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 کردنمهارت زندگی

ها اشاره شده در قرآن به برخی از انسان !حیوان ندارداساسًا انسان بدون آموزش و تربیت و یادگیری فرق زیادی با 
ترین شاید یکی از مهمشود. ها استفاده میعنوان آتش جهنم از آناست که از حیوان هم بدترند و یک جاهایی به

خیلی کم استفاده شده و به  هاکتابآن  درکه باشد،  «َربّ » کلمۀدر  ،های دینیکتاب سایرهای قرآن با تفاوت
. آموختنی که ما یاد ددهانجام می امربی اصلی خداست، او تربیت ر نیست.  داریم، ای که ما در قرآناین معنی

باید در این ترین چیزی که یک نفر مهم .است خیلی مهم ،طور زندگی کنیماز زمان، چه ایهر مرحله دربگیریم 
. است دست آوردنش خیلی سختاّما به است ایخیلی حرف ساده است. مهارت زندگی کردن د،باشعصر داشته

و  دناهپیدا نکرد اهای زندگی ر سری مهارت کهنوز ی اما ن شدهاسالشهفتاد شصت داریم کهرا هایی بعضًا آدم
های ، حرفدشکننهایی که میخاطر دلبه ان ر اافسوس که خودش صدو  د،کننپیدا  دننابعید هم هست که بتو 

 .ستاالّناس ا حقه. اینداندازن، در آتش دوزخ میبرندبین میهایی که از زندگی و دزنننامربوطی که می

 

 چون مهارت استفاده از ،تاس ریختههم بههای اجتماعی با شبکهاش زندگی ،سالهپنجاهبینم آدم بزرگ اآلن می
ترافیک با  در د.ن ایراد دار امکنیم؟ سبک زندگیکار میهچداریم ن اا با اعصاب خودمه. ما ایرانیدندار  ار  آن

 کنیم!تعارف می از بس، مشویرد  منیاتو از در نمی و ایم از این ماشینوقتی دو نفر پیاده؟ کنیممیکار هچ ردیگهم
به عابرها فحش  هستیم ماشین در د!نوشهم رد می یاز رو  د،گیرنقرار میکه ماشین آهنی  درها همین آدم

 بیتمن که همچین چیزی در رفتار اهل !یم؟نایم. ما مسلمهدها فحش میبه راننده هستیم یم، عابرهدمی
ّالََّتَسَُّسوا پس آیۀ ؟کنیم ایراد نیستمی ردیگکار هم دری که ما هایتجسسو  هاندیدم. فضولی برای  ار  َو

 است؟ ی گفتهسکچه

 

 

ترین چیزی که مهم
باید در این یک نفر 

 د،باشعصر داشته
مهارت زندگی 

است. کردن  

ما  سبک زندگی
ها ایراد ایرانی

 دارد.
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 ؟دکنمی هچ د!کنبا مادر خودش زنا می ددار  نشاییکی از آشنا دببین و وارد خانۀ خدا )مسجد( شودنفر  کیوقتی 
گذاشتند، چاقو دستتان اش را فکر کنید برادرتان ُمرده است، جنازه؟ دنستید غیبت همچین حکمی دار ادمی

 طورقدر نجاست دارد؟ غیبت برای خدا اینقدر کراهت دارد؟ چهچه د!خوریکنید و میتکه میدادند، دارید تکه
 هاآدمکه  است بر ایناصل برائت و صّحت در اسالم  کند، کجایش مسلمان است؟است. کسی که غیبت می

گاهی به ذهنتان  «.یدوبدگمان نش نسبت به کسی» وید:گ. قرآن میودکه عکسش ثابت شاین ر، مگندگناهبی
دفعه کیاما ، دها گمان بهشت دارنخیلی ؟دنیاداز کجا می شما «!گرفته اتصمیم ر  فالنالبد فالنی »آید که: می

ا هاین .دبخشالناس، چون خدا هم نمیحق ۀمخصوصًا پروند د،گردورق برمی آید،ن که میاشیهاپرونده آن دنیا
 ،نشنیدید که اگر در موردی را قضاوت نکنید، هاآدم .این سبک زندگی اسالمی نیست .شده سبک زندگی ما

 ،قضاوت کردید اهر بار کسی ر  .گیریدن حالت قرار میاد؟ در همین بیاامیرید تا سرتنمی ،قضاوت کردید افردی ر 
 .ن کردیدابرای خودت ان حادثه ر آطلب در واقع 

یمان را هابا همین تربیت غلط هم باید بمیریم و با همین تربیت غلط هم بّچه با تربیت غلط بزرگ شدیم.از بّچگی 
بابا خانه بگو »گوید: زند، بابا به بچه میتلفن خانه زنگ میوقتی که  اش این استتربیت کنیم. یک مثال همیشگی

 گویی رهانندهحقیقت «دروغ بگو.» د:یویگمی د به اودر عمل داری «نگو.دروغ » د:یوین بّچه بگمهم نیست به آ «نیست!
 هد دروغ بگوید؟که بخوا ترسدمؤمن جز خدا از کسی می مگر« است. گویینجات در راست ؛النِّجاُهِّفیّالِصدقِّ» است.

. چه فرقی با باردژادپرستی از سر تا پای ما میبینید نمیکنید، نگاه می بیتیک جاهایی شما به رفتار اهل
عرب و رک و فارس که تُ این« کنم.من از آتشم، او از خاک است، سجده نمی» :؟ شیطان هم گفتداریم شیطان
در طول تاریخ همیشه  ست؟، اسالمیشودما برای انتخاب معیار  هااین و شود ُبلد رد بودنمانلر و کُ  وو عجم 

َمْنّ فرماید:می 54( بودند. تا جایی که سورۀ مائده، آیۀ هاایرانی)ها مجوسیبه حمایت از محکوم  بیتاهل
َّوُيُِبُّونَهُّ ُّيُِب ُُّهْم ّبَِقْوٍم َّفَسْوَفّيَْأِتّاللَُّه ِّديِنِه َّعْن ِّمْنُكْم گردید و خدا یک قومی را برمییعنی شما از دینتان  يَ ْرَتدَّ

هایی همین ند.، از قوم اینَهَذاَّوَّذُووهُّ»فرمود:  و زدسلمان  به شانۀ پیامبر «ی؟سکچه از » د:گفتن رساند.می
افتخار من باید الیق این مدال و  «.افتدا میهدست این در آخرالزمان داری اسالمکنید. َعَلمن نمیکه آدم حسابشا

 درفتن هزار نفر230سلمان باشم یا نه؟ باشم یا نه؟ من باید الیق پیرو د،نویگمی ددارن بیتجایگاهی که اهل و
د، امروز باشن هاست داشتهذهن خیلی درهمین تفکرات مزخرفی که  دخواستناگر می د،تکه شدن، تکهدپرپر شدن

نبیند یک انسانی، انسان دیگر را  و زمین دهن باز کند و آدم بمیرد. بود شده هاسرای بعثیحرم هاهای خیلینهخا
 کند.گذاری میگذاری و نمرهت و... ارزشبر مبنای نژاد و ملیّ 

های ییم از عیبببینیم، بیا های بقیه رانشینیم عیبقدر بالزم نیست این از خودمان شروع کنیم.بیایید 
موقع » :فرمودن میایشا رسیدیم،آقای زابلی میاخالقمان حاجخودمان شروع کنیم. ما خدمت استاد 

در  ، اثرش رایدهانجام بداین کار را ید وبر  ید.گزارش بده «.صحبت کن زماندقیقه با امام دهخواب 
 د را ببینید.وشمینازل ن تابه زندگیکه  ایدر کمتر از یک ماه ببینید چیست. برکت مادی و معنوین تازندگی

 غیبت نکنید!
 یکدیگر را 

نکنید! قضاوت  
 

این سبک زندگی، 
 اسالمی نیست!

 
 

آدم بمیرد و نبیند 
ها یکدیگر انسان

را بر مبنای نژاد 
گذاری ارزش
کنند.می  
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 دلیل هجمه بر ایران

ی تلویزیون رو  ساعت برنامۀ 3600 ،گذردم ما دارد میساعتی که بر مرد 24در  بر روی ایران زیاد است.هجمه 
رقص  ،تنبک. مستند، دایرهPersian toon؟ ِپرشین تون/هد کارتون ببیندخوامیات بّچه .شودایران پخش می

سمت خدا و د، کنید بحث مذهبی پیگیری یهخواحّتی می طرف.اینبیایید د؟ یهخواسریال می وفیلم  ،و آواز
. هست فدک و شبکۀ سالم شبکۀ یاری وشیخ حسن الله طرفاین د!نگاه نکنی شبکۀ قرآن جمهوری اسالمی را

 قدر است؟!چه ایی ماهوارههاشبکهسازی برنامههای هزینه دنیدا! می؟ده عاشق ما شدناللّ ا چرا فی سبیلهاین
 همۀ حرفم این است. !که شماها فرق داریدبرای ایند؟ به ما گیر دادن همهاین در دنیا برای چی 

 :شما مشکل دارند چیزِ ها با دواین

 شناخت دشمن اصلی        1       

از قبل از به )صهیونیزم جهانی(  اصلی یدشمناین  دشمن اصلی را شناختید. ی نشدید وکه درگیر دشمن فرعاین
داستان ما با اسرائیل، اصل . تا روز ظهور آقا ادامه دارد و آغاز شد تشانصورت ویژه از روز بعثبه و هاللّ دنیاآمدن رسول

اسرائیل بر بار بنیدو » :فرمود صادقامام .، اشتباه نکنیدیک جای دیگر نیستداستان یک کشور متجاوز به فقط 
. رسدها میانتقام الهی بر این هاکه بعد، دارد وجودمبنی بر این موضوع آیاتی در قرآن  «کنند.فتنه می روی زمین

ها همین را حسینو امام امیرالمؤمنین «.سنیالُّّتلِّقَّّلیّوَّتلّعَّقَِّبّ» :فرمود «؟فتنه چیستبار دو این » د:پرسیدن
 :فرمود سپس «ا بود.هندستور از سمت آ» :فرمایدحضرت می بینید.ملجم را میشمر و یزید و ابن. منتها شما دکشنمی

 « ها هستند.همین ایرانی، اَْهِلُّقمَّّ ُهمّْ، کندگیرد و کار را تمام میه، کسی که انتقام را میه، واللّ ، واللّ هواللّ »

 ظهور          2   

د برای ظهور کسی کنیکنید، دعا میشما دارید کار می شد. لدبُ ذهن مردم ما  درهم که بعد از انقالب، بحث ظهور این
 آمده است:ت ِهیِلد کتاب نبوئ در؟ دباشن ، انتظار دارید به شما کاری نداشتهها را جمع کندد بساط اینیبیا که قرار است

دن پیغمبر ماز به دنیا آاین کتاب قبل  «کند.سره میکه آن آخری کار را یک .آخرهم د، یک محمد محمد اول دارن یک»
ها ستیاوانجلاین اخیرًا  ؟ستالکی دسازنمی ددارن زمانامامهمه فیلمی که علیه  . فکر کردید اینبود شدهما نوشته 

، کندظهور می، وجود دارد (امام دوازده) Twelfth Imam» د:نویگمی درسمًا دارن د کهندنحیایی را به جایی رسابی
به  بودنالدارند نسبت دّج  «.قرار بگیرد مسیحجلوی حضرتقرار است و  ( استال)دّج  ستیکرایآنت وا منتها

  هستیم! ، ما هم خوابدنهدمی زمانامام

 



هجمه بر روی 
 ایران زیاد است.

که برای این
ا فرق شماه

 دارید!
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ّتو را درحالی  وجا، ند آنور می د،تجارت و لهوولعبی ببینن تا یک ؛اإِلَي َْهاَّوتَ رَُكوَكّقَائِمًَّوِإَذاّرَأَْواَِّتَارًَةّأَْوََّلًْواّانْ َفضُّوا
 ان را. وقتترده استای را دنیا بُ عّده یمان حرف بزند؟تر خدا برااز این واضح د.کننترک میای ایستاده که تنها

فکر . دمیرنهمه می ُكلُّّنَ ْفٍسَّذائَِقُةّاْلَمْوتِّّ؟دعمر کنی دیهخوامی د چند سال، فکر کردیدکنیتلف می دداری
 د!بگیری یش راهاباید چشم بیرون برودد هبخوابچۀ شما  و وقتی دکنیزندگی می دآمریکا داری یافرانسه در  یدکن

های کلوب نیست. از این خبرها !؟کنندمییشان پخش صبح تا شب قرآن برا دکننروشن می ها تلویزیون رانآ
ساخته، این  ار  خودش وا ،است ندهو شیعه ما ستادهکه ای شیعه داریم جانآما ! ستایشان هاسرکوچهشبانه 

 ویید:بگبه او  هید.هویت بد تانهبه بچ .هد ماهواره فیلتر باشد یا نباشدواخخودش گذاشته، حاال میدر  فیلترها را
موقع درنظر گرفتید، آنشأن  و برایشهویت دادید، به او اگر  «جایگاه تو این است، تو جایگاه جهانی داری.»

 .بیندشده و غرق در آن محیط گناه نمیخودش را استحاله

 قدره اینالحمدللّ  «تمام است!کارش این مملکت شش ماه دیگر » د:نویگمی ددارن سال است ُنهوهشتسی
در جا نآ ، این پنجه ِخر اسرائیل راکه قبل از حملهچرا  ،دکنننها به این فکر نکه آست ابازوهای نظامی ما بلند 

 شاناز این بود که حضور هوایی است، اما اآلن زمینی است و بیخ مرز زمانی صحبت گیرد. اگر یکسوریه می
قرآن است. انقالب  این قاعدۀ. است از داخل اند بکند، اتفاقی اگر بیفتد،تو کار نمی یم. دشمن هیچهست
موریانه . خطر و دزدن گرهای فرهنگی دینی( زمین)فتنهو سامری )دزدهای اقتصادی(قارون را موسیرتحض

های هم منافق را انقالب پیامبراند بکند. تو آمریکا هیچ غلطی نمی وگرنه برای انقالب ما هم همین است
، باشد ا فساد داشتهمقابله ب که دغدغۀید هبه کسی رأی بد هادر انتخاباتاقب بود. باید مر  این را .زدند درونی زمین

ها باشد که اسم این مملکت باید با افتخار سر زبان را داشته این باشد، دغدغۀ را داشته معیشت مردم ۀدغدغ
 .باشد باشد، دغدغۀ مردم را داشته درد مردم را داشتهکارشناسی باشد، های برش تیمکه دور و  باشد. آدمی باشد

 روزفیلم ماجرای نیم پیرامون اینکته

انسته بود خودش را خوب به حّدی تو  ،آقای کشمیری که معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر جلسات بود
 .برده بودجا آنی سکچه راوقت معلوم نشد کشمیری اند! هیچخو که شهید رجایی پشت سرش نماز می جا بزند

 :نکته این است که پردازد.الجوردی به این مسئله شک داشت. اّما این فیلم به این بخش در حد یک دیالوگ می
                      ؟دندند که کشمیری را سوزاداشتن چه کسانی راا ه؟ ایندنند کشمیری را بسوزاا حاضر شدنهچرا این. 1
یک نفر گذاری صورت گرفت، وقتی بمب»گوید: میآقای سالک نمایندۀ آن زمان اصفهان در مجلس حاج. 2

به این سمت برد که کشمیری  ذهن ما را« ای وای کشمیری کشته شد!»: زدداد می آمد ومی ها پایینداشت از پله
چوب است.  ا سوختۀهاین شودص میمشخ، فرستندمی آزمایشگاه خاکستر باقیمانده از جنازه را به «کشته شده.
ها این «نفوذ!» شود:گفته میهمه  که ایناین. فرار کرده استکشمیری  و روز گذشته دودیر شده،  منتها دیگر

  جوک نیست.

 

تان هویت به بچه
موقع بدهید، آن

خودش را 
شده و غرق استحاله

در محیط گناه 
بیند.نمی  

کار  دشمن هیچ
اند بکند، تو نمی

 اتفاقی اگر بیفتد،
.است از داخل  

ها چه کسانی را این
داشتند که کشمیری 

 را سوزاندند؟
 

 نفوذ، جوک نیست!
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 دوباره کهبه محض این. انداختند بیرون او را بعد هاسال اما را رها نکرد، وزیرینخست پروندۀشهید الجوردی 
 از منفور غریبعجیب چهرۀ یک .رسید شهادت به شد و ترور بازاردر  خودش مغازۀ رویروبه ،شد کار به دعوت

پازل،  کذارید کنار یگب اا ر هاین ۀهم ؟گیردمی صورت دارد تخریب این چی . برایدکننمی پخش ددارن الجوردی
 آشوب کشوری یک در دهخوامی موقع هر همان کسی که، McCainِکین/ی با ژنرال مکو دیدار مریم رج

  .گذاردمی جلسه رودمی کند، درست

اّما » به چاپ رسیده، آمده است: 84ایران" که سال  به آمریکا حملۀ سّری طرح ،هاعقاب "سایۀ اسم به کتابیدر 
 را سرخ گل انقالب هادر گرجستان کردیم و آن ار ر ما این کا کنیم، کمک و تشویق را هاآن توانیممی مطمئناً  ما

 گوید:می «.، شاید این انقالب سبز باشددجی را داشتننارن انقالب هاآن و کردیم اوکراین در را کار این و ،دداشتن
انتخابات دو قطبی » د:م رهبری گفتنه همین یبرا گوید!می همرا رنگش  اسم «هم بریزد.به باید ایران مملکت»

 «.دکننسوءاستفاده د که دشمن این وسط یوجود نیااجتماعی به، شرایط تشنج ودجامعه دو قطبی نش ود.نش

 

 

 

 

 

انتخابات و جامعه 
دوقطبی بشود، 

دشمن سوءاستفاده 
کند.می  


