
 دنبال پول باش

اگر پیگیر درس اخالق ها و نمیدونم منبرهای مذهبی و این صحبت ها باشید شاید صحبت 

های امروزم را خوب نتونید درک کنید، اشکالی نداره خوب گوش کنید ولی اگر مشکلی هم 

 .داشتید تو کامنت ها بنویسید من استقبال میکنم

یک صفت خوب بین دوتا ” الفَضیلَهُ بَینَ الرَذیلَتِین ” علمای اخالق یک قاعده دارند که میگویند 

 صفت بد گیر افتاده، یعنی چی؟

یعنی افراط و تفریط در تمام صفات بد، افراط و تفریط در تمام صفات خوب ناپسنده . یکی از 

این چیزایی که خیلی به ما گفته اند و ما تو گوشمون چَپوندیمش با دست های خودمون، اینه 

ا فقیرانه زندگی میکردند، امامان ما پول نداشتند و ما باید تو این دنیا فقیرانه زندگی که ائمه م

کنیم، خاک بر سر کسی که دنبال مال دنیا باشه، همه این چیزها را شنیدیم اما نقطه مقابلش 

 .هم وجود داره دیگه

خُب روایاتی این روایات، این سلسله روایات برای کسانیست که طمع سرلوحه زندگیشونه ولی 

 .هم داریم که نقطه مقابل را میاد بهش اشاره میکنه

خیری ” ال خَیرَ فی مَن ال یُحِبُُّ جَمَع المالِ مِن الحَالل ” مثال امام صادق علیه السالم میفرماید 

 نیست در فردی که دوست نداشته باشد از راه حالل مال اندوزی کند

ری نیست در این فردیا اینکه آقا رسول اهلل یعنی مال اندوزی کند، خی” َجمعَ المال  ”

چقدر خوبه که پول خوب دست انسان خوب باشه ” نُعمَ المالِ صالح لَِرُّجُلِ الصُّالح ” میفرمایند 

و میبینیم که وقتی در سبک زندگی ائمه نگاه میکنیم شاهد سبک زندگی مناسبی هستیم 

 .نسبت به جایگاهشون

امام کاظم علیه السالم تو جیبش کیسه های پولی داشته که  امام صادق علیه السالم، نمیدونم

معروف بوده این سریرهای پول را اگر به کسی میداد این فرد دیگر الزم نبوده تا آخر عمرش 

 .کار کند و دیگه تو بقیه ائمه هم دیده میشود این قضیه



 یعنی دیربال را خرک نیکربال، کُل زم نیپاش را گذاشت در سرزم یالسالم وقت هیعل نیامام حس

به  کندیکه اشاره م میدیرا د یاتیاز اون طرف ما فقط روا یمقدار پول داشت حضرت ول نیبه ا

بگم اون  خواهمینم ات،یروا نیدارد ا یگاهیکردن، هر کدام جا یزندگ ریبه فق کندیفقر، اشاره م

 امدهیبه ما ن نیبگم که د خواهمیبرعکس اما م ایدرست است  اتیروا نیاشتباه است و ا اتیروا

 .دیکن یزندگ رانهیصرفاً فق د،یباش ریبگه که صرفًا فق

اگر ” وَاَما بِنِعمَِت رَبِّکَ فَحَدِّث ” که  دیفرمایم هیآ نیآخر یمتعال در قرآن سوره ضح یخدا

نشان بده  نیرا خدا به من داده و ا ینعمت نیبگو، بگو که همچ گرانیداد به د یخدا بهت نعمت

در  یمالاشتباه  یدارم، معموال باورها مینعمت را در زندگ نیبه قول خودمون نشان بده که من ا

که االن قراره برم  یمن قراره منبر برم و منبر نکهیشده بخاطر اهداف متفاوت مثال ا جادیما ا

 میریما فق د،یایها خوششون ب نیحرف ها را بگم که ا نیاز فقراست، برم ا یمثال جمع یبرا

مال  ددر مورد ثروت، در مور میدار تیو روا هیعالمه آ کیگفته خُب  غمبریچرا؟ چون که خدا پ

صادر  یخدا ازش اشتباه غمبریپ کرد،یم یخدا بود اونطور زندگ غمبریپ مانی،سلیاندوز

 مانیحکومت کردن و ثروتمند بودن اشتباه هست که سل دونمیو نم یاگر مال اندوز شود،ینم

اومد که  ینم رونیب کیش یلیامام صادق با لباس خ نکهیا ایافتاد براش  یاتفاق نم نیا ینب

جضرت  رون؟یب یاومد هیچه لباس نیرسول اهلل ا ابنیجعفر بن محمد  ایبگه  هشب عهیاون ش

بود که حضرت  یو اگر کار اشتباه رونیب امیب نطوریفرمود چه کنم که خانواده ام ازم خواستن ا

 .دادندیکار را انجام نم نیا

کمک کنم  گرانیداشته باشم که بتونم به د یخوب یعزت نفس مال دیبگم من با خوامیدر کل م

 .رمیرا بگ گرانیو دست د


