﺨﻨﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ از

ﻗﺮآن و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﮑﺮر ﻋﺮض ﮐﺮدم ،ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﮔﺮ
ﻫﺴﺖ از ﻗﺮآن ﯾﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺧﻮﺑﯽ زده ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﻗﺪر داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(
درﺑﺎره ﻗﺪر داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻼﻣﯽ از آﻗﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻀﺮت
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﺪراﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اول
آن آﻣﺪه اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬﺷﺖ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ
َ
ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ…» :ﺑ َﺎد ِرِ اﻟْﻔُﺮ ْﺻ َﻪَ ﻗ َﺒْﻞ َ أ نْ ﺗَﮑ ُﻮنَ
ﻏ ُﺼ َّﻪً  /ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از دﺳﺖ ﺑﺮود و ﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪوه ﮔﺮدد
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺸﻤﺎر«.؛ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺸﺘﺎب و زود ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮ و از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن آﻧﻬﺎ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮری.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
روزی ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻏﺼﻪ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﻗﺪر ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ .و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﺟﺪان اﻧﺴﺎن ﺑﺎ از دﺳﺖ دان
ﻟﺤﻈﺎت ﻋﻤﺮ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻏﺼﻪ دار ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ از آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در اﯾﻦ
ﺑﺎره اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎز در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﮑﻤﺖ  ۱۱۸اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع(
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِﺿ َﺎﻋ َﻪُ اﻟْﻔُﺮ ْﺻ َﻪِ ﻏ ُﺼ َّﻪٌ«؛ ﯾﻌﻨﯽ از دﺳﺖ دادن
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه اﺳﺖ و ﻓﺮدا اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ از دﺳﺖ دادن
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎن از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ
اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ در ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن – ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ اﺛﺮ دارد و ﺧﻮدش ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ – ﻋﺒﺎرت از ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﻣﺪ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﻮد و او را ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺗﺬﮐﺮ ﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮدن ﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﺧﯿﺮﺧﻮاه را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﻟﺴﻮز،
ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ دار را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آﻗﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در رواﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺢ
)اﻧﺴﺎن ﺧﯿﺮﺧﻮاه( ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺮت اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی
اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺻﺢ اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻦ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ در اداﻣﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ را اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ –
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ – ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻬﺎرت
زﻧﺪﮔﯽ دارای اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺧﺎﻧﻮاده درﺳﺖ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻃﻮری ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣُﺮدﯾﺪ ،در ﻋﺰای ﺷﻤﺎ اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دل ﺗﻨﮓ
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻣﻮﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ از ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺎم
ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( آﻣﻮﺧﺖ .وﻗﺘﯽ
ﺣﻀﺮت از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎدﻣﻪ ای داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ام ﻫﯿﻤﻦ ﮐﻪ از
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( را
ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﻓﻪ رﺳﯿﺪ از ﺷﺪت ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﺮض ﮐﺮد
ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( ﺑﻮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺗﺸﻨﻪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﮔﻔﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻇﺮﻓﯽ از آب ﮐﻨﺎر او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻪ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آب و ﻧﻪ ﻏﺬا ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
)اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ(

www.soltanahmadi.ir
ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﯽ دی اف در ﺑﺨﺶ داﻧﻠﻮدﻫﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﺟﺰوه را از اﯾﻨﺠﺎ
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

