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 م ی الرح  الرحمن اهلل بسم

  اوالده  و  طالب ابي ابن  یعل نیرالمؤمنیام دنایوس  امامان و موالنا بوالية نیالمتمسک  من جعلنا ی الذ  الحمدلله
 اجمعین  علیهم  الله صلواة المعصومین

 را  کرونا  ام ی ا  و  گذارد  ی م  سر  پشت  را  یناگوار  اوضاع   ما   یایدن  و  کشور  که  یطیشرا  در   و   شامگاه   نیا  در   که  خوشحالم  و   خرسند  اریبس

 و  ی زندگ  ما  ن ید  بزرگان  از  یجمالت  دنیشن  با   و  کنند   یم  توجه  یر یادگی   و  دنید  آموزش  به  که  نمیب   ی م  را  یا  عده   م، یکن  یم  یسپر

  استفاده  نیتر  یعال  و  نیبهتر  لحظاتشان  از  شاءاهلل  ان  تا  ببخشند  سامان  خواهند  یم  را  کارشان  آخرت  و  عاقبت  نطوریهم  و  خودشان  یایدن

 بحث   نیا  مخاطب  خودم  همه  از  اول  .کرد  دیخواه  استفاده  اریبس  آن  از  کنم   یم   فکر  که  یبحث  با  میهست  خدمتتان  شاءاهلل  ان  .ببرند  را  ها

   .بزند رقم ندهآی در را اتفاقات  نیبهتر  شاءاهلل ان و ردیبگ خودش یبرا مبحث نیا از یی ها توشه بتواند  که یکس  هر از آن بعد و هستم

 ی ها  یناگوار  و  اتفاقات  یوقت  دمیشن  یم  ییجا  که  بود  جالب  یلیخ  خودم   یبرا  .دیکرد  تجربه  و  دیدید  و  دیداشت  برخورد  چقدر  دانم  ینم

  ی ها  وانیح  اها یدر  و   رودخانه  در  ، یآب   مجموعه  در  خب!  دارند  ها   ن یدلف  اسم   به  یموجودات  را  تلفات  ن یکمتر  ، شودی  م  جاد یا  ی سونام

 . است  زیچ  سه  امر  نیا  علت  نه؟  ای  دیکرد  یبررس  را  آن  علت  دانم  ینم  .هاست  نیدلف  یبرا  تلفات  نیکمتر  اما  کنند  یم  یزندگ  یمختلف

 خودشان   که  یاتفاق  سه  نیا  با  و  زنندی  م  رقم  را  اتفاق   سه  خودشان  وجود  در  ،دهد  یم  رخ  ی سونام  و   دیآ   یم  شیپ   یناگوار  یوقت  ها  نیدلف

 ادی  هم  با  تا  برم  ی م  نام   تانیبرا  من  را  مورد  سه  نیا  .شود  کمتر  اریبس   شانیدردسرها   و  ها  یناگوار  که  شود  ی م  باعث  ،کنند   ی م  جادیا

 بهتر   را  اتفاقات   یسر  ک ی  و   میکن  یساز  اده یپ   خودمان  ی زندگ   در   هم   ما  ، م یریگی  م  وانیح  نیا  از  که  یآموزش  ن یا  به  توجه  و  میریبگ

 : است نیا ، زند ی م رقم نیدلف که ی اتفاق سه آن .م یکن تیریمد

ی  م   رخ  که  ی وقت  یخروشان   یها  یسونام   و  شود   یم   آغاز  ی وقت  خروشان  یها  موج  . کنند  ی م   آغاز  را  خودشان  نشاط  و  یباز  همه  از  اول

  انه ی عام  بطور  و  پرندی  م  هم  با  چطور  که  دیده اید   هم  ونیتلوز  در  را  صحنه  نیا  قاعدتا  و  داردی  برنم  دست  نشاط  و  یباز  از  دلفین  ، دهد

 هم  خودشان یبرا  هم  .کنند بخش  لذت را یسونام رنج یحت و کنند تر نیریش بلکه  ؛بگذرانند تنها نه را  فضا  نیا تا دارند  هماهنگ رقص

  یمواقع  در  ناهنجار،  مواقع  در  را  خودشان  نشاط  و  یباز  که  است  نیا  ها   نیدلف  راهکار  نیاول  پس   .نندیب  یم  را  صحنه  نیا  که  یگرانید  یبرا

 . کند  ی نم ترک ،گذرد ینم  او مراد وفق بر و طبق که

 ست، ین  تفاوت  یب  گرید  یها  نیدلف  به  نسبت  یعنی  .است  برخوردار  ییباال  اریبس  ییاجتما  تیحما  از  است  نیا  دارد  نیدلف  که  یژگیو  نیدوم

 . ردیگی  م  قرار  او  کنار  در  خودشان  ینیدلف  زبان  و با   پرسد   ی م  را  او  احوال  ناخودم  قول  به  و  دارد  یسرکش  و  است  حساس  آنها  به  نسبت

 . گران ید یبرا  هم و خودش یبرا هم بگذارد، سر پشت بهتر را یناگوار آن شود یم  باعث و شود ی م یخوب اتفاقات باعث یژگیو نیا خود

  و  آمده  اتفاق   نیا  که  دانندی  م   ،افتاد  یاتفاق  اگر  .دهند  ینم  دست  از  را   خودشان  یها  ییساآ  تن  و  استراحت که  است نیا  مورد  نیسوم  و

  و  کنم  یم  استراحت  را  زمان  همان  ،بخورم  حد  از  شیب  غصه  نکهیا  ی بجا  و  بزنم  خودم  استراحت  از  دی نبا  من   ؛شده   جادیا  بد  طیشرا  نیا

   .کنم  یم  تیریمد بهتر  و دهم  یم انجام را  کارم  یها  یهماهنگ   ساعات یباق 

  یم   رخ  شانیبرا  بد   اتفاقات  و  یناهنجار  که   یی ها  زمان  در  تلفاتشان  شود  ی م  باعث  ، دهند  ی م  انجام  ی وقت  را  کار  سه  ها   نیدلف  واقع  در

   .کنند یسپر را ام یا نیا و  کنند تیریمد بهتر ، کم شود و باعث می شود تادهد

از  که معنا نیا به ییاجتما یها مراوده .میهدن دست از  را نشاطمان و یباز ،افتاد مانیبرا یاتفاق  یوقتتا  میریبگ درس ها نیدلف از هم ما

  هانت  و   م یهست  کنارتان  ما   م ییبگو  که   شود  باعث   و   م یکن  یپرس  احوال  و   م یباش دیمق آنها   به نسبت  .میباش  داشته یسرکش  ل یفام  و   دوستان

  و  ییآسا  تن  میباش  مراقب  نطور،یهم   و  شود  یریخ  باعث  گرانید  یبرا  هم  و  باشد  دیمف  اریبس  ما  خود  ی برا  هم  تواند  یم  امر  نیا  .دیستین
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 جسم  و   بدن  به حد  از  شیب  یها  خوردن  غصه با  و  م یده  انجام  ،است  الزم   می دان  یم  که  یاستراحت  آن  .نشود  دار  خدشه  خودمان  استراحت

 سه   نیا  با  ها  نیدلف  که  میبگو  شما  به  خواستم  کار  آغاز  عنوان  به  را  موضوع  نیا  .مینکن  وارد  یادیز  یفشارها   خودمان  کالبد  و  جسد  و

   .میباش داشته خود ذهن در را آن بحث یابتدا در و میری بگ اد ی  آنها از هم ما  . کنند تیریمد را خود اوضاع توانند یم  یژگیو

 اگر  .میابی ب  دهایتهد  در  را  ها  فرصت  که  نیا  .میپرداز  یم  بحث  محور  دو  به  ،جلسه  نیا  انی پا  در  که  کنم  آغاز  یبعد  لیفا  از  را  بحثم  اصل

 ز یچ بال  ا یآ؟ شد جاد یا بال نیا چرا  م یبدان  که نیا محور نیدوم و  .میکن  رصد را روشن یها افق  و  دیام ی ها روزنه ،شود ی م جادیا یخطر

 ان ؟ندارد یگرید زیچ چیه  ،شده جادیا و آمده ما سر یرو  که یسوز خانمان یبال همان به و دردسر جز ما یبرا  بال نیا ،نه ای بود یخوب

   .باشد چه به لش یم و  خواهد را که تا پردازم ی م موضوع نیا به شاءاهلل

 که  شودی م  ینیسرزم وارد خود قی رف با   تیمورأ م  از بعد  ی سرباز لمیف  نیا در  که  ن« یم» نام  به  شد ساخته ی لمیف  کایآمر در ۲۰۱۶ سال

  نیا و  شود یم  کشته جا در و رود  ی م  نیم یرو ،هست  فرد نیا همراه که  یرزم یپا هم   متاسفانه و  نشده یپاکساز نیم از نیسرزم نیا

  یی ها  مراقبت  وجود  با  .کندی  م  یسپر   را  ابانیب  و  نیزم  سر  نیا  ییتنها  به  و  د یمایپ   یم  را  ریمس  نیا  طول  ،دارد  که  یی ها  مراقبت  با   هم   فرد

  یم  هم یهرکار  و دهد انجام یکار توانسته ینم  .ردیگ یم قرار نیم ک ی یرو او چپ یپا ناگهان دارد،  یم بر گام که نطوریهم ،دارد که

 که  دهدی م  امیپ  شیها رزم هم به و ردیگی م را خود سمیب .تواند ینم  و دهد یم صورت ،شود خالص  لهیوس نیا شر  از نکهیا یبرا ،کند

 و  م ییایب  تو  سمت  به  م یتوان  ینم  گری د  ساعت   ۷۲  الی  ۴٨  حدودتا    و  میهست  تیمأمور  در  ما   ندیگو  یم  هم   آنها  اما  .دارد  کمک  به  اجیاحت

  ی م  دور  خودش  از  را  آنها  ،داشته  که  یا  زهین  با  و  کند  یم  حمله  ییها  درنده  ها   شب  و   ماند  ی م  آنجا  فرد  نیا  .میده  انجام  یکار  تو  یبرا

 ناخودآگاه  ، گذرد  ی م   واقعه  نیا  یابتدا  از  که   ساعت  ۳۰  دی شا  حدود   از  بعد   .شود  ی م  جادیا  او  یبرا  یبار  رقت  بسیار  طیشرا  خالصه  . کند

  با  کرده،   دعوا  همسرش  با   افتاده،  اش  یزندگ   در   که  ی بد  یها  اتفاق  . کندی  م  داشته  یزندگ   طول  در  که  یمشکالت   مرور  به   شروع  او   ذهن

   .شود ی م شدن مرور به  شروع افتاده، اش ی زندگ در که  ی بد اتفاقات شده،  زیگالو قشیرف

  یش رو  سرباز  منِ  یپا  که  ینیم  دهد،  ی م  رخ  ما  یزندگ  در  که  ییها  نیم  و  ها  نیم  نیا  که  دی بگو  ما  به  خواهد  یم  نگونهیا  ،لم یف  نیا  ایگو

  که  ی مشکالت  م یبدان دی با ما  واقع  در  . میکن  ی م نرم  پنجه  و   دست  آن  با   ما   همه که  است  ی زندگ  مشکالت  از  یمتافور  و   استعاره  ،گرفته  قرار

 میکن  فکر  خودمان  یبرا  ،افتدیب  اتفاق   ،گذاشته  ن یم  یرو  را  خود  یپا  که  آمد  شیپ   سرباز  نیا  یبرا  آنکه  از  قبل  ،شود  یم  جادیا  ما  یبرا

   . ردیبگ قرار الشعاع تحت ما  ی زندگ شود باعث که م یده نشان یواکنش و م یبزن رقم یطیشرا آن به نسبت  دینبا  شد، جادیا مشکالت اگر

 نق   و غر  به  شروع  ، دی آ  یم شیپ   مشکالت  که  ی زمان  که  دی آ  یم   شیپ   مانیبرا اتفاق   نیا  ،میداشت  که یاشتباه  یها تیترب  بخاطر  سفانهأ مت

  حاال  و  ندارد  مانیبرا  یسود  چیه  که   میده  یم   انجام  یی کارها  ،میباش  داشته  مقدس  مکث  کی  لحظه  آن  در  نکهیا  یبجا  .می کنیم  زدن

  که  دارد  وجود  سرد  ستمیس  کی  و   داغ  ستمیس  ک ی  ما  مغز  در  .افتد  یم   مغزمان  در  که  است  یاتفاق  بخاطر  ا ی  و  است  تمانیترب  بخاطر

 است   ما   ی جانیه  قسمت  ن یا  که  داغ  قسمت  و  .ند یگو  ی م  نئوکرتس   کرتکس   آن  به  و   دارد   را  یزیر  برنامه  و   تعقل  تیولسئم  سرد  ستمیس

  لذا  .است  یجانیه  که کند  یم  تیفعال   داغ  قسمت  و  شود  یم  خاموش ما  مغز  سرد  قسمت  متاسفانه  ،میری گ  یم  قرار  مشکالت  در  کهیزمان  و

  مکث  که  شود  یم   باعث  ،کند   یم  جادیا  ما  یبرا  را  یپلن  چه  ما  مغز  که  میباش  متوجه  نجایا  اگر  .میزنی  م   نق  ای   غر  ای   میکن  یم   یفحاش

 د؟ یایب  شیپ   هم  یخوب یها اتفاق  دارد احتمال ای آ هست؟ هم ییها  فرصت نجایا ا یآ .م یکن نگاه مشکل  آن و نیم نآ دل  در و میکن

 پرورش  را گل  کی ، ندارد یچیه  یپست  و  یبد جز و  نکبت  جز ظاهر  به که  یی جا ، مرداب ن یا دل در  شود ی م  ناگوار،  اتفاق  نیا دل  در  ایآ

ی  م   واقع  در  ر؟یخ  ای   را  انمیاطراف  یزندگ   هم  و   کنم  بهتر  را  خودم  یزندگ  هم  که  رمیبگ  جهینت  را  یخوب  زیچ  ،بد  اتفاقات  نیا  دل  از  ا ی  داد؟

 از   را  خوب  فعل  کی  ،بد  اتفاقات  و   ها  بحران  در  میبتوان  نکهیا  یبرا  گام  نیاول  میباش  متوجه  که  میبگو  شما  خدمت  را  یا  نکته  مهخوا

  کی  ، میبزن نق  و   غر   نکهیا  ی بجا  و   نباشد  یخوب  طیشرا  در   ما   مغز   االن  د یشا  میباش  متوجه که  است   نیا  ، میده  بروز و میکن ساطع  خودمان
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 نسبت  ،میدید  جامعه  در  ای  و  تجربه  به  کهیی  کارها  و  نیروت  یکارها  یمبخواه  اگر  میباش  متوجه  .میکن  مل أ ت  و  میباش  داشته  مقدس  مکث

   . کند ی متالش را مان  یزندگ  تمام است ممکن  و ندارد یسود یمانیپش  جز ،می ده انجام مشکالت به

  و  . دید  را  مشکل  و  مطلب  ادامه  و  گرفت  شیپ   را  بحث  ادامه  یعال  و  جانانه  بعد  و  کرد  توقف  و  داشت  مقدس  مکث  کی  دیبا  مواقع  نیا  در

   .م یبگذار  قدم بهتر  بعد و کرد جادیا توان  یم  یخوب یها فرصت چه ،مشکل نیا توسعه و کران در

  ما   که شد نیا ،کردم عرض که یا نکته نیاول .دیبسنج  را  کار  جوانب  بعد   د، یکن  مقدس  مکث  کی  مشکل  مواقع  درنکته اول:  پس

 آن   خالف  بر  ما   مغز   که  یکار  .میباش  داشته  مقدس   مکث   دی با  ،میریگ  ی م  قرار  ها  یسخت  قبال   در  و  میکن ی  م  ییارویرو  مشکالت  با   یوقت

  القا  ما  به  یگرید  جور  ، میکن  ی م  یزندگ   آنها   کنار  در  که  یانیاطراف  هم  یگاه  و  بوده   گرید  یا  گونهه  ب  ما  تیترب  واقع  در  و   دده   ی م  فرمان

   .میباش داشته  مقدس  مکث کی ابتدا  ،م یده فحش و  میبزن نق  م،یبزن غر که نیا یجا  به  .میکن برخورد که کنند  یم

 نفوذ  آن   در  من  ایآ   ، افتاده   اتفاق  و   شده  انجام  که  یمشکل  نیا  که  م یکن  الؤس  خودمان  از  ،شد  انجام   مکث  ی وقت  ؛دوم  مرحله  در

  یقدرت  من  ،آمده  که  کرونا  یماریب  مثال  یبرا ؟تسین  ای  سته  من  قدرت  تحت  و  دارم  تسلط  آن  یرو  درصد  صد  من:  یعنی  دارم؟

 را  یفکر  ای  یرفتار  ای  یاتفاق  کی  اگر اصال  .ستین  من  سلطه  تحت  مشکالت  از  یسر  کی  ! این  ما  خانه  سمت  به  لطفا  کرونا  میبگو  که  ندارم

 .ستین  من  تسلط  تحت  اتفاقات  یکسری  اما  .است  من  تسلط  تحت  من  افکار  و  رفتار  کنم،  حیتصح  را  تفکر  نآ  توانمی م دهم،  انجام  اشتباهاً

 تحت   اگر  اما  .شود  حل  مشکل  نآ  و  جبران   کار  آن  که  دهمی  م  اثر  بی ترت  عیسر  که  بود  من  نفوذ  تحت  در  شده  جادیا  که  یمشکالت  اگر

 و  افتاده  اتفاق   یمشکل  رمیبپذ   .باشم  داشته  رشیپذ  آن  به  نسبت  دیبا   من  .کند ی  م  دای پ   معنا  دوم  گام  نجایا  ست،ین  من  تسلط  و  سلطه

 که  ابتدا  در  ؛ هست  خاطرتان  در  دانم  ی نم  .میکن  یم  انکار  و  میده  ی م  انجام  را  ی اشتباه  کار  ما  از  یلیخ  متاسفانه  .نبود  هم   من  دست

   . دیآ ی م شیپ  یباالتر  انکار ی مواقع کی بعد   .ندارد وجود  اصال کرونا که کردند  ی م انکار عده ک ی ،بود  آمده کرونا یماریب

 تماما  ها  نیا  ؟میریگ  یم   کرونا  ما  گفته  یکس  چه  ،یخوردگ  سرما  مثل  .ندارد  یتیاهم  و  کند  یکار  تواند  ینم  اما  سته  کرونا  دییگوی  م

 که   بعد   و   .شوند ی  م   دهیگز  سوراخ  همان  از  و  کنندی  م  انکار  را  آن  ،شده   جاد یا  یا  حادثه  رندیبپذ  نکهی ا  یبجا  افراد  که  است  یی ها  اتفاق 

  ما  دست  از  ندیگو  یم  .شوند  ی م  هم  یسوم  مرحله  وارد  افراد  از  یبعض  ، باشدی  م  یسرماخوردگ  از  باالتر  و  هست  ییکرونا  واقعا  ،نه  دند ید

  . مکث مقدس کنیم   اول  دیبا  .است  اشتباه  راه  سه  نیا  تمام  .بازندی  م  را  خودشان  و  میشد  زده  فلک  و  بدبخت  و  چارهیب  و  دیآی  برنم  یکار

   و چگونه آن را مدیریت کنیم؟  م یده انجام  یچکار دی با مشکل نی ا با  که مینیبب سوم مرحله در بعد  و  میریبپذ  را آن دیبا  دوم مرتبه در

 ما  گفت که ستین گونه نیا ،میداشت که یخلقت و ای دن) .است افتاده ی اتفاق نیچن که میکن دایپ  رشیپذ  پس .میهست دوم مرحله در حاال

   .افتاده ین من  یزندگ  در یناپسند  اتفاق  دیبگو که ستین یکس(  .دیکش میخواه را رنج  ما  تمام که است یجور ای دن نیا . میکشی نم رنج
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َ
  یسخت  کی  ،دینشو  دار  بچه  ی زمان  اگر  . میهست  یسخت  نیا  در  ما   .است  شده  دهیآفر  یسخت  در  انسان  دیگو  ی م  ل

 جور  ، دی کرد  ازدواج  یوقت  و  دیدار  یناراحت  جور  کی  ، دینکرد  ازدواج  ی وقت  . دیدار  یگرید   یسخت  ،دیشو  دار  بچه  اگر  و  د یدار  یناراحت  و

   .میچش یم را ی گوناگون یها یسخت  مختلف ت حاال در صورت، هر در .د یآ ی م سراغت به یناراحت یگرید

 ی برا  را  رشیپذه باشیم و این  داشت  رشیپذ  ماست،  یزندگ  در  یعیطب  امر  کی  چالش  میدیفهم  و  آمد  یسخت  یوقت  که  است  نیا  مهم

   .میکن تر نیریش خودمان

 را  اتفاق آن و بزنم   رقم را ی خوب اتفاق  توانم ی م چگونه ، نبوده هم  من دست  و آمده  شیپ  یز یچ نیچن  که  االن که م یکن تفکر خودمان  با

   کنم؟ تیریمد

 مرحله   .مییاین  بر  آن  انکار  صدد  در  یم وریبپذ  و  میبزن  رقم  را  اتفاق   نیا  دی با  دوم  مرحله  در  و  میدار  مقدس  مکث  ابتدا  در  که  شد  نگونهیا  پس

 کلمه   با الؤس کی اگر کنم؟  رصد را   خوب  یها  ت یموقع  ،بد  اتفاق  ن یا  از توانمی  م   چگونه  من  :میی بگو  نگونهیا خودمان  به  سوم
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  ی م  دنبال  را  زدن  غر  و  زدن  نق  همان  مدام  و  میخواه  ینم  راهکار  خود  مغز  از  سفانهأ مت .افتد  یم  یخوب  اتفاقات  ،میبپرس  خودمان  از  چگونه

   .میکن

  راه من  به  یتوان ی م چگونه ،است افتاده  اتفاق  نیا که  االن !جان مغز  که میکن الؤس خود مغز از ،میکن  دنبال را زهایچ نیا نکهیا یجاه ب

  ی خوب اتفاقات چه دینیب  یم شما بعد  ،بدهم  انجام را کار نیا توانستم اگر .کنم تیریمد بهتر را طیشرا ن یا مبتوان من که  یبده یی ها حل

  ست؟ یچ  بد   ت یموقع  ن یا  در  من   سهم  که دیبپرس  خودتان  از  را  الؤس  دو   ن یا  سوم  مرحله  در ،د یدی د  را  مشکل  ی وقت  شما   واقع در  . افتد  یم

   کنم؟  مراقبت بعد  دفعات  بتوانم که  بوده من  دست آن مقدار ایآ

 ی سخت  نیا  دل  در  و  دارد  خودش  کنار   ییها  موهبت  چه  اتفاق  نیا  و  رم یبگ  توانم  ی م  یدرس  چه  بد  اتفاق   نیا  از  که  است  نیا  هم  دوم  الؤس

 که   ام  کرده  برخورد  با این موارد  من  ی ول  افتاده؟   اتفاق   شما  یبرا  دانم ینم  بخورد؟  رقم   و دیایب  بوجود  تواند  یم   هم  یقشنگ یها  اتفاق   چه

  دو   یبرا  کسان ی  و  ثابت   اتفاق   کی   یعنی   ،هست  مشترک  که  ی اتفاق  دم یدی  م  مواقع  از  یگاه   .بود  زیانگ  شگفت  هم   طرف   کی  از  و  بیعج

   .شود رو و ری ز شانیزندگ چقدر شده باعث ،داشتند  که یمتفاوت  یها واکنش خاطر به نفر دو  نیا و  مدهآ شیپ  نفر

 فرض  .داده  رخ  کسانی  طور  به  نفر  دو  یبرا  پدر  فوت  ی عنی  .شده  فوت  هم  آقا  حسن  پدر  و  شده  فوت  آقا  ی عل  پدر  مثال،  عنوان  به  چه؟  یعنی

  مادرش  از  . شناسد  ینم  را  ی کس  گر ید  ، منزل  در   د یآ  ی م  پدر  فوت  از  بعد   آنها   از  ی کی  .هستند  هم   سن  ک ی  در  . کردند  فوت  هم   مثل  دیکن

  کردهی م  تش یحما .بوده  اورشی و  یحام  او  و شده  فوت پدرش که رود یم  خودش الک  تو .شود ی م افسرده و  دپرس و  فراموش می کند 

  گذران   نطوریا  و بد  اتفاقات  به  ،مضر  یها  قرص  به اد،یاعت  به  آورد  یم رو  سال  شش  پنج،   و  شود  یم  افسرده  کال،  داده  دست  از  چون  حاال  و

 . کند  یم یسپر  را خودش عمر

  .دارم  بچه  و  زن  ، دارم  مادر  هنوز  من  اما   شد   فوت  من  پدر  عجب  که  افتد   ی م  ذهنش  در  یاتفاق   همانجا   و   شود  ی م  فوت  پدرش  گری د  فرد

  ی روز فردا .ستمیبا  خودم یپا یرو توانم یم  هم من ،کند اداره را من توانست درمپ  که همانطور .ستمی با خودم یپا یرو خودم توانم یم

 یزندگ   و   بگذارد   رکاب   در   ی پا  تر  جانانه   که  شود  ی م  باعث   جرقه  نی هم  و   م هبد   یارزان  را  خودم  تیحما  گرانید   به  کنم،   اداره  را  گرانید

 .کند متحول را خود

 ک ی   . بزنند  رقم   را  یگوناگون  یها  اتفاق   توانستند  داشتند،  که  یمختلف  یاتخاذها  خاطر  به  نفر  دو   اما   افتاد  مرگ   اتفاق   کی  دینیب  یم  شما

 خارج   خانه   از  سال   پنج   چهار،  دینیب   یم   ، رود  ی م   اش  خانه   به   که  شود  ی م  سرخورده  و   ناراحت  نقدریا  و   کند   ی م  دا یپ   یجسم  مشکل  یکس

 عارضه   و  برخورده  ی مشکل  به  من  یپا   و   دست  چه  اگر  بگوید   که  شود  ی م   باعث  موقع   همان  و  کند   ی م  دایپ   یجسم  مشکل  ی کس  .شود  ینم

 که کنم استفاده یریمس و روش در خود یناتوان  و تیمحدود نیهم از و شوم یقو و کنم استفاده نیهم از می ایب االن یول شدم دچار یا

 که  نیا یجا به داشت، یجسم عارضه که نیهم .رود یم ورزش دنبال به فرد همین دینیب یم  بعد .بزند رقم را یقشنگ اتفاقات من یبرا

 خاطر به اما است، عارضه کی و  اتفاق  کی .شود یم کیالمپ پارا قهرمان سال سه دو، از بعد  .رود یم ورزش دنبال به رد،یبگ قرار خانه در

 اگر  .م یگوی  م  ییطال  قانون  از  تانیبرا  نجا یا  .شود  یم  میترس  متفاوت  و  دگرگون  آنها  ندهیآ  چقدر  دینیب   ی م  ، بد واکنش  و   متفاوت  واکنش

  بلکه   .زنند ی  م  رقم  را  شما  کار  جهی نت  و  عاقبت  که  ستندین  اتفاقات  دیبدان  شود،  یم  جادیا  یناگوار  طیشرا  دهد،   یم   رخ  یبد  اتفاق   تانیبرا

  شما  کار  عاقبت  کرونا  آمده،  کرونا  االن  اگر  . کند  یم  جادیا  را  جهینت  اتفاقات  به  شما  واکنش   و  است  ساز  جهینت  شما  واکنش   عالوه  به  اتفاقات

  .است مهم  اریبس نیا ؟ دیکن یم برخورد او  با چگونه شما  ندارد، دست در را

 ی م  دست  از  را   پدرش  ی سالگ  ۱۴  در  شان یا  ، یثان   د یشه  اسم   به  است  ی فرد  ما   یعلما  از  ی ک ی:  است  نی ریش  ی لیخ  که  بزنم   تانیبرا  ی مثال

ُن » اسم به دارد  یکتاب . دهد
ّ
ْقدِ  ِعْنَد  الُفؤاد ُمَسک

َ
حّبة ف

ْ
والد« وَ  اْل

ْ
   .شوند ی م  مفقود ما فرزندان کهیزمان ؛دوستان  دهنده نیتسک: یعنی .اْل
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  شما  داشته،  ی انتخاب  حسن  کی  و  داده   انجام   یزرنگ  مترجم  مقدمه  در  . دلها  آرامبخش  اسم   به  . است  شده  ترجمه  هم  یفارس  به  کتاب  نیا

 کرده  ترجمه  را  آن  یطیشرا  چه  در  مترجم  ا ی  و  است  نوشته  را  کتاب  ن یا  یطیشرا  چه  در  ی ثان   دیشه  همان  ی عنی  ، سندهینو  فرد   دینیبب

 .کنم یریگ جهینت خواهم می دیکن توجه خوب .است بخش لذت اریبس من یبرا نیا است؟

 است؟ یکس چه دستان  در قلم که ی دان ی م ،یا گشوده  را کتاب نیا که یزیعز یا

 دست   از  یگری د  از  پس   ی کی  را  خود  فرزند   پنج  که  ستیپدر  دستان  در  قلم  د؟ یبگو  سخن  تو   با   خواهد  ی م  ی دل   و   قلب   چه  که   ی دانی  م

 و   خود  در  خداپسندانه  یرفتار  به  یابیدست  یبرا  ،رفت  ایدن  از  ،داشت  او  به  که  یوافر  عالقه  با  پنجمش  فرزند  که  یهنگام  و  است  داده

ُن   نام   به   نوشت  ی کتاب   و  برد  قلم   به   دست  ،انیاطراف
ّ
ْقدِ   ِعْنَد   الُفؤاد  »ُمَسک

َ
حّبة  ف

ْ
والد«  وَ   اْل

ْ
 دست  از   را  خود  فرزند   پنج   ، ی ثان  دیشه  فرد،   نیا  .اْل

  کتاب   ن یا  ی وقت ،است  هنوز  که  هنوز قرن  چهار   ی ال  سه  از  بعد  که  است  نوشته  ی کتاب  مده آ  ، بزند غر  و   نق  نکهیا  ی بجا  طیشرا  آن  در   و   داده

 کتاب  کی  توانم  یم  من  که  دید  را  یفرصت  غم  و  رنج  آن  در  یعنی  .کند  دایپ   نیتسک  جانمان  و  دل  که  شود  یم   باعث  ،میکن  یم  نگاه  را

 شد  باعث  و  دید  را  موهبت  آن  رنج  دل  در  .هستند  کتاب  نیا  خواننده  که  یکسان  رشد  باعث  هم  و  شود  یم   خودم  رشد  باعث  هم  .سمیبنو

 که  است  نیا  کتاب   ن یا  جالب  قسمت  و  است،  هیقض  قسمت  کی  نیا  . بماند  آن  جامعه   نده یآ  یبرا  و  شود  آراسته  چاپ  وریز  به  کتاب   نیا

 :  دارد یخاص قصه  هم نآ مترجم

  ،ی عامل   ن یالد  نیز  بنام  عهیش  بزرگان  از  فرزانه  یعالم  ، یعرب  زبان  به  که  را  کتاب  ن یا  یدان ی  م   ا یآ  !زیعز  یا :  سدینوی  م  را  نیا  ادامه  در  هم   او

 لطافت  با  را  خود  ساله  ۱۲  دختر  که  یپدر  است؟  داده  قرار  تو  مقابل  در  و  کرده  ترجمه  یکس  چه  ،است  نوشته  یثان  دیشه  به  معروف

  و  با یز یصبر با  اما  یی بگشا درد  با تو  تا  نوشت  لب بر  آه  و  دل  سوز با او  .نشست قلبش   بر قیعم یزخم  و  داد  دست از  ،داشت که  یزبانزد

 و   دادند  انجام  خوب  کار  کی  ،بودند  شده  دچار  را  رنج  نیباالتر  که  یزمان   در  دو  هر  ،کتاب  نیا  مترجم  و  سندهینو  واقع  در  .یببند  آرام  یدل

  یبد  یاتفاق   اگر  پس   .شوند  گرانی د   ارتقاع  باعث  هم   و  کنند   دای پ   ارتقاع  خودشان  هم   که  شد  باعث   بعد  و  دندید  را  فرصت  و  موهبت  کی

 غفلت  ییطال  قانون  نیا  از  .بزند  رقم  بهتر  گران ید  و  خودتان  ی برا  را   شما  ندهیآ  و  شما   ی ایدن  که  است  شما  واکنش  نی ا  د،یآ  شیپ 

 .دینکن

  . میبشو  تر ی  قو  ما   شود   یم   باعث   و   شود  ی م   وارد  آدم  به   ی شوک  ، دآی  ی م   آدم   سراغ  به  رنج   ی وقت  که  ام  کرده   عرض   را   نیا  مواقع   از  یلیخ

  .شود ی م تر  مقاوم  و تر سفت ،گذارند ی م کوره در را گل  ای  .شودی م  تر وجانانه تر یقو ، گذارند  یم کوره در یوقت  . دیکن مشاهده را آهن

 .کند   یم  کونیف کن  را  ما  یایدن  مواقع  از  یگاه،  مینیبب  را  موهبت  آنکه    میباش  مُتَرصدش  اگر  که  دهد ی  م ما  به  یتکان  د،ی آ  یم یوقت  رنج

 همانجا  شد   باعثو    گذاشت  اش  ی زندگ  در   ی عطف  نقطه ناتوانی  همان   اما   کرد دایپ  یجسم  ی ناتوان  شخصی  د ینیب  ی م .زدم   که  ی مثال  همان

 .کند میترس خودش یبرا را یبهتر  یایدن اتفاق،  همان با  و  کند  یترق

 گر یاال هوس قمار د چشیکه بباخت آن چه بودش / بنماند ه یک آن قماربازنُخُ

 به   که  کنم  اغراق   خواستم  من  .میکن   ی نم  خود  یخدا  از  بال  طلب  خودمان  ی ها  آموزه  طبق  ما :  که  شوم  متذکر  را  نیا  پرانتز  داخل  البته

 نگاه  عیوس  و  شد   کالن  نگاهمان  اگر  می بدان  اما   .میخواه  ی م  تیعاف  خدا  از  شهیهم  ما   .هست  ییها  فرصت  چه  بال   دل  در  بفهمانم  شما

   .میبزن  رقم یی بایز اتفاقات  غصه  و غم  و  رنج نیا دل از میتوان ی م ، میکرد

 ش باشدرندانِ بالکُ وهیش ی عاشق/       ناز پروردِ تَنَعُّم نَبَرَد راه به دوست
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  یی جدا  جزء  رنج  میبدان  که  میکن  جاد یا  خودمان  در  را  نشیب  نیا  و  میباش  متوجه  که  نیا  یبرا  ،گفتم  را   مرحله  سه  و   ها  حرف  نیا  همه

 ی م،  میدیپرس  خوب  سؤال  اگر  و   میداشت  مقدس  مکث  و  رشیاگرپذ  منتها  ؛ یمکش  ی م  را  رنج   نیا  ما  همه  . ماست  ی زندگ  نفکیال  و   ریناپذ

  موهبت  .دیکن رصد را آن یها موهبت ،زدن غر و  یفحاش یبجا ها رنج دل در که بود نیا من حرف همه . میکن مشاهده را مواهب میتوان

 سرگذشت  .شود  یم  درست  یجور  چه  و  بخواهم  حل  راه  مغزم  از  و  بپرسم  رنج   هنگام  در  خوب  سؤال  کی  من  نکهیا  شود؟ی  م  دای پ   چگونه  ها

  ی کسان   با   .نمیبب  را  ها   موهبت  بتوانم  که  شود   ی م  باعث   ن یا  . میکن  لی تبد  قوت  نقطه  به   را  همان   و را مطالعه    داشتند  ی ناتوان  که  یافراد

 .رند یگ  ینم  قرار  بد   یها  قسمت  ریث أ ت   تحت  و  کنند ی  نم نگاه  را  بد  قسمت  صرفا   و  .است  ی خاص  نگاه  نگاهشان  که  کنم  برخواست  و  نشست

 :  باشدی م ینینازن  یشیفرما چه داند  یم  خدا دارند، یعسکر حسن ماما یشیفرما

 کرده   احاطه  را  بتیمص  و  نقمت  آن  که  است  داده  قرار  ینعمت  آن  در  متعال  خداوند  که  نیا  مگر  ستین  یرنج  و  یزحمت  و  ینقمت  چیه»

وجود   ها  موهبت  یسر  کی  آن  یورا   در  و  آن  دل  در  ای  آن  بعد  بالفاصله  یعنی  .هست  هم  ینعمت  کی  ،نقمت  هر  در  میبدان  یعنی  «.است

 موهبت  ،یسخت  هر  دل  در  دیبدان  و  دیباش  مراقب  پس  .میکن  تماشا  را   موهبت  آن  میبتوان  که  بدهد  گری د  چشم  و  مینیبب  دی با  منتها  .دارد

  .کنند   تیریمد  را  شانیزندگ  توانستند  و   اند  آزموده  و   اند   ده ید  را  آن  ثمرات  و   است  افتاده  مختلف  افراد  یها   ی زندگ  در  اتفاقات  ن یا  و  هست

 در  که  یکس  یبرا  مثال  نیبهتر  .میبزن  رقم   را  بایز  اتفاق   آن  میبتوان  ها  رنج  در  و  مینیبب  یگرید  جور  و  مییبشو  را  مانیچشمها  د یبا  هم  ما

 زانتیعز  از  نفر  ۱٨  که  دی جد  اتفاقات  نآ  بعد  و  عاشورا  از  بعد  .باشد   یم   نبیز  حضرت  برکت  پر  وجود  ،ندیبب  را  نعمت  تواند  یم  نقمت

   .ال«یجم اال تیرا ما»: د یگو ی م ،ردی گی م قرار  کفر سپاه مقابل در یوقت  حضرت ،شدند  پر پر تو یجلو

 شانیا  کند،  ینم نگاه  نیا  به  نبیز  حضرت  .ستین  بایز  اصال  انیدیزی و  دی زی  فعل  و  نیحس  امام  شدن  کشته  افتد؟  یم  اتفاق   نیا  چرا

 نیا  نیمحب  و   انیعیش  بعد   و  بزرگوار  نیا  خود   یروز  یی زهایچ  چه  که  شهادت   ن یا  عوض  در  کند   یم   نگاه   و   دارد  عیوس  کالن،   ی نگاه 

  شفاعت  ،افتد   ی م  اتفاق  یوقت  عاشورا  .دانیم  کفر  جبهه  شدن  رسوا  شود؟  ی م  چه  آن  ثمره  ، افتد  ی م  اتفاق   یوقت  عاشورا  .شود  یم  بزرگواران

  یاریبس  .مینیب  ی م  عاشورا  انیجر  خوانش   بخاطر  فقط  ها  تیهدا  چقدر  ،افتد  یم   اتفاق   یوقت  عاشورا  .کندی  م  دالشهداءیس  یروز  خدا  را

 در  را  ی متفاوت  یها  نعمت  چه  نقمت  ن یا  که  ندیب  یم  و  کند   ی م  نگاه  مدت  کالن  در  نبیز  حضرت  .شودی  م  عهیش  و  مستبصر  افراد  از

 انجام   ما  به  نسبت  شما  که  یبد  یکارها  نیا  عوض  در  خدا  که  یکار  آن  .ال«یجم  اال  تیراما  »  دینگو  یم  آنجا  .است  داده  یجا  خودش  دل

 و  سر  به  و  شده  اراحتن  .است  ی کبر  نبیز  ،مینیبب  را  نعمت  نقمت،  در  که  مثال  نیبهتر  .باستیز  و   انیشا  اریبس  ،کند  یم  ،یدا  داده

   .است مهم  یلیخ نیا و  شده  انیعیش یروز و او یروز هم نعمت آن ،کند ی م نگاه  اما  شده  دهیخم و  کرده هیگر و زده صورت

  کرده   باز  تانیبرا  را  یمقدار  فقط  که  دارد  یادیز  برکات  رنج  .میریبگ  درس  آن  از  و  میده  قرار  اسوه  را  ی کبر  نبیز  حضرت  دی با  هم  ما

  ی م  رنج  شیبرا  و  دارم  قرار  من  که  یهدف   و  یزندگ  ایآ که  میکن  توجه  و  میرو  فرو  خودمان  در  ما  که  شود  یم  باعث  رنج  مواقع  از  یگاه   .ام

  راه   و  ی کن  عوض   را  هدفت  و  یبخور  ی تکان  شود  یم   باعث   رنج  آن  .دهم   رییتغ  را  هدفم  د یبا  د یشا  داشت؟  را  ها   یسخت  نیا  ارزش  .کشم

 ینم  یعاد  حالت  در  انسان  که  را  یی ها  موهبت  یکسری  بتواند  انسان  شود  یم  باعث  ها  رنج  .یکن  میترس   خودت  یبرا   را  یبهتر  و  باالتر

   .کند  مشاهده  ،ندیبب تواند

  تیسا  ها  یعضب  .آوردند  رو  یمجاز  یفضا  به  ،گرفتند  قرار  کرونا  طیشرا  در  یوقت  ،ما  یها  کاسب  از  یبعض  .زدم  را  مثال  نیا  شهیهم  من

  که   زدم  یمثال   . افتاد  ینم  یمجاز  فروش   فکر  به  یا  افتاد   ینم   تیسا  فکر   به  وقت  چ یه  ،شد   ی نم  جادیا  کرونا   نیا  اگر  بود؟  چه  یبرا  .زدند

  اتفاقات  تواند  یم   هم  یمجاز  قیطر  از  و  تیسا  آن  از  ،ستین  کرونا  که  هم  فردا  پس  و  دهد  ی م  انجام  االن  اما  .دباش  ملموس  همه  یبرا

 و  موهبت  نیا  توانست  ، آمد   بال   که  حاال   . دید   ی نم  اصال  را   نعمت  نیا  فرد  نیا  ی عاد  طیشرا  در   و   کرد   جادیا  را   یموهبت  . بزند  رقم   یقشنگ
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 196کارگاه آموزشی شماره 

 بال، جلوه رحمت خدا

 که  کنم  ی م  عرض   و   شومی  م   دوم  تسمق  وارد  شاءاهلل   ان   .دادم  حیتوض  خدمتتان  را  آن  مقدار  کی  که  دارد  برکات   یلیخ  . ندیبب  را  فرصت

 دارد؟ ی گاهی جا چه یاله نظام در بال نیا

 یبرا را ی هدف متعال  خداوند  که دیکن توجه نکته نیابه  ،شود واضح موضوع نیا نکهیا یبرا کند؟  ی م جاد یا را بال  نیا چرا متعال  خداوند

ت    َوَما»:  که  است  نیا  و  میبدان  را  هدف  آن  دیبا  ما   که  است  داده  قرار  یزندگ   در  ما
ْ

ق
َ
ل

َ
ِجَن    خ

ْ
َس   ال

ْ
ن ِ

ْ
   َواْل

 َ
وِن«  ِإال د   ت یعبود  هدف  نیا  ِلَیْعب 

 آخرت  و  ا یدن  سعادت  که  میشو  لی متما  او  به  ما  داشته  دوست  و  میبرو  او  سمت  به  اجبار  به  ما  که  خواست  ینم  دلش   هم  یطرف  از  و  است

 ما   حال  شامل  را  خودش  رحمت  هم  و  نباشد   اجبار  هم   که  انهیعام  ریتعب   به  .است  کرده   جمع  نگونهیا  خداوند  را  نیا  و   است  آن  گرو  در  ما

 .رمیبگ قرار تیعبود ریمس در  من ،اوضاع و طیشرا آن به توجه با که کرده فراهم را یطیشرا خداوند  ،میریبگ اوج میبتوان تا کند

 ی م  سامان  هدف  همان  به  توجه  با  را  خود  نظام  متعال  خداوند  م،یکرد  مشخص  که  را  هدف  میبدان  دی با   .م یدیفهم  را  هدف  اول  ما  پس 

  ، گرفته  نظر  در  من   یبرا  او   که  یتیغا   جاده   در   و  شوم  لیمتما  او  سمت  به   من  شود  یم   باعث  که  یی ها  زیچ   از  یک ی  کند؟  ی م  کار ه  چ  .بخشد

 کار و    سر  ایدن  اسباب  نظام  نیا  با  سرکار  و  یدلبستگ  کی  بشر  نکهیا  خاطره  ب  چرا؟  .کند  یم  بال  جادیا  من   یبرا  که  است  نیا  بردارم  قدم

  شد  بسته دل  یوقت و شود یم بسته دل ها نیا به ناخودآگاه شد، زهایچ نیا و  جاه و  مقام و مادر و پدر  و پول با کارش، و سر یوقت .دارد

 نگونه یا  را  تیعبود  ما  .شود  یم  فراموش  ،است  یاله  جاده  در  گرفتن  قرار  یمعنا  به  که  تیعبود  آن  و  ردیگ  یم  فاصله  خودش  یخدا  از

 . خداوند  از ریغ  از اعراض و  خداوند سمت به لیتما : م یکن یم  یمعن

 نرود سو چی ه تو میحر ریغ  به  لمد /      بس  و  دیجو قبله سمت نما قبله چنانکه

 متوجه   و  میایب  خودم  به  من  که  کند  یم  جادیا  را  ابتالعات  متعال  خداوند  .بگذارم  قدم  راه  آن  در  و  کنم  دایپ   لیتما  او  سمت  به  فقط  من

  خداوند  سمت  به  توجهم  تمام   و  نکنم  خوش  دل  ی مقام  چیه  و  فرد  چی ه  و   کس  چیه  یرو  و   ببندم  دل  توانم   ینم  یزیچ  چیه  به  که  باشم

  ی م  جاد یا  را  ابتالعات  نیا  ، هدف  آن  به  توجه  با  متعال  خداوند   . باشد  او  وقف  وجودم  همه  . باشم  داشته  خشوع   و   تضرع  او  به   نسبت  و  باشد 

 و  ایدن  سعادت  که  شود  باعث  او  به  شدن  لیمتما  گرو  در  و  میشو  لی متما  او  سمت  به  و  میشو  گردان  ی رو  او  ریغ   از  شما  و  من  که  کند

   .زند ی م  رقم را اتفاقات نیا و  خواهد یم  را ما ریخ ،دارد دوست را ما  بس از او ی عنی .بخورد رقم ما آخرت

 :دینیبب را فیشر هیآ قران در شما

ا َوَما»
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ْ
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ْ
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 َ
َعل

َ
وَن« ل ع  َر   َیَض 

  یبتیمص  دچار  را  آنها  اهل  م؟یکرد  چکار  ،میداشت  که  مختلف  یها  شهر  و  هیقر  سمت  به  که  یامبرانیپ   انزال  و  میکرد  ارسال  که  را  اءیانب  نیا

 تضرع  ن یا  متعال  خداوند   . کنند  تضرع  ها   آن   تا  م یکرد  ارسال   را  خودمان  ی نب  که   نیا  از  بعد   ، میداد  قرار  ها   یسخت  در  ضرا  و  باساء   . میکرد

   . داده قرار ما خلقت  هدف در را نیا . باشم او به لیمتما و باشم داشته خشوع و خضوع او به نسبت  من نکهیا .خواهد یم را

  یم  غفلت که  م یشو یم  روزمره و  ی ایدن اسباب  ریدرگ آنقدر ، نکند را کار نیا اگر  و  می برو او سمت به  ما که  کند  یم  جاد یا را یطیشرا لذا

   .مینیب ی نم را یآخرت و یی ایدن  سعادت یرو و کرد میخواه چارهیب را گرانید  و خودمان هم  و میکن

  .است  باب  نیا از ،میشو ی م دچارش ما  که  یاله یبالها از جنبه کی مییبگو میتوان یم  و است مختلف بالها 

 آخرت  و   ا یدن  سعادت  و   میبشناس  را  راه  ما   تا   کند   ی م  جاد یا  را   ابتالعات  نیا  ، میشو  ل یمتما   او   سمت  به  و  متوجه  ما   نکهیا  یبرا  متعال   خداوند 

  هم  قصدش   و   کند   ی م  جاد یا  خدا  که  ییبالها  . دارد  ی انسان  منشاء  گاهاً  و  مختلف  انواع  بالها   کنم   یم   تکرار  مجدد   .م یبزن  رقم   را  خودمان

 .دیباش شاهد اریبسها    آن در را خداوند رحمت جلوه دیتوان یم ،است تنبه
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 بال، جلوه رحمت خدا

  هم   نجاآ  ،شود  ی م  ما  ریبانگیگر  بال   بعد   و   کنند   ی م  تیریمد  سؤ  ها   انسان  و   دهد   ی م  رخ  یانسان  قسمت  در  که   یی بالها  قسمت  در  یحت

  احداث  را  ی جنگل  ا ی  بسازد  ی سد  ، دی نبا  که   یی جا  در   ا ی  کند  ی م  عام   قتل   را  یوانیح  بشر  مثالً  .است  نهفته  ما  یبرا  یی ها   موهبت  یکسری

 و   رییتغ  مورد  چقدر  عالم   ستمیاکوس  د ینیب  ی م  شما   بعد   .دهد   ی م  انجام  را  کارها   نیا  خالف   د یآ  ی م   بزند،  آتش   را  ی جنگل  د ینبا  ا ی  کند، 

 از   .ندارد  یاله  منشاء  بال  که  نیا  با  .است  موهبت  کی  من  دهیعق  به  هم   نجایا  .شود  یم  جادیا  یناگوار  اتفاقات  چه  و  ردیگ  یم  قرار  تحول

  و  ی انسان  منشاء   ی وقت  ما   که  است  نی ا  موهبت  آن  من   دهیعق  به  اما   میکن   تیبشر  افراد  به  را  خودمان  اعتراض  د یبا  و  ماست  بر   که  ماست

 یمشکل  .رسد  ینم  ییجا  به  بشر  تی ریمد  و  کردن  اداره  با  ایدن  نیا  !عجب  که  دی آ  یم  ما  ذهن  در  یا  نکته  م،ینیب  یم  را  یانسان  تیریمد  وءس

 او   تا   یبشو  خداوند  دامان  به  دست  د ی با  ی عنی  ؟ی چ  یعنی   .ندارد  را  عالم  اداره  علم   بشر  و   شود  ی م  جادیا   گرید   مشکل  سه   ،کند   ی م  حل  را

   .کند اداره را جهان او و دبفرست را خود فهیخل

  دیبا   که   است  نیا  آن  و   شده  نهفته  دلش   در  قشنگ  موهبت  ک ی  اما  م یزد  رقم   خودمان   که  ن یا  با  ،مینی ب  ی م  را  ها   تیریمد  سؤ  ن یا  یوقت

 و کند حل را است کرده  جادیا خودش که ی مشکل تواند ینم هنوز بشر اما هست یتکنولوژ عصر که نی ا با  م یدار ادعا همه م، یباش مراقب

  خالفت   نظام  به  و   دیهست  اهلل   ةفیخل  به  محتاج و  مجبور  خود  ییایدن  عالم  نظام  یبرا  شما   پس   . آورد  یم در  سر  یگرید  ی جا  از  مشکل  تازه

 ی سو  به   ما   تضرع   باعث  باز   ، میباش  متذکر  اگر  هم   نجایا  م، یزنی  م   رقم  خودمان  را  ییبالها  ی انسان  تیری مد  سؤ  با   ما   ی وقت  . دیدار  ازین  یاله

  کی با  یحت  ،دارد  ادعا  همه  نیا  که  یبشر  کند جادیا  ما  ذهن  در دیبا  را  نیا  ،شده  جادیا  بشر  کی  قِبَلِ  از کروناها  اگر  .شود  یم   یتعال  یخدا

  که  اورمیب  بر  طلب   دست  دی با  پس  .است  شده  ریگ  نیزم  و  کند  مراقبت  خود  از  توان  ی نم  است،  اتم  کی   هزار  چند  اش  اندازه  که  یروسیو

  یانسان   تیریمدوء  س  که  ییبالها  کردم  عرض  .است  شده  نهفته  لطافت  نیا  هم  یانسان  یها  منشاء  در  یحت  .کند  نازل  را  خودش  فهیخل  او

   .دهد   یم یجا خودش دل در را یی ها موهبت بسا هچ است تذکر و تنبه باب  از که یی بالها دارد،

 دگر وقت تا بگذار سخن نیا/       جگر سوز نیا و هجران نیا شرح

 ی لگرها یتحل و  ها  پژوه  روان ها،  روانشناس از ی لیخ م یباش متوجه و  د یبدان را ن یا اما  کنم  فهیوظ انجام  خدمتتان  ی گرید وقت   و  اوضاع در

  کار   خاتمه  را  نشئه  نیا  و  ای دن  ها  نیا  چون  .کنند   یم  معنا  و  لیتحل  اشتباه  را  کشور  نابسامان  اوضاع  ،شود   یم  جادیا  یی بال  کی  یوقت   ما

 . ندارند عیوس د ید  و دانند  یم انسان

 امتیقو    ظهور  و   رجعت  تا   و   میکن  ی م   شروع  اشباح  و   ازله  عالم   یعن ی  عالم   ن یا  قبل  از  را  انسان  اطهار   ائمه  شاتیفرما  برکت   به  ما 

  سفانهأ مت  گرانید  اما  ر؟یخ  ا ی  دارد  موهبت  بال  نیا  ا ی آ  شود؟  ی م  سعادت  باعث   بال   ن یا  ای آ  که  میسنج  یم   بازه   نیا  در   و   م یکنی  م  مشاهده

 کالن  دی د  نیا  اگر  ما   .باشند  راهبرانه  توانند  ینم یلیخ  ها  لیتحل  لذا  و ندارند  کالن  نگاه   و  نندیب یم  را  یانسان   یزندگ   سال   ۷۰  -  ۶۰نیهم

  ست؟ یچ  بالها  نیا  از  تو  هدف  ایخدا  .میکن  سؤال  خداوند  از  میمجبور  ،میندار  را  آن  علم  چون  م،یدید  را  عوالم  نیا  تمام  و  میآورد  دست  به  را

  را  زهایچ نیبهتر باز میتوان ی م هم  یانسان نظام  در و است یاله نظام در ن یا دارد؟ ییمعنا  چه ،شود یم   جادیا تو نظام  در که  اتفاقات نیا

 اتیح  دار  سکان  او  و  ندیبرگز  را  یکس   متعال  خداوند  خود  دی با  و  ستین  ما  کار  جامعه  نیا  و  عالم  نیا  اداره  که  میشو  متوجه  و  میکن  رصد

 کی  در  ،است  امتحان  باب  از  که  ییبالها  و  عقوبت  بابت  از  که  ییبالها   و  بود  عقوبت  مورد  در  یبعد  موضوع  دو   شاءاهلل  ان  .بشود  ما  یستیز

 . میباش خدمتتان گرید فرصت

   :است نیا دهم انجام خواهم ی م که  یبند جمع پس

 چگونه  را  ها  فرصت  ن یا  و  .است  شده  نهفته  ییها   فرصت  ،دهد  ی م  رخ  ما  یبرا  خطرات  در  که  یی دهایتهد   در  میدیفهم  اول  قسمت  در  -

   .م یکن دایپ   میتوان یم
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  ست؟یچ یبرا خداوند  جمال جلوه و ستیچ یبرا بالها  میشد متوجه دوم  -

   ببرم؟ را استفاده نیبهتر آن از توانم ی م چگونه و  باشد رحمت من یبرا تواند  یم چگونه بال  -

 یانی پا  نکته  عنوان  به  هم   را  نیا  .کردم  عرض  خدمتتان  را  نکته  چند  ،شود  یسپر  نکته  نیا  بدون  بحثمان  خواهد  ی نم  دلم  که  ییآنجا  از

 از  را  استفاده   نیبهتر  چطور  و   میکن  رصد   چگونه  و   مینیبب  را  موهبتها  چطور  م، یگفت  که   نها یا  همه  به  توجه   با   . کنمی  م  عرض   خدمتتان

 ببریم؟  شده جادیا مانیبرا که  ییبالها 

 آن   با   همه  قاعدتا  که  ببرم  یداستان  کی  یرو  مصداق  کی  عنوان  به  را  میگفت  االن  تا  آنچه  . نشد  گفته  بالها   تمام   ،ها   نیا  همه  به  توجه  با

 قرار  الشعاع  تحت  دارد  امکان  وگرفته    قرار  ییکرونا  امی ا  در  شعبان  مهین  که  امسال  .است  شعبان  مهین   آن  و  ه اند کرد  نرم  پنجه  و  دست

  دست  و  است  شده  جادیا  کرونا  نیا  نکهیا  یعنی  چه؟  یعن ی  .دیکن  ادهیپ   هم   قصه  نیا  قبال  در  میتوان  یم  را  امشب  یها  آموزش  نیهم  ،ردیبگ

  یمجلس  توانم   ینم  دی شا  .کنم   حجت   حضرت  حضور  متذکر  را  گرانید  و  خودم  هم  که  است  نیا  ام   فهیوظ  حاال  .است  نبوده  هم   من

 ؟ دهم انجام وجه نیبهتر به را خودم فهیوظ  توانم یم چطور . دی این یکس است ممکن ،رمیبگ  هم  اگر ای  و رمیبگ

 تضرع دست ،کند شتریب مرا تضرع بالها نیا که  داده قرار متعال  خداوند که  یهدف به توجه با و رمیبپذ  را کرونا  نیا و کنم  یمقدس  مکث 

 تیریمد  را  طیشرا  نیا  توانم  یم  چگونه  من  که  خواهم  یم  کمک  ن یمعصوم  حضرات  خود  از  و  مغزم  و  ذهن  از  حاال  .آورم  یم  باال  را  خود

   ؟ دهم سامان یعال  نحو به را خودم یتذکر کار  و کنم

 دوستان   از  یبعض  .د یکن  فکر  هم  شما  .دارد  یفکر  بارش  فقط  صرفاو    نباشد  اجرا  قابل  یبعض   دیشا  که  کنمی  م  عرض  خدمتتان  را  یمطالب

 حاال  مییبگو دی نبا  و م یباش گونه نی ا دی نبا ما   و گذرند  یم ماجرا ریخ  از کال ،شود ی م  جادیا ی بد اتفاق و  مشکل شانیبرا  یوقت که هستند

 خودمان  یکارها  و  میندار  قصه  نیا  به  یکار  و  میکن  ینم  کار  و  خرج  حضرت  یبرا  ما  گرید  ،گرفت  قرار  الشعاع  تحت  امسال  شعبان  مهین  که

 ، است  الزمان  و  العصر  صاحب  حضرت  با  گرانید  کردن  آشنا  که  را   خودمان  هفیوظ  نحو  نیبهتر  به  نجایا  دی با  بلکه  . میده  یم  سامان  را

  یم  چگونه  طیشرا  ن یا  با  من  ؟بزنم  رقم  را  اتفاق   نیا  توانم  یم  چگونه  من  طیارش  ن یا  با  می بگو  ی عنی  .کند   فرق   آن  قیطر  اما  ردیگ  انجام

   .شود انجام آن یرو یگذار هیسرما د یبا یول  بوده هم   قبال نوشتم من  که ییزهایچ کنم؟ جذب زمان امام سمت به را یجمع توانم

 :میده   انجام را کارها ن یا میتوانی م  ما

 . گانیرا  من   تخصص :اسم به  م،یندازیب راه یتخصص ی شیپو یمجاز یفضا در -۱

  .د یکن  اعالم  گانیرا  عصر  امام  عشق  به  نفر  ده  تا  کی  برای  شعبان  مهین  امیا  در  را خودش حرفه  یا نهیزم  هر  در  یفرد  هر:  مثال  یبرا

  و  دیکن  منتشر  یمجاز  یفضا  در  را  ها  نیا  از  کدام  هر  عصر  امام  محبت  به  یا  .گانیرا  من  تخصص  اسم  به  دیندازیب  راه  شیپو  کی

 امکان  اگر . است غیتبل ها  نیا خود  .کنند  استفاده عصریول حضرت راه در را خودشان مهارت افراد شود سبب که  دیاندازیب راه نیکمپ

   .می ده انجام را کار  نیا یمجاز یفضا در ،ستین ی عموم یفضا آن در

   .میکن پرشورتر  را یابان یخ یها جشن -۲

 ابانیخ  و  ها  کوچه  در  و  گذارند  ینوار  و  کنند  یم  یبند  نیآذ  یلیتر  کی  مثال  .دارد  وجود  ها  ابانیخ  در  که  هست  ییها  کارناوال  منظور

  شغلشان   و  کار  بخاطر  یا  عده  الخرها ب  . باشد  بایز  یلیخ  ، هستند  ابانیخ   و  کوچه  در  که  یافراد  یبرا  تواند  ی م  نیا  .چرخند  ی م  مختلف  یها

   . میده قرار خودمان الشعاع تحت را عده  همان میتوان  یم  ما و کنند  ی م آمد  و رفت

   .میکن یریگی پ  تر یجد را ها  مارستانیب -۳
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 مارستانیب  در  . میکن  م یتقد  مرتب و    شده   ی عفون  ضد  ،م یکن  هیته  پک:  مثال   یبرا  . کرد  جاد یا  توان  ی م  ماری ب  همراه  ای   ماریب  یبرا  کهیی  کارها 

  مارستان یب  تا  میده  صورت  را  ی اقدامات  و   م یده  انجام   را  ییکارها  آنها  به  نسبت  میبتوان  باید   . کنند  آمد   و  رفت  یادیز  تیجمع  است  ممکن

   . شوند آشنا عصر  امام  معارف ی فضا با  بهتر بتوانند  ماریب همراهان و مارانیب ها، 

   .م یده هیهد مردم به گرید زیچ هزاران و  کننده  یعفون  ضد مواد و  ماسک  و می بزن یصلوات ستگاه یا میتوان ی م -۴

 : نکنم غفلت آن تذکر از که گرید مورد کی

 سواد  ، میهست طیشرا ن یا در که  یماه  چند  نیا در  :است ن یا نآ و  می ده انجام  حتما را کار ک ی انجام ندادیم،  را  کارها  نیا از هرکدام  اگر

  ی فضا  نیا  و  میکن  کار  بهتر  میبتوان  ،شد  یسپر  که  امیا  نیا  تا  دیکن  مطالعه  را  مختلف  یهاه  آموز  و  ها  کتاب   .دیکن  یغن  را  خودتان  علم  و

  تر  جانانه  و  بهتر  ، ماه  چند   نیا  گذر  از   بعد  و   د یببر  باالتر  را  خودتان  معارف   و   د یکن  یگذار  ه یسرما  خودتان  یبرا  که   است  یا  العاده   فوق 

   .م یباش گرانید یعلم اسپانسر

   .زد رقم شود یم  هم ی گوناگون  کارهای  مختلف، اتفاقات و  جذاب یوهایال

  ی تیزیو  و   م یببر  یسنج  تب   و  رفته  افراد  منازل  در   به  گان یرا  و   میبده  را  یدکتر  روز  کی  نهیهز  دییایب   شما   که  ن یا  گرید   یبایز  کار   کی

  ن یا  و  جمله  نیا  دییبگو  پزشک  آن  به  ،دیشو  یم  منزل  از  خارج  ای  وارد  یوقت  .میشو  متذکر  عصر  امام محبت  به  را  افراد  .باشند  داشته

  هم   بعد  و  است  غیتبل  کی  خود  ،جمله  دو  یکی  نیهم  .د کن  بازگو  عصر یول  حضرت  از  را  جمله  نیا  خروج  زمان  در  ای  دیبگو  را  تیروا

 شعبان   مهین در تواند یم که است ی جالب اتفاقات ها نیا .شود خارج آنجا از و یدبگو آنها به ،دارند اگر یا نکته .دکن تیزیو گانیرا را آنان

   .بخورد رقم امسال

 ،دیهست  جا  هر  شاءاهلل  ان  .دیبود  من  همراه  من  با  را  امشب  و  دیداد  قرار  من  اریاخت  در  را  خودتان  یغن  اری بس  هیسرما  و  وقت  نکهیا  از  ممنونم

 . دیباش مستدام عصریول حضرت پناه  در

 مدد یعل ای

 نگهدار  خدا


