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در  ،شريتخواسته و هدفي همگاني به درازاي تاريخ است؛ خواسته اي كه ب ،رستگاري
در اين ميان برخي شگرد خوشبخت زيستن را ياد داشته و . طول تاريخ به دنبال آن بوده است

به آن دست يافته اند؛ اما آنان كه تعريف درستي از خوشبختي نداشتند و راههاي دستيابي به 
  . در حسرت خوشبختي ماندند و طعم آرامش را نچشيدند ،ستنددان ميآن را ن

انبوه كاالهاي توليدي و  ،بوغ اتومبيلها ،دود كارخانه ها ،زندگي مدرن اينك كه هياهوي
همچون ماري بر زندگي بشر چنبره زده و  ،ترس از سالحهاي شيميايي و ميكروبي و اتمي

بر حيات جامعه بشري سايه افكنده و مانع از تابش خورشيد  ،ترس و اضطراب و نگراني
بيش از هر زماني نيازمند توجه  ،انسان گرديدهگرمابخش آرامش بر پهنه سرمازده زندگي 

جدي به موضوع خوشبختي هستيم تا از يكسو عوامل پيدايش غم و اندوه را بازشناسيم و از 
سعادت و آرامش را تقديم بشرِ سرگردان در وادي غم و اندوه نماييم و بدين سان  ،ديگر سو

سار خنك و دل آرام سكون و  دستش را بگيريم و او را از صحراي داغ بيقراري به سايه
  . اطمينان سوق دهيم

غم «را تحت عنوان  (ال تحزن)مفتخر است در اين راستا كتاب  ،انتشارات سنت احمد
با ادبياتي  ،ايد؛ گفتني است اين كتابنم ميتقديم خوانندگان گرا ،به زبان فارسي» مخور

پرداختن به موضوع سعادت و به قلم دكتر عائض قرني به زبان عربي تأليف شده و با  ،جذاب
يكي از پرتيراژترين كتابهاي دنيا بوده كه به زبانهاي مختلف  ،راههاي زدودن غم و اندوه

ضمن ابراز خرسندي از تقديم اين كتاب  ،انتشارات سنت احمد. ترجمه و چاپ شده است
آقاي  ،مراتب تشكر و قدرداني خود را از مترجم كتاب ،ارزنده به خوانندگان فارسي زبان

رد و زحمات آقاي محمد ابراهيم كياني را ارج مي نهد دا مياعالم  ،محمدگل گمشادزهي
  . كه كار مراجعه و بازنگري اين اثر را انجام داد

آرامش و اطمينان خاطر را  ،د كه تقديم اين كتاب به شما خواننده محترمرو مياميد آن 
به يكايك ما بياموزد و تيرگي غم و اندوه  به شما هديه نمايد و زمينه فراگيري بهتر زيستن را

  . را از زندگي تك تك ما بزدايد
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  ناشر



  آمدي بر كتابدر

 ،غم و ناراحتي ،بدبيني ،اندوه ي وافسردگ ،حيرت بي اعتمادي و ،طراب وآشفتگياض
اين . ناك زندگي بشريت استدرد بخشي از وضعيت اسفبار و ،نااميدي و احساس شكست

جعه آميز آن اين تراژدي و وضعيت فا گيرا است كه به عالج پژوهشي جدي و ،كتاب
 ،ه است تا مشكالت زمان در پرتو وحي و رهنمود رسالتدر اين كتاب تالش شد. دازدپر مي

 داستانهاي جذاب ودر سايه  نمونه هاي زنده و ،تجربه هاي مفيد، همگام با فطرت سالم
ه سخناني نقل شد مطالب و ،بعين بزرگوارتادر اين كتاب از اصحاب و . ادبيات گيرا حل شود

 رهنمود هاي هاي فرزانگان واندرز ،توصيه هاي پزشكان ماهر ،و سروده هاي شاعران بزرگ
ها در اين ميان طرحها وبرنامه هايي كه شرقيها و غربي. علما نيز به رونق آن افزوده است

درستي  مطالب شايسته وهمچنين . شتگان و معاصران بيان داشته اند نيز ذكر شده استوگذ
به  ،نشريه ها ارائه داده اند ويژه نامه ها و ،مجالت ،قبيل روزنامه ها از كه رسانه هاي گروهي

  . اين كتاب اضافه گرديده است
تو  تالشي پيراسته است كه در يك جمله به مرتب وآميخته اي ، خالصه اينكه اين كتاب

  . »باش وغم مخورخوشبخت وآرام باش؛ شاد و خوشبين «: يدگو مي



  مقدمه چاپ اول
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بته بايد قبل از ال ؛از آن استفاده نماييد را بخوانيد و »غم مخور«اميدوارم بتوانيد كتاب 

 سنت با مقياس كتاب و ،از آن و عقل سالم و فراتر آن را با منطق درست، خواندن اين كتاب
  . ارزيابي كنيد

 ؛ستم است ،چيزي قبل از آگاهي يافتن از آنحكم نمودن درباره  پيش داوري و
باره پيش از انديشيدن در اظهار نظر كردن قبل از اطالع از موضوعي و طور فتوا دادن وهمين

  . ستم بر معرفت است ،خواندن دليل ديدن حجت و شنيدن ادعا وقبل از يا  اش و
ها آن ،آورده ام كه اندوه و بالييدر مورد كساني به رشته تحرير در كتاب را مطالب اين

اين ما به اينك كه همه . انشان ربوده استخواب از چشم ،را فراگرفته يا آشفتگي و رنجي
تالش فكري نخبگان و  چكيده كوشيده ام تا فشرده و، واقعيت دردناك گرفتار هستيم

و روح خسته وتن اندوهگين در قا لب آيات و  و رنج ديدهآمدان را در درمان دل خونين سر
از مثالها و  جا و ذكر پاره ايسخناني از اينجا و آن و نكات بيان حالتها و اندرزها و ،اشعار

  . داستانها ارائه دهم
زندگي : يدگو ميبلكه . خوشبين و آرام باش شاد وخوشبخت باش؛: گويدمي ،اين كتاب

اشتباهاتمان را در  ،اين كتاب. و طيب خاطر سپري كرد بايد با رضامندي ،گونه كه هسترا آن
از  ايد ونم ميزمان و مكان تصحيح  و اشيا ،سنتهاي زندگي و در رفتار با مردمتعامل با 

نيز  حيات و مبارزه با شيوه و برنامه ،مخالفت با قضا و قدر ،پافشاري بر درگير شدن با زندگي
نوشت لكه از نزديك صدايت مي زند كه سرب ؛رداد ميبه شدت باز  ،از بي اعتنايي بي دليل

اعتماد كن؛ براي  ،كه داريبه آنچه  به خودت و مطمئن باش و ؛ي داشتخوبي خواه
زندگي و خستگيهايش را فراموش هاي شكوفايي استعداد هايت بكوش و رنجها و ناگواري

شزد نمايم كه وگ ميبه خواننده گرا را ميدر آغاز كتاب مسايل مه اهمخو ميرو از اين. كن
  : عبارتند از
يدواري و امن سعادت وآرامش و گشودن دروازه هدف از اين كتاب باز گرداند •

همچنين منظور اين . خشان اميدوار باشنداي در زندگي افراد است تا به آيندهخوشبيني به 
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اضطراب و آشفتگي را براي  ،آمرزش او را به ياد آورند مهرباني خداوند و ،است كه مردم
 . داشته باشندبه خاطر همواره ينده بگذارند و نعمتهاي الهي را آ

آشفتگي  ،جرناز ميان بردن تالشي است براي دور نمودن غم و اندوه و  ،اين كتاب •
 . و نااميدي و احساس شكست

و اشعار و داستانها  ،مثالهاي گوناگون ،احاديث نبوي ،آنيآيات قر ،كتابدر اين  •
 . شكان و اديبان جمع آوري نموده امزپ ،گفته هايي از فرزانگان

داليل قاطع و سخناني گيرا و  ،كتاب پاره اي از تجربه هاي مفيد همچنين در اين •
يك سرگرمي فكري و يا يك طرح و  ،از اينرو اين كتاب تنها يك موعظه. جذاب آورده ام

 . انه براي سعادت و خوشبختي شماستبلكه دعوتي مصر ؛راهبرد محض نيست
يين بنابراين در پرتو آ ؛ه استمسلمانان نگاشته شدبراي مسلمانان و غير ،باين كتا •

رعايت نموده  احساسات انسانها را مورد توجه قرار داده و ،راستين الهي كه دين فطرت است
 . ام

 لذا اميدوارم در ها نقل شده است؛نيد كه از شرقيها و غربيبي ميكتاب مطالبي در اين  •
كه آن را جا هر  من است؛گمشده مؤ، چراكه حكمت. رار نگيرماين باره مورد سرزنش ق

 . تر استاز ديگران به آن سزاوار ،بيابد
بهم پيوسته و  ،مستمر و فكرش ،بدين منظور كه مطالعه اش براي راحتي خواننده و •

ل شده را در و منابع مطالب نقاز افزودن پانوشت به كتاب خودداري كرده  ،جمع و جور باشد
 . گنجانده اممتن كتاب 

  نموده و شماره صفحه را ذكر  فقط به ذكر منابع اكتفا ،در نقل مطالب •
 ،اين روش ،زيرا به نظر من ؛به شيوه برخي از پيشينيان عمل كرده ام در اين روش ؛نكرده ام

 . تر استبراي خواننده مفيدتر و آسان
طور آن را ب گاهي متن و ودهنم هي مطالب را با اندكي تصرف نقلدر اين ميان گا •

  بيان  ،كتاب يا مقاله منبع اشت شخصي خود را ازيا برد كامل ذكر كرده و
 . داشته ام
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خودداري كرده  ،از بخش بندي آن موضوعات متنوعي را در اين كتاب ارائه داده و •
احث متنوعي در يك موضوع بدين صورت است كه مب ،ترتيب موضوعي اين كتاب ؛ام

در  ،ال يافته و گاهي همان سخنك گفتار به گفتار ديگر انتقاز ي ،مطرح شده و رشته سخن
 . خواننده قرار بگيرد شده تا بيشتر مورد توجه و بهره جاهاي ديگر تكرار

ا تخريج آيات يشماره  ،براي پرهيز از تكرار و براي آنكه خواننده خسته نشود •
ام و چنانچه  ذكر كردهضعف آن را  ،البته اگر حديثي ضعيف باشد ؛احاديث را بيان نكرده ام

 . بيان نموده يا سكوت كرده امرا صحت و حسن آن  ،صحيح يا حسن باشد ،حديثي
و شيوه هاي متنوعي ند كه بعضي مفاهيم به صورتهاي مختلف بي ميگاهي خواننده  •

ار و به صورتهاي بيش از يكب ،اين كار را براي آن كرده ام كه چون مطلبي ؛تكرار شده اند
ن اي ،چنانچه اندكي تأمل و انديشه در قرآن ؛يردگ ميدر ذهن جاي بهتر  ،ئه شودگوناگوني ارا

  . دكن ميموضوع را روشن و نمايان 
م و اميدوارم كه مطالب كن مياين كتاب را تقديم خوانندگان گرامي  ،با اين مقدمه

. ردبگيمورد استفاده قرار  ،داروهاي درست و ديدگاههاي صحيح ارائه شده در آن ،شايسته
خاطب من م. شندبا ميمورد خطاب من  ،اب براي همه سخن گفته ام و همگاندر اين كت ،بنده

 براي همه ،بلكه اين كتاب ؛فقط يك گروه يا نسل مشخص و يا مردم يك كشور نيستند
  . اهند خوشبخت تر زندگي كنندخو مي آنهايي است كه

����  ��! �	��� "# $%�� � �& '() � *
+ �& , �-)�
.  
د و بدون ماه نورافشاني ده ميد روشنايي در آن چنان گوهر آراستم كه بدون خورشيو «

  . دكن مي
  

	/01 2�"�3�� ����� 45�/"%�# ���� � 	"3�� 61��� �7 ��� � 
چشمانش افسونگر و پيشانيش همچون شمشير آب ديده؛آفرين به اين پلكهاي زيبا و گردن «

  . »يدراز و به اين همه زيباي
  عائض بن عبداهللا القرني

  هـ.ق26/4/1415





  يا اهللا

 … ã&é# t↔ó¡o„ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ¨≅ ä. BΘöθtƒ uθèδ ’Îû 5βù' x© ∩⊄∪ 〈 » همه كساني كه در

  . »هر روز در كاري است ،او ؛انندخو مياو را  ،زمين هستند سمانها وآ

  بلند  ،مگين از هر سووشان و سهردد و امواج خرگ ميفاني آنگاه كه دريا طو
  . يا اهللا: ندآور ميكشتي سواران فرياد بر  ،يردگ ميباد به شدت وزيدن  ند وشو مي

به كدامين سو راهش را  ددان ميد و قافله نكن ميكه كاروان در بيابان ره گم هنگامي 
  . يا اهللا: ندآور ميبانگ بر  ،كاروانيان، ادامه دهد

بالديدة بيچاره فرياد  ،بر در خانه زانو مي زند ،د و حادثهرس ميرا وقتي كه بال و مصيبت ف
  يا اهللا.: مي زند

  مسدود د و راهها شو ميد و اميدها قطع افت ميو آنگاه كه چاره ها كارساز ن
  . يا اهللا: ندآور ميفرياد بر  ،رددگ مي

تو دشوار بر  ،د و تحمل خودتشو ميهنگامي كه زمين با وجود فراخي اش بر تو تنگ  و
  . يا اهللا: فرياد برآور ،رددگ مي

8������� 9�:;�� <  ��= 	>�� ? 5��.@AB ���C	�� ��D� � 7��� 
ام كه مصيبتهاي سخت و جانكاه به سويم چهره در هم  دهتو را در حالتي به ياد آور«

  . »آلود و تيره استغبار ،كشيده و سيماي زمان

 E5F�5� <
�5& �5��G� �# $H�0# ���#?�5�& ��I# J��� 5"��K �=L 
؛ در نتيجه ناگهان سپيده دمي درخشان هويدا گاهان فرياد زدم و نام تو را گرفتمدر سحر«

  . »شد
به سوي  ،و ناله و زارياشكهاي پاك و آه  ،فرياد صادقانه ،دعاي خالصانه ،سخن پاك

چشمها  ،هاسختي رد ند وشو ميگاهان دستهاي نياز به سويش دراز ؛ سحردرو ميخداوند باال 
  از او فريادخواهي  هنگام وقوع مصيبت ردد وگ ميبدو دوخته 

  ايند و او را صدا مي زنند واز او كمك نم مينامش را زمزمه  ،زبانها. دشو مي
خونسرد  ،د و انسانهاكن ميكش احساسات فرو ،يردگ ميآرام با ياد او دلها  يند؛جو مي
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! ª. يردگ ميذكر او يقين در دل جاي با  ايد ونم ميراه را  ،خدا. ندشو مي $# 7#‹ÏÜ s9 ÏνÏŠ$t7 ÏèÎ/ 

  . »نسبت به بندگانش مهربان است ،خداوند« 〉

  : ترين كلمه استراست ترين عبارت و ارزشمند ،زيباترين واژه ،بهترين اسم ،اهللا

 ö≅ yδ ÞΟ n= ÷ès? … çµs9 $wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ 〈 »؟اي خدا پيدا خواهي كردبر ميهمنا آيا شبيه و«  

 Çyϑ: قدرت و فرزانگي صاحب عزت و ،نيرومند ،باقي ،يعني خداوند توانا اهللا Ïj9 à7 ù= ßϑ ø9$# 

tΠöθu‹ ø9 $# ( ¬! Ï‰Ïn üθø9 $# Í‘$£γs) ø9  از آن ،كيست؟ امروز پادشاهي امروز پادشاهي از آن« 〉 ∪∌⊆∩ #$

  ». خداوند چيره است
 ،احسان ورزي ورومدد و مهجاست كه لطف و عنايت آن، دشو مي؛ وقتي اسم اهللا برده اهللا

 $tΒ: ايدنم ميتوجه انسان را به خود جلب  uρ Νä3Î/ ÏiΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «! ر نعمتي كه از آن ه« 〉 #$

  . »از جانب خداوند است ،برخوردار هستيد
  . هيبت و بزرگي است عظمت و ،اهللا

5#�!� <��D �# 5/
�� M01 N���G� 5��O �	�P  Q��"�	. 
?R�B $S�# 50�� �S5%�T� � N�	��/  ?U���D 	�/� 9� 5) 

در بيان  ،انندخو ميها را شور و آواز بلند آنبا  ،كلمات مقدسي را كه ارواحچند هر«
، تو بزرگتر از آني و همه مفاهيم شكوهمندي تو ،ه وبزرگي تو بنگاريم و مرتب كنيمشكو

  . »گسترده تر از آن است
آرامش بياور و شادماني را پاداش اندوه قرار ، اراحتيپس بارخدايا! به جاي بي تابي و ن

  . هراس و ترس را به امنيت تبديل كنبده و 
سرد و  ،با يخ يقين ،ندكن ميآشفتگيها بي تابي  دلهايي را كه در كوره غمها و !پروردگارا

با آب ايمان خاموش  ،ي را كه ارواح بر آن غلط مي زنندآرام بگردان و اخگرهاي ناراحت
  . انبگرد
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به  در خوابي آرام فرو ببر و ،شان پريده! كساني را كه خواب از چشمانپروردگارا
مشكالتشان چه زودتر راه حلي براي آرامش بده و هر ،نسانهايي كه رنجور و آشفته هستندا

  . ارزاني بفرما
به سوي نور خويش هدايت كن و  ،يي را كه در حيرت و گمراهي هستندآنها !پروردگارا

  . به راه خويش رهنمون بگردان ،ايندنم ميوشيوه هاي گمراه پيروي را كه از برنامه ها افرادي 
 ،تاريكي وسوسه ها را با سپيده دم نور دور بگردان و با فجر روشنايي حق !خدايابار
مشخص  و مكر شيطان را با لشكريان ويژه و گرفتار در باطلگرايي را روشن نماهاي ضمير
  . گردان به خود شيطان باز ،خود

  . تابي را از وجودمان بيرون بياور غم واندوه را از ما دور بفرما و اضطراب وبي !خدايابار
 ،تو ؛ياري بجوييمكسي جز تو  ازكه از غير تو بهراسيم و از اينيم بر ميبه تو پناه خداوندا! 

  . بهترين ياور و بهترين مددكاري ،تو ساز ما هستي وكار



  اربينديش وسپاس بگز

بدين سان خواهي ديد كه نعمتهاي الهي از  نعمتهاي الهي بينديش و آنها را به ياد آور؛در 

( βÎ: هر سو تو را در بر گرفته است uρ (#ρ‘‰ãès? sπyϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 〈 » اگر نعمتهاي خداوند

  . »انيد همه آنها را بشماريدتو مين ،را بشماريد
د هستند كه نعمتهاي خداون ،اينها همه ،و هوا آب ،پوشاك ،خوراك ،امنيت ،تندرستي

صاحب حيات و زندگاني كه ي كن مياما درك ن ،تو تمام دنيا را داري ؛تو از آنها بهره مندي

 x+t7 ؛يدان ميهستي ون ó™r&uρ öΝä3ø‹ n= tæ … çµyϑ yèÏΡ Zοu� Îγ≈ sß ZπuΖ ÏÛ$t/ uρ 〈 » خداوند نعمتهاي ظاهري وباطني

' Äd“r ؛و لب و زباندو دست  ،دو پا ،دو چشم. »تخويش را بر شما فرو ريخته اس Î6sù Ï Iω# u 

$yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊇⊂∪ 〈 »؟يدكن ميوردگارتان را تكذيب كدام يك از نعمتهاي پر«  

حال آنكه كساني هستند  و يرو ميپاهايت راه روي بر  ،اين چيز كمي است كه توا آي
  . قطع شده است؟ ،كه پاهايشان
ابي كه خواب بسياري از مردم خو مي در حالي به راحتي ،ناچيزي است كه تو امر ،آيا اين
ابي و آب خنك خو ميبا شكمي سير  ،و آيا اين را دست كم گرفته اي كه تو ؟پريده است

  . ا نيستگواربرايشان  كساني هستند كه آب و غذا به آنها نمي چسبد و مي نوشي؟حال آنكه
كه و ببين به بينايي ات بنگر . اي نوايي در امان ماندهدر شنوايي خود فكر كن كه از ناش

ي پوستي ود نگاه كن كه چگونه از بيماريهابه پوست خ. نابينايي نجات يافته اي چگونه از
به تو  نعمت عقل را ،در عقل خود بينديش كه خداوند. جذام رهايي يافته اي همانند پيسي و

  . داده و تو ديوانه نشده اي
بگيرند و در برابر آن به اندازه كوه احد به تو طال بدهند؟آيا را از تو  آيا حاضري چشمت

كه  يشو ميآيا راضي  ؟حاضري شنوايي ات را به ازاي مبلغي به اندازه كوهها بفروشي
  ؟زبانت را از تو بگيرند والل شوي در عوض كاخهاي مجلل را به تو بدهند و

ندي كه از آن تو باشند و و مي پسي كن ميله بندهاي مرواريد معامآيا دستانت را با گردن
  قطع گردد؟ ،دستهايت
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رو از اين ؛يدان ميتو را به آغوش گرفته است و تو ن ،شكي نيست كه نعمتهاي فراواني
كه نان گرم و آب سرد و خوابي آرام ي حال آنكن ميين و افسرده زندگي ناراحت و غمگ

ي و شكر آنچه را كه كن ميفكر  ،يچه نداربه آن .از تندرستي كامل برخورداري داري و
صورتي كه كليد خوشبختي در دست از يك زيان مالي ناراحت هستي در زاري؛ گ ميداري ن

ختيار داري؛ پس بينديش در ااستعدادها و نعمتهاي مختلف  ،توست و گنجينه هايي از خوبيها
  : ارو سپاس بگز

 þ’Îûuρ ö/ ä3Å¡à/Ρr& 4 Ÿξsùr& tβρã� ÅÇ ö7 è? ∩⊄⊇∪ 〈 »ت شما نشانه هاي روشني بر قدر ر وجوددو

خودت و خانواده و كار و سالمتي و دوستانت و دنياي درباره » ؟نيدبي ميآيا ن ؛خداست

� tβθèùÍ ؛پيرامون خود فكر كن ÷ètƒ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# ¢ΟèO $pκ tΞρã� Å6Ζ ãƒ 〈 » ند؛ شناس مينعمت خداوند را

  . »ندكن ميسپس آن را انكار 

  گذشته ها، گذشته

ده حماقت و ديوانگي است و ارا ،اد آوردن گذشته و غم خوردن به خاطر فجايع آنبه ي
 ؛ندكن ميته را مي پيچند و روايت نگذش عاقالن پرونده. دكن ميو زندگي فعلي را نابود 

از د و هرگز شو ميهميشه در سلول فراموشي بسته و زنداني  گذشته با طنابهايي محكم براي
نه غم  رواز اين. و پايان يافته استگذشته  ،چون گذشته ها. د آمدبند فراموشي بيرون نخواه

ديگر  ،د؛ چون گذشتهده ميسامانش  ،و ناراحتي رداند و نه اندوهگ ميآن را باز  ،خوردن
زندگي  ،گذشته و زير چتري كه وجود ندارد لذا در كابوس. چيزي نيست و وجود ندارد

اهي آب رفته را به جوي باز خو مي؛آيا بدها از شبح و كابوس گذشته نجات كن و خودت رم
دوباره به  ،دهي و نوزادي را كه متولد شدهطلوع  ،رداني و خورشيدي را كه غروب كردهگ

گرداني و اشكي را به درون پستان بر ،يا شيري را كه از پستان چكيده گرداني وشكم مادر باز
  !گرداني؟به چشم باز ،كه از چشم بر گونه ها سرازير شده

سوختن در آتش گذشته و در آستانه  ،آشفتگي به خاطر گذشته، ن به گذشتهداختپر
ضايع كردن  ،خواندن دفتر گذشته. يت اسفبار و تراژدي وحشتناكي استوضع ،نگذشته افتاد
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هاي گذشته و عملكردشان امت ،خداوند. از بين بردن تالش و لحظه كنوني است زمان فعلي و

 y7 :را ذكر كرده وسپس فرموده است ù= Ï? ×π̈Β é& ô‰ s% ôM n= yz 〈 »امتي است كه گذشته است ،آن« .

 ،د زمان و برگرداندن چرخهاي تاريخشكافي جساز اينرو كالبد. تمام شده و رفته است ،كار
بسان فردي است كه گندم آردشده را  ،رددگ ميكسي كه به گذشته بر . فايده اي ندارد

براده هاي چوب را دوباره اره انند كسي است كه د يا مكن ميد و آرد بر ميسيا دوباره به آ
مردگان از  ،توبا گريه : گفته اند ،ريدگ مياي گذشته از قديم به كسي كه بر. ايدنم مي

؟ يكن ميچرا نشخوار ن: همچنين گفته شده كه به خر گفتند .گورهايشان بيرون نخواهند آمد
پرداختن و سامان دادن به زمان  مشكل ما اين است كه از. دروغ گفتن را دوست ندارم: گفت

اييم؛ كاخهاي زيباي خود را نم ميخود را به گذشته مشغول فعلي خود ناتوان هستيم و 
اگر . يمكن ميه مرثيه سرايي و سوگواري از بين رفت تپه اي براي مشتي خاك و ،فراموش كرده

انند آن را تو مين ،گرداندن گذشته دست به دست هم دهند انسانها و جنها براي بازهمه 
  . محال است ،كه اين كارچرا ؛بازگردانند

رو به جلو  ،د و آبوز ميباد به سمت جلو  ؛ چونندكن ميسر و عقب نگاه ن مردم به پشت
مخالفت  ،پس تو هم با سنت و قانون حيات. دكن ميبه سوي جلو حركت  ،جريان دارد و قافله

  . نكن

  امروز ، فقط امروز

نه ديروزي  ،گويا فقط امروز زندگي خواهي كرد ؛م مباششامنتظر  ،چون صبح كردي
  . كه با خوب و بدش تمام شده و نه فردايي كه هنوز نيامده است

ا فقط به ت رپس ذهن و خاطر ؛فقط يك روز است ،عمر توامروز فقط روز توست؛ 
 ،شينين بااگر چ. بدنيا آمده اي و امروز خواهي مرد؛ گويا امروز زندگي امروز معطوف بدار

راحتي گذشته و ميان توقع آينده و شبح گي تو در ميان خاطرات تلخ و اندوه و ناديگر زند
  . ترسناك و خيزش وحشتناك آن از هم نخواهد پاشيد
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درست بايد نمازي  پس امروز. كار خود را فقط صرف امروز بگردانتوجه و تالش و ابت
كارها را  ،حضور دل به ذكر بپردازيكني؛ با  آن را تالوتقر ،و خاشعانه بخواني و با تدبر

هر اظبه  ،به بهره و قسمت خويش راضي باشي ،اخالقي زيبا ارائه نمايي ،ام دهيسنجيده انج
  . بورزي و به ديگران فايده برساني خود توجه نمايي و به جسم و تن خويش اهتمام

نيه هاي آن به از ثا سالها وكن و از دقيقه هاي آن به اندازه ساعتهاي امروز را تقسيم 
از . امروز نهال خوبي و مهر بكار و كارهاي زيبا انجام بده ماهها استفاده كن؛اندازه 

خودت را  ،ور و براي سفر از اين جهانپروردگارت آمرزش بخواه و پروردگارت را به ياد آ
 ايي ونم ميدر امنيت و آرامش زندگي بسر  امروز با شادماني و سرور و بدين سان. آماده كن

خود راضي خواهي  جايگاهاز روزي و همسر و فرزندان و شغل خود و از خانه و دانش و 

⇐ õ‹ä ؛بود sù !$tΒ y7 çG ÷� s?#u ä. uρ š∅ÏiΒ tÍ� Å3≈ ¤±9 بگير و  ،ام پس آنچه را به تو عطا كرده« 〉 ∪⊇⊇⊆∩ #$

  . »از شكرگزاران باش
 را بدون ناراحتي وامروز  ،در پيش بگيري ،اگر رويه اي را كه گفتمكه خالصه اين

  . ذرانيگ ميپريشاني و بدون حسد و كينه و ناخرسندي 
اين جمله را در دفتر خود با خطي درشت  يك جمله بايد بر لوح قلبت نقش ببندد؛

  . )امروز فقط امروز( بنويس و آن اينكه
 فردا كه آيا نان خشكي كه ديروز خورده اي يا نانِ ،اگر امروز ناني گرم و گوارا بخوري

  اند؟رس ميبه تو زياني  ،هنوز معلوم نيست چه باشد
 چرا براي آب تلخ و شوري كه ديروز نوشيده ،وقتي امروز آبي شيرين و گوارا مي نوشي

 ،آبي آلوده و گرم بهره تو باشدفردا شايد ري و چرا خودت را از ترس اينكه خو ميغم  ،اي
  ؟يكن ميناراحت و افسرده 

فقط امروز زندگي : خودت را به اين نظريه كه ،داشته باشي اگر اراده اي آهنين و قاطع
اني تو ميآنگاه ، ن و وجودت جاي بگيردوقتي اين تئوري در ذه. ايينم ميقانع  ،خواهم كرد

دن كارهايت استفاده شكوفايي استعدادهايت و سامان دا ،از هر لحظه امروز براي ساختن خود
پس سخن  ؛سخناني درست به زبان بياورم بايدامروز : در اين صورت خواهي گفت كني؛
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ام مرتب باشد؛پس هيچ  امروز بايد خانه و كتابخانه. مآور ميو ناسزا و غيبت به زبان نبيهوده 
دگي فقط امروز زن. ه همه چيز بايد منظم و مرتب باشددر هم بر همي نخواهم گذاشت و بلك

ر و سخنان و مي كوشم رفتا م وورز مي م؛پس به نظافت و قيافه ظاهري خود اهتمامكن مي
  . ز من سر زندستي احركتهاي سنجيده و در

؛ پس در عبادت پروردگارم و خواندن نماز به كاملترين شكل فقط امروز زنده هستم
ي براي آخرت خود بيندوزم و نكته ا توشه ،ايم با خواندن نوافلنم ميم و سعي كن ميتالش 

  . كنم و كتابي مفيد مطالعه نمايممفيدي حفظ 
خوبي را در قلب خود مي كارم و پس نهال فضيلت و  ؛زندگي من فقط امروز است

گماني ريا و بد ،پسنديخود ،همراه شاخه هاي خاردارش كه كينه خت شر و بدي را بهدر
  . مآور مياز ريشه باغ دلم در  ،است

مردم نيكي  به انم ورس ميرو به ديگران سود از اين ؛فقط امروز زندگي خواهم كرد
آدم گمشده و  ،مكن ميدر تشييع جنازه اي شركت  ،مرو ميبه عيادت بيمار  ،مكن مي

مشكل كسي را حل  ،مده ميبه گرسنه اي خوراك  ،ايمنم مينمايي را راه سرگرداني
فرد م؛ براي ده ميستم و او را زير چتر حمايتم قرار آي مي در كنار ستمديده اي ،مكن مي

به  ،مكن ميبا انساني مصيبت زده و رنجديده همدردي  ،مكن ميضعيف و ناتواني سفارش 
م و كش ميدست شفقت و مهرباني بر سر كوچكترها  ،ذارمگ ميعالم و دانشمندي احترام 

  . رمدا ميبزرگترها را گرامي 
همانند  !پس اي گذشته اي كه رفته و پايان يافته اي ؛فقط امروز زندگي خواهم كرد

نخواهم گريست وحتي لحظه اي هم براي به ياد تو  براي زمن هرگ خورشيدت غروب كن؛
و هرگز واز كوي ما رخت بر بسته اي  گفتهما را ترك  ،چون تو. مكن ميآوردن تو درنگ ن

  . به سوي ما باز نخواهي گشت
م و كن ميبا خياالت تعامل ن ،من ؛در عالم غيب و دنياي پنهان هستي تو !اي آينده و

چون  م؛ورز ميشتاب ن ،براي تولد چيزي كه وجود ندارد و خودم را به اوهام نمي فروشم
در فرهنگ . فقط امروز ،امروز !اي انسان. نيامده و آفريده نشده است وجودهنوز به  ،فردا
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زيباترين واژه براي كسي است كه زندگي را در زيباترين و درخشنده ترين  ،اين ،خوشبختي
  . اهدخو ميصورت آن 

  .آينده را بگذار تا بيايد..

 #’ sAr& ã�øΒ r& «! $# Ÿξsù çνθè= Åf÷ètG ó¡n@ 〈 »؛ پس در آمدن آن شتاب مورزيدفرمان خدا سر رسيد« .  

آيا سقط گردد؟ ،جنيننارس زاييده شود و  ،اهي بچهخو مي؛آيا از حوادث پيشي مگير
پس چرا ما  مزه و رنگي هم ندارد؛هنوز نيامده و هيچ  ،فردا ؟اهي ميوه را كال بچينيخو مي

  از مصيبتهاي آن  ،يمكن ميان را به ميوه آن مشغول خودم
در صورتي كه  ؟آن هستيمانتظار فجايع  دراييم و نم ميبه حوادث آن توجه  ،مي هراسيم

ميان ما و رخدادهاي تلخ فردا حايل خواهد شد يا اينكه ما گرفتار  ،يم كه آيا مانعيدان مين
مهم اين . سرشار از سرور و شادي باشد ،دافرچه بسا يم كه دان مينيز ن ؛رديمگ ميفجايع آن 

لذا ما . استو هنوز به زمين نرسيده  شدبا مينياي پنهان و عالم غيبت نهفته ست كه آينده در دا
؟شايد ما ددان ميدغدغه عبور از آن را در سر بپرورانيم؛ اصالً چه كسي  ،نبايد نرسيده به پل

فرو بريزد و شايد هم به پل  ،از رسيدن ماشايد پل قبل  قبل از رسيدن به پل توقف كنيم و
  . برسيم و با سالمتي از آن عبور كنيم

و  گشودن كتاب غيبآينده و به ذهن براي انديشيدن در باره  دادن محيطي گسترده تر
زياد چون انديشيدن . از نظر شرعي امري ناپسند است، ي بيجا از اتفاقات احتمالي آيندهنگران

مورد مذمت و  ،ن آرزوي طوالني است و از نظر عقلي نيز چنين چيزينشانگر داشت ،به آينده
  . نه آينده نگري ،شدبا ميكشتي گرفتن با سايه ، چراكه اين كار. نكوهش قرار گرفته است

خود را در  از جهانيان از فقر و گرسنگي و از بيماري و مشكالتي كه آينده بسياري
اينها از برنامه هاي مدارس شيطان  ستند! همهبيمناك ه ،نندبي ميمعرض گرفتار شدن به آن 

≈ ß: است sÜ ø‹¤±9 $# ãΝä. ß‰Ïètƒ u� ø)x/ ø9$# Νà2ã� ãΒ ù' tƒuρ Ï!$t±ósx/ ø9 $$Î/ ( ª! $#uρ Νä. ß‰Ïètƒ Zοu� Ï/øó̈Β çµ÷Ζ ÏiΒ WξôÒsùuρ 〈 

شما را به  ،د و خداوند كن ميها امر شما را به زشتيد و ده ميفقر  به شما وعده ،شيطان«
  . »دده ميو به لطف و فضل خويش نويد جانب خود آمرزشي از 
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ند كه فردا گرسنه خواهند بود و يا يك سال بعد بيمار كن ميبراي اين گريه  ،بسياري
  . درس ميوبه پايان  دشو ميو يا ناراحت هستند كه صد سال ديگر دنيا تمام  !خواهند شد

شرط ببندد و  ،نداردنبايد به آنچه وجود  ،در دست كسي ديگر است ،كسي كه زندگيش
به چيزي مشغول  نيست كه درستبرايش  ،د كي و چه زماني خواهد مرددان ميكسي كه ن

از اخبار آن مپرس و منتظر  ؛فردا و آينده را بگذار تا بيايد. شود كه وجود و حقيقتي ندارد
 تعجب و شگفتي اينجاست كه افرادي. به امروز مشغول هستي چون تو فعالً. باشآن م حمله

زي كه هنوز خورشيد آن طلوع يرند تا آن را در روگ ميغم و اندوه را به صورت نقدي وام 
  . بپرهيزيدرزوي طوالني !! پس از آدهندبازپس  ،نكرده

 ،مردان روبرو شويم؟ابلهان بزهكار خداوند آفرينندهو ناجوان چگونه با انتقاد بزهكاران
 ؛به باد ناسزا گرفته اند ،به حقي جز او نيستكه هيچ معبود  يي راروزي دهنده و يگانه و يكتا

هستيم كه گناه و خطا از ما سر مي  بندگاني ،پس من و تو چه توقعي داريم؟ حال آنكه ما
ناجوانمردانه و تلخ روبرو  يانتقاد ،ي خانمانسوز و هميشگيشما در زندگي خود با جنگ ؛زند
انتقاد بي  مورد ،تخريب شخصيتو به صورت هدفمند و سازمان يافته براي ترور و د يشو مي

 ،تأثير بگذاري و بدرخشي ،بسازي ،دهي داشته باشيكه بازي زمانتا  و يريدگ ميرحمانه قرار 
در از تو دست نخواهند كشيد مگر آنكه تونلي  ،اينها ؛مورد اهانت قرار خواهي گرفت به عمد

ي به آسمان بزني و از دست اناعماق زمين حفر كني و در آن خود را پنهان نمايي يا اينكه نردب
شته باش كه تو را از آنها انتظار چيزي را دا ،اما تا وقتي در ميان آنها هستي ؛اينها بگريزي

ايد و خواب را از چشمانت نم ميدلت را خونين  ،تو را به گريه مي اندازد ،دكن ميناراحت 
  . مي ربايد

  به مرده لگد  هيچگاه ،مردم. دافت مين ،كسي كه روي زمين نشسته است
؛آنان به خاطر اين بر تو خشم گرفته اند كه در درستكاري يا دانش يا ادب و يا نمي زنند

از نگاه آنان گناهكار و مجرم  ،بنابراين چون از آنها پيشي گرفته اي. برتر هستي ثروت از آنها
ت را رها دادادي و استعدادهايمگر آنكه نعمتهاي خيرفته نخواهد شد شي و توبه ات پذبا مي

ت مفاهيم پسنديده و مرولباس  ي پسنديده ات دوري نمايي واز همه صفات و ويژگيها ،كني
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. شكست خورده و رنجديده شوي ،دست خالي ،احمق ،را از تن خود بيرون آوري وكودن
  . اهندخو مي چيزي است كه آنها از تو ،اين

استوار باش و مقاومت كن و  انتقادها و تحقير و تخريب اينها ،سخنانبنابراين در برابر 
به علت صالبت و  ،ندكن ميباش كه وقتي دانه هاي تگرگ به آن اصابت اي مانند صخره 
واكنش  بسپاري وبه حرفهاي اينها گوش  اگر تو. نند و از هم مي پاشندشك ميتوان صخره 

. اي آورده نمودهبر ،صفاي زندگي توست شدنبزرگترين آرزوي آنها را كه تيره  ،نشان دهي
گردان و از مكر و حيله از آنها روي ب گذر و چشم پوشي كن وپس به زيبايي از آنها در

با براي مانه و زيرزش آنها در حقيقت شرح حالي محترانتقاد پوچ و بي ا. هايشان دلتنگ مباش
وزن و جايگاه و اهميت خود مورد انتقاد بزهكارانه و دروغين قرار  توست و هر كس به اندازه

  . رديگ مي
ولي با دوري  ،ببندي يا زبانهايشان را گره بزنياني دهان منتقدان كينه توز را تو ميتو ن

اني انتقاد آنها را زير پا له كني و در تو مينان و سخنانشان گزيدن از آنها و بي اعتناعي به آ

 ö≅è% (#θè?θãΒ öΝ ؛زير خاكها دفن نمايي ä3Ïà øŠtóÎ/ 〈 »بلكه با افزودن  .»بگو به سبب خشمتان بميريد

. دهانشان را پر از خاك خواهي كرد ،يهايتفضايلت و رشد دادن خوبيهايت و اصالح كج
اهي همه تو را دوست بدارند و همه تو را قبول داشته باشند و از ديدگاه جهانيان خو مياگر 

 امري محال و ناممكن را طلبيده اي و آرزويي دست نيافتني را ،بي عيب باشيكامل و فردي 
  . ورانيپر ميدر سر 

  هيچكس انتظار تشكر نداشته باش از

ده ها روزي داده تا فريده است تا او را پرستش نمايند و به آفريبندگان را آ ،خداوند
ت كرده و بسياري از بندگان او را رها كرده و چيزهاي ديگري را عباد. ندراشكر او را بگز

 ،سپاسي و نمك نشناسي و ستمگريسرشت نا از آنجا كه. جز او را سپاس گزارده اند ،بيشتر
 ؛ندكن ميندو خوبيت را فراموش كن ميني كه از تو تشكر نبي ميگاهي  ،بر نفسها غالب است

نه  خيزند و تو را به توپ كينه و انتقاد ببندند؛كن است به دشمني و ستيز با تو بربلكه گاهي مم
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ت شوك حال رو نبايد! از ايني كرده ايآنها نيك بلكه فقط براي آنكه به ،ديگرچيزي به خاطر 
  . به تو دست دهد و آزرده شوي

 $tΒ uρ (#ûθßϑ s) tΡ HωÎ) ÷βr& ãΝßγ9 uΖ øî r& ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρ ÏΒ Ï&Í# ôÒsù 〈 » و آنها دشمني نكردند مگر به

  . »را از لطف خويش توانگر كرده اند خاطر آنكه خدا و پيامبرش آنها
داستان پدري را مشاهده خواهي كرد كه فرزندش را  ؛نده جهان را مطالعه كدفتر گشو

به تربيت و تعليم او پرداخته و شبها بيدار مانده است تا پسرش  ،به او آب و نان داده ،پرورده
اما  ،رنجها كشيده تا فرزند راحت باشد خودش گرسنه مانده تا فرزندش سير باشد و بخوابد؛

 ،درنده براي پدر دندان تيز نمود يچون سگهم ،نيرومند گرديد جوان و ،وقتي اين پسر
كه عذاب او نافرماني كرد؛ خالصه اين از بر او پرخاش نمود و ،پدرش را توهين و تحقير كرد

  . و باليي براي پدر گرديد
ان را به آتش آن برگهاي خوبي ،انسانهاي پست فطرت وبي ارادهكه بايد كساني  !آري

حفظ كنند و به اين شادمان باشند كه پاداش آنها را خونسردي و آرامش خود را  ،كشيده اند
اهد كه خو مياين پيام گرم از تو ن. دشو ميخداوندي خواهد داد كه گنجينه هاي او تمام ن

د كه منتظر كن ميي اين آماده بلكه تو را برا ،ديگران را رها كني خوبي و نيكي كردن به
پس از آنچه . ي تو را فراموش نمايندكينشناسي مردم باشي و اين احتمال را بدهي كه نقدر
رت به هر حال چون در اين صو. ناراحت مباش وكار خوب را براي خدا انجام بده ،ندكن مي

را ستايش كن كه به تو خداوند . به تو زياني نخواهد رساند ،سپاسي مردمتو موفق هستي و نا
 ،دست باال و دهنده. انساني بدكار است ،سناسپاچند فرد هر كاري داده است؛توفيق نيكو

 $oÿ©ςÎ) ö/ä3ãΚ. بهتر از دست پايين و گيرنده است ÏèôÜ çΡ Ïµô_uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒÍ� çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [ !# u“ y_ Ÿωuρ 

# �‘θä3ä© ∩∪ 〈 »از شما مزد و تشكر  ،يمده ميخوراك  شما را به خاطر رضاي خدا ،ما

  . »اهيمخو مين
خصلت و سرشت مردم فرومايه  ،پاسينا س فراموش كرده اند كه ،خردمندانبسياري از 

به خاطر سركشي  را مياين پيام وحي را نشنيده اند كه چنين مرد ،گويا انديشمندان است؛
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�§ : يدگو ميو  دده ميمورد سرزنش قرار  ،وتمردشان tΒ βr( Ÿ2 óΟ ©9 !$sΨ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) 9h� àÑ … çµ¡¡̈Β 〈 

  . »به فرياد نخوانده است ،و رسيده بودرا به خاطر زياني كه به ا ما ذرد كه گوياگ ميچنان «
 ،ين قلم در نكوهش تو چيزهايي نوشتبا هم ،قلمي هديه دادي و او يك انسان ابلهاگر به 

 همچنين اگر عصايي به فردي كم خرد هديه نمودي تا بر آن تكيه زند و. تعجب نكن
. مباششگفت زده  ،با همان عصا سرت را شكست ،او وبچراند گوسفندانش را با آن 

ه خود همين قاعده رادر تعامل با آفرينند ،اند موميايي شده ،شناسيانسانهايي كه در كفن قدرن
  ؟!چگونه خواهند بود پس با من و تو دارند؛

  است. آرامش نيكي به ديگران، مايه

كردن اولين كساني كه از نيكي . همانند نامهايشان زيبا و پسنديده هستند ،يخوبي و نيك
 و آن را مي چينند خيلي زود ثمره ،آنان. خود نيكوكاران هستند ،ندبر مياده به مردم استف
راحتي  و احساس آرامش و نندبي ميو درون خود  رفتار ،اخالق ،در وجود نتيجه اش را

  . ندكن مي
 به ديگران نيكي كن؛ ،گاه با مشكلي برخوردي و پريشاني و ناراحتي برايت پيش آمدهر

به بينوا . احساس آرامش خواهي كرد وخواهد شد حل  ي زودخيل ،در اين صورت مشكلت
به  ،گرسنه اي را غذا بده ،گرفتاري را نجات بده ،ستمديده اي را ياري كن ،چيزي ببخش

درآغوش  تو را سو آنگاه خواهي ديد كه سعادت از هر ،شكست خورده اي كمك كن
  . يردگ مي

 ،فروشنده و مشتري كه حامل و مشك است و مانند عطر ،انجام كار خير نيكي كردن و
همانند داروهاي  ،به ديگرانكردن پيامدهاي رواني نيكي . ندشو مي از آن بهره مند ،همه

از  سرشار ،ند كه دلهايشانشو ميكساني عرضه  داروخانة خجسته اي هستند كه در خوب و
  . نيكي و احسان است
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 باهرچند  ؛ستدر دنياي ارزشهاجاريه اي صدقه  ،نيازمندان اخالقدرميان توزيع لبخندها 
اعالم جنگي خانمانسوز عليه ديگران است  ،رويياما ترش. شوي روروب برادرت با چهره اي باز

  . ددان ميعواقب آن را  ،پنهان كه فقط خداوند دانا از پيدا و
 د تا سگي درنده از تشنگي نجات يابد؛كن ميدو دستش را پر از آب  ،زني فاحشه

آسمانها و  ايد كه پهنايش به اندازهنم مي آن زن را به بهشتي وارد ،اين كار به پاداش ،خداوند
زيبايي را  ،او قدرشناس و زيباست؛ و آمرزگار ،دده ميچون كسي كه پاداش . زمين است

  . و توانگر ستوده است دوست دارد
به بوستان د! كن ميشما را تهديد  ،هراس اضطراب و ،بختياي كساني كه كابوسهاي بد

و  همدردي كنيد ،مهمان نوازي نماييد ،كمك كنيدكردن بياييد و به ديگران وبي و نيكي خ
  . رنگ سعادت راببينيد طعم و تا مزه و به ديگران خدمت نماييد

 $tΒ uρ >‰ tn{ … çνy‰ΨÏã ÏΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ #“u“ øgéB ∩⊇∪ āωÎ) u !$tóÏG ö/ $# Ïµô_uρ ÏµÎn/ u‘ 4’ n?ôãF{$# ∩⊄⊃∪ t∃öθ|¡s9 uρ 

4yÌ ö�tƒ ∩⊄⊇∪ 〈 »بر او حق نعمتي ندارد تا (بدينوسيله نعمتش پاسخ گويد و از سوي  ،هيچكس

. شدبا ميبلكه تنها هدف اوف جلب رضاي ذات پروردگار بزرگش . آن نعمت) جز داده شود
از كارهايش و نيز از پادش آنها) خشنود خواهد  ،قطعاً (شخصي كه چنين كارهايي كرده

  . »شد

  .كردن پر كنيد كار خأل بيكاري را با
كه خاطر و اذهانشان همواره به شايعه پرا كني ودروغ بافي مشغولند؛ چرا ،افراد بيكار

' (#θàÊu‘ βr ؛مشوش است Î/ (#θçΡθä3tƒ yìtΒ É# Ï9#uθy‚ø9 (از ماندگان باز تا با راضي شده اند« 〉 #$
  . »باشندجنگ) 

 ،در چنين وضعيتي او. دشبا مياست كه فرد بيكار  زماني ،خطرناكترين حالت براي ذهن
 د؛رو ميبدون راننده به سمت پايين  رويي است كه در سراشيبي با سرعت زياد ومانند خود
هر روز كه در زندگي بيكار . چپ سمتگاهي به  د وشو ميراست كج  سمتگاهي به 

همه پرونده هاي  ،زيرا بيكاري. اندوه آماده كن خودت را براي ناراحتي وغم و ،يشو مي
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ذراند و تو را گ ميد و پيش تو آور ميهاي زندگي بيرون فعلي و آينده را از كمد ،گذشته
شنده به اين است كه به جاي اين تنبلي ُك ،توصيه من به خودم و شما. دكن ميآشفته و پريشان 

ر كردن غيرمحسوس يعني زنده به گو، چون تنبلي و بيكاري. هاي مفيد بپردازيدانجام كار
  . خود

آرام و تدريجي مي ماند كه در زندانهاي چين زندانيان را  تر به يك شكنجهبيش ،بيكاري
ند كه در هر دقيقه يك ده ميزير يك لوله آب قرار  زنداني را ،چينيها. ندكن ميبا آن شكنجه 

قطره منتظر قطره بعدي  ،ز آنجا كه زنداني پس از چكيدن يكا قطره آب از آن مي چكد؛
  . دشو ميين انتظار ديوانه در نهايت بر اثر ا ،مي ماند

شكاري  قرباني و عقل بيكار نيز دزدي حرفه اي؛ ،غفلت است و بيكاري ،راحت نشستن
  . ندكن ميآن را پاره پاره ، است كه اين جنگهاي خيالي

خانه ات را  يا دفتر كار ،بنويس ،مطالعه كن ،تسبيح بگو ،ارنماز بگز ،پس اينك برخيز
 ،من. ران كمك نما تا بدين سان از بيكاري رهايي يابييا به ديگ درست و مرتب كن و

پزشكان  كار كردن ببر؛ چاقويبا  ر بيكاري راس. مكن ميتو را نصيحت  خواه تو هستم وخير
بناها  نانوايان و به كشاورزان و. ندكن ميتضمين  سعادت تو را با اين اقدام به موقع %50جهان 

انند و اما تو بر خو ميل سعادت و راحتي ترانه در كما هاهمچون گنجشكنگاه كن كه آنها 
تو نيش خورده  ؛ زيراي وآشفته و حيران هستيكن مياشكهايت را پاك  ،بستر خود نشسته اي

  . وگزيده شده اي

  بي شخصيت مباش

تن نكن و در شخصيت آنها ذوب مشو؛ چون اين يك  پيراهن شخصيت ديگران را به
 و استعدادها ،سخنان ،هاحركت ،صدايشان ،خودشان بسيارند كساني كه. عذاب هميشگي است

حتي . و از بين بروند تا در شخصيت ديگران ذوب شوند ندكن ميشرايط خود را فراموش 
شخصيت  بسوزند و وجود و ،ستايي نمايندخود ،تكلف كنندندشو ميبراي اين كار مجبور 

انساني كه پا به اين جهان از آدم كه اولين انسان است تا آخرين . خودشان را از بين ببرند
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پس چگونه انتظار داريم كه اخالق و استعدادهايشان . نبوده اندمثل هم  ،دو نفر ،ذاردگ مي
پس از اين  در تاريخ گذشته نمونه و همانندي نداشته اي؛ تو چيز ديگري هستي و؟ يكي باشد

  . باشدكامالً شبيه تو  ،كه از لحاظ شخصيت و اخالق در دنياكسي نخواهد آمد هم
 آوردن ادا وتقليد و در پس خودت را در غار ي؛كن ميعمرو كامالً فرق  يد وز با ،تو

با همان صورت و عادتي كه بلكه . اطوار ديگران و ذوب شدن در شخصيت آنها گرفتار نكن

‰ ô. پيش برو ،داري s% zΟ Ï= tã ‘≅ à2 <¨$tΡ é& óΟ ßγt/ u� ô³̈Β 〈 » هر گروهي از مردم محل نوشيدن خود

  . »انستندرا د

 5e≅ä3Ï9 uρ îπyγô_Íρ uθèδ $pκ� Ïj9uθãΒ ( (#θà) Î7tFó™$$sù ÏN ü�ö� y‚ø9 و هر يك جهت و سمتي دارد كه رو « 〉 #$

  . »ديپس در انجام كارهاي خوب پيشي بگير. دكن ميبه آن 
نحوة فرياد زدنت را صدايت را تغيير مده و آنگونه زندگي كن كه آفريده شده اي؛ 

سيله وحي پيراسته كن خود را به و را عوض مكن؛خود راه رفتن گي دگرگون نكن و چگون
. باطل كني و استقالل خود را از بين ببري نبايد وجود و شخصيت خود را لغو و. و تربيت نما

. با همان رنگ و روي خودت ببينيم اهيم تو راخو ميتو رنگ و روي خودت را داري و ما 
  . شناخته ايم و را اينگونهچون تو اينگونه آفريده شده اي و ما ت

  . »هيچ يك از شما بي شخصيت نباشد«
بعضي از ميوه  طبيعت و سرشتشان بيشتر به درختان مشابهت دارند؛ مردم از لحاظ

 ؛برخي بلند هستند و ؛كوتاه ،برخي از درختان. ترش است ،ميوه برخيو  ؛شيرين ،درختان
چون . خودت را به گالبي تبديل نكن ،ستياگر تو مثل موز ه. بايد هم اينگونه متفاوت باشند

استعدادها و  ،زبانها ،متفاوت بودن رنگها. ارزش تو در اين است كه موز باشي زيبايي و
  . ها و آيات او را نبايد انكار كردانه شپس نيكي از نشانه هاي خداوند است؛  ،ي ماتواناييها

  رو قد قضا
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 !$tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ–Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝ ä3Å¡à/Ρr& āωÎ) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ÏiΒ È≅ ö6s% βr& !$yδ r&u� ö9 ‾Ρ 〈 

پيشتر در لوح محفوظ ثبت و ضبط شده  ،درس مييا به شما هر مصيبت و باليي كه به زمين «
همه  ،تقديرها و رخدادهاو فيصله شده است ،قلم رفته و كاغذها جمع شده اند و كار. »است

 ©9 !$uΖ. نگاشته شده اند u;‹ ÅÁãƒ āωÎ) $tΒ |= tFŸ2 ª! $# $uΖ s9 〈 » به ما هيچ باليي نخواهد رسيد مگر

امكان نداشته كه از تو بگذرد و آنچه  ،آنچه به تو رسيده. »راي ما نوشته استآنچه خداوند ب
گاه اين باور در وجودت ريشه بدواند هر. امكان نداشته كه بدان گرفتار شوي ،نخوردهبه تو بر

د و همه حوادث شو مييرد آنگاه مصيبت و رنج برايت به هديه اي تبديل و در دلت جاي بگ
 ،هر كس« (من يرد اهللا به خيراً يصب منه). ريدا ميمدال دريافت  را به عنوان جايزه و

از بيماري و پس . »دكن مياو را به مصيبت گرفتار  ،خداوند نسبت به او اراده خير داشته باشد
چون . ناراحت و پريشان مباش ،ات در آتشو يا از سوختن خانه  مردن فرزند و يا زياني مالي

انتخاب شده و حق چنين چيزي  برايت قبالً مقدر نموده تا چنين اتفاقي بيفتد؛ ،خداوند
ني و گناهانت بخشوده بي مياما تو در برابر اين مشكالت پاداش . از آن خداست ،انتخاب

  . ندشو مي
بخشنده  ،ا از خداوندي كه تنها اويي و رضامندي آنهشكيبا ،مبارك باد بر مصيبت زدگان

≅ Ÿω ã. ايدنم ميروزي را زياد و كم  ،او ست وو گيرنده ا t↔ó¡ç„ $−Η xå ã≅ yèø/ tƒ öΝ èδ uρ šχθè= t↔ó¡ç„ 

  . »ندشو ميد و آنها پرسيده شو ميپرسيده ن ،دكن ميهمان خدايي كه از آنچه « 〉 ∪⊃⊅∩

سوسه هايت از دل بيرون نخواهد رفت واعصاب تو راحت نخواهد شد و اضطراب و 
قبال  ،پيش خواهد آمد ،ن داشته باشي و بداني كه هر آنچهكه به تقدير و قضا ايمامگر آن

خودت را تلف مكن و گمان مبر كه  ،پس با حسرت و اندوه خوردن ؛نوشته شده است
وي وزش باد ز ريختن آب مانع شوي و جلا ،فرو ريختن ديوار جلوگيري نماييانستي از تو مي

شما چنين چيزي درست نيست و بر خالف ميل من و  ؛را بگيري و نگذاري كه شيشه بشكند

 yϑ. اتفاق خواهد افتاد ،آنچه مقدر شده sù u!$x© ÏΒ ÷σ ã‹ù= sù ∅tΒ uρ u !$x© ö� à/õ3u‹ ù= sù 〈 » هر كس

  . »اهد كفر بورزدخو مي اهد ايمان بياورد و هر كسخو مي
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تو را در  ،فرياد و فغان و شكايت كردن ،ز آنكه اظهار ناخوشنوديتسليم تقدير باش قبل ا
تقدير و قضا اعتراف كن پيش از آنكه سيل خروشان ندامت و به . محاصره خود قرار دهد

  . ناگهان به تو هجوم آورد ،پريشاني
به خواسته ات اما  ،نمودي و تمام توانت را بكار بستيگاه اسباب را فراهم رپس ه

اگر چنين «: اد و نگوافت ميجمع باش كه اين همان چيزي است كه بايد اتفاق رخاط ،نرسيدي
مقدر نموده و آنچه خواست خداوند چنين : بلكه بگو ؛شد ميچنان و چنين  ،دمكر ميو چنان 
  . »كرده استهمان  ،او بوده

 ¨βÎ) yìtΒ Î� ô£ãèø9 $# #[� ô£ç„ ∩∉∪ 〈 »به دنبال سختي آساني خواهد بود« .  

خواب آرام و پس  ،سيري است و بعد از بي خوابي ،! بعد از گرسنگي و تشنگياي انسان
پايان  گمراه هدايت خواهد شد و دلواپسيها و رنجها تندرستي خواهد بود و ،از بيماري

  . خواهد بسترخت بر ،خواهند يافت و تاريكي

 |¤yèsù ª! $# βr& z’ ÏAù'tƒ Ëx ÷Fx/ ø9$$Î/ ÷ρr& 9�øΒ r& ôÏiΒ ÏνÏ‰ΨÏã 〈 » اميد است خداوند پيروزي يا راه حلي

  . »از جانب خودش بياورد
ش را بلند سر ،سپيده دمي كه با روشن كردن قله كو هها و دره ها شب را مژده باد به

ناگهان در  ،انسان رنج ديده و مصيبت زده را مژده باد به موفقيتي كه با سرعت نور د؛كن مي
ه لطفي پنهان و دستهايي گرم كه ر را مژده باد بفرد گرفتا. درس مييك چشم به هم زدن سر 

طوالني است و همچنان  ،صحرا و بيابانديدي كه هر گاه . او را به آغوش خواهند گرفت
  . سبز است كه سايه هاي دلپذيري داردباغي سر ،بدان كه آن سوي اين صحرا ،ادامه دارد
اشكها با . شدخواهد بدان كه پاره  ،دشو مي تر سختسخت و  ،مي كه ديدي طنابهنگا

د و با اضطراب و آي ميامنيت به سراغ انسان  ،بعد از هراس و ترس ؛خود لبخند همراه دارند
چون عنايت و توجه  را نمي سوزد؛ �ابراهيم خليل ،آتش. آرامش همراه است ،آشفتگي

 $uΖ: ؛ پنجره اي سرد و سالمتپنجره اي به سوي او گشوده است ،الهي ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ÏΤθä. # YŠö� t/ 

$̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ ü�ö/ Î) ∩∉∪ 〈 .چون اين صدا و فرياد را سر د؛ كن ميرا غرق ن �موسي ،دريا
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 Hξx. ( ¨βÎ) zÉë: داده است كه tΒ ’ Ïn1 u‘ ÈÏ‰ ÷κ u� y™ ∩∉⊄∪ 〈 » با من است و مرا پروردگارم هرگز نه؛

  . »هدايت خواهد كرد
است؛  با ما ،مژده داد كه خداوندهمراهش  به ،وردر سفر هجرت و در غار ث �پيامبر

  . آنها را فرا گرفت ،پيروزي و آرامش، آنگاه امنيت 
بختي و چيزي جز بد ،لحظه هاي فعلي و شرايط جانكاه خود هستند كساني كه برده
ديگر نمي خانه به چيزي  بدر چون آنها جز به ديوار اتاق و ؛نندبي ميدشواري و نابودي ن

افكارشان را رها سازند تا به آن سوي ديوارها  و ن سوي موانع نگاه كنندبه آ آنها بايد. نگرند
  . بروند

زيرا تداوم يك وضعيت براي هميشه محال و  ؛پس تاب و توان خود را از دست مده
روزها در گردش و . انتظار رهايي از بند سختيهاست ،شد و بهترين عبادتبا ميناممكن 

پنهان  ،دنياي غيب ؛شدبا ميآبستن اتفاقات جديدي  ،و شبها متغير ،روزگار. دگرگوني هستند
اما  ؛يد خدا بعد از آن راه حلي بياورددازد و شاپر ميهر روز به كاري  ،يمحكاست و خداوند 

  . آساني است ،سختي بدان كه بعد از

  از ليمو نوشيدني شيريني بساز

يك  ،بزدل فرد نادان و ولي ،دكن ميتبديل  زيانها را به سود ،انسان هوشمند و زيرك
ه اقامت آنگاه در مدين ،از مكه اخراج شد �پيامبر. ايدنم ميت را به دو مصيبت تبديل مصيب

كارنامه زرين آن ماندگار  ،تاريخ گزيد و در آنجا حكومتي تأسيس كرد كه براي هميشه
  . است

ن در سنت و گاه امام و پيشواي مسلماناآن ،د بن حنبل زنداني شد و شالق خوردامام احم
موضوع او با يك كتاب بيست جلدي در  ،سرخسي را در قعر چاه گذاشتند. حديث گرديد

از  (جامع االصول و النهاية)؛ آنگاه كتاب ابن اثير خانه نشين گشت. از زندان بيرون آمدفقه 
 ،ن جوزي را از بغداد بيرون راندنداب. معروفترين و مفيدترين كتابهاي حديث را تأليف كرد

زيبا قصيده  ،گرفت و اوتب مرگ مالك بن ريب را فرا. قرائتهاي هفتگانه را آموخت ،ي اوول
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. دتقديم جهانيان كر ،ايدنم ميشعراي دولت عباسي برابري ش را كه با ديوان اشعار شهورو م
را به سكوت و حيرت مرثيه اي برايش سرود كه جهانيان  ،يب هذلي مرد و اوپسر ابوذؤ

آن را در برگهاي زرينش ثبت  ،شنيدن آن مات و مبهوت شدند و تاريخ از ،واداشت و مردم
  . نمود

به بخش مفيد و قابل استفاده آن  ،سراغت آمدگاه مصيبت و فاجعه اي ناگهاني به هر
ي و اگر اژدهايي به تو مقداري شكر به آن بيفزا ،اگر كسي به تو يك ليوان ليمو داد ؛بنگر

هرگاه عقربي تو را . خود بردار و بقيه اش را رها كن رايپوست گرانبهايش را ب ،هديه كرد
 ،شرايط سختي كه داريدر . سم مارها واكسينه كرده است بدان كه تو را در برابر ،گزيد

 #|¤tã. شادمان و مسرور باش تا براي ما از آن گل و ياسمن بياوري uρ βr& (#θèδ u�õ3s? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ 

Ö� ö�yz öΝ à6©9 〈 »ي را ناپسند بدانيد و حال آنكه براي شما بهتر استچه بسا چيز« .  

يكي از اين  ؛گ را زنداني كردفرانسه قبل از انقالب توفنده و بزرگش دو شاعر بزر
هر دوي آنها سرشان را از پنجره زندان . فردي بدبين بود ،بين و ديگريشاعران فردي خوش

به گل و  ،و خنديد؛ اما شاعر بدبينگاهي به ستارگان انداخت بين نشاعر خوش. بيرون آوردند
. آن سوي تراژدي بنگرهميشه به . نگاه كرد و گريست ،خاك خياباني كه در كنارشان بود

  . و پاداش و موفقيت نيز نهفته است خوبي در آنبلكه  ؛چون شر محض نيست

  د،ده ميچه كسي درمانده را جواب 

  بزند؟ وقتي كه او را صدا

ز چه د و اده ميگاه چه كسي آه و ناله سر به در ،ال شدهفردي كه گرفتار مصيبت و ب
 ند وكن مين دست نياز به سويش دراز او كيست كه جهانيا ؟كيست ،؟اويدجو ميكسي ياري 

معبود و خداي او را  ،ايند و دلهانم مياو كيست كه زبانها به ياد او حركت  ؟داننخو مياو را 
بر ما . ست كه هيچ معبود به حقي جز او نيستخداوند ا ،بدون شك او ؟ندده ميقرار  خويش

 ،او را بخوانيماو را صدا بزنيم و  ،سختي و آساني و در خوشي و ناخوشيالزم است كه در 
 ،زاري و انابت ا گريه وبگاه او زاري و تضرع كنيم و ييم و به درجوبسختيها به او توسل  در
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گره  د و توفيق ورس ميري او فرا آن وقت است كه مدد و يا. بيندازيمگاهش خود را به در

 ̈Β. دآي ميگشايي از سوي او  r& Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ 〈  چه كسي درمانده را جواب

ستمديده را ياري  ،دبخش ميمار تندرستي و سالمتي به بي ،دآور ميباز گمشده را  ،دده مي

#  ؟دكن ميمصيبت زده دور ايد و مصيبت و بال را از نم ميگمراه را هدايت  ،دكن مي sŒÎ* sù 

(#θç7Å2u‘ ’ Îû Å7 ù= à/ø9 $# (#âθtã yŠ ©! $# tÅÁÏ= øƒèΧ çµs9 tÏe$!$# 〈 »مخلصانه خدا  ،وقتي در كشتي سوار شدند

و اندوه و ناراحتي آمده  ي دور كردن غمرا كه برادر اينجا دعاهايي . »را به فرياد خواندند
خطاب نمودن  م تا بهترين شيوهده مييث حواله كتابهاي حدبلكه شما را به  ؛مكن ميبيان ن ،اند

  . خوانيد و به او اميد داشته باشيداو را به فرياد ب ،با او مناجات كنيد ،پروردگارتان را بياموزيد
همه  ،گويا همه چيز داريد و اگر به خدا ايمان نداشته باشيد ،اگر به خدا ايمان داشته باشيد

عتي ديگر است كه از به عبادت و طا ،دعا و خواندن پروردگارت. چيز را از دست داده ايد
براي بنده اي كه فن دعا كردن را خوب ياد . شدبا ميباالتر  ،ييجو ميچه دست آمدن آن

ردند جز گ ميريسمانها قطع همه  شايسته نيست كه ناراحت و غمگين و پريشان شود؛ ،دارد
در  ؛نزديك و شنوا و اجابت كننده است ،او ند جز در او وشو ميها بسته همه در ،ريسمان او

  . د وقتي كه او را بخواندكن ميابت د و دعايش را اجده ميمانده را پاسخ 
ناتوان ومحتاج  ،حال آنكه تو نيازمندد كه او را بخواني؛ ده ميتو فرمان به  ،خداوند

’ þ . و يكتا و بزرگوار استنيرومند  ،توانگر ،هستي و او ÏΤθãã ôŠ$# ó= ÅftG ó™r& öΝ ä3s9 〈 » مرا بخوانيد

اسم او  ،پيوسته خدا را ياد كن ،تو را فرا گرفتند ،گاه بالها و سختيهاهر. »تا شما را اجابت كنم
را براي منزه دانستن و تقديس نام او با  ت؛پيشانيرياد بزن ومدد و ياري او را بجويف ،را بگير

ات را در خاك عبوديت او به به  نيتاج آزادي را به دست بياوري و بيخاك آغشته كن تا 
نياز هايت را به سوي او دراز كن و زبان دست ؛آوريچنگ فراخاك بمال تا مدال نجات را 
گاهش آه و زاري به در ؛ر خواستن و خواندن خدا مبالغه كندبگشاي و زياد از او بخواه و 

او گمان  ا بگير و دربارهنام او ر ،منتظر لطف و مهرباني او و ياريش باشد ،از او دور مشو نما و
  . از همه ببر تا خوشبخت و موفق شويبه قصد او نيك داشته باش و
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  در خانه ات جاي بگير

 كار و بزهكاراهل آن واز افراد بي اين است كه از شر و ،گوشه نشيني شرعي و خوب
از حكمت ارائه رهايي در اين صورت خاطرت آرام خواهد شد و ذهنت د دوري كني؛

  . در باغ معرفت به حركت خواهد آمد ،د و نگاهتخواهد دا
رد و به دا ميا از كار خير و عبادت باز گوشه گيري و دوري نمودن از آنچه كه انسان ر

. آن را تجربه كرده اند، مهمي است كه پزشكان و اطباي دلهاداروي  ،دكن ميخود مشغول 
. مكن ميرا به آن راهنمايي كسب كرده است ومن شما در معالجه موفقيت بزرگي  ،اين دارو

يعني  ،انديشه سازي فكر ويعني بارور ،ن از بدي و افراد ياوه كار و فرومايهدوري گزيد
. يعني جشن ميالد بازگشت به سوي خدا و به يادآوردن او ،برافراشتن خيمه تقواي الهي

ي نماز جمع شدن در كنار هم براي نمازهاي پنجگانه و ادا ،اجتماع و گردهمايي پسنديده
اما مجالس بيجا و . كاري با يكديگر براي كار خير استجمعه و مجالس علم و هم

از . ي است كه بايد به شدت از آن پرهيز كرد و از آن گريختچيز ،گردهاييهاي بي ارزش
. زبانت را كنترل كن و در خانه ات بمان ،اطر اشتباهات خود اشك ندامت بريزرو به خاين

عليه روان انسان است و تهديدي خطرناك  جنگي بي رحمانه ،ودهاختالط و همنشيني بيه
شايعه  اركاني كه كن ميزيرا با كساني همنشيني . شدبا ميراي امنيت و آرامش رواني ب

استاد  ،ساندن از بال ها و حوادث پيش نيامدههرمانان دروغ بافي هستند و در ترق و پراكني

  öθs9. بميري ،بار پيش از آنكه مرگت فرا برسدند كه روزي هفت كن مي؛آنها كاري شندبا مي

(#θã_u� yz / ä3‹Ïù $̈Β öΝä.ρßŠ# y— āωÎ) Zω$t6yz 〈 »پريشاني جز تشويش و  ،ياينداگر همراه شما بيرون ب

اين است كه به كار خويش بپرداز  ،بنابراين تنها خواهش من از تو. »چيزي به شما نمي افزايند
در  ؛از خانه ات بيرون بروي ،ه قصد گفته يا كرده اي نيكمگر آنكه ب. بنشينو در خانه ات 

د و ديگر عمر شو ميايع نهايت ضد و وقت گرانبياب ميسامان  ،ني كه قلبتبي مياين صورت 
سخنان گوشهايت از شنيدن  ،قلبت از پريشاني ،زبانت از غيبت. يده ميخويش را هدر ن

هر كس كه اين را تجربه . خواهد ماندسالم و در امان  ،گمانيناشايست و هرز و دلت از بد
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 ،حركت نمودهمردم بي هدف  مركب اوهام سوار شده و با توده د و هر كس بردان مي ،كرده
  . او را به حال خودش رها كن

  دده ميعوض هر چيزي را خدا 

به شرط اينكه  ،داد بهتر از آن را به تو خواهد ،كه از تو بگيرد هر چيزي را ،خداوند
هر كس كه «: چنانچه در حديث آمده است. به پاداش الهي اميدوار باشي و يورزشكيبايي 

  . »عوض آن به او بهشت را خواهم داد در ،ديورزي م و او شكيبايدو چشمش را از او گرفت
شكيبايي  ،هر كس چيز دوست داشتني او را از او گرفتم و او با چشم داشت پاداش«
هر كس فرزندش را از دست بدهد و شكيبايي . »مده ميبه او  رابهشت  ،در عوض آن ،كرد

است؛امور فقط يك مثال  ،اين. بهشت جاودان ساخته خواهد شد برايش خانه اي در ،ورزد
  . مقايسه كنيد ديگر را بر همين اساس

مزد  چون پاداش بهشت و. تأسف و حسرت مخور ،به خاطر گرفتار شدن به باليي رواز اين
  . وجود دارد ،را مقدر كردهنزد كسي كه اين بال  ،بزرگي

دربهشت برين مورد تمجيد و ستايش قرار  ،گرفتار شده انددوستان خدا كه در دنيا به بال 

= íΝ≈n. يرندگ مي y™ / ä3ø‹ n= tæ $yϑ Î/ ÷Λ änö� y9 |¹ 4 zΝ ÷èÏΨ sù t<ø) ãã Í‘# شكيبايي  درودتان باد به خاطر« 〉 ∪⊇⊅∩ #$!$¤

  . »چه زيباست سراي آخرت. كه نموديدو صبري 
در خيري كه جاي آن را  د وشو ميكه در برابر بال داده بنگريم شايسته است ما به پاداشي 

  . دكن ميپر 

 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝÎκ ö� n= tæ ÔN üθn= |¹ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ×πyϑ ômu‘ uρ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ tβρß‰ tG ôγßϑ ø9 درود و « 〉 ∪∠∋⊆∩ #$

  . »اه يافتگانندايشان است و اينان ر رحمتي از جانب خداوند بر
كوتاه و گنج  ،بي ترديد كه عمر دنيا. مصيبت ديدگان و بالكشان را مبارك و مژده باد

در اين دنيا به  ،هر كس شد؛با ميتر بهتر و ماندگار ،چيز و اندك است و سراي آخرتنا ،آن
 اينجا در آن جهان پاداش خواهد يافت و هر كس دردر عوض  ،بال و مصيبتي گرفتار آيد

ين چيز براي آنهايي كه به دنيا تر سخت در آنجا راحت خواهد شد؛اما ،بكشدو خستگي  رنج



    

  غم مخور      50 
    

هاي دنيا و از دست دادن لذتها و خوشي ،عاشق آن گشته و به آن گرايش يافته اند ،دل بسته
ها بر آنان بسيار دشوار و غير قابل تحمل بنابراين مصيبتها و سختي. آرامش و راحتي آن است

گذر و و از اينرو چيزي جز دنياي زود ندكن ميآنها فقط زير پاهايشان را نگاه  زيرا شد؛با مي
  . نندبي ميفاني و بي ارزش را ن

باز هم شما سود  ،كه از دست بدهيد هر چيزي اي رنج ديدگان و اي مصيبت زدگان!
پاداش و انتخاب  ،لطف ،شار از مهرورزيايتان فرستاده كه سربر ميخداوند پيا. برده ايد

  . رست استد
در «: بايد به اين فكر كند كه ،او را فرو پوشانده است ،مصيبت ديده اي كه چادر بال

عذاب  ،رحمت و بيرونش ،دكه دري دارد كه درون آنشو ميده ميان آنها ديواري ز نتيجه

� z>Î: »است ÛØ sù Νæη uΖ ÷� t/ 9‘θÝ¡Î0 …ã&©! 7>$t/ …çµãΖ ÏÛ$t/ ÏµŠ Ïù èπuΗ ÷q§�9 $# … çνã� Îγ≈ sß uρ ÏΒ Ï&Í# t6Ï% Ü># x‹ yèø9$# ∩⊇⊂∪ 〈 

  . تر استتر و گواراتر و بزرگتر و ماندگارآنچه نزد خداست به

  ايمان يعني زندگي

يقين بي بهره  از سرمايه گنجينه هاي ايمان و بختان واقعي كساني هستند كه ازبد
  . شندبا مي

 ôtΒ. ندبر ميسر مواره در ناراحتي و خشم و ذلت به ،آنها uρ uÚu� ôã r& tã “Í� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù 

… ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê 〈 »زندگي تنگي خواهد داشت ،هر كس از ياد من روي بگرداند« .  

را پاك  وجودش ،ايدنم ميتنها ايمان به پروردگار جهانيان است كه انسان را خوشبخت 
ت در حقيق. ايدنم ميغم واندوه را از او دور د وكن مياو را شادمان و مسرور  ،رداندگ مي

از بدبختيها و  را كه خودبراي آن ،تنها راه ملحدان. زندگي بدون ايمان هيچ مزه اي ندارد
راستي كه زندگي بدون ب. نماينداين است كه خودكشي  ،راحت كنند ،و فجايع هاتاريكي
به  ،راه او منحرف شده اند آنهايي كه از آيين الهي و. چه زندگي فالكت باري است ،ايمان

= Ü=Ïk. گرفتارندنفرين هميشگي  s) çΡ uρ öΝåκ sEy‰ Ï↔øùr& öΝèδ u�≈ |Áö/ r&uρ $yϑ x. óΟs9 (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ÿÏµÎ/ tΑ ¨ρr& ;ο§÷ s∆ 
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öΝ èδâ‘ x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ tβθßγyϑ ÷ètƒ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 »دلها  ،همانگونه كه نخستين بار به وحي ايمان نياوردند

  . »يمكن مياهيشان رها ر گشته در گمريم و آنها را سكن ميو چشمانشان را دگر گون 
 ،كه بتبه اين نتيجه رسيده دشوار در طي قرون گذشته  عقل پس از تجربه اي طوالني و

حق بر ،خداوند صادق هستند؛ ،ند؛پيامبرانو بي اساس دروغ ،و الحادخرافات است و كفر 
وقت بعد از اين تجربه . او بر هر چيزي تواناست را سزاست و او ،ي وستايشفرمانرواياست و 

  . قاطعانه باور كند كه هيچ معبود به حقي جز خداوند نيست ،آن رسيده كه جهان

≅ ôtΒ Ÿ. ضعف ايمان اوست قوت ومتناسب با  ،دت وآرامش هر انسانيسعا Ïϑ tã $[sÏ=≈ |¹ 

ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ …çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù Zο4θu‹ xm Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ̈Ψ tƒÍ“ ôfuΖ s9 uρ Ν èδ u�ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ 

(#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪ 〈 »زندگي پاكيزه اي به  ،كار شايسته انجام دهد ،منيزن مؤ هر مرد و

زندگي پاكيزه وآرامش . »خواهيم داد ،ده اندكر مييم و پاداش آنها را بهتر از آنچه ده مياو 
دگي پاك به خاطر آن زن! اين آري به خاطر نويد الهي است؛ ،خاطر زنان و مردان مومن

هاي ستوار است و ضمير آنها از آلودگياست كه دلهايشان به سبب محبت پروردگارشان ا
رد وآرام هستند خونس ،فجايع هنگام بروز حوادث و، بدين ترتيب آنهاشد؛ با مي انحراف پاك

، �ددينشان و محم، اسالم  پروردگارشان؛ ،زيرا آنها به اينكه خداوند ند؛و از تقدير راضي
  . راضي و خوشنودند ؛شدبا ميپيامبرشان 

  اما كندو را نشكن دار،عسل را بر

آن را زشت ، اما نبود نرمي در چيزي ،ايدنم ميآن را زيبا و قشنگ ، نرمي در هر چيزي
ي هاسخن خوب هنگام ديدار؛اينها لباس ،لبخند زيبا ،مانند نرمي در سخن گفتن رداند؛گ مي

من بلكه صفات و ويژگيهاي انسان مؤ. ايندنم ميسعادتمندان بر تن هستند كه  اي زيبا وآراسته
زد و سا ميصولي شيرين مانند زنبور عسل كه شهد گلهاي شيرين را مي مكد و مح. شندبا مي
چون خداوند به سبب نرمي و مهرباني چيزهايي . ندشك ميآن را ن ،گاه بر گلي بنشيندهر

عاشق  ،بعضي از مردم هستند كه ديگران. دده ميرد كه با خشونت و سختي ندا ميارزاني 
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ني به زيرا اينها سخناني دوست داشت. ندكن ميشند و با جان ودل از آنها استقبال با ميديدارشان 
زيبا و پسنديده  خداحافظي رويكرد فروش و ديدار و و خريد ،رند و در داد وستدآو ميزبان 

نهاي شرافتمند و ژوهش قرار گرفته و انسابررسي و پفني است كه مورد  ،يابيدوست. ندداراي 
از هر سو مردم پروانه وار گرد  ،آنها هر جا كه حضور يابند ند؛دان مياين فن را خوب  ،نيكو

حضور نداشته وقتي  و شادي والفت با خود به همراه دارند ،اگر آنها بيايند. آنها حلقه مي زنند
برنامه اي اخالقي  ،اين سعادتمندان. ندكن ميند و برايشان دعا يرگ ميسراغشان را همه  ،باشند

 ôìsùôŠ$# ÉL©9 برنامه اي با اين عنوان كهدارند؛  $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& # sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7uΖ ÷� t/ …çµuΖ ÷� t/ uρ ×οuρ ÿ‰ tã 

… çµ‾Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ xm ∩⊂⊆∪ 〈 »كه ني كسي بي ميناگهان  ؛بر خورد كن ،با همان شيوه كه بهتر است

كينه ها را با عاطفه جوشان و  ،آنها. »گويا دوستي صميمي است ،و و او دشمني بودهميان ت
نيكي را به ياد  ايند ونم ميبدي را فراموش  ،بردباري گرم و گذشت زيباي خود مي مكند

آن بلكه هيچگاه  اما گوششان به آن بدهكار نيست؛ ،را مي شنوند دارند؛ سخنان ناشايست
از دست ن نيز اساير مسلمان آنها خودشان در آرامش هستند و. ندورآ ميسخنان را به خاطر ن

از دست و زبانش در  ناكسي است كه مسلمان، مسلمان«. ها در امنيت و سالمتي قرار دارندآن
. »الشان او را امين خود بدانندخونها و امو مؤمن كسي است كه مردم دربارة«. »ندامان باش

قرار بر ،را با كسي كه آن را بريده وند خويشاوندي خودبه من دستور داده كه پي ،خداوند«
 ،كسي كه به من چيزي ندادهبه گذشت كنم و ، دارم و از كسي كه بر من ستم روا داشته

  )(احاديث. »چيزي بدهم

 tÏϑ Ïà≈ x6ø9 $#uρ xá ø‹ tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 ند و بر ميآنهايي كه خشم خود را فرو « 〉 #$

به قرار امش و سكون در اين چهان و نيز اينها را به پاداش آر. »ايندنم ميشت از مردم گذ
گرفتن در كنار پروردگار آمرزنده در ميان باغها و نهرهاي بهشت به عنوان پاداش در جهان 

’ : يدفرما ميهمچنين خداي متعال . »آخرت بشارت بده Îû Ï‰ yèø) tΒ A−ô‰ Ï¹ y‰Ψ Ïã 77‹ Ï= tΒ ¤‘ Ï‰ tG ø) –Β 

  . »اهي راستين نزد فرمانروايي توانار جايگد« 〉 ∪∋∋∩
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  ردگي ميدلها با ياد خدا آرام 

 ،تجربهصابون دلهاست؛  ،صراحت و رك گويي راستگويي را دوست دارد؛ ،خداوند
هيچ كاري نيست  يد؛گو مياق به خانواده اش دروغ نو خّل و راهنما است و فرد بامروت دليل

  . ذكر داشته باشد ي بزرگتر از پاداشپاداشبخشد و ه دلها آرامش كه به اندازه ذكر خدا ب

 þ’ ÏΤρã� ä.øŒ$$sù öΝä. ö� ä.øŒr& 〈 »بهشت خداوند  ،ذكر و ياد الهي. »مكن ميشما را ياد  ،مرا ياد كنيد

ذكر . شد وارد بهشت آخرت نخواهد ،هر كس وارد اين بهشت نشود روي زمين است؛بر 
 راهي كوتاه و ،بلكه ذكر خدا ها وو آشفتگيدن جسم و روح از خستگيها خدا يعني نجات دا

تا فوايد ذكر  نماآموزه هاي وحي را مطالعه . است كاميابي راحت به سوي هر نوع موفقيت و
با ذكر خدا ابرهاي هراس . داروي آن استفاده كن تا بهبودي و شفا حاصل كني را ببيني و از

ي ناراحتي و رنج و افسوس از جا كنده كوهها با ياد او. ندشو ميو پريشاني و غم و اندوه دور 
  . ردندگ مي

اما . قاعده و اصلي كلي است ،زيرا اين احساس آرامش نمايند؛ ،اكرانتعجبي نيست كه ذ

 ìN؟ ندكن ميچگونه زندگي  ،او غافلند شگفت در اين است كه آنهايي كه از ذكر üθøΒ r& ã� ö� xî 

& !$uŠômr& ( $tΒ uρ šχρã� ãèô±o„ tβ$§ƒr& šχθèW yèö7 ãƒ ∩⊄⊇∪ 〈 »ند كه چه دان ميو ن زنده هستنديرمردگاني غ

از حوادث و  ي وكن مياي كسي كه از درد و رنج شكايت . »ندشو ميانگيخته زماني بر
تو را گريزان كرده است! بيا و اسم او را بگير و  ،ي و مصايبده ميآه و ناله سر  رخدادها

≅ ö. آورفرياد بر yδ ÞΟ n= ÷ès? … çµs9 $wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ 〈 » سراغ داري؟ شبيه و همانندي براي خداآيا«  

احساس  و يردگ ميدلت آرام  ،يشو ميبيشتر آسوده خاطر  ،ياد كني خدا راهر چه بيشتر 
انابت و  ،اعتماد به او ،در ذكر خدا مفاهيمي همچون توكل بر خدا. يكن ميخوشبختي 

. اندنهفته  ي از جانب اوينيك داشتن و انتظار گره گشاگمان به او  ،گشت به سوي اوباز
را به فرياد  كه او نزديك است هر گاه خوانده شود و شنوا است و صداي كسي ،خداوند

  . دكن مياجابت  ،مي شنود و چون از او خواسته شود ،اندخو مي



    

  غم مخور      54 
    

دعا خواستن از او و  ،ستايش او ،بيان يگانگي خدا ؛زاري و تضرع كن تني وپس فرو
آنگاه به ياري و خواست او ، و را ورد زبان خويش بگرداناستغفار و طلب آمرزش از ا

 ãΝ. خواهي يافت نور و شادي را ،سرور ،سعادت ßγ9 s?$t↔sù ª! $# z># uθrO $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# zó¡ãmuρ É>#uθrO 

Ïοu� ½zFψ$# 〈 »خداوند پاداش دنيا و بهترين پاداش آخرت را به آنان داد« .  

لطف خويش به آنها  مردم به خاطر آنچه پروردگارشان از آيا به

  ند؟ورز ميعطا نموده، حسادت و كينه 

 ،حسد و كينه. دبر ميرد و از بين خو ميموريانه اي سمج است كه استخوان را  ،حسد
كينه توز و حسود آرامش : گفته شده. رداندگ ميبيماري مزمني است كه جسم را تباه و نابود 

همچنين . شدبا مي ني در لباس دوستديده و دشمستمگري در لباس ستم ،او و قرار ندارد؛
او د و كش مينخست حسود را زيرا  آفرين بر حسد كه چقدر عادل و منصف است؛: گفته اند

به خودمان رحم كنيم و از  ،رو قبل از آنكه بر ديگران رحم نماييماز اين. دآور مياز پا در را 
اين ناراحتي را با  ،يمشو مييم و ناراحت ورز ميي حسد زيرا وقت. ييمحسدورزي باز آ

خواب خود را بر  يم وده مييم و اندوه را با خونهايمان آب كن ميگوشتهاي بدن خود تغذيه 
د و سپس كن ميتنور داغي را روشن  ،دورز ميكسي كه حسد . اييمنم ميديگران تقسيم 

هايي است كه بيماري ،تيره شدن صفاي زندگي و اندوه و ناراحتي. سوزد در آن مي ،خودش
بالي كسي كه . آرامش و زندگي زيبا را از بين ببرد بدين ساند تا آور ميادت به وجود حس

خداوند را در عدالت و دادگري  ،اين است كه به جنگ تقدير برخاسته ،دورز ميحسادت 
 ،و با صاحب آيين كه خداوند است رددا ميبي ادبي روا  ،ايد و نسبت به شريعتنم ميمتهم 

  . به مخالفت بر مي خيزد
پاداشي ندارد و باليي است كه هر هيچ  ،مبتال به آنبيماري و مرضي است كه فرد  ،حسد

فرد كينه توز و حسود همواره مي سوزد تا . اجري نخواهد داشت ،كس بدان گرفتار شود
ان صلح و تو ميبا هر كس . ندده مينعمتهايشان را از دست  ،د يا اينكه مردممير مياينكه 

ت كه از نعمتهاي خواه و حسود فقط اين اسصلح و آشتي با فرد بد اما راه ،آشتي كرد
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هاي دست برداري و ويژگي ،و از استعدادهايي كه خدا به تو داده خداوند دست بكشي
از . خواسته از تو راضي شودشايد با دلي نا ،اگر اين كار را بكني ات را دور بيندازي؛ پسنديده

مانند اژدهاي  ،دورز ميچون وقتي حسد يم؛ بر ميه د به خدا پناورز ميسد شر حاسد وقتي ح
آرام  ،در بدن فردي بي گناه و پاك وارد نكند د كه تا زهر و سم خود راشو ميسمي 

چون او در كمين از حسود به خدا پناه ببريد؛ . رمدا ميشما را از حسد باز  اكيداًپس . دياب مين
  . شماست

  واقع بينانه به زندگي بنگر

هاي زيادي با خود رنج ،شدبا مياست كه با تلخ كامي و گرفتگي همراه چنين  ،زندگي
تو از دست آن همواره . كامي و بال آميخته شده استا رنج و ناو بشد با ميگوناگون  ،دارد

يا شغلي نيست مگر  هيچ پدر يا همسر يا دوست يا خانه و آزرده خاطر و رنجور خواهي بود؛
شر و بدي آن  پس سوز د؛كن ميد و گاهي انسان را ناراحت هايي به همراه دارآنكه نا گواري

دنيا را  ،خداوند. تا همه از آن نجات يابيد را با آب سرد خير و خوبي اش خنك بگردانيد
 ،آباداني و خرابي ،خير و شر چنان آفريده است كه همواره دو چيز مخالف را با خود دارد؛

خير و صالح و شادي همه در بهشت جمع  ،خرتجهان آدر بعد از اين دنيا و  شادي و اندوه؛
: يدفرما مي �پيامبر اكرم. ندآي ميند و شر و تباهي و اندوه همه با هم در جهنم گرد شو مي

آنچه به آن نزديك باشد و عالم و  و شند جز ذكر خدابا ميملعون  ،دنيا و آنچه در دنيا است«
  . »متعلم

روبرو شو؛  ،ستنكن؛با دنيا آنگونه كه هرواز در عالم خيال پ پس با واقعيت زندگي نما و
عيب در آن نخواهي يافت و دوستي بي  ،خودت را تسليم زندگي و همزيستي با دنيا بگردان

 هاي دنيا نيستند؛د؛چون صفا و كمال جزو ويژگيرس ميناز كارهايت به حد كمال  هيچ يك
اگر  ز زن مومن متنفر شود؛من نبايد امرد مؤ«: ايده آل و دلخواه نخواهي يافت، زني كامل

  . »راضي خواهد بود اواز رفتار ديگر  ،خوشايند باشديكي از رفتارهاي زن برايش نا
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گذشت و بخشش پيشه گيريم  ،عفو نماييم ،اصالح كنيم ،پس شايسته است كه بكوشيم
رها كنيم و اشتباهات  ،بگيريم وآنچه را كه دشوار و سخت است ،و آنچه سهل و ميسر است

  . را نسبت به برخي چيزها به بي خبري بزنيم رست نماييم و خودرا د

  مصيبت ديدگان را مايه دلجويي

  بده ايي خويش قرارو شكيب

مشاهده ديده كسي جز افراد مصيبت زده و رنج ،به چپ و راست نگاه كنيآيا اگر 
 گشتهزير نشسته و بر هر گونه اي اشكها سرا در هر خانه اي زني به نوحه سراييي؟ كن مي

بلكه بال  به مصيبت گرفتار نشده اي؛ تو تنهاچه فراوان و شكيبايان چه بسيارند! ها مصيبت. است
ي كه انبيمار رندايچه بس. به بال و مشكل ديگران اندك و ناچيز است و گرفتاري تو نسبت

چه  ند!ده ميسر ناله و فرياد  ،درد و بيماري د و ازنراست مي غلت سالها بر بستر به چپ و
بسيارند زندانياني كه سالها گذشته و هنوز خورشيد را نديده اند و جايي جز سلول خود را 

در  گوشه ها و فرزندانشان را در عين جواني وچه بسيارند زنان و مرداني كه جگر. ندشناس مين
  . از دست داده اند ،زماني كه تازه بهار عمرشان شكوفا شده

تسليت و ! وقت آن رسيده كه اينها را مايه دهديده و مصيبت زرنج چه بسيارند افراد
بلكه سراچه و ه يقين بداني كه اين دنيا براي مؤمن يك زندان يش قرار دهي و بخو ميدلگر

شان با شادي و سرور گرد هم در كاخافراد خانواده همه ني كه بي ميصبح . غمها و بالهاست
جمع و  ،ني كه همهبي ميردد يا گ مياما شامگاه اين كاخ به ويرانه اي تبديل ، آمده اند

 ،اما بعد از چند روزي ثروت و دارايي فراوان و فرزندان زياد دارند؛ ،تندرست و سالمند
  . يردگ ميآنها را فرا ، اگهان فقر و جدايي و بيمارين

 š̈t6s? uρ öΝ à6s9 y# ø‹x. $uΖ ù= yèsù óΟÎγÎ/ $sΨ ö/ u�ŸÑuρ ãΝ ä3s9 tΑ$sVøΒ F{$# ∩⊆∈∪ 〈 »شن و برايتان رو

  . »ها زده ايممثال ،ده كه با آنها چه كرديم و براي شماگردي
به خود بقبوالني و  ،ابدخو ميآزموده اي كه بر صخره هاي سنگي تو بايد مانند شتر كار

بالي خود را با باليي كه اطرافيانت و كساني كه پيش از تو  بايد مصيبت و ؛به خود قوت دهي
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نسبت مصيبت به مقايسه كني تا برايت روشن شود كه  ،ددر ادوار روزگار بدان مبتال شده ان
سيار ساده اي به تو هاي بچيزي نيست؛ بلكه فقط دردها و نيش ،مصيبتي كه دامنگير آنان شده

ستايش كن و او  ،طر آنچه به لطف خويش باقي گذاشتهپس خداوند را به خا. وارد شده است
 ميدوار باش و اطرافيانت را مايهپاداش او ابه  ،ار و به خاطر آنچه از تو گرفتهزرا سپاس بگ

  . تسليت خويش بگردان
نقدر سنگ به او زدند كه آ ،بچه دان شتر را بر سرش گذاشتند الگوي شماست؛ �پيامبر

در شعب ابي طالب محاصره شد تا اينكه به  رديد؛گ ميپاهايش پر از خون شد و سرش زخ
همسر  شكست؛دندانش ش كردند؛ رد؛ از مكه بيرونخو ميگ درختان را جاي غذا بر

پاكدامنش را به بي عفتي متهم نمودند؛ هفتاد نفر از يارانش كشته شدند؛ پسرش را از دست 
زندگانيش چشم از جهان فرو بستند؛ از گرسنگي برشكم خود  بيشتر دخترانش در دورانداد؛ 

. حفاظت كرداو را  ،اما خداوند ،به كهانت و ديوانگي و دروغگويي متهم شد وسنگ بست 
گرفتارش گرديد و بلكه اين پااليشي بود ، �رسول خداپذيري بود كه بالهاي گريزنا ،اينها

  . كه بزرگتر از آن وجود ندارد
ترك وطن كرد؛ ، �موسيرا سر بريدند؛  �يحيي كشته شد؛ �قبل از او زكريا

به خون  �عمر. ادندان نيز اين راه را ادامه دامامان و پيشواي. را به آتش انداختند �ابراهيم
برگزيدگان  را خنجر زدند و ائمه را به شالق بستند؛ �عليترور شد؛  �عثمانخود غلتيد؛ 

 ÷Πr& óΟ. كاران شكنجه گرديدندزنداني شدند و نيكو çFö6Å¡xm βr& (#θè=äzô‰ s? sπ̈Ψ yfø9 $# $£ϑ s9 uρ Νä3Ï? ù'tƒ 

ã≅ sW ¨Β tÏ% ©!$# (# öθn= yz ÏΒ Νä3Ï= ö6s% ( ãΝåκ ÷J¡¡̈Β â!$y™ù' t7 ø9 $# â!# §�œØ9 $#uρ (#θä9 Í“ ø9 ã— uρ 〈 » آيا پنداشتيد كه وارد بهشت

(ي ها و بالهااست؟ ناخوشي شما نيامدهسر يد و حال آنكه هنوز حالت پيشينيان بر شو مي
  . »ترسانيده شدند ،آنانو  رسيدآنان  بسياري) به

  نماز. نماز..
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 $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θãΨ‹ ÏètG ó™$# Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Ïο4θn= ¢Á9 $# uρ 〈 »ياري با شكيبايي و نماز  !اي مومنان

  . »بجوييد
تو را در خود پيچاند و  ،تو را فرا گرفت و اندوه و غم ،وقتي ناگهان ترس و هراس

تو را فرا  ،آنگاه آرامش روح و جسم ؛فوراًبه نماز بايست ،گريبانت را گرفت ،ناراحتي
را اندوه و راندن حشرات افسردگي از وجود  ثار بجاماندةنماز ريشه كن كردن آ. يردگ مي

براي نمار  !بالل اي«: فتگ مي ،دآم ميپيش  �گاه مشكلي براي پيامبرهر. دكن ميتضمين 
 در سيرت و زندگينامه. بود �حضرت سرور و شادي آنماز مايه ن. »اذان بگو تا راحت شويم

د و كر ميايشان تنگ  زگار را بررو ،اريهانام تاريخ مشاهده نموده ام كه هرگاه دشومردان ب
ستادند و بدين سان نيرو آي ميفروتن به نماز  شتابان و ،ودنم ميحوادث به سوي آنها دندان تيز 

  . تندياف ميو اراده همت خود را باز 
د و پر ميواس د كه هوش و حشو ميهنگام ترس و هراس و زماني خوانده  ،نماز خوف

نمازي خاشعانه  ،در چنين حالتي بزرگترين آرامش و ثبات ؛يرندگ يمجانها در دم تيغ قرار 
  . است

بايد  بايد خود را با مسجد آشنا كند و ،هاي رواني بر او فشار آوردهه طوفان بيمارينسلي ك
خود از اين  ش را به خاك بمالد تا پروردگارش را راضي نمايد وقبل از همه چيز پيشاني

 ،ناراحتي پلكهاي او را خواهد سوخت و اندوه و ،اشكهاگر نه  عذاب مزمن نجات دهد و
  . جز نماز نيست كه به او آرامش دهداعصاب او را از بين خواهد برد و هيچ انرژي و نيرويي 

گناهان است و مقام ما را نزد كفاره ، كه نمازهاي پنجگانه چه خوبست بدانيم
رويي مفيد براي بيماريهايمان د و عالجي بزرگ براي دردها و دابر ميپروردگارمان باال 

از رضامندي و  و جوارح ما را آكندهو اعضا ايد نم ميدل ما را سرشار از يقين  شد وبا مي
از يك ، ما آنهايي كه از مسجد دوري گزيده و نماز را ترك گفته اندا. رداندگ ميخوشنودي 

ذارند گ ميگر دي ميو غه پا به اندوناراحتي ند واز يك اندوه و شو ميگرفتار باليي ديگر  ،بال

 $T¡÷ètG. ندشو ميبختي ديگري وارد و از يك بدبختي به بد sù öΝçλ°; ¨≅ |Êr&uρ öΝ ßγn=≈ uΗ ùå r& ∩∇∪ 〈 

  »مرگ بر آنان باد و (خداوند) اعمالشان را باطل و بيهوده گرداناد!«
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  .خداوند ما را كافي است و او بهترين كارساز است

رضامندي از خواست  ،اعتماد داشتن به وعده اش ،ه اوتوكل نمودن ب ،سپردن كار به خدا
از بزرگترين  ،وگشايي و حل مشكالت از سوي ااو گمان نيك داشتن و انتظار گره  به ،خدا

د كه ياب ميي كه بنده اطمينان هنگام. منان استايمان واز مهمترين صفات مؤ يجاثمرات و نت
هايش بر پروردگار خويش اعتماد و ر همه كاردآنگاه كه انجام نيكي خواهد داشت و سر

  . ند كه تحت توجه و كفالت و مدد الهي استبي مي ،ايدنم ميتوكل 

 $uΖ: گفت ،در آتش انداخته شد �وقتي ابراهيم ç6ó¡xm ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9 : يعني 〉 #$

و  را براي او سردآتش  ،خداوند آنگاه. »بهترين كارساز است ،خداوند ما را كافي است و او«
هاي بت پرستان به هجوم لشكريان كفر و گردانو يارانش  �پيامبروقتي . سالمت گردانيد

 $uΖ: گفتند ،تهديد شدند ç6ó¡xm ª! $# zΝ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7 n= s)Ρ$$sù 7πyϑ ÷èÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 5≅ ôÒsùuρ öΝ©9 

öΝ æηó¡|¡ôϑ tƒ Ö ûθß™ (#θãèt7 ¨?$# uρ tβ üθôÊÍ‘ «! $# 3 ª! $#uρ ρèŒ @≅ ôÒsù AΟŠÏàtã ∩⊇∠⊆∪ 〈 »ما را كافي است  ،خداوند

س با نعمت و لطفي از سوي خدا بازگشتند در حالي كه هيچ پ. بهترين كارساز است ،اوو 
و از رضامندي خداوند پيروي نمودند و خداوند داراي فضل بزرگ  زياني به آنها نرسيد

  . »است
ا اند به مبارزه بتو ميبه تنهايي ن ،ضعيف و ناتوان آفريده شده است ،از آنجا كه انسان

به اما وقتي . مقاومت كند و به جنگ مشكالت برودها حوادث بپردازد و در برابر سختي
 اندتو مي ،ش را به او بسپاردبه موالي خويش اعتماد نمايد و كار ،پروردگارش توكل كند
  . مقاومت و پايداري كند

نيازمند را از هر  ناچيز و اين بنده ،مصائب وقتي سختيها و ،اگر انسان به خدا توكل نكند

’ ؟ چه چاره اي خواهد داشت ،سو احاطه كنند n?tã uρ «! $# (# ûθè= ª.uθtG sù βÎ) Ο çGΨ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊄⊂∪ 〈 

  . »اگر شما مؤمن هستيد بر خدا توكل نماييد«
بر خداوند نيرومند و توانگر توكل ! خواه خودت باشياهي خيرخو ميپس اي كسي كه 

  . ا تو را از بالها و سختيها نجات دهدن تك
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 $uΖ ç6ó¡xm ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9 را شعار خويش قرار بده؛ اگر مال و داراييت اندك  〉 #$

 $uΖ: آورفرياد بر ،گرديد و بدهكاريت زياد شد و درآمدي نداشتي ç6ó¡xm ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ 

ã≅‹Å2uθø9 از ستمگري برداشت و يا از باليي  اساز دشمن ترسيدي يا تو را هر و هر گاه 〉 #$

 $uΖ: فرياد بزن ،وحشت كردي ç6ó¡xm ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9 $# 〈  

 4’ s∀ x.uρ y7 În/u� Î/ $ZƒÏŠ$ yδ #[�� ÅÁtΡ uρ ∩⊂⊇∪ 〈 »وردگارت هدايت كننده و ياور همين بس كه پر و

  . »باشد

 ö≅ è% (#ρ ã��Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈  

  در زمين سياحت كنيد :بگو

سير  ،ايدنم ميد و ابرهاي غم و اندوه را دور ده ميه چيزهايي كه به انسان آرامش از جمل
رو سفر كن و كتاب گشوده جهان هستي را بنگر تا از اين. و سياحت در جهان پهناور است

 مسافرت. سندنوي ميي نشانه هاي زيبايي را قلمهاي قدرت را ببيني كه بر صفحات جهان هست
بيرون بيا و در آنچه  از خانه ات. كوفا و پردرخت را مشاهده كنيكن تا باغهاي زيبا و ش

از آب زالل سر ؛ در دره ها فرود بيا ختان باال برو وبر كوهها و در ؛بينديش ،پيرامون توست
 ،آنگاه چون پرنده نغمه خواني كه در فضا شناور است ،شاخه هاي ياسمن را ببويو  بكش

را از چشمانت كنار ؛ عينك سياه از خانه بيرون بيا. يافت روح خود را آزاد و راحت خواهي
گوشه بيكاري و . يع الهي حركت كنسگويان و با ذكر خدا در راههاي و بيحسبزن و آنگاه ت

تنها اتاق تو نيست و  ،جهان. موفقي براي خودكشي است راه بسيار ،نشيني در يك اتاق تنگ
با چشم و گوش  ؟يشو ميفسردگي تسليم پس چرا در برابر گردانهاي ا مردم نيستي؛همه  ،تو

� (#ρã: فرياد بزنو با تمام وجود دلت و  Ï/Ρ$# $]ù$x/ ½z Zω$s) ÏOuρ 〈 » سبكبار و سنگين بار حركت

عشق سر از پرندگاني كه نغمه ها و باغهاي انبوه و بيا قرآن را بخوان كه از نهر. »كنيد
سفر به . يدگو ميسخن  ،آن از تپهب و داستان پايين آمدن و از آ دكن ميحكايت  ،ندده مي
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شد كه حال و با مير مفيدي است كه نسخه پزشكان در مورد كسي كا ،و كنار زمينگوشه 
 ،بيا تا سفر كنيم. ايدنم ميخودش را ندارد و اتاق كوچكش براي او تاريك وظلماني  حوصله

  . شادمان شويم و فكر و تدبر نماييم

 tβρã� ¤6x/ tG tƒuρ ’ Îû È,ù= yz ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø)n= yz # x‹≈yδ WξÏÜ≈t/ y7 sΨ≈ ysö6ß™ 〈 » و

تو  !خدايا. ! تو اين را بيهوده نيافريده ايپروردگاراند؛ انديش ميرينش آسمانها و زمين در آف
  . »پاك و منزه هستي

  صبر زيبا

ي باز و اراده اي هايي كه با دلات مردان برجسته و استثنايي است؛آنصبر و شكيبايي از عاد
انيم تو ميچه  ،و تو صبر نكنيم اگر من. ندشو ميناپذير با ناخوشيها روبرو قوي و تسليم 

 آيا توشه اي غير از شكيبايي داري؟ ؟كاري غير از صبر نمودن سراغ داريآيا تو راه ؟بكنيم
كديگر در وجود او با ي ،بالها در آن مي تاختند و سختيها يكي از بزرگان در ميداني كه

با سختي و مشكلي ديگر روبرو  ،دآم مياه از سختي و مشكلي بيرون هرگ ،دنددا ميمسابقه 
. و شكيبايي را سپر خويش نموده و زره اعتماد به خدا را بر تن كرده بود اما صبر ،شد مي

دازند و بالها را دور مي پر ميها به نبرد و مبارزه ند؛ آنها با سختيكن ميچنين  ،آري! بزرگان
آيا طبيبي را براي معاينه : آمدند و گفتند ،كه بيمار بود �براي عيادت ابوبكر ،مردم. اندازند
 ،او: فرمود �ابوبكر ؟چه گفت: گفتند. طبيب مرا معاينه كرده است: گفت نخوانيم؟ات فرا

و بدان شكيبايي ات براي خدا و به  باش شكيبا. مكن مي ،هر آنچه بخواهم ،من«: يدگو مي
اين باور كه مشكالت حل خواهند شد و پايان خوبي خواهند داشت و با طلب با  ت؛ياري اوس

د حوادث تيره و تار چن؛ هرشكيبايي بورز ،پاداش و اميد به اينكه گناهان زدوده خواهند شد
يبايي همراه است و به شك صبر و با ،به رويت بسته و تاريك؛ چون پيروزي ،باشند و درها
  . هد بودآساني خوا، دنبال سختي

يي آنان و از توان تحملشان به را مطالعه نمودم و از بزرگي صبر و شكيبا سيرة بزرگان
 ،ا مانند كوههاي سرد باران فرو مي ريخته و آنهمصيبتها بر آنان چون قطره ها. حيرت افتادم
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ناگهان طلوع فجر  ،بدين سان پس از مدت كوتاهي. جا بوده اندپابر، استوار و همچون حق
فقط به صبر و شكيبايي  ،آنها. وده استنم ميچهره هايشان را درخشان  ،زي و موفقيتپيرو

و در برابر مصايب فرياد بر  ندو جنگ با حوادث و بالها پرداختبلكه به مبارزه  اكتفا نكردند؛
  . ندآوردند و آن را به مبارزه طلبيد

  سرت مگذار كره زمين را روي

جنگي جهاني در وجود و خيال آنها در  ،ندرو مياز مردم وقتي به رختخواب بعضي 
فشار خون و قند خون  ،زخم معده ،غنيمت آنان پس از پايان اين جنگ بهره و. يردگ مي

 ،به خاطر نيامدن باران ،ندشو مياز گراني قيمتها خشمگين  ،اينها با حوادث مي سوزند. است
اينها  ؛ران فرياد مي زنندردد و به علت پايين بودن مزد كارگگ ميآتش خشمشان شعله ور 

 tβθç7. ندبر ميسر در پريشاني و اضطرابي هميشگي ب همواره |¡øts† ¨≅ä. >πysø‹ |¹ öΝ Îκö� n= tã 〈 » هر

  . »بانگي را عليه خود مي پندارند
 ،بگذاريد حوادث. اين است كه كره زمين را روي سر خود نگذاريد ،سفارش من به شما

نج است كه دلهايشان مانند اسف ،بعضي. درون خود نبريد روي زمين باشند و شما آنها را به
د و براي هر چيز شو ميافتاده ناراحت را مي مكد و براي چيزهاي پيش پا غهاشايعات و درو

  . شدبا مي چنين قلبي ضامن نابودي صاحب خود ؛رددگ ميپريشان 
ترس و هراس  ،پريشانيهاو  ايمان صاحبان مبادي حق را مي افزايد ،عبرتها و آموزه ها

مفيدترين چيز در برابر تندبادها و  ،د؛ قلب شجاعده ميو ضعيف را افزايش  افراد سست
روزي  ،اما انسان بزدل و ترسو. خونسرد استآرام و  ،فرد شجاع و پرتحمل. مصائب است

اهي زندگي ثابت و خو مياگر . دكش ميبا شمشير خياالت و اوهام  چندين بار خودش را
 ،نبايد افراد بي ايمان ؛با مسايل مختلف شجاعانه و با قدرت برخورد كن ،باشياستواري داشته 

و  تر سخت ،از حوادثاز مكر و حيله آنها دلتنگ مباش؛ . تو را بي ارزش و خوار نمايند
. سركش تر و از طوفانهاي مهيب نيرومندتر باش ،هاتندبادهاي بحرانو از استوارتر باش 

نها چقدر آ ،به راستي كه روزگار. د كه دلهاي ضعيفي دارندكنبه بيچاره هايي رحم  وندخدا
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 öΝ. د و مي لرزاندده ميرا تكان  åκ®Ξy‰ ÅftG s9 uρ š⇑u� ômr& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’ n?tã ;ο4θuŠxm 〈 » و آنها را

  . »ندترين مردم بر زندگي خواهي يافتآزم

 . اعتماد دارندالهي دد و ياري خدا هستند و به وعده م در سايه باك بيما افراد دلير و ا

tΑ u“Ρ r'sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÎκ ö� n= tã 〈 »آورد اوند هم آرامش را بر آنها فرودو خد« .  

  مسايل پيش پا افتاده تو را از بين نبرد

ارزش  مسئله اي پيش پا افتاده و بي ،بسياري از افراد غمگين و ناراحتعلت ناراحتي 
  . است

عزم آنان را آنها را از دستشان گرفته و همت  ،منافقان نگاه كنيد كه چه چيزهاييبه 
  : توجه كنيد ،ه نمونه اي از اقوال منافقانب ؛سست كرده است

 Ÿω (#ρã� Ï/Ζs? ’ Îû Íh� utù:   . »در گرما براي جهاد بيرون نرويد« 〉 #$

 βx‹ øc$# ’ Ík< Ÿωuρ ûÉi_ÏG ø/ s? 〈 »اندن بده و مرا دچار فتنه مگردانبه من اجازه م« .  

 ¨βÎ) $uΖ s?θã‹ç/ ×οu‘ öθtã 〈 »خانه هاي ما بي پرده و رها و آسيب پذير هستند« .  

 #ý øƒwΥ βr& $sΨ t7� ÅÁè? ×οu�Í←!# yŠ 〈 »م باليي به ما برسدترسي مي« .  

 $̈Β $tΡ y‰ tã uρ ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ āωÎ) # Y‘ρá�äî ∩⊇⊄∪ 〈 » خداوند و پيامبرش جز دروغ به ما وعده اي

  . »نداده اند
آنها . دشو ميخالصه و قصر  خانه ،بشقاب ،در شكم ،هاي ناكام و بدبختتمام هدف انسان

آخرين فكر . به آسمان آرمانها نگاهي نينداخته و هرگز به ستارگان خوبيها چشم ندوخته اند
زيادي  تعداد. شدبا مياري و لباس و كفش و سفره سو ،هر يك از آنها و نهايت دانش ايشان

اختالفشان با  ،ندانديش ميشام به آن  رايشان مهم است و صبح وچه بني كه آنبي مياز مردم را 
فرزند يا خويشاوندان است و يا به خاطر شنيدن سخني زشت از كسي يا اتخاذ موضعي  زن يا

آنها اهداف . مصيبت چنين انسانهايي است ،اين. ند و ناراحتندآور ميناچيز به خود فشار 
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توجه ندارند كه وقتشان را نند و به چيزهاي بزرگي وااليي ندارند كه خود را به آن مشغول ك
بنابراين در آنچه به آن . رددگ ميپر از هوا  ،خالي شود ،هرگاه ظرف: اند  گفته. پر كند
  اهميت 

 ،گوشت ،و رنجي هست يا نه؟چون تو از عقل بينديش كه آيا سزاوار چنين تالش ،يده مي
در و زيان سهمگيني خوردن  فريب استراحت و وقت خود صرف آن نموده اي و اين ،خون

  روانشناسان . شد و درآمد ناچيزي داردبا ميو ستد  معامله و داد
تر از اين گفته خداوند متعال به. معقولي قرار بدهبراي هر چيزي اندازه و جايگاه : يندگو مي

‰ ô: يدفرما مياست كه  s% Ÿ≅ yèy_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 & óx« # Y‘ô‰ s% ∩⊂∪ 〈 »ر چيزي اندازه اي اي هخداوند بر

. اندازه و وزن آن را بده و از زياده كاري و مبالغه بپرهيز ،مسأله ايپس به هر . »آفريده است
از . ي به پيمان بودوفا ،مهم بود بيعةالرضواندر  در زير درخت و �آنچه براي اصحاب پيامبر

ه دنبالش از آن جمع به فكر شترش بود و بمردي . اينرو رضاي خدا را به دست آوردند
  . نصيبش گرديد ،ا از دست داد و محروميت و ناكاميشت تا اينكه بيعت رگ مي

بيشتر  بدين سانبي ارزش و پيش پا افتاده را دور بينداز تا  مسايلمشغوليت به  پس
  . شوي شاد و مسرورگردد و غمهايت از تو دور 

   ،به آنچه خداوند بهره تو نموده راضي باش

  م خواهي بود.آنگاه توانگرترين مرد

ما در اينجا آن را شرح  بعضي از مفاهيم اين موضوع درصفحات گذشته بيان شد؛
 ،بايد به جسم و مال و فرزند و مسكن و استعدادي كه خداوند. يم تا بيشتر فهميده شودده مي

⇐ õ‹ä: منطق قرآن است ،اين. قانع و راضي باشي ،بهره تو نموده sù !$tΒ y7 çG ÷� s?#u ä. uρ š∅ÏiΒ 

tÍ� Å3≈ ¤±9   . »گزاران باشبردار و از شكر ،پس آنچه به تو عطا نموده ام« 〉 ∪⊇⊇⊆∩ #$

 ،سرمايه ،فقير و نادار بودند؛ آنها ،سلف و اغلب نسل اول مسلمانانبيشتر علماي 
گذار نداشتند؛ با اين حال زندگي را بسر كردند و خودشان مسكنهاي مجلل و سواري و خدمت
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در  ،هايي را كه خداوند به آنها عطا كرده بودخوبي ،چون آنها. د نمودنديت را سعادتمنو انسان
در . به عمر و اوقات و استعدادهايشان بركت داد ،از اينرو خداوند. راه درست بكار گرفتند
فراواني به آنان  هاينعمتگروهي ديگر بودند كه اموال و فرزندان و ، مقابل اين قشر بابركت

از سرشت  ،چون آنان. وت و هالكت آنها گرديدسبب شقا ،هان نعمتاما اي ،بخشيده شده بود
همه  ،دليل قاطعي است كه اموال و اشيا ،و اين سالم و درست و از آيين حق منحرف گشتند

 ،اما كسي سراغ ندارد كه او ،رددا ميمه ني كه مدارك بين الملليبي ميفردي را . چيز نيستند
و بي اثر شناخته خالصه اينكه فردي نا. داشته باشدثري چيزي به ديگران بدهد و بفهماند و ا

نهر و چشمه اي  ،اما از آن ،در حالي كه افراد ديگري هستند كه دانش محدودي دارند است؛
اهي خو مياگر . ايندنم ميانند و اصالح رس ميكه به ديگران فايده  جوشان ساخته اند

همچنين از . راضي باش ،ن آفريدهتو را در قالب آبه صورتي كه خداوند  ،خوشبخت باشي
خرسند و  ،آمد خويش راضيسطح فهم و درك خود و از در ،وضعيت خانوادگيت و از صدا

  . خشنود باش
راضي  ،به كمتر از آنچه داري: يندگو ميند و رو ميبرخي از مربيان زاهد از اين فراتر 

  : به نام بزرگان ذيل بنگر كه بهره چنداني از دنيا داشته اند. باش
برده اي سياه پوست با بيني پهن و موهاي  ،عالم و دانشمند زمان خودش عطاءبن رباح

  . مجعد و گره خورده بود
گوژپشت و  ،فردي الغراندام ،بردبارترين شخص در ميان تمام عربها ،احنف بن قيس

  . ضعيف بود
و فقير بود  ،وي. بود كه ضعف بينايي داشتشده برده اي آزاد ،محدث دنيا ،اعمش

  . قيافه و خانه اش نيز ژنده و كهنه بود د؛كر ميلباسهايي پاره پاره بر تن 
 �داود. پيامبران صلوات اهللا و سالمه عليهم گوسفند چرانده و شباني كرده اند همه

حال آنكه آنها برگزيدگان مردم و  خياط بود؛ ،�نجار و ادريس �زكريا آهنگر و
  . بهترين انسانها بودند
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اخالق زيبايت  ،اينست كه كارهاي شايسته انجام دهي و ارزش تو ،مفيد بودن تو
پس به خاطر زيبايي يا ثروت يا فرزند كه فاقد آن هستي حسرت و تأسف مخور و . شدبا مي

 ßøtwΥ $sΨ. به تقسيم خداوندي راضي باش ôϑ |¡s% Ν æη uΖ÷� t/ öΝ åκyJt±ŠÏè̈Β ’ Îû Ïο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ما « 〉 ‰9$#‘

  . »آنها در زندگي دنيا تقسيم كرده ايم زندگيشان را بين

  بهشتي را به ياد آور كه پهناي آن 

  ها و زمين استبه  اندازه آسمان

و مورد ستم  و يا بيمار شدي يا حقت پايمال شديا ناراحت  يا فقيراگر در اين دنيا گرسنه 
باشي و براي  چنين باوري برخوردار اگر از. نعمت پايدار بهشت را به خاطر بياور ،قرارگرفتي

 و مصايب و رددگ ميتبديل هايت به سود زيان ،تالش نمايي ،به اين سرنوشترسيدن 
چون  ند؛كن ميي جهان آخرت كار عاقلترين افراد كساني هستند كه برا. به هدايا ،هايتسختي

ند كن مياحمقترين و ابلهترين مردم كساني هستند كه فكر . تر استپايدار و جهان آخرت بهتر
هنگام  ،بنابراين چنين كساني. جايگاه و سراي هميشگي و آخرين آرزويشان است ،نيااين د

و حوادث  ند و درده ميبي قراري نشان مردم بيشتر داد و فرياد و بروز مصايب از همه 
چيزي جز خود از آن جهت كه  آنها. ندكش ميپشيماني  بيش از همه ندامت وپيشامدها 

و براي جهاني ديگر كار  فكري ندارنددنيا  جز فاني مي نگرند و نند و فقط به اين دنيايبي مين
  . هايشان تيره گردداهند صفاي شاديخو ميبنابراين ن ،ندكن مين

و پرده  يدندكش ميبيرون  ،اگر آنها حجاب زنگهايي را كه بر دلهايشان انباشته شده
هاي نعمتها و كاخو سراي هميشگي آخرت  ،دندكر ميشان دور جهالت و ناداني را از چشمان

گوش فرا  ،داينم ميند و به پيام وحي كه نعمتهاي آخرت را توصيف آور مي آن را به خاطر
  . تالش و رنج است ،سرايي است كه شايسته توجه ،سوگند به خدا كه جهان آخرت. دنددا مي

 ،ردندگ مياندوهگين ن ،ندشو ميبيمار ن ،آيا در اين انديشيده ايم كه اهل بهشت
هايي و در اتاق دشو ميلباسهايشان كهنه و فرسوده ن ،رددگ ميجواني آنها تمام ن ،ندمير مين

ست كه هيچ چشمي نديده و در بهشت چيزهايي ا. دشو ميرون ديده يهستند كه درون آن از ب
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. تصور آن به دل و ذهن هيچ انساني خطور نكرده است را نشنيده و آنتعريف هيچ گوشي 
درازي يك خيمه  د؛شو ميسايه تمام ن ،بتازدآن درختان  ر سايهصد سال د ،اگر سوار كاري

هايش زيبا و ميوه هايش به راحتي جويبارهاي آن هميشگي و كاخ يل است؛م 60در بهشت 
ها وساغرهاي آن تختهايش بلند و مرتفع و ليوان، چشمه هايش جوشان. در دسترس هستند

پهن و  ،فرشهاي فاخر و گرانبهايش بالشها و پشتيهاي آن رديف و شده اند؛ مرتب و چيده
در  انسان. آگين و زيبا داردو سرور آن كامل است و فضايي عطر شادي گسترده شده اند؛

د؟! و چرا ما تدبر و انديش ميپس عقل ما كجاست كه ن. درس ميآنجا به آخرين آرزويش 
  يم؟!كن ميفكر ن

گان زد براي مصيبت ،پس بايد مصايب ،وقتي پايان همه ما به سوي چنين جهاني است
پس اي كساني . دلشاد باشند ،ديدگان شاد گردند و آنهايي كه چيزي ندارندرنج ،سهل باشند

عمل صالح يد و به مصايب گرفتاريد! بر ميپاي در آورده و از ناداري رنج شما را از  ،كه فقر
: مند گرديد گيريد و از مجاورت پروردگار متعال بهرهبانجام دهيد تا در بهشت خداوند جاي 

 íΝ≈ n= y™ / ä3ø‹ n= tæ $yϑ Î/ ÷Λ änö� y9 |¹ 4 zΝ÷èÏΨ sù t<ø) ãã Í‘# و صبري درودتان باد به خاطر شكيبايي « 〉 ∪⊇⊅∩ #$!$¤

  . »پس چه زيباست سراي آخرت ؛يدكه نمود

 y7Ï9 ẍ‹x.uρ öΝä3≈ sΨ ù=yèy_ Zπ̈Βé& $ VÜy™uρ 〈  

  »و شما را امتي ميانه گردانده ايم«

نه افراط  ،نه ستم ،نه مبالغه ،امري مطلوب است ،عقلي و شرعي رنظعدالت و دادگري از 
بايد احساسات خود را كنترل نمايد و در  ،اهد خوشبخت باشدخو ميهر كس . نه تفريطو 

زياده روي  چراكه. انصاف و دادگري پيشه سازد ،رضامندي وخشم و شادي و اندوه خويش
ي چه رو ميانهرد و دا مي ن بر خود رواستمي است كه انسا ،ر تعامل با حوادثو مبالغه د

. فرستاده شده و زندگي بر پايه انصاف استوار است با ميزان و عدالت فرو ،زيباست! شريعت
آنجاست كه  ؛شدبا ميسي است كه تسليم احساسات و گرايشهاي خود ك ،رنجور ترين فرد
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د و در قلب كن ميايد و از جنبه هاي مختلفي شكايت نم ميبراي چنين فردي بزرگ  ،حوادث
ياي اوهام و خياالت او در دن زيرا. رددگ ميبرپا  او جنگهاي خونيني از كينه ها و وسوسه ها

آنها و مخالف آنان هستند و مردم عليه ند كه همه كن ميحتي بعضي تصور . دكن ميزندگي 
: نديگو يم آنهابه  وسوسه هاي چنين افرادي. تو طئه مي چينند ديگران دارند براي نابوديشان

اين در هاله اي سياه از ترس و اندوه و ناراحتي بنابر. شندبا ميشما در كمين  ،همه مردم دنيا
  . ندبر ميبسر 

شد و فقط كساني به با مياما ارزان و بي هزينه  ،غ و تهمت از نظر شرعي ممنوع استدرو
  . شندبا ميو معنوي آن دست مي زنند كه فاقد ارزشهاي زنده ومبادي الهي 

 tβθç7 |¡øts† ¨≅ ä. >πysø‹ |¹ öΝÎκ ö� n= tã 〈 »زيرا آرام باش؛ . »هر بانگي را عليه خود مي پندارند

اني قبل از اتفاق تو ميرو تو از اين. اتفاق نخواهد افتاد ،بيشتر آنچه بيم رخ دادنش وجود دارد
را براي و آنگاه خود  ترين حالت را براي خود در نظر بگيريبد ،ترسي ميافتادن آنچه از آن 

هاي ستمگرانه اي كه دل را قبل بدين سان از پيشگويي. ماده نماييترين وضعيت آپذيرفتن بد
به هر چيز  پس اي انسان عاقل و خردمند!. يياب مينجات  ،ايدنم مياز بروز حادثه پاره پاره 

 منصف باش و با خيال پوچ و رو ميانهبلكه  ؛را بده و حوادث و قضايا را بزرگ مكن وزن آن
. گوش بده ،مني و محبتي كه در حديث بيان شدهو سراب فريبنده حركت نكن و به ميزان دش

و ت بدار كه شايد روزي دشمن تو شود دوس اي دوست خود را به اندازه«: يدفرما مي �پيامبر
  . »گردد كه شايد روزي دوستتدشمن خود را به اندازه دشمن بدان 

 * |¤tã ª!$# βr& Ÿ≅ yèøgs† öΝ ä3sΨ ÷� t/ t÷t/ uρ tÏ% ©!$# ΝçF÷ƒyŠ$tã Ν åκ ÷]ÏiΒ Zο̈Šuθ̈Β 4 ª! $#uρ Ö�ƒÏ‰ s% 4 ª! $# uρ Ö‘θà/ xî 

×ΛÏm§‘ ∩∠∪ 〈 »دوستي و محبت  ،ا و كساني كه با آنها دشمن هستيدميان شم ،شايد خداوند

  . »آمرزگار مهربان است ،تواناست و خداوند ،بياورد و خداوند
  . حقيقت ندارد ،دترسي مين از آ بسياري از شايعات و آنچه شما

  غم خوردن از نظر شرعي امر مطلوبي نيست
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 Ÿωuρ (#θãΖ: استو فرموده ازغم خوردن و ناراحت شدن نهي كرده  ،خداوند Îγs? Ÿωuρ (#θçΡ u“øtrB 

“ Ÿωuρ ÷βu: در چند جا فرموده است همچنين. »سست نشويد و غم مخوريد« 〉 øtrB óΟ ÎγøŠn= tæ 〈 » و

“ Ÿω ÷βu. »ربراي آنان غم مخو øtrB āχ Î) ©! $# $sΨ yètΒ 〈 »اوند با خد گمان بي ؛اندوهگين مباش

  . »ماست

 Ÿξsù î∃öθyz öΝÎκ: اندوه را نفي كرده است ،همچنين خداي متعال ö� n= tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡ u“ øts† ∩⊂∇∪ 

آتش طلب را  ،اندوه غم و. »ردندگ ميپس هراسي بر آنها نيست و نه آنها اندوهگين « 〉

رداند و تبي گ ميانسان را سست و ضعيف  ،دبر ميروح همت را از بين  ،دكن ميش خامو
رد و هيچ دا مياز حركت به جلو باز  ،و اندوهغم . ايدنم مياست كه جسم زندگي را فلج 

كند  شيطان بيش از همه دوست دارد كه بنده را ناراحت و اندوهگين. منفعتي براي قلب ندارد

$$$$ : يدفرما ميخداوند متعال . داردتا او را از حركتش باز  yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 33 33““““ uu uuθθθθ ôô ôôffff ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχ ââ ââ““““ óó óóssss uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈〈〈〈 »(پنهان كاري) از شيطان است تا مؤمنان در گوشي صحبت كردن

  . »را غمگين كند
؛ زيرا اين نفر در جمع سه نفره نهي كرده استاز در گوشي صحبت كردن دو  �پيامبر

  . دكن ميسوم را ناراحت  نفر ،كار
آزاري است  ،ناراحتي چون اندوه و. امر مطلوب و پسنديده اي نيست ،غم خوردن مؤمن

آن را در  ،ز خودش دور كند و تسليم آن نگرددد و مسلمان بايد آزار را ارس ميكه به انسان 
  . بل آن مقاومت كند و آن را با وسايل مشروع شكست دهدهم بشكند و در مقا

 از آن به خدا پناه جسته و �پيامبر. مطلوب نيست و فايده اي ندارد ،دوه و ناراحتيپس ان
  . »مبر مياز اندوه و ناراحتي به تو پناه  !بار خدايا«: ته استفگ

رداند و گ ميد و زندگي را به كام انسان تلخ كن ميدگي را تيره صفاي زن ،م و اندوهغ
اين . ايدنم ميرا از نظر روحي رنجور و خسته  براي روح و روان است كه انسان ،غذايي سمي

زيبايي را نبيند و  ،افسرده و پژمرده باشد ،در برابر زيبايي شرمنده ،د كه انسانشو ميباعث  ،امر
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شوم حسرت و درد را سر جام  ،بدين ترتيب انسان. ثيري نگذارداييهاي زندگي در او تأزيب
با توجه به واقعيت  ،آن دچار شدنبه و  البته در معرض اندوه قرار گرفتن. خواهد كشيد

 : يندگو مي ،ندشو ميوقتي بهشتيان وارد بهشت اين بنابر. امري گريزناپذير است ،زندگي

ß‰ ôϑ utù:$# ¬! ü“Ï% ©!$# |= yδ øŒr& $̈Ψ tã tβu“ utù: ندوه و ناراحتي را از ما ستايش خدايي را سزاست كه ا« 〉 #$

ه اند؛ شد ميدر دنيا ناراحت و اندوهگين  ،نهاردد كه آگ ميبنا براين روشن . »دور كرد
  . شته اندگ ميساير مصايب ناخواسته گرفتار گونه كه به همان

 ،چون غم و اندوه. دياب مياجر و پاداش  ،طر تحمل غم و اندوه گريزناپذيربه خا انسان
آن ست و بنده بايد با دعاها و اسباب اثرگذار و زنده اي كه ضامن دور شدن نوعي مصيبت ا

% Ÿωuρ ’n?tã šÏ: يدفرما ميخداوند متعال . آن را از خود دور كند، هستند ©!$# # sŒÎ) !$tΒ x8öθs? r& 

óΟ ßγn= Ïϑ óstG Ï9 |M ù= è% Iω ß‰ Å_r& !$tΒ öΝ à6è=ÏΗ ÷qr& Ïµø‹ n= tã (#θ©9uθs? óΟ ßγãΖ ã‹ ôã r&̈ρ âÙ‹ Ï/ s? zÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $̧Ρ u“ xm āωr& 

(#ρß‰Ågs† $tΒ tβθà) Ï/Ζãƒ ∩⊄∪ 〈 »اهي نيست بر كساني كه نزد تو آمدند تا آنها را سوار كني و و گن

م؛آنان بر گشتند در حالي كه ياب ميد ببري و تو گفتي كه برايتان مركبي نبا خود به جها
  . »ند تا انفاق كنندياب ميچشمانشان به خاطر اندوه و ناراحتي اشك مي ريخت كه چيزي ن

 مورد ستايش قرار نگرفته اند؛ ،طر غمگين شدناينها تنها به خا: در توضيح آيه بايد گفت
بر قوت و صالبت ايمانشان داللت  بلكه براي آن ستوده شده اند كه اندوهگين شدن آنها

كه توانايي مالي به جهاد بروند  �نتوانستند همراه پيامبر چون آنها فقط بدين خاطر. ايدنم مي
بلكه  ؛ه از باز ماندن خود ناراحت نشدنده كره شدبه منافقان نيز اشادر اينجا . و انفاق نداشتند

  . شاد و مسرور گشتند ،از اينكه باز مانده بودند
پسنديده است كه به خاطر از دست رفتن عبادتي يا به علت ارتكاب  ،اندوهيغم و 

 دليلي بر زنده ،به خاطر كوتاهي در حق پروردگارش چون اندوهگين شدن بنده. گناهي باشد
. را پذيرفته و راهياب گرديده است هدايت ،اين است كه او و نشانة شدبا ميبودن بنده 

د مگر اينكه خداوند به ده ميمن دست نهيچ ناراحتي و اندوهي به مؤ«: يدفرما مي �پيامبر
  . »ايدزد ميسبب آن گناهانش را 
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به آن گرفتار در اين حديث مصيبتي از جانب خداست كه بنده را  و اندوه غم منظور از
م و اندوه د كه غكن ميبر اين داللت ن ،حديث. دبخش ميآن گناهانش را  د و بوسيلهزسا مي

غم برد كه اراحتي و اندوه را بجويد و گمان بن بنده نبايد رواز اين. جايگاه و رتبه اي دارد
يك عبادت است و خدا به آن تشويق كرده يا به آن دستور داده ويا آن را براي  ،خوردن

زندگيش را با ناراحتي و  �پيامبر ،بود كاري درستين اگر چن. ه استشتبندگانش مقرر دا
اما . پيوسته باز و خندان و شادمان بود �پيامبر در صورتي كه چهره. ذارندگ مي غم و اندوه

ه اندوهگين و ناراحت هموار ،كه ايشان �هند بن ابي هاله در بيان اين حالت پيامبر روايت
 �آن حضرتو بر خالف واقعيت زندگي و حالت حديثي است كه صحت ندارد  ،بود
در صورتي كه  ؟بوده باشدپيوسته اندوهگين  �پيامبرامكان دارد كه چگونه . شدبا مي

مصون ومحفوظ داشته و او را از  ،او را از اينكه براي دنيا ناراحت و اندوهگين شود ،خداوند
و  پس غم. را بخشيده استگذشته و آينده اش  خوارگي براي كافران نهي كرده و گناهانغم

با ذكر  ،دل او حال آنكه ؟!تياف ميد و چگونه به دلش راه آم مياندوه از كجا به سراغ او 
او را به وعده و  قلبش و سراسر وجودش را گرفته ،استقامت و هدايت الهي بود وخدا آباد 

همواره باز  �رپيامب بلكه چهره ؛كرده بودو به احكام و كارهاي الهي خشنود  خداوند مطمئن
زني كه مشيرش«: است او آمده شمايل زيبايدر بيان صفات و چنانچه . ان بوده استو خند

  . درود و سالم خدا بر او باد. »نقش بسته بودلبخند همواره بر لبانش 
د كه او براي نابود ياب ميدر  ،بينديشد �هر كس در عمق حكايات و اخبار زندگي پيامبر

آمده بود تا وجود  ،او. طراب و اندوه و ناراحتي آمده بودستن اضكردن باطل و در هم شك
و اضطراب آزاد كند و  سرگردانيشرك و  ،ترديدها ،نها را از سيطره و استعمار شبهاتانسا
چه منتهاي بزرگي بر گردن بشريت  ،كه ويراستي ب. نها را از پرتگاه هالكت نجات دهدانسا

  دارد!
ندارد و سند و صحت  ،»رددا ميدل غمگين را دوست وند هر خدا«اين روايت نيز كه 

  . راوي آن مشخص نيست
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خالف آن  بر مين اسالدر صورتي كه آيي ،اند صحيح باشدتو ميونه اين حديث چگ اصالً
باليي است كه  ،غم و اندوه ،به فرض صحت حديث د؟!كن ميآن را نقض  ،است و شريعت

به آن گرفتارشود و  يد و هر گاه بندهآزما يمد و كن ميبنده اش را به آن مبتال  ،خداوند
كساني كه غم . رددا ميرا دوست در برابر بال او  شكيبايي و صبر ،خداوند ،شكيبايي ورزد

اشتباه  ،و آن را امري پسنديده پنداشته اند به شريعت نسبت داده اين راواندوه را ستوده و 
  . ناراحتي نهي شده است اندوه وبلكه باور صحيح همين است كه در شريعت از . كرده اند

 �عكس در شريعت به شاد شدن به رحمت و لطف الهي و شادماني به آنچه بر پيامبر بر
سبب هدايت الهي و احساس سرور به خاطر خير مباركي كه به نازل شده و به خوشحال شدن 

  . ه استامر شد ،آسمان بر دلهاي اوليا فرود آمده از
ايجاد  در دل او ناي غم ،بنده اي را دوست بدارد ،گاه خداوندهر «واما روايتي ديگر كه 

 ،»دده ميسرود و ناي شادي قرار در دل او  ،اگر بنده اي را دوست نداشته باشدايد و نم مي
ستي مفهوم در ،البته اين روايت. شد و گفته شده در تورات آمده استبا ميروايتي اسرائيلي 

شد و با ميگرم غافل و سر ،هانش غمگين است و فاسقه خاطر گنااينكه مؤمن ب ،دارد و آن
  . ه نغمه مي سرايدشادمان

به خاطر خوبيهايي كه از دست داده و به سبب كوتاهي در  ،اگر دل صالحان بشكند
بر . شد كه مرتكب شده اندبا ميناهاني يا به علت گبه درجات واالي ايماني است و رسيدن 

 ،لذتها ،وشيهاآنها به علت از دست دادن دنيا و خ خالف اندوه و ناراحتي گناهكاران كه
در راه  ها براي دنيا وپس اندوه و ناراحتي آن. ندشو ميدها و مقاصد آن اندوهگين آمدر

  . دنياست

 ôM: گفته است كه �در مورد پيامبرش يعقوب ،اما آنچه خداوند و āÒu‹ ö/$# uρ çν$uΖ øŠtã 

š∅ÏΒ Èβ÷“ ßsø9 $# uθßγsù ÒΟŠÏà x. ∩∇⊆∪ 〈 »سرشار از اندوه  ،ش از غم و اندوه كور شد و اوچشمان و

گم كردن فرزندش به او  كه به سبب �يعقوباز حالت  متعال خداوند ،آيه در اين. »بود
 ؛ه اين اندوه و ناراحتي مبتال كرداو را ب ،يد كه خداوندگو مي د وده ميخبر  ،دست داده بود

ه بايد دانست خبر دادن از ضمن اينك. آوردگونه كه بالي جدايي از فرزند را براي او همان
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بلكه ما . خوب است و بايد آن را انجام داد ،مسألهد كه آن كن ميبر اين داللت ن ،يك مسأله
سنگين ابري تاريك و  ،چون اندوه و ناراحتي. از غم و اندوه به خدا پناه ببريمامر شده ايم كه 

اهد به خو مياست بر سر راه كسي كه مانعي  ،غم و اندوه. و شبي ظلماني و طوالني است
  . اهداف بلند برسد

البته به . اهل سلوك اجماع كرده اند كه اندوهگين شدن براي دنيا امر پسنديده اي نيست
من فضيلت است و ايمان مؤ ،هر حالت در ،و اندوهغم : يدگو ميعثمان جبري كه استثناي ابو

عث پااليش با ،چون غم و اندوه. هي نباشدبه خاطر از دست رفتن گنارا مي افزايد تا وقتي 
 ؛رنج و باليي از جانب خداست ،ترديدي نيست كه غم و اندوه: بايد گفت. رددگ ميانسان 

؛ چنين خير ،كه يكي از منازل راه استاما اين. دآي ميكه بيماري از سوي خداوند  طورهمان
اه كه به تو زندگي پس براي فراهم كردن شادي و سرور بكوش و از خداوند بخو. نيست

يكي از  ،چون آرامش. خاطر و راحت بگرداند پسنديده اي بدهد و تو را آسودهپاكيزه و 
به  ،ر دنيا بهشتي است كه هر كس وارد آن نشودد: حتي برخي گفته اند. نعمتهاي دنياست

  . آرامش و شادماني است، بهشت آخرت وارد نخواهد شد و بهشت دنيا
اهيم كه دلهاي ما را با نور يقين بگشايد و آسوده بگرداند و خو ميمتعال از خداوند 

  . دلهايمان را به راه راست هدايت كند و ما را از زندگي بغرنج و دشوار نجات دهد

  نكته

براي دور شدن  ،اين دعا ؛اين دعاي صادق و گرم را به زبان بياوريمبيا با هم فرياد بزنيم و 

 � ?"R%�� ��GW��GV?": اندوه و گرفتاري است ،ناراحتي�W  , Y�%�� 9� �� GW �W G
?"R%��, ?)�U�� Y�%�� 9� � Z�[� 9� � \��
��� 9� �� GW �W G,  �W G ��". 5) �! 5)

]^"_��B <�`�& $SB GW. »هيچ معبود  ،قي جز خداوند بزرگ بردبار نيستهيچ معبود بح

 عبود به حقي جز پروردگار آسمانها وهيچ م ،برحقي جز پروردگار بزرگ عرش نيست
هيچ  !اي هميشه پايدار اي هميشه زنده و، عرش نيستبزرگوار پروردگار زمين و پروردگار 

  . »يمجو ميتو نيست و به رحمت تو ياري حقي جز معبود ب



    

  غم مخور      74 
    

�D�B <�`� ?0���V,  GW �W G �� �Sa+ �� 8��� � b� Q#�c ��HS ��W �/�U  �#
]$SB »به هم زدن به خودم مسپار و يك چشم  به رحمت تو اميدوارم؛ مرا به اندازه !بارخدايا

  . »حقي جز تو نيستهيچ معبود ب. همه كارهايم را درست كن

]"�� 9� B � ��">�� ��� �C GW �W G 'd�� ���H_��BV »كه هيچ معبود به  از خداوندي
ردم گ ميو به سوي او باز  ،و پايندهخداوند هميشه زنده  ؛بمطل ميآمرزش  ،حقي جز او نيست

  . »ايمنم مي توبهو 

]bT5R�� 21 $/� �SW <S5��� $SB GW �W GV � » هيچ معبود به حقي جز تو نيست؛ تو

  . »من از ستمگران بوده ام گمان بيپاك و منزهي؛ 

<�1� 2&� e	�� 2&� e	�� �SW ?0���V, e	"& ��"�5S, <
U! f�# Z51,  �# �	�
�B ;e,5-. 21 E�	!B �
�� �B <&5�� �# ��gSB �B <�HS & $"
� <� �C ?�� JU& <�a

 ,�D � '�	� ��S � ���. h"&� i��>�� J%j iB e	/� k"_�� ?�� �# & \�la��� �B <>�F
]�m 95C= � �Sg! »رزند بنده ات و فرزند كنيزت؛پيشاني من ف ،بنده تو هستم ،من !بارخدايا

به  ،باره من عدل استفيصله تو در ،دشو مياجرا  مورد من قطعاً فرمان تو در ،در دست توست
يا  و ا آن را در كتاب خود نازل كردهي ه داري و خودت را به آن ناميدهنامهايي ك وسيله همه

از تو  ،نزد خود نگاه داشته ايبه يكي از آفريده هايت آموخته اي يا آن را در دنياي غيب 
  . »از بين رفتن غم و اندوهم قرار دهيو نور سينه ام و مايه بهار دلم اهم كه قرآن را خو مي

k�A � 2)	�� h�n � 2�3� � Jo��� � J�U�� � gI%�� � ?p� 21 <&=��B �SW ?0���Vة 
]�5D��� �»كمرم  ،بلي و بخل و بزدلي و از اينكه بدهياز غم و اندوه و ناتواني و تن !بارخدايا

  . »مبر ميبه تو پناه  ،چيره شوند را خم كند و مردان بر من

 $uΖ ç6ó¡xm ª! $# zΝ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθø9   . »بهترين كارساز است ،او ما را خدا كافي است و« 〉 #$

  لبخند بزن



    

  75  غم مخور
  

چنين خنده اي . ها استاي ناراحتيبر ميبراي غمها و مره دارويي ،متوسط و معتدلخنده 
من مي خندم : يدگو يم �درداءقدرت عجيبي دارد ؛ چنانچه ابو ،قلبدر شاد كردن روح و 

. شد ميهاي آسياب ايشان ديده گاهي چنان مي خنديد كه دندان �پيامبر. تا دلم شاد گردد
  . اينگونه است ،نددان ميو درمان آن را خنديدن كساني كه بيماري انسان 

در حديث . اما خنديدني كه بيش از از حد نباشد ،قله آرامش و راحتي است ،خنديدن
به  ،و نه كمبلكه نه زياد . »اندمير ميدل را  ،زياد اد نخنديد؛ چون خندهزي«: آمده است كه

  . »لبخند زدن در برابر برادرت صدقه ايست«: است كه در حديث آمدهصورت ميانه؛ چنان

 zΟ ¡¡t6tG sù % Z3Ïm$|Ê ÏiΒ $yγÏ9 öθs% 〈 »از گفته اش تبسم كرد« .  

 $−Η. دا بايد پرهيز كرخنديدن براي تمسخر و استهزاما از  s>sù Ν èδu !% ỳ !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ # sŒÎ) Ν èδ $pκ ÷] ÏiΒ 

tβθä3utõÖ n̂ ∩⊆∠∪ 〈 »ناگهان شروع به خنديدن به او كردند ،وقتي او با آيات ما نزد آنها آمد« .  

› tΠöθu: خنده است ،دشو ميهايي كه به اهل بهشت داده يكي از نعمت ø9 $$sù tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u zÏΒ 

Í‘$¤/ ä3ø9 $# tβθä3ysôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ 〈 »خندندمنان به كافران مي در روز قيامت مؤ« .  

ي ستودند و اين را دليل م ،مواره لبخند بر لبانش نقش مي بستكسي را كه ه ،عربها
  . ستنددان ميسخاوت و كرامت  ،بزرگواري

5)5:%�� 9�:) 2��� e��n ��q��5& Z��%  i5!���H) � 
 ،هنگام عطا و بخشش به مردم ،قش بسته استه لبخند بر لبانشان نآنهايي كه هموار

  . ردندگ ميخوشحال  ،د و اگر از آنها چيزي خواسته شودنشو ميشادمان 
  : سروده استچنين  »هرم«زهير درباره 

 E����0�1 ��rD 51 �=� 4�����  �s5� $SB 'd�� ":%  <Sa� 
به او  ،اهيخو مياو گويا چيزي را كه از  ؛يياب مياو را شادمان  ،هرگاه نزد او بروي

  . يده مي
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. ي استوار استرو ميانهمبتني بر اخالق و رفتار  ،باداتع ،در عقايد ،اسالم ،در حقيقت
 ؛بايد خنده هاي بلند و بيهوده سر دهدباشد و نيز ن و اخمو يهميشه ترشرو ،پس نبايد انسان

معقول و ميانه  هبه انداز ،براي آرامش روحي خود و وقار خود را حفظ كند بلكه متانت و
  : يدگو ميابو تمام . بخندد

SW ��� ���&B ,�	���# ��HS J1a�T� k��� J1qT� 8���� 
	. � E5S5��"!B 	3� ?t �U# �gu v 21 6"� �gu� �-/) 

  روشنايي و سپيده دمي است كه مورد اميد و آرزو  ،او ؛جانم فداي ابوعلي باد«
د و كن ميويي شوخي با خنده ر. در انديشه و تفكر استيست كه غرق شد و نيز ستاره ابا مي

گي كسي را كه شاد و ايد و زندنم ميگاهي شوخي و بذله گويي  ؛دشو ميجدي  گاهي كامالً
  . »رداندگ ميشاد  ،سر حال نگشته

 §Ν: ي انسان استمزاجبدناراحتي دروني و  نشانه ،روييترش èO }§t6tã u� y£o0uρ ∩⊄⊄∪ 〈 » سپس

  . »وي ترش كرداخم نمود و ر

Q�&5� @�U�� 7������ 2�1 ?0C��D�  �5��/�� ��W E5���A ��7��B M���Sa� 
 E5�n�� ?0���". G �=� ����>� �����"�  '�5��� 5O '() ���� ��I/�� Jw1 

 ؛ندشو ميگويا به زور به جهنم برده  ؛اخمو و عبوس است ،چهره هايشان از سياهي تكبر«
  . »راهنماي انسان باشند ،همانند ستارگان ،يشو ميقتي با آنها روبرو مانند قومي نيستند كه و

 x�c[: در حديث آمده استD�& e5FB �>�  iB �� �V »هر چند  ؛و خوبي را ناچيز مدان

آنهايي : يدگو مي c5;� y"#V�[احمد امين در كتاب . »گشاده رويي دايدار كنيبرادرت با 
؛ بلكه آنها در انجام كارها دشان خوشبخت نيستندفقط خو ،كه به زندگي لبخند مي زنند

حل  ،اينها براي رويارويي با سختيها ؛انند مسئوليت بپذيرندتو ميتر توانايي بيشتري دارند و بيش
  . شايسته ترند ،رگي كه به سود خودشان و مردم استدشواريها و انجام كارهاي بز

يكي را  ،از وجود راضي و سرحال يا واالمقام  از ثروت فراوان و: اگر به من بگويند
روت وقتي با ناراحتي و ترشرويي همراه مال و ث ؛انتخاب خواهم كرد را ميدو ،انتخاب كن
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چه  ،همراه باشد خاطر واال اگر با گرفتگي و تشويشمقام  ؟!ردخو مي به چه درد ،باشد
گويي عزيزي را د كه اما طوري گرفته باش ،اگر كسي تمام دنيا را داشته باشد ارزشي دارد؟!

ش زيبايي زن بدانگاه كه اخم كند و خانه ا ؟!چه ارزشي دارد ،به خاك سپرده و برگشته است
 رد؟! بدون ترديد خانمي كه به زيبايي درخو ميبه چه درد  ،را به جهنمي سوزان تبديل نمايد

  . هزاران بار بهتر است ،اش را به بهشتي تبديل كرده اما خانه ،چنين زني نيستحد 
شد كه بر طبيعت انسان هايي باارزشي ندارد مگر آنكه برآمده از ناهنجاري ،لبخند ظاهري

ستارگان و  ،آسمان ،رودبارها ،درياها. لبخند مي زنند ،و جنگلهاخندانند  ،گلها. دآي مي
البته  ؛لبخند مي زنند و بر لبهاي انسان نيز بطور طبيعي لبخند نقش بسته است ،همه ،پرندگان

. ايدنم ميرو د كه او را عبوس و ترشآم ميكه طمع و ناراحتيهايي برايش پيش ن در صورتي
از اينرو . د و ناسازگار استكن ميهمخواني او با نغمه هاي هماهنگ طبيعت نا بنابراين صداي

زيبايي را نخواهد ديد و كسي كه قلب او آلوده  ،كسي كه خودش را عبوس و ترشرو گرفته
 ،عملدنيا را از البالي  ،چون هر انساني. حقيقت ناتوان استاز مشاهده و درك  ،گشته

و انگيزه هاي درست باشد و از فكر درست  ،پس وقتي عملش. ندبي ميانديشه و انگيزه هايش 
دنيا را  ،پاك و روشن است و او ،دكن ميعينكي كه با آن دنيا را تماشا  ،پاكي برخوردار باشد

ردد و گ ميدر غير اين صورت شيشه هاي عينكش سياه . ندبي مي ،همانگونه كه آفريده شده
  . ندبي ميهر چيزي را تار و سياه  ،او

كساني هم هستند كه . انند از هر چيزي شقاوت و بدبختي بيافرينندتو ميافرادي هستند كه 
در خانه زناني هستند كه نگاهشان  ؛خلق نمايندسعادت و خوشبختي از هر چيري انند تو مي

ا نمك غذا زياد چون بشقابي شكسته و ي. روز سياهي است ،د؛ امروزافت ميات فقط به اشتباه
شروع به نا سزا  ،خشم گرفته شده و يا كاغذي مچاله را در اتاق ديده است! پس به خاطر آن

. د كه گوياشعله اي از آتش استده ميدشنام افراد خانه طوري د و به همه كن ميگفتن 
خاطر مسألة يا به  درست آن ويا تعبير وتفسير ناك كلمه مرداني هستندكه بخاطر شنيدن ي

از حد انتظار و امثال اين  سود كمترو يا سبب زياني مالي  ناچيز و پيش پا افتاده اي يا به
در نظرشان سياه  ،ند و تمام دنياكن ميد و ديگران تيره ي خواصفاي زندگي را بر ،مسايل
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بزرگ جلوه براي مبالغه و  ،اينها. ندكن ميتار  اه ود و زندگي را براي اطرافيانش نيز سيآي مي
ند و توانايي كن ميدرختي درست  ،بذر و از تخم و زندسا مياز كاه كوه  ،استادند ،دادن بديها

 ،دستاورد خودو از هر چند زياد باشد  ،رو به آنچه به آنها داده شدهاز اين. كار خوب را ندارند
  . ندبر ميلذت ن ،هرچند بزرگ باشد

ه به خير و صالح انسان است كه ب. را آموخت هنري كه بايد آنيك هنر است؛  ،زندگي
و تكاپو براي خرج كردن جاي تالش براي ثروت اندوزي و پر كردن جيب خود و سعي 

 همه ،زندگي و حياتي كه در آن. گلهاي محبت را در زندگيش بكارد بكوشد تا ،دارايي اش
و در آن هيچ تالشي براي رشد و پيشرفت  وت باشدبراي جمع آوري مال و ثر ،تالشها
  چه ارزشي دارد؟! ،مهرورزي ومحبت صورت نگيرد ،زيبايي

 ،ند و بلكه چشم آنهاكن ميگي باز نهاي زندبيشتر مردم چشمان خود را به روي زيبايي
آب روان و جوشان و پرندگان نغمه  ،گلهاي زيبا ،از كنار باغها. سوي پول باز استفقط به 

د و آي ميبه مبلغي است كه ند و بلكه توجهشان فقط كن مياما به آنها توجه ن ،ذرندگ مين خوا
وضعيت را بر عكس كرده و  ،اما آنهاه اي براي زندگي سعادتمندانه اس؛ وسيل ،پول. درو مي

چشمها براي ديدن . پول بدست آورند ،زندگي سعادتمندانه را فروخته اند تا در عوض
را چنان عادت داده ايم كه چشمانمان  ،اما ما ،شده اندجسم ما نهاده  لبها در در قاييازيب

. دكن ميوجود و چهره انسان را مثل نااميدي عوض ن ،هيچ چيزي. نندبي مين ،چيزي جز پول
  . اميدي مبارزه كنبا نا ،دن داريزقصد لبخند پس اگر 

 ؛ز استگشوده و بامردم  بِ موفقيت شما و همهدر ؛فرصت براي شما و مردم فراهم است
براي كارهاي كه  اگر بر اين باور باشيد. بيني به آينده عادت بدهيدپس عقل خود را به خوش

اگر بر اين  فقط توان انجام كارهاي كوچك را خواهيد داشت و ،ساخته شده ايد ،كوچك
ود چنان همتي در وجود خ ،ه ايدبه دنيا آمدباور باشيد كه براي انجام كارهاي بزرگ و مهم 

به ميدان وسيع و هدف واال  هااز آنبا عبور نيد و شك ميموانع را با آن يد كه كن مياحساس 
 ،صد متر پس از طي مسافت ،وارد ميدان شود ،براي مسابقه دوي صد متر ،هر كس. يدرس مي

با طي  ،دشو ميصد متر وارد اما كسي كه در مسابقه دوي چهار ايد؛نم مياحساس خستگي 
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پس به اندازه هدفي كه براي خود . دكن ميدويست متر احساس خستگي ن كردن صد متر و
 ،تبايد هدف هدف خود را مشخص كن؛. به همان اندازه همت خواهي داشت ،يكن ميمعين 

گام تازه اي به سوي  ،اما تا وقتي كه هر روز. بداني كه رسيدن به آن دشوار است واال باشد و
  . ندارد دشواري راه اشكالي ،ريدا ميهدف بر 

عيبجويي از مردم و سخن گفتن از  ،هاي زندگيو كاستي هاديدن بدي ،بي هدفي ،اميدينا
رداند و در زنداني تاريك گ ميرو و او را ترش رددا ميانسان را از پيشرفت باز  ،هاي دنيابدي

  . مي افكند
 ،د كه در بدست آوردن مربيشو ميدر بدست آوردن هيچ چيزي چنان موفق ن ،انسان

افق ديد او را  ،بين آنها تعادل برقرار كند ،د تا استعدادهاي طبيعي او را رشد دهدياب ميفيق تو
عفو و گذشت را به او بياموزد و به او ياد دهد كه بهترين هدفي كه بايد براي  ،يدوسيع نما

اندازه تواناييش به مردم خير و سود اين است كه انسان به  ،بدست آوردن آن تالش كرد
د و پرتو محبتش به هر كجا مي تابد و كن ميو خورشيدي باشدكه همه جا را روشن  برساند

  هرباني و انسانيت م ،سرشار از عطوفت ،دلش
ين ترتيب دوست داشته باشد كه به تمام اطرافيانش و كساني كه با او تماس شد تا بدبا مي
  . خير و خوبي برساند ،يرندگ مي

به  ،دبر ميند و از چيرگي بر آنها لذت بي ميها را اريدشو ،انساني كه تبسم بر لبان اوست
. دشو ميلبخند مي زند و بر آن چيره  دازد؛پر ميلبخند مي زند و به حل آن  ،دكن ميآن نگاه 

ها اند دشواريها را پشت سر بگذارد و هرگاه دشواريتو مين ،روستاما انساني كه اخمو و ترش
اگر چنين : يدگو ميود را كوچك مي شمارد و همت خ ،آن را بزرگ مي پندارد ،را ببيند

در حقيقت بر روزگار  ،چنين انساني.  .و دشو ميچنين  ،د و اگر چنان كنمشو ميچنان ، كنم
دوست دارد در  ،او. دكن ميبيت و طبيعت خودش را لعنت بلكه در واقع تر؛ نفرين نمي فرستد

ند بي مياو در هر راهي شير غران . اهد بهاي موفقيت را بپردازدخو مياما ن ،زندگي موفق شود
  . نمايان شودگنجي ارد و يا زمين بشكافد و و منتظر است تا از آسمان طال بب
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نسبي هستند و براي كسي كه خودش ناچيز و كوچك  ،سختيها و دشواريهاي زندگي
بزرگ و  ،اما كسي كه خودش شد؛با ميسنگين و غير قابل تحمل دشوار و  ،چيزهمه  ،است

ها به در نبرد با سختي ،انسانهاي بزرگ. نيستر او سخت و دشوار هيچ چيزي ب ،تقوي اس
با گريز از مصايب به رنج و بيماريشان  ،هاي ضعيفردد و انسانگ ميعظمتشان افزوده  شكوه و

پارس  ،ترس و فرار تو را ببينداي است كه وقتي  همچون سگ درندهها سختي. دشو مياضافه 
د كن ميرا برايت باز  راه ،بي اعتنا هستي اما اگر ببيند كه نسبت به او ؛دمي دو تد و دنبالكن مي

 ،دكن ميآنچه بيش از همه چيز وجود انسان را نابود . در پوست خود مي پيچد و از ترس تو
چنين تصور نمايد كه  ،بدين صورت كه انسان احساس حقارت و خود كوچك بيني است؛

 ،گاه انسانهر. درو ميو انتظار خير بزرگي از او ن اندكار بزرگي انجام دهدتو ميهرگز ن
بدين . دده ميباوري را از دست اعتماد به نفس و خود ،مايگي و حقارت كنداحساس فرو

با  ،در توانايي و امكان موفقيت خود شك نموده ،هر گاه به انجام كاري اقدام كند سان
اعتماد به نفس و . ردخو ميو در نتيجه شكست دازد پر ميسستي و ضعف به انجام آن كار 

  . شدبا ميبر پايه آن استوار  ،زش بزرگي است كه موفقيت در زندگيفضيلت و ار ،باوريخود
 د؛كن ميبسيار فرق  ،كه يك عمل زشت است با غرور و فخرفروشي ،باوريخود

و  اما اعتماد به نفس ،شان اين است كه غرور يعني اعتماد بر خيال پردازي و تكبر بيهودهتفاوت
اعتماد كند و براي  ،مسئوليت دارد قبولهايي كه براي واناييباوري يعني اينكه انسان بر تخود

  . و پرورش آنها بكوشد يشهاتقويت استعداد
  : يدگو ميماضي ايليا ابو
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 ،همين كه آسمان بخند بزن؛ل: گفتم. ي در هم كشيده استافسرده و رو ،آسمان: گفت«
  . است كافي ،عبوس است

هرگز عمر و جواني  ،چون افسوس و تأسفلبخند بزن؛ : گفتم. جواني رفت: گفت
  . رداندگ ميگذشته را باز ن

زندگي را برايم به جهنمي سوزان تبديل كرده  ،آسمان عشقم بود معشوقه اي كه: گفت
  انم لبخند بزنم؟تو ميپس چگونه  يي كرد؛فاو بيبعد از آنكه دل به او بستم با من . است
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تمام عمر خود را با درد و رنج سپري  ،اگر با او همراه شوي لبخند بزن و شاد باش؛: گفتم
  . خواهد كرد

 ،شنگيمانند مسافري كه نزديك است ت تجارت در كشمكش هولناك قرار دارد؛: گفت
هاي اما هرگاه كه نفس نيازمند است؛سل كه به خون مبتال به  او را بكشد و يا مانند دوشيزه

  . دآي ميخون از دهانش بيرون  ،دكش ميبريده اش را 
وري و او را بهبود اني بيماريش را از وجودش بيرون بياتو ميتو ن لبخند بزن؛: گفتم

شب را با هراس  ،توآيا ديگران مرتكب جرم شده اند و  . .پس لبخند بزن شايد ببخشي؛
  تو مرتكب جرم شده اي؟ اچنانكه گوي ؛ذرانيگ مي

يا خوشحال شوم و ؛آو صداهايشان بلند شده است پيرامون من هستند ،دشمنان: گفت
  در اطراف من در تب و تابند؟ ،حال آنكه دشمنان

اگر از آنها  ،يريگ ميمورد باز خواست قرار ن هابخاطر مذمت آن ؛لبخند بزن: گفتم
  بزرگتر نباشي!

خورد كرده و خويشاوندي با من بر در لباسها گرديده و آشكار ،نشانه هاي موسمها: گفت
  . است

  . ولي در دست من يك درهم نيست ،رمدا ميو من در برابر دوستان وظيفه ضروري و مه
  . تو را از دست نداده اند ،اي و دوستان همين كافي است كه هنوز زنده لبخند بزن؛: گفتم
گرچه  لبخند بزن؛: گفتم. و برده استهايي را به كام من فررنجها و تلخي، شبها: گفت

  . تلخي را به تو خورانده باشند
افسردگي و رنج را دور بيندازد و  ،انيخو ميديگر تو را ببيند كه ترانه  ،شايد وقتي كسي
  . آواز و ترانه سر دهد

ي يا مي پنداري كه با آور ميدرهمي به چنگ  ،آيا به نظرت با اندوه و افسردگي
  را از دست خواهي داد؟غنيمتي  ،شادماني

! خطري نيست بر لبهايت كه نقاب زنند و خطري بر چهره ات نيست كه در اي فريادگر
  . هم شكسته شود
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 ،رو ماازاين تالطم است؛پر ،مي خندند و تاريكي اي آسمانيهچون سنگ پس بخند؛
  . ريمدا ميستارگان را دوست 

خوشبخت  ،درو مياجبار از آن د و با آي ميدنيا هيچ موجودي را كه به  ،شادي: گفت
  . دكن مين

؛چون بعد از لبخند بزن ،يك وجب فاصله هست، تا وقتي كه ميان تو و ناگواري: گفتم
  . »هرگز لبخند نخواهي زد ،آمدن ناراحتي

 �پيامبر ؛و آرامش و نرمخويي نيازمنديم بشاش بودن ،راستي كه ما چقدر به لبخند زدنب
هيچكس بر ديگري تجاوز نكند و ي كرده كه فروتني كنيد تا خداوند به من وح«: يدفرما مي

  . »فروشي ننمايدبر ديگري فخر ،كسهيچ

  نكته

تجربه نمودي و به تو هيچ  چون ديروز غم و اندوه را غم مخور و اندوهگين مباش؛
قبول تو ناراحت و غمگين گشتي؛آيا ناراحتي تو او را  ،فرزندت مردود شد نرساند؛سودي 

تجارت ضرر كردي و در  يا زنده شد؟!اندوهگين شدي؛ آ پس تو ،گذشتدركرد؟! پدرت 
  ها را به سود تبديل كرد؟!زيان ،آيا غم و اندوهتاندوهگين شدي؛ 

به چندين بال  ،چون تو به خاطر يك مصيبت غمگين گشتي و آن يك مصيبت غم مخور؛
از حرف  ه گشت؛ت افزودحتياز فقر و ناداري ناراحت شدي و به رنج و نارا. تبديل شد

از ترس امر ناگواري  ؛كار آنها را عليه خود ياري دادي دشمنانت اندوهگين شدي و با اين
غم  اصالً به وقوع نپيوست!، اما آن امر ناگوار ،اندوهگين گشتي ،داشتيرا كه انتظار وقوعش 

ثروت  ،همسري زيبا ،خانه اي بزرگ ،چون اگر غم بخوري مخور و اندوهگين مباش؛
غم مخور و . برايت هيچ سودي نخواهند داشت ،مقام واال و فرزندان رشيد و شريف ،نفراوا

ل را چون آب زالل را به گلويت تلخ خواهد كرد و ُگ ،چون غم و اندوه اندوهگين مباش؛
 ،ايد و زندگينم ميون بياباني خشك ابوجهل خواهي ديد و باغ شكوفا در نظرت چ هندوانه
  . رددگ ميذير تبديل به زنداني تحمل ناپبرايت 
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ان داري و در امنيت و تندرستي دو پا و زب ،دو دست ،دولب ،دو گوش ،وقتي دو چشم
  : غم مخور و اندوهگين مباش ،يبر ميسر ب

 Äd“r' Î6sù Ï Iω# u $yϑ ä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊇⊂∪ 〈 »هاي پروردگارتان را تكذيب پس كداميك از نعمت

  »يد؟كن مي
ناني  ،يكن ميري كه در آن سكونت خانه اي دا ،آن معتقد هستي وقتي ديني داري كه به

لباسي داري كه مي پوشي و  ،آبي در دسترس داري كه مي نوشي ،ريخو ميداري كه آن را 
  ي؟!شو ميري و اندوهگين خو ميپس چرا غم  ،ابيخو ميهمسري داري كه در آغوشش 

  نعمت درد و رنج

در اين است كه  ،گاهي خير و صالح بنده نيست؛هميشه ناپسند و مذموم  ،درد و ناراحتي
د و صادقانه به ستايش پروردگارش كن ميدعاي گرمي  ،زماني انسان. ناراحت و دردمند شود

  . دازد كه دردمند باشدپر مي
از او عالم و دانشمند بزرگي خواهد  ،هاي طلب علمدردمندي طالب علم و تحمل سختي

دردمند بودن شاعر و رنج و . نهايت مي درخشدچون در آغاز سوخته است و در . ساخت
شعري كه از دلي  ادبياتي مؤثر و گيرا به بار خواهد آورد؛ ،سرايدتالش او براي آنچه مي 

رنج بردن . و دلها را به تپش مي اندازدد كن مياحساسات را تحريك  ،دردمند بر مي خيزد
دانش پژوهي كه زندگي را . گذاشتجا خواهد گيرا و آموزنده اي از او ب ،اثر زنده ،نويسنده

داغ خود را بر او  ،هااو را نيش نزده اند و دشواري ،هاتي و بي اعتنايي گذرانده و بحرانبا راح
نشناخته و  شاعري كه درد را. پرور باقي خواهد ماند طالبي سست و تنبل و تن ،نگذاشته اند

 بي ارزش و پوچ خواهد داشت؛سروده هايي انباشته از سخنان  ،تلخي و ناگواري را نچشيده
فقط از زبانش برخاسته و از درون و ضميرش نشأت نگرفته و قلب و اعضاي  ،چون اشعارش

  . مفاهيم اشعارش نزيسته است او در
آناني كه در دوران فجر . باالترين و برترين نمونه و الگوست ،زندگي مؤمنان صدر اسالم

 ،داراي بزرگترين ايمان ،ت مي زيسته اندرسالت و زمان تولد آيين اسالمي و آغاز بعث
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چون آنها درد و رنج را در  ترين دانش بوده اند؛صادقترين لهجه و عميق ،نيكوترين قلب
چيزهاي محبوب  اذيت و آزار و جدايي از ،آوارگي، فقر ،در گرسنگي ،زندگي تجربه كرده

شكنجه ها را تجربه ها و بسر برده و همچنين دردها و زخمها و كشته شدن دوست داشتنيو 
نمونه حق انسانهايي برگزيده و پاك بوده اند كه در شرافت و پاكي ب ،پس آنان. نموده اند
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د و جايي كه كفار را رس ميدر راه خدا به آنان ن آن است كه هيچ تشنگي ورنج و گرسنگي
كه خداوند در ازاي مگر آن ،نندبي ميد و از دشمن ضربه اي ننكن مينطي  ،دآور ميبه خشم 
كوكاران را ضايع پاداش ني ،خداوند گمان بي ؛دكن ميها برايشان عملي صالح ثبت اين چيز

  . »رداندگ مين
چون آنها  ؛ز خود به جهانيان تقديم كرده انددر جهان مردماني هستند كه آثار زيبايي ا

  : آنگاه او اين شعر زيبا را سرود. متنبي را ناخوش كرده بود ،تب. دردمند بوده اند
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ز در تاريكي رو جاز اين او را فرا گرفته؛ ،گويا شرم وآزرم ،دآي ميه به ديدار من كآن«

  . »دآي ميشب به ديدنم ن
  : يم نموداين شعر را به مردم تقد ،نگاه نابغهآ ؛نا بغه را به قتل تهديد كرد ،نعمان بن منذر
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از  يكهيچ ،؛ هرگاه خورشيد طلوع كندستاره هستند ،پادشاهانخورشيدي و  ،تو

  . »ستارگان باقي نمي ماند
رد كشيده چون آنها د ؛به جا گذاشته اندبسيارند كساني كه از خود زندگي و حيات را 

برايت  ،شايد اين رنج و درد زماني چند ؛داد و فرياد مكن و از رنجها مترس ،لذا از درد. اند
بي  ،سردبهتر از آن است كه خون ،اگر دلسوخته و دردمند زندگي كني. باشدسرمايه و تواني 
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  . »بنشينيد ،با آنهايي كه نشسته اند: يشان گفته شدجايشان بي حركت قرار داد و به ا
واپسين در  و حسرتها و درد جدايي زندگي بسر نمود ،به ياد شاعري افتادم كه با رنجها

شد با مين الريب مالك ب ،او. معروف و بدور از تكلف سرود ،لحظات زندگيش شعري زيبا
  : اين شعر را گفته است ،كه در رثاي خودش
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�%�I-1 /�[� ���ca& 5�:F � 5�"�s�� J�-# ��/�"� ����� � f7� � 

MU"# �� e�5& �S�	��� G � "�5%��  iB Z�%�� \�= Z�[� 215 
ر هدايت فروختم و از جنگجويان حاضر در لشكر ابن ني كه گمراهي را در براببي مين آيا«

  عفان گشتم؟
در حالي كه برايشان دو اسب  مكن ميآفرين بر من روزي كه فرزندانم را با ميل خود رها 

  . جا گذاشته امنشاندار و مال و دارايي ام را ب
من چند نزديك شده و  ،مرگ ؛فرود بياييد بر تپه اي !اي دو نفري كه همراهم هستيد

  . شبي رحل اقامت خواهم افكند
 ،چون وضعيت من ؛كنارم باشيد و مرا شتابزده نكنيدامروز يا قسمتي از يك شب در 

  . مشخص است
  . ندازدشانيم بيرا بر پي و قسمت اضافه ردايم نيدبا نوك نيزه ها آرامگاهم را بَك

  . »از كندن جايي گشاده در زمين براي من دريغ مورزيد ؛ادخدا به شما خير و نيكي ده
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زدگي  دي كه حكايت از داغديدگي و مصيبتاين صداي لرزان و فريا ،و تا آخر
  . دآي ميبر  ،شاعر اندوهگيناين  از دل داغديده، ايدنم مي

 zΝ Ï= yèsù $tΒ ’Îû öΝÎκ Í5θè= è% tΑ u“Ρr' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Îκö� n= tã öΝ ßγt6≈ rOr& uρ $[s÷G sù $Y6ƒÍ� s% ∩⊇∇∪ 〈 »خداوند  پس

 ،د و به پاداش آندانست و آرامش را بر آنان فرود آور ،ستآنچه را كه در دلهايشان ه
  . »پيروزي نزديكي به آنها داد

.��+B �# �5�PT� �d%  G s5P!B �# e5P! i�U) ��! 
درك را تو زماني حالت او  ؛مشتاق و دلباخته را به خاطر عالقه هايش سرزنش مكن«

  . »در درون تو باشد ،ي كه غوغايي كه در درون اوستكن مي
را سست و چون آنها اشعارشان  ديوان شاعراني را ديده ام كه سرد و بي روح هستند؛

ته اي از خاك عرض رو به صورت قطعه اي از يخ و انباشاز اين. سروده اندبدون اندوه و رنج 
  . اندام كرده اند

نمي ه ام كه هيچ احساسي در شنونده برموعظه و سخنراني ديد تأليفاتي را در زمينه

 : شندبا ميچون بدون سوز و گداز و بدون درد و رنج  ؛ندده مياو را تكان ن انگيزند و اصالً

šχθä9θà) tƒ Ν ÎγÏδ üθøùr' Î/ $̈Β }§øŠs9 ’ Îû öΝÎκ Í5θè= è% 〈 »چيزهايي (زبانهايشان) هايشان آنان با دهان

  . »شان نيستيند كه در دلهايگو مي
قبل از ديگران در آتش  ،قرار بگيرند تحت تأثير سخن يا شعرت ،اهي مردمخو مياگر 

چش و در مقابل آن واكنش طعم آن را ب ،تحت تأثير آن قرار بگير ،و شعرت بسوزسخن 
  . ذاردگ ميدر مردم اثر  ،ني كه شعر و سخنتبي ميآنگاه  ،نشان بده

 !#sŒÎ* sù $uΖ ø9 u“Ρr& $yγøŠn= tæ u !$yϑ ø9 $# ôN̈” yI÷δ $# ôM t/u‘ uρ ôM tFt6/Ρ r&uρ ÏΒ Èe≅ à2 £l÷ρy— 8kŠÎγt/ ∩∈∪ 〈 » وقتي آب

  . »تكان خورد و از هر جفتي گياهي زيبا روياند ،را بر آن فرو فرستاديم

  نعمت معرفت
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 y7 yϑ ‾= tã uρ $tΒ öΝ s9 ä3s? ãΝn= ÷ès? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒsù «! $# y7 ø‹n= tã $VϑŠÏà tã ∩⊇⊇⊂∪ 〈 » و آنچه

  . »فضل بزرگي بر تو دارد ،به تو آموخت و خداوند ،ستيدان مين
د و عمر بر ميدگي را از بين د و سرزنكن ميضمير و وجدان را نابود  ،جهالت و بيسوادي

’ þ. ايدنم ميرا تباه و ضايع  ÏoΤÎ) y7 ÝàÏã r& βr& tβθä3s? zÏΒ tÏ= Îγ≈ yfø9 م كه از ده ميا پند تو ر« 〉 ∪∌⊇∩ #$

  . »جاهالن مباشي

 tΒ: طبيعت و فطرت است حيات روح و سوخت محرك ،نور بصيرت ،علم و دانش uρr& 

tβ% x. $\G øŠtΒ çµ≈ sΨ ÷� uŠômr' sù $sΨ ù= yèy_uρ … çµs9 # Y‘θçΡ Å ốϑ tƒ ÏµÎ/ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# yϑ x. …ã&é# sW ¨Β ’ Îû ÏM≈yϑ è= —à9 $# }§øŠs9 

8lÍ‘$sƒ¿2 $pκ ÷] ÏiΒ 〈 »ردانديم و برايش نوري قرار داديم كه آيا كسي كه مرده بود و ما او را زنده گ

از آن اند تو مينهاست و مانند كسي است كه در تاريكي ،درو ميدر پرتو آن ميان مردم راه 
  »بيرون بيايد؟

امور پيچيده  ،علم و دانش ه وسيلهچون ب با علم و دانش همراه است؛ ،شادماني و آرامش
 ،انسان. دكن ميكشف  ،را كه پنهان استنچه د و آياب ميانسان گمشده خود را  ،ندشو ميحل 

يعني خستگي و  ،اما جهالت. از تازه ها و آگاه شدن از زيباييهاستاطالع يافتن  همواره شيفته
زندگي و حياتي است كه تازگي و زيبايي ندارد و ديروزش  ،سواديچون جهالت و بي ؛اندوه

  . مانند فرداست ،ند امروز و امروزشمان
به دنبال علم و دانش برو و به جستجوي معرفت و  ،ت باشياهي خوشبخخو مياگر 

≅ . هايت از ميان برودمفيد را به دست بياور تا ناراحتي شناخت بپرداز و امور è% uρ Éb> §‘ ’ÏΤ ôŠÎ— 

$Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ 〈 »به دانشم بيفزاي اي پروردگارم!: و بگو« .  

 ù&u� ø% $# ÉΟó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n= yz ∩⊇∪ 〈 »بنام پروردگارت؛آن كه آفريد بخوان« .  

به او آگاهي  ،نسبت به او اراده خير داشته باشدهر كس كه خداوند «: يدفرما مي �پيامبر
 ؛يد به مال و مقام خود افتخار كندنبا ،كسي كه علم و دانش ندارد. »دده ميو بينش ديني 
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 * yϑ. چون زندگي و عمر او كامل نيست sùr& ÞΟ n= ÷ètƒ !$yϑ ‾Ρ r& tΑ Í“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 În/§‘ ‘,utù: $# ôyϑ x. uθèδ 

#‘yϑ ôã r& 〈 » مانند  ،حق است ،ه از سوي پروردگارت بر تو نازل شدهد آنچدان ميآيا كسي كه

  »؟كسي است كه نابيناست
  : يدگو ميزمخشري مفسر قرآن 

�� d�B �����%�� 8">/�� '�0� �S5A J�� 21�5 ة/� k"c � 
عطر  براي من از وصال و هم آغوشي با زني خواننده و ،لومبيداريم براي بازبيني ع«
  . »لذت بخش تر است ،آگين

Q��)�� J�� E5&��c ��)5� � �.5� Q1�	1 21 ��!B � �0+B 
ن كار برايم از جامهاي شراب اي ،مآور ميي رو ميبراي حل مشكلي عل وقتي با شادي«
  . »شيرين تر و گواراتر است ،ساقي

 ��� �1�.B �)��50.���B �5�P%��� ,5����	�� 21 ��!B 
  . »از هياهو و غوغاي عاشقان است برايم شيرين تر ،صداي قلم فرسايي من بر كاغذها«

50#	� �5��H�� ��>S 21 d����� �.���B 2� J1��� �>�[ '�>S 
لذت  زيباتر و ،ضربه زدنم بر روي برگهاي كاغذ براي دور كردن خاكها از روي آن«
  . »شدبا مييدن دختر جوان بر طبلش تر از كوببخش

��� � �S51G5& ��5� 21 5) �.�� �F� � J_��1 b& ?� 
بدان كه ميان كسي به مقام من برسي!  ي تاكن مياي كسي كه فقط با خيال و آرزو تالش «

  . »تفاوت بزرگي است ،درو ميكه دست و پايش بسته و كسي كه باال 

�"�  � �D	�� i��0� $"&B � E51�S �.5� e�= 	%& �_�  
آيا باز هم  ذراني؛گ ميم و تو آن را در خواب كن ميري شبهاي تاريك را بيدار سپ ،من«

  ؟!»اهي به مقام من برسيخو مي



    

  غم مخور      90 
    

 yϑ: دآور ميدانش و معرفت چه زيباست و چقدر آرامش و آسودگي خاطر  sùr& tβ% x. 

4’ n?tã 7πsΨ Éi� t/ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ yϑ x. zÎiƒã— … çµs9 â ûθß™ Ï&Í# uΗ xå (#ûθãèt7 ¨? $# uρ Ν èδu !# uθ÷δ r& ∩⊇⊆∪ 〈 » آيا كسي كه بر دليلي

مانند كسي است كه كار بدش براي او آراسته گرديد و يا مانند  ،از سوي پروردگارش باشد
  ؟»اند  يال و هواهاي نفس خود پيروي كردهآنان كه از ام

  هنر شادي

ذهن و  ،شاد باشد ،گاه دلهر. ستشادي دل و آرامش آن ا ،هايكي از بزرگترين نعمت
 د؛شو ميسر حال و تازه تر  ،د و انسانكن ميچيزهاي زيبايي توليد ردد و گ ميتوار خاطر اس
چگونگي شادماني را فرا  ،پس هر كس. هنري اكتسابي و آموختني است ،شادماني: گفته اند

پيرامون خود بهره مند  هاي زندگي و از نعمتهاياز زيباييها و شادي ،و به آن دست يابد بگيرد
كسي كه  تاب و تحمل است؛ ،قاعده اساسي در جستن و بدست آوردن شادماني. خواهد شد

 ،افتادهپارد و به خاطر چيزهاي پيش خو مياز حوادث و فجايع تكان ن ،تاب و تحمل دارد
  . دشو ميو شادمان  سرزنده ،متناسب با قوت و صفاي قلب ،انسان. رددگ ميپريشان ن

 ،هايي هستند كه غمها و ناراحتيها وسيله ،سست نهادي و ضعف در پايداري ،باضطرا
شكيبايي و صالبت  ،پس هر كه خود را به بردباري ند؛آي ميسوار بر آنها به سراغ انسان 

  . برايش آسان خواهند بود ،هامشكالت و بحران ،عادت دهد

5)5/T� Z�F ��H�� 75��� �=W ��!��� �& ���� 51 i�Ca# 
ترين چيزي كه از آن نآسا ،دخودش را به فرو رفتن در سختيها عادت ده ،هرگاه جوان«
  . »ها هستندباتالق ،دكن ميعبور 

فقط به  ،بدين صورت كه انسان. تنگ نظري و كوته بيني است ،يكي از دشمنان شادماني
منانش دش ،خداوند. فراموش نمايد ،خودش اهتمام بورزد و جهان و آنچه را كه در آن است

 öΝ: را چنين توصيف نموده است åκ÷J£ϑ yδ r& öΝåκ ß¦à/Ρr& 〈 »برايشان فقط خودشان مهم است« .  
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ند و انديش مينند و در مورد ديگران نبي ميد در درون خو جهان را ،پس اين كوته نظران
گاهي براي چند لحظه بايد  ما. ايندنم ميند و به ديگران توجه نكن ميبراي ديگران زندگي ن

هاي خود را فراموش سان غمها و ناراحتيين ر شويم و به ديگران بپردازيم تا بداز خود دواي 
يم و كن مييكي اينكه خودمان را خوشبخت : يمياب ميا اين كار به دو فايده دست ب كنيم؛
  . يمورز ميي اينكه در خوشبخت كردن ديگران نيز مشاركت ديگر

فكر و انديشه خود را كنترل نمايد و  ،يكي از اصول فن شادماني اين است كه انسان
و انديشه ات  اگر فكر. اين سو و آن سو برود ،به هر سو بتازد و بي هدف ،نگذارد كه فكر او

 و با پرونده اي قطور از ناراحتيها به نزدت ذردگ ميايد و از حد نم ميسركشي  ،را رها كني
  . اندخو ميو  يدگشا ميبرايت  ،ايرا از زماني كه به دنيا آمده  هاردد و كتاب غمگ ميباز 

راسناك را به روي تو ترسيم ه ندهبار و آيگذشته اندوه ،رها شود ،گاه فكر و انديشههر
پس . رددگ ميحريق وحشتناك  طعمه ،ي و احساساتتشو مياآرام و آنگاه آشفته و ن دكن مي

≅ ö .مهار كن ،فكر و انديشه خود را با لگام توجه جدي و تمركز بر كار مفيد ā2uθs? uρ ’ n?tã 

Çc‘y⇔ ø9 $# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ 〈 »توكل كن ،دمير ميو بر خداوندي كه هميشه زنده است و ن« .  

اين است كه به زندگي ارزش و  ،بررسي شادماني مهم در زمينهيكي از اصول و پايه هاي 
بايد  ايد دانست كه زندگي بيش از يك سرگرمي نيست وپس ب جايگاه واقعي آن را بدهيم؛

 ،مادري است كه فراق و جدايي ،چون زندگي گردان شوي و به آن بي اعتنا باشي؛از آن روي
 ايد؛نم ميذارد و حوادث را فراهم گ ميمهر آن است و پستان فجايع و بالها را در دهان انسان 

  غم خورد؟ ،ان به چنين چيزي توجه نمود و به خاطر امور از دست رفته آنتو ميپس چگونه 
هاي شد؛ نويدبا ميتيرگي است و درخشش آن بيهوده و يأس آور  ،زندگي صفاي

وجودي ندارد و آنكه در  ،زايد آنچه مي. است در صحرايي خشك و بي آب سرابي ،زندگي
كس كه در دنيا در ناز و نعمت  و آنشد با ميمورد حسادت و كينه  ،دنيا سرور و آقا است

  . يي آن كشته خواهد شدوفا بيبا شمشير ديد است و عاشق دنيا مورد ته ،قراردارد

��5�/1 J�CB 2��S 5��/"&B �/&B x%/) 50"# 2�"��� 9���A �	��&B 
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  . »دكن ميدر آن قارقار  ،ي سكونت گزيده ايم كه همواره كالغ جداييازلمن نميادر ،ما«

�%1 21 51� 5"S	�� ��� �U�S ��.�H��) ?�# 5��"S	�� ?0�%�� 
آنها را گرد هم ل آنكه هيچ گروهي نبودند كه دنيا حا يم؛كن ميبه خاطر دنيا گريه «

  . »اكنده نشده باشندباشد و سپس متفرق و پر آورده

��[� ��5�[� ��&5���3� 2)B ��>&G � b>&�# ��/U�� ��g/� 
! نه خودشان باقي ماندند و نه آرينداني كه خزانه ها اندوخته بودند؛سر كشان و قدرتم«
  . »هايشانگنج

P"%& ,5-H�� �5n 21 J� 21 x�"n 	� 4����# '�l ��! 
باالخره روزي وجودش را گور تنگ  ،برايش تنگ شده بود ،هر كس كه زندگي«

  . »پوشاند و در خود گرفت

��
�%) v ia� ��7�S �=W ��F x�:1 ���! ?p ���U�� iB 
  . »جايز استبرايشان  ،نند كه سخن گفتدان ميالل هستند و گويا ن ،وقتي صدا زده شوند«

 و شكيباييصبر  د و بردباري باآي ميعلم با آموختن بدست «: در حديث آمده است
  . »دشو ميحاصل 

اسباب آن را فراهم آورد و خود  ،در فن آداب بايد گفت كه هنر شادماني را بايد ساخت
  . را به آن عادت داد تا اينكه خوي و سرشت انسان بگردد

  . ن نيست كه ما عبوس و گرفته باشيمار ايسزاو ،زندگي دنيا

'�5�D Q)@�� �# Q"/T� ?��U! ����. ��	�& 5��"S	�� 4d�C 5�1 
  . »سراي ماندن نيست ،اين دنيا در ميان مردم جاري است؛ ،حكم مرگ«

�@� 50"# i5�S�� '��  5��/"& �5���F[� 2��1 E�@�F ���"H�B 
به  ،ني كه خودشبي ميو ناگهان د ده ميديگران را ي كه گزارش مرگ نبي ميانساني را «

  . »يك خبر تبديل شده است

5C	)�  $SB� �	� ��� $%�c ��	�[� � ��d.[� 2�1 E���H� 
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 ،هااهي كه ازآلودگيها و رنجخو ميه است و تو بر ناگواري و تيرگي سرشته شد ،دنيا«
  ؟»پاك و صاف باشد

50��5�c 	n �5)[� |��U1 �  �# k���:�1�5S ��dD ,5�T� 
مانند  ،ستد چيزي را به روزگار تحميل كند كه بر خالف طبيعت آناهخو ميكسي كه «

  . »رددگ ميآتش  ن آب به دنبال شعلهكسي است كه در ميا

MSL# J"����T� \�D� �=W� �5�C �H+ ��� ,5D��� ���/�  
پرتگاه  ر لبهاميد را ب بدان كه ساختمان ،اميدوار باشي و ناممكن گاه به امر محالو هر«

  . »زيسا مي

Q�R>) Q�"/T�� ��S 6���"%�� � '�5�� �5�"F M0�/"& ,��T� � 
  . »خيالي است ،انسان در ميان اين دو بيداري؛ ،خواب است و مرگ ،زندگي«

M�SW EG5I� ?�U�&��1 ����-.5# �5�H��[� 2�1  ���H�� �M���B 
چون ديگر برقها همبرقي است كه  ،چون عمرهايتانيد؛ زهايتان را شتابان برآورده سازنيا«

  . »دشو ميدرخشد و از نگاهها پنهان  لحظه اي مي

���75&� 95�P�� J"F ��-�� � ������� 20�SL�# 7�������  iB 
  . »معيوبند ،چون آن اسبها هاي جواني را بتازيد و بكوشيد تا نفس تازه كنند؛و اسب«

5T5�1 $��! iW� i51g�� *"� c���![� ���	�� i5��1g�� h��� 
سرشت زمان و  از در آشتي در نخواهد آمد؛ ،باز هم زمان ،چند آزمند باشيتو هر«

  . »ايدنم ميچنين است كه با آزادگان دشمني  ،طبيعت آن
آثار غم و اندوه را از زندگي انيد تمام تو ميذير است كه شما نناپيك حقيقت تريد ،اين

‰ ô: اينگونه آفريده شده است ،ندگيچون ز د؛ببريخود بيرون  s) s9 $uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ’ Îû >‰ t6x. 

 $‾Ρ. »ايمدرد و رنج آفريده  انسان را در ،به راستي كه ما« 〉 ∪⊇∩ Î) $sΨ ø)n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ >πx/ ôÜ œΡ 
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8l$t±øΒ r& Ïµ‹ Ï= tG ö6‾Ρ 〈 »ييمآزما ميايم و او را  سان را از نطفه اي آميخته آفريدهان ،ما« . öΝä. uθè= ö7 u‹Ï9 

ö/ ä3•ƒr& ß|¡ômr& WξuΚ tã 〈 »دده ميك از شما عمل بهتري انجام تا شما را بيازمايد كه كدام ي« .  

بطور كامل از  ،اما اينكه ناراحتي و اندوه ،اين است كه از غم و اندوه خود بكاهي ،هدف
از . تممكن و ميسر اس ،هاي بهشتچنين چيزي فقط در باغ ،زندگي حذف شود صفحه

‰ ß: يندگو مي ،ست كه بهشتياناينرو ôϑ utù:$# ¬! ü“Ï%©!$# |= yδ øŒr& $̈Ψ tã tβu“ utù: ستايش خداوندي « 〉 #$

 ،دليلي است بر اينكه اندوه و ناراحتي ،اين. »ما دور كرد را سزاست كه ناراحتي و اندوه را از
فقط  ،ينه و حسدهمانطور كه ك. مي بندد طور كامل از حيات انسان رخت برفقط در بهشت ب

 $uΖ. درو ميدر بهشت بطور كامل از بين  ôã u“ tΡ uρ $tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ ôÏiΒ 5e≅ Ïî 〈 »ناراحتي و  ،و ما

  . »يمكش ميبيرون  ،دكينه اي را كه در دلهايشان بو
يي وفا بيجفا و  ،گردانيآن را به خاطر روي ،حالت و ضعف دنيا را بداند ،پس هر كس

  . سرشت و حالت دنياست ،يي و جفاوفا بيد كه دان ميد و دان ميمعذور  ،اش

5S7�0� i�� G iB 5/� $H�! �H  G iB 5�/� $H��! MSaU# 
اما گويا سوگند انت نكند؛ خي ،براي ما سوگند خورد كه به پيمانهايي كه با ما بسته«

  . »بر سر پيمانش نماندخورده بود كه 
دنيا را با تسليم  ،يسته است كه فرد دانا و هوشيارشا ،با وضع و حالي كه از دنيا بيان كرديم

تمام قدرت در برابر اين  بلكه با عليه خود ياري نكند؛ ،شدن در برابر ناگواري و غم و اندوه

 (#ρ‘‰Ïã. ها از خود دفاع كندتلخ كامي r&uρ Νßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tG ó™$# ÏiΒ ;ο§θè% ∅ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ø9 $# 

šχθç7 Ïδ ö�è? ÏµÎ/ ¨ρß‰ tã «! $# öΝ à2̈ρß‰ tã uρ 〈 » انيد نيروي تو ميتا آنجا كه آنها (مبارزه با) و براي

با آن دشمن خدا و دشمن خود را  ي ورزيده آماده كنيد تااسبها(مادي و معنوي) و (از جمله) 
  . »ترسانيدب

 $yϑ sù (#θãΖ yδ uρ !$yϑ Ï9 öΝ åκu5$|¹r& ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# $tΒ uρ (#θà/ãè|Ê $tΒ uρ (#θçΡ% s3tG ó™$# 〈 » پس آنان از آنچه

  . »سست و ضعيف نشدند ،در راه خدا به آنها رسيد
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  نكته

سبب بدهي در زندان بسر چون كساني هستند كه به  غم مخور؛ ،اگر فقير و تنگدستي
اهايشان قطع شده است و پا كساني هستند كه پ ،و وسيله نقليه نداري خودرواگر تو . ندبر مي

. كساني هستند كه سالهاست روي تخت بيمارستان خوابيده اند ،لينا مي داگر تو از در. ندارند
ي هستند كه چندين فرزند را در يك حادثه ديگر افراد ،اگر تو يك فرزند از دست داده اي

  . از دست داده اند
چون تو مسلماني و به خدا و به پيامبران و فرشتگان خدا و روز قيامت و اينكه  غم مخور؛
كساني هستند كه به پروردگار كفر  اما ،ايمان داري ،تقدير و قضاي اوستخير و شر به 

روز قيامت را انكار  ،در كتاب الهي اختالف ورزيده ،پيامبران را تكذيب نموده ،ورزيده
  . راه الحاد را در پيش گرفته اند ،تقدير و قضا كرده و در مسئله
. ز خداوند آمرزش بخواها ،اي توبه كن و اگر بد كرده ،اگر گناه نموده ايغم مخور؛ 

و در است گسترده  ،چون رحمت الهي اشتباه خود را درست كن؛ ،اگر اشتباه كرده اي
  . دپذير مياست و توبه بندگانش را گير شد و آمرزش او فراوان و فرابا ميباز  ،رحمتش

ايي و دلت را نم ميخود را آشفته  ،يكن ميچون اعصاب خود را پريشان  غم مخور؛
خوابي سپري  و شبها را با بيد پر مياز چشمانت  ،رداني و خوابگ ميور و خسته رنج
  : يدگو ميشاعر . يكن مي

��H�� 5�O x"-) Q��5S 9�� � ��oT� 50/1 ��	��/� � E5��= 
د و حال آنكه نزد خداوند آي ميبه تنگ  هااز آن ،هايي هستند كه انسانچه بسا مصيبت«

  . »وجود دارد تبرون رفتي از اين مشكال

5�5>�! $
U���� M�# $.5n ��H  G 50/R) i5� � $D���# 
باز  ،رددگ ميمحكم  ،ي آنها حلقهايد و هنگامي كه نم ميسخت و دشوار  ،مشكل«

  . »باز نخواهد شد ،ي محكمها حلقه دبر ميگمان  ،در حالي كه انسان د؛شو مي
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  كنترل احساسات

شادي بسيار و يكي هنگام : ندشو ميو طوفاني  مشتعل ،احساسات و عواطف در دو حالت
من از دو صدا و فرياد «: ه استفرمود �اكرم پيامبر. ديگري هنگام مصيبت و بالي سهمگين

 د و صدايي كهرو ميمصيبت باال  هنگامصداي ناخوشايندي كه  ابلهانه و فاسقانه نهي شده ام؛
  . »دشو ميگام فراهم آمدن نعمت بلند هن

 ŸξøŠs3Ïj9 (#öθy™ù' s? 4’ n?tã $tΒ öΝä3s?$sù Ÿωuρ (#θãmu� ø/ s? !$yϑ Î/ öΝà69 s?#u 〈 » تا بر آنچه از دست داده

  . »شادمان نگرديد ،اندوهگين نشويد و به آنچه خداوند به شما داده ،ايد
. »مصيبت است يي واقعي به هنگام نخستين مرحلهصبر و شكيبا«: در حديثي آمده است

احساسات خود را  ،فراوانشادي در ي سهمگين و احادثه روز بپس هر كس بتواند هنگام 
 ،نفس بر بود و به سعادت آرامش و لذت چيرگيسزاوار مقام پايداري خواهد  ،كنترل كند

است  شادمان و خودستا ،انسان را چنين توصيف نموده كه انسان ،خداوند. دست خواهد يافت
بخل  ،اندازد و چون خير و نعمتي به او برسد ميداد و فرياد به راه  ،گاه باليي به او برسدو هر

قراري راه ميانه را بر  در شادي و بي ،آنها. نمازگزاران كه چنين نيستنداستثناي به  ،دورز مي
  . ندورز ميو در بال و مصيبت شكيبايي زارند گ ميشكر  ،خوشي نعمت درو  ننزيگ مي

د و رنجور و دردمندش آور يمفرد را به شدت از پاي در  ،عواطف و احساسات طوفاني
 ،دكن ميدهانش كف  ،درو ميهنگام خشم از كوره در  ،شخص احساسي. رداندگ مي

ردد و اخگرهاي نهفته شرارت در گ ميشعله ور از درون  ،ايدنم ميتهديد  ،دشو ميوحشتناك 
فراتر ه از ميدان انصاف و دادگري پا جاست كد؛آنكن ميد و طغيان شو ميفروخته اوجودش بر

ا در طغيان سيل ايد و خودش رنم ميمستي و سركشي  ،مي نهد و اگر شاد و خوشحال شود
هر گاه با كسي . ذاردگ ميفراتر د و از اندازه و جايگاهش پا كن ميفراموش  ،خروشان شادي
د و زيباييها و بر مياو را از ياد  هايخوبي ،ايدنم مياو را مذمت و نكوهش  ،قطع رابطه كند
مدالهاي گراميداشت را به همه  ،اگر كسي را دوست داشته باشد. دكن ميپا له  فضايلش را زير

دوست خود را به «: در حديث آمده است. اندرس ميكمال  ردن او مي آويزد و او را به قلهگ
 ؛شايد روزي دشمن تو گردد و با دشمن خود به اندازه دشمني كناي دوست بدار كه  اندازه



    

  97  غم مخور
  

اهم عدالت و خو ميو از تو «: همچنين در حديث آمده است .»شايد روزي دوست تو گردد
  . »خشم و رضامندي به من عطا نماييدر دادگري را 

خويش را حاكم گرداند و به هر  پس هر كس احساسات خود را كنترل كرد و خود
د و به شناس ميراه درست را  ،ندبي ميچنين فردي حق را  ،حد و اندازه اش را بدهد ،چيزي

( ô‰s. رددگ مينمون حقيقت ره s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& $sΨ n= ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ $uΖ ø9 u“Ρ r&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈ tG Å3ø9$# 

šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ tΠθà) u‹Ï9 â¨$̈Ψ9 $# ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 〈 »و  هاي روشن فرستاديم و پيامبران خود را با نشانه

 ،اسالم .»پا خيزندتا مردم به عدل و داد ب كتاب و ميزان را به همراه آنان نازل كرديم
ر به همراه ميزان طوهمان ،پسنديده و آيين مقدس را آوردهشريعت  ،درستهمچنانكه برنامه 

 y7 . آمده استو اخالقهاي ارزشمند ها ارزشها و رفتار Ï9 ẍ‹ x.uρ öΝä3≈ sΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ 〈 » و

  . »شما را امتي ميانه قرار داده ايماينگونه 
يكي از نيازهاي اساسي آرمان  ،مطلوب است ،در احكام و فرامينگونه كه همان ،عدالت
صداقت در اخبار و ؛ صداقت و عدالت استوار گرديده است بر پايه ،دين شد؛با ميگرايي نيز 

 ôM. گفته ها و كرده ها، عدالت در احكام £ϑ s? uρ àM yϑ Ï= x. y7În/ u‘ $]% ô‰Ï¹ Zωô‰ tã uρ 〈 » فرمان

  . »دپذير ميد و انجام رس ميبه كمال نه الادو ع قانهداپروردگارت ص

  ����به وجود محمد ����احساس سعادت اصحاب

خزانه و گنجي جاذبه هايي مادي نداشت؛  ،او با دعوت الهي به سوي مردم آمد؛ �پيامبر
 د؛كر ميباغي نداشت كه از آن بخورد و در كاخ مجللي سكونت ن به او داده نشده بود؛

ذراندند گ ميو با او بيعت كردند كه زندگي سختي  ردندداران او در حالي به او روي آودوست
دند ترسي مينها اندك بودند و روزهايي بود كه آ. و در نهايت مشقت و دشواري قرار داشتند

دوست  را به شدت �محمد ،�صحابه ،اين حال اما با ،آنها را نابود كنند ،مردم اطراف
  . داشتند
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ند؛ از نظر خوراك و غذا در تنگنا قرار در شعب ابي طالب محاصره شد �پيروان محمد
خاستند با آنها به جنگ و مبارزه بر ،خويشاوندان عليه نام و شخصيت آنان تبليغ شد؛ گرفتند؛
دوست به شكل بي نظيري را  �محمد ،حال آناناما با اين  آنها را آزار دادند؛، و مردم
  . داشتند

بعضي در زير آفتاب  ند؛ه كشيده شدسوزان با بدني برهن برخي از آنان روي زمين داغ و
با  ،ندانواع گوناگون شكنجه دادرا به برخي از آنها  ،كافران فضاي باز زنداني گشتند؛ و در

  . دل دوست داشتند صميمرا از  �پيامبر ،�اين حال صحابه
هايي كه هگااز چرا خانواده و اموالشان را از دست دادند؛ ،خانه ،سرزمين ،�اصحاب

دوران جواني در آنجا به بازي و  را در آن گذرانده بودند و از جاهايي كه در دوران كودكي
را با تمام وجود دوست  �پيامبر ،اما با اين همه رانده شدند؛ ،داختندپر ميسرگرمي و شادي 

  . داشتند
سخت آشفته  ،گرفتار شدند انواع بال و مصيبتبه  �به خاطر دعوت پيامبر ،منانمؤ
را  �پيامبر حالاما با  هايي بردند؛در مورد خدا گمان حنجره ها رسيد ودلهايشان به  ،گشتند

  . دوست داشتند
همانند  ،بهترين جوانان اصحاب در معرض شمشيرهاي آخته قرار گرفتند و شمشيرها

  . باالي سر آنها سايه افكنده بود ،برگ و شاخدرختي پر

Q>)	! J� |"��� J� ia� � ��5C�[� 5/��! $�/  ,����-F 
  . »ياندرو ميبود كه پيرامون ما گل  سبزهمچون سايه باغي سر ،شمشير و سايه«

مردان آنها قدم در ميدان نبرد گذاشتند و چنان به سراغ مرگ رفتند كه گويا براي تفريح 
دوست در حد كمال را  �نها پيامبرچون آ. راي آنها مراسم شب عيد استب ،رفته اند يا جنگ

  . داشتند
احساس سعادت  ،بودند و در پناه رسالت او �پيامبر ن چرا چنين شيفتهبراستي آنااما 

و از آمدنش شادمان  ودندنم مياحساس آرامش و راحتي  ،دند و در آغوش آيين اوكر مي
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در  ،اطاعت از او فراموش كردند؟! آنانرا در مسير سختيها و مشقتها  ،همه رنجها بودند و
  . دنددي ميي و حق را هاي نيك تمام نشانهني و مفاهيم خير و شادما همه �وجود پيامبر

مهرورزي و صميميت  در كارهاي بلند و واال نشانه اي براي جويندگان بود؛ �پيامبر
يد و بخش ميه آنان آرامش د و سخنانش بكر ميها را خنك نسوز و گداز دل آ ،�پيامبر

از  را به دلها تزريق نمود؛رضامندي  �پيامبر. ودنم ميشار از شادي ارواح آنها را سر ،رسالتش
 �رسول خدا. دندكر ميتوجه ن ،دنددي مي �هايي كه در راه دعوت پيامبراينرو آنان به درد

از يقين كرده بود كه همه ناراحتيها و تلخ كاميها را از ياد برده وجودشان را چنان سرشار 
  . بودند

با نور و درخشش  داده ودرون و ضمير آنها را با رهنمودهاي خويش صيقل  �پيامبر
آنان را از بارهاي گران جاهليت و بت پرستي كه  يده بود؛آنان را روشن گردان خود بصيرت

هاي شرك و گمراهي را از گردنشان سبك دوش نمود و طوق ،دكر ميبر دوش آنان سنگيني 
خاموش گرداند  ،آتش كينه ورزي و دشمني را كه در ارواح آنان شعله ور بود بيرون آورد؛

تن آنان آرام گرفت و دلهايشان  آب يقين ريخت و بدين سان روح و، ر احساساتب و
 ،آرامش در جوار او و نيز �لذت زندگي دركنار پيامبر ،آنان. آرامش يافت و خونسرد شدند

. پيروي از او را دريافتند فتن در آستان او و احساس امنيت از جهتقرار گربابت شادماني از 
  . ستنددان ميو توانگري را در اقتدا به او  �طاعت از اوامر پيامبرر انجات را د ،�اصحاب

 !$tΒ uρ y7≈ sΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) ZπuΗ ÷qu‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈 »تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم« .

 y7‾Ρ Î) uρ ü“Ï‰÷κ yJs9 4’ n< Î) 7Þ ü� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡–Β ∩∈⊄∪ 〈 » تو به راهي راست رهنمون  گمان بيو

 Ο .»رديگ يم ßγã_Í� ÷‚ãƒ zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9 سوي نور و ه ها بآنان را از تاريكي« 〉 #$

% uθèδ “Ï. »دآور ميروشنايي بيرون  ©!$# y]yèt/ ’Îû z↵Íh‹ ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝåκ ÷]ÏiΒ (#θè= ÷Ftƒ öΝ Îκö� n= tã ÏµÏG≈ tƒ# u 

öΝ Îκ�Ïj. u“ ãƒuρ ãΝßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ïtù: $#uρ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ÏΒ ã≅ö6s% ’ Å∀ s9 5≅≈n= |Ê &Î7 –Β ∩⊄∪ 〈 »ذاتي  ،او

خود آنان مبعوث كرد كه آيات خدا را بر ايشان پيامبري از  ،سواداناست كه در ميان بي
ه قبل از آن گرچ ؛وزدآم ميكتاب و حكمت را به آنها ايد و نم مياند و آنان را تزكيه خو مي
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 ßìŸÒtƒuρ öΝ. »دندبر مير در گمراهي آشكاري بس ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u�ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρ ÉL©9 $# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠn= tæ 〈 

 $pκ. »دآور مياز گردن آنان پايين  ،ها و زنجيرهايي را كه بر آنها بودو طوق« š‰r' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

(#θç7ŠÅftG ó™$# ¬! ÉΑθß™§�= Ï9 uρ # sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ $yϑ Ï9 öΝà6‹ ÍŠøtä† 〈 »به آنچه شما را  ،پيامبرش هرگاه خدا و

 ÷ΛäΖ. »اجابت كنيد ،نددخوان فرا ،رداندگ ميشما را زنده  ä.uρ 4’ n?tã $x/ x© ;οu� ø/ãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# 

Ν ä.x‹ s)Ρr' sù $pκ ÷] ÏiΒ 〈 »شما را از آن نجات داد ؛پرتگاه جهنم بوديد و شما در لبه« .  

حق واقعاً دند و كر ميود احساس خوشبختي در كنار پيشوا و الگوي خ �اصحاب پيامبر
  . داشتند كه احساس سعادت نمايند و شادمان گردندهم 

Q"S5l \	� �C }g�3� Q�"� 5) ?) f	�� 21 �5f:C <S51� �>� 
  

آبياري  ي سيل آسا و مداومزمان تو را باران ردي؟گ ميآيا دوباره باز ن اي شب پريشاني!«
  . »كرده است

آزاد كرد هاي انحراف پيامبري كه عقلها را از طوق پيامبر رحمت باد؛ درود و سالم خدا بر
خدايا!از ياران بزرگوار به پاداش آنچه در راه . ها را از مهلكه هاي گمراهي نجات دادو انسان

  . راضي و خوشنود باش ،تو تقديم نموده اند

  .را از زندگي خود دور بينداز ناراحتيرنج و 

قطعاً خسته و رنجور خواهد  ،ذراندگ ميو شيوه  بر يك روالكسي كه زندگي را همواره 
ها ها و مكانزمان ،بنابراين خداوند. دشو ميطبيعي از يك حالت خسته  طورچون انسان ب گشت؛

 ها و آفريده هاي گوناگون و متنوعي آفريده است؛نوشيدني ،هارا متفاوت گردانده و خوردني
سايه و آفتاب و شيرين و  ،گرما و سرما ،ه و سفيدسيا ،زمين همواره و كوهستاني ،شب و روز

� ßlã : اين تفاوت و تنوع را در كتاب خودش بيان نموده است ،خداوند. ترش øƒs† .ÏΒ $yγÏΡθäÜ ç/ 

Ò>#u� Ÿ° ì# Ï= tFøƒ’Χ … çµçΡ üθø9 r& 〈 »دآي ميبيرون  ،از شكمهايشان نوشيدني اي با رنگهاي متفاوت«.  

$\κ È:≈ t±tFãΒ u� ö�xî uρ 7µÎ7≈ t±tFãΒ 〈 »همگون و نا همگون«.  z ÏΒ uρ ÉΑ$ t6 Åf ø9 $# 7Š y‰ã` ÖÙ‹Î/ Ö�ôϑãm uρ ì#Ï= tF øƒ’Χ 
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$ pκçΞ¨uθø9 r& 〈 »ي سفيد و سرخ كه رنگهاي گوناگوني دارندو كوهها«.  y7 ù= Ï?uρ ãΠ$§ƒF{$# $yγä9 Íρ# y‰ çΡ 

t÷t/ Ä¨$̈Ψ9   . »يمآور مي چرخش در و اين روزها را ميان مردم به گردش و« 〉 #$

چون آنها هميشه همين خوراك را از خوردن بهترين خوراك خسته شدند؛ ني اسرائيل ب

� s9 u. ردندخو مي É9 óÁ‾Ρ 4’ n?tã 5Θ$yèsÛ 7‰Ïn üρ 〈 »انيم بر يك نوع غذا صبر كنيمتو ميما ن« .  

و گاهي ايستاده و گاهي در حال راه رفتن و سپس  دكر ميقرائت گاهي نشسته  ،مأمون

% tÏ. دشو ميته انسان خس: فتگ مي ©!$# tβρã� ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ 〈 » آن

  . »ندكن ميياد  ،پهلو افتاده ا را در حال نشسته و ايستاده و بركساني كه خد

قلبي  ،از اعمال و عباداتبعضي . آنهاستتنوع و تازگي نمايانگر  ،اندكي تأمل در عبادتها
 ؛حج و جهاد ،روزه ،زكات ،تي از قبيل نمازعبادا. شندبا ميمالي  ،برخي و زباني هستند و

  . به ركوع رفتن و سجده كردن و نشستن است ،ايستادن ،نماز
بايد در كار و زندگي  ،اهد راحت و بانشاط باشد و به نتيجه خوبي برسدخو مي ،هر كس

 ،نقرآ مختلف مطالعه كند و در زمينه هاي ،مطالعههنگام  مثالً. روزمره اش تنوع ايجاد كند
را در اوقات مختلف  همه ،ادبيات و فرهنگ عمومي ،تاريخ ،فقه ،حديث ،سيرت ،تفسير

قسمتي از وقتش را با انجام  مدتي به عبادت بپردازد و وقت خود را تقسيم كند؛. مطالعه نمايد
 انها بپردازد وپذيرايي از مهم به ديدار ديگران برود و به استقبال و. كار ديگري بگذراند

چون او . دياب ميآنجاست كه خود را چست و چابك و سرحال . گاهي ورزش و تفريح كند
  . تنوع و تازگي را دوست دارد

M0+5� i51�) �a���� '	/�� �# � JI���K ���AB G� 5�����
0/1 51 � 
خشيده ه و در هر دو سربلند دردو روز دارد كه سپري نمود ،در جنگ در اجتماع و ،او«
  . »است

Q�H� ig�1 21 �5��/�� ^"_) ��"# JH0D 6"3� � \�T�f k�) ��) � 
در حالي  ؛د و روزي ديگر مرگبار استده ميردم آب كف دست به م با يك روزپس «

  . »شدبا ميانبوه و زياد  ،كه لشكر
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  .اضطراب و آشفتگي را رها كن

 óΟ: يدگو مي؛ چون پروردگارت غم مخور s9 r& ÷yu� ô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰ آيا دلت را « 〉 ∪⊆∩ ¹|

 ،ردد كه حق را به دوش گرفتهگ ميي را شامل كسآن هر  ،شرح صدر »؟گشاده نگردانده ايم

 yϑ. استنور را ديده و راه هدايت را پيشه كرده  sùr& yyu� Ÿ° ª!$# …çνu‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 uθßγsù 4’ n?tã 

9‘θçΡ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4 ×≅ ÷ƒuθsù Ïπu‹ Å¡≈ s)ù= Ïj9 Ν åκæ5θè= è% ÏiΒ Í� ø.ÏŒ «! دل او را به اسالم  ،آيا كسي كه خداوند« 〉 #$

پس هالك باد براي كساني كه دارد؛  گشوده و او بر نوري از سوي پروردگارش قرار
 ،يد و باطلگشا ميدلها را  ،بنابراين حق. »رددگ ميان سخت است و با ذكر خدا نرم ندلهايش

   .رداندگ ميدلها را سخت 

 yϑ sù ÏŠÍ� ãƒ ª! $# βr& … çµtƒÏ‰ ôγtƒ ÷yu� ô³o„ … çνu‘ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 〈 »هر كس را بخواهد  ،خداوند

 رو ميانهتنها فرد هدفي است كه  ،پس اين دين. »يدگشا ميراي اسالم دل او را ب ،هدايت كند
  . درس ميبه آن 

 Ÿω ÷βu“ øtrB āχ Î) ©! $# $sΨ yètΒ 〈 »يت و توجه الهي و س به عناهر ك .»خدا با ماست ؛غم مخور

% tÏ: يدگو مياين جمله را  ،داشته باشدو ياري او يقين  لطف ©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# 

ô‰ s% (#θãèuΚ y_ öΝ ä3s9 öΝèδ öθt±÷z$$sù öΝ èδyŠ# u“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (#θä9$s% uρ $uΖ ç6ó¡xm ª! $# zΝ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9 كساني « 〉 #$

اين  ؛پس از آنها بترسيد ،ا فراهم آمده اندشم براي (جنگ با) ،ردمانم: كه مردم به آنها گفتند
كفايت و  .»را كافي است و او بهترين كارساز است خدا ما: چيز به ايمان آنها افزود و گفتند

  . تو را بس است ،حمايت خداوند

 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# y7 ç7ó¡xm ª!$# ÇtΒ uρ y7 yèt7 ¨?$# zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 اي پيامبر !خداوند و « 〉 ∪⊇∌∩ #$

اين  ،هر كس در اين راه قدم گذاشته .»را كافي هستند تو ،مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند
  . موفقيت را بدست آورده است
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 ö≅ ā2uθs? uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ ø9 $# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ 〈 »دمير ميو بر خداوندي كه زنده است و ن، 

ند و ماندگار نخواهند شو ميفنا  ؛ان مرده اند و زنده نيستندديگر ،غير از خداوند. »توكل كن
  . شندبا ميخوار و زبون هستند و شكوهمند و توانا ن بود؛

 ö�É9 ô¹$# uρ $tΒ uρ x8ã� ö9 |¹ āωÎ) «!$$Î/ 4 Ÿωuρ ÷βu“ øtrB óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ à7 s? ’ Îû 9,øŠ|Ê $£ϑ ÏiΒ šχρã� à6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ 

¨βÎ) ©! $# yìtΒ tÏ% ©!$# (#θs)̈? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Νèδ šχθãΖ Å¡øt’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈 »و صبر تو جز به  ،و شكيبايي بورز

 گمان بي. ل مباشتنگد ،ندورز ميخداوند نيست و بر آنان اندوهگين مباش و از مكرهايي كه 
 ،همراهي ويژة خداوند با دوستانش .»و با كساني است كه نيكو كارندگاران خداوند با پرهيز

خداي متعال . آنها به ميزان جهاد و تقوايشان اري و سرپرستيي ،عبارت است از حفاظت

 Ÿωuρ (#θãΖ : يدفرما مي Îγs? Ÿωuρ (#θçΡ u“ øtrB ãΝ çFΡ r&uρ tβöθn= ôã F{$# βÎ) Ο çGΨä. tÏΖ ÏΒ ÷σ–Β ∩⊇⊂∪ 〈 » و سست مشويد

 s9 öΝ .»ين نگرديد و شما برتر خواهيد بودو غمگ à2ρ•� ÛØ tƒ HωÎ) ”]Œr& ( βÎ) uρ öΝ ä.θè= ÏG≈ s)ãƒ 

ãΝ ä.θ—9 uθãƒ u‘$t/ ôŠF{$# §ΝèO Ÿω šχρã� |ÇΖãƒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 »انند و اگر با شما رس ميآنها زياني به شما جز آزار ن

  .»و سپس ياري نخواهند شدايند و به شما پشت خواهند كرد نم ميفرار  ،كارزار كنند

|= tFŸ2 ª! $# ātÏ= øî{ O$tΡ r& þ’ Ì?ß™â‘ uρ 4 āχ Î) ©! $# ;“Èθs% Ö“ƒÍ• tã ∩⊄⊇∪ 〈 »داشته است  رخداوند مقر

 $‾Ρ .»نيرومند تواناست ،خداوند گمان بي ؛ه من و پيامبرانم چيره خواهيم شدك Î) ã� ÝÇΖsΨ s9 $sΨ n= ß™â‘ 

šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u ’ Îû Ïο4θuŠutù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈ yγô©F{$# ∩∈⊇∪ 〈 »منان را پيامبران خود و مؤ ،ما

 ،اين .»زند (روز قيامت )ياري خواهيم كرددر روزي كه مردم بپا مي خيدر زندگاني دنيا و 

� ÞÚÈcθsùé&uρ ü”Í . وعده ايست كه خالف نخواهد شد øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 āχ Î) ©! $# 7�� ÅÁt/ ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/ ∩⊆⊆∪ 

çµ9 s% uθsù ª! $# ÅV$t↔ÍhŠy™ $tΒ (#ρã� x6tΒ 〈 » دگان خداوند به بن گمان بيوكارم را به خدا مي سپارم؛

 ’n?tã .»نجات داديهاي مكرشان او را از بد ،پس خداوند. بيناست uρ «! $# È≅ ª. uθtG uŠù= sù tβθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

  . »و مؤمنان بايد بر خدا توكل نمايند« 〉 ∪⊅⊅⊆∩
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 ي؛ پس چرا در اين يككن ميض كن كه فقط يك روز زندگي غم مخور و چنين فر
  ؟!دييا خشمگين گر روز اندوهگين و ناراحت شوي و

منتظر  ،و چون شام كرديمنتظرم شام مباش  ،وقتي صبح كردي«: در حديث آمده است
اد نياور و از آينده گذشته را به ي ،حدود همين امروز زندگي كنيعني فقط در . »صبح مباش

  : يدگو ميشاعر . پريشان مباش

k"A J1qT�� \5# �-1 51 50"# $SB ���� Q�5��� <� � 
است و در دنياي غيب و پنهان  ،درو ميمام شد و آنچه اميد آن رفت و ت ،آنچه گذشت«

  . »شدبا مياز آن تو  ،فقط لحظه اي كه در آن هستي
مشغول شدن به گذشته و به ياد آوردن آن و همچنين نشخوار كردن بالها و رنجهايي كه 

 يك. نوعي حماقت و ديوانگي است ،حوادثي كه تمام شده و گذشته اند اتفاق افتاده و
مدن يعني در آ. از آن عبور مكن ،تا وقتي به پل نرسيده اي: يدگو ميضرب المثل چيني 

  . نمايييابي و با آنها زندگي و غمهاي آن شتاب مورز تاآنكه آنها را درحوادث و رنجها 
ديروزت كه رفته است؛  ؛داريسه روز  ،تو !اي انسان: يدگو مييكي از پيشوايان گذشته 

خدا را مورد توجه قرار  ،پس در استفاده از امروز. و امروزتمده است فردايت كه هنوز نيا
  . بده

چگونه زندگي خواهد  ،دكش ميو امروز و آينده را بدوش  كسي كه غمهاي گذشته
چگونه راحت  ،دشو ميد و به خاطر آن دردمند آور ميكسي كه گذشته را به ياد  ؟!كرد

  سودي ندارد!هيچ  ،در صورتي كه افسوس گذشته خواهد بود؟!
منتظر  ،وچون غروب كردي منتظر غروب مباش ،گاه صبح كرديهر«اي اينكه و معن
رسيدن اجل ي نداشته باش و همواره انتظار فرااين است كه آرزوي طوالن ،»شصبح مبا
پروازي به آينده مشغول مباش و تالشها و با بلند ش و كارهاي نيك انجام بده؛را بكخويش 

امروز اخالق خوبي داشته  ؛بورزمتمركز كن و فقط به امروز اهتمام  كارهايت را بر امروز
  . يگران به خوبي و زيبايي رفتار كنو با د نمابه تندرستي خود توجه  ؛باش
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  نكته

 ،دفتر تقدير بسته شده است و آنچه مقدر شده چون تقدير الهي رقم خورده و ؛ورغم مخ
ا پس و پيش و اضافه و كم چيزي ر ،راحتي تورو بدان كه غم و نااز اين. اتفاق خواهد افتاد

  . دكن مين
خورشيد را نگاه  ،گرداني روزگار را متوقفد با غم خوردن شو ميمگر چون غم مخور؛ 

قدمهايت را به عقب بگذاري و آب رفته را  ،ربه هاي ساعت را به عقب برگردانيعق ،داري
  !به جوي برگرداني؟

وا را خراب و آب را آلوده است كه ه چون طوفانيهمچون غم خوردن  ؛غم مخور
  . ندشك مي ،سبزشكفته را در باغ زيبا و سرد و گلهاي نوده ميسمان را تغيير رنگ آ ؛دكن مي

د و شو ميمانند جويباري است كه از دريا جدا  ،ردخو ميزيرا كسي كه غم  غم مخور؛
كسي د و مانند كن ميپنبه  ،ني است كه هر چه را بافته و رشتهز يا همچونيا مي ريزد باز به در

اي است كه با انگشت خود روي آب  و همانند نويسنده ،ددم مياست كه در مشك سوراخي 
  . سدنوي مي

پس روزهايت . دوران خوشبختي و آسايش خاطر توست ،چون عمر واقعي تو غم مخور؛
 ،ايغم و اندوه از دست مده و لحظه هايت را در در اندوه و ناراحتي صرف مكن و شبرا 

چون خداوند  روي مكن؛ مها نگذران و در تلف كردن زندگيت زيادهميان غزندگيت را در
  . رددا ميدوست ناسرافكاران را 

   اندوهگين مباش؛ چون پروردگارت،

  استپذير  توبه آمرزگار و

ايد و سعادت را نم ميد و غم واندوه تو را دور نده ميالهي به تو آرامش نآيا اين فرموده 

 * ö≅è% y“ÏŠ$t7: يدگو ميرداند كه گ مين به تو باز Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu� ó�r& #’ n?tã öΝ ÎγÅ¡à/Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖ ø)s? 

ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©!$# ã�Ï/ øótƒ z>θçΡ —%!$# $�è‹ ÏΗ sd 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà/ tóø9 $# ãΛÏm§�9 بگو اي بندگانم « 〉 ∪⊃∋∩ #$
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همه  ،دخداون گمان بي. حمت خداوند نااميد نباشيدروي كرده ايد! از رزياده  كه بر خود
  . »آمرزگار مهربان است، رزد و اوآم ميگناهان را 

آنها را به دست آورد و  خطاب كرد تا دل شكسته آنها را (اي بندگان من) ،خداوند
و  چون آنها گناهان ؛شادشان گرداند و از آنها به اسرافكاران و زياده روان تعبير كرد

بيشتر به رحمت  بايد ،گناه كرده اند آنهايي كه كمتر قطعاً. زيادي مرتكب شده انداشتباهات 
نهي كرد و  بندگانش از نااميدي و يأس از رحمت و آمرزش خود ،خداوند. او اميدوار باشند

ر اين آيه با ضميرهايي خود را د ،خداوند ؛رزدآم ميگناهان توبه كننده را  همه ،فرمود كه او
 ،ايندنم مي معرفه كه كمال صفت را اقتضا ف و المو با ال ندرو ميبكار  كيدكه براي تأ

… : توصيف كرده و فرموده است çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà/ tóø9 $# ãΛÏm§�9 ن ر مهرباآمرزگا ،او گمان بي« 〉 #$

  . »است

% šÏ: يدگو ميي كه كن ميشادماني ن احساس الهي آيا از اين فرموده ©!$# uρ #sŒÎ) (#θè= yèsù 

ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (# ûθßϑ n= sß öΝæη |¡à/Ρ r& (#ρã� x. sŒ ©! $# (#ρã� x/ øótG ó™$$sù öΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹Ï9 tΒ uρ ã� Ï/øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª! $# öΝ s9uρ 

(#ρ•� ÅÇãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝèδ uρ šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊇⊂∈∪ 〈 »گاه كار زشتي انجام دهند يا و كساني كه هر

بند و چه طل ميند و براي گناهان خود آمرزش كن ميياد  خداوند را ،بر خودشان ستم نمايند
در حال دانايي اصرار  ،رزد و آنها بر آنچه كرده اندآم ميگناهان را ، كسي جز خداوند

 tΒ: يدفرما ميهمچنين . »ندورز مين uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ # ¹ûθß™ ÷ρr& öΝ Ï= øà tƒ …çµ|¡ø/ tΡ ¢Ο èO Í�Ï/ øótG ó¡o„ ©! $# Ï‰ Åftƒ 

©! $# # Y‘θà/ xî $VϑŠÏm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 »هر كس كار بدي انجام دهد يا بر خودش ستم نمايد و سپس از  و

  . »ند را آمرزگار مهربان خواهد يافتخداو ،خداوند آمرزش بخواهد

⊥ βÎ) (#θç6Ï: يدگو ميردي كه گ ميالهي شادمان ن آيا از اين گفته tFøgrB u�Í←!$t6Ÿ2 $tΒ tβöθpκ ÷] è? 

çµ÷Ψ tã ö�Ïe/ s3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$t↔Íh‹ y™ Ν à6ù= ½zô‰çΡ uρ Wξyzô‰ –Β $VϑƒÍ� x. ∩⊂⊇∪ 〈 » اگر از گناهان بزرگي كه از

اييم و شما را به جاي خوبي وارد زد ميهايتان را بدي ،پرهيز كنيد ،يدشو ميآن نهي 
  . »ردانيمگ مي
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 öθs9: يدفرما ميو اينكه خداوند  uρ öΝßγ‾Ρ r& ŒÎ) (# ûθßϑ n= ¤ß öΝ ßγ|¡à/Ρr& x8ρâ !$y_ (#ρã� x/ øótG ó™$$sù ©! $# 

u� x/øótG ó™$# uρ ÞΟßγs9 ãΑθß™§�9 $# (#ρß‰ ỳ uθs9 ©!$# $\/# §θs? $VϑŠÏm§‘ ∩∉⊆∪ 〈 » و اگر آنها وقتي بر خود ستم

 ،نزد تو بيايند و از خدا آمرزش بخواهند و پيامبر براي آنها طلب آمرزش نمايد ،ندكن مي
  . »را توبه پذير مهربان خواهند يافتند خداو

’ : يدفرما ميكه الهي و فرموده  ÏoΤ Î) uρ Ö‘$¤/ tós9 yϑ Ïj9 z>$s? ztΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÏ=≈ |¹ §Ν èO 3“y‰ tF÷δ $# 

بس آمرزنده هستم براي كسي كه توبه نمايد و ايمان بياورد و كار  ،من گمان بيو « 〉 ∪⊅∇∩

  . »سپس راهياب گردد ،شايسته انجام دهد
پس خداوند او را . مرا بيامرز !دگاراپرور: گفت ،انساني را به قتل رساند ،�وقتي موسي

  . بخشيد

 : يدفرما مي ،پس از آنكه توبه كرد و به سوي خدا بازگشت �دوخداوند در مورد داو

$tΡ ö� x/ tósù … çµs9 y7 Ï9 s̈Œ ( ¨βÎ) uρ … ã&s! $tΡ y‰Ζ Ïã 4’ s∀ø9 â“ s9 zó¡ãmuρ 7U$t↔tΒ ∩⊄∈∪ 〈 » پس آن اشتباه او را بخشيديم

  . »رانجام نيكي داردما مقرب است و سو او نزد 
رحمت و آمرزش خود را  ،خداوند چه مهربان و بزرگوار است! ،سبحان اهللا كه خداوند

‰ ô: يدفرما ميچنانچه . عرضه نمود ،ندهست )ه كساني كه معتقد به تثليث (سه خداب s) ©9 u� x/Ÿ2 

tÏ% ©!$# (#ûθä9$s% āχ Î) ©! $# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n= rO ¢ $tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn üρ 4 βÎ) uρ óΟ©9 (#θßγtG⊥ tƒ $£ϑ tã šχθä9θà) tƒ 

£¡¡yϑ u‹ s9 šÏ% ©!$# (#ρã�x/ x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ Ÿξsùr& šχθç/θçG tƒ ’ n< Î) «! $# …çµtΡρã� Ï/ øótG ó¡o„uρ 4 
ª! $#uρ Ö‘θà/ xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∠⊆∪ 〈 )»بود خداوند سومين سه تاست؛ حال آنكه هيچ مع: گفتند )مسيحيان

كافران را عذاب  ،باز نيايند ،يندگو ميو اگر آنها از آنچه . بحقي نيست جز خداي يگانه
 ،بند و خداوندطل ميردند و از او آمرزش نگ ميآيا به سوي خدا باز ن. دردناكي خواهد رسيد
  . »آمرزگار مهربان است
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اي : يدگو ميخداوند تبارك و تعالي «: فرموده است �كه پيامبر در حديث صحيح آمده
رزم و آم مي ،تو را هر چند گناه كرده باشي ،فرزند آدم! هرگاه مرا بخواني و به من اميد ببندي

. رزم و باكي ندارمآم ميتو را  ،اگر گناهانت به پري آسمان برسند اي فرزند آدم!. باكي ندارم
با من چيزي ه كرو شوي ناه بيايي و در حالي با من رو باگر به پري زمين با گ اي فرزند آدم!

  . »آمرزش به استقبال تو خواهم آمدپري زمين با  به اندازه ،را شريك نكرده اي
دست خويش را  انگاهشب ،خداوند«: يدفرما مي �در حديث صحيح آمده كه پيامبر

دستش را  هنگامتوبه نمايد و روز ،ستراند تا گناهكاري كه در روز مرتكب گناه شدهگ مي
شب توبه كند و چنين است تا اينكه خورشيد از مغرب طلوع كند ستراند تا گناهكار گ مي

  . »يعني قيامت فرا رسد)(
 ،يد و منشو ميشب وروز مرتكب گناه  ،شما اي بندگانم!«: در حديث قدسي آمده است

  . »ببخشايمشما را  پس از من آمرزش بطلبيد تا رزم؛آم ميگناهان را  همه
اگر شما گناه  ،كه جانم در دست اوست تيذاسوگند به «: در حديث صحيح آمده است

ند و از خداوند كن ميد كه گناه آور مي د و گروهي ديگربر مين شما را از ميا ،خداوند ،نكنيد
: همچنين در حديث صحيح آمده است. »رزدآم ميآنها را  ،اهند و خداوندخو ميآمرزش 

از گناه  تر سختم كه ستر مياز چيزي برايتان  ،كه جانم در دست اوست ذاتيسوگند به «
  . »خودپسندي است ،است و آن

توبه  ،شما خطاكار هستيد و بهترين خطاكاران همه«: در حديث صحيح آمده است
  . »شندبا ميكنندگان 

) آب و فردي را در نظر بگيريد كه«(: فرمود �در حديث صحيح آمده است كه پيامبر
 د و به جستجوي آن پرداخت؛را در بيابان گم كر شغذايش را بر شتري گذاشت و شتر

باالي سرش ايستاده  ،كه شتر سپس بيدار شد و ديد آنگاه از يافتن آن نااميد گشت و خوابيد؛
از شدت . تو بنده ام هستي و من پروردگارت خدايا!بار: پس از خوشحالي گفت. است

  . »رددگ مياز چنين فردي خوشحالتر  ،بنده اش از توبه ،خداوند. خوشحالي اشتباه كرد
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آنگاه  بنده اي مرتكب گناهي شد؛«: يدفرما مي �در حديث صحيح آمده كه پيامبر
س گناهي ديگر سپ. رزدآم مين كسي جز تو گناهان را نچو. گناهم را بيامرز خدايا!بار: گفت

رزد؛ آم ميچون كسي جز تو گناهان را ن ؛گناهم را بيامرز خدايا!بار: مرتكب شد و گفت
ن كسي جز تو گناهان چو ؛گناهم را بيامرز خدايا!بار: شد و گفتسپس گناهي ديگر مرتكب 

چون  ؛گناهم را ببخش !خدايابار: آنگاه گفت ،سپس بار ديگر گناهي كرد. رزدآم ميرا ن
بنده ام دانست كه : پس خداوند عزوجل فرمود. رزدآم ميكسي جز تو گناهان را ن

پس بنده ام هر . دبخش ميناهان را د و گكن ميوردگاري دارد كه به سبب گناهان مؤاخذه پر
بد و از گناه خود طل ميو آمرزش  دكن مييعني تا وقتي بنده توبه . »بكند ،اهدخو ميچه 

  . رزمآم ميمن او را  ،دشو ميپشيمان 

  غم مخور؛ همه چيز به تقدير و قضاي الهي بستگي دارد.

و پيروان پيامبر  نانباور مسلما ،اين. دشو ميانجام هر چيزي طبق تقدير و قضاي الهي 
آنها بر اين باورند كه هيچ چيزي در جهان هستي جز با علم و اجازه و تقدير  هدايت است؛

’  !$tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ–Β . دافت ميالهي اتفاق ن Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ þ’ Îû öΝ ä3Å¡à/Ρr& āωÎ) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ÏiΒ 

È≅ ö6s% βr& !$yδ r&u� ö9 ‾Ρ 4 ¨βÎ) y7 Ï9 s̈Œ ’ n?tã «! $# Ö�� Å¡o„ ∩⊄⊄∪ 〈 » د مگر رس ميبه زمين و خودتان نهيچ باليي

  . »براي خداوند آسان است ،اين كار گمان بي در كتابي ثبت شده است؛ ،كه قبل از آمدنآن

 $‾Ρ Î) ¨≅ ä. > óx« çµ≈ sΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s)Î/ ∩⊆∪ 〈 »هر چيزي را به اندازه آفريده ايم ،ما« .  

 Νä3‾Ρ uθè= ö7 sΨ s9 uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒù: $# Æíθàfø9 $# uρ <Èø) tΡ uρ zÏiΒ ÉΑ üθøΒ F{$# Ä§à/ΡF{$# uρ ÏN ü� yϑ ¨W9$# uρ 3 Í� Ïe±o0uρ 

šÎ� É9≈ ¢Á9 ها نگي و كم و كاستي در اموال و جانو شما را با چيزي از ترس و گرس« 〉 ∪∋∋⊆∩ #$

  . »ييم و بردباران را مژده بدهآزما ميو ثمرات 
خير به  ،اش همه ،كار او زيبا و شگفت انگيز است! كار مؤمن چه«: در حديث آمده است

 ،اردزگ ميشكر  ،اگر خوشي به او دست دهدوست و كسي جز مؤمن اين حالت را ندارد؛ ا
  . »شدبا ميبه خير او  ،ايد و ايننم ميبردباري  ،و اگر زياني به او برسدپس به خير اوست 
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از  ،زي درخواست نموديهرگاه چي«: فرمود �در حديث صحيح آمده است كه پيامبر
هم  گرد ،امتو بدان كه اگر تمام اه كمك خواستي از خدا كمك بخواه گخدا بخواه و هر

هيچ فايده اي به تو نخواهد رساند مگر آنچه خداوند براي تو  ،بيايند تا به تو سودي برسانند
به تو نخواهند زياني  ،و اگر همه جمع شوند تا زياني به تو برسانند مقرر كرده و نوشته است؛

 ،برداشته شده و كاغذها ،قلمها براي تو مقرر نموده است؛ ،مگر آنچه خداوند ،رساند
  . »خشكيده اند

چنان نبوده كه از تو  ،بدان آنچه به تو رسيده: همچنين در حديث صحيح آمده است كه
  . »آنچه به تو نرسيده نيز چنان نبوده كه به تو برسد خطا كند و به تو نرسد؛

خواهي تو  كه به آنچه اي ابوهريره!«: يدفرما مي �حديث صحيح آمده كه پيامبردر 
  . »قلم رفته است ،(و با آن مواجه خواهي شد) يافت

بكوش  ،اندرس ميبراي آنچه به تو فايده «: يدفرما مي �در حديث صحيح آمده كه پيامبر
و بلكه  شد ميچنان  ،دمكر مياگر چنين : و از خداوند كمك بخواه و ناتوان مباش و نگو

  . »دده ميانجام  ،هر چه بخواهد ،خداوندخداوند مقدر نموده و : بگو
چ چيزي را مقدر براي بنده هي ،خداوند«: يدفرما مي �در حديث صحيح آمده كه پيامبر

  . »كه به خير اوستايد مگر آننم مين
ناه به خير بنده است؟ كه آيا گمه اهللا در مورد گناه پرسيدند رحتيميه سالم ابن از شيخ اال

پشيمان شود و توبه نمايد و طلب آمرزش كند و شكسته  ،بندهبه شرط آنكه  ،آري: گفت
  . گردد

 #|¤tã uρ βr& (#θèδ u� õ3s? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ Ö�ö� yz öΝ à6©9 ( #|¤tã uρ βr& (#θ™6Åsè? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ @� Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª! $#uρ 

ãΝ n= ÷ètƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ 〈 » و شايد چيزي را ناپسند بدانيد و حال آنكه به خير شماست

د و شما دان ميو خداوند . و شايد چيزي را دوست بداريد و حال آنكه به ضرر شماست
  . »يددان مين

�d�# �B �/
�# ��)75>T� �C �&�� ��A ��� �)75>T� '�j 
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واگذار كه تقدير به هر مرا  پس خواهي مرا سرزنش كن يا الهي است؛ تقدير ،اين«
  . »انجام شدني است ،صورت

  .نتظر بر طرف شدن رنج و اندوه باشغم مخور و م

طرف شدن رنج و انتظار بر ،بهترين عبادت«: آمده است ،در حديثي به روايت ترمذي
  . »مشكل است

 }§øŠs9 r& ßxö6÷Á9 $# 5=ƒÍ� s)Î/ ∩∇⊇∪ 〈 »؟»آيا صبح نزديك نيست  

د و رس ميه از راصبح اميد و فرج  د وشو ميجديدگان آشكار ه دم براي رنطلوع سپيد
سپيده دم بنگر و منتظر باش تا خداوند  به صبح و ؛زدسا ميبرطرف تاريكي غم و اندوه را 

 ،سخت و سفت شود ،وقتي ريسمان«: يندگو ميعربها . گره از مشكلت بگشايد ،مشكل گشا
منتظر برطرف شدن رنج و مشكل  ،شدندنج و بغربحراني  ،يعني وقتي كارها. »پاره خواهد شد

 tΒ: يدفرما ميخداوند متعال . بحران باشاز  و رهايي uρ È,−G tƒ ©!$# ö� Ïe/s3ãƒ çµ÷Ζ tã ÏµÏ?$t↔Íh‹ y™ öΝ Ïà÷èãƒuρ 

ÿ… ã&s! #�� ô_r& ∩∈∪ 〈 »خداوند كارش را  ،بهراسد و تقواي الهي پيشه نمايد هر كس از خداوند

  . »رداندگ ميآسان 
  : يندگو ميعربها 

f/"�I/) ?l \��
_�� f/t G � 2�Cd) ?l 
  . »ندكن ميو او را ديوانه ن ندرو ميند و شو ميبرطرف  ،هاسختي«

پس هر گماني كه  ؛نزد گمان بنده ام هستم ،من«: در حديث صحيح آمده است
  . »در باره ام داشته باشد ،اهدخو مي

 #®Lxm # sŒÎ) }§t↔ø‹ tFó™$# ã≅ ß™”�9 $# (# ûθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ®Ξr& ô‰ s% (#θç/É‹ à2 ôΜèδ u !$y_ $tΡ ã� óÇtΡ zÅdfãΖ sù tΒ â !$t±°Σ 〈 

بدانگاه  ،د كه آنها دروغگو قرار داده شدنداميد گرديدند و گمان بردننا ،امبرانپي آنكهتا «
  . »يمده مينجات  ،آمد و آنگاه هر كس را كه بخواهيمياري ما به سراغ آنها 

 ¨βÎ) yìtΒ Î� ô£ãèø9 $# #[� ô£ç„ ∩∉∪ 〈 »به همراه سختي آساني است« .  
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اين  بعضي هم. بر دو آساني چيره نخواهد گشت ،يك سختي: برخي از مفسرين گفته اند
  . گفته را حديث دانسته اند

≅¨ : يدفرما ميمتعال خداوند  yès9 ©! $# ß Ï̂‰ øtä† y‰÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ # X�øΒ r& ∩⊇∪ 〈 » شايد خداوند بعد از

  . »ايدآن كاري تازه ايجاد نم

 Iωr& ¨βÎ) u�óÇ nΣ «! $# Ò=ƒÍ� s% ∩⊄⊇⊆∪ 〈 »گاه باشيد! همانا ياري خداوند نزديك استآ« .  

 ¨βÎ) |M uΗ ÷qu‘ «!$# Ò=ƒÍ� s% š∅ÏiΒ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 رحمت خداوند به نيكوكاران  گمان بي« 〉 ∪∌∋∩ #$

  . »نزديك است
و به دنبال اندوه بدان كه پيروزي به همراه شكيبايي است «: در حديث صحيح آمده است

  . »راه حل و برون رفت خواهد آمد ،و مشكل
  : يدگو ميشاعر 

5D�# �R�S5# �1B x)5-  �=W ��H�� ��W 45S7B �1[� 9�.a# 
چون  منتظر راه حل و بر طرف شدن مشكل باش؛ ،سخت و دشوار گشت ،هرگاه كاري«

  . »مشكل است دشوار شدن ،رهايي نزديكترين چيز به راه حل و
  : يدگو ميديگر  شاعري

*�/� 2&� 	%& *H/�� $��! �SW� ��I�� i��"%�� ,5�1 2�1 �� 	�. � 
بلند  آب چشمه ها سردر حالي كه امواج خروشان  بعد از ابن عبس خودم را نگاه داشتم؛«

  . كرده بود

	�5�! ,5���"�� �B k� N�H�"� ����# \G�5�/�� 	%�& ����� � 
 ،ندآي ميها بعد از اينكه ؛ و مصيبتكينه توزي ناراحت گرددتا دلباخته اي شادمان شود يا «

  . »طرف خواهند شدبر
  : يدگو ميديگري 

i��"� $15S � b�B \���0� i�U  G �B i��U  i�q+ �# 
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پريده و چشمهايي هستند كه پلك روي هم نهاده و در خواب  برخي چشمهاخواب از «
  . »دآي مييا پيش ن دآي مي است كه پيش در مورد چيزهايي ،اين بي خوابي فرو رفته اند؛

�
�# $%:��� 51 ?�p� }	��# i���/D ����
�p� <�S���� 
 ،چون بر دوش كشيدن ناراحتيها ؛اندوه را رها كن اني ناراحتي وتو ميكه  آنجاتا «

  . »ديوانگي است

��1[5& i5� 51  e5H� 5&� iW i�U) 51 	A �# <"HU"� *� 
 در باربر اتفاقات ،تو را در برابر مشكالت ديروز حفاظت كرد پروردگاري كه گمان بي«

  . »دكن ميفردا نيز تو را حفاظت 
  : يدگو ميديگري 

50�/�B �# '�j �)75>T� }7 �5���� ��5�F GW 2�15/  G � 
  . »بگذار مقدرات در محل خود جاري شوند و آسوده خاطر بخواب«

50�C5��S�� b� Q-
A b& 51 1 �� �_)�5�! ���W �5! 2 
  . »دده مييك حالت به حالتي ديگر تغيير  دنيا را از ،خداوند ،در يك چشم به هم زدن«

  نكته

 با وجود ،هاي سرسبزتثروتي كه اندوخته اي و كاخهاي مجلل و باغچون  ؛غم مخور
حسرت و غم و بلكه به  ،غم و اندوه ونااميدي نه تنها برايت سبب شادماني نخواهند بود

  . هت خواهند افزوداندو
و  بگرداني شدهي و چشم خود را بسترزيرا اگر غم و اندوه را در دلت جاي  غم مخور؛

و شيميايي داروهاي گياهي و  ،اعضايت را براي آن پهن كني و با پوست خود آن را بپوشاني
  . تو را خوشبخت و راحت نخواهد كرد ،انپزشك هاي نسخه

 ان خود را به آستان خداوندتو ميي كه چگونه دان ميو  ردن داريدعا ك يياتوان وقتي
غم  ،اظهار درماندگي نمايي ،اني بسيار زيبا به درگاه پادشاه پادشاهانتو مينيز انداخت و 
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بهره  ،ها در سجدهب را در اختيار داري و از لحظه ماليدن پيشانيوقتي پاس اخير ش. مخور
  . غم مخور و اندوهگين مباش ،مندي

باغهاي . براي تو آفريده است ،ستزمين و آنچه را كه در آن ،ه خداوندچراك غم مخور؛
براي تو آفريده و درختان خرما را  ،دشو مييافت گل و زيبا را كه هر نوع درختي در آن پر

غم مخور . است خلق نمودهبراي تو  ،كه داراي خوشه هاي روي هم انباشته و رديف هستند
ري و خو مياما تو غم  ست!براي تو ،ا و رودخانه هاكه آفرينش ستارگان درخشان و جنگله

  ي؟!شو ميندوهگين ا
با تندرستي  ،ايينم ميهواي آزاد استنشاق  ،تو آب گوارا و زالل مي نوشي غم مخور؛

  . يرو ميي و در شبها با امنيت به خوابي آرام فرو رو ميروي پاهايت راه 

  . پروردگارت آمرزنده است نگما بي از خداوند آمرزش بخواه؛ غم مخور و به كثرت

àM ù= à)sù (#ρã� Ï/øótFó™$# öΝ ä3−/u‘ … çµ‾ΡÎ) šχ% x. # Y‘$¤/ xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ö� ãƒ u !$yϑ ¡¡9 $# / ä3ø‹ n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ / ä.ôŠÏ‰ ôϑ ãƒuρ 

5Α üθøΒ r' Î/ tÏΖ t/uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 ;M≈ ¨Ζy_ ≅ yèøgs† uρ ö/ ä3©9 #X�≈ pκ ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ 〈 »طلب از پروردگانتان : گفتم

راند و شما را با اموال و با ميآسمان را بر شما . بس آمرزنده است ،او گمان بي آمرزش كنيد؛
  . »دده ميد و رودبارهايي قرار آور ميد و برايتان باغهايي پديد ده ميفرزندان ياري 

الل و ح زياد طلب آمرزش كن تا به موفقيت دست يابي و آسوده خاطر گردي و روزيِ

� Èβr&uρ (#ρã. داشته باشي فرزندان شايسته Ï/øótFó™$# ö/ ä3−/u‘ §Ν èO (#ûθç/θè? Ïµø‹ s9 Î) Ν ä3÷èÏnG yϑ ãƒ $�è≈ tG ¨Β $�Ζ |¡xm #’ n< Î) 

5≅ y_r& ‘wΚ |¡–Β ÏN ÷σ ãƒuρ ¨≅ ä. “ÏŒ 5≅ ôÒsù …ã&s# ôÒsù 〈 »پروردگارتان طلب آمرزش نماييد و و اينكه از 

داد و تا مدتي شما را بهره مند  آنگاه به شما كاالي نيك خواهد سپس به سوي او باز گرديد؛
  . »دده ميفضل و لطف خويش را  ،د و به هر صاحب فضليكن مي

خداوند هر مشكل و اندوه او را رفع  ،زياد استغفار نمايد ،هر كس«: در حديث آمده است
  . »ايدنم مي ييراه برون رفتي از هر بحران و تنگنابه او ايد و نم مي
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 GW : اين دعا در بخاري آمده است ن؛سيد االستغفار را بيشتر بخوا�W G �&� $SB f?0���V
 51 � 21 <&=��B $%:��� 51 e	�� � e	0� ��� 5SB � e	�� 5SB � �/�>�F ,$SB

]$SB GW 9�Sd�� �H_) G S5# ,���HA5# ��Sd& ,�&B � f��� <�
%/& <�,�&B ,$%/�. 

مرا آفريده اي و من . ز تو نيستهيچ معبودي به حقي ج پروردگار من هستي؛ ،خدايا!توبار«
به تو  ،از شر آنچه كرده ام ؛وعده ات پايبندم تا آنجا كه بتوانم بر پيمان و ،و منبنده تو هستم 

م و با گناهانم به سوي تو آور ميبه تو روي  ،هايي كه به من داده ايبا نعمت. مبر ميپناه 
  . »رزدآم ميكس جز تو گناهان رانچون هيچ ،پس مرا بيامرز م؛آي مي

  همواره خدا را ياد كن غم مخور؛

› Ÿωr& Í�ò2É: يدفرما ميمتعال خداوند  Î/ «!$# ’È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè= à)ø9 با ياد خدا دلها هان! « 〉 ∪∇⊅∩ #$

  . »يرندگ ميآرام 

’ þ: يدفرما ميو  ÏΤρã� ä.øŒ$$sù öΝ ä.ö� ä. øŒr& 〈 »مكن ميا را ياد شم ،مرا ياد كنيد« .  

 šÍ� Å2 ©̈%!$# uρ ©! $# # [��ÏVx. ÏN ü� Å2 ©̈%!$# uρ 〈 » و مردان و زناني كه خدا را زياد ياد

  . »ندكن مي

 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#ρÞ÷ è0øŒ$# ©! $# # X�ø. ÏŒ #[�� ÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßsÎm7 y™uρ Zοu� õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ ∩⊆⊄∪ 〈 » اي

  . »پاكي ستايش نماييد اهان او را بهخداوند را زياد ياد كنيد و صبحگاهان و شامگ مومنان!

 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω ö/ ä3Îγù= è? öΝä3ä9 üθøΒ r& Iωuρ öΝà2ß‰≈ s9 ÷ρr& tã Í� ò2ÏŒ «!$# 〈 »منان!اي مؤ 

  . »شما را از ذكر خدا غافل نگرداند ،اموال و فرزندانتان

 � ä.øŒ$# uρ y7 −/§‘ #sŒÎ) |MŠÅ¡nΣ 〈 »ا ياد كنپروردگارت ر ،گاه فراموش كرديو هر« .  

 ôx Îm7y™uρ Ï‰ ÷Κ ut¿2 y7 În/ u‘ tÏm ãΠθà) s? ∩⊆∇∪ zÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# çµósÎm7 |¡sù u�≈ t/ ôŠÎ)uρ ÏΘθàf‘Ζ9 $# ∩⊆∪ 〈 » و

هنگام  و را به پاكي ياد كن و در شب وا ،با ستايش پروردگارت ،هنگامي كه بر مي خيزي
  . »او را به پاكي ياد نما ،غروب ستارگان
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 $yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# ûθãΖ tΒ#u #sŒÎ) óΟ çGŠÉ) s9 Zπt⁄Ïù (#θçFç6øO$$sù (#ρã� à2øŒ$# uρ ©! $# #[�� ÏWŸ2 öΝ ä3‾= yè©9 

šχθßsÏ= ø/ è? ∩⊆∈∪ 〈 »پايدار و ثابت قدم باشيد و  ،گاه با گروهي روبرو شديدهر منان!اي مؤ

  . »خداوند را ياد كنيد تا رستگار شويد
د و كسي كه كن ميدگارش را ياد مثال كسي كه پرور«: ديث صحيح آمده استدر ح

  . »مثال زنده و مرده است ،دكن ميپروردگارش را ياد ن
پيشي گرفته  ،خلوت گزيده اند ،آنهايي كه براي عبادت«: فرموده است �پيامبر اكرم

  . »ندكن ميمردان و زناني كه خدا را زياد ياد «: آنها چه كساني هستند؟ فرمود: گفتند. »اند
 ترين آن نزد از بهترين اعمالتان و پاكيزهآيا شما را «: ه استدر حديث صحيح آمد

از روبرو شدن با دشمن و و از عملي كه برايتان از انفاق نقره و طال  كنم؛آگاه  پروردگارتان
اي پيامبر  ،بله: ؟ گفتند»بهتر است ،را بزند گردن شما ،زدن گردن دشمن و يا اينكه دشمن

  . »تذكر خداس ،آن عمل«: فرمود خدا!
خدا!  اي پيامبر: آمد و گفت �در حديثي صحيح آمده است كه مردي نزد پيامبر

مايي كن كه بدان راهن عمليمرا به  اسالمي زيادند و من پير شده ام؛ دستوراتواجبات و 
  . »همواره زبانت با ذكر خدا تر باشد«: فرمود. چنگ بزنم

  .اميد مباشغم مخور و از رحمت خداوند نا

 …çµ‾Ρ Î) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# āωÎ) ãΠöθs) ø9$# tβρã� Ï/≈ s3ø9 و جز كافران كسي از رحمت « 〉 ∪∠∇∩ #$

  . »دشو ميخدا نااميد ن

 #®Lxm # sŒÎ) }§t↔ø‹ tFó™$# ã≅ ß™”�9 $# (#ûθ‘Ζ sß uρ öΝåκ ®Ξr& ô‰ s% (#θç/ É‹à2 ôΜèδ u !$y_ $tΡ ã� óÇtΡ 〈 » تا اينكه پيامبران

  . »ناگهان ياري ما سر رسيد ،تكذيب شده اند نااميد شدند و گمان بردند كه

 çµ≈ sΨ ø‹ ‾gwΥuρ zÏΒ ÉdΟ tóø9 $# 4 y7 Ï9 ẍ‹x. uρ Å√G çΡ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 از اندوه نجات داديم و و او را « 〉 ∪∇∇∩ #$

  . »يمده مياينگونه مؤمنان را نجات 



    

  117  غم مخور
  

 tβθ‘Ζ: يدفرما ميدر مورد مسلمانان  Ýà s? uρ «! $$Î/ O$tΡθãΖ —à9$# ∩⊇⊃∪ y7 Ï9$uΖ èδ z’ Ì?çG ö/ $# šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 

(#θä9 Í“ø9 ã— uρ Zω# u“ ø9 Î— # Y‰ƒÏ‰x© ∩⊇⊇∪ 〈 »منان آزموده گشتند در آنجا مؤ ديد؛بر ميها و درباره خدا گمان

  . »تكان داده شدندو به شدت 

  كرده، ببخش. تو بد غم مخور و هر كسي را كه به

بر آنها خشم  ،لشيا براي خالي كردن داست مردم  جويي ازانتقامدر صدد كسي كه 
اين بها را  ،او دازد؛پر ميدر حقيقت بهاي سنگيني  ،دشو ميدست آنها ناراحت  يرد و ازگ مي

به همين . دازدپر مياعصاب و از آرامش و سعادت و سرور خود  ،خون ،گوشت ،از قلب
  . دكن ميخاطر هم خودش ضرر 

 tÏϑ: عالج عصبانيت را به ما نشان داده و فرموده است ،خداوند Ïà≈ x6ø9 $#uρ xá ø‹ tóø9 $# 

tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 . »ايندنم ميگذر ند و از مردم دربر ميخود را فرو آنهايي كه خشم « 〉 #$

› É: يدفرما ميهمچنين  è{ uθø/ yèø9 $# ó÷ß∆ù&uρ Å∃ó� ãèø9 $$Î/ óÚÍ� ôã r&uρ Çtã šÏ= Îγ≈ pgù: $# ∩⊇∪ 〈 » عفو

نيز . »معروف امر كن و از جاهالن روي بگردانوگذشت را در پيش بگير و به خوبي و 

 ôìsùôŠ$# ÉL©9: يدفرما مي $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& # sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ ÷� t/ … çµuΖ ÷� t/ uρ ×οuρ ÿ‰ tã …çµ‾Ρ r( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ xm ∩⊂⊆∪ 〈 

، ي كه ميان تو و او دشمني بودهني كه كسبي ميآنگاه  برخورد كن؛ ،با شيوه اي كه بهتر است«
  . »دوستي صميمي است گويا

تو نعمتهاي زيادي  ؛به خاطر آنچه از دست داده اي، اندوهگين مباش

  داري

اس بگزار و اين نعمتها سپ به خاطرفراوان خداوند بينديش و او را  در نعمتهاي بزرگ و

( βÎ: يدفرما مي ،خداوند متعال. تو را از هر سو پوشانده اند ،بدان كه نعمتهاي او uρ (#ρ‘‰ ãès? 

|M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 〈 »ا را بشماريدانيد آنهتو مين ،خداوند را بشماريد اگر شما نعمتهاي« .
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 x+t7: يدفرما ميهمچنين  ó™r&uρ öΝ ä3ø‹n= tæ …çµyϑ yèÏΡ Zοu� Îγ≈ sß ZπuΖ ÏÛ$t/ uρ 〈 »هايش را به صورت و نعمت

 $tΒ. »ظاهري و باطني بر شما فرو ريخته است uρ Ν ä3Î/ ÏiΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «!$# 〈 » هر نعمتي كه

  . »از جانب خداست ،داريد

 óΟ: يدگو ميرد و دا ميف نعمتهايش وا بنده اش را به اعترا ،خداوند s9 r& ≅ yèøgwΥ …ã&©! È÷uΖ øŠtã 

∩∇∪ $ZΡ$|¡Ï9 uρ É÷tG x/ x©uρ ∩∪ çµ≈ sΨ ÷ƒy‰ yδ uρ Èøy‰ ôf̈Ζ9 آيا براي انسان دو چشم و زبان و دو « 〉 ∪⊂⊆∩ #$

  »؟ير و شر را به او نشان نداده ايمرار نداده ايم و آيا راه خلب ق
نعمت  ،نعمت تندرستي ،متهاي فراواني به ما بخشيده است؛ نعمت زندگينع ،خداوند

ايت الهي يعني هد ،بزرگترين نعمت. آب و هوا و غذا ،اپاه ،دستها ،شنوايي و نعمت بينايي
را به يك آيا پاهايت  ؟ون دالر بفروشيايت را به يك ميليگوشه يرآيا حاض. اسالم است

؟ آيا كه در مقابل دستانت يك ميليون دالر بگيريي پذير ميآيا  ؟يكن ميميليون دالر معامله 
چه ثروت و دارايي فراواني داري و شكر آن را به  ؟يده ميخود را به يك ميليون دالر قلب 
  ي!!آور ميجا ن

  .اندوهگين مباش ،به خاطر مسايل بي ارزش
اين  ،دده ميد و آن را رشد و پرورش كن ميكه سعادت را ماندگار كي از مواردي ي

فقط جهان آخرت  ،پس براي انسان بلندهمت ؛مسايل پيش پا افتاده اهميت ندهياست كه به 
  . تمهم اس

فقط به يك چيز فكر كن و : يدگو مييكي از گذشتگان در توصيه به يكي از برادرانش 
ن رويارويي با خداوند و ايستادن در پيشگاه اوست و فقط براي آخرت براي آن غم بخور و آ

› 7. بينديشخود  Í× tΒöθtƒ tβθàÊu� ÷èè? Ÿω 4’ s∀ øƒrB óΟ ä3ΖÏΒ ×πuŠÏù% s{ ∩⊇∇∪ 〈 » براي حساب و در آن روز)

خواهيد شد و چيزي از كارهايتان پنهان نخواهد (و حاضر) عرضه كتاب در پيشگاه خدا) 
  . »ماند
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فكر و اندوه  ؛كمتر و فروتر از آن هستند كه ارزش غمخوارگي داشته باشند ،تمام غمها
 ،فرزندان ،اش طال و نقره ،ريال ،شغلها و پستهاي اين دنيا اين دنيا چيست و چه ارزشي دارد؟

  . چيزي نيستند ،هرت و كاخها و خانه هايشمقام و ش ،اموال

 öΝ: يدگو ميتوصيف دشمنان منافق خود  در ،متعالخداوند  åκ÷J£ϑ yδ r& öΝ åκ ß¦à/Ρr& šχθ‘Ζ Ýà tƒ 

«! $$Î/ u� ö� xî Èd,ysø9   . »ندبر ميبرايشان خودشان مهم است و درباره خدا گمانهاي نادرستي « 〉 #$

  . است و هرگز همتهاي بلندي ندارند ناراحتي آنها خودشان و شكمها و لذتهايشان
از مردم جدا شده و به يكي از منافقان  ،زير درخت با مردم بيعت نمود �وقتي پيامبر

آنگاه  ؛ن از بيعت با شما پسنديده تر استبراي م ،شترمن يافت: شت و گفتگ ميدنبال شترش 
  . »همه شما آمرزيده شديد جز صاحب شتر سرخ مو«: فرمود �پيامبر

نگام گرما براي ه: پس به يارانش گفت ؛ددا ميافقان به خودش خيلي اهميت يكي از من

≅ ö: گاه خداوند فرمودآن. جهاد بيرون نرويد è% â‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγy_ ‘‰ x©r& # v�xm 〈 »آتش دوزخ: بگو، 

  . »گرمتر است

› βx: و منافقي ديگر گفت øc$# ’ Ík< Ÿωuρ ûÉi_ÏG ø/ s? 〈 »اندن بده و مرا دچار فتنه م به من اجازه

’ & Ÿωr: پس خداوند فرمود. فقط به فكر خودش بود ،او. »مگردان Îû ÏπuΖ ÷G Ï/ø9 $# (#θäÜs) y™ 〈 » آنها

  . »در فتنه افتاده اند
. منافقان ديگري بودند كه برايشان اموال و خانواده هايشان مهم بود و در فكر آنها بودند

 !$uΖ ÷Fn= tóx© $uΖ ä9 üθøΒ r& $tΡθè= ÷δ r&uρ 〈 »ما را اموال و خانواده هايمان به خود مشغول كرد« .  

بي ارزش به آن  مايه وكه انسانهاي فرو ي هستندافتاده و بي ارزشفكرهاي پيش پا ،هااين
  . ه دنبال فضل و رضامندي خدا بودندتنها ب �اما اصحاب بزرگوار ؛دازندپر مي

  غم مخور و ناراحتي را دور بينداز
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بيماري كشنده اي است و افراد بيكار  ،بيكاريمايه غفلت اوست؛  ،راحت بودن مؤمن
 ،پراكني پردازي و شايعهخيال . هستند ناراحت و افسرده ،بيش از ساير مردم اندوهگين

پس به خود تكاني بده . ز انجام كار مفيد تهي و خالي استكساني است كه دستشان ا سرمايه
 از وقت خود ،به ديدار كسي برو ،بنويس ،تسبيح بگوي ،قرآن بخوان ،مطالعه نما ،و كار كن

غم و اندوه و وسوسه ها و  ،يهرگاه بيكار شو. استفاده كن و يك دقيقه را به بيكاري مگذران
  . رديگ ميراي بازيهاي شيطان تبديل به ميداني ب ،ند و توياب ميخياالت به تو راه 

  از قدرنشناسي كسي كه به او

  مباش  ناراحت نيكي كرده اي، 

امندي خداوند انجام كار خود را فقط براي رض ،اهيخو ميكه پاداش خود را از خدا تو 
كسي نيكي كردي و ديدي  اگر به. اري و تشكر نداشته باشپاسگزس كس انتظاربده و از هيچ

بلكه  ؛اندوهگين مباش ،اس است و نيكي ات را فراموش كردهشنفردي فرومايه و قدرن ،كه او

 : يدگو ميدر باره دوستانش  ،خداوند متعال. باش و پاداش خود را از خدا بخواه خيال بي

tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ üθôÊÍ‘ uρ 〈 »از زبان پيامبرانش . »يندجو ميو رضامندي خدا را  فضل

 !$tΒ: يدگو مي uρ öΝä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& 〈 »بمطل ميبرابر دعوت خود پاداشي ن و از شما در« . 

ö≅ è% $tΒ Νä3çFø9 r' y™ ôÏiΒ 9�ô_r& uθßγsù öΝ ä3s9 〈 »ا باشداز آن شم ،بگو هر پاداشي كه از شما خواسته ام« .

 $tΒ uρ >‰tn{ …çνy‰Ψ Ïã ÏΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ #“u“ øgéB ∩⊇∪ 〈 »عمتي ندارد كه پاداش آن و او نزد هيچكس ن

/ $oÿ©ςÎ) ö. »داده شود ä3ãΚ ÏèôÜçΡ Ïµô_uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒÍ� çΡ óΟä3Ζ ÏΒ [ !#u“ y_ Ÿωuρ #�‘θä3ä© ∩∪ 〈 » شما را فقط

  . »اهيمخو ميو تشكري ناز شما پاداش يم و ده ميبراي رضامندي خدا خوراك 
  : يدگو ميشاعر 

)���D �	�%) G �;� J%H) 21 �5/�� � �� b& ��%�� kCd) G 
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پيش خدا و مردم گم  ،چون نيكي ؛درو ميپاداش آن از بين ن ،هر كس كار نيك كند«
  . »دشو مين

زات مجا ،دده مياداش و مزد است كه پ ذاتي ،او فقط با خداوند يگانه معامله كن؛ پس
. بسي پاك و منزه است ،ردد و اوگ ميخشنود ايد و خشنود و نانم ميبازخواست  ،دكن مي

چه كساني : به ياران گفت �فاروق عمر ؛اهدان در قندهار به شهادت رسيدندتعدادي از مج
افراد ديگري هم هستند كه تو : براي او شهيدان را نام بردند و گفتند ؟كشته شده اند

  . دشناس ميولي خداوند آنها را : ريست و فرمودگ �عمر. يشناس مين
اين نابينا : خانواده اش گفتند. خيلي خوبي دادبه مرد نابينايي شيريني  ،يكي از صالحان

از  ،وقتي خداوند !ددان ميولي خداوند : رد !آن مرد صالح گفتخو ميه چيزي د كه چدان مين
  با مردم چه كاري داري؟ ،تو و خوبيهايت آگاه است

  سرزنش سرزنش كنندگان غم مخور از

 s9 öΝ à2ρ•� ÛØ tƒ HωÎ) ”]Œr& 〈 »انندرس مين به شما هيچ زيان و آسيبي جز آزار« . Ÿωuρ 

à7 s? ’ Îû 9,øŠ|Ê $£ϑ ÏiΒ šχρã� à6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ 〈 »و از مكرورزي آنها تنگدل مباش«.  ÷íyŠuρ öΝ ßγ1sŒr& 

ö≅ ā2uθs? uρ ’ n?tã «! �§& çνr. »و بر خداوند توكل نماكن  و اذيت وآزار آنها را رها« 〉 #$ y9 sù ª! $# $£ϑ ÏΒ 

(#θä9$s% 〈 »تبرئه نمود ،پس خداوند او را از آنچه گفتند« .  

 E��F�� ��1B ����� �) G ���I�& ��A "# �1� iB 
  . »درس مييا نزياني به در ،سنگي به درياي خروشان بيندازد ،اگر كودكي«

چون من  ؛ي يارانم را به اطالع من نرسانيدبد«: ودفرم �ه است كه پيامبردر حديثي آمد
  . »ه سوي شما بيايم كه دلم پاك باشددوست دارم در حالي ب

  از فقر و تنگدستي اندوهگين مباش؛ چون

  دارد دنبالسالمتي و عافيت را به  
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جان  ه همان اندازه روح او گرفته و بيب ،بيشتر در ناز و نعمت و رفاه باشدهر چه انسان 
آرامشي است كه  ،دارد و زهد در دنيا سالمتي و عافيت را با خود ،فقر و تنگدستي. دوش مي

 $‾Ρ. دده مي ،به هر كس از بندگانش كه بخواهد ،خداوند Î) ßøtwΥ ß Í̂� tΡ uÚö‘ F{$# ôtΒ uρ $pκ ö� n= tæ 〈 

  . »يمشو مي ،وارث زمين و آنچه بر آن هست ،ما«
  : يدگو ميشاعري 

J� � g�F � ,51 �� e�= fJD[� ?"%/ 
  . »بزرگترين نعمت هستند ،آب و نان و سايه«

�&� Q
%S \��H�  fJ>1 �SB $�. iW 
و به راستي كه به نعمت پروردگارم كفر ورزيده  ،اگر بگويم تنگدستم و چيزي ندارم«

  . »ناسپاسي كرده ام
  دلپذير نيست!! يزي جز آب سرد و نان گرم و سايهدنيا چ

  : يدگو ميديگري 

� '��:1B�)	S� ,5��
� �q�q �@  ���U  �5�&� �-"# � k� 
  . »يدهاي طال بيرون بپاشخشت هاي تكرور!يد بباران و اي چاهمروار !اي آسمان سرنديب«

5 �. �	�B $�� $P� iW 5SB  E�@. �	��B $�� f$�1 �=W � 
طور اينطور نيست كه غذايي براي خوردن نيابم و اگر بميرم نيز اين ،من اگر زنده بمانم«

  . »نيست كه قبري گيرم نيايد

��HS � e��T� Qm ���m ���H� Q�dT� '�  ��! *HS 
  . »ددان ميزاده ايست كه ذلت را كفر نفس آ ،همت پادشاهان است و نفس من ،همت من«

'�
� \�>�5& $%/. 51 �=W� ��
� � E�	�)� ���B �=5�
�# 
  . »ا به ديدار زيد و عمرو برومپس چر ،متمام عمر به خوراك روزانه ام قانع وقتي«

عزت نفس كساني است كه به مباني و ارزشهاي خود باور و اعتماد  ،ترديد اين بدون
  . شندبا ميدارند و در دعوت خود صادق هستند و در انجام رسالت خويش مصمم و جدي 
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  اندوهگين مباش به خاطر اتفاقات احتمالي، نگران و

چون هراس و . دافت مياتفاق ن ،سندتر مياز آن  ،مردمبيشتر آنچه : در تورات آمده است
شد كه در دنياي واقعيت با ميز حوادث و رخدادهاي واقعي اوهامي كه در اذهان است بيشتر ا

  . ندده ميرخ 
  : يدگو ميشاعري 

�gS <& �gS iW ���>� $�. ة� �c5& }���� �w�B N�#� ?p� 21 
چون بيشتر ترسها  ؛شاد باش ،بر تو هجوم آورد اندوه اگر فشاري از غم و: به قلبم گفتم«

شكيبا  ،اطالع يافتي ،رخ داد و از مشكل و بالييگاه اتفاقي برايت يعني هر. »بيهوده هستند
 وجود دارداگر وسيله اي . زيرا بسياري از اخبار صحت ندارند. تأمل كن و غم مخور ،باش

پس  ،هنگامي كه چنين چيزي نيست اما ؛بايد به جستجوي آن رفت ،كه تقدير را دفع نمايد
  اين همه بي ثباتي و اضطراب براي چه؟!

  دان و ياوه گويان غم مخوروساز انتقاد ح

قاد آنها بيانگر از طرفي انت ؛درس مياگر در برابر انتقاد آنها شكيبايي نمايي به تو پاداش 
د فرومايه و بي هرگز به قبر لگد نمي زنند و هيچكس به افرا چون مردم. شدبا ميارزش تو 

  . دورز ميارزش حسادت ن
  : يدگو ميشاعري 

�	��K 5C5��>�  bS����%�� iW  E�75��! �5�/�� �5r��� '�� G � 
به فرومايگان حسد و  ،هيچكساما  مورد حسادت هستند؛ ،جسته و بزرگوارانسانهاي بر«
  . »دورز ميكينه ن

  : يدگو ميديگري 

"%� ���5/) v =� ��H�� ��	�! 5#����F � �� ,�	��B �5�/�� 
 ،مردماز اينرو  ؛نمرد حسادت ورزيدند كه به سطح و تالش او نرسيدندوقتي به جوا«

  . »دشمن او هستند
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50�0D�� 2�. ,5/��� �s��� ?��"1d� �SW E5���>1 � E�	���! 
  . »زشت است ،چهره اش: يي كه از روي دشمني و كينه گفتندمانند هووهاي زن زيبا«

  : يدگو مي زهير
?��%S 2�1 i5�� 51 ��� i�	��K ��	��! �� 5�1 ?0�/1 �� }g�/) G 

 ،نعمتهايي را كه به خاطر برخورداري از آن مورد حسد و كينه قرار گرفته اند ،و خداوند«
  . »يردگ مياز دست آنها ن

  : يدگو ميشاعري ديگر 

5�H�B ��# � �1 ��� �/S�	�� ?C ��FB G \�T� ��� ��! 	��� 21 
هم مورد حسد و متأسفانه به خاطر مردن  ؛ندورز مير مرگ من نيز به من حسد آنها ب«

  . »يرمگ ميكينه قرار 
  : يدگو ميشاعري 

	j 2� � �5+��� ?�� 21 \�U+ � 	�� f���& k�"���B GW  77q��� �= 
گي را سرور و بزراما بدان كه هيچ  ؛يكن مياز ستم سخن چينان و عيبجويان شكايت «

  . »كينه ورزاني داشته استكه ي مگر آنياب مين

 E�	��K �����U�� ���� 5) $�� G 	 f��K ��A b�U�T� ��#5���� � 
مايه و به فرد فرو ،هيچكسزيرا واره مورد حسد و كينه خواهي بود؛ هم !تو اي بزرگزاده«

  . »دورز ميبيچاره حسادت ن
  : يدگو ميديگري 

� ���& ����H�� �=W �4	I�
& ,5�
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دشمن  ،به اندازه ستارگان ،بزرگي و افتخاراتش به آسمان برسدهر گاه جوان به سبب «

  . »خواهد داشت

Q
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او  درجةجنايات خود به اما با  ،چند انواع تيرهاي اتهام را به سوي او پرتاب كنندهر«
  . »نخواهند رسيد

خداوند  ؛ذارد كه مردم عليه او سخن بگوينداز پروردگارش خواست تا نگ ،�موسي
مردم را مي آفرينم  ،مناين تضمين را براي خود نكرده ام؛  ،من !اي موسي«: عز وجل فرمود
  »!!يندوگ ميناسزا به من ند و ده ميم و آنها مرا دشنام ده ميو به آنها روزي 

: يدگو ميخداوند عز وجل «: روايت شده است كه فرمود �در حديث صحيح از پيامبر
 حال آنكه او را نسزد كه چنين كند؛ ؛يدگو ميد و به من ناسزا ده ميمرا دشنام  ،آدمي زاد

زمانه  ،در حالي كه من ،دده ميت كه روزگار و زمانه را دشنام اين اس ،دشنام دادن او به من
ناسزا گفتنش به  ؛مآور ميشب و روز را به گردش در  گونه كه بخواهمخانم و آنرا مي چر

  . »من همسر و فرزندي ندارم د و حال آنكهده مياينست كه به من همسر و فرزند نسبت  ،من
اني تو مياما  ؛ني و نگذاري كه آبرويت را بريزنداني زبان مردم را گره بزتو ميهرگز ن ،تو

  . از سخن و انتقاد آنان دوري نماييدهي و كار خوب انجام 
  : يدگو ميحاتم 

���D �A 21 	��5! Q
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پس ؛ بي آنكه جرمي مرتكب شده باشم. باره خودم شنيدمسخن كينه توز و حسود رادر «
   .مرا بشكاف و برو: گفتم

افكنده به خاطر آن سر اما برايم عيبي نشد و هرگز ،اين سخن را بر من عيب گرفتند ،آنها
  . »نشدم

  : يدگو ميديگري 

�/f��) /"H��� ��� f�1B 	>�� ��/"/%) G $�. Q
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# 
با خود گفتم  اما گذشتم و ؛دده ميم در حالي كه مرا دشنام كن مياز كنار بي خرد عبور «

  . »نيستم كه منظورش من
  : يدگو ميديگري 



    

  غم مخور      126 
    

���j ��# �"H���� x��:S �=W \��U���� ��&5DW 21 ��"�o# 
كوت كردن از چون س ؛جوابش را مده ،سخني گفت ،شعور و نادان وقتي انسان بي«

  . »جواب دادنش بهتر است
  . دننبي ميفرهيختگان و انسانهاي برجسته را چالشي جدي فرا روي خود  ،انسانهاي فرومايه

5O �7B �s��� �/���5�K �=W �d��B |"� �� J># �&�S= $S5� 
انم تو ميچگونه : پس به من بگو ؛گناه من است ،مكن ميبدان افتخار هايم كه خوبي«

  ؟!»عذرخواهي كنم
 ،درو ميوقتي بهره و سودشان باال  ؛ندبر ميدر پريشاني و اضطراب بسر اغلب ثروتمندان 

≅× . دآي ميپايين  ،فشار خون آنها ÷ƒuρ Èe≅ à6Ïj9 ;οu“ yϑ èδ >οu“ yϑ —9 ∩⊇∪ “Ï% ©!$# yìuΗ sd Zω$tΒ … çνyŠ£‰ tã uρ ∩⊄∪ 

Ü= |¡øts† ¨βr& ÿ… ã&s!$tΒ … çνt$ s#÷zr& ∩⊂∪ āξx. ( ¨βx‹ t6.⊥ ãŠs9 ’Îû Ïπyϑ sÜ çtù: واي به حال هر كه عيبجو و « 〉 ∪⊇∩ #$

ارها و بارها مي شمارد د و آن را بآور ميطعنه زن باشد! همان كسي كه دارايي فراوان را گرد 
بدون شك  ،هرگز (چنين نيست)! او. دبخش ميبه او جاودانگي  ،د كه داراييشبر ميو گمان 

  . »دشو ميبه دوزخ افكنده 
بي ارزش  هايانتقادتمام ست انجام بده و سپس به كار در: يدگو مي ،يكي از اديبان غرب

  پشت كن!
ه تو را مورد انتقاد قرار ا شعري كاين است كه به سخن ي ،يكي از تجربه هاي مفيد

 ؛ني دفن عيبها و بردباري يعني عزتچون تحمل يع ؛توجه نكن و پاسخ آن را مده ،دده مي
از كساني  نيمي. مايه پاداش و شرافت است ،د و گذشتده ميدشمنان را شكست  ،سكوت

مردم آن گر از دي ميآن را فراموش كرده اند و ني ،كه ناسزاگويي به تو را شنيده و خوانده اند
واكنش نشان  ،اگر تو !نددان ميلت ناسزاگويي به تو را نبرخي هم ع ؛را نشنيده و نخوانده اند

قضيه را ريشه دار و  ،دهي و درصدد پاسخگويي به سخناني برآيي كه درباره ات گفته شده
  . يكن مياهميت با
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. فكر من و تو نيستند ستند و درمردم به فكر نان خويش ه: يدگو ميندان يكي از دانشم
  . دبر ميمرگ من و تو را از ياد  ،اگر يكي از آنها تشنه شود

  : يدگو ميشاعر 

MSW <w& ,5��3� 2� ?��� \MP�� � 75��� e�5��D 
ه تو كينه نسبت ب ،انتچون همنشين ؛خود را از همنشينانت پنهان بدار ناراحتي و اندوه«

  . »ردندگ ميشادمان  ،دارند و از گرفتاري تو
بهتر از  ،د و آرامش در آن برقرار استشو ميخانه اي كه يك تكه نان جو در آن يافت 

اما ميدان جار و  ،ه آكنده از انواع غذاها و خوراكيهاي لذيذ و گواراستخانه ايست ك
  . شدبا ميآرامي جنجال و نا

  نكته

زنداني  ،اهد شدادا خو ،بدهيت ،دشو ميگناه بخشيده  ،رددگ ميبيماري رفع  ؛غم مخور
  . دشو ميتوانگر  ،ايد و فقيرنم ميتوبه  گناهكار ،رددگ ميمسافر باز  ،دشو ميآزاد 

 ني كه چگونه جاي خود را به نور وبي ميآيا مگر ابرهاي سياه متراكم را ن ؛غم مخور
 ،پس بدان كه سرانجام ؟!يردگ ميني كه چگونه آرام بي مين را ند و تندبادده ميروشنايي 

درخشان خواهد  ،ات  زيبا و آينده ،آسودگي تبديل خواهند شد و زندگيتبه  ،ايتسختيه
  . گشت

تشنگي نيمروز را  ؛درو ميگرماي سوزان خورشيد با يك سايه گسترده از بين  ؛غم مخور
مي فقط تو بايد ك ؛دكن ميرفع زجر و رنج گرسنگي را  ،نان گرم. دبر ميآب سرد از ميان 

  . باشيصبر كني و لَختي منتظر 
در برابر نفوذ قدرت و وقوع تقدير  ،دانشمندان و شاعران ،فرزانگان ،پزشكان غم مخور؛

كارساز نشده  ،اچاره ه حيرت مانده و از مقابله با آن درمانده اند والهي و قطعي بودن آن در 
  . اند

  : يدگو ميعلي بن جبله 
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   .يمكن ميدل خود را با شايد خوش  ،شايد هم ما ؛شايد راه حلي باشد«

   .يردگ ميبرو شدي كه جان انسان را اندوهي روآنچنان چه با گر ؛نااميد مباش
  . »دشو ميانسان به موفقيت زماني است كه نااميد نزديكترين حالت 

  برگزين غم مخور و آنچه را كه خدا برايت انتخاب كرده،

صبر  ،تو را فقير نمودهاگر  ؛بنشين ،بايست و اگر تو را نشانده ،بپا داشتهتو را  ،اگر خداوند
اين هستند كه  مقدمه و الزمه ،پس اينها. او را سپاس بگزار ،و را توانگر كردهچه تكن و چنان

به عنوان پيامبر راضي و  �گار و به اسالم به عنوان دين و به محمدبه خداوند به عنوان پرورد
  . خشنود باشي
  : يدگو ميشاعري 

 E����1B <�� ���&	  G ��U�C  �&	��� ����a# 
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  . ندشو مينابود  ،چون چاره انديشان براي خود چاره انديشي مكن؛«
  . »ددان ميصالح تو را بيشتر از خودت  ،ايدنم ميكه اگر حك ند ) راضي باشاز( خداو

  كنمغم مخور و به كارهاي مردم توجه 

نه  نه مرگ و زندگي در دست آنهاست ومردم نيست؛ در دست  هيچ سود و زياني
  . رستاخيز و پاداش و كيفر

  : يدگو ميشاعري 

5m \51 �5/�� k.�� 21 d�����5& �5����� ة� #��3� 
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د و مير مياز غم و ناراحتي  ،ندكن ميا زير نظر بدارد كه چكار همواره مردم ر ،هر كس«
  . »است باك بيد كه بر ميكسي از زندگي لذت 

  : يدگو ميبشار 

�D5�& �HR) v �5/�� k.�� 21 �0��� < 5�H�� \5��":�5& �5# � 
نخواهد دست اهد خو ميبه آنچه  ،ندكن ميباشد كه مردم چه كار فكر  بدين ،هر كس«

  . »بپردازد به كار و تالش ،باك بيد كه اميدوار و ياب مييافت و كسي به زيباييها دست 
  : يدگو ميابن رومي 

'�/�� 21 ��+ 	%& ��5"��� J%� |���T� <�  J� �# 5/%
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آن دوست در سايه  ،دور هستيم ،بب جدايي از همكه به سما را بعد از آن ،شايد شبها«
  . داشتني ها گرد هم آورد

  . »ايدنم ميورزي مهر ،خويش از لطفهاي فراوان و انبوه ،روزگار گذشتآري! 
كه اگر پادشاهان از  اييمنم ميزندگي حالت خوبي در چنان  ،ما«: يدگو ميابراهيم ادهم 

گاهي دل «: يدگو ميابن تيميه . »زار خواهند كردبر سر تصاحب آن با ما كار ،آن اطالع يابند
زماني كه ابن تيميه . »دآي مييرد كه به علت شادماني از ذكر خدا به وجد گ ميدر حالتي قرار 

< z: گفتآن بزرگوار  ،را به زندان بردند و زندانبان در را بست Î�ÛØ sù Νæη uΖ ÷� t/ 9‘θÝ¡Î0 … ã&©! 7>$t/ 
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  . »عذاب ،رحمت است و از برون ،دروازه اي دارد كه از درون
در  ،انند بكنند؟! باغ منتو ميبا من چه  ،دشمنان من«: در زندان چنين فرمود يكي از علما

اگر مرا از شهر و  شهادت است؛ ،كشتن من. هر كجا بروم همراه من است شد؛با ميسينه ام 
  . »اين برايم سياحت و تفريح است و زندان براي من خلوتگاهي است ،ديارم بيرون كنند

و كسي كه خدا را چه بدست آورده است؟!  ،كسي كه خدا را از دست داده: يندگو مي
  از دست داده است؟!دارد چه چيزي 
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همه چيز را به دست آورده و هر  ،خدا را بيابدهر كس كه هرگز اين دو برابر نيستند؛ 
  . در حقيقت همه چيز را از دست داده است ،خدا را از دست داده ،كس

  غم مخور و ارزش چيزي را كه 

  بدان ري،خو مي آن غم براي

�@[: اينكه بگويم«: يدگو مي �پيامبر� �� � �� GW �W G � �	
��� �� i5���V،  برايم
هم  ما: يدگو ميها و اموالشان ان در مورد ثروتمندان و كاخيكي از گذشتگ. »دنياستبهتر از 

ما هم جهان را تماشا  آنها مي نوشند و ما هم مي نوشيم؛ رند؛خو ميريم و آنها هم خو مي
يم و آنها بازخواست شو ميولي ما بازخواست ن ند؛كن ميتماشا جهان را  نيزيم و آنان كن مي

  . خواهند شد

�B ����/  ���>�� �# Q��"� � '(� ��/� � xS��F ���. 
  . »ندشو ميبه فراموشي سپرده  ،قصرهاي باشكوه و خزانه هاي كسري ،اولين شب قبر«

 ô‰ s) s9uρ $tΡθßϑ çG ÷∞ Å_ 3“yŠ ü� èù $yϑ x. öΝ ä3≈ sΨ ø)n= yz tΑ ¨ρr& ;ο§�tΒ 〈 » و همانگونه كه نخستين بار شما را

  . »ديآي ميتنها به نزد ما  ،آفريديم

‰ ô: يندگو ميمؤمنان  s) ©9 s−y‰ |¹ ª!$# ã&s!θß™u‘ 〈 »و  »خداوند به پيامبرش راست گفت

 $̈Β $tΡ: يندگو ميمنافقان  y‰ tã uρ ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ āωÎ) # Y‘ρá�äî ∩⊇⊄∪ 〈 »به ما فقط  ،خدا و پيامبرش

  . »دادنددروغ  وعده
يري و در آن گ ميكار ه بافكاري ك شد؛با مييت ها انديشهافكار و  ساخته ،تزندگي

 ذارند؛گ ميثير ن افكاري هستند كه در زندگيت تأهما ،يكن ميي و با آن زندگي انديش مي
  . باشد يا بدبختيد كه پيامد آن خوشبختي كن ميفرق ن

آن وقت است  ،كسي نگاه كن كه پاهايش قطع شدهبه  ،اگر پابرهنه بودي: يدگو مييكي 
  . يكن ميرداري از نعمت پا ستايش برخوكه پروردگارت را به خاطر 

  : يدگو ميشاعر 
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يرد و وقتي هم رخ گ ميدلم را فرا ن ،آن دنروي داقبل از نگراني از يك اتفاق هراس و «
  . »مآي مياز آن به ستوه ن ،بدهد

  غم مخور ،يكن ميبه مردم نيكي مادامي كه 

 ،خداوند«: صحيح آمده است در حديث راه سعادت و خوشبختي است؛ ،نيكي به مردم
به من  ،گرسنه شدم و تو ،من اي آدمي زاد!: يدگو ميبنده اش در روز قيامت  حاسبههنگام م

كه تو پروردگار حال آن ،انم به تو غذا بدهمتو ميچگونه  خدايا!: يدگو ميبنده . غذا ندادي
به او غذا  ،ستي فالن بنده ام گرسنه بود و تودان ميآيا مگر تو ن: يدگو ميجهانياني؟! خداوند 

اي فرزند آدم!تشنه . رفتيگ ميامروز پاداش آن را نزد من  ،ديدا مياگر به او غذا ندادي؟ 
كه تو پروردگار آنچگونه تو را آب دهم و حال : يدگو ميشدم و تو مرا آب ندادي! بنده 

به او آب  ،اما تو ،ستي كه فالن بنده ام تشنه بوددان مين آيا: يدگو ميخداوند  !؟جهانيان هستي
اي آدمي زاد! مريض شدم و به . تيياف ميپاداش آن را نزد من  ،ديدا مياگر به او آب . ندادي

و حال آنكه تو پروردگار  چگونه تو را عيادت كنم: يدگو مي عيادت من نيامدي! بنده
مريض شد و تو او را عيادت نكردي؛ اگر  ،فالن بنده ام :يدگو ميخداوند  جهانيان هستي؟!

  . تيياف ميمرا نزد او  ،يرفت ميبه عيادت او 
تي و مانند دو ياف ميمرا نزد او : اينكه فرمود ،اينجا يك نكته قابل توجه وجود دارد و آن

 نزد كساني است كه ،خداوند اينست كه ،علتش. تيياف ميآن را نزد من : ذشته نگفتموردگ
نيكي «: در حديثي چنين آمده. شكسته استمانند مريض كه دل شكسته است؛ ،دلهايشان
  . »هر موجود زنده اي پاداش دارد كردن به

بدين خاطر كه سگ تشنه اي را  ،زني زناكار از بني اسرائيل را وارد بهشت نمود ،خداوند
چگونه  ،رف نمايدآب و غذا بدهد و مشكلشان را برط ،پس كسي كه به مردم. آب داده بود
  خواهد بود؟!
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 ،اضافي دارد توشه ،هر كس«: روايت شده است كه فرمود �در حديث صحيح از پيامبر
به كسي  و هر كس مركب و سواري اضافه دارد آن را به كسي بدهد كه اصالً توشه ندارد

  . »بدهد كه اصالً سواري ندارد
  : يدگو ميحاتم 

50153 J�-H& ��5��5& 5SB 51 � ���ks5���� J�. Z��� ,51 9 
}	�  �# ����>�� 5&� $/� �=W k��� �A 50H�F �P
) <�>"#� 
5�
U��` iL�# ����a# 50�oSB k.5%# 95�>%�� i5� iW � e�d�# 

ند تا شترش آب حوض را قبل را ميآن نيستم كه مهار شتر را گرفته و آن را پيش  ،من«
  . از رسيدن كاروان بنوشد

  . نگذار كه دوستت پشت سر آن پياده راه برود ،ده شتر جواني هستياگر تو صاحب ما
چه بهتر و در غير اين  ،اگر هر دوي شما را برد شتر را بخوابان و رفيقت را سوار كن؛

  . »صورت به نوبت سوار شويد
  : برآيدمهماني در جستجوي د كه كن ميحاتم در اشعاري زيبا به خادمش توصيه 

� J�"��� iL�# 	��.�B���. J�" ��! $�Sa�# |�"�n �� B �=W 
  . »آزاد هستي ،تو ،چون شب سردي است و بدان كه اگر مهماني آمد تش بيفروز؛آ«

  : به زنش نيز چنين گفت ،وي

� ��
��5# 7�g�� $%/� 51 �=W '	�!� ��� $�� �SL# EG��B 
آن را  چون من هرگز افرادي را براي خوردن آن بياب؛ ،وقتي خوراكي درست كردي«

  . »رمخو ميبه تنهايي ن
  : يدگو ميو همچنين 

8�s�� � 75�A �5�T� iW f'�51B ��d�� � ^)75![� �5T� 21 �>�) � 
��H�� 2� ,��w�� �/_) 51 f'�51B �	��� 5O �5n � E51�) $D�! �=� 
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 يياد و سخنفقط  ،د و از مال و داراييرو ميد و شام آي ميصبح  ،اي كنيزم! بدان كه مال«
  . به جا مي ماند

براي انسان  ،دارايي ثروت و ،دآي ميد و نفس به آخر رس ميكنيزم! آنگاه كه مرگ فرا 
  . »دكن ميهيچ كاري ن

  : يدگو ميو 

Q�&��. '= ��� E��o# 5S7�� M# �>H�� 5/&5�!a& '��B G � 5S5/A 
و ناداري را نقصي فقر  ،از خويشاوندان خود برتر نيستيم و من ،ما به خاطر ثروتمند بودن«

  . »مدان مين نمادر شرافت و نسب
  : يدگو ميعدوه بن خرام 

'��  iB � $/
� iB �/1 Bg�B 	C5D x��� x�� 9��+ �0D�& 
���w� ���D �# �
��D }��B 7�5& ,5�T� � ,5T� N��. ���!B � 

شاهده ي كه تو چاقي و در چهره ام زردي و الغري مكن ميآيا مرا بدين خاطر مسخره «
بب اداي تكليف و انجام وظيفه زردروي و نحيف شده ام و مردم ؟ حال آنكه به سايينم مي

  . ندده ميوظيفه خود را انجام ن
م و آب صاف و زالل و كن ميهاي زيادي تقسيم جسم و تن خود را ميان تنها و جسم

  . »سرد مي نوشم

7�� '�� ?"S �)���/"& �� 2�1 ��� 7�� ?�F� i5)��/"�& ?�A7 
بعد به فرزندانش؛  ،ددا ميبه يهودي غذا  ابتدا ،او ابن مبارك همسايه اي يهودي داشت؛

مردم به يهودي  براي يهودي لباس مي خريد؛ ،قبل از آنكه براي بچه هاي خود لباس بخرد
يك هزار  ،ام را به دو هزار دينار مي فروشمخانه : او گفت. خانه ات را به ما بفروش: گفتند

اين  ،وقتي ابن مبارك ت خانه است و يك هزار دينار قيمت همسايگي ابن مبارك!دينار قيم
. خدايا! او را به اسالم هدايت نمابار: دستهايش را بلند كرد و چنين گفت ،سخن را شنيد

  . آنگاه آن مرد يهودي به اذن خداوند مسلمان شد
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ديدكه كالغ مرده اي را در ميان راه زني را  ابن مبارك به همراه كارواني عازم حج بود؛
غالم خود را به دنبال آن زن فرستاد و غالم  ،ابن مبارك. زباله داني برداشت و با خود برد از

سه روز است كه هيچ غذا و خوراكي : ي؟ زن گفتكن ميكار او پرسيد كه با كالغ مرده چاز 
رك از چشمانش اشكهاي ابن مبا. نيافته ايم ،دشو ميجز آنچه در اين زباله دان انداخته 

جا ميان مردم تقسيم كنند و از همان سرازير شد و دستور داد تا اموال كاروان را در آن آبادي
حج شما : يدگو ميپس از آن در خواب ديدكه كسي به او . برگشت و آن سال به حج نرفت

خداوند عزوجل  .مقبول باد و خداوند پاداش تالشتان را بدهد و گناهانتان بخشيده شوند

� šχρã: يدگو مي ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝ ÎκÅ¦à/Ρr& öθs9 uρ tβ% x. öΝ ÎκÍ5 ×π|¹$|Áyz 〈 »ديگران را بر خود ترجيح 

  . »چه خودشان به شدت نياز داشته باشندگر ند؛ده مي
  : يدگو ميشاعري 

 E�	��5���1 E���1� $/� iW � �SW sM� � n�B �# ��!5� 2� 
&�� |�+5� � '�S 4	�"HT  ��7 k"~ �s�	S \�� �  
J.B v E�"� E5&�l '	 �� �=W � �s5�� J�-# f���� iB $"� 5) 

م و مشكل او را كن مياما او را ياري  ،دور هستم ،من گرچه از زمين و آسمان دوستم«
كاش اي : يمگو مين ،و هر گاه لباسي زيبا بپوشد. مده ميايم و ندايش را پاسخ نم ميحل 

  . »دپوشاك اضافه اش تن من بو
  و خلق و خوي نيكي است!عادت چه اخالق زيباست و اين چه  !خدايا

روي  دهچند در خوبي كردن زياهر د؛شو ميبه خاطر كار خوب پشيمان ن ،كسهيچ
شاعري در اين باره . چند اندك باشدهر ،دشو ميفقط به خاطر اشتباه پشيمان  ،انسان. نمايد

  : يدگو مي
  الشر أخبث ما أوعيت من زادو  الخير أبقي و إن طال الزمان به

بدترين توشه ايست  ،هرچند زماني طوالني از آن بگذرد و بديماندگارتر است؛  ،خوبي«
  . »كه اندوخته اي
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  چرا  با شنيدن سخن زشت غم مخور؛

  ، قدمت زيادي داردحسادت و كينه كه

	0�D�� Js5-H�� h� ��� ��!� 	�!�B �HP  21 Q1�1 �IC�� 
%�� ia�& ?���� �Q�5c ?���1 ��
 	��� h:>/) \�T� 	%&� $��. 

براي گردآوردن خوبيها بكوش و از سرزنش كردن كسي كه دلش را خالي كرده يا «
  . دوري كن ،حسد ورزيده

حسادت تمام  ،موسم و زمان عبادت است كه روي آورده و بعد از مرگ ،بدان كه عمر
  . »دشو مي

 ،كه در برابر انتقاد به شدت حساس هستند كساني: يدگو مييكي از دانشمندان معاصر 
  . را حفظ كنندخود جا و ستمگرانه خونسردي بايد در برابر انتقاد بي

ابتدا صاحب  و كينه كه چقدر عادل و منصف است! آفرين بر حسد: همچنين گفته اند
  . دكن ميحسود و كينه توز را نابود يعني خود 

  : يدگو ميمتنبي 

 �S5w�� 4�
� ��H�� ��=�D5! � �5_+B 6"%�� ��-# �  5# 51 
و كارها و همان است كه از دست داده  ،شد و نيازشبا مياو عمر دوباره  ،بود جوانياد«

  . »امور زايد زندگي هستند ،هاسرگرمي
  يكي از دانشمندان . »باغ محكم و استواري است ،اجل«: فرموده است �علي

  . دمير ميفقط يك بار  ،شجاع ودليران انسد و مير ميبارها  ،بزدلانسان : يدگو مي
وتاه خواب و چرتي ك ،بخواهدرا بندگانش  خير و خوبي ،هاهنگام بحران ،هرگاه خداوند

در جنگ احد به  �طور كه طلحههمان د؛آور ميبر آنها فرود  ،آرامش استرا كه مايه 
آرامش و  مايه ،چندين بار شمشير از دستش افتاد و اين خواب وخوابي كوتاه فرو رفت 

همان طور كه شبيب  يرد؛گ ميگذاران را هم چرت فرا گاهي بدعت. آسودگي خاطر او گرديد
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از دليرترين افراد بود يكي  ،او. به خواب فرو رفت ،سوار بود االغشبن يزيد در حالي كه بر 
  : در اين باره چنين سروده است ،شاعر. و زنش نيز دليرزني بود كه حجاج را به عقب راند

	�B Q15%�S 9���� �# � f��� �#5��� �H� 21 ��H/  ,5�o�# 
�A��� �# Q��gA ��� \��& �C �s5c �!5/D �# <��. i5� �� 

شترمرغ سست و تنبلي است كه از سوت همچون  ،عليه من چون شير است و در جنگها«
  . ذاردگ ميسوت زنندگان پا به فرار 

نكه دلي ضعيف مقابله با او نپرداختي يا اي آيا در جنگ و نبرد به سوي غزاله نرفتي و به
  »چون دل مرغان داشتي؟

≅ ö: يدگو ميخداوند عزوجل  è% ö≅ yδ šχθÝÁ−/ u� s? !$uΖ Î/ HωÎ) “y‰÷nÎ) È÷uŠt⊥ ó¡ßsø9 $# ( ßøtwΥuρ 

ßÈ−/ u� yItΡ öΝ ä3Î/ βr& â/ä3t7ŠÅÁãƒ ª! $# 5>#x‹ yèÎ/ ï∅ÏiΒ ÿÏνÏ‰Ζ Ïã ÷ρr& $sΨƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ( (# ûθÝÁ−/ u� yIsù $‾Ρ Î) Νà6yètΒ 

šχθÝÁÎn/ u� yI–Β ∩∈⊄∪ 〈 »يد و حال كش ميآيا براي ما جز از دو خوبي چيز ديگري را انتظار : بگو

 ،آنكه ما چشم به راه هستيم تا خداوند شما را به عذابي از سوي خود يا به عذابي به دستان ما
  . »يمكش ميشما انتظار ه ار؛ ما نيز همپس منتظر باشيد. گرفتار نمايد

 $tΒ: يدفرما ميمتعال اوند خد uρ tβ$Ÿ2 C§ø/ uΖ Ï9 βr& |Nθßϑ s? āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# $Y7≈ tFÏ. Wξ§_xσ –Β 〈 

  . »در كتابي مقرر گشته است ،اجل. خدا د مگر با اجازهمير ميهيچكس ن«
  : يدگو ميشاعر 

 E5�5%+ \�5c 	. � 5p ��.B ����  2� <� � �5:&[� 21 
به تو اعتنا  !واي بر تو: يمگو مي ،بهوت و حيرت زده استبه او كه از ترس قهرمانان م«

  . »نخواهد شد

���) ,5�>�& $�a� �� <SL�# ��5:  v <� 'd�� JD[� 2� 
يك روز تقاضاي ماندن در دنيا را  ،از مهلت و اجلي كه برايت مقرر گشته اگر بيش«
  . »تقاضاي تو پذيرفته نخواهد شد ،بكني
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 E�@� \�T� �5~ �# E�@�# }5�:���
& \���;� J�"S M# 
  . »دست نيافتني است ،چون آرزوي جاودانه ماندن پس در زمينه مرگ بايد صبر كرد؛«

g�� 9�w& �5��"�� 9�l 51 � }���� h/�;� �B 2�� h�o�"# 
لباس افتخاري نيست كه اگر از تنش بيرون آورده  ،براي ترسوي بزدل ،لباس زندگي«
  . »ار را از تنم در آوردندلباس افتخ: بگويد ،شود

. يك لحظه پس و پيش نخواهند شد ،گاه اجلشان فرارسد! سوگند به خدا كه هرآري
  : يدگو مي �علي

��#B \��T� 2�1 f�1�) 'B �	�. ����) �B � f	�. G ���) 
  . »روزي كه مقدر نشده يا روزي كه مقدر شده است ؟روز از مرگ فرار كنم ينكدام«

�# �	��. G ���)���C�B � �d�� �I/) G � �	>�� 21 � 
نجات  ،انسان را از روز تقدير ،سم و گريز و احتياطتر مين ،از روزي كه مقدر نشده«

  . »دبخش مين
  . »رددگ ميزندگي به شما ارزاني  خواستار مرگ باشيد؛«: يدگو مي �ابوبكر

  نكته

 ايند؛نم ميلب آمرزش برايت ط ،د؛ فرشتگانكن ميدفاع  چون خداوند از تو غم مخور؛
قرآن به  ايد؛نم ميشفاعت  �پيامبر ند؛كن ميتو را در دعاي خود شريك مؤمنان در هر نماز 

رحمت و مهرباني خداوندي است كه  ،هااينهمه د و باالتر از ده ميتو نويد و وعده اي نيك 
بر و بلكه بيشتر ده تا هفتصد برا ،در مقابل يك نيكي زيرا غم مخور؛. مهربانترين مهربانان است

و حتي انتظار غفران و  فقط يك سزا قرار دارد ،د و در مقابل يك بديشو ميپاداش داده 
  . بسيار زياد است وندچراكه بخشش و بزرگواري خدا. درو ميبخشش الهي نيز 

حبت داران توحيد وحامالن دين الهي و از اهل قبله هستي و مچون تو از پرچم غم مخور؛
ي و وقتي كار نيكي انجام شو ميپشيمان  ،يكن ميگاه گناه هر. ا در دل داريخدا و پيامبرش ر

  . يدان مين داري كههاي زيادي خوبي ،پس تو ردي؛گ ميشادمان  ،يده مي
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در همه سختي و راحتي و در  ،توانگري و فقردر  ،خوشي و ناخوشي درتو  غم مخور؛
به خير  ،ا از كار مؤمن كه همه اششگفت«: يدفرما مي �پيامبر. حاالت بر خير و خوبي هستي

شكر  ،شايندي به او دست دهدخوامر اگر . جز مؤمن نداردكسي  حالت راو اين  است
ايد و اين هم به خير و نم ميصبر  ،ارد و اين به خير اوست و اگر ناخوشي به او برسدزگ مي

  . »نفع اوست

راه شكيبايي در برابر ناخوشيها و تحمل سختيها،  چراكهغم مخور؛ 

  رستگاري و سعادت استموفقيت و 

 ö� É9 ô¹$#uρ $tΒ uρ x8ã� ö9 |¹ āωÎ) «! $$Î/ 〈 »خدا در پرتو توفيقو صبر تو جز  ،صبر و شكيبايي بورز 

  . »نيست

 Ö� ö9 |Ásù ×≅Š ÏΗ sd ( ª! $# uρ ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã $tΒ tβθà/ ÅÁs? ∩⊇∇∪ 〈 » م و كن ميپس صبري زيبا پيشه

  . »يمجو ميياري  ،ييدگو مياز خداوند درباره آنچه 

 ö� É9 ô¹$$sù #[� ö9 |¹ ¸ξŠ Ïϑ y_ ∩∈∪ 〈 »صبري زيبا ،صبر كن« .  

 íΝ≈n= y™ / ä3ø‹ n= tæ $yϑ Î/ ÷Λ änö� y9   . درود بر شما به خاطر آنچه صبر نموديد« 〉 ¹|

 ö� É9 ô¹$#uρ 4’ n?tã !$tΒ y7 t/$|¹r& 〈 »شكيبا باش ،در برابر آنچه به تو رسيده« .  

 (#ρã� É9 ô¹$# (#ρã� Î/$|¹uρ (#θäÜ Î/#u‘ uρ 〈 » شكيبايي ورزيد و يكديگر را به شكيبايي توصيه كنيد و

  . »بر آن مواظبت نماييد
  . »خوب را دريافتيمزندگاني  ،با صبر و شكيبايي ،ما«: فرموده است �عمر

عا و انتظار د ،شكيبايي: ها سه شگرد دارند كه عبارتست ازاهل سنت در برابر فجايع و بال
  . رف شدن مشكلبراي برط

  : يدگو ميشاعري 

50�w
& 5S�>��� E5�a� �m5/">� �@�B \�T� ��� 5f/�� 5/f/U� � 
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نوشانديم كه همانند آن را به ما نوشانده بودند؛ ولي ما بر مرگ شكيباتر  به آنها جامي«
  . »بوديم

شكيباتر  ،دشو ميدر برابر اذيت و آزاري كه  ،كسهيچ«: در حديثي صحيح آمده است
اما  ،فرزند و همسري دارد ،ند كه خداوندبر مياز خداوند نيست؛ (برخي بندگان )گمان 

  . »دبخش ميبه آنها تندرستي و روزي  ،خداوند
به مصائبي بيش از اين  رحم كند؛ �موسي بر ،خداوند«: يدفرما مي �همچنين پيامبر

 ،خداوند ،ورزدايي شكيب ،هر كس«: همچنين فرموده است. »اما شكيبايي ورزيد ،تار شدگرف
  . »رداندگ مياو را شكيبا 

��_�& 	. i��5���� � 	�I
�� $�&7 ���[� S�7 ��>��B � ��H/�� 	�0D 
 ،ندرو ميي؛ حال آنكه كساني كه به دنبال افتخار و بزرگي كن ميدرنگ براي رسيدن به «

  . »ندتالشي طاقت فرسا نموده و براي اين منظور كمال توان خود را بكار گرفته ا

?C�w�� fJ1 ��! 	IT� ��	�&5� � �@� 21� �#�B 21 	IT� xS5�� 
تحمل كردند تا اينكه بيشتر آنها  ي زياديهارنج ،براي بدست آوردن افتخار و بزرگي«

افتخار و بزرگي را به آغوش گرفت كه تالش كاملي نمود و شكيبايي  ،خسته شدند و كسي
  . »ورزيد

� $SB E���� 	IT� k�� G�� �@��� x%�  ��! 	IT� ����  2� 
ري؛ هرگز به افتخار و بزرگي خو ميمپندار كه آن را افتخار و بزرگي را خرمايي «

  . »خوراكت باشد ،نخواهي رسيد مگر آنكه صبر و شكيبايي
بلكه با جديت و  ،ان بدست آوردتو ميكارهاي بزرگ و ارزشمند را با خيال و خواب ن

  . دياب ميور ارزشمند دست به امقاطعيت است كه انسان 

  اندوهگين  ايند،نم مياز رفتاري كه مردم با تو 

  ندرمباش و به رفتاري بنگر كه با خدا دا
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 ،شگفتا از تو اي انسان! من«: يدگو ميامام احمد در كتاب زهد روايتي آورده كه خداوند 
س سپا از غير من ،توو  تو را روزي داده ام ،ستي! ومنپر ميتو را آفريده ام و تو غير مرا 

نياز هستم و تو با انجام   م و حال آنكه از تو بيكن ميمحبت هاي خود به تو زاري! با نعمتگ مي
من به سوي تو  خير و خوبيِ ؛ي كه به من نيازمنديورز ميني گناهان در حالي با من دشم

  »!!دآي ميسرازير است و شر و بدي تو به سوي من باال 
دست ه ب ،ار را معالجه كرد و كورهاي زيادياند كه او سي بيم گفته �در سيرت عيسي

  . اما همه دشمن او گرديدند او شفا يافتند؛

  .از تنگي و كمي روزي اندوهگين مباش

رزق و  ،شد و اوبا مينزد او  ،روزي دهنده فقط خداوند يكتاي يگانه است؛ روزي بندگان

 ’Îûuρ Ï. روزي مخلوقات را به عهده گرفته است !$uΚ ¡¡9 $# ö/ ä3è% ø— Í‘ $tΒ uρ tβρß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪ 〈 » و روزي

روزي رسان  ،پس وقتي كه فقط خداوند. »در آسمان است ،يدشو ميشما و آنچه وعده داده 
دازد و براي به دست پر ميچرا انسان به تملق و چاپلوسي در برابر انساني همچون خود  ،است

 * : يدفرما ميايد؟! خداوند متعال نم ميل خوار و ذلي ،خودش را پيش انساني ،آوردن روزي
$tΒ uρ ÏΒ 7π−/!# yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# āωÎ) ’ n?tã «!$# $yγè% ø— Í‘ 〈 » و هيچ جنبنده اي روي زمين نيست مگر آنكه

  . »روزيش بر عهده خداوند است

 $̈Β Ëx: يدفرما ميهمچنين  tG ø/ tƒ ª! $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 ÏΒ 7πuΗ ÷q§‘ Ÿξsù y7 Å¡ôϑ ãΒ $yγs9 ( $tΒ uρ ô7 Å¡ôϑ ãƒ Ÿξsù 

Ÿ≅ Å™ö� ãΒ …çµs9 .ÏΒ ÏνÏ‰÷èt/ 〈 »هيچ بازدارنده  ،هر رحمتي كه خداوند درش را براي مردم بگشايد

  . »اند آن را سرازير نمايدتو ميهيچ كسي بعد از او ن ،اي ندارد و هر آنچه كه او باز دارد

  را ها وجود دارد كه مصيبتاسبابي  زيرا غم مخور؛

  :جمله ازايد؛ نم مي براي مصيبت زده آسان
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 $yϑانتظار گرفتن پاداش از خداوند عزوجل؛  • ‾Ρ Î) ’‾ûuθãƒ tβρã� É9≈ ¢Á9 $# Νèδ u� ô_r& Î�ö� tóÎ/ 

5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 »ايندنم ميپاداش خود را بدون حساب و به تمام و كمال دريافت  ،شكيبايان« . 

 : رداندگ ميان ديدن و نگاه كردن به كساني كه گرفتار بال شده اند نيز مصيبت را آس •

�w� G �� ة� ���! b�5��� ��HS $��>� ?���FW ��� 
من  ،نبود ،ريندگ مياگر كثرت گريه كنندگاني كه براي برادرانشان در اطراف من «

  . »دمكر ميخودكشي 
  نباشد؟ديده و گرفتار ني بالبي ميآيا كسي  به چپ و راست نگاه كن؛

از را  شمصيبتانسان اين است كه  ،داينم ميري كه مصيبت را آسان واز اميكي  •
 . ديگر مصائب آسانتر بداند

 . شدبا مين نياي بنده است و در مورد دينشددر امور مربوط به  ،مصيبت •
خوشي و عافيت تحقق  ي و عبوديت به هنگام بروز ناخوشيها بيش از ايامگاهي بندگ •

 . دياب مي
 : چاره اي جز قبول مصيبت نيست •

)�� �# Q�"�� e� 5#50� J"�� e�  �# Q�"�� MS� 
اين است كه  ،بلكه تنها راه چاره را براي دگرگون كردن آن رها كن؛ چاره انديشي«

  . »نماييچاره ها را رها 

 #|¤tã : در دست خداوند جهانيان است ،انتخاب • uρ βr& (#θèδ u�õ3s? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ Ö� ö� yz 

öΝ à6©9 〈 »ال آنكه برايتان بهتر استو شايد چيزي را ناپسند بدانيد و ح« .  

  بي شخصيت مباش

 5e≅ä3Ï9 uρ îπyγô_Íρ uθèδ $pκ� Ïj9 uθãΒ ( (#θà) Î7 tFó™$$sù ÏN ü� ö�y‚ø9 و هر يك جهتي دارد كه رو به آن « 〉 #$

 . »پس در انجام خوبيها پيشي بگيريد ،نموده
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 uθèδ uρ “Ï%©!$# öΝà6n= yèy_ y# Í×‾≈ n= yz ÇÚö‘ F{$# yìsùu‘ uρ öΝä3ŸÒ÷èt/ s−öθsù <Ù÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ 〈 »و او، 

  . »كسي است كه شما را در جانشين زمين نموده و برخي را بر برخي برتري داده است

 ô‰ s% zΟ Ï= tã ‘≅ à2 <¨$tΡ é& óΟ ßγt/ u� ô³̈Β 〈 »هر گروهي از مردم محل نوشيدن خود را دانستند« .  

به يارانش طبق  �ماستعدادها و تواناييهاي مختلفي دارند؛ پيامبر بزرگوار اسال ،مردم
براي  ،�براي قضاوت؛ معاذ ،�د؛ عليدا ميتوانايي و كارآيي آنها مسؤوليت و وظيفه 

براي جهاد و  ،�براي دانش ميراث؛ خالد ،�براي آموزش قرآن؛ زيد �تعليم؛ ابي
  . براي سخنراني انتخاب شده بودند �براي سرودن شعر و قيس بن ثابت ،�حسان

 ،خودكشي است؛ به تن كردن پوشش صفات ديگران ،نذوب شدن در شخصيت ديگرا
  . دآور ميبر پيكر شخصيت خود فرود  ،ضربه اي كشنده است كه انسان

آفرينش مردم با صفات و استعدادهاي مختلف  ،يكي از نشانه هاي قدرت خداوند متعال
 با مهرباني و نرمخويي خود به امت و آيين �ابوبكر. و زبانها و رنگهاي متفاوت است

پس . با شدت و صالبت خويش اسالم و مسلمانان را ياري كرد ،�اسالمي سود رساند و عمر
آن را ، نعمتي است كه بايد از آن بهره برداري نمود ،رضايت و خرسندي از آنچه كه داري

  . رشد داد و براي پيشرفت آن كوشيد

 Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø/ tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 〈 »راتر از تواناييش مكلف هيچكس را ف ،خداوند

  . »رداندگ مين
زنده به گور كردن  ،تقليد كوركورانه و ذوب شدن بيش از حد در شخصيت ديگران

گوناگوني و تمايزي  ،به نابودي تفاوت ،با اين كار انسان. استعداد و از بين بردن اراده است
  . دازد كه بايد به عنوان يكي از اهداف آفرينش نمايان باشدپر مي

  ه نشيني و بازتاب مثبت آن بر بندهگوش
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كارهايي است كه پرهيز از  دوري كردن از بديها و ،منظورم از عزلت و گوشه نشيني
يكي از اسبابي است  ،از اينرو عزلت و گوشه نشيني اما افزون بر نياز و اندازه هستند؛ ،جايزند

  . ايدنم ميد و غم و اندوه را از او دور كن ميكه انسان را آسوده خاطر 
دعا محاسبه خود و نيز براي ، تالوت ،ذكر ،بنده بايد براي عبادت: يدگو مي يكي از علما

بخشي از اوقات خود را در عزلت و تنهايي  ،جستن از شر و امثال آنو استغفار و دوري 
  . بگذراند

سه فصل را به اين موضوع اختصاص داده كه خالصه  (صيد الخاطر)ابن جوزي در كتاب 
عزت و شرافتي همچون گوشه نشيني نديده ام؛ خلوت  ،هيچ آرامش: ين قرار استاش از ا
د؛ انسان شو ميوقت و عمر  ،رد و مايه صيانت جايگاهدا ميانسان را از شر و بدي دور  ،گزيني

دور  ،ندشو مياز طريق عزلت خودش را از حسودان و آنهايي كه از گرفتاري ديگران شاد 
ترين وسيله براي تفكر در باره آخرت و آماده شدن براي مالقات به ،ايد؛ گوشه نشينينم مي

عزلت و . شدبا ميخدا است و بهترين فرصت براي عبادت و انديشيدن در امور سودمند 
بهترين زمان براي بيرون آوردن گنجهاي حكمت و استنباط آموزه هاي ديني از  ،تنهايي

  . نصوص است
  . زلت بود كه با اندكي تصرف بيان گرديدمفهوم سخنان ابن جوزي در باره ع ،اين

 ،نشيني گوشه. ددان ميعزتي است كه فقط خدا  ،گوشه نشيني: در همين كتاب گفتم
: عبارتند از ،نتايج خلوت گزيني. رددگ ميسبب بهره بري از عقل و چيدن محصوالت انديشه 

صت براي غنيمت شمردن فر ،بازآمدن از منكر ،پاداش فراوان ،آبرومندي ،آرامش دل
 ،ترك امور بيهوده و دوري از سرگرميهاي عبث ،به ياد آوردن خداوند مهربان ،عبادت

رهايي از  ،نجات از شماتت كينه توز و نگاههاي حسود ،گريختن از فتنه ها و دوري از دشمن
دوري از مطالبه حقوق و چاپلوسي  ،تعلل انسان تنبل و نجات از عذرخواهي در حضور مردم

باعث  ،گوشه نشيني. متكبر و نيز خالصي از صبر ناگزير در برابر حماقت احمقنزد انساني 
  . د تا عيبهاي زبان و حركتهاي نادرست و اشتباهات پوشيده بمانندشو مي
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حجابي است كه خوبيهاي زيادي پشت آن پنهان شده و صدفي است  ،پس گوشه نشيني
كه خوشه برتريها در آن جاي پوششي است  ،عزلت. كه مرواريد فضيلت در آن نهفته است

عمر را  ،چه زيباست! گوشه نشيني و تنهايي با كتاب ،خلوت و تنهايي با كتاب. گرفته است
. شدبا ميسفري در راه عبادت و گردشي در عالم تأمل و انديشه  ،مي افزايد و شادي تنهايي

  . رددگ ميانديشه و تدبر  ،باعث تأمل ،گوشه نشيني و تنهايي
به نكاتي  ،د تا براي درك مفاهيم بكوشيشو ميباعث  ،و تنها نشستنگوشه نشيني 
  . در مقاصد بينديشي و دژِ انديشه و ساختمان عقل را بسازي ،درست دست يابي
فوايد را شكار  ،ايد؛ در تنهايي ذهن انساننم ميروح و دل را شادمان  ،گوشه نشيني

ند و هيچكس بي ميي جز خدا تو را نچون كس. رياكار نخواهي بود ،د؛ وقتي تنها باشيكن مي
همه كساني كه در طول تاريخ درخشيده و همه نخبگان و . سخنت را نمي شنود ،جز خدا

نهال شكوه و نجابت خود را با آب  ،پرچمداران تاريخ و رستگاران آسمان فضيلت و برتري
پاي خود بر  ،بارور گشته ،عزلت و گوشه نشيني آبياري كرده اند تا اينكه درخت فضيلت

  . ايستاده و در تمام زمانها محصول خود را داده است
  : چنين سروده است ،علي بن عبدالعزيز جرجاني

  رأوا رجالًعن موقف الذل احجما  يقـولون لي فيك انقباض و انما

در حقيقت آنها مردي را ديده اند كه خود را از محل  ؛تو گرفته هستي: يندگو ميبه من «
  . »ذلت عقب كشانده است

  و لكـن نفس الحر تحتمل الظما  اذا قيـل هذا مورد قلت قد أري

تشنگي را  ،ولي انسان آزاده ،نمبي مي: يمگو مي ،چشمه ايست ،اين: وقتي گفته شود«
  . »يدانم ميتحمل 

  بـدا طمـع صيرتـه لـي سلّـما  ولم أقض حق العلم ان كنت كلما

من آن را نردباني قرار  ،آشكار شود ،معيط؛ گرچه هرگاه حق دانش را به جا نياورده ام«
  »دهم و به آن باال بروم

  اذن فاتباع الجهل قد كان أخرما  أأشـقي به غرساً و أجنيــه ذلة
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ين صورت پيروي از در ا ؟!با ذلت ميوه آن را بچينمنهال طمع را بكارم و  ،آيا با شقاوت«
  . »جهالت قطعي است

  عظموه في النفـوس لعظّما و لو  و لو أن اهل العلم صانوه صانهم

ود و اگر آن را نم ميعلم نيز آنها را حفاظت  ،دندكر ميعلم را حفاظت  ،اگر اهل علم«
  . »شتندگ ميگرامي  ،شتنددا ميبزرگ و گرامي 

  محيـاه باألطمـاع حتي تجهما  و لكـن أهانوه فهانوا و دنسوا

ها و چهره علم را با طمع پس خودشان خوار گشتند ،به علم توهين نمودند ،ولي آنها«
  . »آلوده ساختند تا اينكه عبوس شد و چهره در هم كشيد

  : يدگو مياحمد بن خليل حنبلي 

����� � g�%�� 7��B 2�1 J�)�c ?�C 2�1 Q��! 
5�/�� 2�1 E�7��# 2U�"� J�"�>�5& �n��) � � 

51 ,'�1G �H�) |"� J"& � 6"� 21 Y5� 
����F 21 g�
A 2�"& ��D�	��1 �J��">l  �5 
7������! ����	��1 � 5��S5�%��J ة� 1�"o�& 
5��/��Q�#��%�1 2�1 4� J�"�� J�� ����� � 

بايد فردي عادي  ،اهد از اندوهي طوالني راحت گرددخو مييد و جو ميهر كس عزت «
ه باشد كه آن زندگي براي كسي صفا داشتممكن است چگونه . راضي شود ،باشد و به اندك

ها و غمزه هاي انساني مكار و   زندگي و حياتي كه در ميان اشاره د؛كن ميبسر  را با فالكت
بايد با زندگي چگونه صفا دارد كه همواره  ردد؟گ ميسپري  ،در ميان خودستايي فردي متكبر

از هر راهي  ؛تو را بشناسند ،اينكه مردم حسود مدارا كرد و از عملكرد بخيل رنج برد؟ واي از
  . »كه باشد

  : يدگو ميعلي بن عبدالعزيز جرجاني قاضي 

d� $
�� ة51  :%! 6�"%�� 5�"�D 95�U�� � $"��� \� 
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از  ،هيچ چيز .تنها زماني چشيدم كه همنشين خانه و كتاب گرديدملذت زندگي را  طعمِ«
و  ذلت . يمجو ميگر ندي ميهمد ،؛ از اينرو غير ازعلم و دانشتر نيستعلم و دانش عزيز

  . »ا كن و با عزت و سروري زندگي نماپس آنها را ره ؛ط با مردم استدر اختال خواري

  : يدگو ميشاعري ديگر 

��"& $1g� � � 	!�& $�SB ��(�� MS � 5/p� �� ��	# 
5S[� $%�c5. ���5&B 5�
# � �1G� k�� �� 6"3� �5�B 

پس هميشه شاد و  ؛بر خود الزم گرفتمخانه ام را ماندن در به تنهايي ام انس گرفتم و «
پس پروايي ندارم كه آيا لشكر حركت كرده يا امير  ؛و از مردم قطع رابطه نمودم. مسرورم

  . سوار شده است
  : يدگو ميحميدي محدث 

 	"H) *"� �5/�� ,5>� E5r"+ �5. � J". 21 �5w��� '�� 
G� �5/��,5>� 2��1 J��.a# �5! N��W �B ?�%�� k�U� 

و كمتر به ديدار مردم برو راز اين. مالقات با مردم فايده اي جز حرفهاي بيهوده ندارد«
  . »بروي وضعيت خويش بهبودكه براي كسب علم يا مگر آن

  : يدگو ميابن فارس 

�F $��. <�5! |"� ��5. � E� �5�! \�H  � Q�D5! �->  
5/�. �	��� ��m $`7�� �=� ����HS� � i�U) E51�) ��� 
��HS *"S� � � �C �
)	S ��(�� �.�P%1 � �� � 5#7 

برخي  ود شو ميبرآورده  ،برخي خواسته ها ؛خوبم: گفتم حالت چطور است؟: گفتند«
   ،ندشو ميغمهاي دل روي هم انباشته وقتي . رددگ ميهم برآورده ن
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گربه  ،من نديم و همنشين . شوند برطرف ،د است روزي بيايد كه اين ناراحتيهاامي: ييمگو مي
  . »چراغ است ،و دفترهايم هستند و معشوقه ام شد و مونس و همدم من كتابهابا ميام 

  از سختيها اندوهگين مباش

ر خودپسندي را كم ،ايدنم ميگناهان را پاك  ،دردانگ ميدل را قوي  ،سختيها و رنجها
چراغ  ،دشو ميذوب  ،غفلت ،هادر ميان سختيها و رنج ؛دكن ميند و تكبر را نابود شك مي

برايت  ،د و صالحانشو ميبه سوي تو جلب  مردم مهر و عاطفه ،رددگ ميبرافروخته  ،آگاهي
د ايد و تسليم خداوننم مي تني و كرنشفرو ،در سختيها در برابر خداوند ،ند؛ انسانكن ميدعا 

 انسان در سختيها به ياد خدا. دهنده هستندباز دارنده و هشدار ،هاسختي ؛رددگ مييگانه قهار 
به پاداش  ،دبر ميايد و از رنجهايي كه نم ميفروتني  ،با پيشه كردن صبر و شكيبايي د وافت مي

  . رددگ ميگاه خداوند آماده د و براي حاضر شدن در درشو ميالهي اميدوار 
و آرامش يافتن در انسان را از تمايل به دنيا و راضي بودن به آن  ،هاوشيسختي ها و ناخ

 ،همچنين عفو و گذشت خداوندو لطفهاي پنهان و گناهان پوشيده . رددا ميغوش آن باز آ
  . ها هستندبسي بزرگتر از اشتباهات و سختي

مايه  ،نشيني  تنهايي و گوشه ،زلت و تنهايي را دوست داشته باشدهر كس ع: گفته اند
  . اثر خطابي را مطالعه كنيد (العزلة)م كه كتاب كن ميرو به شما سفارش از اين. عزت اوست

  نكته 

از جهاد  ،رداندگ ميم عبادت ضعيف و ناتوان تو را در انجا ،راكه غم واندوهچ غم مخور؛
انسان را  ،اندوه همچنين غم و ؛د تا شكست بخوري و ناكام شويشو ميرد و باعث دا ميباز 

  . ايدنم ميبدگمان و بدبين 
اساس بيماريهاي رواني و سرچشمه دردهاي  ،ضطرابغم و ا زيرا ناراحتي و غم مخور؛
  . استو نيز عامل شكست روحي و جسمي  وسوسه و اضطراب عصبي و ريشه
  . صدقه و كار خوب و مفيد داري ،نماز ،دعا ،ذكر ،وقتي قرآن غم مخور؛
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تسليم شدن در برابر غم و  مقدمه ،و بدان كه بيكاريغم مخور و تسليم غم واندوه مشو 
به  ؛به استقبال كسي برو كاركن؛ ؛ويسبن مطالعه كن؛ تسبيح بگوي؛ نماز بخوان؛. است اندوه

  .  .بينديش و ؛ديدار فردي برو

 þ’ ÏΤθãã ôŠ$# ó=ÅftG ó™r& öΝ ä3s9 〈 »مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم« .  

 (#θãã ôŠ$# öΝ ä3−/u‘ % Yæ•� |Ø n@ ºπuŠø/ äzuρ 4 … çµ‾Ρ Î) Ÿω �= Ïtä† šÏ‰ tF÷èßϑ ø9 پروردگارتان را با « 〉 ∪∋∋∩ #$

  . »رددا مياو تجاوزكاران را دوست ن گمان بيفروتني و آهسته بخوانيد؛ 

 (#θãã ôŠ$$sù ©!$# šÅÁÏ= ÷‚ãΒ çµs9 tÏe$!$# 〈 »مخلصانه خداوند را بخوانيد« .  

 È≅ è% (#θããôŠ$# ©!$# Íρr& (#θãã ôŠ$# z≈ uΗ ÷q§�9$# ( $wƒr& $̈Β (#θãã ô‰ s? ã&s# sù â !$yϑ ó™F{$# 4o_ó¡çtù: اهللا را : بگو« 〉 #$

د و او داراي نامهاي كن ميفرق ن ،بخوانيد يا رحمان را بخوانيد؛ به هر نامي كه او را صدا بزنيد
  . »نيكوست

  قواعد سعادت و خوشبختي

كارهايت  ،رددگ ميت مشوش ذهن ،چارچوب امروزت زندگي نكنيبدان كه اگر در  -1
  : مفهومهمين به  ،آنچه در حديث آمده. رددگ ميد و غم و اندوهت زياد شو مينابسامان 

  . »منتظر صبح مباش ،ودينم شامچون  منتظر شام مباش و ،وقتي صبح كردي«
 ،اهتمام به آنچه گذشته و تمام شده فراموش كن؛ ،گذشته را با آنچه در آنست -2

  . استي حماقت و ديوانگ
تا فرا رسد و آنگاه در بگذار در دنياي غيب است؛ لذا  ،آينده ؛به آينده مشغول مباش -3

  . آن بينديش
به همان  ،آرام باش و بدان كه هر چقدرمورد انتقاد باشي غم مخور؛ بلكهاز انتقاد -4

  . اندازه ارزش داري
  . زندگي پاكيزه و سعادتمندانه است ،ايمان به خدا و عمل صالح -5
  . بايد به ذكر خدا مشغول شود ،اهد آرامش و آسايش داشته باشدخو ميهر آنكس كه  -6
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  . دشو ميتقدير و قضاي الهي انجام  بايد بداند كه هر چيزي طبق ،بنده -7
  . كس انتظار تشكر نداشته باشاز هيچ -8
  . براي رويارويي با بدترين شرايط آماده كن خودت را -9

  . باشد به خير و صالح تو ،افتادهاق آنچه اتف چه بسا -10
  . به خير مسلمان است ،دافت ميهر اتفاقي كه  -11
  . بينديش و شكر بگزار ي الهيدر نعمتها -12
  . يباالتر از بسياري از مردم ،تو با آنچه داري -13
  . يك لحظه است ،فاصله موفقيت و گشوده شدن گره -14
   .كردن استدعا انگيزه  ،بال و مصيبت -15
  . ي بصيرت و نيرويي براي قلب استابر ميمره ،مصيبتها و رنجها -16
  . بعد از سختي آساني خواهد بود -17
  . از بين ببردند و تو را اجازه دهي مسايل پيش پاافتاده تو را به خود مشغول كنبايد  -18
  . پروردگارت داراي آمرزش فراوان است -19
  . مشوگين خشمگين مشو؛ خشم ؛گين مشوخشم -20
چيزي براي لذا  و سايه اي كه زير آن جاي بگيري؛ تكه نان و آبيعني  ،زندگي -21

  . غير از اينها ناراحت و اندوهگين مباش

22-  ’ Îûuρ Ï !$uΚ ¡¡9 $# ö/ä3è% ø— Í‘ $tΒ uρ tβρß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪ 〈 » يدشو ميروزي شما و آنچه وعده داده، 

  . »در آسمان است
  . دافت مياتفاق ن ،ز آن هراس دارنديزهايي كه مردم ابيشتر چ -23
  . براي تو الگو هستند ،گرفتاران و بالديدگان -24
  . ايدنم ميآنها را به بال گرفتار  ،وقتي خداوند گروهي را دوست بدارد -25
  . به كثرت تكرار كن ،را كه براي رفع غم و اندوه است دعاهايي -26
  . و وقتت را به بيكاري نگذراني شويبايد به كاري مفيد به صورت جدي مشغول  -27
  . ت بي توجه باش و آنها را تصديق مكنبه شايعا -28
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و بدين سان  اندرس ميبه سالمتي ات آسيب  ،خودخوري و تالش براي گرفتن انتقام -29
  . يكن ميضرر  ،از دشمنتبيش 

  . شدبا ميگناهانت  كفاره ،هر رنج و باليي كه به تو رسيده -30

  ري؟!خو مياز شش دارو داري، چرا غم وقتي آميخته اي 

برادرانش  ؛يكي از حكما به باليي گرفتار شد: سدنوي مي (الفرج بعد الشدة) صاحب كتاب
ن دارويي مركّب از شش چيز درست م: او گفت. تسليت بگوينداو بدين خاطر به آمدند تا 

 ،هر آنچه مقدر شده مدان ميعتماد به خدا؛ دوم اينكه اول ا: چه هست؟ گفت: گفتند. كرده ام
. رنج ديدگان آمده است بهترين چيزي است كه به كار ،سوم اينكه صبر. به وقوع مي پيوندد

اهم خو ميفرياد نو با اضطراب و داد  ؟!انم بكنمتو ميصبر نكنم چه كار  چهارم اينكه اگر من
ر از اين گرفتار م كه شايد به حالتي بدتكن ميكر پنجم به اين ف. از بين ببرم ،خودم را بيشتر

  . فاصله است ،رفع آن يك لحظه از بال تا: ششم. مشد مي
  . اندوهگين مباش ،ر گرفتي يا به تو توهين و ستم شداگر مورد آزار و اذيت قرا

د و ديگران را مورد نكوهش قرار كن ميخواست نمؤمن باز: يدگو مي يكي از علما
  . خورد به راه نمي اندازد د و زد وده مين

  ور و سعي كن با نيكي كردن به ديگرانغم مخ

  از خود نام نيكي به يادگار بگذاري 

 آن شاعر در تعريف آن سخاوتمند ؛يكي از شعرا نيكي كرديكي از سخاوتمندان به 
  : شعري سرود

5%#5) 2���5& �� 45�1� ��A ���Q1�U1 J� 21 0D� ��� 
از انواع زيباييها به شدت مي  ،ست كه به سن رشد رسيده و چهره اشاو جوان زيبايي ا«

  . »درخشد

�&5"l \�%��B 	IT� 'B� 5�T � �g� � � 9��w�� h��� ,�7� '7��  
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رداي  ،اند تن كرده به دروغ لباس بزرگواري بر ،او بدانگاه كه مشاهده نمود كه نااهالن«
  . »واري از تن افكند و ازاري پوشيدفراخ بزرگ

"���I& $�>���� 5�)��w�� ia���/ �
>�� 0D� �#� '�%P�� 4	"D �#� 
 ،در چهره اش ستاره اي در خشان و ،گويا ستاره ثريا به پيشانيش آويخته و در گريبانش

  . »ماه مي درخشد

  از غم و اندوه است ها، صبر و شكيبايي بهتردر برخورد با سختي

Q">& i51� 5) e	/� i5� i� 5�50# ���U�� & b� M01 
چيزي نزد تو  ،ردانيگ ميبزرگواران را خوار  ،آن از آنچه كه به وسيله اگر اي روزگار!

  . »آن را بياور ،باقي مانده
از سستي و بي تابي  ،تحمل ؛از داد و فرياد و ناآرامي بهتر است ،شكيبايي و صبر

باالخره به صبر و  ،دورز ميكسي كه با اختيار خودش صبر و شكيبايي ن ؛شدبا ميارزشمندتر 
  : يدگو ميمتنبي . خواهد دادتن  شكيبايي

���! ,���[5& ��C	�� �S5�1� �5�S 21 ,5�PA ��# '7�q�# 
  . »دلم را پوشانده اند ،باران كرد كه تيرهاي بالچنان مرا بال روزگار«

�50�  �/�&5��B �=� \���# �5�/�� ��� �5�/�� \(U  
تيز آن روي هم  غه هايو تي ستشك مي ،ردخو ميدم كه وقتي تيرها به من پس چنان ش«

  . »شتگ ميانباشته 

5)�����5�& ��5�&B G � $P%# ��5�&B ia& $%�H�S� 51 ��S[ 
 ،از بالهاپرواي  زيرا از بال ها باكي ندارم؛ايم كه نم ميسر را در حالي بزندگي بنابراين «

  . »برايم سودي نداشته است
  : يدگو ميابومظفر ابيوردي 

 �	) v � '�C7 �� �U�/ �/SB i�� i5�1g�� ��	!B � fg���B 
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4��	��� |"��C	�� �/)�) \5�# i�U) |"� @��� )�B f$& � 
 ،ر كرد و ندانست كه من گرامي و باعزت مي مانم و اينخصمانه با من رفتا ،روزگارم«

چگونه است  ،د كه تجاوزشده ميزگار به من نشان رو . دشو ميزمانه است كه خوار و زبون 
  »م كه صبر و شكيبايي چگونه است؟ده مينشان  من به او و

  غم مخور كه تو برادران و دوستاني 

  ايندنم ميداري كه به تو محبت 

شاد و  ،اني نغمه اش را سر دهي تا دلتتو ميم كه آور ميدر اين خصوص اشعاري برايت 
  . راحت گردد

  : ستانسانها به يكديگر چنين سروده ا يكي از شعرا در مورد همدلي و محبت

Q�"/�
) Q��"�. ����� 5�/�g��S i5�IC b�5��� ��# k�S 5p 
5//"& ���� kS5D $F�B� $�5># ����i ة](D��� 2�1 �B Z�B 

1��># �>�"#� 51B :5�p $��># �S5�
"�# � ���B 51B � ?�"� 
5//"& �C	�� |��B ���+ i5�>"#� i5H� a"# ���P�� �>���) 	. � 

رحل اقامت  ،و دو رگه و با صالحان نسبتي داشتيمن بود  زنزد زني كشيش كه ا«
از كدام سرزمين هستيد و : گفت ،پس از آنكه ميان ما و خودش پرده كشيدوي  . افكنديم
دوست دو  ،ما . يمني هستماز قبيله تميم است ومن از خانداني  ،همراهم: به او گفتم ؟كيستيد

روبرو با هم  ،بسا دو فردچه فت برقرار كرده و ميان ما ال ،از دو سرزمين هستيم كه روزگار
  . »ردندگ ميند و آنگاه با هم دوست شو مي

چنانكه يكي از بزرگان . ايندنم ميند و غمها را برطرف شو ميسبب دلگرمي  ،برادران

× âHξ½zF{$# ¤‹Íيم؛ شد ميما با مردم قاطي ن ،اگر وسوسه نمي بود: يدگو مي tΒ öθtƒ óΟ ßγàÒ÷èt/ 

CÙ÷èt7 Ï9 <ρß‰ tã āωÎ) šÉ) −Fßϑ ø9 دوستان در آن روز دشمن يكديگرند به جز « 〉 ∪∠∌∩ #$

  . »پرهيزگاران
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  : چنين سروده است ي غريبشاعري در مورد مسافر

��� '�a)G \51g%�� $�P1 � i���"D G � JCB G � 2�U� 
J�"!� fia� ��! '��/�� |��B i5�c�[� ��� ���!� b���� 

هيچ  در هيچ خانه و نزد هيچ خانواده و در كنار ،اكنده اي داردكسي كه تصميمهاي پر«
دارد كه انگار كوچ او دست را چنان دوست رفتن به جاهاي دور. يردگ ميهمسايه اي جاي ن

  . »حركتي به سوي وطن است ،براي جدايي

  از چهره در هم كشيده عبوس و از 

  مباش  اندوهگينبخل بخيل، 

  : يدگو ميسفيان ثوري 

�"HU"�S�7 95���� x��AB 5�
� < �7��D � 8��1 ����.[� �& f2n � 
از تو دريغ  ،د و به آنچه مردمكن ميكفايت  ،تو را مقداري نمك و يك گرده نان«

  . »نيازي نداري ،رنددا مي

'	��_  � \��# ,51 2�1 9�  � x���T� 	�)�w�� 95���B Z�5�%  
ن سان با كساني كه نان تريد شده ي و بديرخو ميهار ااز آب فرات مي نوشي و با آن ن«

  . »يكن ميرقابت  ،رندخو ميمرغوب 

5�
Sa� ���Pj ?�C 51 �=� ��Pj x���H   �"��;� }���Sa& $����� 
ا با گويا گرسنگي ات ر تو هم گلويت را صاف كن؛ ،ندكن ميوقتي آنها گلو صاف «

  . »انواع حلوا رفع كرده اي
در صورتي كه  ،خيمه اي كه از موي بز ساخته شده بي وزندگي با نان جو در كوخ چو

 ،از زندگي ناگوار و نا خوشايند در كاخي مجلل و باغي زيبا ،آبرو و حيثيت انسان بجا باشد
  . بسيار بهتر و زيباتر است
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هر كس براي . ي بر آن بگذرد تا رفع شودمانند بيماري است كه بايد دوران ،رنج و بال
. چند برابر شود يا قوت بگيرد ،ممكن است بيماريش ،عجله نمايدبهبود و رفع بيماري 

 ،وظيفه هر فرد مصيبت زده اي ؛ال بگذرد تا آثار آن از بين برودهمچنين بايد مدتي بر رنج و ب
  . طرف شدن مشكل باشد و همواره دعا كنداين است كه صبر نمايد و منتظر بر

  نكته

 Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# ( …çµ‾Ρ Î) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# āωÎ) ãΠöθs) ø9 $# tβρã� Ï/≈ s3ø9 از « 〉 ∪∠∇∩ #$

  . »دشو ميرحمت خداوند نااميد مباشيد؛ چون جز كافران كسي از رحمت خدا نااميد ن

 tΒ uρ äÝ uΖø) tƒ ÏΒ Ïπyϑ ôm§‘ ÿÏµÎn/ u‘ āωÎ) šχθ—9 !$āÒ9 و چه كسي جز گمراهان از « 〉 ∪∌∋∩ #$

  ؟»رددگ ميارش نااميد رحمت پروردگ

 ¨βÎ) |M uΗ÷qu‘ «!$# Ò=ƒÍ� s% š∅ÏiΒ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 رحمت خداوند به نيكوكاران  گمان بي« 〉 ∪∌∋∩ #$

  . »نزديك است

 Ÿω “Í‘ ô‰ s? ¨≅ yès9 ©! $# ß Ï̂‰øtä† y‰ ÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ #X� øΒ r& ∩⊇∪ 〈 »ي شايد خداوند بعد از آن دان ميتو ن

  . »كاري پديد آورد

 #|¤tã uρ βr& (#θèδ u� õ3s? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ Ö�ö� yz öΝ à6©9 ( #|¤tã uρ βr& (#θ™6Åsè? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ @� Ÿ° öΝ ä3©9 3 ª! $#uρ 

ãΝ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ 〈 » شايد چيزي را ناپسند بدانيد و حال آنكه برايتان بهتر است

  . »يددان ميد و شما ندان ميند و شايد چيزي را بپسنديد و حال آنكه برايتان بد است و خداو

 ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ÏνÏŠ$t7 ÏèÎ/ 〈 »خداوند نسبت به بندگانش مهربان است« .  

 Ÿω ÷βu“ øtrB āχ Î) ©!$# $sΨ yètΒ 〈 »خدا با ماست ،غم مخور« .  

 øŒÎ) tβθèW‹ ÉótG ó¡n@ öΝ ä3−/u‘ z>$yftFó™$$sù öΝ à6s9 〈 »پس  ،آنگاه كه از پروردگارتان ياري جستيد

  . »ا اجابت نمودشما ر
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 uθèδ uρ “Ï% ©!$# ãΑÍi” t∴ãƒ y]ø‹ tóø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θäÜ uΖ s% ã� à³Ψ tƒuρ …çµtG yϑ ômu‘ 〈 » و خداوند كسي است

  . »ستراندگ ميو رحمت خويش را  ،كه باران فرو مي فرستد بعد از آنكه نااميد شده بودند

 $sΨ tΡθãã ô‰ tƒuρ $Y6xî u‘ $Y6yδ u‘ uρ ( (#θçΡ% Ÿ2uρ $uΖ s9 šÏèÏ±≈ yz ∩⊃∪ 〈 » و با ترس و اميد ما را

  . »اندند و آنها در برابر ما فروتن بودندخو مي
  : يدگو ميشاعر 

�o& 5"S	�� <� ��H�  ��1 ��g�T5& 50/1 Z�  v �=� 
  ؟»برايت باصفا خواهد بود ،پس چه وقتي دنيا ،از مزاج و طبيعت دنيا راضي نباشياگر «

H�T� 5"S	�� �C�D �  vB� �5D[� ����� 21 D�� � 
بيرون  ،ني كه از درون درياي تلخ و شوربي ميآيا مرواريد زيبا و درخشان دنيا را ن«

  ؟»دآي مي

}5/�1� 	�%& Q1��� 9� � �5�D��� 	%& Q15�.W 9� � 
ي ند و چه بسيار راستيهايي كه بعد از كجآي ميامتناع هايي كه بعد از چه بسيار سالمتي«

  . »ندآي مي

  تاب بهترين همنشينك

. است شد دادن عقل خود با مطالب مفيدمطالعه و ر ،دت و خوشبختيايكي از عوامل سع
 ،او. ايد تا غم و اندوه از تو دور شودنم ميتو را به مطالعه و كتاب خواني توصيه  ،جاحظ

و دوستي است كه  دكن ميهمنشيني است كه در تمجيد و ستايش تو مبالغه ن ،كتاب: يدگو مي
راهنمايي است كه تو را به  ،دكن ميكه تو را خسته ن رفيقي است ،كتابتو را گول نمي زند؛ 

اهد از قافله خو ميي است كه كندي رفتار تو را نمي پسندد و نهمسايه ا ،بدبختي نمي اندازد
ايت را با چاپلوسي و تملق از دستت بيرون اهد داشته هخو ميباز بماني؛ همراهي است كه ن

تو را نمي فريبد و به  ،ايد و با تزوير و دورويينم ميكتاب با تو با مكر و دسيسه رفتار ن ورد؛بيا
  . يدگو ميتو دروغ ن
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زد و استعدادهايت سا ميبيشتر به آن بنگري تو را بهره مند  چيزي است كه هرچه ،كتاب
سخنان  ،يبخوان كتاببيشتر  هرچه رداند؛گ ميرا شكوفا و زبانت را شيوا و ساختارت را زيبا 

و كلمات سترگ و زيبايي از زبانت بيرون خواهد آمد و شاد و سرحال خواهي گشت و 
  . آباد خواهد شد ،دلت

با تو دوست  ،د و پادشاهاننمردم تو را گرامي بدار تا توده دشو ميباعث  ،خواندن كتاب
مدت از زبان مردم در  ،اني فرا بگيريتو ميآنچه از يك كتاب در مدت يك ماه . گردند

نج و زحمت است و نيازي به تحمل ررايگان  ،داده هاي كتاب يك سال فرا نخواهي گرفت؛
  . بگير نداردو ايستادن بر در خانه آموزگار مزد

است و تو از او  بهتر ت از اواخالقنزد كسي كه تو را از زانو زدن  ،خواندن كتاب
از همنشيني با كساني كه ابخواني به وسيله مطالعه و كتهمچنين  رداند؛گ ميبي نياز  ،نجيبتري

  . در امان خواهي بود ،نددان ميند و از همراهي كساني كه خود را بي نياز ورز ميبه تو كينه 
د و كن ميشبها نيز تو را همراهي  ،ها گوش به فرمان توستهمانطور كه روز ،كتاب

خواب از  د و به بهانهز مطيع تو خواهد بودر سفر ني ،دبر مياز تو فرمان همانگونه كه در حضر 
  . ذاردگ ميش با تو ند و خستگي و بيداري تأثيري بر همراهيورز مين امتناعبا تو همراهي 

بدون خجالت و كمرويي به آن روي  ،معلمي است كه وقتي به او نياز داشته باشي ،كتاب
ت از اطاع ،اند و اگر از او دوري كنيرس ميبه تو فايده  ،هر وقت سراغش برويي و آور مي

رفتارش با تو عوض نخواهد شد؛  ،اگر او را مورد بي مهري قرار دهي. تو را رها نخواهد كرد
اگر او با تو  رداند؛گ ميتو را از ديگران بي نياز  ،شوي هرگاه به بهانه اي دست به دامانش

اگر . ناچار نخواهي گشت يبد با فردتنهايي برايت زياني نخواهد داشت و به همنشيني  ،باشد
بزرگترين  ،باز بدارد ،باشد كه تو را از كوچه نشيني و نگاه كردن به عابران نلطفش به تو همي

د و شو ميباعث تضييع حقوق ديگران  ،زيرا كوچه نشيني. لطف را در حق تو كرده است
هاي بي ارزش و كارردد تا نگاه انسان به اين سو و آن سو بچرخد و وقت انسان در گ ميسبب 

و اخالق ناپسند مردم در امان از سخنان زشت  ،سپري شود و بدين سان انسان فرومايگانبا 
ها و خياالت پوچ و بي ارزش و از عادت كردن به تو را از آرزو ،همين كه كتاب. دنمان
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در حقيقت كاملترين ارمغان را به تو هديه  ،ايدنم مي ي و تنبلي و بازي و امثال آن دورراحت
  . بر تو نهاده استنموده و بزرگترين منت را 

اغت خود را با آن پر كنند و انند اوقات فرتو ميبهترين چيزي است كه افراد بيكار  ،كتاب
با وجود  د كه افراد بيكارشو ميمشاهده نبا اين حال . هاي خود را با آن سپري نمايندشب

و  ابتكار ،پيشرفت مالي ،دينداري ،آبرومندي ،مروت ،تجربه ،بر عقل ،دسترسي به كتاب
  . بيفزايند ،خود سرمايه

  كتاب در فضلي چند سخن

در بازارها جز  !فرزندانم: مهلب در وصيت خود به فرزندانش گفت: يدگو ميعبيده ابو
  . نرويد ،ندكن مينزد زره سازان و كساني كه كتاب صحافي 

افتخارات غطفان د نزد شيخي شامي كتابي خواندم كه در آن كر ميدوستي برايم تعريف 
از حسن لولوئي . جز از كتابها ،ها از همه جا رخت بربسته اندخوبي: گفتاو . شده بود بيان

نخوابيده و تكيه نزده ام  در حالي گذرانده ام كه هيچگاهرا چهل سال : فتگ ميشنيدم كه 
  . روي سينه ام بوده است يكه كتابمگر آن

كتابي  ،وابم بگيرد؛ وقتي بي موقع خخيلي بد است ،خواب بي موقع: يدگو ميابن جهم 
اي در آن  آموزندهوقتي فوايد و مطالب . مكن ميمطالعه آن را رم و دا ميبر حكمت آميز

ايد كه نم ميچنان مرا بيدار  ،م و سرور آگاهي يافتنكن ميشادماني و راحتي احساس  ،مياب مي
  . اثري در بيدار كردنم نداردچنان آن ،نهدام ساختمان يا بانگ بلند االغصداي ااز 

نگرم و دلم   مياوراق آن پياپي به  ،وقتي كتابي را خوب و مفيد بيابم: يدگو ميابن جهم 
بيشتر احساس شادي  ،كتاب بيشتر باشد هرچه تعداد صفحات ؛اهد كه تمام نشودخو مي
صفحات زيادي  ،اگر اين كتاب: در مورد يكي از كتابهاي گذشتگان گفتعتبي . ايمنم مي

و را اما آنچه كه ت: ابن جهم گفت. نوشتم ك نسخه براي خودم ميي آن ياز رو ،شتدا مين
 مند كرده است؛نها چيزي است كه مرا به آن عالقت ،بي عالقه نموده ،نسبت به اين كتاب
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كتابهاي كوچك . گاه چنين نبوده كه كتاب بزرگي بخوانم و برايم فايده اي نداشته باشدهيچ
  !!ستگيرم نشده استاز آن چيز مهمي دبيشماري خوانده ام كه 

تعريف شده  ،قرآن است؛ همان كتابي كه بدين گونه ،بزرگترين و شريفترين كتاب

≈= ë: است tG Ï. tΑ Í“Ρé& y7ø‹ s9 Î) Ÿξsù ä3tƒ ’Îû x8Í‘ ô‰|¹ Ólu� xm çµ÷Ζ ÏiΒ u‘ É‹ΖçFÏ9 ÏµÎ/ 〈 » كتابي است كه به

تا بوسيله قرآن بيم  ،سوي تواي محمد فرستاده ايم؛ پس نبايد در دل تو تنگي و حرجي باشد
  . »دهي

  فوايد مطالعه

  . دور شدن وسوسه ها و غم واندوه -1
  . هاي بيخود و دوري از پرداختن به امور پوچپرهيز از فرو رفتن در كار -2
  . دور شدن از افراد بيكار -3
گفتن يا زور زدن  و دور شدن از تكلف در سخن ،شيوايي زبان و تمرين سخنوري -4

  . ييبراي شيوا گو
  . رشد عقل و خرد و پااليش خاطر -5
  . آوردن دانش فراوان و حفظ مفاهيم بدست -6
داشتهاي ران و بهره مندي از اندرزهاي فرزانگان و برديگ استفاده از تجربه -7

  . شمنداندان ميعل
هايي كه در زمان خود بر ر مناسب براي هضم علوم و مطالعه فرهنگفراهم شدن بست -8

  . ده اندجوامع حاكم بو
 ،زيرا كتاب. رددگ ميايمان  شيافزاباعث  ،خواندن كتابهاي اسالمي .افزايش ايمان -9

  . اندخو ميرد و به خير و خوبي فرا دا ميها باز ه و اندرزگوي بزرگي است كه از بديدهندپند
از اندوه و رنج رها  ،د و قلبياب ميواندن كتاب از پريشاني نجات خ بوسيله ،ذهن -10

  . و وقت انسان از ضايع شدن مصون مي ماند دشو مي
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معاني و مفاهيمي كه در هم واژه ها و د كه انسان در فشو ميباعث  ،كتابخواني -11
  . مهارت پيدا كند ،كلمات است و نيز در شناخت اسرار و رموز حكمت

�S5%T� N���B N���� N��# 5�&� G� $
%c ia& *"�� 
   .»نه خوردن و نوشيدن ،ستارواح مفاهيم ا ،روح درون مايه«

  مورد  ،غم مخور؛ وقتي نيكي كني

  گرفت  خواهيستايش قرار 

د كه بلند ي خواهند بودستان ،زبانهايي خواهند بود كه تو را بستايند ،وقتي نيكي كني
هايي خواهند بود كه براي تعريف از تو به خاطر كار خوبي كه شوند و برايت دعا كنند و دهان

  . باز شوند ،يبايي كه از خود به جا گذاشته ايز كرده اي و يادگار
ردي شاعر در ستايش ف. ي جاودانه و ميراثي خجسته استفرزند ،حياتي دو باره ،نام نيك

  : يدگو ميبزرگوار و سخاوتمند 

,G \	D� 95�U�� �# <Sa� J���  ��# <�"�� Q1��K 
  . »ستبرايت حرام ا ،»نه«گويا در كتاب چنين يافته اي كه گفتن «

*
+ $Sa# ,5��P�� �! �=W J� $Sa# |"�T� J! iW � 
  . »اي تو سايه ،بيايد ،تو آفتاب گرم هستي و چون تابستان ،دچون زمستان فرا رس«

G51 $>�HSB �=W '�	�  51 � J�>) �B <s5:� �# ��wU)B 
  . »يده ميي يا كم ده ميي كه زياد دان مين ،يكن ميوقتي مالي انفاق «

 2� $)g�D��"F J� Q)@��  fJ�D[� J:��� 	D5T� $�Sa# 
  . »تو بزرگوار و قهرمان هستي ؛دهدنيك خداوند به تو پاداش «

5/)� �=W ,�-��S <0D�& J�%
P1 ��5�"��� �# 2�"�D 
 ،پيشاني ات ريم؛دا ميپرتو روشنايي چهره ات قدم بر  در ،اگر شب هنگام حركت كنيم«

  . »درخشان است ،در شبهاي تاريك
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75C �F h15�T� �# e��=� J
)�# }�
�IT� �# ���U) 
د و تكرار نام و يادت در رس ميدل انگيزي است كه به گوشها  صدايرين بهت ،ياد تو«

  . »مالل آور نيست ،مجامع

��C J� 21 5/��HS < 	# ���CB �=W �"�I�� <)	H) � 
  . »ندكن ميرا فداي تو  خود ،بستن احرامبه هنگام  ،فدايت باد و حاجيان ،جانهايمان«

  نكته

طبيبي فرا نخوانيم؟ برايت آيا : مردم به عيادت او آمدند و گفتند. بيمار شد �ابوبكر
آنچه : طبيب گفت: پس به تو چه گفت؟ پاسخ داد: گفتند. مرا ديده است ،طبيب: فرمود

  . مده ميانجام  ،بخواهم
همچنين . بايي يافته ايمبهترين زندگي را در صبر و شكي: يدگو مي �بن خطاب عمر

اگر  دستاورد صبر و شكيبايي بود؛ ،بهترين زندگي و حياتي كه به آن دست يافتيم: يدفرما مي
  . حق كه مرد بزرگواري بودب ،انسانها قرار داشت صبر در زمره

آگاه باشيد كه صبر و شكيبايي براي ايمان همانند سر  هان!: گفت �طالبعلي بن ابي
با صداي  �سپس علي .درو ميتن از بين  جسم و ،دوگاه سر قطع شرپس ه براي تن است؛

سواري است كه هيچگاه به  ،صبر: و گفت .ايمان ندارد ،انسان بي صبر و ناشكيبا: بلند فرمود
  . ردخو ميزمين ن

اي   و خداوند آن را تنها به بنده گنجي از گنجهاي خير است ،صبر: يدگو ميحسن 
  . ارزشمند استو  گرامي ،دكه نزد اوبخش مي

نعمتي را به يكي از بندگانش ارزاني  ،هنگامي كه خداوند: يدگو مي عمر بن عبدالعزيز
 ،و سپس آن نعمت را از بنده اش بگيرد و به جاي آن به او صبر و شكيبايي عطا نمايد بدارد

  . از خود نعمت بهتر است ،جايگزين نعمت كرده ،آن بنده بداند كه آنچه خداوند
  . چيزي بهتر از صبر نيست ،هااز ميان خوبي: يدگو ميمهران ميمون بن 
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مشخص است جز پاداش صبر و شكيبايي؛  ،پاداش هر كاري: يدگو ميسليمان بن قاسم 

 $yϑ: يدفرما ميخداوند  ‾Ρ Î) ’ ‾ûuθãƒ tβρã� É9≈ ¢Á9 $# Ν èδu� ô_r& Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 »پاداش شكيبايان، 

يعني پاداش بسيار فراواني . »دشو ميكمال به آنها داده  بدون حساب و كتاب و به تمام و
  . ندياب مي

  حياتي  غم مخور كه صحنه اي ديگر،

  ديگر و روزي ديگر هم وجود دارد

به قيامت و  اعتقاد د؛آور ميخداوند در جهاني ديگر همه پيشينيان و آيندگان را گرد 
پس هر كس در  ي آرامش بيابي؛دايت الهد تا با چشم دوختن به هشو ميباعث  ،جهاني ديگر

در آن جهان آن را خواهد يافت؛ هر كس در دنيا مورد ستم قرار  ،مالي از دست داده ،اين دنيا
آنجا  ،و هر كس در اينجا ستم كندبا او منصفانه رفتار خواهد شد  ،در جهان آخرت ،گرفته

هنوز ه زندگي صحن: فيلسوف آلماني نقل شده كه گفته است» نتك«ز د!! اشو ميمجازات 
ستمگر و  ،نيم كه يكيبي ميكامل نگرديده و بايد صحنه دومي هم باشد؛ چون ما در اين دنيا 

نم كه چيره و بي مييكي را  انصاف و عدالت وجود ندارد؛ ،اينجا. ديده استديگري ستم
شد و انتقامي هم با مي لوب و شكست خوردهيم كه مغكن ميرا مشاهده غالب است و ديگري 

  . كامالً اجرا گردد ،د؛ بنابراين بايد جهاني ديگر باشد كه در آن عدالتشو مين گرفته
در اينجا يك : يدگو مي ،»نتك«در مورد اين سخن شيخ علي طنطاوي با اظهار نظر 

  . دكن ميضمني به روز قيامت اعتراف به صورت  ،بيگانه

45���� 5��  � ���)���� �5�D �=W 5->�� �# |�DB Z�[� �n5.� 
J��)� ?��l J��)� ?�l J��)�# ,M��� �n5. 21 Z�[� �n5>� 

 ، ستمگرانه قضاوت نمايد ،قاضي زمينآنگاه كه ستم كنند و  ،هايشوقتي وزير و منشي

چگونه با او  ،پس واي به حال قاضي زمين! واي به حالش! واي به حالش كه قاضي آسمان
  رفتار خواهد كرد!
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 Ÿω zΝ ù= àß tΠöθu‹ ø9 $# 4 āχÎ) ©! $# ßìƒÎ� |� É>$|¡Ïtù:  گمان بيامروز هيچ ستمي نيست؛ « 〉 ∪∠⊆∩ #$

  . »خداوند در حسابرسي سريع است

  هاي جهانياي از گفته ها و تجربه هاي شخصيتشمه 

سون روبرت لويس استيون. و اندوهگين مباشغم مخور  ،از اينكه كارهاي زيادي داري
 ،چند دشوار باشدكارش را هر ،ر طي يك روزهر انساني توانايي اين را دارد كه د«: سدنوي مي

با خوشبختي  ،خورشيد تا غروب طلوعاز تمام روزش را اند تو مي ،هر كس. به انجام برساند
  . سپري نمايد و زندگي يعني همين

گذشته است  ،ديروز در زندگي فقط يك روز داري؛: يدگو مييكي از نويسندگان غرب 
  . هنوز نيامده است ،و فردا

وقتي : يدگو ميكودك  وقتي كودك شوم؛: يدگو مينوزاد : سدنوي ميليكوك  ناستيو
تغيير  ،فكر ؟ولي بعد از ازدواج چه؟ بعد از همه اين مراحل چه م؛كن ميازدواج  ،جوان شوم

باد  د؛كن ميبه پشت سر خود نگاه  د؛افت ميدر آن مرحله انسان به فكر بازنشستگي  د؛كن مي
او زندگيش را از دست داده و گويا يك دقيقه هم  د؛ايمن ميسردي چهره اش را خشك 

يم و آي ميبه خود  ،يمده ميما بعد از آنكه اوقات و فرصتها را از دست . زندگي نكرده است
  . ي يعني هر دقيقه و لحظه امروزمي فهميم كه زندگ

  . نيز اينچنين هستند ه خواهيم كردبعداً توب: يندگو مي! كساني كه  آري
 رم؛دا ميحذر بر ،شما را از درنگ در انجام كار و گفتن بعداً: يدگو ميشتگان يكي از گذ
خير و بسياري از كارهاي خوب را به تأ ها شدهمانع انجام بسياري از خوبي ،چون اين كلمه

  . انداخته است

 öΝ èδö‘ sŒ (#θè= à2ù' tƒ (#θãè−G yϑ tG tƒuρ ãΛÏι Îγù= ãƒuρ ã≅ tΒF{$# ( t∃öθ|¡sù tβθçΗ s>÷ètƒ ∩⊂∪ 〈 » بگذار آنها بخورند و

  . »آنها را غافل گرداند؛ به زودي خواهند دانست ،بهره مند شوند و آرزو
سرشار از بدشانسي است كه هيچگاه  ،زندگي من«: يدگو ميفيلسوف فرانسوي  ،مونتين

ند كه فلسفه دان مياينها با وجود هوشياري و دانش خود ن: يمگو ميمن . »رحم نكرده است
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رهنمون نگرديده  ،پيامبرش را با آن فرستاده ،يست و به رهنمودي كه خداوندآفرينش آنها چ
  : اند

 tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yèøgs† ª! $# …çµs9 #Y‘θçΡ $yϑ sù … çµs9 ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪ 〈 »برايش نوري  ،و هر كس خداوند

  . »نوري ندارد ،قرار ندهد

 $‾Ρ Î) çµ≈ uΖ ÷ƒy‰ yδ Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# $̈Β Î) # X� Ï.$x© $̈Β Î) uρ # �‘θà/ x. ∩⊂∪ 〈 »راه را به او نمايانديم؛ يا  ،ما

  . »د و يا ناسپاسشو ميسپاسگزار 
  . دآي ميفكر كن اين روز باز ن: يدگو ميدانسي 

(صلّ : است كه �فرموده پيامبر اكرم ،زيباتر و مختصرتر از سخن دانسي: يمگو ميمن 

با خود  ،هر كس. »شدبا ميچنان نماز بخوان كه گويا آخرين نمازت «: يعني صالة مودع)
كار درست  ،ايدنم ميتوبه اش را تجديد  ،آخرين روز زندگي من است ،بينديشدكه امروز

  . مي كوشد �د و در اطاعت پروردگار و پيروي از پيامبر خداده ميانجام 
به اين نهرها و رودها . سالم بر صبح: يدگو مي» كاليداسا«هنرپيشه و بازيگر معروف هندي 

د و كن ميجريان زندگي را نمايان  ،دگي همين است و با زمان كوتاهشنگاه كن؛ چون زن
كار درست و زيبايي موفقيت  ،ي و نعمت رشدياب ميحقايق مختلف وجود خود را  ،آنگاه تو

ولي اگر امروز را . خوابي بيش نيست ،را مي آفريني؛ چون ديروز فقط يك خيال است و فردا
روز  ،در ذهنت خواهد ماند و هر فردايي ،اي زيبا ديروز همچون خاطره ،درست زندگي كني

اين است سالم . پس خوب به اين نهرها و رودبارها نگاه كن. تحقق آرزوها خواهد بود
  . صبحگاهي

  غم مخور و درباره امروز و ديروز و 

  ردايت اين سؤالها را از خود بپرسف

امروز زندگي نما و  زنداني كن و فقط در گستره ،گذشته و آينده را پشت درهاي آهني
  : از خود بپرس
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اهم به خاطر پريشاني آينده و يا از عشق و تب و تاب رسيدن به باغچه ي خو ميآيا  -1
 زندگي فعلي خود را نابود كنم؟ ،جادويي آن سوي افق

گذشته و پايان  ،به چيزهايي كه در گذشته رخ داده و با مرور زمان آيا با سركشي -2
 بار كنم؟خ و نكبتزندگي فعلي خود را تل ،يافته

و از  م استفاده نمايمامروزاز م كه تصميم گرفته ام تا شو ميآيا صبح در حالي بيدار  -3
 نهايت بهره را ببرم؟ ،بيست و چهار ساعتي كه در پيش دارم

 از زندگي بهره الزم را خواهم برد؟ ،آيا اگر فقط در گستره امروز زندگي كنم -4

 يا امروز؟.  .فردا؟.  .هفته آينده؟ م؟كن ميكي اين كار را  -5

  : و از خودت بپرس مشواندوهگين  ،وقتي حادثه اي برايت رخ داد
  چيست؟ ،بدترين چيزي كه احتمال وقوعش وجود دارد-1
  و تحمل اتفاق آماده كن؟ خودت را براي پذيرش -2
  . بدترين وضعيت و احتمال ممكن اقدام كن خودت براي بهبود -3

  tÏ% ©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰s% (#θãèuΚ y_ öΝ ä3s9 öΝèδ öθt±÷z$$sù öΝèδ yŠ# u“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (#θä9$s% uρ 

$uΖ ç6ó¡xm ª!$# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9 دشمنان براي جنگ با شما : كساني كه مردم به آنها گفتند« 〉 #$

ما را خدا : پس ايمانشان افزوده گشت و گفتند. توانشان را فراهم آورده اند؛ از آنها بترسيد
  . »بهترين كارساز است ،بس است و او

  نكته

 tΒ uρ È,−G tƒ ©! $# ≅ yèøgs† … ã&©! % [ ù� øƒxΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ xm Ÿω Ü= Å¡tFøts† 4 tΒ uρ ö≅ ª.uθtG tƒ ’ n?tã «! $# 

uθßγsù ÿ…çµç7 ó¡xm 〈 »ي د و از جايده ميبراي او راه حل و برون رفتي قرار  ،هر كس از خدا بترسد

خداوند او را بس  ،بر خداوند توكل نمايد ،د و هر كسبر مياند كه گمان نرس ميبه او روزي 
  . »است
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 ã≅ yèôfuŠy™ ª! $# y‰ ÷èt/ 9� ô£ãã # [� ô£ç„ ∩∠∪ 〈 »آساني خواهد  ،به زودي خداوند بعد از سختي

  . »آورد
ه حل را ،همراه صبر است و به دنبال مشكل ،بدان كه پيروزي«: در حديثي آمده است

  . »آساني خواهد بود ،د و با سختيآي مي
من نزد گمان بنده ام نسبت به من هستم؛ پس بنده ام هر «: همچنين در حديث آمده است

  . »اهد درباره من ببردخو ميگماني كه 

 ãΝ ßγx6‹ Ï/õ3u‹ |¡sù ª! $# 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÏ= yèø9 شما را كفايت خواهد كرد  ،خداوند« 〉 ∪∠⊃⊆∩ #$

  . »شنواي داناست ،و او

 ö≅ ā2uθs? uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ ø9 $# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ 〈 » و بر خداوند هميشه زنده اي كه هرگز

  . »توكل كن ،دمير مين

 |¤yèsù ª! $# βr& z’ ÏAù'tƒ Ëx ÷Fx/ ø9 $$Î/ ÷ρr& 9� øΒ r& ôÏiΒ ÏνÏ‰ΨÏã 〈 »پيروزي بياورد يا  ،اميد است خداوند

  . »از سوي خودش كاري درست نمايد

 }§øŠs9 $yγ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îπx/ Ï©% x. ∩∈∇∪ 〈 »ايدنم ميهيچكس جز خداوند آن را دور ن« .  

  : يدگو مين بن مطير اسدي يحس

\(�"�  ���1[� f���� ���) �=W 5C��� 75>��� � 5C��. $SG � 
هايش از بين ردد و دشواريها و سختيگ ميآسان  ،آسان كند ،كارهايي را كه خداوند«

  . »درو مي

5p5�/)G QD5! ��# h15�c ?U# 5C�P& 45 B 50�/1 *�)� ?�� � 
و چه بسا  حال آنكه به آن اميد دارند ند؛رس ميكه به خواسته خود نچه بسيار افرادي «

  . »دآي ميبه سراغ آنها  ،كه مژده رسيدن به هدف نااميداني

�>1 � |"oT� �5� |s5F ?�� 5C�)�1 ��� ��	![� � ��� 
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از آنها ترسان گشته اند و  ،اما چنان شده كه ديگران ،ده اندترسي ميو چه بسا افرادي كه «
  . »ندشو ميشيرين  ،چه بسيار افراد فقيري كه ثروتمند شده اند و گاهي حوادث تلخ روزگار

50"/A ��
"# 5"S	�� �	_  	. � 5C�># �q& 	%& �/_) � E��># 
  . »رددگ ميتوانگر  ،د و فقير آن بعد از سختيوش ميفقير  ،گاهي ثروتمند دنيا«

QP"� �	U  21 5/)B� 	. ?�� 5C�)	A ��	US� 	%& 5H� '�FB � 
ي را اشخاص ديگرمكدر گشته و  ،شانافرادي را ديده ايم كه صفاي زندگي بسيارو چه «

  . »شان بازگشته استصفا به زندگي ،م كه بعد از تيره روزي و بدبختييديده ا

  جسم راكه غم و اندوه، غم مخور؛ چ

  دكن مي و توانت را ضعيف

كارگراني كه : يدگو مييزه نوبل در علوم پزشكي برنده جا يلالكسيس كاردكتر 
  . ندمير ميخيلي زود  ،دياد ندارنرويارويي با آشفتگي و پريشاني را 

كي ي: ان گفتتو مياما  ،دشو ميبق تقدير و قضاي الهي انجام اطم ،چيز همه: يمگو ميمن 
  . پريشاني و اضطراب است ،دكن ميد و نابود بر مياز عواملي كه جسم و تن را از بين 

  ردد!گ ميباعث زخم معده  ،همچنين غم و ناراحتي
شما به علت : سدنوي مي» مشكل عصبي«مؤلف كتاب » مونتاگيو ف افجوز«دكتر

ناراحتيهايي  ،دهبلكه علت زخم مع يد؛شو ميبه زخم معده گرفتار ن ،ريدخو ميهايي كه غذا
  !!ردخو مياست كه شما را 

  : يدگو ميمتنبي 

Q#5oS ?"�3� ��¡ ?p� � ��u � ��_�� "�5S k"P)� 
  . »ايدنم ميد و جوان را پير كن ميجسم را الغر و نابود  ،اندوه و ناراحتي«

  . زخم معده در رتبه دهم بيماريهاي مهلك قرار دارد ،نوشته» اليف«طبق آنچه مجله 

  هاي غم و اندوهبرخي از پيامد
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بدين اسم  ،قسمتي از كتاب دكتر ادوارد بوداالسكي برايم ترجمه شد؛ اين كتاب
  . »پريشاني را رها كن و به سوي بهترين گام بردار«: نامگذاري شده است

  : مكن مياينك برخي از عناوين فصلهاي اين كتاب را برايت ذكر 
  »پريشاني و اضطراب به قلبضربه «
  . »دبر ميفشارخون را باال  ،ضطراب و پريشانيا«
  . »باعث رماتيسم گردد ،ممكن است اضطراب«
  . »به خاطر معده ات اضطراب كمتري داشته باش«
  . »احساس سرما كند ،د تا انسانشو ميونه اضطراب باعث چگ«
  »تيروئيد تأثير اضطراب بر فعاليت غده«
  »تأثير اضطراب بر قند خون«

 »انسان عليه خودش« نگر يكي از متخصصان روانشناسي در كتابدكتر كارل ماني
بلكه به  ،دده ميقواعد چگونگي پرهيز از اضطراب را به تو ارائه ن ،دكتر مانينگر: يدگو مي

كينه  ،ترس ،چگونه با اضطراب و افسردگي ،دازدكه ماپر مياين گزارش هولناك  ارائه
  يم؟كن مينابود وجود و جسم خودمان را  ،ورزي و احساس حقارت

 ،»ذرندگ ميايي كه از مردم در و آنه«: يدفرما ميالهي كه  يكي از بزرگترين فوايد فرموده
  . رددگ ميسبب آرامش خاطر و سعادت و راحتي دل  ،اين است كه عفو و گذشت

را با دست خودم حل كنم تا با دوست دارم مشكالتتان : يدگو ميفرانسه  فيلسوف ،مونتين
  . »كبد و ريه ام

  د؟!كن ميكينه و غم و اندوه، با انسان چه 

ترين عوامل شايع: يدگو ميدانشيار پزشكي دانشگاه كورنيل يل استاد و دكتر راسل سيس
  : عبارتند از ،التهاب مفاصل

 . شكست در ازدواج و از هم پاشيدن زندگي زناشويي -1
 . مادي و غم و اندوه مشكالت -2
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 . و اضطراب تنهايي -3
  . ه ورزياحساس حقارت و كين -4

: پزشكان آمريكا گفتوينگل در گردهمايي اتحاديه دنداندكتر ويليام مالك گ
ممكن است در توزيع كليسم در جسم تأثير  ،ناخوشايند مانند اضطراب و ترس اتاحساس«

  . »دشو ميبه پوسيدگي و از بين رفتن دندانها منجر  ،و در نتيجه اين امر منفي داشته باشد

  نجام بدهكارها را با آرامش ا

 ،هاند و چينيكن ميسياه پوستاني كه در جنوب كشور زندگي «: يدگو ميديل كارنيگي 
چون آنها كارهايشان را با  ند؛شو ميهاي قلبي ناشي از اضطراب خيلي كم دچار بيماري

  . »ندده ميآرامش انجام 
سيار ب ،زنند  تعداد آمريكاييهايي كه دست به خودكشي مي«: يدگو ميوي افزون بر اين 

  . »ندده ميجان خود را از دست  ،كه بر اثر پنج بيماري مهلك بيشتر از كساني است
  اين يك حقيقت وحشتناك و باورنكردني است

  به پروردگارت گمان نيك داشته باش

هرگز اين  ،اما دستگاه عصبي ما ،رزدآم ميگناهان را  ،خداوند«: يدگو ميويليام جيمز 
  »!دكن ميكار را ن

دروازه  ،به رحمت خداوند ياميدوار: يدگو مي العواصم والقواصمدر كتاب  ابن الوزير
 ،بدين ترتيب انسان ايد؛نم ميتقويت  ،يد و او را در عبادت و اطاعتگشا مياميد را براي بنده 

  . يردگ مياز ديگران پيشي  ،هاد و براي انجام خوبيكن مياط ادا نوافل را با نش
پشتكار برخي از مردم را در  ،پذيري و حكم الهي توبه ،عفو ،آري! يادآوري رحمت

  . دندتا تالش بيشتري براي تقرب به خدا بنمايشو ميد و باعث ده ميافزايش  ،اطاعت و بندگي

5�/��B ?I/�� �51 ?I/�� & ��5c 5�
��B 2H3� 2n 2H3� Jc51� 
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پلكها را . باشدستاره به سويي مايل شده يا در جايش ايستاده خواه  به ستاره چشم بدوز؛«
  . »به سوي اميد باز كن؛ خواه پلكها بخواهند يا نخواهند

21 ��IT� 50��%# $UP  iL# ��n N����5& 5C	�� N5���� ,�n 
كن و به آرامش و راحتي  دلخوش ،آن را به روشني صبح ،اگر ناليد و شكايت كرد«

  . »چاشتگاه نويدش بده

  به سرت زد... وقتي خيالي،

و به آن  فرار كند ،چيزي نيست كه انسان با آن از فكر و خيال«: يدگو يمتوماس اديسون 
  . »پناه ببرد

به سراغ انسان  ،مطالعه و نوشتنهنگام  ،د كه گاهي فكر و خيالده مينشان  ،تجربه
كار مفيد و جدي  ،ايدنم مياما بهترين چيزي كه فكر و خيال را محدود و كنترل . دآي مي

  . خيال پردازي و سير در عالم هپروت هستنداهل  ،چون بيكاران است؛

بلكه به گرمي از آن  شو؛ز نصيحت سازنده و هدفمند ناراحت ما

  استقبال كن

درست و واقعي  ،ما باشدموافق و مطابق ميل و عالقه  هر آنچه كه«: يدگو ميآندره مورو 
  . »دكن ميما را خشمگين  ،باشد مانايد و هر آنچه بر خالف ميلنم مي

اغلب از تعريف و تمجيد ديگران  ،ما. نقد و نصيحت نيز همين گونه است: يمگو ميمن 
اما انتقاد و نكوهش را  ،يم؛ گرچه تعريف بيهوده و بيجايي باشدشو مينسبت به خود شادمان 

#  . عيب بزرگ و اشتباه خطرناكي است ،دوست نداريم و اين ،گرچه بحق باشد sŒÎ) uρ (# ûθãã ßŠ 

’ n< Î) «! $# Ï&Ï!θß™u‘ uρ zΝä3ósuŠÏ9 öΝ æη uΖ ÷� t/ # sŒÎ) ×,ƒÍ� sù Ν åκ÷] ÏiΒ tβθàÊÍ� ÷è–Β ∩⊆∇∪ βÎ) uρ ä3tƒ ãΝ çλ°; ‘,ysø9 $# (#ûθè? ù' tƒ Ïµø‹ s9Î) 

tÏΖ Ïã õ‹ãΒ ∩⊆∪ 〈 »وقتي به سوي خدا و پيامبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنها داوري نمايند، 
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كرنش كنان به سوي او  ،ا برسدردانند و اگر حق به آنهگ ميناگهان گروهي از آنان روي 
  . »ندآي مي

هاي ناشي از فكر از همه ناراحتي ،وقتي تصميمي قابل اجرا بگيري«: يدگو ميويليام جيمز 
ها اتخاذ عيتگاه تصميمي عاقالنه بر اساس واقيعني هر. آزاد خواهي شد ،كردن به نتيجه

نشيني مكن و خودت  قبكن و متردد و پريشان مباش و ع چه زودتر آن را عمليهر ،نمودي
در اين باره چنين سروده . را در شك و ترديدگرفتار نساز و پيوسته به پشت سرت نگاه مكن

  : اند

4�
� xH/) \51g%�� $�P1 � �5HFW G � ��H� G i��! 
 ،در حقيقت ،شدبا ميآشفته  ،و اراده هايش ندارد تطعياق گيري تصميمدر كسي كه «

  . »ردخو ميد و نه شكست شو مينه موفق  د؛كن ميعمر خود را در حيرت سپري 
  : يدگو ميشاعري ديگر 

Q
)g��= 2U# 'B� �= $/� �=W �77�  iB 'B��� 75���# i5# 
 ،چون تباهي فكر و انديشه. پس قاطعيت هم داشته باش ،اگر داراي فكر و انديشه هستي«

  . »در اثر تردد و دودلي است

* #sŒÎ: دده ميريشاني و اضطراب نجات تو را از پ ،شجاعت در تصميم گيري sù tΠu“ tã ã� øΒF{$# 

öθn= sù (#θè% y‰ |¹ ©!$# tβ% s3s9 #[� ö� yz öΝ çλ°; ∩⊄⊇∪ 〈 »اگر آنان با خدا راست  ،دشو ميجدي  ،وقتي كار

  . »برايشان بهتر خواهد بود ،باشند

  متردد مباش؛ بلكه كر و تالش كن و بيكاري را ترك بگو

انسان با چه «به نام در كتابش » هاروارد«د علوم پزشكي دانشگاه دكتر ريچارد كابوت استا
من به عنوان يك پزشك به بيماراني كه از رعشه ناشي از ترس و : يدگو مي ،»دكن ميزندگي 

ايم كه به كار و فعاليت مشغول شوند؛ شجاعتي كه نم ميتوصيه  ،ندبر ميهراس و دودلي رنج 
آن را آرامش و  انند اعتماد به نفس است كه (امرسون )م ،دبخش ميبه ما  ،كار كردن و تالش

  . راحتي هميشگي برشمرده است
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 # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/ $#uρ ÏΒ È≅ ôÒsù «! هنگامي كه نماز « 〉 #$

  . »در زمين پراكنده شويد و فضل و روزي خدا را بجوييد ،تمام شد
اين است كه با خود در اين بينديشي  ،راز بدبختي و بيچارگي«: يدگو مياو جرج برنارد ش

خوشبختم يا بدبخت؟ پس در اين باره فكر مكن؛ بلكه به كار و فعاليت بپرداز؛ آن  ،كه من
دازد و خيلي زود پر ميبه فكر كردن  ،د و عقلتآي ميبه گردش در  ،وقت است كه خونت

ايد! كار كن و در كار كردن نم ميا از فكر و ذهنت دور پريشاني و ناراحتي ر ،زندگي تازه
فرو برو و به آن ادامه بده؛ چون كار كردن ارزانترين و بهترين دارويي است كه روي زمين 

  . دشو مييافت 

 È≅ è% uρ (#θè= yϑ ôã $# “u� z� |¡sù ª! $# ö/ ä3n= uΗ xå …ã&è!θß™u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ 〈 »اهيد خو ميهر آنچه : و بگو

  . »كارتان را خواهند ديد ،ام دهيد؛ خداوند و پيامبرش و مؤمنانانج
  . »بسيار كوتاه است؛ بنابراين بايدآن را ناچيز دانست ،زندگي«: يدگو ميدزرائيلي 

آن را با رنج و  ،كوتاهتر از اين است كه ما، زندگي«: يدگو مييكي از فرزانگان عرب 
  . »كدورت كوتاه كنيم

 Ÿ≅≈ s% öΝ x. óΟ çFø[Î6s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# yŠy‰ tã tÏΖ Å™ ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$s% $uΖ ø[Î7 s9 $�Β öθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ È≅ t↔ó¡sù 

tÏjŠ!$yèø9 $# ∩⊇⊇⊂∪ Ÿ≅≈ s% βÎ) óΟ çFø[Î6©9 āωÎ) Wξ‹ Ï= s% ( öθ©9 öΝä3‾Ρ r& óΟ çFΖ ä. tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊇⊇⊆∪ 〈 »چند سال در زمين : بگو

ايم؛ پس از شمارش كنندگان   ز ماندهماندگار شديد؟ گويند يك روز يا بخشي از يك رو
  . »ستيددان مياگر شما  ،شما جز مدت اندكي در زمين نمانده ايد: يندگو ميبپرس؛ 

  بيشتر شايعات واقعيت ندارند

ان گفت بزرگترين رزمنده هندي تبار در تاريخ آمريكا تو ميژنرال جرج كروك كه 
ها و بدبختيهاي هنديها زاده پريشانيهمه  تقريباً«: يدگو ميخاطرات خود  77در صفحه  ،است

  . »خيال بافي آنهاست
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 tβθç7: يدفرما ميخداوند  |¡øts† ¨≅ ä. >πysø‹ |¹ öΝÎκ ö� n= tã 〈 » آنان هر بانگي را عليه خود مي

� öθs9 (#θã_u. »پندارند yz /ä3‹ Ïù $̈Β öΝä.ρßŠ# y— āωÎ) Zω$t6yz (#θãè|Ê÷ρ{uρ öΝ ä3n=≈ n= Ï{ 〈 »همراه  ،اگر منافقان

  چيزي جز فساد و شر بر شما  ،دندآم مي(براي جهاد) بيرون شما 
  . »ودند)نم ميدند و (شما را آشفته كر مينمي افزودند و به سرعت در ميان شما حركت 

اين سرود را يكي از شعارهاي خود قرار  ،من: يدگو مياستاد هوكس از دانشگاه كلمبيا 
يا راه حلي دارد و يا ندارد؛ پس  ،ر دنياهر مشكلي د«: داده ام كه مفهومش از اين قرار است

  . »به آن توجه نكن ،تالش كن تا راه حلش را بيابي و اگر راه حلي نداشت ،اگر راه حلي دارد
خداوند هيچ بيماري و مرضي پديد نياورده مگر اينكه «: در حديث صحيح آمده است كه

  . »نددان ميند و برخي هم نندا ميآن را  ،براي آن دارو و عالجي فرو فرستاده است كه برخي

  دكن ميگاهها دور نرم خويي، تو را از لغزش

مانند  ،مقاومت عدم ومانند درخت بيد است  ،انعطاف: استادي ژاپني به شاگردانش گفت
  . شدبا ميدرخت بلوط 

مانند كشتزار نارسيده است كه باد آن را به سمت راست و  ،مؤمن«: در حديث آمده است
  . »دكن ميچپ خم 

به برخورد به آن ادامه  ،دكن ميصخره برخورد  تي بامانند آب است كه وق ،انسان فرزانه
  . ذردگ مي صخره بلكه از چپ و راست و از باال و پايين د؛ده مين

بر  ،مثل شتر رام است كه اگر بر صخره اي خوابانده شود ،مؤمن«: در حديث آمده است
  . »ابدخو ميآن 

  گذشته، هرگز باز نمي آيد

 ŸξøŠs3Ïj9 (#öθy™ù' s? 4’ n?tã $tΒ öΝ ä3s?$sù 〈 »ناراحت نشويد ،تا به خاطر آنچه از دست داده ايد« .  

براي شيري : ايستاد و يك شيشه شير را به زمين انداخت و فرياد زد ،دكتر بول براندوني
اين گفته عموم مردم است كه بدست آوردن . گريه مكن ،كه ريخته شده و از دست رفته
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آيا مرا به خاطر چيزي : گفت �به موسي �آدم. دشوار است ،برايت مقدر نشدهآنچه 
  آن را برايم مقدر كرده بود؟ ،چهل سال پيش از آفرينش من ،ي كه خداوندكن ميسرزنش 

 ،�آدم. غالب شد �با دليل خود بر موسي �آدم«: فرموده است �پيامبر
  . »را با دليل خود مغلوب كرد �موسي

  ي، رون خود بجوخوشبختي را در د

  نه در اطراف و پيرامونت

اند بهشت را به جهنمي سوزان و تو مي ،عقل و خرد«: يدگو ميميلتون شاعر انگليسي 
  . »!جهنم را به بهشتي زيبا تبديل كند

  : يدگو ميمتنبي 

�>%& ?"%/�� �# �>P) J>%�� �= ?%/) ��5>P�� �# Q�503� �FB � 
در ميان  ،ردد و نادانگ ميها بدبخت و تيره روز نعمت در ميان ،عاقل به سبب عقل خويش«

  . »)دكن مياحساس خوشبختي  ،(و چون نمي فهمد دشو ميخوشبخت  ،بدبختي

  ارزش غم خوردن ندارد ،زندگي

  »!من در تمام زندگي خود شش روز خوشبخت نبوده ام: يدگو ميناپلئون در سانت هيلينا 
زهاي خوشبختي ام را شمردم و ديدم كه فقط من رو: يدگو ميخليفه هشام بن عبدالملك 

  . خوشبخت بوده امسيزده روز 
  . شد مياي كاش خالفت به من سپرده ن: و گفت ديي كشعبدالملك پدر هشام آه

ن كرده كه بسوي ما ستايش خداوندي را سزاست كه آنها را چنا«: سعيد بن مسيب گفت
  . ر نكنيمبه سوي آنها فرا ،ما و نزد ما بشتابند فرار كنند و

ابن سماك  ؛هارون تشنه شد و آب خواست. نزد هارون الرشيد رفت ،ابن سماك واعظ
ت را در عوض ي نصف پادشاهيآيا حاضر ،اگر به تو آب نرسد !ر المومنيناي امي: گفت

اين اگر : ابن سماك گفت ،وقتي هارون آب نوشيد. بله: هارون گفت ؟سيراب شدن بدهي
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زائد از را بدهي تا آب  تنصف پادشاهي آيا حاضري ،فع نشودند بيايد و دب آب در بدنت
يك ليوان به پس پادشاهي و سلطنتي كه : ابن سماك گفت. بله: گفت ؟بدنت بيرون بيايد

  . فايده اي ندارد ،آب نمي ارزد
ن از دست وقتي ايما: يدگو مياقبال . ارزش و وزن و مفهومي ندارد ،دنياي تهي از ايمان

هر . دنيايي هم ندارد ،داردنگه ي نيست و هر كس كه دين را زنده نمنيتآسايش و ا، برود
  . نداشته استنابودي و فنا  دستاوردي جز به راستي كه ،راضي شوددين بدون زندگي به كس 

افزايش  ،پيروزي سياسي: يدگو مي »به نفس اعتماد«سون در پايان گفتارش در مورد امر
چون هرگز چنين . با روزهاي خوش را باور مكن آغوشيو هم بهبودي از بيماري  ،حقوق

  . هستيخودت  ،دده ميآرامش به تو كه چيزي تنها نخواهد بود و 

 $pκ çJ§ƒr' ‾≈ tƒ ß§ø/ ¨Ζ9$# èπ̈Ζ Í× yϑ ôÜßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ ûÉë Å_ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/u‘ Zπu‹ ÅÊ# u‘ Zπ§‹ ÅÊó÷ اي نفس آرام! « 〉 ∪∇⊅∩ ∆£

  . »د هستيدر حالي كه خشنو ،به سوي پروردگارت بازگرد
مسأله دور كردن افكار اشتباه از ذهن «: دده ميفيلسوف رمان نويس ابيكتوتيوس هشدار 

مورد توجه قرار  ،و خاطرمان بايد بيش از مسأله دور كردن ورم و بيماري از جسمهايمان
  . »گيرد

. رد تا از بيماريهاي جسميدا ميقرآن از بيماريهاي فكري و عقيدتي بيشتر بر حذر 

’ : يدفرما ميمتعال  خداوند Îû Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚz÷ £∆ ãΝ èδ yŠ#u“ sù ª! $# $ZÊu� tΒ ( óΟ ßγs9 uρ ë># x‹tã 7ΟŠÏ9 r& $yϑ Î/ (#θçΡ% x. 

tβθç/ É‹ õ3tƒ ∩⊇⊃∪ 〈 » د و بخش ميدر دلهايشان بيماري است؛ پس خداوند بيماري آنها را فزوني

  . »شدبا ميدر انتظارشان  ،عذابي دردناك به سبب دروغگويي و انكارشان

 $£ϑ n= sù (#ûθäî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγt/θè= è% 〈 »خداوند دلهايشان را منحرف  ،وقتي منحرف شدند

  . »گرداند
انسان «: فيلسوف فرانسوي اين كلمات را شعار زندگي خويش قرار داده بود كه ،مونتين

 ،قات احتماليد كه از فكر و خيال درباره اتفاشو ميچنان متأثر ن ،از اتفاقات واقعي و پيشامدها
  . »رددگ ميمتأثر 
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راضي بگردان تا من بدانم  ،بارخدايا! مرا از آنچه مقدر نموده اي«: در روايتي آمده است
چنين نبوده كه به  ،امكان نداشته كه به من نرسد و آنچه به من نرسيده ،كه آنچه به من رسيده

  . »من برسد

  نكته

ساند و تر ميتو را از آينده  ،رداندگ مين تو را پريشا ،چون غم و اندوه گذشته غم مخور؛
  . دكن ميامروزت را نابود 

و چهره را عبوس و در  ايدنم ميانسان را دلتنگ و آزرده  ،چون غم و اندوه غم مخور؛
  . دبر ميد و آرزوها را به باد آور ميروحيه را پايين  ،دكن ميهم 

غم  ؛دكن ميا ناراحت ايد و دوست رنم مياد دشمن را ش ،چون غم خوردن غم مخور؛
رداند و حقايق را به زيان تو گ ميشاد  ،دورز ميحسد تو كسي را كه نسبت به  ،واندوهت

  . دده مييير تغ
عني ناليدن وگله داشتن از آنچه ي ؛چون غم خوردن يعني درگيري با تقدير غم مخور؛

نج و يعني شورش عليه الفت و محبت و تبديل كردن نعمت به ر ؛وقوع آن قطعي است
مرده اي را زنده  ،رداندگ ميباز ن ،را از دست رفته چون غم خوردن آنچه غم مخور؛. ناراحتي

  . دآور ميايد و سودي به بار ننم ميدور ن ،آنچه را كه مقدر شده ،دكن مين
اميدي و يأسي است كه نا ،غم خوردن. را غم و اندوه از جانب شيطان استغم مخور؛ زي

اميدي هميشگي و نابودي قطعي را به دنبال نا ،و فقر زودرس دآور ميانسان را به زانو در 
  . دارد

 óΟ s9 r& ÷yu� ô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰ |¹ ∩⊇∪ $uΖ ÷è|Êuρuρ y7Ζ tã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ ü“Ï% ©!$# uÙs)Ρr& x8u� ôγsß ∩⊂∪ $uΖ ÷èsùu‘ uρ 

y7 s9 x8u�ø. ÏŒ ∩⊆∪ ¨βÎ* sù yìtΒ Î� ô£ãèø9$# # ¶�ô£ç„ ∩∈∪ ¨βÎ) yìtΒ Î� ô£ãèø9 $# # [�ô£ç„ ∩∉∪ # sŒÎ* sù |M øîu� sù ó= |ÁΡ $$sù ∩∠∪ 4’ n< Î) uρ 

y7 În/u‘ = xîö‘ $$sù ∩∇∪ 〈 

  با وجود ايمان به خدا غم مخور
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و  ديني در ايمان نهفته است و حيرت و بدبختي با بي ،رضايت خاطر و آرامش و امنيت
از نور رسالت  هوشمندان و بلكه نوابغي را ديده ام كه دلهايشان ،من. شدبا ميشك همراه 

  . دور بوده استباز شريعت تهي بوده و از اينرو گفته هايشان 
اي جز  در برابر آن چارهتناقضي است كه : معري در مورد شريعت گفته استابوالعالء

ه جويني در حالي ك. توقف و ايستايي است ،پايان كار عقلها: يدگو ميرازي  !!نداريمسكوت 
ابن سينا . همداني مرا حيران كرد ،ران كردهمداني مرا حي: يدگو مي ،د خدا كجاستدان مين

  . ذاردگ ميال است كه در جهان تأثير فع ،يعقل: يدگو مي
  : يدگو ميايليا ابوماضي 

$" B �/U� � 2)B 21 ?��B G $r�! $"�P
# E5>)�c �1�	. \�&B 	>� � 
پيش روي خود راهي ديدم و آن را در پيش . م از كجا آمده ام؛ ولي آمدمدان مين«

  . »فتمگر
بدبخت  ،د و به اندازه حيرت و ترديدششو ميمتناسب با ايمانش خوشبخت  ،انسان

  . رددگ مي
سخنان ستمگرانه ايست كه در  ،طرحها و گفته هايي كه متأخرين به زبان آورده اند

 $tΒ àMفرعون جنايتكار گفته است؛  ،گذشته ôϑ Ï= tã Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ”Î� ö� xî 〈 » من براي شما

 O$tΡ: و گفت» ي جز خودم سراغ ندارمخداي r& ãΝä3š/ u‘ 4’ n?ôã F{$# 〈 »من پروردگار برتر شما هستم« .  

جيمز . در اين ميان سخنان كفرآميز زيادي وجود دارد كه جهان را ويران كرده است
انسان به زودي كشف خواهد كرد كه هرچند افكارش را در برابر اشياءو «: يدگو مي ،آلين

از آنچه .  .اشياءو افراد ديگر نيز به نوبه خود تغيير خواهند كرد ،ار دهداشخاص ديگر قر
تغيير سريع و شتابان  ،ايدنم ميآنچه انسان را وحشت زده . بگذريم ،دده ميافكار فرد را تغيير 

خودمان  ،دده ميشرايط زندگي مادي فرد است؛ پس چيز مقدسي كه اهداف ما را شكل 
  »!.  .هستيم
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≅ ö: يدفرما ميد افكار اشتباه و تأثير آن خداوند در مور t/ ÷ΛäΨ sΨ sß βr& ©9 |= Ï= s)Ζtƒ ãΑθß™§�9$# 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ #’ n< Î) öΝ ÎγŠ Ï= ÷δ r& # Y‰ t/r& tÉiã— uρ y7 Ï9 s̈Œ ’Îû öΝä3Î/θè= è% óΟçF⊥ sΨ sß uρ �∅sß Ïöθ¡¡9 $# óΟ çFΖ à2uρ $JΒ öθs% 

# Y‘θç/ ∩⊇⊄∪ 〈 »هايشان بر نخواهند گشت  هرگز نزد خانواده بلكه گمان برديد كه مؤمنان و پيامبر

گروهي هالك شده و بي  ،در دلهايتان آراسته گرديد و شما گمان بد برديد و شما ،و اين
  . »فايده بوديد

 šχθ‘Ζ Ýà tƒ «! $$Î/ u�ö� xî Èd,ysø9 $# £sß Ïπ§‹ Ï= Îγ≈ yfø9 $# ( šχθä9θà) tƒ ≅ yδ $sΨ ©9 zÏΒ Í� øΒ F{$# ÏΒ & óx« 3 ö≅ è% 

¨βÎ) u� øΒF{$# …ã&©# ä. ¬! 〈 » آيا : يندگو ميگمان جاهليت؛  ،ندكن ميآنان درباره خداوند گمان ناحق

  . »در دست خداوند است ،همه اش ،كار: چيزي از كار در اختيار ماست؟ بگو
انسان فقط از .  .كرده انسان نتيجه ي مستقيم افكار اوست«: يدگو ميهمچنين جيمز آلين 

پيروز شود و اهداف خود را محقق نمايد و هرگاه  ،ت كنداند حركتو ميالبالي افكارش 
  . »ناتوان و بيچاره خواهد بود ،چنين نباشد

 * öθs9: يدگو ميخداوند در مورد تصميم قاطعانه و صادقانه و فكر درست  uρ (#ρßŠ#u‘ r& 

ylρã� ã‚ø9 $# (#ρ‘‰tã{ …ã&s! Zο£‰ ãã Å3≈ s9 uρ oνÍ�Ÿ2 ª! $# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ قصد خروج براي جهاد را  اگر واقعاً« 〉 #$

  . »دند؛ ولي خداوند حركت آنها را نپسنديدكر ميبراي آن آمادگي  ،داشتند

 öθs9: يدفرما ميو  uρ zΝ Ï= tæ ª! $# öΝ Îκ�Ïù # [� ö�yz öΝßγyèyϑ ó™̀{ 〈 »در آنان آمادگي  ،اگر خداوند)

و خوبي وجود (و در آنان زمينه خير  ،شتدا ميد و) خيري در آنها سراغ دي ميپذيرش حق را 
  . »شنوانيد انيد و) آنان را ميرس ميسخن حق را به گوش آنان  ،داشت

   براي چيزهاي بي ارزش غم مخور؛

  ارزش است چون دنيا همه اش بي
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او را از چنگ و دندان شير  ،متعال خداوند. يكي از صالحان را جلوي شيري انداختند
كه آيا دم كر ميبه اين فكر : گفت ؟ديكر مي چه فكر بهآن وقت : به او گفتند. نجات داد

  !؟آب دهن شير پاك است يا نه و نظر علما در باره آن چيست

#�F Q�5� �� \��= 	>� � �5�:;� 5�/>�� h1 b���5��� 
افتادم و از  آنها به ياد خدا ي با قهرمانان و نيزه هاي كشندهدر لحظه هراسناك روياروي«

  . »خدا ترسيدم

 ds�d�� J� $�"�/#Q+5�"D �5�0>�� 	�!���� �A��� ���) 
. »همه لذتها و خوشيها را از ياد بردم ،پس براي آنكه خداوند قهار را خشنود كنم«

 Νà6Ψ: انسانها را طبق نيتهايشان جدا كرده و فرموده است ،خداوند ÏΒ ̈Β ß‰ƒÍ�ãƒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

Ν à6ΨÏΒ uρ ̈Β ß‰ƒÍ�ãƒ nοu� ½zFψ   . »اهند و برخي آخرت راخو ميبرخي از شما دنيا را « 〉 #$

  . اوست همت و اراده ،ارزش انسان: يدگو ميابن قيم 
د تا به تو بگويم كه او ده ميبه من بگو كه فرد به چه اهميت : يكي از حكما گفته است

  . چگونه انساني است
به ساحل  ،به دريا مي زند و كسي كه خواهان صدف است ،اهدخو ميكسي كه مرواريد 

  . درو مي
رفتن وشستن گ ر دريا افتاد و بالفاصله شروع به وضوعابدي د. يقي در دريا واژگون شدقا

علت كارش را . او را به ساحل افكند و نجات يافتباالخره دريا . هر يك از اعضايش نمود
  . بميرم قبل از مرگ وضوء بگيرم تا با وضواستم خو مي: پرسيدند؟ گفت

Q��5���� $��"�S 5�1 e�7 f��� �	�.9��U�� ��# e�	�) � Q�" 
ز هم پيام مقدست را با ،ت در قالب و گيره بودزيرا در حالي كه دستان ،ين بر تو بادآفر«

  . فراموش نكردي

QP1� <S�"� $P1� 51 <)	#B 9�	C[� �# \�T� � Q�5�� ��# 
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باز هم يك بار چشم به هم  ،در حالي كه مرگ در كنار مژگانت بود ؛فدايت شوم«
  . »نزدي

نمود كه  اشاره ،دنددا ميحالي كه او را وضو  ش و درامام احمد در آخرين رمق زندگي
  ريش او را خالل كنند!!

 ãΝ ßγ9 s?$t↔sù ª!$# z>#uθrO $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# zó¡ãmuρ É>#uθrO Ïοu� ½zFψ پس خداوند به آنان پاداش دنيا و « 〉 #$

  . »خوبي پاداش آخرت را داد

  غم مخور ،دشو ميآشكاري كه بر تو  ستمبه خاطر 

اگر تو گذشت كني و ببخشي، عزت دنيا و شرافت آخرت را به دست 

 ôôخواهي آورد؛  ôô yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ xx xx//// tt ttãããã yy yyxxxx nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& uu uuρρρρ ………… çç ççνννν ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ پس هر كس عفو نمايد و « 〉〉〉〉 ####$$

  ».اصالح كند، پاداش او بر خداوند است

  . وزيزياد داغ مكن كه مبادا خودت بستنور را براي دشمنت : يدگو ميشكسپير 
: گفت تو مرد بدي هستي!: به سالم بن عبداهللا بن عمر عالم بزرگوار تابعي گفت ،شخصي

  . جز تو كسي مرا نشناخته است
استخوانهايم را خرد  ،ممكن است چوب و سنگ: يدگو مييكي از اديبان آمريكايي 

  . انند با من كاري بكنندتو مين ،اما حرفها ،كنند
م كه تا گور همراهت ده ميدشنامي به تو  ،به خدا سوگند: گفت �بكرشخصي به ابو

  خواهد بود!! نيز همراه تو آن دشنام در قبر: گفت �ابوبكر باشد!
م و كار كش ميبراي جنگيدن با تو از همه چيز دست : گفت �مردي به عمرو بن عاص

كنون به كاري مشغولي كه تو را بيكار ا: گفت �عمرو. ذارمگ ميو مشغوليتم را كنار 
  . ذاردگ يمن

كساني  وقت خود را نبايد به فكر كردن دربارهيك دقيقه از «: يدگو ميژنرال ايزنهاور 
  . »ضايع كنيم كه دوستشان نداريم
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اهم پرواز كنم و تو را رها خو مي؛ چون خودت را نگه دار: پشه به درخت خرما گفت
پس  ؛ن نشسته ايكه تو روي مم من متوجه نشد ،سوگند به خدا: درخت خرما گفت. »نمايم

  د پروازت را احساس كنم؟!شو ميچگونه 
  : حاتم چنين سروده است

4�5�F7� ?)�U�� ,���� �HAB � 51�U  ?r"��� ?�+ 2� Z��B� 
م تا او را براي خود نگاه دارم و از ناسزاگويي به انسان بخش مياشتباه انسان بزرگوار را «

  . »رويگردانم ،اري خويشبي ارزش و فرومايه به خاطر حفظ احترام و بزرگو

( #sŒÎ: يدفرما ميخداوند متعال  uρ (#ρ“÷ s∆ Èθøó‾=9 $$Î/ (#ρ“÷ s∆ $YΒ# u� Å2 ∩∠⊄∪ 〈 » و هرگاه گذرشان بر

  . »ذرندگ ميبا بزرگواري از كنار آن  ،سخن و امر بيهوده اي بيفتد

# : يدفرما ميخداوند متعال  sŒÎ) uρ ãΝßγt6sÛ% s{ šχθè= Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ 〈 » و هرگاه

  . »ندكن ميسالم  ،آنها را خطاب نمايند ،جاهالن
  . مرد خشمگين همواره سرشار از سم و زهر است: يدگو ميكونفوسيوس 

  . »گين مشوخشم ،گين مشوخشم ،گين مشوخشم«: در حديث آمده است
به  شيطان در سه جا انسان را. »اخگري از آتش است ،خشم«: و نيز در حديث آمده است

هنگام  هنگام غلبه شهوت و ،هنگام خشمگين شدن: دشو ميو غالب زمين مي زند و بر ا
  . غفلت
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  دنيا، اينگونه آفريده شده است

امروز : گفت ،يكي از فيلسوفان بزرگ دربار امپراطوري روم ،روزي ماركس اويليوس
ديگران را  پسند هستند و سخنخود ،افرادي را مالقات خواهم كرد كه زياد حرف مي زنند

چون من دنيا را  ،مشو ميم و پريشان نكن مين وحشت ناما من هرگز از اين كارشا ،ندپذير مين
  . خالي باشد چنين افرادينم كه از بي مياينگونه ن

وجود بلكه از  ؛از كثرت آنها تعجب مكناز انسانهاي شرور و 

  انسانهاي نيك تعجب كن، هرچند اندك اند

شادمان  ،دده مييده آل از كارهايي كه براي ديگران انجام ا انسان: يدگو ميارسطو 
چون مهرورزي به ديگران  ردد؛گ ميشرمنده  ،ي بكنندبراي او كار ،د و اگر ديگرانشو مي

  . شدبا ميدليل ضعف و سستي  ،انتظار كمك و مهرباني از ديگران تري است ونوعي بر
  . »شدبا مي پايين (گيرنده)بهتر از دست  دست باال(بخشنده)«: در حديث آمده است

   يك اتاق ،ا وجود بر خورداري از قطعه اي نانب

  غم مخور ،كه تو را بپوشاند و آب و لباسي

وقتي . بودنوردان در اقيانوس آرام گم شد و بيست ويك روز سرگردان يكي از دريا
رين بزرگت: رين درسي كه آموخته اي چيست؟ گفتبزرگت: مردم از او پرسيدند ،نجات يافت

نبايد  ،اين است كه وقتي آب زالل و غذاي كافي داشتي ،آموختمدرسي كه از اين تجربه 
  كني!گله و شكايت 

يك لقمه نان و جرعه اي آب است و ديگر چيزها  ،اش همه ،زندگي: يدگو مي شخصي
  . همه اضافي هستند

  : يدگو ميابن ورد 

�(� �/_  /� '(� <�1 J�+��5& ,�g��D� ����� 2� � 
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كافي  ،د و به جاي دريا اندكي آبكن ميتكه ناني كفايت  ،به جاي پادشاهي كسري«
  . »است

دكتر آرامش و  ،دكتر رژيم: از بهترين پزشكان دنيا عبارتند: يدگو ميجوناثان سويفت 
  . داروي بسيار مفيدي است ،كم خوردن به همراه آرامش و شادماني كم غذا دكتر تفريح؛

. دبر ميكه هوش و ذكاوت انسان را از بين  اري مزمني استبيم ،چاقي: يمگو ميبنده 
  . شادي فوري و غذايي مفيد است ،رداند و تفريحگ ميو روح را شاد  خوش دل را ،آرامش

  نعمت شود از نقمت غم مخور كه ممكن است،

اگر كسي عادت داشته باشد كه در هر رخدادي به : يدگو ميدكتر ساموئل جانسون 
  . ارزشمندتر است ،اين عادت برايش از سودي هنگفت ،درست آن بنگردجانب مثبت و 

 Ÿωuρr& tβ÷ρu� tƒ óΟßγ‾Ρ r& šχθãΖ tFø/ ãƒ ’Îû Èe≅ à2 5Θ$tã ¸ο§� ¨Β ÷ρr& É÷s? §� tΒ §Ν èO Ÿω šχθç/θçG tƒ Ÿωuρ öΝèδ 

šχρã� ā2¤‹ tƒ ∩⊇⊄∉∪ 〈 »ند و شو مينند كه آنها در هر سالي يك بار يا دو بار آزموده بي ميآيا ن

  . »ندآور ميند و خدا را به ياد نكن ميسپس توبه ن
  : يدگو مي ،برعكس آن ،متنبي

\dFB ���� ��/��5& �7���� $"� ��)�j � $:�B 'd�� �
��& �/1 
ه به من بردباري و تجرب ،اند و در قبال آناز من گرفته كه آنچه را  ،اي كاش اتفاقات«

  . »دندكر ميبا من معامله  دوباره ،داده اند
  . قط كسي بردبار است كه تجربه داردف: يدگو مي �معاويه

  : يدگو ميافشين  ابوتمام درباره

4	/� $S5� ��� Q�
%S ?� �5�W � Q&�A �# 5�aU# 
  . »دبر ميدر اسارت و غربت بسر  ،اما گويا او ؛نعمتهاي زيادي به او داده بود ،خداوند«

داده است؛ پس به تو نعمت  ،اوندنم كه خدبي مي: روتمندان گفتبه يكي از ث ،مردي
  . براي خود نگه دار ،نعمتهاي الهي را با سپاسگزاي
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	/� i�g#� $�
%S ,$
%S �U+ 	/� i��& $H� �� $
%S �H� 

 È⌡s9 óΟ: يدفرما ميخداوند متعال  è? ö�x6x© öΝ ä3‾Ρ y‰ƒÎ—{ ( È⌡s9 uρ ÷Λ änö� x/Ÿ2 ¨βÎ) ’ Ï1#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ t±s9 

 گمان بي ،نعمت را برايتان بيشتر خواهم كرد و اگر ناسپاسي كنيد ،اگر سپاس بگزاريد« 〉 ∪∠∩

  . »عذاب من سخت است

 z> u� ŸÑuρ ª! $# WξsW tΒ Zπtƒö� s% ôM tΡ$Ÿ2 ZπsΨ ÏΒ#u Zπ̈Ζ Í≥ yϑ ôÜ –Β $yγ‹ Ï? ù' tƒ $yγè% ø— Í‘ # Y‰xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ 

ôN u� x/x6sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «! $# $yγs% s̈Œr' sù ª! $# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃öθy‚ø9 $# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁtƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 

با  ،و خداوندآبادي و قريه اي را مثال زده است كه در آرامش و امنيت بود و روزي آن«
 ،نعمتهاي خدا را ناسپاسي كردند؛آنگاه خداوند ،؛ اما اهالي آن آباديشد ميآسايش فراهم 

  . »ا چشانيدبه آنه ،دندكر ميطعم گرسنگي و هراس را به سبب آنچه 

  خودت باش

يك امر عمومي است كه  ،اشتياقِ به خود بودن: يدگو ميدكتر جيمز گوردون گليلكي 
 منشأ ،عالقگي به خود بي گريزي وهمانطور كه مشكل خود. ينه اي به قدمت تاريخ داردپيش

  . سياري از بحرانها و عقده هاي رواني استب
شبيه تو  ،ش چيز ديگري هستي و هيچكسهان آفرينتو در ج: دانشمند ديگري گفته است

تفاوت قرار داده  يشميان آفريده ها ،زيرا آفريدگار ؛نيست و تو نيز شبيه هيچكس نيستي
  . است

 ،او. نوشته است »تربيت كودك« زده كتاب و هزاران مقاله دربارهسي ،انگليو باتري
ر از شخصيت د تا شخصيتي غيكن ميست كه تالش همه كسي ابيچاره تر از : يدگو مي
  . دش و جسم و فكر ديگري داشته باشدخو

 tΑ: يدفرما مي ،خداوند u“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ ôM s9$|¡sù 8πtƒÏŠ÷ρr& $yδ Í‘ y‰ s) Î/ 〈 » خداوند از

هر يك به اندازه گنجايش خويش (از آن  ،آسمان آبي فرستاد؛ پس دره ها و رودخانه ها
  . »نجانندگ ميآب) در خود 
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نبايد در شخصيت كسي ديگر  ،پس هيچكس يي دارد؛تعدادها و تواناييهاكس اسهر 
  . ذوب شود

J
�P1 	%� � 	%� 5�C7��B J&�� 7��  	%� 5) �d�UC 51 
رسم سارباني چنين  اي سعد! ؛شتران را به آبشخور آورد ،سعد با لباسي فاخر و بلند«
  . »نيست

 ؛ي تا كار مشخصي انجام دهيده اهاي مشخصي آفريده شتو با استعدادها و توانايي
  . »دشو ميبنگر كه هستي و از چه چيزي از تو صادر «: همانطور كه گفته اند

زماني خواهد آمد كه «: يدگو مي ،نوشته »اعتماد به نفس« امرسون در مقاله اي كه در باره
ه بدانش بشري  ؛كشيدخو يعني جهالت و تقليد يعني ،به اين باور برسدكه حسد ،دانش انسان

و واقع  بداند ،آنگونه كه هست ،خود را در تمام شرايط ،آنجا خواهد رسيد كه هر انساني
بدون كاشت و  ،در جهان هستي يك دانه ذرت. بهره اوست ،زيرا همان ؛بينانه به خود بنگرد

 ،همينطور هيچكس. بسياري در طبيعت هستندتوانهاي نهفته و تازه . دآي ميداشت به دست ن
  . »كه خودش تجربه نمايدمگر آن ،ندازه توان او چقدر استد كه ادان مين

 È≅ è% uρ (#θè= yϑ ôã$# “u�z� |¡sù ª! $# ö/ ä3n= uΗ xå … ã&è!θß™u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#uρ 〈 »اهيدخو ميهر آنچه : و بگو، 

  . »نندبي ميبكنيد؛ خدا و پيامبرش و مؤمنان كارتان را 

  نكته

رداند و تو گ ميرا نسبت به پروردگارت نيك  گمانت ،ايدنم ميتو را اميدوار  ،اين آيات

≅ * ö: دكن ميرا تقويت  è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θèùu� ó�r& #’ n?tã öΝÎγÅ¡à/Ρr& Ÿω (#θäÜ uΖ ø)s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «! $# 4 ¨βÎ) 

©! $# ã� Ï/ øótƒ z>θçΡ —%!$# $�è‹ ÏΗ sd 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà/ tóø9 $# ãΛÏm§�9 من كه بر خودتان اي بندگان : بگو« 〉 ∪⊃∋∩ #$

همه گناهان را  ،خداوند گمان بيزياده روي كرده ايد! از رحمت خدا نااميد مباشيد؛ 
  . »رزد و او بس آمرزگار و مهربان استآم مي
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 šÏ% ©!$# uρ # sŒÎ) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (#ûθßϑ n= sß öΝæη |¡à/Ρ r& (#ρã� x. sŒ ©! $# (#ρã� x/øótG ó™$$sù öΝ ÎγÎ/θçΡ ä‹Ï9 tΒ uρ 

ã� Ï/øótƒ šUθçΡ —%!$# āωÎ) ª! $# öΝs9 uρ (#ρ•� ÅÇãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδuρ šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊇⊂∈∪ 〈 » وآناني كه هرگاه

ند و از گناهان خود آور ميخداوند را به ياد  ،كار زشتي انجام دهند يا بر خويشتن ستم نمايند
در  ،آنها بر كرده خود رزد؟ وآم ميند و چه كسي جز خداوند گناهان را كن ميطلب آمرزش 

 tΒ. »ندورز مياصرارن ،نددان ميحالي كه  uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ # ¹ûθß™ ÷ρr& öΝ Ï= øà tƒ …çµ|¡ø/ tΡ ¢ΟèO Í� Ï/øótG ó¡o„ ©! $# 

Ï‰ Åftƒ ©! $# # Y‘θà/ xî $VϑŠÏm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 » و هر كس كار بدي كند يا بر خود ستم نمايد و سپس از

  . »و مهربان خواهد يافتخداوند را آمرزگار  ،خداوند آمرزش بخواهد

 # sŒÎ) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Éi_tã ’ÏoΤ Î* sù ë=ƒÍ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ ÅftG ó¡uŠù= sù ’ Í< 

(#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ ø9uρ ’ Ï1 öΝ ßγ‾= yès9 šχρß‰ ä©ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ 〈 »پس  ،سندپر مياز تو درباره من  ،و هر گاه بندگانم

اجابت  ،من نزديكم و دعاي دعاكننده را بدانگاه كه مرا بخواند گمان بي) (در جوابشان بگو
م؛ پس بايد از من طلب اجابت نمايند و به من ايمان بياورند تا كامياب و راهياب كن مي

 ̈Β. »گردند r& Ü=‹ Ågä† §� sÜôÒßϑ ø9 $# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u ûθ�¡9 $# öΝà6è= yèôftƒuρ u !$x/ n= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9 Ïr& 

yì̈Β «!$# 4 WξŠ Ï= s% $̈Β šχρã� ā2x‹ s? ∩∉⊄∪ 〈 » آيا (بتها و معبودان باطل بهترند يا) كسي كه به فرياد

ايد و شما را جانشيناني نم ميو مشكل و رنج را دور  ،د وقتي كه او را بخواندرس ميدرمانده 
  . »يدپذير ميرداند؟ آيا با خدا معبودي ديگر است؟ بسيار اندك پند گ ميدر زمين 

 tÏ% ©!$# tΑ$s% ãΝßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθt±÷z$$sù öΝ èδ yŠ#u“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (#θä9$s% uρ 

$uΖ ç6ó¡xm ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7 n= s)Ρ$$sù 7πyϑ ÷èÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 5≅ ôÒsùuρ öΝ©9 öΝ æη ó¡|¡ôϑ tƒ Ö ûθß™ (#θãèt7 ¨?$# uρ 

tβ üθôÊÍ‘ «!$# 3 ª!$# uρ ρèŒ @≅ ôÒsù AΟŠÏà tã ∩⊇∠⊆∪ 〈 »مردم  گمان بي: آن كساني كه مردم به آنها گفتند

خداوند : آنگاه ايمانشان افزوده گشت و گفتند ،پس از آنها بترسيد ،عليه شما فراهم آمده اند
او باز پس در پرتو نعمت خدا و با فضل . ما را بس است و او بهترين ياور و كارساز است

گشتند در حالي كه هيچ گزندي به آنها نرسيد و از رضامندي خدا پيروي كردند و خداوند 
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� ÞÚÈcθsùé&uρ ü”Í. »داراي فضل بزرگي است øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 āχ Î) ©! $# 7��ÅÁt/ ÏŠ$t6Ïèø9 $$Î/ ∩⊆⊆∪ çµ9 s% uθsù 

ª! $# ÅV$t↔ÍhŠy™ $tΒ (#ρã� x6tΒ 〈 » نسبت به بندگان  ،خداوند انگم بيو كارم را به خدا مي سپارم؛

  . »نجات داد ،يدندورز ميپس خداوند او را از بديهاي آنچه مكر . بيناست

  دشو ميگاهي ضرر، فايده 

كمك تا حدود غير منتظره اي به ما  ،مشكالت و رنجهايمان«: يدگو ميويليام جيمز 
ند انستتو مين ،ذراندندگ ميزندگي درد ناكي را ن ،وفسكي و تولستوياگر دوستي ؛ايدنم مي

بسياري از موارد در  ،فقر غربت و ،نابينايي ،يتيمي. بنويسيند را داستانهاي زيبا و جاويدان خود
  . شندبا ميدهي خالقيت و پيشرفت و باز ،زمينه نبوغ

$
R� iW� '����5& �� ?�/) 	. ?%�/�5& ���>�� y%& �� ����) � 
 رداند و گروهي را نيزگ ميسان را خوشبخت ان ،به وسيله بالهاي بزرگ ،بسا خداوندچه «

  . »دكن ميها گرفتار خداوند به وسيله نعمت

 Ÿξsù y7: ردندگ ميسبب بدبختي انسان  ،گاهي فرزندان و ثروت ö7Åf÷èè? óΟ ßγä9 üθøΒ r& Iωuρ 

öΝ èδß‰≈ s9÷ρr& 4 $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÍ� ãƒ ª! $# Νåκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $pκ Í5 ’ Îû Ïο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ تو را شگفت  ،ال و فرزندانشانامو« 〉 ‰9$#‘

اهد آنان را به وسيله اموال و فرزندانشان در زندگي دنيا عذاب خو مي ،زده نكند؛ خداوند
  . »بدهد

چون او فلج  را تأليف كرد؛ (النهاية)و  (جامع األصول)همچون ابن كثير كتابهاي زيبايي 
  . و زمين گير بود

  . را تأليف كرد (المبسوط)ب معروفش كتا ،در چاه زنداني بود ،از آنجا كه سرخسي

  . را در حالي به رشته تحرير درآورد كه مسافر بود (زاد المعاد) ،ابن قيم
  . شرحي بر صحيح مسلم نگاشت ،قرطبي روي عرشه كشتي

هل جلد كتاب را به من گفت كه در زندان قرآن را حفظ كرده و چ يكي از صالحان
  !مطالعه نموده است
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نابينا طه حسين  !هايش را در حالي نوشت كه كور بوديوان اشعار و كتابد ،معريء ابوالعال
  . طرات و تأليفات خود را به رشته تحرير در آوردآنگاه خا ؛شد

گاه از منصب و مقام خود عزل شده و آنشناسي بوده اند كه چه بسيار افراد برجسته و سر
  . كرده اندعلم و دانش تقديم  ،چندين برابر موقعيت پيشين خود به امت

4�5UT� <& $H! ��1 ?� 4�5�� $SB� �� <� �5F 
آنها را برايت انتخاب  ،از هر سو فرا گرفته اند و خداوندهايي كه تو را چه بسيار ناخوشي«

  . »نمي پسندي ،نموده است؛ حال آنكه تو
 اما ،كندمتمايل به الحاد اندكي انسان را  ،ممكن است فلسفه: يدگو ميفرانسيس بايكن 

  . ايدنم مين را به دين نزديك عقل انسا ،ژرف انديشي در فلسلفه تعمق و

 $tΒ uρ !$yγè= É) ÷ètƒ āωÎ) tβθßϑ Ï=≈ yèø9   . »آن را جز دانايان نمي فهمند« 〉 ∪⊃⊇∩ #$

 $yϑ ‾Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÏνÏŠ$t6Ïã (#àσ ‾≈yϑ n= ãèø9   . »سندتر مياز خدا  ،تنها بندگان داناي خداوند« 〉 #$

 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΝ ù= Ïèø9 $# z≈ yϑƒM} $# uρ ô‰ s) s9 óΟçFø[Î6s9 ’ Îû É=≈ tFÏ. «! $# 4’n< Î) ÇΠöθtƒ Ï]÷èt7 ø9$# 〈 » وكساني

شما در كتاب خدا تا روز رستاخيز : گفتند ،كه علم و دانش و ايمان به آنها داده شده بود
  . »ماندگار شده ايد

 * ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) Ν ä3ÝàÏã r& >οy‰Ïm üθÎ/ ( βr& (#θãΒθà) s? ¬! 4o_÷W tΒ 3“yŠ ü� èùuρ ¢Ο èO (#ρã�¤6x/ tG s? 4 $tΒ 

/ ä3Î6Ïm$|ÁÎ/ ÏiΒ >π̈Ζ Å_ 〈 » اينكه براي خدا دوتا  ،م و آنده ميبگو شما را فقط به يك چيز پند

  . »(يعني پيامبر) ديوانه نيست ،سپس فكر كنيد كه همراه شما ،دوتا و يكي يكي بايستيد
  . »دشو ميبه بيماري رواني مبتال ن ،هيچ مؤمن راستيني«: يدگو ميدكتر بريل 

 ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÏ=≈ ¢Á9 $# ã≅ yèôfu‹ y™ ãΝ ßγs9 ß≈ uΗ ÷q§�9$# # tŠãρ ∩∉∪ 〈 »گمان بي 

ايشان را  ،خداوند مهربان ،ندده ميدند و كارهاي شايسته انجام آور ميكساني كه ايمان 
  . »رداند)گ مينان را براي مردم عزيز رد و (آدا ميدوست 
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 ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $[sÏ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρ é& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù Zο4θu‹ xm Zπt6ÍhŠsÛ 〈 » هر مرد و

  . »به او زندگي پاكيزه اي خواهيم داد ،زني كه كار شايسته انجام دهد در حالي كه مؤمن است

 ¨βÎ) uρ ©! $# ÏŠ$yγs9 tÏ% ©!$# (# ûθãΖ tΒ# u 4’ n<Î) 7Þ ü� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡–Β ∩∈⊆∪ 〈 »كساني را  ،خداوند گمان بي

  . »رددگ ميبه راه راست رهنمود  ،كه ايمان آورده اند

  ايمان، بزرگترين دارو

انسان «كتاب  264 در صفحه ،يگاج دكتر كارل ان برجسته به نامروانپزشكيكي از 
گذشته افراد زيادي از گوشه و در طي سي سال «: دسنوي مي »معاصر در جستجوي آرامش

بيشتر اين . صدها بيمار را معالجه كرده ام ،من جهان براي مشاوره نزد من آمده اند و كنار
و پنج سال سن داشتند  يعني باالتر از سي. نصف دوران زندگي را سپري كرده بودند ،بيماران

به  ،ديني و معنوي بودند كه از درون آن گاهيشت كه فاقد پناهگ ميبه اين بر  ،و مشكل همه
 بدين خاطر بيمار بودند كه از آنچه آنها در مجموع همه: انم بگويمتو مي ؛زندگي بنگرند

بهبود  ،هركس كه ايمان واقعي نداشته باشدبهره مند نبودند و  ،دبخش ميبه مؤمنان  ،دين
  . »دياب مين

 ôtΒ uρ uÚu� ôã r& tã “Í�ò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ|Ê 〈 » و هر كس از ياد من رويگرداني

  ». زندگي دشوار و تنگي خواهد داشت ،نمايد

 ‘É)ù= ãΖ y™ ’ Îû É>θè= è% šÏ% ©!$# (#ρã� x/x. |= ôã ”�9$# !$yϑ Î/ (#θà2u� õ° r& «! $$Î/ 〈 » در دل كساني كه

  . »ترس و هراس خواهيم انداخت ،به سبب شركشان به خدا ،كفر ورزيده اند

 7M≈ yϑ è= àß $pκ ÝÕ÷èt/ s−öθsù CÙ÷èt/ !# sŒÎ) ylu� ÷zr& … çνy‰tƒ óΟs9 ô‰s3tƒ $yγ1u� tƒ 3 tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yèøgs† ª! $# … çµs9 #Y‘θçΡ 

$yϑ sù …çµs9 ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪ 〈 » تاريكيهايي كه برخي روي برخي ديگر قرار دارند؛ هنگامي كه

براي او نوري  ،كه خداوند نزديك است كه آن را نبيند و هر كسي ،دكن ميدستش را بيرون 
  . »نوري ندارد ،قرار نداده
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  را اجابت  درمانده مشرك، خداوند غم مخور؛

  ..د چه برسد به مسلمان يكتاپرست.كن مي

 ،استخو مياز نيروي دروني نماز كمك ن ،رهبر هندوها بعد از بودا ،اگر مهاتما گاندي
اگر نماز : خودش گفته است ،م كه گانديدان ميمن اين را از آنجا . رفت مياز بين 

غيرمسلمان گمراهي  ،اين در صورتي است كه گاندي .مشد ميخيلي قبل ديوانه  ،اندمخو مين

# . بوده كه ديني و آيين برحقي نداشته است sŒÎ* sù (#θç7 Å2u‘ ’ Îû Å7ù= à/ ø9$# (#âθtã yŠ ©!$# tÅÁÏ= øƒèΧ çµs9 

tÏe$!$# 〈 » انندخو ميصانه خدا را به فرياد مخل ،ندشو ميمشركان وقتي سوار كشتي« .  

 ̈Β r& Ü=‹ Ågä† §� sÜôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ 〈 )» آيا معبودان باطل بهترند يا) كسي كه درمانده را

  . »د وقتي كه او را بخواند؟كن مياجابت 

 (# ûθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ®Ξr& xÝ‹ Ïmé& óΟ ÎγÎ/ � (# âθtã yŠ ©! $# tÅÁÏ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# 〈 »ردند كه آنها محاصره و گمان ب

تاريخ  ،سخنان دانشمندان. »شده اند؛ پس خدا را با يكتاپرستي و خالصانه به فرياد خواندند
اما هيچ نشاني از اضطراب و بيماريهاي  ،نگاران و اديبان مسلمان را بطور عموم مرور كرده ام

زندگي كرده اند و با آرامش  ،رواني در آنها نديده ام؛ چون آنها در كنار دين و ايمانشان

% šÏ: يدفرما مي ،از تكلف و پيچيدگي بدور بوده است؛ خداوند متعال ،زندگيشان ©!$# uρ 

(#θãΖ tΒ#u (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# (#θãΖ tΒ# uuρ $yϑ Î/ tΑ Íh“ çΡ 4’n?tã 7‰ £ϑ utèΧ uθèδ uρ ‘,utù: $# ÏΒ öΝÎκ Íh5§‘ � u�¤/ x. öΝ åκ ÷]tã 

öΝ ÎκÌE$t↔ÍhŠy™ yx n=ô¹r&uρ öΝ çλm;$t/ ∩⊄∪ 〈 » و كساني كه ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهند و به آنچه

حق است و از جانب پروردگارشان  ،و حال آنكه آن -باور داشته باشند ،بر محمد نازل شده
  . »دده ميد و سامان كن ميايد ووضعيتشان را اصالح زد ميبديهاي آنان را  ،خداوند -شدبا مي

گذشته و  ،يك روز فاصله وجود دارد؛ ديروز ،ميان من و پادشاهان: يدگو ميابي حازم 
در معرض خطر  ،فردا نيز هم من و هم آنهادر مورد ند و ياب ميلذت آن را دوباره ن ،آنها

  . اين يك روز هم كه عددي نيست هستيم و فقط امروز است كه آنها از من فاصله دارند؛
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اهم و بركت و خو ميو خوبي اين روز را  تو خير از خدايا!بار«: در حديث آمده است
  . »يمجو ميياري و نور و هدايت امروز را از تو 

  : يدگو ميثابت بن زهير 

4	D 	�D 	. � J�� v ,��T� �=W ��&	1 �C � 4�1B ��5. � }5nB 
 EG�5S *"� 'd�� �g�� �FB 2U�� ��1 	�>�� �C� GW k:;� & 
��! Y5� 51 �C	�� h)�. e�d# �=W ��o/1 Y5D ��o/1 /1 	�� 

پاشد و به  كارش از هم مي ،تالش خود را بنمايد ،بدون چاره انديشي ،گاه شخصهر«
  . رددگ ميعقب بر 

رفتي پيدا  راه برون ،دآي مي سرشاند براي هر باليي كه بر تو مياما فرد مصمم و قاطع 
  . نمايد

د و ده ميتغيير جهت  ،زنده استدازد و تا وقتي كه پر ميبه نبرد با روزگار  ،چنين كسي
  . »يدجو ميروزنه ديگري  ،استوار و پابرجا ،هرگاه روزنه اي بسته شود

 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#ρä‹ è{ öΝ à2u‘ õ‹ Ïm 〈 » اي مؤمنان! حتياط كنيد و آمادگي خود را

# ô .»حفظ نماييد ©Ü n= tG uŠø9uρ Ÿωuρ ¨βu� Ïèô±ç„ öΝà6Î/ # ´‰ xmr& ∩⊇∪ 〈 » و بايد احتياط كند و هيچكس

  . »متوجه شما نشود
  : يدگو ميشاعري 

$�	��  5/�"# �5�)[� 2U  iL# J%H  �7���� � �
%S � ��q�& 
Q��"�� �5�/. 5�/1 $/�"� M�# J�
j *�"� ����� 5�/����= G � 

Q
)�� E5��HS 5C5/�!� 2�U� � J�
��# }5�:���) G 5�1 J
�� 
 @��� 2��& 5/".�5/��HS 5/1 �gC �5/��� Z���[�5/� $��� 

ند و گاهي ناز و آي ميها گاهي رنج ،همواره دگرگون شود ،اگر روزهاي زندگي ما«
  . ندكن ميكار خود را  ،نعمت و حوادث
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و ما را مطيع امر زمين سخت و سفت ما را نرم نكرده  ،پس هيچ قنات و سيل خروشاني
  . ده استناشايسته اي ننمو

  . يمي و متانت از كنار سختيها عبور كرديم و همه چيز را تحمل نمودا بزرگوارب ،مااما 
 محال آنكه مرد به جا ماند؛ نماكرديم و آبرويو با صبري نيكو خودمان را حفاظت 

  . »سست و بي مايه شدند

 $tΒ uρ tβ% x. óΟ ßγs9 öθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% $uΖ −/ u‘ ö�Ï/ øî $# $uΖ s9 $sΨ t/θçΡ èŒ $sΨ sù# u� ó�Î) uρ þ’Îû $tΡ Í� øΒ r& ôM Îm6rOuρ $sΨ tΒ# y‰ ø% r& 

$tΡ ö� ÝÁΡ $#uρ ’ n?tã ÏΘöθs) ø9 $# tÍ� Ï/≈ x6ø9 $# ∩⊇⊆∠∪ ãΝ ßγ9 s?$t↔sù ª! $# z># uθrO $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# zó¡ãmuρ É># uθrO Ïοu� ½zFψ $# 〈 

پروردگارا! گناهانمان و زياده روي ما در كارمان را بيامرز : اين بود كه ،تنها سخني كه گفتند«
به آنها  ،پس خداوند. ي ما را ثابت و استوار بگردان و ما را بر گروه كافران ياري نماو قدمها

  . »پاداش دنيا و پاداش آخرت را عطا كرد

  ، كوتاهتركه زندگيچراغم مخور؛ 

  يكن مي  از آنست كه تصور 

بدخيم را بيان كرده كه در روده هايش غده اي  شخصي به نام هانيداستان  ،ديل كارنگي
كفنش را آماده  كهگفتند  زمان مرگ او را مشخص كردند؛ گويا به او ،ه پزشكانبود ك
وقتي فقط مدت او با خودش فكر كرد  تصميم عجيبي گرفت؛ ،در اين بحبوحه هاني. نمايد

ي است زماناستفاده نكنم؟ دير پس چرا از اين مدت كوتاه كامالً ،كوتاهي زنده خواهم بود
وقت آن رسيده كه به اين آرزوي  ينكا. ور جهان را بگردمد ،قبل از مردندارم  آرزو كه

ما به تو : به او گفتند بليط سفر خريد؛ پزشكانش واز اينر. ديرينه خود جامه عمل بپوشانم
: يم كه اگر به اين سفر بروي در قعر دريا دفن خواهي شد!! اما او جواب دادده ميهشدار 

خويشاوندانم توصيه كرده ام كه مرا در  من به هرگز چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد؛
  : دكر ميو اشعار خيام را زمزمه  هاني سوار كشتي شد. گورستان خانواده ام به خاك بسپارند

��P��� Q���. '���S �5�%  ��
��� ����& �
%�� h�:>S � 
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� ���/�� �5�cB 5�
# �0��� ��c �M�[� �#�. 
  . با شيريني شب نشيني سپري نماييم يف كنيم و زندگي رابيا داستاني براي انسانيت تعر«

عمر هيچكس را كوتاه  ،هاي زيادعمر هيچكس را طوالنيتر نكرده و شب بيداري ،خواب
  . »ده استننمو

سفري را  ،باالخره آن مرد. دكن ميزمزمه آن را  ،ابياتي است كه يك غير مسلمان ،اينها
روي عرشه : رد و پيامي به همسرش فرستاد و گفتآغاز ك ،كه سرشار از شادي و تفريح بود

شعر سرودم و از انواع غذاها  ،هاي لذيذ و گوارا خوردمانواع خوردنيها و نوشيدني كشتي از
چنان از  ،ميل كردم و در اين مدت ،حتي غذاهاي چربي كه از خوردن آن منع شده بودم
سرانجام چه شد؟! ديل  .ما نبردهلذت زندگي استفاده نمودم و لذت بردم كه در گذشته 

روشي كه او در پيش . يش بهبود يافت و خوب شداز بيمار ،آن مرد: يدگو ميكارنگي 
  ها و دردهاست!!آمد و مفيدي براي غلبه بر بيماريروش بسيار كار ،گرفت
چون در اين اشعار نوعي انحراف از آيين و دستور الهي  با اشعار خيام موافق نيستم؛ ،من

بسيار  ،اين است كه شادي و آرامش ،ولي منظور از آوردن اين داستان ؛دشو ميمشاهده 
  . مفيدتر از داروهاي طبي است

  غم مخور ،داشتي وقتي درآمد كافي

  : يدگو ميابن رومي 

�>�P� E5���1 ���� 9��. ,5">+G� k��1 ���� MSW 
 ،آزمندي و حرص سواري و مركبي براي فرد بدبخت تقديم كرده است؛ ،حرص«

  . »است افراد بدبخت و تيره روز مركب و سواريِ

 E5r"/C � a) �5�HU�5& E5�!�1 ,5H%�� J)= \5�%��T� ��� � 
و بخشش  ،كننده  د و چيزهاي ناراحتآي ميكه خجسته آفرين بر قناعت و درآمد كافي «

  . »به دنبال دارندنتيجه خوبي 
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 !$tΒ uρ ö/ä3ä9 üθøΒ r& Iωuρ /ä. ß‰≈s9 ÷ρr& ÉL©9 $$Î/ ö/ ä3ç/Íh� s) è? $tΡ y‰Ζ Ïã #’s∀ ø9 ã— āωÎ) ôtΒ ztΒ# u Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÏ=≈ |¹ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù öΝ çλm; â!# u“ y_ É# ÷èÅeÒ9 $# $yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå öΝèδ uρ ’ Îû ÏM≈ sùã� äóø9$# tβθãΖ ÏΒ#u ∩⊂∠∪ 〈 » و اموال و فرزندانتان

كه ايمان بياورد و  مگر كسي ،چيزي نيستند كه شما را به ما نزديك و مقرب درگاه ما نمايند
پاداش دو چندان دارند و در  ،ايشان به خاطر كارهايي كه كرده اند ،كار شايسته انجام دهد

  . »اتاقها و كاخ بهشت در آسايشند
و مير مرگ عامل شماره يك  ،آمار ثابت كرده اند كه اضطراب: يدگو ميديل كارنگي 

زار نفر از فرزندانمان كشته حدود سيصد ه ،در فاصله جنگ جهاني دوم. در آمريكاست
كه بيماري يك ميليون نفر  جان دو ميليون نفر را گرفت ،يدر همين مدت بيماري قلب ند؛شد

  . ز اضطراب و پريشاني عصبي بودناشي ا ،از اينها
سيس كارل را مرگ و مير است كه دكتر الكعوامل اساسي يكي از  ،يآري! بيماري قلب

خيلي زود  ،ند چگونه با اضطراب مبارزه نماينددان مياني كه نكارگر«: واداشته است تا بگويد
  . »ندمير مي

 $tΒ: شدبا ميمقدر شده است؛ اما سبب و علت آن امري معقول  ،اجل و زمان مرگ uρ 

tβ$Ÿ2 C§ø/ uΖÏ9 βr& |Nθßϑ s? āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# $Y7≈ tFÏ. Wξ§_xσ –Β 〈 »د مگر به اجازه و مير ميهيچكس ن

سياه پوستان و . »مقدر و ثبت شده است ،مرگ در مدت و زمان مشخصي فرمان خدا؛ زمان
اقوامي  ،چون اينها. ندشو ميخيلي كم به بيماريهاي قلبي مبتال  ،چينيهايي كه درآمريكا هستند

بيست  ،ندمير ميشمار پزشكاني كه در اثر سكته قلبي . يرندگ ميهستند كه زندگي را ساده 
چراكه پزشكان در . ندده ميثر اين بيماري جانشان را از دست برابر كشاورزاني است كه در ا

ايند؛ از اينرو بهاي گزافي نم ميزندگي خود تشويش خاطر و حالتي بغرنج را تجربه 
  »!ايدنم ميپزشكي كه خودش بيمار است و ديگران را معالجه «. دازندپر مي

  رضايت از پيشامدها، ناراحتي را از بين مي برد
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پروردگارمان را خوشنود  ييم كهگو ميتنها چيزي  ،ما«: ستدر حديث آمده ا
  . »رداندگ مي

تسليم  ،گاه باليي ناگهاني بر تو هجوم آورداينكه هر ،مقدسي داريد و آن وظيفه ،تو
شكست زودرس و  ،چون با اين كار از فاجعه افسردگي تقدير باش تا نتيجه به سود تو گردد؛

  : يدگو ميشاعر . يياب ميتهيدستي نجات 

�n�5%& NG k"P�� $)B� 5T �  E5�!�1 k"P�� $�. ��B� ��H1 � 
: به پيري گفتم ،شده در رخسار و فرق سرم نمايانوقتي كهنسالي و پيري را ديدم كه «

  . »خوش آمدي

��""� $HH� i� �SB $HF�� � 5��U�/�) iB $�1� ��/� kU�/  
او را  ،دشو مياز من دور  ،نگويمد تم كه اگر به پيري سالم و خوش آمسدان ميچه چنان«

  . »دگردندم تا از من دور را مياز خود 

$K5�# 4�� J! 51 �=� 2U�� 5�C=B 4�U�� i5� E51�) *H/�� & 
 ،بداند كه ناخوشيپس  ،آن را بپذيرد ،فرا رسد و انسان ،خوشاينديلي هرگاه امر ناو«

  . »روزي خواهد رفت
گرچه انسان از  د؛ياب ميانست كه روزي تقدير تحقق ناگزير بايد به تقدير باور داشت و د

  !پوست خود و لباسهايش بيرون برود
: كه نزد ما آمده از كجا اين فكر و انديشه«: يدگو مي» قدرت خالقيت«امرسون در كتاب 

مردان بزرگ و خوشبخت را مي  ،ها و مشكالتزندگيِ آرام و بي دردسر و بدور از دشواري
همواره به  ،كساني كه به ناراحتي و سوگواري عادت كرده اند ست؛آفريند؟ قضيه برعكس ا

تاريخ گواهي . سوگواري و نوحه سرايي ادامه خواهند داد؛ اگر چه روي ابريشم بخوابند
هاي گوناگوني به مرداني مي سپارند كه در محيط زمام خود را ،د كه بزرگي و سعادتده مي

 بد هايي كه در آن خوب وآن بوده و محيط كه خوبي و بدي درهايي محيط رشد كرده اند؛
هاي بزرگي مرداني رشد كرده اند كه مسئوليت در چنين محيطهايي. قابل تشخيص نبوده است

  . آمده اندو از عهده آن به خوبي بر را به دوش گرفته
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 ،پرچم هدايت الهي را به دوش گرفتند ،كساني كه روزهاي نخستين دعوت محمدي
به  ،بيشتر كساني كه با جنبش مقدس ايماني ،ايان بودند و بر عكسبردگان و فقرا و بينو

# : افراد سرمايه دار و سرشناس بودند ،مخالفت برخاستند sŒÎ) uρ 4’ n?÷G è? óΟ ÎγøŠn= tæ $uΖ çF≈ tƒ# u ;M≈sΨ Éi� t/ tΑ$s% 

tÏ% ©!$# (#ρã� x/x. tÏ% ©# Ï9 (#ûθãΖ tΒ# u ‘“r& È÷s)ƒÍ� x/ ø9$# Ö� ö�yz $YΒ$s) ¨Β ß|¡ômr&uρ $wƒÏ‰ tΡ ∩∠⊂∪ 〈 » و هرگاه آيات

 ،كدام يك از دو گروه: يندگو ميكافران به مؤمنان  ،دشو ميبر آنها خوانده  ،روشنگر ما
  . »جايگاه بهتري دارند؟

 (#θä9$s% uρ ßøtwΥ ã�nYò2r& Zω üθøΒ r& #Y‰≈s9 ÷ρr&uρ $tΒ uρ ßøtwΥ tÎ/¤‹ yèßϑ Î/ ∩⊂∈∪ 〈 »فرزندان و  ،ما: و گفتند

  . »عذاب نخواهيم شد ،ري داريم و مااموال بيشت

 Ï Iωàσ ‾≈ yδ r& �∅tΒ ª! $# Ο ÎγøŠn= tæ .ÏiΒ !$uΖ ÏΨ ÷� t/ 3 }§øŠs9 r& ª! $# zΝ n= ÷ær' Î/ tÍ� Å6≈ ¤±9 $$Î/ ∩∈⊂∪ 〈 » آيا اينها

آيا خداوند سپاسگزاران را بهتر . ذارد؟گ ميهستند كساني كه خداوند از ميان ما بر آنان منت 
  »د؟شناس مين

 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x/Ÿ2 tÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u öθs9 tβ% x. #[� ö� yz $̈Β !$tΡθà) t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) 〈 » و كافران به مؤمنان

  . »رفتندگ ميآنها در آن از ما پيشي ن ،اگر (ايمان و دين) چيز خوبي بود: گفتند

 tΑ$s% šÏ% ©!$# (# ÿρã� y9 ò6tFó™$# $‾Ρ Î) ü“Ï% ©!$$Î/ Ν çGΖtΒ# u ÏµÎ/ šχρã� Ï/≈x. ∩∠∉∪ 〈 »مستكبران گفتند :

  . »كافريم، ما به آنچه شما بدان ايمان آورده ايد

 (#θä9$s% uρ Ÿωöθs9 tΑ Íh“ çΡ #x‹≈ yδ ãβ#u ö� à) ø9$# 4’ n?tã 5≅ ã_u‘ zÏiΒ È÷tG tƒö� s) ø9 $# ?ΛÏà tã ∩⊂⊇∪ 〈 »و كافران گفتند :

  ؟»است چرا اين قرآن بر يكي از مردان بزرگ دو شهر (مكه و طائف) نازل نشده

 óΟ èδ r& tβθßϑ Å¡ø) tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ 〈 »؟»ندكن ميرحمت پروردگارت را تقسيم  ،آيا آنها  

به كارهاي خوب و نجابت  ،ارزش انسان: يدگو ميشعري از عنتره به يادم آمد كه به ما 
  : يدگو ميوي . نه به نژاد و اصالتش ،اوست

 E51�� 	�"� �SL# E�	�� $/� iW �SW i���� 7��B �B x�;� y"&B 
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 ،سرورم و اگر رنگ من سياه باشد آقا و ،كه در سخاوتمندي بدانيد ،اگر برده باشم«
  . »بدانيد كه اخالق و رفتارم سفيد است

  را از دست اندامهايتاگر يكي از 

  ساير اندامهايت، سالمند ،داده اي

  : يدگو مي �ابن عباس

5�m��S ��/"� 21 �� dFa) iW �%
� � �S5��� �H# ��S M0/1 
  . »نور است ،اما در زبان و گوشم ،نور چشمانم را گرفته ،اگر خداوند«

��� '=�A ��>�� ��= ���. ��la1 |"��5� ��5� �
# �#� 
  . »ي و انحراف ندارد و در دهانم شمشير برنده اي استقلبي فهميده دارم و عقلي كه كج«

 #|¤tã: شايد خير تو در باليي باشد كه بدان گرفتار شده اي uρ βr& (#θèδ u�õ3s? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ 

Ö� ö�yz öΝ à6©9 〈 »شايد چيزي را ناخوش بداريد؛ حال آنكه براي شما بهتر است« .  

  : يدگو ميبن برد  بشار

�
0"# k�"%�� � ,�	�[� �S��f"� � ��)��n �5�>�) iB �5�%�& *�"��# 
عيب نيست كه  ،ت و اينال آنكه عيب در خودشان اسح برمن عيب گرفتند؛ ،دشمنان«

  . »ستنابينا ،فالني: بگويند

�>��� � ����T� ,��TB ����&B �=W ��"-) *"� 2�"�/"%�� ��
�� fiL�# 
  . »زياني نيستعيب و  ،نابينايي دو چشم ،مروت و تقوا را ببيند ،گاه فردهر«

Q
�� � E��F= � E��DB �
%�� $)B� ��w�� <��  ���W ��SW ة� ���"># 
  . »نيازمندم آخرت يافتم و من به اين سه چيزنايي را پاداش و نيز پاكدامني و ذخيره نابي«

كه ابيات زير را در القدوس بنگر گفتار صالح بن عبد بابه تفاوت سخن ابن عباس و بشار 
  : ه استوصف نابيناييش سرود

¢�"P� M# ����� 5�"S	�� ��� k"�S 5"S	�� �# 2�"%�� �)£ 
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  . »در دنيا بهره اي ندارد ،پيرمردي كه نابيناست سالم بر دنيا؛«

5�"! 	%) ��C � ,��T� \�
) 9�dU�� J1[� �/� |�¡ � 
جاي گمان او را  ،مرده اي است كه او را زنده مي پندارند و آرزوي دروغين ،فرد نابينا«

  . »يردگ مي

�/"� ,5�H+ k"�:�� �/�"/�
) k)��. y%& 21 y%���� iL# 
چون چيزها به هم نزديك  خوب خواهند شد؛ ،د كه چشمانمده مياميد پزشك به من «

  . »هستند
بلكه كسي كه آن  ويا نه؛ د كه كسي آن را بپذيردكن ميفرق ند؛ ياب ميقطعاًتحقق  ،تقدير

گناهكار و  ،دپذير ميد و كسي كه آن را نشو ميند و خوشبخت بي ميپاداش  ،دپذير ميرا 
تو نامه اي : در نامه اي به ميمون به مهران نوشترحمه اهللا زيز عمربن عبدالع. ددرگ ميبدبخت 

چيزي است كه  ،مرگ. عبدالملك را به من تسليت گفته ايبرايم نوشته و در آن وفات 
  . ايم غيرمنتظره نبودرب ،مرگ عبدالملكرو همواره منتظرش هستم و از اين

  در چرخش است روزگار،

اي «:  به عيادت بقي بن مخلد رفت و به او گفتروايت شده كه احمد بن حنبل رحمه اهللا
بيماري و مرض وجود  ،ابا عبدالرحمن! تو را به پاداش خداوندي مژده باد؛ در ايام تندرستي

در روزهايي كه : يعني. »تندرستي و صحتي نيست ،ندارد و در ايامي كه بيماري مقدر شده
نمي زند و از اينرو خواسته هايش  فكر و خيال بيماري به سرش ،سالم و تندرست است ،انسان

در ايام بيماري و . دياب ميردد و بلندپروازيش شدت گ ميآرزوهايش بيشتر  ،دشو ميتقويت 
د و كم همتي و آرزو نداشتن و سلطان نااميدي بر آي ميبه خاطر ن ،مرض نيز فكر سالمتي

 ÷È⌡s9: يدفرما ميبرگرفته از كالم الهي است كه  ،سخن امام احمد. انسان سايه مي افكند uρ 

$sΨ ø% sŒr& z≈ |¡Σ M} $# $̈Ψ ÏΒ Zπyϑ ômu‘ §ΝèO $yγ≈ sΨ ôã u“ tΡ çµ÷Ψ ÏΒ … çµ‾Ρ Î) Ó¨θä↔uŠs9 Ö‘θà/ Ÿ2 ∩∪ ÷È⌡s9 uρ çµ≈ sΨ ø% sŒr& u !$yϑ ÷ètΡ y‰ ÷èt/ 

u !#§� |Ê çµ÷G ¡¡tΒ £s9θà) u‹ s9 |= yδ sŒ ßN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# ûÉi_tã 4 …çµ‾Ρ Î) ÓyÍ� x/s9 î‘θã‚sù ∩⊇⊃∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#ρã� y9 |¹ (#θè= Ïϑ tã uρ 
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ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# y7Í× ‾≈ s9 'ρé& Ο ßγs9 ×οu� Ï/ øó̈Β Ö� ô_r&uρ Ö�� Î7Ÿ2 ∩⊇⊇∪ 〈 » اگر به انسان رحمتي از سوي خود

و اگر بعد از زياني . نااميد و ناسپاس است ،او گمان بي ،بچشانيم و سپس آن را از او بگيريم
(از  ،انسان گمان بي. ها از من دور شده اندبدي: يدگو مي ،نعمتي بدو بچشانيم ،كه به او رسيده

مگر كساني كه (در  ،شدبا ميمتاع دنيا) شادمان است و (به خاطر دنيا بر ديگران) فخرفروش 
سختيها) شكيبايي ورزند و (در خوشي و ناخوشي) كار شايسته كنند؛ ايشان آمرزش و پاداش 

  . »بزرگي دارند
در اين آيه از انسان و از خصلتهاي زشت او  ،ندخداو«: يدگو ميحافظ ابن كثيررحمه اهللا 

: يدگو ميرداند و گ ميمستثني  ،د و برخي از بندگانش را كه بر آنها رحم نمودهده ميخبر 
د و شو مياز آينده نااميد  ،به سختي و رنجي مبتال گردد ،(هرگاه انسان بعد از ناز و نعمت

كه گويا اصالً چيزي نديده است و به  ايدنم مينعمتهاي گذشته را طوري انكار و ناسپاسي 
اين است كه اگر بعد از رنج و  ،ديگر ويژگي انسان. هيچ گشايشي هم اميدوار نيست)

( £s9θà ،نعمتي به او برسد ،ناخوشي u‹s9 |= yδsŒ ßN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# ûÉi_tã 〈 بديها از من دور شده : يدگو مي

… ي و ناخوشي به من نخواهد رسيد! ديگر بد ،بعد از اين: يدگو ميبه تعبيرديگر  .اند çµ‾ΡÎ) 

ÓyÍ� x/ s9 î‘θã‚sù 〈 »يعني از آنچه دارد شادمان است و بر ديگران . »او شادمان و متكبر است

% āωÎ) tÏ: يدفرما ميخداوند متعال . ايدنم ميفخرفروشي و تكبر  ©!$# (#ρã� y9 |¹ (#θè= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ‾≈ s9'ρé& Οßγs9 ×οu� Ï/ øó̈Β Ö� ô_r&uρ Ö��Î7 Ÿ2 ∩⊇⊇∪ 〈 » مگر كساني كه (در سختيها) شكيبايي

  . »ورزند و (در خوشي و ناخوشي) كار شايسته كنند؛ ايشان آمرزش و پاداش بزرگي دارند

  در زمين پهناور خدا سياحت كن

 �T�V	� ��Jn5H[حافظ رامهرمزي در كتاب . دكن ميها را دور ناراحتي ،گفته اند كه سفر
اگر : يدگو مي ،ددان ميو در رد كسي كه سفر را نادرست وايد سفر براي طلب علم در بيان ف

لذت مسافر را در سفرش و نشاط او را به هنگام  ،ديرگ مي كسي كه بر گردشگران را عيب
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در چشمه سارها د كه مسافر چگونه لحظات خود را كر ميد و مشاهده دي ميجدايي از وطنش 
و سراپا غرق لذت و شادماني  دياب مياسرار نهان و پيدا را در  ،ايدنم ميسپري  و منازل بين راه

ند و بي ميها و باغچه ها مي نگرد و چهره هاي گوناگون را به روستاها و باغ ،رددگ مي
ايد و نم ميختلف مردم را نظاره هاي مد و رنگها و زبانكن ميسرزمينهاي عجيبي را مشاهده 

را در مسجد صرف  دازد وغذايشپر ميستراحت ا به اديواره هنگام خستگي در سايه
ابد خو ميجا همان ،در بر گيرداو را  ،ها آب مي نوشد و هر جا كه شب از رودخانه ،ايدنم مي

رد و دا ميآنها را دوست ، راي رضاي خداد كه فقط بشو ميو بدون تكلف با كساني همراه 
پذيري به او بخاطر نا يرد و سرور و شادماني وصفگ مياي وجودش را فرا سراپ ،شادي

اينها را  ،اگر فرد عيبجو و خرده گير د؛ده ميدستيابي به اهداف و خواسته هايش دست 
در زيباييهاي اين سير و سياحت و لذت  ،د كه تمام شاديها و لذتهاي دنيابر ميپي  ،ستدان مي

براي  وردهايي كهست آوردن اين فوايد گرد آمده اند؛ دستابخش بودن چشم اندازها و بد
شد و شخص با ميباارزشتر  ،از گرانبهاترين گنجها صاحبانش از گل بهاري زيباتر است و

  . از آن محروم مانده اند ،خرده گير و امثالش

& $/CB h&� 2� <15"F Z�. k/�t �d��� iW �d��� kS5�D � 
ي دور ،بيرون بياور و از ذلت ،در آن به تو اهانت شد خيمه ات را از منطقه اي كه«

  . »چيزي است كه بايد از آن دوري كرد ،چون ذلت ؛گزين

  نكته

 ،ايدنم ميآنها را به باليا و مصايب گرفتار  ،دوست داشته باشد را ميقو ،هرگاه خداوند
خشنودي زبان نا ،رضامندي خدا بهره اوست و هر كس ،ودراضي ش آنكس كهپس هر 

  . اوست ناخشنودي خداوند بهره ،بگشايد
و سپس كساني كه بيش از  به مصايب گرفتار شده اند ،الهي پيامبران ،بيش از همه«

هر  ؛ي كه به آنها شباهت بيشتري دارندآنها شباهت دارند و به همين ترتيب كسان ديگران به
استوار و باصالبت  ،پس اگر در دينداري. دشو ميدينداريش با بالها آزموده  فرد به اندازه
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متناسب با ميزان  ،ضعف داشته باشدد و اگر در دين خود ردگ ميسخت  ،بال و مصيبت ،باشد
د كه از گناه پاك شو ميبه قدري به بال گرفتار  ،بنده. يردگ ميدينداريش مورد آزمايش قرار 

  . »كه هيچ گناهي بر او نيستد رو ميو در حالي روي زمين راه  رددگ مي
حالت را  ينا ،ؤمنو هيچكس جز م !به خير اوست ،كه همه اشكار مؤمن شگفتا از «
و اگر برايش خوب است  ،زارد و اينگ ميسپاس  ،اگر خوشي و نعمتي به او برسد ؛ندارد

  . »اين هم به خير اوستد و ورز ميشكيبايي  ،ناخوشي و زياني به او برسد
انند جز آنچه تو مين ،تو فايده اي برسانندامت جمع شوند تا به  و بدان كه اگر همه«

 ،و اگر تمام امت گرد هم آيند تا به تو زياني برسانند ،ر نموده استبرايت مقد ،خداوند
  . »ده استد هيچ زياني به تو برسانند جز آنچه خداوند برايت نوشته و مقدرنمواننتو مين

بيشتر  ،الگوي كمال شباهت دارندبه آنان كه بيشتر  ؛ندشو ميبا بالها آزموده  ،صالحان«
باهت بيشتري به الگوي كمال ش ،ديگران نسبت بهكساني كه  ،از آنها ردند و بعدگ ميآزموده 

  . »دارند
  . »ايدنم ميچپ خم  آن را به سمت راست و ،پايي است كه بادهمچون كشتزار نومؤمن «

  لحظات زندگي هم غم مخور واپسيندر 

ش را سال عمر 78او  ؛جري چشم از جهان فرو بسته 440در سال  ،ابوريحان بيروني
را حل ي يي تأليف كرد و مسايل مشكل و پيچيده اكتابها. تحصيل علم بودهمه تن مشغول 

ه شده و ش جدا نبود و چشمانش همواره بر صفحات كتابها دوختهيچگاه قلم از دستان ود؛من
كه براي انجام نيازهاي ضروري خود و براي به دست مگر آن ،قلبش همواره در تفكر بود

به حل كه  عادت داشتايام سال  بيشتراما . دكر يمكاري  ،نيازهايشآوردن غذا و تأمين 
  . بپردازده علمي مسايل پيچيد

به بالينش  ،واپسين لحظات زندگي ابوريحاندر : يدگو مي ،ابوالحسن علي بن عيسي ،فقيه
تو : در همين حالت به من گفت ،وي. ذراندگ ميآخرين نفسهاي زندگيش را ، او. رفتم

آيا در اين : از روي دلسوزي به او گفتم ،من ن چه گفتي؟بزرگ به مدرباره حساب ارث مادر
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برايم  ،اگر اين مسئله را بدانم و بميرم: گفت ؟!ريدا ميدست از سؤال و تحقيق بر نحالت 
مسئله را براي او تكرار نمودم و او  ،آنگاه من ؟!ببندم بهتر است يا ندانم و رخت سفر از دنيا
به من آموخت ومن از نزدش برخاستم و  ،بودعده داده آن را حفظ كرد و آنچه را كه به من و

 ،دم كه فرياد شيون از خانه برخاست! به راستي اينهاچند قدمي دور نشده بو ؛بيرون رفتم
  . دبر مي ميانهايي است كه هاله هاي هراس و ترس را از همت

 ،او ؛دآم مياحتضار بود و از زخمش خون در حالت و در سكرات مرگ  �عمر فاروق
  سد كه آيا نمازش را كامل كرده است يا نه؟!پر مير آن حال از اصحاب د

را  �حال پيامبر ،ولي در آخرين رمق ؛در جنگ احد در خون مي غلتيد �سعد بن ربيع
  به راستي كه اين استواري دل و آباداني قلب با نور ايمان است! !پرسيد

  :غم مخور و به اين داستان گوش بسپار

ديدم بيهوش  يوسف مريض شد و من براي عيادتش رفتم؛ابو: يدگو يمابراهيم بن جراح 
در : به او گفتم ؟چيستدر مورد فالن مسئله نظرت : به من گفت ،است؛ وقتي به هوش آمد

شايد كسي اين . اشكالي ندارد باشد؛: گفت ؟!يچنين حالتي هم دست از سؤال بر نميدار
در رمي جمرات كدام كار  اي ابراهيم!: گفت سپس. نجاتش قرار بگيردمسئله را بفهمد و مايه 

. بهتر است ،ايدنم ميسواره ر: من گفتم ؟ايد يا سوارهنم مي؛ اينكه كسي پياده ربهتر است
كدام : گفتم. اه گفتيباز هم اشتب: گفت. بهتر است ،ايدنم ميپياده ر: گفتم. اشتباه گفتي: گفت

ردد و آنكه گ ميپياده ر ،دشو مي بهتر است جمره اي كه كنار آن توقف: گفت ؟بهتر است
ب خانه هنوز به در به راه افتادم؛ سپس برخاستم و. دشو ميسواره ر ،دشو ميكنار آن توقف ن
ديدم كه او جان به جان  برگشتم؛. كه فرياد و شيون اهل خانه برخاست اش نرسيده بودم

  . رحمت خدا بر او باد. آفرين تسليم نموده است
با تلخيها و ناگواريهايش  ،مرگ !آنها اينگونه بودند: يدگو ميصر يكي از نويسندگان معا

به هوش و گاهي بيهوش و گاهي  هجان به لب رسيد ،نفس تنگ شده ،بر سينه زانو زده
برخي مسائل فرعي يا  پيرامون ،دآي مياما هنگامي كه براي چند لحظه به هوش  ،دشو مي
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در حالتي اين كار را  ،او. يگران آموزش دهدسد تا آن را بياموزد يا به دپر ميمستحب علمي 
  و نفسش را گرفته بود! گريبان ،كرد كه مرگ

47�	� ?"��� ��S |.�1 �# �5�:"��� �&5/�� �"# 6":) � 
سر و بي ثبات  سبك ،انسان هوشيارو  درو مياز سر بردبار  ،خردقعيتي كه عقل و در مو«

  . »رددگ مي
آنها را  ارزش بوده و چقدر فكر و عقل و ذهناي آنها باچقدر علم و دانش بر سبحان اهللا!

ر يا فرزند يا همس ،احتضار و در بستر مرگ آنها حتي در لحظه !به خود مشغول نموده است
رحمت خدا  !بودندبلكه در پي علم و دانش  دند؛آور ميخويشاوندان و عزيزانشان را به ياد ن

  . ايان علم و دين قرار گرفتندپيشو با اين چيزها بود كه آنها. بر آنان باد

   چرا كه تو، ؛از وقوع فجايع غمگين مشو

  فرجامش را نمي دانيز قضيه و را

(المكافأة مصري در كتاب زيبا و كم نظيرش  مورخ و اديب و نويسنده ،احمد بن يوسف

قطعاًروزي دور خواهد  ،به اين پي برده است كه رنج و بالانسان : سدنوي مي و حسن العقبي)
هنگام اما  ،دبر ميهي و تاريكي شب را از بين سيا ،د كه روشني روزدان ميهمانطور كه  ؛شد

 ،يرد و اگر با داروي مناسبگ ميوجود انسان را به شدت فرا  ،ضعف ،گرفتار شدن به بال
 ،پيشامدهاي ناگوارها و در سختي ،زيرا اگر وجود انسان. رددگ ميبيماري افزون  ،معالجه نشود
ن چيره آ اميدي برنا ،مورد عنايت قرار نگيرد ،ايدنم ميتواناييهايش را تجديد  با آنچه كه

  . »دبر ميد و آن را از بين شو مي
و صبر و شكيبايي پيشه  كساني كه به مصيبت گرفتار شده فكر كردن در باب حكايات
دب ت ااو را به صبر و رعاي د وبخش ميقوت قلب انسان به  ،كرده و به فرجام نيك رسيده اند

گمان نيك دست  مورد خداوند به ايندر  ،بنده بدين سان. دكن ميدر برابر خداوند تشويق 
  . به او نيكي خواهد كرد ،در پايان آزمايش ،د كه خداوندياب مي
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: م كه بزرگمهر گفته استشو مييادآور  پاياندر : يدگو ميي همچنين در آخر كتاب و
ست؛ بدين شكل كه غذاخوردن از  گرسنگي قبل مانند ،آسانيگشايش و هاي قبل از سختي«

  . »شدبا ميلذت بخش  ،غذا ،گرسنه باشد و غذا بخورد ،وقتي انسان
به همان  ،ندكن ميخوشايند ا به همان اندازه كه زندگي را ناهسختي«: يدگو ميافالطون 

زندگي را اندازه كه به همان  ،ناز و نعمت و شادماني. ايندنم ميانسان را اصالح  اندازه نفس
به  هاآن دوستي را كه سختيهر «: همچنين گفته است. »خرابي و فساد نيز دارد ،دبخش ميبهبود 

  . »غافل باش ،نعمتهاست ارمغاننگاه دار و از هر دوستي كه  ،تو بخشيده اند
ي ده ميآنچه را كه  آن رمانند شب است كه د ،مت و راحتيناز و نع«: يدگو ميهمچنين 

خودت و ديگران را  تالش ،مانند روز است كه در آن ،و سختي ،نيبي مين ،يريگ مييا 
  . »يكن ميمشاهده 

 ،با آن ،يكش مييست كه وقتي آن را در چشم سرمه ا ،سختي«: يدگو مياردشير 
  . »نيبي ميني كه در حالت آسايش و راحتي نبي ميرا  ييچيزها

اين است كه  ،رين آنتكم: دو چيز است ،جنبه مثبت سختيمالك «: يدگو ميهمچنين 
اينكه كارش را به پروردگارش مي  ،يرد و بزرگترين آنگ ميقوت  ،گرفتار قلب انسانِ

  . »سپارد
 بال او را از آن جهت به ،د كه خداونددان مي ،متوجه آفريننده اش باشد ،هرگاه فكر انسان

يوسته از جانب بدين سان پ ؛را از او بزدايد شپاداشي بدهد يا گناهبه او كرده كه گرفتار 
زشتيهايش بيشتر  ،متوجه مخلوق باشد ،انسان گاه فكراما هر. درس ميبه او سود  ،خداوند

د و شو ميدل آزرده و خسته و از خود بيزار  ،رددگ ميافزونتر  ،تصنع و تظاهرش ،دشو مي
 ،ر ناخوشايندي كه شايد به او نرسدد و از امكن ميمشكلي يك روزه را بس طوالني احساس 

  . سدتر مي
راز دلها را  ،زيرا خداوند است؛ خيلي خوب و مفيد ،ز و مناجات با پروردگارراز و نيا

به مصلحت  د و درد دل كردن فرد با افرادي همچون خودش رنج آور است ودان مي
د و آور ميفرو  ،آن را هنگام نااميدي و دلشكستگي بندهرحمتي دارد كه  ،خداوند. شدبا مين
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رو بايد براي حل مشكالت و از اين. رداندگ مي ،از بندگانش كه بخواهد يكشامل هر  آن را
نياز به سوي او بايد به بهترين كسي پناه برد كه دستهاي . آسان شدن كارها به او روي آورد

  . شدبا ميساز بهترين كار ما را كافي و بسنده است و ،د و اوشو ميدراز 
از آن عه نمودم و آن را چندين بار خواندم و اثر تنوخي را مطال (الفرج بعد الشدة)كتاب 

سنت  ،گشايش بعد از سختي و بالموفقيت و : نخست اينكه: سه نكته آموختم كه عبارتند از
د و شك و ترديد آي ميصبح  ،مانند اينكه بعد از شب هميشگي زندگي و امري مسلم است؛

براي  ،اهبيش از خوشي ،هاناخوشي: دوم اينكه. (پايان شب سيه سپيد است). ي در اين نيست
است كه سود و زيان  �حقيقت فقط خداونددر كه سوم اين. مفيدند ،دين و دنياي بنده

به  چنين نبوده كه از او بگذرد و آنچه ،بنابراين بايد دانست كه آنچه به انسان رسيده. دده مي
  . ده نيز چنين نبوده كه به او برسداو نرسي

  ستدنيا، ناچيزتر از آن ؛غم مخور

  باشي براي آن اندوهگين كه 

قصيده عدي بن زيد برايم از كاخ امير طاهر بن : يدگو ميعالم معروف ابن مبارك 
ن است كه به نقل دو بيت آقصيده اي ز يبا و مشهور  ،عدي قصيده. پسنديده تر است ،حسين

  : دازيمپر مي
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آيا  ،يريگ ميي و بر آنها عيب و خرده شو مي اي كسي كه از مصيبت ديگران شادمان«
  ؟!خودت از همه عيبها بدوري و تمام خوبيها را در خود داري

  . »نادان و فريب خورده اي ،بلكه تو ؛گار وعده گرفته اي؟ نه چنين نيستيا اينكه از روز
آيا تو وعده و پيماني داري  !يشو ميرنج ديگران شادمان  ي كسي كه از مصيبت ويعني ا

نموده است كه از تضمين آنها گرفتار نشوي؟! يا روزگار برايت  كه به مصيبتي چون مصيبت
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ان خوشحال اگر چنين نيست پس چرا از مصيبت ديگر سالم بماني؟! ،بالها و مصايب
  ؟!يشو مي

 ،ند به اندازه بال پشه اي ارزش داشتنزد خداو ،اگر دنيا«: در حديث صحيح آمده است
  . »ددا ميبه كافران يك جرعه از آب دنيا را ن

پس  همين است؛ ،ر ارزش دارد و حقيقت و ارزش دنياخداوند از دنيا بيشتنزد  ،بال پشه
  ؟خاطر دنيا مضطرب و بي قرار باشيمچرا به 

ت احساس امنيت يخانواده و زندگ ،آينده ،اين است كه تو در مورد خود ،خوشبختي
گرد هم آمده اند و  در ايمان به خدا و رضايت از تقدير و قضاي او ،نمايي و اينها همه

  . يعني صبر و شكيبايي ،قناعت

  به خدا ايمان داري ،تو چراكه غم مخور؛

 È≅ t/ ª! $# ÷ßϑ tƒ ö/ ä3ø‹n= tæ ÷βr& ö/ ä31y‰ yδ Ç≈ yϑƒM∼ Ï9 〈 »ذارد كه گ مينت بر شما م ،بلكه خداوند

  . »شما را به سوي ايمان هدايت نمود
به  ،ست كه مسلماناين ،براي افراد هوشمند قابل درك است يكي از نعمتهايي كه تنها

آورد و به اين بينديشد كه به اسالم را به ياد  بنگرد و نعمت هدايت و رهيابي خويش كفار
ني كه به پروردگارشان كفر كافرا همان او را در جرگه كافران قرار نداده است؛ ،خداوند
 ،الحاد و بي ديني را در پيش گرفتهدر برابر او سر كشي كرده و در آيات او راه  ،ورزيده

خويش به ستيز  آفريننده و روزي دهنده ،پروردگار ،فات او را انكار نموده و با موالص
سپس به ياد . اند و از دستورات او سرپيچي كردهبرخاسته و پيامبران او را تكذيب نموده 

مسلمان يگانه پرستي است كه به خدا و پيامبرانش و روز قيامت ايمان دارد و  ،بياورد كه او
كوتاهي  زمينهچند كه ممكن است گاهي در اين هر ؛دكن ميخدا را ادا  فرايض و دستورات

پول  ان گفت و باتو مينعمتي است كه قيمت آن را نخودش  ،اما بايد دانست كه اين. نمايد

 yϑ. شبيه آن نيست ،و ارزيابي است و هيچ چيزي و فراتر از محاسبه دشو ميارزيابي ن sùr& 



    

  غم مخور      206 
    

tβ% x. $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ yϑ x. šχ% x. $Z) Å™$sù 4 āω tβ… âθtFó¡o„ ∩⊇∇∪ 〈〈〈〈 »مانند كسي  ،آيا كسي كه مؤمن است

  . »قطعاًبرابر نيستند ،نه ؟شدبا مياست كه فاسق 
كه به دوزخيان نگاه ست اين ،از نعمتهاي اهل بهشت يكي: برخي از مفسران نوشته اند

؛ آري! ارندزگ ميسپاس  ،گاه پروردگارشان را به خاطر نعمتهايي كه به آنها دادهند و آنكن مي
  . »رددگ ميو شناخته هر چيز با ضد و مخالفش مشخص 

  نكته

ت الوهيت صفا زيرا در. يعني هيچ معبود به حقي جز خداوند متعال نيست ال اهللاال إله إ
خداوند تبارك و اين است كه  ،روح و سرّ اين كلمه. يگانه و يكتاست ،كه صفات كمالند
 اميد به او وتوكل و رجوع و نيز در  ،ترس و اميد ،بزرگداشت و تعظيم ،تعالي را در محبت

بع و تا ،بايد محبت داشت و محبت به ديگرانپس به كسي جز او ن يگانه بدانيم؛ ،هراس از او
نبايد از كسي جز او  براي آنكه محبت او بيشتر گردد؛ شد و وسيله ايستبا ميمحبت او  پيرو

فقط به اسم او سوگند ياد . غير او توكل نمودبر  نبايد ترسيد و به كسي جز او اميد بست؛
د و در شو ميان او اطاعت فرم تنها ؛رددگ ميبه سوي او بازگشت و توبه د و تنها شو مي

نبايد به كسي جز او پناه برد و براي كسي جز او . رددگ مي يهبه فريادخوا از اوسختيها فقط 
اينها در يك جمله خالصه  ند و همهشو مياسم او سر بريده  فقط به ،حيوانات. سجده نمود

فقط براي او  ،يرد و انواع عباداتگ ميتش قرار نجز او كسي مورد پرس: اينكه ،و آند شو مي
  . ندشو ميانجام 

  چون  غم مخور؛ ،ه مصيبتي گرفتار شديهر گاه ب

  اند مانع پيشرفت تو شودتو مينمصيبت، 

بينايي به نام محمود بن با نا 7/4/1415تاريخ  10262ماره عكاظ ش در ضميمه روزنامه
واز ديگران  او با چشم ديگران كتابهاي ادبي را خوانده است محمد مدني مصاحبه شده است؛

خودش  نشريه ها و روزنامه ها را بخوانند و ،مجله ها ،ريخت نموده تا كتابهاي تاخواسدر
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سته و به نش ميدر كنار يكي از دوستان خود  بامداد 3ده و گاهي تا ساعت دا ميگوش فرا 
نكته گويي و نقل مطالب و داده  ،است تا اينكه به مرجعي در ادبياتده سپركتابها گوش مي 

  . هاي ادبي و تاريخي تبديل شده است
ه صبر كردن پنج دقيق: نوشته است ،ين در ستون انديشه نشريه الشرق االوسطاممصطفي 

روزي شالق از . كافي است ،براي رهايي از توطئه توطئه گران و ستم ستمگران و سركشان
مي رخت بر  ،د و تاريكيشو ميآزاد  ،نند و زندانيشك مي زنجيرها ،دافت ميدست ستمگران 

  . تظر بودناما بايد صبر كرد و م ؛بندند

��H�� 5O x�"-) Q���5S 9�� � ���oT� 5�0/1 �� 	/� � E5��= 
راه برون رفتي از باليا  ،اما نزد خداوند ،دآور ميبالهايي كه انسان را به تنگ  چه بسا«

  . »وجود دارد
او را بيست سال با اعمال  ،در رياض با مفتي آلباني مالقات كردم؛ كمونيستهاي آلباني

او در تاريكي و گرسنگي و مشقت بسر بوده و ناگزير در . ي و شكنجه كرده بودندشاقه زندان
با اين حال شكيبايي ورزيده و آزاد . انده استخو مينمازهاي پنجگانه را  ،گوشه دستشويي

= (#θç7n: شده است s)Ρ $$sù 7πyϑ ÷èÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 5≅ ôÒsùuρ 〈 » پس وضعيت آنان با نعمت و فضل خدا

   .»دگرگون شد
نداي  ،او. نلسون ماندال رهبر آفريقاي جنوبي بيست و هفت سال را در زندان گذراند

د و هدفش را پيوسته و با پشتكار دنبال دا ميآزادي ملتش را از زير سلطه استبداد و ستم سر 

 Åe∃uθçΡ öΝÎκد تا اينكه به هدف دنيوي خود رسيد؛ كر مي ö� s9Î) öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& $pκ� Ïù 〈 »نتيجه ،ما 

  . »يمده ميبه تمام و كمال به آنها  ،كارهايشان را در دنيا

 βÎ) (#θçΡθä3s? tβθßϑ s9 ù' s? óΟ ßγ‾Ρ Î* sù šχθßϑ s9 ù'tƒ $yϑ x. šχθßϑ s9 ù' s? ( šχθã_ö� s? uρ zÏΒ «!$# $tΒ Ÿω 
šχθã_ö� tƒ 〈 » همانطور كه  ،ردندگ ميآنها هم دردمند  ،يدشو مياگر شما دردمند و آزرده

  . »د و شما چيزي از خدا اميد داريد كه آنها ندارنديشو ميشما دردمند 
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 βÎ) öΝä3ó¡|¡ôϑ tƒ Óyö� s% ô‰ s) sù ¡§tΒ tΠöθs) ø9 $# Óyö� s% …ã&é# ÷VÏiΒ 〈 »اگر به شما زخم و آسيبي رسيده، 

  . »به آن قوم نيز همانند زخم شما رسيده است

  گاه اسالم را شناختي ،غم مخورهر

چقدر بدبختند!  ،ختي دارند و به آن رهنمون نشده اندبه راستي انسانهايي كه از اسالم شنا
 ،آن را به گوش جهانيان برسانند؛ زيرا اسالم ،به تبليغ پيروانش نياز دارد تا با ندايي رسا ،اسالم

يافته و جذاب باشد؛ چراكه   بايد پيشرفته و سازمان ،تبليغات اسالمي. خبر بسيار بزرگي است

 tΒ. ميسر و ممكن نيست ،راستين اسالم جز در دين جاويدان و ،سعادت بشر uρ Æ+tG ö;tƒ u� ö� xî 

ÄΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ 〈 »هرگز از او پذيرفته  ،و هر كس ديني غير از اسالم بجويد

  . »نخواهد شد
 ،يكي از دعوتگران معروف مسلمان وارد شهر مو نيخ آلمان شد؛ در ورودي شهر مونيخ

شما دهكده هاي «: ب شده كه روي آن به زبان آلماني نوشته شده استتابلوي بزرگي نص
  . »يدشناس مييوكاهاما را ن

: تابلوي بزرگ ديگري در كنار آن تابلو نصب كرد و روي آن نوشت ،اين دعوتگر
بدين سان . »با ما تماس بگيريد ،اهيد اسالم را بشناسيدخو مياگر . يدشناس مياسالم را ن ،شما«

حدود صد هزار زن و مرد  ،ار آلمان با او تماس گرفتند تا اينكه در يك سالاز گوشه وكن
اي آموزش دين بر ميآنجا مسجد و مركزي اسال ،به دست او مسلمان شدند؛ وي ،آلماني

  . اسالم بنا نمود
شديداً نيازمند اين دين بزرگ است تا امنيت و آرامش را برايش  ،بشر حيران و سرگردان

  . به ارمغان بياورد

 “Ï‰ôγtƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7 ¨?$# … çµtΡ üθôÊÍ‘ Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# Ν ßγã_Í� ÷‚ãƒuρ zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# 

ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ óΟ ÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 4’n< Î) 7Þ ü� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡–Β ∩⊇∉∪ 〈 »بوسيله آن هر كسي را كه در پي  ،خداوند
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ايد و آنان را از تاريكيها به سوي نور نم ميبه راههاي سالمتي هدايت  ،خشنودي او برآيد
  . »دكن ميد وآنان را به راه راست هدايت آور ميبيرون 

غيرخدا را  ،دم كه كسي در جهانكر ميهرگز گمان ن: يدگو مييكي از عابدان بزرگ 
  . پرستش نمايد

 ×≅‹Ï= s% uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9   . »اندكند ،و بندگان شكرگزارم« 〉 #$

 βÎ) uρ ôìÏÜè? u� nYò2r& tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ�= ÅÒãƒ tã È≅‹ Î6y™ «! اگر از بيشتر كساني كه « 〉 #$

  . »ايندنم ميتو را از راه خدا گمراه  ،اطاعت نمايي ،روي زمين هستند

 !$tΒ uρ ã� nYò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# öθs9 uρ |M ô¹u� xm tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊃⊂∪ 〈 »مؤمن نيستند (و ايمان  ،و بيشتر مردم

  . »(براي هدايتشان)آزمند باشي ،ند؛) هرچند كه توآور مين
مسلماني سوداني در دوران استعمار انگليس از روستا به : يكي از علما به من گفت

اين كيست؟ : پليسي انگليسي را در وسط شهر ديد؛ پرسيد ،او. خارطوم پايتخت سودان رفت
آيا كسي : گفت. به خدا :به چه كفر ورزيده است؟ گفتند: گفت. يك كافر است: گفتند

وجود دارد كه به خدا كافر باشد؟! سپس با دستانش شكم خود را گرفت و از آنچه شنيده 
  . حالش به هم خورد و استفراغ كرد و سپس به روستا بازگشت ،بود

 $yϑ sù öΝ çλm; Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊄⊃∪ 〈 »؟»ندآور ميپس آنان را چه شده كه ايمان ن  

: اندخو ميشنيدم كه اين آيه را  ،باديه نشين كه قاري قرآن بود از يك: يدگو مياصمعي 

 Éb> u‘ uθsù Ï !$uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ …çµ‾Ρ Î) A,yss9 Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$tΒ öΝ ä3‾Ρr& tβθà) ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪ 〈 » پس به پروردگار

درست همانگونه  ،آسمانها و زمين سوگند كه آن (يعني رستاخيز و بهشت و دوزخ) حق است
  . »ييد (و سخن گفتن برايتان كامالً محسوس است)گو يمكه شما سخن 

  سوگند بخورد؟! ،سبحان اهللا! چه نيازي بود كه خداوند بزرگ: گفت ،آن باديه نشين
  . گمان نيك به موال و چشم دوختن به احسان و لطف و رحمت اوست ،به راستي كه اين

نشيني  باديه. »نددپروردگار ما مي خ«: فرمود �در حديث صحيح آمده است كه پيامبر
  . تهيدست بر نخواهيم گشت ،از پروردگاري كه مي خندد: گفت
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 uθèδ uρ “Ï% ©!$# ãΑÍi” t∴ãƒ y]ø‹ tóø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θäÜuΖ s% 〈 »كسي است كه باران را پس از آن  ،و او

  . »فرو مي فرستد ،ندشو ميكه نااميد 

 ¨βÎ) |M uΗ ÷qu‘ «!$# Ò=ƒÍ� s% š∅ÏiΒ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 به نيكوكاران  ،رحمت خداوند گمان بي« 〉 ∪∌∋∩ #$

  . »نزديك است
قضايايي كلي و  ،بيوگرافي و شرح حال شخصيتهاي برجسته را مطالعه نمايد ،هر كس

  : عبارتند از ،د كه برخيكن مياستنباط  ،ثابت
است؛ يعني  �سخن علي بن ابي طالب ،اين. ارزش او هستند ،كارهاي خوب انسان-1

شد و قيافه با ميارزش او  ،در حقيقت ،يا ادب يا عبادت و يا سخاوت و اخالقش دانش انسان

’#  }§t6tã: ارزش او نيستند ،و صورت و مقام ‾< uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu !% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ 〈 » روي در هم

  . »كشيد و پشت كرد از اينكه نابينا نزد او آمد

 Ó‰ö7 yès9 uρ íÏΒ ÷σ–Β Ö�ö� yz ÏiΒ 78Î�ô³–Β öθs9 uρ öΝ ä3t6yfôã r& 〈 »از مشرك بهتر  ،و غالم و برده مؤمن

  . »است؛ گرچه (زيبايي يا ثروت و موقعيت مشرك) شما را به شگفت اندازد
 ،جانفدايي و همت اوست و افتخار و شكوه ،منزلت و جايگاه انسان به اندازه تالش -2

  . دشو ميبه صورت تخميني و شانسي داده ن
  . آسان و همانند نوشيدن آب نيست ،موفقيت بدست آوردن افتخارو 

 * öθs9 uρ (#ρßŠ#u‘ r& ylρã� ã‚ø9 $# (#ρ‘‰ tã{ …ã&s! 〈 »براي  ،اگر واقعاً قصد خروج براي جهاد را داشتند

  . »دندكر ميآن آمادگي 

 (#ρß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû «!$# ¨,xm ÏνÏŠ$yγÅ_ 〈 »جهاد كنيد ،و در راه خدا آنگونه كه سزاوار است« .  

زد و اوست كه با كارهاي زيبا يا سا ميتاريخ خود را به ياري خداوند  ،سان خودشان -3
  . سيرة خود را مي نگارد ،زشت خود

 Ü=çG ò6tΡ uρ $tΒ (#θãΒ £‰ s% öΝèδ u�≈ rO# u uρ 〈 » و آنچه را كه پيش فرستاده اند و آثارشان را

  . »سيمنوي مي



    

  211  غم مخور
  

عمرش را با  ،ايد انسانردد؛ پس نبگ ميكوتاه است و خيلي زود سپري  ،عمر بنده -5
  . ارتكاب گناه و غمها و ناراحتيها كوتاهتر نمايد

 óΟ s9 (# ûθèW t7ù= tƒ āωÎ) ºπ§‹ Ï±tã ÷ρr& $yγ9 utéÏ ∩⊆∉∪ 〈 )» گويا در جهان) جز شامگاهي يا چاشتگاهي از

  . »درنگ نكرده و بسر نبرده اند ،آن

���)�1 �5�"�� iB E5Sg! �H� 8�5� �� & �n�) J
� G � 
عمل صالحي كه خدا را خوشنود  شد وبا ميتلخ  ،بس است كه زندگي ،همين ناراحتي«
  . »وجود ندارد ما) (در پرونده ،كند

  برخي از عوامل خوشبختي

≅ ôtΒ Ÿ: عمل صالح -1 Ïϑ tã $[sÏ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρ é& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ … çµ̈Ζ t� Í‹ósãΖ n= sù Zο4θu‹ xm 

Zπt6ÍhŠsÛ 〈 »به او زندگي  ،ني كه كار شايسته اي انجام دهد در حالي كه ايمان داردهر مرد و ز

  . »پاكيزه اي خواهيم داد

 $sΨ: همسر شايسته و نيكو -2 −/ u‘ ó=yδ $sΨ s9 ôÏΒ $uΖ Å_ üρø— r& $sΨ ÏG≈ §ƒÍh‘ èŒuρ nο§� è% &ãôã r& 〈 

  . »پروردگارا! زنان و فرزندانمان را مايه شادماني ما بگردان«
  . »بارخدايا! خانه ام را بزرگ و فراخ بگردان«: در حديث آمده است: خانه بزرگ -3
پاك است و جز پاك را  ،خداوند«: در حديث آمده است: شغل درست و خوب -4

  . »دپذير مين

= É_n: اخالق خوب و مهرورزي به مردم -5 yèy_uρ % ¹.u‘$t7 ãΒ tør& $tΒ àMΖà2 〈 » و مرا هرجا

  . »رداندگ يمخجسته و سودمند  ،كه باشم

� öΝs9 (#θèùÍ: مقروض نبودن و اسراف نكردن -6 ó¡ç„ öΝs9 uρ (#ρã�äIø) tƒ 〈 »روي   اسراف و زياده

  . »ندورز ينم ميند و تنگ چشكن مين
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 Ÿωuρ ö≅ yèøgrB x8y‰ tƒ »'s!θè= øótΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿωuρ $yγôÜ Ý¡ö6s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6ø9 و دست خود را به « 〉 #$

  . »آن را كامالً گشوده مدار گردنت بسته مگردان و

  لوازم خوشبختي

  . زبان ذكركننده و تن شكيبا ،قلب شكرگزار: عبارتند از ،لوازم خوشبختي

���� � ���= � ��U+ ���DB � ?�"%S 5�0�"# 
  . »فراواني وجود داردپاداش و نعمت  ،ذكر و شكيبايي ،شكردر «

برايت  ،سعادت و خوشبختي ربارهحكما و اشعار شاعران را د حكمت ،اگر تمام علم علما
قصد و اراده نمايي سعادت را نخواهي يافت مگر آنكه قاطعانه و با جديت  ،جمع آوري نمايم

به جستجوي آن بپردازي و هر آنچه را كه  ،دست آوريكه مزه آن را بچشي و آن را ب
 ،ن بيايدو آرام به سوي م هر كس به سوي من قدم بزند«. دور بيندازي ،مخالف سعادت است

  . »مآي ميمن دوان دوان به سوي او 
و  اين است كه اسرار و رازهاي خود را پوشيده نگاه دارد ،يكي از لوازم خوشبختي انسان

  . كارهايش را سنجيده انجام دهد
پوشيده نگاه  ،ده دينار دادند تا رازي را كه از آن باخبر است ،به باديه نشيني: گفته اند

پولها را  ،پوشيده نگاه داشتن راز به تنگ آمد و نزد صاحب دينارها رفتدارد؛ باديه نشين از 
به پايداري و صبر و  ،راز را بر مال خواهم ساخت؛ چون رازداري: به او بازگرداند و گفت

( Ÿω óÈÝÁø: جديت نياز دارد s? x8$tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï? uθ÷zÎ) 〈 » خوابت را براي برادرانت تعريف

  . »نكن
مرضي  ،اين است كه اسرارش براي مردم برمال شوند و اين ،ضعف انسانيكي از نقاط 

شيفته و دلباخته برمال ساختن اسرار و نقل اخبار  ،ديرينه و ريشه دار در بشريت است و انسان
  . شدبا مي

 ،اسرار خود را برمال و پخش كند ،اين است كه هر كس ،ارتباط اين قضيه با سعادت
   .پشيمان و غمگين خواهد شد
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 ،سخنان گيرايي در رساله هاي ادبي خود دارد كه عالقمندان ،در مورد رازداري ،جاحظ
  . انند به آن مراجعه نمايندتو مي

# ô: در قرآن آمده است ©Ü n= tG uŠø9 uρ Ÿωuρ ¨βu� Ïèô±ç„ öΝà6Î/ # ´‰xmr& ∩⊇∪ 〈 » بايد با احتياط برود و

  . »كسي متوجه شما نشود
: يدگو ميباديه نشيني . و قاعده كلي در رازداري است يك اصل ،احتياط و خويشتنداري

  . يعني زدن گردن ،پوشيده نگاه داشتن راز

  نخواهي مردمقرر قبل از موعد  غم مخور؛

 # sŒÎ* sù u !% ỳ óΟ ßγè= y_r& Ÿω šχρã� Ï‚ø↔tFó¡tƒ Zπtã$y™ ( Ÿωuρ tβθãΒ Ï‰ ø) tGó¡o„ ∩∉⊇∪ 〈 » وقتي اجلشان فرا

  . »ندشو مييك لحظه پس و پيش ن ،رسد
بايد بدانند كه  ،ند؛ آنانمير ميبارها  ،مايه دلجويي بزدالني است كه قبل از مرگ ،اين آيه
اند مرگ انسان تو ميهيچكس ن. دشو ميمشخص و قطعي است و پس و پيش ن ،زمان مرگ

، اين. اند مرگ را از زمان آن به تأخير بيندازدتو ميرا زودتر از زمان آن بياورد و هيچكس ن

 ôN. دده مين آرامش و ثبات به انسا u!% ỳ uρ äοu�õ3y™ ÏNöθyϑ ø9 $# Èd,utù: $$Î/ 〈 »به حق  ،و سكرات مرگ

  . »آمد

 $yϑ. مايه شقاوت و بدبختي است ،بدان كه دلبستگي به غير خدا sù tβ% Ÿ2 …çµs9 ÏΒ 7πt⁄Ïù 

… çµtΡρã� ÝÇΖtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $tΒ uρ šχ% x. zÏΒ zƒÎ� ÅÇ tGΨ ßϑ ø9 گروهي نداشت كه او را به  ،او« 〉 ∪⊆∇∩ #$

  . »جاي خدا ياري نمايند و از ياري شوندگان نبود
در اين كتاب شرح حال  ،اثر بيست و سه جلدي ذهبي است؛ او (سير أعالم النبالء)كتابِ 

وزيران و ثروتمندان و شاعران را نوشته  ،اميران ،پادشاهان ،خلفا ،افراد مشهور از قبيل علما
  : دياب ميبه دو حقيقت مهم دست  ،كامل اين كتاب با بررسي ،انسان. است

هر كس خودش را به چيزهايي غير از خدا مانند ثروت يا فرزند يا مقام يا شغل : اول اينكه
سبب  ،خداوند او را به همان چيز مي سپارد و اين ،وابسته نمايد و دست به دامان آن شود
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 öΝåκ. رددگ ميشقاوت و عذاب و نابوديش  ®ΞÎ) uρ öΝ åκ tΞρ‘‰ ÝÁu‹ s9 Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# tβθç7 |¡øts† uρ Ν åκ ®Ξr& 

tβρß‰ tG ôγ–Β ∩⊂∠∪ 〈 »رهيافته  ،ند كه آنانبر ميرند و گمان دا ميايشان را از راه خدا باز  ،و آنان

  . »هستند
فرعون و مقام؛ قارون و ثروت؛ ابوجهل و جاه طلبي؛ اميه بن خلف و تجارت؛ ابولهب و 

متنبي و شهرت؛ حجاج و برتري جويي در زمين؛ ابن فرات و  منصب؛ ابو مسلم و پادشاهي؛
  . از راه خدا باز ماندند ،وزارت؛ هر يك از اينها به خاطر دلبستگي به خواسته هايشان

براي او كار كند و خودش را به او نزديك  ،به خداوند افتخار نمايد ،هر كس: دوم اينكه
د و بدون نسب و مقام و فرزند و بر مير ا باال  مقام او ،دده ميخداوند نيز به او عزت  ،نمايد

بالل و اذان؛ سلمان و آخرت؛ صهيب و : دبخش ميبه او شرافت و عزت  ،ثروت و قبيله

≅ Ÿ. جانفشاني؛ عطاء و علم yèy_uρ sπyϑ Ï= Ÿ2 šÏ% ©!$# (#ρã� x/Ÿ2 4’n?ø/ �¡9 $# 3 èπyϑ Ï= Ÿ2uρ «! $# }‘Ïδ 

$u‹ ù= ãèø9 $# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã íΟŠÅ3xm ∩⊆⊃∪ 〈 »كلمه كافران را پايين گرداند و سخن (و  ،و خداوند

  . »توانمند باحكمت است ،شد و خداوندبا ميبلند و واال  ،شريعت) خدا

  !لجالل واالكراما يا ذا :همواره بگوييد

همواره و هميشه به اين ذكر پايبند «: روايت است كه فرمود �در حديث صحيح از پيامبر
بزرگترين اسم  ،اين: گفته شده. (يا حي يا قيوم): و همچنين» الكرام)(يا ذا الجالل وا: باشيد

فريادخواهي نمايد و از  ،اين كلمه را بگويد و با آن ،پروردگار جهانيان است كه هرگاه بنده
همواره اين كلمه را  ،شايسته است كه بنده. يردگ ميمورد اجابت قرار  ،خدا كمك بخواهد

› øŒÎ) tβθèW . حل مشكالت را ببيند بگويد تا موفقيت و رستگاري و ÉótG ó¡n@ öΝ ä3−/u‘ z>$yftFó™$$sù 

öΝ à6s9 〈 » شما را اجابت نمود ،انديدخو ميآنگاه كه پروردگارتان را به كمك« .  
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وجود دارد؛ يكي روزي كه در آن نمازها را با جماعت  ،در زندگي مسلمان سه عيد

 (#θç7ŠÅftG. دشو مياند و در آن روز گناهي مرتكب نخو مي ó™$# ¬! ÉΑθß™§�= Ï9 uρ # sŒÎ) öΝä.$tã yŠ 〈 » هر

  . »اجابت كنيد ،گاه خدا و پيامبرش شما را فرا خواندند
د و به سوي كش مياز گناه دست  ،ايدنم ميروزي كه در آن از گناهش توبه  ،و ديگري

 ¢Ο. رددگ ميپروردگارش بر èO z>$s? óΟÎγøŠn= tæ (#ûθç/θçFu‹ Ï9 〈 »را پذيرفت تا بازگردند  سپس توبه آنها

  . »و توبه نمايند
هر «. دكن ميپروردگارش را مالقات  ،و نيز روزي كه با خاتمه اي نيك و عملي نيكو

  . »دارد نيز مالقات او را دوست خداوند ،كس مالقات خدا را دوست داشته باشد

'���� �C  oP& ��51� \�& � ��C	�� �C ��) � 5�"S	�� �C ��7 � 
مردم است و به خانه اي كه تمام دنياست و به  را به شخصي مژده دادم كه همه يمآرزوها«

  . »روزي كه تمام ايام و روزگاران است
ان را در زندگي آنها پنج چيز يافتم كه آن. را مطالعه نمودم �زندگينامه و سيرة اصحاب

  : ايدنم مياز ديگران متمايز 

� x8ã. ز تكلف و سختگيريبي تكلفي و آسان گرفتن كارها و دوري ا: اول Åc£uŠçΡuρ 

3“u� ô£ã‹ù= Ï9 ∩∇∪ 〈 » يمده ميو تو را براي انجام كار آسان توفيق« .  

فراوان و خجسته و با عمل همراه بود و اضافه و حاشيه نداشت و داراي  ،دانش آنها: دوم

 $yϑ. نبود ،پيچيدگي ‾Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÏνÏŠ$t6Ïã (# àσ‾≈ yϑ n= ãèø9 از خدا  ،بندگان داناي خداوند تنها« 〉 #$

  . »سندتر مي
سرشار از  ،آنان. بزرگتر و بيشتر از اعمال جسمي آنان بود ،اعمال قلبي آنها: سوم
 ،محبت و اميد به خدا و ترس از او بودند و بر خالف تصور ما ،توكل بر خدا ،انابت ،اخالص

در انجام نوافل از آنها بيشتر مي نماز و روزه نفلي خيلي زيادي نداشتند؛ حتي برخي از تابعين 

 zΝ: كوشيدند Ï= yèsù $tΒ ’ Îû öΝ ÎκÍ5θè= è% 〈 »دانست ،پس آنچه را كه در دلهايشان بود« .  
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 ،سرمايه و كاالي دنيوي آنها اندك بود و از زيباييها و آراستگيهاي دنيا: چهارم

 ôtΒ: به آنها آرامش وسعادت بخشيده بود ،رويگردان بودند و اين uρ yŠ# u‘ r& nοu� ½zFψ$# 4të y™uρ $oλm; 

$yγuŠ÷èy™ 〈 »در حالي كه مؤمن است ،و هر كس آخرت را بخواهد و براي آن تالش نمايد« .  

تا جايي كه نشانه و عالمت آنها  ،بر ساير اعمال صالح آنان غالب بود ،جهاد: پنجم
ذكر و  ،جهاد ودند؛ چوننم ميناراحتيها و غمهاي خود را برطرف  ،با جهاد ،آنها. گرديد

خوشبخت تر و  ،عمل و جانفشاني و حركت و خيزش است و مجاهد راه خدا از تمام مردم
  . شدبا ميآسوده خاطرتر و پاكيزه تر 

 zƒÏ% ©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝ åκ̈] tƒÏ‰ ÷κs] s9 $uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©! $# yìyϑ s9 tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩∉∪ 〈 » و كساني كه

با نيكوكاران  ،آنان را به راههاي خود هدايت خواهيم كرد و خداوند ،نددر راه ما جهاد كرد
  . »است

آن دسته  ،من. دشو ميد و متحول نرو ميدر قرآن حقايق و سنتهايي بيان شده كه از بين ن
  : ايمنم ميبيان  ،از اين سنتها را كه به سعادت انسان و آسايش خاطر او مرتبط است

 βÎ) (#ρã�ÝÇΖ: دكن ميخداوند او را ياري  ،داز خداوند ياري بخواه ،هركس s? ©! $# öΝä. ö�ÝÇΖ tƒ 

ôM Îm6s[ãƒuρ ö/ä3tΒ# y‰ø% r& ∩∠∪ 〈 »د و گامهايتان را كن ميشما را ياري  ،خداوند ،اگر خدا را ياري كنيد

  . »ايدنم مياستوار 

’ þ: ايدنم ميخواسته اش را اجابت  ،هر كس از خداوند بخواهد ÏΤθããôŠ$# ó= ÅftG ó™r& öΝä3s9 〈 

  . »مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم«

 uθèδ: دپذير ميتوبه اش را  ،خداوند متعال ،هر كس توبه كند و به سوي خدا بازگردد uρ 

“Ï% ©!$# ã≅ t7ø) tƒ sπt/ öθ−G9 $# ôtã ÏνÏŠ$t7 Ïã 〈 »هر . »دپذير ميذاتي است كه توبه بندگانش را  ،و خداوند

� ö: رزدآم مياو را  ،خداوند سبحان ،از خداوند طلب آمرزش نمايد ،كس Ï/ øî$$sù ’ Í< u� x/tósù ÿ… ã&s! 

  . »مرا بيامرز؛ پس او را بخشيد« 〉
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  : دده ميسزاي سه عمل را در همين دنيا  ،خداوند

 $yϑتجاوز و ستمگري؛  -1 ‾Ρ Î) öΝ ä3ãŠøót/ #’ n?tã Νä3Å¡à/Ρ r& 〈 » در حقيقت شما بر خودتان ستم

  . »يدكن ميو تجاوز 

 yϑي؛ پيمان شكن -2 sù y]s3‾Ρ $yϑ ‾Ρ Î* sù ß]ä3Ζ tƒ 4’ n?tã ÏµÅ¡ø/ tΡ 〈 »پيمان شكني  ،هر كس

 . »ايدنم ميدر حقيقت به زيان خودش پيمان شكني  ،كند

= š�ùاند از دست خداوند فرار كند؛ تو ميهرگز ن ،ستمگر -3 ÏFsù öΝ ßγè?θã‹ ç/ OπtƒÍρ% s{ $yϑ Î/ 

(# ûθßϑ n= sß 〈 »فرو تپيده و خالي  ،بب ستمي كه كرده اندخانه هاي ايشان است كه به س ،پس آن

 . »از سكنه شده است
بخشايشگر  ،ردد و ماندگار است؛ چراكه خداوندگ مينتيجه عمل صالح خيلي زود هويدا 

 ãΝßγ9: و قدرشناس است s?$t↔sù ª! $# z>#uθrO $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# zó¡ãmuρ É>#uθrO Ïοu� ½zFψ  ،پس خداوند« 〉 #$

  . »را به آنان داد پاداش دنيا و پاداش خوب آخرت

 . رددا ميخداوند متعال نيز او را دوست  ،فرمانبرداري نمايد ،هر كس از خداوند

‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª!$# 〈  

. دشو ميخوشبخت و شادمان  ،آگاه باشد ،از محبت خدا نسبت به خود ،هر گاه بنده

!© ( ¨βÎ: دكن ميري د و ياده ميايد كه روزي نم ميچون او با پروردگاري تعامل  $# uθèδ ä−#̈— §�9$# 

 $tΒ .»روزي دهنده است ،خداوند گمان بي« 〉 uρ ã�óÇ ¨Ζ9$# āωÎ) ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!  ،و ياري و كمك« 〉 #$

  . »تنها از سوي خداوند است

 ’ÏoΤ: رزدآم ميتوبه كنندگان را  ،خداوند Î) uρ Ö‘$¤/ tós9 yϑ Ïj9 z>$s? 〈 »هر كس را كه  ،و من

  . »رزمآم مي ،توبه كند

 …çµ‾Ρ: دپذير ميتوبه را  ،خداوند Î) uθèδ Ü>#§θ−G9 $# ãΛÏm§�9 توبه پذير  ،خداوند گمان بي« 〉 #$

  . »مهربان است
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 $‾Ρ: يردگ ميانتقام دوستان خود را از دشمنانش  ،خداوند Î) tβθßϑ É) tFΖ ãΒ 〈 »ما  گمان بي

  . »انتقام گيرنده هستيم

≅ ö . گوار و باشكوه استچقدر كامل و بزر ،سبحان اهللا! او yδ ÞΟ n= ÷ès? … çµs9 $wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ 〈 » آيا

  ؟!»براي او همنام و همتايي سراغ داري
دارد  (الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة)شيخ عبدالرحمن سعدي كتابچه باارزشي به نام 

به  ،دبه نعمتهايي كه خداون ،اين است كه بنده ،يكي از عوامل سعادت«: يدگو ميكه در آن 
بر انسانهاي بيشماري  ،بنگرد تا دريابدكه او با برخورداري از اين نعمتها ،او ارزاني نموده

  . »دبر ميبه لطف و فضل خداوند نسبت به خود پي  ،در اين صورت بنده. برتري دارد
خواهد ديد كه از بسياري  ،اگر بنده با وجود تمام كوتاهيهايش در امور ديني دقت نمايد

ر محافظت بر اداي نماز جماعت و خواندن قرآن و ذكر و امثال آن بهتر است و از مردم د

 x+t7ó™r&uρ öΝ. ان بيان كردتو مينعمت بزرگي است كه ارزش آن را ن ،اين ä3ø‹ n= tæ …çµyϑ yèÏΡ Zοu� Îγ≈ sß 

ZπuΖ ÏÛ$t/ uρ 〈 »و نعمتهاي خود را به صورت ظاهري و باطني بر شما فرو ريخته است« .  

مردم را بعد از آنكه از مسجد  ،او: يدگو ميرد محدث بزرگ ابن عبدالباقي در مو ،ذهبي
ورانداز كرد و هيچكس را نيافت كه آرزو كند به جاي او  ،بيرون شدند» دارالسالم«جامع 

 óΟ: هم جنبه مثبت و هم جنبه منفي دارد ،اين كلمه. باشد ßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 4’ n?tã 9��ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $sΨ ø) n= yz 

WξŠ ÅÒø/ s? 〈 »برتري داديم ،و آنان را بر بسياري از كساني كه آفريده ايم« .  

5SB � ��A x��;� �d�C J� J
3� J"�5H  e� 5# ?0/1 
پس تفاصيل جمله  م؛شبا ميجزو آنان  ،خام و تازه كار هستند و من هم ،تمام اين مردم«

  . را بگذار

  نكته
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يا به تو كلماتي آ: به من فرمود �پيامبر: يدگو مياسماء بنت عميس رضي اهللا عنها 

 +"E5r[: آنها را بگويي؟ ،سختي وبالبروز ياموزم كه هنگام ب& e�BG �&� ��V اهللا«: يعني، 

  . »زمسا ميو چيزي را با او شريك ن پروردگار من است
به هر كس غم و اندوه يا بيماري يا سختي برسد و او «: ديگر آمده است و در روايتي

  . »دشو ميآن غم و اندوه و بال از او دور  ،ربي ال شريك له) (اهللا: بگويد
پس هر گاه . ذاردگ ميلكه هاي تاريكي بر قلب كارهاي سياه و تاريكي وجود دارد كه 

خداوند به آستان به سوي پروردگارش برود و كارش را به او بسپارد و خودش را  ،انسان
اما هر  ايد؛نم ميمشكل او را حل  ،خداوند ،بي آنكه مخلوقي را شريك او بگرداند ،بيندازد

  : يدگو ميشاعر . يردگ ميهرگز مورد عنايت قرار ن ،به آستانش بياورد يرو با دلي غافل ،كس

$
��� 5/!���B �=W ��5��S 51 � k�PS 21 � �51 21 45S	># M& 
  . »اريمباكي ند ،مال و ثروتي كه از دست داده ايم به خاطر ،رواح ما سالم باشنداوقتي «

hj�1 g�%�� � k��U1 �5T5# k:� 21 �� 5C5.� ��H/�� �=W 
  . »از نابودي نجات دهد ،اگر خداوند ،بازگشتني است ،دست آوردني و عزتب ،مال«

  ترس از حسود...

  : ايمنم ميبه امور ذيل توصيه  ،دنستر ميد وحسانسانهاي از  اني را كهكس

 ÏΒه همراه ذكر و دعا؛ ب ��V/�5[و  x�H��V[خواندن سوره هاي  -1 uρ Íh� x© >‰Å™% tn # sŒÎ) 

y‰ |¡xm ∩∈∪ 〈 » دورز ميبدانگاه كه حسد  ،م)بر ميو از شر حسود (به خدا پناه« .  

= Ÿω (#θèكار خود را از حسود پوشيده نگه دار؛  -2 äzô‰s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰ Ïn üρ (#θè= äzôŠ$#uρ ôÏΒ 

5> üθö/ r& 7πs% Íh� x/tG –Β 〈 »يد و از درهاي متفرق وارد شويداز يك در وارد نشو« . 

( βÎاز حسود دوري كن؛  -3 uρ óΟ©9 (#θãΖÏΒ ÷σ è? ’ Í< Èβθä9 Í” yIôã $$sù ∩⊄⊇∪ 〈 » و اگر به من ايمان

 . »پس از من كناره گيري كنيد ،يدآور مين
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 ôìsùôŠ$# ÉL©9نيكي كردن به حسود به قصد دفع آزارش؛  -4 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 〈 » با همان

 . »آن را دور كن ،ستشيوه كه بهتر ا

  با مردم با اخالق نيك رفتار كن

در حديث . تي و شومي استنگون بخ ،و سعادت است و اخالق بد بركت ،اخالق خوب
  به خاطر اخالق خوبش به مقام روزه دار شب زنده دار  ،انسان«: آمده است

هند بود و آنها آيا به شما نگويم كه چه كساني در روز قيامت به من نزديكتر خوا«. »درس مي
  . »ساني هستند كه اخالق بهتري دارندهمان ك ،آنها را بيشتر دوست خواهم داشت؟!

 y7 ‾ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪ 〈 » داراي اخالق سترگي هستي ،تو گمان بيو« .  

 $yϑ Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ |MΨä. $̂à sù xá‹ Ï= xî É= ù= s) ø9$# (#θ‘Òx/Ρ ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθxm 〈 

پس به سبب رحمت و لطف خداوند براي آنان نرم و مهربان شدي و اگر سنگدل و درشت «
  . »ندشد مياز اطرافت پراكنده  ،خو بودي

 (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm 〈 »و به مردم سخنان نيك و خوب بگوييد« .  

: يعني (كان خلقه القرآن): يدگو يم �عايشه صديقه رضي اهللا عنها در بيان ويژگي پيامبر
  . »قرآن بود ،اخالق او«

براي هر آن كسي است كه  شادمانيسرور و  بزرگ و نعمت ،سعه صدر اخالق خوب و
رنجي مداوم و عذابي  ،تندخويي و خشم ،رنجياما زود. نيك دارد نسبت به او اراده ،خداوند

  . هميشگي است

  غم مخور تا به تو بگويم چكار كني

برايش مشكل  ،كسي كه خوابيدن ؟يد بكندچه با ،دبر مينج كه از بي خوابي ركسي 
اين كارها را  ،اند بخوابدتو ميد و نشو مياز اين پهلو به آن پهلو است و روي رختخواب 

  : انجام دهد
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› Ÿωr& Í�ò2Éاذكار شرعي  -1 Î/ «! $# ’È⌡yϑ ôÜ s? Ü>θè= à) ø9 با ذكر  ،آگاه باشيد كه دلها« 〉 ∪∇⊅∩ #$

  . »يرندگ ميا آرام خد

 $uΖ: روزها نخوابد مگر آنكه چاره اي نباشد -2 ù= yèy_uρ u‘$pκ ¨]9$# $V©$yètΒ ∩⊇⊇∪ 〈 » و روز را

  . »وقت تالش و كوشش زندگي قرار داده ايم

≅ : خواندن يا نوشتن تا وقت خواب -3 è% uρ Éb> §‘ ’ ÏΤ ôŠÎ— $Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ 〈 »اي : و بگو

  . »ايپروردگارم! بر دانش من بيفز

≅ Ÿ: خسته كردن بدن در روز با انجام كارهاي مفيد -4 yèy_uρ u‘$pκ ¨]9$# #Y‘θà±èΣ 〈 » و روز را

  . »براي پراكنده شدن (جهت كار و تالش) قرار داده است
  . ندشو ميكم نوشيدن نوشيدنيهاي مانند چاي و قهوه كه باعث كم خوابي  -5

5/�"� ��c 5/&5��!B ��W 5S��U+  51 :���5�>#5S	�/� J"��� ���.B 
?��"� �P_) ��/�� ia& e�= � 5/"�B ��/�� 5/� �P_) G � E5/">) 

براي ما چقدر  ،شب: به ما گفتند به دوستانمان از طوالني بودن شبمان شكايت برديم؛«
  كوتاه است!

  . »از چشمان ما پريده است ،ند و خوابرو ميبه خواب  ،براي آن است كه آنها ،اين
ابن تيميه . متضاد است ،با شيريني طاعت و درخشش ايمان و طعم سعادتتلخي گناه 

≅ È: رنددا ميدل را از گشودن بال و پرواز در فضاي توحيد باز  ،گناهان: يدگو مي è% (#ρã� ÝàΡ$# 

# sŒ$tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 »بنگريد كه در آسمانها و زمين چه هست: بگو« .  

  پيامدهاي وخيم گناه

 Hξx. öΝåκ: شدبا ميحجابي ميان بنده و پروردگارش  ،اهگن -1 ®ΞÎ) tã öΝ Îκ Íh5§‘ 7‹ Í× tΒ öθtƒ 

tβθç/θàfóspR°Q ∩⊇∈∪ 〈 »پروردگارشان در حجاب و  ،هرگز! آنان(رحمت) در آن روز از

  . »محرومند
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 ،بد باشد ،وقتي عمل انسان. دكن ميوحشت زده و گريزان  ،مخلوق را از خالق ،گناه -2
 . ز بد خواهد بودگمانهايش ني

# Ÿω ãΑپريشاني و رنج هميشگي؛  -3 u“ tƒ ÞΟ ßγãΖ≈ uŠø⊥ ç/ “Ï% ©!$# (# öθuΖ t/ Zπt7ƒÍ‘ ’ Îû óΟ ÎγÎ/θè= è% 〈 » بنايي

 . »همواره موجب ترديد و پريشاني آنهاست ،كه ساخته اند

( ‘Éترس و اضطراب؛  ù= ãΖy™ ’ Îû É>θè= è% šÏ% ©!$# (#ρã� x/x. |=ôã ”�9$# !$yϑ Î/ (#θà2u� õ° r& «! $$Î/ 〈 » در

  . »ترس و هراس خواهيم انداخت ،به سبب شركشان به خدا ،دل كساني كه كفر ورزيده اند

 ôtΒتلخي زندگي؛  -4 uρ uÚu� ôã r& tã “Í�ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê 〈 » و هر كس از

 . »زندگي سخت و تنگي خواهد داشت ،ياد من رويگرداني نمايد

 $sΨسنگدلي و ظلمت؛  -5 ù= yèy_uρ öΝ ßγt/θè= è% Zπu‹ Å¡≈ s% 〈 »و دلهايشان را سخت گردانديم« . 

 $̈Βسياهي چهره و در هم بودن آن؛  -6 r' sù tÏ% ©!$# ôN ¨Šuθó™$# öΝßγèδθã_ãρ Λänö� x/ x. r& 〈 » و اما

 ،كساني كه چهره هايشان (در روز قيامت به سبب گناهان و كرده هاي زشتشان) سياه است
 »د از ايمان (فطري و اذعان به حق) كفر ورزيديد؟د) آيا بعشو مي(بديشان گفته 

 . »گواهان خدا روي زمين هستيد ،شما مردم«نفرت و بيزاري مردم از انسان گنهكار؛  -7

 öθs9تنگ شدن روزي؛  -8 uρ öΝåκ ®Ξr& (#θãΒ$s% r& sπ1u‘ öθ−G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ !$tΒ uρ tΑ Í“Ρé& ΝÎκ ö� s9 Î) ÏiΒ öΝ ÎκÍh5§‘ 

(#θè= Ÿ2{ ÏΒ óΟ ÎγÏ% öθsù ÏΒ uρ ÏMøtrB Ο ÎγÏ= ã_ö‘ r& 〈 » و اگر آنان تورات و انجيل و آنچه را از سوي

از باالي سرشان و از زير  ،شتنددا ميبرپا  ،پروردگارشان به سوي آنها فرو فرستاده شده
 . »ردندخو ميپاهايشان روزي 

نارضايتي و خشم پروردگار و كاهش ايمان و فرو آمدن بالها و غمها؛ خداي متعال  -9

 ρâ: يدافرم مي !$t6sù A= ŸÒtóÎ/ 4’ n?tã 5=ŸÒxî 〈 »يكي پس از ديگري آنان را فرا  ،خشم خدا

# tβ. »گرفت u‘ 4’ n?tã Ν ÎκÍ5θè= è% $̈Β (#θçΡ%x. tβθç6Å¡õ3tƒ ∩⊇⊆∪ 〈 » بر دلهايشان  ،دندكر ميكارهايي كه

  . »زنگ زده است
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 (#θä9$s% uρ $sΨ ç/θè= è% 7#ù= äî 〈 »تدلهاي ما در پوشش اس: و گفتند« .  

  رزق و روزي را بدور از حرص و آز بجوي

 $tΒ: دده ميبه كرم درون خاك روزي  ،خداوند جهانيان uρ ÏΒ 7π−/ !#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 9� È∝ ‾≈sÛ 

ã��ÏÜ tƒ Ïµø‹ xm$sΨ pg¿2 HωÎ) íΝtΒ é& Νä3ä9$sVøΒ r& 〈 » و هيچ جنبنده اي روي زمين نيست و هيچ پرنده اي كه با

مگر آنكه گروههايي همچون شمايند (و نظام حيات و  ،وجود ندارد ،دكن ميدو بالش پرواز 
  . »د)ده ميبه آنها روزي  ،ويژگيهاي خاص خود را دارند و خداوند

همانطور «: در حديث آمده است. دده ميپرندگان را در النه هايشان غذا  ،خداوند مهربان
شامگاه پر  ،كمشد؛ صبح با شكم خالي بر مي خيزد و ششو ميكه پرنده روزي داده 

  . »دشو مي

 uθèδد؛ ده ميبه ماهي درون آب روزي  ،پروردگار زمين و آسمان uρ ãΝÏèôÜ ãƒ Ÿωuρ ÞΟ yèôÜ ãƒ 〈 

برتر و  ،تو اي انسان! از كرم و پرنده و ماهي. »دشو ميد و روزي داده نده ميروزي  ،خداوند«
  . باالتري؛ پس به خاطر روزي غم مخور و نگران مباش

م كه فقط به خاطر دوريشان از خداوند عزوجل به فقر و رنج و شناس ميمردماني را 
ني كه از روزي فراوان و نعمت تندرستي بهره بي ميناراحتي مبتال شده اند؛ فرد ثروتمندي را 

در اداي نماز سستي ورزيده و  ،اما او از اطاعت خداوند روي گردانده ،مند بوده است
تندرستي و فراواني روزي را از  ،دين سان خداوندب. مرتكب گناهان بزرگ گرديده است

از رنجي به رنجي  ،چنين بنده اي. دست او گرفته و او را به فقر وغم و اندوه مبتال كرده است
  : رددگ ميديگر و از باليي به باليي ديگر گرفتار 

 ôtΒ uρ uÚu� ôã r& tã “Í�ò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ|Ê 〈 » من رويگرداني و هر كس از ياد

  . »زندگي سختي خواهد داشت ،كند
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 y7 Ï9 s̈Œ āχr' Î/ ©! $# öΝ s9 à7 tƒ #[� Éi� tóãΒ ºπyϑ ÷èÏoΡ $yγyϑ yè÷Ρ r& 4’ n?tã BΘöθs% 4®Lxm (#ρã� Éi� tóãƒ $tΒ öΝÎκ Å¦à/Ρr' Î/ 〈 »ينا، 

د (و آن را از ده ميتغيير ن ،هيچ نعمتي را كه به قومي ارزاني كرده ،براي آن است كه خداوند
يرد) مگر آنكه خودشان را تغيير دهند (و سزاوار نقمت شوند و ديگر شايستگي گ ميان نآن

  . »نعمت خدا را نداشته باشند)

 !$tΒ uρ Νà6t7≈ |¹r& ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ–Β $yϑ Î6sù ôM t6|¡x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà/ ÷ètƒuρ tã 9��ÏW x. ∩⊂⊃∪ 〈 » و هر مصيبتي

از  ،ايد و خداوند با دست خود انجام داده به خاطر كارهايي است كه ،يدرس ميكه به شما 
  . »ايدنم ميبسياري عفو 

 Èθ©9 r&uρ (#θßϑ≈ s)tFó™$# ’ n?tã Ïπs)ƒÍ� ©Ü9$# Ν ßγ≈ sΨ ø‹ s)ó™{ > !$̈Β $]% y‰ xî ∩⊇∉∪ 〈 »استقامت  ،و اگر بر راه

  . »به آنان آبي گوارا خواهيم نوشاند ،كنند

50���. $SB � ��"� ��� �U� B � 5uB E5r)�1 E5r"/Ck��� J 5>� 
اي؟ مبارك باد اي قاتل او را كشته  ،ي و حال آنكه خودتكن ميآيا براي ليلي گريه «

  »عاشق و دلداده!

  راز هدايت و رهيابي

د مگر آنكه از راه راستي ياب ميد و به آن دست نبر مين ،راه به سوي سعادت ،هيچكس
. باغهاي بهشت است ،يشپيروي نمايد؛ همان راهي كه آن سو ،براي ما گذاشته �كه محمد

 öΝ ßγ≈ sΨ ÷ƒy‰ yγs9 uρ $WÛ ü� ÅÀ $Vϑ‹ É) tG ó¡–Β ∩∉∇∪ 〈 »و آنان را به راهي راست هدايت نموديم« .  

به سرنوشت خوب  ،شدبا مياز فرجام نيك مطمئن  ،اينست كه او ،سعادت انسان رهيافته
؛ او اين نويد پروردگارش اطمينان دارد و به قضاوت پروردگارش راضي است ،اعتماد دارد

د كه راهنمايي دارد كه او را بر اين راه هدايت دان ميراه را با فروتني در پيش گرفته و 
يد و از گمراهان و گمراه كنندگان گو ميايد؛ راهنماي معصومي كه خودسرانه سخن ننم مي

از وسوسه هاي شيطان  ،او. سخن اين راهنما براي همه صحيح و درست است. دكن ميپيروي ن

… شد؛ با ميمصون و محفوظ  ،غزشهاي اهريمن و از اشتباهات انسانيو از ل çµs9 ×M≈ t7Ée) yèãΒ .ÏiΒ 
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È÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ/ ù= yz …çµtΡθÝà x/ øts† ôÏΒ Í�øΒ r& «!$# 〈 »فرشتگاني دارد كه (به نوبت عوض  ،انسان

ا از او مراقبت ايند و به فرمان خدنم مياو را حفاظت  ،ند و) از جلو و از پشت سرشو مي
  . »ندكن مي

د كه دان ميد؛ زيرا او رس ميبه سعادت و خوشبختي  ،با در پيش گرفتن راه راست ،بنده
به  ،اندرزگويي است؛ او ،الگويي دارد و كتابي دارد؛ در قلبش نور و در ذهنش ،خدايي دارد

. ايدنم ميتالش د و براي انجام كار خير آور مياطاعت خدا را بجا  ،درو ميسوي نعمتها پيش 

 y7 Ï9 s̈Œ “y‰ èδ «!$# “Ï‰ ÷κ u‰ ÏµÎ/ tΒ â !$t±o„ 〈 »هدايت خداست؛ هركس را كه بخواهد به  ،اين

  . »رددگ ميآن رهنمون 

5/)B 9�	�� x"#� 5) E51�� ��	) 51 2)B 4��B 5�1 �d�C � ����. ��# f�������S iW 
 ،كجاست؟ نور خدا ،دشو ميخوانده  ،آنچه تاريكي !اي همراه مسير باريك و حساس«

  . »نمبي ميهمان چيزي است كه  ،در دل من است و اين
راه هدايت و  ،راه معنوي. معنوي است و ديگري محسوس ،يكي دو راه وجود دارد؛

دنياي زودگذر روي بر  ،راه ايمان. شدبا مي ،راهي بر روي جهنم ،ايمان است و راه محسوس
روي جهنم  ،صراط و راه آخرت. ميال نفس دارداو هايي از شهوت زده شده است و قالب

 ،از پل و راه دنيا با ايمان خود ،هايي همانند خار درخت خرما دارد؛ پس هر كساست و قالب
به راه  ،اگر بنده. عبور خواهد كرد بر حسب يقين خويش ،از پل و معبر آخرت ،عبور كند

  . دشو ميهاي او دور غمها و ناراحتي ،راست هدايت شود

  كس خواهان زندگي خوب هر 

  بچيند  را  غنچه ده اين ،است

� šÍ: نشستن درسحرگاهان براي طلب آمرزش -1 Ï/ øótG ó¡ßϑ ø9 $#uρ Í‘$ysó™F{$$Î/ 〈 » و آنان

 . »ايندنم ميكه سحرگاهان طلب آمرزش 
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� tβρã: در خلوت نشستن براي تفكر و انديشيدن  -2 ¤6x/ tG tƒuρ ’ Îû È,ù= yz ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 » ندانديش ميو در آفرينش آسمانها و زمين« . 

 ö�É9: همنشيني با صالحان -3 ô¹$# uρ y7 |¡ø/tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# šχθãã ô‰tƒ Νæη −/ u‘ 〈 » و خودت را به

 . »انندخو ميهمراهي با كساني وادار كن كه پروردگارشان را 

� (#ρã: ذكر -4 ä. øŒ$#uρ ©! $# # [��ÏW x. 〈 »خداوند را بسيار ياد كنيد« . 

% tÏ: ركعت نماز خاشعانه دو -5 ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝÎκ ÌEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ 〈 » كساني كه در

 . »نمازشان خشوع دارند

� Ÿξsùr& tβρã: تالوت قرآن و تدبر در آن -6 −/ y‰ tFtƒ tβ# u ö� à)ø9  ؟»ندانديش ميآيا در قرآن ن« 〉 #$

وشيدني روزه دار غذا و ن«: در حديث آمده است: روزه گرفتن در روزهاي گرم -7
 . »دكن ميخود را به خاطر من (خداوند) رها 

تا جايي «: صدقه دادن در نهان و بدور از چشم مردم؛ چنانچه در حديث آمده است -8
 . »دكن ميد كه دست راستش چه انفاق (و صدقه)دان ميكه دست چپ او ن

هر كس يكي «: برطرف كردن رنج و گرفتاري يك مسلمان؛ در حديث آمده است -9
خداوند او را از گرفتاريهاي قيامت نجات  ،يهاي دنيوي مسلماني را حل كنداز گرفتار

 . »دده مي

� äοu: بي عالقه بودن به دنياي فاني -10 ½zFψ$# uρ Ö� ö� yz #’ s+ö/ r&uρ ∩⊇∠∪ 〈 »بهتر و  ،و آخرت

  . »ماندگارتر است
  . ده نسخه كامل براي زندگي بهترند ،اينها

> ü“Íρ$t↔y™ 4’n: تاين بود كه گف ،بدبختي پسر نوح پيغمبر Î) 5≅ t6y_ É_ßϑ ÅÁ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï!$yϑ ø9 $# 〈 

به  ،اگر او. »به باالي كوهي خواهم رفت كه مرا از (غرق شدن در) آب نجات دهد«
به ذاتي بزرگتر و قويتر پناهنده شده بود و بطور قطع  ،دبر ميپروردگار آسمان و زمين پناه 

  . تياف مينجات 
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است لباسي به خو مي ،او .انممير ميم و كن ميزنده  ،من: گفت اين بود كه ،بدبختي نمرود
از . تنش كند كه از او نبود و صفتي را غصب نمايد و به خود نسبت دهد كه برايش جايز نبود

  . اينرو حيران و ناكام و خوار گرديد

 çνx‹ s{r' sù ª! $# tΑ% s3tΡ Ïοu� ½zFψ$# #’ n<ρW{$# uρ ∩⊄∈∪ 〈 »ه و عذاب دنيا و او را به شكنج ،پس خداوند

  . »آخرت گرفتار ساخت
يك كلمه است و ميراث گرانبهاي آيين اسالمي يك عبارت؛ شعار  ،كليد سعادت

  : اين است ،رستگاري يك جمله بيش نيست؛ كلمه و عبارت رستگاري

�]�� ���� 	
K �� GW �W GV 
ه در آسمان به او اين است ك ،دآور مياين جمله را به زبان  ،سعادت كسي كه در زمين

#$!©% “Ïراست گفتي؛ : دشو ميگفته  uρ u !% ỳ É−ô‰Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹uρ ÿÏµÎ/ 〈  

اينست كه از هالكت وبدبختي و ننگ  ،سعادت كسي كه به مفهوم اين جمله عمل نمايد

 ‘ÅdfuΖد؛ ياب ميو آتش جهنم نجات  ãƒuρ ª!$# tÏ% ©!$# (#öθs) ¨? $# óΟ ÎγÏ? y—$x/ yϑ Î/ 〈 »كساني را  ،خداوند

  . »دبخش ميرهايي  ،كه تقوا پيشه كرده اند
 ،اين است كه نصرت و ياري الهي ،دده ميسعادت كسي كه به سوي اين كلمه دعوت 

( ¨βÎ: دآي ميردد و از او تقدير و سپاس به عمل گ ميشامل حالش  uρ $tΡ y‰Ζã_ ãΝ ßγs9 tβθç7 Ï=≈ tóø9 $# 

  . »زندچيره و پيرو ،لشكريان ما گمان بيو « 〉 ∪⊃∠⊆∩

  ¬!uρردد؛ گ مياينست كه عزيز و گرامي  ،سعادت كسي كه اين كلمه را دوست دارد

äο̈“ Ïèø9 $# Ï&Ï!θß™u� Ï9 uρ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9 uρ 〈 »عزت از آن خدا و رسول خدا و از آن مؤمنان است« .  

� Οßγã_Í: آزاد شد ،اما زماني كه بانگ توحيد سر داد ،برده بود �بالل ÷‚ãƒ zÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# 

’ n< Î) Í‘θ–Ψ9   . »دآور ميآنها را از تاريكيها به سوي نور بيرون « 〉 #$
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. در نتيجه با ذلت و حقارت مرد ،ابولهب هاشمي از به زبان آوردن اين كلمه امتناع ورزيد

 tΒ uρ ÇÎκç‰ ª! $# $yϑ sù …çµs9 ÏΒ BΘÍ� õ3–Β 〈 »هيچ كسي  ،او را خوار بگرداند ،و هر كس كه خداوند

  . »رد كه او را گرامي بداردندا
اكسيري است كه تپة بشري و فاني را به قله هاي ايماني و الهي و پاك تبديل  ،اين كلمه

≈ Å3: ايدنم مي s9 uρ çµ≈ sΨ ù= yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰ ÷κ ®Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$t±°Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 〈 » ولي آن را نوري قرار

  . »يمكن ميبه وسيله آن هدايت  ،يمداده ايم كه هر كس از بندگان خود را كه بخواه
در راهست و طوقها و  ،به دنيا شادمان مباش؛ زيرا عذاب ،اگر از آخرت روي برتافتي

 !$tΒ 4o_øî. شكنجه ها در انتظار تو هستند r& Éi_tã ÷µu‹ Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7 n= yδ Éi_tã ÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù= ß™ ∩⊄∪ 〈 » مال و

 ¨βÎ) y7. »از دستم رفت ،قدرتم. به من فايده اي نرساند ،ثروتم −/ u‘ ÏŠ$|¹ö� Ïϑ ø9 $$Î7 s9 ∩⊇⊆∪ 〈 

  . »پروردگارت در كمين (مردمان و مترصد اعمال ايشان) است گمان بي«
به فرزندت دل خوش نكن؛ چون  ،رويگردان هستي ،اگر از خداوند يگانه بي نياز

 ôMنهايت و كمال رسوايي و زيانمندي و خواريست؛  ،رويگرداني از خداوند t/ Î�àÑuρ ÞΟ ÎγøŠn= tæ 

ä'©!Éj‹9 $# èπuΖ x6ó¡yϑ ø9 $#uρ 〈 »گرفتار خواري و تنگدستي شدند« .  

خاتمه  ،به ثروت و اموالت شاد و فريفته مباش؛ چون كار بد ،يكن مياگر كارهاي بد 
اند و سرنوشت انسان را با تباهي رقم مي زند و در آخرت نيز كش ميانسان را به نابودي 

#< Ü: ان بدكار خواهد بودبدرقه راه انس ،نفرين x‹yès9 uρ Ïοu� ½zFψ $# 3“u“ ÷zr& 〈 »و عذاب آخرت، 

  . »خواركننده تر است

 !$tΒ uρ ö/ä3ä9 üθøΒ r& Iωuρ / ä.ß‰≈ s9÷ρr& ÉL©9 $$Î/ ö/ ä3ç/ Íh�s) è? $tΡ y‰Ζ Ïã #’ s∀ ø9ã— āωÎ) ôtΒ ztΒ#u Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÏ=≈ و « 〉 ¹|

مگر كسي كه ايمان بياورد . رب درگاه ما نماينداموال و فرزندانتان چيزي نيستندكه شما را مق
  . »و عمل صالح انجام دهد

  نكته
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] ^"_��B <�`�& ��". 5) �! 5)V :»يمجو ميپايدار! به رحمت تو ياري  اي هميشه زنده« .

صفات كمال را در بر  همه ،صفت حيات و زنده بودن جود دارد؛در اين دعا تناسب عجيبي و
بنابر . دشو ميتمام صفات افعال را شامل  ،صفت پايداري ؛ل استكمايرد و مستلزم آن گ مي

ايد و نم مياجابت  ،است كه هرگاه خداوند با آن خوانده شود اعظماسم  ,[��� ��<"��Vاين 

با همه بيماريها  ،حيات كامل. رددا ميد و ارزاني بخش مي ،گردد از او درخواستي ،گاه با آنهر
اندوه و  ،هيچ ناراحتي ،وقتي زندگي اهل بهشت كامل است ينبنابر ا. و دردها متضاد است

  آفتي به آنها 
  . درس مين

ايد و با پايدار بودن نم ميبه كارها و افعال زيان وارد  ،وجود نقص و كمبود در حيات
و  پس كسي كه كامالً ؛زندگي استكمال پايداري به خاطر كمال حيات و . منافات دارد

كه هميشه پايدار  كسيد و ده ميقطع صفت كمال را از دست نر طوب ،طور مطلق زنده استب
رو توسل جستن به صفت حيات و از اين. هيچ كاري براي او سخت نيستانجام  ،است

 ،دكن ميتضاد دارد و به افعال زيان وارد كامل با حيات تنزيه خداوند از صفاتي كه پايداري و 
  : يدگو ميشاعر . مؤثر است

2�1 4��UT� 51 e�
%� ��>�  ^"! h
:  ^"! 21 9���T� G� �P�� 
 ،و از آن هراس داريي كن مياز آنجايي نيست كه پرهيز  ،امور ناگواركه  رمخو ميقسم «

  . »داشتني از آنجا نيست كه طمع دارير دوست وو ام

2s5U& *"� �5�/�� ���F ��w��B � hH/�) *�"� 'd��� ?�p� e�7 5�
�# 
  ؟»بي فايده چرا پس ناراحتيِ د؛افت مياتفاق ن ،سندتر مين بيشتر آنچه مردم از آ و«

  غم مخور و واقع نگر باش

د و هرگاه از كاري شو ميسهل و آسان  ،اگر امور سخت و دشوار را آسان قلمداد كني

? $sΨŠÏ: براي گريز از آن تالش خواهي كرد ،نااميد شوي ÷σ ã‹y™ ª! $# ÏΒ Ï&Í# ôÒsù ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ !$‾Ρ Î) ’ n< Î) 
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«! $# šχθç6Ïî ü‘ ∩∈∪ 〈 »از لطف خويش ما را بهره مند خواهند ساخت؛  ،خداوند و پيامبرش

  . »ايم مشتاقانه به سوي خداوند روي آورده ،ما
به دست  يك انگشتر ،آن مرد از پنجره اي بيرون پريد؛ ،در كتابي خواندم كه مردي

ديگر چهار  ،او بيخ كند؛هاي پنجره گير كرد و انگشتش را از پيچداشت كه به يكي از 
م كه فقط چهار انگشت داشته ام و فقط كن ميفكر  اينك: يدگو ميخودش . انگشت داشت

. د كه يكي از انگشتانم را از دست داده امآي ميبه خاطرم  ،مافت ميزماني كه به ياد آن واقعه 
  . راضي هستم ،م و از آنچه رخ دادهده ميكارم را طبق معمول انجام 

  . »دكن مي ،هر چه بخواهد ،اومقدر نموده و  چنين ،خداوند«

5!B $�. iW NB �5�/�� J>  G 5�� h�1	�� 8�� �S53� N�# 
 ،و اشك درو ميدودش به چشم خودت  ،تش فوت كنياگر به آ به آتش فوت نكن؛«

  . »رددگ ميسرازير 
مدتي  ،وا ؛اند كردهاز كتف قطع  ،به علت بيماريرا م كه دست چپش شناس ميمردي را 

به راحتي رانندگي  ،او. ه استو داراي فرزنداني شد هازدواج نمود ،هطوالني زندگي كرد
د كه گويا خداوند از همان اول يك دست به ده ميد و كارش را طوري خوب انجام كن مي

  . او داده است
  . »توانگرترين مردم خواهي بود گاهآن راضي باش؛ ،بهره تو نموده ،به آنچه خداوند«

 �5p�5/1 �# ���  <�HS fJ� ?��5_�� ks5_�� 7�  }�1	�� JC 
  باز  ،از دست رفتهرا كه  چيز ارزشمندي ،آيا اشكها دلجويي بده؛ به خودت«

  ؟»ردانندگ مي
انيم خودمان را با واقعيت سازگار نماييم و چه زيباست كه خودمان تو مي چقدر زود ،ما

خانه حصيري پهن بود و  پنجاه سال قبل در .دگي خود عادت دهيمرا با وضعيت موجود و زن
طور همان ،خانه بودند و زندگي ماو اثاثيه اسباب  ،يك مشك آب و ديگ و ظرفهاي سفالي

راضي بوديم و واقعيت و وضعيت خود را  ،چون ما به آن حال و پابرجا بود؛داشت ادامه 
  . پذيرفته بوديم
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50���A� �=W Q��A�� *�H�/�� �  ���W 7��  �=W �5%/>  J�"��. 
ردد و عادت گ ميعالقمند  ،نفس انسان را به چيزي كه عالقمند كني و عادتش دهي«

  . »دشو ميقانع د؛ از اينرو به اندك هم كن مي
 ،هر دو طرف. ف و فتنه اي بروز كرددر ميان دو قبيله اختال ،مسجد جامع كوفهدر 

گشت  شعله ور تنور اختالف ده كردند؛و نيزه ها را آما شمشيرهايشان را از نيام بيرون كشيدند
در آن هنگام فردي از مسجد بيرون . و نزديك بود كه سرهاي همديگر را از تن جدا نمايند

ديد كه او  ،نزدش رفتوقتي  جست تا به دنبال مصلح بزرگ و بردبار احنف بن قيس برود؛
كمتر از ده  شردايي دارد كه قيمت ،شدبا ميدر خانه اش مشغول دوشيدن گوسفندان خود 

 ،كه در مسجد رخ داده بودباالخره او را از اتفاقي  .الغراندام و ضعيف است ،درهم است
رده رخدادها و مشكالت عادت ك چون او به. اما او مضطرب و پريشان نگشت ،باخبر كردند

سپس  خير است انشاءاهللا؛: به آنان گفت ،او سر نموده بود؛و در ميان حادثه ها زندگي ب
مقداري روغن و  ،افطارش تكه ناني خشك. گويا هيچ اتفاقي نيفتاده بود. ش را آوردندافطار

خدا را  ،به خوردن كرد و بعد از خوردن غذااو با نام خدا شروع . يك ليوان آب بود نمك و
 ،شام به همراه نمك مرو و آب دجله گندم عراق و مقداري روغن: ستايش نمود و گفت

ميان جمعيت  بهگاه لباس پوشيد و عصايش را به دست گرفت و آن. نعمتهاي بزرگي هستند
. يدگو ميچه  ،تا ببينند اواو را ديدند و چشم به سوي او دوختند و ساكت شدند  ،مردم. رفت
مردم هريك به سويي . ت و از مردم خواست كه متفرق شوندگف يصلح آميز سخنان ،وي

  . فروكش كرد و غائله خاموش شد ،رفتند و فتنه

	.4��7� � ��H�� ���� e�	) }��� �1 �"
. k�"D � x���F 
است  كهنه ،شكه ردايردد گ ميد و واالمقام رس ميشرافت در حالي به  ،يك فردبسا چه 

  . »و گريبان پيراهنش وصله دارد
  : وزدكه عبارتند ازآم ميايي به من هدرس ،اين داستان

دليل بدبختي  ،مال و ثروت قلت. عظمت و بزرگي در ظاهر پرشكوه و باابهت نيست
شد؛ خداوند متعال با ميدر داشتن ثروت زياد و ناز و نعمت ن ،همچنين سعادت. نيست
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 $̈Β: يدفرما مي r' sù ß≈ |¡ΡM} $# # sŒÎ) $tΒ çµ8 n= tG ö/ $# …çµš/ u‘ …çµtΒ u� ø. r' sù … çµyϑ ¨ètΡ uρ ãΑθà)uŠsù ú†Ïn1 u‘ ÇtΒ u� ø. r& ∩⊇∈∪ !$̈Β r&uρ 

# sŒÎ) $tΒ çµ8 n= tG ö/ $# u‘ y‰s) sù Ïµø‹ n= tã … çµs% ø— Í‘ ãΑθà) uŠsù þ’Ïn1 u‘ ÇsΨ≈yδ r& ∩⊇∉∪ 〈 »او را  ،اما هرگاه پروردگار انسان

مرا اكرام كرده است و  ،پروردگارم: يدگو مي ،بيازمايد و او را اكرام نمايد و به او نعمت دهد
  . »ده استمرا خوار گرداني ،پروردگارم: يدگو مي ،هرگاه او را بيازمايد و روزيش را كم كند

نه لباس و كاخ و خانه؛ بلكه ارزش و  ،ارزش واقعي انسان هستند ،استعدادها و صفات واال

 ( ¨βÎ: يدفرما مي ،خداي متعال. شدبا ميدر علم و سخاوت و بردباري و عقلش  ،جايگاه انسان

ö/ ä3tΒ u�ò2r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39 s)ø? r& 〈 »رترين پرهيزكا ،گراميترين شما نزد خداوند گمان بي

  . »شماست
در ثروت  ،اين است كه سعادت و خوشبختي ،ارتباط اين آيه با موضوع مورد بحث ما

به  ،سعادت قلب. مايه خوشبختي و سعادت نيستند ،زياد نيست و كاخ مجلل و طال و نقره

 Ÿξsù y7ö7: رضايت و مهرباني است ،ايمان Åf÷èè? óΟ ßγä9 üθøΒ r& Iωuρ öΝ èδß‰≈ s9÷ρr& 〈 » فرزندانشاناموال و، 

≅ ö .»تو را به شگفت نيندازند è% È≅ ôÒx/ Î/ «! $# ÏµÏFuΗ ÷qu� Î/ uρ y7 Ï9 ẍ‹Î7 sù (#θãmu� ø/ u‹ù= sù uθèδ Ö�ö� yz $£ϑ ÏiΒ 

tβθãèyϑ øgs† ∩∈∇∪ 〈 »به فضل و رحمت خداوند؛ پس به آن شادمان گردند كه فضل و لطف : بگو

  . »بهتر است ،ندآور مياز آنچه گرد  ،خدا
يم شدن در برابر تقدير و قضا عادت بده؛ اگر به قضا و قدر باور و ايمان خودت را به تسل

اهي در زمين سوراخي حفر كني يا نردباني به سوي خو ميي؟ آيا كن ميچكار  ،نداشته باشي
نه ممكن است و نه فايده اي دارد و تو را از  ،آسمان بزني و به آسمان بروي؟! چنين كاري

  پس راه حل چيست؟. دده ميتقدير و قضا نجات ن
يم؛ شو ميبه تقدير الهي راضي هستيم و در برابر آن تسليم : اين است كه بگوييم ،راه حل

 $yϑ sΨ ÷ƒr& (#θçΡθä3s? ãΝ œ3. Í‘ô‰ ãƒ ÝVöθyϑ ø9 $# öθs9 uρ ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 8lρã� ç/ ;οy‰ §‹t±–Β 〈 »مرگ ،هر كجا كه باشيد، 

  . »و استوار باشيدگرچه در برجها و كاخهاي محكم  ،به سراغتان خواهد آمد
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زماني بود كه پزشك متخصص  ،ين روز زندگي من و دشوارترين لحظه عمرمتر سخت
بايد از كتف قطع شود؛ اين  -رحمت خدا بر او باد -به من خبر داد كه دست برادرم محمد

اما خودم را كنترل كردم و فرموده الهي را به ياد . همچون بمبي در گوشم صدا داد ،خبر

* !$tΒ z>$|¹r& ÏΒ >πt6ŠÅÁ–Β āωÎ) ÈβøŒÎ: يدفرما يمآوردم كه  Î/ «! $# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ï‰ ÷κ u‰ … çµt6ù= s% 〈 

 ،خداوند ،د مگر به اذن و فرمان خداوند و هر كس به خدا ايمان بياوردآي ميهيچ مصيبتي ن«

� Í. ايدنم ميقلبش را هدايت  Ïe±o0uρ šÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ tÏ% ©!$# !#sŒÎ) Ν ßγ÷Fu;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ–Β (#ûθä9$s% $‾Ρ Î) ¬! 
!$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_ ü‘ ∩⊇∈∉∪ 〈 » درس ميو شكيبايان را مژده بده؛ كساني كه هرگاه مصيبتي به آنها، 

  . »رديمگ مياز آنِ خداييم و به سوي او باز  ،ما: يندگو مي
  . به من روحيه و آرامش خاطر داد ،اين آيات

��# �� <��� G 50��)5� 5�"S7 �H�� x"nB �/U� � J� �.�# 
مند  بهره ،جدايي و سكونت در قبر تنگ و تاريك است ،از دنيايي كه پايانش: گو«

  . »يباشن

��:  $/� E��DB ���� 2��!B � �
%�� 21 �_� ���� e 5 B 	�># 
در ا آن ر ،خداوندبه راستي  ؛نيك بگرادند ،خواهانش بوديرا كه  يپاداش ،خداوند«

  . »به تو داده استدوران خردساليت 
چاره اي جز اين نداريم كه ايمان داشته باشيم و تسليم شويم و  ،در برخورد با واقعيتها

  . بس

 ÷Πr& (#ûθãΒ u� ö/ r& #X� øΒ r& $‾Ρ Î* sù tβθãΒ Î� ö9 ãΒ ∩∠∪ 〈 »رفتند و ما نيز اراده محكم و گ ميتصميم محك ،آنان

  . »تغييرناپذيري گرفتيم

 ª! $#uρ ë= Ï9% yñ #’ n?tã ÏνÍ� øΒ r& 〈 »بر كارش چيره است ،خداوند« .  

 # sŒÎ) uρ #|Ós% #X÷ ö∆r& $yϑ ‾Ρ Î* sù ãΑθà) tƒ … ã&s! ä. ãβθä3uŠsù ∩⊇⊇∠∪ 〈 »به چيزي تعلق  ،هرگاه اراده اش

  . »دشو ميباش؛ پس : يدگو ميفقط به آن  ،بگيرد و اراده كاري كند
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در جنگ قادسيه در راه خدا شهيد شده  ،سرشند كه چهار پده ميبه خنساء نخعي خبر 
از سرچشمه  ،چراكه او. زاردگ ميد و پروردگارش را شكر كن ميخدا را ستايش  ،او. اند

 ،زاردگ ميشكر  ،از اينرو چنين فردي. سرشار بود ،ايمان بهره مند بود و از يقيني پايان ناپذير
اند بكند؟ تو ميچه  ،ر چنين نكندردد و اگگ ميد و در دنيا و آخرت خوشبخت ياب ميپاداش 

چيزي جز  ،اعتراض و شيون و فرياد كه نتيجه اش: عبارتست از ،اند بكندتو ميتنها كاري كه 
خداوند از او راضي  ،راضي باشد ،هر كس«: زيان دنيا و آخرت نيست! در حديث آمده است

   .»شدبا ميخداوند از او ناراض  ،لب به نارضايتي بگشايد ،است و هر كس

 $‾Ρ: اينست كه بگوييم ،مرهم مصيبتها و عالج بحرانها Î) ¬! !$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_ ü‘ 〈 » همه از

ما را آفريده  ،همه ما از آن خدا هستيم؛ او: يعني. »رديمگ ميآن خداييم و همه به سوي او باز 
او پس آغاز همه از سوي اوست و بازگشت همه به سوي . رديمگ ميو به سوي او باز 

  . اختياري نداريم ،شد؛ اختيار در دست اوست و مابا مي

Q�C�= ,5"+[� <�� ���� ��HS 5�C= �=W �+ ��� �U&B |"U# 
پس چگونه به خاطر از دست  ؛درو مياز بين  ،وجود من كه مالك اموال و چيزهاست«

  »م؟گريب دادن اموال و داراييها

 ‘≅ ä. >óx« î7 Ï9$yδ āωÎ) …çµyγô_uρ 〈 »درو ميفاني است و از بين  ،چيز جز ذات خداوند مهه« .  

 ‘≅ ä. ôtΒ $pκ ö� n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 〈 »درو مياز بين  ،هر آنچه روي زمين است« .  

 y7 ‾ΡÎ) ×MÍh‹ tΒ Νåκ ®ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ 〈 » !ي وآنها هم خواهند مردمير ميتو اي پيامبر« .  

مرده يا ثروت و  ،حريق شده يا فرزندت طعمه ،اگر ناگهان به تو خبر دهند كه خانه ات
فرار از قضا و . اني بكني؟ از اكنون خودت را آماده كنتو ميچه  ،از بين رفته ،دارايي ات

واقعيت و وضعيت موجود . سودي ندارد؛ از تقدير راضي باش و تسليم قضاي الهي شو ،قدر
البته يك گزينه . انجام دهي انيتو ميرا بپذير تا پاداش فراوان بيابي؛ چراكه كاري جز اين ن

 ،رم و آندا ميشدكه تو را از آن برحذر با ميديگر هم وجود دارد؛ اما گزينه اي زشت و بد 
ردد؟! تنها چيزي كه از بي گ مياينكه ناخوشنود شوي؛ ولي بدان كه از اينها چيزي عايدت ن
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مردم  ،رددگ مي از تو ناخشنود ،اين است كه پروردگار ،دشو ميصبري و ناخشنودي عايدت 
ي و نيز آنچه را كه شو ميي و بلكه گنهكار هم ياب ميپاداشي ن ،ندشو مياز تو گريزان و متنفر 

دور  ،د و آنچه كه برايت مقدر شدهشو ميمصيبت برطرف ن ،يياب ميباز ن ،از دست داده اي

 ôŠß‰ôϑ: رددگ مين u‹ ù= sù A= t6|¡Î0 ’ n< Î) Ï !$yϑ ¡¡9 $# §ΝèO ôìsÜ ø) u‹ø9 ö� ÝàΖuŠù= sù ö≅ yδ ¨tÏδ õ‹ ãƒ … çνß‰ø‹ x. $tΒ àá‹Éótƒ ∩⊇∈∪ 

 آنچه را كه باعث ،پس سببي به سوي آسمان بجويد و بنگرد كه آيا چاره انديشي اش« 〉

  . »دبر مياز بين  ،ناراحتيش شده

  ري،خو ميغم مخور كه آنچه برايش غم 

  دياب مي به زودي پايان 

. هم توانمند را هم ناتوان و ،ظلوم راهم ظالم و هم م همه را فرا خواهد گرفت؛ ،مرگ
  اولين كسي نيستي كه  ،د و تورو ميسراغ هر فقير و ثروتمندي  ،مرگ

  . پيش از تو نسلهاي زيادي مرده اند و پس از تو نيز مردمان زيادي خواهند مرد ي؛مير مي
 م كه در آن هزار پادشاه دفن شده بودند؛در شمال گورستاني ديد: يدگو ميابن بطوطه 

  : شته شده بودآن نو رويداشت كه  آنجا تابلويي وجود

?0/� b:�� J� ?0/"c�� � 515�R� �5�R%�� ������ � 
به  ،از خاك در باره آنها بپرس؛ اينك سران بزرگ ؛پادشاهانشان هستند ،اينها«

  . »استخوانهاي پوسيده تبديل شده اند
غفلت و بي توجهي به اين  ،ايدنم يمآنچه انسان را به حيرت مي اندازد و او را سرگردان 

شگفت اينجاست كه . دآور ميبه صورت ناگهاني بر او يورش  ،حقيقت است كه مرگ
. د كه براي هميشه در ناز و نعمت خواهد بودكن ميخود را جاودانه مي پندارد و گمان  ،انسان

خودش  ،اناز سرنوشت قطعي خود بي خبر است! واقعاً مايه شگفت است كه انس ،گويا آدمي

' $yγ•ƒr. ددان ميدور  ،اي است را از فرجامي كه در انتظار هر موجود زنده ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ¨?$# 
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öΝ à6−/u‘ 4 āχ Î) s's!u“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $# í óx« ÒΟŠÏà tã ∩⊇∪ 〈 » اي مردم! از (عذاب) پروردگارتان بترسيد؛

  . »چيز بزرگي است ،زلزله قيامت گمان بي

 z> u� yIø% $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγç/$|¡Ïm öΝ èδuρ ’ Îû 7's# ø/ xî tβθàÊÍ� ÷è–Β ∩⊇∪ 〈 »برايشان نزديك  ،حساب مردم

  . »شده و آنها در حال غفلت و رويگرداني هستند
درباره ملتهايي كه آنان را هالك و نابود كرده و در مورد آباديهايي كه  ،خداوند متعال

≅ ö: يدفرما مي ،ويران نموده yδ �§ÏtéB Ν åκ÷] ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& ÷ρr& ßìyϑ ó¡n@ öΝ ßγs9 #K“ ø. Í‘ ∩∇∪ 〈 » آيا احساس

كارشان تمام » ي كسي از آنها باقي مانده و يا كوچكترين صدايي از آنان مي شنوي؟كن مي
  . آنها باقي استشده و فقط حكايت 

*�	SB JCB 21 @F ?�	/� JC i5��� ��>�� ^)	�& �-1 	># 
  . »حكايت قوم را با خود بردند ،استي كه كاروانهابه ر ؟آيا از اهل اندلس خبري داريد«

  نكته

مشتمل بر توحيد الوهيت و ربوبيت و توصيف پروردگار به  ،گرفتاري و اندوهرفع دعاي 
قدرت و رحمت و احسان و گذشت مستلزم كمال  ،عظمت و بردباري است و اين دو صفت

پايين و ربوبيت عرش كه  ال وخداوند در اين دعا به كمال ربوبيت و سروري جهان با. هستند
 ،توحيد ربوبيت. دشو ميتوصيف  ،سقف همه آفريده ها و بزرگترين آفريده الهي است

بيم و اميد  ،محبت ،بد كه بايد خدا را در عبادتطل ميمستلزم يگانگي اوست و اين را 
اين را  ،همچنين عظمت مطلق خداوند. يگانه و بي بديل دانست ،وبزرگداشت و طاعت

نفي وهر نقص و مشاهبتي را از او بد كه تمام صفات كمال را براي او ثابت بدانيم لط مي
 ،پس اگر قلب. شدبا مياحسانش به آفريده هايش  بردباري او مستلزم كمال مهرباني و. نماييم

گاه ردد و آنگ ميو يگانه دانستن او  باعث محبت و بزرگداشت ،ين چيزها را بداند و بشناسدا
 ،و اندوه و ناراحتي و مصيبتدرد  ،و بدين سان سرورايد نم ميذت و شادماني احساس ل ،قلب
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شادي و سروري دست  ،گاه به بيمارردد؛ حتما بارها مشاهده نموده ايد كه هرگ ميدور 
  . رددگ ميبيماري تقويت  براي دفع ،جسمش ،دده مي

  ،افسردگي زيرا ؛افسرده مباش

  راه بدبختي و شقاوت است

هجري قمري نوشت كه دويست 1410ماه صفر سال 240 در شماره» نالمسلمو«مجله 
  . ميليون نفر از جمعيت زمين به افسردگي مبتال هستند

بين كشورهاي غربي  ،در معرض نابودي قرار داده است! اين بيماريجهان را  ،افسردگي
مه را قصد نابودي و در هم كوفتن ه ،افسردگي. ذاردگ ميفقير فرقي ن ثروتمند و شرقي و و

منجر به خودكشي ايد و در بيشتر موارد نم ميبيماري ومرضي است كه به همه سرايت  دارد و
  !دشو مي

ولي از مؤمنان  ،دده مياهميتي ن ،ي افرادسياسبه نام و مقام و جايگاه  ،خودكشي
به دويست ميليون  ،دنيا سطحدگي در رد كه قربانيان بيماري افسده مينشان  ،آمار. سدتر مي
اين بيماري يك نفر به  ،حاكي از آن است كه حداقل از هر ده نفر ،آخرين آمار. ندرس مينفر 

 ،يردگ ميچنان خطرناك است كه فقط بزرگترها را ن ،! اين بيماريشدبا ميخطرناك مبتال 
  . دشو ميبر جنين داخل شكم نيز حمله ور بلكه به جايي رسيده كه 

  خودكشي است افسردگي، دروازه

 Ÿωuρ (# ûθè= çFø) s? öΝ ä3|¡à/Ρr& 〈 »خودتان را نكشيد« .  

 Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n<Î) Ïπs3è= ÷κ −J9   . »خود را به هالكت نيندازيد ،با دست خودتان« 〉 #$

: از افسردگي رونالد ريگان رئيس جمهور اسبق آمريكا خبر داده و گفته اند ،خبرگزاريها
فشارهاي  ،افزايش سن. به اين بيماري دچار است ،شتهاز آنجا كه سن ريگان از هفتاد سال گذ
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 öθs9: علت ابتالي ريگان به اين بيماري بوده است ،رواني و جراحيهاي پي در پي uρ ÷Λ äΖ ä. ’Îû 

8lρã� ç/ ;οy‰§‹ t±–Β 〈 »گرچه در ساختمانهاي محكم باشيد« .  

عامل . رددگ يمبه بسياري از افراد معروف و بويژه هنرپيشگان حمله ور  ،اين بيماري
 ،ناپلئون بناپارت: يندگو ميافسردگي بود؛ همچنين  ،اصلي مرگ شاعر معروف صالح جاهين

 t,yδدر تبعيدگاهش از ناراحتي و افسردگي مرده است؛  ÷“ s? uρ öΝ åκ ß¦à/Ρr& öΝèδ uρ tβρã� Ï/≈ x. ∩∈∈∪ 〈 » و

  . »جان دهند ،در حالت كفر
يشتر روزنامه ها را به خود اختصاص داده هنوز خبر هولناكي را كه تقريباً صفحات اول ب

در يك جنايت وحشتناك اقدام به قتل سه كودك  ،به ياد داريم كه يك مادر آلماني ،بود
از آنجا كه كودكانش  ،وي. افسردگي بوده است ،خود نمود؛ بعداً روشن شد كه دليل كارش

 ،بدبختي و سختي شوندرا خيلي زياد دوست داشت و از ترس اينكه مبادا بعد از او گرفتار 
  آنها را كشت تا به زعم خود راحتشان كند و سپس خودش را هم كشت!

در . ايدنم ميآمار سازمان بهداشت جهاني به خطرناك بودن اين بيماري اشاره 
 1978% بود و در سال 3ميالدي تعداد مبتاليان به بيماري افسردگي در جهان 1973سال

يك نفر  ،د كه از هر چهار آمريكاييده ميا نشان % رسيد؛ برخي بررسيه5ميالدي به 
افسردگي دارد! از طرفي رئيس كنفرانسي كه با موضوع اضطراب رواني در سال 

در جهان صد ميليون نفر از افسردگي رنج : اعالم كرد ،ميالدي در شيكاگو برگزار شد1981
د كه در ده مينشان  آمار ديگري. از كشورهاي پيشرفته هستند ،ند و بيشتر اين افرادبر مي

  افسردگي دارند! ،جهان دويست ميليون نفر

 Ÿωuρr& tβ÷ρu� tƒ óΟßγ‾Ρ r& šχθãΖ tFø/ ãƒ ’ Îû Èe≅ à2 5Θ$tã ¸ο§� ¨Β ÷ρr& É÷s? §� tΒ 〈 نند كه آنها در بي ميآيا ن

  ؟»يرندگ ميهر سال يك بار يا دو بار مورد آزمايش قرار 
  . ني درست كننوشيدني شيري ،از ليمو: يدگو مييكي از حكما 
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بلكه زيرك و  ،كسي نيست كه درآمد زيادي دارد ،زيرك و هوشيار: يدگو ميديگري 
: در قالب ضرب المثل گفته اند. دكن ميكسي است كه سودهايش را به زيان تبديل ن ،هوشيار

  . مخالفت نكن ،برايت سودي ندارد ،! يعني با كسي كه مخالفت با اوبه ديوار شاخ نزن

h:��  v �=W �	# E5r"+ h:"��  51 ��� 4��5��D � 
  . »چيزي روي بياور كه توانش را داريآن را رها كن و به ، هر گاه توان چيزي را نداري«

 öΝآرد را آسياب مكن؛ : همچنين گفته اند à6t7≈rOr' sù $Cϑ xî 5dΟ tóÎ/ ŸξøŠx6Ïj9 (#θçΡu“ óss? 4’ n?tã $tΒ 

öΝ à6s?$sù 〈 »بدان خاطر بود كه ديگر براي آنچه از  ،د؛ اينپس به شما غم و اندوهي رساني

  . »غمگين نشويد ،دست داده ايد
تكرار  ،بيانگر اين مطلب است كه شايسته نيست كارهاي انجام شده گذشته ،اين آيه

  . رددگ ميكردن وقت  و آشفتگي و ضايعچون باعث اضطراب  د؛شو

 E���"w� ����H�� Q����. 	%  G 5� e7�q# 	j 50/� fJ�  ��� 
ا چنان آنگاه دلت ر ،جدايي را زياد تكرار مكن و دست از تكرارش بدارفراق و داستان «

  . »فارغ است ،خواهي يافت كه از اندوه فراق
اين امكان براي افراد بيكار وجود دارد كه اوقات خود را با برخي كارها پر نمايند؛ مانند 

توجه به  ،زيارت قبرستانها ،مارانعيادت بي ،فايده رساندن به مردم ،انجام كارهاي نيك
 ،ورزش مفيد ،مرتب كردن منزل ،همنشيني با دوستان ،مشاركت در انجمنهاي خيريه ،مساجد

' $yγ•ƒrكمك به فقرا و بيوگان و سالخوردگان؛  ‾≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M}$# y7 ‾ΡÎ) îyÏŠ% x. 4’n< Î) y7 În/ u‘ % [nô‰ x. 

ÏµŠ É)≈ n= ßϑ sù ∩∉∪ 〈 » و تالش به سوي پروردگارت رهسپاري و او را اي انسان! همانا تو با زحمت

  . »مالقات خواهي كرد

.�d1 51B ���%T5� �B v� J"
I# 0�D� 51B � ����# 
  . »زيباست ،شيرين و چهره اش ،طعمش ؛وهيچ چيز مانند خوبي نديده ام«

و يا به از دست داده  يتاريخ را بخوان تا مصيبت يافتگان و آنهايي را ببيني كه عزيزان
  : نحوي دچار مصيبت شده اند
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@%�� �"# =W ¢)�5���� B�.� @;� i��	) *"� ��. Jn 
گمراه  ،ندقومي كه بي خبر ؛وجود دارد ،ا بخوان كه در آن درسها و عبرتهاتاريخ ر«

  . »خواهند شد

 yξä. uρ �Èà) ‾Ρ y7 ø‹ n= tã ôÏΒ Ï!$t6/Ρ r& È≅ ß™”�9$# $tΒ àM Îm7 sVçΡ ÏµÎ/ x8yŠ# xσ èù 〈 » داستان پيامبرانو از، 

  . »؛ همه براي اينست كه به وسيله آن دلت را استوار بگردانيميمكن ميبرايت حكايت 

 ô‰ s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝÎη ÅÁ|Ás% ×οu�ö9 Ïã 〈 »عبرت است ،در داستانهايشان گمان بي« .  

 ÄÈÝÁø% $$sù }È|Ás) ø9 $# öΝßγ‾= yès9 tβρã� ©3x/ tFtƒ ∩⊇∠∉∪ 〈 »شايد آنان  ،پس داستانها را حكايت كن

  . »بينديشند
  . »داده ندارمته اي جز بهره بري از اتفاقات رخخواس«: فرموده است �عمر

\,5+ ^"! 5)5/T� �& �1�� $"�&� Q�5IP�� �# ��SL�# 
  . »در شجاعت بزرگ شده و رشد يافته ام ،مرا بيندازند؛ من ،اهندخو ميها هر جا كه بال«

خواه گوارا باشد و  خواه برايم ؛و آسوده خاطرم قضاي الهي راضي از تقدير و ،من: يعني
  . ناگوار و تلخ

صبر  ،فقر باشم اگر سوار بر م؛باشسوار  ،سواري باكي ندارم بر كدامين: يدگو مييكي 
  . شكر خواهم كرد ،و توانگري باشدثروت  ،ايم و اگر سواري مننم مي

باختند؛ در چنان  يك سال به علت طاعون جان از پسران ابي ذؤيب هذلي در هشت تن
تسليم گرديد و در برابر تقدير الهي سر تسليم فرود  ،يو انست بگويد؟تو ميچه  ،شرايطي او

  : آورد و گفت

?u�B b�15�P�� '	��j � h-%- B G �C	�� k)�� �SB 
اين است كه به آنها نشان  ،ندشو ميمصيبت من شاد  اظهار دليري من براي كساني كه از«

  . »مآي مياز بالي روزگار از پاي در ن ،م كه منده مي

5C�5H�� $�PS� Q�"/T� �=W � hH/  G Q
"� J�� $�"�H�� 
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 ،نم كه هيچ تعويذ و افسونيبي مي ،چنگال تيز كرد و فرو كوفت ،و هرگاه مصيبت و بال«
  . »مند نيستسود

 !$tΒ z>$|¹r& ÏΒ >πt6ŠÅÁ–Β āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!   . »گر به فرمان خداد مرس ميهيچ باليي ن« 〉 #$

  : او به خود دلجويي داد و گفت. چشمانش را از دست داد �ابن عباس

5�m��S ��/"� 21 �� dFa) iW ��S M0/1 ����. � '7�q�# �H# 
  . »چشمانم وجود داردنور  ،قلبماما در  ،نور چشمانم را گرفته ،اگر خداوند«

��� '=�A ��>�� ��= ���.  |"��5� ��5� �
# �#���la1 
  . »ي و انحراف ندارد و در دهانم شمشير برنده اي استكج ،قلبي فهميده دارم و عقلم«

دلجويي خود  مايه ،زيادي را كه از آن برخوردار بود در حقيقت نعمتهاي ،�ابن عباس
  . ر از دست دادن مقدار كمي از نعمتها رفع نمايدش را به خاطناراحتي ،قرار داد تا بدين سان

: ه گفتوبا اين حال عر. مرد ،بن زبير قطع شد و در همان روز پسرشپاي عروه 
ه بودي و اگر تو خود آن را داد ،م؛ اينك كه نعمتت را گرفتيكن ميتو را ستايش  !بارخدايا«

چهار عضو به من . گونه سالمتي و عافيت نيز بخشيده بوديهمان ،گرفتار باليم نمودي

 . »ر فرزند به من دادي و فقط يكي را گرفتيبخشيدي و يك عضو را از من گرفتي؛ چها

Ν ßγ1u“ y_uρ $yϑ Î/ (#ρã� y9 |¹ Zπ̈Ζ y_ #X�ƒÍ� xmuρ ∩⊇⊄∪ 〈 »بهشت و  ،خداوند ،و در برابر صبري كه كردند

≈ íΝ. »دكن ميجامه ابريشمين را پاداششان  n= y™ /ä3ø‹ n= tæ $yϑ Î/ ÷Λänö� y9 سالم بر شما به خاطر « 〉 ¹|

  . »صبري كه نموديد
خود را بدين صورت آرامش و تسليت  ،بن صمه برادر دريد كشته شد؛ دريد عبداهللا

  . اما در برابر تقدير چاره اي نيست ،د كه تمام توانش را در دفاع از برادرش انجام دادهدا مي
  : چنين سرود ،او در تسليت به خودكشته شد و  ،برادر دريد

\7	�  ��! J";� /� $/�5c � ���� <�5! �S�� ��! �7��B i 
و  ها نيزه انداختم و شمشير زدم تا اينكه متفرق و پراكنده شدندبه سوي اسب در دفاع از او«

  . »مرا فرا گرفت ،سياهي
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��H/& 45�FB ���� ¤�1� i5%c 	���� �A ,��T� iB ?���%) � 
 ،د كه انساندان ميايد و نم ميردي با برادرش همد ،جانفشانيي شخصي كه با شمشيرها«
  . »اندگار نيستان و مجاود

� J.B v �/SB '	D� $HHF � '	) $U�1 M& Jo&B v� $&d� 
يي و همچنين از آنچه در گو ميدروغ : به او نگفتم ،و خودم را دلجويي دادم كه من«

  . »دريغ نورزيدم ،دست و توانم بود
  : در راستاي دلجويي از مصيبت زدگان چنين سروده است ،شافعي

%�H  �5�)[� }7,5��P�  5�1 J ,5�->�� ?�U! �=W 5��HS kc � 
  . »شادمان باش ،از حكم قضا و قدرد و بك ،اهدخو ميگار را بگذار هر چه روز

���. Z�a& ,5�->�� �g�S �=W ,5��
� G � �">  Z�B ��# 
  . »دده ميپناه ن ،انسان را هيچ زمين و آسماني ،ه تقدير در سرزمين قومي فرود آيدگاهر«

  : يدگو ميتاهيه ابوالع

4�5UT� <& $H! ��1 ?� 4�5�� $SB� �� <� �5F 
آنها را برايت انتخاب  ،از هر سو فرا گرفته اند و خداوندهايي كه تو را چه بسيار ناخوشي«

  . »نمي پسندي ،نموده است؛ حال آنكه تو
اما  ،هتمام شد ،چه بسيار گمان برديم كه همه چيز ؟ر از مرگ ترسيديم و نمرديمچه بسيا

  تداوم يافت! ،فرارسيد و نيرومند و قوي ،ناگهان سرآغاز جديدي
 ،به روي ما بسته شوند و هيچ چاره اي نداشته باشيم و دنيا ،چه بسيار اتفاق افتاده كه راهها

! È≅è% ªاما ناگهان فتح و پيروزي و خير و مژده فرا رسيده است!  ،بر ما تاريك گردد $# 

Ν ä3‹ÅdfuΖ ãƒ $pκ ÷] ÏiΒ ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5>ö� x. 〈 »دده ميشما را از آن و از هر مشكلي نجات  ،خداوند: بگو« .  

بر ما تاريك شده و از خودمان به تنگ آمده ايم و زمين با  ،چه بسيار اتفاق افتاده كه دنيا
اما ناگهان خير فراگير و سهولت و ياري فرا رسيده  ،براي ما تنگ گرديده ،وجود فراخيش
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( βÎاست!  uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9h� ÛØ Î/ Ÿξsù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã&s! āωÎ) uθèδ 〈 »به تو زياني برساند ،اگر خداوند، 

  . »هيچكس جز او وجود ندارد كه آن را از تو دور كند
هرگز از غير خدا نمي  ،بر كارش چيره است ،يقين داشته باشد كه خداوند ،هر كس

هرگز از غير خدا  ،ناتوان تر از خداستپايين تر و  ،اگر به يقين بداني كه هر چيزي. هراسد

 Ÿξsù öΝ: يدفرما ميخداوند متعال . ترسي مين èδθèù$y‚s? Èβθèù% s{uρ 〈 » از آنها مترسيد و از من

  . »بترسيد
  . شدبا مياز آن خدا و پيامبرش و نيز از آنِ مؤمنان  ،با خداست و عزت ،عزت

( ¨βÎ: پيروزي با خداست uρ $tΡ y‰Ζã_ ãΝßγs9 tβθç7 Ï=≈ tóø9  .»لشكريان ما پيروزند گمان بي« 〉 ∪⊃∠⊆∩ #$

 $‾Ρ Î) ã� ÝÇΖsΨ s9 $sΨ n= ß™â‘ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u ’ Îû Ïο4θuŠutù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈ yγô©F{$# ∩∈⊇∪ 〈 »گمان بي 

ياري  ،خيزند پيامبران خود و مؤمنان را در زندگي دنيا و روزي كه خاليق بپا مي ،ما
  . »يمكن مي

سوگند به «: يدفرما ميابن كثير در تفسير خود حديثي قدسي آورده است كه خداوند 
برون رفت و  ،مگر آنكه براي او ،يدجو ميشكوه و تواناييم كه هيچ بنده اي به من تمسك ن

م و آور ميپديد ،راه حلي از مكر و دسيسه اي كه اهل آسمانها و زمين نسبت به او نموده اند
يد مگر آنكه زمين را جو ميو توانايي ام كه هيچ بنده اي به غير من تمسك ن سوگند به شكوه
  . »م!)كن ميم (و زير پايش را خالي آور مياز زير پايش در 

ند و با شو ميقابل تحمل  ،سختيها ،GW &�5[ ةG � ��! GV .�با «: يدگو مييكي از علما 

  . د و به بهترين حاالت دست يافتمقاومت نمو ،ان در برابر سختيها و فجايعتو ميآن 
پس اي بنده! ورد اين كلمه را بر خود الزم بگير؛ چون يكي از خزانه هاي بهشت و يكي 

  . شدبا مياز پايه ها و اركان سعادت و آرامش 

  استغفار، شكننده قفلهاست
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ر يا كمتو هزار بار يا بيشتر  ،دشو ميمسئله اي برايم حل ن هرگاه: يدگو مييكي از علما 
  . »يدگشا ميگره كارم را  ،؛ پس خداوندايمنم مياستغفار 

 àM ù= à)sù (#ρã�Ï/ øótFó™$# öΝä3−/ u‘ … çµ‾Ρ Î) šχ% x. # Y‘$¤/ xî ∩⊇⊃∪ 〈 »از پروردگارتان طلب : پس گفتم

  . »بس آمرزنده است ،او گمان بيآمرزش نماييد؛ 
ر چيزهاي زيان چه بسيا. استغفار و طلب آمرزش از خداوند است ،يكي از عوامل آرامش

به خير انسان است؛ حتي گناه  ،ند! هر آنچه مقدر شدهشو ميآوري كه مفيد و سودمند واقع 
براي بنده هيچ چيزي  ،خداوند«: در مسند روايتي بدين مضمون آمده است كه. به شرط توبه

  . »ايد مگر آنكه به خير اوستنم ميرا مقدر ن
اگر با توبه و ندامت و طلب آمرزش و فروتني  ،بله: حتي گناه؟ گفت: به ابن تيميه گفتند

 öθs9. همراه باشد uρ öΝßγ‾Ρ r& ŒÎ) (# ûθßϑ n= ¤ß öΝßγ|¡à/Ρ r& x8ρâ !$y_ (#ρã�x/ øótG ó™$$sù ©!$# u� x/ øótG ó™$# uρ ÞΟ ßγs9 ãΑθß™§�9 $# 

(#ρß‰ ỳ uθs9 ©! $# $\/#§θs? $VϑŠÏm§‘ ∩∉⊆∪ 〈 »دند آم مينزد تو  ،و اگر آنان آنگاه كه بر خود ستم كردند

خداوند را توبه  ،دكر ميبرايشان طلب آمرزش  ،ودند و پيامبرنم ميو از خداوند طلب آمرزش 
  . »تندياف ميپذير و مهربان 

  : چنين سروده است ،ابوتمام در باره روزهاي خوب و خوش و روزهاي ناخوش و بد

5/p5& � 7�%���5& i�/�� \��1 �5��)B 5C���. 2��1 50�Sa�U�# 
$/�wS� ?�l 5�C	�%& ��IC �5�)B ������B 50���c 2��1 5�a�U�# 

50�CB � i�/��� <�  $->S� ?l ���!B ?�0�Sa�� � 5��a��U�# 
گويا فقط چند روز بود  ،اما از بس كه كوتاه بود ،سالها با خوشبختي و خوبي گذشت«

  . كه بگذشت
گويا چندين  ،ي جدايي و هجران پديدار شد و از بس كه دراز استروزها ،پس از آن

  . شدبا ميسال 
 ،الها و كساني كه در آن زيستندپس گويا س ؛همه رفتند ،سپس اين سالها و اهل آن

  . »ندخواب و رؤيا بود
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 y7 ù= Ï? uρ ãΠ$§ƒF{$# $yγä9 Íρ# y‰ çΡ t÷t/ Ä¨$̈Ψ9 و اين روزها را ميان مردم به گردش در « 〉 #$

 öΝåκ .»يمآور مي ®Ξr( x. tΠöθtƒ $pκ tΞ÷ρu� tƒ óΟ s9 (# ûθèW t7ù= tƒ āωÎ) ºπ§‹ Ï±tã ÷ρr& $yγ9 utéÏ ∩⊆∉∪ 〈 » روزي كه آنها قيامت را

  . »گويا جز يك شام يا يك صبح در دنيا نبوده اند ،نندبي مي
از مصيبتها چون قطره  ،آنها. شگفت زده ام ،نامشان را ثبت نموده ،از بزرگاني كه تاريخ

است؛ او در  �محمد مصطفي ،در رأس همه .دندكر مياستقبال  ،هاي باران يا نسيم ماليم باد

“ Ÿω ÷βu: غار به همراهش فرمود øtrB āχ Î) ©!$# $sΨ yètΒ 〈 »غم مخور كه خدا با ماست« .  

به سراقه مژده  ،در راه هجرت در حالي كه از وطن بيرون رانده شده و آواره بود �پيامبر
  هاي كسري را به دست خواهد كرد!داد كه دستبند

 k"_�� 21 '�&�5_�� ?# �# $>�B ���a& 5�"S	�� ��W $-#B � E5"! � 
  . »وحي در غار رسيد و اسراري در دنيا منتشر كرد مژده«

“ ãΠu: در جنگ بدر زره پوشيد و اين آيه را تالوت نمود ،�رسول خدا ÷κ ß� y™ ßìôϑ pgù: $# 

tβθ—9 uθãƒuρ u� ç/ فرار خواهد  به زودي شكست خواهد خورد و پا به ،گروه دشمن« 〉 ∪∋⊇∩ #$!$‘

  . »گذاشت

Q���"�� $�">� �=W }5�IP�� $SB 5p5:&B  '7���� ��C ��# $�&7B 
قهرمانان  ،يشد ميگاه با دسته اي روبرو آن شجاع و دليري هستي كه هر !تو اي پيامبر«

  . »ودينم ميادب  ،شرور آن را در وحشت جنگ
ايشان به  ،ندشد ميا زخو ي كشته �ياران پيامبرتعدادي از كه در جنگ احد بعد از آن

  . »تا پروردگارم را ستايش كنم پشت سرم صف ببنديد«: فرمود �اصحاب
ند و سر به فلك ده ميهمتهاي پيامبرانه اي هستند كه كوهها را تكان  ،براستي كه اينها

قيس بن عاصم منقري از بردباران و شجاعان عرب بود؛ او با ردايش زانوهاي . برافراشته اند
د؛ در اين اثنا مردي نزد او آمد و كر ميداستاني تعريف  ،سته بود و براي قومشخويش را ب

چادرش را باز نكرد  ،قيس. پسرت همينك كشته شد؛ او را پسر فالن زن به قتل رساند: گفت
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پسرم : و داستانش را ناتمام نگذاشت و ادامه داد تا اينكه سخنش به پايان رسيد؛ سپس گفت

� tÎفن كنيد؛ آنگاه مرا خبر دهيد تا بر او نماز بخوانم! را غسل دهيد و او را ك É9≈ ¢Á9 $#uρ ’ Îû 

Ï !$y™ù' t7 ø9 $# Ï !#§� œØ9$# uρ tÏmuρ Ä ù̈' t7 ø9 شكيبايي  ،و كساني كه در سختيها و هنگام آمدن مشكل« 〉 #$

  . »ندورز مي
حواله به حارث بن هشام آب را  ،اما او ؛ن ابي جهل به هنگام مرگ آب دادندبه عكرمه ب

ب تشنه آنها با لآب را به ديگري حواله داد تا اينكه همه  ،منوال هر يك از آنان به همين. داد
  . جان به جان آفرين سپردند

?C�517 	I�T $�In �����. �=W J�>�� ?C5)5/1 21 E5�
)	. i5�� � 
ز ا يكي ،كشته شدن ،افتخار مي آفريند و از قديم ،خونشان ،ندشو ميهنگامي كه كشته «
  . »هايشان بوده استآرزو

  : يدگو ميشاعر 

5C	�!�� � 5�"S	�� J�D� 5�
SW � JD� ��� 5�"S	�� �# ��%)G 21 
فرياد و واويال  ،در دنيا به خاطر از دست دادن كسيكسي است كه  ،تنها مرد واقعي دنيا«
  . »دده ميسر ن

  تكيه گاه مردم باش

نه اينكه تكيه  ،كه مردم بر او تكيه كنندد كن ميكاري همواره  ،فرد عاقل و دورانديش
د كه بر مردم تكيه كن مياتخاذ ن ييرد و چنان تصميمگ ميموضعي ن ،پس عاقل. گاه او باشند

حدي دارد كه  ،هاايند و كمك كردن آننم ميهمكاري  تا يك حدي با ديگران ،مردم. نمايد
 ،است �فرزند دختر پيامبراو  نگاه كن؛ �به حسين بن علي. ذارندگ ميتر نپا فرا ،از آن
از اين  ،ي كه او را كشتندبلكه كسان !يندگو مييك كلمه هم ن ،اما امت د؛شو ميكشته 

  : يدگو ميشاعر ! دادندفرياد تكبير سر  ،را سر بريدند �پيروزي بزرگ كه حسين

	
K $/& 2&� 5) <�B�& ���5D ���"1g�  �s5�1	�& E���1g���1 



    

  247  غم مخور
  

  !»آوردند اي پسر دختر پيامبر آغشته به خونت را سرِ«

5��
SW � $���. ia�& i����U) � ��"�0��� � ����U��� <& ������. 
اكبر اهللا  ،با كشتن تو ،هاولي در حقيقت آن ،كشته شده اي ،يند كه توگو ميتكبير  ،آنها«

  . »و ال اله اال اهللا را كشته اند
 ،كه در معرض مرگ قرار گرفت ق زدنداحمد بن حنبل را به زندان بردند و طوري شال

  . اما هيچكس به دفاع از او برنخاست
اما آن جمعيت زيادي كه . و را سوار بر قاطري به مصر بردندابن تيميه را اسير كردند و ا

 ،چون انسانها. در دفاع از او هيچ تكاني نخوردند ،اً در تشييع جنازه اش شركت كردندبعد
  . ذرندگ ميحدي دارند كه از آن ن

 Ÿωuρ šχθä3Ï= ôϑ tƒ öΝÎγÅ¡à/Ρ{ # u�ŸÑ Ÿωuρ $Yèø/ tΡ Ÿωuρ tβθä3Ï= ôϑ tƒ $Y? öθtΒ Ÿωuρ Zο4θu‹ xm Ÿωuρ # Y‘θà±èΣ ∩⊂∪ 

مالك هيچ سود و زياني براي خود نيستند و نه مرگ و زندگي و رستاخيزي را در  ،آنان« 〉

  . »اختيار دارند

 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# y7 ç7 ó¡xm ª! $# ÇtΒ uρ y7 yèt7 ¨? $# zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 اي پيامبر! تو را خداوند و « 〉 ∪⊇∌∩ #$

  . »بس هستند ،آن مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند

 ö≅ ā2uθs? uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ 〈 »توكل كن ،دمير ميو بر خداوندي كه ن« .  

 öΝ åκ®ΞÎ) s9 (#θãΖøóãƒ y7Ψtã zÏΒ «! $# $Z↔ø‹ x© 〈 »ندكن مييزي را از تو دور نهيچ چ ،آنان« .  

 EM��%1 �� J�I& <)	) �g�5# i5��B <��S5F iW 2����� SL# 
گاهي  تكيه ،الهي نزيرا ريسما محكم به ريسمان الهي چنگ بزن؛ ،با دو دست خود«

  . »دكن ميچون ديگر تكيه گاهها به تو خيانت نهمواقعي است كه 

  دشو ميآدم صرفه جو، فقير ن

  : يدگو ميشاعري . »دشو ميتنگدست ن ،جويي كندهر كس صرفه «
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�5T� �# g%�� iW e7�>S h�� �5F 2� � ?� 2� $r+ 51 2_���� 
در دارايي است و خودت را از عمو و دايي بي نياز  ،چون عزت پولهايت را جمع كن؛«

  . »بگردان
فرا فلسفه اي كه به خرج كردن بيهوده و تلف كردن دارايي و يا به جمع نكردن آن 

  . عابدان هندي و صوفيان جاهل استره آورد  ،بلكه اين فلسفه ؛درست نيست ،اندخو مي
انفاق آن در راه درست دعوت  به كسب شرافتمندانه و جمع آوري مال خوب و ،اسالم

 �پيامبر. عزيز و محترم باشد ،و به خاطر بي نيازي از ديگران مال خودشبا  ،د تا بندهده مي
  . »نيك در دست مرد صالح و باست ثروت و دارايي نيكوچه زي«: يدفرما مي

: در حديث آمده است. ايدنم مينسان را غمگين و ناراحت ا ،فقر آزاردهنده بدهي زياد و
شيد يا منتظر فقري هستيد كه انسان را با ميآيا شما تنها در انتظار توانگري و ثروتي طغيانگر «

: به خدا پناه برده و فرموده است ،از فقر �پيامبررو از اين» رداند؟گ ميه چيز فراموش از هم
به كفر  ،نزديك است كه فقر«: يدفرما ميو نيز  و»مبر ميفقر به تو پناه از  از كفر و خدايا!بار«

در آن حديث  تضادي دارد؛ ،دكن ميماجه روايت  با حديثي كه ابن ،اين حديث. »شودتبديل 
دارد و از آنچه مردم تو را دوست ب ،سان خداوند بدين تاعالقه باش  به دنيا بي«: آمده است

ضعيف  ،اين حديث. »در اين صورت مردم تو را دوست خواهند داشت روي بگردان؛ ،دارند
كفاف داشته باشي تا تو را از گدايي كردن و شد كه بايد از دنيا به اندازه با ميو بدين معنا 

واني شرافتمند و بدون وابستگي و نياز به بي نياز نمايد و بت ،مردمپيش  ،دراز كردن دست نياز
  . زندگي نمايي ،مردم
  . »ايدنم مياو را بي نياز  ،خداوند ،باشد ي داشتهبي نياز قصد ،و هر كس«

50>�5; fGW '	) \7	1 51 �  E��5/)7 i5/T� 21 $��c 51 � 
 ،ردذاگ مياز نكرده ام و از فردي كه منت در ،دست به سوي آفرينندهجز  و دستم را«

  . »يك دينار هم نخواسته ام
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بهتر از  ،خود را بعد از خود توانگر بگذاري اگر ورثه ،تو«: در حديث صحيح آمده است
ترك نمايي كه ناگزير شوند دست نياز به سوي مردم  ،آن است كه آنها را فقير و نيازمند

  . »دراز نمايند

��c�# � ���5nB 	. 51 & 	�B p ���5:���  51 �5SB ��>!�	� 5 
جبران  ،اند ضايع كرده و در آن كوتاهي ورزيدهبدين وسيله آنچه را كه از حقوق مردم «

  . »ايمنم مي
  : يدگو ميشخصي در مورد عزت نفس 

dF <� ����. ���.[� 2�!B ����.[� 8���.B J��%�� � ���� 
  . »استيد) (نه) و (شا گفتنِ ،و زشت ترين سخنم ،اين است كه بگير ،بهترين سخنم به تو«

دهنده و  ،دست باال. »دست باال از دست پايين بهتر است«: در حديث صحيح آمده است

 ÞΟ. شدبا ميگيرنده و يا سؤال كننده  ،دست پايين ßγç7 |¡øts† ã≅ Ïδ$yfø9 $# u !$u‹ ÏΖ øîr& š∅ÏΒ É# ’/yè−G9 $# 〈 

دست دراز  آنان را توانگر مي پندارد؛ از بس كه آنها عزت نفس دارند و ،شخص ناآگاه«
نزد هيچكس  ،د كه براي بدست آوردن روزي يا شغليآي ميچنين بر  ،از اين آيه. »ندكن مين

ضامن روزي و اجل و آفرينش است؛ چراكه عزت  ،چاپلوسي نكن؛ چون خداوند عزوجل
 ،از آن مؤمنان است و مؤمنان ،شند و عزتبا ميشرافتمند  ،پايدار است و مؤمنان ،ايمان

  . دهمواره سربلندن

 šχθäótG ö;tƒ r& ãΝ èδy‰Ψ Ïã nο̈“ Ïèø9 $# ¨βÎ* sù nο̈“ Ïèø9 $# ¬! $YèŠÏΗ sd ∩⊇⊂∪ 〈 » يند؟ جو ميآيا عزت را نزد آنان

  . »عزت همگي از آن خداست
  : يدگو ميابن وردي 

	�) J�"��>�  k��A�B G 5�SB J�>�� <�  21 2�!B 50�%:. 
ست كه بهتر از آن ،طع شوددستم ق دوست ندارم دست كسي را ببوسم؛به هيچ عنوان «

  . »ببوسم دست كسي را

�# $/� h"/� 2� �/ gD iW JI;� �/"HU"# G �B 5��0.� 
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  . »براي من كافي است ،شرمندگي خواهش ،ندهد چه مرا از گرفتاريم نجات دهد و چه«

  تنها به خداوند وابسته باش

چرا از مردم  پس ،فقط خداوند است ،وقتي زنده كننده و ميراننده و روزي دهنده
تالش براي جلب  ،وابستگي به مردم ،دشو ميبيشترين چيزي كه باعث غم و ناراحتي  بترسيم؟

د پنداشتن خود در ننزديكي جستن به آنان و تعريف و تمجيد از آنها و نيز زيانم ،رضايت آنها
  . ضعف انسان در توحيد است نتيجه ،چنين رويكردي. صورت نكوهش آنهاست

� ���� <�"�# ��)�1 �5�"�� 95-A �5S[�� �n�  <��"� � 
 ،مردم راضي مي بودي و ،و اي كاش توتلخ؛  ،اي كاش تو شيرين مي بودي و زندگي«

  . »ناخشنود

bC JU�5# 7��� </1 8� �=W 9��  9���� ��# 'd�� J� � 
همه چيز آسان است و هر آنچه كه روي خاك  ،درست و برابر شود ،هر گاه دوستيت«
  . »شدبا ميخودش خاك  ،است

  عوامل آرامش

مهمترين . دده ميبه انسان آرامش دست  ،آن ه وسيلهاموري ذكر نموده كه ب ،ابن قيم
داراي شرح صدر  ،متناسب با ميزان صفا و شفافيت توحيد ،انسان. توحيد است ،آرامش املع

  . دشو مييا گشاده تر ايد كه از تمام دننم ميدل انسان را چنان بزرگ و باز  ،توحيد. خواهد بود

 ôtΒ: يدفرما مي ،خداوند. در حقيقت زندگي ندارد ،انسان مشرك و ملحد uρ uÚu� ôã r& tã 

“Í� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥuρ uΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ 〈 » و هر كس از ياد من

  . »مت او را نابينا حشر خواهيم كردزندگي سختي خواهد داشت و روز قيا ،روي بگرداند

 yϑ sù ÏŠÍ� ãƒ ª! $# βr& … çµtƒÏ‰ ôγtƒ ÷yu� ô³o„ … çνu‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n=ó™M∼ Ï9 〈 »هر كس را كه خداوند  ،خداوند

  . »يدگشا ميسينه او را براي (پذيرش) اسالم  ،هدايت نمايد
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 yϑ sùr& yyu� Ÿ° ª!$# … çνu‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 uθßγsù 4’ n?tã 9‘θçΡ ÏiΒ ÏµÎn/ دل او  ،كسي كه خداوند« 〉 ‘§

  . »شدبا ميبر نوري از سوي پروردگارش  ،را براي اسالم گشوده است

 : هراس و اضطراب تهديد كرده است ،ترس ،دشمنان خود را به تنگدلي ،خداوند

‘É) ù= ãΖy™ ’Îû É>θè= è% šÏ% ©!$# (#ρã� x/x. |= ôã”�9 $# !$yϑ Î/ (#θà2u� õ° r& «! $$Î/ $tΒ öΝ s9 öΑ Íi” t∴ãƒ ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜù= ß™ 〈 » در

  .»ترس و هراس خواهيم انداخت ،به سبب شركشان به خدا ،دل كساني كه كفر ورزيده اند

×≅ ÷ƒuθsù Ïπu‹ Å¡≈ s)ù= Ïj9 Νåκ æ5θè= è% ÏiΒ Í�ø. ÏŒ «!$# 〈 » پس واي براي كساني كه دلهايشان سخت شده و به ياد

 tΒ .»ندافت ميخدا ن uρ ôŠÍ� ãƒ βr& …ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† … çνu‘ ô‰ |¹ $̧) Íh‹ |Ê % [ ù� xm $yϑ ‾Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è¢Átƒ ’ Îû 

Ï !$yϑ ¡¡9 رداند؛ گويا گ ميدل او را تنگ  ،آن كس را كه بخواهد گمراه نمايد ،و خداوند« 〉 #$

  . »درو ميبه آسمان باال 
 ،علم مفيد است؛ علما از تمام مردم ،دده مياز جمله چيزهايي كه به انسان شرح صدر 

  . چون آنها ميراث محمدي را با خود دارند. ي دارند و از همه شادمانترندشرح صدر بيشتر

y7 yϑ ‾= tã uρ $tΒ öΝs9 ä3s? ãΝ n=÷ès? 〈 »ستيدان ميو به تو چيزي آموخت كه ن« .  

 óΟ n= ÷æ$$sù … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) ª!   . »پس بدان كه هيچ معبود بحقي جز اهللا نيست« 〉 #$

عمل . دده ميايد و به او شرح صدر نم ميه انسان را دلشاد از عواملي است ك ،عمل صالح
ايد و انسان را نم ميروزي را فراوان  ،رداندگ ميچهره را روشن  ،دكن ميقلب را نوراني  ،نيك

≈ Νßγ: دده ميمحبوب دلها قرار  sΨ ø‹ s)ó™{ > !$̈Β $]% y‰ xî 〈 »به آنان آبي گوارا مي نوشانديم« .  

چون . پايدار و قوي است ،استوار ،انسان شجاع. دده ميدر به انسان شرح ص ،شجاعت نيز
و  ندده ميشايعات او را تكان ن ،براي او مهم نيستند ،د و حوادثبر ميبه خداوند مهربان پناه 

  . ايندنم مياو را پريشان ن ،وسوسه ها

� B M# E���` \��T� 95"l '7�  �F �	/� 21 �C � GW J"��� 5p 
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و ابريشمي  آن لباس به لباسهاي سبز، اما شبانگاه را به تن كرد؛ لباسهاي سرخ مرگ«
  . »تبديل شد

H"� 9�T \51 ��! \51 51� �
��� 5/>�� "�� $����� 9��� 21 
زنده ماند و  ،نشكسته و از بين نرفته بود ،از ضربه هاي زياد ،شمشيرش تا زماني كه دسته«

  . »او انباشته شدند روي ،از آن كشته شد و نيزه هاي شكسته بعد
تاريكي  ،اندوه زودرس ،گناه. سباب آرامش و شرح صدر استپرهيز از گناهان نيز از ا

  . يردگ ميهالكت بار و هراسي است كه انسان را فرا 

9��>�� $"� 9�S d�� $)B� 5�5�17W �d��� ����) 	�. � 
  . »ذاردگ ميخواري به جا  ذلت و ،اند و تداوم بر گناهمير ميگناهان را ديدم كه دلها را «

خوابيدن و  ،غذا خوردن ،سخن گفتن: روي در امور مباح از قبيل همچنين پرهيز از زياده

% tÏ: دده ميبه انسان آرامش  ،همنشيني با مردم ©!$# uρ öΝ èδ Çtã Èθøó‾=9 $# šχθàÊÍ� ÷èãΒ ∩⊂∪ 〈 » و

/ $̈Β àáÏ. »رويگردان هستند ،كساني كه از كارهاي بيهوده ù= tƒ ÏΒ @Αöθs% āωÎ) Ïµ÷ƒy‰ s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã 

  . »د)كن مييد مگر آنكه نزد او نگهباني آماده است (كه آن را ثبت گو ميهيچ سخني ن« 〉 ∪∇⊆∩

 (#θè= à2uρ (#θç/ u�õ° $# uρ Ÿωuρ (# ûθèùÎ� ô£è@ 〈 »بخوريد و بياشاميد و زياده روي نكنيد« .  

 E51�S \�w�B Y��H�� x"#� 5) S �5"�� 	%& iW E��)�c E5�1� 
  . »خوابي طوالني خواهد بود ،زندگيپايان بعد از  ابي؛خو ميزياد  اي رفيق رختخواب!«

  تقدير و سرنوشت

پزشك مسلمان به . به روانپزشك مراجعه كرد ،دبر ميفردي كه از بيماري افسردگي رنج 
مان الهي در آن بدون فرتدبير جهان تمام شده و هيچ حركتي بدان كه آفرينش و : او گفت
  پس ناراحتي و اندوه براي چه؟! ؛يردگ ميصورت ن

تقدير آفريده ها را پنجاه هزار سال قبل از آفرينش  ،خداوند«: استآمده ديث در ح
  : يدگو ميمتنبي . »نوشته است
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5C�5_� �_��� b� �# ?R%  � ?s5R%�� ?"R%�� b� �# �_�  � 
ايند و در چشم نم ميگ گي بزرهاي زندكوچك ،و حقير كوچكآدم در چشم «
  . »كوچكند ،امور بزرگ ،مردبزرگ

  لذت آزادي

صد و شصت كه سيرا كسي اند تو مين ،هيچكس: يدگو مي (المسار) راشد در كتاب
  . به بردگي بكشاند ،داردو هزار و هشتصد دانه خرما قرص نان و يك كوزه روغن 

 فقط برده ،ا نمايدهر كس به ناني خشك و آب اكتف: يدگو مييكي از بزرگان سلف 
  . خدا خواهد بود

 $tΒ uρ >‰ tn{ …çνy‰ΨÏã ÏΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ #“u“ øgéB ∩⊇∪ 〈 » هيچكس نزد او نعمتي ندارد كه پاداش داده

  : يدگو ميشاعري  .»شود

�/ 	�%��5# �%15:1 $
%cB  E��! $/U� $%/. �SB �� � 
آزاد  ،دمكر ميت بردگي كشاندند و اگر قناع پس مرا به هايم پيروي كردم؛از طمع«
  . »بودم

در آينده  ،دوند كساني كه با جمع آوري مال و ثروت يا مقام و شغل به دنبال سعادت مي
آنها هستند و چيزي جز غم و ناراحتي به دست نياورده  ،خواهند دانست كه زيانمندان واقعي

( ô‰sاند؛  s9 uρ $tΡθßϑ çG ÷∞ Å_ 3“yŠ ü� èù $yϑ x. öΝä3≈ sΨ ø) n= yz tΑ ¨ρr& ;ο§�tΒ Ν çFø. u�s? uρ $̈Β öΝ ä3≈ sΨø9 §θyz u !# u‘ uρ öΝà2Í‘θßγàß 

نزد ما آمديد و آنچه را به شما  ،تنها همانگونه كه نخستين بار شما را آفريديم ،و شما« 〉

  . »پشت سر خود رها كرديد ،ارزاني كرده بوديم

 ö≅ t/ tβρã� ÏO÷σ è? nο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ∩⊇∉∪ äοu�½zFψ $# uρ Ö� ö� yz #’ s+ ö/r&uρ ∩⊇∠∪ 〈 » بلكه شما زندگاني دنيا را

  . »بهتر و ماندگارتر است ،يد و حال آنكه آخرتده ميترجيح 

  بالش سفيان ثوري
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. را بالش خود كرده بود سرش را روي تپه اي قرار داده و آن ،سفيان ثوري در مزدلفه
ي و كن ميخود خاك را بالش  ،نندبي ميتو را  ،آيا در چنين جايي كه حجاج: مردم به او گفتند

بزرگتر  ،از بالش خليفه ابوجعفر منصور ،بالش من«: گفت ؟محدث دنيا هستي ،حال آنكه تو
  . »است

�d& <"�W \	1 5H� $"� ������ J�. �5��5& $%:. 
با شمشير  ،قبل از رسيدن ،است ذلت را به سوي تو بياوردخو مياي كاش دستي كه «
  . »رديدگ ميقطع  برنده

 ≅ è% ©9 !$uΖ u;‹ ÅÁãƒ āωÎ) $tΒ |= tFŸ2 ª! $# $uΖ s9 〈 »تنها چيزي به ما خواهد رسيد كه : بگو

  . »خداوند براي ما نوشته است

  به شايعات توجه نكن

وعده هاي دروغين و پيش بينيهاي اشتباه و شكست خورده اي كه بيشتر مردم از آن 

≈ ß: ش نيستندبي مياوها ،سندتر مي sÜ ø‹¤±9 $# ãΝä. ß‰Ïètƒ u� ø) x/ø9 $# Ν à2ã� ãΒ ù' tƒuρ Ï!$t±ósx/ ø9 $$Î/ ( ª! $#uρ 

Ν ä.ß‰ Ïètƒ Zοu� Ï/øó̈Β çµ÷Ζ ÏiΒ WξôÒsùuρ 3 ª! $#uρ ììÅ™ üρ ÒΟŠÏ= tæ ∩⊄∉∇∪ 〈 » د و شماده ميشيطان به شما وعده فقر، 

شما را به آمرزش و لطفي از جانب خود نويد  ،ايد و خداوندنم ميرا به (انجام) زشتيها امر 
  . »گر داناستگشايش ،د و خداوندده مي

  . ثمره و نتيجه نااميدي و احساس شكست است ،اضطراب و بي خوابي و زخم معده

5/�.5� 	># 5/��.5%  G ��R�� 8/D 5S�0�B x�. 
ما را مجازات  ،شبها بي خواب كردهما را اضطرابي كه  اخذه و مجازات مكن؛ما را مؤ«

  . »نموده است

  اندبه تو زياني نمي رس گويي،دشنام و ناسزا
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فحش را كه در آن به من ي ينامه ها ،من: يدگو ميابراهام لينكولن رئيس جمهور آمريكا 
رسد به آنكه چه  ،مكن ميانم و پاكت آن را باز نخو مين ،برايم مي فرستندند و ده ميدشنام و 

  . ديگر كاري براي ملت خود نكرده ام ،مشغول شوم زيرا اگر به اين كار. جوابشان را بدهم

 óÚÍ� ôã r'sù öΝåκ ÷] tã 〈 »از آنها روي بگردان« . Ëx x/ ô¹$$sù yxø/ ¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pgù: پس به زيبايي « 〉 #$

  . »در گذر

 ôx x/ô¹$$sù öΝåκ ÷]tã ö≅ è% uρ ÖΝ≈n= y™ 〈 »سالم: پس از آنان در گذر و بگو« .  

  : يدگو مي �حسان

 *�"  ig�5& kSB ��5&B 51 ?"r� k"A �0��R& �S5� �B 
پشت سرم به من ناسزا  ،يامرا سرزنش كند يا فرومايه  ،رم از اينكه كسيباكي ندا ،من«

  . »بگويد
 ،ايندنم ميآنهايي كه به آبروي مردم حمله سخنان فرومايگان و ناسزاگويان و : يعني

مسلمان نبايد به آنها توجه كند و فرد دلير نيز نبايد از آن تكان  ؛زياني ندارد و مهم نيست
  . بخورد

 ،فردي برجسته بود كه به شهرت ،روي دريايي آمريكا در جنگ جهاني دومني فرمانده
 ،فتندگ ميدند و ناسزا كر ميبا زيردستانش كه همواره به او توهين  ،او. داشت بسياري عالقه

و مقاوم و آزموده شده ام و سن  ،من ديگر در مقابل انتقاد: يدگو مي ،وي. دكر ميمدارا 
و هيچ ديوار  دبر ميهيچ افتخاري را از بين ن ،م كه حرف ديگراناند ميباال رفته است و  ،سالم
  . دكن مينابود ن را ميمحك

�/1 ,��%P�� �_���  �=51 � 5/"%&�[� 	! \��5D 	. � 
  . »از چهل سالگي فراتر رفته ام ،اهند و حال آنكه منخو مياز من چه  ،شاعران«

يعني براي  .دوست بداريد دشمنان خود را: ه استد كه گفتشو مينقل  �از عيسي
خالي كردن عقده و كينه و  ييوي اعالم كنيد تا اينكه از حس انتقامجدشمنان خود عفو عموم

  . سالم بمانيد ،دكن مياي كه زندگيتان را نابود 
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 tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 $# 3 ª! $#uρ �= Ïtä† šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 و كساني كه مردم را عفو « 〉 ∪⊇⊃⊆∩ #$

  . »رددا مينيكوكاران را دوست  ،و خداوند ايندنم مي
  . »شما آزاد هستيد ،برويد«

 Ÿω |=ƒÎ� øYs? ãΝ ä3ø‹n= tæ tΠöθu‹ ø9   . »امروز سرزنشي بر شما نيست« 〉 #$

 $x/ tã ª! $# $£ϑ tã y# n= y™ 〈 »از گذشته (شما) درگذر فرموده است ،خداوند« .  

  جهان هستي بنگر به زيباييِ

بازبيني زيبايي آفرينش و  ،دده ميشرح صدر و آرامش  ،انكه به انس عواملياز جمله 
 ،كتاب گشوده اي است كه خداوند ،جهان هستي. لذت بردن از تماشاي جهان هستي است

 $uΖ: يدفرما ميدر مورد آفرينش آن  ÷Fu;/Ρ r' sù ÏµÎ/ t,Í←!# y‰ tn šV# sŒ 7πyfôγt/ 〈 »پس بوسيله آن، 

  . »باغهاي شكوفايي آفريديم

 È≅ è% (#ρã� ÝàΡ$# # sŒ$tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 »بنگريد كه در آسمانها و زمين چه : بگو

  ؟»هست
م كه تو را به حكمت و كن ميچيزهايي از جهان هستي برايت نقل  ،در صفحات بعد

% ü“Ïايد؛ نم ميعظمت آفريننده راهنمايي  ©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >óx« … çµs) ù= yz §ΝèO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 

  . »به هر چيزي آفرينش آن را داده و سپس راه نموده است ،داوندخ«
  : يدگو ميشاعر 

�"# ��.B ,5�-H�� 95��� � �&5�� �# 5�B�. 5�1 E���� 
  . »انم كه در كتاب خودم نخوانده امخو مي چيزهايي ،در كتاب كيهان«

 ،ن ميوهدرختا ،تپه ها ،جويبارها ،ستارگان درخشان ،بازنگاهي به خورشيد فروزان

 x8u‘$t7: دده ميقدرت خدا را نشان  ،روشنايي هوا وآب زالل tFsù ª! $# ß|¡ômr& tÉ)Ï=≈ sƒù: $# ∩⊇⊆∪ 〈 

  . »شدبا ميخجسته است خداوندي كه بهترين آفرينندگان «
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Q)� � ,�+ J� �# � 	!���� SB ��� �	  
  . »شداب مينگر يگانگي خداوند ر چيزي نشانه اي وجود دارد كه بياو در ه«

  : يدگو ميماضي ايليا ابو

,�7 <�& 5�1 � ��5�P�� 5�0�)B  E�"�� \�	A �=W �	�_�  |�"� 
�
%  � 7���� �# e�P�� '� B ��"��W '	�/�� .��# '���  iB 
�5�
�D ��_& ��HS 'd�����  E�"� E5r"+ 7�D���� ��# '��)G 

چگونه صبح  ،اگر بيمار باشي با وجود عدم بيماري ناله و شكايت داري!اي كسي كه «
  خواهي كرد؟!

  ؟!دن تاج شبنم بر روي آنها كوريني و از ديبي ميآيا فقط خار گلها را 

  . »ندبي ميدر دنيا هيچ چيز زيبايي ن ،كسي كه خودش فاقد زيبايي است

  نشانه هاي قدرت خداوند

 Ÿξsùr& tβρã� ÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M} $# y# ø‹Ÿ2 ôM s) Ï=äz ∩⊇∠∪ 〈 » شتر نمي نگرند كه چگونه آيا به

  ؟»آفريده شده است
كار بجا و  ،د كه آفرينندهياب ميدر  ،در جهان هستي بينديشد ،هر كس: يدگو ميانيشتن 

  . دكن ميد و كار بيهوده نده ميحكيمانه انجام 

 ü“Ï% ©!$# z|¡ômr& ¨≅ä. > óx« … çµs) n= yz 〈 »آن ذاتي كه هر چيزي را زيبا آفريده است« .  

 $tΒ !$yϑ ßγ≈ sΨ ø) n= yz āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 〈 »زمين و آسمان را جز به حق نيافريديم« .  

 óΟ çFö7Å¡yssùr& $yϑ ‾Ρ r& öΝä3≈ sΨ ø) n= yz $ZW t7tã 〈 »؟»ايم آيا مي پنداريد كه شما را بيهوده آفريده  

با حساب و از روي حكمت و نظم و ترتيب آفريده  ،اين است كه هر چيزي ،مفهوم آيه
د و مي فهمد بر ميبه وجود خدايي توانا پي  ،در جهان هستي بينديشد ،هر كس. شده است
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 ß§ôϑ: يدفرما مي ،خداوند متعال. ندشو ميبي حساب و تخميني انجام ن ،كه كارها ¤±9 $# 

ã� yϑ s)ø9 $# uρ 5β$t7 ó¡çt¿2 ∩∈∪ 〈 »از روي حساب (مشخصي در گردش) هستند ،خورشيد و ماه« .  

 Ÿω ß§ôϑ ¤±9 $# Èöt7 .⊥ tƒ !$oλm; βr& x8Í‘ ô‰è? u�yϑ s) ø9 $# Ÿωuρ ã≅ ø‹ ©9 $# ß,Î/$y™ Í‘$pκ ¨]9 $# 4 @≅ä. uρ ’ Îû 77n= sù 

šχθßst7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪ 〈 » يرد و گ مينه خورشيد را سزد كه ماه را دريابد و نه شب از روز پيشي

  . »ر فضايي شناورندد، همه
  

  حرص و آز، فايده اي ندارد

 ،فرا نرسد ،را كامل نخورد و اجلشتا روزيش  ،هيچكس«: يدفرما مي �پيامبر اكرم

≅‘ پس چرا داد و فرياد و اضطراب و چرا اين هم حرص و آزمندي؟ . »دمير مين à2uρ > óx« 

… çνy‰ΨÏã A‘# y‰ø) Ïϑ Î/ ∩∇∪ 〈 »نزد خداوند مقدار و اندازه اي دارد ،و هر چيزي« .  

 tβ% x. uρ ã� øΒ r& «! $# # Y‘ y‰s% #�‘ρß‰ ø)̈Β ∩⊂∇∪ 〈 »ازه و ميزان مشخصي استدر اند ،و امر خدا« .  

  ت را مي زدايندانبحرانها، گناه

د و كن ميت كسي كه بر خدا توكل چه قدر سريع است حرك: يدگو ميشاعر  ابن معتز
  . ايدنم ميچه پرشتاب است بازگشت كسي كه به خدا اعتماد 

خداوند در برابر اندوه و «: استه روايت شده كه فرمود �در حديث صحيح از پيامبر
گناهانش  ،د و حتي خاري كه به پايش مي خلدرس ميراحتي و بيماري و رنجي كه به مؤمن نا

به پاداش الهي اميدوار باشد و به سوي  ،براي كسي است كه شكيبايي ورزد ،اين. »ايدزد ميرا 
  . ايدنم مي تعاملبا خداوند يكتا و بخشنده  ،او بازگردد و بداند كه او

  : يدگو مي ،دبخش ميبه انسان نيرو و شرح صدر متنبي دراشعاري حكيمانه كه 

����U1 �A GW e��C7 x� G i	��� <!�� "# k��) ��751 
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& \�� 51 E���� ?�)	) M# ig�� ks5�_�� <�"�� 7��)G � 
  به روزگار بي اعتنا باش؛ ،جان در بدن داريتا «

رفته را  نيز چيز از دستد بود و غم خوردن هميشگي نخواه ،آنچه تو را شاد نمود شاديِ
  . »رداندگ ميبه تو باز ن

 ŸξøŠs3Ïj9 (# öθy™ù' s? 4’ n?tã $tΒ öΝ ä3s?$sù Ÿωuρ (#θãmu� ø/ s? !$yϑ Î/ öΝ à69 s?#u 〈 » تا به خاطر آنچه از دست

  . »شادمان نگرديد ،اندوهگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده ،داده ايد

 $ uΖç6ó¡xm ª! $# zΝ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2uθø9$# 〈  

 $uΖ ç6ó¡xm ª! $# zΝ ÷èÏΡuρ ã≅‹ Å2uθø9 آن رادر آتش به زبان  ،�سخني است كه ابراهيم ،〉 #$

نيز در جنگ احد اين  �محمد. برايش سرد و سالمت گرديد ،آورد و بدين ترتيب آتش
  . او را ياري كرد ،سخن را گفت؛ آنگاه خداوند

آيا به من نيازي : تبه او گف �جبرئيل ،در منجنيق گذاشته شد ،�وقتي ابراهيم
  اما به خدا بله! ،به تو نيازي ندارم: گفت �داري؟ ابراهيم

 $uΖغرق كردن است و صفت آتش سوزاندن؛ اما دريا با  ،صفت دريا ç6ó¡xm ª! $# zΝ÷èÏΡ uρ 

ã≅‹Å2uθø9 دريا را پيش روي خود ديد و  ،�موسي. خشكيد و آتش نيز خاموش گرديد 〉 #$

 Hξx. ( ¨βÎ) zÉë: كرد؛ آنگاه گفتدشمن را مشاهده  ،از پشت سر tΒ ’ Ïn1u‘ ÈÏ‰ ÷κ u� y™ ∩∉⊄∪ 〈 » هرگز

به  ،�و موسي. »با من است و به زودي مرا راهنمايي خواهد كرد ،چنين نيست؛ پروردگارم
  . اذن خداوند نجات يافت

كبوتري را گمارد تا النه اش را بر در غار بسازد و  ،خداوند ،وارد غار شد �وقتي پيامبر
 ،مشركان با ديدن النه كبوتر و تار عنكبوت. بوت را برآن داشت كه در دهانه غار بتندعنك

  . محمد به اينجا وارد نشده است: گفتند

��� \��U/%�� ��/� � �M�� ��/� ?�� v � ����/  v Q)����� ��"F 
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QH�5�-1 2�� $�/AB �f��� Q)5�/� ?�c[� 21 �5�� 2� � }��	�� 21 
براي حفاظت از او  ،از برترين انسان حمايت نكرده و عنكبوت ،كه كبوتر گمان بردند«
  . خود را نبافته است خانه

  . »قلعه هاي بلند بي نياز ساخته بوداو از زره ها و  ،مراقبت الهي
به آن توجه نمايد و  ،گاه بندهعنايتي كه هر عنايت و توجه الهي است؛ ،به راستي كه اين

  . دآور ميآن وقت به سوي او روي  ،وانا و كارساز و مهربان استت ،بنگرد كه پروردگاري
  : يدگو ميشوقي 

50�S��"� <�R�!G Q)5�/%�� �=W � i5�1B 2�0��� �7�����5# ?��S 
چون  بخواب؛آسوده خاطر باش و  ،ه شدبه سوي تو خير ،هرگاه چشمان عنايت و توجه«

   .»هستند امن و اما ،آن وقت همه حوادث و پيشامدها

 y7 ‾Ρ Î* sù $sΨ Ï⊥ ãŠôã r' Î/ 〈 »تحت نظر ما هستي ،تو«.  ª!$$sù í� ö�yz $Zà Ï/≈xm ( uθèδ uρ ãΝ xmö‘ r& tÏΗ ¿q §̈�9$# 

  . »شدبا ميمهربانترين مهربانان  ،بهترين حفاظت كننده است و او ،خداوند« 〉 ∪⊇∌∩

  عوامل خوشبختي

را در خانه اش  شب ،هركس«: ه استفرمود �شده كه پيامبر در ترمذي حديثي روايت
پس  ،را داشته باشدخوردار باشد و خوراك همان روزش ا امنيت بگذراند و از تندرستي برب

  . »گويا تمام دنيا نزد اوست
به بهترين خوشبختي دست  ،پناهگاه و خانه اي امن برخوردار باشد ،از غذا ،يعني اگر بنده

به  ،اما به آن توجهي ندارند ،دارنداز آن برخور ،كه بسياري از مردمچيزي است  ،يافته و اين
  . ندكن ميمي نگرند و آن را احساس نآن ن

 àM: يدفرما مياوند متعال به پيامبرش خد ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ 〈 » و نعمتم را بر شما كامل

  . »گردانيدم
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ماديات و يا  ،آيا منظور داده شده است؟ ،�پيامبربه  صورت كامل نعمت به ينكدام
كه  �اما پيامبر ها و خانه ها و طال و نقره هستند؟!كاخ ،شد؟ يا منظوربا ميوراك و غذا خ

گلي كه سقف آن از شاخه ها و برگهاي  در خانه اي ،وي. ها را نداشته استهيچيك از اين
از گرسنگي دو سنگ به شكم خويش مي بست و  ؛ابيدخو مي ،درخت خرما پوشانده شده بود

روي پهلويش  ،ابيد و اثر آنخو مي ،هاي درخت خرما بافته شده بودروي حصيري كه از برگ
 ،ذشت و اوگ ميسه روز  ي يك يهودي بود؛در گرو ،زرهش در ازاي مقداري جو ؛دمي مان

  . ت تا بخورد و سير شودياف ميمرغوب هم نخرمايي نا

|R+ ��� i�C�1 <��7 � $1 �[� </�C� ��>&B � ��"%P�� 21 
 �S5�%�1 <�"# i[�&d�B ?��"�� J:& 5) �5��)[� 5&B $�"��7 ���! 

 ،مقداري جو در گرو بود و اجل در ازاي ،دنيا را وداع گفتي كه زرهتدر حالي «
  . وريو نشد كه زرهت را از گرو بيرون بيا فرارسيد

اند اي  در توست تا آنجا كه تو را پدر يتيمان خوانده ،ين مفاهيم يتيميتر سختچون 
  !»قهرمان
  : ر قصيده اي ديگر چنين سروده امد من

	�
� xC5+ �. J� 2� e5H� ?�%�� 21 |0� �� b:�� 21 $"& 
�	"�P1 E5D���&B Js5�-H�� �/��  ?";� }��B 21 ���� �5";� k�S 

ي و شخصيت بسنده كرد و پيشوايتو را به جاي كاخي محكم و باشكوه  ،خانه اي گلي«
  . ده استيگردانبي نياز  ،هاتو را از كاخ ،متمايزت

  . »ه ايافراشتنوع آن برترين ساخته اي و خيمه هايي از زيبا ،از فضيلتهاي محكمي برج

 äοu� ½zEζ s9 uρ Ö� ö�yz y7 ©9 zÏΒ 4’n<ρW{$# ∩⊆∪ t∃öθ|¡s9 uρ y7‹ÏÜ ÷èãƒ y7 š/ u‘ #yÌö� yIsù ∩∈∪ 〈 »و آخرت، 

قدرت) خواهد داد و برايت از اين جهان بهتر است و پروردگارت به تو (پيروزي و نعمت و 
  . خشنود خواهي شد

 !$‾Ρ Î) y7≈ sΨ ø‹ sÜôã r& u�rOöθs3ø9   . »به تو خير و خوبي بي نهايت فراواني را عطا كرده ايم ،ما« 〉 ∪⊆∩ #$
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  مقام رنج جاه و

  : يدگو ميابن وردي  ؛پست و مقام است ،يكي از رنجهاي زندگي

'	�D �C�B k�/T� k�S JH��� ����	1 21 �s5/� 5) 
  . »!چقدر خسته ام ،سست كرده است و از مدارا با فرومايگان نيرويم را ،ج مقامرن«

آبروي انسان و تندرستي و آرامش او را ، مقام  سنگين است؛ ،يعني تاوان پست ومقام
آرامش و عزت و  ،آوازه ،خون ،اندكند كساني كه از دادن هميشگي عرقخيلي . يردگ مي

خواهان «: در حديث آمده است. مقام نجات يابند وان تاوان پست وشرافت خويش به عن
شير  ،(لذات زيادي دارد) و چه بديست شيردهندة خوبچه «كه » امارت و فرماندهي مباش

  . »و(پايان و مردن بدي دارد) يريدگ ميخود را از انسان 

 y7 n= yδ Éi_tã ÷µuŠÏΖ≈ sÜ ù=ß™ ∩⊄∪ 〈 »پادشاهيم از دستم رفت« .  

  : يدگو ميشاعر 
  أليـس مصيـر ذلك للزوال  دنيا تصير إليك عفواًهب ال

  ؟!»زوال و نابودي نيست ،اما آيا سرانجام آن ،به كامت باشد ،گيريم كه دنيا«
د؟ قطعاً به سوي رو مياما به كدامين سوي  ،به تو برسد ،فرض كن تمام آنچه در دنياست

+ 4’s. نابودي ö7 tƒuρ çµô_uρ y7 În/u‘ ρèŒ È≅≈ n= pgù: $# ÏΘ#u� ø. M}$# uρ ∩⊄∠∪ 〈 » و تنها پروردگار صاحب شكوه و

  . »بزرگت مي ماند و بس
چون دردسرهاي زيادي  ؛پسرم! از رياست بپرهيز: يكي از صالحان به فرزندش گفت

د شو مينثار كساني  ،هاناسزاها و تاوان ،زيرا انتقادها ؛يعني رياست را دوست نداشته باش .دارد
  . قرار دارند اموركه در رأس 

 iW2T ,�	�B �5/�� |�S �	�� iW �dC Q:���� ��� 
 ،چه اوگر ؛در دست دارد دشمن كسي هستند كه قدرت و رياست را ،نيمي از مردم«

  . »عادل باشد
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  به سوي نماز بشتاب

 $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θãΨ‹ ÏètG ó™$# Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Ïο4θn= ¢Á9 $# uρ 〈 » اي مؤمنان! به وسيله شكيبايي و

  . »ياري بجوييد ،مازن
 !اي بالل«: فرمود د و ميآور ميشتابان به سوي نماز روي  �پيامبر ،ادافت ميتفاقي گاه اهر

  . »ما را با بانگ نماز راحت كن
  . »در نماز است ،خنكي چشمانم«: فتگ ميو 

به سوي نماز بشتاب و  ،زياد گرديد ،مشكل شد و توطئه ها ،هرگاه به تنگ آمدي و كار
  . خواننماز ب

به نماز روي  ،عوض شدند ،ياه شد و شبها تغيير كرد و دوستانبرايت س ،هرگاه روزها
  . بياور

مانند  ؛ددا ميود و تسكين نم مينماز شاد دلش را با  ،در كارهاي سخت و مهم �پيامبر
آورده  (فتح الباري)در مورد حافظ ابن حجر مؤلف . روز بدر و احزاب و ديگر اتفاقات مهم

ابن حجر  ؛او را محاصره كردند ،ه ناگهان دزدانك رفت ميدر مصر به سوي قلعه  اند كه
  . شروع به نماز خواندن كرد و آنگاه خداوند او را نجات داد

. با راهزني برخورد نمودشام  يكي از صالحان در راه: ابن عساكر و ابن قيم گفته اند
ه او فرصت دهد دو ركعت نماز او از راهزن خواست تا ب ؛را نمودكشتن او قصد  ،راهزن

 ̈Β: يدفرما ميروع به خواندن نماز كرد و گفته الهي را به ياد آورد كه شبخواند و آنگاه  r& 

Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9$# # sŒÎ) çν% tæyŠ 〈 » ؟ او»د وقتي كه او را بخواندده ميچه كسي درمانده را جواب، 

ز آسمان پايين آمد و مجرم را به قتل رساند و ا ،اين آيه را سه بار تكرار كرد؛ آنگاه فرشته اي
  . اندخو ميد وقتي كه او را رس ميفرستاده كسي هستم كه به داد درمانده  ،من: گفت

 ö� ãΒ ù&uρ y7 n= ÷δ r& Ïο4θn= ¢Á9 $$Î/ ö�É9 sÜ ô¹$# uρ $pκ ö� n= tæ 〈 » خانواده ات را به خواندن نماز فرمان بده و بر

 āχ .»آن پايداري كن Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï !$t±ósx/ ø9 $# Í� s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 〈 »انسان را  ،همانا نماز
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= ¨βÎ) nο4θn .»رددا مياز زشتيها و بديها باز  ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# $Y7≈ tFÏ. $Y?θè% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 »نماز، 

  . »شد كه وقت آن مشخص گرديده استبا ميفريضه اي بر مؤمنان 
د و غم واندوه را برطرف ده ميشرح صدر و آرامش  ،كه به انسان از جمله عواملي

 $pκ: است �درود خواندن بر پيامبر ،ايدنم مي š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θ�= |¹ Ïµø‹ n= tã (#θßϑ Ïk= y™uρ 

$̧ϑŠÏ= ó¡n@ ∩∈∉∪ 〈 » اي مؤمنان! بر پيامبر درود بفرستيد و بطور شايسته بر او سالم نماييد (و بايد و

  . »شايد تسليم اوامرش باشيد)
اي پيامبر خدا! چقدر : گفت �حديثي صحيح در ترمذي روايت شده كه ابي بن كعب

يك : گفت. »اهيخو ميهر چقدر كه «: از دعايم را به درود بر شما اختصاص دهم؟ فرمود
دوسوم؟ : گفت. »بهتر است ،هر چه بخواهي و اگر بيشتر درود بفرستي«: چهارم؟ فرمود

آيا همه دعايم را به «: گفت. »بهتر است ،هر چه بخواهي و اگر بيشتر درود بفرستي«: فرمود
د و غم و شو ميگناهانت آمرزيده  ،اگر چنين كني«: درود بر شما اختصاص دهم؟ فرمود

  . »رددگ ميبرطرف  ،اندوهت
با درود بر سرور انسانيت برطرف  ،همينجا است كه غم و اندوه ،گواه سخن پيشين ما

خداوند به سبب آن ده  ،يكبار بر من درود بخواند ،هر كس«: فرموده است �پيامبر. دشو مي
زياد  ،بر من ،در شب جمعه و روز جمعه«: و فرمود. »بار بر او درود (و رحمت) مي فرستد

چگونه به شما عرضه  ،درود ما: گفتند. »دشو ميبه من عرضه  ،درود بفرستيد؛ چون درود شما
خوردن  ،خداوند«: د؟ فرمودرو ميد و از بين شو ميخشك  ،نكه جسدتردد و حال آگ مي

ايند و از نوري نم مياقتدا  �كساني كه به پيامبر. »اجساد پيامبران را بر زمين حرام كرده است
بهره اي از شرح صدر آن بزرگوار و جايگاه و مقام  ،ندكن ميپيروي  ،كه همراه او نازل شده

كاملترين درود بر : يدگو مييكي از علما . ندش خواهند داشتواالي وي و نام و آوازه بل
  . درود ابراهيمي است ،�پيامبر

�5A J� e7�7� �# 5/�"�S 5/)	� 51 ��AB ���"�� $Sa# 
�HU) � ?U��K ��� ��S 5�/"�� 51 � ��S E5#��+ 5/� 
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زي امروز نزد ما از چي ،هر چيز گرانبهايي را فراموش كرديم و تو ،در محبت تو«
  .ارجمندتري

براي ما كافي است  ،يريم و همين شرافتگ ميرزنش قرار مورد س ،به خاطر محبت شما
  . »يريمگ ميكه بناحق مورد سرزنش قرار 

  
  

  صدقه، مايه آرامش است

 ،زدسا ميد و غم و اندوه را برطرف آور مياز جمله چيزهايي كه سعادت و خوشبختي 
 به انسان سعه ،صدقه دادن. شدبا ميرساندن به مردم  هايي از قبيل صدقه دادن و فايدهنيكي

 (#θà): دبخش ميصدر و آرامش  Ï/Ρr& $£ϑ ÏΒ Ν ä3≈ sΨ ø% y— u‘ 〈 »انفاق  ،از آنچه به شما روزي داده ايم

% tÏ .»كنيد Ïd‰ |ÁtFßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ s%Ïd‰ |ÁtFßϑ ø9 $# uρ 〈 »و مردان و زنان صدقه دهنده« .  

همواره  ،كرده اند كه دو جبه دارند؛ بخشنده بخيل و بخشنده را به دو نفر توصيف
به او فشار وارد  ،ي آهنين جبهها حلقهردد و گ ميگشاد  ،د و جبه اشده ميد و بخش مي

د شو ميبه او مي پيچد و جمع  ،د و جبه اشده ميد و نورز ميهمواره بخل  ،ند و بخيلكن مين
  ايد!نم ميردد و او را خفه گ ميتنگ  ،تا اينكه نفسش

 ã≅ sW tΒ uρ tÏ% ©!$# šχθà) Ï/Ψãƒ ãΝ ßγs9 üθøΒ r& u !$tóÏG ö/ $# ÏN$|Êö� tΒ «!$# $\G� Î7 ø[s? uρ ôÏiΒ öΝ ÎγÅ¡à/Ρ r& È≅ sVyϑ x. ¤π̈Ψ y_ 

>οuθö/ u� Î/ $yγt/$|¹r& ×≅ Î/#uρ ôM s?$t↔sù $yγn= à2é& É÷x/ ÷èÅÊ βÎ* sù öΝ ©9 $pκ ö:ÅÁãƒ ×≅ Î/#uρ @≅ sÜsù 〈 » مثال كساني كه

دي خداوند و تثبيت و استوار خودشان (بر ايمان و احسان) اموالشان رابراي طلب خوشنو
آنگاه ميوه  ،مانند باغي است كه در بلندي قرار دارد و باران تندي بر آن ببارد ،ايندنم ميانفاق 

باز هم ميوه  ،(و فقط) شبنمي به آن برسد ،اش را دو برابر بدهد و اگر باران تندي به آن نرسد
  . »دده مي
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≅ Ÿωuρ ö: يدفرما ميخداوند متعال  yèøgrB x8y‰ tƒ »'s!θè= øótΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖ ãã 〈  و دست خود را بر

  . »گردن خويش بسته مدار
دلتنگ تر و  ،افراد بخيل از همه مردم. بخشي از بستن دست است ،گرفتگي روحي

ند و اگر ورز ميبخل  ،به آنها بخشيده ،در نعمتي كه خداوند ،چون آنها. بداخالقترهستند
شتابان اين كار  ،سبب جلب سعادت و خوشبختي است ،ندده ميستند كه آنچه به مردم اند مي

� βÎ) (#θàÊÍدند؛ دا ميخير را انجام  ø) è? ©! $# $�Êö� s% $YΖ |¡xm çµø/ Ïè≈ ŸÒãƒ öΝä3s9 ö� Ï/ øótƒuρ öΝ ä3s9 〈 » اگر به

 tΒ .»زدرآم ميايد و شما را نم ميآن را برايتان چند برابر  ،خداوند وامي نيكو دهيد uρ s−θãƒ 

£x ä© ÏµÅ¡ø/ tΡ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθßsÏ= ø/ çRùQ  ،نجات يابند ،و كساني كه از آز و بخل خويش« 〉 ∪∌⊆∩ #$

≈ $®ÿÊΕuρ öΝßγ .»رستگارند ،ايشان uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï/Ζ ãƒ ∩⊂∪ 〈 »انفاق  ،و از آنچه بديشان روزي داده ايم

  . »ندكن مي

��":� 2�1 �d�&5# e5:��B �� �5� f!� ��
%�� � Q�)�5�� �5�T5�# 
".��� *�� iW ,5�T5� �5�T� �5��� /1 9d%) �t iW� 2�a) 

 زيرا مال و. انفاق كن ،به تو بخشيده ،ز آنچه اوپس ا ؛به تو عطا و بخشش كرده ،خداوند«
  . دشو ميسپري  ،امانتي در دست توست و عمرت ،دارايي

ردد و اگر روان گ ميو متعفن  بدبو ،اگر از جريان بيفتدند آب است كه مان ،مال و دارايي
  . »رددگ ميشد و گوارا جو مين از آن چشمه اي شيري ،شود

  : يدگو ميحاتم 

4��"A k"�_�� ?��%) G 'd��� � 5�1B ?�"�1� ��C � �5�R�%�� ��"��) � 
�0�P) 7�g��� 2:��� '�cB $/�	>� ?��"r�� �5�>�) iB ���) Q�#5��o�1 

را زنده  پوسيدهد و استخوان دان ميغيب را ن ،د به خدايي كه كسي جز اوسوگن«
و از گرسنگي  ردم )خو مي(چيزي ن ،با وجود غذا و عالقه اي كه به آن وجود دارد ،ايدنم مي

  . »بخيلم ،مندم) تا مبادا روزي گفته شود كه كر ميانفاق  به خود مي پيچيدم (و
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منتظر مي  ،او. د تا از مهمانان پذيرايي نمايدده ميبه زنش دستور  ،سخاوتمنداين فرد 
 ،او. بدين سان آرامش يابد انس بگيرد و با آنها غذا بخورد و با آنان ،ماند تا كساني بيايند و او

غذا تنها  ،چون من ؛بخورندكساني را پيدا كن كه آن را  ،هرگاه غذا درست كردي: يدگو مي
  : يدگو مي ،روشن بود را كه يك معادلهسپس به زنش فلسفه واضح خود . رمخو مين

/"! J�. 21 \51 EM)�� �/)�B  E�	��� E�"o& �B '7�q# �n�# 
به من نشان بده كه  از وقتش مرده باشد و يا بخيلي به من سخاوتمندي نشان بده كه قبل«

  . »رددگ ميشنود آنگاه دلم خ براي هميشه زنده مانده است؛
كردن  آيا انفاق و خرج ؟مي افزايده عمر صاحب مال ب ،مال و ثروتآيا جمع آوري 

  . چنين نيست ؛؟ خيراز عمر انسان مي كاهد ،مال

  خشمگين مشو

 $̈Β Î) uρ y7 ¨Ζ xîu”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ÏètG ó™$$sù «! $$Î/ 4 … çµ‾Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠÏ= tæ ∩⊄⊃⊃∪ 〈 » و اگر از

  . »شنواي داناست ،خداوند گمان بياه ببر؛ به خداوند پن ،سوي شيطان به تو وسوسه اي رسيد
خشمگين مشو؛ خشمگين مشو؛ «: به يكي از يارانش چنين سفارش كرد �پيامبر

  . »خشمگين مشو
به او فرمان داد تا از شر شيطان به خدا پناه  �خشمگين شد؛ پيامبر �نزد پيامبر ،مردي

  . ببرد

 èŒθãã: يدفرما ميخداوند متعال  r&uρ y7 Î/ Éb> u‘ βr& Èβρã� ÛØ øts† ∩∇∪ 〈 » و پروردگارا! به تو پناه

 āχ .»نزد من حضور يابند ،م از اينكه شياطينبر مي Î) šÏ% ©!$# (#öθs) ¨? $# #sŒÎ) öΝ åκ¡¦tΒ ×#Í× ‾≈ sÛ zÏiΒ 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# (#ρã�ā2x‹ s? # sŒÎ* sù Ν èδ šχρã� ÅÇ ö6–Β ∩⊄⊃⊇∪ 〈 »هنگامي كه گرفتار  ،همانا پرهيزگاران

ند (و افت ميبه ياد (عداوت شيطان و عقاب و ثواب پروردگار)  ،ندشو ميان وسوسه اي از شيط
  . »ردندگ ميدر پرتو ياد خدا و به خاطر آوردن كينه شيطان) بينا 
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بيان نموده  �البته دارويش را پيامبر اكرم . دآور مياندوه و ناراحتي به بار  ،خشم و تندي
  . است عادت دادن خود به ترك خشم ،از آن جمله. اند

 tÏϑ Ïà≈ x6ø9 $#uρ xáø‹ tóø9 #  .»ندبر ميو كساني كه خشمِ (خود) را فرو « 〉 #$ sŒÎ) uρ $tΒ (#θç6ÅÒxî 

öΝ èδ tβρã� Ï/ øótƒ ∩⊂∠∪ 〈 » ايندنم ميند و گذشت بخش مي ،ندشو ميو هرگاه خشمگين«.  $£ϑ s9 uρ 

|M s3y™ tã y›θ–Β Ü= ŸÒtóø9 $# x‹ s{r& yy# uθø9 F{$# 〈 »الواح  ،وسي فرو نشستهنگامي كه خشم م

  . »(تورات را از زمين) برگرفت
آتش  ،اخگري از آتش است و آب ،اباند؛ چون خشمخو ميخشم را فرو  ،وضو گرفتن

و نيز فرموده » شاخه اي از ايمان است ،پاكيزگي«: فرموده است ،�پيامبر. ايدنم ميرا خاموش 
  . »شدبا مياسلحه مؤمن  ،وضو«: است

بنشيند و  ،اگر ايستاده است ،اين است كه انسان خشمگين ،خشم يكي از راههاي كنترل
 ،در حالت خشم ،اين است كه انسان ،راه ديگر كنترل خشم. به پهلو بخوابد ،اگر نشسته

همچنين پاداش كساني را به ياد آورد كه خشم خود را فرو . سكوت كند و حرف نزند
  . ايندنم ميند و از مردم گذشت بر مي

  صبحگاهي اوراد و اذكار

را بخوان كه سعادت را برايت فراهم هر صبح آن  ايم؛نم ميكاري را برايت بازگو اذ
در تمام روز محافظت د و كن ميي و جني حفاظت ايد و تو را از شر شيطانهاي انسنم مي

  : برخي از اين دعاها عبارتند از. خواهد بود

1- GW �W G � ,� 	
�� � � <�T� 8��B � 5/���BV  � <�T� � ,� <)� G 4	!� ��
 =��B � 4	%& 51 �F � ��"�� �dC �# 51 �F <�a�B 9� ;�)	.,�+ J� ��� �C � 	
�� �
 21 <& =��B ,@U�� ,�� � J�U�� 21 <& =��B 9� ;4	%& 51 �� ��"�� �dC � 21 <&

�]@>�� �# 9�d�� �5/�� �# 9�d� »به صبح رسانديم و شب را براي خدا  ،ما و تمام جهانيان
 يگانه است و شريكي ندارد؛ ،او ،هللا نيستاو هيچ معبود بحقي جز  ،ستايش خدا را سزاست
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خير  !پروردگارا. بر همه چيز تواناست ،اوسزاست و  او را ،از آن اوست و ستايش ،فرمانروايي
پس از آن به و شر  يم و از شر اين روزجو ميرا از تو  خير بعد از آن است و روزآنچه در اين 

از عذاب پروردگارا!  ؛مبر ميهاي پيري به تو پناه از تنبلي و بديپروردگارا! . مبر ميتو پناه 
  . »مبر ميو از عذاب قبر به تو پناه جهنم 

2- 750P�� � k"_�� v5� ?0���Vة 	0+B ,U"�1 � ¥+ J� 9� ,Z�[� � \��M��� �c5# ,
 ��HS � 21 <& =��B ,$SB GW �W G iB ��HS ��� ��.B iB � �� � i5:"P�� � �

]?��1 ��W 4�DB �B �,�� »اي  !آسمان و زمين اي آفريننده !روردگارا! اي داناي پيدا و پنهانپ
از شر  ؛جز تو نيست ،م كه هيچ معبود به حقيده ميواهي گ پروردگار و مالك همه چيز!

مرتكب كار بدي شوم و يا به  م و از اينكهبر ميبه تو پناه  شيطان و شرك و دام فريبش
  . »مبر ميبه تو پناه  ،بدي برسانم ،مسلماني

3- ]?"�%�� h"
��� �C � ,M��� �# G � Z�[� �# ¥+ 
�� h1 �) G 'd�� �� ?�& 

شنوا و  ،اواند و رس ميزياني ن ،هيچ چيز در زمين و آسمان ،به نام خداوندي كه با نام او«
  . بار بخواند][اين دعا را سه . »داناست

4- J` 	0+B � e	0+B ,$���B �SW ?0ة���  <SB <>�F h"� � <�Us�1 � <+��
<���� � e	�� E�	
K iB � <� <)� G e	!� $SB GW �W G �� $SB����] »خدايا! منبار، 

آفريده هايت را گواه  تمام فرشتگانت و همهو  در اين صبحگاه تو را و حامالن عرش
يگانه اي و شريكي  ؛جز تو وجود ندارد ،تو اهللا هستي و هيچ معبود به حقي كهبر اينيرم گ مي

  . چهار بار خوانده شود] ،[اين دعا. ») بنده و فرستاده توست�(نداري و محمد

5- ]?��B G 5T e�H_��B � ?��B 5SB � 5r"+ <& e�B iB <& =��B �SW ?0��� »بارخدايا !

بم از آنچه طل ميريك سازم و از تو آمرزش چيزي را با تو شم از اينكه دانسته بر ميبه تو پناه 
  . [سه بار]. »مدان مين

6- �:# ��� 5/���BVة ?��
	  ة����� � ��� K 5/"�S 2)7 ��� � ��F������  ��� �
J1ة ]b��T� 21 i5� 51 � M��1 5H"/! ?"C��&W 5/"&B »اخالص و بر  بر فطرت اسالم و كلمه
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صبح كرده  ،نبود پرستي پدرمان ابراهيم كه مشركو بر آيين يكتا �مان محمدين پيامبرد
  [سه بار]. »ايم

7- i� � �HS 5n� � >�F 7	� 4	
�& � �� i5���Vة ] M�� 7�	1 � اك و پ« ��+
و به وزن عرش  شرضامندي م به تعداد آفريدگانش وكن ميت خداوند و او را ستايش منزه اس

  . [سه بار]. »او و كلماتش

8- 	
�
& � 5/)7 ���W5& � 5&� �5& $"n�V���� ]5"�S »ه اهللا به عنوان پروردگار و به اسالم ب

  . [سه بار]. »و خشنودمراضي  ،عنوان پيامبره ب �به عنوان دين و به محمد

9- ]x�F 51 � 21 \515��� �� \M�U& =��BV  به كلمات كامل خداوند از شر آنچه

  . ار][سه ب. »مبر ميپناه  ،آفريده

10- ]��P/�� <"�W � \�
S <& � 5"�S <& � 5/"�1B <& � 5/���B <& ?0���V 

به خواست و . به لطف تو روز را به شب رسانديم تو صبح نموديم و به لطف خدايا!بار«
  . »سوي توستبه  ،ما يم و بازگشتمير مييم و كن ميو زندگي قدرت ت

11- �T� � ,� <)� G 4	!� �� GW �W G]�)	. ¥+ J� ��� �C � 	
�� � � < 

يكتاست و شريكي  ،او ؛هللا وجود ندارداجز  ،هيچ معبودي به حقي«: [يكصد مرتبه] يعني
  . »شدبا مي بر هر كاري توانا ،ست و اوسزا او را ،از آن اوست و ستايش ،فرمانروايي ندارد؛

  نكته

اين  ،خواري: ماع كرده اند كهبر اين اج ،كساني كه خدا را شناخته اند: يدگو ميابن قيم 
اين است كه  ،تو را به خودت بسپارد و تو را با نفست رها كند و موفقيت ،است كه خداوند

  . را به خودت نسپارد تو ،خداوند
يا از  ،بلكه در يك لحظه بنده پس بندگان در ميان توفيق و توهين خداوندي قرار دارند؛

شامل  ،خداوندوقتي توفيق . دردگ ميرها  ،وار و تنهاد و يا خشو ميبهره مند توفيق خداوندي 
ياد او را  ،دكن ميخدا را راضي  ،ايدنم مياز فرامين الهي اطاعت  ،بنده ،دشو مي حال بنده

فرماني خدا را نا ،بنده ،چون توفيق خدا نباشدذارد و گ ميو سپاسش را به جا  داينم مي
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 بدان ،د و اينشو ميد و از او غافل كن مينود خدا را ناخش ،دورز ميبا او مخالفت  ،ايدنم مي
ميان توفيق الهي و توهين  ،بدين سان بنده. يده استاو را خوار گردان ،سبب است كه خداوند

  . او قرار دارد
در  ،را در هر لحظهبه توفيق الهي  ت نيازمنديششد ،متوجه اين امر شود ،گاه بندههر

يك لحظه  ،اگر توفيق الهي ه دست خداوند است؛ب ،د كه ايمان و توحيدشدان ميد و ياب مي
. دافت ميساختمان موحد بودنش فرو مي ريزد و آسمان ايمانش بر زمين  ،از او سلب گردد

است كه آسمان را  برافراشته آسمان ايمان و توحيد انسان را، د كه كسيياب ميهمچنين در 
  . ذارد كه بر زمين بيفتدگ مينگاه داشته و ن

  جستهقرآن، كتاب خ

. خواندن و تالوت قرآن با تفكر و تدبراست ،يكي از عوامل شرح صدر و سعادت
  : توصيف نموده است ،شفاي دلها و رحمت ،نور ،كتابش را به هدايت ،خداوند

 ô‰ s% Ν ä3ø? u!$y_ ×πsà Ïã öθ̈Β ÏiΒ öΝ à6În/§‘ Ö!$x/ Ï©uρ $yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 برايتان پندي از سوي « 〉 #$

   .»مده و شفايي براي دلهاستپروردگارتان آ

 Ÿξsùr& tβρã� −/ y‰ tG tƒ šχ#u ö� à)ø9 $# ôΘr& 4’ n?tã A>θè= è% !$yγä9$x/ ø% r& ∩⊄⊆∪ 〈 »ند يا انديش ميآيا در قرآن ن

  . »بر دلهايشان قفل است؟

 Ÿξsùr& tβρã� −/ y‰ tFtƒ tβ# uö� à) ø9$# 4 öθs9 uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «!$# (#ρß‰ ỳ uθs9 ÏµŠ Ïù $Z/≈ n= ÏF÷z$# # [��ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 〈 

در آن اختالف زيادي  ،ند كه اگر از سوي كسي غير از خدا بودانديش ميآيا در قرآن ن«
  . »تندياف مي

 ،حكم به آن و استنباط از آن ،عمل به آن ،تالوت قرآن: يدگو مييكي از دانشمندان 
  . بابركت و خجسته است



    

  غم مخور      272 
    

د؛ دان ميبه من دست داد كه خدا چنان غم و اندوه شديدي : يدگو مييكي از صالحان 
برطرف  ،قرآن را برداشتم و شروع به تالوت نمودم؛ سوگند به خدا خيلي زود ناراحتيم ،من

  . به من شادي و سرور عطا كرد ،به جاي آن ،شد و خداوند

 ¨βÎ) # x‹≈yδ tβ# u ö�à) ø9 $# “Ï‰ ÷κu‰ ÉL‾= Ï9 }‘Ïδ ãΠuθø% r& 〈 »د كه كن ميبه راهي هدايت  ،همانا اين قرآن

  . »استوارتر است

 “Ï‰ôγtƒ ÏµÎ/ ª!$# Ç∅tΒ yìt7 ¨?$# … çµtΡ üθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n=¡¡9 بوسيله قرآن كساني را  ،خداوند« 〉 #$

  . »د كه جوياي رضامندي او هستندكن ميبه راههاي امن و سالمتي هدايت 

 y7 Ï9 ẍ‹ x. uρ !$uΖ ø‹ xm÷ρr& y7ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Í� øΒ r& 〈 و «و حينا اليك روحاًمن امرنا)(و كذلك ا

به تو نيز به فرمان خود روحي وحي نموديم (كه  ،همچانكه به پيغمبران پيشين وحي كرديم
  . »قرآن نام دارد و مايه حيات دلهاست)

  مند مباش؛ چونه به شهرت عالق

  است اندوه و ناراحتيتاوانش،  

 ،ايدنم ميلب را تيره د و صفا و آرامش قكن مياز جمله چيزهايي كه ذهن را مشوش 

 ŸŸ. به شهرت و طلب خوشنودي مردم استوافر عالقه  ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ #### vv vvθθθθ èè èè==== ãã ããææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### YY YYŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 

  . »ي در زمين و فساد و تباهي نيستندبرتر خواهان ،آنان« 〉〉〉〉

  : يدگو ميشاعر 

50! f�� � 5C5�"!B *H/�� J�¦B 21 ��In ���� 50/1 5)�5�c $�) v � 
)��� iW5�0�H���� \	��+� �=W N5� �IP�� 21 ��5%�� '�� �1�  *"�# 

رداند و شبانگاهان از گ ميخويشتن را زنده و راحت  ،خودش را گمنام كند ،هر كس«
  . ناراحتي به خود نمي پيچد

  . »ختان بلند قامت ضربه مي زنندفقط به در ،بادهاي شديد
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 او را (در ،خداوند ،رت باشدهر كس به دنبال خودنمايي و شه«: در حديث آمده است
  . »دكن مي) رسوا روز قيامت

 tβρâ !# u� ãƒ }̈ $̈Ζ9 † tβθ™6Ïtä. »ندكن ميرياكاري ايانند و نم ميخود را به مردم « 〉 #$ ¨ρ βr& 

(#ρß‰ yϑøtä† $oÿÏ3 öΝ s9 (#θè= yèø/ tƒ 〈 »دوست دارند به خاطر كاري ستايش شوند كه انجام نداده اند«.  

Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (#θã_u� yz ÏΒ ΝÏδ Í�≈ tƒÏŠ # X� sÜt/ u!$scÍ‘ uρ Ä¨$̈Ψ9 مانند كساني مباشيد كه از « 〉 #$

  . »نمايي بيرون آمدندبا غرور و خود ،سرزمين خود

�� M� |P),5)��� 9�l '�5� <SL# & $H���� �=L# 
لباس ريا گاه پس هر د؛شو ميديده  ،شدبا ميزيرش  ،نازك است و آنچه ،باس رياكاريل«

  . »هستي رسوا) بدان كه در حقيقت لخت(و ،به تن كردي

  زندگي پاكيزه

ديگر اسباب خوشبختي  به پروردگار جهانيان است؛ ايمان ،بزرگترين عامل سعادت قطعاً
سودي به هيچ عنوان از آنها  ،انسان بي ايمان فوايدي هستند كه ،در اين كتابمورد بحث 

ايمان داشته باشد؛ از اينرو انسان بي  ،ند كه انسانشو ميسان د و تنها زماني نصيب انبر مين
  . خودش را در چنين مسايلي خسته كندنبايد  ،ايمان

به عنوان پيامبر و  �ايمان به خداوند به عنوان پروردگار و به محمد ،اصل كلي سعادت
  . شدبا ميبه اسالم به عنوان دين 

  : يدگو مياقبال 

§� � i���"! ��#5U�� MSW�"  �5�# "# �5#§� $C5  E5S�� 21qT� '�B� 
ميداني براي سر گرداني او هستند و اما مؤمن را  ،همه ،حيران است و كرانه ها ،كافر«

  . »نم كه كرانه ها در آن حيرانندبي ميي وجود

≅ ôtΒ Ÿ: يدفرما ميفرموده پروردگار متعال است كه  ،بزرگتر و بهتر از اين سخن Ïϑ tã 

$[sÏ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρé& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ …çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù Zο4θu‹ xm Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ̈Ψ tƒÍ“ ôfuΖ s9 uρ Ν èδ u�ô_r& Ç|¡ômr' Î/ 
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$tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪ 〈 »به او زندگي  ،هر مرد و زن مؤمني كه كار شايسته انجام دهد

  . »خواهيم داد ،اند  دهكر مييم و پاداش آنان را بهتر از آنچه كه ده ميپاكي 

 ايمان به خداوند و عمل صالح؛ : براي زندگي پاك ذكر شده است ،در اينجا دو شرط

¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# ã≅ yèôfu‹ y™ ãΝ ßγs9 ß≈ uΗ ÷q§�9$# # tŠãρ ∩∉∪ 〈 »كساني  گمان بي

ايشان را دوست  ،خداوند مهربان ،ندهد ميدند و كارهاي شايسته انجام آور ميكه ايمان 
  . »رداند)گ ميرد و (آنان را براي مردم عزيز دا مي

زندگي پاكيزه در دنيا و آخرت و پاداش بزرگ نزد : دو فايده دارند ،ايمان و عمل صالح

 ÞΟ. خداوند متعال ßγs9 3“u� ô±ç6ø9 $# ’ Îû Ïο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Ïοu�½zFψ زندگي دنيا و آنان را در « 〉 #$

  . »آخرت مژده باد

  بال و مصيبت به نفع توست

 ،هرگاه خداوند«: در حديث آمده است زيرا ؛از مصيبتهاپريشان مباش و بي قراري مكن
بهره  ،رضامندي خدا ،خشنود گردد ،هر كس يد؛آزما ميآنان را  ،دوست بدارد را ميقو

  . »شدبا يمه اش بهر ،خشنودي خدانا ،ناخشنود شود ،اوست و هر كس

  بندگي خدا در پذيرش تقدير

اين است كه از تقدير خير و شر خداوند راضي باشي؛ خداوند  ،يكي از شرايط ايمان

 Νä3‾Ρ: يدفرما مي ،متعال uθè= ö7 sΨ s9 uρ & óý Î/ zÏiΒ Å∃öθsƒù: $# Æíθàfø9 $# uρ <Èø) tΡuρ zÏiΒ ÉΑ üθøΒ F{$# Ä§à/Ρ F{$# uρ 

ÏN ü� yϑ ¨W9$# uρ 3 Í� Ïe±o0uρ šÎ� É9≈ ¢Á9 و شما را با ترس و گرسنگي و كاستي در اموال و « 〉 ∪∋∋⊆∩ #$

  . »ييم و شكيبايان را مژده بدهآزما ميجانها و ميوه ها 
انتخاب را بلد  ،هميشه به ميل ما نخواهد بود و ما به خاطر ضعف و كاستي خود ،تقدير

عبوديت و بندگي و  ،انيستيم و در جايگاهي قرار نداريم كه پيشنهاد بدهيم؛ بلكه جايگاه م
  . تسليم است
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بيماري من «: در حديث آمده است. يردگ ميمتناسب با ايمانش مورد آزمايش قرار  ،بنده
بيش از همه مردم  ،پيامبران«: و همچنين فرموده است» به اندازه بيماري دو نفر از شماست

  . »ند و سپس صالحانشو ميگرفتار بال 

 ö� É9 ô¹$$sù $yϑ x. u� y9 |¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ß™”�9 پس شكيبايي كن چنانكه پيامبران « 〉 #$

  . »شكيبايي ورزيده اند ،اولوالعزم
او را به بال گرفتار  ،خداوند به هر كس كه اراده خير داشته باشد«: در حديث آمده است

  . »ايدنم مي

 öΝä3‾Ρ uθè= ö7 uΖ s9 uρ 4®Lxm zΟ n= ÷ètΡ tÏ‰ Îγ≈ yfßϑ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ (#uθè= ö7 tΡuρ ö/ ä. u‘$t6÷zr& ∩⊂⊇∪ 〈 » و شما را

  .»خواهيم آزمود تا مجاهدان و شكيبايان شما را مشخص كنيم و حاالت شما را بيازماييم

ô‰ s)s9 uρ $̈Ζ tFsù tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÏ= ö6s% 〈 »آزموده ايم ،اند و كساني را كه پيش از ايشان بوده« .  

  از امارت تا نجاري

د و همه كر ميشكوه و مجلل زندگي در كاخي با ،فرزند خليفه ،بن مأمون عباسيعلي 
را  كارگر زحمتكشي كاخ نگاهي به بيرون انداخت؛ روزي از پنجره چيز برايش فراهم بود؛

خواند و هنگام غروب دو ركعت نماز در كنار رود  ،هنگام چاشت وضو گرفتديد كه 
فرزند  ،مامون در يكي از روزها علي بن. رفت د و به سوي خانواده اشيكش دست از كار

دو خواهر و مادر و : ارگر گفتك. خواند و از او حالتش را جويا شد گر را فراكار ،خليفه
م و هيچ كن ميها كار براي سير كردن شكم آن ،من ند وده ميانواده ام را تشكيل خ ،همسرم

روزانه ام  يرم و از درآمدگ ميه هر روز روز درآمد و سرمايه اي جز كار و دسترنجم ندارم؛
؛ آنگاه پسر نهبحمد اهللا : گفت از چيزي شكايت داري؟ آيا: پسر خليفه گفت. ايمنم ميافطار 
 ،اوآري! . كه مرده بود قصر و امارت را رها كرد و بعد از چند سال جسد او را يافتند ،خليفه

نه  ،سعادت را در اين كار يافت ،زيرا او. اسان به نجاري مشغول شدخركاخ را رها نمود و در 
  . در كاخ
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 tÏ% ©!$# uρ (#÷ρy‰ tG ÷δ $# óΟ èδ yŠ# y— “Y‰ èδ öΝ ßγ9 s?#u uρ óΟ ßγ1uθø) s? ∩⊇∠∪ 〈 » وبه هدايت كساني كه هدايت

  . »افزود و تقوا و پرهيزگاريشان را به آنان داد ،يافته اند
كنار پادشاه زندگي  مرا به ياد اصحاب كهف مي اندازد؛ آنهايي كه در كاخ و ،اين قصه

 ،در كاخ سكونت گزيده بود؛ از اينرو آنها ،چون كفر. اما احساس دلتنگي نمودند ،دندكر مي

#) : يكي از آنان گفت. كاخ را ترك كردند و رفتند ÿ…ãρù' sù ’ n< Î) É# ôγs3ø9 $# ö�à³⊥ tƒ öΝ ä3s9 Νä3š/ u‘ ÏiΒ 

ÏµÏG yϑ ôm§‘ ø⋅Äh÷yγãƒuρ / ä3s9 ôÏiΒ / ä.Í� øΒ r& $Z) sùö� ÏiΒ ∩⊇∉∪ 〈 »بر از رحمت خويش  ،به غار پناه ببريد؛ خداوند

  . »ايدنم ميستراند و كارتان را آسان گ مي شما

"# N5)�[� xH� $"�� |"/1 �. 21 ��W k!B 
براي من از يك  ،ندده ميهمه چيز را تكان  ند وشو ميوارد  ،آنها در خانه اي كه باد«

  . »قصر باشكوه پسنديده تر است
با وجود محبت و  ،يعني جاي تنگ. ميدان بزرگي است ،در كنار دوستانسوزن سوراخ 

  . »كاسه هاي بزرگي هستند ،پلكهاي ما براي مهمانان«. دشو ميايمان گشاده 

  همنشيني با نااهالن، مايه رنج و بدبختي است

 هم؛ برخي يعني افراد ابله و احمق: وگفته شده. يعني اهل بدعت ،اهالننا: يدگو مياحمد 
  . نااهل گفته اند ،دده ميانسان بدخوي و كسي را كه كارهاي بيهوده انجام 

 öΝ åκ®Ξr( x. Ò= à±äz ×οy‰̈Ζ |¡–Β 〈 »انگار چوب هايي هستند كه (بر ديوار) تكيه داده شده  ،آنان

% tβρßŠ .»اند s3tƒ tβθßγs) ø/ tƒ $ZVƒÏ‰ tn ∩∠∇∪ 〈 »سخني نمي فهمند« .  

گمان  ،يندنش ميوقتي فرد سست و فرومايه اي با من : يدگو ميشافعي در مورد نااهالن 
 ،با ديدن نااهالن ،اعمش. د كه او نشسته استشو ميم زمين دارد به همان سويي كج كن مي

 $uΖ: فتگ مي −/§‘ ô#Ï±ø. $# $̈Ζ tã šU# x‹yèø9 $# $‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊇⊄∪ 〈 » پروردگارا! عذاب را از ما دور

  . »ايمان داريم ،ما ؛كن
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& G�. 21� ��c 21 ��>�5& �a ��#5�%�� ����!B � �5_��� ?�D 
همچون قاطر و فكرهايي چون هايي جسم ؛اشكالي ندارد ،كوتاهي و بلندي قوم«

  . »گنجشك دارند

 # sŒÎ) uρ |M ÷ƒr&u‘ tÏ% ©!$# tβθàÊθèƒs† þ’ Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u óÚÍ�ôã r' sù öΝåκ ÷] tã 〈 » و هرگاه كساني را ديدي كه

 Ÿξsù (#ρß‰ãèø). »از آنان روي بگردان ،دازندپر ميو طعن در آيات ما به عيبجويي  s? óΟ ßγyètΒ 〈 » با

  . »آنان منشينيد

�/�U�� ¢#5[: در حديث آمده است ¥"��� *"�3� Jw1V مانند  ،مثال همنشين بد«: يعني

  . »ددم ميهنگري آ كسي است كه در دمه
به دنبال اميال  ،انسان فرومايه. شدبا مي كسي است كه از خوبيها تهي ،ناخوشايندترين فرد

‰ Ÿξsù (#ρß. شدبا ميخود و تسليم اميال و خواسته هايش  ãèø) s? óΟßγyètΒ 4®Lxm (#θàÊθèƒs† ’ Îû B]ƒÏ‰ tn 

ÿÏνÎ� ö� xî 4 ö/ ä3‾Ρ Î) # ]ŒÎ) óΟßγè= ÷VÏiΒ 〈 »اگر چنين نكنيد ،پس با آنان منشينيد تا در سخني ديگر فرو روند، 

  . »همانند آنها هستيد آنگاه شما نيز
  : يدگو ميشاعر 

J��">l � J�">l � J�">l �d�C 5) $�SB J"# i�g"T� �#� i5�S� �R/T� �# $SB 
  . »انساني و در ترازو فيل ،نگاه در، تو  ؛بسيار سنگين و درشت هستي ،تو

با تن خود را به او واگذار و  ،هرگاه به فرد ناخوشايندي گرفتار شدي: يدگو ميابن قيم 
تو را از او  ،روح خود از او فاصله بگير و چنان كن كه گويا كر و نابينا هستي تا خداوند

 Ÿωuρ ôìÏÜ .نجات دهد è? ôtΒ $uΖ ù= x/øî r& … çµt7 ù= s% tã $tΡ Í� ø.ÏŒ yìt7 ¨? $#uρ çµ1uθyδ šχ% x. uρ … çνã� øΒ r& $WÛã� èù ∩⊄∇∪ 〈 

د و كن مياز هواي نفس خود پيروي و از كسي كه قلبش را از يادمان غافل گردانده ايم و او «
  . »پيروي مكن ،كارش از حد گذشته

  پيامي به مصيبت ديدگان
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اما او به اميد پاداش  ،هر كس كه عزيز او را از او گرفتم«: در حديث قدسي آمده است
  . »مده ميدر عوض به او بهشت را  ،صبر نمود

\5R� �� < 5"! �# $S5�� 5"! </1 ¨��B ��"�� $Sa# 
پند  بيش از دوران حياتت مايه ،موعظه ها بوده است و اينك تو براي من ،ي توزندگ«

  . »هستي
 ،در عوض ،هر كس كه چشمانش را از او گرفتم به«: در حديث صحيح آمده است

 $pκ. »مده ميبهشت را به او  ®ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ ÷ès? ã�≈|Áö/ F{$# Å3≈ s9 uρ ‘yϑ ÷ès? Ü>θè= à)ø9 $# ÉL©9 $# ’Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 $# 

  . »ندشو ميكور  ،ولي دلهايي كه در سينه هاست ،ندشو ميكور ن ،چشمها« 〉 ∪∌⊇∩

جان فرزند مؤمن  ،هنگامي كه خداوند عزوجل«: همچنين در حديث صحيح آمده است
. بله: يندگو ميشما روح فرزند بنده مؤمن مرا گرفتيد؟ : يدگو ميبه فرشتگان  ،يردگ ميرا 
بنده ام چه گفت؟ : يدفرما مي. بله: يندگو ميرفتيد؟جان جگر گوشه اش را گ: يدفرما مي

 ��i�%Dتو را ستايش كرد و : يندگو مي"�� 5S� � � 5S� براي بنده ام خانه اي : يدفرما مي. گفت

  . در بهشت بسازيد و اسم آن خانه را حمد بگذاريد
ا ديدگان ر در روز قيامت پاداش نيك مصيبت ،وقتي مردم: در روايتي آمده است كه

  . ندشد ميقطعه قطعه  ،ند كه اي كاش با قيچيكن ميبعضي آرزو  ،نندبي مي

 $yϑ ‾Ρ Î) ’ ‾ûuθãƒ tβρã� É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ u�ô_r& Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 »پاداش خود را بدون  ،شكيبايان

= íΝ≈n .»رنددا ميحساب و به كمال دريافت  y™ / ä3ø‹n= tæ $yϑ Î/ ÷Λ änö� y9 به خاطر صبري كه « 〉 ¹|

 !$sΨ .»درودتان باد ،ديدنمو −/ u‘ ùøÍ� øùr& $uΖ øŠn= tã # [� ö9   .»بارخدايا! به ما صبر و شكيبايي بده« 〉 ¹|

ö� É9 ô¹$#uρ $tΒ uρ x8ã� ö9 |¹ āωÎ) «! $$Î/ 〈 »تنها در پرتو توفيق خدا ميسر  ،و شكيبايي كن و شكيبايي ات

� ö .»است É9 ô¹$$sù ¨βÎ) y‰ôã uρ «! $# A,xm 〈 » حق است ،ده الهيوع گمان بيصبر كن؛« .  
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 ،بر اثر بالي بزرگ است و هرگاه خداوند ،همانا پاداش بزرگ«: در حديثي آمده است
خدا از او  ،راضي شود ،ايد؛ پس هر كسنم ميآنان را به بال گرفتار  ،دوست بدارد را ميقو

  . »بهره اوست ،ناخشنودي ،ردد و هر كس ناخشنود شودگ ميراضي 
بنده بايد بداند كه همان . شدبا ميز قبيل صبر و پاداش نهفته در مصيبتها امور زيادي ا

!© ( * ¨βÎ نعمت را از او گرفته كه نعمت را به او داده است ،كسي $# öΝä. ã� ãΒ ù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? 

ÏM≈ uΖ≈tΒ F{$# #’ n< Î) $yγÏ= ÷δ r& 〈 »د كه امانتها را به اهل آن بسپاريدده ميبه شما فرمان  ،خداوند« .  

�5T� 51 � hs�7� GW i��C[� � h�s�7��� 7�  i� E5�1�) 	& G � 
  . »ها بايد روزي برگردانده شوندامانتهايي بيش نيستند و امانت ،مال و خانواده«

  در كنترل خشم چشم اندازهاي توحيد

ان به امور ذيل تو ميبه هنگام رويارويي با اذيت مردم  ،از جمله صحنه ها و مناظر توحيد
  : اشاره كرد

سبت به كسي كه تو را سالم بودن قلب و صفاي آن ن: يعنيعفو و گذشت؛ نه صح
 رساندن خير وهمچنين . ستواالمقامي  ،و اين ،د و دوست داشتن خير و خوبيده ميآزار 

است كه از فرو بردن خشم  وااليي جايگاه ،ايد و ايننم ميفايده به كسي كه تو را اذيت 
گذشت  آزار ندهي و سپس ،كه به تو آزار رسانده ابدين ترتيب كه كسي ر. دشو ميشروع 
به او  ،نيكوكاري نيز يعني به جاي بدي. او را ببخشي و از اشتباه او درگذر نمايي ؛ يعنينمايي

 tÏϑ . نيكي كني Ïà≈ x6ø9 $#uρ xá ø‹tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 و كساني كه خشم خود را فرو « 〉 #$

 ôyϑ. »رددا مينيكوكاران را دوست  ،ايند و و خداوندنم ميند و از مردم گذشت بر مي sù $x/ tã 

yx n= ô¹r&uρ … çνã� ô_r' sù ’ n?tã «!   .»پاداش او با خداست ،هر كس عفو كند و اصالح نمايد« 〉 #$

(#θà/÷èu‹ ø9 uρ (# ûθßsx/ óÁu‹ ø9 uρ 〈 »و بايد عفو نمايند و ببخشند« .  
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داده كه پيوند خود را با كسي كه از من به من فرمان  ،خداوند«: در حديث آمده است
گذشت كنم و به كسي كه به  ،برقرار نمايم و از كسي كه بر من ستم كرده ،قطع رابطه نموده

  . »بدهم و ببخشم ،من نداده
تقدير  ،ايدنم ميتو را اذيت فردي هرگاه يعني بداني كه : تقدير چشم انداز و صحنه

يك سبب است و فيصله كننده و فقط  ،و بنده الهي چنين بوده تا به تو آزار برساند
  . باش تپس تسليم قضا و فيصله موالي. شدبا ميخداوند متعال  ،كنندهمقدر

 ،يشو ميكه از سوي مردم متحمل  ييعني اذيت و آزار منظره و چشم انداز كفاره:
باال ايد و مقامت را نم ميايد و محو زد ميد و بديها و گناهانت را شو ميكفاره گناهانت 

% tÏ. دبر مي ©!$$sù (#ρã� y_$yδ (#θã_Í� ÷zé&uρ ÏΒ öΝ Ïδ Í�≈tƒÏŠ (#ρèŒρé&uρ ’ Îû ’Ì?‹ Î6y™ (#θè= tG≈ s% uρ (#θè= ÏFè% uρ ¨βu� Ïe/ x. _{ 

öΝ åκ÷] tã öΝ Îκ ÌE$t↔Íh‹ y™ 〈 »هايشان بيرون رانده شدند و در راه  پس كساني كه هجرت كردند و از خانه

  . »اييمزد ميگناهان و بديهايشان را از آنها  ،ه شدندمن اذيت و آزار ديدند و كشتند و كشت
. پايين كشيدن فتيله دشمني است ،يكي از حكمتهايي كه به بسياري از مؤمنان داده شده

  ôìsùôŠ$# ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& #sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ ÷� t/ …çµuΖ ÷� t/ uρ ×οuρ ÿ‰ tã … çµ‾Ρ r( x. ;’Í< uρ ÒΟŠÏϑ xm ∩⊂⊆∪ 〈 » با شيوه

گويا دوستي  ،ني كسي كه ميان تو و او دشمني بودهبي ميدفع كن؛ ناگهان  ،كه بهتر استاي 
  . »صميمي است

كسي است كه مسلمانهاي ديگر از دست و زبان او در امان  ،مسلمان«: در حديث آمده
با چهره اي باز مالقات نما و به او سخني نرم بگو  ،يعني با كسي كه تو را اذيت كرده. »باشند

≅ . آتش دشمني او را خاموش نمايي و كوره دشمني را از وجودش در بياوريتا  è% uρ 

“ÏŠ$t7 ÏèÏj9 (#θä9θà)tƒ ÉL©9 $# }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9 $# éø u”∴tƒ öΝæη uΖ ÷� t/ 〈 »سخني بر : و به بندگانم بگو

  . »افكند ميان آنان تباهي مي ،شيطان گمان بيزبان برانند كه بهتر است؛ 

 2��
"+ ��� iW ���� x)� i���/� ���� 50"�� � QH"�� 
  . »نشان اوست ،باز و خندان است و چهرهباز چهره انسان آزاده  شاداب باش؛«
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شناخت  ،ديگران هنگام اذيت شدن از سوي ،هاي توحيدچشم اندازيكي ديگر از 
ان خودت نتيجه گناه ،ني بداني كه اذيت و آزار ديگرانيع. است يهاي خويشتنكوتاه

 !$£ϑشد؛ با مي s9 uρr& Ν ä3÷G u;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ–Β ô‰s% Λ äö6|¹r& $pκ ö� n= ÷VÏiΒ ÷Λ äù= è% 4’ ‾Τ r& # x‹≈yδ ( ö≅ è% uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã öΝä3Å¡à/Ρr& 

: ييدگو ميآيا (به ناله و فغان افتاده ايد كه در جنگ احد) مصيبتي به شما دست داده و « 〉

: در) دو برابر آن (پيروزي) كسب كرده ايد؟! بگواز كجاست؟ حال آنكه (در جنگ ب ،اين

 !$tΒ .»شدبا مي(آنچه اتفاق افتاده) از ناحيه خودتان (و نتيجه عملكردتان)  uρ Ν à6t7≈ |¹r& ÏiΒ 

7πt6ŠÅÁ–Β $yϑ Î6sù ôM t6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& 〈 » به سبب كارهايي است كه  ،درس ميو هر مصيبتي كه به شما

  . »خود كرده ايد
ي و شكر كن مياينكه خدا را بر آن ستايش  ،انداز بزرگي وجود دارد و آناينجا چشم 

. ي كه تو را مظلوم قرار داده و ظالم قرار نداده استكن ميبه عبارتي از خدا تشكر . ذاريگ مي
مانند ماجراي  ،اين .بارخدايا! مرا مظلوم بگردان و مرا ظالم مگردان: فتگ مييكي از سلف 

> .È⌡s9 |MÜ|¡o0 ¥’n: هترين آنها گفتاست كه ب �دو پسر آدم Î) x8y‰ tƒ É_n= çFø) tG Ï9 !$tΒ O$tΡ r& 7Ý Å™$t6Î/ 

y“Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9Î) y7 n= çFø%{ ( þ’ ÏoΤÎ) ß∃% s{r& ©! $# ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 اگر دست خود را به سوي من دراز « 〉 ∪∇⊅∩ #$

ه پروردگار م؛ من از خداوندي ككن ميمن براي كشتن تو دست دراز ن ،كني تا مرا بكشي
  . »سمتر مي ،جهانيان است

مهرباني و  منظره ،و آننيز در كنترل خشم وجود دارد زيبا و ظريف ديگري  منظره

مستحق و  ،چون او. مهر بورزي ،كسي كه تو را اذيت كرده يعني نسبت به است؛رحم 
ه پافشاري و اصرار او بر اذيت و آزار ديگران و جرأت او به اينك سزاوار رحم است و

سزاوار اين است كه نسبت به او دلسوزي و ترحم نمايي و او را از  ،دده ميمسلماني را آزار 
  . آزاررساني به ديگران نجات دهي
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 �ابوبكر ،صديقه رضي اهللا عنها مشاركت در تهمت زدن به عايشه وقتي مسطح به خاطر
فقير بود و ند خورد كه به مسطح كمك مالي نكند؛ مسطح سوگ �ابوبكر ،را آزار داد

≅ Ÿωuρ È: اين آيه را نازل فرمود ،آنگاه خداوند. دكر ميتأمين  �مخارج او را ابوبكر s?ù' tƒ (#θä9 'ρé& 

È≅ ôÒx/ ø9$# óΟ ä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9 $# uρ βr& (# ûθè? ÷σ ãƒ ’ Í< 'ρé& 4’ n1 ö�à) ø9 $# tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ šÍ� Åf≈ yγßϑ ø9 $# uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $# ( 
(#θà/÷èu‹ ø9 uρ (# ûθßsx/ óÁu‹ ø9 uρ 3 Ÿωr& tβθ™7 ÏtéB βr& u� Ï/øótƒ ª!$# öΝä3s9 〈 »آنان كه داراي فضل و توانايي هستند، 

 ،نبايد سوگند بخورند كه به خويشاوندان و مستمندان و آنان كه در راه خدا هجرت كرده اند
آيا دوست نداريد كه خداوند شما را . ند و بايد عفو نمايند و گذشت كنندكن ميكمك ن
  ؟!»بيامرزد

دوباره  �من دوست دارم كه خداوند مرا بيامرزد؛ پس آنگاه ابوبكر ،بله: گفت �ابوبكر
  . به او خرجي داد و او را بخشيد

ي و در كن ميبه ما بذل و بخشش فراواني ن ،اي عمر! تو: گفت �عيينه بن حصن به عمر
اي : گفت حر بن قيس. خواست او را تنبيه نمايد �عمر. ايينم ميميان ما به عدالت حكم ن

› É: يدفرما مياميرالمؤمنين! خداوند  è{ uθø/ yèø9 $# ó÷ß∆ù&uρ Å∃ó� ãèø9 $$Î/ óÚÍ� ôã r&uρ Çtã šÏ= Îγ≈ pgù: $# ∩⊇∪ 〈 

سوگند به : يدگو ميراوي . »عفو را پيشه كن و به خوبي فرمان ده و از جاهالن روي بگردان«
بود كه در مقابل كتاب خدا بر اين  ،نگذشت و عادتش خيال بياز اين آيه  �خدا كه عمر

  . ذاشتگ ميد و از دستور آن پا فراتر نكر ميتوقف 

� Ÿω |=ƒÎ: به برادرانش گفت �يوسف øYs? ãΝ ä3ø‹n= tæ tΠöθu‹ ø9 $# ( ã�Ï/ øótƒ ª!$# öΝä3s9 ( uθèδ uρ ãΝxmö‘ r& 

šÏϑ Ïm §̈�9 $# ∩⊄∪ 〈 »ن مهربا ،رزد و اوآم ميشما را  ،خداوند. امروز سرزنشي بر شما نيست

  . »ترين مهربانان است
در ميان آن دسته از كفار قريش كه او را اذيت كرده و او را از وطن بيرون رانده  �پيامبر

اين . »شما آزاد هستيد ،برويد«: سخن يوسف را اعالم كرد و فرمود ،و با او جنگيده بودند
و مهارت در  توانمندي در زور بازو«: در حديث آمده است. سخن را در روز فتح مكه فرمود
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ابن مبارك . »خودش را كنترل نمايد ،كسي است كه هنگام خشم ،كشتي نيست؛ بلكه توانمند
  : يدگو مي

7� J��CB E5�1�. $�!5� �=W x"HP�� ?!��� 'd�� ?p 2U# 
���. J�� Q��g& d��Fa  G � x"#� ��& i5�1g�� ��# ��>��# 

همچون خويشاوندي براي آنها  ،يهمراهي نمود ،گاه با قومي كه اهل محبت هستندهر«
   .»ماندبدون يار خواهي چون براي هميشه  و لغزش هر گروهي را سخت مگير؛ مهربان باش

تواو  ،يك بار در حق تو مرتكب اشتباه شدكسي كه : گفته اند كه در انجيل آمده است
  . را هفت بار ببخش

 ôyϑ sù $x/ tã yx n= ô¹r&uρ …çνã� ô_r' sù ’ n?tã «!  ،هر كس عفو نمايد و اصالح پيشه كندپس « 〉 #$

  . »پاداش او بر خداست
هفت بار او را ببخش تا دين و  ،يعني هر كسي يكبار در حق تو مرتكب اشتباه شد

قصاصش از اعصاب و خون  ،آبرويت سالم بماند و قلبت آرام بگيرد؛ چون اگر چنين نكني
  . راند نه از ديگشو ميتو و از خواب و آرامش و آبرويت گرفته 

از كسي  ،شدبا ميكسي كه بر خودش چيره «: يدگو ميضرب المثلي دارند كه  ،هنديها
  . »دليرتر است ،دكن ميكه شهري را فتح 

 ¨βÎ) }§ø/ ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β{ Ï ûθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ Ïn1 u‘ 〈 »نفس به سوي بدي فرا  گمان بي

  . »بر او رحم نمايد ،مگر كسي كه خدايم ،اندخو مي

  نكته

نمايانگر كمال توحيد و منزه دانستن پروردگار و اعتراف بنده به ظلم و  ،�دعاي يونس
هاي غم و اندوه است و بهترين از رساترين و بهترين عالج ،اين دعا شد؛با ميش خوي گناه

توحيد . اهد تا نيازهاي او را برآورده سازدخو مياز خدا  ،شدكه انسانبا ميوسيله به سوي خدا 
متضمن اثبات هر نوع كمال براي خداوند و سلب هر نوع نقص و عيب و  ،ه پروردگارو تنزي
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در بردارد و ايمان بنده به شريعت و پاداش و گناه را  ،اعتراف به گناه. از اوستهمانندي 
در برابر خدا فروتني نمايد و به سوي او بازگردد و از اشتباه و گناه خود  د تا بندهشو ميباعث 

اوند و اظهار نيازمندي به به بندگي خددر واقع اذعان  ،به گناهمچنين اعتراف ه. دست بكشد
. اعترافعبوديت و  ،تنزيه ،توحيد: پس در اينجا بنده به چهار چيز توسل جسته است ،او است

  Í� Ïe±o0uρ šÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ tÏ% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ–Β (# ûθä9$s% $‾Ρ Î) ¬! !$‾Ρ Î)uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_ ü‘ ∩⊇∈∉∪ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝ Îκ ö� n= tæ ÔN üθn= |¹ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×πyϑ ômu‘ uρ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβρß‰ tG ôγßϑ ø9 و شكيبايان را « 〉 ∪∠∋⊆∩ #$

ما از آن خدا هستيم و به سوي : يندگو مي ،مژده بده؛ كساني كه هرگاه مصيبتي به آنها برسد
و رحمتي از سوي پروردگارشان بر آنهاست و ايشان راه  درود خدا. رديمگ مياو باز 

  . »يافتگانند

  هم به ظاهر و هم به باطن توجه كن

زيبا و امر پسنديده وجود دارد  بستگي دارد؛ اينجا يك نكتهصفاي لباس  صفاي وجود به
نفس و وجود او  ،چركين شود لباسش ،هر كس: يدگو مي اينكه يكي از حكما ،و آن

  . يك امر مسّلم است ،ردد و اينگ ميشفته اندوهگين و آ
بسياري از مردم به خاطر چركين شدن لباسهايشان يا تغيير كردن قيافه شان يا مرتب نبودن 

روزانه  ا به هم خوردن وعده ها و برنامههاي پيش رويشان و يهم بودن ورق كتابخانه شان يا در
حقيقت  ،و هر كس ظم آفريده شدهاساس ن بر ،جهان هستي. ندشو ميشان ناراحت و پريشان 

براي منظم كردن زندگي بنده به صورت كلي و  ،د كه اين دينياب ميدر  ،اين دين را بداند
و اندازه جزئي و امور كوچك و بزرگ زندگي آمده است و هر چيزي نزد خدا به مقدار 

 $̈Β $uΖ .شدبا ميمشخصي  ôÛ§� sù ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ &óx« 〈 »از هيچ چيزي فروگذار  ما در كتاب

  . »نكرده ايم
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. »تميزاست و نظافت را دوست دارد ،خداوند«: در حديثي به روايت ترمذي آمده است
در . »رددا ميزيباست و زيبايي را دوست  ،خداوند«: در صحيح مسلم حديثي روايت شده كه

  . »به نظر آييد ،خود را چنان زيبا كنيد كه در چشم مردم«: حديث حسن آمده است

50I�S |�5-T� J��� �# i�P
) �g���� �5�
3� ���W �5�
3� �P1 
ن به سوي شتران مانند رفتن شترا ،ندرو ميراه  ،در جبه هايي كه روي هم بافته شده اند«

  . »تازه نيش شكافته
صحيح در اين حديث . توجه به نظافت و شستن است ،اولين كار براي آراستن خويش

خود را بشويد و سر  بارهر مسلمان الزم است كه در هر هفت روز يك بر «: كه آمدهبخاري 
است و بعضي از زمان الزم براي شستن خويش حداقل  ،اين. »و بدنش را نظافت نمايد

او خود را : يندگو ميكه  �مانند عثمان بن عفان. ده اندكر ميهر روز غسل  ،صالحان

≈› #x: اندخو ميت و اين آيه را شس مي yδ 7≅ |¡tFøóãΒ ×ŠÍ‘$t/ Ò># u�Ÿ° uρ 〈 »آبي است كه هم  ،اين

  . »شدبا مي(گوارا)  ،(مفيد است و هم براي نوشيدن ،براي شستشو
كوتاه كردن  ،گذاشتن ريش؛ مانند هاي فطري استاهميت دادن به عادت ،هابايييكي از زي

 ،يياستفاده از عطر و خوشبو ،مسواك كردن ،گرفتن موهاي زايد بدن ،گرفتن ناخن ،سبيل
به انسان شرح صدر و  ،ااين كاره تميز كردن لباس و توجه به ظاهر؛ ،خالل كردن دندانها

  . ندده ميآرامش خاطر 
لباس سفيد بپوشيد «: فرمود �كه پيامبرآمده در حديث  و همچنين پوشيدن لباس سفيد؛

  . »و مرده هايتان را در پارچه هاي سفيد كفن كنيد

?���g�I! E5�"c �5%�/�� �5.� k�5���� ��) i5���5& i�"� 
كفشهاي زيبايي دارند و كمربندهايشان خوب است و در بيابان بي آب و علف به گلها «
  »!ندكن ميسالم 

و در آن حديثي بدين گشوده » باب پوشيدن لباس سفيد«: تحت عنوان بابي ،بخاريامام 
 فرود ،فيد بر سر دارندس با لباس سفيد در حالي كه عمامه فرشتگان«: مضمون آورده است كه

  . »ندآي مي
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يك وقت را براي  ؛برنامه ريزي است ،ان انجام دادتو ميكه كار خوب و زيباي ديگري 
براي  هم خواندن مقرر كنيد و وقتي را براي عبادت و وقتي را براي مطالعه و وقتي را

  . استراحت در نظر بگيريد

 Èe≅ ä3Ï9 5≅ y_r& Ò>$tG Å2 ∩⊂∇∪ 〈 »راي كتاب و معجزه اي است (درخور آن دا ،هر زماني

( βÎ. »شد)با مي uρ ÏiΒ > óx« āωÎ) $tΡ y‰ΨÏã …çµãΨ Í←!# u“ yz $tΒ uρ ÿ… ã&è!Íi” t∴çΡ āωÎ) 9‘ y‰ s)Î/ 5Θθè= ÷è̈Β ∩⊄⊇∪ 〈 » هيچ چيز

  . »يمكن مينزد ماست و آن را جز به مقداري مشخص نازل ن ،نيست مگر آنكه گنجينه هاي آن
براساس نظم  ،جهان هستي: لويي هست كه روي آن نوشته شدهتاب ،در كتابخانه كنگره

درست است؛ در شريعتهاي آسماني به نظم و ترتيب فرا خوانده شده  ،اين. ساخته شده است
بيهوده و بي هدف آفريده نشده و بلكه مبتني بر  ،خبر داده كه جهان هستي ،و خداوندمتعال

 ß§ôϑ: تقدير و قضاي الهي و نظم و ترتيب است ¤±9 $# ã� yϑ s) ø9$# uρ 5β$t7 ó¡çt¿2 ∩∈∪ 〈 » خورشيد و

 Ÿω ß§ôϑ .»از روي حساب (مشخصي در گردش) هستند ،ماه ¤±9 $# Èöt7 .⊥ tƒ !$oλm; βr& x8Í‘ ô‰è? u� yϑ s) ø9$# 

Ÿωuρ ã≅ ø‹ ©9$# ß,Î/$y™ Í‘$pκ ¨]9 $# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû 77 n= sù šχθßst7 ó¡o„ ∩⊆⊃∪ 〈 » خورشيد را نسزد كه ماه را دريابد و

� u .»از روز پيشي بگيرد و هر يك در فضايي شناورند نه شب yϑ s)ø9 $# uρ çµ≈ tΡ ö‘ £‰ s% tΑ Î—$sΨ tΒ 4®Lxm 

yŠ$tã Èβθã_ó� ãèø9 $% x. ÉΟƒÏ‰ s)ø9 $# ∩⊂∪ 〈 » و براي ماه منزلگاههايي تعيين كرده ايم كه به صورت

 $uΖ .»ردد)گ ميد (و قوسي شكل و زردرنگ آي ميخوشه ي كهنه خرما در  ù= yèy_uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# 

u‘$pκ ¨]9$# uρ È÷tG tƒ# u ( !$tΡ öθysyϑ sù sπtƒ# u È≅ ø‹©9 $# !$uΖ ù= yèy_uρ sπtƒ# u Í‘$pκ ¨]9$# Zοu� ÅÇö7 ãΒ (#θäótG ö;tG Ïj9 WξôÒsù ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ 

(#θßϑ n= ÷ètG Ï9 uρ yŠy‰ tã tÏΖ Åb¡9 $# z>$|¡Ïtù: $#uρ 4 ¨≅ ä. uρ &óx« çµ≈ sΨ ù=¢Ásù WξŠ ÅÁø/ s? ∩⊇⊄∪ 〈 » و شب و روز را دو

نشانه قرار داديم؛ پس نشانه شب را محو (تاريكي) قرار داده ايم (تا در آن بياساييد) و نشانه 
روز را روشن گردانده ايم تا (در آن تالش و كوشش كنيد و) فضل پروردگارتان را بجوييد 

  .»و شماره سالها و حساب (امور زندگي خود) را بدانيد و هر چيزي را دقيقاً بيان داشته ايم

$uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n= yz # x‹≈yδ WξÏÜ≈t/ 〈 »پروردگارا! تو اين را بيهوده و باطل نيافريده اي«.   
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 $tΒ uρ $sΨ ø) n= yz u !$yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ tÎ7 Ïè≈ s9 ∩⊇∉∪ 〈 »آسمانها و زمين و آنچه را  ،و ما

 öθs9 !$tΡ .»براي سرگرمي و بيهوده نيافريده ايم ،كه در ميان آنهاست ôŠu‘ r& βr& x‹Ï‚−G ‾Ρ #Yθøλm; 

çµ≈ tΡ õ‹ sƒªB ^ω ÏΒ !$‾Ρ à$ ©! βÎ) $̈Ζ à2 t,Í# Ïè≈ sù ∩⊇∠∪ 〈 » استيم (چيزي را) مايه سرگرمي قرار خو مياگر

  . »ديمكر ميچيزي مناسب خود انتخاب  ،دهيم

  و تالش كنكار 

را به او  ،ي بودبراي معالجه فردي كه گرفتار اوهام و بيماريهاي روان ،اطبا و حكماي يونان
كه بيمار ذشت گ ميدند؛ مدت زمان زيادي نكر ميمجبور ها كار كردن در مزرعه ها و باغ

 (#θà±øΒ: شت؛ خداي متعال مي فرمايدگ ميرامش به او باز ت و آياف ميش را باز بهبودي $$sù ’ Îû 

$pκ È:Ï.$uΖ tΒ 〈 »پس در بلنديهاي زمين راه برويد« . È≅è% uρ (#θè= yϑ ôã  ،اهيدخو ميهر آنچه : بگو و« 〉 #$

  . »بكنيد
بيش از ديگران آرامش خاطر و قدرت بدني  ،ندده ميكساني كه كارهاي دستي انجام 

: در حديث آمده است. اين است كه آنها حركت و فعاليت زيادي دارند ،دارند؛ علتش
  . »مبر ميبارخدايا!از ضعف وتنبلي به تو پناه «

  به خدا پناه ببر

شد و معناي با ميترين و شناخته ترين معارف و عظيمي است كه معروف اسم بزرگ ،اهللا
از اله گرفته شده؛ يعني كسي كه دلها او را پرستش  ،اهللا: گفته اند بسيار لطيف و دقيقي دارد؛

و  ندشو ميخرسند يرند و با آن گ ميرند و با پناه بردن به او آرام دا مياو را دوست  ،ايندنم مي
  . چيزي ديگر جز او آرامش بيابد در سايه ،ند و اصالً امكان ندارد كه قلببر ميبه او پناه 
رفع شدن اندوه را آموخت كه عبارتست دعاي رضي اهللا عنها به دخترش فاطمه  �پيامبر

 +"E5r[ : از& e�� G �&� �� ��V »هيچ چيز را با او شريك  ،پروردگار من است ؛اهللا ،هللا

  . »زمسا مين
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 È≅ è% ª! $# ( ¢Ο èO öΝ èδ ö‘ sŒ ’ Îû öΝ ÎκÅÎöθyz tβθç7 yèù= tƒ ∩⊇∪ 〈 »اهللا؛ سپس آنها را بگذار در ياوه : بگو

 uθèδ .»گوييهايشان سرگرم باشند uρ ã� Ïδ$s) ø9$# s−öθsù ÏνÏŠ$t6Ïã 〈 »بر بندگانش چيره است ،و او«.  

ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ÏνÏŠ$t7 ÏèÎ/ 〈 »نسبت به بندگانش مهربان است ،خداوند«.  $tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©! $# ¨,xm 

ÏνÍ‘ ô‰ s% ÞÚö‘ F{$# uρ $Yè‹ Ïϑ y_ … çµçG ŸÒö6s% tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ÝV üθ≈ yϑ ¡¡9 $#uρ 7M≈ §ƒÈθôÜ tΒ ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ 4 …çµsΨ≈ ysö7 ß™ 

4’ n?≈ yès? uρ $£ϑ tã šχθä. Î� ô³ç„ ∩∉∠∪ 〈 »نشناختند و زمين و  ،و آنان خدا را آنگونه كه شايسته اوست

بسي پاك و برتر است از  ،خداوند. در دست راست او پيچيده هستند ،متآسمانها در روز قيا

 tΠöθtƒ “ÈθôÜ .»يرندگ ميآنچه با او شريك  tΡ u !$yϑ ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ ÅfÅb¡9 $# É= çG à6ù= Ï9 〈  روزي كه

 * ¨βÎ) ©!$# à7 .»آسمانها را در هم مي پيچانيم مانند پيچاندن طومار نوشته ها Å¡ôϑ ãƒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{$# uρ βr& Ÿωρâ“ s? 〈 »رد تا از جايشان تكان نخورند و دا ميآسمانها و زمين را نگاه  ،خداوند

  . »از بين نروند

  بر خداوند توكل نموده ام

توكل او بر خدا و كافي  ،دآور مياز بزرگترين عواملي كه سعادت را براي بنده به ارمغان 

≅ ö . هبان استبه عنوان كارساز و مراقبت و نگ ،دانستن اهللا yδ ÞΟ n= ÷ès? …çµs9 $wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ 〈 » آيا

 ¨βÎ) }‘Ïd↵Ï9. »براي خدا همنام و همتايي سراغ داري؟ uρ ª! $# “Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tG Å3ø9 $# ( uθèδ uρ ’‾< uθtG tƒ 

tÅsÏ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∉∪ 〈 »كارساز و  ،خداوندي است كه كتاب را فرو فرستاده و او ،كارساز من

 Iωr& āχ .»تياور صالحان اس Î) u !$uŠÏ9 ÷ρr& «!$# Ÿω î∃öθyz óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ u“ øts† ∩∉⊄∪ 〈 » !هان

  . »ندشو ميدوستان خدا ترسي ندارند و اندوهگين ن گمان بي

  ...بر سه چيز اجماع كرده اند
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شرق و غرب و ماهنامه  مورخين و نيز نشريات ،مربيان ،نباياد ،با مطالعه كتابهاي مهندسين
 ،م كه همهبه اين نتيجه رسيد ،پرداخته اند مجالتي كه به موضوع اضطراب و آشفتگي ا وه

  : عبارتند از ،آن سه چيز بر سه چيز اتفاق نظر دارند؛ براي دستيابي به آرامش خاطر
بندگي خالصانه براي او و اطاعت از او و پناه بردن به  ،ارتباط با خداوند عزوجل: نخست

  . او

 çνô‰ç7: ان استمسأله ي ايمترين مهم ،اين ôã $$sù ö�É9 sÜ ô¹$#uρ ÏµÏ? y‰≈t6ÏèÏ9 〈 » او را بپرست و بر

   .»عبادتش شكيبايي بورز
بالها و دردهايي كه در خود داشته و  ،اشكها ،بستن پرونده گذشته با تمام ناراحتيها: دوم

  . آغاز زندگي جديدي با روزي جديد
 ،كه هنوز نيامده است و ترك گفتن انتظارات نپرداختن و فرونرفتن در آينده اي: سوم

  . توقعات و نگرانيهاي نابجا؛ خالصه اينكه بايد فقط در چهارچوب امروز زندگي كرد
از آرزوهاي طوالني بپرهيزيد كه انسان را به فراموشي و نسيان مي : يدگو مي �علي

#) . »اندازد ûθ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ‾Ρ r& $uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθãèy_ö� ãƒ ∩⊂∪ 〈 » و گمان بردند كه آنها به سوي ما باز

 tβθç7 .»ردندگ مين |¡øts† ¨≅ ä. >πysø‹ |¹ öΝÎκ ö� n= tã 〈 »آنان هر بانگي را عليه خود مي پندارند« .  

م كه منتظر و نگران مسايل و بالها و اتفاقاتي هستند كه شناس ميسالهاست مردماني را 
سبحان اهللا! . سانندتر ميز آن اتفاقات آنان همواره خود و ديگران را ا. هنوز رخ نداده است

چقدر زندگيشان تلخ و رنج بار است! اينها مانند زندانياني هستند كه توسط چينيها شكنجه 
ند كه در هر دقيقه ده ميآنان را زير شير آبي قرار  ،چينيها براي شكنجه زندانيان. ندشو مي

منتظر چكيدن  ،يك قطره يك قطره آب از آن مي چكد؛ بدين سان زنداني پس از چكيدن
د و عقلش را از دست شو ميد تا اينكه ديوانه ياب ميقطره اي ديگر مي ماند و اين وضع ادامه 

( Ÿω 4|Óø: خداوند دوزخيان را چنين توصيف نموده است. دده مي ãƒ öΝÎγøŠn= tæ (#θè?θßϑ uŠsù Ÿωuρ 

ß# ¤/sƒä† Ο ßγ÷Ψ tã ôÏiΒ $yγÎ/# x‹tã 〈 »كه بميرند و نه از عذابشان كاسته  دشو ميبر آنان فيصله ن

   .»رددگ مي
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 §ΝèO Ÿω ßNθßϑ tƒ $pκ� Ïù Ÿωuρ 4z÷øts† ∩⊇⊂∪ 〈 »دكن ميد و نه زندگي مير ميدر جهنم نه  ،دوزخي«.  

$yϑ ‾= ä. ôM pg¾Ö mΩ Νèδ ßŠθè= ã_ öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰t/ # �Šθè= ã_ $yδ u� ö� xî 〈 »به جاي آن ،هر بار پوستشان بسوزد، 

  . »يمده يمپوستهاي ديگري قرار 

  ستمكار را به خدا بسپار

�-
S ��� ��) i5)	�� ��W ����;� h�
�j �� 	/� � 
  . »ندآي مينزد خداوند گرد  ،طرفهاي درگيريم و شو ميبه سوي داور روز جزا رهسپار «

منتظر روزي است كه در آن پيشينيان و  ،همين عدالت براي بنده كافي است كه او
خداوند عزوجل است و  ،داور در آن روز هيچ ستمي نيست و ؛ندآي ميگرد  ،آيندگان

 ßìŸÒtΡاند؛  گواهان محكمه عدل الهي ،فرشتگان uρ tÎ— üθyϑ ø9 $# xÝ ó¡É)ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿξsù ãΝ n= øà è? 

Ó§ø/ tΡ $Z↔ø‹ x© ( βÎ) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷W ÏΒ 7π¬6xm ôÏiΒ @Α yŠö� yz $sΨ ÷� s? r& $pκ Í5 3 4’ s∀ x.uρ $sΨ Î/ šÎ7 Å¡≈ xm ∩⊆∠∪ 〈 » و

د و اگر شو ينم ميترازو هاي عدالت را در روز قيامت مي نهيم؛ به هيچكس كوچكترين ست
يم (و سزا و جزايش را آور ميآن را  ،به اندازه خردلي (كار نيك يا بدي انجام گرفته) باشد

  . »كافي است ،يم) و همين كه ما حسابرس هستيمده مي

  زنپادشاه ايران و پير

وخي در ك ،يك مرغ بود ،شپيرزني كه تمام دارايي: يدگو مي ،حكيم ايراني ،گمهربزر
پروردگارا! : زن به روستايي ديگر سفر كرد و گفتپير ،روزي. كنار كاخ كسري داشت

كوخ  ،ه كاخ خود را توسعه دهدككسري براي آن ،زن رفتوقتي پير ؛م را به تو مي سپارممرغ
زن آنگاه كه پير. مرغ پيرزن را سر بريدند ،ربازانشو س زن را با خاك يكسان كردپير
تو  پروردگارا! من حضور نداشتم؛: گفت رو به آسمان كرد و ،وضعيت را ديداين گشت و باز

پدرش حمله كرد و او  زن را گرفت و پسر كسري با كارد بهانتقام پير ،خداوند كجا بودي؟!
  . را در رختخوابش به قتل رساند
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 }§øŠs9 r& ª! $# >∃$s3Î/ … çνy‰ö6tã ( y7 tΡθèùÈcθsƒä† uρ šÏ% ©!$$Î/ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ 〈 »براي بنده  ،آيا خداوند

  . »سانندتر مياش كافي نيست و تو را از كساني غير از او 

’¥  .È⌡s9 |MÜ|¡o0: اي كاش همه ما مانند فرزند بهتر آدم بوديم كه گفت n< Î) x8y‰ tƒ É_n= çFø) tG Ï9 !$tΒ 

O$tΡ r& 7Ý Å™$t6Î/ y“Ï‰tƒ y7ø‹ s9 Î) y7 n= çFø%{ 〈 »من به  ،اگر تو دست خود را براي كشتن من دراز كني

بنده مقتول خدا باش و «: در روايتي آمده است. »م كه تو را بكشمكن ميسوي تو دست دراز ن
رسالت و مسؤوليتي بزرگتر از انتقام و خالي كردن عقده و حسد و تنفر  ،مسلمان. »قاتل مباش

  . دارد

  دشو مييل ص و كاستي به كمال تبدگاهي نق

 Ÿω çνθç7 |¡øtrB # u�Ÿ° Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθèδ Ö�ö� yz ö/ ä3©9 〈 »برايتان  ،بلكه آن ،آن را براي خود بد مپنداريد

  . »بهتر است
و با پايداري به جلو رفته اند كه در خود  نمودهبرخي از نوابغ و نخبگان از آنجا رشد 

بن  سعيد ،عطاء: مانند از موالي بوده اند؛ ،بسياري از علما ؛ده اندكر مياحساس كسر و كمبود 
  . اهللا محنيفه رحمهترمذي و ابو ،بخاري ،قتاده ،جبير

ابن ام  ،قتاده ،انش شريعت اسالمي مانند ابن عباسياهاي دبسياري از نوابغ جهان و در
  . شده اند نابينا ،بن هارون يزيد اعمش و ،مكتوم

و شيخ عبدالعزيز بن  شيخ عبداهللا بن حميد ،ابراهيم آل شيخ از علماي متأخرين محمد بن
 هايي داشته اند؛غ و مخترعان خوانده ام كه بيماريدر مورد بسياري از نواب. باز نابينا بوده اند

خود  از حال اما با اين ،و ديگري ناشنوا و آن يكي لنگ و ديگري فلج بوده است نابينا ،يكي
در زندگي  ،خوداختراعات و اكتشافات  ،گذارده و با دانشدر تاريخ به جا شاهكارهايي 

  . بشريت تأثير گذاشته اند

 ≅ yèøgs† uρ öΝ à6©9 # Y‘θçΡ tβθà±ôϑ s? ÏµÎ/ 〈 » د كه به وسيله آن (راه ده ميو برايتان نوري قرار

  . »يدرو مييد و) راه ياب ميخود را 



    

  غم مخور      292 
    

يا فوق ليسانس و دكترا  همه چيز نيست؛ از اينكه مدرك دانشگاهي ،مدرك باالي علمي
اني بدون داشتن تو ميتو . همه چيز نيست ،چون مدرك. ناراحت و اندوهگين مباش ،نداري

چه بسيار مردان . مدرك دانشگاهي بدرخشي و تأثير بگذاري و به امت خير فراوان برساني
ندنظري بل ،معروف و مهم و مفيدي بوده اند كه مدرك دانشگاهي نداشته اند؛ اما با شايستگي

در عصر حاضر بسياري از كساني كه . پيشرفت كرده اند ،و همت و مقاومت و ايستادگي خود
داراي مدرك دانشگاهي  ،در علوم اسالمي و دعوت و تربيت و فكر و ادب تأثير گذاشته اند

ندوي و شمار  ،مودودي ،ابوزهره ،طنطاوي ،عقاد ،نبوده اند؛ افرادي چون مالك بن نبي
بهترين  ،اند  علماي سلف و نخبگان و نوابغي كه در خير القرون زيسته. يشمندانزيادي از اند

  . شندبا مينمونه در اين زمينه 

515�� \7�� �5�� *HS 51�	�.��� ��U�� ��
�� � 
حمله و پيشروي را  ،اوو به او را ارجمند و مهتر نمود  ،ويژگيهاي دروني عصام«

  . »موختآ
ر اين سو و آن سوي جهان اسالم هستند كه تأثير شاياني از سوي ديگر هزاران دكتر د

≅ öندارند؛  yδ �§ÏtéB Ν åκ ÷]ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& ÷ρr& ßìyϑ ó¡n@ öΝ ßγs9 #K“ ø. Í‘ ∩∇∪ 〈 » آيا از كسي ازآنان چيزي

  ؟»ي يا صدايي از آنان مي شنويكن مياحساس 
نصيب تو  ،به آنچه خداوند«: در حديث صحيح آمده است. گنجي بزرگ است ،قناعت

  . »يشو ميراضي باش كه در اين صورت توانگرترين مردم  ،نموده
آنگاه سعادت و . سواري و فرزندان و شغل خود قانع و راضي باش ،درآمد ،به خانواده

. »توانگري نفس است ،توانگري«: در حديث صحيح آمده است. آرامش را خواهي يافت
آرامش و راضي بودن انسان به  ،لكه توانگريتوانگري به فراواني مال و برتري مقام نيست؛ ب

بنده  ،خداوند«: در حديث صحيح آمده است. شدبا مي ،نصيب او نموده ،آنچه خداوند
  . »پرهيزگار و گمنام را دوست دارد ،توانگر

از فرودگاه به قصد شهري ديگر سوار ماشيني شدم؛ ديدم كه : فتگ مييكي از دوستان 
د؛ از كن مييد و پروردگارش را ياد گو مياست و خدا را سپاس  شادمان و سرحال ،اين راننده
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دو همسر و بيش از ده فرزند دارد و درآمد : به من گفت. او در باره خانواده اش پرسيدم
درآن زندگي  ،رد كه او و خانواده اشدا ميماهيانه اش فقط هشتصد ريال است و خانه اي قدي

بهره او  ،چون به آنچه خداوند. وده خاطر استايند و با اين حال خيلي راحت و آسنم مي
با مقايسه اين مرد و مردماني كه : فتگ مي ،آن دوست. شدبا ميراضي و خشنود  ،نموده

 ،ايندنم ميميلياردها پول و كاخ و خانه هاي زيادي دارند و زندگي تنگ و ناگواري را بسر 
  . و دارايي نيستشگفت زده شدم و آنگاه دانستم كه سعادت و خوشبختي در مال 

بازرگان ثروتمند و معروفي بود كه ثروت هنگفت و دهها كاخ و خانه داشت؛ اما 
درگذشت؛ چون به  ،در سفر و دور از خانواده اش ،بدرفتار و زشت خوي بود؛ او ،بداخالق

 §ΝèO ßìyϑ: راضي نبود ،به او داده بود ،آنچه خداوند ôÜ tƒ ÷βr& y‰ƒÎ— r& ∩⊇∈∪ Hξx. ( … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $uΖ ÏF≈ tƒKψ 

# Y‰ŠÏΖ tã ∩⊇∉∪ 〈 » هرگز! (چنين نخواهد . د كه (بر ثروت و قدرتش) بيفزايمورز ميسپس طمع

  . »مخالف و ستيزه جوست ،با آيات ما ،چراكه او. شد و به آرزويش نخواهد رسيد)
. ستنددان ميتنهايي در صحرا و دوري از مردم را نشانه آسودگي خاطر  ،عربهاي قديم

  : گفته است هاي قديمبيكي از عر

'��=W ksd�5& $�Sa��5# kSd�� '�� ���"�cB \	�U�# i5����S� \���� � 
و نزديك درآمد  ،انسانيصداي عو كرد و من با صداي گرگ انس گرفتم و عو ،گرگ«

  . »بود پرواز كنم
بودم و  دوست داشتم در دره اي: يدگو ميسفيان ثوري . ه سكني گزيددر ربذ �ابوذر

 ،بهترين دارايي انسان نزديك است«: حديثي چنين آمده كه نمي شناخت! دركسي مرا 
با دين خود از فتنه ها  و او دبر ميگوسفنداني باشند كه آنها را به محل ريزش باران و دره ها 

  ». دكن ميفرار 
  . اين است كه از فتنه فرار نمايد ،ترين كار براي بندهبهترين و سالم هنگام بروز فتنه

كه از خداوند شده  از آن جهت گريبانگيرشان ،م كه فقر و ناراحتيشناس ميي را نمردما
ني كه ثروتمند بوده و در عافيت و راحتي قرار داشته و بي ميفردي را . دوري نموده اند ،متعال
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در خواندن  ،اما از اطاعت خدا روي گردانده ،از سوي پروردگارش مورد اكرام واقع شده
 ،تندرستي را از او گرفته ،آنگاه خداوند. تكب گناهان كبيره شده استنماز سستي كرده و مر

پس او از رنجي به  ثروتش را از او ستانده و او را به فقر و اندوه و ناراحتي مبتال كرده است؛

 ôtΒ: ي به باليي ديگر گرفتار ميشودو از بالي ذاردگ ميرنجي ديگر پا  uρ uÚu� ôã r& tã 

“Í� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê 〈 »زندگي تنگي خواهد  ،و هر كس از ياد من روي بگرداند

 y7 .»داشت Ï9 s̈Œ āχr' Î/ ©!$# öΝ s9 à7 tƒ # [�Éi� tóãΒ ºπyϑ ÷èÏoΡ $yγyϑ yè÷Ρ r& 4’ n?tã BΘöθs% 4®Lxm (#ρã� Éi�tóãƒ $tΒ öΝÎκ Å¦à/Ρr' Î/ 〈 

د (و ده ميتغيير ن ،دههيچ نعمتي را كه به قومي ارزاني كر ،براي آن است كه خداوند ،ينا«
يرد) مگر آنكه خودشان را تغيير دهند (و سزاوار نقمت شوند و ديگر گ ميآن را از آنان ن

 !$tΒ  .»شايستگي نعمت خدا را نداشته باشند) uρ Νà6t7≈ |¹r& ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ–Β $yϑ Î6sù ôM t6|¡x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& 

(#θà/÷ètƒuρ tã 9�� ÏWx. ∩⊂⊃∪ 〈 »به سبب كارهايي است كه خود كرده  ،برسد و هر مصيبتي كه به شما

 Èθ©9 .»ايدنم ميذرد و عفو گ ميايد و از بسياري چيزها در  r&uρ (#θßϑ≈ s) tFó™$# ’ n?tã Ïπs)ƒÍ� ©Ü9$# 

Ν ßγ≈ sΨ ø‹s) ó™{ > !$̈Β $]% y‰ xî 〈 »آبي گوارا خواهيم نوشاند ،به آنان ،و اگر بر راه استقامت كنند« .  

شتم تا آن دا مينسخه اي جادويي  ،اراحتيها و غمهايتخيلي دوست دارم كه براي رفع ن
؛ ولي من از كجا چنين چيزي رفت ميدم و بدين سان تمام ناراحتيهايت از بين دا ميرا به تو 

ايم و نم ميبياورم؟ البته يك نسخه خوب از علماي دين و پرچمداران شريعت به تو عرضه 
به تقدير الهي  ،روزي خود راضي باشبه رزق و  ،آفريدگار را بپرست: اين است كه ،آن

روانشناس معروف آمريكايي . خرسند و به دنيا بي عالقه باش وآرزوهايت را كوتاه كن
 ،سخن جالبي دارد؛ وي ،نددان مياو را پدر علم روانشناسي  ،كه آمريكاييها» ويليام جيمز«

 ،را بر آنچه كه داريم يم و خداكن ميفكر  ،درباره چيزهايي كه نداريم ،ما انسانها: يدگو مي
زاريم و به جنبه اسفبار و تاريك زندگي خود مي نگريم و به قسمت درخشان و گ ميشكر ن

 ،ريم و آنچه داريمخو ميتأسف و حسرت  ،از كمبودهايي كه داريم ،يمكن ميزيباي آن نظر ن
  ايد!نم ميما را خوشبخت ن
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 È⌡s9 óΟ è? ö�x6x© öΝ ä3‾Ρy‰ƒÎ—{ 〈 »مده ميبه شما بيشتر نعمت  ،اگر شكر گزاريد« .  

همچنين در . »دشو ميم از نفسي كه سير نبر ميو به خداوند پناه «: در حديث آمده است
كار  ،خداوند ،آخرت باشد ،هركس در حالي صبح كند كه هم و فكر او«: حديث آمده است
ي كه بيني خوار و در حال ،د و توانگريش را در قلبش مي نهد و دنياده ميو بارش را سامان 

در حالي  ،يرد) و هر كسگ ميد (و در خدمتش قرار آي مينزد او  ،اش به خاك ماليده شده
د و فقر او را كن ميكار و بارش را نابسامان  ،خداوند ،دنيا باشد ،صبح كند كه هم و فكر او

د كه براي او مقدر شده رس ميد و از دنيا فقط همان مقداري به او ده ميپيش رويش قرار 
  . »تاس

 È⌡s9 uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= yz ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ u� ¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9 $# u� yϑ s)ø9 $#uρ £ä9θà) u‹ s9 ª! $# ( 4’ ‾Τ r' sù 

tβθä3sù÷σ ãƒ ∩∉⊇∪ 〈 »آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و  ،و اگر از آنان بپرسي كه چه كسي

  »ند؟!شو مي؛ پس به كدام سو منحرف اهللا: بطور قطع خواهند گفت ،ماه را مسخر كرده است

  يك اعتراف

تبعيد به جزيره سيبري  ،دانشمندي روسي است كه به خاطر مخالفت با الحاد ،سخروف
با  ،اين گفتار .اثرگذار وجود داردبشري و نيرويي فرا ،در دنيا: فتگ ميهمواره  ،زيرا او شد؛

عتقدند و حيات را ماده و فرايندي به عدم وجود خدا مها كه باورها و پندارهاي سوسياليست
اين  ،دآي ميبر  ،آنچه از گفته اين دانشمند روسي. در تعارض قرار داشت ،طبيعي مي پندارند

 |Nشد؛ با ميبر اساس توحيد و خداشناسي فطري  ،است كه سرشت و نهاد انسان u�ôÜ Ïù «! $# 

ÉL©9 $# u� sÜ sù }̈ $̈Ζ9 $# $pκ ö� n= tæ 〈 »ر اساس آن سرشتفطرت خدا كه مردم را ب« .  

نهادي نگونسار و وجداني  ،چراكه او. هيچ جايگاه و ارزشي ندارد ،ملحد و منكر خدا
دو سال پيش از فروپاشي . تهي و آهنگي نافرجام و مخالف با برنامه وآيين الهي در زمين دارد

 ،او. با يكي از اساتيد مسلمان مركز اسالمي واشنگتن ديدار كردم ،نظام سوسياليستي شوروي
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= Ü: اين آيه را برايم تالوت كرد Ïk= s)çΡ uρ öΝ åκsEy‰ Ï↔øùr& öΝ èδu�≈ |Áö/ r&uρ $yϑ x. óΟ s9 (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÿÏµÎ/ tΑ ¨ρr& ;ο§÷ s∆ 

öΝ èδâ‘ x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟ ÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ tβθßγyϑ ÷ètƒ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 »دلها و چشمان آنها را (در درياي تخيالت و  ،ما

نگونه كه در ابتدا ايمان نياوردند (و ميان آنها و ردانيم؛ هماگ مياوهام) واژگون و حيران 
ذاريم تا در طغيان و سركشي خويش سرگردان گ ميايمان فاصله بود) و آنان را به خود وا 

  . »باشند

' †sAr: واقعيت خواهد يافت كه ،درباره كمونيستها ،اين آيه: سپس افزود ،وي sù ª!$# 

Ο ßγuΖ≈ uŠø⊥ ç/ š∅ÏiΒ Ï‰ Ïã#uθs) ø9 $# §� y‚sù ãΝÎκ ö� n= tã ß#ø) ¡¡9 $# ÏΒ óΟ ÎγÏ% öθsù 〈 »بنيان آنها را از اساس  ،خداوند

نابود كرد و سقف از باالي سرشان بر روي آنها فرو ريخت (و شالوده زندگي آنان از ميان 

� (#θàÊu. »رفت) ôã r'sù $uΖ ù= y™ö‘ r' sù öΝ Îκö� n= tã Ÿ≅ø‹ y™ ÇΠÍ� yèø9 ) (از ايمان به خدا و شكر نعمت ،اما آنان« 〉 #$

 ˆξä3sù $tΡ .»سيل ويرانگري را به سويشان روان كرديم ،رويگرادن شدند؛ بدين سبب ما õ‹ s{r& 

ÏµÎ6/Ρ x‹ Î/ 〈 »هر يك را به گناهاهنشان گرفتيم ،ما«.  Ν ßγuŠÏ? ù' uŠsù ZπtG øót/ öΝèδ uρ Ÿω šχρÞ÷ ßê ô±o„ ∩⊄⊃⊄∪ 〈 

چگونه و از كجا سر  ،ناگهاني به سراغشان م آيد؛ بگونه اي كه نمي فهمند (عذاب ،عذاب«
  . »رسيد)

  لحظاتي با ابلهان

زيبا در توصيف كمونيسم نوشته عجيب و مقاله اي بسيار  مطلب ��V��Q�5[زيات در مجله 
ت از گشيكي از فضانوردان پس از باز. فضاپيمايي را به كره ماه فرستادند ،هاكمونيست ؛است

اما  به آسمان رفتيم؛ ،ما: ن گفته بودنوشت كه در آ V&��#	�[مقاله اي در روزنامه روسي  ،فضا
  . جهنم و فرشتگاني آنجا نه خدايي ديديم و نه بهشت و

صفتان بسي جاي تأسف است براي شما اي خر: چنين نوشت ،زيات در پاسخ اين مقاله
خواهيد ديد  ،يد كه خداوند را در حالي كه بر باالي عرش خود هستبر مياحمق!! آيا گمان 

نيد و صداي بي مي ،ندرو مير حالي كه بر ابريشم راه هاي بهشتي را دورو مي پنداريد كه ح
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به مشام شما  ،ندشو مييي كه در دوزخ عذاب داده آب كوثر را مي شنويد و بوي انسانها
 ،اين سرگرداني ،اما من بخت و زيانمند هستيد؛اگر چنين گمان برده ايد بد ؟خواهد رسيد

موجود در  كمونيستي و الحادي سته از انديشهكه برخاانحراف و حماقت را  ،گمراهي
آسماني بدون  ،امروزي بدون فردا ،كمونيسم. مكن ميبه چيزي ديگر تفسير ن ،هايتان استسر

 ÷Πr& Ü=|¡øtrB ¨βr& öΝèδ .رجام استفبي پايان و تالشي بي نتيجه و نا زمين و كاري u� nYò2r& 

šχθãèyϑ ó¡o„ ÷ρr& šχθè= É) ÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝ èδ āωÎ) ÄΝ≈ yè÷ΡF{$% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊆⊆∪ 〈 » آيا گمان

  . »هچون چارپايان هستند و بلكه گمراه تر ،ي كه بيشتر آنها مي شنوند يا مي فهمند؟ آنانبر مي

 öΝçλm; Ò>θè= è% āω šχθßγs) ø/ tƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×ãôã r& āω tβρã� ÅÇ ö7 ãƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×β#sŒ# u āω tβθãè uΚ ó¡o„ !$pκ Í5 〈 »آنان، 

نند و گوشهايي دارند كه با بي ميدلهايي دارند كه با آن نمي فهمند و چشماني دارند كه با آن ن

 tΒ .»آن نمي شنوند uρ ÇÎκ ç‰ ª! $# $yϑ sù …çµs9 ÏΒ BΘÍ� õ3–Β 〈 »خوارش نمايد ،و هر كس كه خداوند، 

≈= öΝßγè. »هيچ كسي نيست كه او را گرامي بدارد uΗ ùå r& ¤># u�y£x. 7πyè‹ É) Î/ 〈 »چون سرابي  ،اعمالشان

 óΟ .»در بيابان است ßγè=≈ yϑ ôã r& >Š$tΒ u� x. ôN£‰ tFô©$# ÏµÎ/ ßw† Íh�9$# ’ Îû BΘöθtƒ 7#Ï¹% tæ 〈 »همچون  ،اعمالشان

  . »با آن برخورد كند ،بادي شديد ،خاكستري است كه در روزي طوفاني

لحادي كه در جهان در خشم بر كمونيسم ا 5C5%�� '�= kCd1V\[عقاد در كتاب 

يعني دين اسالم  ،استيناين دين ر ،فطرت سالم: سخني بدين مفهوم گفته است ،پديدار شده
ممكن است به الحاد و كمونيسم  ،كوته بين و بدانديش ،ا انسانهاي كم عقلام د؛پذير ميرا 

 yìÎ7 .روي بياورند èÛuρ 4’ n?tã öΝ Îκ Í5θè= è% óΟ ßγsù Ÿω šχθßγs) ø/ tƒ ∩∇∠∪ 〈 »دلهايشان مهر زده شد و بر، 

  . »پس آنان نمي فهمند
ضربه اي مهلك بر فكر و انديشه است و بيشتر به كارهاي كودكانه در دنياي  ،الحاد

بنابراين . اتفاق افتاده است ،كودكي مي ماند و بزرگترين اشتباهي است كه در گذر روزگار

’ : يدفرما ميخداوند متعال  Îûr& «! $# A7 x© 〈 »؟ يعني قطعاً در »خدا ترديدي هست آيا در وجود

وجود خداوند را انكار  ،هيچكس جز فرعون: يدگو مييكي از علما . شكي نيست ،وجود خدا
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د و فقط در ظاهر منكر اهللا بود؛ كر مينكرده است؛ او نيز در درون خود به وجود خدا اعتراف 

( tΑ$s% ô‰s: گفت �بنابراين موسي s9 |M ÷Η Í>tã !$tΒ tΑ u“Ρ r& Ï Iωàσ ‾≈yδ āωÎ) �> u‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 

u� Í←!$|Át/ ’ ÏoΤ Î) uρ y7 ‘Ζàß{ Üχ öθtã ö� Ï/≈tƒ # Y‘θç7 ÷VtΒ ∩⊇⊃⊄∪ 〈 » (!اي فرعون) ي كه اين معجزات دان ميتو

معتقدم كه تو اي  ،روشني بخش را جز پروردگار آسمانها و زمين نفرستاده است و من
  . »رديگ ميفرعون! هالك 

 : با فرياد بلند به زبان آورد ،دكر ميآنچه را كه در قلبش پنهان  فرعون نيز سرانجام

àMΖ tΒ#u …çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) ü“Ï% ©!$# ôM uΖ tΒ# u ÏµÎ/ (#ûθãΖ t/ Ÿ≅ƒÏ ü� ó�Î) O$tΡ r&uρ zÏΒ tÏϑ Ï= ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊃∪ 〈 » ايمان

نيست و  ،رده اندبه او ايمان آو ،اسرائيل آورده ام كه هيچ معبود بحقي جز خداوندي كه بني
  . »از مسلمانانم ،من

  ايمان، راه نجات

���I #� �� ��%�?[در كتاب ) ��V  و در كتاب]iM)G� 9��K k:��V،  اين حقيقت

ايد تا از غمها و ناراحتيهايش نم ميك بيشترين چيزي كه به انسان كم: بيان شده است كه

� ÞÚÈcθsùé&uρ ü”Íاوست؛ پردن كار به و س ايمان به خداوند عزوجل ،نجات يابد øΒ r& ’ n< Î) «!$# 〈 » و

* !$tΒ z>$|¹r& ÏΒ >πt6ŠÅÁ–Β āωÎ) ÈβøŒÎ .»كارم را به خدا مي سپارم Î/ «! $# 3 tΒ uρ .ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ï‰÷κ u‰ …çµt6ù= s% 

قلبش  ،خداوند ،به خدا ايمان بياورد ،د مگر با فرمان خدا و هر كسرس ميهيچ مصيبتي ن« 〉

  . »دكن ميرا هدايت 
به سوي رضامندي و تسليم  ،قلبش ،طبق قضا و تقدير است ،هركس بداند كه همه چيز

 ßìŸÒtƒuρ öΝد؛ شو ميرهنمون  ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u�ñÀÎ) Ÿ≅≈n= øñ F{$# uρ ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟ ÎγøŠn= tæ 〈 » و و بار هاي سنگين

  . »از دوش آنها پايين مي نهد ،هايي را كه بر آنان بودطوق

  v �SB ?��B �Q�"�1 �/�� ���. ��# $&5�B 	. GW �� 21 
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كه پيش از من به جواني مگر آن ،درس ميمصيبتي از سوي خدا به من نم كه هيچ دان ميو «
  . »ديگر رسيده است

 ،»ديلكارنگي«و  »ليكار يسالكس«و  »كرسي مريسون«ان برجسته غرب مانند نويسندگ
ايمان  ،عيت وخيم و رو به سقوطشگرا از وضكه راه نجات غرب مادي ندكن مياعتراف 

علت پديده اسفبار خودكشي در غرب : همچنين بيان كرده اند كه. است �آوردن به خداوند
  . شدبا ميگرداني از پروردگار جهانيان بي ديني و روي ،و راز بزرگ آن

 öΝ ßγs9 Ò># x‹tã 7‰ƒÏ‰x© $yϑ Î/ (#θÝ¡nΣ tΠöθtƒ É>$|¡Ïtù: روز قيامت را آنان به سبب آنكه « 〉 ∪∌⊅∩ #$

 tΒ .»عذابي سخت دارند ،فراموش كرده اند uρ õ8Î�ô³ç„ «! $$Î/ $yϑ ‾Ρ r( s3sù §� yz š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# 

çµà/ sÜ ÷‚tFsù ã� ö� ©Ü9$# ÷ρr& “Èθôγs? ÏµÎ/ ßw† Íh�9$# ’ Îû 5β% s3tΒ 9,‹Åsy™ ∩⊂⊇∪ 〈 » كسي كه براي خدا انبازي قرار

يض كفر) از آسمان فرو افتاده (و به بدترين انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان به حض ،دهد
او را به مكاني دورافتاده مي  ،او را مي ربايند يا باد ،شكل جان داده است) آنگاه پرندگان

  . »اندازد
هجري قمري به نقل از همسر رئيس 21/4/1415در تاريخ (الشرق االوسط)روزنامه 

بيش از صد بار قصد خودكشي  ،وا: سدنوي مي(بوش پدر) » جورج بوش«جمهور اسبق آمريكا 
كرده و ماشين را تا لب پرتگاه براي كشتن خود برده و تالش كرده است تا خودش را خفه 

  . كند
. جنگيد در كنار مسلمانان خيلي خوب با كفار مي ،قزمان در جنگ احد حضور يافت؛ او

 ،آري؛ او»! است دوزخي ،او«: فرمود �پيامبر. بهشت بر تو مبارك باشد: به او گفتند ،مردم

% tÏبي تاب شد و خودكشي كرد؛  ،زخمهاي شديدي برداشت ©!$# ¨≅ |Ê öΝ åκß� ÷èy™ ’Îû Ïο4θuŠutù: $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝ èδ uρ tβθç7 |¡øts† öΝåκ ®Ξr& tβθãΖ Å¡øtä† $�è÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ 〈 »در زندگي دنيا هدر  ،كساني كه تالش آنها

  . »ندده ميم ند كه كار خوبي انجابر ميگمان  ،د و آنهارو مي
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 ôtΒ: يدفرما ميمعناي گفته خداوند متعال است كه  ،اين uρ uÚu� ôã r& tã “Í� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! 

Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê 〈 »زندگي تنگي خواهد داشت ،از ياد من روي بگرداند ،و هر كس« .  

دو . به كارهايي از قبيل خودكشي دست نمي زند ،در هر وضعيتي كه باشد ،مسلمان

� öكافي است؛  ،براي از بين بردن اندوه و ناراحتي و افسردگي ،نماز خاشعانه ركعت É9 ô¹$$sù 

4’ n?tã $tΒ tβθä9θà) tƒ ôx Îm7 y™uρ Ï‰ôϑ ut¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ ö6s% Æíθè= èÛ Ä§ôϑ ¤±9 $# Ÿ≅ ö6s% uρ $pκ Í5ρã� äî ( ôÏΒ uρ Ä› !$tΡ# u È≅ø‹ ©9$# 

ôx Îm7|¡sù t∃# u� ôÛr&uρ Í‘$pκ ¨]9$# y7 ‾= yès9 4yÌ ö�s? ∩⊇⊂⊃∪ 〈 » شكيبا باش و با  ،يندگو ميپس در برابر آنچه

به پاكي ياد كن و  ،او را قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن ،ستايش پروردگارت
  . »تسبيح او را بگوي تا (آرامش خاطر به تو دست دهد و) خوشنود شوي ،شبانگاه و در روز

 $yϑ: يدگو ميسد و پر ميدرباره اين جهان و انحراف و گمراهي آن  ،قرآن sù öΝ çλm; Ÿω 
tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊄⊃∪ 〈 »؟! چه چيزي آنها را از ايمان آوردن باز »ندآور ميآنان را چه شده كه ايمان ن

 ،واضح گشته و حق ،حجت اقامه گرديده و دليل ،روشن شده ،رد و حال آنكه راهدا مي

 óΟآشكار گرديده است؟  ÎγƒÎ� ß∴y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$sùFψ $# þ’ Îûuρ öΝ ÎκÅ¦à/Ρr& 4®Lxm ẗt7 oKtƒ öΝ ßγs9 çµ‾Ρ r& ‘,utù: $# 〈 

نشانه هايمان را در جهان هستي و در وجود خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا روشن شود «
  . »كه آن حق است

معبود برحق و سزاوار  ،راستگوست و خداوند �آري! تا برايشان روشن شود كه محمد

 tΒ .كامل و سزاوارآن است كه جهانيان بدان روي بياورند ،سالمشد و دين ابا ميپرستش  uρ 

öΝ Ï=ó¡ç„ ÿ…çµyγô_uρ ’ n< Î) «! $# uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ Ï‰ s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™$# Ïοuρö� ãèø9 $$Î/ 4’ s+øOâθø9 مطيعانه روي  ،هر كس« 〉 #$

ده به راستي كه به دستاويز بسيار محكمي چنگ ز ،در حالي كه نيكوكار است ،به خدا كند
  . »است

  كفار هم متفاوتند!
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در تشييع جنازه  ،آمده كه او »گامي به جلو«تحت عنوان  »جورج بوش«در خاطرات 
: يدگو ميبوش . اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي در مسكو شركت كرد رئيس»بريژنيف«

ن بوش از آن جهت اي. را جنازه اي تاريك و سياه يافتم كه فاقد ايمان و روح بود جنازه اش
ببين كه بوش با وجود  .خدا هستند كمونيست و منكر ،يحي است و آنهايد كه مسگو ميرا 

نسبي است و  ،يافته است! چون قضيهانحراف كمونيستها را در ،شدبا ميگمراه  ،آنكه خودش

 فت؟! گ ميچگونه بود و چه  ،مي شناخت ،ين راستين خداستاسالم را كه د ،شاگر بو

tΒ uρ Æ+tG ö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Ïοu�½zFψ $# zÏΒ zƒÍ� Å¡≈ y‚ø9 و هر كس « 〉 ∪∋∇∩ #$

   .»در آخرت از زيانكاران است ،از او پذيرفته نخواهد شد و او ،ديني غير از اسالم بجويد

 $̈Β r&uρ tÏ% ©!$# ôM āÒu‹ ö/ $# öΝ ßγèδθã_ãρ ’ Å∀sù ÏπuΗ ÷qu‘ «!$# öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Í#≈yz ∩⊇⊃∠∪ 〈 » و اما كساني كه

  . »در آن جاودانه اند ،غوطه ورند و آنان ،در رحمت خداوند ،دشو ميچهره هايشان سفيد 

  اراده آهنين

انگليسي كافر  با يك خانواده ،او. لندن رفت براي درس خواندن به ،مسلماندانشجويي 
متدين بود و صبح زود از  ،ين دانشجوا. بياموزد در يك خانه سكني گزيد تا زبان انگليسي را

اند و ركوع و خو مينماز  ،رفتگ ميوضو  ،رفت ميو به سوي شير آب  شد ميخواب بيدار 
. اشتزني هم در اين خانه بود كه همواره اين دانشجو را زير نظر دپير ؛دآور ميسجده به جا 

ان داده كه اين كار را فرم دينم به من: ؟ گفتيكن ميتو چه كار : بعد از چند روز از او پرسيد
 ،ديرتر بيدار شو تا خوابت كامل شود و استراحت كنياما  خوب؛: زن گفتپير. انجام دهم

. دپذير ميپروردگارم ن ،خوانمنماز را سر وقتش ن ،اما اگر من: گفت. برخيزآنگاه از خواب 

% ×Αند! شك ميعجب اراده اي! آهن را در هم : رزن سرش را تكان داد و گفتپي ỳ Í‘ āω 
öΝ Îκ�Îγù= è? ×οu�≈pgÏB Ÿωuρ ììø‹t/ tã Í� ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$s% Î) uρ Ïο4θn= ¢Á9 آنها  ،مرداني كه تجارت و خريد و فروش« 〉 #$

 ،به راستي كه چنين رويكردي. »دكن ميرا از ذكر خدا و بر پا داشتن نماز به خود مشغول ن
وقتي در لحظه  ،احران فرعونس. برخاسته از اراده ايمان و قوت يقين و قدرت توحيد است
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به  ،با الهام از همين اراده ،به خداوند جهانيان ايمان آوردند ،و فرعون �نبرد بين موسي

� s9 x8u: فرعون گفتند ÏO÷σœΡ 4’ n?tã $tΒ $tΡ u!% ỳ š∅ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $# “Ï% ©!$# uρ $tΡ u� sÜ sù ( ÇÙø% $$sù !$tΒ |MΡr& 

CÚ$s% 〈 »ترجيح  ،وشني كه نزد ما آمده و بر كسي كه ما را آفريدههرگز تو را بر نشانه هاي ر

به مبارزه طلبيدني  ،اين .»حكم كن ،انيتو مياهي و خو مينخواهيم داد؛ پس هر آنچه كه 
در آن لحظه اداي اين رسالت و  ،شد كه مانند آن به گوش كسي نخورده است! آنهابا مي

  . ستنددان ميظيفه خود و ،ابالغ كلمه راستين و محكم را به اين ملحد سركش
ا گرفت و او ر ،مسيلمه ؛رفت تا او را به توحيد دعوت دهد نزد مسيلمه ،�حبيب بن زيد

فرياد و آه و ناله اي سر نداد و تكان نخورد تا اينكه به شهادت  ،او. با شمشير قطعه قطعه كرد

 â: رسيد و به ديدار پروردگارش شتافت !#y‰ pκ ’¶9 $#uρ y‰ΨÏã öΝÎκ Íh5u‘ óΟ ßγs9 öΝèδ ã� ô_r& öΝ èδ â‘θçΡ uρ 〈 

  . »پاداش و نورشان را دارند ،نزد پروردگارشان هستند؛ آنان ،شهيدان«
  : اين شعر را سرود ،او ؛را بر چوبه دار باال بردند �خبيب بن عدي

 E5�
��1 J��.B 2�"! ��5&B $�� � ���1 �� �# i5� k/D 'B ��� 
  . »كه در راه خدا بر كدام پهلو بيفتمباكي ندارم  ،مشو ميوقتي مسلمان كشته «

  داشناسيفطرت خ

 د؛ شو ميفطرت بيدار  ،دوز مي ،رعد مي غرد و تندباد ،دياب ميآنگاه كه تاريكي شدت 

$pκ øEu !% ỳ ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$tã ãΝ èδ u!% ỳ uρ ßlöθyϑ ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ (# ûθ‘Ζ sß uρ öΝåκ ®Ξr& xÝ‹Ïmé& óΟ ÎγÎ/ � (# âθtã yŠ ©! $# 

tÅÁÏ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# 〈 »از هر سو به سوي آنها مي شتابد و گمان  ،د و موجآي مي ،باد تندي

  . »انندخو ميند كه محاصره شده اند؛ در آن حال خداوند را خالصانه به فرياد بر مي
 ،در خوشي و ناخوشي و در سختي و راحتي ،هميشه و در همه حال ،مسلمان

= Iωöθn. اندخو ميپروردگارش را به فرياد  sù … çµ‾Ρ r& tβ% x. zÏΒ tÅsÎm7 |¡ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y]Î7 n= s9 ’Îû ÿÏµÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) 

ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ 〈 »تا روز قيامت در شكم ماهي مي ماند ،اگر از تسبيح گويان نبود« .  
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 ،انند و چون خواسته شانخو ميخداوند را با فروتني و زاري  ،هنگام نياز ،بسياري
ان چون تو ميقطعاً خدا را ن. ايندنم مياز خدا رويگرداني و كناره گيري  ،دشو ميبرآورده 

شاگردان و پيروان  ،ندبر ميكساني كه فقط هنگام گرفتاري به خدا پناه . بچه ها فريب داد

≈ z: توبه كرد و به او گفته شد ،فرعون منحرف و گمراهند؛ فرعون پس از اتمام وقت t↔ø9 !#u 

ô‰ s% uρ |M øŠ|Átã ã≅ ö6s% |MΖä. uρ zÏΒ tÏ‰ Å¡ø/ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ 〈 » ي) حال آنكه قبالً كن ميآيا اكنون (توبه

  »نافرماني نمودي واز تبهكاران بودي؟
خانم تاچر : از گروه خبري راديو انگليس در زمان اشغال كويت توسط عراق شنيدم كه

آمريكا بود و » لورادوك«در ايا لت  ،هنگام حمله عراق به كويت ،نخست وزير اسبق انگليس
  دوان دوان به سوي كليسا رفت و به سجده افتاد! ،به محض شنيدن خبر اشغال كويت

د شو ميبيدار  ،اين است كه در چنين اوقاتي فطرت اين افراد ،تنها تفسير من از اين پديده
فطرت بر  ،زيرا انسان. كافر و گمراهند ،ردند؛ هرچند آنهاگ ميمتوجه آفريدگارشان  ،و آنان

پس  ،دآي ميهر فرزندي بر فطرت (اسالم) به دنيا «: در حديث آمده. ايمان سرشته شده است
  . »ندكن ميآنگاه پدر و مادرش هستند كه او را يهودي يا مجوسي يا نصراني 

  چون زمان مشخصي داردبر تأخير روزي غم مخور؛ 

اهد از خو يمد و ورز ميشتاب  ،رزق و روزيش از نصيبست آوردن كسي كه در بد
مانند كسي  ،دشو ميناراحت و پريشان  ،زمان پيش بيفتد و از به تأخير افتادن خواسته هايش

يد به هر صورت پس از امام با ،د كه اودان مي گرچه ،دده ميبا امام مسابقه  است كه در نماز
ش از آفرين قبلو پنجاه هزار سال  گرديدهمقدر  ،آفريده ها يو روز امورپس  دهد!سالم 

  . ه استپايان يافت ،و كارشانمخلوقات نوشته شده 

 #’ sAr& ã� øΒ r& «!$# Ÿξsù çνθè= Åf÷ètG ó¡n@ 〈 » پس آنرا به شتاب مخواهيد ،درس ميفرمان خدا فرا«.  

χ Î) uρ x8ôŠÍ� ãƒ 9� ö�sƒ¿2 Ÿξsù ¨Š!#u‘ Ï&Í# ôÒx/ Ï9 〈 »كسي نيست  ،و اگر (خداوند) برايت خيري بخواهد

  . »فش را بازگرداندكه(بتواند) فضل و لط
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بارخدايا! از چست و چابكي فاسق و از ضعف و ناتواني انسان درست «: يدگو مي �عمر
در تاريخ فكر نموده و . سخني بس بزرگ و راستين است ،اين. »مبر ميو خوب به تو پناه 

ناپذيري عجيبي   پايداري و خستگي ،بلندهمتي ،استقامت ،ديده ام كه بيشتر دشمنان خدا
به قدري تنبل و سست بوده اند كه  ،ديده ام كه بسياري از مسلمانان ،اند و بر عكس داشته
  . پي بردم �د! از اينرو به عمق سخن عمردان ميخدا 

  .به كار مفيد مشغول شو

و  �امبراموالشان را در راه مبارزه با پي ،اميه بن خلف و عاص بن وائل ،وليد بن مغيره

% ¨βÎ) šÏدند؛ رويارويي با حق خرج كر ©!$# (#ρã� x/ x. tβθà) Ï/Ζãƒ óΟ ßγs9 üθøΒ r& (#ρ‘‰ ÝÁu‹ Ï9 tã È≅‹ Î6y™ 

«! $# 4 $yγtΡθà) Ï/ΖãŠ|¡sù §ΝèO Üχθä3s? óΟ Îγø‹ n= tæ Zοu� ó¡xm §ΝèO šχθç7 n= øóãƒ 〈 »اموالشان را خرج  ،كافران

شان سپس مايه حسرت ،اموالشان را خرج خواهند كرد ،ند تا از راه خدا باز دارند؛ آنهاكن مي
  . »رندخو ميخواهد شد و شكست هم 

از انفاق اموالشان براي بناي نشان فضيلت يا  ،اين در حالي است كه بسياري از مسلمانان

 tΒ. ندورز ميساختمان ايمان بخل  uρ ö≅ y‚ö6tƒ $yϑ ‾Ρ Î* sù ã≅ y‚ö7 tƒ tã ÏµÅ¡ø/ ‾Ρ 〈 » و هر كس بخل

 ،منظور از توانايي فاسق و ضعف مسلمان. »رددا مياز خودش (خير و پاداش را) دريغ  ،بورزد
  . درست همين است
در يكي از  ،آمده است كه او»كينه«تحت عنوان  ،يهودي» گولد مائير«در خاطرات 

مراحل زندگيش در شبانه روز شانزده ساعت پيوسته براي احياي مبادي گمراه و افكار 
. ولتي تأسيس نمايدد» بنگوريون«د تا اينكه توانست به كمك كر ميمنحرف خود كار 

هزاران نفر از مسلمانان را ديده ام كه در  ،من. انند كتاب او را مطالعه كنندتو ميعالقمندان 
ند و فقط مشغول بازي و سرگرمي و خواب و ضايع كن ميشب و روز حتي يك ساعت كار ن

' $yγ•ƒrكردن وقت هستند؛  ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u $tΒ ö/ ä3s9 # sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3s9 (#ρã� Ï/Ρ$# ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# 
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óΟ çFù= s%$‾O$# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# 〈 » در راه خدا : دشو مياي مؤمنان! چه شده شما را كه وقتي به شما گفته

  »يد؟كن مييد و سستي شو ميزمين گير  ،حركت كنيد
خانواده اش . ابيدخو ميد و كم دا ميكار شب و روزش را انجام  ،پيوسته و پايدار �عمر

خودم را ضايع كرده ام و اگر روز  ،اگر شب بخوابم: ابي؟ گفتخو ميآيا ن: او گفتندبه 
  . دشو ميد و تباه رو مي ،از دستم ،ملت و رعيتم ،بخوابم

از يك  ،چنين آمده كه او» شمشير و حكومت«تحت عنوان » موشي ديان«در خاطرات 
وز و پنهاني و آشكار در و شب و ر رفت ميكشور به كشوري ديگر و از شهري به شهر ديگر 

د و قراردادها و كر ميت و كنفرانسها برگزار ياف ميفعاليت بود و در گردهماييها حضور 
  . د و خاطراتش را هم مي نوشتدا ميمعاهدات زيادي ترتيب 

چنين توانايي و  ،جاي تأسف است كه از يكسو برادران بوزينگان و خوكها: يمگو مي ،من
تنبل و  ،نيم كه بيشترشانبي مي ،يگر وقتي به مسلمانان مي نگريمتالشي دارند و از سوي د

اين قدر زياد  ،ناتوان هستند؛ واقعاً جاي تأسف و افسوس است كه تالش و توانايي فاسق
  اين همه ضعيف و ناتوان! ،ان درستشد و انسبا مي

��&W 8���  v i�51 21 $/� �� 5S5�"+ 2& JC= 2�1 :�">��� �/& 
شتران مرا به غارت  ،ذهل بن شيبان طايفه بني لقيطه از تيره ،مازن مي بودمله اگر از قبي«

  . »دندبر مين
 ،كه در مسجد سكني گزيده بودندرا  جواناني ،او د؛كر ميكاري مبارزه با بي �عمر

آسمان كه طال  زا ؛خود را بجوييدبيرون برويد و روزي : فرمود ،بيرون كرد و ضمن تنبيه آنها
  . ردبا ميو نقره ن

بيماري رواني و افسردگي و اندوه را به همراه دارد و پيامد  ،ناراحتي ،وسوسه ،كاريبي
خود در زندگي  اگر هر يك از ما به وظيفه. سرور و شادماني و سعادت است ،كار و فعاليت

ناراحتي و اندوه و امراض رواني و  ،عمل نمايد و نقش و مسؤوليت خويش را انجام دهد
 ،فعال شود ،اگر كارخانه ها و كارگاهها ما رخت بر مي بندد؛نزد از  ،ذهني و عصبي

هاي كارهاي دعوتي انجام شود و اردوگاه ،افتتاح گردد ،ييهاانجمنهاي خيريه و تعاوني
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مشكالت رواني و  ،ددوره هاي علمي و غيره ايجاد گرد فرهنگي و مراكز ادبي و ،تفريحي

≅ È: ندشو ميتيها برطرف ناراح è% uρ (#θè= yϑ ôã � (#ρã. »كار كنيد: و بگو« 〉 #$ Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 

 (#ûθà). »در زمين پراكنده شويد« Î/$y™ 〈 »از هم پيشي بگيريد « (#ûθãã Í‘$y™uρ 〈 »بشتابيد« .  

  . »ردخو مياز دسترنج خودش  ،�داوود ،پيامبر خدا«: در حديث آمده است
قضيه پرداخته و بيان نموده است كه  راشد كتابي دارد كه به صورت مفصل به اين

  . ندده مينقش خود را در زندگي انجام ن ،بسياري از مردم
ند كن ميشند؛ راز زندگيشان را درك نبا مياما مانند مرده ها  ،بسياري از مردم زنده هستند

' (#θàÊu‘ βrند؛ ده ميو هيچ كار خوبي براي آينده خود و جامعه انجام ن Î/ (#θçΡθä3tƒ yìtΒ 

É# Ï9#uθy‚ø9  āω “ÈθtG .»راضي شده اند كه با عقب ماندگان باشند« 〉 #$ ó¡o„ tβρß‰ Ïè≈ s) ø9 $# zÏΒ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ã� ö� xî ’ Í<'ρé& Í‘ u� œØ9$# tβρß‰ Îγ≈ yfçRùQ $# uρ 〈 »غير از آسيب  ،اند  مؤمناني كه در خانه نشسته

  . »با مجاهدان راه خدا برابر نيستند ،ديدگان و معذورين
به نقش خود در زندگي عمل كرد  ،يدكش ميرا جارو  �ه پوستي كه مسجد پيامبرزن سيا

 ×πtΒ{uρ îπsΨ: وارد بهشت شد ،و با ايفاي اين نقش ÏΒ ÷σ –Β Ö� ö�yz ÏiΒ 7πx. Î� ô³–Β öθs9 uρ öΝ ä3÷G t6yfôã r& 〈 » و

 ،) زن مشرك.  .از يك زن مشرك بهتر است؛ گرچه (ثروت و جايگاه و ،يك كنيز مؤمن
وظيفه اش را به  ،منبري ساخت �همچنين جواني كه براي پيامبر .»ه شگفت اندازدشما را ب

 : استعداد داشت ،خوبي انجام داد و با اين كار اجر و پاداش يافت؛ چون او در نجاري

šÏ% ©!$# uρ Ÿω tβρß‰ Ågs† āωÎ) óΟ èδ y‰ ôγã_ 〈 بدان دست مي  ،و مؤمناني كه هرچه در توان دارند

  . »يازند
اجازه ورود به زندانهاي  ،م اياالت متحده آمريكا به دعوتگران مسلمان1985در سال 

افراد  ،به دين اسالم هدايت شوند ،آمريكا را داد؛ زيرا اگر مجرمان و قاتالن و كالهبرداران

 tΒدرست و صالحي براي جوامع خود خواهند بود؛  uρr& tβ% x. $\G øŠtΒ çµ≈ sΨ ÷� uŠômr' sù $sΨ ù= yèy_uρ …çµs9 #Y‘θçΡ 
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Å ốϑ tƒ ÏµÎ/ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# yϑ x. …ã&é# sW ¨Β ’Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# }§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $pκ ÷] ÏiΒ 〈 »يا كسي كه (به سبب آ

پس او را (با اعطاي ايمان در پرتو قرآن) زنده گردانديم و براي او  ،كفر و گمراهي) مرده بود
گويي در  ،است كه به مثل همانند كسي ،درو مينوري قرار داديم كه در پرتو آن ميان مردم 

  »تاريكيها فرو رفته است؟
اهد كارهايش را درست انجام دهد و هنگام بروز حوادث و اتفاقات خو ميكسي كه 

  : اند از دو دعاي بزرگ و مفيد بهره بگيردتو مي ،خود را كنترل نمايد

 �[C� ?0���V	� � �S	S7: بگو: به من فرمود �پيامبر: يدگو ميكه  �حديث علي: اول

  . »گامزن نماراه درست و راست مرا بر مرا هدايت كن و  خدايا!بار«: يعني
: بگو: به او فرمود �است كه پيامبر ودبه روايت ابودا �دوم حديث حصين بن عبيد

]��HS � �/. � '	+� �/
pB ?0���V پيشرفت و حركت در راه راست را  خدايا!بار«: يعني
  . »جات بدههام كن ومرا از شر خودم نبه من ال

��H�� �� 21 i�� 2U) v �=W 4750�D� �"�� �/t 51 �w�a# 
و به او د كن مياو جنايت بيشترين چيزي كه بر  ،هر گاه جوان از سوي خدا كمك نشود«
  . »شدبا ميتالش و تفكر خودش  ،اندرس ميضرر 

 ،آشفته انسان را ،گاري در دنيا و ناپسند داشتن مرگدلبستگي به زندگي و عشق ماند
خاطر ه يهوديان را ب ،خداوند. دده ميد و او را در تنگنا قرار كن ميناراحت و اندوهگين 

 öΝ : به دنيا نكوهش كرده و فرموده استدلبستگي شديد  åκ®Ξy‰ ÅftG s9 uρ š⇑u� ômr& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’ n?tã 

;ο4θuŠxm zÏΒ uρ šÏ% ©!$# (#θä. u�õ° r& 4 –Šuθtƒ öΝ èδ ß‰tnr& öθs9 ã�£ϑ yèãƒ y# ø9 r& 7πuΖ y™ $tΒ uρ uθèδ ÏµÏnÍ“ ômu“ ßϑ Î/ zÏΒ 

É>#x‹ yèø9 $# βr& u�£ϑ yèãƒ 3 ª! $#uρ 7�� ÅÁt/ $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ∩∉∪ 〈 » و آنان را خواهي يافت كه از همه مردم

دوست دارد كه هزار سال زندگي  ،براي زندگي حريص تر هستند و هر يك ،و از مشركان
 ،ندكن ميبه آنچه  ،ز عذاب نجات نخواهد داد و خداونداو را ا ،كند و حال آنكه عمر طوالني

به  〉  ο4θuŠxm اينكه كلمه  ،در اين آيه به چند قضيه اشاره شده است؛ از آن جمله .»بيناست
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د؛ اما آنها شو ميحتي زندگي حيواني را شامل  ،صورت نكره آمده و هر نوع زندگي و حياتي
  . به زندگي كردن عالقمندند

# y تخاب كلمه ان ،مورد ديگر ø9r& 7πuΖ y™ 〈 است؛ زيرا » هزار سال«شد كه به معناي با مي

از اينرو خداوند  .هزار سال زنده باشي: فتندگ ميبه يكديگر  ،هنگام مالقات با هم ،يهوديان
اما اگر همين عمر طوالني را  ،خواهان اين عمر طوالني هستند ،بيان نمود كه آنها ،متعال

#< Üآتش سوزان است؛  ،سرانجامشان چيست؟! سرانجام آنها نهايت و ،زندگي كنند x‹yès9 uρ 

Ïοu� ½zFψ$# 3“u“ ÷zr& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρã� |ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈 »ياري  ،خواركننده تر است و آنان ،و عذاب آخرت

  . »ندشو مين
خدايي در  ،به عبارتي. هيچ غمي نيست ،سخن بسيار خوبي دارند كه با ياد خدا ،عوام

در  ،پس چرا تو ،ان او را به فرياد خواند و از او خير و نيكي طلب كردتو مي آسمان است كه
آن را دور  ،ي؟ اگر مشكل و ناراحتي خود را به پروردگارت بسپاريشو ميزمين اندوهگين 

 ̈Β: زدسا ميو برطرف  r& Ü=‹ Ågä† §� sÜôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u ûθ�¡9 آيا (بتها بهترند يا) « 〉 #$

  .»وقتي كه او را بخواند؟ ،زدسا ميد و ناخوشي را دور ده ميكسي كه درمانده را جواب 

# sŒÎ)uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Éi_tã ’ ÏoΤÎ* sù ë=ƒÍ� s% ( Ü=‹ Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ 〈 »از  ،و هرگاه بندگانم

مرا هرگاه كه  ،مكن ميت نزديكم و دعاي دعاكننده را اجاب ،پس من ،سندپر ميتو درباره من 
  . »بخواند

�D5�& �R� iB @��� 'd& x�FB aI�) iB 9��&B��� }�>�� 21 	�1 � 
اجازه  ،د و به كسي كه پيوسته در مي زندياب ميبه نيازش دست  ،طبيعي است كه شكيبا«

  . »دشو ميورود داده 

  لحظات گرانبهايي وجود داردت ا در زندگي
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 ،طنطاوي: اول نكته. جذاب و مؤثر برخوردمي به دو نكته در خاطرات شيخ علي طنطاو
در  ،وي. يد كه براي شنا به ساحل بيروت رفته و نزديك بود غرق شودگو مياز خودش 

در آن لحظات در برابر پروردگارش فروتني . آستانه مرگ قرار گرفته و بيهوش افتاده بود
زندگي باز گردد تا ايمان و  به ،د و دوست داشت حتي براي يك لحظه هم كه شدهكر مي

  . عمل صالح خود را تجديد نمايد
  . درس ميدر چنان شرايطي به آخرين حد خود  ،ايمانآري! 

يدكه براي زيارت كعبه به همراه كارواني گو ميدر خاطراتش از اين  ،طنطاوي: نكته دوم
ند و سه روز راه را گم كرد ،وقتي به بيابان تبوك رسيدند از سوريه عازم مكه شده بود؛

مرگ قرار گرفتند؛ آنگاه او  ند و آب و غذايشان تمام شد و در آستانههمچنان باقي ماند
سخنراني توحيدي و گرم و  ،برخاست و در ميان جمع سخنراني وداع با زندگي را ايراد كرد

در آن حال احساس كرد . يست و هم مردم را به گريه انداختزيبايي كه هم خودش گر

# …ã&éجز خدا نيست؛  ،دهنده اي رفته است و ياور و نجات باال شايمان t↔ó¡o„ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ¨≅ ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù' x© ∩⊄∪ 〈 »او را  ،تمام چيزهايي كه در آسمانها و زمين هستند

  . »هر روز در كاري است ،انند؛ اوخو مي

' Éir: يدفرما مي ،خداوند متعال x. uρ ÏiΒ &cÉ<‾Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµyètΒ tβθ•‹ În/ Í‘ Ö�� ÏW x. $yϑ sù (#θãΖ yδ uρ !$yϑ Ï9 

öΝ åκu5$|¹r& ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# $tΒ uρ (#θà/ ãè|Ê $tΒ uρ (#θçΡ%s3tG ó™$# 3 ª! $# uρ �= Ïtä† tÎ� É9≈ ¢Á9 و چه بسيار « 〉 ∪∌⊇⊆∩ #$

 ،به آنها رسيده پيامبراني كه خداپرستان زيادي همراه آنها جهاد نموده و از آنچه در راه خدا
  . »شكيبايان را دوست دارد ،سست و ضعيف نشده اند و خداوند

 ،بندطل ميبه مبارزه  ،مؤمنان قوي را كه دشمنان خود را با شكيبايي و قدرت ،خداوند
نيرويشان از  ،ردندگ ميگرفتار نااميدي و افسردگي ن ،ندشو ميسست ن ،رد؛ آنهادا ميدوست 

ايند و پيوسته به نم ميند؛ بلكه مقاومت ده ميف و كاهلي تن ند و به ذلت و ضعرو ميبين ن
در . نتيجه ايمانشان به پروردگار و پيامبر و دينشان است ،ند و اينده ميتالش خود ادامه 
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شد با ميمؤمن قوي از مؤمن ضعيف بهتر است و نزد خداوند پسنديده تر «: حديث آمده است
  . »د داردوجو ،و در هر هر يك از آنها خير و خوبي

  : فرمود �آن حضرت. شد ميدر راه خدا زخ �انگشت پيامبر

$"17 h��B GW $SB JC $">� 51 �� J�"�� �# � 
  »هستي؟! يديگر چيز ،خونين شده و در راه خدا آسيب ديدهكه آيا تو جز انگشتي «

را از عقرب حفاظت  �آن پيامبر راخ غار گذاشت تا بوسيلهرا در سو انگشتش �ابوبكر
سان انگشت  برآن دم كرد و بدين �آنگاه پيامبر ؛ا انگشت وي را مار يا عقربي گزيدام ،ندك

بر قهرمانان ت راز شجاعت و پيروزي: شخصي به عنتره گفت. ذن خدا خوب شدبه ا �ابوبكر
انگشت خود را در دهان من بگذار و انگشت مرا در دهان خود بگير؛ : گفتعنتره  چيست؟
خود را در دهان او كرد و هر  انگشتنيز و عنتره ر دهان عنتره گذاشت انگشتش را د ،آن مرد

آنگاه عنتره  ؛از درد فرياد كشيد و طاقت نياورد؛ آن مرد انگشت ديگري را گاز گرفت ،يك
بر صبا يعني هرمانان چيره شده ام؛ با اين كار بر ق: و گفت آوردرا از دهانش بيرون  انگشت او

  . و تحمل
رحمت و عفو اين است كه لطف خداوند و  ،دكن ميه مؤمن را شاد يكي از عواملي ك

د كه تحت مراقبت خدا قرار كن ميايمانش احساس اساس پس بر  ؛الهي به او نزديك است
احساس  ،همه ،پرندگان و خزندگان ،حيوانات زبان بسته ،موجودات زنده ،جهان هستي. دارد

( βÎد؛ ده ميد كه به آنان روزي و آفريننده و رازقي دارن ند كه پروردگاركن مي uρ ÏiΒ >óx« 

āωÎ) ßxÎm7 |¡ç„ ÏνÏ‰ ÷Κ ut¿2 Å3≈ s9 uρ āω tβθßγs) ø/ s? öΝ ßγys‹ Î6ó¡n@ 〈 » هيچ چيزي نيست مگر آنكه با ستايش

  . »فهميد يد؛ ولي شما تسبيح آنها را نميگو ميتسبيح او را  ،خداوند

	
� e�A *"� E�	` 9�5) s��;� J�� � 2�1 5)	
%  x 
اي كسي كه  د؛شو ميستايش ن ديگر يم و غير از تو كسيكن ميتو را ستايش  پروردگارا!«
  »رند!دا مير آورده شدن به تو عرضه نياز خود را براي ب ،آفريده ها همه
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اي : ندآور مي ند و فرياد بركن ميبا دست خود بذرافشاني  ،هنگام كاشت ،ما مردم منطقه
 .مي كاريم ،دانه اي خشك را در سرزميني خشك ،! پيش روي توميننها و زآسما آفريننده

 Λä÷ƒu u� sùr& $̈Β šχθèOã� øtrB ∩∉⊂∪ óΟ çFΡ r&u ÿ…çµtΡθãã u‘ ÷“ s? ÷Πr& ßøtwΥ tβθãã Í‘¨̈“9 آيا هيچ درباره آنچه « 〉 ∪⊇∌∩ #$

ه جذب ،؟ اين»يانيمرو ميآن را ، يانيد يا مارو ميآن را  ،انديشيده ايد؟ آيا شما ،مي كاريد
شد كه هنگام بدرافشاني خداي را ياد با ميتوحيد و متوجه شدن انسانها به سوي خداوند 

  . ندكن مي
از گريبان خود  ،هنگام باال رفتن از منبر ،خطيب و سخنور توانا و نابينا ،عبدالحميد كشك

اهللا؛ : شاخه درخت خرمايي را بيرون آورد كه روي آن به خط زيباي كوفي نوشته شده بود
  : اه شيخ كشك فرياد برآوردآنگ

���IP�� <��� �RSB 4�/�� i��_�� e�= 
  . »به اين درخت نگاه كن كه داراي شاخه هاي تر و تازه است«

5�0����SB 'd��� 21 ��-o��5& 5�0�S�� ة� 
  »و آن را با رنگ سبز مزين كرده است؟چه كسي آن را رويانده «

'd��� �� ��C e�= 4�	�����>1 � �	�. 
  . »شدبا مي خداوندي است كه توانا ،كسي كه درخت را رويانده«

  . يه افتادندمردم با صداي بلند به گر آنگاه همه
اند و از  نشانه هاي او در كاينات نقش بسته ؛پديدآورنده آسمانها و زمين است ،خداوند

 $uΖيند؛ گو ميربوبيت و الوهيت او سخن  ،بي نيازي ،يگانگي −/ u‘ $tΒ |M ø) n= yz #x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ 〈 

  . »پروردگارا! تو اين را باطل و بيهوده نيافريده اي«
 ،دورز مياين است كه وجود پروردگاري را كه مهر  ،يكي از عوامل شادماني و آرامش

پس به رحمت پروردگارت كه . احساس كني ،دپذير ميرزد و توبه توبه كننده را آم مي

 ÉLyϑ: يدفرما مياش؛ خداوند متعال شاد ب ،آسمانها و زمين را فرا گرفته است ômu‘ uρ ôM yèÅ™uρ 
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¨≅ ä. &óx« 〈 »چه بزرگ و  ،لطف خداوند متعال. »هر چيزي را فرا گرفته است ،و رحمت من

  . فراگير است!
 ،نماز خواند؛ وقتي به تشهد رسيد �باديه نشيني با پيامبر: در حديث صحيح آمده است

. م نما و بر هيچ يك از همراهان ما رحم مكن) رح�بارخدايا !بر من و محمد(: گفت
همه چيز را  ،رحمت خداوند .»تو رحمت وسيع الهي را تنگ و بسته پنداشتي«: فرمود �پيامبر

% tβفرا گرفته است؛  Ÿ2uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊆⊂∪ 〈 »در  .»مهربان است ،نسبت به مؤمنان

   .»ن زن نسبت به فرزندش مهربانتر استنسبت به بندگانش از اي ،خداوند«: حديث آمده
او  ،خودش را در آتش سوخت؛ خداوند ،شخصي براي آنكه از عذاب خداوند فرار كند

: اي بنده ام! چه چيز تو را به انجام اين كار واداشت؟ گفت«: را فراهم آورد و به او گفت
[حديث . »د بهشت كردآنگاه خداوند او را وار. پروردگارا! از عذاب تو و از گناهانم ترسيدم

  . صحيح]

 $̈Β r&uρ ôtΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγtΡ uρ }§ø/ ¨Ζ9$# Çtã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pgù: $# }‘Ïδ 3“uρù' yϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪ 

 ،و هر كس از جايگاه پروردگارش بترسد و خودش را از هوي و اميال نفساني باز دارد« 〉

  . »جايگاه اوست ،بهشت
اما در دنيا به  ،يك نيكي هم نداشت ،موحدي را محاسبه كرد؛ آن شخص مرد ،خداوند

 ،خداوند ،يده استبخش ميكار تجارت مشغول بوده و چون بدهكاران تنگدست خود را 
او را  ،پس خداوند. »از او بگذريد. از تو برتر و سزاوارتريم ،ما به بزرگواري و كرم«: فرمود

  . وارد بهشت نمود

 ü“Ï% ©!$#uρ ßìyϑ ôÛr& βr& u� Ï/øótƒ ’Í< ÉLt↔ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθtƒ ÉÏe$!$# ∩∇⊄∪ 〈 » وكسي كه اميدوارم گناهم

 Ÿω (#θäÜ .»را در روز جزا ببخشد uΖ ø)s? ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «!   . »نااميد نباشيد ،از رحمت خدا« 〉 #$
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: بلند شد و گفت ،با مردم نماز خواند؛ مردي �در صحيح مسلم روايت شده كه پيامبر
آيا با ما نماز «: فرمود �پيامبر. اهي شده ام؛ حد آن را بر من جاري نماييدمرتكب گن

  . »خداوند تو را بخشيد ،برو«: فرمود. بله: ؟ گفت»خواندي

 tΒ uρ ö≅ yϑ÷ètƒ #¹ ûθß™ ÷ρr& öΝÏ= øà tƒ … çµ|¡ø/ tΡ ¢ΟèO Í� Ï/øótG ó¡o„ ©! $# Ï‰Åftƒ ©! $# # Y‘θà/ xî $VϑŠÏm§‘ ∩⊇⊇⊃∪ 〈 » و

 ،د يا بر خودش ستم نمايد و سپس از خداوند طلب آمرزش كندكار بدي بكن ،هر كس
  . »خداوند را آمرزگار مهربان خواهد يافت

يرد؛ صاحب اين لطف گ ميلطف پوشيده اي وجود دارد كه بنده را از هر سو به آغوش 
را در غار سالم نگاه داشت؛  �محمد ،به همين لطف ،خداوند. خداوند بزرگ است ،پوشيده

ف در غار رحم نمود و راه سه نفري را كه در غار به سبب مسدود شدن دهانه بر اصحاب كه
را از غرق  �را از آتش نجات داد؛ موسي �باز كرد؛ ابراهيم ،گرفتار شده بودند ،غار

را از  �را از چاه نجات داد و ايوب �را از طوفان و يوسف �شدن رهانيد؛ نوح
  . بيماري شفا بخشيد

  نكته

مسلماني كه مصيبتي هر «: وده استفرم �روايت شده كه پيامبر عنها رضي اهللاز ام سلمه 

 $‾Ρ: به او برسد و او مطابق فرمان خدا بگويد Î) ¬! !$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9Î) tβθãèÅ_ ü‘ 〈 0? : و نيز بگويد���V
]50/1 E��F �� |�FB � ���"�1 �# �S�DB، جايگزيني بهتر از آن را به او  ،خداوند متعال

در مصيبتم به من پاداش بده و  خدايا!بار«: فهوم دعاي مذكور از اين قرار استم. »دده مي
  . »ارزاني بدار ،ش را به منبهتر ،عوض آن

  : يدگو مي رشاع

Q�
�1 21 51 � f��� � G f���"��F $�D ��C iW � �! ���� ��	�  
ماندگار  بزرگ باشد ــچند هيچ مصيبتي ــ هر ،بدانيد كه سوگند به خدا م!اندوستاي «
  . »نيست
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5p 2%-� �#E51�) $�g�S iL�# $�� J%/�� �=W '�UP�� �wU  G � 
  . »زياد شكايت مكن ،لغزيد ،مشو و وقتي پادر برابر آن تسليم  ،آمد ،اگر روزي مصيبتي«

ks��/& ���& 	. ?)�� 2�1 ?U# $��
n� � $-1 ��! 5C�&5��# 
پايان  ،شكيبايي ورزيده اند تا اينكه بالشده و  گرفتار بسيار افراد بزرگواري كه به بالچه «

  . »يافته و از بين رفته است

�g)g� ��HS �5)[� ��� $S5� � $�= �d�� ��� '@� \B� M�# 
نرم و فروتن  ،يبايي ام را در برابر بدبختي ديدوقتي شك براي روزها عزيز بود؛ ،جانم«

  . »شد
  : يدگو ميشاعري ديگر 

�/� ?�_& '�	� x�"-)Ql75! 	 5S5"!B ?_�� ��# �� ��"F 5�
&� � 
 مقدرم و شايد چنين براي من شو ميدلتنگ  ،از اندوه پيشامده ،دده ميوقتي اتفاقي رخ «

  . »شده كه گاهي اندوهگين شوم

���B ?�_�� i�U) ����) 9� �  E5S5���� � E5�!�� 4���F� 	/� � 
  . »پاياني خوش و شادمان داشته باشد ،دشو ميچه بسا روزي كه با اندوه و ناراحتي آغاز «

Q��s5S 	/� ?�_& E5��= $>�n 51 5��S5! �B J! 	. ��# ����� GW 
چون راه حلي دارم يا زمان حل  ؛مآي ميبه تنگ ن ،كنندهناراحت  هنگام بروز مصيبت

  . »فرا رسيده است ،شدن آن

  كارهاي زيبا، راه سعادت

وقتي با رها كردن : يدگو ميديدم كه در آن  طايي سخن زيبايي ديوان حاتم ابتدايدر 
ممكن  ،يعني اگر سكوت از شر و پرهيز از آن. آن را رها كن ،يياب مياز بدي رهايي  ،بدي

� óÚÍ. همين كار را بكن ،بود ôã r'sù öΝåκ ÷] tã 〈 »پس از آنها رويگرداني نما«.  ÷íyŠuρ öΝßγ1sŒ r& 〈 » به

  . »شاعتنايي نداشته با ،اذيت و آزار آنان
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بخششي الهي و هديه اي خجسته از سوي خداوند  ،دوست داشتن خير وخوبي براي مردم
از : من سه خصلت دارم«: يدگو مي �با بيان نعمت خداوند �ابن عباس. گشايشگر داناست

م؛ حال آنكه در شو ميم و خوشحال كن ميخدا را ستايش  ،نزول باران در هر جا كه ببارد
برايش دعا  ،مشو مياز وجود هر قاضي عادلي كه باخبر . ندارم آنجا هيچ گوسفند و شتري

هر آيه اي از آيات كتاب . هيچ كاري براي رسيدگي ندارم ،م؛ هرچند نزد آن قاضيكن مي
  . »دوست دارم مردم نيز آن را ياد بگيرند ،خداوند را كه ياد گرفته ام

خوبي در ميان خيرخواهي براي مردم و دوست داشتن گسترش  ،به راستي كه اين
  . يعني محبت قلبي با مردم و خير خواهي براي همه ،آنهاست و اين

  : يدگو ميشاعر 

��n�a& G � f����� $��gS �# �7����� ?R��/  *�"�� ks5��� 
زمين من نيز بر من و سر ،يرندگ ميطور يكنواخت در بر نابرهايي كه تمام شهرها را ب«
  . »نبارند

اهم كه فقط بر ما ببارد و خو ميمن ن ،ا و همه مردم را فرا نگيردان همه جيعني وقتي بار

% tÏ. خودخواه نيستم ،من ©!$# tβθè= y‚ö6tƒ tβρÞ÷ ß∆ù' tƒuρ }̈ $̈Ψ9 $# È≅ ÷‚ç7 ø9 $$Î/ šχθßϑ çFò6tƒuρ !$tΒ ãΝßγ9 s?#u 

ª! $# ÏΒ Ï&Í# ôÒsù 〈 » ه ند و آنچه را كده ميند و مردم را به بخل فرمان ورز ميكساني كه بخل

  . »رنددا ميپنهان  ،از لطف خويش به آنان داده ،خداوند
تو  ،يدگو مياز اخالق پربار و سودمندش سخن سخاوتمند و  آيا گفته حاتم كه از روحيه

  : يدگو مي ،؟ ويدكن ميرا تحريك ن

4��"A k"�_�� ?��%) G 'd��� � 5�1B ?�"�1� ��C � �5�R�%�� ��"��) � 
 7�g��� 2:��� '�cB $/�	>��0�P) ?��"r�� �5�>�) iB ���) Q�#5��o�1 

را زنده  پوسيدهد و استخوان دان ميغيب را ن ،سوگند به خدايي كه كسي جز او«
و از گرسنگي  ردم )خو مي(چيزي ن ،با وجود غذا و عالقه اي كه به آن وجود دارد ،ايدنم مي

  . »بخيلم ،نمدم) تا مبادا روزي گفته شود كه كر ميانفاق  به خود مي پيچيدم (و
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  دانش مفيد و دانش مضر

 بر تو مبارك و خجسته باد؛  ،رددگ ميي كه تو را به سوي خدا رهنمون علم و دانش

tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΝ ù= Ïèø9 $# z≈ yϑƒM} $#uρ ô‰s) s9 óΟ çFø[Î6s9 ’Îû É=≈ tFÏ. «! $# 4’ n< Î) ÇΠöθtƒ Ï]÷èt7 ø9 $# ( # x‹≈yγsù ãΠöθtƒ Ï]÷èt7 ø9 $# 

شما تا روز رستاخيز بدان اندازه كه : گفتند ،ني كه علم و ايمان به آنها داده شدهو كسا« 〉

  . »ايد (در دنيا و جهان برزخ) ماندگار بوده ،مقدر نموده ،خداوند
خداوند متعال درباره دشمنان خود . كافرانه ،ايماني است و نوع ديگرش ،يك نوع علم

 tβθßϑ: يدگو مي n= ÷ètƒ #X� Îγ≈ sß zÏiΒ Ïο4θuŠutù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝ èδuρ Çtã Ïοu� ½zFψ$# óΟ èδ tβθè= Ï/≈ xî ∩∠∪ 〈 » تنها

≅ È: يدفرما ميهمچنين  .»ند و آنان از آخرت غافلنددان ميظاهري از زندگي دنيا را  t/ x8u‘¨̈Š$# 

öΝ ßγßϑ ù= Ïæ ’Îû Ïοu� ½zFψ$# 4 ö≅ t/ öΝèδ ’Îû 7e7 x© $pκ ÷] ÏiΒ ( ö≅ t/ Νèδ $yγ÷Ψ ÏiΒ tβθßϑ tã ∩∉∉∪ 〈 » بلكه دانش و آگاهي

دودل و مترددند و حتي نسبت به  ،درباره آخرت به پايان آمده و اصالً در مورد آخرت ،ايشان

 y7: يدفرما ميدرباره آنها  ،خداوند .»كور و نابينا هستند ،آن Ï9 s̈Œ Ο ßγäón= ö7 tΒ zÏiΒ ÄΝù= Ïèø9 منتهاي « 〉 #$

≅ ã: يدفرما ميو . »همين است ،دانش ايشان ø?$# uρ öΝÎγøŠn= tæ r' t6tΡ ü“Ï% ©!$# çµ≈ sΨ ø‹ s?#u $sΨ ÏF≈ tƒ# u y‡ n= |¡Σ $$sù $yγ÷Ψ ÏΒ 

çµyèt7 ø? r' sù ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tβ% s3sù zÏΒ šÍρ$tóø9 $# ∩⊇∠∈∪ öθs9 uρ $sΨ ø⁄Ï© çµ≈ uΖ ÷èsùu� s9 $pκ Í5 ÿ…çµ̈Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# 

yìt7 ¨?$# uρ çµ1uθyδ 4 …ã&é# sVyϑ sù È≅ sVyϑ x. É= ù= x6ø9$# 〈 » (علم و دانش) و خبر كسي را براي آنها بخوان كه

به دنبال او افتاد؛  ،آيات خود را به او داديم؛ پس او از آن كناره گيري كرد و آنگاه شيطان
به زمين  ،ديم؛ ولي اوبر ميمقام او را به وسيله آن باال  ،استيمخو ميپس از گمراهان شد و اگر 

  . »رد؛ پس مثال او مانند سگ استپايين رفت و از هواي نفس خود پيروي ك

≅ È: يدگو ميدرباره يهوديان و دانش آنها  ،خداوند متعال sVyϑ x. Í‘$yϑ Åsø9 $# ã≅ Ïϑ øts† # I‘$x/ ó™r& 〈 

د و دليلي كن ميدانشي است كه هدايت ن ،دانش آنها. »بار داشته باشد ،مانند االغ كه كتاب«
پس . يتي است دروغين و سخني ناحقشد كه قاطعيت ندارد و روابا مياست بي اثر؛ حجتي 
حال آنكه نخستين كساني هستند كه آن را  ،ندرس ميچگونه به سعادت  ،صاحبان چنين دانشي
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 (#θ™6ysند؟ كن ميزير پاهايشان له  tFó™$$sù 4‘uΚ yèø9 $# ’ n?tã 3“y‰ çλù; آنان نابينايي و ضاللت را بر « 〉 #$

 óΟ. »هدايت ترجيح دادند ÎγÏ9 öθs% uρ $sΨ ç/θè= è% 7#ù= äî 4 ö≅t/ yìt6sÛ ª! $# $uη ø‹ n= tæ öΝ Ïδ Í�ø/ ä3Î/ 〈 )»بر  ،خداوند

بر  ،در غالف و پرده است؛ بلكه خداوند ،دلهايمان: بدان سبب كه) گفتند ،آنان خشم گرفت
  . »دلهايشان به سبب كفرشان مهر زده است

و  صدها هزار كتاب شگفت انگيز در موضوعات و رشته هاي مختلف ،در كنگره آمريكا
تمدنها و فرهنگهاي مختلف ديدم؛ اما ملتي كه صاحب اين كتابخانه بزرگ  ،در مورد ملتها

بينايي و  ،ند و غير از جهان ماديشناس ميملتي است كافر كه جز جهان مادي را ن ،شدبا مي

 $uΖ. شنوايي و دركي ديگر ندارند ù= yèy_uρ öΝ ßγs9 $Yèøÿxœ #X�≈ |Áö/ r&uρ Zοy‰Ï↔øùr&uρ !$yϑ sù 4o_øî r& öΝåκ ÷] tã öΝßγãèøÿxœ 

Iωuρ öΝèδ ã�≈ |Áö/ r& Iωuρ Ν åκèEy‰ Ï↔øùr& ÏiΒ >óx« 〈 »اما  ،بديشان گوشها و چشمها و دلهايي داده بوديم ،ما

  . »سودي به آنان نبخشيد ،گوشها و چشمها و دلهايشان
  : دياب ميواقعاً سخنان ذيل درباره اينها مصداق 

  . شدبا ميمريض  ،سرسبز است؛ اما بز ،باغ
  . تلخ است ،شيرين است؛ اما دهان ،آب

 öΝ x. Οßγ≈ sΨ ÷� s?# u ôÏiΒ ¤πtƒ# u 7πuΖ Éi� t/ 〈 »چه بسيار نشانه هاي روشني به آنان داده ايم!«  

 $tΒ uρ Ο ÎγŠ Ï? ù's? ôÏiΒ 7πtƒ# u ôÏiΒ ÏM≈ tƒ# u öΝÎκ Íh5u‘ āωÎ) (#θçΡ%x. $pκ ÷] tã tÅÊÍ� ÷èãΒ ∩⊆∪ 〈 » هيچ نشانه اي از

  . »د مگر آنكه از آن رويگردانندآي مينزد آنان ن ،هاي پروردگارشاننشانه 

  ت بيفزايا بر دانش و معلومات

دانش و آگاهي  ،معلومات زياد ،دده ميي كه به انسان آرامش خاطر عواملاز يكي 
در داليل و شناخت راز فهم درست و تفكر و تعمق  ،ژرف انديشي ،گسترش فرهنگ ،فراوان

 $yϑ . قايق استهداف و كشف حمسايل و فهميدن ا ‾Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÏνÏŠ$t6Ïã (# àσ‾≈ yϑ n= ãèø9 تنها « 〉 #$



    

  غم مخور      318 
    

≅ ö. »سندتر مياز خدا  ،بندگان داناي خداوند t/ (#θç/¤‹ x. $yϑ Î/ óΟ s9 (#θäÜŠÏtä† ÏµÏϑ ù= ÏèÎ/ 〈 » بلكه آن

  . و آرام استمعموالً آسوده خاطر  ،عالم. »چيزي را تكذيب كردند كه دانش آن را نداشتند

�/1 �5��HS�� ����wU& 	�)g) 5 7	+ 5� fH� ��& iW  �>/) � 
 ،د و اگر آن را محكم در دست بگيري و به ديگران ندهيياب ميفزوني  ،با انفاق و دهش«

  . »رو به كاستي مي نهد
دفتر بزرگي در كمد كتابخانه ام دارم كه روي  ،من: يدگو مييكي از انديشمندان غرب 

را كه  نادرستيهاي همه اشتباهات و كار ،من هايي كه مرتكب شده ام؛حماقت: ه شدهآن نوشت
  . بيرون بكشم ،م تا خود را از آنكن ميدر اين دفتر يادداشت  ،در شبانه روز از من سر مي زند

گيري طاقت فرساي رفتار و با محاسبه دقيق و پي ،علماي سلف اين امت: يمگو مي ،من

% Iωuρ ãΝÅ¡øه اند؛ ينه گوي سبقت را از تو ربودمدر اين ز ،اعمال خويش é& Ä§ø/ ¨Ζ9$$Î/ ÏπtΒ# §θ‾=9 $# 

بايد بيش از آنچه كه  ،مسلمان: يدگو ميحسن بصري  .»و سوگند به نفس سرزنشگر« 〉 ∪⊅∩

  . خودش را محاسبه نمايد ،يردگ مياز شريكش حساب  ،يك شريك
بعد مي نوشت؛ اگر آنها را نيك  سخنان هفتگيش را از يك جمعه تا جمعه ،ربيع بن خثيم

د كه در طول هفته سخن و يا كار بدي از او سر دي ميد و اگر كر ميخدا را ستايش  ،تياف مي
  . دكر مياز خداوند طلب آمرزش  ،زده

چهل سال قبل گناهي مرتكب شده ام و همواره با اصرار و زاري : يدگو مييكي از سلف 

% tÏ: مكن مياز خداوند طلب آمرزش  ©!$# uρ tβθè? ÷σ ãƒ !$tΒ (#θs?#u öΝ åκæ5θè= è% ¨ρ ì's# Å_uρ 〈 » و كساني كه

  . »ند آنچه را در توان دارند و دلهايشان هراسان استده مي

  خودت را محاسبه كن

ت را محاسبه دفترچه يادداشتي براي خود تهيه كن و پيش خود نگه دار تا بوسيله آن خود
. نمايي سپري ،كاستيهايترا با رفع  تي و زندگيرا به ياد آور كني و نكات منفي خويش
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خودتان را محاسبه كنيد پيش از آنكه محاسبه شويد و خود را بسنجيد قبل : يدگو مي �عمر
  . از آنكه سنجيده شويد و خود را براي قيامت آماده نماييد

  : دشو ميروزانه سه اشتباه در زندگي ما تكرار 
  . ضايع كردن وقت: اول
از خوبي اسالم شخص است كه «: در حديث آمده است وده گفتن؛سخن بيه: دوم

  . »كارهاي بيهوده را رها كند
پيش پاافتاده مانند گوش دادن به شايعات و  مسايلبه بي مورد و بيش از حد توجه : سوم

توجه به توقعات و انتظارات نابجا و اهتمام ورزيدن به توقعات و خياالت  ،سخنان بي اساس
يكي از  ،اين امرو اندوه آينده و ناراحتي فعلي؛ نگراني از غم  نيزخيال باف و  وافراد وسواس 

  . موانع سعادت و آرامش خاطر است
  : يدگو ميشاعري 

��5���� J��:�� 5�uB E5!5��� ?��� GB ��5;� �%�� �# i5� 21 2
%) �C� 
  ؟»سر كردندصبح خوبي ب ،آيا پيشينيان صبح بخير اي تپه هاي خشك!«

 �?��%�/�1 	��"%�� GW 2�
�%) J�C �5��D�a& $�"��) G ����
p� J"���. 
با هراس و ترس  اند كه اندوه كم دارد و شب رارس ميشب را به صبح  ،ها كسينت«

  . »ذراندگ مين
: دارد بر خت كه سعادت هر دو جهان را دردعايي آمو �به عمويش عباس �پيامبر

�#5%�� � �H%�� <�a�B �SW ?0���Vاين. »اهمخو ميعفو و تندرستي را از تو  بارخدايا!« [ة، 

 ãΝßγ9ده است؛ است كه خير دنيا و آخرت در آن خواسته ش يي جامعدعا s?$t↔sù ª! $# z># uθrO 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# zó¡ãmuρ É>#uθrO Ïοu� ½zFψ پاداش دنيا و بهترين پاداش آخرت را به آنها  ،پس خداوند« 〉 #$

’ Ÿξsù ‘≅ÅÒtƒ Ÿωuρ 4. »داد s+ ô±o„ 〈 »رددگ ميد و بدبخت نشو ميپس گمراه ن« .  

  احتياط كنيد
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بر  فاده از اسباب به همراه توكلاحتياط كردن و است ،يكي از عوامل سعادت بنده
برخي از در  ،سرور همه بود ،با اينكه در ميدان توكل بر خدا �پيامبر. شدبا مي �خداوند

 اي پيامبر خدا!: گفت �پيامبرشخصي به  .جنگها در حالي مي جنگيد كه زره پوشيده بود
توكل (بر خدا) را ببند و شتر «: فرمود يا با توكل بر خدا آن را رها كنم؟زانوي شترم را ببندم 

  . »كن
پايه و اساس توحيد است و ترك اسباب به نام  ،پس استفاده از اسباب و توكل بر خدا

كه استفاده از اسباب بدون توكل انهمچن. جهالت و بي توجهي به شريعت است ،توكل بر خدا
 ناخنش ،مردي: يدگو ميابن جوزي در اين باره . شدبا مي براي توحيد آسيب و آفتي ،بر خدا

. مرد ،و چون آن را نبست و از اسباب استفاده نكرد شد ميزخ ،انگشتش د؛كر ميرا كوتاه 
 آن شخصو بدين سان زد  به شكم آن مرد لگد ،االغ وارد طويله االغ شد؛ ،بي پروا ،شخصي

  . مرد
آهسته برو تا : راننده گفتيك به  ،در مورد طه حسين نويسنده مصري گفته اند كه او

  . درس ميبه آخر ن ،عجله: اين است كه گفته اند ،اصل اين مثل. زود برسيم
  : يدگو ميشاعر 

�D5! y%& �Sa�T� e�	) 	. J�g�� JI%�T� h1 i��U) 	. � 
ازهايش دست مي يازد و چه بسا فرد به برخي از ني ،درو ميسته پيش بسا فردي كه آهچه «

  . »درس مين مقصدبه مي لغزد و  ،عجول

  دل مردم را به دست بياور

ن دل مردم و جلب محبت و مهرباني بدست آورد ،يكي از عوامل خوشبختي و سعادت

≅ : گفت �ابراهيم. نهاستآ yèô_$# uρ ’ Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰ Ï¹ ’ Îû tÍ� ½zFψ از من در ميان « 〉 ∪⊇∇∩ #$

  . »مرا به خوبي ياد كنند ،يعني چنان كن كه مردم: مفسران گفته اند .»ديگران نام نيكي بگذار

 àM: فرموده است �خداوند متعال در مورد موسي ø‹s) ø9r&uρ y7 ø‹n= tã Zπ¬6utxΧ Éi_ÏiΒ 〈 » و محبتي

بي اختيار تو را دوست  ،و را ببيندت ،بدين سان كه هر كس: يعني. »از سوي خود بر تو افكندم
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قلم  ،زبان مردم. »شما گواهان خدا روي زمين هستيد«: در حديث صحيح آمده است. بدارد
جبرئيل در ميان اهل آسمان بانگ بر «: همچنين در حديث صحيح آمده است كه. حق است

اه اهل آسمان آنگ. فالني را دوست دارد؛ پس شما نيز او را دوست بداريد ،خداوند: دآور مي
  . »رددگ ميرند و در زمين مورد قبول مردم واقع دا مياو را دوست 

خوش اخالقي و نرم خويي  ،نرم زباني ،گشاده رويي ،يكي از زمينه هاي محبت و دوستي
در هر «: يدفرما مي �پيامبر. شدبا ميعاملي قوي در جلب محبت مردم  ،نرم خويي. است

آن  ،رفته شودگ ميد و از هر چيزي كه نركن ميآن را زيبا  ،چيزي كه نرمي وجود داشته باشد
از همه خوبيها محروم شده  ،هر كس از نرمي محروم شود«: يدفرما ميو . »ايدنم ميرا زشت 

  . »است
 .د كه از سوراخ عبور كندده مياين امكان را به مار  ،نرمي: يدگو مييكي از حكما 

 ،مؤمن«: در حديث صحيح آمده است. و را نشكناما كند ،عسل را بردار: غربيها گفته اند
اود و هرگاه بر تر ميرد و از او خوبي و پاكي خو ميمانند زنبور عسل است؛ خوب و پاك 

  . »ندشك ميآن را ن ،شاخه اي بنشيند

  سفر كن و  به سرزمينهاي مختلف

  ببين را  خدا نشانه هاي قدرت

سياحت در شهرها و سرزمينهاي سفر و  ،دآور ميدي و سرور از جمله چيزهايي كه شا
خداوند متعال . در آغاز اين كتاب در اين مورد سخناني ارائه نموديم. مختلف است

≅ È: يدفرما مي è% (#ρã� ÝàΡ$# # sŒ$tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 »بنگريد كه در آسمانها و زمين : بگو

≅ ö. »چه هست è% (#ρã�� Å™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 »سفر كنيددر زمين : بگو« . óΟn= sùr& (#ρã��Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#ρã� ÝàΖuŠsù 〈 »آيا در زمين سفر نكرده اند تا بنگرند؟« .  

  : يدگو ميشاعر 

?��"n �"# h��&�& ^��  G � 5����� iW GW k��>�� k��)d) 
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نمان؛ مگر آنكه با غل و زنجير  ،دبر ميپرستم و ناشايستي كه دل را از بين  سرزميندر 
  . »ته شده باشيبس

hHS �"# 9��_��5# 9���A � 5�.� 	. <>)�& iW �� � 
هر . »گلويت را گرفته به شرق و غرب سفر كن كه سفر فايده دارد ،اگر بغض اندوه«
چيزهاي  ،بخواند ،ستبطوطه را با توجه به گزافه گوييهايي كه در آن ابن سفرنامه ،كس

هاي و عبرتها   آموزه ،كه در جهان هستيد ياب يمند و در بي ميعجيبي از آفرينش الهي را 
اين است  ،بدين ترتيب مي فهمد كه يكي از عوامل آرامش. بزرگي براي مؤمن وجود دارد

جهان هستي را مطالعه  به جاي ديگر برود تا كتاب گشودهبندد و از جايي كه رخت سفر ب
  . نمايد

  : يدگو ميابوتمام در مورد سفر 

 7�	_& � ��CB �5P�5&5SB � '�p� �S��D ©5�:�H�5& � b��
.��5& 
  . »در فسطاط ،همسايگانمو  در رقمتينم ،خانواده ام در شام و فكر و خيالم در بغداد؛ من«

 ö≅ è% (#ρã��Å™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 »در زمين سفر كنيد: بگو« . (#θßs‹ Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 » در زمين

#  #®Lxm. »سياحت كنيد sŒÎ) x+n= t/ z>Í� øótΒ Ä§ôϑ ¤±9  . »تا اينكه به محل غروب خورشيد رسيد« 〉 #$

Iω ßyu� ö/ r& #®Lxm x+è= ö/r& yìyϑ ôftΒ Ç÷ƒu� óst7 ø9$# ÷ρr& zÅÓøΒ r& $Y7 à) ãm ∩∉⊃∪ 〈 »ينم تا اينكه به نش مياز پاي ن ،من

  . »مرو ميمحل جمع شدن دو دريا برسم يا اينكه روزگاري طوالني راه 

  تهجد بگزار

اگر «: فرموده است �پيامبر. شدبا مياز عوامل شرح صدر و آرامش خاطر يكي  ،تهجد
 ،خدا را ياد كند و سپس وضو بگيرد و نماز بخواند ،عبادت برخيزدشبانگاه براي  ،بنده اي

% (#θçΡ. »هنگام صبح بانشاط و سرحال خواهد بود x. Wξ‹ Ï= s% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $tΒ tβθãèyf÷κ u‰ ∩⊇∠∪ 〈 »آنان، 

 zÏΒ. »ابيدندخو يمشبها كم  uρ È≅ ø‹ ©9$# ô‰¤fyγtFsù ÏµÎ/ Z's# Ïù$tΡ y7 در پاسي از شب برخيز و نماز « 〉 9©

  . »تهجد بگزار
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در  يحديث صحيح. دكن ميبيماري را از جسم بيرون  ،بيدار شدن در شب براي عبادت
ها براي شب ،باش كه اواي عبداهللا! مانند فالني ن«: فرمود �ابو داود روايت شده كه پيامبر

  . »كرداما قيام شب را ترك  ،شد ميعبادت بيدار 
  . »مرد خوبي است عبداهللا اگر شب براي عبادت بر مي خاست«

د و از شو ميفنا  ،بر چيزهاي فاني و زودگذر تأسف مخور؛ تمام آنچه در دنيا وجود دارد

 ‘≅ä. >óx« î7: د متعالجز خداون ،درو ميبين  Ï9$yδ āωÎ) … çµyγô_uρ 〈 » همه چيز جز خدا از بين

≅‘  .»درو مي ä. ôtΒ $pκ ö� n= tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 〈 »فنا  ،همه چيزها و همه كساني كه روي زمين هستند

’ 4. »ندشو مي s+ ö7tƒuρ çµô_uρ y7 În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n= pgù: $# ÏΘ# u�ø. M}$# uρ ∩⊄∠∪ 〈 » و تنها پروردگارت كه داراي

  . »باقي مي ماند ،شكوه و عظمت است
مانند كودكي است كه به خاطر گم  ،ردخو ميبه خاطر دنياي خود تأسف  انساني كه

  . دكن ميشدن اسباب بازيش گريه 

  نكته

شند كه با ميي و از اموري روح مشكالتهر دو به هم نزديك هستند و از  ،حزنهم و 
غم خوردن به خاطر مصيبت آينده و اين است كه هم يعني  ،فرقشان. ندده ميروح را عذاب 

به هر حال هر  ؛دوست داشتني يك چيزيعني اندوهگين شدن به خاطر از دست دادن  ،حزن
حزن  ،به آن ،به خاطر گذشته باشد ،اگر ناراحتي و درد و عذابي براي روح هستند؛ رنج ،دو
  . مندنا مي »هم«آن را  ،و اگر براي آينده باشد يندگو مي

�#5%�� <�a�B �SW ?0���Vة �F§� � 5"S	�� �#5#�; ���0ة%�� � �H%�� <�a�B �SW ?7(/�  ة �#
 21 � '	) b& 21 �/RH!� ?0��� ;� 5��� 21� � � ���� ��� ?0��� ;��51 � ��CB � '5"S7 �

]��� 21 �5�AB iB <�
R%& =��B � �.�# 21 � ��M+ 2� � �/"
) 2� � �H�F » !بارخدايا

من از تو عفو و عافيت در دين  بارخدايا! اهم؛خو مياز تو را دنيا و آخرت  عافيت و تندرستي
عيب هاي مرا بپوشان و هراس هايم را به  !بارخدايا اهم؛خو ميو دنيا و خانواده و دارايي ام را 
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م كه از بر ميامنيت و آرامش خاطر تبديل كن و مرا از هر سو حفاظت نما و به عظمت تو پناه 
  . »شوم زير پايم ربوده (و دچار لغزش)

  : يدگو ميشاعر 

vB ��� *"� <&� iB �  Q
�)	>�� � Q�w)	��� )75�)B 
  »قابل شمارش نيست؟ ،ني كه جود و كرم فعلي و گذشته پروردگارتبي ميآيا ن«

,�+ *"�# ��
p� 2� J�  �
">T5& <�1�m G � ?">) 
ماندگار نيست و  ،كه هيچ چيزيچرا ها بيرون بياور؛خودت را از غمها و ناراحتي«

  . »نيز ماندگار نخواهند بود هاي توناراحتي

�dC 	�%& ��R�/) �f��� J�%� 
"!� �/1 ���R/& <�"�W 
  . »به سوي تو نظر رحمتي بنمايد ،شايد خداوند بعد از اين«

  قيمت تو، بهشت است

  : يدگو ميشاعر 

Q�C�= ,5"+G� <�� ���� ��HS 5�C= �=W ¥+ ��� �U&B |"U# 
پس چگونه به خاطر از دست دادن  ؛مرو مين از بي ،خودم كه صاحب چيزها هستم«

  ؟»چيزي گريه كنم
در . ارزش يك قطره اشك را ندارد ،قصرهايش و كاخها ،مقامها ،نقره ،دنيا با تمام طال

ملعون هستند  ،دنيا و آنچه كه در دنيا است«: ه استروايت شده كه فرمود �ي از پيامبرترمذ
  . »ه است و دانشمند و دانش آموزبجز ذكر خدا و آنچه كه به آن نزديك و شبي

 ،لبيد. شندبا ميد كه مدتي در اختيار ما فقط امانتهايي هستن ،هاي دنيامتاع و دارايي
  : يدگو مي

hs�7� GW i��C[� � �5T� 51 � h�s�7��� 7�  i� E5�1�) 	& G � 
  . »ها بايد روزي برگردانده شوندامانتهايي بيش نيستند و امانت ،مال و خانواده«
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 خير نميهم زمان مرگ انسان را به تأيك لحظه  ،اامالك و ماشينه ،ثروتهاي هنگفت
  : يدگو ميحاتم طايي . ندانداز

��H�� 2� ,��w�� �/_) 51 e�
%� �	��� 5O �5n � E51�) $D�! �=� 
 ،دارايي ثروت و ،دآي ميد و نفس به آخر رس ميرم آنگاه كه مرگ فرا خو ميسوگند «

  . »دكن مييچ كاري نبراي انسان ه
 ،دنيا و آنچه در آن است ؛را بده ول آنو جايگاه معق به هر چيزي ارزش: فته اندحكما گ

 $tΒدارد؛ ارزش مؤمن را ن uρ ÏνÉ‹≈yδ äο4θu‹ ysø9 $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# āωÎ) Óθôγs9 Ò= Ïès9 uρ 〈 »سرگرمي  ،و زندگاني دنيا

  . »و بازيچه اي بيش نيست
 ،ي جز بهشت را ارزش و بهاي خود مدان؛ وجود مؤمنهيچ چيز: يدگو ميحسن بصري 

 ،كساني كه به خاطر از دست دادن دارايي. اما برخي آن را ارزان مي فروشند ،گرانبهاست
به خاطر نقص ايمان  ،ند و بر عكسكن مينابودي خانه و آتش گرفتن اتومبيل خود بي صبري 
خواهند دانست كه  ،رندخو ميتأسف ن ،و گناهان و كوتاهيهاي خود در عبادت پروردگار

در  ،آنها به اندازه نوحه و گريه اي كه براي دنيا سر داده و به خاطر گناهان تأسف نخورده اند

 . جايگاهها و مسئوليتهاست ،قضيه ارزشها ،اشتباه بوده و كار نابجايي كرده اند؛ چراكه قضيه

āχ Î) ÏIωàσ ‾≈ yδ tβθ™7 Ïtä† s's# Å_$yèø9 $# tβρâ‘ x‹ tƒuρ öΝèδ u !#u‘ uρ $YΒ öθtƒ Wξ‹ É) rO ∩⊄∠∪ 〈 »دنيا را  ،اينها گمان بي

  . »ندكن ميدوست دارند و روز دشوار و سخت (آخرت) را ترك 

  محبت واقعي

كسي است كه باالترين  ،خوشبخت ترين مردم از دوستان خدا باش تا خوشبخت شوي؛

 öΝ: يدفرما ميچه زيبا . تهدف خود را محبت خداوند قرار داده اس åκ ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6Ïtä† uρ 〈 »خدا، 

اينكه : يدگو مييكي از مفسرين . »رنددا ميخداوند را دوست  ،رد و آنهادا ميآنها را دوست 
: يدگو مياين است كه  ،عجيب نيست؛ بلكه عجيب ،رنددا ميخدا را دوست  ،آنها: يدگو مي
آنان را  ،دده ميذاتي است كه به بندگانش روزي  ،خداوند. رددا ميآنها را دوست  ،او
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 ö≅è% βÎ) óΟرد؛ دا ميايد و سپس آنها را دوست نم ميسرپرستي  çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù 

ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ ª! شما را  ،پس از من پيروي كنيد تا خدا ،اگر شما خدا را دوست داريد: بگو« 〉 #$

  . »دوست بدارد
خصوصيتي كه همچون تاجي بر  بنگر؛ همان �به برترين خصوصيت علي بن ابي طالب

مردي است كه خدا  ،او«: شد كهبا ميدر مورد او  �سر او مي درخشد؛ منظورم فرموده پيامبر
  . »و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبرش نيز او را دوست دارند

≅ öيكي از اصحاب  è% uθèδ ª! $# î‰ xmr& 〈  را دوست داشت و از اينرو در هر ركعت نماز

 �پيامبر. دكر ميود و دلش را با اين سوره زنده نم مياند و آن را تكرار خو ميوره را همين س
  . »دكن ميتو را وارد بهشت  ،محبتت با اين سوره«: به او فرمود

  : اندمخو ميچه زيباست دو بيت شعري كه در گذشته در شرح حال يكي از علما 

'���� 21 b
s5p� k�! i5� �=W ��� ��
�� � ���"�&��>�%�� � k� 
'd�� ?s5p� J%H) iB ��� �=5�
# ���[� v5%�� ��WE5.�+ ��. '� 

پس  ،ايدنم ميعقل عاشقان سرگشته آنها را سلب  ،و سلميوقتي محبت و عشق به ليلي «
  ؟»دچگونه خواهد بو ،مشتاق ملكوت اعلي است ،فردي كه قلبش

 ÏM s9$s% uρ ßŠθßγu‹ ø9 $# 3“u�≈ |Á̈Ψ9 $#uρ ßøtwΥ (# àσ‾≈ sΨ ö/ r& «! $# … çνàσ‾≈ ¬6Ïmr&uρ 4 ö≅ è% zΝ Ï= sù Νä3ç/ Éj‹yèãƒ Νä3Î/θçΡ ä‹Î/ 〈 

پس چرا شما را به خاطر : پسران و دوستان خدا هستيم؛ بگو ،ما: گفتند ،يهوديان و نصاري«
  ؟»دده ميگناهانتان عذاب 

هالك كرد و  ،مجنون ليلي را كشت و قارون را محبت مال و دارايي ،عشق به يك زن
كشته  ،نابود نمود؛ اما حمزه و حنظله به خاطر محبت خدا و پيامبرش ،عون را محبت مقامفر

  شدند؛ به راستي كه چه تفاوت زيادي با هم دارند!

  نكته
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ده معموالً ساليانه  ؛د افسر پليس درآمريكا دست به خودكشي مي زنندسيص ،در هر سال
ران پليسي كه در آنجا شمار افس ديميال 1987از سال  ؛ندكن ميكشي پليس در نيويورك خود

نگران را  دولت آمريكا ،اين پديده. دشو ميروز به روز بيشتر  ،كشي مي زننددست به خود
به اين نتيجه  بررسي قرار داده واين پديده را مورد  ،اتحاديه ملي افسران پليس. كرده است

رواني است كه از  ناراحتي دايم عصبي و ،كشي افسرانرسيده است كه بارزترين علت خود
استوار و  ،هاد كه هنگام بروز بحرانشو ميست خوااز اينرو همواره از آنها در ؛ندبر ميآن رنج 

هاي برآمده از ديدن جنايت را تحمل نمايند و رنجها و دردپابرجا باشند و فشارهاي ناشي از 
  . را تحمل كنند زنان قربانيديدن اجساد كودكان و زنان و پير تعامل و برخورد با مجرمان و

به همراه داداشتن اسلحه به اقتضاي شغل  ،افسران پليس در آمريكا كشيدومين عامل خود
مشخص شده است كه . رداندگ ميودكشي را برايشان آسان خ عمل ،آنان است كه اين امر

د؛ در سه شو ميسالح مخصوص خودشان انجام با  ،كشي افسرانهشتاد در صد حوادث خود
  . كشي كردندخود ،اسلحه كمري خودبا  ،افسر سه روز متوالي

  خور؛ شريعت، آسان استمغم 

. آساني و سهولت شريعت اسالمي است ،ايدنم ميي كه دل مسلمان را شاد يكي از موارد

 µÛ ∩⊇∪ !$tΒ $uΖ ø9 u“Ρr& y7 ø‹ n= tã tβ# u ö�à) ø9$# #’ s+ô±tFÏ9 ∩⊄∪ 〈 »قرآن را بر تو نازل نكرده ايم كه  ،ما

� x8ã. »رنج و زحمت بيندازي خويشتن را به Åc£uŠçΡ uρ 3“u� ô£ã‹ ù=Ï9 〈 » و تو را براي انجام شريعت

= Ÿω ß#Ïk. »ردانيمگ ميآساني موفق  s3ãƒ ª! $# $²¡ø/ tΡ āωÎ) !$tΒ $yγ8 s?#u 〈 »هيچكس را جز  ،خداوند

 $tΒ. »دكن ميمكلف ن ،بدان اندازه كه به او داده است uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹n= tæ ’ Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8lu� xm 〈 » و

 ßìŸÒtƒuρ öΝ .»در دين براي شما مشكلي قرار نداده است ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u�ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñ F{$# uρ ÉL©9 $# ôM tΡ% x. 

óΟ ÎγøŠn= tæ 〈 »ذاردگ مياز دوش آنها پايين  ،و بارهاي سنگين و طوقهايي را كه بر آنان بود«.  

¨βÎ* sù yìtΒ Î� ô£ãèø9 $# # ¶� ô£ç„ ∩∈∪ ¨βÎ) yìtΒ Î� ô£ãèø9 $# # [� ô£ç„ ∩∉∪ 〈 »آساني است؛ همانا  ،همراه سختي گمان بي
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 $sΨ .»همراه سختي آساني است −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹ Ï{# xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡°Σ ÷ρr& $tΡ ù' sÜ÷zr& 4 $sΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑ óss? !$uΖ øŠn= tã 

# X�ô¹Î) $yϑ x. … çµtFù= yϑ xm ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ $uΖ Ï= ö6s% 4 $uΖ −/ u‘ Ÿωuρ $sΨ ù= Ïdϑ ysè? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $sΨ s9 ÏµÎ/ ( ß#ôã $# uρ $̈Ψ tã 

ö� Ï/øî $# uρ $sΨ s9 !$uΖ ôϑ xmö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $uΖ9 s9öθtΒ $tΡ ö� ÝÁΡ $$sù ’ n?tã ÏΘöθs) ø9 $# šÍ� Ï/≈ x6ø9 پروردگارا! « 〉 ∪∌∇⊅∩ #$

ما را مؤاخذه مكن؛ پروردگارا! بر ما بار سنگيني  ،فراموش كرديم يا به خطا رفتيم ،اگر ما
 ،و آنچه را كه ياراي آن را نداريم. گذاشتي، آنگونه كه بر كساني كه پيش از ما بودندمگذار 

ياور ما هستي؛پس ما را  ،بر دوش ما مگذار و ما را عفو كن و ما را بيامرز و بر ما رحم نما؛ تو
  . »بر كافران ياري ده

از امت  ،داشتباه و فراموشي و آنچه كه تحت زور و اجبار بكنن«: در حديث آمده است
  . (يعني گناهي نيست). »من رفع شده است

يرد مگر آنكه بر او گ ميدين را بر خود سخت ن ،آسان است و هيچكس ،دين گمان بي«
  . »دشو ميچيره 
  . »ي در پيش بگيريد و با نشاط عمل نماييدرو ميانهدرستي كنيد و «
  . »مبعوث شده ام ،همانا من با دين توحيدي و آسان«
  . »آسانترين آن است، نتانبهترين دي«

پيشنهاد شد كه در يكي از دولتها پست وزارت را به عهده  ،به يكي از شعراي معاصر
  : گفت ،او. حق خود را ترك كندبگيرد به شرط آنكه فعاليتها و طرحهاي ب

���� � � ?� 5"S7 J� ��dF  E5��)�A E5>"�c E����! '7�q�# 
  . »دبگذاريد تا به هر كجا سفر نمايرها  ااما دلم ر ،دتمام دنيايتان را بگيري«

�����l ?U�
�R�B ��SL�#  E5�"�� E�	"!� �S�
��F iW � 
  . »مرا تنها و فقير بپنداريد ،اگرچه شما شما ثروت بيشتري دارم؛ از همه ،من«

  قواعد و اصول دستيابي به آرامش
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بيست روش « وانهجري مقاله اي تحت عن 3/4/1415در تاريخ  (اهالً و سهالً)در مجله 
ها و  بخشي از داده به قلم دكتر حسان شمسي پاشا درج شده بود؛ »براي دور كردن اضطراب

  : مفاهيم اين مقاله عبارتند از
. يردگ ميقضاي الهي صورت  طبق تقدير و ،چيز قبل مشخص شده و همهاز  ،زمان مرگ

روزي انسان در آسمان و  رزق و ؛تأسف بخورد ،دافت ميپس انسان نبايد به خاطرآنچه اتفاق 
 ن دخل و تصرفي نمايداند در آتو ميو هيچكس آن را در اختيار ندارد و ن نزد خداوند است

مهايش تمام شده و ها و غبا همه رنج ،گذشته. قادر به جلوگيري از آن نيست ،و هيچ انساني
در  ،يندهآ. گرداندن آن جمع شوندبراي باز ،حتي اگر تمام جهان د گشت؛هرگز باز نخواه

فرا  ،پس بگذار تا زمان آمدنش ورود نيافته است؛ اجازهنيامده و دنياي غيب است و هنوز 
آرامش و . دبخش ميشرح صدر و آرامش  و به انساند كن ميدل را شاد  ،نيكي به مردم. رسد

يكي از . دشو مياو نيكي  آرامش كسي است كه بهاز بيش  ،دكن ميپاداش كسي كه نيكي 
از دشنام و  ،كسبايد دانست كه هيچ به انتقاد ستمگرانه است؛ بي اعتنايي ،ؤمنم ويژگيهاي

زرگوار و پروردگار جهانيان است و كامل و ب حتي خداوند كه امان نمانده است؛ناسزا در
  : در اشعاري چنين سروده ام. زيباست

$%n� 	. E5%17B ��� ��%# 95C��� <��. x�>) JR) � 
  ؟»دلت را آشفته نمايد ،ذاري كه هراسگ يمچرا اشك مي ريزي و «

M��� E��"�D E5�&� 5�O fJ� � 9��&B $���H  ���;� �5�S 
هايي در ،گاه مردم بخوابند و بي خبر باشندرا به پروردگار بزرگ بسپار كه هرآن «

  . »دشو ميگشوده 

  از عشق و دلدادگي بپرهيز

يكي از نشانه هاي . است هميشگي و مستمر ياندوه ،چون عشق از عشق بپرهيز؛
يتشان از شاعران و شكا اين است كه از آه و فغان و دلباختگي و عشق ،خوشبختي مسلمان

نشانه تهي بودن قلب  ،چون گرفتار شدن به چنين اموري. دهجران و فراق و وصال بدور باش
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 |M÷ƒu؛ است u� sùr& ÇtΒ x‹ sƒªB$# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ ã&©# |Êr&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Ο ù= Ïæ tΛ syzuρ 4’ n?tã ÏµÏèøÿxœ ÏµÎ7 ù= s% uρ Ÿ≅ yèy_uρ 

4’ n?tã ÏνÎ� |Ç t/ Zοuθ≈ t±Ïî 〈 » هيچ ديده اي كسي را كه هوا و هوس خود را معبود خويش قرار داده

گمراه نموده و بر شنوايي و قلبش مهر زده و بر  ،و آگاهي او را با وجود دانش ،و خداوند
  »ت؟بينايي او پرده اي قرار داده اس

#�c Q"/T� k�D 'd�� 5SB � J 5�>�� J"�>��� k�5:T� 2
# 
پس خوانده كيست  به سوي خود كشانده است؛ مرگ را ،كسي هستم كه نگاهش ،من«

  ؟»شدبا ميو مقتول قاتل چه كسي 
بزرگترين عامل  ،چون من. نجها و دردهايي هستم كه چشيده اميعني من سزاوار ر

  . داده انداتفاقاتي هستم كه برايم رخ 
  : يدگو ميد و كن ميشاعر اندلسي به كثرت عشق و دلباختگي خود افتخار 

���. �5�f/�� ���H�� vB 5U+ $�"1 � �! '��35& } f�� � 
به خاطر  ،يي شكايت كرده اند و مرده و زندهمردمان پيش از من نيز از درد فراق و جدا«

  . »هراسان گشته اند ،عشق و دلباختگي


�w1 5�1B �����n $
n 5� $)B� G � $%�
� 5�1 �SL�# 
  . »نشنيده و نديده ام ،اما مانند آنچه در درون من است«

به  ،رفتگ ميجاي  ،هيزگاري و ذكر و روحانيت و ربانيتپر ،اگر در درون اين شاعر
د و صراط مسقيم را در پيش دي ميراه هدايت را  ،دليل را مي شناخت ،يدرس ميحق 

 $̈Β. رفتگ مي Î) uρ y7 ¨Ζ xîu”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ ÏètG ó™$$sù «! $$Î/ 〈 » و اگر از سوي شيطان وسوسه

 āχ .»به خدا پناه ببر ،به تو رسيد ،اي Î) šÏ% ©!$# (#öθs) ¨? $# # sŒÎ) öΝ åκ¡¦tΒ ×#Í× ‾≈ sÛ zÏiΒ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

(#ρã� ā2x‹ s? #sŒÎ* sù Ν èδ šχρã� ÅÇö6–Β ∩⊄⊃⊇∪ 〈 »هنگامي كه گرفتار وسوسه اي از  ،همانا پرهيزگاران

ند (و در پرتو ياد افت ميبه ياد (عداوت شيطان و عقاب و ثواب پروردگار)  ،ندشو ميشيطان 
  . »ردندگ ميخدا و به خاطر آوردن كينه شيطان) بينا 
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�a� 2T �#5U�� 9��3�V �2 ��	��,  نيز در كتاب و(الداء و الدواء) ابن قيم در كتاب 
]�#5P��، انند به تو ميمندان عالق رت كامل و رضايت بخش به اين قضيه پرداخته است؛به صو

  : عبارتند از ،و دلباختگي برخي از عوامل و زمينه هاي عشق .اين كتابها مراجعه نمايند
  . ادت اوبذكر و شكر و ع زتهي بودن قلب از محبت خداوند و ا-1
غمها و رنجهاي زيادي  ،رانيبايد دانست چشم چ ؛چراني و نگاه به نامحرمانچشم  -2

 ≅è% šÏΖد؛ آور ميبه ارمغان  ،براي دل ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Í�≈ |Áö/ r& 〈 »به مؤمنان بگو :

  . »تيري از تيرهاي شيطان است ،نگاه«: در حديث آمده است .»چشمان خود را پايين بگيرند

 E�	s�� <#�c $���B ��1 $SB � /T� <���% B b� J� ��W��5� 
تو را  ،نيبي ميچشم اندازهايي كه منظره ها و  ،چشم خود را به هر سو خيره نمايي گاههر«

  . »در رنج و خستگي خواهند انداخت

�75. $SB ��� G 'd���� $)B� �&5� $SB -%& 2� G � "�� 
 ،آن بر قسمتي ازاني تو ميرا داري و نه اش  ني كه نه توان همهبي ميان چيزي بدين س«

  . »صبر كني

 āχدعا و نمازهاي نفلي؛  كوتاهي در عبادت و ذكر و -4 Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã 

Ï !$t±ósx/ ø9 $# Í� s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 〈 »رددا ميانسان را از كارهاي بد و از زشتيها باز  ،نماز گمان بي 

 y7: خداوند متعال مي فرمايد Ï9 ẍ‹Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖÏ9 çµ÷Ζ tã u ûθ�¡9 $# u !$t±ósx/ ø9 $# uρ 4 … çµ‾Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 

šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 از بندگان  ،او گمان بي. تا اينگونه بدي و زشتي را از او دور كنيم« 〉 ∪⊇⊅∩ #$

   .»مخلص ما بود
 : راههاي زيادي وجود دارد؛ از جمله ،براي درمان عشق و رهايي از دلباختگي

 . نمودنطلب رهايي و بهبودي او خود را به نشان بندگي برآستان مولي انداختن و از  -1
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 (#θÝàرل چشمها؛ شرمگاه و كنتظ حف -2 x/ øts† uρ óΟ ßγy_ρã� èù 〈 » و شرمگاههاي خود را حفظ

% tÏ. »نمايند ©!$# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρã� à/Ï9 tβθÝà Ï/≈ xm ∩∈∪ 〈 » و كساني كه شرمگاههاي خود را حفظ

  . »ندكن مي
  . ه اش شده ايدترك شهر و ديار و خانه و ياد كسي كه دلبست -3

 öΝمشغول شدن به اعمال صالح و كارهاي شايسته؛  -4 ßγ‾Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Í�≈ |¡ç„ ’ Îû 

ÏN ü� ö�y‚ø9 $# $sΨ tΡθãã ô‰ tƒuρ $Y6xî u‘ $Y6yδ u‘ uρ 〈 »ند و ورز ميدر انجام كارهاي خوب شتاب  ،آنها گمان بي

  . »انندخو ميبا بيم و اميد ما را 

 (#θßsÅ3Ρازدواج؛  -5 $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 با زناني كه براي شما حاللند و « 〉 #$

 ôÏΒ .»ازدواج كنيد ،دوست داريد uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& t,n= yz /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡à/Ρ r& % [` üρø— r& (#ûθãΖ ä3ó¡tFÏj9 

$yγøŠs9 Î) 〈 »در كنارشان  اين است كه برايتان از خودتان همسراني آفريده تا ،و از نشانه هاي او

ازدواج  ،اي گروه جوانان! هر كس از شما توانايي دارد«: در حديث آمده است .»بياراميد
  . »كند

  حقوق برادري

او را با همان اسمي  اين است كه ،دكن ميمانت را شادمان يكي از چيزهايي كه برادر مسل
  . دوست دارد صدا بزني كه

1���[ )75SB b! "/�B ��� � �>�B G �k>��� �,� 
بدين سان او را گرامي بدارم و بر او يم تا گو ميه اش را ينك ،وقتي او را صدا مي زنم«

  . »لقب بدي نمي نهم
 ،د تا برادر مسلمانتشو ميسبب  ،باز و خندان مسلمان با چهرههمچنين مالقات برادر 

قات اگرچه مال ،هيچ عمل نيكي را كوچك مدان«: استآمده در حديث  ؛دخوشحال گرد
  . »صدقه است ،برادرتلبخند زدن به چهره « .»باشدبا چهره اي باز  برادرت
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يد؛ همچنين باره احوال خويش سخن بگوادن به برادر مسلمان تا با تو درفرصت د
او را شادمان  ،پرسيدن از اوضاع عمومي و خصوصي اش در مواردي كه سؤال اشكالي ندارد

 انهر كس به امور مسلمان«: اهتمام ورزيدر برادر مسلمان بايد به امو عالوه بر اين. رداندگ مي
  . »نان نيستاز آ ،اهميت ندهد

 tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ àM≈ sΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#uρ öΝ ßγàÒ÷èt/ â!$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 〈 »ياوران  ،و مردان و زنان مؤمن

  . »يكديگرند
ا به خاطر گذشته اين است كه او ر ،ايدنم مييكي از مواردي كه برادر مسلمانت را شاد 

 �در حديثي از پيامبر. او را نيازاري ،مورد سرزنش و مالمت قرار ندهي و با شوخي و استهزا
با برادرت جر و بحث و شوخي نكن و به او وعده اي مده كه «: روايت شده كه فرموده است

  . »خالف نمايي

  ولي مرتكب گناه مشوارتكاب گناه اسراري دارد؛ 

پذيري  زمينة حق ،هر كس زده شودبر  ي است كهمهر ،گناه: ه اندبرخي از اهل علم گفت
كثرت  ،پسنديشكستن كمر خود: اسرار آن بعد از توبه عبارتند از. دياب ميدر او كاهش 

نيز تقدير و قضاي الهي و  حساس ندامت و تحققا ،فار و توبه و باز گشت به سوي خدااستغ
 جليهمچنين ت. عبوديت و بندگي از طريق سر تسليم در برابر تقدير و قضا فرود آوردن

» آمرزگار« (الغفور)؛ »مهربان« (الرحيم)مانند  صفات وااليش اسماي حسناي خداوند و مفاهيم

  . شدبا مياز ديگر اسرار توبه  ،»توبه پذير«(التواب)و 

  به دنبال روزي برو، اما آزمند مباش

رم را در ك خدايي كه روزيِ نو روزي دهنده؛ هما ،پاك و منزه است خداوند آفريننده
و به پرنده در هوا و به مورچه در تاريكيها و به  ،د و به ماهي در آبده مياك به او بالي خال

  . اندرس ميروزي  ،مار در ميان صخره ها
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 ؛باالي درخت خرمايي بود ،ف كرده است كه ماري كورداستاني تعري ،ابن جوري
و چون به مار نزديك  رفت ميباالي درخت  رفت وگ ميتكه گوشتي به دهان  ،گنجشكي

كه گوشت را ت ،ود و گنجشكنم ميدهانش را باز  ،آنگاه مار ؛دكر ميجيك جيك  ،شد مي
د تا كن ميمنزه است خداوند كه گنجشكي را مسخر  بسي پاك و. ذاشتگ ميدر دهان مار 

 $tΒ؛ دغذاي مار را فراهم نماي uρ ÏΒ 7π−/!# yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 9�È∝ ‾≈ sÛ ã�� ÏÜtƒ Ïµø‹ xm$sΨ pg¿2 HωÎ) íΝ tΒ é& Νä3ä9$sVøΒ r& 

وجود  ،دكن ميزمين نيست و هيچ پرنده اي كه با دو بالش پرواز  و هيچ جنبنده اي روي« 〉

گروههايي همچون شمايند (و نظام حيات و ويژگيهاي خاص خود را دارند مگر آنكه  ،ندارد
  . )»دده ميروزي به آنها  ،و خداوند

'�  �=W� 
� ^H/) i5�%w�� 5�5P! ��
��5& �= 21 �a�5# 
تو را با  ،از او بپرس كه چه كسي ،يدي كه زهر خود را بيرون مي ريزدد هرگاه ماري«

  ؟»اين سمها پر كرده است

�B i5�%l 5) 6"%  |"� �a�� � 5��5# ��
) ?��� �dC � 5�"� 
و حال آنكه  ه زنده هستيي يا چگونكن ميچگونه زندگي  و از او بپرس كه اي مار!«

  »دهانت پر از سم است؟
به او . شد ميام براي او در محراب فراهم صبح و ش ،رضي اهللا عنهارزق و روزي مريم 

خوراكي از جانب  ،اين: گفت ؟دآي مياز كجا برايت  ،اين رزق و روزي اي مريم!: گفتند
  . دده ميي روز ،بدون حساب ،به هر كس كه بخواهد ،خداوند گمان بي ؛خداست

= Ÿωuρ (#ûθèشده است؛ روزي تو تضمين  ؛غم مخور çFø) s? Ν à2y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ßós‾Ρ 

öΝ à6è%ã— ö� tΡ öΝ èδ$§ƒÎ) uρ 〈 »شما و آنها را  ،و فرزندانتان را به خاطر تنگدستي و فقر نكشيد؛ ما

  . »يمده ميروزي 
است كه فرزندي ندارد و از كسي  ذاتي ،بشريت بايد بداند كه روزي دهنده پدر و فرزند

#)  Ÿωuρ. زاده نشده است ûθè= çG ø) s? öΝä. y‰≈s9 ÷ρr& sπu‹ ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ßøtªΥ öΝ ßγè% ã— ö� tΡ ö/ä.$§ƒÎ) uρ 〈 » و فرزندانتان را



    

  335  غم مخور
  

ضامن روزي  ،صاحب گنجهاي بزرگ .»يمده ميآنها و شما را روزي  ،ما. از ترس فقر نكشيد

 (#θäótGپريشاني و اضطراب براي چه؟!  ،و ضامن استكفيل  ،است؛ پس وقتي خداوند ö/ $$sù 

y‰ΖÏã «!$# s−ø— Íh�9 $# çνρß‰ ç6ôã $#uρ (#ρá� ä3ô©$# uρ ÿ…ã&s! 〈 » روزي را نزد خدا بجوييد و او را عبادت كنيد و

% “Ï .»شكرش را بجاي آوريد ©!$# uρ uθèδ É_ßϑ ÏèôÜ ãƒ ÈÉ) ó¡o„uρ ∩∠∪ 〈 »خوراك  ،و كسي كه به من

  . »دده ميو آب 

  نكته

 ،در نماز. بزرگترين نقش را دارد ،شدن دل و تقويت و سامان گرفتن آندر شاد  ،نماز
 ،روح و قلب. دآي ميبدست  ،و قرب خداوندي رددگ ميوند برقرار با خدارابطه روح و قلب 

خدا و ايستادن در پيشگاه او و بكار بردن همه ند و با مناجات بر ميلذت  نداوخداز ذكر 
در  ،انسان. ردندگ ميشاداب و باطراوت  ،اي بدن و تواناييهاي آن براي انجام بندگي خدااعض

ار به سوي پروردگ ،و قواي قلب و اعضاي بدن دشو مينماز از مردم و گفتگوهايشان جدا 
 ،نماز. دشو مياز دست دشمن خود راحت  ،هنگام نماز انسان. ردندگ ميمتعال جذب 

غذايي است كه فقط با دلهاي سالم  ،نماز. شادي آور است ين ميدان روح بخش وبزرگتر
مناسب  ،فقط غذاهاي خوب ،راي دلهاي مريض نيز همانند جسمهابشد؛ با ميسازگار 

خرت و دور براي بدست آوردن منافع دنيا و آ ياور مسلمانبزرگترين  ،پس نماز. شدبا مي
هاي قلب را دور بيماري ،رددا ميانسان را از گناه باز  ،كردن بديهاي دنيا و آخرت است

ستم را دور  ،دكن ميروزي انسان را فراهم  ،دبخش ميبه اعضا و جوارح نشاط  ،دكن مي
نعمت را حفاظت  ،ايدنم ميال و هوسها را ريشه كن امي ،اندرس ميرداند و مظلوم را ياري گ مي

  . زدسا ميد و اندوه را دور آور ميد و رحمت را فرود كن ميو بال را دفع 

  شريعت آسان...

اين امر در . دكن ميمسلمان را شادمان  بنده ،اي فراواني كه در شريعت مقرر شدهپاداشه
از . دكن ميه گناهان را پاك مانند توحيد ك د؛شو ميمتجلي  ،ايدزد ميده عملي كه گناهان را 
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كه گناهان برد ان نماز جمعه را نام تو مي ،ايدنم ميك ايد و پازد ميهايي كه گناهان را نيكي
 ،ديگر و حج و روزه و امثال آنهمچنين عمره تا عمره . ايدزد مييك جمعه تا جمعه بعد را 

شدن اعمال صالح  مضاعف. ندشو ميگناهان باعث زدوده شدن از اعمال صالحي هستند كه 
د؛ يكي ديگر از مواردي كه كن ميرا شاد مؤمن  ،ده برابر تا هفتصد برابر و بيشتر از آناز 

آن گناهان  شد كه به سبببا ميتوبه  ،ايد و مايه شادماني مؤمن استنم ميان را پاك گناه
به هر آزاري كه زيرا  ند؛مصيبتها و باليا نيز كفاره گناهان. ندشو ميگذشته صاف و زدوده 

 نا؛ همچنين دعاهايي كه مسلمانرزدآم ميگناهان او را  ،در عوض ،خداوند ،درس مي مؤمن
 ،دده ميبه مؤمن دست  ،ند و نيز سختيهايي كه هنگام مرگكن مياو مؤمن براي  پشت سر

 شفاعت سرور انسانيت محمد ين طورهم. د تا گناهانش زدوده و پاك گردندشو ميباعث 
د تا گناهان بنده شو مي سبب ،و رحمت خداوندي كه مهربان ترين مهربانان است �مصطفي

( βÎ؛ بخشيده شوند uρ (#ρ‘‰ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 〈 »اگر نعمتهاي خداوند را برشماريد، 

 x+t7. »انيد آنان را به شمارش درآوريدتو مين ó™r&uρ öΝ ä3ø‹n= tæ … çµyϑ yèÏΡ Zοu� Îγ≈ sß ZπuΖ ÏÛ$t/ uρ 〈 » و نعمتهاي

  . »بر شما گسترده و افزون ساخته است ،خود را به صورت ظاهري و باطني

 Ÿω ô# y‚ s? y7‾Ρ Î) |MΡ r& 4’ n?ôãF{ $# 〈  

  مترس تو برتر هستي

  : سه بار احساس ترس و هراس كرد �موسي

 $uΖ: وقتي كه وارد مجلس فرعون سركش شد؛ چنانچه موسي و هارون گفتند: نخست ‾ΡÎ) 

ß∃$sƒwΥ βr& xÞã� ø/tƒ !$sΨ øŠn= tã ÷ρr& βr& 4xöôÜ tƒ ∩⊆∈∪ 〈 » روي يا سركشي  م كه بر ما زيادهترسي ميما

 Ÿω !$sù$sƒrB ( É_‾Ρ: رمودف ،خداوند متعال .»نمايد Î) !$yϑ à6yètΒ ßìyϑ ó™r& 2”u‘ r&uρ ∩⊆∉∪ 〈 » نترسيد؛ من

  . »نمبي ميبا شما هستم؛ مي شنوم و 
  . بايد هميشه در ذهن مؤمن باشد ،اين آيه
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در وجود خود احساس  �موسي ،عصاهاي خود را انداختند ،وگرانوقتي جاد: دوم

# Ÿω ôرد؛ ترس ك y‚s? y7 ‾ΡÎ) |MΡr& 4’ n?ôã F{$# 〈 » برتر هستي ،تو گمان بينترس؛« .  

 �به موسي ،او را تعقيب كردند؛ پس خداوند ،هنگامي كه فرعون و لشكريانش: سوم

< : فرمود Î�ôÑ$# x8$|ÁyèÎn/ 〈 »نيز گفت �موسي. »عصايت را به دريا بزن : Hξx. ( ¨βÎ) zÉë tΒ 

’ Ïn1u‘ ÈÏ‰ ÷κ u�y™ ∩∉⊄∪ 〈 »مرا راهنمايي خواهد  ،او. با من است ،مهرگز چنين نيست؛ پروردگار

  . »كرد

  كن پرهيزاز چهار چيز 

  : ند و عبارتند ازشو ميرنج و تيره شدن صفاي زندگي  ،باعث ناراحتي ،مسألهچهار 
  . به آن راضي نبودن خوشنودي از تقدير و قضاي الهي واظهار نا: نخست

≅ öبدون توبه؛ ارتكاب گناه : دوم è% uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã öΝä3Å¡à/Ρr& 〈 »(آنچه اتفاق افتاده) از : بگو

 $yϑ .»شدبا ميناحيه خودتان (و نتيجه عملكردتان)  Î6sù ôM t6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& 〈 » پس به سبب

  . »چيزهايي است كه خودتان به دست آورده ايد
حس انتقامجويي از آنان و حسادت به آنها به خاطر لطف و  ،حسدورزي به مردم: سوم

‰ ôΘr& tβρßوند به آنان نموده است؛ فضلي كه خدا Ý¡øts† }̈ $̈Ζ9 $# 4’ n?tã !$tΒ ÞΟ ßγ9 s?#u ª! $# ÏΒ Ï&Í# ôÒsù 

؟! »ندورز ميحسد  ،از فضل خود به آنان بخشيده ،آيا به مردم به خاطر آنچه كه خداوند« 〉

  . »آرامش ندارد ،حسود«: در حديث آمده است كه

* ¨βÎرويگرداني از ذكر خدا؛ : چهارم sù …ã&s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ |Ê 〈 » زندگي سختي خواهد

  . »داشت

  در پناه پروردگارت، بيارام
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آرامش را در  ،متعالخداوند . بيارامددر اين است كه در پناه پروردگارش  ،آرامش بنده

 tΑ: يدفرما ميچنانكه . ه استجا از كتابش بيان كرد ينچند u“Ρ r'sù ª! $# … çµtG t⊥‹ Å6y™ 4’ n?tã 

Ï&Ï!θß™ u‘ ’ n?tã uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 〈 »آرامش خود را بر پيامبرش و بر مؤمنان فرود  ،پس خداوند

 tΑu“Ρ. »آورد r' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÎκ ö� n= tã 〈 »پس آرامش را بر آنها فرود آورد«.  §Ν èO tΑ u“Ρ r& ª! $# 

… çµtG t⊥‹Å3y™ 4’ n?tã Ï&Ï!θß™u‘ 〈 »ودآرامش خود را بر پيامبرش نازل فرم ،آنگاه خداوند« . tΑ u“Ρ r'sù 

ª! $# …çµtG t⊥‹ Å6y™ Ïµø‹ n= tã 〈 »آرامش خود را بر او فرود آورد ،پس خداوند« .  

به  ،در پناه او احساس آرامش كند ،دل به خدا ببندد ،يعني اينكه انسان ،آرامش
  . آسوده خاطر باشد ،پروردگارش اعتماد قلبي داشته باشد و با توكل بر خداوند توانا

احساس امنيت و آرامش  ،آرام يابند و انسان ،كه اضطرابها و بيقراريهايعني اين ،آرامش
آنان را از لغزشگاههاي پريشاني و  ،از اين امر بهره مندند و احساس آرامش ،مؤمنان. كند

اين امر به عوامل مختلفي بستگي . دده مياضطراب و مهلكه هاي ترديد و ناخشنودي نجات 
نده با پروردگارش و نيز ذكر و شكر مواليش و همچنين به به ميزان محبت ب: دارد؛ از جمله

و تمسك به  �استقامت بنده بر اجراي فرمان پروردگارش و ميزان پيروي از پيامبر خدا
رهنمودهايش و نيز به اندازه محبت بنده با آفريدگار و اعتماد به ذاتي كه اختيارش در دست 

اند و كسي خو ميدا؛ بنده اي كه فقط خدا را اوست و نيز به ميزان رويگرداني بنده از غير خ

 àM. بيش از ديگران آرامش خواهد داشت ،دكن ميجز او را پرستش ن Îm6sVãƒ ª! $# šÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u ÉΑöθs) ø9 $$Î/ ÏM Î/$̈V9$# ’ Îû Ïο4θuŠutù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’Îûuρ Ïοu� ½zFψ$# 〈 »مؤمنان را به خاطر سخن  ،خداوند

  . »ايدنم ميدارشان) در دنيا و در آخرت استوار استوار (و عقيده پاي

  ارزشمند گفتاردو 

سخن : نخست. و مشقت به من فايده رسانيددر دوران رنج  ،دوجمله: يدگو ميامام احمد 
 ؛ثابت قدم باش !اي احمد: به من گفت ،او. نوشيدن شراب زنداني شده بودمردي كه به علت 



    

  339  غم مخور
  

بارها شالق خورده و  ،نوشي به علت باده ،ا منام ،ريخو ميشالق  و در راه احياي سنتت

 βÎ) (#θçΡθä3s? tβθßϑصبر كرده ام؛  s9 ù' s? óΟ ßγ‾Ρ Î* sù šχθßϑ s9 ù' tƒ $yϑ x. šχθßϑ s9 ù' s? ( šχθã_ö� s? uρ zÏΒ «! $# 

$tΒ Ÿω šχθã_ö� tƒ 〈 » ند آنگونه كه شما شو ميآنها هم دردمند  ،يدشو مياگر شما دردمند

� ö .»خداوند به چيزهايي اميد داريد كه آنها ندارند از ،رديد و شماگ ميدردمند  É9 ô¹$$sù ¨βÎ) 

y‰ ôãuρ «! $# A,xm ( Ÿωuρ y7 ¨Ζ¤/ Ï‚tG ó¡o„ tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ ∩∉⊃∪ 〈 » وعده  گمان بيپس صبر كن؛

مايه خشم و پريشاني  ،حق است و هرگز نبايد (اجازه دهي) كساني كه باور ندارند ،خداوند
  . »و توان تو را سلب كنند)تو شوند (و تاب 

به من  ،دندبر ميبه سوي زندان  ،سخن باديه نشيني كه وقتي مرا دست و پا بسته: دوم
  . ي و از اينجا وارد بهشت خواهي شدشو مياي احمد! شكيبا باش؛ تو اينجا كشته : گفت

 öΝ èδã� Åe³t6ãƒ Οßγš/ u‘ 7πyϑ ômu� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ 5β üθôÊÍ‘ uρ ;M≈ ¨Ζy_uρ öΝ çλ°; $pκ� Ïù ÒΟŠÏètΡ íΟŠÉ) –Β ∩⊄⊇∪ 〈 »و خداوند، 

د كه در آنها نعمتهاي ده ميآنان را به رحمتي از سوي خود و رضامندي و باغهايي مژده 
  . »پايدار و جاودانه دارند

  شمه اي از فوايد مصائب

: يدگو مييكي از بزرگان . گوهر بندگي در دعا استنمايان شدن  ،يكي از فوايد مصايب
: در روايتي آمده است. استخراج دعا قرار داده است كه بال را وسيله پاك است خداوند

او را به : يكي از بندگان صالح خود را به بال گرفتار نمود و به فرشتگان خود گفت ،خداوند
  . يعني تا دعا و زاري او را بشنوم. كرده ام تا صدايش را بشنوممبتال  مصيبت

. دشو ميست كه غرور و سركشي نفس شكسته اين ا ،از فوايد مصيبت و باليكي ديگر 

≈ Hξx. ¨βÎ) z: يدفرما مي ،خداوند |¡Σ M} $# #xöôÜ uŠs9 ∩∉∪ βr& çν# u§‘ #o_øótG ó™$# ∩∠∪ 〈 » هرگز چنين نيست؛

  . »ايدنم ميسركشي  ،وقتي كه خود را بي نياز ببيند ،انسان گمان بي
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جذب مصيبت ديده  ،مردماين است كه عاطفه و محبت و دعاي  ،يكي از فوايد مصيبت
از . ايندنم ميهمكاري و همدردي  ،با كسي كه گرفتار مصيبت شده ،چراكه مردم. رددگ مي

د؛ زيرا نسبت به كن مياين است كه مصيبت بزرگتر را دور و آسان  ،ديگر فوايد مصيبت
شد و برخورداري با ميكفاره گناهان  ،تحمل مصيبت. كوچك است ،مصيبت بزرگتر از خود

با  ،به فوايد و ثمرات مصيبت پي ببرد ،پس چنانچه بنده. اجر و پاداش الهي را به دنبال دارداز 

 $yϑد؛ شو ميايد و پريشان و نااميد ننم مييرد و احساس آرامش گ ميآن انس  ‾Ρ Î) ’‾ûuθãƒ 

tβρã� É9≈ ¢Á9 $# Νèδ u� ô_r& Î�ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 »مام و پاداششان را بدون حساب و به ت ،شكيبايان

  . »ندكن ميكمال دريافت 

  علم، مايه هدايت و شفاست

و  ها اين است كه وسوسه ،يكي از فوايد علم: يدگو مي 1V	�������H/[ابن حزم در 

ي ويژه براي كسب سخن درستي است؛ ،اين .دكن ميا از وجود انسان دور ها رغمها و ناراحتي
به آن عمل  د وشو ميدان مشغول ب ،مند استبه آن عالق ،كه علم و دانش را دوست دارد

  . بر او نمايان خواهد گشت ،فايده و اثر آند؛ لذا كن مي
 را براي حفظ و تكرار در نظر بگيرد؛ پس زماني بايد وقت خود را تقسيم كند؛ ،دانشجو

و مطالبش  بندي وقتي را براي جمعو  تحقيقرا براي فرصتي وقتي را براي مطالعه عمومي و 
  . براي تفكر و انديشيدن مقرر نمايديز نرا  زمان مشخصي

'�w�� �# �D� E�D� 2U# 5)��w�� �# ���m Q�15C � 
  . »در آسمان ،است و سر همتشروي زمين  ،آنچنان مردي باش كه پايش

  اميد است كه خير باشد

در آن بيان داشته و از  كه سخنان اهل علم را H�� �# ��[�V��[نام به سيوطي كتابي 

ي چيزهاي زيادي وجود دارد كه دوست داشتن ،هاد كه در ناخوشيآي ميچنين بر  ،مجموع آن
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تنها  ،چيزهايي كه بنده ؛رنددا ميو دوست داشتني پرده بر  ي عجيبااز چيزه ،هاو مصيبت
  . د كه نمايان گردندرس ميزماني به آنها 

�>�) |"� ��H�� '�	) 51 e�
%� �d�� |"� �B��C	�� �dC ks��S 
  . »دور نمايد اراز بالهاي اين روزگخودش را د چگونه دان مين ،رم كه انسانخو ميقسم «

�#5�o"# �>�) 5�ª ,��P�� '�) @�B �f��� �>) M�1 '��) G 51 � 
اين در حالي است  سد!تر ميند و از آن بي مي ،دشو ميچيزي را كه از آن پرهيز  ،انسان«

بسي  ،ايدنم ميانسان را از آنها حفاظت  ،خداوند د ونشو ميكه چيزهاي هراسناكي كه ديده ن
  . »بزرگترند

  هديه اي الهي است ،سعادت

مخارج روزانه شان فقط به اندازه  ،ينند و درآمدشاننش ميياده روها از كارگراني كه در پ
تعجب  ،رنددا ميقوي و سالهاي ند مي زنند و آسوده خاطرند و بدناما با اين حال لبخ ،است

گذشته و نگراني  ياد فقط امروز است و خود را به ،نها پي برده اند كه زندگيآزيرا  مكن؛
  . مشغول نكرده و بلكه عمرشان را در كارهايشان گذرانده اند ،آيندهبراي 

�/��5�:  ���HS �=W ��5�&B 51 � 5U�C �B Y5� 	. 2
& �5I/�� ��� 
دارم كه چه كسي زنده باكي ن ،دكن مياطاعت از من  ،قتي وجودم براي نجات يافتنو«

  . »است و چه كسي مرده
 ،ندكن ميرا با كساني مقايسه كن كه در كاخها و خانه هاي مجلل زندگي اين كارگران 

  . فته استرفرا گ سراسر وجودشان را ،و نگراني اضطراباما ناراحت و پريشان هستند و 

k���� 5F5/1 5"S	�� '= �f��� 5�� %1 5�0�"# ?�p� 	�"%& JU�#9d� 
 چه زشت گردانيده است دنيا را براي كسي كه بر مركب دنياطلبي سوار است؛ ،داوندخ«

  . »رددگ ميمعذب  ،در دنيا خواسته هاي دور و درازي داشته باشد ،كه هر كسچرا

  مرد نكونام نميرد هرگز
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عمر . دشو ميست كه به او عمري دوباره داده اين ا ،مسلماننشانه هاي سعادت از يكي 
نام نيك را كسب واقعاً شگفتا از كسي كه . مي ماند ينام نيكي است كه از بنده بجا ،رهدوبا

  . و مقام و تالش و كاوش نخريدآن را با مال  اما ،آسان و ارزان يافت
ميان نمود كه از او درخواست دراز پروردگارش  ،�تر بيان كرديم كه ابراهيمپيش

  . دديگران به نيكي ياد شود و در حقش دعا گرد
از خود براي  ،مردماني در تاريخ بوده اند كه با كار خوب و بزرگواري و سخاوتشان

زهير به شما چه : از فرزندان هرم بن سنان پرسيد �عمر. اند جا گذاردههميشه نام نيكي به 
: گفت �عمر. به او مالي بخشيديم ،ما را ستود و ما ،او: به او چه داديد؟ گفتند ،داد و شما
يعني ستايش و . است ماندگار ،او به شما داده ،د و آنچهرو مياز بين  ،به او داده ايدآنچه شما 

  . شدبا ميماندگار  ،بني هرمتمجيد 

��"����  iB ���c Q�)������ ����B ig�� �# e5��� 'd�� ��(�� 	/� 
سزاوارتر است كه هنگام  ،خوشيزمان در  ،كسي به ياري و دوستي تو ،از تمام مردم«

  . »دوه با تو همدردي نموده استان

������= �����B 5�1 �=W ����U�� iW 2P;� �g/T� �# ?0�H�a) i5�� 21 
ند كه آور ميه ياد كساني را ب ،ندشو ميفرستاده  ،راني كه به عنوان نماينده و سفيربزرگوا«

  . »ده اندكر ميبا آنان همدردي و محبت  ،در سختيها

  مهمترين مرثيه ها

عمر جاويدان بخشيده  ،اند هستند كه به كساني كه در مورد آنها سروده شده سه قصيده
  : اند

 ،ابوالحسن انباري در مرثيه اش او را كشت؛ ،الدولهوزير معروفي بود كه عضد ،ابن بقيه
  : شدبا ميبه شرح زير  ،كه برخي از ابياتش زيبايي سرود قصيده

\5�
T� �# � �5�"�� �# ��� T� '	!W <�  x�\�g�I�% 
  . »يكي از معجزات هستي ،كه تو واقعاً. و بلندمرتبه ايواال  ،مرگ در در زندگي و«
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���15. b! <��! �5/�� ia�� \����� �5�)B e�	��S 7���#� 
ي بودند كه براي گرفتن جايزه و پاداش به مگويا مرد ،وقتي كه مردم پيرامونت برخاستند«

  . »شتافتندمي سوي تو 

 |�.�� <�Sa� E5��":�F ?�0�"# ������� E5�15�". ���H�.� ?�C � 
چنان  ،مردمدي و كر ميايستاده بودي و سخنراني  در ميان آنها ،تو آن هنگام گويا«

  . »ايستاده بودند كه انگار براي نماز ايستاده اند

,5�H�!� �m��S <)	) \7	1 \5���0��5& ?�0�"�W 5�
�C	�
�� 
كه گويي دستانت را براي آنچنان ،استقبال دراز نمودي ت را به سوي آنها برايدستان«

  . »هديه دادن به سوي آنها دراز كرده اي

iB 2� Z�[� 2:& �5n 5T� \5�1�U�T� <��  �"# �����) 
به تنگ آمد و جا  ،رگواري را در آن پنهان كنندزوقتي درون زمين از اينكه اين همه ب«

  ، نداشت

��n5%��� � e@. f�3� ���5�B \5��s5/�� \��� ��"�� <"�� 
  . »جبران كرده اند ،را با صداي زنان نوحه گر جايت ،ده و امروزنموفضا و جو را قبر تو «

�>��  ��.a�# Q&�  <� 5�1 � \���c5p� J:C k�S <�S[ 
  . »هاي سنگين هستيزيرا تو هدف بارش آبياري شود؛: خاكي نداري كه بگويم«

��  i5�`��� Q�"� <�"��'�� \5���s����� 7�q��H��� e�����& 
  . »خدا بر تو باد هميشگيدرود : ند كهكن ميبراي تو چنين دعا  ،پياپي دلهاي معطر«

���  \5�  ��H/�� �# <
R%� \5��>�l «5�H�! � �������& 
  . »ندشو ميبا نگهبانان و پاسداران مطمئني مراقبت  ،گلهاي عظمت تو در دلها«

�/�� <����! 	�.�  � E��"� i� �5�"����� �5�)B $�/� <��d�� 
  . »ينيز چنين بودحياتت ؛در دوران دشو ميبرافروخته  ،پيرامونت آتش ،شبانگاهان«
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اين چه مدال زيبا و چه تاج  !ر زيبا و چه مفاهيم بزرگ و سترگيچه عبارات و اشعا
  !افتخار قشنگي است

و  اشك از چشمانش سرازير شد ،اشعار را شنيد اين ،قاتل ابن بقيه ،وقتي عضدالدوله
ر آويخته م و به داشد ميكشته  به جاي او ،منسوگند به خدا كه دوست دارم : گفت

  . شد ميشتم و اين اشعار درباره من سروده گ مي
  : چنين سرود ابوتمام در مرثيه اش محمد بن حميد طوسي در راه خدا كشته شد؛

�1[� N	H"�� k:;� JI"�# �d�  2�"%� *"��#�d� 4�51 yH) v 
  . »عذري ندارد ،گ و سخت شود و چشمه اي كه نجوشيداينگونه بزربايد  ،مصيبت«

	
�K 	�%�& �5�1§� $�"#��  �H����H��� 2� J_+ �# 8��B� 
  . »براي سفر نگران و دلواپس گشتند ،مردند و مسافران ،بعد از محمد ،آرزوها«

�D7M# ��` \�T� 95"l '7�  GW J"��� 5p�F �	/� 21 �C�  
ه لباسهاي سبز ب ،اما هنوز شب نيامده بود كه اين لباسها لباس سرخ رنگ مرگ پوشيد؛«

   .»ابريشمي تبديل شد
 ،كسي كه چنين اشعاري در مورد او گفته شود: گفت ،پس از شنيدن اين قصيده ،معتصم

  . جاودان است ،د و نامشمير ميهرگز ن
عروف سراغ دارم كه فرزندان قتيبه بن مسلم فرمانده مانسان بزرگوار و سخاوتمندي از 

به بينوايان  ،دكر ميستمديدگان و مستمندان همدردي  با ،او را بخشش نمود؛ مال و مقامش
. رادي بود كه در هراس و خطر بودندگاه افد و پناهدا ميبه گرسنگان غذا  ،ودنم ميكمك 

  : ن سرودچني درباره اش ،يكي از شعرا ،گذشتدر ،زماي كه وي

��1 x�) v b! 	"%� 2&� �-1 N75��1 �"�# �� GW 9��_�1 G � 
 ،كه در آنمگر آن ،مكاني در شرق و غرب نبودزماني از دنيا رفت كه هيچ  ،ابن سعيد«
  . »دكر مياز او تعريف و تمجيد  ،كسي

�H�� J�n��# 51 '�7B $/� 51 � 8s5H��� ��"A ���! �5�/�� ���� 
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ها پنهان سنگكه در زير تخته او را بر مردم نمي شناختم تا آن دست لطف ماهيت ،من«
  . »شد

x"n Z�[� 21 	� �# 8��B � 8�5����� x"-  E5"! & $S5� � 
ده ش عاجز ،بها در دوران حياتش از بيان خوبيهاي اودر لحد تنگ قرار گرفت و كتا و«
  . »بودند

yH  iL# ���17 $n5#51 <"U&a� 1 ��/1 <����#8S��3� 2�j 5 
 ،بخشكد ،م و وقتي چشمانمكن ميبرايت گريه  ،انم در بيايدتا وقتي كه اشك از چشم«

  . »براي تو كافي است ،سوز و گداز درونم

}�5�D J�D iW � ,�� 21 5SB M�# N�5�# < �1 	�%& ������& G � 
هيچ از  نيز رگتم و بعد از مكن ميداد و بيداد ن ،چند بزرگ باشدمن از هيچ مصيبتي هر«

  . »مشو ميشادي و سروري شادمان ن

?>  v � e��� �! $
) v ia� 8��s��/�� <�"��� GW 	�!B ���� 
  . »گويا هيچ زنده اي جز تو نمرده و براي كسي جز تو نوحه سرايي نشده است«

5C��=� �l��T� <"# $
R� 2r� 8�s�	T� <"# J�. 21 $
R� 	>� 
 هايستايش به راستي كه قبالً ،دشو ميرگي در فراق تو گفته اي بزاگر اينك مرثيه ه«

  . »شد ميگفته  بزرگي درباره ات
سد و در دفتر روزگار اسم او را ثبت نوي ميرا يعني خصيب امير مصر تاريخ  ،ابونواس

  : يدگو ميايد و نم مي

5/&5�� k"�;� Z�B �g�  v �=W ��g���  2���C	�%& 7���& 'a��# 
س از كدام سرزمين ديدن پ ،قلمرو حكومت خصيب ديدن نكندن ما از وقتي كاروا«

  »خواهد كرد؟

��S�7 J��! G � 4�5��D 5�
��# ��) ^"! 7�3� ��"��) 2�U�� � 
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بلكه  ر مكاني ديگر رحل اقامت نيفكنده؛و به غير از او د نگذشته هيچ سخاوتي از او«
  . »درو ميد كه او رو ميهمان جايي  ،سخاوت

 ���#�5�
& ,5/w�� 2��! '��P) ��	���  \����s�	�� iB ?���%�) � 
 ،د كه حوادث روزگاردان ميي خرد و جواني است كه ستايش نيك را با دارايي خود م«

  . »در گردش است
  . نددان ميفقط همين اشعار را  ،وي و روزگارشزندگي از خصيب و  از ،مردم

  راز و نيازي با خدا

F 21 5/� ?�.� ?0���V & 5/_��  51 <��5c 21 � <"�5%1 b& � 5//"& & ��� 51 <�"P
 5/�""!B 51 5/ �. � 5S�5�&B � 5/�M�a& 5/%�1 � 5"S	�� ks5�1 5/"�� & i�� 51 b>"�� 21 � <�/D
 5/��"�1 J%jG � 5S�75� 21 ��� 5S�S� � 5/
�� 21 ��� 5S�al J%D� � 5/1 ������ �%D� �

� J%jG � 5//)7 �#]5/`�) G 21 5/&�Sd& 5/"�� ���  G � 5/
�� ���1 G � 5/m @�B 5"S	� 

به اندازه اي از خوف و خشيت خود به ما عنايت كن كه ما را از گناهان باز بدارد  !بارخدايا«
ساند و به ما به اندازه اي ما را از اطاعت و بندگي خود بهره مند ساز كه ما را به بهشت بر و

بينايي و  ،به ما توفيق بده تا شنوايي !خدايا هاي دنيا را بر ما آسان نمايد؛مصيبتيقيني بده كه 
در راه بندگي تو بكار بنديم و اين را تا  ،ريدا ميتا زماني كه ما را زنده  تواناييهاي خود را

براي ما ماندگار بگردان و خون ما را بر گردن كسي بينداز كه به ما ستم كرده و ما  ،پايان عمر
بزرگترين هم و دچار مگردان و دنيا را  ،ي بفرما و ما را در دين به مصيبتا بر دشمنانمان يارر

كسي را بر ما مسلط مكن كه  ،مان قرار مده و به سبب گناهانمانما و نهايت علم و دانشاراده 
  . »بر ما رحم ننمايد
  : يدگو ميعلي بن مقله 

9���>�� �a�"�� ��� $�
�+� �=W & 5T �5n � k�"�!��� �	���� 
$Sa�
c� � 4�5U��T� $/�c�B � 9���:;� 50/�51B �# $���B� 
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��A �/1 <c�/. ���� e5� B k"�I��T� k)���>�� & 2��
�) 
$C5��/  iW� \5l75����� J�� � k)�. ����# 5��0�& ������
�# 

ي ها جابه تنگ بيايد و هرگاه ناخوشي ،فراخ و باز دل را فرا بگيرد و دلِ ،ه نااميديهرگا«
راهي نبيني و  ،و آنگاه كه براي دور شدن زيان در جاي خود ريشه بدوانند ،بگيرند و بالها

 ،خداوند نزديك و اجابت كننده ،نااميدي ن حالتدر آ ،چاره فرد هوشمند كارساز نيفتد
گشايش نزديكي وجود  ،و پيشامدهاحوادث  براي همه. دكن ميكمكت ذارد و گ ميمنت 
  . »هايت سختي رسيده باشندبه ن ،هرچند حوادث ؛دارد

  دكن ميپروردگاري كه ستم و بي عدالتي ن

ي دان ميكه وقتي  ،مايه خوشبختي و آرامش تو گردد ،الهيآيا سزاوار نيست كه وعده 
 ،را به خاطر نجات دادن سگي ست كه زنيل ادپروردگاري دادگر و داوري عا ،در آسمان

  ؟!نمودوارد بهشت كرد و زني را به خاطر آزار گربه اي وارد دوزخ 
شنه اي آب داد و بدين سان بود كه به سگ ت يكي از زنان بدكار بني اسرائيل ،زن اولي

انه و اين كار را خالص ،چون او ؛اين كارش بخشيد و وارد بهشت نموداو را به خاطر  ،خداوند
  . فقط براي رضاي خدا انجام داد

 ؛و غذا نيز ندادآب  در اتاقي زنداني كرد مانع شكارش شد و به اوگربه اي را  ،زن دومي
  . آن زن را به جهنم برد ،پس خداوند

آفرين  اديش ،دده مير اندك و كوچكي نيز پاداش به خاطر كا ،دانستن اينكه خداوند
وجود دارد كه باالترين  چهل خصلت خوب«: ست كهبخاري روايت شده اصحيح در . است
به اميد وعده الهي و  ،هر كس ده به ديگران است تا از شيرش بخورند؛شير بزِ دادن ،آنها

  .»ايدنم مياو را وارد بهشت  ،خداوند ،كارها را انجام دهد يكي از اين ،تصديق پاداش آن

yϑ sù ö≅yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ # X�ø‹ yz … çνu� tƒ ∩∠∪ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ # v� x© …çνu� tƒ ∩∇∪ 〈 »به  ،هر كس
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به اندازه ذره اي كار بد  ،ند و هر كسبي ميپاداش آن را  ،اندازه ذره اي كار خوب انجام دهد
  . »ندبي ميسزاي آن را  ،بكند

 ¨βÎ) ÏM≈uΖ |¡utù: $# t÷Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9   . »ندبر ميز بين بديها را ا ،نيكيها گمان بي« 〉 #$

مشكل كسي را حل كن؛ به محرومي كمك نما؛ به ستمديده اي ياري برسان؛ به گرسنه 
اي غذا بده؛ تشنه اي را سيراب كن؛ به عيادت بيماري برو؛ در تشييع جنازه اي شركت نما؛ با 
مصيبت ديده اي همدردي كن؛ دست نابينايي را بگير؛ گمشده اي را راهنمايي كن؛ مهماني 

گرامي بدار؛ به همسايه اي نيكي كن؛ به بزرگترها احترام بگذار؛ با كوچكترها مهربان  را
باش؛ از غذايت به ديگران هم بده؛ پولت را صدقه كن؛ سخنان خوب بگو؛ به مردم آزار 

  . برايت صدقه اي است ،نرسان كه هر يك از اين كارها
اعمالي هستند كه سعادت را به  از بزرگترين ،بدون ترديد اين مفاهيم زيباو صفات واال

ند و ناراحتي و اندوه و پريشاني و غم را دور بخش ميبه انسان آرامش  ،ندآور ميارمغان 
آراسته و  ،خوشرو ،چقدر زيبا ،به راستي اگر اخالق به شكل يك انسان بود. زندسا مي

  چه زيباست! ،خوشبو بود! واقعاًاخالق خوب

  خودت تاريخ خود را بنويس

پيرمردي برخاست  ؛ ديدمدر حرم نشسته بودم ،گرما و ساعتي قبل از نماز ظهر دتدر ش
با يك ليوان كه در دست راست داشت و با ليواني  ،او ؛و شروع به آب دادن به مردم كرد

 انست در فاصلهتو ميترتيب او بدين . ددا ميبه مردم آب زمزم  ،ش بودديگر كه در دست چپ
به تعداد زيادي از مردم در حالي  بدين شكل. هم آب بدهدبه ديگري  ،آب خوردن يك نفر

 مردم نشسته بودند و هر يك منتظر بود تا چكيد؛ د كه از سر و رويش عرق ميدا ميب آ
از توانايي و تحمل اين  ،من. نوبتش فرا رسد و از دست اين پيرمرد سالخورده آب بنوشد

تعداد زيادي را با لبي خندان  ،وي .تعجب كردماش به كار خوب  پيرمرد و از عشق و عالقه
 ،كسي كه خداوند براي او آسان كردهبراي  ،نجا بود كه فهميدم انجام كار خوبآ. آب داد
ا به هر كس از گنجينه هايي از احسان و نيكي دارد كه آنها ر ،خداوند. شدبا ميآسان 
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ه دست مردمان ب ،چند اندك باشندخوبيها را هر ،خداوند. دبخش مي ،بندگانش كه بخواهد
خواه بندگان خدا هستند و براي بندگان خدا هيچگونه اند كه خيررس مياري به انجام كوكني

  . بدي و شري را نمي پسندند
حمايت  �د تا از پيامبرده ميض خطر قرار رخودش را در مع ،در سفر هجرت �ابوبكر

  . كند
  . سير بخوابند ،ابد تا مهمانانشخو ميگرسنه  ،حاتم

  . دناستراحت كن تا سپاهيان مسلمانشبها بيدار مي ماند  ،�عبيدهابو
در خشكسالي از  ودر مدينه گشت مي زند  ،شبها در حالي كه مردم خوابند �عمر

  . گرسنگي به خود مي پيچد تا به مردم خوراك و غذا بدهد
  . حفاظت كند �ها را به جان مي خرد تا از پيامبردر جنگ احد تير �طلحهابو

  . د و خودش روزه استده ميبه مردم غذا  حمه اهللار ابن مبارك

���B ��C J�& ���I�/�5� ¬Jw 1 .��W ��# �I�H��5� i5�%1 � 
مفاهيم درخشاني  ،آنها ؛هستند و بلكه باالتر از ستارگان نمونه هايي چون ستارگان«

  . »شندبا مي همچون سپيده دم

 tβθßϑ ÏèôÜ ãƒuρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’n?tã ÏµÎm7 ãm $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ $VϑŠÏKtƒuρ # ¶��Å™r&uρ ∩∇∪ 〈 »به  ،بر اساس محبت خدا

  . »ندده ميبينوا و يتيم و اسير غذا 
  

  بسپاربه كالم خدا گوش 

دادن به تالوت گوش . سپردن به كتاب پروردگارت راحت كناعصاب خود را با گوش 
 د وده ميبه تو آرامش  ،اندرس ميتو را به رضامندي خدا  ،زيبا و گيراي قاري خوش صدا
  . رداندگ ميدلت را سرشار از يقين و شادي 

قرآن را  �آن حضرتگاه ؛ هرددوست داشت كه قرآن را از كسي ديگر بشنو �پيامبر
 ؛است تا برايش قرآن بخوانندخو مي گاهي از يارانش. شد ميمتأثر  ،از كسي ديگر مي شنيد
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تالوت ش سپردن به گواز  ،�رسول اهللا. وي نازل شده استحال آنكه قرآن بر خود 
  . رديدگ ميخاشع و فروتن و  ودنم مياحساس آرامش  ،ديگران

از شب و روز را مقرر نمايي و ست تا چند دقيقه يا پاسي در اين مورد الگوي تو �پيامبر
  . ن به صداي قاري مورد پسندت از راديو يا ضبط صوت گوش بدهيدر آ

يت هاكردن تو و در هم شكستن توانايين براي پريشا ،هياهوي زندگي و مردمان پيرامونت
پروردگارت و ذكر  كتاب ،آرامش تو تنها عامل. و مشوش كردن خاطرت كافي هستند

% tÏ: شدبا ميمواليت  ©!$# (#θãΖ tΒ#u ’È⌡uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγç/θè= è% Í� ø.É‹ Î/ «!$# 3 Ÿωr& Í� ò2É‹ Î/ «! $# ’È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè= à) ø9$# 

يرد؛ هان! بدانيد كه با ذكر گ ميو دلهايشان به ياد خدا آرام كساني كه ايمان آوردند « 〉 ∪∇⊅∩

  . »دياب ميخدا دلها آرامش 
قسمتي از  �خواستند تا برايشان قرآن بخواند؛ ابن مسعود �از ابن مسعود �باري پيامبر

اشك سرازير  ،هايشان چنان گريستند كه بر گونه �آن حضرت ،سوره نساء را تالوت كرد
  . »في استكا«: شد و فرمودند

در مسجد مشغول  �گذشت؛ ابوموسي �از كنار ابوموسي اشعري �يك بار پيامبر
اي كاش مرا : به تالوت او گوش داد و صبح فردا به او فرمود �پيامبر. تالوت قرآن بود

ستم دان مياي پيامبرخدا! اگر : گفت �ابوموسي. »دمدا ميدي كه به تالوت تو گوش دي مي
  . دمكر ميبهتر و زيباتر تالوت  ،به خاطر شما ،يدده ميش كه شما به تالوت من گو

 ،پيرزن. از كنار پيرزني گذشتند و از پشت درب به تالوتش گوش دادند �يك بار پيامبر

≅ ö: دكر مياين آيه را تالوت  yδ y79 s? r& ß]ƒÏ‰ xm Ïπu‹ Ï±≈ tóø9 آيا خبر قيامت به تو رسيده « 〉 ∪⊆∩ #$

به من رسيده؛  ،آري«: فرمودند مي �د و هر بار پيامبركر مياين آيه را تكرار  ،؟ او»است
  . »به من رسيده است ،آري

زني از يوگوسالوي نيز . يكي از نويسندگان برجسته مسلمان با كشتي به اروپا سفر كرد
فرار كرده بود؛ روز جمعه بود؛ » تيتو«كمونيست بود و از جور و ستم  ،همراه آنان بود؛ آن زن

د؛ اين نويسنده معروف برخاست و در ميان همراهانش به ايراد خطبه و وقت نماز فرارسي
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. جلو ايستاد و سوره اعلي و غاشيه را خواند ،سخنراني پرداخت و سپس براي اقامه نماز جمعه
درباره  ،ولي به آهنگ قرآن گوش فرا داد وبعد از نماز از نويسنده ،ستدان ميعربي ن ،آن زن

 ،زن كمونيست. اينها آياتي از كالم خدا بودند: ن زن گفتبه آ ،آيات قرآن پرسيد؟ او
نتوانستم او را به اسالم  ،از آنجا كه زبان آنها را ياد نداشتم: يدگو مينويسنده . شگفت زده شد

  . دعوت دهم

 ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_$# ß§ΡM} $# ÷Åfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù' tƒ È≅÷VÏϑ Î/ # x‹≈yδ Èβ#u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï&Í# ÷W Ïϑ Î/ 

öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 #[�� Îγsß ∩∇∇∪ 〈 »اگر انسانها و جنها جمع شوند تا مانند اين : بگو

  . »انند مانند آن را بياورند؛ گرچه پشتيبان و ياور يكديگر باشندتو مين ،قرآن را بياورند
مؤثر و كارا در وجود تسلطي بر دلها و شكوهي بر ارواح دارد و داراي قدرتي  ،قرآن

 ،پيشينيان برگزيده و نيك در برابر تأثير قرآن و گفته هاي صادق و گيراي آن. انسانهاست

 öθs9 $uΖ. ندشد ميلرزه بر اندام  ø9 u“Ρ r& #x‹≈ yδ tβ# uö� à) ø9$# 4’ n?tã 5≅ t6y_ …çµtF÷ƒr&u� ©9 $YèÏ±≈ yz % YæÏd‰|ÁtF–Β ôÏiΒ 

ÏπuŠô±yz «!$# 〈 » كرنش كنان و  ،آن را از ترس الهي ،وديمنم ميكوهي نازل اگر اين قرآن را بر

  . »ديدي ميشكافته 

 óΟ: اندخو ميعلي بن فضيل عياض از پدرش شنيد كه اين آيه را  èδθà/Ï% uρ ( Ν åκ®ΞÎ) tβθä9θä↔ó¡̈Β 

∩⊄⊆∪ $tΒ öΝä3s9 Ÿω tβρã� |À$uΖ s? ∩⊄∈∪ 〈 »شما را. همانا آنها بازخواست خواهند شد. آنان را نگهداريد 

علي با شنيدن اين آيات جان به جان آفرين تسليم . »يد؟كن ميچه شده كه يكديگر را ياري ن
  . كرد

از شنيدن آيه ذيل به زمين افتاد و تا يك ماه  �عمر ،آنگونه كه ابن كثير آورده است

 öθs9ند؛ رفت ميمريض شد و مردم به عيادتش  uρ ¨βr& $ZΡ#u ö� è% ôN u� Éi�ß™ ÏµÎ/ ãΑ$t6Åfø9 $# ÷ρr& ôM yèÏeÜ è% ÏµÎ/ 

ÞÚö‘ F{$# ÷ρr& tΛÍj>ä. ÏµÎ/ 4’ sAöθyϑ ø9 اگر قرآني مي بود كه كوهها با آن به حركت در بيايند و يا زمين « 〉 #$

  . ».  .با آن تكه پاره شود يا مردگان به سخن آيند
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 : اندخو ميروز جمعه از كنار جواني گذشت كه اين آيه را  ،عبد اهللا بن وهب رحمه اهللا

øŒÎ) uρ tβθ•_!$ystFtƒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 . »ندكن ميكه در جهنم با يكديگر مجادله  را ميو به ياد آور هنگا« 〉 #$

او را به خانه بردند و تا سه روز مريض بود و در روز . عبداهللا بيهوش شد و به زمين افتاد
  . اين واقعه را ذهبي ذكر كرده است. چهارم چشم از جهان فرو بست

سوره واقعه را خواند؛ ترس و هراس  ،اندم؛ امامخو ميمدينه نماز در : عالمي به من گفت
ردم و به شدت گريه خو ميمرا فرا گرفت؛ به شدت مي لرزيدم؛ بي اراده تكان  ،عجيبي

' Äd“r. دم و اشك از چشمانم سرازير بودكر مي Î7sù ¤]ƒÏ‰ tn …çνy‰ ÷èt/ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈 »پس بعد از 

  »ند؟آور ميبه چه سخني ايمان  ،قرآن
اما اين سخن چه ربطي به موضوع سعادت دارد؟! پريشانيها و ناراحتيهاي بيست و چهار 

به اندازه كافي فكر انسان را در ورطه اضطراب و  ،ساعته اي كه دامنگير زندگي انسان است
به  ،هوش و حواسش ،اما وقتي به كالم خداوند با تدبر گوش فرا دهد ،نابودي قرار داده است

رم دا ميتو را به شدت از افرادي برحذر  ،من. دشو ميبرطرف  ،ردد و اضطرابشگ مياو باز 
. كه موسيقي را اسباب سعادت و آرامش خود قرار داده و در اين مورد كتابها نگاشته اند

روزي است  ،لند كه زيباترين اوقات و بهترين لحظات زندگيشانبا ميبسياري از آنها به خود 
برخي از نويسندگان غرب كه در مورد خوشبختي و دور شدن . ندهد ميكه به موسيقي گوش 
  يكي از عوامل سعادت را موسيقي معرفي كرده اند! ،اند اضطراب كتاب نوشته

 $tΒ uρ tβ% x. öΝ åκèEŸξ|¹ y‰Ψ Ïã ÏM øŠt7 ø9 $# āωÎ) [!% x6ãΒ ZπtƒÏ‰ óÁs? uρ 〈 »چيزي  ،و نماز آنها در كنار كعبه

# »! جز كف زدن و صوت زدن نبود X�Ïϑ≈ y™ tβρã� àfôγ s? 〈 »ياوه  ،در گفتگوهاي شبانه خود

  . »ديدكر ميگويي 
ما . حرام است ،جايگزين خوبي براي قرآن نيست و گوش دادن به آن ،موسيقي

اي از  نازل شده و مجموعه �از چشمه خيري برخورداريم كه بر محمد مصطفي ،مسلمانان

› āω Ïµ: رآني است كهشد و قبا ميراستي و راهنمايي و توجيه حكيمانه  Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# .ÏΒ È÷t/ 
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Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏ/ ù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3xm 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪ 〈 » باطل از هيچ سويي به آن راه ندارد و از

گوش دادني  ،پس گوش دادن ما به قرآن. »سوي خداوند فرزانه و ستوده نازل شده است

( #sŒÎ. يمكن مياين كار را  ،است كه طبق سنت اوشرعي و محمدي  ،ايماني uρ (#θãèÏϑ y™ !$tΒ tΑ Í“Ρé& 

’ n< Î) ÉΑθß™§�9$# #“u� s? óΟ ßγuΖ ãŠôã r& âÙ‹ Ï/ s? š∅ÏΒ ÆìøΒ ¤$!$# $£ϑ ÏΒ (#θèùz÷ tä zÏΒ Èd,ysø9 هرگاه  ،آنان« 〉 #$

دن به ني كه به خاطر پي بربي ميچشمانشان را  ،بشنوند ،چيزهايي را كه بر پيغمبر نازل شده
  . »پر از اشك شده است ،حق

ابله و  ،ند كه فقط افراد جاهلكن ميكار بيهوده اي  ،ندده ميكساني كه موسيقي گوش 

 zÏΒند؛ ده ميبي خرد انجام  uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ “Î� yIô±tƒ uθôγs9 Ï]ƒÏ‰ ysø9 $# ¨≅ÅÒã‹ Ï9 tã È≅‹ Î6y™ «! و « 〉 #$

اند تا (بندگان خدا) را از راه خدا   بيهودهاز مردمان كساني هستند كه خريدار سخنان پوچ و 
  . »گمراه كنند

  هر كس، دنبال خوشبختي است، اما...

اين كتاب به موضوع  ؛دارد (لطف التدبير)گيرا و جذاب به نام  ،اسكافي كتابي سودمند
انواع  ،مكر: پرداخته و حاوي مطالب متنوعي است؛ از قبيل ،رياست و سعادت و پيشرو بودن

در پيش  ،برخي از علماشعرا و  ،نباياد ،سران ،راهبردهايي كه بسياري از پادشاهان سياستها و
 ،برخي از عناوين اين كتاب. آرامش يابند و به هدف خود برسند ،تا راحت باشند گرفته اند
آدم « ،»دو نفر برقراري صلح و سازش ميان« ،»آشوب و بلواكنترل « ،»چاره سازي«: عبارتند از

چگونگي برطرف كردن امري « ،»حيله هاي دشمن« ،»د؟كن ميچه كار  ،شكست خورده
دفع  تدبير« »دفع امر ناگوار با مهرباني« ،»دفع ناخوشي با ناخوشي« ،»با يك سخنناخوشايند 

هالكت و « ،»رهايي از رنج« ،»فرمانرواييغاصب انتقام گرفتن از « ،»مدارا با پادشاه« ،»ناخوشي
  .  .و »دن چيزي ديگربه قصد پنهان نموچيزي  هويدا كردن« ،»گريز از آن

شمار  ،ندبوده اكساني كه به دنبال خوشبختي  دريافتم كه از همهبا مطالعه اين كتاب 
  : سه نتيجه از كتاب گرفتم كه عبارتند از. اندكي به سعادت و خوشبختي رسيده اند
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شاديهايش  ،يانسودهاي او به ز ،مد نظر نداشته باشد خداوند را ،هر كس اينكهنخست 

 Ν: ندشو ميبه بال تبديل  ،به اندوه و خوبيهايش ßγã_Í‘ ô‰ tG ó¡t⊥ y™ ôÏiΒ ß]ø‹ xm Ÿω tβθßϑ n= ÷ètƒ 〈 » آنان

  . »زيمسا ميگرفتار  ،نددان ميرا از راهي و بگونه اي كه ن
غيرشرعي و دشواري را براي به دست آوردن سعادت  ،راههاي پرپيچ و خم ،مردم: دوم

سعادت را  ،صورتي كه اين امكان برايشان وجود دارد كه در شريعت محمدي مي پيمايند؛ در

 öθs9از راههاي هموارتر و آسانتري بيابند؛  uρ öΝåκ ®Ξr& (#θè= yèsù $tΒ tβθÝà tãθãƒ ÏµÎ/ tβ% s3s9 # [� ö�yz öΝ çλ°; £‰x©r&uρ 

$\G� Î7 ÷Vs? ∩∉∉∪ 〈 » برايشان بهتر و  ،دنداد ميانجام  ،ندشو مياگر آنان آنچه را كه با آن پند داده

  . »مايه استواري بيشتر بود
  . ندياب مينيا و آخرت دست به خير د ،آري! اگر انسانها پند بپذيرند

ند كه كن مياما گمان  ،هستند كه دنيا و آخرت خود را از دست داده اند ،افرادي: سوم
چ كدام را به هي حال آنكه. ند و به سعادت و رستگاري خواهند رسيدده ميكار خوب انجام 

از راه درستي  ،اين است كه آنان ،علتش. دست نخواهند آورد؛ نه كار خوب و نه سعادت را
 ،مبعوث نموده و كتابهايش را فرو فرستاده ،امبرانش را براي نشان دادن آنپي ،كه خداوند

�b ��$; طلب حق و سخ ،آن راه. گردانندروي��� i ôM£ϑs?uρ àMyϑÏ=x. y7 În/u‘ $]%ô‰Ï¹ 

Zωô‰tãuρ 4 āω tΑÏd‰t6 ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑÏ=s3Ï9 〈 ®'�¯7�7 � ����� �7 \�5¯7���° 2o� �,  � �5� &

*U±"C � $�� 4	"�� �M�, S�
 � 	/� i�¯�¯7 �� �� i5/o� 	S�² � 
او را فرا  ،هكاگهاني و اندوهي جاننا ميغ گذراني بود؛سرگرم شادي و خوش ،وزيري

  : آوردوي از شدت غم و اندوه فرياد بر گرفت؛

�)����+5�# }5��) \���1 GB "# ��"F G 5�1 6"�%�� �d�0# 
  . »خيري ندارد ،كه آن را بخرم؟ اين زندگيوجود دارد آيا مرگي «

	"%& 2�1 E�����. \����&B �=W ��"�) 5�ª ��/�SB ��� \77� 
  . »در آن مي بودماي كاش م كه كن ميآرزو  ،نمبي ميهر گاه از دور قبري «
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� GB���! *HS 2
"0T� ?��! �"FB ��� �5��#��5& �	���  
  . »دكن ميبر مرد آزاده اي رحم نمايد كه مرگ را به برادرش صدقه  ،خداوند«

  نكته

چون يكي از نشانه هاي  بايد زياد دعا كرد؛ ،رفاه و تندرستي ،آرامش ،در حالت راحت
ايد و قبل از آنكه نم ميده آما ،اين است كه تير را قبل از پرتاب كردن ،مؤمن شكرگزار

( * #sŒÎ: بدبخت و مؤمن نادانبر خالف كافر  د؛بر ميبه خدا پناه  ،درمانده شود uρ ¡§tΒ 

z≈ |¡Σ M} $# @�àÑ $tã yŠ …çµ−/ u‘ $�7�ÏΖ ãΒ Ïµø‹ s9 Î) §ΝèO # sŒÎ) … çµs9 §θyz Zπyϑ ÷èÏΡ çµ÷Ζ ÏiΒ zÅ¤tΡ $tΒ tβ% x. (#ûθãã ô‰ tƒ Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ã≅ ö7s% 

Ÿ≅ yèy_uρ ¬! #YŠ# y‰Ρr& 〈 »اند و خو ميپروردگارش را به فرياد  ،درس ميبه انسان  ،و هرگاه زياني

خدا را  ،به او نعمتي ارزاني نمايد ،خداوند سپس وقتي. رددگ ميتضرع كنان به سوي او باز 
  . »دده ميقرار د و براي خدا همتاياني كن ميفراموش  ،اندخو ميكه پيشتر به فرياد 

از  ،بايد دل و زبانش ،ها نجات يابدسختيها و ناراحتيد از ورطه اهخو ميپس هر كس كه 
توجه به حضرت حق غافل نباشد و همواره او را ستايش نمايد و به سوي او زاري و تضرع 

اين است كه  ،فتهگ ميكند؛ چون منظور از دعا در حالت آسايش و رفاه آنگونه كه امام حلي
هاي او به منّتها و نعمت ،جا آورده شود و انسانشكر و سپاس او به  ،ستايش خدا گفته شود

زيرا  هاي خود طلب آمرزش نمايد؛و ياري و كمك بطلبد و از كوتاهي از او توفيق ،اقرار كند
هر كس از اين امر غافل . طور كامل ادا نمايداند حقوق الهي را بتو مين ،هرچند بكوشد ،بنده

 ،آن را مورد مالحظه قرار ندهد ،رفراغت و آسودگي خاط ،باشد و در دوران تندرستي

# : يدفرما مييرد كه گ ميمصداق فرموده الهي قرار  sŒÎ* sù (#θç7Å2u‘ ’ Îû Å7ù= à/ ø9$# (#âθtã yŠ ©! $# 

tÅÁÏ= øƒèΧ çµs9 tÏe$!$# $£ϑ n= sù öΝ ßγ9 ‾gwΥ ’ n< Î) Îh� y9 ø9 $# # sŒÎ) öΝ èδ tβθä. Î� ô³ç„ ∩∉∈∪ 〈 وقتي سوار كشتي «: يعني

 ،اندرس ميد و به خشكي ده مينند؛ آنگاه كه آنها را نجات خوا ميخلصانه خدا را م ،ندشو مي
  . »ناگهان شرك مي ورزند
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  نعمت يا عذاب

خبر خودكشي نخست وزير فرانسه را در  ،خبرگزاريهاي دنيا و روزنامه هاي مهم جهان
  . دوران رياست جمهوري ميتران پخش كردند

اد شديد و ناسزاگويي برخي از روزنامه اين بود كه با انتق ،علت خودكشي نخست وزير
ايمان و آرامش نداشت و كسي را نيافت  ،هاي فرانسه مواجه شده بود؛ از آنجا كه اين بيچاره

به  ،اين مرد بدبخت كه دست به خودكشي زد. دست به خودكشي زد ،كه به او پناه ببرد

 Ÿωuρ à7 : دست نيافته بود كه موردرهنمود روشن الهي در اين  s? ’Îû 9,øŠ|Ê $£ϑ ÏiΒ šχρã� à6ôϑ tƒ 

�• s9 öΝà2ρ .»از مكرورزيهاي آنان به تنگ ميا« 〉 ∪∠⊅⊆∩ ÛØ tƒ HωÎ) ”]Œr& 〈 » هيچ زياني جز

� ö .»انندرس مياذيت و آزار به شما ن É9 ô¹$#uρ 4’ n?tã $tΒ tβθä9θà) tƒ öΝ èδö� àf÷δ $# uρ # X�ôfyδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ 〈 

  . »آنها را رها كن ،خوب شكيبا باش و خيلي ،ندگوي ميبرآنچه «

≅ tΒ È: كليد هدايت و راه درست را گم كرده بود ،آري! آن مرد Ï= ôÒãƒ ª! $# Ÿξsù y“ÏŠ$yδ 

… çµs9 〈 »هيچ هدايت كننده اي ندارد ،هر كس را كه خدا گمراه كند« .  

ند كه كنار دريا كن ميتوصيه  ،كمرش را خم كرده ،به هر فردي كه غم و اندوه ،برخي
شيند و به موسيقي گوش دهد يا با تخته نردي بازي كند تا سرگرم شود و يا روي بن ،برود

ند ده مياما توصيه اهل اسالم و آنهايي كه بندگي حقيقي را انجام . يخها و برفها اسكي نمايد
اين است كه در يكي از باغهاي بهشت(مسجدها) در ميان اذان و  ،به فرد اندوهگين و ناراحت

ند كه تسليم تقدير و كن ميه ذكر خداوند يكتا مشغول شود؛ همچنين توصيه اقامه بنشيند و ب
شخص  ،عالوه بر اين اهل اسالم. راضي باشد ،بهره او نموده ،قضا باشد و به آنچه خداوند

  . ندكن ميغمديده و اندوهگين را به توكل كردن بر خداوند عزوجل توصيه 

 óΟs9r& ÷y u�ô³ nΣ y7s9 x8 u‘ ô‰ |¹ 〈  

  ؟»را برايت نگشوديم آيا دلت«
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در ايشان تحقق يافت؛ از اينرو آن  ،نازل شد و مفهوم شرح صدر �بر پيامبر ،اين آيه
باعاطفه و آسانگير و محبوب دلها بود  ،خوش بين ،داراي سعه صدر ،آسوده خاطر �حضرت

بر لبانش لبخند مي  ،به مردم نزديك بود؛ دركمان وقار و سنگيني ،و با وجودعظمت و بزرگي
چهره اي باز و نوراني و . ند؛ سرشار از شرم و حيا بودداشت مياو را دوست  ،نشست و همه

از عطاي الهي خوشحال  ،دندكر مياو را شادمان  ،اخالقي خوب و سترگ داشت؛ شوخيها
راهي به سوي او  ،نااميدي. يدبخش ميبه ديگران  ،دكر ميبه او ارزاني  ،و از آنچه خدا شد مي

و سختگيري و تكلف را  داشت ميخوشبيني را دوست  ،اختشن مين ي رانداشت و افسردگ
  . دانست ناپسند مي

سرپرست  ،معلم ملتها ،الگوي نسلها ،پيشواي امت ،حامل اصول ،صاحب رسالت ،زيرا او
خالصه اينكه . درياي عطايا و محل درخشش نور بود ،گنجينه خوبيها ،عضو جامعه ،خانواده

درباره اش  ،همان شخصيتي است كه قرآن ،او. او ميسر شده بود انجام كارهاي درست براي

≈≅ Ÿ : دگوي مي n= øñF{$# uρ ÉL©9 $# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠn= tæ 〈 »آنان  و بارهاي گران و زنجيرهايي را كه بر دوش

  . »پايين مي گذارد ،بود
همان است كه  ،او ،د؛ در يك كالمباش ميرحمتي براي جهانيان  ،او ،به عبارت ديگر

‰ #Y: دكن ميرآن معرفي ق Îγ≈ x© #[� Åe³t6ãΒ uρ # X�ƒÉ‹tΡ uρ ∩⊆∈∪ $�ŠÏã#yŠuρ ’ n< Î) «! $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ % [`# u� Å�uρ # [��ÏΨ –Β ∩⊆∉∪ 

〈  

سختگيري خوارج و نفاق  ،تعارض و تضاد دارد ،يكي از چيزهايي كه با رسالت آسان
سرگرداني  ،دلباختگي شعرا ،تظاهر و خودنمايي متكبران ،حماقت صوفيها ،اهل كالم

خوانندگان و خودستايي دنياپرستان و انحراف آنهايي است كه فكر و انديشه خود را مايه 

‰ “y: ارتزاق خود قرارداده اند yγsù ª!$# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u $yϑ Ï9 (#θà/n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù zÏΒ Èd,ysø9 $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 3 
ª! $#uρ “Ï‰ ôγtƒ tΒ â !$t±o„ 4’ n< Î) 7Þ ü� ÅÀ ?ΛÉ)tG ó¡–Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈 » پس خداوند كساني را كه ايمان

هدايت كرد و خداوند هر كس  ،درآنچه از حق كه در آن اختالف ورزيده بودند ،ردندآو مي
  . »را كه بخواهد به راه راست هدايت مي نمايد
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  زندگي خوب

از پشت ميله هاي آهني به  ،ي در زندانتوان ميتو : دگوي مييكي از انگليسيهاي باهوش 
آن را ببويي و لبخند بزني و نيز  ي گلي از جيب خود بيرون بياوري وتوان ميو  ،نگاه كني افق
  . پرخاش كني و ازخانه و خانواده و داراييهايت به خشم بيايي ،روي ابريشم ،ي در كاختوان مي

  . در زمان و مكان نيست؛ بلكه در ايمان و در اطاعت خداوند و در قلب است ،لذا سعادت
ازآن برمي  ،در قلب جاي بگيرد ،د؛ پس هرگاه يقينباش مينگاه پروردگار  محل ،قلب

آرامش و آسودگي مي ريزد و سپس به ديگران مي تراود و بر  ،خيزد و آنگاه بر روح و روان
  . تپه ها و بطن رودخانه ها و محل رويش درختان قرار مي گيرد

 ،با اينكه لباسهاي سفيدشاحمد بن حنبل زندگي را با سعادت و خوشبختي بسر نمود؛ 
د و كر ميسه اتاق گلي داشت كه در آن زندگي  ،آنها را مي دوخت ،وصله داشت و خودش

 ،كساني كه شرح حال او را نوشته اند. تكه اي نان ومقداري روغن زيتون بود ،غذايش
همواره آن را مي  ،د؛ ويكر ميتا هفده سال ازيك جفت كفش استفاده  ،او: ندگوي مي

روزه بود؛ به اين سو و آن  ،د و اغلبخور مي؛ ماهي يك بار گوشت زد ميو وصله دوخت 
اما با وجود اين آرامش داشت و خاطرش آسوده بود؛  ،رفت ميسوي دنيا در طلب حديث 

 ،به دنبال پاداش بود ،تدانس ميزيرا او ثابت قدم و سربلند بود و سرنوشت و سرانجام خود را 
  . به بهشت عالقه داشت د وكر ميبراي آخرت تالش 

لشكريان  ،طال و نقره ،كاخهاي مجلل ،واثق و معتصم و متوكل ،مأمون ،خلفاي دوران او
 ،اما با وجود اين ،داشتند، ستندخوا ميپست و مقام و امالك و اموال فراوان و هر چه  ،فراوان

گها و شورشها صفاي زندگيشان مكدر بود و زندگي را با غم و اندوه و پريشاني و درميان جن
به خاطر كوتاهيهايي كه در اداي  ،و هياهو به سر نمودند و چه بسا برخي از اينها هنگام مردن

  آه و ناله پشيماني سر  ،حقوق الهي كرده بودند
  . ندداد مي

به ربذه رفت و خيمه اش را آنجا برافراشت و همسر و دخترانش را نيز با خود به  �ابوذر
و او را  شد ميبه ذكر پروردگارش مشغول  ،گرفت ميروزها را روزه  او بسياري از. آنجا برد



    

  359  غم مخور
  

يك  ،تنها يك ردا ، د؛ دارايي اوكر ميند و تدبر خوا ميقرآن  ،نمود ميستايش و عبادت 
روزي . خيمه و تعدادي گوسفند و يك كاسه بزرگ و يك كاسه كوچك و يك عصا بود

در خانه ام هر چه : ايي ات كجاست؟ گفتدنيا و دار: به ديدن او رفتند و گفتند ،دوستانش
سختي و مانعي پيش روي داريم كه تنها  ،به ما خبرداده كه ما �هست و پيامبر ،نياز دارم

  . د كه بارش سبك باشدكن مياز آن عبور  ،كسي
از آن برخوردار بود و مازاد برنياز  ،آرامش خاطر داشت؛ چون آنچه نياز داشت �ابوذر

  . دشو ميو گرفتاري  نيز مايه غم و اندوه
از غربت ابوذر و سعادت او و از  ،در قصيده اي تحت عنوان ابوذر در قرن پانزدهم هجري

اشعاري سروده ام  ،تنهايي و گوشه گيري و از هجرتش كه با روح و اصول خود هجرت نمود
  : دگوي ميخودش  ، كه گويا او

³�7	�C ?0� 7	C ³��HcG 5�!B ´�! $�HcG 5)5�/T5& 
من  ،من هم مهرباني ورزيدم و چون مرا به بالها تهديد كردند ،وقتي با من مهرباني كردند

  . نيز تهديد كردم تا اينكه فهميدند و دريافتند

´1g� k��� $�gS ³����� 5�HS x�� µ $��� ³��gS� 
ر بر در راه حق سوا ،پايين آمدم و بر اراده ام سوار شدم؛ مرا پايين كردند ،سوارم كردم«

  . »نفس شدم

´����"# E5�1	>1 \�T� 7�c� ¶%S ´C � 50!5�D� 5)5/T�� 
د و مصيبتها را ريشه كن كن ميمي رانم؛ آنگاه پشت  ،مرگ را در حالي كه پيش مي آيد«

  . »مي نمايم درحالي كه خواب آلودند

$�5. � �51��� ´�&�A $U&	. 5��a�  � |o� G �=5��&� 5) 
  . »اي ابوذر! نترس و تأسف مخور: ت من گريه كردند و گفتندبه خاطر غرب ،ريگها«

95�+ µ ��� v ��FG $�. 5��7B ´�! $1 51 ´/">) 21 
  . »آنكه بميرم و درخاك دفن شوم همواره جوان است تا ،باكي نيست؛ يقين من: گفتم«
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5S� ·"�F � ´�!5� \	C5� 5���7 ��"�51B 21 $/>�  � 
  . »ه نمودم و از امالهاي او درسي فرا گرفتمبا يار و دوستم وعد ،من«

  سعادت چيست؟!

  »!خوشا به حال غريبان«. »ا رهگذر باشچون مسافر يهمدر دنيا «
خانه هاي ابن  ،لشكريان هارون الرشيد. سعادت در كاخ عبدالملك بن مروان نيست

سعادت و  توان ميهمچنين ن. دكن ميانسان را خوشبخت ن ،گنجهاي قارون جصاص و
جستجو سرسبز قرطبه ابن سينا و ديوان متنبي و در باغهاي  (الشفاء)وشبختي را در كتاب خ

  . كرد
نگدست بودند و زندگي سخت و كم بود؛ هرچند كه ندار و ت �سعادت نزد ياران محمد

  . آمدي داشتنددر
با امام بخاري و دركتاب صحيح اوست؛  ،سعادت. سعادت يعني عبادت ابن مسيب

پرهيزگاري  ،مراقبت امام مالك ،استنباطهاي شافعي يعني ،اقت حسن بصريسعادت يعني صد

 y7: بنانيامام احمد و عبادت ثابت  Ï9 s̈Œ óΟ ßγ‾Ρ r' Î/ Ÿω óΟ ßγç6� ÅÁãƒ Ø' yϑ sß Ÿωuρ Ò= |ÁtΡ Ÿωuρ ×π|Áyϑ øƒxΧ ’ Îû 

È≅‹Î6y™ «! $# Ÿωuρ šχθä↔sÜ tƒ $Y∞ ÏÛöθtΒ àá‹Éótƒ u‘$¤/ à6ø9 $# Ÿωuρ šχθä9$uΖ tƒ ôÏΒ 5iρß‰ tã ¸ξø‹ ‾Ρ āωÎ) |= ÏG ä. Ο ßγs9 

ÏµÎ/ ×≅yϑ tã ìxÏ=≈ به خاطر آن است كه هيچ تشنگي و رنج و گرسنگي در راه خدا به  ،اين« 〉 ¹|

د و هيچ جايي پا نمي گذارند كه كافران را خشمگين مي نمايد و به دشمن هيچ رس ميآنها ن
  . »دشو ميبرايشان عملي صالح نوشته  ،انند مگر آنكه به پاداش آنرس ميگزندي ن

. د كه خريداري گرددباش ميچك نيست كه در بانك پول شود و حيواني ن ،سعادت
گلي نيست كه بتوان آن را بوييد يا گندمي كه بتوان آن را وزن كرد و يا  ،همچنين سعادت

  . پهنش نمود ،پارچه اي كه بشود
كه در سعادت يعني اينكه انسان به خاطر حقي كه با خود دارد و به خاطر اصولي 

آرامش خاطر داشته باشد و به خاطر خيري كه او را در آغوش   ،دكن ميچارچوب آن زندگي 
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  . قلبي آرام و شاد داشته باشد ،گرفته
ديم كه با داشتن خانه هاي بزرگتر و وسايل و امكانات بيشتر و با دستيابي كر ميگمان  ،ما

سبب  ،ان ديديم كه اين امكاناتبه خواسته هايمان خوشبخت و شادمان خواهيم شد؛ اما ناگه
 : با خود رنج و اندوهي دارد ،اندوه گرديدند؛ چون هر چيزيحزن و 

 Ÿωuρ ¨β£‰ ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹ tã 4’ n< Î) $tΒ $uΖ ÷è−G tΒ ÿÏµÎ/ % [` üρø— r& öΝ åκ÷] ÏiΒ nοu� ÷δ y— Ïο4θuŠutù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ôΜåκ s] ÏG ø/uΖ Ï9 ÏµŠ Ïù 〈 » و

  . »چشم مدوز ،برخوردار نموده ايم تا ايشان را بيازماييم را به آنچه از زيبايي دنيا كه اينها
زندگي فقيرانه اي داشت؛ ازگرسنگي به خود مي  ،پيامبرهدايت ،بزرگترين مصلح جهان

اما با اين  ،پيچيد و خرماي نامرغوبي هم گيرش نمي آمد كه با آن گرسنگي اش را رفع نمايد
آكنده از آرامش و  ،زندگي ايشان. داند ميحال چنان زندگي خوبي داشت كه فقط خدا 

 $uΖ: نگراني دنيوي بودآسودگي خاطر و بدور از هرگونه دغدغه و  ÷è|Êuρuρ y7Ζtã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ 

ü“Ï% ©!$# uÙs)Ρ r& x8u� ôγsß ∩⊂∪ 〈 » و بارسنگين تو را از دوش تو پايين نهاديم؛ بار سنگيني كه كمر

  . »تو را خم كرده بود

 šχ% x. uρ ã≅ôÒsù «! $# y7 ø‹ n= tã $VϑŠÏà tã ∩⊇⊇⊂∪ 〈 »و لطف خداوند بر تو بزرگ بود« . 

 ª! $# ãΝ n= ôã r& ß]ø‹ xm ã≅ yèøgs† … çµtG s9$y™Í‘ 〈 » د كجا رسالت خود را قرار دان ميخداوند بهتر

  . »دهد
  چيزي است كه در دل تو شك ايجاد  ،گناه«: در حديث صحيح آمده است

ع پيدا نمايند و نيكي همان است كه به آن از آن اطال ،د و دوست نداري كه مردمكن مي
  . »اطمينان قلب داشته باشي

  : دگوي ميشاعري . دبخش ميوجدان و ضمير را آسايش و آرامش  ،نيكي

& i51g�� �5c iW � ´>&B @�� 7�� 21 $"��B 51 8�.B ?l��� 
شه اي زشت ترين تو ،هر چند زمان زيادي بر آن بگذرد و گناه ،ماندگارتر است ،نيكي«

  . »است كه اندوخته اي
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كسي . »مايه شك و ترديد ،مايه آرامش است و گناهان ،نيكي«: در حديث آمده است
همواره در آرامش و سكون است و فردي كه مرتكب بدي  ،كه آشكارا نيكي انجام مي كند

 tβθç7: هراسدمي  همواره از حوادث و خطرات ،دشو مي |¡øts† ¨≅ ä. >πysø‹ |¹ öΝÎκ ö� n= tã 〈 »هر  ،آنان

  . »بانگي را عليه خود مي پندارند
همواره پريشان و  ،دده ميكه كار بد انجام  كار بد كرده و فردي ،اين است كه او ،علت

  . نگران است و خودش را از ترس پنهان مي نمايد

S�/� \,5� ,�T� J%# ,5� �=� ?C�  21 475���%) 51 �	� � 
و خياالت و اوهامي را كه به آن  رددگ مينيز بد گمانش  ،شود بد ،هرگاه كردار فردي«

  . »دكن ميتصديق  ،عادت دارد
بايد هميشه كار نيك انجام دهد و از بدي كردن بپرهيزد  ،كسي كه خواهان سعادت است

% tÏ: قرار بگيردتا بدين سان در آسايش و امنيت  ©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ s9uρ (#ûθÝ¡Î6ù= tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝßγs9 ßøΒ F{$# Ν èδ uρ tβρß‰ tG ôγ–Β ∩∇⊄∪ 〈 » كساني كه ايمان آورده و ايمان خودر ا با ستمي

  . »ايشان امنيت دارند و آنان رهيافتگان هستند ،نياميخته اند
ست نزد سعد خوا ميتند مي تاخت؛ گرد و غبار به سر و رويش مي ريخت؛ او  ،سواري

با خانواده اش و تعدادي  ،از مردم و هياهوي آنهابدور  �سعد. برود �بن ابي وقاص
عمر   ،او. د؛ سواركار نزديك شدكر ميدردل صحرا خيمه زده بود و آنجا زندگي  ،گوسفند

پدرجان! مردم با همديگر بخاطر پادشاهي در كشمكش : عمر به پدرش گفت. فرزند سعد بود
از  ،؛ منبرم ميتو به خدا پناه  از شر: گفت �سعد. گوسفندان خود را مي چراني ،هستند و تو

: شنيدم كه مي گفت �اما از پيامبر ،به خالفت مستحقتر هستم ،ردايي كه به تن دارم
  . »پرهيزگار و گمنام را دوست مي دارد ،بنده توانگر ،خداوند«

 ،از پادشاهي كسري و قيصر بزرگتر و ارزشمندتر است؛ زيرا دين ،سالمت ديني مسلمان
اما . ن همراه است تا اينكه در باغهاي پرناز و نعمت بهشت جاي مي گيردهمواره با مسلما

 $‾Ρ: قطعاً از دست خواهد رفت ،پادشاهي و مقام Î) ßøtwΥ ß Í̂� tΡ uÚö‘ F{$# ôtΒ uρ $pκ ö� n= tæ $sΨ ø‹ s9 Î)uρ 
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tβθãèy_ö� ãƒ ∩⊆⊃∪ 〈 »خواهيم شد و به سوي ما باز  ،وارث زمين و كساني كه روي آن هستند ،ما

  . »دندمي گر

  مي رود سخن پاك به سوي خدا باال

گنجينه هايي از سخنان و احاديث مبارك و پاك داشتند كه از  �اصحاب پيامبر
براي  ،آموخته بودند �از پيامبر �يكايك سخناني كه صحابه. فرا گرفته بودند �پيامبراكرم

اين است  ،اصحاب يكي از نشانه هاي عظمت. بهتر بود ،آنها از دنيا و تمام آنچه در آن هست
  . تنددانس ميارزش هر چيز را ،كه آنان

: به او فرمودند �پيامبر. درخواست كرد تا به او دعايي بياموزند �از پيامبر �ابوبكر
پروردگارا! من بر خودم ستم زياد كرده ام و هيچ كسي جز تو گناهان را نمي آمرزد؛ : بگو«

  . »مرزگارمهربانيآ ،بي گمان تو ،پس مرا بيامرز و برمن رحم نما
 �و به علي» عفو و تندرستي را مسألت كن ،از خداوند«: دگوي مي �به عباس �پيامبر

  . »بارخدايا! مراهدايت كن و راه درست را به من نشان بده: بگو«: فرمود
بارخدايا! راه درست را به من نشان بده و مرا از شر : بگو«: فرمود �به عبيد بن حصين

  . »رهايي بخش ،خودم
 ،قاطعيت بر راه درست ،بارخدايا! استواري در كار: بگو«: فرمود �به شداد بن اوس

هم و ازتو قلبي سالم و خوا ميشكرگزاري نعمت و به خوبي انجام دادن عبادتت را از تو  
درخواست مي نمايم و از شر  ،يدان ميم؛ از تو خير آنچه را كه كن ميزباني راستگو مسألت 

به  ،ي از تو آمرزش مي طلبم؛ بي گمان تودان ميو از آنچه  برم ميو پناه به ت ،يدان ميآنچه 
  . »امور غيب و پنهان آگاه هستي

بارخدايا! تو بخشنده هستي و عفو و گذشت را دوست داري؛ : بگو«: فرمودند �به معاذ
  . »پس ما را عفو كن و از ما درگذر

نجات از خشم و رهايي  ،رترحمت او در آخ ،رضايتمندي خداوند ،در همه اين دعاها
درخواست  ،از عذاب دردناكش و كمك براي انجام عبادت خداوند متعال و اداي شكرش
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  نكته مشتركي كه اين دعاها را به يكديگر ربط . شده است
خواسته گرديده و ازآنچه در  ،خدا است آنچه نزد ،اين است كه در تمام اين دعاها ،دده مي

  . ده استرويگرداني ش ،دباش ميدنيا 
در اين دعاها اموال زودگذر و فاني دنيا و كاالهاي فريبنده و بي ارزش آن خواسته نشده 

  . اند

  گرفت الهي، شديد است

 y7 Ï9 ẍ‹ x.uρ ä‹ ÷{r& y7 În/u‘ !# sŒÎ) x‹s{r& 3“u�à) ø9$# }‘Ïδ uρ îπuΗ Í>≈ sß 〈 » و اينگونه است گرفت

  . »تمگرندپروردگارت وقتي آباديهايي را بگيرد كه اهالي آن س
اين است كه بر بندگان  ،لغزش و سقوط جايگاه بنده ،شقاوت ،يكي از نشانه هاي بدبختي

  . ستم روا دارد ،حقوق آنهارا پايمال نمايد و در حق مستضعفان و بينوايان ،خدا ستم كند
  . از كسي بترس كه در برابر تو ياوري جز خداوند ندارد: يكي از حكما گفته است

عامر بن طفيل . مثالهاي زنده اي از سرانجام سياه ستمگران ثبت كرده است ،تاريخ ملتها
ند كن ميعليه او دعا  �پيامبر. دكن مينقشه مي كشد و براي ترور ايشان تالش  �بر ضد پيامبر

  عامر را به غده اي در گلويش مبتال  ،و بدين سان خداوند متعال
  . دزن ميفرياد د و همان لحظه در حالي مي ميرد كه از درد كن مي

عليه  �پيامبر. دكن ميد و براي كشتن ايشان تالش ده ميرا آزار  �پيامبر ،اربد بن قيس
  . زاندسو ميرد كه او و شترش را آو ميصاعقه اي را بر او فرود  ،خداوند. ندكن مياو دعا 

عليه او دعاكرد و  �سعيد ،سعيد بن جبير را به قتل برساند ،اندكي قبل از آنكه حجاج
  . بارخدايا! بعد از من او را بر هيچ كسي مسلط مكن: گفت

هچون گاو نعره  ،آنگاه غده اي در دست حجاج برآمد و سپس تمام بدن او را گرفت؛ او
  . مي كشيد و سپس با وضعيت بسيار اسفباري درگذشت

ابوجعفر به قصد مكه حركت . سفيان ثوري رحمه اهللا از ترس ابوجعفر منصور پنهان شد
دعا كرد و از خدا  ،داخل حرم بود؛ لذا برخاست و پرده هاي كعبه را گرفت ،سفيان كرد و
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خواست كه ابوجعفر را به خانه اش راه ندهد؛ پس ابو جعفر قبل از ورود به مكه در محل بئر 
  . ميمون درگذشت

قاضي معتزلي در شكنجه و آزار امام احمد بن حنبل رحمه اهللا مشاركت  ،احمد بن داود
. قاضي معتزلي را فلج مي نمايد ،آنگاه خداوند ،دكن ميآنها را دعاي بد  ،؛ امام احمددكن مي

گمان  ،بر آن بنشيند ،چنين است كه اگر مگسي ،نيمي از بدنم: قاضي معتزلي مي گفت
 ،طوري است كه اگر آن را قيچي و قطعه قطعه كنند ،م قيامت شده و نيم ديگر آنكن مي

  . مكن مياحساس ن
ابن زيات وزير را دعاي بد نمود؛ آنگاه خداوند كسي را بر ابن زيات  ،حنبلاحمد بن 

  . مسلط كرد كه او را گرفت و دركوره اي آتشين قرار داد و در سرش ميخ كوبيد
  د و كر ميمسلمانان را شكنجه  ،حمزه بسيوني درزندانهاي جمال عبدالناصر

واالتر و برتر است خداوند از آنچه خدايتان كجاست تا او را به آهن ببندم؟(بسي : مي گفت
 ،رفت مياز قاهره به اسكندريه  ،بعد از مدتي در حالي كه حمزه بسيوني. ند)گوي ميستمگران 

آهنها از سرش به بدنش فرو رفته و از شكمش  تصادف كرد و ،ماشينش با كاميون حامل آهن
  . تكه تكه بيرون بياورند چاره اي جز اين نداشتند كه او را ،بيرون آمده بودند؛ امدادگران

 u� y9 õ3tFó™$# uρ uθèδ … çνßŠθãΖ ã_uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Î�ö� tóÎ/ Èd,ysø9 $# (#ûθ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ‾Ρ r& $uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθãèy_ö� ãƒ ∩⊂∪ 〈 

. »در زمين بناحق تكبر ورزيدند وگمان بردند كه به سوي ما باز نمي گردند ،او و لشكريانش«

 (#θä9$s% uρ ôtΒ ‘‰x©r& $̈Ζ ÏΒ ¸ο§θè% ( óΟ s9 uρr& (# ÷ρu� tƒ āχr& ©!$# “Ï% ©!$# öΝßγs) n= yz uθèδ ‘‰ x©r& öΝåκ ÷] ÏΒ Zο§θè% 〈 »و گفتند :

 ،آنها را آفريده چه كسي از ما زور و توانايي بيشتري دارد؟ آيا نديده اي كه خداوندي كه
  »توانمندتر است؟

تم و تباهي زيادي همچنين صالح نصر يكي از فرماندهان عبدالناصر و از كساني كه س
به بيش از ده بيماري دردناك و مزمن مبتال شد؛ چند سال از عمرش را با بدختي  ،كرده بود

برايشان خدمت  ،نتوانستند او را معالجه كنند تا اينكه همان رهبراني كه او ،بسركرد و پزشكان

% tÏ. در همان سلولها جان باخت ،وي. او را زنداني كردند ،دكر مي ©!$# (#öθtósÛ ’ Îû Ï‰≈ n= Î6ø9 $# ∩⊇⊇∪ 
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(#ρã� sVø.r' sù $pκ� Ïù yŠ$|¡x/ ø9 $# ∩⊇⊄∪ ¡= |Ásù óΟ ÎγøŠn= tæ y7 š/u‘ xÞöθy™ A>#x‹ tã ∩⊇⊂∪ 〈 » كساني كه در زمين

آنگاه پرودگارت شالق عذاب بر آنها  ،سركشي كردند و در آن تباهي و فساد زياد نمودند
  . »كوبيد

رهايش  ،د و هرگاه او را بگيردده ميمهلت به ستمگر  ،خداوند«: در حديث آمده است
حجاب و پرده اي  ،و از دعاي ستمديده بپرهيز؛ چون بين دعاي او و بين خدا« .»دكن مين

  . »نيست

  دعاي مظلوم

�_´ ة� ��5¸�  Z�[� µ (  v hc5. 	"���� 5�O h:>) v � E��K 
  . »در زمين مي جويد محلي را ،و آنكه در زمين سير نكرده و صحرايي را نپيموده«

¢/  v � 95���� 	� v ^"! \� hS51 	">�� 5p �>) v � 7��� 
شتري را از آنجا عبور نداده و براي نوشيدن آب در آنجا  ،به جايي رفته كه كاروانيان ،او«

  . »نخوابانده اند و آنجا زانوبند شتر را كسي سفت نكرده تا مانع فرار آن شود

��"��� ,��� ����9�5�n J�"��� � J h��D5�C � ���
�� �"# SM�w�I�& 
دنبال شب مي رود و شب همه تن فرا رسيده كه در آن فردي به قصه گويي مشغول «

  . »دباش مياست و فردي بيدار 
  من با او مهرباني  ،دكن ميوقتي كسي بر من ستم : دگوي ميابراهيم تيمي 

  . مكن مي
. شروع به گريه كردن نمود ،به سرقت رفت؛ او ،سانمقداري پول از مردي صالح درخرا

در روز قيامت  ،اين را به ياد آوردم كه خداوند: ي؟ گفتكن ميچرا گريه : فضيل به او گفت
  . د؛ از اينرو دلم به حالش سوخت وگريه ام گرفتكن ميمرا و اين دزد را يك جا جمع 

: رد خرمايي داد وگفتبه آن م ،آن عالم. شخصي از يكي از علماي سلف غيبت كرد
  . چون به من خوبي كرده اي
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  گفتم: منم

تابلويي در سازمان ملل متحد در نيويورك هست كه روي آن قطعه شعري زيبا از شاعر 
به برادري و  ،سعدي شيرازي نوشته شده و به انگليسي ترجمه گرديده است؛ اين شعر ،جهاني

  : ندخوا ميمحبت و وحدت فرا 

 9���T� ´�� �5��.� �� 5�T 5SB 95���5& :$���. ¹5��& 2�1 
  . »هستم ،من: چه كسي پشت در است؟ گفتم: به من گفت ،وقتي به ديدار دوست رفتم«

¸�p� |)�%  \a:FB º �5�. 5/�/�"�& ��"# $.��# M��/"�! 
وقتي كه در محبت و مهرورزي ميان ما  ،محبت را اشتباه تعريف كرده اي: به من گفت«

  . »ل شديفرق قاي

����r�D M���# �5�� ´��-1 � 5/�C��1 �"��� 95����� ���cB 
  . »او رفتم و در زدم نزد ،سالي گذشت «

M#�RS� $�. $SB 21 º º5. 5��/�C 95�����5�& $��SB GW ?l 
  . »جز تو كسي نيست ،در نگاه كن؛ دمِ: كيستي؟ گفتم: به من گفت«

¸�p� |)�%  $/�!B º �5. �#��� �5SB 5) JF75# k����� $ 
محبت را خوب تعريف كردي و دوستي را شناختي؛ پس وارد شو اي : به من گفت«

  . »كسي كه گويي خودم هستي
انسان بايد برادر خوبي داشته باشد كه با او انس بگيرد و احساس آرامش كند؛ در 

≅ . يد و با او تبادل محبت و دوستي كندشاديهايش مشاركت نما yèô_$# uρ ’ Ík< # X�ƒÎ— uρ ôÏiΒ ’ Ì?÷δ r& 

∩⊄∪ tβρã�≈ yδ Ê� r& ∩⊂⊃∪ ôŠß‰ ô©$# ÿÏµÎ/ “Í‘ ø— r& ∩⊂⊇∪ çµø. Î�õ° r&uρ þ’ Îû “Í� øΒ r& ∩⊂⊄∪ ó’ s1 y7 ysÎm7 |¡èΣ #[�� ÏVx. ∩⊂⊂∪ 

x8u� ä. õ‹tΡ uρ #¶�� ÏWx. ∩⊂⊆∪ 〈 »با او مرا . برادرم را ،هارون ،و برايم وزيري از خانواده ام مقرر بدار

  . »در كارم شريك كن تا بيشتر تو را ستايش كنيم و تو را زياد ياد نماييم ياري ده و او را

9��. ¸= ºW ¸�U+ 21 	& G ة� hD��) �B »"��) �B »"�����) 
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د ده ميد يا به تو دلجويي كن ميوبايد شكايت رابه خويشاوندي ببري كه باتو همدردي «
  . »دشو ميدردمند و ناراحت  ،يا حداقل از ناراحتي تو

 öΝ åκÝÕ÷èt/ â!$u‹ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 〈 »مؤمنان دوستان يكديگرند« .  

 Ο ßγ‾Ρ r( x. Ö≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ö� ¨Β ∩⊆∪ 〈 »بنايي محكم هستند ،گويا آنان« .  

 y# ©9r&uρ š÷t/ öΝ ÎκÍ5θè= è% 〈 »و ميان دلهايشان الفت برقرار كرد« .  

 $yϑ ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ÷zÎ) 〈 »درندمؤمنان برا ،بي گمان« .  

  بايد همراه و هم صحبتي داشت

اين است كه چنان يار و رفيقي داشته باشي كه  ،يكي از عوامل خوشبختي و سعادت
  : در حديث آمده است. برايت سودمند باشد و مايه سعادتت بگردد ،همراهي و رفاقت او

جز  دند؟ امروز كه هيچ سايه ايكر ميكجايند آنهايي كه براي من با يكديگر دوستي «
  . »مده ميآنها را زير سايه خويش جاي  ،سايه من نيست

و دو نفر كه به خاطر خدا با همديگر دوستي كردند و بر آن گردآمدند و بر همان اساس «
  . »شدند از هم جدا

  امنيت، خواسته اي شرعي و عقلي

 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ ßγs9 ßøΒ F{$# Νèδ uρ tβρß‰ tG ôγ–Β ∩∇⊄∪ 〈 »و آنان راه يافتگان امنيت دارند  ،ايشان

% ü”Ï .»هستند ©!$# Ο ßγyϑ yèôÛr& ÏiΒ 8íθã_ Ν ßγsΨ tΒ# uuρ ôÏiΒ ¤∃öθyz ∩⊆∪ 〈 » كسي كه آنها را از

 öΝ .»آنان را از هراس نجات داد و به آنها امنيت بخشيد گرسنگي رهانيد و غذايشان داد و  s9 uρr& 

Åj3yϑ çΡ öΝ çλ°; $�Β u� xm $YΖ ÏΒ# u 〈 »ر اختيار آنها قرار نداده ايم؟آيا حرمي امن را د « tΒ uρ …ã&s# yzyŠ 

tβ% x. $YΨ ÏΒ#u 〈 »در امنيت خواهد بود ،و هركس وارد آن حرم شود«.  ¢Ο èO çµøóÏ= ö/ r& … çµuΖ tΒ ù'tΒ 〈 

  . »سپس او را به محل امن او برسان«



    

  369  غم مخور
  

تندرست باشد و غذاي  ،درخانه اش باامنيت بسر ببرد ،هركس«: در حديث آمده است
  . »گويا تمام دنيا باتمام وجود نزد اوآمده است ،د را داشته باشدروز خو

  . ايمان و رسوخ آن در شناخت حق و سرشار از يقين شدن: يعني ،امنيت قلب
سالم و بدور بوده و آكنده از آرامش  ،ازانحراف و زشتي ،يعني اينكه خانه ،امنيت خانه

  . رهنمون گردد ،باشد و در پرتو هدايت الهي
باآنان به دادگري رفتار شود  ،يكجا و يكپارچه گردند ،يعني اينكه با محبت ،ملتامنيت 

  . و با شريعت اسالمي پاك گردند

� ylu: دشمن امنيت است ،ترس sƒm� $pκ ÷] ÏΒ $Z/ Í←!% s{ Ü= ©% u� yItƒ 〈 » پس از آنجا در حالي كه مي

% Ÿξsù öΝèδθèù$y‚s? Èβθèù. »آمد بيرون ،ترسيد و چشم به راه بود s{uρ 〈 » پس از آنان مترسيد و

  . »ازمن بترسيد
خوشايند  ،امنيت ندارد و زندگي براي فرد بيمار ،آرامش ندارد؛ فرد ملحد ،فرد ترسو

  . نيست

��� ��
�%��� 5�
�SW�5 ةH� � º� �
��%�� 2�� 5��"�� �=L��# 
 ،نديعني سالمتي و برخورداري از روزي كافي؛ هرگاه اين دو پشت كن ،عمر و زندگي«

  . »عمر هم پشت كرده است
از طرفي ديگر  ،به راستي كه دنيا چقدر ناخوشايند است! اگر از يك سو درست شود

رفع  ،د و اگر بيماريشو ميبيمار  ،جسم ،خراب مي گردد؛ اگر مال و ثروت به دست بيايد
مرگ  ،بالها مي آيند و چون وضعيت خوب شود وكارها سامان يابد ،شود و تن سالم گردد

  . درس ميفرا 
 �حركت كرد تا قصيده اي را كه در مدح پيامبر�اعشي شاعر از نجد به سوي پيامبر

صد شتر به او  ،بخواند و مسلمان شود؛ در راه با ابوسفيان برخوردكرد؛ ابوسفيان ،سروده بود
شتران را گرفت و سوار يكي از  ،اعشي. داد تا به شهر و ديارش برگردد و سفر را ادامه ندهد

  . تران شد و برگشتش
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 جست و خيزي كرد و او را از باال به پايين انداخت؛ سر اعشي به زمين خورد و ،شتر
البته قصيده اي . به دست آورده باشدرا دنيا  دنيا رفت؛ بي آنكه دين يااز گردنش شكست و 

  : بسيار زيباست ،بخواند �كه سروده بود تا در حضور پيامبر

�l � �5>�#� � k"+ � 95�+���77 ة��  |�"� �C	��� �d��C �f��# 
  »د؟شو ميجواني و پيري و نيازمندي و ثروت اين زمانه چگونه تكرار «

´>��� 217�g& J!�  v $SB �=W �7�g�  2�1 \�T� 	%& $".G � 
ببيني كه  قتي به همراه توشه اي از تقوا از دنيا رحلت نكني و بعد از مرگ كسي راو«

  ، دهتوشه تقوا با خودآور

�w
� i�U G iB ·� $1	S �	��B i5� 5T 	��  v »SW � 
ي كه چرا مانند او نيستي و خود را همچون او آماده نكرده شو ميآنجاست كه پشيمان «

  . »اي

  ...كه از بين مي روند افتخاراتي

دايم و كامل باشد؛  ،اين است كه سعادت و خوشبختي ،يكي از لوازم سعادت حقيقي
آخرت تداوم بيابد و در نهان و آشكار و  اين است كه در دنيا و ،گاري سعادتدوام و ماند

  . امروز و فردا و همه روز وجود داشته باشد
صفاي آن را مكدر نكند و زيباييهاي  ،به اين است كه هيچ چيزي ،تمام و كمال سعادت

  . مخدوش نگردد ،با امر ناخوشي ،آن
نشست تا شراب بنوشد؛ عدي بن زيد كه حكيم  درختي زير ،نعمان بن منذر پادشاه عراق

ي كه اين دان مياي پادشاه! آيا : خواست تا او را موعظه كند؛ پس به او گفت ،و دانشمند بود
  : دگوي ميدرخت : د؟ عدي گفتگوي ميچه : د؟ پادشاه گفتگوي ميدرخت چه 

5/����! ���F5�SB 	��. k�� 9� �Gg�� ,5T5& �
�o��� i��Dg�
�) 
شراب را با آب زالل  ،بسا كاروانياني بوده اندكه شترهايشان را اطراف ما خواباندهچه «

  . »مي آميختند
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?O ��C	��� k�%�� ���5��� ?l �5! 	%& EG5! ��C	��� ¼�d��� � 
  . »چنين است ،سپس بازيچه زمانه قرار گرفتند و روزگار«

  . قي ماند تا اينكه مردترك كرد و اندوهگين با شراب نوشي را ،ناراحت شد ،نعمان
و  گرفت ميشاه ايران دو هزار و پانصدمين سال تأسيس دولت شاهنشاهي ايران را جشن 

سلطنت ر  ،د كه خداوندكر ميبرنامه ريزي  ،براي توسعه نفوذ خود و گسترش فرمانروايي اش
  . ااز دستش گرفت

 È≅ è% ¢Οßγ‾=9 $# y7 Ï=≈tΒ Å7 ù= ßϑ ø9$# ’ÏA÷σ è? y7 ù= ßϑ ø9 $# tΒ â!$t±n@ äíÍ”∴s? uρ y7ù= ßϑ ø9 $# £ϑ ÏΒ â!$t±n@ 〈 »خدايا! : بگو

  . »گيري ي و از هر كس كه بخواهي ميده ميپادشاهي را به هركس بخواهي 
آري! شاه ايران ازكاخها و خانه هاي خودآواره شد و دور از وطن و در حالي مرد كه 

 óΟ: آواره و بيچاره بود و كسي هم بر او گريه نكرد x. (#θä. u� s? ÏΒ ;M≈̈Ζ y_ 5βθãŠãã uρ ∩⊄∈∪ 8íρâ‘ ã— uρ 

5Θ$s) tΒ uρ 5ΟƒÍ� x. ∩⊄∉∪ 7πyϑ ÷ètΡ uρ (#θçΡ%x. $pκ� Ïù tÎγÅ3≈ sù ∩⊄∠∪ 〈 » چه بسيار باغها و چشمه سارها و كشتزارها

  . »رها كردند ،ندبرد ميو جايگاه خوب و نعمتي را كه در آن لذت 
بيست و دو سال  ،شت؛ اوشاچيسكو رئيس جمهور روماني نير چنين سرنوشتي دا

، اما ملت. هفتاد هزار نفر بودند ،دندكر ميفرمانروايي كرد و گارد ويژه اي كه از او حفاظت 

 $yϑ: كاخش را محاصره نمودند و او و لشكريانش را تكه تكه كردند sù tβ% Ÿ2 …çµs9 ÏΒ 7πt⁄Ïù 

… çµtΡρã� ÝÇΖtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $tΒ uρ šχ% x. zÏΒ zƒÎ� ÅÇ tGΨ ßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ 〈 »گروهي داشت كه او را به ، او

  . بهره او شد و نه آخرت ،اما نه دنيا ،رفت او  .»جاي خدا ياري كنند و از ياري شوندگان نبود
اما از آنجا كه بر ملت  ،ماركوس رييس جمهور فيليپين ثروت اندوخت و رياست كرد

م تلخ بدبختي و فالكت را جا ،و آنها را به بدبختي و فالكت كشانده بود نمود ميخود ستم 
آواره گشت و خانواده و پادشاهي از دست او رفت؛ او پناهگاهي   نوشيد و از سرزمين خود

نداشت كه به آن پناه ببرد و از اينرو در كمال بدبختي مرد و ملتش اجازه ندادند كه او را در 

 óΟ: كشورش دفن كنند s9 r& ö≅ yèøgs† ö/ èφ y‰øŠx. ’ Îû 5≅‹Ï= ôÒs? ∩⊄∪ 〈 » آيا مكرشان رادر نا بودي قرار
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› çνx» نداد؟ s{r' sù ª! $# tΑ% s3tΡ Ïοu� ½zFψ$# #’ n<ρW{$# uρ ∩⊄∈∪ 〈 »او را به عذاب دنيا و آخرت  ،خداوند

 ˆξä3sù $tΡ. گرفتار كرد õ‹ s{r& ÏµÎ6/Ρ x‹ Î/ 〈 »پس هر يك را به سبب گناهش گرفتيم« .  

  كسب فضايل، تاج زندگي سعادتمندانه

بايد به سوي خوبيها و  ،آرامش دست يازد هد به سعادت و امنيت وواخ مياگر  ،بنده
مشتاق و آزمند چيزي باش كه «: در حديث آمده است. صفات پسنيده و كارهاي زيبا بشتابد

  . »اند و از خداوند كمك بخواهرس ميبه تو نفع 
به او  �پيامبر ،درخواست نمود تا در بهشت همراه ايشان باشد �يكي ازاصحاب از پيامبر

از خدا  ،به من با سجده هاي زياد كمك كن (تا بتوانم بخاطر سجده هاي زيادت«: فرمود
 ،يكن ميچون تو هيچ سجده اي براي خدا ن. بخواهم كه تو را در بهشت همراه من بگرداند)

  . »برد ميمگر آنكه خداوند به سبب آن يك درجه مقام تو را باال 
به  �كه همه خوبيها در آن جمع شده باشد؛ پيامبر دپرس ميصحابي ديگري درباره چيزي 

  . »همواره زبانت به ذكر خدا مشغول باشد«: او مي فرمايد
با دست خود  ،به هيچكس دشنام مده«: در پاسخ به شخص ديگري مي فرمايد �پيامبر

او را با  ،تو ،ناسزا گفت ،تدانس ميتو را به آنچه درباره تو  ،هيچكس را مزن و اگر كسي
ناسزا مگو و هيچ كار خوبي را حقير مدان حتي اگر از دلو خود در  ،يدان ميه درباره او آنچ

  . »هد آب برداردخوا ميظرف كسي آب بريزي كه 
  : مي فرمايد �پيامبر. براي كسب خوبيها بايد شتافت

  . »به انجام اعمال صالح بپردازيد ،قبل از آمدن فتنه ها«
  . »ت بدانپنج چيز را قبل از پنج چيز غنيم«

#) * : يدفرما ميخداي متعال  ûθãã Í‘$y™uρ 4’n< Î) ;οu� Ï/ øótΒ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ >π̈Ψ y_uρ 〈 » و به سوي

  . »آمرزشي از سوي پروردگارتان و به بهشت بشتابيد

 öΝ ßγ‾Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Í�≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN ü� ö� y‚ø9 . »بي گمان آنها در انجام خوبيها مي شتابند« 〉 #$
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 šχθà) Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθà) Î7≈ ¡¡9   . »و پيشگامان پيشتاز« 〉 ∪⊂⊆∩ #$

  . سستي و درنگ نكن و در طلب فضايل و خوبيها امروز و فردا مكن ،در انجام كارخوب

���s5. ,��T� k��. \5�5 � ة7.�"��� iWة i����l � xs5��.7 
  . »دقيقه ها و ثانيه هايي هست ،د كه زندگيگوي ميبه انسان  ،و ضربان قلب تپش«

 ’Îûuρ y7 Ï9 s̈Œ Ä§sù$uΖ oKu‹ ù= sù tβθÝ¡Ï/≈sΨ tG ßϑ ø9 عالقمندان بايد در دين از همديگر پيشي « 〉 ∪∌⊅∩ #$

  . »بگيرند
جواني را مي بيندكه  ،د و خونريزي داردخور ميپس از آنكه ضربه  �عمر بن خطاب

اي « :به او گفت �عمر. دشو ميپايين تر است و به زمين كشيده  ،شلوارش از برجستگي پا
چون بيشتر مايه پرهيزگاري است و لباست نيز تميزتر  ،برادرزاده ام! شلوارت را باال بكش

  . »خواهد بود

 yϑ: امر به معروف در واپسين لحظات زندگي است ،اين Ï9 u !$x© óΟä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s)tG tƒ ÷ρr& 

u� ¨zr' tG tƒ ∩⊂∠∪ 〈 »براي هر كس از شما كه بخواهدجلو برود ياعقب بماند«.   

با خواب زياد و مشغول شدن به سرگرميهاي دنيا و ترك خوبيها به دست  ،سعادت

≈ Å3: آيد نمي s9uρ oνÍ� Ÿ2 ª! $# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ $# öΝ ßγsÜ ¬7 sVsù Ÿ≅Š Ï% uρ (#ρß‰ ãèø% $# yìtΒ šÏ‰ Ïè≈ s) ø9 ولي « 〉 ∪∌⊇∩ #$

با آنهايي : شد برخاستن و خروج آنها را نپسنديد؛ پس آنها را باز نگاه داشت و گفته ،خداوند
  . »بنشينيد ،كه نشسته اند

 Ÿω (#ρã�Ï/Ζ : دگوي ميمنطق افراد پست همت و فرومايه  s? ’ Îû Íh� utù: در گرما (براي جهاد) « 〉 #$

% öθ©9 (#θçΡ. »حركت نكنيد x. $tΡ y‰ΨÏã $tΒ (#θè?$tΒ $tΒ uρ (#θè= ÏFè% 〈 » اگر آنها پيش ما مي بودند و به جهاد

  . »ندشد ميد و كشته ننمي مردن ،ندرفت مين

/ $tΒ ö: بندگانش را از به تأخير انداختن كار خير نهي كرده است ،خداوند ä3s9 #sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% 

â/ ä3s9 (#ρã� Ï/Ρ$# ’Îû È≅‹Î6y™ «! $# óΟçFù= s%$‾O$# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# 〈 » شما را چه شده كه وقتي به شما گفته
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( ¨βÎ .»يد؟شو ميزمينگير ،براي جهاد حركت كنيد: دشو مي uρ óΟ ä3Ζ ÏΒ yϑ s9 ¨sÏeÜ t7ã‹ و از شما « 〉 9©

… ÿ .»ندكن ميكساني هستند كه تأخير  çµ̈Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s# ÷zr& ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# 〈 » ولي او خود را به زمين

 ßN .»انداخت ÷“ yftã r& ÷βr& tβθä. r& Ÿ≅÷W ÏΒ #x‹≈ yδ É>#{� äóø9$# 〈 »آيا از آنكه مانند اين كالغ باشم، 

 y7. »درمانده ام؟ Ï9 s̈Œ ÞΟ ßγ‾Ρ r'Î/ (#θ™6ystFó™$# nο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ n?tã Ïοu� ½zFψ براي آن است  ،اين « 〉 #$

 Ÿωuρ (#θãã .»كه آنها زندگاني دنيا را بر آخرت ترجيح داده اند u“≈ uΖ s? (#θè= t±ø/ tG sù 〈 » و باهمديگر

( #sŒÎ. »يدشو ميكشمكش و جدال نكنيد كه سست  uρ (# ûθãΒ$s% ’ n< Î) Ïο4θn= ¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ä. 〈 » و

: در حديث آمده است. »با تنبلي برمي خيزند و به نماز مي ايستند ،هرگاه براي نماز بلند شوند
كسي است كه نفس خود را مطيع كند و براي  ،زيرك«؛ برم ميبارخدايا! از تنبلي به تو پناه «

نفس خود پيروي كند و به خدا كار نمايد و ناتوان كسي است كه از هواي  ،بعد از مرگ
  . »اميدوار باشد

  جاودانگي و نعمت آنجاست، نه اينجا

در  ،جواني تندرست و بي نياز باشي و براي هميشه بماني؟ چنين چيزيآيا دوست داري 
بدبختي و نابودي را براي  ،خداوند. دنيا ميسر نيست؛ بلكه آنجا و در آخرت به دست مي آيد

  . آن را بازيچه و سرگرمي و كاالي فريبنده ناميده استاين دنيا مقرر كرده و 
د؛ او در آغاز جواني به دنبال يك كر مييكي از شعرا در حال فقر و تنگدستي زندگي 

ست؛ وقتي مويش توان مياما ن ،ست زن بگيردخوا ميرد؛ آو مياما به دست ن ،درهم مي گشت
نست ازدواج كند و مسكن هم از هر سو مال و ثروت به او روي آورد و توا ،سفيد گشت

  : ازاين تناقضات آهي كشيد و شعري سرود ،برايش فراهم شد؛ او

5/)�� 2&� $/� =W 4�D�B $/� 51 5/"%�� \��5�D 51 	�%& ��U���1 
  . »بعد از هفتاد سالگي به دست آوردم ،آنچه من در بيست سالگي آروزي آن را داشتم «

�gA� ¼��� \5/& 21 ¹ ��: ة J��w1 5/)@) i5��w� ·� ,5��R�� 
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 ،دختران سياه چشم ترك همانندآهوهايي كه بر تپه هاي ريگ جست و خيز دارند«
  . »پيرامون من مي چرخند

5S�0�) J"��� ��c »/"SB ���5�. 5/"SMw�� $��. ´U��P  ¸d�� 5�
# 
نالي؟  تو از چه مي ،ي گذارد كه بخوابيمدر طول شب ما را نم ،آه و ناله ات: گفتند«
  . »از هشتاد سالگي: گفتم

 óΟ s9 uρr& Νä. ö�Ïdϑ yèçΡ $̈Β ã�ā2x‹ tG tƒ ÏµŠ Ïù tΒ u�ª. x‹ s? ãΝ ä. u!% ỳ uρ ã�ƒÉ‹ ¨Ψ9$# 〈 » آيا شما را به آن اندازه

#)  .»پند پذيرد و بيم دهنده نزد شما آمد ،عمر نداده ايم كه در آن هر كس كه بخواهد ûθ‘Ζ sß uρ 

öΝ ßγ‾Ρ r& $uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθãèy_ö� ãƒ ∩⊂∪ 〈 »و گمان بردند كه به سوي ما برنمي گردند«.  $tΒ uρ ÏνÉ‹≈yδ 

äο4θu‹ ysø9 $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# āωÎ) Óθôγs9 Ò= Ïès9 uρ 〈 »اين زندگاني دنيا سرگرمي و بازيچه اي بيش نيست« .  

مثال زندگي دنيا مانند مسافري است كه زير سايه درختي بنشيند؛ آنگاه آن را ترك كند 
  . و برود

  شمنان آيين الهيد

خواندم؛  ،كتابهايي در قالب شعر و نثر از ملحدين و از كساني كه از راه خدا باز مي دارند
ياوه گوييهايشان را . منحرف هستند ،سخنان اينها را ديدم كه از آيين و برنامه الهي در زندگي

آموزههاي  مطالعه نمودم و ديدم كه چگونه بيش از حد به مبادي و ارزشهاي راستين و به
رند و بي ادبي آو ميند! سخنان بي ارزشي كه اين قشر گمراه به زبان رباني تجاوز كرده ا

نوشته ها و اشعارشان براي مردم خجالت  ،چنان بود كه انسان از نقل گفته ها ،وگستاخي آنها
به حيواني تبديل  ،فاقد اصول و رسالت باشد ،مي كشد و بدين سان دانستم كه هرگاه انسان

= ÷Πr& Ü: د كه فقط در قالب و شكل انسان استشو مي |¡øtrB ¨βr& öΝèδ u� nYò2r& šχθãèyϑ ó¡o„ ÷ρr& 

šχθè= É) ÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝ èδ āωÎ) ÄΝ≈yè÷Ρ F{$% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊆⊆∪ 〈 » آيا گمان مي بريد كه بيشتر

  . »اينان گمراهترند ند؟ آنها نيستند مگر چون چارپايان و بلكهفهم ميوند يا شن ميآنها 
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اينها چگونه احساس سعادت : ندم؛ از خودم پرسيدمخوا مييكي از اين كتابها را  ،باري
در دست اوست و به هر كس  ،مي نمايند حال آنكه از خدايي روي گردانده اندكه سعادت

د؟! اينها چگونه طعم خوشبختي را مي چشند وحال آنكه رابطه خود را با ده ميكه بخواهد 
ا قطع كرده و درها را ميان وجود ضعيف و بيمار خود و ميان رحمت گسترده الهي بسته خد

ند و حال آنكه خدا را ناخشنود كرده اند؟! چگونه آرامش شو مياند؟ چگونه اينها خوشبخت 
  مي يابند در صورتي كه با خدا جنگيده اند؟!

در همين دنيا آنان را  ،من فهميدم كه نخستين عذابي كه به عنوان مقدمه عذابهاي آخرت
افسردگي و سقوط  ،به تنگ آمدن ،عذاب بدبختي و غفلت -اگر توبه نكنند –فرا مي گيرد 

 ôtΒ: دباش مي uρ uÚu� ôã r& tã “Í� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê 〈 » و هركس از ياد من

  . »زندگي تنگي خواهدداشت ،رويگرداني كند
هند كه زندگي پايان خوا مي ،آنها. تاجهان را نابود كنندشند كو ميحتي بسياري ازاينها 

وجه مشترك ملحدان گذشته . يابد ودنيا نابود شود و بدين سان از اين زندگي خالص شوند
  : و فعلي اين است

 ،بي خردي در داد و ستد ،بي توجهي به اصول و ارزشها ،گستاخي و بي ادبي به خداوند

 ôyϑ: نددان ميند و مي نويسند وگوي ميبه آنچه  بي توجهي به عواقب و توجه نكردن sùr& 

}§¢™r& …çµuΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’ n?tã 3“uθø) s? š∅ÏΒ «! $# Aβ üθôÊÍ‘ uρ í� ö� yz Πr& ô̈Β }§¢™r& … çµuΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n?tã $x/ x© >∃ã� ã_ 9‘$yδ 

u‘$pκ ÷Ξ$$sù ÏµÎ/ ’ Îû Í‘$tΡ tΛ ©yγy_ 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠöθs) ø9 $# šÏϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊇⊃∪ 〈 » آيا كسي كه بناي خود را

بهتر است يا كسي كه بناي خود را بر پرتگاه  ،بر اساس تقواي الهي و رضامندي خدا بنا نهاده
گروه ستمگران را هدايت  ،هالكت قرارداده و باآن در آتش جهنم افتاده باشد؟ و خداوند

  . »دكن مين
اگر توبه نكنند و هدايت  -تنها راه رهايي و نجات ملحدان از ناراحتيهاو غمهايشان

: اين است كه خودكشي نمايند و اين زندگي تلخ و عمر بي ارزش را به پايان برسانند -نشوند

 ö≅è% (#θè?θãΒ öΝ ä3Ïà øŠtóÎ/ 〈 »به خشمتان بميرند: بگو« . (#ûθè= çFø% $$sù öΝ ä3|¡à/Ρr& öΝ ä3Ï9 s̈Œ Ö�ö� yz öΝ ä3©9 〈 » پس
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  . »هتر استبرايتان ب ،خودتان را بكشيد كه اين

  حقيقت دنيا

در كتاب بزرگ خدا بيان شده و ميزان و اندازه تمام چيزها در پند  ،معيار سعادت
  . حكيمانه او روشن و واضح گرديده است

 : چيز و بازتاب آن بر بنده را در دنيا و آخرت بيان نموده است ارزش هر ،متعال خداوند

Iωöθs9 uρ βr& tβθä3tƒ â¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïm üρ $sΨ ù= yèyf©9 yϑ Ï9 ã� à/õ3tƒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$$Î/ öΝ Îκ ÌEθã‹ ç6Ï9 $Z/ à) ß™ ÏiΒ 7πāÒÏù 

ylÍ‘$yètΒ uρ $pκ ö� n= tæ tβρã� yγøà tƒ ∩⊂⊂∪ öΝ Îκ ÌEθã‹ ç6Ï9 uρ $\/ üθö/ r& # �‘ ã�ß�uρ $pκ ö� n= tæ šχθä↔Å3−G tƒ ∩⊂⊆∪ $]ùã� ÷zã— uρ 4 βÎ) uρ ‘≅ à2 

y7 Ï9 s̈Œ $£ϑ s9 ßì≈ tFtΒ Ïο4θuŠutù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 äοu� ½zFψ $#uρ y‰ΨÏã y7 În/ u‘ tÉ) −Fßϑ ù= Ï9 ∩⊂∈∪ 〈 »يك ملت  ،اگر مردم

سقفهاي خانه هايشان را از نقره  ،براي كساني كه به خداوند مهربان كفر مي ورزند ،ندشد مين
ند و براي خانه هايشان درهايي قرار رفت مييم كه بر آن باال داد مييم و پله هايي قرار نمود مي
همه اينها چيزي جز كاالي . ند و زيباييهاي ديگريزن ميايي كه بر آن تكيه يم و تختهداد مي

  . »دنيا نيست و آخرت نزد پروردگارت براي پرهيزكاران بهتر است
ارزشي  نشانِ بي. همين است ،حقيقت زندگي و كاخها و خانه ها و طال و نقره و مقام دنيا

مؤمن از آن محروم مي گردد تا ارزش  د وشو مياين است كه بطوركامل به كافر داده  ،دنيا
  . براي مردم روشن گردد ،زندگي دنيا

اظهار تعجب مي نمايد كه چگونه او  ،صحابي معروف در حال سخنراني ،عتبه بن غزوان
دند وآن خور ميدر جهاد در راه خدا برگ درختان را  �و ساير اصحاب به همراه پيامبر

ين لحظات عمرشان بود! عتبه پس از وفات روزها شيرين ترين روزهاي زندگي و بهتر
آري! واقعاً زندگي و حياتي كه بعد از وفات . امير و فرماندار يك منطقه شد ،�پيامبر
  : از ديد خودش زندگي كم ارزشي بود ،به او روي آورد �پيامبر

5��1a��)G �5/�� ,5�">+� ¸�B ���� 50�"# ?0�SB ´� � �D{ ة��
عريان و گرسنه  ،با اينكه آنها ،ندشو ميكه از زندگي بيزار و خسته ن افراد بينوا را مي بينم«
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  . »اند

5�L# ���  $S5�� iW � 5�C��B 95�2 .��"hP>  J ة��� |�"� 
ست كه بعد از اندكي مانند ابر تابستان ا  ،دكن ميبه نظرم دنيا با اينكه انسان را شاد «

  . »دشو ميو دور  پراكنده
 ،فرمانروايي كوفه را بر عهده مي گيرد �ي بعد از وفات پيامبروقت ،�سعد بن ابي وقاص

د و خور ميبرگ درختان را  �زيرا او نيز به همراه پيامبر. دشو ميمتعجب و شگفت زده 
از اينرو معتقد بود كه . داد ميقورت  ،پوست حيوانات را مي پخت و سپس آن را با آب

� äοu: ارزشي ندارند ،آورده اند روي �كاخها وخانه هايي كه بعد از وفات پيامبر ½zEζ s9uρ Ö�ö� yz 

y7 ©9 zÏΒ 4’ n<ρW{$# ∩⊆∪ 〈 »و آخرت براي تو بهتر است از دنيا« .  

  . ناچيز و بي ارزش است ،اينكه دنيا ،رازي ديگر دارد و آن ،پس اين قضيه

  tβθç7 |¡øts† r& $yϑ ‾Ρ r& / èφ‘‰ Ïϑ çΡ ÏµÎ/ ÏΒ 5Α$̈Β tÏΖ t/ uρ ∩∈∈∪ äíÍ‘$|¡èΣ öΝçλm; ’ Îû ÏN ü� ö� sƒù: $# 4 ≅ t/ āω tβρã� ãèô±o„ 

يم؟ ما در هيمن دنيا كن ميآيا گمان مي برند كه ما بوسيله مال و فرزند آنها را ياري « 〉 ∪∌∋∩

  . »ندفهم مييم و آنان نده ميخوبيها را به آنان 
  . »از اين نمي ترسم كه شما فقير شويد ،من ،سوگند به خدا«: در حديث آمده است

روي حصير خوابيده و اثر آن  �رفت و ديد كه آن حضرت �نزد پيامبر �ر عمريك با
  . چشمان عمر پر از اشك شد. بر پهلوهايش مانده و در خانه اش جز مقداري جو چيزي نيست
و  �زيرا پيامبر خدا. دده ميواقعاً وضعيت عجيبي بوده و انسان را تحت تأثير قرار 

% (#θä9$s . ته اندپيشواي تمام مردم چنين وضعيتي داش uρ ÉΑ$tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθß™§�9 $# ã≅ à2ù' tƒ uΘ$yè©Ü9$# 

Å ốϑ tƒuρ ’ Îû É−# uθó™F{$# 〈 »د و در بازارها راه مي خور مياين پيامبر را چه شده كه غذا : و گفتند

  . »رود
ي كه قيصر و كسري در دان مي ،تو خودت اي پيامبر خدا: دگوي مي �سپس عمر به پيامبر

دي پسن ميآيا تو شك داري اي پسرخطاب! آيا ن«: فرمود �ند! پيامبرچه حالتي هست
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  »از آن ما باشد و دنيا بهره آنان؟ ،آخرت كه
بپسندد و هر  ،ددپسن مي ،بدون ترديد معادله روشن و قسمت منصفانه اي است و هركس

هد سعادت را در درهم و دينار و خانه و ماشين خوا ميهركس . نپسندد ،ددپسن ميكس ن
  . اما بداند كه هرگز به سعادت دست نخواهد يافت ،همين كار را بكند ،ويدبج

 tΒ tβ% x. ß‰ƒÍ� ãƒ nο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $uη tFt⊥ƒÎ— uρ Åe∃uθçΡ öΝ Îκ ö�s9 Î) öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& $pκ� Ïù óΟ èδ uρ $pκ� Ïù Ÿω tβθÝ¡y‚ö7 ãƒ 

∩⊇∈∪ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’ Îû Ïοu�½zFψ $# āωÎ) â‘$̈Ψ9$# ( xÝ Î7xmuρ $tΒ (#θãèuΖ |¹ $pκ� Ïù ×≅ ÏÜ≈t/ uρ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 

tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∉∪ 〈 » پاداش كارهايش را در دنيا به  ،هدخوا ميهركس زندگاني دنيا و زينت آن را

در كساني هستند كه  ،ايشان. ندشو ميتمام و كمال به او خواهيم داد و چنين كساني كم داده ن
  . »دشو مينابود و باطل  ،ش ندارند و آنچه در دنيا كرده اندآخرت بهره اي جز آت

5C��_� $��!� 5"�S7 ´��� ,5H� ��%1 b�5���� 5�0�& *�"��# 
راه خود را به  ،تمام است و صالحان ،مكن ميكار دنيايي كه ازآن به جايي ديگر كوچ «

  . »سوي آن كج نخواهند كرد

  كليد خوشبختي

به آرامش  ،ا خدا را بشناسي و او را ستايش و پرستش نماييام ،اگر در كوخ زندگي كني
ولي در صورت انحراف و گمراهي اگر در مجللترين . و سعادت و خير دست خواهي يافت

بدان كه  ،داشته باشي ،كاخها و بزرگترين خانه ها زندگي كني و هر چه دلت بخواهد
خواهي شد! چون كليد سعادت  خواهي داشت و قطعاً گرفتار بدبختسرانجام تلخ و ناگواري 

≈ çµرا نيافته اي؛  sΨ ÷� s?#uuρ zÏΒ Î—θãΖ ä3ø9 $# !$tΒ ¨βÎ) …çµutÏB$x/ tΒ é&ûθãΖ tG s9 Ïπt6óÁãèø9 $$Î/ ’Í< 'ρé& Ïο§θà) ø9$# 〈 » و از خزانه

به سختي حمل  ،با گروهي قوي و نيرومند ،آن ها به او بخشيديم به قدري كه كليدهاي
  . »شد مي

  نكته



    

  غم مخور      380 
    

 * āχ Î) ©!$# ßìÏù ÿ‰ ãƒ Çtã tÏ% ©!$# (# ûθãΖ tΒ#u 〈 » بي گمان خداوند از كساني كه ايمان آورده

به  ،دراينجا خداوند. آخرت را از آنان دور مي نمايد بديهاي دنيا و: يعني. »دكن ميدفاع  ،اند
ي مؤمنان نويد داده است كه هر چيزناخوشايندي را از آنها دور نمايد و آنان را در سختيها يار

به اندازه ايمانش از اين فضيلت و  ،هر مؤمني. رساند و دشواريها را بريشان سبك كند
  . پشتيباني الهي بهره اي دارد؛ بعضي بهره زياد و برخي هم بهره اندكي خواهند داشت

در بال و مصيبت به خودش دلجويي و  ،اين است كه بنده ،يكي از ثمره هاي ايمان

 tΒ: ردندگ مياو آسان  د و سختيها برايده ميآرامش  uρ .ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ï‰ ÷κu‰ …çµt6ù= s% 〈 » و هر

  . »دكن ميقلبش را هدايت  ،خداوند ،به خدا ايمان بياورد ،كس
   ،درس ميبهره مند مي گردد كه هرگاه مصيبتي به او  ،بنده اي از اين ثمره

وده كه از او بگذرد و قرار نب ،از جانب خداست و هر آنچه به او رسيده ،د كه مصيبتدان مي
گرفتارش گردد؛ بدين سان بنده راضي و تسليم  ،آنچه به او نرسيده نيز چنين نبوده كه او

چون او . ندرس ميد و مصيبتهاي پريشان كننده براي او آسان به نظر شو ميحوادث دردناك 
اداش به خاطر آن به او پ ،باور قطعي دارد كه مصيبتها از سوي خدا آمده اند و خداوند

  . دده مي

  آنها چگونه مي زيستند؟

يعني علي بن ابي  �بياييد سري به يكي از روزهاي زندگي يكي از ياران بزرگوار پيامبر
او و . دشو مياز خواب بيدار  �صبح زود علي. بزنيم �همسر فاطمه دختر پيامبر �طالب

بسيار سرد  ،هوا. اما هيچ چيزي نمي يابند ،فاطمه به دنبال خوراكي مي گردند تا بخورند
شد و ازخانه بيرون مي رود و به جستجو مي پردازد و به اطراف پو ميپوستيني  ،است؛ علي

  . مدينه مي رود
به سوي مزرعه كوچك او  �علي. ناگهان به ياد يهودي اي مي افتد كه مزرعه اي دارد

در عوض هر  ،شآب بك اي باديه نشين بيا و از چاه: دگوي مييهودي  ،دشو ميمي رود و وارد 
د تا اينكه شو ميتا مدتي در آنجا به كارمشغول  �علي. مده ميدلو آب يك خرما به تو 
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آنگاه يهودي به اندازه دلوهاي آب به او خرما . دشو ميد و خسته كن ميدستهايش ورم 
رد  �از كنار پيامبر. خرماها را برمي دارد و به سوي خانه به راه مي افتد �علي. دده مي
  . ندخور ميد و باقي آن را خودش و فاطمه ده ميو مقداري از اين خرماها را به او  دشو مي

ند كه خانه اي سرشار از سعادت و نور و كن مياما آنها احساس  ،زندگي آنهاست ،اين
زنده است؛ پس  ،با آن مبعوث شده �دلهاي آنان با مبادي راستيني كه پيامبر. شادماني دارند

ند و در روحانيتي مقدس بسر مي برند كه در پرتو آن حق را مي ده ميجام اعمال قلبي ان ،آنها
  ند؛ لذا براي حق كار كن ميبينند و باطل را مشاهده 

  . حقيقت و راز هرچيز را در مي يابند ،ند و از باطل پرهيز مي نمايند و ارزشكن مي
ن را زمين آرامش هامان به كجا رفت؟ قارو سعادت قارون كجاست؟ شادماني و سرور و

≅ È: هامان شدبدرقه ي راه  ،فرو برد و نفرين sVyϑ x. B]ø‹ xî |= yfôã r& u‘$¤/ ä3ø9 $# …çµè?$t7 tΡ §ΝèO ßk‹Îκ u‰ çµ1u� yIsù 

# v�x/ óÁãΒ §ΝèO ãβθä3tƒ $Vϑ≈ sÜ ãm 〈 »سپس  ،كافران را به شگفتي آورده ،مانند باراني كه گياهان آن

  آنگاه از بين  د و زرد مي گردد وشو ميخشك 
  . »ي رودم

. براي حق اذان گفت �چون بالل. جست �سعادت را بايد نزد بالل و سلمان و عمار

 . به پيمانش وفا نمود �بر اساس صداقت پيوند برادري برقرار كرد و عمار �سلمان

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# ã≅ ¬6s) tG tΡ öΝåκ ÷] tã z|¡ômr& $tΒ (#θè= ÉΚ tã ã— uρ$yftG tΡ uρ tã öΝÎκ ÌE$t↔ÍhŠy™ þ’ Îû É=≈utõ¾ r& Ïπ̈Ψ pgù: $# ( y‰ôã uρ 

É−ô‰ Å_Á9 $# “Ï% ©!$# (#θçΡ%x. tβρß‰ tãθãƒ ∩⊇∉∪ 〈 »كساني هستند كه كارهاي خوبشان را مي  ،ايشان

وعده راستيني كه بدان . پذيريم و از بديهاي آنان در مي گذريم؛ ايشان اهل بهشت هستند
  . »ندشد ميوعده داده 

  حكما درباره صبراقوال 

نوعي كه چاره اي دارد؛ : دو نوع هستند ،ناگواريها و ناخوشيهاي دنيا: دگوي ميانوشيروان 
عالج و داروي آن است و نوعي ديگر كه چاره اي ندار؛ پس صبر و  ،پس اضطراب 
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  . مايه بهبودي و رهايي از آن است ،شكيبايي
 ،داردچاره كار در آنچه كه راه حل و چاره اي براي آن وجود ن: دگوي مييكي از حكما 

پيروزي و  ،به دنبال صبر برود ،هركس: ندگوي ميو . اين است كه انسان صبر و شكيبايي نمايد
  . موفقيت به دنبال او خواهد رفت
قدر مي  ،شكيبايي ورزد ،هركس. كليد موفقيت است ،صبر: از مثلهاي معروف است كه

  . راحتي خواهد آمد ،هنگام سخت شدن بال. موفقيت است ،ثمره صبر. يابد
اميد  ،از جايي كه راه بسته است. زيان و ناخوشي را با سرور و شادي كم كن: ندگوي مي

زندگي را بياور؛ چه بسا ماندگاري و بقايي هست كه  ،با طلب مرگ. سود داشته باش
طلب فنا و نابودي بوده و چه بسا نابودي و فنايي كه سبب آن ترجيح دادن بقا بوده  ،آن سبب
  . از ناحيه اضطراب و ناامني مي آيد ،تغالباً امني. است

يعني بعضي از شرها : دگوي مياصمعي . شرهاي خوبي هم هست ،در شر: ندگوي ميعربها 
  . از بعضي ديگر بهترند

بدان كه ممكن بود مصيبت بزرگتري  ،يعني وقتي مصيبتي به تو رسيد: دگوي ميابوعبيده 
  . يد برايت آسان باشدبا ،بيايد؛ پس تحمل مصيبتي كه بدان گرفتار شدي

در نهان با همديگر شباهت دارند؛ چه بسا امر  ،سرانجام كارها: دگوي مييكي از حكما 
. در امر پسنديده اي پنهان باشد ،پسنديده اي در امري ناپسند نهفته باشد و چه بسا امر ناگواري

يي براي او رنج و بال ،اين نعمت ،سرانجام ،و چه بسا فردي كه از يك نعمت شادمان است
  . به رنجي گرفتار است كه در واقع دواي اوست ،گردد؛ چه بسا فردي

  . نفع و فايده اي سرچشمه بگيرد ،خير بر آيد و بسا از زيان ،بسا از شر: و مي گفتند
صبركن كه شايد از آنچه تو را شاد مي  ،اگر به شر گرفتار شدي : دگوي ميسهمي وداعه 

  . به دنبال داشته باشد؛ زير كف شير خالص استپرده بردارد و سروري  ،نمايد

› #®Lxm #sŒÎ) }§t↔ø. رد كه اميد انسان قطع مي گرددآو ميموفقيت را زماني  ،خداوند tFó™$# 

ã≅ ß™”�9 $# (# ûθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ®Ξr& ô‰ s% (#θç/É‹ à2 ôΜèδ u !$y_ $tΡ ã� óÇtΡ 〈 » تا آنجا كه پيامبران نااميد شدند و گمان
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� ¨βÎ) ©!$# yìtΒ tÎ. »اند؛ در اين هنگام ياري و مدد ما سر رسيد بردند كه تكذيب شده É9≈¢Á9 $# 

 $yϑ. »با شكيبايان است ،خداوند« 〉 ∪⊃∋⊆∩ ‾Ρ Î) ’‾ûuθãƒ tβρã� É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ u�ô_r& Î� ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm ∩⊇⊃∪ 〈 

  . »ندشو ميبدون حساب و به تمام و كمال پاداش داده  ،شكيبايان«
رد آو ميامر پسنديده و دوست داشتي را از جهتي  ،خداوند: دويگ مييكي از نويسندگان 

كه ورود امر ناخوشايند را ازآن مقدر نموده است و هنگامي كه اميدها قطع مي گردد و چاره 
رد تا همه بندگانش را متوجه نمايد كه بايد فقط به او آو ميراه حلي  ،ها كارساز نمي افتد

هيچ زمان از رحمت او نااميد نشوند و همواره به  ،نماينداميدوار باشند و تنها بر او توكل 
همچنين خداوند گاهي آنچه را كه آنها . اميدوار باشند ،گشايش و موفقيت از سوي خداوند

مايه شادمانيشان مي گرداند و به اندكي زحمت و رنجي كه به آنها  ،دكن ميرا ناراحت 
د تا آنان كن مينها را به باليي اندك مبتال د و آبخش ميبه آنان شادماني بزرگتري  ،اندرس مي

  . را از باليي بزرگتر برهاند

��.��� 7�
�K »���� J%� J�%�5& �5�DG� $�� 5�
&�# 
با بيماريها بهبود مي  جسمهاسرانجام خوبي داشته باشد؛ چه بسا  ،شايد رنج و سختيت«
  . »يابند

 ،اليي گرفتار مي نمايد كه بوسيله آنبنده را به ب ،چه بسا خداوند: دگوي مياسحاق عابد 
  . بزرگترين نعمت قرار مي گيرد ،او را از هالكت و نابودي مي رهاند؛ پس آن بال

به تدبير الهي راضي باشد و بر سختي  ،رنج و بال را تحمل نمايد ،هركس: ندگوي مي
  . برد مي اند تا اينكه به مصلحت پنهان بال پيرس ميخداوند فايده اش را به او  ،صبركند

بندگان را با بالها  ،خداوند: از يكي از مسيحيان حكايت شده كه يكي از پيامبران گفت
پس خوشا به حال كسي كه وقتي ادب  ،براي هميشه نمي ماند ،د؛ اسباب ادبكن ميادب 

لذا بايد او تاج چيرگي و پيروزي را به سر . د و هنگام بال پابرجا مي ماندكن ميصبر  ،دشو مي
  . ؛ تاجي كه خداوند به دوستداران و پيروانش وعده داده استنمايد

از آشفتگي و ناراحتي  ،هرگاه بالها و رنجها برايت دندان تيز كردند: دگوي مياسحاق 
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  . دشواري راه است ،بپرهيز؛ چون راهي كه به نجات مي انجامد
   .شادي به دنبال خواهد داشت ،شكيبايي و انتظار گشايش: دگوي ميبزرگمهر 

  گمان نيك به خدا

در گمان بنده ام هستم؛ پس هر چه  ،من«: دگوي ميدر حديث آمده است كه خداوند 
  . »هد درباره من گمان كندخوا مي

 ،است و انسان را براي شكيبايي اميدواري ،ماده صبر: دگوي مييكي از نويسندگان 
ك به خدا و داشتن گمان ني ،د؛ همچنين سبب و علت اميدواريكن ميورزيده و كمك 

  . اميدي است كه به خطا نمي رود و بي نتيجه نمي ماند
گرامي مي دارند و از كسي كه به  ،كساني را كه به آنها گمان نيك دارند ،سخاوتمندان

 ،روي مي گردانند و از كسي كه نزدشان آمده و به ايشان اميدي ندارد ،آنها گمان نيك ندارد
  چگونه خواهد بود؟ ،گترين سخاوتمند استپس خداوندي كه بزر. ندشو ميناراحت 

تنگدست و  ،بيش از طمع و خواسته آنها بدهد ،خداوندي كه اگر به اميدواران درگاهش
آمدن بنده اش رابه آستانه خويش و نيز  ،بزرگترين شاهد براي اينكه خداوند. دشو ميفقير ن

زماني به  ،و نجاتاين است كه گشايش  ،اميدواري بنده به رحمت خدا را دوست مي دارد
رنج و بالي او به نهايت  ،درمانده شود ،سراغ انسان مي آيد كه بنده از همه جا قطع اميد كند

هميشه فقط به خدا دل و اميد ببندد و  ،فقط به خدا اميدوار باشد و بدين سان انسان ،برسد و او

% ¨βÎ) tÏ: باشد به او گمان نيك داشته ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$t6Ïã öΝà6ä9$sW øΒ r& ( 
öΝ èδθããôŠ$$sù (#θç6‹ ÅftG ó¡uŠù= sù öΝ à6s9 βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆∪ 〈 » كساني كه به جاي خدا به فرياد

بايد شما  ،يدگوي ميپس اگر راست  ،بندگاني همانند شما هستند؛ آنان را بخوانيد ،نيدخوا مي
  . »را اجابت نمايند

  دمي ياب چيز دست، به بهترين انسان شكيبا

در يقين و رضامندي  ،موفقيت و رحمت: روايت است كه گفت �از عبداهللا بن مسعود
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فردي كه شكيبايي : و نيز گفت. دباش ميدر شك و ناخشنودي نهفته  ،است و اندوه و ناراحتي
  . به بهترين چيز دست مي يازد ،مي ورزد

يكي از بهترين آداب مردان : گفتاز باديه نشيني شنيدم كه مي : دگوي ميابان بن تغلب 
شكيبايي مي ورزند و به دور شدن بال اميدوار  ،اين است كه هرگاه باليي به آنها برسد

 ند تا جايي كه بر اثر شكيبايي چنان مي بينند كه گويا دارند از آن رهايي مي يابند و برشو مي
ديري  ،ي اين ويژگي باشددارا ،پس هرگاه مرد. ند و به او گمان نيك دارندكن ميخدا توكل 

نياز او را برآورده مي سازد و اندوه و غم او را دور مي نمايد و خواسته  ،نمي پايد كه خداوند
  . در حالي كه دين و آبرو و جوانمرديش را از دست نداده است ،دكن مياش را برآورده 

اميد  ،از شر شر را به بوسيله خير كم كن و: د كه گفتكن مياصمعي از باديه نشيني نقل 
طلب مرگ بوده است و چه بسا  ،خير داشته باش؛ چه بسا زندگي و حياتي كه سبب آن

  . از سوي هراس مي آيد ،امنيت ،د و بيشترباش ميطلب زندگي  ،مرگي كه سبب آن

�)5/%�� �=W 5 ة���"� »�R!G i5�1B 2�0��� �7����5# ?�S 
مايه امنيت  ،آنگاه همه حوادث بخواب كه ،هرگاه عنايت الهي به تو چشم دوخت«

  . »خواهند بود
  : دگوي ميقطري بن فجاه 

�5I�!�� ´��W 	!B 2/���)G �5�
�� E5#�o�1 ´�A��� ����) 
  . »از جنگيدن شانه خالي كند ،هيچكس روز جنگ نبايد از ترس مرگ«

��r�)�7 N5�1���� ´�S��B 	�>�1�� ة#� ´/�"�
) 2�� 2�1�15´ ة1B � 
  . »مت راست و گاهي از جلو نشانه تيرها قرار گرفتمگاهي از س«

´17 21 �	� M& $��-F ´��! ´153 i5/� �B ´D��� ,5�/!B 
  . »رنگين كردم ،تا اينكه زين اسبم و مهار لگام آن را با خوني كه از من بيرون مي ريخت«

k�� v� $��B 	.� $#�S� ?l ��"������ }d��Dة ��	.�� N�5. 
اما خودم ضربه نخوردم و در حالي برگشتم كه  ،و به ديگران ضربه زدمسپس برگشتم «
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  . »اقدامي خونين است ،دوباره تازه شد و همچنان اقدام من ،بصيرت من
خود را با دو چيز  ،به عاقلي برسد ،هرگاه امر ناخوشايندي: دگوي مييكي از حكما 

دوم اينكه منتظر گشايش و . گرددشاد مي  ،يكي از آنچه براي او باقي مانده: دده ميدلجويي 
: دكن ميبه خاطر دو چيز بي قراري  ،دشو ميد و وقتي فرد نادان گرفتار بال شو ميتوفيق الهي 

و دوم اينكه از آنچه . دكن ميخيلي بزرگ احساس  ،يكي اينكه آنچه را براي او رخ داده
  . دشو ميهراسان  ،و مشكلتر است تر سخت

دلها و  ،د و ادب كردن خداوندكن ميش را با مشكالت ادب بندگان ،خداوند: گفته اند
  . چشمها و گوشها را باز مي نمايد

به وسيله  ،انسان: مشكالت و بالها را چنين توصيف كرده است ،حسن بن سهل
از خواب غفلت بيدار  ،ند تا انسانشو ميباعث  ،مشكالت. دشو مياز گناهان پاك  ،مشكالت

آورد و پاداش خداوندي را  نعمتها را به ياد ،زاوار پاداش گرددس ،شود و با صبر و شكيبايي
كساني هستند كه  ،اينها. بهتر است ،طلب كند؛ آنچه خداوند در نظر بگيرد و فيصله نمايد

% tÏ. دوست دارندمرگ را به خاطر زندگي بيدار  ©!$# (#θä9$s% öΝ Îκ ÏΞ üθ÷z\} (#ρß‰ yès% uρ öθs9 $tΡθãã$sÛr& $tΒ 

(#θè= ÏFè% 3 ö≅ è% (#ρâ u‘ ôŠ$$sù ôtã ãΝ à6Å¡à/Ρr& |N öθyϑ ø9 $# βÎ) ÷Λ äΖ ä. tÏ% Ï‰≈ كساني كه نشستند و به « 〉 ∪∇∌⊆∩ ¹|

مرگ را ازخودتان : ند؛ بگوشد ميكشته ن ،دندكر مياگر آنها از ما پيروي : برادرانشان گفتند
  . »يدگوي مي ماييد اگر راست دور

  بالها شدنسخناني پيرامون آسان 

خيلي  ،مصيبت ،انسان سود ببرد و سالم برگردد ،وقتي: تاجران عاقل مي گفتيكي از 
از آباد شدن نااميد نيست؛ گرچه به جفاي  ،هيچ سرزميني: ندگوي ميو . درس ميبه نظر ناچيز 

 ،جريان يافته  ،حتماً به جويي كه درآن آبي ،آب: ندگوي ميعوام . گرفتار شده باشد ،روزگار
برتري عقال و دينداران بر يكديگر در اين مشخص : دگوي مييطيوس ثامس. باز خواهد گشت

شكيبايي  ،برتري خود را نشان دهند و هنگام سختي و بال ،د كه هنگام قدرت و نعمتشو مي
  . ورزند
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  نكته

 βÎ) (#θçΡθä3s? tβθßϑ s9 ù' s? óΟ ßγ‾Ρ Î* sù šχθßϑ s9 ù'tƒ $yϑ x. šχθßϑ s9 ù' s? ( šχθã_ö� s? uρ zÏΒ «!$# $tΒ Ÿω 
šχθã_ö� tƒ 〈 » دردمند  ،آنها نيز همچنان كه شما ،يدشو مياگر شما دردمند  

  . »آنها ندارند اميدي به خدا داريد كه ،ند؛ اما شماشو ميدردمند  ،مي گرديد
يك دهم صبر و پايداري و آرامشي را كه مؤمنان راستين هنگام گرفتار شدن به  توان مين

به سبب قدرت ايمان و يقين  ،ديگران يافت و ايننزد  ،مصيبتها از خود به نمايش مي گذارند
  . است

  پروردگارتان : فرمود �پيامبر: روايت است كه گفت �از معقل بن يسار
  اي فرزند آدم! به عبادت من مشغول باش؛ دلت را سرشار از توانگري : دگوي مي

آنگاه دلت اي فرزند آدم! از من دوري مكن كه . مكن ميمي نمايم و دستانت را پر از روزي 
  . »مكن ميرا سرشار از فقر مي نمايم و دستانت را پر از گرفتاري 

آكنده بودن دل از  ، راضي شدن به او و از او ،بازگشت به سوي او ،روي آوردن به خدا
در همين دنيا به انسان  ،پاداشي است كه خداوند ،محبت الهي و شادماني و سرور ازمعرفت او

  . به هيچ عنوان قابل مقايسه با آن نيست ،ست كه زندگي شاهاند و زندگي و بهشتي اده مي

  از پريشان حالي و تنگدستي، غم مخور؛ 

  ارزش تو، چيز ديگري است

 ،ارزش او هستند؛ ارزش عالم ،دده ميكارهاي خوبي كه هركس انجام : گفت �علي
  . بدچه خوب باشد و چه  ،شعر اوست ،چه كم باشد و چه زياد؛ ارزش شاعر ،علم اوست

همان حرفه و استعداد  ،ارزش او نزد انسانها ،هر استعداد و حرفه اي كه انسان داشته باشد
است؛ پس انسان بايد بكوشد تا ارزش خود را باال ببرد و با عمل صالح خود قيمت خود را 

جستجوي  ،تالش ،نبوغ و آگاهي ،سخاوت ،فرزانگي ،بيشتر نمايد؛ انسان بايد بوسيله دانش
 ،باال بردن فرهنگ و فكر خويش و نيز از طريق بلندهمتي و جوانمردي ،ودمندكارهاي س
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  . ارزش خود را باال ببرد

  غم مخور؛ كتابخواني، استعدادها را رشد مي دهد

اندرزها مي آموزد؛ زبان انسان را گويا  ،د؛ به خوانندهكن ميذهن را باز  ،خواندن كتاب
در ذهن ثبت مي گردند  ،حقايق ،بوسيله كتاب. دده ميمي نمايد و نيروي انديشيدن را رشد 

  . ندشو ميو شبهات دور انداخته 
 ،هد شبها بيدار باشدخوا ميسرگرمي تنهايي و مناجات ذهن است و كسي كه  ،كتاب

معلومات هرچه بيشتر تكرار . چراغي است بر فراز راه ،كتاب. بهترين همنشين او كتاب است
د و درخت معلومات با مطالعه زياد تنومند رس ميدن آن فرا ند و زمان چيشو ميپربارتر ،شوند

  . دده ميميوه اش را  ،مي گردد و هر وقت به فرمان خدا
فاقد گويايي گردد و  ،د تا زبانشو ميباعث  ،مطالعه نكردن و به خلوت ننشستن با كتابها

رود؛ فكر از پويايي باز بماند؛ سرمايه معرفت و شناخت از بين ب ،سست شود و ذهن ،عقل
يا فايده يا مثلي  ،هيچ كتابي بي فايده نيست؛ انسان از هركتابي. بخشكد و سرشت انسان بميرد

از . فوايد خواندن و مطالعه بيشمار است. ياد مي گيرد و يا داستان يا خاطره اي مي آموزد
ي مرگ همتها و ضعفها اراده ها و فقدان روحيه به خدا پناه مي بريم؛ چون بالهاي بزرگ

  . هستند

  غم مخور، شگفتيهاي آفرينش را بررسي كن

در اين صورت چيزهاي عجيبي . شگفتي آفرينش را مورد مطالعه و بازبيني قرار بده
شيفته چيزهاي عجيب و  ،خواهي يافت و غمها و ناراحتيهايت دور خواهند شد؛ چون انسان

  . نادر است
ما را براي تعقيب  �پيامبر: كه گفتند كن ميروايت  �بخاري و مسلم از جابر بن عبداهللا

را به عنوان فرمانده انتخاب كرد و كيسه اي  �يكي ازكاروانهاي قريش فرستاد و ابوعبيده
  . داد ميخرماها را دانه دانه به ما  ،خرما به عنوان توشه راه به ما داد؛ ابوعبيده
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آن را : گفت ديد؟كر ميشما يك دانه خرما را چكار : من به او گفتم: دگوي ميي اور
آن روز تا شب ما را كفايت  ،آن خرما. يديمنوش ميسپس آب  ،همچون كودك مي مكيديم

آن را  ،وقتي برگها مي ريختند ،يمزد ميما با چوبدستيهاي خود برگ درختان را . دكر مي
. ما رفتيم تا اينكه به ساحل دريا رسيديم: دگوي مي �جابر. ديمخور ميديم و كر ميخيس 

ديم كه چيزي همانند پشته بزرگ شن افتاده است؛ نزديك رفتيم و ديديم كه ناگهان دي
بلكه ما  ،نه: سپس گفت. مردار است ،اين: گفت �ابوعبيده. حيواني به نام عنبر است

فرستادگان پيامبر خداييم و در راه او هستيم و شما در حالت اضطرار هستيد؛ پس از گوشت 
تا يك ماه از آن خورديم تا اين كه چاق و فربه شديم : دگوي مي �جابر. اين حيوان بخوريد 

  . و ما سيصد نفر بوديم
از  ،ديم و با كوزه هاي بزرگخور مييم و داشت مياز كاسه چشم آن با دست آب بر 

  يم و از آن تكه هايي به اندازه گاو جدا گرفت ميچربي آن روغن 
آن نشاند و يكي از دنده هايش را سيزده نفر از ما را در كاسه چشم  �ابوعبيده. ديمكر مي

گرفت و راست نگاه داشت و بلندقامت ترين مردي را كه با ما بود بر شتري سوار كرد كه او 
  . از زير آن گذشت ،با شتر

نزد  ،تكه هايي ازگوشت آن را به عنوان توشه راه با خود برديم؛ وقتي به مدينه رسيديم
 ،آن روزي و رزقي بوده كه خداوند: فرمود. ديمرفتيم و ماجرا را برايش بيان كر �پيامبر

  . آورده است؛ آيا ازگوشت آن چيزي با خود داريد كه به ما بدهيد تا بخوريم برايتان 
  . از آن خورد  ،فرستاديم و او �ما از آن گوشت براي پيامبر: دگوي مي �جابر

 ü“Ï% ©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. > óx« …çµs) ù= yz §ΝèO 3“y‰yδ ∩∈⊃∪ 〈 »داوندي كه به هرچيزي آفرينش آن خ

  . »را داده و سپس هدايت كرده است
 ،د كه زمينكن ميزماني مي رويد و شروع به رشد  ،دشو ميبذري كه در زمين كاشته 

تخم  ،وقتي زمين اين تكان آهسته را بخورد. دشو ميتكاني آهسته بخورد كه با دستگاه ثبت 

#! : مي رويد و قد مي كشد sŒÎ* sù $uΖ ø9 u“Ρ r& $pκ ö� n= tæ u !$yϑ ø9 $# ôN ¨”yI÷δ $# ôM t/u‘ uρ 〈 » وقتي آب را بر آن فرود

  . »رددگ ميد و آماسيده آي ميبه جنبش در  ،آوريم
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  . »آن را داده و سپس هدايت كرده است
خياري را در مصر وجب : در باب زكات الزرع آورده است (السنن)اب ابوداود در كت

سيزده وجب بود؛ ليمويي ديدم كه دو تكه اش كرده بودند و روي شتر همچون دو  ،كردم
  . لنگه بار بود

 ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >óx« …çµs) ù= yz §Ν èO 3“y‰yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوندي كه به هر چيزي آفرينش

  . »س هدايت كردآن را داد و سپ
ستارگاني : در يكي از سخنرانيهايش گفته است ،دكتر زغلول نجار پژوهشگر نجوم

هستند كه از هزاران سال پيش با سرعت نور به سوي ما مي آيند؛ اما هنوز به زمين نرسيده اند 

 * Iξsù ÞΟ . و ازجاي خود رها شده اند و فقط جايشان مانده است Å¡ø%é& ÆìÏ% üθyϑ Î/ ÏΘθàf‘Ζ9 $# ∩∠∈∪ 

  . »سوگند به جايگاه ستارگان« 〉

 ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôã r& ¨≅ ä. > óx« …çµs) ù= yz §Ν èO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوندي كه به هر چيز آفرينش آن

  . »را داده و هدايت كرده است
آمده  2ميالدي صفحه  27/9/1953تاريخ  396در شماره (االخبار الجديدة) در روزنامه 

د كشورگشايان و در حالي كه دهها پليس سوار و پياده از او پاسداري همانن» اونا«: است
  . وارد پاريس شد ،دندكر مي

(هشتاد هزار) كيلو بود كه با ده  80000يك ماهي نروژي بزرگ و موميايي با وزن  ،اونا
به مردم . حمل گرديد و تا يك ماه به نمايش گذاشته شد ،تريلي توسط يك كاميون بزرگ

همزمان  ،ده نفر. ند تا وارد شكم آن بشوند كه بوسيله برق روشن شده بودددا مياجازه 
در مورد محل نمايش  ،البته مسئولين نمايشگاه و پليس شهر. ستند وارد شكمش شوندتوان مي

به توافق نرسيدند؛ چون آنها از اين ترسيدند كه اگر آن را روي ايستگاه قطار  ،اين ماهي
با وجودي كه سن اين ماهي از . خيابان خراب شود و فرو بريزدبيم آن مي رودكه  ،بگذارند
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اين ماهي در سپتامبر گذشته (از تاريخ چاپ . اما بيست متر طول داشت ،هجده ماه بيشتر نبود
روزنامه) در آبهاي نروژ شكار گرديد و يك واگن ويژه براي آن ساخته شد تا در تمام اروپا 

واگن شكست؛ بنابراين براي  ،ي را روي واگن قرار دادنداما وقتي ماه. به نمايش گذاشته شود
  . آن كاميوني به طول سي متر ساختند تا بتواند آنرا حمل كند

 ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >óx« …çµs) ù= yz §Ν èO 3“y‰yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوندي كه به هر چيزي آفرينش

  . »آن را داده و سپس هدايت كرده است
د و براي زمستان ذخيره مي نمايد؛ چون در كن ميابستان جمع مورچه غذاي خود را در ت

 ،مار. دكن ميهر دانه اي را دو نصف  ،زمستان بيرون نمي رود و براي آنكه مبادا دانه ها برويند
آنگاه پرنده مي آيد  ،خود را در بيابان مانند چوبي راست نگاه مي دارد ،هرگاه خوراكي نيابد

  . دكن ميرا شكار  ند و مار آننشي ميو روي آن 

 ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôã r& ¨≅ä. >óx« …çµs) ù= yz §ΝèO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 »كسي است كه به هر چيزي  ،خداوند

  . »آفرينش آن را داد و سپس هدايت نمود
شاخه انگوري : از معمر بن راشد بصري شنيدم كه مي گفت: دگوي ميعبدالرزاق صنعاني 

≅ Ÿيك قاطر بود؛  در يمن ديدم كه به اندازه بار كامل ÷‚̈Ζ9 $# uρ ;M≈s) Å™$t/ $oλ°; Óìù= sÛ Ó‰‹ÅÒ‾Ρ ∩⊇⊃∪ 〈 

≅ ã: ؛ اماخداوند مي فرمايد»ندشو ميهمه درختان و گياهان با يك آب آبياري « ÅeÒx/ çΡ uρ 

$pκ |Õ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ ’ Îû È≅ à2W{$# 〈 »يمده ميبرخي را بر برخي ديگر برتري  ،در ميوه دادن« .  

از اساس قوي هستند و بعضي خاردارند و  ،فاعي ويژه اي دارند؛ بعضينيروي د ،گياهان
  . ندباش ميند و برخي هم ترش و تيز كن ميبا خار ازخودشان دفاع 

 ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >óx« …çµs) ù= yz §Ν èO 3“y‰yδ ∩∈⊃∪ 〈 »كسي است كه هر چيزي را  ،خداوند

  . »آفريده و سپس آن را هدايت كرده است
آب دهان كه شيرين است و به خاطر وجود : دشو ميتوليد  ،انسان چهارنوع مايع در سر

د؛ آب بيني كه چسبنده است تا از فرو رفتن گرد و باش ميآب و غذا براي انسان گوارا  ،آن
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غبار در بيني جلوگيري كند؛ آب چشم كه شور است و از خشك شدن چشم جلوگيري 
  . ها را از حشرات حفاظت مي نمايدد و آب گوشها كه تلخ است و گوشكن مي

 þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡à/Ρ r& 4 Ÿξsùr& tβρã� ÅÇ ö7 è? ∩⊄⊇∪ 〈 »آيا نمي بينيد؟ ،و در وجودتان نشانه هاي خداست«  

در اين سال : دگوي مي 637مورخ ابوالفضل عبدالرزاق بن فوطي در بيان حوادث سال 
د و كر مياش را با قيچي زخ همسايه ،خياطي عجم درخدمت امير جمال الدين قشتمر بود؛ او

  . جان باخت ،در نهايت همسايه اش بر اثر آن زخم
د؛ از آن جمله كر ميدر صنعت خياطي بسيار ماهر بود و كارهاي عجيبي  ،اين خياط

صندوق را روبروي  ،داخل صندوقي رفت ،به همراه پارچه اي كه برش نخورده بود ،اينكه او
د و فردا صبح كه صندوق را پايين آوردند و آن را باز قصر جمال الدين قشتمر آويزان كردن

ديدندكه او پارچه را برش داده وآن را دوخته و آماده كرده است؛ بعد از او گروهي  ،نمودند
لنگ و  ،پيرمردي قدكوتاه ،اين خياط. اما نتوانستند ،خواستند كه كار او را انجام دهند

 y7: رفت ميخويش بشماريكتاي روزگار ،كمرخميده بود كه در فن خياطي yϑ ‾= tã uρ $tΒ öΝ s9 

ä3s? ãΝ n= ÷ès? 〈  

��%1 ?�%�� µ ´�	) ¸d�� J.5&$ �/« �+"5, ةA � E5r"+ $
�� 
اما چيزهاي  ،چيزي يادگرفته اي: بگو  ،علم و دانش دارد ،دكن ميبه كسي كه ادعا «

  . »يدان ميبسياري هستند كه تو ن

 $tΒ uρ Ο ÎγƒÍ� çΡ ôÏiΒ >πtƒ# u āωÎ) }‘Ïδ ã� y9 ò2r& ôÏΒ $yγÏF÷zé& 〈 » و هيچ نشانه اي به آنها نشان

  . »يم مگر آنكه از مانند خود بزرگتر استده مين
  : دگوي ميشيخ شهاب الدين احمد بن ادريس قرافي مصري 

پايه اي دراز است كه از نقره ساخته  ،شمعدان. شمعداني ساختند» الكامل«براي پادشاه 
چون پاسي از شب . كه در آن شمعها را مي گذارند تا روشنايي دهدد و جاهايي دارد شو مي

وآدمكي از آن بيرون مي آمد و در خدمت پادشاه  شد ميساعتي از آن گشوده  ،مي گذشت
صبح پادشاه به : آدمكي از باالي شمعدان مي گفت ،مي ايستاد و چون ده ساعت مي گذشت
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من روي : دگوي ميقرافي . بح شده استت كه صدانس ميخير و نيكي باد و آن وقت پادشاه 
بدين ترتيب كه در هر ساعت رنگ شمعها  ،اين شمعدان كار كردم و چيزهايي به آن افزودم

د و در آن شيري بود كه چشمانش سياه و سپس به شدت سفيد و پس از آن به كر ميتغيير 
كه دو دو پرنده بودند ،و در هر ساعت چشمهاي شير يك رنگ داشت شد ميشدت قرمز 

  سنگريزه پرتاب 
و  شد ميو دري باز  رفت ميو آدمك ديگري بيرون  شد ميدند و آنگاه آدمكي وارد كر مي

انگشتانش را به گوشهايش فرو  ،آدمك باالي شمعدان ،شد ميدري ديگر بسته؛ وقتي صبح 
فرا رسيده است؛ سپس تنديس حيواني را ساختم كه  ،د كه وقت اذانكر ميو اشاره  برد مي

بتوانم و از اينكه  زد مياما حرف ن ،زد ميد و سوت كر ميو به چپ و راست نگاه  رفت مياه ر
  . درماندم ،آن را به سخن در بياورم

 ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôãr& ¨≅ ä. >óx« … çµs) ù= yz §Ν èO 3“y‰ yδ ∩∈⊃∪ 〈 » خداوندي كه هر چيز را آفريد و

  . »كرد سپس آن را هدايت

7�D�5 ة�F iB ,´�/  J�>%���> @� �>�F ´�# }	��1 S5���� 
نوآور است و در آفرينش او پندها و عبرتها نهفته  ،د كه آفريننده اشده ميخبر  ،عقل«

  . »دباش مي
حس بصري . مخالفت پروردگار است ،تنها چيزي كه دل را به هراس مي اندازد

ديگر : گفت اي فرزند آدم! موسي سه بار با خضر مخالفت كرد؛ پس خضر به او: دگوي مي
من و تو بايد از هم جدا شويم؛ پس وضعيت تو چطور خواهد بود كه در يك روز چندين بار 

من و تو بايد از هم : ي؟ آيا از اين نمي ترسي كه به تو بگويدكن ميبا پروردگارت مخالفت 
  . جدا شويم

  !يا اهللا !يااهللا

 È≅ è% ª! $# Ν ä3‹ ÅdfuΖ ãƒ $pκ ÷] ÏiΒ ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5> ö� x. 〈 »شما را از آن و از هر اندوه و  ،خداوند: بگو

  . »دده ميباليي نجات 
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 }§øŠs9 r& ª!$# >∃$s3Î/ … çνy‰ö6tã 〈 »آيا خداوند بنده اش را كافي نيست؟ « .  

 ö≅è% tΒ /ä3ŠÅdfuΖ ãƒ ÏiΒ ÏM≈ uΗ ä>àß Îh� y9 ø9$# Í� óst7 ø9$# uρ 〈 »چه كسي شما را از تاريكيهاي دريا و : بگو

  . »؟دده ميخشكي نجات 

 ß‰ƒÍ� çΡuρ βr& £ßϑ ‾Ρ ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θà/ ÏèôÒçG ó™$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 〈 » هيم بر كساني كه خوا ميو ما

  . »منت بگذاريم ، در زمين ناتوان قرار داده شده اند

 §Ν: مي فرمايد �و در مورد آدم èO çµ≈ t6tG ô_$# …çµš/ u‘ z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 3“y‰yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪ 〈 » سپس

  . »و را برگزيد و توبه او را پذيرفت و او را هدايت كردپروردگارش ا

≈ çµ: مي فرمايد �درباره نوح uΖ ø‹ ¤fuΖ sù … ã&s# ÷δ r&uρ š∅ÏΒ É>ö� x6ø9 $# ÉΟŠÏà yèø9 نوح و « 〉 ∪∌∠∩ #$

  . »خانواده اش را از بال واندوه بزرگ نجات داديم

 $uΖ: دگوي مي �درباره ابراهيم ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ÏΤθä. #YŠö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ ü� ö/Î) ∩∉∪ 〈 »گفتيم :

  . »اي آتش! بر ابراهيم سرد و سالمت باش

! |¤tã ª: مي فرمايد �درباره يعقوب $# βr& É_u‹ Ï? ù'tƒ óΟÎγÎ/ $�èŠÏΗ sd 〈 »اميد : يعقوب گفت

  . »همه آنها را برايم بياورد ،است خداوند

% ô‰s: دگوي مي �و از زبان يوسف uρ z|¡ômr& þ’ Ï1 øŒÎ) É_y_u� ÷zr& zÏΒ ÇôfÅb¡9 $# u !% ỳ uρ Νä3Î/ zÏiΒ 

Íρô‰ t7 ø9$# 〈 »آورد و شما را از باديه به  به من احسان كرد وقتي كه مرا از زندان بيرون ،و خداوند

  . »اينجا آورد

 $tΡ: دگوي مي �درباره داوود ö� x/ tósù … çµs9 y7 Ï9 s̈Œ ( ¨βÎ) uρ … ã&s! $tΡ y‰ΖÏã 4’ s∀ ø9 â“ s9 zó¡ãmuρ 7U$t↔tΒ 

  . »پس او را بخشيديم و او نزد ما مقرب است و سرانجام نيكي دارد« 〉 ∪∋⊅∩

 $sΨ: دگوي مي �در مورد ايوب ø/ t±s3sù $tΒ ÏµÎ/ ÏΒ 9h� àÊ 〈 » زياني را كه بر او وارد شده

  . »بود دور ساختيم
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≈ çµ: دگوي مي �در مورد يونس sΨ ø‹ ‾gwΥuρ zÏΒ ÉdΟtóø9   . »نجات داديمو او را ازاندوه « 〉 #$

≈ y7: مي فرمايد �و در مورد موسي uΖøŠ¤fuΖ sù zÏΒ ÉdΟ tóø9 پس تو را از اندوه و ناراحتي « 〉 #$

  . »نجات داديم

� āωÎ) çνρã : مي فرمايد �و در باره محمد ÝÁΖ s? ô‰ s)sù çνu� |ÁtΡ ª!  ،اگراو را ياري نكنيد« 〉 #$

 öΝs9 .»خداوند او را ياري كرده است r& x8ô‰ Ågs† $VϑŠÏKtƒ 3“uρ$t↔sù ∩∉∪ x8y‰ ỳ uρuρ ω!$|Ê 3“y‰ yγsù ∩∠∪ 

x8y‰ ỳ uρuρ WξÍ←!% tæ 4o_øî r' sù ∩∇∪ 〈 »يتيم بودي؛ تو را جاي داد و گمگشته  ،آيا مگر نه اينكه تو

  . »تو را توانگر ساخت ،پس هدايت كرد و تنگدست بودي ،بودي

 ¨≅ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù' x© ∩⊄∪ 〈 »يعني : برخي گفته اند. »كاري استهر روز در  ،خداوند

و عده اي ديگر را پايين  برد ميعده اي را باال  ،دكن ميباليي را دور  ،گناهي را مي آمرزد
  . رد و باالخره هر روزي به كاري مي پردازدآو مي

�1�B ¸	����´ ة�+�D���H/  �����5�& »���� i=� 	�. 
اعالم مي  ،اهي داشت و سپيده فجراما برون رفتي خو ،تو اي بحران! هرچند سخت شوي«

  . »دارد كه نور و درخشش فرا رسيده است

 }§øŠs9 $yγ: ندشو مياما سرانجام از هم پاشيده و پراكنده  ،هرچند جمع شوندابرها  s9 ÏΒ 

ÈβρßŠ «! $# îπx/ Ï©% x. ∩∈∇∪ 〈 »هيچ دوركننده اي ندارد ،و جز خداوند« .  

  غم مخور؛ روزگار به نوبت است

  : محمد بن حنفيه را در مكه به زندان انداخت؛ كثير در اين باره چنين سرود ،ابن زبير

50��C[ �5& 5"S	�� xS�� 51 � 	���9 ة� 51 +-& 5"S	ة�� ��G 
  . »براي اهل آن باقي نخواهد ماند و سختي دنيا براي هميشه نيست ،رونق دنيا«

	1 �dC � �dpة ½>/  ��� v5! ?��! �".G 51 8���) � 
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همچون خوابي مي  ،مدت زماني است كه سپري خواهد شد و آنچه من ديده ام ،اين«
  . »ماند

م ابن زبير و ابن حنفيه در زندان مكه چون كن ميفكر  ،اين اتفاق قرنها پس از اينك ،من

≅ ö: خوابي هستند كه كسي ديده باشد yδ �§ÏtéB Νåκ ÷] ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& ÷ρr& ßìyϑ ó¡n@ öΝßγs9 #K“ ø. Í‘ ∩∇∪ 〈 » آيا

  . »ويي؟شن ميي يا صدايي از آنها كن مياز كسي از آنها چيزي احساس 
همه مرده اند؛ روزي خواهد آمد كه همه مردمي كه ديگران را  ،زنداني و زنداني كننده

  . كوبيده شوند ،خودشان ،بندكو ميبه زمين 

 * Èβ#x‹≈ yδ Èβ$ yϑóÁ yz (#θßϑ|Á tG÷z$# ’ Îû öΝÎκÍh5u‘ 〈  

  فين دعوا هستند كه درباره اين دو، طر«

  »پروردگارشان با همديگر مجادله مي كنند

به صاحبان آن  ،در روز قيامت همه حقوقي را كه بر گردن داريد«: درحديث آمده است
از گوسفند شاخدار قصاص گرفته  ،خواهيد داد و حتي براي گوسفندي كه شاخ نداشته

  . »دشو مي

����_�T� 5�0�)B »��H/� Jw1  ����)�5�"� � ���M, ��� ة��<
اي انسان فريب خورده! روز قيامت و حركت آسمان در آن روز را جلوي چشمانت «

  . »مجسم كن

��p �5¡ k�S=��& �d��C ��C7 "�� \�1 ¸d���� |�"� 
كسي كه گناهي نداشته باشد هم از وحشت آن روز مي ترسد؛ پس كسي كه روزگاران «

  ؟»خواهد داشتچه حالي  ،بر او گذشته است

  غم مخور كه دشمنت شاد مي شود

اين است كه بيني  ،يكي از اصول آيين اسالمي. دكن ميدشمنت را شاد  ،ناراحتي تو
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 šχθç7: ماليده شوددشمنان بايد به خاك  Ïδ ö� è? ÏµÎ/ ¨ρß‰ tã «! $# öΝ à2̈ρß‰ tã uρ 〈 »با آن  ،شما

  . »دشمن خدا و دشمنتان را مي ترسانيد
به او  �پيامبر اكرم ،رفت ميجنگ در ميدان احد با غرور پيش  در صف ،ابودجانه

به يارانش  �و پيامبر. د مگر در اينجاكن ميخداوند را ناخشنود  ،چنين راه رفتني: فرمود
دستور داد تا هنگام طواف كعبه رمل كنند؛ يعني شانه هايشان را تكان دهند تا بدين سان 

  . قدرت خود را به رخ مشركن بكشند
  : دگوي ميهبل ابود

9���5IS 50, � ��� ة�1B"$ #"50 1<"? ة�¶ /5 1/� i�U) 
راه نجات و برون رفتي داشته  ،اميد است از غم و باليي كه روز را در آن گذرانده ايم«
  . »باشيم

|�� �dt � ,�	���B $�U"# }�� 21 	���  ���"$  �%� ة�
جگرسوخته و اندوهگين  ،خانهناراحت شوند و دوستي كه از ناراحتي  ،پس دشمنان«
  . »شادمان گردد ،است

 7‹ Í≥tΒ öθtƒuρ ßyu� ø/ tƒ šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9   . »ندشو ميو در اين روز مؤمنان شاد « 〉 ∪⊇∩ #$

از  ،دشمنان حق و مخالفان فضيلت و خوبي وقتي از سعادت و شادماني ما باخبر شوند

≅ ö: جگرشان پاره خواهد شد ،حسرت و تأسف è% (#θè?θãΒ öΝ ä3Ïà øŠtóÎ/ 〈 »از خشم و ناراحتي : بگو

 βÎ) y7. »بميريد ö7 ÅÁè? ×πuΖ |¡xm öΝ èδ÷σ Ý¡s? 〈 »دكن ميآنها را ناراحت  ،اگر خوبي به تو برسد« . 

(#ρ–Šuρ $tΒ ÷Λ —ÏΨ tã 〈 » دكن ميچيزي را دوست دارند كه شما را ناراحت« .  

���. 5�1�) $I�-SB 21 9� h:) v E���+ ´�� ´�/
�  	�. 
براي من آرزوي شر و باليي  ،ه بسا فردي كه كينه زيادي نسبت به من در دل داردچ«

  . »درس مياما به آرزويش ن ،دكن مي
  : دگوي ميشاعري ديگر 
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?u�B b�15�P��� ¸	���j � h-%- B G �C	�� k)�� ´�SB 
اين است كه در مقابل كساني كه از مصيبت و گرفتاري من شاد  ،زيركي و چابكي من«

در برابر سختيهاي  ،م كه به آنها بفهمانم منده ميخود را چنان نيرومند نشان  ،ندشو يم
  . »روزگار سست و زبون نخواهم شد

از بداحوالي من شاد  ،و حسودانبارخدايا! چنان مكن كه دشمنانم : در حديث آمده است
  . ناه مي بريمدشمنان به تو پ شماتتو از : همچنين در حديث آمده است. شوند و لذت ببرند

´�H�� 50�
� ��� ks5�T� J� \M+ ��"A i����	�, ة� ��G� 
  . »شماتت دشمنانجز  اند آن را تحمل كندتو ميو انسان آسان است  ،هر مصيبتي«

ند و در برابر مصيبتها شكيباليي مي زد ميدر سختيها و حوادث لبخند  �اصحاب پيامبر
دشمناني را كه از گرفتاري و بداحوالي آنها لذت  ورزيدند تا بدين سان بيني بدخواهان و

  . به خاك بمالند و كينه ورزان را ناخوش كنند ،ندشد ميند و شاد برد مي

 $yϑ sù (#θãΖ yδ uρ !$yϑ Ï9 öΝ åκ u5$|¹r& ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# $tΒ uρ (#θà/ãè|Ê $tΒ uρ (#θçΡ% s3tG ó™$# 〈 » آنان براي آنچه

  . »ست و ناتوان نشدندس ،كه در راه خدا به آنها رسيده بود

MSa� ´�S�7 ���:�� y��_) 	)g) ?D5�T� f́ ��� �"/"� b& ¸���c 
  . »ش را مي بندد و به سوي من نمي نگرد و چهره درهم مي كشدچشمان«

¸�gS� 51 »"/"� 21 51 ���/) �# ?��A�� »HSB � GW ´/>���  G � 
  . »به خاك ماليده شده باشد ،ات مرا نبيني مگر آنكه بيني باز نشود و ،اخم پيشانيت«

  خوشبيني و بدبيني

 $̈Β r' sù šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u öΝ ßγø? yŠ# u“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) óΟ èδ uρ tβρã� Ï±ö;tG ó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪ $̈Β r&uρ šÏ% ©!$# ’ Îû Ο ÎγÎ/θè= è% 

Ð⇓u� ¨Β öΝåκ øEyŠ# u“ sù $²¡ô_Í‘ 4’n< Î) óΟ ÎγÅ¡ô_Í‘ (#θè?$tΒ uρ öΝèδ uρ šχρã� Ï/≈Ÿ2 ∩⊇⊄∈∪ 〈 » كساني كه و اما

پس به ايمانشان افزوده گرديد و آنان شادمان و اميدوارند و اما كساني كه در  ،ايمان آوردند
  . »به پليديشان افزوده گشت و مردند در حالي كه كافر بودند ،بيماري است ،دلهايشان 
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كار سخت و دشوار را به فال نيك گرفته و در آن بر  ،بسياري از نخبگان و برگزيدگان

 #|¤tã. آيين راستين الهي خير و خوبي را مي ديده انداساس  uρ βr& (#θèδ u�õ3s? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ Ö� ö� yz 

öΝ à6©9 ( #|¤tã uρ βr& (#θ™6Åsè? $Z↔ø‹ x© uθèδ uρ @�Ÿ° öΝä3©9 〈 » و چه بسا چيزي را ناخوش داريد و حال

  . »ايتان بد استآنكه برايتان بهتر است و چه بسا چيزي را دوست مي داريد و حال آنكه بر
من دوست مي دارم؛ فقر و بيماري  ،دندپسن ميسه چيز را كه مردم ن: دگوي مي �ابودرداء

كفاره گناهان مي گردد  ،چون فقر يعني مسكيني و فروتني؛ و بيماري. و مردن را دوست دارم
  . و موت يعني ديدار با خدا

سگها حتي : دگوي ميد و نك مياما ديگري فقر را دوست ندارد و آن را مذمت و نكوهش 
  . فقر و نداري را دوست ندارند

51	%1 ��># 5��1�) \B� �=� 5O5"SB \�� � "�� \��C 
  . »غرد ايد و مينم ميد و دندان تيز كن مياو پارس  بر ،هرگاه فقيري را ببيند«

  : دگوي مييكي به تب خوشامد 

�HU1 \ة��� ��%)� 9�Sdة��   G iB �5�& 50��a���#´%��>� 
خدا رد؛ پس از او خواستم كه تو را بشتابان از ما ديدار ك ،تبي كه كفاره گناهان است«

  . »جدا نشو
  : دگوي مياما متنبي در مورد تب 

5)5P�� � ��5�T� 5p $�d& ´15�R� ´�# $ 5& � 50��#5%# 
در  اما از آنها گذشت و شب را ،براي آن پولها خرج كردم و نازبالش فراهم نمودم«

  . »استخوانهاي من سپري كرد

 ßôfÅb¡9: زندان گفتدر مورد  �يوسف $# �= xmr& ¥’ n< Î) $£ϑ ÏΒ ûÉ_tΡθãã ô‰tƒ Ïµø‹ s9 Î) 〈 » زندان

  . »نندخوا ميمرا به آن فرا  برايم پسنديده تر از آن چيزي است كه
  : دگوي ميعلي بن جهم نيز در مورد زندان 

¸�s5-& *"� $�># $��! ���5. � ¶���! 	��
_)G 	�/�01 ¸B 
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بران را برايم زياني ندارد؛ كدامين شمشير  ،زنداني شدنم ،زنداني شدي؛ گفتم : گفتند«
  ؟»نكنند ،نيام آن را در ديده ايد كه

  : دگوي ميعلي بن محمد كاتب  اما

	US k:F $�># $��! :���5. 	��T� i51g�� & ·� ´�SB 
  . »راست كه روزگار بر من آورده استباليي رنجبا: زنداني شدي؛ گفتم: گفتند«

به مرگ : دگوي مي �مرگ را دوست داشته و به آن خوشامد گفته اند؛ معاذ ،بسياري 
م؛ دوستي است كه در زمان تنگدستي و ناداري آمده است و هر كس كه گوي ميخوشامد 

  . رستگار گشت ،پشيمان شد
  : دگوي ميحصين بن حمام در اين مورد 

� ´>���B \��Fa 5"�ة 	DB ?�# 5�"! ´���H/51 ة�	> B iB Jw1 
بهتر از اين نيافتم كه  حياتياما براي خود  ،عقب كشيدم به قصد اينكه بيشتر زندگي كنم«

  . »جلو بروم
مرگ را نكوهش كرده و  ،برخياما . اشكالي ندارد ،وقتي مرگ آمد: دگوي ميديگري 

  . از آن فرار كرده اند
خداوند متعال در مورد آنها . م عاشق زندگي كردن هستندبيش از ساير مرد ،يهوديان

≅ ö: دگوي مي è% ¨βÎ) |N öθyϑ ø9 $# “Ï% ©!$# šχρ”� Ï/ s? çµ÷Ζ ÏΒ …çµ‾Ρ Î* sù öΝà6‹ É)≈n= ãΒ 〈 »مرگي كه از آن : بگو

  . »شما را مالقات خواهد كرد ،يدكن ميفرار 
  : دگوي ميشاعري 

6"� 6�"%�� �dC 	�%& º 51 � �d�C 	�%& º 5�1 � �B� �B��� 
  . »زندگي ديگري نخواهم داشت ،من پس از اين زندگي«

 Νßγ÷Ψ: آرزو و آرمان نيكان و شرافتمندان است ،در راه خدا اما كشته شدن Ïϑ sù ̈Β 4|Ós% 

… çµt6øtwΥ Ν åκ÷] ÏΒ uρ ̈Β ã�Ïà tF⊥ tƒ 〈 »برخي از آنها بهره خود را گرفته اند و برخي چشم به راه هستند« .  

  : نين مي سرايدچ �ابن رواحه
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��H_1 2`��� �a���B ´��//Uة� �/%c ة� �	&g�� �d>  }g�# \�= 
نيزه اي كاري  ،كه در راه او اهمخو ميكنم و از او آمرزش مي  طلبخداوند  اما من از«

  . »به من اصابت كند كه خونم در اثر آن بيرون جهد
  : دگوي ميطرماح ابن 

$ B iW ¾5#� J%jG 9� 5)B  hD� ·���5:T� 2��& ��%) 
هاي زيبا  تختي بميرم كه با پارچهر آن را چنان مكن كه ب ،م فرا رسدبارخدايا! اگر مرگ«

  . »پوشانده شده است

95��� µ E5�)�5l E�	"0+ 2�U� ة� |s5F Z�[� 21 �# µ i�&5�) 
  . »شهيد شوم و مرا در سرزمين دوردستي به خاك بسپارندولي دوست دارم «

  : دگوي ميجميل . شته شدن را ناپسند دانسته و از آن فرار كرده انداما بعضي ك

�g�_& J"�� 5) 	C5�D i�����	 ة(<�)�B 2�C���"�A 750��D ¸B � 
جز آن زنان  ،جهاد كن و من هيچ جهاديشركت نما و اي جميل! در جنگي : ندگوي مي«

  . »همخوا مين
 ،م بميرمخانه ام و بر روي تختم در سوگند به خدا كه دوست ندار: دگوي ميباديه نشيني 

≅ öبه دنبال مرگ بروم؟!  ،دوردست  پس چگونه در مناطق و مرزهاي è% (#ρâ u‘ôŠ$$sù ôtã 

ãΝ à6Å¡à/Ρr& |N öθyϑ ø9 $# βÎ) ÷Λ äΖ ä. tÏ% Ï‰≈ مرگ را از خودتان دور كنيد اگر راست : بگو« 〉 ∪∇∌⊆∩ ¹|

≅ . »يدگوي مي è% öθ©9 ÷Λ äΨ ä. ’ Îû öΝä3Ï?θã‹ ç/ y— u� y9 s9 tÏ% ©!$# |= ÏGä. ãΝÎγøŠn= tæ ã≅ ÷Fs)ø9 $# 4’ n< Î) öΝÎγÏèÅ_$ŸÒtΒ 〈 »بگو :

به محل كشته  ،كساني كه كشته شدن براي آنها مقدر شده ،اگر در خانه هايتان مي بوديد
  . »ندرفت ميشدن خود 
  . ندكن مياما مردم با همديگر فرق  ،يكي است ،وقايع

  اي انسان! غم مخور

 ،بر تو تنگ گشته و تلخيها  ،كسي كه از زندگي خسته شده اي و روزگار اي انسان! اي
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آساني  ،نزديك است و بعد از سختي ،زندگي را برايت ناگوار نموده! بدان كه پيروزي
تو را از هر سو فرا گرفته و آينده اي درخشان و زيبا و  ،لطف و مهري پنهاني. خواهد آمد

‰ y. تسرشار از موفقيت در انتظار توس ôã uρ «!$# ( Ÿω ß# Ï= øƒä† ª! $# …çνy‰ ôã uρ 〈 »وعده خداوند  ،اين

  . »دكن ميخالف وعده ن ،است و خداوند
سايه شوم خود را دور خواهد كرد  ،رفع خواهد شد و بال ،تنگنايي كه در آن قرار داري

‰ ß؛ فرا خواهد رسيد ،و به دنبال آن زيبايي و آرامش ôϑ utù: $# ¬! ü“Ï% ©!$# |= yδ øŒr& $̈Ψ tã tβu“ utù: $# 〈 

  . »ستايش خداوندي را سزاست كه غم و اندوه را از ما دور كرد«
مداوا كني و ضمير و  ،اي انسان! زمان آن فرا رسيده كه شك و ترديد خود را با يقين

 ،وجودت را سرشار از حقيقت نمايي و افكار منحرف و كج انديشي را به وسيله هدايت
زمان آن فرا . مي را با انديشه و رفتارِ درست اصالح كنياصالح نمايي و اضطراب و ناآرا

تاريكيهاي اندوه از تو دور شوند و تلخي  ،رسيده كه با درخشش سپيده دم و نور صبحگاهي
به  ،آن فرا رسيده كه شب ظلماني فتنه ها با شيريني ورضامندي از بين برود؛ زمان ،و نااميدي

اي مردم! آن سوي بيابان . روشن و منور گردد ،وسيله نوري كه تمام ظلمتها را مي بلعد
بر قله كوه مشقت و . سرزميني آرام بخش و سرشار از طراوات و سرسبزي است ،خشك

به زيبايي آن افزوده و بوي عطر آگينِ خوش بيني از  ،بهشتي زيبا و پرگل است كه باران ،رنج
  . درس ميهر سو به مشام 

سي كه خواب از چشمانت پريده و روي به شب م اي كده ميتو را به سپيده دم مژده 

 }§øŠs9ي؟ شو ميي كه اي شب طوالني! كي تمام ده ميي و فرياد سر كن مي r& ßx ö6÷Á9 $# 5=ƒÍ� s)Î/ 

  »آيا سپيده دم نزديك نيست؟« 〉 ∪⊆∇∩

اي كسي كه  ،م به صبحي كه تو را آكنده از نور و شادماني مي گرداندده ميتو را مژده 
و هوشت را از دستت گرفته است! اندكي صبر كن؛ به زودي از كرانه  درك ،غم و اندوه

 ،موفقيت و نجات ،غيب راه حلي به استقبال تو مي آيد و طبق سنتهاي ثابت و راستين زندگي
  . تو را به آغوش خواهد گرفت
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اي كسي كه چشمانت پر از اشك است! اشكهايت را پاك كن؛ بگذار پلكهايت 
كارساز و ياور توست و تو  ،خونسرد باش و بدان كه آفريننده جهاناستراحت كنند؛ آرام و 

را با لطف خود مورد عنايت قرار خواهد داد؛ بدان كه تقدير الهي رقم خورده و چيزهايي 
از بين  ،تو را فرا خواهد گرفت؛ تشنگي مشقت ،برايت انتخاب شده است و لطف الهي

با آب رحمت  ،گين غم و اندوه خشكيده اندخواهد رفت و رگها و پوستهايي كه زير فشار سن
شاداب خواهند شد و جان خواهند گرفت و از همه باالتر اينكه پاداش تو نزد خداوندي كه 

  ثبت  ،هيچ تالشي نزد او به هدر نمي رود
  . مي گردد

ي كه بركارش توانا و با بندگانش كن مياطمينان داشته باش كه تو با كسي داد و ستد 
  . دباش ميتدابير او زيبا مهربان است و 

  . آرام بخش خواهد بود ،خوب و نتيجه ،مطمئن باش كه فرجام
بعد از جدايي به هم رسيدن و پس  ،سيرابي است ،توانگري و پس از تشنگي  ،بعد از فقر

‘ Ÿω “Í. خواب آرام مي آيد ،زمان وصال است و بعد از بيخوابي ،از هجران ô‰s? ¨≅ yès9 ©! $# 

ß Ï̂‰ øtä† y‰÷èt/ y7 Ï9 s̈Œ # X�øΒ r& ∩⊇∪ 〈 »كار تازه اي پديد  ،بعد از اين ،ي؛ شايد خداونددان ميتو ن

  . »آورد

�"��� *%�� 	. � ?C�5S $%T J"�	�� �5! � ¸75�� J1 � J� 
آواز حدي را براي حركت  آتش آنها درخشيد و حال آنكه شب فرا رسيده و كسي كه«

  . »حيران گشته است ،نخسته شده و راهنماي كاروا ،دده ميشتران سر

�"���� 21 ¸�U�# � 50����1a�# J"�� ´/"� ���c � J�"�� 2� 
  . »خسته ،بيمار است و چشمانم ،در آن فكر كردم و انديشه ام«

´/�%T� 7�qH�� ¼�= ¸7�q�# � J"F	�� ����_�� ¼�= ´1���A � 
بيگانه و عشقي است  ،ند و عشق منكن ميدلي است كه افكار در آن خطور  ،و دل من«
  . »ناآشنا
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´D�T� J"���� 2� 5/�a�� � ?J��"�� ��"�W J�C \M��
��� 
آيا راهي به سوي او   پرسيديم كه ،و از كارسازي كه هنگام مصيبتها به او اميد مي بندند«
  ؟»هست

 E��c »�T� k!5� 45S	D�# J��"�D 7�# b�g�IT� �����B 
  . »رين بخشندگان و تنها بزرگوار استبهت ،پس او را صاحب پادشاهي يافتيم و او«

م ده مييد! شما را مژده شو ميشكنجه  ،اي كساني كه با گرسنگي و درد و فقر و مشقت
كه روزي سير و شاد و خوشبخت خواهيد شد و تندرستي و سالمتيِ خود را باز خواهيد 

≅ È: يافت ø‹©9 $#uρ øŒÎ) u� t/ôŠr& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6÷Á9 $# uρ !#sŒÎ) u� x/ó™r& ∩⊂⊆∪ 〈 » د و كن ميسوگند به شب چون پشت

  . »دبخش ميسوگند به صبح چون روشنايي 

´��I��/) iB J"��� 	�& ���# (�U/) iB 	�">��� 	��& G � 
  . »د و زنجير حتماً پاره مي گرددشو مي نشب حتماً روش«

�5��3� 7�%� k�"0�) 21 � ��H�� b& �C	��� 	�&B 6%) 
هميشه و همواره در ميان چاله ها زندگي خواهد  ،ا بترسدهركس از باال رفتن ازكوهه«
  . »كرد

بنده بايد به پروردگارش گمان نيك داشته باشد و منتظر لطف و فضل او باشد و به لطف 
  . او اميد ببندد

فوراً  ،پديد آي و آن چيز: فقط كافي است كه به آن بگويد ،هرچه را كه خدا بخواهد
سود . است كه به وعده هاي چنين خدايي اعتماد داشته باشيمآمد؛ پس شايسته  پديد خواهد 

  رد و ضرر و زيان را كسي جز او آو ميو فايده را كسي جز او ن
  دور نمايد؛ در هر نفسي لطف او نمايان است و در هر حركتي حكمتي  ،دتوان مين

داده و پس  بعد از شب صبح را قرار ،د؛ خداوندرس ميد و در هر لحظه اي موفقيتي فرا باش مي
سپاس او را بجاي آورند و بندگان  ،د تا بندگانده مياز قحطسالي باران را مي فرستد؛ نعمت 

به بندگانش نعمتها . مشخص كند ،د تا كسي را كه شكيبايي مي ورزدكن ميرا به بال گرفتار 



    

  405  غم مخور
  

  د تا او را ستايش كنند و بال و مصيبت بخش مي
س بنده بايد ارتباط خود را با او قوي نمايد و زياد از او رد تا او را به فرياد بخوانند؛ پآو مي

= (#θè: بخواهد t↔ó™uρ ©! $# ÏΒ ÿÏ&Í# ôÒsù 〈 »لطف و فضل او را بجوييد ،از خداوند« .  

  (#θããôŠ$# öΝ ä3−/ u‘ % Yæ•� |Ø n@ ºπuŠø/ äzuρ 〈 »را آهسته و با زاري بخوانيد پروردگارتان« .  

��cB � ��D�B 51 J"S 7���  v �� 5��:�� ´/�
�� 51 »H� 7�D 2�1 
طلب كردن و  ،ستيخوا مين ،همخوا مياگر دستيابي به آنچه را كه از جود و بخشش تو «

  . »درخواست نمودن را به من نمي آموختي
آبشان تمام شد و   در بيابان بود كه �به اتفاق بعضي از اصحاب �عالء بن حضرمي

صدا زد و از خداوند شنوا و اجابت كننده كمك پروردگارش را  �عالء. نزديك بود بميرند
  اي خداوند بزرگ و واال!اي فرزانه! اي بردبار!: خواست و او را به فرياد خواند

غسل  ،وضو گرفتند ،آب نوشيدند ،آنگاه باران در آن لحظه شروع به باريدن كرد؛ آنها

 uθèδ: دادندآب  كردند و به چارپايان خود  uρ “Ï% ©!$# ãΑ Íi” t∴ãƒ y]ø‹ tóø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θäÜ uΖ s% ã� à³Ψ tƒuρ 

… çµtG yϑ ômu‘ 4 uθèδ uρ ÷’ Í< uθø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9 آن كسي است كه باران را مي فرستد بعد  ،و خداوند« 〉 ∪∇⊅∩ #$

  . »كارساز ستوده است ، مي گستراند و او از آنكه نااميد شده اند؛ و رحمت خويش را

  نكته

فقط او را دوست  ،آرام گرفتن با ياد او ،ياد او بودن پيوسته به ،شناخت او ،محبت اهللا
طوري كه تنها  ،تنها به او اميدوار بودن و فقط بر او توكل كردن ،فقط از او ترسيدن ،داشتن

 ،بهشت دنيا و نعمتي است كه هيچ نعمتي ،بر اراده ها و خواستهاي بنده مستولي باشد ،خداوند
د و حيات و زندگي عارفان نيز باش ميدوستداران خدا  د و مايه خوشبختيكن ميبا آن برابري ن

  . همين گونه است
عوامل از بين رفتن و دور شدن غمها  ،دل بستن به خدا و مشغول شدن به ذكر او و قناعت

هركس به غير خدا دل ببندد و ذكر خدا . و ناراحتيها و سبب آرامش و زندگي خوب هستند
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زندگي سختي خواهد داشت و بيش از ساير  ،قانع نشود ،را فراموش كند و به آنچه خدا داده
  . بزرگترين شاهد و گواه اين ادعا است ،گرفتار غم و اندوه خواهد شد؛ تجربه ،مردم

  دلداري به مصيبت زدگان

 ô‰s) s9 uρ $sΨ õ3n= ÷δ r& $tΒ / ä3s9 öθxm zÏiΒ 3“u� à)ø9 و به راستي برخي آباديهاي پيرامونتان را نابود « 〉 #$

  . »كرده ايم
. برمكيان بودند  ،از جمله كساني كه به مصيبتي خونين و فاجعه اي ويرانگر گرفتار شدند

 ،خوشگذران وداراي ابهت و سخاوت بودند كه مصيبت آنها ،خانواده اي مرفه ،برمكيها
درميان نعمتها و رفاه و  ،درس عبرت و پند قرار گرفته است؛ در آن حال كه آنها

فرمان الهي به دست هارون الرشيد كه  ،چيز سرگرم لذت بودند غافل از همه ،خوشگذراني
حرمت آنها را هتك كرد؛ خونشان را به زمين  ،آنان را فرا گرفت ،نزديكترين فرد به آنها بود

دل دوستانشان  ،فاجعه اي كه آنها را فرا گرفت. ريخت و آنان را به هالكت و نابودي كشاند
خون گريستند؛ به راستي چه نعمتهايي كه  ،اين مصيبت به خاطر ،را خونين كرد؛ كودكانشان

� (#ρã: از دست دادند و چقدر برايشان اشك ريخته شد É9 tFôã $$sù ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ Í�≈ |Áö/ F{$# ∩⊄∪ 〈 » پس اي

روي ديبا  ،به سراغشان بيايد ،لحظه اي قبل از آنكه بال ،آنها. »صاحبان بصيرت! عبرت بگيريد
ند؛ اما ناگهان مصيبت بسيار داد ميانجام  ،ستخوا ميآنچه دلشان ند و زد ميو ابريشم َغلط 

  . زندگي آنها را درنورديد ،وحشتناك و فاجعه اي جانكاه و مرگبار

J�D 4��"A GW � 95�T� �dC ��	�� � �5)[� x�� �dUC � 
به مصيبت گرفتار شده و گرنه غير از آن مصيبتهاي بزرگي هست و اينگونه روزها  ،اين«

  . »نوبتها از بين مي روندو 

 öΝدند و از حوادث روزگار غافل بودند؛ بر ميآرامش بسر در  ،برمكيان çGΨ s3y™uρ ’ Îû 

ÇÅ6≈ |¡tΒ tÏ% ©!$# (# ûθßϑ n= sß óΟßγ|¡à/Ρr& š̈t6s? uρ öΝà6s9 y# ø‹ x. $uΖ ù= yèsù óΟÎγÎ/ $sΨ ö/ u� ŸÑuρ ãΝä3s9 tΑ$sVøΒ F{$# 

ت كرديد كه بر خود ستم كردند و برايتان روشن و شما در خانه هاي كساني سكون« 〉 ∪∋⊇∩
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  . »الها زديمشد كه با آنها چه كرديم و برايتان مث
  . باالي سرشان ساكت و آرام ايستاده و پيرامونشان سپاهياني صف بسته بودند ،سربازان

5H��� ºW i�I�� b& 2U) v ia� �U�
& ��
��) v � *��"SBة �15� 
سرايي نكرده   شبها داستان ،وده و هيچكس در مكهيچ همدمي نبگويا از حجون تا صفا ه«
  . »است

ند و غافل از همه چيز و برد ميسرگرم زندگي بودند و در ناز و نعمت بسر  ،برمكيها
هميشگي  ،ند كه دنيابرد ميگمان  ،سراب را آب پنداشته ،ودند؛ آنانكامالً آسوده خاطر ب

 (#ûθ‘Ζ: دشو ميروزي پس داده ن ،بودند كه امانتپنداشته چنين  ،است؛ فنا را بقا دانسته sß uρ 

öΝ ßγ‾Ρ r& $uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθãèy_ö� ãƒ ∩⊂∪ 〈 »ندشو ميبردند كه به سوي ما بازگردانده ن و گمان« .  

����/1 i����B ��C	�� hs5��I#ة i�g�!B � \����1 i5��1g��� � 
  . »ا و غمهايي داردشاديه ،به رنگهاي گوناگون مي آيد و دوران ،مصيبتهاي زمان«

	!B ·� ´>� G ��	��� 4d�C � ia+ 5p ¿�5! ´��� ��	�) G � 
  . »هميشه به يك حالت نخواهد بود ،براي هيچكس باقي نمي ماند و دنيا ،و اين سرا«

اما غروب به خاك سپرده شدند؛ در يك لحظ  ،آنها صبح را با شادي سپري كردند
ال را به روي آنها از نيام بركشيد و جعفر بن يحيي بن هارون الرشيد خشمگين شد و شمشير ب

. خالد و برادرش فضل بن يحيي را به زندان انداخت و اموال و امالك آنها را مصادره كرد
   .شعراء اشعار زيادي در مرثيه برمكيها سروده اند

MSB $/�>)B � 5�"S	�� ´��� $��"U& ��5H1 E5�1�) ´��H�� ¸�5��� ��	S"5 ة.
 5�1 ����7 GW ´��Cة ����7 	�%���¸ ة&��&�= k>�  � ´�
%�S �= ���o�  

�%��#� ��5�/�1 �d�C $��g�SB �=W5¸ ة_�� ºW�= $:! »�T� 21ة¸��>�� 
 اين است كه روزي از دنيا جدا ،براي دنيا گريستم و يقين كردم كه پايان كار شخص«
  . شود

جاي او را  ،د و بالديده ايكن مي رهاآن را  ،گردش روزگار است كه صاحب نعمتي ،نياد
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  . مي گيرد
به پايين ترين جايگاه  ،آن ديگري ،در جايگاه رفيع پادشاهي بنشيند ،هرگاه اين يكي

  . »دكن ميسقوط 
سرش را به نگهبان  ،محمد بن عبداهللا بن حسن را به قتل رساند ،وقتي ابوجعفر منصور

در زندان ببرد؛ ربيع سر محمد را آورد و  خود ربيع داد تا آن را نزد پدرش عبداهللا بن حسن
رحمت خدا برتو باد اي اباالقاسم! تو ازكساني بودي كه به : جلوي پدرش گذاشت؛ او گفت

از كساني بودي كه فرمان خدا را اجرا  ،ند؛ توكن ميپيمان خود وفادار هستند و عهدشكني ن
  : ند و از پروردگارشان مي ترسند؛ سپس اين شعر را سرودكن مي

H"� �d��� 21 ��"
� i5�� ´���# 5O5/��D� ��1G� \�,��� �"�H�U) � 
د و از بديها دوري مي كر مياو را از ذلت و خواري حفاظت  ،جواني بود كه شمشيرش«
  . »گزيد

به ارباب خود بگو از مصيبت و : دربان منصور كرد و به او گفت ،آنگاه نگاهي به ربيع
به همان اندازه از ناز و نعمت تو نيز مدتي سپري شده است و رنج ما مدت زماني گذشته و 

  ميعادگاه همه روز ديدار با خداست!
  : شعري به همين مفهوم سورده است ،عباس بن احنف يا عماره بن عقيل

��1 »��5! � º5! ´R���  iL���� ة#R/&ة kI� *H/�� ¸�C 2� 2�"� 
از هوا و هوس و ميل  ،ود نگاه كنييك بار به حالت من و حالت خ ،اگر با يك نگاه«

  . »يشو مينفس باز داشته 

´���P"� �q�& 21 �1 ��) J� 	IS k����) »
�"�%S 21 ���"& ���
) 
يك روز از ناز و نعمت تو كم  ،خواهيم يافت كه هر روزي كه از بدبختي من مي گذرد«

  . »دشو مي
ل كجاست و مقتول د؟ قاتباش مياكنون هارون الرشيد كجاست؟ جعفر برمكي كجا 

كجا؟ كجاست امير و كجاست مأمور؟ كجاست كسي كه روي تخت خود نشسته بود و 
د؟ و كجاست كسي كه كشته شد و به در آويخته گرديد؟ چيزي نمانده كر ميدستور صادر 
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همه  ،در روزي كه هيچ ترديدي در آمدن آن نيست ،تمام شده است و خداوند ،و همه چيز

 $yγßϑصورت نمي گيرد؛  ،د؛ در آن روز هيچ ستميآنهارا جمع خواهد كر ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ Ïn1 u‘ ’ Îû 

5=≈ tG Ï. ( āω ‘≅ ÅÒtƒ ’ Ïn1u‘ Ÿωuρ |¤Ψ tƒ ∩∈⊄∪ 〈 » علم قيامت نزد پروردگارم در كتابي است؛

  . »دكن ميد و فراموش نشو ميگمراه ن ،پروردگارم

 tΠöθtƒ ãΠθà) tƒ â¨$̈Ζ9 $# Éb> u� Ï9 šÏϑ n=≈ yèø9 ي كه مردم به پيشگاه پروردگار روز« 〉 ∪∌∩ #$

› 7. »ندشو ميجهانيان بلند  Í×tΒ öθtƒ tβθàÊu� ÷èè? Ÿω 4’ s∀øƒrB óΟ ä3Ζ ÏΒ ×πuŠÏù% s{ ∩⊇∇∪ 〈 » در آن روز عرضه

  . »يد و هيچ چيز پنهاني از ما پوشيده نمي ماندشو مي
شايد : ي علت اين مصيبت چه بود؟ گفتدان ميآيا : به يحيي بن خالد برمكي گفته شد

عبداهللا . بب آن دعاي مظلومي بود كه در تاريكي شب باال رفته بود و ما از آن غافل بوديمس
  : او در زندان چنين سرود. بن معاويه بن عبداهللا بن جعفر به مصيبت گرفتار شد

5�0�CB 2�1 2�S � 5"�S	�� 21 5/D�F ,5"![� G � 50"# \��1[� 21 5/���# 
نه ازمردگان هستيم و نه  ،حال آنكه از اهل آن هستيم؛ پس ماما از دنيا بيرون آمده ايم و «

  . »از زندگان

�D5���� E5�1��) i5I����� JF7 �=5 ة�"S	�� 21 �d�C ,5D :5/���. � 5/���I� 
 اين: يمگوي مييم و كن ميما تعجب  ،دشو ميان به خاطركاري وارد زند ،وقتي زندانبان«

  . »از دنيا آمده است ،شخص

�& N���HS �5/w)	! J��I�# 5�)����5 5)���� 2� ^)	�� 5/���B 2��S �=W 
از  ،يمكن مييم و بيشتر صحبت ما وقتي كه صبح شو ميو از خواب ديدن خوشحال «

  . »خوابهايي است كه در شب ديده ايم

5�0r"~ E5r"�:& $S5�� $/���! iL# 5"%� $ B � �R�/  ?�� $����. iW � 
د واگر شو ميخيلي دير و بسيار آهسته پديدار  ،نمصداق آ ،اگرخواب خوبي باشد«

  . »د و مصداق مي يابدشو ميخيلي زود راست  ،خواب بدي باشد
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يكي  مرا به ياد شعر ،دخور ميبيني و بدبيني به چشم مفهوم خوش ،آخرين بيت كه در آن
  : جاحظ آمده است (البغال)از شعرا انداخت كه در كتاب 

����.B ´����� 	)�& 5��1 �=W5S��S J 5�����a# ���C	��� ´�C��7 y�%��& 
بسيار  ،دشو ميبه سوي ما متوجه  ،وقتي پيام آور به همراه برخي از مصيبتهاي روزگار«

  . »شتابان مي آيد

J"� � E5�1�) �5�� E����+ i5��� iL#ة  E5%&�B ����� 	��. E���F i5��� iW� 
اند و اگر خير و رس ميش را در يك شب و روز خود ،همراهش باشد ،اگر شر و بدي«

  . »كشد چهار روز طول مي ،مي آيد و آمدنشآهسته  ،خوبي به همراه داشته باشد
براي او نامه اي  ،حكيمي از حكماي خود را به زندان انداخت؛ حكيم ،يكي از پادشاهان

 د و تو را بهكن ميمرا به موفقيت و نجات نزديكتر  ،هر لحظه اي كه مي گذرد: نوشت و گفت
  . نويد داده شده است ،بال و مصيبت نزديكتر مي نمايد و به تو بدبختي و نكبت 

ابن عباد پادشاه اندلس زماني به بال و مصيبت گرفتار شد كه خوشگذراني و انحراف بر 
او چيره شده بود و كنيزان زيادي در خانه اش بودند و صداي طبل و موسيقي و ترانه در خانه 

از ابن تاشفين پادشاه مغرب كمك  ،براي مقابله با دشمنان رومي خود ،او. دكر مياش غوغا 
پس از آنكه ابن تاشفين . خواست؛ ابن تاشفين از دريا عبور كرد و به ياري ابن عباد شتافت

ابن عباد در ميان كاخها و باغهاي سرسبز از او  ،توانست دشمن ابن عباد را شكست دهد
يري گرسنه چشم به وروديها و خروجيهاي شهر دوخته اما ابن تاشفين چون ش ،پذيرايي كرد

چون او در دلش قصد ديگري داشت؛ ابن تاشفين پس از سه روز به اين ضعيف حمله . بود
ان كرد كاخهايش را وير ،ابن عباد را دستگير كرد و پادشاهي اش را از دست او گرفت ،نمود

 y7. خودش به شهر (اغمات) برداسير نمود و با د و او را و باغهايش را به تباهي كشاني ù= Ï?uρ 

ãΠ$§ƒF{$# $yγä9 Íρ# y‰ çΡ t÷t/ Ä¨$̈Ψ9   . »ريمآو ميو اين روزها را بين مردم به چرخش در « 〉 #$

خودشان او  ،گرفت و ادعا كرد كه اهل اندلس باالخره ابن تاشفين حكمراني را به دست
كه روزي دختران ابن عباد روزها همچنان مي گذشت تا اين. را خواسته و دعوت كرده اند
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سرلخت و پابرهنه و غم زده و با چهره هايي  ،دختران ابن عباد. براي مالقات او به زندان رفتند
اشك از  ،سياه و گرسنه براي مالقات پدرشان رفته بودند؛ وقتي كه اودخترانش را ديد

  : به گريه افتاد و گفت ،چشمانش سرازير شد

1 75�"�[5& $�/� ´��-1 M"#���( ����a1 \MAB ´�# 	�"�%�� ¼,5��# 
  !»در گذشته در عيدها شادمان بودي و اينك در زندان اغمات چه عيد بدي داري«

hs5D �M�c[� ´�# »� 5�/& ¸������ ة "
:. 2U�
�) 51 �5��/�� 2�g��_) 
ي دخترانت را گرسنه و با لباسهاي كهنه مي بيني كه براي مردم نخ مي بافند و هيچ چيز«

  . »ندارند

h��+5�F ?��"������ ¼���S i������ ة&"�5U�1 \����"��! 2�C�5���&B 
  . »حاليكه اندوهگين و شكست خورده اند آمده اند تا به تو سالم كنند در نزدت «

µ5! ��	�.[� � 2�":�� ´�# ia���5#��� ة(:� � 5U���1 a:�  ?�� 5��a�� 
يا هيچ وقت بر مشك و كافور قدم نگذاشته پابرهنه روي گل و خاك راه مي روند گو«

  . »اند
  : پس از آن شاعري به نام ابن لبانه نزد ابن عباد آمد و گفت

5�
�SL�# ������� 2�"!5��)� xP�/  M�/! � »�"�� E5U��1 50�& k���B 
  . »بوهاي سالم را ببوي؛ من به رويت مشك و عطر مي ريزم«

 E5���>"�>�! $�1	�� iW E��5�~ J. � M%/1 $/� 	>�# ´�
�%�S�= »��Sa& 
چون تو داراي  ،كه داراي نعمت هستي: مجازاً بگو ،نيستيداراي نعمت اگر حقيقتاً «

  . »نعمت بوده اي

5�O�"D $�>+ 8�)��� � 5�"�� ¼5U& M�%1 »�
�5& 	����� 45�� � 50"��� 
  . »و با افتخار غريدنام ت گريبان پاره كرد و رعد به ،و باد برايت گريست ،شرم و حيا«

  . اين قصيده زيبا را ذهبي آورده و ستوده است
از  ،د كه عايشه رضي اهللا عنهاكن ميترمذي از عطاء و از عايشه رضي اهللا عنهما روايت 
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ايستاد و به او سالم  ،عبور كرد ،كه در مكه به خاك سپرده شده �كنار قبر برادرش عبداهللا
  : و همان گونه هستيم كه متمم در شعر سروده استاي عبداهللا! من و ت: نمود و گفت

��
)dD ³51	�/� 5�/��5 ة&�4 ة� �	��) 2� J". ´�! ��C	�� 2�1 
روزگاري چنان صميمي بوديم كه دو شاخه و داراي يك ريشه بوديم تاجايي كه  ،و ما«

  . »اينها هرگز جدا نخواهند شد: مي گفتند

5"�� µ �o& 5/P� 5 ة�/��. � T� 95�B E5%�  � ¸(� �C� 5)5/ 
  . »قوم كسري و تبع را فرا گرفته است ،زندگي را با خوبي گذرانديم و قبل از ما مصيبتها«

 E5U�5�1 � ´�Sa�� 5��/.�H  M�# J"� $�S v }5�
�D� ����5 ة�:�%1 
  . »گويا من و مالك يك شب نيز با هم نبوده ايم ،وقتي از هم جدا شديم«

  . عنها گريست و با قبر برادرش خداحافظي نمودسپس عايشه رضي اهللا 
 ،اي متمم! سوگند به خداوندي كه جانم در دست اوست: به متمم بن نويره گفت �عمر

 ،قتي بادو شعر مي سرودم؛ سوگند به خدا �شاعر بودم و در مرثيه برادرم زيد ،دوست داشتم
بل از من مسلمان شد و زيد ق. ردآو ميم بوي زيد را كن مياحساس  ،از سمت نجد مي وزد

  . گريه كرد �هجرت كرد و قبل از من كشته شد؛ سپس عمر
  : دگوي ميمتمم 

5U��� ·� k"���� �G 	>� ¸��
%� »#����� }��1	�� ���d�� ´�"�! 
مالمت و  ،دوستم را به خاطر گريه كردن و ريختن اشك ،به جانم سوگند كه دوست«

  . »سرزنش كرد

�. J�� ´�U�� B :�5��>#��)B� ��� ¼75��	�5# ¸���� b& ¸�l ����>� 
هر قبري  ،جاي گرفته است ،آيا به خاطر قبري كه بين تپه هاي شن و زمين ناهموار: گفت

  ي؟كن ميگريه  ،را كه ببيني

´�IP�� ^%�) ´IP�� iB � $�># »��51 ���. ��� �d�0# ´/���	# 
ن را به ياد مصيبت مي اندزد؛ پس مرا رد وانساآو ميغم به بار  ،غم و اندوه: به او گفتم«
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  . »اينها همه قبر مالك هستند ،بگذار
  : براي دلداري آنها چنين سرود ،بني احمر در اندلس گرفتار بال شدند؛ شاعر ابن عبدون

��l[5& b�%�� 	%& h�IH) �C	���� ����� � N5�+[� ·� ,5U��� 5�
# 
پس گريه كردن براي اشباح و  ،دكن ميسان بوسيله بال همه چيز را با خاك يك ،روزگار«

  ؟»عكسها چه فايده اي دارد

¨����1 ¼��� G ¼5�B ¼5�Bة ��S 2ة� ��HR�� � ^"��� 95S b& 
هيچ موعظه اي را از تو دريغ نمي دارم و تو را به شدت از اين باز مي دارم كه درميان «

  . »چنگ و دندان بخوابي

�D�5o& E��
� \	��# �=W 50��� ة��"P��� 21 \,5+ 2
& E5"�� \	# 
 ،ستخوا ميهر كس از انسانها را كه  ،دكر مياي كاش وقتي كسي ديگر را بالگردان «

  . »نمود ميبالگردان و فداي علي 

 $£ϑ n= sù u!$y_ $tΡ Þ÷ö∆r& $sΨ ù= yèy_ $yγuŠÏ=≈ tã $yγn= Ïù$y™ 〈 »رسيد آن را زير و رو  ،وقتي فرمان ما

 $yϑ. »كرديم ‾Ρ Î) ã≅ sW tΒ Ïο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# > !$yϑ x. çµ≈ uΖ ø9 u“Ρ r& zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# xÝn= tG ÷z$$sù ÏµÎ/ ßN$t6tΡ ÇÚö‘ F{$# 

$£ϑ ÏΒ ã≅ ä. ù'tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ≈ yè÷ΡF{$# uρ #®Lxm !# sŒÎ) ÏNx‹ s{r& ÞÚö‘ F{$# $yγsùã� ÷zã— ôM sΨ§ƒ̈— $# uρ �∅sß uρ !$yγè= ÷δ r& öΝ åκ®Ξr& 

šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$pκ ö� n= tæ !$yγ9 s? r& $tΡ Þ÷ö∆r& ¸ξø‹ s9 ÷ρr& #Y‘$pκ tΞ $yγ≈ uΖ ù= yèyfsù # Y‰ŠÅÁxm βr( x. öΝ©9 š∅øós? Ä§øΒ F{$$Î/ 〈 » بي

گمان مثال زندگي دنيا مانند آبي است كه از آسمان نازل كرديم؛ پس گياهان زمين از آنچه 
آراسته گرديد و اهل  ،بوسيله آن آب زنده شدند تا اينكه زمين ،ندخور ميمردم و حيوانات 

پس ناگهان فرمان ما شب يا روزي در  ،ند از آن استفاده ببرندتوان ميين گمان بردند كه زم
  . »رسيد و آن را نابود كرديم چنانكه گويا ديروز نبوده است

  پيامدهاي زودرس رضامندي

 zÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã 〈 »از او خشنودند ،آنها از آنها راضي است و  ،خداوند« .  
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به وسيله آن به باالترين مقامها  ،ثمرات ايماني فراواني دارد كه فرد راضي ،امنديرض
د و بدين سان در گفتار و كردار و شو ميراسخ  ،دست مي يازد و در نتيجه يقين و باور او

  . حاالت خود صادق خواهد بود
انسان رخ  د؛ زيرا اگر فقط اتفاقاتي برايشو ميدر اتفاقات ناگوار نمايان  ،كمال بندگي

. بدور است ،به كمال بندگي نرسيده و گويا از عبوديت و بندگي كامل ،دهد كه دوست دارد
تحقق .  .ري و نيازمندي و كرنش و فروتني وزا ،رضامندي ،صبر: مفاهيم بندگي از قبيل

اتفاقات ناگواري رخ  ،مگر آنكه براي انسان ،نخواهند يافت و بندگي به كمال نخواهد رسيد
اين است كه  ،راضي باشد؛ بلكه شرط ،اين نيست كه انسان به آنچه دوست دارد ،سئله دهد؛ م

بنده حق ندارد كه درتقدير و فيصله الهي . به اتفاقات ناخوشايند و ناگوار رضايت داشته باشد
 ،هدخوا ميهد راضي باشد و از هر چه نخوا مياز سوي خودش حكم كند و به هرچه 

 ،ن اختياري ندارند؛ بلكه اختيار همه از آن خداست و خداوندخودشا ،انسانها. ناخشنود
د و از اسرار آگاه است و دان ميغيب را  ،چون خداوند. د و باالتر و بزرگتر استدان ميبهتر

  . سرانجام كارها بر او پوشيده نيست

  رضامندي در مقابل رضامندي

خشنود بودن  ،ه حاالتهم انسان بايد بداند كه نتيجه راضي بودن او از پروردگارش در
به عمل كم  ،خداوند ، پس هرگاه بنده به روزي كم راضي باشد. پروردگار از او خواهد بود

خيلي زود به  ،او راضي خواهد بود و هرگاه در همه حاالت از پروردگارش راضي باشد
  . رضايت پروردگار دست مي يابد

تالش و عمل اندك آنها را  ،از اينرو به انسانهاي مخلص نگاه كنيد كه چگونه خداوند
آنها از او راضي بوده و او هم از آنها راضي است؛ بر خالف  پذيرفته و پسنديده است؛ چون

رضامندي خداوند و  ،آنها را نپذيرفته است؛ زيرا آنها عمل اندك و زياد ،منافقان كه خداوند
ا نابود و بي پاداش كرده اعمالشان ر ،نپسنديده اند؛ در نتيجه خداوند ،آنچه را كه او فرموده

  . است
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  نارضايتي، بهره انسان ناراض است

 الي و تشويش خاطر و گمان ناشايستبدح ،ناراحتي ،و اندوه دروازه غم ،نارضايتي
د و دروازه بهشت ده ميانسان را از تمام تنگناها نجات  ،رضامندي. داشتن در مورد خداست

با ايستادگي در برابر  توان ميمش رواني را نآرا. دنيا را قبل از آخرت براي او مي گشايد
چون . تقدير فراهم كرد؛ بلكه با تسليم شدن و پذيرفتن است كه آرامش به دست مي آيد

همواره داستان . باحكمت است و درتقدير و فيصله اش متهم قرار نمي گيرد ،تدبيركننده امور
بود؛ فرد بيسوادي را  فقير ،او. رمآو ميابن راوندي فيلسوف هوشيار والبته ملحد رابه خاطر 

ديد كه داراي ثروت زياد و كاخهاي مجلل و با شكوهي بود؛ نگاهي به آسمان دوخت و 
جاهلي نادان است و اين قدر  ،م و اينكن ميفيلسوف دنيا هستم و در فقر زندگي  ،من: گفت

به ذلت و  ،لمتعااينجا بود كه خداوند . تقسيمي بيجا و ستمگرانه است ، ثروت دارد؛ اين

› Ü>#x. بدبختي و فقر او افزود yès9 uρ Ïοu� ½zFψ$# 3“u“ ÷zr& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρã� |ÇΖ ãƒ ∩⊇∉∪ 〈 » و عذاب

  . »ندشو ميو آنها ياري ن خواركننده تر است ،آخرت

  فوايد رضامندي

به وسيله  ،هنگام اضطراب و ترديد ،د و به دلبخش ميبه انسان آرامش و ثبات  ،رضامندي

# : دگوي ميبا زبان حال  ،د؛ بدين سان دلبخش مياعتماد  ،و وعده پيامبرش ه الهيوعد x‹≈yδ 

$tΒ $tΡ y‰ tã uρ ª!$# …ã&è!θß™u‘ uρ s−y‰ |¹uρ ª! $# …ã&è!θß™ u‘ uρ 4 $tΒ uρ öΝ èδ yŠ#y— HωÎ) $YΖ≈ yϑƒÎ) $VϑŠÏ= ó¡n@uρ ∩⊄⊄∪ 〈 »آن  ،اين

رش راست گفتند و به آنها چيزي است كه خدا و پيامبرش به ما وعده داده اند و خدا و پيامب
  . »جز ايمان و تسليم نيفزود

بي ثباتي و ترديد و بيماري قلب ميگردد و بدين  ،باعث اضطراب و انحراف ،ناخشنودي

 $̈Β $tΡ: ناخشنود و سركش مي ماند و با زبان حال ميگويد ،همواره آشفته ،ترتيب انسان y‰ tã uρ 

ª! $# ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ āωÎ) # Y‘ρá� äî ∩⊇⊄∪ 〈 » فقط به ما وعده فريب دادند ،خدا و پيامبرش«!  
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با يقين و درحالي كه به آن  ،اگر حق به جانب آنها باشد ،آنهايي كه چنين دلهايي دارند
 ،به سوي آن مي آيند و اگر از آنها خواسته شود كه حق كسي را بازپس دهند ،ندده ميتن 

 ،يرند و اگر فتنه اي به آنان برسدآرام مي گ ،روي برمي گردانند؛ اگر خيري به آنها برسد 

 y7. دنيا و آخرت را ازدست داده اند ،چنين كساني. روي بر مي تابند Ï9 s̈Œ uθèδ ãβ# u� ô£ã‚ø9 $# 

ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ 〈 »زيان آشكار است ،اين« .  

رد؛ هيچ چيز براي انسان از آرامش آو ميآرامش را براي انسان به ارمغان  ،رضامندي
سامان مي  ،د و كارششو ميحاالتش نيز بهتر  ،هرگاه انسان آرامش مي يابدسودمندتر نيست؛ 

  . گيرد
از وجود انسان بيرون  ،هرگاه آرامش. انسان را از آرامش دور مي نمايد ،ناخشنودي

يكي  ،آرامش. رخت بر مي بندد ،شادي و امنيت و زندگي خوب نيز از كوي حياتش ،برود
است كه ثمره رضامندي از پروردگار هستي در تمام  بر بنده از بزرگترين نعمتهاي خدا

  . دباش ميحاالت 

  ناخشنودي، فايده اي ندارد

از دست داده  ،ستهخوا مينارضايتي يا به خاطر اين است كه چيزي را كه دوست داشته و 
پس . و يا بدين خاطر است كه به باليي گرفتار شده كه او را ناخشنود و ناراحت مي نمايد

چنين نبوده كه از او بگذرد و آنچه به او  ،يقين كند كه آنچه كه به او رسيده ،هرگاه بنده
فايده اي ندارد و  ،د كه ناخشنود بودن اوكن ميدرك ، نرسيده نيز چنين نبوده كه به او برسد

د و چيزي را ده مياز دست  ،اين است كه آنچه را كه براي او سودمند است ،تنها فايده اش
قلم به آنچه با آن برخورد «: در حديث آمده است. ردآو ميبه دست  ،داشب ميكه به زيانش 

قلمها   ،تقديرها نوشته شده ،انجام شده ،اي ابوهريره! قضا و تقدير. رفته است ،خواهي كرد
  . »برداشته شده و كاغذها خشكيده اند

  ، دروازه سالمتي استرضامندي
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د و آن را از كن ميدل او را سالم  ،يددروازه سالمتي را به روي انسان مي گشا ،رضامندي
تنها كسي ازعذاب خداوند نجات مي يابد كه . كينه و تنفر پاك مي گرداند ،فساد ،فريبكاري

همان دلي است كه از شبهه و شك و شرك  ،دل سالم. با قلبي سالم نزد خدا حاضر شود
. وعده و وعيدي بدهند پاك باشد و شيطان و لشكريانش نتوانند در آن دخالتي بكنند يا به آن

≅ Èخدا نيست؛ چيزي جز  ،در چنين دلي è% ª! $# ( ¢ΟèO öΝ èδö‘ sŒ ’ Îû öΝ ÎκÅÎöθyz tβθç7 yèù= tƒ ∩⊇∪ 〈 »بگو :

  . »تورات را نازل كرده؛ سپس آنها را بگذار تا در دروغ و فريبشان سرگرم شوند ،خداوند
دي محال است؛ هرچه سالم ماندن آن از ناخشنو ،دلي كه دستخوش شيطان قرار بگيرد

پليدي و فساد و . دلش سالمتر خواهد بود ،بنده بيشتر به تقدير و قضاي الهي راضي باشد
با ناخشنودي همراه است و سالمت قلب و نيكويي و مهرباني آن با رضامندي  ،فريبكاري

سالم بودن دل از . از نتايج ناخشنودي است ،همچنين حسادت و كينه ورزي. دباش ميهمراه 
درخت پاكي است كه با آب  ،پس رضامندي. است از ثمرات رضامندي ،ينه ورزيك

اعمال صالح هستند و  ،ريشه آن ايمان و شاخه هايش ،دشو مياخالص در باغ توحيد آبياري 
به خداوند به عنوان  ،هركس«: در حديث آمده است. چشيدن شيريني ايمان است ،ثمره آن

شيريني ايمان را  ،به عنوان پيامبر راضي باشد �و به محمد پروردگار و به اسالم به عنوان دين
شيريني ايمان را  ،در وجود هر كس سه چيز باشد«: همچنين در حديث آمده است. »مي چشد

  ».  .خواهد يافت
ترديد در قضا و تقدير و دودلي نسبت به حكمت و علم  ،دروازه شك به خدا ،ناخشنودي

كمتر اتفاق مي افتد كه شك و ترديد به دل انسان ناخشنود . الهي را به روي انسان مي گشايد
پس اگر او خودش را مورد بازبيني قرار . گرچه احساس نكند ،راه نيابد و دردل او نجوشد

دو برادر  ،معيوب و ناقص است؛ زيرا رضامندي و يقين ،خواهد ديد كه باور و يقين او ،دهد
كه در  �مفهوم حديث پيامبر. ر دارندهمراه هستند و شك و ناخشنودي در كنارهم قرا

 ،اگر توانستي با رضامندي و يقين عمل كني«: همين است كه مي فرمايد ،ترمذي روايت شده
 ،ددپسن ميپس چنين كن؛ اگر نتوانستي پس بدان كه در صبر و شكيبايي بر آنچه كه انسان ن

  . »خير فراواني نهفته است
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ند؛ آنها گرچه باش مياز درون خشمگين  ،دندافرادي كه از تقدير و حكم الهي ناخشنو
پرسشهايي از اين قبيل كه چرا . اما پرسشها و اشكاالت زيادي با خود دارند ،چيزي نگويند

  د؟ و چرا اين اتفاق افتاد؟شو ميچنين شد؟ چگونه اينطور 

  رضامندي، توانگري و آسايش است

اوند دل او را سرشار از خد ،آكنده از رضامندي از تقدير الهي باشد ،هركس كه دلش
توانگري و آسايش و قناعت مي گرداند و دلش را براي محبت خويش و بازگشت به سوي 

دلش آكنده از  ،هركس از رضامندي بي بهره باشد. او و توكل كردن به او خالي مي نمايد
د كه مخالف اين امر هستند و از آنچه كه سعادت و رستگاري او را تضمين شو ميچيزهايي 

  . به امور ديگري مشغول مي گردد ،روي برتافته ،ي نمايدم
دل را براي خدا خالي مي گرداند و ناخشنودي از تقدير و  ،خالصه اينكه رضامندي

زندگي خوبي ندارد و  ،دل را از محبت خدا خالي مي نمايد؛ فرد ناخشنود ،دستورات الهي
بيش از  ،فراوانند و حق او ،شد كه مصيبتها و رنجهايكن مياحساس  ،آرامش نمي يابد؛ او

او را به بال گرفتار نموده و  ،به او اندك داده ،او را محروم كرده ،اينهاست؛ اما پروردگارش
د راحت و آرام باشد و توان ميچگونه  ،!! چنين كسي. درمانده كرده استاو را رنجور و 

 y7Ï9د؟ كن ميچگونه زندگي  s̈Œ ÞΟ ßγ‾Ρ r' Î/ (#θãèt7 ¨? $# !$tΒ xÝ y‚ó™r& ©! $# (#θèδ Í� Ÿ2uρ …çµtΡ üθôÊÍ‘ xÝt7 ômr' sù 

óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪ 〈 »پيروي  ،دكن ميآن است كه آنها از آنچه كه خدا را ناخشنود  به خاطر ،اين

  . »اعمالشان را نابود گرداند ،ازاينرو خداوند. كردند و خشنودي خدا را ناپسند دانستند

  ثمره رضامندي، سپاسگزاري و شكر است

از بزرگترين مقامات ايمان و بلكه حقيقت  ،شكرگزاري. شكر است ،ه رضامندينتيج
شكرخدا را به  ،نعمتهاي الهي و تدبير و كار او راضي نيست ،ايمان است و كسي كه ازاحكام

بيش از همه آسوده خاطر است و نسبت به ديگران حالت  ،رد؛ پس بنده سپاسگزارآو ميجا ن
  . بهتري دارد
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  ناسپاسي است ثمره ناخشنودي،

ناسپاسي را به دنبال خواهد داشت و گاهي باعث  ،ناخشنودي از تقدير و احكام الهي
در همه حاالت  ،پس هرگاه بنده. كفر بورزد ،د تا انسان به خداوندي كه نعمت بخشيدهشو مي

د تا شكر خدا را ادا نمايد و از كساني باشد شو مياين باعث  ،از پروردگارش راضي گردد
هرگاه انسان ازتقدير و احكام الهي . رندآو ميخدا راضي هستند و شكر او را به جا كه از 

انحراف . از جمله ناخشنودان خواهد بود و راه كافران را در پيش خواهد گرفت ،راضي نباشد
هند خوا مي ،برخاسته از اين است كه بسياري از بندگان ،در باورها و عقايد و خلل در اديان

هند خوا ميند و هر آنچه كن ميبلكه بر ضد پروردگارشان اظهار عقيده  ،شندكه پروردگار با

 $pκ: مي دارندعليه او روا  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θãΒ Ïd‰ s)è? t÷t/ Ä“y‰ tƒ «!$# Ï&Ï!θß™u‘ uρ 〈 » !اي مؤمنان

  . »يدخود را برخدا و پيامبرش مقدم نكن

  است ناخشنودي، دام شيطان

د و آنجاست كه او را شو ميطان به هنگام ناخشنودي و شهوت بر انسان چيره شي ،اغلب
 ،انسان ،زيرا در آن وقت. ريشه دار و قوي باشد ،د؛ بويژه وقتي ناخشنودي انسانكن ميشكار 

 ،د كه خداده ميكارهايي انجام  ،دكن ميرد كه خداوند را خشمگين آو ميچيزهايي به زبان 
هنگام مرگ فرزندش  �بنابراين پيامبر. د كه خدا دوست نداردكن ميدد و اراده هايي پسن مين

يم جز گوي مياشك مي ريزند و ما چيزي ن ،اندوهگين است و چشمها  ،دل«: ابراهيم گفت
  . »آنچه پروردگارمان را خشنود مي نمايد

د تا بنده از تقدير و قضاي الهي اظهار شو مييكي از مواردي است كه باعث  ،مردن فرزند
كه بيشتر  -به همه آموزش داد كه در چنين موقعيتي �از اينرو پيامبر. اخشنودي و تنفر نمايدن

ند كه خدا كن ميدد و كارهايي پسن ميند كه خدا نزن ميند و حرفهايي شو ميمردم ناراحت 
اگر بنده در . دكن ميچيزي نگويند مگر آنچه كه پروردگارشان را راضي  -دوست ندارد

  : مصيبت برايش آسان خواهد بود ،به سه چيز نگاه كند ،نداردتقديري كه دوست 
حكيم است و مصلحت  ،بداند كه خداوندي كه اين چيز را براي او مقدر نموده: نخست
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  . ددان ميبهتر  ،بنده و آنچه را كه به سود اوست
به پاداش بزرگ خداوندي نگاه كند كه وعده داده كه به هر كس از بندگانش كه : دوم

  . پاداش خواهد داد ،يبتي گرفتار آيد و شكيبايي ورزدبه مص
بداند كه حكم و فرمان از آنِ خداست و تسليم شدن در برابر خواست خدا و تن : سوم

 óΟ است؛از آنِ بنده  ،دادن به آن èδ r& tβθßϑ Å¡ø) tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ 〈 » آيا آنها رحمت پروردگارت

  »ند؟كن ميرا تقسيم 

  را از وجود انسان بيرون مي كند سرضامندي، هوا و هو

د تا هوا و هوس از قلب انسان بيرون برود؛ از اينرو كسي شو ميباعث  ،رضايت از تقدير
  تابع خواست خداوند  ،هواي نفسش ،كه از تقدير خداوند راضي باشد

  يعني در پي چيزي قرار مي گيردكه پروردگارش دوست مي دارد و . مي گردد
از حكم و قضاي الهي و پيروي كردن از هواي نفس هرگز در دل  پس رضامندي. ددپسن مي

دل  ،هم قسمتي از رضامندي و هم قسمتي از هواي نفس در دل باشد ،ند و اگرشو ميجمع ن
  . از آنِ همان خواهد بود كه بيشتر در دل جاي گرفته است

¸�0� µ ?�5�n� i5��� iW ´/���� ·�� �f��� ����# 
  . »مكن ميپس با چرت زدن خداحافظي  ،دباش ميبيداريم رضايت شما در اگر «

 àM ù= Åftã uρ y7 ø‹ s9Î) Éb>u‘ 4yÌ ö�yIÏ9 ∩∇⊆∪ 〈 »پروردگارا! به سوي تو شتافتم تا راضي شوي« .  

5S	�5! �5. 51 ?�� i5� iW vB �
�5n�B �=W N�3 M# 
 ،دكن ميشنود پس بدانيد زخمي كه شما را خ ،دكن ميشما را شاد  ،مااگر گفته دشمن «

  . »دردناك نيست

  نكته

يعني با . »هنگام خوشي و آسايش خدا را بشناس تا خدا نيز تو را در سختيهايت بشناسد«
انجام عبادت خداوند و شكرگزاري نعمتهايش و با شكيبايي به هنگام تلخيهايي كه او مقدر 
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ه او نزديك كن و خود را خودت را ب ،مي نمايد و با پناه بردن صادقانه به او هنگام نزول بال
به عبادت خدا  ،هنگام امنيت و رفاه و نعمت و تندرستي ،به عبارت ديگر. محبوب او بگردان

بدين سان او . پايبند باش و در راه او انفاق كن تا نزد او با اين چيزها متصف و معروف شوي
از هر تنگنايي راه برون  ،اسد؛ يعني سختيها را از تودور مي نمايدشن مينيز تو را در سختيهايت 

خودت را پيشتر به  ،رد و هر غم و اندوهي را دور مي نمايد؛ چون توآو ميرفتي براي تو پديد 
رابطه قلبي خاصي با پروردگارش  ،شايسته است كه بنده. او نزديك كرده و او را شناخته اي

از ديگران بي  ،اوداشته باشد؛ طوري كه او را نزديك احساس نمايد تا با احساس نزديكي به 
مناجات و  ،دعا ،همچنين در خلوت و تنهايي اش با او انس بگيرد و شيريني ذكر. نياز باشد

بنده همواره در سختيها و مشكالت دنيا و بزرخ و قيامت قرار . عبادت او را احساس نمايد
دنيا و در  ،خداوند ،رابطه و معرفتي ويژه باشد ،پس اگر بين او و پروردگارش. خواهد گرفت

  . در برزخ و قيامت او را كافي است و او را نجات خواهد داد

  چشم پوشي از لغزشهاي برادران

 É‹è{ uθø/ yèø9 $# ó÷ß∆ù&uρ Å∃ó�ãèø9 $$Î/ óÚÍ� ôã r&uρ Çtã šÏ= Îγ≈ pgù: $# ∩⊇∪ 〈 » عفو را پيشه كن و به

  . »معروف امر نما و از جاهالن روي بگردان
شايسته نيست كه به خاطر يك يا دو رفتار  ،ديپسن ميرا  اگر بيشتر رفتارهاي برادرت

همواره  ،قابل بخشش است و كمال ،به او بي عالقه باشي؛ چون اشتباه اندك ،نادرست
هي كه دوست تو يك رفتار داشته باشد با خوا ميچگونه : دگوي ميكندي . كاستيهايي دارد

 ،نسان در اختيار و تحت تدابير اوستد؟! بااينكه نفس اباش ميداراي چهار طبيعت  ،اينكه او
پس چگونه امكان دارد نفس كسي ديگر در . د كن مياطاعت ن ،اما از تمام خواسته هاي انسان

  همه چيز مطيع انسان باشد؟

 y7 Ï9 ẍ‹x. Ν çGΨà2 ÏiΒ ã≅ ö6s% �∅yϑ sù ª! $# öΝà6ø‹ n= tã 〈 » پيش از آن اينگونه بوديد؛ پس

.“ Ÿξsù (#ûθ. »بر شما منت نهاد ،خداوند u“ è? öΝ ä3|¡à/Ρr& ( uθèδ ÞΟ n= ÷ær& Çyϑ Î/ #’ s+̈? پس از پاك « 〉 ∪⊅⊃∩ #$
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  . »اسدشن ميبهتر  ،كسي را كه تقوا پيشه كرده ،بودن خود سخن مگوييد؛ او
: دگوي مي �ابودرداء. دباش ميهمين كافي است كه برادرت در بيشتر موارد طبق ميل تو 

چه كسي . هتر از آن است كه برادري نداشته باشيب ،درس ميرنجشي كه از برادرت به تو 
  جاي برادرت را پر كند؟ ،دتوان مي

  : دگوي ميابوالعتاهيه . شعرا در همين باره اشعاري سروده اند

	��� ´/& 21 »�� 21 ´�FBB »� 2�1 »�"FB JU�& 5�"S 
  ؟»برادرم! چه كسي در دنيا جاي برادرت را خواهد گرفت«

�
) G »��-%& x�����5#�� »��� �%  v 21 J� »� 
نبايد تو را خسته  ،د ده ميكسي كه تمام وجودت را به تو ن ،پاره وجودت را نگاه دار«
  . »نمايد

  : دگوي ميو ابوتمام طائي 

�>� Jw1 i��_�T� 2��A 51 �� »"Fa& E51�) »�� 2�1 
وزي نيست كه اند و هيچ ررس ميزيان ن ،به انسان زيان ديده هيچ چيزي به اندازه عقلش«

  . »تمام خوبيها را در خود داشته باشد ،برادرت
همچنين . خودش كم انصافي است ،توقع انصاف از ديگران: بعضي از حكما گفته اند

  يم؟!شو ميچگونه از ديگران راضي  ،ما كه از خودمان راضي نشده ايم: گفته اند
ضل و عقل او را شناخته كه رفتار او را پسنيده و ف شخصينبايد مشاهده عيبي كوچك در 

هرگز كسي را نخواهي يافت كه  ،باعث شود تا تو نسبت به او بي عالقه گردي؛ تو ،اي
پس او را با ديد رضامندي بنگر و از . هيچگونه عيبي نداشته باشد و هيچ گناهي از او سر نزند

به  ،زيرا اگر اندكي او را بسنجي و بيازمايي. روي هواي نفس در مورد او قضاوت مكن
خواسته ات دست خواهي يافت و خواهي توانست نسبت به فرد گناهكار و خاطي مهربان 

  : دگوي ميشاعر . باشي

50�� 45)5I� À�  ¸d�� �= 21 � �)5%1 	�%  iB ���S ,��T� ´�H� 
 ،چه كسي وجود دارد كه تمام خصلتهاي او مورد پسندت باشد؟ براي شرافت شخص«
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  . »اندك و قابل شمارش باشد ،ي اوهمين كافي است كه عيبها
  : دگوي ميو نابغه ذبياني 


� G 5FB x�����
& $��� � 9d0T� �5D��� ¸B ^%+ ·� 
هيچ برادري براي خود نگه نمي داري؛ آيا شخص  ،خرده مي گيري ،كس تو كه بر همه«

  ؟»كاملي وجود دارد كه هيچ عيبي نداشته باشد
با سخن پيشين ما در تعارض قرارندارد كه بايد  ،ي كردديگران خرده گير اينكه نبايد بر

. قابل گذشت هستند ،زيرا اشتباهات كوچك. دوست را آزمود و ويژگيهاي او را امتحان كرد
مرتكب آن  ،اگر از دوستت لغزش يا اشتباهي مشاهده نمودي و ديدي كه مدت زمان اندكي

نگران و بدبين مشو  ،يقين نكرده اي ،شزود قضاوت نكن و تا در مورد تغيير رفتار ،اشتباه شد
 ،زيرا انسان گاهي از توجه به خودش كه خصوصي ترين حريم اوست. و اين را طبيعي بدان
د يا از خودش خسته شده باش ميبدين معنا نيست كه او با خودش دشمن  ،غافل مي ماند و اين

  . است
ي خراب كند كه از روي يقين رابطه تو را با دوست ،نبايد تنها يك گمان: حكما گفته اند

فرزندم! هر : جعفر بن ابي محمد به فرزندش گفت. با او دوست شده اي ،به شايستگي اش
يك از برادرانت كه سه بار بر تو خشم گرفت و در عين حال در مورد تو چيزي جز حق 

  . او را به عنوان دوست خود نگاه دار ،نگفت
اين است كه برادران را ببخشي و اگر  ،از حقوق دوستييكي : دگوي ميحسن بن وهب 

  . چشم پوشي نمايي ،كوتاهي و لغزشي از آنها سر زد

 Ëx: خداي متعال مي فرمايد x/ ô¹$$sù yx ø/¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pgù:  گذشتي زيبا درگذر و با« 〉 ∪∋∇∩ #$

  . »كن
بدون سرزنش كردن راضي  ،اين است كه انسان ،منظور: دگوي ميدرباره اين آيه  �علي

   .باشد
  : دگوي ميابن رومي 

¸d. 21 	�& G� 5�"S	��� �5/�� ?C 5&��P�1 �	��U) �B 2�"%�& ?���) 
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چاره اي  ،آنها مردم و دنيا هستند و از خاشاكي كه در چشم برود يا آب را مكدر نمايد«
  . نيست

J. 21 ة� ��� ´_��  »SB �5�S[� 5&d0T� $�� � 5"S	�� µ 9d0
� 
ت كه تو در حالي در جستجوي انسان بي عيبي باشي كه خودت از كم انصافي اس ،اين«

  . »يبي عيب نيست

 Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «! $# ö/ä3ø‹ n= tæ …çµçG uΗ ÷qu‘ uρ $tΒ 4’ s1 y— Ν ä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& #Y‰ t/r& 〈 »اگر فضل خدا و 

  . »شد ميهيچكس از شما پاك ن ،رحمت او بر شما نمي بود

�"�# k�"� G E5&d��01 	�)��   �i5�F7 �& N�H) 7���� J��C 
هي؛ آيا تا كنون چوب عودي را ديده اي كه بوي خوا ميتو فرد پيراسته و بدون عيبي را «

  ؟»بدهد بي آنكه دود از آن بلند نشودخوب 

 Ÿξsù (#ûθ“. u“ è? öΝ ä3|¡à/Ρr& ( uθèδ ÞΟ n= ÷ær& Çyϑ Î/ #’ s+̈? زيرا . از پاك بودن خود سخن مگوييد« 〉 ∪⊅⊃∩ #$

  . »اسدشن ميرا پرهيزگارتر است بهتر  خدا كسي

  تندرستي و فراغت

از . از دست بدهيم ،نبايد تندرستي و وقت خود را با كوتاهي كردن در اطاعت پروردگار
اينرو تندرستي و فراغت خود را فرصتي براي تالش و كار بدان؛ چون هميشه زمان تالش و 

سبب انحراف يا باعث  ،بيكاري. دشو ميفراهم نيست و آنچه از دست رفته جبران ن ،كار
  . تأسف خوردن يا فكر و خيال را به دنبال دارد ،پشيماني مي گردد و تنهايي

 ،سبب غفلت مي گردد و بيكاري زنان ،بيكار نشستن مردان: دگوي مي �عمر بن خطاب
  . دشو ميباعث طغيان شهوت 

سان را به فساد و تباهي ان ،بيكاري ،دكن ميانسان را خسته  ،اگر كار: دگوي ميبزرگمهر 
  . مي كشاند

عقل را فاسد و كار آسان را  ،از تنهايي بپرهيزيد؛ زيرا تنهايي: دگوي مييكي از حكما 
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  . دكن ميپيچيده 
روز خود را بي فايده مگذران و مالت را بيهوده تلف : دگوي مييكي ديگر از حكما 

كمتر از آن است كه  ،و مالكوتاهتر از آن است كه بي فايده صرف شود  ،مكن؛ چون عمر
بزرگتر از آن است كه روزهايش را در كارهايي بگذارند كه  ،بيهوده خرج گردد و عاقل

  . براي او فايده اي ندارد و اموالش را در راهي خرج كند كه برايش پاداش و مزدي ندارد
 ،سخن: نيكويي در سه چيز است: دگوي مياست كه  �گفته عيسي ،بهتر از تمام اينها

ياوه گويي كرده و هر  ،چيزي غير از ذكر خدا باشد ،پس سخن هر كس. نگاه و سكوت
كار بيهوده اي  ،بدون فكر سكوت نمايد ،به خطا رفته و هركس ،نسنجيده نگاه كند ،كس

  . كرده است

  خداوند، كارساز مؤمنان است

  . ندگار باشدحكمران و ما ،ياريگر ،بشدت به معبود و مواليي نياز دارد كه توانا ،بنده
د كه بر همه چيز باش ميخداوند يگانه و يكتا  ،تنها كسي كه داراي چنين صفاتي است

در  ،كسي ديگر وجود ندارد كه بنده ،در جهان هستي جز خداوند متعال. دكن ميفرمانروايي 
پناهگاه كساني است  ،پس خداوند. پناه او آرام بگيرد و با روي آوردن به سوي او لذت ببرد

› øŒÎ) tβθèW: كه از او كمك مي جوينددر ترس و هراسند و فريادرس كساني است كه  ÉótG ó¡n@ 

öΝ ä3−/u‘ z>$yftFó™$$sù öΝà6s9 〈 »پس او دعاي شما را  ،آنگاه كه از پروردگارتان ياري مي جستيد

 uθèδ. »اجابت نمود uρ ã�� Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã 〈 » از  توان ميند و كسي را ده ميو خداوند پناه

’@  }§øŠs9 Οßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ. »عذاب او پناه داد Í< uρ Ÿωuρ Óì‹Ï/ x© 〈 » كارساز و شفاعت كننده  ،آنها

  . »اي جز خداوند ندارند
معبودش را دوست بدارد و در دنيا به  ،تدپرس ميهرچند ممكن است كسي كه غير خدا را 

براي او از غذاي  ،تش و محبتاما اين پرس ،دست يابد ،مودت و لذت ،نوعي دوستي

% öθs9 tβ. زيانبارترخواهد بود ،مسمومي كه لذيذ است x. !$yϑ Îκ� Ïù îπoλÎ;# u āωÎ) ª!$# $s? y‰ |¡x/s9 4 z≈ ysö6Ý¡sù 
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«! $# Éb> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# $£ϑ tã tβθà/ ÅÁtƒ ∩⊄⊄∪ 〈 »اگر در زمين و آسمان خداياني غير از اهللا مي بودند، 

پس پاك است خداوند كه پروردگار عرش است از آنچه در  ؛شد ميآسمان تباه  زمين و
  . »مورد خداوند بر زبان مي رانند

  فرمانرواي آنها  ،بدين خاطر است كه معبود راستين ،پايداري آسمان و زمين
 ،خداي واقعي نيستند؛ چون خداوند ،ندشو ميخدايان ديگري كه غير از اهللا پرستش . دباش مي

آسمان و  ،و اگر معبودان ديگري غير از اهللا يكتا و يگانه وجود داشتندهمتا و همانندي ندارد  
  . شد مينابود  ،زمين

يعني ارتباط فاني با  ،موال و ياورش نيازمند است و اين ،معبود ،به خدا ،بدون ترديد بنده
كسي كه اهللا را به يگانگي . باقي؛ يعني رابطه ضعيف با قوي؛ يعني پيوند نيازمند با بي نياز

: چيزهاي ديگري از قبيل تنديسها را به خدايي مي گيرد و بنده و خادم آن مي گردد ،نپرستد

 |M ÷ƒu u‘ r& ÇtΒ x‹sƒªB $# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ 〈 » آيا ديده اي كسي را كه هواي نفس خود را معبود خويش

  »قرار داده است؟

 (#ρä‹ sƒªB$# uρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# ZπyγÏ9#u 〈 »عبوداني را به خدايي گرفته اندم ،و بجز از خدا« .  

هفت خدا؛ شش تا در : ؟ گفت»تيپرس مياي حصين! چند خدا را «: درحديث آمده است
براي هراس و اميدت كدام يك را انتخاب «: فرمود. زمين هستند و يكي در آسمان است

ن پس خداياني را كه در زمي«: فرمود. ؟ گفت همان خدايي را كه در آسمان است»كرده اي
  . »رها كن و كسي را بپرست كه در آسمان است ،هستند

اين است كه خدا را بپرستد بي آنكه با او چيزي را  ،بدان كه نيازمندي بنده به خدا
ولي از جهت هايي به نيازمندي  ،همانندي ندارد كه با آن مقايسه شود ،اين نياز. شريك كند

  . دارند آب و غذا مي ماند؛ هرچند تفاوتهاي زيادي ،به برق
فقط با معبود خود يعني اهللا كه هيچ  ،قلب و روح اوست و قلب و روح ،حقيقت بنده

جز با ذكرخداوند آرام نمي  ،پس قلب و روح. سامان مي يابند ،معبود بحقي جز او نيست
گيرند و با تالش طاقت فرسا به سوي خدا در حركتند و با او ديدار خواهند كرد و فقط زماني 
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  . بند كه با خدا ديدار كنندسامان مي يا

5���!B 	�. � f��� ,5�>� 2�1 �  E5�! 	��+B f���� �� i5��� 
  . »خداوند او را بيشتر دوست دارد ،هركس مالقات با خدا را دوست داشته باشد«

�a�� �5# 4�5U�� ���U� � JU�  G � E��-# ���`� 
است؛ پس فضل خدا را از او  عكس اين بر ،ددپسن ميو كسي كه مالقات خدا را ن«

  . »بجوي و سستي مكن
 ،تداوم ندارد؛ بلكه چنين لذتي ،ردآو ميشادي و لذتي كه بنده از غيرخدا به دست 

د و از شخصي به شخص ديگر انتقال مي يابد؛ گاهي لذت بخش است و شو ميدگرگون 
اما چه بسا  ،داشته باشد لذتي ،شايد در پاره اي موارد ارتباط با غيرخدا. گاهي نيز لذتي ندارد

بلكه آزاردهنده و زيانبار نيز  ،نه تنها لذت بخش نباشد ،ارتباط با غيرخدا ،در اوقات ديگري
  . باشد

  . قطعاً خداي يگانه با علم خود در هر حال و در هر وقت و در هركجا با بنده است

kn5A �5/�� J� � À�  ¼5ة�� ·�1B ´�0�/1 �d�0�# $��"n� �=W 
نهايت آرزوي من  ،تو راضي بودي و همه مردم خشمگين بودند؛ رضايت توكاش «
  . »است

خداوند از او  ،مردم را ناخشنود و خدا را خشنود كند ،هركس«: در حديث آمده است
خدا را  ،د و مردم را نيز از او راضي مي گرداند و هركس با راضي كردن مردمشو ميراضي 

  . »مي گردد ومردم را نيز از او ناراضي مي نمايدخداوند از او ناراضي  ،ناراضي كند
َكهمواره داستان عرم كه امير ابادلف را ستودآو ميك شاعر را به ياد و :  

´C�� ��;5& E�	�) \7	�1 G �5 ة��D� � ����a�& $"�-. GW 
و هيچ دست سخاوت و خيري نگشودي مگر آنكه به خاطر مردم و به نفع آنان حكم «

  . »نمودي
او را به خاطر اين شعر به  ،مأمون را بر او مسلط گرداند و مأمون ،ازمدتي خداوند پس
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 y7. قتل رساند Ï9 ẍ‹x. uρ ’ Ík< uθçΡ uÙ÷èt/ tÏΗ Í>≈ ©à9$# $KÒ÷èt/ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩⊇⊄∪ 〈 » و اينگونه

  . »يمكن ميمسلط  ،ده اندكر ميستمگراني را بر ستمگران ديگري به خاطر آنچه 

  چراغي بر فراز راه پژوهشگران

نشانه هاي روشن و نماياني دارد كه گواه پيشرفت و موفقيت و  ،سعادت و رستگاري
  . دباش ميرستگاري سعادتمندان 

اين است كه هرچه علم و دانش انسان بيشتر  ،يكي از نشانه هاي رستگاري و سعادت
ي گرانبهاست كه هر چند وزن چون گوهر ،انسان. فروتني و مهرورزي او بيشتر گردد ،شود

د كه علم دان مي ،به عمق دريا فرو مي رود؛ انسان وارسته ،آن سنگينتر و ارزش آن بيشتر باشد
اگر . مي آزمايد  ،هر كس را كه بخواهد ،با آن ،بخششي الهي است كه خداوند ،و دانش

 . برد ميباال  آن مقامش رابه وسيله  ،خداوند ،انسان به نحو احسن شكر دانش را ادا كند

Æìsùö� tƒ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u öΝä3Ζ ÏΒ tÏ% ©!$# uρ (#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ 〈 »آن دسته از شما را كه  ،خداوند

به درجات باال صعود  ،ايمان آورده اند و كساني را كه علم و دانش به آنها داده شده
  . »دده مي

س و احتياط او نيز افزايش مي يابد و از اشتباه و هر ،هرچه علم و دانش انسان بيشتر شود
  همچون پرنده اي كه همواره احتياط  ،او. انحراف قلب ايمن مي گردد

د و از اين شاخه به آن شاخه و از اين طرف به آن طرف مي پرد و مي ترسد كه مبادا كن مي
او باال مي  هرچه سن. دباش ميد و مواظب خود كن ميهمواره خود را محاسبه  ،شكار شود

دكه خط پايان زندگي كن مييقين  ،د و بطور قطعشو مياز آزمندي و حرص او كاسته  ،رود
همچنين هرچه مال و . بسر مي آيد ،نزديك شده است و به زودي دوران كوتاه زندگي

چون . سخاوت و بخشش او نيز بيشتر مي گردد ،بيشتر شود ،دارايي انسان وارسته و سعادتمند
فرصت خوبي است و  ،انسان را با آن مي آزمايد و انفاق مال ،است كه خداوند امانتي ،مال

  . دباش ميدركمين انسان  ،مرگ
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او خودش را بيشتر به مردم  ،هرچه مقام و جايگاه انسان سعادتمند بيشتر شود و باالتر رود
چون . نمايدد و نيازهايشان را برآورده مي سازد و با فروتني با آنان برخورد مي كن مينزديك 

از همه بندگان كسي را بيشتر دوست دارد كه به  ،عيال خدا هستند و خداوند ،بندگان خدا
  . بندگانش سود بيشتري برساند

 ،اين است كه هرچه علم و دانش انسان بيشتر شود ،يكي از نشانه هاي بدبختي و شقاوت
تهي و  ،فايده و قلب او بي ،سركشي و حيرت او فزوني يابد؛ از اينرو علم و دانش او ،تكبر

هرچه بيشتر عمل  ،چنين شخصي. سنگدل و درشت خوي مي گردد ،نامناسب  ،طبيعت او
بيشتر به خود مي بالد و مردم را تحقير مي نمايد و در مورد خودش بيش ازحد گمان  ،كند

ن همچني. ندشو ميهالك  ،نجات مي يابد و ساير مردم ،مي پندارد كه فقط او  ،او. نيك دارد
به سرمنزل مقصود خواهد رسيد و ديگران را در پرتگاه هالكت  ،بر اين باور است كه فقط او

مال اندوز  ،او ،آزمندي و حرص او نيز بيشتر مي گردد ،دشو ميهرچه عمرش بيشتر . ددان مي
. دده مياو را تكان ن ،د و مصيبتهايي كه پيش مي آيدده ميو بخيل است و اتفاقاتي كه رخ 

از ارزشها  ،قلب او. افزون مي گردد ،تنگ چشمي و بخل او ،بيشتر شود ،ت اوهرچه ثرو
هرچه مقام و جايگاه . اثري از خوبيها نيست ، د و درچهره اوباش ميخالي است و دست او بسته 

شتاب زده و  ،دودل ،انساني مغرور ،او. دشو ميتكبر و سركشي او بيشتر  ،او باال رود
. چيزي نيست ، خالصه اينكه او. گهاي گردنش باد كرده استد كه رباش ميخودبزرگ بين 

ند شو ميروز قيامت بصورت ذره اي كوچك حشر  ،متكبران«: چون در حديث آمده است
  . »ندكن ميآنها را با پاهايشان لگدمال  ،كه مردم

پس برخي خوشبخت . با آن بندگانش را مي آزمايد ،آزمون است و خداوند ،اين چيزها
  . عده اي نيز بدبخت مي گردندند و شو مي

  عزت و احترام يك امتحان است

ي از سوي امتحان و آزمون ،از پادشاهي و فرمانروايي و ثروت عزت و احترام برخاسته

# : دمي فرماي �به نقل از پيامبرش سليمان ،خداوند. خداوند است x‹≈yδ ÏΒ È≅ôÒsù ’ Ïn1 u‘ 
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þ’ ÏΤ uθè= ö6u‹ Ï9 ã�ä3ô©r&u ÷Πr& ã� à/ø. r& 〈 »از لطف پروردگارم هست تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس مي  ،اين

  . »مكن ميگزارم يا ناسپاسي 
  . زماني گفت كه تخت بلقيس را نزد خود ديد �اين را سليمان

آنها را به خوبي  ،نعمتها را سرازير مي نمايد تا نشان دهد كه چه كسي ،لذا خداوند متعال
ديگران را از آن بهره مند مي  از آن استفاده مي نمايد و ،درآو ميشكر آن را به جا  ،مي پذيرد

در  ،د و از نعمتكن ميناسپاسي  ،آن را بيكار مي گذارد ،سازد و نيز معلوم كند كه چه كسي
  . دكه نعمت را داده استكن ميراه مخالفت با كسي استفاده 

زاري شكرگزار آزمون و امتحاني از سوي خدا هستند كه به وسيله آن شكرگ ،پس نعمتها
  . و ناسپاسي ناسپاس مشخص مي گردد

همان گونه كه انسان را با  ،لذا خداوند. سختيها نيز آزمايشي از سوي خداوند هستند
: خداوند متعال مي فرمايد. دده مياو را با نعمتها نيز مورد آزمايش قرار  ،مصيبتها مي آزمايد 

 $̈Β r' sù ß≈ |¡Ρ M}$# #sŒÎ) $tΒ çµ8 n= tG ö/ $# … çµš/ u‘ …çµtΒ u� ø. r' sù …çµyϑ ¨ètΡ uρ ãΑθà) uŠsù ú†Ïn1 u‘ ÇtΒ u� ø. r& ∩⊇∈∪ !$̈Β r&uρ #sŒÎ) $tΒ 

çµ8 n= tG ö/ $# u‘ y‰ s) sù Ïµø‹ n= tã … çµs% ø— Í‘ ãΑθà) uŠsù þ’ Ïn1u‘ ÇsΨ≈ yδ r& ∩⊇∉∪ āξx. 〈 » اما انسان را هرگاه پروردگارش

مرا اكرام كرده و  ،وردگارمپر: دگوي ميپس  ،بيازمايد و او را اكرام نمايد و به او نعمت دهد
: دگوي مي ،ه است و اما هرگاه او را بيازمايد و روزي اش را برايش تنگ نمايدداشت ميگرا

  . ».  .هرگز چنين نيست. مرا خوار كرده است ،پروردگارم
همچنين  ،اكرام كرده ام ،چنين نيست كه هركس را كه روزي فراوان داده باشم: يعني

بدين معنا باشد كه  ،هر كسي را كه كم نموده و او را آزموده باشماين طور نيست كه روزي 
  . او را خوار كرده ام

  گنجينه هاي ماندگار

گنجهايي ست كه همواره براي صاحبانشان باقي مي  ،عطايا و بخششهاي بزرگ و فراوان
 ،سالما: اين گنجينه هاي جاودان عبارتند از. ندكن مياي آخرت كوچ مانند و همراه آنها به سر
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 * : جهاد و توبه و بازگشت به سوي خدا ،هجرت ،پرهيزكاري ،احسان و نيكوكاري ،ايمان
}§øŠ©9 §�É9 ø9 $# βr& (#θ—9uθè? öΝ ä3yδθã_ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Î�ô³yϑ ø9 $# É> Í� øóyϑ ø9 $#uρ £Å3≈ s9 uρ §� É9 ø9$# ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ 

Í� ½zFψ$# 〈 »تان را به سوي مشرق و مغرب برگردانيد؛ ولي اين نيست كه شما چهره هاي ،نيكي

  . »(كردارِ) كسي است كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده باشد ،نيكي

  ي به بلندي آسمانهمت

اند و او را به قله مقامات باال صعود رس ميانسان را به دروازه هاي خوبي  ،بلندهمتي
  . دده مي

خودش را با همت بلند و  ،كه انسان اين است ،يكي از ويژگيها و رهنمودهاي اسالمي
محوركارهاي مثبت و اهرم رهايي از كارهاي منفي  ،همت و اراده قوي. هدف بزرگ بيارايد

د با آن به قله خوبيها صعود كند توان مي ،انرژي پرقدرتي است كه انسان باهمت ،همت. است
  . از ديگران پيشي بگيرد ،و براي رسيدن به امور پسنديده

رد تا به وسيله آن به درجات آو ميبه اذن خداوند خير بي پاياني برايت فراهم  ،همت بلند
در رگهايت جاري مي گردد و  ،باال بروي؛ با همت بلند خون شهامت و جوانمردي ،كمال

  . دشو ميتاختن در ميدان علم و عمل برايت آسان 
فقط به سوي  ،نتي و دستاشو ميهمواره بر دروازه خوبيها مشاهده  ،اگر بلندهمت باشي

به رقابت  ،كارهاي مهم دراز خواهد بود و با پيشتازان راه برتري و با سرآمدان راه موفقيت
ي و در جايي كه به ظاهر پايان شو ميراضي ن ،بدين سان به اندك. خواهي پرداخت

  . يكن ميتوقف ن ،كاراست
  ز تو دور كارها و آرزوهاي پيش پا افتاده ا ،هرگاه به همت بلند آراسته گردي

انسان . دشو مياز وجودت ريشه كن  ،چاپلوسي و سازش ،خواري ،مي گردند و درخت ذلت
 ،خونسرد و آرام و استوار است و از اتفاقات نمي هراسد؛ اما كسي كه همت ندارد ،بلندهمت

  . دست و پاي او را مي بندد ،بزدل و ترسو است و سستي و تنبلي
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تفاوت . اينكه مبادا بلندهمتي را با تكبر اشتباه بگيري ،اما يك چيز را اشتباه نكن و آن
تاجي است بر سر قلب آزاد و  ،همت واال. به اندازه زمين و آسمان است ،بلندهمتي و تكبر

 ،انسان بلندهمت. فزوني و برتري گام بر مي دارد ،تقدس ،نمونه كه همواره به سوي پاكي
د و بدين سان خور مياز اينرو حسرت  همواره به ياد خوبيهايي است كه از دست داده و

  . دباش ميپيوسته عالقمند و مشتاق رسيدن به هدف 
بيماري كساني است كه به مرض سركشان  ،است و تكبر �زيور وارثان پيامبر ،بلندهمتي

  . و بدبختان گرفتارند
ز روز به رو ،د و تكبرده ميهمواره انسان بلندهمت را به مقامهاي واال صعود  ،بلندهمتي

  . دده ميسقوط  ،انسان متكبر را به پايين ترين سطح
شريعت از آن . پس اي طالب علم! بلندهمتي را همواره مد نظر بدار و از آن غفلت مكن

. جهت به مسايل فقهي و روزمرگيها اشاره كرده كه همواره بيدار باشي و آن را غنيمت بداني
اجازه داده تا تيمم كند و او را مكلف  ،آب ندارد  براي كسي كه ،از آن جمله اينكه شريعت

قصد داشت پول آب وضو  ،يعني اگر كسي. نكرده كه آب وضوي خود را رايگان تهيه نمايد
. د از وضو گرفتن با آب مفت خودداري كندتوان مياو  ،اما مالك آب قبول نكرد ،را بدهد
ه ايست بر همت؛ ضرب ،د تا كسي ديگر بر او منت بگذارد و منتشو ميباعث  ،زيرا اين

  . سايرموارد را با همين مورد مقايسه كن

5C7� k:� *
P�� ia� ?m 5#�!B 5C5/� µ ?��) �	���� 
كلماتي  ،خواستگار محبت آن است و ماه در درخشش آن ،همتهايي كه گويا خورشيد«

  . »را نقش مي بندد

  بررسي انديشه ها

مطالعه و  ،و او را شادمان مي سازدد كن مييكي از چيزهايي كه خاطر انسان را آسوده 
به  ،هاي نوابغ با مطالعه انديشه ،انسان. تدبر در انديشه هاي انسانهاي نابغه و هوشيار است

  . برد ميدرخشش زيباي استعدادهايشان پي 
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است كه ساير مردم را  �پيامبرمان محمد مصطفي ،سرور عارفان و بهترين جهانيان
. به وسيله وحي و معجزات تأييد و تصديق شده است ،ون اوبااو مقايسه كرد؛ چ توان مين

اوت نوابغ و درخشش با نشانه اي روشن مبعوث گرديده كه باالتر از ذك ،همچنين ايشان
  . اديبان است

  شفادهنده، خداست

بهتر از زياد استفاده كردن از  ،كم كردن چيزهاي مضر و زيانبار: دگوي ميابقراط 
با دوري كردن از تنبلي و خستگي و با پرهيز از : دگوي ميز و ني. چيزهاي سودمند است

  . پرخوري همواره تندرست باشيد
غذاي خوب بخورد  ،هد سالم و تندرست باشدخوا مي ،هركس: دگوي مييكي از حكما 

. آب بنوشد ،و زماني سراغ غذا برود كه خوب گرسنه شد و پس ازآنكه خوب تشنه گرديد
از ناهار استراحت كند و پس از شام اندكي قدم بزند و تا  معموالً آب كم بنوشد و بعد

در تابستان يكبار به . از رفتن به حمام بپرهيزد ،بعد از صرف غذا. نخوابد ،دستشويي نرفته
  . حمام رفتن بهتر از ده بار حمام گرفتن در زمستان است

ود ميل بايد صبحانه را صبح ز ،عمر طوالني كند ،هركس دوست دارد: دگوي ميحارث 
  . آميزش كند لباس سبك بپوشد و كمتر با زنان ،زود شام بخورد ،نمايد

: د و چه بسا سبب نابودي آن مي گرددكن ميبدن را ضعيف  ،پنج چيز: دگوي ميافالطون 
عدم پذيرش خيرخواهي و نصيحت و خنديدن  ،اندوه و ناراحتي ،جدايي از دوستان ،فقر

  . انجاهالن و نادانان به عقال و خردمند
زياده روي در هر : دگوي مياين است كه  ،يكي ديگر از سخنان جامع و پرمعناي ابقراط

  . دشمن طبع و سرشت است ،چيزي
دو غذاي نامرغوب را  ،چون من: ي؟ گفتشو ميتو چرا مريض ن: به جالينوس گفته شد

ده را م و غذاي آزاردهنكن مين مخلوطم و هيچ خوراكي را با خوراك ديگر خور ميبا هم ن
  . در معده نگه نمي دارم
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زياد خوردن و  ،زياد خوابيدن ،زياد حرف زدن: دكن ميبدن را بيمار  ،چهار چيز
  . آميزش كردن زياد

د و خيلي زود انسان را پير مي كن ميمخ و حافظه انسان را كم و ضعيف  ،حرف زياد
باد مي نمايد و انسان را دل را كور و چشمها را برآمده و پر ،چهره را زرد ،خواب زياد. نمايد
  . ردآو ميد و بيماريهاي سختي را پديد كن ميتنبل 

بدن را ضعيف و رطوبت بدن را كم و اعصاب را سست مي نمايد و ضرر  ،آميزش زياد
د و در نتيجه اثرات كن مياعصاب را ضعيف  ،تمام بدن را فرا مي گيرد و بيش از همه ، آن

  . نامناسبي بر روح مي گذارد
  . گرسنگي و بيخوابي ،غم و اندوه ،فكرو خيال: برد ميبدن را از بين  ،چيزچها ر

نگاه كردن به سبزيها و آب روان و ميوه ها و نيز : دكن ميانسان را شاد  ،چهارچيز
  . نگريستن به محبوب

�"P� 4��D��� »��  ºW 5S��RSة ¸�S 51 2�! 21 N���[� $.�a# 
روشن  ،از زيبايي آنچه ديدند ،رديم؛ پس ارواحشامگاه به آن چهره ها نگاه ك ،ما«

  . »گرديدند
صبح و شام باانسانهاي كينه توز و  ،پابرهنه راه رفتن: دكن ميبينايي را ضعيف  ،چهار چيز

  . گريه زياد و زياد به خط ريز نگاه كردن ،سبك سر روبرو شدن
خوردن شيريني و  ،حمام با آب ولرم ،پوشيدن لباس نرم: دكن ميبدن را قوي  ،چهار چيز

  . بوييدن گلهاي خوشبو و چيزهاي معطر ،غذاهاي پرچرب
بي حيايي  ،دروغ گفتن: برد ميد و زيبايي آن را از بين كن ميچهره را خشك  ،چهار چيز

  . فساد زياد ،از روي ناداني زياد سؤال كردن ،و گستاخي
  . سخن چيني ،دروغ گفتن ،حسادت ،تكبر: دشو ميباعث دشمني و تنفر  ،چهار چيز
 ،استغفار زياد در سحرگاهان ،عبادت شب: ندكن ميرزق و روزي را فراهم  ،چهار چيز

  . صدقه دادن و ذكر خدا در صبح و شام

��� ¼�	��& J��C J"��� $��. �����[� � �5����F[� ´�H�F 5) 
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  ؟»اي كسي كه اخبار و اسرارت پنهان است! آيا در دل خود رازي داري: به شب گفتم«

. E���� ¾5"! ´�# x��B ?�� �5� �5��G� µ 95��![� ^�)	��� 
  . »نديده ام گاهانسحرمن در زندگيم هيچ رازي چون سخن دوستان در : گفت«

  . تنبلي كردن و خيانت ،كم نماز خواندن ،صبح خواب: مانع روزي مي گردند ،چيز چهار
 ،به پشت سرخوابيدن ،وردنهميشه ميوه ترش خ: براي ذهن و حافظه زيانبارند ،چهار چيز

  . غم و اندوه
استفاده  ،پرهيز از پرخوري ،آسودگي خاطر: ندكن ميفهم و ذكاوت را بيشتر  ،چهارچيز

  . از غذاهاي شيرين و غذاهاي پرچرب و خالي كردن شكم

  احتياط كن

مي ايستد تا ببيند و فكركند و بينديشد و باز دوباره نگاه ميكند و به  ،انسان دورانديش
د و با احتياط پيش مي كن ميقاطعانه فكر  ،سنجيده قدم مي گذارد ،رانجام كارها مي انديشدس

د و از فكر و كن ميخدا را ستايش  ،به دلخواه او انجام گرفت ،اگركار. رود تا پشيمان نشود
غمگين نمي گردد و  ،دشو ميراضي  ،انديشه اش تشكر مي نمايد و اگر اين طور نشد

  . چنين مقدر كرده بود و همان كاري شد كه خدا خواست ،خداوند: دگوي مي

  نتحقيق ك

ماند و  درست مي انديشد و ثابت قدم مي ،تهجوم اخبار و شايعا در برابر ،انسان عاقل
د؛ بلكه در هر آنچه كه كن ميبالفاصله خبرهاي دسته اول را نمي پذيرد و فوراً قضاوت ن

د؛ چون رأي و فكر پخته كن ميردمندان مشورت مي انديشد و با خ ،دقت مي نمايد ،ودشن مي
بهتر از آن است  ،اگر كسي را به اشتباه ببخشي: گفته اند. دباش ميبهتر از رأي و فكر ناپخته 

 (#θßsÎ6óÁçG. كه به اشتباه مجازات كني sù 4’ n?tã $tΒ óΟ çFù= yèsù tÏΒ Ï‰≈tΡ ∩∉∪ 〈 » كه آنگاه بر آنچه

  . »يدشو ميپشيمان  ،كرده ايد
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  ميم بگير و اقدام كنتص

روايتها و داستانهاي آموزنده و حكمتهايي كه بر اين اوراق مي  ،اشعار ،تمام آيات
زندگي اي آكنده از  ،ند كه زندگي تازه اي آغاز كنخوا ميتو را به اين فرا  ،نويسم

  . پاياني زيبا و نتيجه اي بهتر ،اميدواري به آينده اي خوب
جهايت رهايي نمي يابي مگر آنكه از همتي صادقانه و تو از غمها و ناراحتيها و رن

  . تصميمي قاطعانه كار بگيري
  . بايد قاطعيت داشته باشد: د توبه كند؟ گفتتوان ميبنده چگونه : به يكي از علما گفته شد

 : ستوده است ،را كه داراي همتي باال و عزمي راسخ بوده اندپيامبران  ،متعال خداوند

ö� É9 ô¹$$sù $yϑ x. u� y9 |¹ (#θä9'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# zÏΒ È≅ß™”�9 شكيبايي كن همان طور كه پيامبران داراي عزم و « 〉 #$

  . »شكيبايي مي ورزيدند ،اراده قوي

 zÅ¤sΨ: از پيامبران اولوالعزم نيست؛ چون �آدم sù öΝ s9 uρ ô‰ ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪ 〈 » فراموش

  . »كرد و ما براي او عزمي راسخ نيافتيم
بر خود ستم  ،شايد همه ما همچون پدرمان آدم. اراده قاطع ندارند ،چنين فرزندان آدمهم

ولي در توبه و انابت به  ،اما اي فرزند آدم! مبادا كه در ارتكاب اشتباه از او پيروي نمايي ،كنيم
  . توبه و انابت به سوي خدا تعجيل نكني عمل نمايي و در ،سوي خدا بر خالف عملكرد او

  اين دنيا نيست منحصر بها زندگي م

بايد بداند كه اين زندگي با  ،وابسته به سعادت دنياست و فرد عاقل ،سعادت آخرت
آشكار است و  ،يك زندگي هستند؛ يك زندگي ،مرتبط است و هر دو ،زندگي آخرت

  . و ديگري پنهان است و فردا ،امروز
اينرو ثروت اندوزي نموده  از. ندكن ميبرخي گمان مي برند كه فقط در اين دنيا زندگي 

د و آنها را با آروزها و رس مياما ناگهان مرگ فرا  ،و به زندگي فاني و زودگذر چسبيده اند
  . برد ميبلندپروازيهايشان به گور 
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 ،كسي كه زنده هستصبح و شام به دنبال نيازها و كارهايمان هستيم و نياز و كارهاي «
  . »دشو ميتمام ن

 5D5! ,�T� h�1 \��� �D5�! �� ´>�1�5 &<´ ة�  � 
  . »نيازش باقي است ،زنده هست ،همراه او مي ميرند و تا زماني كه بنده ،نيازهاي بنده«

�"�U�� ´/#B� �_��� 95+B �	�_�� ��� ��� � 1� ��Á% ة
  . »رگسال را نابود گردانيدكودك را جوان كرد و بز ،شب و روز تكرار«

���"� �=W501 ة��) $�1��CB ´���# ��) »�= 	�%�& ´� B 
  . »روز جواني مي آيد ،بعد از آن ،دكن مير يروزش را پ ،وقتي شب«

بلندپروازيهاي  ،م؛ آروزهاي طوالنيكن مياز خودم و از مردمان پيرامون خودم تعجب 
. ما را به خود مشغول كرده است ،آور خيال هميشه ماندن و چشم دوختنهاي چرت ،بزرگ

 $tΒ. درس ميفرا  ،ناگهان و بي آنكه ما را خبر نمايد ،اما مرگ uρ “Í‘ô‰ s? Ó§ø/ tΡ # sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6s? 

# Y‰xî ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰ s? 6§ø/ tΡ Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 〈 »د كه فردا چه بدست دان ميو هيچكس ن

  . »مي ميرد ميند كه در كدام سرزدان ميرد و هيچكس نآو مي
  : مكن ميسه حقيقت را به تو عرضه 

وقتي از پروردگارت و از احكام و كارها و تقدير و قضاي او و از روزي و : نخست
ي خاطري آسوده و راحت داشته توان ميچگونه  ،استعدادهايت و آنچه داري راضي نباشي

  باشي؟!
آورده اي كه اينك خواهان  بجا ،بهره مند هستي آيا شكر نعمتهايي را كه از آن : دوم

قطعاً شكر نعمت  ،د شكر كمي نعمت را بجا آوردتوان مينعمت ديگري هستي؟ كسي كه ن
  . زياد را به جا نخواهد آورد

يم؟ چرا نبايد آن را رشد دهيم و كن مياستفاده ن ،به ما بخشيده ،چرا از آنچه خداوند: سوم
  سودمند ومفيد باشد؟!بخوبي كار بگيريم و كاري كنيم كه در زندگي ما 
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خصلتهاي پسنديده و استعدادهاي بزرگ در اذهان و وجود ما نهفته است؛ اما براي 
بسياري از ما همانند معادن و گوهرهاي باارزشي است كه در دل خاك پنهان شده اند و انسان 

دهند  د كه آن را استخراج نمايد و بشويد و تصفيه نمايد تا بدرخشند و نورشو ميماهري پيدا ن
  . به ارزش آن پي ببرند ،و مردم

  پنهان شدن تا طلوع خورشيد نجات

در اين كتاب از  ،وي. اثر عبدالغني ازدي را مطالعه كردم (المتوارين)كتاب زيبا و گيراي 
با  ،من. متواري و پنهان شده بودند ،د كه از ترس حجاج بن يوسفگوي ميكساني سخن 

 ،گاهي در شر. گشايشهايي دارد ،با تمام تنگناهايش مطالعه اين كتاب پي بردم كه زندگي
  . خود را از امر ناخوش و ناپسند نجات داد توان ميخيري هست و 

  : گويدمي ،؛ اومورد پنهان شدن خود سروده است دو بيت از ابيوردي به يادم آمد كه در

!5�/D JR& ¸��C7 2�1 \��  ³��) *"� � ¸��C7 ¸�  ´/"%# 
مرا نمي  ،روزگارم را مي بيند و او ،پنهان شدم؛ چشم من ،ساية بال او در ماز روزگار«

  . »بيند

\�7 51 ´/� �5)[� �a�  ��# ´�S5U1 $#�� 51 ³5U�1 2)B � 
از جاي من خبر  ،ند و اگر بپرسي كجا هستمدان مين ،اگر از روزها درباره من بپرسي«

  . ندارند
از ترس : دگوي ميدر حالت آزمايش  ابوعمرو بن عالء از رنجهايش ،اديب شيواسخن

بيدم و خوا مينه اي شدم؛ شبها پشت بام خانه حجاج به يمن گريختم و در صنعا وارد خا
شنيدم كه  ،در صبح يكي از روزها كه روي سقف خانه بودم. مشد ميروزها در آن پنهان 

  : ندخوا مياين شعر را  ،مردي

�1[� 21 ��H/�� }gj M�&� ��# ��� �����J ��%<�5 ة� 
  . »راه حلي دارد ،د كه آن امركن ميبسا انسان از امري داد و فرياد «

شخص ديگري به من خبر داد : دگوي ميدر ادامه  ،راه حلي! وي: خوشحال شدم و گفتم
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تم كه از چه خوشحال شدم؟ از سخن شاعر كه دانس ميسوگند به خدا ن. كه حجاج مرد
  حجاج مرده است؟!: كه گفتراه حلي است يا از سخن كسي : گفت

 : دباش ميدست خدايي است كه فرمانرواي زمين و آسمان تنها به  ،امر ثابت و قطعي

¨≅ ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù' x© ∩⊄∪ 〈 »هر روز در كاري است ،او« .  

لذا او . حسن بصري از ترس حجاج پنهان شده بود؛ خبر مرگ حجاج را براي او بردند
   .سجده شكر به جا آورد

  پاك و منزه است خداوندي كه ميان بندگانش تفاوت قرار داده است؛ بعضي 

 $yϑ: مي ميرند و مردم بخاطر مرگشان از شادي و سرور به سجده مي افتند sù ôM s3t/ ãΝÎκ ö� n= tã 

â !$yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ (#θçΡ% x. zƒÍ� sàΖ ãΒ ∩⊄∪ 〈 » پس آسمان و زمين بر آنها گريه نكردند و به

  . »ان مهلت داده نشدآن
از چشمها خون جاري  ،ندشو ميها به ماتم سرا تبديل  برخي مي ميرند و خانه ،بر عكس

  . ندشو مياز مرگ آنان داغدار  ،مي گردد و دلها
خبر مردن حجاج را براي او . ابراهيم نخعي از ترس حجاج خودش را پنهان كرده بود

  . تن نمودابراهيم از فرط شادي شروع به گريس. بردند 

´/SB ´�! ·� ��(�� 8Hc ³5U&� ³� 	. 51 ?R� 21 
  . »از فرط خوشحالي به گريه افتادم ،لبريز گرديد تا اينكه من ،كاسه سرور و شاديم«

   ،او. پناهگاه كساني است كه در خطر و هراسند ،سايه لطف ارحم الراحمين
ن و شكست خوردگان را مشاهده ود و ستمگران و ستمديدگان و چيره شدگاشن ميمي بيند و 

 $sΨ: نمايدمي  ù= yèy_uρ öΝ à6ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 ºπuΖ ÷FÏù šχρã� É9 óÁs? r& 3 tβ% Ÿ2uρ y7 š/ u‘ # [��ÅÁt/ ∩⊄⊃∪ 〈 

آزمايش قرار داديم كه آيا شكيبايي مي ورزيد يا  برخي ديگر سبب  برخي از شما را براي«
  . »نه؟ و پروردگارت بيناست
. دكر ميو بي قراري  زد ميبال  �دم قرمز افتادم كه باالي سر پيامبر به ياد پرنده اي به نام

گويا اين پرنده با زبان حال از مردي . درميان يارانش زير درختي نشسته بود �آن حضرت
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چه كسي «: فرمود �پيامبر. د كه جوجه هايش را از النه اش بيرون آورده بودكر ميشكايت 
شاعر . »او را آزرده است؟ جوجه هايش را به او بازگردانيدجوجه هاي اين پرنده را برداشته و 

  : دگوي ميدر اين باره 

�15�` »�"�W \,5D�5 ة�P�  D�� k� k�>& »"�W �UP| ة1
  . »كبوتري نزد تو آمد و با دلي سوزان و لرزان شكايت كرد«

?�US5�U1 iB ,5�.���� @FB 21 |s5��o��� aI��1 »�SB � ��! 
حرم امن است و تو پناهگاه كسي هستي كه احساس  ،كه جاي شماچه كسي خبر داده «
  ؟»دكن ميخطر

سوگند به خدا بقدري از دست حجاج گريختم كه از خدا شرمم : دگوي ميسعيد بن جبير 
. لبخند زد ،وقتي شمشير را باالي سر سعيد گرفتند ،بعد از آن سعيد را نزد حجاج بردند. آمد

از جرأت و گستاخي تو نسبت به خدا و از بردباري : فتي؟ گزن ميچرا لبخند : حجاج گفت
  . مكن ميخدا نسبت به تو تعجب 

 ،براستي كه اين مرد چقدر بزرگ و باشهامت بود و چقدر به وعده الهي و فرجام نيك
  اعتماد و اطمينان داشت!

  ، ارحم الراحمين استخدايت

حديثي  ،منظورم. ه استتوجه مرا نيز جلب كرد ،توجه تو را جلب كرده ،اگر اين حديث
بزار و طبراني روايت كرده اند كه پيرمردي كهنسال با تكيه بر  ،ابويعلي ،است كه احمد

اي پيامبر خدا! من مرتكب خيانتها و فسادهايي شده ام؛ آيا : آمد و گفت  �عصايش نزد پيامبر
ي جز خدا ي كه هيچ معبود برحقده ميآيا تو گواهي «: فرمود �بخشيده خواهم شد؟ پيامبر

خيانتها و  ،پس خداوند«: فرمود. اي پيامبر خدا ،بله: ؟ گفت»فرستاده خداست ،نيست و محمد
  . اهللا اكبر ،اهللا اكبر: در حالي بازگشت كه مي گفت ،پيرمرد. »گناهانت را بخشيده است

 .از اين حديث چند مطلب مي آموزم؛ از جمله مهرورزي مهربانترين مهربانان به بندگانش
د تا انسان از شو ميباعث  ،توبه. همه گناهان قبل از خود را صاف و پاك مي نمايد ،ماسال
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كوههاي گناه در برابر آمرزش خداوند چيزي . پاك گردد ،گناهاني كه پيشتر مرتكب شده
آموزه ديگر حديث اين است كه بايد نسبت به پروردگار گمان نيك داشت و به كرم . نيستند

  . يكران او اميدوار بودر و رحمت بو لطف فراگي

  خوشبين باش

اثر ابن ابي دنيا يكصد و پنجاه نص از آيات و احاديث  (حسن الظن باهللا)در كتاب 
گمان نيك داشتن و  پافشاري بر ،ترك نااميدي ،آوري شده كه تو را به خوشبين بودن جمع

از نصوص  ،ندده ميشما مي بينيد كه نصوصي كه نويد و مژده . نندخوا ميكار خوب فرا 
 ،بيش از داليل و نشانه هاي تهديد هستند؛ خداوند ،بيشترند و داليل رحمت ،وعيد و هشدار

  . هر چيز را به اندازه نموده است

  زندگي، سراسر رنج و خستگي است

اين گونه  ،غم مخور؛ چون زندگي ،از اينكه صفاي زندگي با مشكالت مكدر مي گردد
  . آفريده شده است

امري عارضي است كه  ،دشواريها و رنجهاست و شادي در زندگي ،گياصل در اين زند
آن را براي  ،ي؟! حال آنكه خداوندكن ميتو چگونه به اين دنيا دل خوش . دده ميكمتر رخ 

  دوستان خود به عنوان جايگاه هميشگي نپسنديده است؟!
ا براي هيچ بيماري و رنجي در آن وجود نداشت و دني ،سراي آزمايش نبود ،اگر دنيا

. برد ميانسان تا پايان عمرش از گرفتاريها رنج . پيامبران و انسانهاي برگزيده به تنگ نمي آمد
را در آتش انداختند؛  �ابراهيم .او را تكذيب كردند و او را به مسخره گرفتند ،قوم نوح

از  ،�چشمان يعقوب .رنج كشيدن كارد بر گلوي فرزندش را با جان و دل پذيرفت ،وي
او را مورد  ،موسي از يك سو از ستم فرعون رنج برد و از طرفي قومش. زياد كور شدگريه 

 ،با فقر �محمد. با فقر و تنگدستي زندگي كرد �عيسي بن مريم. اذيت و آزار قرار دادند
كه او را از همه خويشاوندانش بيشتر دوست  �دست و پنجه نرم نمود و عمويش حمزه
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رنجها كشيد و به قدري اذيت  ،توجهي قومش به خوداز بي  �كشته شد و محمد ،داشت
  . آزار ديد كه ساير مردمان نديدند و

  مؤمن در آن هيچ بهره اي  ،شد مياگر دنيا براي لذت و شادي آفريده 
 ،؛ در دنيا صالحان»زندان مؤمن و بهشت كافر است ،دنيا«: مي فرمايد �پيامبر. داشت مين

به  ،زندگي. مايش قرار گرفته و به سختيها مبتال گشته اندمورد آز ،زنداني شده و علماي عامل
مكدر و تيره شده  ،كام اولياي بزرگ تلخ گرديده و صفاي زندگي انسانهاي راستين و صادق

  . است
براي دنيا اندوهگين  ،هركس«: شنيدم كه فرمود �از پيامبر: دگوي مي �زيد بن ثابت

 ،د و از دنياده ميقر او را ميان چشمانش قرار كارش را پراكنده مي نمايد و ف ،خداوند ،شود
نيت و هدف او  ،و هركس كه آخرت. د كه برايش مقدر شده استرس ميفقط همان به او 

كار و بارش را جمع و جور مي نمايد و توانگري و استغنايش را در دلش قرار  ،خداوند ،باشد
  . »خوار و مسخّر او مي گردد ،د و دنياده مي

تمام غمها را يك  ،هركس«: از پيامبرتان شنيدم كه فرمود: دگوي مي �عودعبداهللا بن مس
او را از غم و ناراحتي دنيا كفايت  ،خداوند ،غم كند و فقط به فكر و غم آخرت خود باشد

د كه كن ميتوجه ن ،خداوند ،در مورد احوال و اوضاع دنيا غم بخورد ،د و هر كسكن مي
  . »درس ميالكت چنين فردي در كدام وادي دنيا به ه

  : دگوي مي» طوطي: ببغاء«نويسنده معروف به 

����
p� kCd��1 k�U/  ���0��  �����5& d��� � 
از شيوه انسانهاي نادان و آزمند بپرهيز و به صبر و شكيبايي پناه ببر؛ آنگاه شادمان و سر «

  . »حال خواهي شد

5����)[� ?���R�1 iL���# �I�! ��& ����IK � 
  . »بدون دليل شكست خورده است ،هد حقش را از دنيا بگيردخوا ميه كسي ك«

���U�+ ��& 5�/��15��  ��! ��& 5��/%�/�
�  � 
ما را حفاظت  ،د و بي هيچ مشكليكن مياز ما عفو و گذشت  ،بي آنكه شكر بگزاريم«
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  . »مي نمايد

5" W ´��# � f��� |�:� � ��I���� 2�1 8���# �S 
  . »براي بيرون رفتن از سختيها خواهد بود فتحي ،بيايد ،ندهرگاه لطف خداو«

�%� ºW x�"n 2��
��� ة#�# ´��W ?�A 2�1 � 
  . »اندرس ميو از غم به شادي  برد ميگشايش انسان را از تنگنا به راحتي و  ،لطف الهي«

  ميانه روي، از هالكت نجات مي دهد

روي در  نه روي در خشم؛ ميانهميا: كمال خوشبختي و سعادت بر سه چيز استوار است
  . شهوت؛ ميانه روي در دانش

در شهوت بايد ميانه روي كرد تا قوت شهوت . بايد در همه اينها ميانه روي رعايت شود
همچنين نبايد قوت خشم بيش از . فزوني نيابد و انسان را به بي بندو باري و نابودي نكشاند

  . دكن ميارد و هالك حد باشد؛ چراكه انسان را به سركشي وا مي د
  . »كارهاي ميانه و معتدل است ،بهترين كارها«: در حديث آمده است

 ،در حد ميانه قرار بگيرند ،با راهنمايي و قوت علم و دانش ،هرگاه قوت شهوت و خشم
  . رهنمون مي گردد ،انسان به راه درست

   زدن و كشتن برايش آسان ،بيش از حد خشم بگيرد ،همچنين هرگاه انسان
غيرت و تعصب ديني و دنيوي از بين مي رود؛ اما  ،د و اگر از حد خود پايين تر باشدشو مي

همين طور . نتيجه اش خواهد بود ،صبر و شجاعت و حكمت ،اگر خشم در حد ميانه باشد
فساد و تباهي به دنبال خواهد داشت و اگر از  ،بيش از حد مطلوب باشد ،اگر شهوت و اميال
عفت و  ،نتيجه آن سستي و ضعف خواهد بود؛ اما اگر ميانه باشد ،اشدحد مطلوب كمتر ب

  . »ميانه روي كنيد«: در حديث آمده است. قناعت و امثال آن را به همراه خواهد داشت

 y7 Ï9 ẍ‹x. uρ öΝä3≈ sΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ 〈 »و اينگونه شما را امتي ميانه قرار داده ايم« .  

  ابي اوستخصلتهاي انسان، معيار ارزي
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 ،اين است كه ويژگيها و صفات خوب او ،نشانه هاي سعادت و خوشبختي انسان يكي از
ستايند و حتي او را  او را مي ،د؛ آن وقت است كه مردمبر خصلتها و عادات بدش غالب باشن

 ،ند كه فاقد آن است و مذمت و نكوهش او را حتي اگر بجا باشدكن ميبه چيزهايي ستايش 
 ،شته شودسنگي بردا ،گردد و اگر از كوه آلوده نمي ،زياد باشد ،ن وقتي آبچو. نمي پذيرند

چيزي بر آن اضافه نمي  ،همچنين اگر سنگي روي كوه بگذارند د؛شو ميچيزي از آن كم ن
بردبار عرب و به برمكيان سخاوتمند و  ،دشنام سهمگيني را كه به قيس بن عاصم موج. گردد

مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه اين دشنام و  ،شده سلمقتيبه بن مبه فرمانده معروف 
ناسزاگويي را نه كسي به خاطر سپرده و نقل كرده و نه كسي آن را تصديق نموده است؛ 

بر عكس ديدم كه . در درياي خوبيهاي آنان افتاده و غرق شده است ،چون اين انتقاد و ناسزا
اما  ،عبيدي مورد ستايش و تمجيد قرار گرفته اندحجاج و ابومسلم خراساني و حاكم بامراهللا 

چون اين ستايش . اين ستايش و تمجيد را كسي به خاطر نسپرده و آن را تصديق ننموده است
پس پاك است . درميان انبوه سركشي و ستمگري و انحراف آنها ناپديد گشته است

  . خداوندي كه ميان بندگانش عدل و دادگري مي نمايد

  ه شده اياينگونه آفريد

. »مناسب كاري است كه براي آن آفريده شده است ،هركس«: در حديث آمده است
پس چرا استعدادها به چيزي ديگر مجبور مي گردند و گردن صفتها و تواناييها به سويي ديگر 

بدترين و . اسباب آن را فراهم مي نمايد ،چيزي بخواهد ،د؟! هرگاه خداوندشو ميپيچانده 
 ،هد كسي غير از خودش باشد و هوشيار و زيركخوا ميكسي است كه   ،بدبخت ترين فرد

د و خألها و كاستيهاي خود را ده ميكسي است كه خودش را مورد بررسي و بازبيني قرار 
 ،همان جا قرار مي گيرد و اگراز نگهبانان باشد ،اگر از زمره فرماندهان باشد ،دكن ميپر 

  . دده مينگهباني 
اما از پاي در آمد و خسته شد و  ،ست حديث بياموزدخوا مي ،حوسيبويه استاد علم ن

آنگاه در علم نحو مهارت پيدا كرد و نكات عجيبي ارائه . سپس شروع به فراگرفتن نحو نمود
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مانند كسي  ،هد كاري كند كه درتوان او نيستخوا ميكسي كه : دگوي مييكي از حكما . داد
  . هد در حجاز ليمو به ثمر برساندخوا مياست كه در دمشق نخل خرما مي كارد و 

ارث  ،�خالد بن وليد. نيست �بالل ،د؛ چون اوگوي ميخوب اذان ن ،�حسان بن ثابت
: ندگوي ميدانشمندان علوم تربيتي . نيست �زيد بن ثابت ،د؛ چون اوكن ميرا تقسيم ن

  . جايگاهت را بدان و مشخص كن

��>�F 5�p �5:&B ¼�5%�
�� � �! 2�)���	��� �95�� � 95 
حسابهاي  كارهاي اداري وقهرماناني دارد كه براي آن آفريده شده اند و  ،ميادين نبرد«

  . »حسابگران و نويسندگاني دارد ،حكومتي

  ذكاوت و نبوغ را بايد رشد داد

از راديو لندن شنيدم كه از تالش براي ترور نجيب محفوظ نويسنده و برنده جايزه نوبل 
به ياد آن دسته از كتابهايش افتادم كه خوانده بودم؛ از اين فرد هوشيار . ددا ميدر ادبيات خبر 

بسيار بزرگتر  ،از خيال  ،و نابغه تعجب كردم كه چگونه از اين نكته غافل مانده كه حقيقت
از مبادي  ،د و مبدأ الهي و آسمانيباش مياست و جاودانگي از فنا و نابودي مهمتر و سترگتر 

 yϑ. راتر استفبسي برتر و  ،بشري sùr& ü“Ï‰ ÷κu‰ ’ n< Î) Èd,ysø9 $# ‘,xmr& χr& yìt6−G ãƒ ̈Β r& āω ü“Ïd‰ Îκ u‰ HωÎ) 

βr& 3“y‰ ÷κ ç‰ 〈 » سزاوارتر است كه پيروي شود يا  ،دكن ميآيا كسي كه به سوي حق هدايت

  »كسي كه هدايت نميكند مگر آنكه هدايت شود؟
در آن از قدرت تخيل خود به  نمايشنامه هاي خيالي زيادي نوشته و ،نجيب محفوظ

 ،اين است كه اينها ،اما نهايت كارش. بهترين و قويترين شكل ممكن استفاده كرده است
  . واقعيت ندارند

 ،اين نيست كه تو ،از مطالعه زندگي او به مسئله بزرگي پي بردم و دانستم كه سعادت
راحت كني؛ درست خوشبخت و  ،ديگران را به بهاي از دست دادن سعادت و آرامش خود

 ،برخي از نويسندگان. غمگين و ناراحت باشي ،نيست كه به وسيله تو مردم شاد شوند و تو
زد تا سو ميخودش چون شمع  ،ند كه فالن مبتكرگوي ميبعضي از مخترعان را مي ستايند و 
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هم پيرامون خودش را  ،اين است كه مبتكر و مخترع ،اما درست. براي مردم نورافشاني كند
شن كند و هم ديگران از نور او استفاده نمايند و وجود خود را از خير و هدايت سرشار رو

  . دلهاي مردم راآباد نمايد ،كند تا با اين كار
امانوشته  ،هيچ مطلبي درباره قيامت و عالم غيب نيافته ام ،در نوشته هاي نجيب محفوظ

شهرت ديده ام! اينك جاي سئوال جذابيت و دنيا و  ،هيجان ،هايش را آكنده از خيال پردازي
م كه نجيب محفوظ به آنچه دان مي ،كجاست؟ من ،است كه حق و هدف و رسالت و ميثاق

‰‘ . yξä. رسيده است ،خواسته ÏϑœΡ ÏIωàσ ‾≈ yδ ÏIωàσ ‾≈ yδ uρ ôÏΒ Ï!$sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ% x. â !$sÜ tã y7În/ u‘ 

# �‘θÝà øtxΧ ∩⊄⊃∪ 〈 »رت پيش مي بريم و بخشش پرودگارت ممنوع اينها را با بخشش پروردگا

  . »نيست (و از كسي باز داشته نشده است)
دست يابد؛ بلكه انسان بايد به آنچه  ،هدخوا ميبراي انسان كافي نيست كه به آنچه  ،اين

� ß‰ƒÍ. برسد ،هدخوا ميكه خدا  ãƒ ª! $# tÎit7 ãŠÏ9 öΝä3s9 öΝ à6tƒÏ‰ öηtƒuρ zsΨ ß™ zƒÉ‹ ©9 $# ÏΒ öΝ à6Ï= ö6s% 

z>θçG tƒuρ öΝ ä3ø‹ n= tæ 3 ª! $#uρ íΟŠÏ= tæ ÒΟŠÅ3xm ∩⊄∉∪ 〈 »هد برايتان بيان كند و شما را به خوا مي ،خداوند

داناي  ،هدايت نمايد و توبه شما را بپذيرد و خداوند ،سنتهاي كساني كه پيش از شما بوده اند
  . »فرزانه است

م و تنها به بهشتي بودن يا ده ميبارخدايا! به جهنمي بودن يا بهشتي بودن كسي گواهي ن
. گواه بهشتي يا جهنمي بودن آنهاست ،م كه داليل شرعيده ميجهنمي بودن كساني گواهي 

 óΟ. به گفتارها و كردارها و آثار مي نگرم ،البته من ßγ̈Ψ sùÍ� ÷ètG s9 uρ ’ Îû Çóss9 ÉΑ öθs) ø9$# 〈 » و از لحن

د و به بهشت خداوند كه پهناي آن نشد ميهدايت  ،اي كاش همه. »اسيشن ميآنها را  ،سخن
  . ندرفت مي ،به اندازه آسمانها و زمين است

رسيدن به پادشاهي كسري و  ،شكسته و تهي از خير و معرفت الهي باشد ،اگر دل انسان
چه فايده و چه نتيجه اي  ،حكومت قيصر چه فايده اي دارد؟! اگراستعداد سبب نجات نباشد

  دارد؟!



    

  447  غم مخور
  

  را زيبا ببيني زيبا باش تا جهان هستي

اين است كه در حدود  ،اندرس مياز جمله اموري كه سعادت و خوشبختي ما را به كمال 
 ،از زيباييهاي زندگي استفاده كنيم و بهره ببريم؛ خداوند ،و چارچوب شريعت مقدس

  بايد نشانه ها و. زيباست و زيبايي رادوست دارد ،باغهايي شكوفا و زيبا آفريده است؛ چون او

% uθèδ “Ï. گانگي خداوند را در اين صنعت و آفرينش زيبا مورد مطالعه قراردادت يآيا ©!$# 

t,n= yz Ν ä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏϑ y_ 〈 »آن ذاتي است كه همه آنچه را كه در زمين  ،خداوند

غذاي لذيذ و مناظر و چشم اندازهاي زيبا و  ،بوي خوش .»آفريده است براي شما ،هست

= (#θè. دماني و سرور روحي انسان مي افزايدبر شا ،دلكش ä. $£ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= xm $Y7 Íh‹sÛ 〈 » از

  . »بخوريد ،روزيهاي حالل و پاكيزه اي كه در زمين هست
خوشبويي (عطر) و زنان را دوست دارم و خنكي  ،از دنياي شما«: در حديث آمده است

  . »چشمانم در نماز است
درميان ما نفوذ  ،سي ظلمت باري كه از برنامه هاي غيرآسمانيزهد ويرانگر و خشكه مقد

  براي بسياري از ما زيباييهاي زندگي را مكدر نموده است و از اينرو  ،كرده
زندگي را با غم و اندوه و گرسنگي و بي خوابي و جدايي از همه  ،مي بينيم كه چنين زاهداني

هم روزه مي گيرم و هم روزه نمي گيرم؛   ،ولي من«: مي فرمايد �پيامبرمان. چيز مي گذرانند
م؛ پس هر خور ميم و گوشت كن ميو با زنان ازدواج  ،بمخوا ميشب به نماز مي ايستم و 

  . »از من نيست ،كس از سنت من روي بگرداند
د! خور ميخرماي تازه ن ،عجيب است؛ يكي ،ندكن ميآنچه برخي از فرقه ها با خود 

يعني  ،ند كه اين كاردان ميگويا آنها ن. د!نوش ميسرد ن د و آن يكي آبخند مين ،ديگري

≅ ö .شكنجه كردن نفس و از بين بردن درخشش و طراوت آن è% ôtΒ tΠ§� xm sπsΨƒÎ— «! $# ûÉL©9 $# 

ylu� ÷zr& ÏνÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# uρ zÏΒ É−ø— Íh�9$# 〈 »زينت خداوند را كه براي بندگانش  ،چه كسي: بگو

  . »روزيهاي پاكيزه را حرام كرده است؟ آورده و  بيرون
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عسل  ،خداوند. دخور ميعسل  ،با اينكه بيش از همه نسبت به دنيا بي عالقه بود �پيامبر

� ßlã: را آفريده تا خورده شود øƒs† .ÏΒ $yγÏΡθäÜ ç/ Ò>#u� Ÿ° ì# Ï= tFøƒ’Χ …çµçΡ üθø9 r& ÏµŠ Ïù Ö !$x/ Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 〈 » از

آيد كه مايه شفا و بهبودي مردم  با رنگهاي مختلف بيرون مي نوشيدني اي ،شكم زنبور عسل
  . »است

 (#θßsÅ3Ρ: با زنان بيوه و دوشيزه ازدواج كرده است �پيامبر $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 

4o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ 〈 »آنچه از زنان كه دوست داريد نكاح كنيد دوتا و سه تا و چهارتا« .  

 (#ρä‹è{ ö/ä3tG: شيدپو ميدر عيدها و ديگر مناسبتها بهترين لباس را  �امبرپي t⊥ƒÎ— y‰ΖÏã Èe≅ä. 

7‰ Åfó¡tΒ 〈 »خود را بياراييد ،در هر سجده گاه و عبادتگاهي« .  

رد؛ هم سعادت دنيا را آو ميد و هم حق جسم را به جا كر ميهم حق روح را ادا  ،�پيامبر
با دين فطرت مبعوث شده  ،د؛ چون اوكر ميدت آخرت تالش و هم براي سعا نمود ميفراهم 

  . مردم را بر آن سرشته است ،همان فطرتي كه خدا. است

  پايان شب سيه، سپيد است

اما پيوسته  ،سختيها هرچند بزرگ و دامنه دار باشند: دگوي مييكي از نويسندگان معاصر 
هرچه  ،مشكالتواهد بود؛ بلكه بدان مبتال نخ هميشه ،گرفتار ادامه نخواهند يافت و فرد

نزديكتر خواهند شد و فاصله فرد با  ،دور شدنو از بين رفتن به  ،و جانكاهتر شوند تر سخت
ناگهان  ،شادي و زندگي درخشان كمتر خواهد گشت و در بحبوحه شدت مصايب ،آساني

  : درس ميمدد و ياري خداوند سر 

$�� 	"1� ¶& ¸	"1�5S �7 � 	"Â� "� k+ i5)5°$� 
  : يدگو ميشاعر عرب 

}5��� GW ´C M#ة ½>/  ?�l �s5� �C 21 ���� kA 	
� � 
از تمام  ،د و كسي كه در حال حركت استشو ميفقط يك لحظه است و تمام  ،اين«

  . »دكن ميشدن راه تعريف 
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  ي كه كينه بورزيتو باالتر از آن

جويد و نسبت به كسي است كه آخرت را مي  ،راحت ترين و خوشبخت ترين مردم
حسد نمي ورزد؛ بلكه با خود  ،مردم به خاطر آنچه خداوند از لطف خويش به آنها داده

هد به ديگران فايده برساند و خوا ميرسالتي از خير و مثالهاي وااليي از نيكوكاري دارد كه 
گاه ن �به درياي دانش و مفسر قرآن ابن عباس. اندرس ميحداقل به آنها آزار ن ،اگر نتواند

بزرگواري و حركت گام به گام با شريعت مقدس توانست  ،كن كه چگونه با اخالق خوب
مردم از . دشمنانش از بني اميه و بني مروان و همدستانشان را به دوستاني براي خودتبديل كند

  . مجامع را از فقه و ذكر و تفسير و خير لبريز نمود ،علم و فهم او استفاده كردند و او
روزهاي جنگ جمل و صفين و پيش از آن و بعد از آن را فراموش كرد و  �ابن عباس

؛ از اينرو همه او را دوست زد ميد و مي ساخت و شكافها را پيوند كر مياو ديگر درست 
  . واقعاً دانشمند امت محمدي گرديد ،داشتند و او

ي و روياروي ،عبادت و جايگاه وااليش ،شهامت ،نجابت ،با تمام سخاوت �ابن زبير
مبارزه را بر دست كشيدن از حقوق شخصي خود ترجيح داد و در اين راستا تالش نمود؛ در 

دست داد؛ سپس  نتيجه نتوانست به روايت حديث بپردازد و جمع زيادي ازمسلمين را از
كعبه ضربه خورد و مورد  ،پيش آمد و از آنجا كه او در مجاورت كعبه قرار داشت ،واقعه

ياري از مردم آنجا سر بريده شدند و خودش شهيد شد و به دار آويخته بسحمله قرارگرفت و 

% tβ: گرديد x. uρ ã�øΒ r& «! $# #Y‘ y‰ s% # �‘ρß‰ ø)̈Β ∩⊂∇∪ 〈  

بلكه يك بررسي  ،به معني كاستن از جايگاه آنها و زبان درازي به مقامشان نيست ،اين
 ،گذشت و عفو ،بانيمهر ،نرمي. تاريخي است كه آموزه ها و درسهاي زيادي در خود دارد

انسان را  ،خصلتهايي هستند كه فقط گروه اندكي از مردم بدان متصفند؛ چون اين خصلتها
وادار مي نمايد تا خودش را خُرد كند و بلندپروازيهايش را كنترل نمايد و خواسته هاي خود 

  . را مهار كند

  نكته
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تو را در  ،شناس تا اوب ،آسايش خود خداوند را هنگام راحتي و«: مي فرمايد �پيامبر
  . »كمك كند سختيهايت بشناسد و به تو

حقوق  ،حدود الهي را رعايت نمايد و در راحتي و آسايش ،تقوا پيشه كند ،يعني اگر بنده
با اين كار خدا را شناخته و ميان او و پروردگارش معرفت ويژه اي  ،آورد خداوندي را به جا 

 ،اسد و اين بنده را كه در راحتيشن ميهنگام سختي او را به  ،پديد آمده است؛ پس خداوند
از  ،د و اينجاست كه او را به سبب اين معرفتده ميمورد توجه قرار  ،خدايش را شناخته

  . سختيها مي رهاند
محبت الهي و پذيرش و  ،شناخت ويژه اي است كه نزديكي بنده به پروردگار ،اين

  . استجابت دعا را به دنبال دارد
به  ،باليش به هديه و ناخوشي اش ،رنج او به نعمت ،ن به خوبي شكيبايي ورزدهرگاه انسا

  بنده را براي اين مورد آزمايش قرار  ،خداوند. خوشي تبديل مي گردد
د كه ده ميآزمايش قرار  مورد ،د كه او را هالك و نابود كند؛ بلكه او را براي اينده مين

خدا را بندگي كند؛ همانطور  ،بايد در ناخوشي ،دهبن. شكيبايي و صبر و بندگي او را بيازمايد
در خوشيها خدا را بندگي  ،بيشتر مردم. او را بندگي مي نمايد ،كه هنگام آسايش و خوشي

اينجاست كه مراتب . عبوديت و بندگي ارائه دهند ،مي نمايند و حال آنكه بايد در ناخوشيها
بر اساس چگونگي  ،يك از بندگان د كه جايگاه هرشو ميبندگي مشخص مي گردد و نمايان 

  . رابطه با خداوند متعال در خوشي و ناخوشي است

  و راحتي است دانش، كليد آسايش

اگر به حاالت علماي راسخ شريعت نگاه . در كنار هم و همراه يكديگرند ،آساني  علم و
ل و آسان چقدر سه ،مي بيني كه چقدر زندگي ساده و آساني داشته اند و تعامل با آنها ،كني

هدف را فهميده و به مطلوب دست يافته و در اعماق درياهاي معرفت و   ،آنها. بوده است
شيوه  ،ين راههاتر سختاز سوي ديگر مي بينيم كه دشوارترين و . دانش شنا كرده اند

 ،زاهداني بوده است كه از علم و دانش بهره اندكي داشته اند؛ چون آنها جمله هايي شنيده اند
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بدين خاطر بودكه دانش آنها ناچيز و اندك بود و فهم  ،مصيبت خوارج. هميده انداما نف
درستي نداشتند؛ زيرا آنها به حقايق دست نيافته و به اهداف و مقاصد داده هاي ديني پي نبرده 

چيزهاي ظاهري و كوچك را سخت گرفته و به مفاهيم واال بي توجه بودند و از  ،آنان. بودند
  . هالكت سقوط كردنداينرو در ورطه 

  اينطور نه....

حمله  ،مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه مطالب اين دو كتابدو كتاب معروف را 
(احياء آورده است؛ كتاب  اي ويرانگر بر آساني و سعادتي است كه شريعت الهي با خود

وي غزالي دعوتي صريح به گرسنگي و برهنگي و فراخواني آشكار به س علوم الدين)
در اين كتاب  ،غزالي. آمده تا آنها را از گردن جهانيان بردارد �زنجيرهايي است كه پيامبر ما

اصولي بنا  ،جمع نموده و سپس بر اساس آن ،احاديثي را كه اغلب ضعيف و موضوع هستند
نهاده است كه به گمان خودش از بزرگترين چيزهايي هستند كه بنده را به پروردگارش 

  . انندرس مي
حياء علوم الدين غزالي را با بخاري و مسلم مقايسه كردم؛ ديدم كه فرقشان در اين است ا

سرشار از آساني و سهولت  ،كه احياء علوم الدين سختي و مشقت و تكلف است و صحيحين

� x8ã: آنگاه گفته الهي را به ياد آوردم و فهميدم كه. دهستن Åc£uŠçΡ uρ 3“u� ô£ã‹ù= Ï9 ∩∇∪ 〈 .  

با اصرار تمام از انسان  ،اين كتاب. اثر ابوطالب مكي است قوت القلوب)( ،كتاب دوم
خوبيها   ،كار و تالش را رها كند ،گوشه گيري نمايد ،هد كه زندگي دنيا را ترك كندخوا مي

  . و پاكيزگيها را واگذارد و در سختي و مشقت و بدبختي از ديگران پيشي بگيرد
 ،نيك بوده و قصد خير داشته اند ،طالب مكيابوحامد غزالي و ابو ،هدف هر دو مؤلف

  . بهره اندكي داشته اند؛ ضعف و نقصان كارشان از همين جاست ،اما در سنت و حديث 

≈ Å3. بايد راه را خوب ياد داشته باشد ،هد ديگران را راهنمايي كندخوا ميكسي كه  s9uρ 

(#θçΡθä. z↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθßϑ Ïk= yèè? |=≈ tG Å3ø9 $# $yϑ Î/ uρ óΟçFΖ ä. tβθß™â‘ ô‰ s? ∩∠∪ 〈 »آموخته  با كتابي كه
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  . »مردماني خدايي باشيد ،ايد و ياد داده ايد و درسي كه خوانده ايد

  ����شرح صدر پيامبر

 ،بيني و رضايت خاطر و شرح صدر بود؛ اوخوش � يكي از صفات برجسته معلم انسانيت
؛ احساس شكست و نااميدي داشت ميدم باز و از سختگيري و گريزان كردن مر داد ميمژده  

بر لبانش نقش مي بست و رضايت خاطر از چهره اش نمايان بود؛  ،اخت؛ لبخندشن ميرا ن
. دباش ميسنت او  ،سرشار از آساني و سعادت است و ميانه روي ،شريعتي كه آورده

يني اين بود كه سختيها و بارهاي دشواري راكه بر دوش مردم سنگ ،بزرگترين هدفش
  . پايين بگذارد ،دكر مي

  آهسته... آهسته...

بايد  ،هيم با آگاهي دادن به مردم آنها را به سعادت و خوشبختي برسانيمخوا مياگر 
بپردازيم و سپس به آنچه كه در  ،آهسته و قدم به قدم پيش برويم؛ ابتدا به آنچه مهمتر است

  . جايگاه پايين تري قرار دارد
 ،ايشان. همين مطلب را تأييد مي نمايد ،هنگام اعزامش به يمن �به معاذ �سفارش پيامبر

گواهي دادن به اين  ،يده مياولين چيزي كه آنها را به سوي آن دعوت «: فرمود �به معاذ
اولويت  ،بنابراين مسايل. »باشد كه هيچ معبود به حقي جز اهللا نيست و من پيامبرخدا هستم

رد؛ پس چرا ما مسايل رادر هم مي آميزيم و همه را بندي شده و هر يك جايگاه خودش را دا
  يم؟!كن مييك جا مطرح 

 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã�x/ x. Ÿωöθs9 tΑÍh“ çΡ Ïµø‹ n= tã ãβ# u ö�à) ø9 $# Z's# ÷Η äd Zοy‰ Ïn üρ 4 y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 |M Îm7s[ãΖ Ï9 ÏµÎ/ x8yŠ# xσ èù ( 
çµ≈ sΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï?ö� s? ∩⊂⊄∪ 〈 »جا بر او نازل  چرا قرآن يك: و كافران گفتند  

يم تا دل تو را با آن استوار كن ميد؟ اينگونه قرآن را به صورت تدريجي بر تو نازل شو مين
  . »گردانيم و آن را آهسته آهسته نازل نموديم

اين است كه از تعاليم و آموزه هاي  ،يكي از اسباب سعادت مسلمانان به خاطر اسالمشان
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ي اوامر و نواهي آن احساس آساني مي نمايند؛ چون ند و در فراگيركن ميآن احساس راحتي 
تعاليم اسالم در اصل براي آن آمده اند تا مسلمانان را از اضطراب رواني و تشويش ذهني و 

= Ÿω ß#Ïk: تحميل و سختگيري در اسالم نفي شده است. هرج و مرج اجتماعي نجات دهند s3ãƒ 

ª! $# $²¡ø/ tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 〈 »چون . »ا به اندازه توانش مكلف مي گرداندهركس ر ،خداوند

مشقت و سختي نياورده؛ بلكه  ،نوعي مشقت و سختگيري است و دين ،تكليف و تحميل
  . آمده تا مشقتها را دور كند

نيز  �پيامبر. د تا او را وصيت نمايدكر ميدرخواست  �چه بسا يكي از اصحاب از پيامبر
 ،واقع گرايي. ست آن را به خاطر بسپاردتوان مي ،سخني مختصر به او مي فرمود كه هر كس

اين است كه  ،اشتباه ما. نكته بارز رهنمودهاي ارزشمند نبوي است ،رعايت وضعيت و آساني
يك جا به  ،سنن و آدابي را كه با خود داريم ،آموزه ها ، رهنمودها ،هيم تمام نصايحخوا مي

 $ZΡ#u: ارائه دهيم ،شنونده ö� è% uρ çµ≈ sΨ ø% u�sù … çνr&u� ø)tG Ï9 ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4’ n?tã ;]õ3ãΒ 〈 » و قرآني كه آن را

  . »جدا جدا نموده ايم تا آن را با درنگ بر مردم بخواني

J
�P1 	%� � 	%� 5C7��B J&G� 7��  	%� 5) �dUC 51 
شترها را يكجا به آبشخور آورد؛ اي سعد!  ،تن داشت حالي كه لباس فاخري بر در ،سعد«

  . »ي نيستاين رسم ساربان

  ناسپاسي تا چه حد؟!

درصورت  ،دگوي ميكسي كه خداوند را پس از نوشيدن آب سرد و گوارا سپاس ن
برخورداري از كاخهاي مجلل وماشينهاي گرانقيمت و باغهاي بزرگ نيز خدا را سپاس 

  . نخواهد گفت و او را ستايش نخواهد كرد
اگر دركنار سفره اي آكنده از  ،درآو ميكسي كه سپاس خدا را به خاطر نان گرم به جا ن

شكر خدا را به جا نخواهد آورد؛ چون انسان  ،غذاهاي لذيذ بنشيند و از آنها تناول كند
بسياري از اينها با خداوند پيمانهاي . كم و زياد را برابر مي بيند ،ناسپاس و نمك نشناس
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شكر خدا را به جا  ،ايدقاطعي بسته اند كه اگر به ايشان نعمت دهد و روزيشان را فراوان نم

 * Ν: يدفرما مي ،خداوند متعالاق خواهند كرد و صدقه خواهند داد؛ انف ،خواهندآورد åκ ÷]ÏΒ uρ 

ô̈Β y‰ yγ≈ tã ©!$# ïÈ⌡s9 $sΨ9 s?#u ÏΒ Ï&Í# ôÒsù £s% £‰ ¢ÁsΨ s9 £tΡθä3uΖ s9 uρ zÏΒ tÅsÏ=≈ ¢Á9 $# ∩∠∈∪ !$£ϑ n= sù Οßγ9 s?#u 

ÏiΒ Ï&Í# ôÒsù (#θè= Ïƒr2 ÏµÎ/ (#θ©9 uθs? uρ Ν èδ̈ρ šχθàÊÍ� ÷è–Β ∩∠∉∪ 〈 »با خدا پيمان مي  ،و برخي از ايشان

يم و از صالحان ده ميحتماً صدقه  ،بندند كه اگر از لطف و فضل خويش به ما بدهد
بخل ورزيدند و در حالي كه  ،از فضل خويش به آنها داد  ،پس وقتي خداوند. يمشو مي

  . »پشت كردند ،رويگردانند
يم كه رنجور و ناراحت هستند كن ميروز انسانهاي زيادي از اين دست را مشاهده هر  ،ما

بهره آنها  ،و به پروردگارشان اعتراض مي نمايند كه به آنها بخشش فراوان نداده و روزي زياد
سالمتي و روزي كافي بسر مي برند! انسان  ،حال آنكه همين انسانها در تندرستي. نكرده است

پس اگر چنين ناسپاسي به  ،شكر خدا را نمي گزارد ،ال كه وقت دارددر آن ح ،ناسپاس
چگونه خواهد بود؟ قطعاً از پروردگارش بيشتر مي  ،گنجها و خانه ها و كاخها مشغول شود

  . دشو ميگريزد و بيش از پيش مرتكب نافرماني او 

5/S�"� k�S ��	�� »�  � b/! ?E��0+ 5/��� h1 5S� �=W |"U# 
پس چگونه خواهد بود آنگاه كه همراه  ،يم و آن خانه همواره مد نظر ماستمشتاق هست«

  ؟»ياران به سفر يك ماهه برويم
او را سپاس مي گزارم و كسي  ،اگر پروردگارم به من كفش بدهد: دگوي مي ،فرد پابرهنه
م كه يك ماشين خوب به من كن ميزماني پروردگارم را شكر : دگوي مي ،كه كفش دارد

. يمدان مييم و شكر و سپاسگزاري را نسيه كن مينعمتها را به صورت نقدي دريافت  ،ما. بدهد
درنگ  ،ولي در اجراي دستورات او ،هيمخوا ميبا اصرار خواسته هاي خود را از خدا 

  يم!كن مي

  سه تابلو
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  : نصب كرده است ارزندهيكي از نوابغ در دفتر كار خود سه تابلوي 
  . امروز يعني فقط در چارچوب امروز زندگي كن ،امروز: روي اولي نوشته است

يعني در نعمتهايي كه خداوند به تو . بينديش و سپاس بگزار: روي تابلوي دوم نوشته است
  . فكر كن و از او به خاطر اين نعمتها تشكر نما ،ارزاني كرده

  . خشمگين مشو: روي تابلوي سوم نوشته است
  نزديكترين و آسانترين راه به سعادت  سه ويژگي هستند كه انسان را از ،اينها

انند؛ از اينرو بايد اين سه توصيه را به ذهن بسپاري تا در خاطرت نقش ببندد وهر روز رس مي
  . آنها را مطالعه كني

  نكته

يكي از اسرار لطيف و باريك همراه بودن موفقيت و گشايش و آساني با مشكل و 
انسان از كمك  ،يابد و به آخرين حد برسد شدت ،اين است كه هرگاه مصيبت و بال ،سختي

. حقيقت توكل بر خداست ،د و تنها به خدا دل مي بندد واينشو ميو توان مردم نااميد 
دير مي  ،همچنين وقتي مؤمن پس از دعا و زاري فراوان احساس كند كه نجات و موفقيت

د و به خود نك ميخودش را سرزنش  ،مؤمن ،آيد و آنگاه كه آثار اجابت نمايان نشود
  . شد ميدعايت پذيرفته  ،اگر خيري در تو بود: دگوي مي

چون باعث . نزد خداوند از بسياري از عبادات پسنديده تر است ،اين سرزنش كردن
د تا بنده براي پروردگارش فروتني و كرنش نمايد و اقرار كند كه شايسته باليي شو مي
پس . ن را ندارد كه دعايش پذيرفته گرددد كه به آن گرفتار شده است و صالحيت ايباش مي

  . د و مصيبت و بال از او دور مي گرددشو ميدر اين هنگام خيلي زود دعايش قبول 
از  ،ما در زندگي و حياتي بسر مي بريم كه اگر پادشاهان : دگوي ميابراهيم ادهم زاهد 

  . ي خاستندبا شمشير به جنگ ما بر م ،براي گرفتن آن از دست ما  ،آن باخبر بودند
اگر اهل بهشت : مگوي ميلحظاتي بر دل من مي گذرد كه با خود : دگوي مي يكي از علما

  . پس زندگي بسيار پاك و زيبايي دارند ،در حالتي قرار دارند كه من در آن هستم
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  مطمئن باشيد

اين را به ما  ،تمام اين عناوينبيش از سي عنوان هست كه  (الفرج بعد الشدة)در كتاب 
به آغوش مي گيرد و  ،انسان را در اوج گرفتاريها و سختيها و بحرانها ،ند كه نجاتگوي مي

آساني و بيرون رفتن  به پيروزي و ،هرچه انسان بيشتر اندوهگين و غرق در مصيبت و بال باشد
  . دباش مياز تنگنا نزديكتر 

به  تنوخي در كتاب طوالني خود بيش از دويست داستان درباره كساني آورده كه
از مقامشان عزل گرديده يا آواره و تبعيد شده و يا مورد  ،زنداني گشته ،مصيبت گرفتار شده

اما پس از مدتي طليعه  ،شكنجه قرار گرفته و شالق خورده اند يا فقير و تنگدست شده اند
آنان را در كمال نااميدي از هر سو فرا گرفته اند؛ اينها را  ،هاي امداد و دسته هاي نجات

  . وند شنوا و اجابت كننده فرستاده استخدا
آرام باشيد؛ قبل از شما نيز مردماني در : دگوي ميتنوخي به مصيب ديدگان و بالكشان 

  : اين راه رفته اند

5S51g�� �= 5/���. �5�/�� k��� 5S5�/� 51 Sa+ 2�1 ?C5�/� � 
 ،ته و ناراحت كردهما را خس ،مردماني پيش از ما با اين زمان همراهي كرده اند و آنچه«

  . »آنها را نيز رنجور و ناراحت كرده است

��"� h"/���� 2��� 5��
&� 5S5�!�� �	U  2U� � �"�5�� 
  . »اما صفاي اين خوبي را مكدر مي نمايد ،دكن ميگاهي كار خوب «

  . ه در گذشته نيز وجود داشته استسنتي است ك ،پس گرفتار شدن به مصيبت

 Νä3‾Ρ uθè= ö7 sΨ s9uρ &óý Î/ 〈 »و شما را با چيزي مي آزماييم«.  ô‰ s)s9 uρ $̈Ζ tFsù tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÏ= ö6s% 〈 

  . »آزموده ايم ،و كساني را كه پيش از آنان بودند«
بندگانش را پااليش نمايد و بدين  ،قضيه اي عادالنه است تا خداوند ،گرفتار شدن به بال

نمايند؛ همان گونه كه در حالت آسايش او را  سان بندگان نيز هنگام سختي او را بندگي
 ،بدين خاطر است تا همانند گردش شب و روز ،همچنين ابتال و آزمايش. ندكن ميبندگي 
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 öθs9براي چه؟ حاالت آنها را تغيير دهد؛ پس لب به اعتراض و ناخشنودي گشودن  uρ $‾Ρ r& $sΨ ö;tFx. 

öΝ Îκö� n= tã Èβr& (# ûθè= çFø% $# öΝ ä3|¡à/Ρr& Íρr& (#θã_ã� ÷z$# ÏΒ Νä. Í�≈ tƒÏŠ $̈Β çνθè= yèsù āωÎ) ×≅Š Ï= s% öΝåκ ÷]ÏiΒ 〈 » و اگر برآنها مقرر

آن را جز اندكي از  ،بيرون كنيد يم كه خودتان را بكشيد يا يكديگر را از سرزمينتانداشت مي
  . »ندداد ميآنها انجام ن

 E5�!�1 $�. ´R��� µ ac º $�. ��� I�� »"/"� JDB 21 ´R��� �
I#	 
خوب است؛ پس : مگوي مي ،آتش شعله ور قدم بگذار  اگر به من بگويي كه در ميان«

  . »طال و مرواريد است ،اخگر آتش به خاطر چشمانت

  نيكي، سپر بالست

انسان را از  ،كارهاي خوب: دگوي مياست كه  �سخن ابوبكر ،يكي از زيباترين سخنان

= Iωöθn: ندكن ميتأييد  ،نقلن را عقل و اين سخ. گرفتار شدن به بالها حفاظت مي نمايند sù … çµ‾Ρ r& 

tβ% x. zÏΒ tÅsÎm7 |¡ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊂∪ y]Î7 n= s9 ’ Îû ÿÏµÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ 〈 » اگر از تسبيح گويندگان

  . »تا روز قيامت در شكم ماهي باقي مي ماند ،نمي بود
هرگز تو را خوار  ،سوگند به خدا كه او«: دگوي مي �خديجه رضي اهللا عنها به پيامبر

به  ،بار ناتوانان را بر دوش مي گيري ،پيوند خويشاوندي را برقرار مي داري ،نخواهد كرد؛ تو
نگاه كنيد كه چگونه . »يده ميي و مردم را در مشكالت ياري كن ميمستمندان كمك 

  . كارهاي خوب را عامل سرانجام و فرجام نيك دانست ،خديجه
اثر  (الفرج بعد الشدة)ابن جوزي و  (المنتظم)اثر صبابي و كتاب  (الوزراء) در كتاب

همواره در پي  ،اين است كه ابن فرات وزير ،داستاني آمده كه خالصه و مفهوم آن ،تنوخي
سختيهاي زيادي از دست او كشيد؛ مادر  ،ابوجعفر. اذيت و آزار ابوجعفر بن بسطام بود

داده بود كه هر شب زير رختخوابش يك قرص نان مي  ازكودكي به او عادت ،ابوجعفر
پس از آنكه مدتي از . دكر ميگذاشت و صبح فردا آن قرص نان را از طرف فرزندش صدقه 

نزد ابن فرات  ،ابوجعفر به خاطر كاري كه داشت ،آزاررساني ابن فرات به ابوجعفر گذشت
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ابن . نه: داري؟ ابوجعفر گفتتو نزد مادرت يك قرص نان لواش : ابن فرات به او گفت. رفت
آنگاه ابوجعفر داستان نان را تعريف كرد و به او . بايد راستش را به من بگويي: گفت ،فرات

اين : ابن فرات گفت. ندشو ميگفت كه زنها اينگونه كارها را دوست دارند و با آن دلخوش 
تو نابود  ،گرفت ميكار را كوچك مشمار؛ من ديشب عليه تو دسيسه اي چيدم كه اگر انجام 

هم تو را به قتل خوا ميي؛ ديشب در خواب ديدم كه شمشير از نيام بيرون كشيده و شد مي
نان لواشي را به صورت سپر در برابر شمشير قرار داده  ،در اين هنگام ديدم كه مادرت. برسانم

ز خواب است تا شمشير به تو نخورد و بدين خاطر من نتوانستم به تو برسم؛ اينجا بود كه ا
سرزنش كرد و اين را بهانه اي  ،پس ابوجعفراو را به خاطر آنچه ميان آنها رخ داده. بيدار شدم
اطاعت كرد و همچنان ادامه داد  ،ستخوا ميآوردن او قرار داد و از او آنطور كه او  براي براه

به خدا سوگند : ابن فرات به او گفت. تا اينكه او را راضي كرد و هر دو با هم دوست شدند
  . كه پس از اين هرگز از ناحيه من بدي نخواهي ديد

  رهرو آنست كه آهسته و پيوسته رود

ناگفته پيداست كه شريعت داراي چنان سادگي و آساني و تسامحي است كه به بنده 
 �پيامبرمان محمد. شش و عمل صالح خود ادامه دهدبخ ،كمك مي نمايد تا به عبادت

 …çµ‾Ρيد؛ خند مي r&uρ uθèδ y7 ysôÊr& 4’ s5ö/ r&uρ ∩⊆⊂∪ 〈 اما سخن حق و  ،دكر ميشوخي  �آن حضرت

د و كر مياصحاب را خوشحال  ،هنگام موعظه. راست مي گفت؛ او با عايشه مسابقة دو داد
: و مي فرمود نمود ميمختصر مي گفت تا خسته نشوند و از سختگيري و تكلف نهي 

 ،دين«: ؛ در حديث آمده است»هد شددين بر او غالب خوا ،دين را سخت بگيرد ،هركس«
: همچنين در حديث آمده است. »محكم و استوار است؛ پس در آن با نرمي فرو رويد

بعد از مدت  ،تندي و سختي و نشاطي دارد و كسي كه بر خود سخت بگيرد ،هرعبادتگزاري
اري و فقط وضعيت كنوني اش را در نظر گرفته و مواقع اضطر ،كوتاهي باز مي ماند؛ چون او

براي خود حداقلي از عمل را در نظر مي گيرد و  ،فرد عاقل. خستگي را در نظر نگرفته است
به آن مي افزايد و اگر بي حال و ناتوان  ،هرگاه سرحال باشد. همواره به آن پايبند مي ماند
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همين است مفهوم روايتي كه از يكي از . دكن ميپايبندي و مداومت  ،بر همان حداقل ،شود
رند و گاهي به آن پشت آو ميگاهي به عملي روي  ،نفسها: ب روايت شده كه گفتاصحا

اين را غنيمت بدانيد و هرگاه  ،ردندآو ميند وروي ده ميپس وقتي كه عالقه نشان . ندكن مي
  . رهايشان كنيد ،ندكن ميپشت 

عمل از  ،افراد زيادي را ديده ام كه پس از مدتي زياده روي در انجام اعمال و عبادات
در اصل براي  ،دين. ضعيفتر از اول شده اند ،خود دست كشيده و در انجام عمل و عبادت

 !$tΒ $uΖ: خوشبختي بندگان آمده است ø9 u“Ρr& y7 ø‹ n= tã tβ# u ö�à) ø9$# #’ s+ ô±tFÏ9 ∩⊄∪ 〈 » قرآن را براي آن بر

  . »تو نازل نكرده ايم كه در رنج و زحمت بيفتي
نكوهش قرار داده كه خود را به بيش از توان خود مكلف  كساني را مورد ،خداوند متعال

 : عقب نشسته و از انجام آن باز مانده اند ،كرده و سپس از آنچه خود را بدان ملزم نموده اند

ºπ§‹ ÏΡ$t6÷δ u‘ uρ $yδθãã y‰ tG ö/ $# $tΒ $yγ≈ uΖ ö;tG x. óΟ ÎγøŠn= tæ āωÎ) u !$tóÏG ö/ $# Èβ üθôÊÍ‘ «! $# $yϑ sù $yδ öθtã u‘ ¨,xm $yγÏFtƒ$tã Í‘ 〈 

آن  ،آن را بر آنان واجب نكرده بوديم؛ اما خودشان ،رهبانيت سختي را پديد آوردند كه ما«
آن را  ،آنچنانكه بايد ،را براي به دست آوردن خشنودي خدا پديد آورده بودند؛ ولي آنان

  . »مراعات نكردند
د باش ميه و معتدل اين است كه اسالم دين فطرت و ديني ميان ،برتري اسالم بر ساير اديان

 y7: دباش ميو براي روح و جسم و دنيا و آخرت است و ديني آسان  Ï9 s̈Œ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs) ø9$# 〈 

  . »همان دين استوار است ،اين«
اي پيامبر خدا! از ميان : آمد و گفت �باديه نشيني نزد پيامبر: دگوي مي �ابوسعيد خدري

ؤمني كه با جان و مال خود در راه خدا جهاد م«: مردم چه كسي از همه بهتر است؟ فرمود
سپس مردي كه در دره اي از دره ها گوشه گيري انتخاب كرده و در آنجا  ،دكن مي

  . »دكن ميپروردگارش را عبادت 
  . »گرفتار نشود ،د تا به شركن مياز خدا مي ترسد و مردم را رها «: و در روايتي آمده است

نزديك است كه «: شنيدم كه فرمود �از پيامبر: روايت است كه گفت �از ابوسعيد
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گوسفنداني باشد كه آنها را در شكاف كوهها و جاهايي كه باران مي  ،بهترين مال مسلمان
  (بخاري). »مي چراند تا با دين خود از فتنه فرار كند ،بارد

رنج : چه زيبا گفته است كه ،جنيد. »بهره خود را از گوشه گيري بگيريد«: گفت �عمر
براي خوبي : دگوي ميخطابي . از مدارا به هنگام آميختن با مردم بهتر است ،ه نشينيگوش

همين كافي است كه انسان از غيبت و از ديدن گناهي كه توان رفع و جلوگيري آن را  ،عزلت
  . د و رهايي مي يابدشو ميدور  ،ندارد

. بد بهتر است از همنشين ،تنهايي: دگوي ميروايت كرده كه  �حديثي از ابوذر ،حاكم
  (حديث حسن)

با توجه به تفاوت متعلقات و  ،بيان كرده كه عزلت و اختالط(العزلة) خطابي در كتاب 
پس داليلي كه به اجتماع و گرد هم آمدن تشويق . ندكن ميفرق  ،امور مربوط به هر يك

و د شو ميحمل  ،بر آنچه متعلق به اطاعت از حكام مسلمانان و امور دين است ،ندكن مي
بر فاسد بودن حكام و فراگير بودن فتنه ها حمل  ،ندكن ميتشويق  ،داليلي كه به عزلت

د تنها به خودش توان ميهر كس احساس كند كه براي زندگي و حفاظت دينش . ندشو مي
به شرط اينكه بر نماز جماعت . بهتر است از اختالط و همنشيني با مردم بپرهيزد ،بسنده كند
دم سالم كند و جواب سالمشان را بدهد و حقوق مسلمين از قبيل عيادت به مر ،پايبند باشد

اين  ،در اين ميان كار درست و پسنديده. بيمار و شركت در تشييع جنازه را رعايت نمايد
خاطر انسان را  ،چون اينها. است كه همنشينيها و همراهيهاي بيهوده و بي فايده ترك گردند

انسان . انسان را از پرداختن به كارهاي مهم باز مي دارندند و كن ميمشغول و وقت را ضايع 
 ،بايد همنشيني با مردم را به منزله نياز به آب و غذا قرار دهد و فقط به اندازه اي كه الزم است

  . براي جسم و روح بهتر است ،اكتفا كند و اين
باشد كه او  بايد بر اين باور ،كسي كه عزلت را برگزيده: دگوي مي (الرسالة)قشيري در 

خودش را ناچيز بشمارد و  ،د تا اوشو ميباعث  ،اين. از شر او در امان باشند ،هد مردمخوا مي
پس گويا او  ،صفت انسان متواضع و فروتن است؛ و اگر باوري عكس اين داشته باشد ،اين

صفت انسان متكبر و خود بزرگ بين  ،د كه بر ديگران عزت و برتري دارد واينكن ميادعا 
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  . ستا
  : در مسئله عزلت و آميختن با مردمان سه گروهند ،مردم

كساني هستند كه ازمردم دور شده و گوشه گيري برگزيده و حتي در  ،گروه اول
  . چنين كساني در اشتباهند. ندكن مينمازهاي جمعه و جماعت و عيد و مجالس خير شركت ن

در مجالس لغو و بيهوده و ند و حتي شو ميكساني هستند كه با مردم قاطي  ،گروه دوم
  . ندكن ميبگو مگوهاي بيخود با آنها در مي آميزند؛ اينها هم اشتباه 

گروه ميانه و آنهايي هستند كه در انجام عبادتهاي گروهي و اجتماعي با  ،گروه سوم
ند و در همكاري براي انجام كارهاي نيك و پرهيزگاري و كارهايي كه شو ميمردم همراه 

مشاركت مي نمايند و از مجالسي كه انسان را از خدا باز مي دارد و از  ،ارندمزد و پاداش د

 y7: ند و دوري مي جويندكن ميمشاركت در كارهاي جايز بي فايده خودداري  Ï9 ẍ‹ x.uρ 

öΝ ä3≈ sΨù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ 〈 »و اينگونه شما را امتي ميانه قرارداده ايم« .  

  نكته

دري  ،در راه خدا جهاد كنيد؛ چون جهاد«: فرمود �امبرپي: دگوي مي �عباده بن صامت
تأثير جهاد در . »نمايد ه وسيله آن غم و اندوه را دور ميب ،از درهاي بهشت است و خداوند

هجوم باطل و چيرگي آن را  ،كامالً مشخص است؛ چون هرگاه انسان ،دور شدن غم و اندوه
احتي و ترس و هراس او بيشتر مي گردد و غم و نار ،مشاهده كند و با آن كاري نداشته باشد

خداوند اين غم و اندوه را به شادي و سرور مبدل مي  ،هرگاه براي رضامندي خدا جهاد كند

 öΝ: فرمايدچنانكه خداوند متعال مي . نمايد èδθè= ÏF≈ s% ÞΟ ßγö/ Éj‹ yèãƒ ª!$# öΝ à6ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ öΝÏδ Í“ øƒä† uρ 

öΝ ä.ö� ÝÇΖtƒuρ óΟÎγøŠn= tæ É#ô±o„uρ u‘ρß‰ ß¹ 5Θöθs% šÏΖ ÏΒ ÷σ –Β ∩⊇⊆∪ ó= Ïδõ‹ ãƒuρ xá ø‹ xî óΟ ÎγÎ/θè= è% 〈 » با آنها

د و خوارشان مي گرداند و شما را بر ده ميآنان را به دست شما عذاب  ،بجنگيد؛ خداوند
  آنها پيروز 

  . »برد ميد و ناراحتي دلهايشان را از بين بخش ميمي نمايد و دلهاي مؤمنان را شفا 
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  . برد مياز جهاد از بين ن دوه و ناراحتي دل را بهترپس هيچ چيزي غم و ان
  : دگوي ميشاعر 

¸d>�� ´��� ´��>1 ½A[ ³W � 5�I�&B y"&B @��� 9�l *��B � 
  . »مكن ميلباس سفيد و درخشان صبر بر تن ي بندم و م انماذيت و آزار چشمدر برابر «

x�"n ��1[� � �� ���7[ ³� � �) iB »�H/) 5�
# f́ ���5��D��H 
  . »دشو ميحل  ،نم و مشكلخوا ميخدا را  ،مرا به تنگ آورد ،آن حال كه كار و در«

C�D� "�� \	� ´�# 21 ?�� ��7 µ 5p 95��B5 ةD�� �� 
اما با دعا و خواستن  ،استبه رويشان بسته شده  ،درهاتمام و چه بسا جواناني بوده اند كه «

  . »ده استراه حل و گشايشي پديد آم ،از خدا

  نگاهي به جهان هستي

نگاه كردن به نشانه هاي قدرت در آفرينش زيباي  ،از جمله عوامل آرامش و راحتي
آسمان  ،تپه ها و كوهها ،آب و جنگل ،با نگاه كردن به گل و درخت. آسمانها و زمين است

سان  لذت ببر تا بدين ،روز و خورشيد و ماه كه سرشار از زيبايي هستندو زمين و شب و 
افزايش يابد و بيش از پيش تسليم و منقاد پروردگار بزرگ  ،احساس آرامش نمايي و ايمانت

 (#ρã�É9. شوي tFôã $$sù ’ Í< 'ρé' ‾≈ tƒ Í�≈ |Áö/ F{$# ∩⊄∪ 〈 »پس اي صاحبان بصيرت! درس عبرت بگيريد« .  

به كتاب جهان  ،دمكر ميوقتي در قدرت الهي شك : دگوي مي ،يكي از فرزانگان مسلمان
بيشتر  ،ستي مي نگريستم تا در آن كلمات اعجاز و آفرينش زيبا را مطالعه كنم؛ آنگاه ايمانمه

  . شد مي

  گامهاي سنجيده

حتي  ،از تأليف دست برمدار: يكي از علما به من توصيه كرد و گفت: دگوي ميشوكاني 
 به سفارش او عمل كردم و ثمرات آن را: دگوي ميشوكاني . اگر روزي دو خط بنويسي

 ،همان است كه انجام دهنده اش ،بهترين كار«: دگوي ميو همين است معني حديث كه . يافتم
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  . »اندك باشد، بر آن مداومت و پايبندي كند؛ گرچه آن عمل
  . وانگهي دريا شود ،قطره قطره جمع گردد: و گفته اند

¸	T� ���:& J���� ¸�  51B ��lB 	. �o���� k"��� ´��� 
  ؟»ماند اثر ريسمان بر صخره سنگ مي ،النيبا گذشت زماني طو آيا نمي بيني كه«

هيم تمام كارها را به يكباره انجام خوا مياين است كه  ،علت اضطراب و آشفتگي ما
كار خود را آهسته و به  ،اگر ما. يمكن مييم و كار را رها شو ميدهيم و به همين خاطر خسته 

تمام مراحل را با  ، كه در چند مرحله انجام شود تدريج انجام دهيم و آن را طوري تقسيم كنيم
نماز را در پنج وقت متفرق قرار داده  ،درس بگيريد؛ شريعت ،از نماز. يمكن ميآرامي سپري 

اگر قرار بر . آن را انجام دهد و با شوق و عالقه به سوي آن برود ،تا بنده با تمركز و راحتي
: در حديث آمده است. شد ميبنده خسته  ،شونداين بود كه تمام نمازها در يك وقت خوانده 

د و نه در زمين ريشه مي كن مينه قامت راست  ،شاخه اي كه از يك درخت مي رويد«
  . »دواند

به نتايجي دست مي يابد  ،كارها را به تدريج انجام دهد ،با تجربه ثابت شده كه هركس
پويا  ،؛ افزون بر اينكه روحيه اودست نمي يابد ،دده ميآنها را به يك دفعه انجام  كه كسي كه

  . و بانشاط است
د؛ چون ده مياوقات را ترتيب  ،اين را درك نموده ام كه نماز ،از سخن بعضي از علما

 ¨βÎ) nο4θ: فرمايدخداوند مي  n= ¢Á9$# ôMtΡ%x. ’ n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈tF Ï. $ Y?θè% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ 〈 »براي  ،گمان نماز  بي
  . »ست كه وقت آن مشخص گرديده استمؤمنان فريضه اي ا

   ،كارهاي ديني و دنيوي خود را بعد از هر نمازي تقسيم كند ،پس اگر بنده
  . مي بيند كه وقت زيادي دارد

بعد از نماز صبح را به حفظ و يادگيري مطلبي كه  ،اگر طالب علم: مزن ميمثالي برايت 
العه عمومي و بعد از عصر را براي اختصاص دهد و بعد از نماز ظهر را براي مط ،هدخوا مي

پژوهش دقيق علمي و بعد از مغرب را براي ديدار و گفتگو و بعد از عشاء را براي مطالعه 
. بسيار خوب خواهد بود ،بحثها و مجله ها و يا نشستن با خانواده مقرر كند ،كتابهاي جديد
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 $pκ؛ د و راهش را روشن مي گرداندكن ميبه او كمك  ،بصيرت و بينش عاقل š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# 

(# ûθãΖ tΒ#u βÎ) (#θà)−G s? ©! $# ≅ yèøgs† öΝ ä3©9 $ZΡ$s% ö� èù ö�Ïe/ s3ãƒuρ öΝ à6Ζtã öΝ ä3Ï?$t↔Íh‹y™ ö� Ï/øótƒuρ öΝä3s9 3 ª! $#uρ ρèŒ 

È≅ ôÒx/ ø9$# ÉΟŠÏà yèø9 $# ∩⊄∪ 〈 »براي شما قدرت تشخيص  ،خداوند ،اي مؤمنان! اگر از خدا بترسيد

 ،ايد و گناهتان را مي آمرزد و خداوندزد ميد و بديهاي شما را ده ميحق و باطل را قرار 
  . »داراي فضل بزرگ است

  نامنظم مباش

هرج و مرج و نابساماني فكري است كه  ،يكي از عوامل پريشان خاطري و تشتت ذهني
تواناييهاي خود را تشخيص نداده و به  ،فرد آشفته خاطر. بسياري از مردم گرفتار آن هستند

راههاي زيادي دارد  ،شناخت: گفتني است. توجه نكرده است ،دده ميچه كه به او تمركز آن
انسان بايد راه مشخص و . و بايد نشانه هاي آن را مشخص كرد و راههاي آن را دانست

  . امر مطلوب و پسنديده اي است ،معروفي براي خود برگزيند؛ زيرا تمركز
بدهكاري و مشكالت معيشتي  ،تگي ذهنيآشف يكي ديگر از عوامل پريشان خاطري و

  : يمكن مياست؛ در اين باره اصولي هست كه آنها را بيان 
 ،هركس. تنگدست نخواهد شد ،نخست اينكه هركس درخرج كردن ميانه روي كند

مالش را خوب و در جاهاي ضروري و مورد نياز خرج نمايد و از فضول خرجي و اسراف 

‘ ¨βÎ) tÍد؛ ده يماو را ياري  ،خداوند ،بپرهيزد Éj‹ t6ßϑ ø9 $# (# ûθçΡ% x. tβ üθ÷zÎ) ÈÏÜ≈ u‹¤±9 كساني كه « 〉 #$

  . »برادران شيطان هستند ،ندكن ميفضول خرجي و اسراف 

 tÏ% ©!$# uρ !#sŒÎ) (#θà)x/Ρ r& öΝs9 (#θèùÍ�ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρã� äIø)tƒ tβ% Ÿ2uρ š÷t/ y7 Ï9 s̈Œ $YΒ# uθs% ∩∉∠∪ 〈 » و كساني

ورزند و درميان  ند و نيز تنگ چشمي و بخل نميكن مياسراف ن ،ندكن ميق كه هرگاه انفا
  . »اين دو هستند

به دست آوردن مال از راههاي جايز و مشروع و ترك كردن هر نوع كسب و : دوم
پاك است و جز پاك را نمي پذيرد و در دارايي و مالي كه از راه  ،خداوند. درآمد حرام
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 öθs9د؛ ده ميبركت ن ،يدحرام و نامشروع به دست مي آ uρ y7 t7yfôã r& äοu� øYx. Ï]ŠÎ7 sƒù: گرچه « 〉 #$

  . »تو را به شگفتي اندازد ،زياد بودن مال پليد
تالش براي بدست آوردن مال حالل و كنار گذاشتن بيكاري و پرهيز از گذراندن : سوم

# ايي كنيد؛ مرا به بازار راهنم: دگوي ميابن عون . اوقات در كارهاي بيهوده و بي ارزش sŒÎ* sù 

ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θäótG ö/ $# uρ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρã� ä. øŒ$#uρ ©! $# #[�� ÏW x. ö/ä3‾= yè©9 tβθßsÏ= ø/ è? 

در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بجوييد و خدا را بسيار ياد  ،وقتي نماز تمام شد« 〉 ∪⊂⊆∩

  . »كنيد تا رستگار شويد

  ايمان و اخالقتان است  ارزش واقعي شما،

گرسنه و  ،ه و ژنده به تن دارددار توجه كنيد كه لباسهايي كهنبه ماجراي اين مرد فقير و ن
خانه اي كه در آن  ،جايگاه و ثروت و قبيله اي ندارد ،نسب بااليي ندارد ،برهنه استپا

اي عمومي با دو دست خودش آب ندارد؛ اثاث و وسايل زندگي ندارد؛ از آبگيره ،بخوابد
د و هنگام كن مياز دست خود به عنوان بالش استفاده  ،بدخوا ميدر مسجد  ،دخور مي

فرش او هستند كه او  ،خوابيدن آن را زير سر مي گذارد؛ رختخوابي ندارد؛ بلكه سنگريزه ها
اب خدا او با اين حال همواره به ذكر پروردگارش و به تالوت كت. روي آن دراز مي كشد

روزي از كنار  ،در نماز و جهاد همواره در صف اول مي ايستد؛ همين مرد. مشغول است
اي جليبيب! آيا «: اسم او را گرفت و صدايش زد �پيامبر اكرم. گذشت �رسول خدا

 ،د و حال آنكه منده مياي پيامبر خدا! چه كسي دخترش را به من : گفت» ي؟كن ميازدواج ن
  يگاه و مقامي؟نه ثروت دارم و نه جا

همان سخن اول را به او گفت و او  �گذشت؛ پيامبر �سپس بار ديگر او از كنار پيامبر
گفته اش را تكرار  �گذشت؛ باز هم رسول اكرم �بار سوم از كنار پيامبر. همان پاسخ را داد

و و به اي جليبيب! به خانه فالن انصاري بر«: فرمود �كرد و او همان پاسخ را داد؛ آنگاه پيامبر
هد كه دخترت را به ازدواج من در خوا مياند و از تو رس ميبه تو سالم  �پيامبر خدا: او بگو
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سالم بر پيامبرخدا : گفت ،انصاري. اين انصاري از خانواده اي محترم و شرافتمند بود. »بياوري
داري؟ در باد؛ چگونه دخترم را به ازدواج تو در بياورم اي جليبيب و حال آنكه مال و مقامي ن

جليبيب : اين هنگام همسر آن مرد انصاري گفتگو را شنيد و تعجب كرد و با خودش گفت
را شنيد و به  �سخن جليبيب و پيام پيامبر ،كه نه مالي دارد و نه مقامي؟ اما دخترمؤمن آنها

سوگند به ذاتي كه جانم در  ،يد؟ نهكن ميرا رد  �آيا خواسته پيامبر خدا: پدر و مادرش گفت
  . ست اوستد

صورت گرفت و خانواده اي پربركت تشكيل شد و خانه اي آباد بر  ،اين ازدواج خجسته
باالخره روزي منادي جهاد نداي جهاد سر . شكل گرفت ،اساس پرهيزكاري و تقواي الهي

داد و جليبيب در معركه حضور يافت و با دست خود هفت نفر از كافران را به قتل رساند و 
راه خدا كشته شد و در حالي رخ در نقاب خاك كشيد كه از خدا و  در ،سپس خود او

  . راضي بود ،پيامبرش و از اصل و ارزشي كه براي آن جان داد
شهدا را نام مي برند و جليبيب را  ،به جستجوي كشته شدگان مي پردازد؛ مردم �پيامبر
ارد و او را فراموش جليب رابه ياد د �اما پيامبر ،معروف نيست ،ند؛ چون اوكن ميفراموش 

 ،اما من: دگوي ميد و شو مياسم او را به خاطر دارد و از او غافل ن ،د و در ميان شلوغيكن مين
  . جليبيب را نمي بينم

سر  �آن حضرت. او را مي بيند كه چهره اش آغشته به خاك است �آنگاه پيامبر
  به او  د و خاكها را از چهره اش دور مي نمايد وكن ميرا بلند  �جليبيب

تو از من هستي «: هفت نفر ازكافران را كشتي و سپس كشته شدي؟ و سه بار فرمود: دگوي مي
  . كافي است �؛ همين مدال نبوي به عنون پاداش و جايزه براي جليبيب»و من از تو هستم

او را دوست  �اين بود كه پيامبر ،ايمانش بود؛ ارزش او ،و ارزش او �قيمت جليبيب
  . رسالتي بود كه براي آن جان داد ،داشت؛ ارزش او
باعث نشد كه او از اين شرافت بزرگ و  ،و ناشناخته بودن خانواده اش �فقر جليبيب

شهادت و رضامندي و قبول و سعادت هر دو جهان را بدست  ،د؛ اودستاورد سترگ باز بمان

� tÏmÍآورد؛  sù !$yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?#u ª! $# ÏΒ Ï&Í# ôÒsù tβρã� Å³ö;tG ó¡o„uρ tÏ% ©!$$Î/ öΝ s9 (#θà)ysù= tƒ ΝÎκ Í5 ôÏiΒ öΝ ÎγÏ/ ù= yz 
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āωr& î∃öθyz öΝÎκ ö� n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ u“ óstƒ ∩⊇∠⊃∪ 〈 »به آنچه خداوند از فضل خويش به آنها داده، 

ند كه ده ميمژده  ،شادمانند و به كساني كه پشت سر آنها هستند و هنوز به آنان نپيوسته اند
  . »ندشو ميند و اندوهگين نهيچ ترس و هراسي ندار

در معرفت و  ،سعادت تو. ارزش واقعي تو مفاهيم بزرگ و صفات خوب تو هستند
  . دباش ميآگاهي تو و در رويكرد و برتري تو 

خوشا . هيچ زماني مانع پيشرفت و رسيدن به هدف و برتري نبوده است ،فقر و تنگدستي
خودش را  ،ل كسي كه با توجيه و جهادبه حال كسي كه ارزش خود را دانست و خوشا به حا

خوشبخت نمود و خوشا به حال كسي كه دين و دنيايش را نيكو گردانيد و در هر دو جهان 
  . سعاتمند و رستگار گرديد؛ هم در دنيا و هم در آخرت

  خوشا به سعادت اينها...

 $pκ: دگوي ميدر باره اش  ،كه قرآن �خوشا به سعادت ابوبكر â:̈Ζ yfã‹ y™uρ ’s+ ø? F{$# ∩⊇∠∪ 

“Ï% ©!$# ’ ÏA÷σ ãƒ … ã&s!$tΒ 4’ª1 u” yItƒ ∩⊇∇∪ 〈 » و از آتش دور خواهد شد پرهيزگاري كه مال خود را

  . »د و خودش را پاكيزه مي گرداندده مي
 ،قصر سفيدي در بهشت ديدم«: درباره اش فرمود �كه پيامبر �خوشا به سعادت عمر

  . »از عمر بن خطاب است ،راين قص: اين قصر از چه كسي است؟ گفته شد: گفتم
بارخدايا! گناهان «: درمورد او چنين دعا كرد �كه پيامبر �خوشا به سعادت عثمان

  . »گذشته و آينده عثمان را بيامرز
مردي است كه خدا و پيامبرش «: درباره اش فرمود �كه پيامبر �خوشا به سعادت علي

  . »رنداو را دوست مي دا ،و خدا و پيامبرش ،را دوست مي دارد
 ،عرش خداوند مهربان«: در مورد او فرمود �كه پيامبر �خوشا به سعادت سعد بن معاذ

  . »براي او تكان خورد
رو  ،خداوند«: درباره اش فرمود �كه پيامبر �خوشا به سعادت عبداهللا بن عمرو انصاري
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  . »با او سخن گفت ،در رو و بدون مترجم و واسطه
او را غسل  ،فرشتگان خدا«: در مورد او فرمود �ركه پيامب �خوشا به سعادت حنظله

  . »دادند

  واي از بدبختي و تيره روزي اينها...

 â‘$̈Ψ9: دگوي ميدرباره اش  ،واي از بدبختي فرعون كه خدا $# šχθàÊu� ÷èãƒ $pκ ö� n= tæ # xρß‰ äî 

$w‹ Ï±tã uρ 〈 » ندشو ميصبح و شام بر آتش عرضه« .  

 $sΨ: اره اش مي فرمايددرب ،واي بر قارون كه خداوند متعال ø/ |¡sƒm� ÏµÎ/ ÏνÍ‘# y‰Î/ uρ uÚö‘ F{$# 〈 

  . »او و خانه اش را در زمين فرو برديم«

… : درباره اش فرمود ،واي بر وليد بن مغيره كه خداوند çµà)Ïδ ö‘ é' y™ # �Šθãè|¹ ∩⊇∠∪ 〈 » به

  . »زودي او را به باال رفتن از گردنه (مشكالت) وا مي دارم

≅× : درباره اش مي فرمايد ،لف كه خداوند متعالواي بر اميه بن خ ÷ƒuρ Èe≅ à6Ïj9 ;οu“ yϑ èδ 

>οu“ yϑ   . »واي بر هر كه عيبجو و طعنه زن باشد« 〉 ∪⊆∩ 9—

 ôM: درباره اش فرموده است ،واي بر ابولهب كه خداوند متعال ¬7 s? !# y‰tƒ ’ Ï1 r& 5=yγs9 ¡= s? uρ 

   .»بريده باد دو دست ابولهب و هالك باد او« 〉 ∪⊆∩

= āξŸ2 4 Ü: در موردش مي فرمايد ،واي بر عاص بن وائل كه خداوند çG õ3sΨ y™ $tΒ ãΑθà) tƒ 

‘‰ ßϑ tΡuρ …çµs9 zÏΒ É>#x‹ yèø9 $# #t‰ tΒ ∩∠∪ 〈 » مي  ،دگوي ميما آنچه را كه . دگوي ميچنين نيست كه او

  . »نويسيم و عذاب را بر او مستمر و پياپي خواهيم داشت

  نكته

 ،ضايع كردن وقت ،نشناختن حق و فساد قلب ،تباهي فكر و ديدگاهفساد و  ،عدم توفيق
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عدم بركت در روزي و  ،سنگدلي ،پذيرفته نشدن دعا ،دوري از خدا ،تنفر و بيزاري مردم
گرفتار شدن به همراهان  ،تنگدلي ،تحقير شدن به وسيله دشمن ،ذلت ،محروميت از علم ،عمر

سختي  ،غم و ناراحتي مداوم ،ندكن ميايع و همنشينان بدي كه دل را فاسد و وقت را ض
زاده گناه و غفلت از ياد خدا هستند؛ همانطور كه كشتزار  ،همه اينها.  .زندگي و ناراحتي و

زاده  ،اماعكس اين امور. نتيجه آتش است ،د و همچنانكه سوختگيكن ميبه وسيله آب رشد 
  . و نتيجه اطاعت هستند

باعث  ،اين است كه گناه و فساد ،نددان ميان تمام ملتها آنچه پيروان همه اديان و انديشمند
تنگدلي و بيماريهاي قلبي مي گردد؛ حتي كساني كه  ،ترس و هراس ،اندوه و ناراحتي 

براي آنكه ناراحتي و اندوه خود  ،خسته و رنجور مي گردند ،ند و از گناهشو ميمرتكب گناه 
  : دگوي ميچنانچه شاعر  ،ندده ميبار ديگر آن را انجام  ،را دور نمايند

d�� ´��� $�&� �a��1�/5O 50 ة�  $)��	�  ¸��FB � 
  . »كشيدم جام اول سر عوارضجامي را براي لذت نوشيدم و جامي ديگر را براي عالج «

توبه و طلب  ،پس تنها عالج آن ،ثير نامطلوبي بر دلها مي گذارندچنين تأ ،گناهانوقتي 
  . آمرزش است

  باشيدبا زنان مهربان 

 £èδρã� Å°$tã uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ 〈 »با زنان به خوبي زندگي كنيد«.  Ÿ≅ yèy_uρ Νà6uΖ ÷� t/ Zο̈Šuθ̈Β 

ºπyϑ ômu‘ uρ 〈 »و ميان شما دوستي و مهرباني قرارداده است« .  

: در حديث ديگري آمده است. »با زنان به خوبي رفتار كنيد«: در حديث آمده است
زنش خوب باشد و من از همه شما رفتار بهتري با خانواده ام بهترين شما كسي است كه با «

  . »دارم
د و بر اساس تقوا باش ميكانون سعادت و خوشبختي  ،خانه سرشار از محبت و مهرورزي

 ôyϑ: پا گرفته است ،و رضامندي sùr& }§¢™r& … çµuΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n?tã 3“uθø) s? š∅ÏΒ «! $# Aβ üθôÊÍ‘ uρ í�ö� yz Πr& 



    

  غم مخور      470 
    

ô̈Β }§¢™r& …çµuΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’ n?tã $x/ x© >∃ã� ã_ 9‘$yδ u‘$pκ ÷Ξ$$sù ÏµÎ/ ’ Îû Í‘$tΡ tΛ ©yγy_ 3 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠöθs) ø9$# 

šÏϑ Ï=≈ ©à9 $# ∩⊇⊃∪ 〈 »بنا  ،آيا كسي كه شالوده آن را بر پايه تقواي الهي و خشنودي خداوند

ف به سقوط بنياد نهاده (كارش) بهتر است يا كسي كه شالوده آن را بر لبه پرتگاه مشر ،نهاده
مردم ستم پيشه را  ،است (و هر آن امكان دارد) او را به آتش دوزخ فرو اندازد؟ خداوند

  . »دكن ميهدايت ن

  بدو ورود به خانهلبخندي در 

 ،بهترين استقبال آنها از يكديگر است؛ اين لبخند ،لبخند زن و شوهر به روي يكديگر
به روي برادرت صدقه  لبخند زدنت«: ث آمده استدر حدي. تاعالم توافق و هماهنگي اس

 (#θßϑ: چنين سالم كردنو هم. لبخند نقش مي بست �همواره بر لبان پيامبر. » است Ïk= |¡sù #’ n?tã 

öΝ ä3Å¡à/Ρr& Zπ̈ŠÏtrB ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# ZπŸ2u�≈ t7 ãΒ Zπt6ÍhŠsÛ 〈 » بر خودتان سالم كنيد درودي مبارك و

  . »خجسته از سوي خداوند است

# : و جواب سالم ديگران را دادن sŒÎ) uρ ΛäŠ Íh‹ ãm 7π̈ŠÅstFÎ/ (#θ–Šyssù z|¡ômr' Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ–Šâ‘ 〈 

  . »پاسخ دهيد ،زيبا و بهتر از آن يا همانند آن ،هرگاه به شما سالم كردند«
  : دگوي ميابن كثير 

g� »��5���"? � ��S#$ ة!"& J�� 5) »�"�! 51 Jw1 50"�# 
  . »سالم كن ،به تو سالم كرد و رفت؛ تو اي جمل! به او همانند سالمش ،عزه«

´���U+a# º $S5�5C ة�"$ �� J�D� 5) $""! E�� 5) i5U1 
  . »دمكر ميد تا از او سپاسگزاري كر ميكاش به من سالم اي «

بار خدايا! ورود و «: نشان خوشبختي است ،همچنين دعا كردن هنگام ورود به منزل
وب را از تو مي جويم؛ به نام خدا وارد شديم و به نام او بيرون آمديم و بر خروج خ

  . »پروردگارمان توكل نموديم
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 : يگر استبه نرمي سخن گفتن زن و شوهر با يكد ،يكي از عوامل خوشبختي در خانه

≅ è% uρ “ÏŠ$t7 ÏèÏj9 (#θä9θà) tƒ ÉL©9 $# }‘Ïδ ß|¡ômr& 〈 »د كه بهتر استو به بندگانم بگو سخني را بگوين« .  

SB �� ����� ������ 50�1�� � ������T� ?���T� J��. 2�t v 
نمي  ،دكن ميو مسلماني را كه خود را حفاظت جادوي حاللي است؛ اگر ا ،و سخن او«

  . »كشت

\gD�B ´C iW� J�
) v �5c iW g��D��  ?�� 50��SB �	��T� 7� 
كسي كه به سخنانش  ،ت و اگر مختصر نمايدخسته كننده نيس ،اگر زياد سخن بگويد«

  . »دوست داردكه مختصر سخن نگويد ،دده ميگوش 
كاش زن و شوهر از سخنان ناراحت كننده و از حرفهايي كه احساسات را جريحه دار اي 

رد و از آو ميزيباييها و خوبيهاي ديگري را به ياد  ،دست مي كشيدند؛ كاش هر يك ،دكن مي
خوبيهاي زنش  ،اگر مرد. شيدپو ميچشم  ،ري كه هر دوي آنها دارندبشضعفها و كاستيهاي 

در . كنداحساس آرامش و خوشبختي مي  ،چشم پوشي نمايد يششمارد و از عيبهاررا ب
يك رفتار زن را  هيچ مرد مؤمني نبايد از زن مؤمني متنفر شود؛ اگر«: حديث آمده است

  . »ايت و پسند اوسترفتار ديگري در زن هست كه مورد رض ،ددپسن مين

��. ,5���� 5�1 ¸d���� �= 2�1 ��>�# ´�/������ �� 2��1 � 
  ؟!»ت كه هرگز بد نكرده و كيست كه فقط خوبي و زيبايي داشته باشدي هسچه كس«

چه كسي هست كه شمشير خوبيهايش به خطا نرفته و چه كسي وجود دارد كه 

 Ÿωöθs9زيباييهايش رنگ نباخته باشد؟  uρ ã≅ ôÒsù «! $# ö/ ä3ø‹n= tæ … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ $tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰tnr& 

# Y‰t/ r& 〈 »شد ميهيچكس از شما پاكيزه ن ،اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمي بود« .  

به خاطر حساسيت به مسايل پيش پا افتاده و پرداختن به امور  ،بيشتر مشكالت خانه ها
به خاطر چيزهاي ساده و  ،ام كه زن و مرددهها مورد را شاهد بوده . جزئي و كوچك است

از  ،يا اينكه زن ،غذا به موقع آماده نشده ،خانه مرتب نبوده معمولي از هم جدا شده اند؛ مثالً
شوهرش خواسته تا زياد مهمان به خانه نياورد و مسايلي از اين قبيل كه باعث رنج و مشكالت 
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ت و ضعف خود اعتراف كنيم و نبايد با همه ما بايد به واقعيت و وضعي. ندشو ميدر خانه 
اوهام و خياالت زندگي نماييم و آرزوهايي را در سر بپرورانيم كه فقط افراد قاطع و 

  . بلندهمت به آن دست يافته اند
يم؛ از اينرو بايد كن ميخشمگين مي گرديم و استباه  ،يمشو ميانسان هستيم؛ ناراحت  ،ما

گي زناشويي امور را به صورت نسبي بررسي كنيم و در راستاي توافق و سازگاري در زند
  . از يك سالم ساده هم نگذريم ،پس از گذشت سالها

چهل سال با او زندگي كردم و : دگوي ميام عبداهللا  ،احمد بن حنبل بعد ازمرگ همسرش
  . حتي در يك مورد يا كلمه با او اختالف و ناسازگاري نكردم

بايد سكوت كند و زماني كه شوهر ناراحت و  مرد ،دشو ميخشمگين  ،هنگامي كه زن
فرو نشيند و اضطرابات فروكش  ،زن بايد سكوت نمايد تا بدين سان خشم ،دشو ميخشمگين 

وقتي ديدي كه همراه ودوست تو خشمگين شده : دگوي ميابن جوزي در صيدالخاطر . كنند
طر حرفهايش مورد مؤاخذه به او توجه نكن و او را به خا ،ردآو ميو سخنان ناشايستي به زبان 

د؛ بلكه حتي اگر شده مدتي كن ميد چه دان ميمانند فرد مستي است كه ن ،چون او. قرار نده
خُرد شده و عقلش پنهان گشته است؛   ،بر او چيره شده و طبيعت او ،صبركن؛ چون شيطان

اي درگير  تو همانند عاقلي هستي كه با ديوانه ،به مقتضاي كارش پاسخ او را بدهي ،اگر تو
تو هستي؛  ،پس مقصر. شده و يا فرد هوشيار و بيداري هستي كه با فرد بيهوشي در آويخته اي

از آنچه اتفاق  ،به خودآيد ،بلكه بايد با نگاه رحمت و مهر به او بنگري و بداني كه وقتي او
ست دكه تو از فضيلت شكيبايي برخورداري؛ حداقل اين ادان ميپشيمان مي گردد و  ،افتاده

  . كه او را بگذاري تا عقده دل و خشم خود را خالي كند و راحت شود
بايد همين كار را  ،هنگام ناراحت شدن شوهر ،هنگام خشمگين شدن پدر و زن ،فرزند

آن وقت . هند بگويند و خود را راحت كنندخوا ميبكنند و بگذارند تا پدر و شوهر هرچه 
ريشه  ،خشم ،اگر با آنها از در مقابله در آيي ند؛كن مياست كه پشيمان شده و عذر خواهي 

در صدد انتقام و تالفي كاري بر مي آيند كه در وقت ناراحتي  ،مي دواند و چون به خود آيند
  . و بيهوشي با آنها كرده اي
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در مقابل  ،هرچه بگويد و بكند  ،بيشتر مردم اينگونه نيستند؛ هرگاه فرد خشمگيني را ببينند
آن  ،بر خالف حكمتي است كه بيان شد و فقط خردمندان ،ند و اينكن ميا با او همان كار ر

  . ندفهم ميرا 

  .انتقامجويي، زهر مهلكي است

داستانها و حكايتهاي كساني آمده كه دشمنان خود را  (المصلوبون في التاريخ)دركتاب 
ه و براي باز هم راحت نشد ،به بدترين شكل مجازات كرده و پس از آنكه آنها را كشته اند

عجيب است! فرد كشته اي كه به دار . آنان را به دار آويخته اند ،خالي كردن عقده خود
از  ،اما قاتل زنده. مرده است ، چون او. دكن مياحساس درد و عذاب و ناراحتي ن ،آويخته شود

. د و از شكنجه بيشتر خوشحال مي گرددكن ميو احساس آرامش  برد مياين كار لذت 
هرگز احساس راحتي و  ،در وجودشان شعله ور است ،تش كينه نسبت به دشمنانكساني كه آ

خودشان  ،پيش از آنكه دشمنانشان را نابود كند ،ند؛ چون آتش انتقام و عقدهكن ميآرامش ن
  . را به نابودي مي كشاند

 ،خيلي عجيب است كه بدانيد يكي از خلفاي بني عباس نتوانست دشمنانش را بكشد
مردند؛ اما وقتي به  ،قبل از اينكه او زمامداري حكومت را به دست بگيردچون دشمنانش 

آورد و با آنكه برخي پوسيده و از بين رفته  دشمنانش را از قبرهايشان بيرون ،قدرت رسيد
فوران و  ،اين. اجساد آنها را به دار آويخت و سپس اجسادشان را در آتش سوخت ،بودند

انتقام گيرنده بيشتر . برد مياييها و آرامش وجود را از بين خروش كينه است كه شاديها و زيب
  . دده ميد؛ چون او اعصاب و آرامش خود را از دست كن ميضرر 

JC5D 21 ,�	�[� ���) G �HS 21 JC53� ���)51 
  . »دزن ميند كه جاهل به خودش ضربه زن ميدشمنان به آن اندازه به جاهل ضربه ن«

 #sŒÎ) uρ (# öθn= yz (#θ‘Òtã ãΝä3ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÏΒ$tΡ F{$# zÏΒ Åá ø‹tóø9 $# 4 ö≅ è% (#θè?θãΒ öΝä3Ïà øŠtóÎ/ 〈 » و هرگاه تنها

  . »به سبب خشم خود بميريد: شوند از خشم بر شما انگشتان را گاز مي گيرند؛ بگو
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  نكته

بهترين و مفيدترين چيز براي انسان در زماني است كه مورد تجاوز و ستم  ،توبه راستين
نشانه سعادت است كه انسان در چنان  ،اين. ندشو ميبر او مسلط  ،يرد و دشمنانشقرار مي گ

موقعيتي فكر و نگاهش را به خود و گناهان و عيبهاي خويش معطوف بدارد و به عيبها و 
گناهانش و اصالح آنها مشغول شود و توبه كند؛ آن وقت است كه ديگر جايي براي فكر 

باقي نمي ماند؛ بلكه او به توبه و اصالح عيبهاي خود  ،شده كردن به مصيبي كه به آن گرفتار
به راستي چنين . ياري او و حفاظت و دفاع از او را بر عهده مي گيرد ،مي پردازد و خداوند

چقدر خوشبخت است! چه مصيبت خجسته اي برايش پيش آمده كه پيامدي چنين  ،انساني
جلودارش  ،كسي ،است؛ آنچه كه او بدهدزيبا و خوب دارد! اما توفيق و هدايت به دست خد

چنين توفيقي نمي  ،پس هر كسي. د ببخشدتوان ميكسي ن ،نيست و هرآنچه را كه او ندهد
هد و توانايي دستيابي آن را ندارد؛ چراكه خوا ميآن را ن ،اسدشن ميآن را ن ،يابد و هر كس

  . هيچ توانايي و حركتي جز به ياري خدا ندارد ،انسان

) 21 i5��� E5�
s�7 �H� � ��H% 5�H� 	�%�� 5�HC M01 �g) v� 
د كن ميپاك و منزه است خداوندي كه با وجود لغزش و اشتباه پياپي و هميشگي ما عفو «

  . »و همواره از گناه و لغزش بندگان در مي گذرد

%/
) G � ´:¡ ¸d�� ´:%) 5:;� ¸d� ,5:%�� 2� ���D 
د و اين از جالل كن ميو محرومش ن ايدنم ميو بخشش  بذل ،دكن ميبه كسي كه اشتباه «

  . »و بزرگي اوست

  شوان ذوب مدر شخصيت ديگر

يعني  ،مرحله انتخاب و مرحله ابتكار؛ تقليد ،مرحله تقليد: سه مرحله را مي گذراند ،انسان
 ،علت تقليد. در آوردن اداي ديگران و به تن كردن جامه شخصيت آنها و ذوب شدن در آنان

چنين تقليدي برخي را وا مي دارد تا در حركتها و صدا و امثال . گي و تمايل شديد استشيفت
زنده به گور كردن شخصيت خود و خودكشي معنوي  ،آن از ديگران تقليد كنند؛ اين كار
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براستي كه چنين افرادي چقدر خود را در رنج و مشقت مي اندازند؛ آنها بر عكس . است
ند! صداي شخص ديگري را انتخاب كن ميه عقب حركت راه مي روند و ب ،جهت خود

 ،ند! شيوه راه رفتن خود را ترك مي نمايند تا همانند فرد ديگري راه بروند! كاش اينهاكن مي
كه جايگاه انسان را باال  ،در صفات پسنديده اي همچون علم و سخاوت و بردباري و امثال آن

در شيوه حرف  ،وقتي مي بيني كه اين مقلدان دند؛ اماكر مياز ديگران الگوبرداري  ،برد مي
  ي!!شو ميوحشت زده  ،ندكن مياز ديگران تقليد  ،زدن و اشاره دست

موجودي ديگر و چيزي ديگر هستي؛ تو با توجه به ويژگيها و  ،تو: هم به تو بگويمخوا مي
تي كه آدم را آفريده تا وق ،روش و شيوه مشخصي داري؛ از زماني كه خداوند ،تواناييهايت

 . بطور كامل شبيه و همسان يكديگر نبوده اند ،دونفر ،خداوند جهان را به پايان برساند

ß#≈ n=ÏG ÷z$# uρ öΝ à6ÏG sΨ Å¡ø9r& ö/ ä3ÏΡ üθø9 r&uρ 〈 » و از جمله نشانه هاي خدا تفاوت زبان و رنگهايتان

  . »دباش مي
يكي باشد؟! زيبايي استعدادها و تواناييهايمان با ديگران  ،هيم صفاتخوا ميپس چرا ما 

زماني زيباست كه ازديگران  ،د و حرف زدن توباش مياين است كه منحصر به تو ،صدايت

 zÏΒ: متمايز باشد uρ ÉΑ$t6Åfø9 $# 7Šy‰ ã` ÖÙ‹ Î/ Ö� ôϑ ãmuρ ì# Ï= tFøƒ’Χ $pκ çΞ üθø9 r& Ü=ŠÎ/#{� xî uρ ×Šθß™ ∩⊄∠∪ 〈 » و

  . »سياهندو برخي  كوههاي سفيد و سرخي هست كه رنگهاي مختلفي دارند

h�&�B � ���l 21 ´��+ 2%
j 	��SMl \�5"5 ة� ��!�# ¸��FB 
  . »هفت نفر گوناگون جمع شدند و يكي ديگر هم آمد و هشت نفر شدند«

50�FB � 95&��� � ´
�� � ´
"�� 5"15:. � ´/T� � ´/�� � ¸	%� � 
  . »رباب و خواهرش و سعدي و لبني و مني و قطام ،سلمي ،سليمي«

  ظار لطف خدادر انت

بند نمي آيد؛ بلكه او همچنان زيبا و  ،در مسابقه و ميدان سخنوري ،زبان اين سخنران ماهر
وي در حضور . و سخنران اسالم است و بس �سخنران پيامبر  ،گيرا سخنراني مي نمايد؛ او
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ثابت  ،او. پرداخت ميد و به سخنراني كر ميصدايش را بلند  ،براي ياري كردن دين �پيامبر
  . بود �بن قيس بن شماس

 $pκ: مود كهآيه نازل فر ،خداوند š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (# ûθãèsùö� s? öΝ ä3s? üθô¹r& s−öθsù ÅVöθ|¹ 

ÄcÉ<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρã� yγøgrB … çµs9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ Í� ôγyfx. öΝ à6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 βr& xÝ t7 øtrB öΝä3è=≈ yϑ ôã r& óΟçFΡ r&uρ Ÿω 
tβρÞ÷ ßê ô±s? ∩⊄∪ 〈 » اي مؤمنان! صداي خود را از صداي پيامبر بلندتر نكنيد و با او آنگونه كه با

  . »يدفهم ميبلند سخن نگوييد كه اعمال شما نابود مي گردد و شما ن ،يدگوي مييكديگر سخن 
اوست؛ بنابراين ازمردم كناره گيري كردو در خانه  ،قيس گمان كرد كه منظور از اين آيه

  . تاش ماند و گريس
را از ماجرا  �آن حضرت ،اصحاب. نبود او را احساس كرد و جوياي حالش شد �پيامبر

بدين . »از اهل بهشت است ،هرگز چنين نيست؛ بلكه او ،نه«: فرمود �باخبر كردند؛ پيامبر
  . هشدار به بشارت تبديل شد ،ترتيب

51	>T� ,�g%�� ¼�= 5K ,5/C M��  ´�! i�g�T� }gD M# 
داد و فرياد نكرده بود كه  ،تبريكي كه آن عزا را محو كرد و هنوز غمگينتهنيت و «

  . »لبخند زد
د و چيزي نمانده كر ميام المومنين عايشه رضي اهللا عنها يك ماه كامل شب و روز گريه 

جگرش را پاره كند و او را از بين ببرد؛ چون به عفت و آبروي شريف او  ،بود كه گريه زياد

% ¨βÎ) tÏ: ر رسيداما لطف و گشايش خدا س تهمت زده بودند؛ ©!$# šχθãΒ ö� tƒ ÏM≈ uΖ |ÁósãΚ ø9 $# 

ÏM≈ n= Ï/≈tóø9 $# ÏM≈sΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θãΖÏèä9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ïοu�½zFψ $# uρ 〈 » كساني كه به زنان پاكدامن بي خبر مؤمن

  . »آخرت لعنت شده اند در دنيا و ،ندزن ميتهمت 
ايش كرد و پاكترين پاكان شد؛ آنگونه كه قبالً نيز چنين عايشه رضي اهللا عنها خدا را ست

  . بود؛ مؤمنان از اين گشايش آشكار شادمان شدند
سه نفري كه از شركت در غزوه تبوك بازماندند و زمين با وجود فراخي اش بر آنها 
تنگ گرديد و خودشان نيز از خود به تنگ آمده و يقين كرده بودند كه از خشم خداوند 
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نوازش شدند و  ،كمك و گشايش خداوند شنوا و نزديك به لطف و  ،ز خدا نيستپناهي ج
  . مورد آمرزش قرارگرفتند

  مشتاق كارهايي باش كه به تو آرامش مي بخشد

مطالعه و پرداختن به مسايل : پزشك به من گفت ،بيمار شدم: دگوي مي يكي از علما
از تو  ،م خودم را كنترل كنم؛ منانتو مين: به او گفتم. دكن ميبيماريت را بيشتر  ،علمي

داوري كني؛ آيا مگر چنين نيست كه  ،در ميان من و خود ،هم كه با دانش خودخوا مي
: د؟ گفتشو ميدور  ،ب بيماريشد و بدين ترتيكن ميطبيعت انسان را قوي  ،آرامش و شادي

ي مي گردد و با آن قو ،د و طبيعت منبخش ميبه من سرور و شادي  ،علم و دانش: گفتم. بله

 Ÿω çνθç7. معالجه ما بيرون استاين از دايره : گفت. مكن ميبدين ترتيب احساس راحتي  |¡øtrB 

# u�Ÿ° Νä3©9 ( ö≅ t/ uθèδ Ö� ö�yz ö/ä3©9 〈 »خوب است آن را براي خود بد مپنداريد؛ بلكه برايتان« .  

��.��� 7��
K »��� J%� J�%�5& �5�D[� $�� M&�# 
به وسيله بيماريها و  ،چه بسا جسمها. سرانجام خوبي داشته باشد ،دوه توشايد رنج و ان«

  . »علتها بهبود مي يابند

  سفره همگاني خدا

ما چقدر به پشتكار و استفاده از وقت و پيشي گرفتن از ديگران با انجام كارهاي درست 
ارائه  فرهنگ و تمدن را به ديگران ،خدمت ،آگاهي ،روزي كه فايده. ومفيد نيازمنديم

خوشبخت مي گرديم و هرگاه دانستيم كه بيهوده به دنيا نيامده و بيهوده آفريده  ،يمده مي
  . يمكن مياحساس خوشبختي و آرامش  ،نشده ايم

زركلي را ورق زدم؛ ديدم كه در اين كتاب شرح حال شرقيها و  (األعالم)روزي كتاب 
نقطه اشتراك همه آنها . بيان شده استحكما و اديبان و پزشكان  ،علما ،سياستمداران ،غربيها

به سنت الهي  ،با مطالعه زندگاني آنها. مؤثر و برجسته بوده اند ،افراد نابغه ،اين بود كه همگي
اين است كه  ،در آفريده هايش پي بردم و دانستم كه وعده و قانون خدا نسبت به بندگان
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د و به شهرت و مال و رس ميبه او بهره اش از دنيا بطور كامل  ،براي دنيا تالش كند ،هركس
پاداش خود را كه فايده و مقبوليت  ،براي آخرت تالش نمايد ،مقام دست مي يابد و هر كس

‰‘ . yξä: خواهد ديددر سراي آخرت  ،و رضامندي خدا است ÏϑœΡ Ï Iωàσ ‾≈ yδ Ï Iωàσ ‾≈ yδuρ ôÏΒ Ï!$sÜ tã 

y7 În/u‘ 〈 »و اينها را (كه دنيا طلب هستند) از  هر يك از اينها (را كه خواهان آخرت)  ،ما

  . »يمكن ميبخشايش پروردگارت بهره مند 
در اين كتاب شرح حال نوابغ و سرآمدان و كساني را ديدم كه براي بشريت خدمت 

اما براي آخرت خود تالش نكرده اند؛ بويژه كساني كه به  ،كرده و به آنها فايده رسانده اند
ديگران را بيشتر از خودشان سعادتمند كرده و  ،اينها. اند خدا و روز قيامت ايمان نداشته

به همين خاطر برخي از ايشان . روحيه ديگران را بيشتر از روحيه خود شاد و مسرور نموده اند
را مي بيني كه خودكشي كرده و بعضي هم از وضعيت زندگي خود ناراحت و خشمگين 

وقتي ديگران به : از خودم پرسيدم. دكرده ان بوده و گروهي ديگر با مشقت و رنج زندگي
محروم  ،از من فايده ببرند و خودم ،وسيله من شاد شوند و خودم بدبخت باشم و عده زيادي

  چه فايده دارد؟! ،باشم

´>P  $SB � �wU�� \	%�B � ´U�  $SB � �5S[� $U�nB � 
ه بسياري را خوشبخت نمودي و حال آنكه خودت بدبخت هستي! مردم را به خند«

  !»يكن ميآوردي و خودت گريه 
خواسته هاي اين انسانهاي سرآمد و نخبه را  ،با مطالعه اين كتاب فهميدم كه خداوند

وعده الهي است و بايد محقق شود؛ پس گروهي از اينها به  ،برآورده ساخته است؛ زيرا اين
برخي . رده اندجايزه نوبل دست يافته اند؛ چون خواهان جايزه نوبل بوده و براي آن تالش ك

در ميدان شهرت گوي سبقت را از همه ربوده اند؛ چون به دنبال شهرت و شيفته آن بوده اند 
و برخي به مال و ثروت دست يافته اند؛ چون دلباخته آن بوده اند و برخي از اينها بندگان 

(ان . صالح خدا هستند كه به پاداش دنيا دست يافته و آخرت را هم بدست خواهند آورد
  . ندجست ميفضل و رضامندي خدا را  ،شاءاهللا)؛ چراكه آنها



    

  479  غم مخور
  

اين است كه فرد گمنام و خوشبختي كه از شيوه  ،يكي از معادالت درست و مورد قبول
بهره  ،شدبا مياز فرد مشهوري كه به سبب مبادي و فكرش بدبخت  ،و روش خود راضي است

  . مندتر و موفقتر است
داستان نويس » تولوستوي«ابان به سبب اسالمش از ساربان و شترچران مسلمان در بي

د و كن ميزندگيش را با آرامش و رضامندي بسر  ،چون اولي. معروف خوشبخت تر است
ناراضي از هدف و بي  ،اراده مشوش ،تالشهاي پراكنده با ميد؛ اما دودان ميسرانجام خود را 

  . زندگيش را گذرانده است ،خبر از آينده و فرجامش
آن را شناخته و  ،داراي بزرگترين دارو و عالجي هستند كه تا كنون بشريت ،امسلمانه

هر : ايمان به قضا و تقدير است؛ حتي برخي از حكما گفته اند ،اين دارو. كشف كرده است
  . هرگز روي سعادت را در زندگي نخواهد ديد ،كس به قضا و تقدير باور ندارد

تكرار كرده ام و به شيوه هاي مختلف آن را ارائه  در اين كتاب بارها اين مفهوم را برايت
به تقدير  ،م كه من و بسياري از امثال مندان ميم؛ چون كن ميمن عمدا آن را تكرار . نموده ام

يم و شو مياز تقدير ناخشنود  ،ايمان داريم و در موارد ناخوشايند ،و قضا در موارد خوشايند
اين است كه (به تقدير و خير  ،مسلماني و پيمان وحياز اينرو شرط . يمكن مياظهار نارضايتي 

  . و شر و خوشايند و ناخوشايند آن ايمان داشته باشي)

  هدايت و آرامش، نتيجه ايمان است

سعادتمند  ،م تا بدين سان مشخص شود كه انسان خرسند از تقديركن ميداستاني تعريف 
حيرت و ناراحتي  ،ه در بي قراريهموار ،شدبا ميو آرام است و كسي كه از تقدير ناخشنود 

  . دبر ميبسر 
م در غرب آفريقاي شمالي سكني  1918در سال  ،نويسنده معروف آمريكايي» بودلي«
روزه  ،اندندخو ميد كه نماز كر ميدر آنجا با كوچ نشينان مسلماني زندگي  ،او. گزيد

چنين  ،آنجا ديدهبودلي يكي از صحنه هايي را كه . ودندنم ميرفتند و خدا را ذكر گ مي
بقدري شديد بود كه شنهاي بيابان را  ،طوفان. روزي تندبادي وزيدن گرفت: دكن ميتعريف 
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اين تندباد به . د و در منطقه الرون فرانسه مي انداختدا ميبا خود از درياي مديترانه عبور 
دم كه موهاي سرم از فرط گرما كر ميشدت گرم و سوزان بود؛ تا جايي كه من احساس 

 ،ند؛ چنان ناراحت و خشمگين شدم كه نزديك بود ديوانه شوم؛ اما باديه نشينهاشو ميكنده 
و با نشاط و . تقدير چنين است: آنها شانه هايشان را تكان داده و گفتند. هيچ شكايتي نكردند

چيز زيادي از دست نداده ايم؛ ما : رئيس قبيله گفت. سرحال به كارهايشان مشغول شدند
ولي خدا را شكر و سپاس كه چهل درصد  ،هستيم كه همه چيز را از دست بدهيممستحق اين 

  . انيم كارمان را از سر نو آغاز كنيمتو ميحيوانات ما باقي مانده است و با اينها 
ذاشتيم كه ناگهان يك چرخ گ مييك اتفاق ديگر؛ روزي با اتومبيل صحرا را پشت سر 

. نداشت و فراموش كرده بود كه آن را با خود بياوردزاپاس همراه  ،پنچر شد؛ راننده ،ماشين
از باديه نشينهايي كه . مرا فراگرفت ،ناراحت و خشمگين شدم و اضطراب و اندوه ،من

 ،به من تذكر دادند كه خشمگين شدن ،اينم بكنيم؟ آنهاتو ميچه كار : پرسيدم ،همراهم بودند
ناگزير شديم با همان . دكن مينابجا وادار  بلكه انسان را به حماقت و كار. هيچ فايده اي ندارد

از حركت باز ايستاد؛ متوجه  ،اما ديري نگذشت كه ماشين ،چرخ پنچر به راه خود ادامه دهيم
خشمگين نشد  ،اينجا هم هيچ يك از همراهان باديه نشين من. شدم كه بنزين تمام شده است

. اندندخو ميراه افتادند و آواز همچنان آرامش خود را حفظ كردند؛ پاي پياده به  ،و آنان
به من آموخت و قانعم كرد كه شمار  ،ميان كوچ نشينها گذراندم ،هفت سالي كه در صحرا

 ،زيادي از مردم آمريكا و اروپا كه بيماري رواني دارند و كساني كه مبتال به قند خون هستند
  . ه اندشند كه شتاب را اساس كار خود قرار دادبا ميقربانيان زندگي شهري 

هيچگاه از اضطراب رنج  ،دم و در آن بهشت خدا بودمكر ميزماني كه در بيابان زندگي 
 ،دم و آنجا آرامش و قناعت و رضامندي را يافتم و حال آنكه بسياري از مردمبر مين

ند واين را كه آنها مطيع قضا و كن ميمسخره  ،سرنوشتي را كه باديه نشينان بدان باور دارند
د؟ شايد باديه نشينها به حقيقت دست دان ميولي چه كسي . يرندگ ميبه تمسخر  ،قدر هستند

م و كن ميردم و در ذهن خود گذشته ام را مرور گ ميوقتي به گذشته بر  ،يافته اند؛ من
نم كه در مراحل مختلف و به دنبال اتفاقاتي كه بي ميبه وضوح  ،ايمنم ميزندگيم را بررسي 
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. يرد و هرگز توان دور كردن آن را نداشته امگ ميشكلي ديگر  ،زندگيم ،دافت ميبراي من 
مند و تو آن را هر چه نا ميباديه نشينها اين نوع حوادث را تقدير يا قسمت يا قضاي خداوند 

خالصه اينكه با وجود گذشت هفده سال از زماني كه من بيابان را رها كرده . بنام ،اهيخو مي
م و با حوادثي كه چاره اي كن ميموضع باديه نشينان را اتخاذ  ،يهمواره در برابر تقدير اله ،ام

نشينها به دست  اين خوي و عادت كه از باديه. مشو ميبا آرامش روبرو  ،براي آن نيست
  . در آرامش اعصابم بيشتر از هزاران مسكن و داروي گياهي تأثير دارد ،آوردم

خالصه . اند فرا گرفته )�حمد(اين حقيقت را از مكتب م ،صحرانشينان: يمگو مي ،من
نجات دادن مردم از سرگرداني و بيرون كردن آنها از تاريكيها به سوي  ،)�رسالت پيامبر(

  . و پايين نهادن بارهاي سنگين از دوش آنهاست آناناز  غبار گمراهينور و دور كردن 
تعاليم . ارداسرار آرامش و امنيت را به همراه د ،با آن مبعوث شده �آنچه پيامبر هدايت

 ،عمل به دليل ،اعتراف به تقدير ،نشانه هاي نجات از سستي و كاهلي است؛ آموزه هاي او ،او 
آمده  ،رسالت الهي. رسيدن به هدف و حركت به سوي نجات و تالش و زحمت بانتيجه است

كه جايگاه تو را در جهان مشخص كند تا آسوده خاطر باشي؛ دلت آرام گيرد؛ غم و 
زيبا باشد و بدين سان بنده نمونه  ،خوب و رفتار و اخالقت ،طرف شود و كارتبر ،اندوهت

  . اي باشي كه راز وجود و هستي خود را درك كرده است

  ميانه روي و اعتدال

 y7 Ï9 ẍ‹x. uρ öΝä3≈ sΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ 〈 » قرار داده ايم رو ميانهو اينگونه شما را امتي« .  

شيوه اي الهي  ،يرو ميانه. نه در غلو و ستم و افراط و تفريط ،ي استرو ميانهدر  ،سعادت
يكي از ويژگيهاي دين . دكن ميو پسنديده است كه انسان را از انحراف و كج روي حفاظت 

بدين . بين يهوديت و مسيحيت است ،ي است؛ اسالمرو ميانهدين  ،اين است كه اسالم ،اسالم
در عبادت  ،بي توجهي كرد؛ مسيحيت ،ه عملبه علم پرداخت و نسبت ب ،صورت كه يهوديت

اما اسالم با علم و عمل و با عنايت به روح و جسد و با . مبالغه ورزيد و دليل را دور انداخت
  . عقل و نقل آمد
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در عبادت . ي در عبادت استرو ميانه ،ايدنم مييكي از چيزهايي كه تو را سعادتمند 
و نشاط و دوام و پايبندي ات بر كارها را از د شو ميزياده روي مكن كه جسم و تنت ضعيف 

  . دبر ميبين 
همچنين نبايد در عبادت كوتاهي بورزي؛ بدين صورت كه نوافل را نخواني و فرائض را 

راه ميانه را برگزين؛  ،همچنين در خرج كردن. بعدا انجام خواهم داد: كامل ادا نكني و بگويي
را از دست بدهي و آنگاه با حسرت و اندوه و با نبايد اموال خود را تلف كني و سرمايه ات 

همچنين نبايد بخل بورزي و نكوهش شده و محروم . گوشه اي بنشيني ،فقر و تنگدستي
  . بماني

باشي و در بين جديت و سرسختي بيش از حد و  رو ميانهدر اخالق و رفتارت بايد 
  . عمل كني ،ش از اندازهبي مينر

نه زياد گوشه گير . نه چنان كه همواره بيهوده بخندينه چنان ترشروي و اخمو باش و 
  . باش و نه بيش از حد با مردم اختالط و همنشيني كن

همچنين در قضاوت كردن . ي را در پيش گرفترو ميانهدر كارها بايد شيوه اعتدال و 
ت است بود؛ نه آن اندازه زياده روي درس رو ميانهدرباره مسايل و در تعامل با ديگران نيز بايد 

كه پيمانه ارزشها كم گردد و نه چنان سخت گرفتن و قضاوت ناعادالنه اي كه ارزشها و 
ستم و  ،اسراف است و تنگ چشمي و سهل انگاري ،خوبيها نابود گردد؛ چون زياده روي

‰ “y . شدبا ميجفا  yγsù ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u $yϑ Ï9 (#θà/n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù zÏΒ Èd,ysø9 $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 3 ª! $#uρ “Ï‰ ôγtƒ 

tΒ â!$t±o„ 4’ n< Î) 7Þ ü� ÅÀ ?ΛÉ)tG ó¡–Β ∩⊄⊇⊂∪ 〈 » پس خداوند به اذن خويش مؤمنان را در آنچه از حق

به راه راست  ،هدايت كرد و خداوند هر كس را كه بخواهد ،كه در آن اختالف كرده بودند
  . »ايدنم ميهدايت 

 ،خير و خوبي. فراط و ديگري بدي تفريطدر ميان دو بدي قرار دارد؛ يكي بدي ا ،نيكي
 ،حق. شر مبالغه و زياده روي و شر غفلت و سهل انگاري: در ميان دو شر و بدي قرار دارد

. يكي زياده خواهي و زياده روي و ديگري كم كردن و كاهش دادن: ميان دو باطل قرار دارد
بختي ايستايي و عقب يكي بدبختي بي پروايي و ديگري بد: ميان دو بدبختي است ،سعادت
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  . نشيني

  نه اين، نه آن

اين است كه چنان به رفتن ادامه دهي  ،بدترين طرز راه رفتن: يدگو ميمطرف بن عبداهللا 
بدترين «: در حديث آمده است. آسيب ببيند ،آسيب ببيني و هم چارپايت ،كه هم خودت

كساني كه سرپرستي آنها آنها كساني هستند كه با خانواده و . »سختگيران هستند ،سرپرستان
. بين اسراف و بخل قرار دارد ،بزرگواري و سخاوت. ندكن ميظالمانه رفتار  ،را بر عهده دارند

بين  ،ميان تندخويي و حماقت است و لبخند ،ي است و بردباريباك بيميان بزدلي و  ،شجاعت
ارويي دارد؛ د ،مبالغه. بين سنگدلي و بي تابي است ،صبر. ترشرويي و قهقهه قرار دارد

اين است كه از زياده روي كاسته شود و مقداري از شعله سوزان آن خاموش  ،دارويش
  . گردد

$ : دشو ميجه با عزم و همت و نور اميد معال ،ايستايي و خستگي tΡ Ï‰÷δ$# xÞ¨u�Å_Ç9 $# 

zΟ‹É) tGó¡ ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ¨u� ÅÀ t Ï% ©!$# |Môϑyè÷Ρ r& öΝ Îγø‹n= tã Î� ö�xî ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟÎγø‹n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$ āÒ9 $# ∩∠∪ 

نه راه  ،راه كساني كه بر آنها نعمت داده اي. بارخدايا! ما را به راه راست هدايت نما« 〉

  . »كساني كه بر آنها خشم گرفته اي و نه راه گمراهان

  نكته

هيچ چيز از كنترل خود و خويشتنداري در برابر آنچه انسان دوست دارد و يا  ،در زندگي
دشوارترين كار در  ،خالصه اينكه صبر. نيست تر سخت ،و شكيبايي در برابر ناخوشيها از صبر

  . به خصوص در شرايطي كه زمان طوالني شود و انسان از موفقيت نااميد گردد. زندگي است
گوناگون و متفاوت  ،توشه ها. نيازمند توشه اي است كه آذوقه سفر آن باشد ،اين مدت

  : هستند؛ از جمله
  . كردن به مقدار بال و اينكه ممكن بود بيشتر از اين باشدنگاه 
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به ياد آوردن اين مطلب كه مصيبت باالتر از اين هم هست؛ مثل اينكه امكان داشت به 
  . فرزندي را از دست بدهد ،جاي اين بال

چيز ديگري را در دنيا بدست خواهد  ،اميدواري به اينكه در عوض چيز از دست رفته
  . پاداش آخرت خواهد رسيدآورد و يا به 

  . لذت بردن از ستايش مردم و پاداش خداوندي
فايده اي جز  ،اين است كه بداند كه داد و فرياد و بي تابي ،از ديگر توشه هاي اين سفر

  . رسوايي ندارد
  . بپرهيزد ،همچنين بايد از ساير مسايلي كه از ديدگاه عقل و فكر نادرست هستند

د و فرد صبور بايد خودش را به اين چيزها مشغول نمايد و همينها هستن ،توشه صبر
  . لحظات گرفتاري و باليش را با اينها بگذراند

  اولياي خدا چه كساني هستند؟

  : ان اشاره كردتو ميذيل  مواردبه  ،از صفات اولياي خدا
تالش براي نماز خواندن در صف  ،كوشيدن براي تكبير احرام ،مشتاقانه منتظر اذان بودن

اشتغال به ذكر  ،حضور در مراسم سنت ،سالمت دل ،هميشه در جلسات ايماني نشستن ،اول
راضي بودن به روزي  ،ترك كارهاي بي فايده ،تالش و زحمت براي روزي حالل ،خدا

دردمند شدن به خاطر مصيبت و بالي  ،خوشرويي ،آموختن وحي يعني كتاب و سنت ،كفاف
  . سختيها و كار خوب كردنصبر در  ،پرهيز از اختالف ،مسلمين

بهترين چيز است؛ نه توانگري و ثروتي كه انسان را  ،برخورداري از زندگي متوسط
بهترين  ،د؛ بلكه داشتن روزي كفافبر ميد و نه فقري كه همه چيز را از ياد كن ميسركش 

  . شدبا ميزندگي و سودمندترين روزي 
د؛ كن ميكه در آن زندگي  خانه اي: روزي كفاف و زندگي متوسط عبارت است از

همسري كه در آغوش او مي آرامد؛ سواري خوب و مال و دارايي به اندازه اي كه نيازهاي 
  . برآورده شوند ،ضروري
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  خداوند با بندگانش مهربان است

ق تعدادي از دريانوردان . هـ 1367در سال : يكي از افراد سرشناس رياض به من گفت
ا رفتند و سه شب و روز در دريا ماندند؛ اما يك ماهي هم اهالي جبيل براي شكار به دري

اندند و در كنار آنها گروه ديگري بودند كه خو مينمازهاي پنجگانه را  ،آنها. شكار نكردند
سبحان اهللا! ما : يكي از آنها گفت. دندكر ميولي ماهيهاي زيادي صيد  ،اندندخو مينماز ن

اما اينها كه يك سجده براي خدا  ،ت نياورده ايمزاريم و شكاري به دسگ ميبراي خدا نماز 
در دلشان وسوسه انداخت  ،د! بدين ترتيب شيطانافت مياين همه ماهي به دامشان  ،ندكن مين

كه نماز نخوانند؛ لذا نماز صبح را نخواندند؛ نماز ظهر را قضا كردند و پس از آن عصر را نيز 
. يك ماهي شكار كردند ،وقتي مشغول كار شدندنخواندند و بعد از نماز عصر به دريا رفتند؛ 

 ،ماهي را از آب بيرون آورده و شكمش را پاره نمودند و ديدند كه در شكار آن ماهي
مرواريدي گرانبها است؛ يكي از آنها مرواريد را با دست خود گرفت و زير و رو نمود و 

م و وقتي نافرماني خدا شكاري بدست نياوردي ،سبحان اهللا! وقتي خدا را اطاعت كرديم: گفت
جاي تأمل دارد؛ سپس مرواريد  ،دست يافتيم؛ اين روزي  به اين ماهي و مرواريد ،را كرديم

سوگند به خدا كه من آن را . دده ميعوض آن را به ما  ،خداوند: را به دريا انداخت و گفت
يد از اينجا بياي. رم؛ چون آن را پس از آن بدست آورديم كه نماز را ترك كرديمدا ميبر ن

. لذا ازآنجا به اندازه سه مايل دور شدند و خيمه زدند. برويم ،كه خدا را نافرماني كرده ايم
سپس بار دوم به دريا رفتند و ماهي (كنعد) را شكار كردند و شكم آن را پاره نمودند؛ آنگاه 

زاست ستايش خداوندي را س: همان مرواريد را ديدند كه در شكم اين ماهي است و گفتند
اين روزي را خداوند بعد از آن نصيب آنها نمود كه . كه به ما روزي پاك و حاللي داد

  . شروع به نماز و ذكر و استغفار كرده بودند
روزي پليدي بود و آن وقت كه طاعت خدا را بجا  ،اين ،ببين قبال كه گناه كرده بودند

 öθs9. ل شدبه روزي پاكي تبدي ،آوردند uρ óΟßγ‾Ρ r& (#θàÊu‘ !$tΒ ÞΟ ßγ9 s?#u ª! $# …ã&è!θß™ u‘ uρ (#θä9$s% uρ $uΖ ç6ó¡xm 

ª! $# $sΨŠÏ? ÷σ ã‹y™ ª! $# ÏΒ Ï&Í# ôÒsù ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ !$‾Ρ Î) ’n< Î) «! $# šχθç6Ïî ü‘ ∩∈∪ 〈 » اگر آنها به آنچه خدا و
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ما را كافي است و خداوند از فضل  ،خداوند: فتندگ ميند و شد ميراضي  ،پيامبر به آنها دادند
به خدا (و  گمان بيد و ما) كن ميد و پيامبرش (بيش از گذشته به ما عطا ده ميخويش به ما 

  . »آنها بود) به سود ،دندكر ميرضايت او) عالقمنديم؛ (اگر چنين مي گفتند و چنين 
خدا به او بهتر از آن را  ،لطف خداست؛ هر كس چيزي را براي رضاي خدا رها كند ،اين

  . دده مي
مي اندازد كه وارد مسجد كوفه شد تا دو ركعت  �مرا به ياد داستان علي ،اين ماجرا

اي : به او فرمود �جلوي درب مسجد ايستاده بود؛ علي ،نماز چاشت بخواند؛ پسربچه اي
علي قصد داشت تا وقتي . و سپس وارد مسجد شد. پسر! قاطرم را نگاه دار تا نماز بخوانم

وارد  �وقتي علي. به پسربچه بدهد ،نگاه داشتن قاطر يك درهم به عنوان مزد ،بيرون بيايد
. پسر مهار قاطر را از سرش جدا كرد و آن را بيرون آورد و به بازار برد تا بفروشد ،مسجد شد

مردي را به دنبال پسر . بدون مهار است ،بيرون آمد و پسر را نيافت و ديد كه قاطر �علي
مهار را به  ،آن مرد. هار را به فروش گذاشته استم ،مرد به بازار رفت و ديد كه پسر. فرستاد

سبحان اهللا! : فرمود �علي. را از ماجرا باخبر كرد �يك درهم خريد و بازگشت و علي
  . اما او فقط حرام را پذيرفت ،استم يك درهم حالل به او بدهمخو ميسوگند به خدا كه 

 $tΒ: درس ميهمه جا به بندگانش  ،لطف خدا uρ ãβθä3s? ’ Îû 5βù' x© $tΒ uρ (#θè= ÷G s? çµ÷Ζ ÏΒ ÏΒ 5β# u ö�è% 

Ÿωuρ tβθè= yϑ ÷ès? ôÏΒ @≅ yϑ tã āωÎ) $̈Ζ à2 ö/ ä3ø‹ n= tæ #�Šθåκ à− øŒÎ) tβθàÒ‹ Ï/ è? Ïµ‹ Ïù 4 $tΒ uρ Ü>â“ ÷ètƒ tã y7 În/§‘ ÏΒ 

ÉΑ$s) ÷WÏiΒ ;ο§‘ sŒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# Iωuρ u� tóô¹r& ÏΒ y7 Ï9 s̈Œ Iωuρ u� y9 ø. r& āωÎ) ’Îû 5=≈tG Ï. AÎ7 –Β ∩∉⊇∪ 〈 

اني ( و شما اي مومنان!) هيچ كاري خو ميدازي و چيزي از قرآن نپر ميبه هيچ كاري ن ،تو«
در همان حال كه شما بدان دست مي يازيد و  ،بر شما ناظر هستيم ،يد مگر اينكه ماكن مين

ان نمي ماند؛ چه ذره و هيچ چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو پنه. شيدبا ميسرگرم انجام 
ثبت و  ،اي باشد و چه كوچكتر و چه بزرگتر از آن؛ (همه اينها) در كتاب واضح و روشني

  . »رددگ ميضبط 
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  د ده ميه اش روزي و از جايي به بند

  دكن مين را تصورش  كه بنده،

مطلبي مناسب با اين مورد بيان كرده و آورده است كه تمام درهاي  تنوخي در كتابش
هيچ چيز در خانه  ،روزي. ر روي شخصي بسته شدند و او را به بينوايي كشاندندزندگي ب

روز اول را با خانواده ام با گرسنگي سپري كردم و روز دوم : يدگو ميخودش . نداشت
برو و براي ما غذا و خوراكي پيدا كن؛ نزديك است : همسرم به من گفت ،نزديك غروب

. نزد او رفتم و او را از ماجرا با خبر نمودم ،شاوندانم افتادمبه ياد زني از خوي: يدگو مي. بميريم
همان : گفتم. چيز ديگري نداريم ،در خانه جز اين ماهي كه فاسد و متعفن شده: آن زن گفت

  . را بده؛ ما در آستانه مرگ قرار گرفته ايم
را در شكم ماهي مرواريدي بود كه آن . ماهي را گرفتم و بردم و شكمش را پاره كردم

. باز گو كردم ،ماجرا را براي آن زن كه خويشاوند من بود. به چند هزار دينار فروختم
بعد از آن : يدگو ميآن مرد . اهمخو مياز شما چيزي جز سهم خودم را ن ،من: اوگفت

  . وسايل خريدم و وضع خود را خوب كردم ،ثروتمند شدم و براي خانه ام

 $tΒ .تعال نيستچيزي جز لطف خداوند م ،اين uρ Νä3Î/ ÏiΒ 7πyϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «! هر نعمتي « 〉 #$

› øŒÎ) tβθèW. »كه داريد از سوي خداوند است ÉótG ó¡n@ öΝ ä3−/ u‘ z>$yftFó™$$sù öΝà6s9 〈 » آنگاه كه از

  . »دكن ميشما را اجابت  ،اهيد و اوخو ميپروردگارتان كمك 

  دده ميخداست كه باران 

براي ما تعريف  ،به ذكر و عبادت خدا مشغول بود يكي از عابدان فاضلي كه همواره
من به قصد يافتن . همراه خانواده ام به صحرا رفته بودم؛آبهاي اطراف ما تمام شدند: كردكه

پس . نزد آنها باز گشتم. بيرون رفتم و ديدم كه آبگير خشك شده است ،آب براي خانواده ام
از فرط  ،تشنه شديم و بچه ها. يافتيماما يك قطره آب ن ،با همديگر به دنبال آب گشتيم

دو  ،به ياد پروردگار افتادم؛ بلند شدم؛ تيمم زدم و رو به قبله نموده. دندكر ميتشنگي بي تابي 
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ركعت نماز خواندم و سپس دستانم را به دعا بلند كردم و اشك از چشمانم سرازير شد و با 

 ̈Β: يدفرما ميه الهي افتادم كه زاري از خدا خواستم كه به داد ما برسد؛ به ياد فرمود r& 

Ü=‹Ågä† §�sÜ ôÒßϑ ø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ 〈 » سوگند به خدا . ».  .د؟كن ميچه كسي دعاي درمانده را اجابت

كه ناگهان ديدم ابري شد ميهنوز از جايم بلند نشده بودم و هيچ ابري هم در آسمان مشاهده ن
اران شروع به باريدن كرد و آبگيرهاي در جايم نشستم و ب. باالي سرم قرارگرفته است

غسل كرديم و وضو گرفتيم و خدا را  ،پيرامون ما پر از آب شدند؛ ما از آن آب نوشيديدم
 ،سپس اندكي آن سوتر رفتم؛ ديدم كه هيچ اثري از آب نيست و خشكي. ستايش نموديم

اينرو خدا را ستايش  اين ابر را به خاطر دعاي من آورد؛ از ،دانستم كه خداوند. دكن ميبيداد 

 uθèδ. كردم uρ “Ï%©!$# ãΑ Íi”t∴ãƒ y]ø‹ tóø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θäÜ uΖ s% ã�à³Ψ tƒuρ … çµtG yϑ ômu‘ 4 uθèδ uρ ÷’ Í< uθø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9 $# 

مي فرستد و رحمت  ،و خداوند كسي است كه باران را پس از آنكه نااميد شده اند« 〉 ∪∇⊅∩

  . »ستوده استكارساز  ،ستراند و اوگ ميخويش را 
د و هدايت ده ميما بايد با اصرار و زاري از خدا بخواهيم؛ چون تنها اوست كه روزي 

د و ده ميد و تنها اوست كه توفيق بخش ميد و تنها اوست كه اوضاع ما را بهبود كن مي
در مورد  ،خداوند. درس ميد و به فرياد ما كن ميكمك  ،زدسا ميگامهاي انسان را استوار 

 öΝßγ‾Ρ: يدگو ميپيامبران و خانواده اش يكي از  Î) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Í�≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN ü� ö�y‚ø9 $# 

$sΨ tΡθãã ô‰ tƒuρ $Y6xî u‘ $Y6yδ u‘ uρ ( (#θçΡ% Ÿ2uρ $uΖ s9 šÏèÏ±≈ yz ∩⊃∪ 〈 »در انجام كارهاي نيك بر  ،آنان

  . »اندندخو ميما را به فرياد  ،رفتند و از روي بيم و اميدگ مييكديگر سرعت 

  ...اوند، در عوض، چيز بهتري به او دادخد

درمكه بود؛ آذوقه اش تمام شد و به شدت گرسنه  ،يكي از عابدان: يدگو ميابن رجب 
 ،زد ميدر كوچه هاي مكه دور  ،در همان حال كه او. گرديد و در آستانه مرگ قرار گرفت

ين خود نهاد و به حرم آن را در آست. ناگهان گردنبند گرانبهايي ديد كه روي زمين افتاده بود
آن : يدگو مي ،خودش. د گردنبندش گم شده استكر ميرفت؛ آنجا مردي را ديد كه اعالم 
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يد؛ لذا گردنبند را با اين شرط به او گو ميدانستم كه راست . نشاني گردنبند را به من داد ،مرد
 ،ه من بدهدبي آنكه به چيزي توجه كند و يا چيزي ب ،دادم كه چيزي به من بدهد؛ اما او

  . گردنبند را برداشت و رفت
بارخدايا! براي رضامندي تو اين گردنبند را به صاحبش دادم؛ پس در : با خودم گفتم

  . عوض آن چيز بهتري به من بده
 ،به سوي دريا رفت و سوار بر قايقي شد؛ ناگهان طوفاني خروشان ،پس از مدتي اين عابد

 ،بر يكي از تخته هاي قايق سوار شد و باد ،ن مرداي. وزيدن گرفت و قايق را در هم شكست
وارد جزيره شد  ،او. د تا اينكه او را به ساحل يك جزيره كشاندبر مياو را به اين سو و آن سو 

او نيز نماز گزارد و . انندخو ميو ديد كه آنجا مسجدي هست و مردماني هستند كه نماز 
آيا تو قرآن خواندن ياد داري؟ : اهالي جزيره گفتند. سپس مشغول خواندن قرآن شد

به بچه هاي  ،من: يدگو ميوي . پس به فرزندان ما قرآن بياموز: گفتند. بله: گفتم: يدگو مي
آيا به : گفتند. سپس چيزي نوشتم. دنددا ميبه من مزد  ،دم و آنهادا ميآنها قرآن آموزش 
تم و به فرزندانشان نوشتن رفگ ميبله؛ پس از آنها مزد : وزي؟ گفتمآم ميفرزندان ما نوشتن 

  . دمدا ميياد 
اهي با او خو مياينجا دختر يتيمي است كه پدرش وفات كرده است؛ آيا : سپس گفتند

ديدم كه  ،با او ازدواج كردم و وقتي او را نزد من آوردند. اشكالي ندارد: ازدواج كني؟ گفتم
او تعريف . ايم تعريف كنداستان اين گردنبند را بر: گفتم. همان گردنبند در گردن اوست

پدرم اين گردنبند را روزي در مكه گم كرده و آن را مردي پيدا نموده و به : كرد و گفت
 ،د كه خداوند به دخترشكر ميدعا  ،پدرم باز گردانده است و پدرم همواره در سجده نماز

  . من هستم ،آن مرد: گفتم. همسري مانند آن مرد بدهد
را از راه حالل و مشروع نصيب او كرد؛ چون چيزي را براي  گردنبند ،بدين سان خداوند

در حديث آمده . بهتر از آن را به او داد ،خداوند در عوض آن چيز ،رضامندي خدا رها كرد
  . »دپذير ميخداوند پاك است و جز پاك را ن«: است
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  فقط از خدا بخواه

از ماست؛  ،كوتاهي. شدبا ميشنوا و اجابت كننده  ،نزديك است و خداوند ،لطف الهي
به شدت نيازمنديم كه با اصرار و زاري او را بخوانيم و از خواندن و صدا زدن او خسته  ،ما

بلكه بايد چهره هاي خود را به خاك بماليم و . اما اجابت نشد ،دعا كرديم: نگوييم. نشويم

����[: فرياد برآوريمG� � ��3� �= 5)V تكرار كنيم تا  و نامهاي زيبا و صفات واالي او را
  . خواسته ما را اجابت نمايد يا از نزد خود چيزي براي ما انتخاب كند ،خداوند

 (#θãã ôŠ$# öΝä3−/ u‘ % Yæ•� |Ø n@ ºπuŠø/ äzuρ 〈 »پروردگارتان را با زاري و آهسته بخوانيد« .  

به يكي از كشورها  ،مرد مسلماني: سدنوي ميدر يكي از كتابهايش  ،يكي از دعوتگران
به  ،اما همه درها ،با خانواده اش آنجا پناهنده شد و خواستار تابعيت آن كشور گرديد رفت و

انجام داد و قضيه را با  ،تمام تالش خود را كرد و آنچه در توان داشت ،او. روي او بسته شد
كارساز واقع نشد و اميدش قطع  ،همه آشنايان خود در ميان گذاشت؛ اما هيچ چاره اي

آن . الم پرهيزگاري مالقات كرد و از وضعيت خود به او شكايت نمودسپس با ع. گرديد
پروردگارت را بخواني و از او بخواهي كه  ،تو بايد در پاس اخير شب: به او گفت ،عالم

: در حديث آمده است ،اين مفهوم. ايدنم ميكارها را آسان  ،چون او. نيازت را برآورده سازد
گاه كمك خواستي از خدا كمك بخواه و بدان كه اگر (هر گاه خواستي از خدا بخواه و هر

 ،به تو سودي جز آنچه خدا برايت مقرر نموده ،همه امت جمع شوند تا سودي به تو برسانند
  . »انندرس مين

سوگند به خدا كه رفتن نزد مردم و تقاضاي سفارش كردن را رها : يدگو مياين مرد 
دم؛ پس از چند روز كر ميم و در سحر دعا كردم و پس از آن در پاس اخير شب بر مي خاست

چند روزي نگذشته بود . يك درخواست عادي بدون واسطه به مسئولين مربوطه ارائه نمودم
براي تحويل گرفتن شناسنامه مرا فراخواندند؛ با  ،كه ناگهان در حالي كه در خانه نشسته بودم

  . بسيار سخت و دشوار بود ،اينكه شرايط

 ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ÏνÏŠ$t7 ÏèÎ/ 〈 »خداوند نسبت به بندگانش مهربان است« .  
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  لحظات ارزشمند

اموال پيرزني را در بغداد غارت و امالك او را مصادره  ،يكي از وزرا: يدگو ميتنوخي 
اما وزير از كارش پشيمان . پيرزن نزد او رفت و با گريه و زاري از ستم او شكايت كرد. كرد

وزير خنديد و او را به . مكن ميتو را دعاي بد : پيرزن گفت .نشد و باز نيامد و توبه نكرد
پيرزن رفت و هميشه در پاس . در پاس اخير شب عليه من دعا كن: تمسخر گرفت و گفت

بركنار گرديد و اموالش از  ،د؛ ديري نپاييدكه اين وزيركر ميو دعا  شد مياخير شب بلند 
س در بازار او را به خاطر رفتار بدش سپ. دستش گرفته شد و ملك و زمين او مصادره گشت

آفرين؛ تو مرا : در آن اثنا پيرزن از كنار او گذشت و به او گفت. با مردم شالق تعزيري زدند
  . براي دعاست ،به پاس اخير شب راهنمايي كردي كه بهترين وقت

 ،در ثلث اخير شب. لحظات ارزشمند و گرانبهايي است ،ثلث اخير شب در زندگي ما
اهد كه به او بدهم ؟ آيا استغفاركننده اي هست خو ميآيا كسي چيزي : يدگو مي ،ارپروردگ

  تا او را بيامرزم؟ آيا دعاكننده اي هست تا دعايش را اجابت كنم؟
در زندگيم رخ  ،در زندگي چيزهاي زيادي شنيده ام و اتفاقاتي ،بنده با اينكه جوان هستم
نزد  ،راه حل. س را نزديكتر از خدا نيافته امم؛ من هيچككن ميداده كه هرگز فراموششان ن

  . اوست و لطف و مهرباني را نزد او بايد جست ،اوست؛ فريادرس
وحه بحران خليج فارس به همراه تعدادي از مردم با هواپيما از شهر ابها به سوي در بحب

كه  به ما اطالع دادند ،وقتي هواپيما بلند شد و در آسمان قرار گرفت. رياض حركت كردم
به فرودگاه . رديمگ ميدوباره به فرودگاه ابها بر  ،به علت نقصي كه در هواپيما پديد آمده

انستند اشكال هواپيما را رفع كرده و آن را درست كردند؛ تو ميبرگشتيم و آنها تا آنجا كه 
وقتي نزديك رياض رسيديم چرخهاي هواپيما باز نشد و . سپس بار ديگر پرواز نموديم

و بيش از ده بار براي فرود  زد ميمچنان در آسمان رياض يك ساعت كامل دور هواپيما ه
بنابراين دوباره به آسمان . انست در فرودگاه رياض فرود بيايدتو ميآمدن تالش كرد؛ اما ن

. همه را فرا گرفت و بعضي كامال روحيه خود را باخته بودند ،اضطراب و نگراني. رفت مي
دم كه اشك مردم بر گونه هايشان سرازير است و ما دي ميد و دنكر ميزنان به شدت گريه 
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در آن لحظه همه چيز را . بين آسمان و زمين در انتظار مرگ بوديم كه در يك قدمي ما بود
متوجه خدا و جهان  ،به خاطر آوردم و هيچ چيزي را چون عمل صالح ارزشمند نيافتم و دل

 GW �� : همه ما تكرار كرديم. ودنم يمآخرت گرديد و دنيا براي ما كامال بي ارزش �W GV
]�)	. ,Ã J� ·� �C � 	
�� � � <�T� � ;� »)� G 	!� هيچ معبود بحقي جز «: يعني

بر هر  ،از آنِ اوست و او ،يگانه است و شريكي ندارد؛ فرمانروايي و ستايش ،اهللا نيست؛ او
  . »كاري تواناست

بلند شد و رو به سوي مردم فرياد زد  ،پيرمرد كهنسالي. ديماد ميصادقانه اين فرياد را سر 
كه به خدا پناه ببريد و او را بخوانيد و از او طلب آمرزش كنيد و به سوي او باز گرديد و توبه 

  . نماييد

* #sŒÎ: ردم فرموده استدرباره م ،متعال خداوند sù (#θç7 Å2u‘ ’ Îû Å7 ù= à/ø9 $# (# âθtã yŠ ©! $# tÅÁÏ= øƒèΧ çµs9 

tÏe$!$# 〈 » انندخو ميخالصانه و صادقانه خدا را به فرياد  ،ندشو ميوقتي سوار كشتي« .  

د وقتي كه او را كن ميخداوندي را به فرياد خوانديم كه دعاي درمانده را اجابت  ،ما
با اصرار و زاري او را صدا زديم و ديري نگذشت كه در يازدهمين يا دوازدهمين  ،ما. بخواند

وقتي از هواپيما پايين آمديم گويا از . يما موفق به فرود شد و به سالمتي پايين آمديمبار هواپ
مردم به حالت عادي خود بازگشتند؛ اشكها خشك شد و لبخند بر . قبرها بيرون آمده بوديم

  . چقدر مهربان است ،به راستي كه خداوند. لبان همه نقش بست

5/& J� £ �# �� k�:S ?� & $���  iL�#45/�"�S 5S5�)�� 
انيم و چون بالهاي خو مي ،دآي ميچقدر خداوند را در سختيها و زيانهايي كه بر ما فرود «

  . »يمكن ميخدا را فراموش  ،ندشو ميدور  ،ما

5/�/"H� �I/) i������ �# 4��	S 45/"�� �c5P�� ��� 5/%D� i5# 
كشتي ما را نجات دهد و  اهيم كهخو مي در درياي متالطم او را صدا مي زنيم و از او«

  . »يمكن مينافرماني او را  ،رديمگ ميوقتي به ساحل بر 

}7 �#� 21B �# �3� k��S5#¨ �� ة���� i[ 5/:�>� 5�1 � 
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حافظ و نگهبان  ،يم؛ چون خداوندكن ميسقوط نيم و شو ميبا امنيت سوار هواپيما «
  . »است

   .چيز ديگري نيست ،جز لطف و عنايت خداوند ،اين

  به سوي مرگ يا فرار از مرگ؟

هايش  د؛ در يكي از شمارهشو مياز ديرباز در اين سرزمين منتشر  القصيمروزنامه 
در فالن ساعت  ،هواپيما: آماده سفر شد و به مادرش گفت ،در دمشق ،جواني: سدنوي مي

. نداز خواب بيدار ك ،از مادرش خواست تا او را پيش از ساعت پرواز ،وي. دكن ميپرواز 
 ،هوا: د كه اعالم شددا ميخوابيد و مادرش از رسانه ها به وضعيت آب و هوا گوش  ،جوان

براي تنها  ،دل مادر. شدبا ميابري و طوفاني است و بادهاي شني تندي در حال وزيدن 
فرزندش سوخت و او را بيدار نكرد تا از پرواز بماند؛ چون هوا براي سفر مناسب نبود و 

چون مطمئن شد كه وقت گذشته و . اين وضعيت نامناسب اتفاقي بيفتدترسيد مبادا در 
كنار فرزندش رفت تا او را بيدار كند؛ ناگهان ديد كه فرزند در  ،پرواز كرده است ،هواپيما

≅ ö . رختخوابش جان به جان آفرين تسليم كرده است è% ¨βÎ) |N öθyϑ ø9 $# “Ï% ©!$# šχρ”� Ï/ s? çµ÷Ζ ÏΒ 

… çµ‾ΡÎ* sù öΝ à6‹É)≈ n= ãΒ ( ¢Ο èO tβρ–Šu� è? 4’ n< Î) ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9$# Ïοy‰≈yγ¤±9 $# uρ Ν ä3ã⁄Îm7 t⊥ ã‹ sù $yϑ Î/ ÷ΛäΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩∇∪ 〈 

؛ سپس به سوي داناي نهان و رددگ ميروي اويشما رسرانجام با  ،ريزيدگ ميمرگي كه از آن : بگو«
  . »رداندگ ميباخبر  ،از آنچه كرده ايديد و شما را شو ميآشكار باز گردانيده 

  . از مرگ فرار كرد و در دام آن افتاد ،آن جوان
در دريا هم براي او راهي درست  ،براي او مقدر است ،كسي كه نجات: عوام گفته اند

  . دشو مي
چه چيزي سبب مرگ انسان  ،فرا رسد و مهلتش در دنيا پايان يابد ،هنگامي كه اجل انسان

  ردد؟گ مي

  داستانهايي درباره مرگ
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در منطقه شام  ،فردي: يدگو ميدر ديده ها و شنيده هاي خود  ،ي طنطاويشيخ عل
 ،در عقب ماشين. نشست ،با او همسفر شد و در قسمت بار كاميون ،شخصي. كاميوني داشت

روكشي داشت كه در مواقع  ،تابوت. ذاردندگ ميتابوتي بود كه اجساد مردگان را در آن 
داخل  ،مردي كه عقب سوار بود. به باريدن كرديدند؛ باران شروع كش ميروي آن  ،ضروري

فرد ديگري سوار شد و عقب كاميون  ،در بين راه. خود را پوشاند ،تابوت رفت و با روكش
ريد و مردي كه بعداً با ميباران همچنان . ست كه كسي داخل تابوت هستدان مينشست و ن

اما ناگهان مردي كه . استدر عقب ماشين نشسته  ،د كه تنها اوبر ميگمان  ،سوار شده بود
دستش را از داخل تابوت بيرون آورد تا ببيند كه آيا باران بند آمده يا هنوز  ،داخل تابوت بود

نگران و  ،مردي كه در كنارش بود ،رد؟ وقتي دستش را بيرون كرد و آن را تكان دادبا مي
از اينرو . ه شده استدوباره زند ،آشفته شد و ترس او را فرا گرفت و گمان برد كه اين مرده

  . از خود بي خود شد و از باالي كاميون به پايين افتاد و ضربه مغزي شد و در جا در گذشت
  . بدين صورت بيايد و بدين وسيله بميرد ،چنين مقرر كرده بود كه اجل اين مرد ،خداوند

�	�. � ,5�->& ¥+ J�� ���� 'B ���� 5)5/T� � 
  . »عبرتهايي قابل پند هستند ،د و مرگهاشو ميام طبق تقدير و قضا انج ،هر چيز«

همراه اوست و او دارد به سرعت به  ،همواره بايد به خاطر داشته باشد كه مرگ ،بنده
چه زيبا گفته است  �علي بن ابي طالب. د و صبح و شام منتظر مرگ استرو ميسوي مرگ 

شد؛ با ميشت كردن به ما در حال پ ،آخرت در حال روي آوردن به سوي ما است و دنيا«: كه
امروز كار كردن است و حساب و . پس از فرزندان آخرت باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد

  . »كتابي نيست و فردا ( روز قيامت) فقط حساب و كتاب است و عملي در كار نيست
يد كه انسان بايد همواره آماده باشد و به وضعيت و حالت گو ميبه ما  �اين توصيه علي

سر و سامان دهد و از سر نو توبه كند و بداند كه در تعامل با پروردگاري بزرگوار و  ،يشخو
  . فراوان است ،خداوندي كه لطف و مهرباني او. شدبا مينيرومند 

 ،مرگ. يرد و با كسي رو در بايستي نداردگ مياز هيچكس اجازه ن ،بيايد ،وقتي مرگ

 $tΒ: شوند خبرد كه مردم باده ميپيش از آمدن هشداري ن uρ “Í‘ ô‰s? Ó§ø/ tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6s? 
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# Y‰xî ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰ s? 6§ø/ tΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 〈 »د كه فردا چه به دست دان ميهيچكس ن

� āω tβρã .»دمير ميد كه در كدام سرزمين دان ميد و هيچكس نآور مي Ï‚ø↔ tFó¡n@ çµ÷Ζ tã Zπtã$y™ Ÿωuρ 

tβθãΒ Ï‰ ø) tG ó¡n@ ∩⊂⊃∪ 〈 »يدشو ميحظه پس و پيش نيك ل« .  

اتوبوسي پر از مسافر بود؛ : يدگو ميهمچنين طنطاوي در ديده ها و شينده هاي خود 
د؛ ناگهان توقف كر ميبه چپ و راست نگاه  ،ندرا ميراننده در حالي كه اتوبوس را به جلو 

ي كه با دست براي اين ايستاده ام تا پيرمرد: چرا ايستادي؟ گفت: مسافران به او گفتند. نمود
به او نگاه كنيد؛ : گفت. نيمبي ميما كه كسي را ن: مسافران گفتند. سوار شود ،دكن مياشاره 
مسافران همه . د كه با ما سوار شودآي مياو اينك دارد : گفت. نيمبي ميما كسي را ن: گفتند

روي صندلي  ،نيم و ناگهان رانندهبي ميسوگند بخدا هيچ كسي را ن: يك صدا گفتند
سببي براي موت او  ،فرا رسيده بود و اين ،آري! مرگ او. چشم از جهان فرو بست ،ومبيلشات

# . بود sŒÎ* sù u!% ỳ öΝ ßγè= y_r& Ÿω tβρã� ½zù'tG ó¡o„ Zπtã$y™ ( Ÿωuρ šχθãΒ Ï‰ø) tG ó¡o„ ∩⊂⊆∪ 〈 »وقتي اجلشان بيايد، 

  . »ندشو مييك لحظه پس و پيش ن
دلش مي لرزد؛ اما  ،درو مياحتمال مرگ انسان از خطرها مي هراسد و از جايي كه 

% tÏ: رددگ ميباعث مرگ او  ،ناگهان محل امن ©!$# (#θä9$s% öΝ ÎκÏΞ üθ÷z\} (#ρß‰yès% uρ öθs9 $tΡθãã$sÛr& $tΒ 

(#θè= ÏFè% 3 ö≅ è% (#ρâ u‘ ôŠ$$sù ôtã ãΝà6Å¡à/Ρr& |Nöθyϑ ø9 $# βÎ) ÷Λ äΖ ä. tÏ% Ï‰≈ كساني هستند كه  ،آنان« 〉 ∪∇∌⊆∩ ¹|

اگر از ما اطاعت : تند و (از جنگ كناره گيري كردند و نسبت) به برادران خود گفتندنشس
پس مرگ را از خود دور : بگو. ندشد مي(و حرف ما را مي شنيدند) كشته ن ،دندكر مي

  . »ييدگو مياگر راست  ،بداريد
جدايي  تنها زماني درباره ديدار با خدا وفناپذيري دنيا و در مورد داستان ،عجيب است ما

  . يريمگ مي يم كه در معرض خطر قراركن مياز دنيا فكر 

  نيست اهللاهيچ فريادرسي جز 
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هجري از رياض به شهر دمام سفر كردم؛ حوالي ساعت دوازده ظهر به  1413در سال 
اما او سركار بود و دير وقت از محل  ،قصد داشتم به ديدار يكي از دوستانم بروم. آنجا رسيدم

تاكسي . به هتل بروم ،دآي مي؛ از اينرو تصميم گرفتم تا وقتي او از سر كار شتگ ميكارش بر 
ديدم مردم زياد نيستند و تعطيالت  ،وقتي وارد هتل شدم. گرفتم و از فرودگاه به هتل رفتم

  . نبود كه مردم زياد باشند
. بود در طبقه چهارم هتل و دور از كارمندان و كارگران هتل ،اتاقي كرايه كردم؛ اتاق من

كيفم را روي تخت گذاشتم؛ وارد . وارد اتاق شدم. و هيچكس هم با من در هتل نبود
آمدم كه در ، پس از آنكه وضو گرفتم. درب دستشويي را بستم. سرويس شدم تا وضو بگيرم

  . دشو مياما ديدم در قفل است و باز ن ،را باز كنم
جاي تنگ باقي ماندم؛ نه  در آن ،من. موفق نشدم در را باز كنم ،هرچه تالش كردم

پنجره اي داشت كه كسي را صدا كنم و نه تلفني كه تماسي بگيرم و نه كسي در آن نزديكي 
پروردگار را ياد مي كردم و حدود بيست دقيقه در جاي خود ماندم؛ . بود كه صدايش بزنم
و قلبم به  از سراپاي بدنم سرازير بود ،عرق. دو سه روز بر من گذشت ،گويا اين بيست دقيقه

يكي اينكه جاي نامناسبي گير : تپش و اضطراب افتاده بود و به خاطر دو قضيه ناراحت بودم
افكار . افتاده بودم و ديگر اينكه راهي براي ارتباط نبود كه دوست يا خويشاوندي باخبر شود

  و در اين بيست دقيقه چه ها كه بر من نگذشت! زد ميزيادي در ذهنم دور 


%�� x"-) 	.}5�� GW �5 ة%n�1 GW Z�[� x"-  � 
  . »درس ميد؛ مرگ در يك لحظه و در يك جا آي ميزندگي و زمين به تنگ «

 ،باالخره به اين فكر افتادم كه در را با قدرت تكان دهم و با جسمي ضعيف و نحيف
شروع به تكان دادن درب نمودم و متوجه شدم كه درب آهسته آهسته و مانند حركت عقربه 

  دم و وقتي خسته دا ميدر را همچنان تكان . دشو ميعت باز سا
باز شد و من گويا  ،باالخره در. دمدا ميدم و سپس كارم را ادامه كر ميكمي درنگ  ،مشد مي

به اتاقم برگشتم و خداوند را ستايش كردم و ضعف انسان و . از قبري بيرون آمده بودم
همچنين به . شدبا ميهمواره به دنبال انسان  ،بيچارگي او و اين را به ياد آوردم كه مرگ
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جهان آخرت را  ،كوتاهيهاي خودمان در حق زندگيمان انديشيدم و به خاطر آوردم كه ما
  . فراموش كرده ايم

 (#θà) ¨? $#uρ $YΒ öθtƒ šχθãèy_ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «!$# 〈 » و بترسيد از روزي كه در آن به سوي خدا باز

  . »يدشو ميگردانده 

 $yϑ sΨ ÷ƒr& (#θçΡθä3s? ãΝ œ3.Í‘ ô‰ ãƒ ÝVöθyϑ ø9 $# öθs9 uρ ÷Λ äΖ ä. ’Îû 8lρã� ç/ ;οy‰ §‹t±–Β 〈 »هر كجا باشيد مرگ، 

  . »شيدبا مييرد؛ گرچه در برجهاي محكگ ميشما را فرا 
ني كه به سوي مرگ بي ميفردي را . در اين باره مطالب عجيبي خوانده و شنيده ام

اهد از مرگ خو ميد و ديگري شو مياعث زندگي او ب ،شد ميد؛ اما آنچه مرگ تصور رو مي
 ،رفت ميني كه آنچه او به سوي آن بي ميد؛ اما ناگهان رو مينجات يابد و به سوي زندگي 

د و شو ميباعث مرگ او  ،اما همين معالجه ،يكي به دنبال معالجه است. مرگ قطعي بود
در آن زياد  ،حتمال مرگيرد كه اگ ميد و راهي را در پيش كن ميديگري خودش را فدا 

  . پاك است خداوند حكيم. دياب مياما ناگهان نجات  ،است

  چه دردها كه درمان شود!

فلج و خانه نشين شد و سالهاي طوالني را با خستگي و  ،مردي: سيره نگاران نوشته اند
از معالجه او درماندند و به خانواده و فرزندانش  ،نااميدي و شكست سپري كرد و پزشكان

در يكي از روزها از سقف خانه عقربي روي اين مرد افتاد؛ او . معالجه نخواهد شد ،او: فتندگ
. انست از جايش حركت كند؛ عقرب در سر او چند نيش زد و او را چند بار گزيدتو مين

ردد و گ ميبه همه اعضاي بدنش بر  ،ناگهان بدنش از سر تا پا تكان خورد و ديد كه حيات
روي پاهايش ايستاد و سپس اندكي در اتاق  ،سرحال و بانشاط بلند شد د؛شو ميدارد خوب 

آنها در كمال ناباوري ديدند . خود قدم زد وآنگاه در را باز كرد و نزد زن و فرزندانش رفت
آن . و نزديك بود كه از تعجب و حيرت بيهوش شوند شد ميايستاده است؛ باورشان ن ،كه او

  . ف كردماجرا را برايشان تعري ،وقت او
  پاك و منزه است خداوند كه اين مرد را بدين سان بهبود بخشيد!
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: اين مطلب را براي يكي از پزشكان تعريف كردم؛ او قضيه را تأييد كرد و گفت ،من
ند ده ميكاهش  ،نوعي مار سمي وجود دارد كه شدت زهرش را با فعل و انفعاالت شيميايي

بسي بزرگ و واالست خداوند مهربان كه هيچ . دنكن ميچنين فلجهايي را معالجه  ،و باآن
  . آن دوا و عالجي پديد آورده است بيماري و مرضي نياورده مگر آنكه براي

  كرامات اوليا

در بين راه  ،او. د تا در راه خدا جهاد كندرو ميبه شمال  ،صله بن اشيم عابد و زاهد تابعي
يرد و گ ميز در ميان درختان وضو به قصد نما ،وي. درس ميفرا  ،و در جنگلي است كه شب

د و گرداگرد او كه مشغول نماز شو ميناگهان شيري درنده به او نزديك . ستدآي ميبه نماز 
. دور مي زند و مي غرد؛ اما صله همچنان از همه چيز بريده و غرق مناجات با خداست ،است

د و نماز را تمام ده ميم د تا اينكه بعد از دو ركعت سالده ميبه نماز و ذكر خودش ادامه  ،او
پس مرا بخور و  ،اگر به خوردن من و كشتن من امر شده اي: يدگو ميد و سپس به شير كن مي

بگذار با پروردگارم مناجات كنم؛ شير دمش را پايين انداخت و  ،اگر به اين كار امر نشده اي
  . از آنجا رفت و صله را گذاشت تا نماز بخواند

و ديگر كتابهاي تاريخ را مطالعه كن؛ اين مطلب در مورد سفينه  ةالبداية و النهايكتاب 
او و . بيان شده است ،دركتابهايي كه شرح حال اصحاب را نوشته اند �خادم پيامبر

 ،ناگهان ديدند كه شير درنده اي ،همراهانش از ساحل دريا آمدند و وقتي به خشكي رسيدند
 ،و خادم او هستم و اينها �از اصحاب پيامبر اي شير! من: د؛ سفينه گفتآي ميبه سوي آنها 

پا به فرار گذاشت و  ،اني با ما كاري داشته باشي؛ آنگاه شيرتو مين ،همراهانم هستند و تو
اين وقايع و اتفاقات را جز فرد . چنان غرشي سر داد كه صدايش در اطراف طنين انداز شد

حاوي مواردي  ،ريده هايشد؛ سنتهاي خداوندي در آفكن ميكسي رد ن ،خود بزرگ بين
 . ندكن ميهستند كه چنين قضايايي را تأييد 

اما به . دمكر ميدهها داستان صحيح در اين باره ذكر  ،اگر بحث به درازا نمي انجاميد
به خوبي روشن  ،اين حديث. مكن ميبسنده  ،د آي ميذكر حديثي كه در چند سطر بعد 
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به همه  ،از او پنهان نمي ماند و او ،چ چيزيمهربان و حكيم است؛ هي ،د كه خداوندكن مي

≈ $tΒ Üχθà6tƒ ÏΒ 3“uθøgªΥ >πsW: دشو ميشامل همه  ،مردم آگاه است و لطف او  n= rO āωÎ) uθèδ 

óΟ ßγãèÎ/# u‘ Ÿωuρ >π|¡÷Η s~ āωÎ) uθèδ öΝåκ Þ�ÏŠ$y™ Iωuρ 4’ oΤ ôŠr& ÏΒ y7 Ï9 s̈Œ Iωuρ u� nYò2r& āωÎ) uθèδ óΟ ßγyètΒ tør& $tΒ (#θçΡ% x. 

چهارمين آنهاست و نه پنج نفر  ،ند مگر آنكه خداوندكن ميهيچ سه نفري در گوشي نجوا ن« 〉

مگر  ،ندكن مينجوا ن ،مگر آنكه خداوند ششمين آنهاست ونه كمتر از اين و نه بيشتر از اين
  . »خدا با آنهاست ،اينكه هرجا كه باشند

  .به عنوان كارساز و شاهد كافي است اهللا

خود آورده كه مردي از بني اسرائيل از كسي ديگر درخواست نمود تا  بخاري در صحيح
. گواهي جز خدا ندارم: آيا گواهي داري؟ گفت: او گفت. هزار دينار به او قرض بدهد

سپس هزار دينار به او قرض داد و زمان . كافي است ،همين كه خدا گواه باشد: گفت
وقتي . نهر آبي بود ،ميان آباديهاي آن دو در. بازپرداخت آن را تعيين كردند و آن مرد رفت

آمد و كنار نهر ايستاد تا قايقي گير بياورد  ،شخص بدهكار ،سر رسيد ،زمان بازپرداخت قرض
اما قايقي نيافت تا اينكه شب شد و تا مدتي . و سوار شود و دينارها را به صاحبش پس بدهد

خدايا! او از : سوي آب ببرد؛ پس گفت طوالني ايستاد و كسي را نيافت كه او را با خود به آن
من گواه خواست و من گواهي جز تو نيافتم؛ از من ضامن و كفيل خواست و من ضامني جز 
تو نداشتم؛ بارخدايا! اين پيام و نامه را به او برسان؛ آنگاه تكه چوبي گرفت و آن را سوراخ 

سپس تكه چوب را به . مودكرد و دينارها را داخل آن گذاشت و نامه اي نوشت و داخل آن ن
صاحب . در آب حركت كرد ،چوب ،آب انداخت؛ به اذن خداوند و به لطف و عنايت او

در  ،او. دينارها هم آمده بود و در كنار آب منتظر كسي بود كه دينارها را به او قرض داده بود
ي خانه چرا چوبي برا: با خودش گفت. كنار آب ايستاد و انتظار كشيد؛ اما كسي را نيافت

ناگهان چشم او به چوبي افتاد كه دينارها داخلش . نبرم كه به عنوان هيزم از آن استفاده كنم
  . چشمش به دينارها و نامه افتاد ،وقتي آن را شكست. آن را گرفت و به خانه برد. بودند
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او بود و بدين سان ضمانت خود را  ،خداوند بود؛ از اينرو ياري كرد و كفيل ،آري! گواه
  . پس واال و منزه است او. جام دادان

 ’ n?tã uρ «! $# È≅ª. uθtG uŠù= sù tβθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   . »مؤمنان بايد برخدا توكل كنند« 〉 ∪⊅⊅⊆∩ #$

 ’ n?tã uρ «! $# (#ûθè= ª. uθtG sù βÎ) ΟçGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ –Β ∩⊄⊂∪ 〈 »پس بايد بر خدا  ،اگر شما مؤمن هستيد

  . »توكل كنيد

  نكته

  : يدگو ميلبيد 

 9d��a�#50��l	�! �=W *�H�/�� J1[5& '�g) *H/�� �	�� iW 
آرزو را كم  ،به نفست دروغ بگو؛ راست گفتن به نفس ،هرگاه با نفس خود سخن گفتي«

  . »دكن مي
  : يدگو ميبستي 

N�� ?p5& 7�	UT� <%�c 	#Bة NgT� 21 ,�P& ��f��� ?�j 
و طبيعت خويش را با ديده ات آرامش ببخش؛ حواس خود را جمع كن به طبيعت رنج«

  . »شوخي سرگرم نما

2U�"�# e�= �":�B �=� 2U� � 8�T� 21 �5%:�� �:%)51 ��	>
& 
  . »نمك غذا باشد بايد به اندازه ،گاه اين را به طبيعت خود داديولي هر«

  : يدگو ميابوعلي بن شبل 

"# *H�/�� �>�  ?��3� ¨H�& ,5�����5�& ¨�H� �5�/�� ,5�>& 
  . »دشو ميخاموش ن ،ش اگر در آتشدان باشدروح در آن مي ماند؛ آت ،تن با حفاظت«

50������# y�
�T� �a�"�5�# ,5�D��� ���c 50�� 7	�� G � 
  . »نفس خود را مكش و نيز طمع و خيال را طوالني مكن ،با نااميدي رنج آور«

,5�F� 5C	�s�	�+ ��# 5C	�� � ,5F��� �# 	�s�	�P�� 5�C���= � 
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سختيها را به  ،نفس خود را به آسايش نويد بده و در آسايش و راحتي ،گام سختيهاهن«
  . »آن ياد آوري كن

�d��C � �d�C 5�0�!��� 	�%) ��%�H/�1 k��"�����	��, ة&�5�� 
سودمند و  ،با تركيب ،و دارو ندرو ميبشمار نفس  عامل صالح و بهبود ،اين دو مورد«

  . رددگ مياثربخش 

  اجابت دعا ل درنقش روزي حال

يكي از ده نفري است كه به  ،د؛ اوكر مياين حقيقت را درك  �سعد بن ابي وقاص
 ،دعايش را قبول كند و تير او ،براي او دعا كرد كه خدا �پيامبر. مژده داده شده اند ،بهشت

تعدادي  �؛ عمرشد ميدعاي او قبول  ،دكر ميدعا  ،�از اينرو هرگاه سعد. به هدف بخورد
 ،مردم. در كوفه پرس و جو و تفحص كنند �حاب را فرستاد تا در مورد عدالت سعداز اص
مردي بلند  ،به مسجدي در محله بني عبس رفتند �وقتي فرستادگان عمر. را ستودند �سعد

د و به كن ميدر قضاوت عدالت ن ،سيد؟ اوپر ميآيا از من در مورد سعد ن: شد و گفت
بارخدايا! اگر براي ريا و : گفت �سعد. درو مييت راه نايد و همراه رعنم ميمساوات حكم ن

چشمانش را كور كن و عمرش را طوالني بگردان و او را  ،شهرت طلبي اين حرفها را مي زند
  . دستخوش فتنه ها نما

در  ،روي چشمانش افتاد و او ،ابروهايش ،طوالني شد؛ از پيري ،پس عمر اين مرد
او كه رسواي هر كوي و برزن . زد ميود و به آنها چشمك خيابانهاي كوفه به دنبال دختران ب

مرا گرفته  ،پيرمردي هستم مبتال به فتنه؛ دعاي سعد: د كهكر ميهمواره اعتراف  ،شده بود
  . است

بابركت است . و صداقت با او و اعتماد به وعده هاي اوست �اين ارتباط با خداي
  . خداوندي كه پروردگار جهانيان است

ناسزا  �بلند شد و به علي ،آمده است كه مردي �در مورد سعد م النبالء)(سير أعالدر 
. ادامه داد �همچنان به ناسزاگويي به علي ،اما آن مرد. دفاع كرد �از علي �گفت؛ سعد
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پس شتري . به جاي من پاسخ او را بده ،اهيخو ميخدايا! خودت با آنچه كه : گفت �سعد
د؛ آن شتر به ميان مردم وارد كر ميه هيچ چيزي نگاه ناز كوفه با تمام سرعت حركت كرد و ب

 $‾Ρ  .ش كوبيد و او را در حضور مردم كشتشد تا به اين مرد رسيد و سپس او را با سمهاي Î) 

ã� ÝÇΖsΨ s9 $sΨ n= ß™â‘ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u ’ Îû Ïο4θuŠutù: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# tΠöθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈yγô©F{$# ∩∈⊇∪ 〈 »پيامبران  ،ما

 . »يمكن ميياري  ،خود و مؤمنان را در زندگاني دنيا و روزي كه مردم بر مي خيزند
به وعده پروردگار بيشتر شود و او  ،م تا باور و اعتمادتانكن مياين داستانها را برايتان بيان 

در قرآن به شما  ،او. لطف اوست ،را به فرياد بخوانيد و با او مناجات كنيد و بدانيد كه لطف

’ þ: داده است كه فرمان ÏΤθãã ôŠ$# ó=ÅftG ó™r& öΝä3s9 〈 » مكن ميمرا بخوانيد دعاي شما را اجابت« . 

# sŒÎ)uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Éi_tã ’ÏoΤ Î* sù ë=ƒÍ� s% ( Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ 〈 »از  ،و هرگاه بندگانم

م وقتي مرا كن ميرا اجابت  من نزديك هستم و دعاي دعاكننده ،تو درباره من پرسيدند
  . »بخواند

حسن در حالي كه جز به خدا . حسن بصري را احضار كرد تا او را دستگير نمايد ،حجاج
د با ياد خدا و ذكر نامها و صفات انديش ميو لطف او و اعتماد به وعده او به چيز ديگري ن

دل حجاج را دگرگون  ،در نتيجه خداوند. نزد حجاج رفت ،واالي الهي و فريادخواهي از او
حجاج كه از قبل خودش را  ،رسيد ،كرد و در دلش هراس انداخت و به محض اينكه حسن

از حسن استقبال نمود و او را در كنار  ،به سوي در رفت ،براي استقبال او آماده كرده بود
او سخن گفت؛ حتي به ريش حسن عطر ماليد! آري!  با ميخودش روي تخت نشاند و با نر

  . داوند است كه او را مسخر كرده بوداين خ
در  ،در دنياي حيوانات ،در جهان جريان دارد؛ لطف خدا در دنياي انسانها ،لطف الهي
  . در حركت است ،در شب و روز و در وجود متحرك و ساكن ،دريا و خشكي

 βÎ) uρ ÏiΒ > óx« āωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ ÏνÏ‰ ÷Κ ut¿2 Å3≈ s9 uρ āω tβθßγs) ø/ s? öΝ ßγys‹ Î6ó¡n@ 3 …çµ‾Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠÏ= xm 

# Y‘θà/xî ∩⊆⊆∪ 〈 »د؛ ولي شما كن ميستايش  ،و هيچ چيزي نيست مگر آنكه خداوند را به پاكي
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  . »خدا بردبار و آمرزنده است گمان بيتسبيح آنها را نمي فهميد؛ 
همراه مردم  ،زبان پرندگان را ياد داشت؛ وي ،�سليمان: در روايت صحيح آمده است

 ،در مسير حركت به سوي محل برگزاري نماز. رون رفت تا نماز باران بخوانداز شهر بي
د؛ كر ميو دعا  زد ميمورچه اي ديد كه پاهايش را بلند كرده بود و پروردگار را صدا 

اي : گفت �سليمان. درس ميد و به فرياد بخش ميد و ده ميكه  زد ميخداوندي را صدا 
بالفاصله به سبب دعاي . عا كردند و همين كافي استبراي شما د ،بر گرديد؛ ديگران مردم!

لطف الهي به خاطر حيوانات  ،در بسياري از موارد. باران شروع به باريدن كرد ،اين مورچه
همان . چنانچه در اينجا باران رحمت الهي به خاطر مورچه اي سرازير شد. دآي مي ،زبان بسته

در دنياي مورچگان به  ،ال حركت بودبا لشكر بزرگش در ح �مورچه اي كه وقتي سليمان

 ôM: همنوعانش گفت s9$s% Ø's# ôϑ tΡ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9$# (#θè= äzôŠ$# öΝà6uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω öΝ ä3̈Ζ yϑ ÏÜøts† ß≈ yϑ øŠn= ß™ 

… çνßŠθãΖ ã_uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãèô±o„ ∩⊇∇∪ 〈 »اي مورچگان! به النه هاي خود برويد : مورچه اي گفت

  . »شما را پايمال نكنند ،بدون اينكه متوجه باشندتا سليمان و لشكريانش 
سوگند به شكوه و بزرگي «: يدفرما ميحديثي قدسي روايت نموده كه خداوند  ،ابويعلي

از آمدن  ،اگر پيرمرداني كه در حال ركوع هستند و كودكان شيرخوار و حيوانات نبودند ،ام
  . »دمكر مييك قطره باران براي شما جلوگيري 

  ح گوي خدايندتسبي ،همه

پروردگارش را شناخت و سر تسليم در بارگاه او فرود آورد؛  ،در دنياي پرندگان ،هدهد

(¤‰ y: يدفرما ميخداوند  x/s? uρ u� ö�©Ü9 $# tΑ$s) sù $tΒ z’ Í< Iω “u‘ r& y‰èδ ô‰ßγø9 $# ÷Πr& tβ% Ÿ2 zÏΒ šÎ7 Í←!$tóø9 $# 

∩⊄⊃∪ …çµ̈Ψ t/ Éj‹ tã_{ $\/#x‹ tã #́‰ƒÏ‰ x© ÷ρr& ÿ…çµ̈Ψ utr2øŒ(#{ ÷ρr& Éi_u‹ Ï? ù'uŠs9 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &Î7 –Β ∩⊄⊇∪ y]s3yϑ sù u� ö� xî 7‰‹Ïèt/ 

tΑ$s) sù àMÜxmr& $yϑ Î/ öΝ s9 ñÝ ÏtéB ÏµÎ/ y7 çG ø⁄Å_uρ ÏΒ ¥* t7 y™ :* t6t⊥ Î/ AÉ) tƒ ∩⊄⊄∪ ’ ÏoΤ Î) ‘N‰ ỳ uρ Zοr&u� øΒ $# öΝßγà6Ï= ôϑ s? 

ôM uŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ à2 &óx« $oλm; uρ î ö̧� tã ÒΟŠÏàtã ∩⊄⊂∪ $yγ›?‰ ỳ uρ $yγtΒ öθs% uρ tβρß‰ àfó¡o„ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ÏΒ 
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ÈβρßŠ «! $# z§ƒy— uρ ãΝßγs9 ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& öΝ èδ £‰|Ásù Çtã È≅‹Î6¡¡9 $# ôΜßγsù Ÿω tβρß‰ tG ôγtƒ ∩⊄⊆∪ āωr& 

(#ρß‰àfó¡o„ ¬! “Ï% ©!$# ßlÍ� øƒä† u ó= y‚ø9 $# ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ tβθà/ øƒéB $tΒ uρ tβθãΖ Ï= ÷èè? ∩⊄∈∪ 

ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ �> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟ‹Ïà yèø9 $# ) ∩⊄∉∪ * tΑ$s% ã� ÝàΖsΨ y™ |M ø% y‰ |¹r& ÷Πr& |MΨ ä. zÏΒ tÎ/ É‹≈ s3ø9 $# 

∩⊄∠∪ = yδ øŒ$# É<≈ tFÅ3În/ #x‹≈ yδ ÷µÉ)ø9 r' sù öΝ Îκö� s9 Î) §Ν èO ¤Α uθs? öΝåκ ÷] tã ö� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ tβθãèÅ_ö� tƒ ∩⊄∇∪ 〈 »از  ،و سليمان

در ميان  ،نم؟ (اوبي ميچرا هدهد را ن: سان ديد و جوياي حال آنها شد و گفت ،لشكر پرندگان
شماست) يا اينكه از جمله غائبان است؟ حتما او را كيفر سختي خواهم داد و يا او را سر 

هد چندان طول نكشيد (كه هد. اظهار كند ،م و يا اينكه بايد براي من دليل روشنيبر مي
براي تو از  ،از چيزي آگاهي يافته ام كه تو از آن آگاه نيستي؛ من ،من: برگشت و) گفت

من ديدم كه زني بر آنان حكومت . سرزمين سبأ يك خبر قطعي و مورد اعتماد آورده ام
او و قوم او را ديدم كه به  ،من. د و همه چيز به او داده شده است و تخت بزرگي داردكن مي

اعمالشان را در نظرشان آراسته و ايشان را  ،ند و شيطانكن ميخورشيد سجده  براي ،جاي خدا
آنها را  ،(شيطان. ردندگ مياز راه راست باز داشته است؛ آنان (به خدا و يكتاپرستي) راهياب ن

سجده نكنند؛ (همان خداوند يكتايي كه)  ،از راه راست منحرف كرده) تا براي خداوند
ريد و آنچه را كه دا ميد آنچه را پنهان دان ميد و آور ميا بيرون پنهانهاي آسمان و زمين ر

(سليمان به . معبود برحقي نيست ،جز خدا كه صاحب عرش عظيم است. زيدسا ميآشكار 
اين . يم تا ببينيم راست گفته اي يا از زمره دروغگويان بوده ايكن ميتحقيق : هدهد) گفت

و سپس از ايشان دور شو و در كناري بايست و بنگر به نامه مرا ببر و آن را به سويشان بينداز 
  . »يند و چه واكنشي دارند؟گو مييكديگر چه 

 ،سبب آن. پيش آمد كه به نتايجي تاريخي انجاميد ،اما آن داستاني طوالني ،هدهد رفت
از  ،عجيب است! هدهد: حتي برخي از علما گفته اند. هدهد بود كه پروردگارش را شناخت

ارتر بود؛ فرعون در حال آسايش و راحتي كفر ورزيد و هنگام سختي و بال فرعون هوشي
به او فايده اي نرساند و هدهد در حال راحتي و آسايش ايمان آورد  ،ايمان آورد؛ اما ايمانش

  . و هنگام سختي ايمانش به او فايده رساند
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‰ āωr& (#ρß: هدهد گفت àfó¡o„ ¬! “Ï% ©!$# ßlÍ� øƒä† u ó= y‚ø9 $# ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 )»شيطان، 

آنها را از راه راست منحرف كرده) تا براي خداوند سجده نكنند؛(خداوند يكتايي كه) 
  . ».  .د وده ميپنهانهاي آسمان و زمين را بيرون 

  . »براي شما خدايي جز خودم سراغ ندارم«: فتگ مياما فرعون 
شد يا مورچه از او به سرنوشت خود از او هوشيارتر با ،كسي است كه هدهد ،بدبخت

به  ،آگاهتر؛ نادان و بي خرد كسي است كه راههاي تاريكي در پيش داشته باشد و اعضاي او

= öΝçλm; Ò>θè: او فايده اي نرسانند è% āω šχθßγs) ø/ tƒ $pκ Í5 öΝ çλm; uρ ×ãôã r& āω tβρã� ÅÇ ö7 ãƒ $pκ Í5 öΝçλm; uρ ×β# sŒ# u āω 
tβθãèuΚ ó¡o„ !$pκ Í5 〈 »نند و بي ميدلهايي دارند كه با آن نمي فهمند و چشماني دارند كه با آن ن ،هاآن

  . »گوشهايي دارند كه با آن نمي شنوند
اين حشره ضعيف  ،از لطف الهي برخوردارند و عنايت و توجه خداوند ،زنبورهاي عسل
د و فقط رو ميبا ياري خدا از كندوي خود به دنبال روزيش بيرون  ،او. را در برگرفته است

شهد گلهاي خوب و شيرين را مي مكد و با عسلي كه رنگهاي مختلفي دارد و سبب شفاي 
د و گيج كن ميردد و راهش را گم نگ ميبه كندوي خود و نه كندويي ديگر بر  ،مردم است

 4‘xm÷ρr&uρ y7: دشو مين š/u‘ ’ n< Î) È≅ øtª[“ $# Èβr& “É‹ÏƒªB $# zÏΒ ÉΑ$t6Ågù: $# $Y?θã‹ ç/ zÏΒ uρ Í�yf¤±9 $# $£ϑ ÏΒ uρ tβθä©Í� ÷ètƒ 

∩∉∇∪ §ΝèO ’Ì?ä. ÏΒ Èe≅ ä. ÏN ü� yϑ̈W9 $# ’Å5è= ó™$$sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7 În/u‘ Wξä9 èŒ 4 ßlã� øƒs† .ÏΒ $yγÏΡθäÜ ç/ Ò>#u� Ÿ° ì#Ï= tFøƒ’Χ 

… çµçΡ üθø9 r& ÏµŠ Ïù Ö !$x/ Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9 s̈Œ ZπtƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρã� ©3x/ tG tƒ ∩∉∪ 〈 »زنبوران  به ،پروردگارت

 ،عسل ( راه زندگي آنان را ) الهام كرد كه از كوهها و درختها و داربستهايي كه مردم
خانه هايي برگزينند؛ سپس(خداوند به آنان الهام كرد كه) از همه ميوه ها بخوريد  ،زندسا مي

از درون . براي شما تعيين كرده است و كامال در اختيارند ،و راههايي را بپيماييد كه خدا
شفا و بهبودي  ،در اين مايع. اود كه رنگهاي مختلفي داردتر ميمايعي بيرون  ،زنبور عسل

  . »ندانديش مينشانه روشني است براي كساني كه  ،در اين گمان بي. مردمان نهفته است
لطفي پنهان  ،اين است كه بداني كه خداوند ،بهره تو از اين داستانها و از اين آموزه ها
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  . بخوان و فقط به او اميدوار باش و را صدا بزن و تنها او رادارد؛ پس تنها ا
 ،تو يك وظيفه شرعي داري كه در ميثاق الهي و برنامه آسماني آمده است؛ وظيفه ات

اين است كه براي خدا سجده كني و شكرگزارش باشي و او را دوست بداري و با دل خود 
انند تو ميدر مقابل خدا ن ،و اين جهان پهناورتو بايد بداني كه همه انسانها . به او روي بياوري

صبح و شام  ،شند؛ آنانبا ميهيچ كاري براي تو بكنند؛ همه اينها ضعيفند و به خدا نيازمند 
اهند و سعادت و تندرستي و مال و مقام و همه چيز را از خداوندي خو ميروزي خود را از او 

  . در دست اوست ،ند كه همه چيزكن ميدر خواست 

 * $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â!# u� s)à/ ø9$# ’ n< Î) «!$# ( ª! $#uρ uθèδ ÷É_tóø9 $# ß‰‹Ïϑ ysø9 اي مردم! شما به « 〉 ∪∋⊆∩ #$

  . »توانگر و ستوده است ،خدا نيازمنديد و خداوند
د و كسي كن ميهيچكس تو را هدايت و ياري ن ،تو بايد با علم يقين بداني كه جز خدا

تو . دده مي ،اهيخو ميايد؛ فقط اوست كه به تو آنچه نم ميت و حمايت نتو را حفاظ ،جز او
فقط از او كمك بخواهي و جايگاه و اندازه  ،تنها به او اميدوار باشي. بايد فقط او را بپرستي

نيازمند  ،محتاج باقي؛ فقير ،نيازمند خالق است و فاني ،آگاه باش كه مخلوق. انسان را بداني
از آن خدا  ،همه ،قدرت و توانگري و بقا و عزت. به قوي نياز دارد ،توانگر است و ضعيف

  . هستند
پس با نزديك شدن به خدا و يا بندگي او و با بريدن از همه چيز و  ،هرگاه اين را دانستي

رزد و آم ميتو را  ،خوشبخت خواهي شد و اگر از او طلب آمرزش كني ،توجه به سوي او
د و اگر از او ده ميبه تو  ،د؛ اگر از او چيزي بخواهيپذير ميتوبه ات را  ،اگر توبه كني

د و كن ميتو را كمك  ،اند و اگر از او طلب كمك كنيرس ميروزي بخواهي به تو روزي 
  . ايدنم مينعمت خود را بيشتر  ،اگر شكر او را به جا بياوري

  از خدا راضي باش

به عنوان  �ه عنوان دين و به محمدبه اهللا به عنوان پروردگار و به اسالم ب«: اينكه بگويي
لوازم و شرايطي دارد؛ از جمله اينكه از پروردگارت راضي باشي و به  ،»راضي هستم ،پيامبر
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ايمان به تقدير و قضا به . دستورات و قضا و تقدير خير و شر او راضي و خرسند گردي
از آن راضي  ،طبق ميل تو بود ،صورت گزينشي درست نيست؛ يعني اينكه اگر تقدير الهي

  . ز آن ناراضي باشي؛ بنده نبايد اينگونه باشدا ،باشي و اگر بر خالف ميل تو بود
از او  ،كساني بوده و هستندكه تنها در راحتي و خوشي و هنگام برخورداري از نعمت

* ÷βÎ: ند و در سختيها به مخالفت با او بر مي خيزندشو ميراضي و خشنود  sù …çµt/$|¹r& í� ö� yz 

¨βr' yϑ ôÛ$# ÏµÎ/ ( ÷βÎ) uρ çµ÷Ft/$|¹r& îπuΖ ÷FÏù |= n= s)Ρ$# 4’ n?tã ÏµÎγô_uρ u� Å£yz $u‹ ÷Ρ‘‰9$# nοu� ½zFψ$# uρ 〈 » اگر خيري به او

رداند؛ دنيا و آخرت را از گ ميروي  ،د و اگر باليي به او برسدشو ميبدان مطمئن  ،برسد
  . »دست داده است
 ،ندشو ميرد و گياهان سبز با ميدند كه باران دي ميدند؛ وقتي آور مياسالم  ،باديه نشينان

ند؛ اما شد ميدند و به دين خود پايبند كر ميپس اطاعت . دين خوبي است ،اين: فتندگ مي
از دين بر  ،ندشد ميند و چراگاهها خشك رفت مياز دست  ،د و اموالآم ميوقتي قحط سالي 

اسالم هواپرستي و اسالم  ،الميچنين اس. دندكر ميشتند و رسالت و دين خود را رها گ مي
يند كه نزد جو ميمردماني هستند كه از خداوند خشنودند؛ چون آنها چيزي را . تمايالت است

  . ندكن ميآخرت تالش اهند و براي خو ميخداست؛ آنها رضامندي و فضل و لطف او را 

5�>�5F � 5&� ?0����� <�& 5�/"n� 5)75C � ���S �5�oT� �H:�T5& � 
دگارا! به تو به عنوان آفريننده و پروردگار راضي هستيم و به پيامبر برگزيده به پرور«

  . »خرسنديم ،عنوان نور و هدايتگر

5�"! 5�1L#5 ة�C�� �!��� ?�RS 5�)75��[� ����) G \�
�# GW � 
مسير حركت آن را منظم نموده باشد و در غير  ،اهيم كه وحيخو ميما زندگي و حياتي «

  . »دكن ميخواهان مرگي هستيم كه دشمنان را شاد ن اين صورت
اين گزينه و  ،اما او ،ايدنم مياو را براي بندگي و خدمت دين انتخاب  ،كسي كه خداوند

�/	 � e�C ¯�77سزاوار است كه براي هميش ،دپذير ميتوفيق را ن ©�>� 4 � çµ≈sΨø‹ s?#u 
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S� �F�7 ?PÇ �	F '	/15n� & � �S5�� 5�M�� 4��	S� & � 	/��C ��PO �5�P1� 	
$�� 47��¯ b1� �, S Z�� '	/15n� 2)� 5& �� 5"S7 �5��
 /�	/ � 

@15"° ��-! �7 �/"PS )75&� @15"° ;	+ iM��1� 7�7 �� & �51 '��	>1 �$H¯ �� : '�
�� 47�US $%"& �  5& �c5F 2)	& !�	F @15"° �@15"°� 7�1�# : 'g"Ç Ç � �& $%"& 21 5&

$H¯ 6)��¯ & 4��� 2
n ?'� 47�
S : & � 	)5"& '�  � �� 47�� $%"& �  5& 2)� � �&
]7�� 4�5+� 6S7�¯ $P° &V ;7��& i��& 5I/)� �� � 7��o& 5I/)� �@15"°� $H¯ �� & :® �¯�

�)�Æ& $��� �	F 5&, 7�� 	C��F $��� �  5&² � 7�� $�� È/D �7 bPS )75& *Â� ;
� 7�& 7�/PF � �n�� � ��5! �7 � 	1� i��& 6)��¯ �� � 7��F �� & ', '5>� & 

  . پروردگارش شتافت

5�1 � 5��"S	�� 51 �5�)[� � �5T� 51 kCd��� �C���3� 21 ��/U�� <�  
  . »چيزي نيستند ،مال و روزها و اين دنيا و اين خزانه هاي طال و نقره«

/T� 51� |"/T� �>��� 	IT�51� kP/�� ���AB 21 ��	�[� 4dC 51 
باالترين  ،چيزي نيستند و اين چيزهايي كه انبار شده اند ،بزرگي و كاخ مجلل و آرزوها«

  . »شندبا ميسرمايه ن

���HS J�� É,��+ Gة �&���A�1ة kC� 21 ����B �� ��>�) � ��/H  
كه بهترين بخشنده  چيزي نيست و فقط خدا ،دشو ميهر چيز گرانبها و مرغوبي كه فنا «
  . »باقي مي ماند ،هست

 ،اموالي را تقسيم كرد و آنها را به كساني داد كه در دينداري و امانتداري �روزي پيامبر
ضعيف بودند و در دنياي خوبيها و آرمانها تهيدست؛ اما به مردماني كه در راه خدا لبه 

ده و براي دفاع از دين مجروح شمشيرهايشان كج شده بود و اموالشان را در راه خدا خرج كر
به مردماني كه بي قراري و طمع در دلهايشان  ،من«: چيزي نداد و به آنها گفت ،شده بودند

ايمان يا خير  ،در دلهايشان ،م؛ چون خداوندده ميم و به برخي از مردم چيزي نده مي ،هست
  . »يكي از آنها عمر و بن تغلب است. قرار داده است
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اهم به جاي آن تمام خو ميسخني است كه ن ،اين: فتگ ميمواره ه �عمر و بن تغلب
  . دنيا به من داده شود

تمام دنيا نزد اين صحابي با . شدبا ميرضايت از خدا و خرسندي از حكم پيامبرش  ،اين
  . برابر نيست ،كه حكايت از رضامندي دارد �يك كلمه پيامبر

 �رسول خدا. ددا ميندي او وعده اصحابش را به پاداش الهي و بهشت و رضام �پيامبر
هيچ يك از اصحابش را به قصر يا حكومت يك سرزمين يا باغي وعده نداد؛ بلكه همواره به 

بهشت  ،پاداش او ،آن را انجام دهد ،د؟ هر كسكن ميچه كسي فالن كار را : فتگ ميآنها 
چراكه پاداش . در بهشت همراه من خواهد بود ،اگر فالن كار را بكند: است و يا مي فرمود

 ،نند و از آنجا كه دنيابي ميدر آخرت  ،تقديم نمودند ،تالش و جان و مالي را كه در راه خدا
با تالشهاي سترگ آنان  ،اند به عنوان مزد و پاداشتو مين ،تمام دنيا ،ناچيز و بي ارزش است

  . برابري نمايد
ي اداي عمره برود؛ اجازه خواست كه برا �از پيامبر �در ترمذي روايت شده كه عمر

  . برادرم! مرا از دعاي خود فراموش مكن: به او گفت �پيامبر
د كه كن مييد؛ كسي درخواست دعا گو ميپيامبر هدايت و پيشواي معصوم اين سخن را 

همواره  �عمر. سخني بزرگ و گرانقدر است ،از اينرو اين. خودسرانه حرف نمي نزد
شما خودتان . به جاي آن تمام دنيا را داشته باشم سخني است كه دوست ندارم ،اين: فتگ مي

مرا از دعاي خود فراموش مكن؛ چه حالتي به : چنين احساس كنيد كه پيامبر به شما بگويد
  د؟!ده ميشما دست 

����1 J"��� � k���� �5S � 5S�IC ���� ���B 5) e���= 2� $
S 51 � 
ياد تو اي بزرگترين فردانسانيت! غافل ما رفتيم و كاروان خوابيد و شب طوالني بود و از «

  . »نبوده ام

������1 9���>�� $
�%�#B <�S[ة �
>�� 5�/� ��5�"��� i5�HDB $���� � 
سياه كرده  ،چون دلها سرشار از محبت تو هستند و پلكهاي شب را با درخشش ماه خود«

  . »اي
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در جنگ و  ،فقر در توانگري و ،او. از پروردگارش وصف ناپذير است �رضايت پيامبر
در تندرستي و بيماري و در سختي و  ،در قدرت و توانايي و هنگام ضعف و ناتواني ،صلح

  . از خدا راضي بود ،راحتي
كشيد؛ فقير بود؛ چنانكه خرماي نامرغوبي هم براي خوردن  را ميتلخي و رنج يتي ،وي

يك يهودي  يك بار مقداري جو از. ت؛ از گرسنگي بر شكم خود سنگ مي بستياف مين
  . ابيد و اثر آن بر پهلويش مي ماندخو ميقرض كرد و ردايش را گرو گذارد؛ روي حصير 

د و با اين حال از پروردگارش راضي و ياب مياما چيزي براي خوردن ن ،ذردگ ميسه روز 

% x8u‘$t6s? ü“Ï: خشنود است ©!$# βÎ) u!$x© Ÿ≅ yèy_ y7 s9 #[� ö� yz ÏiΒ y7 Ï9 s̈Œ ;M≈̈Ζ y_ “Í�øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ≅ yèøgs† uρ y7 ©9 # I‘θÝÁè% ∩⊇⊃∪ 〈 » خجسته است خداوندي كه اگر بخواهد به تو بهتر از اين

  . »دده ميباغهايي كه رودبارها از زير درختان آن روان است و برايت كاخهايي قرار  ،دده مي
تمام قدرت در مقابل  در حزب خدا بود و تمام دنيا با ،در اولين رويارويي و روزي كه او

وفات كردند و به  ،در زماني كه عمو و همسرش خديجه. او از خدا راضي بود ،او ايستادند
شدت تكذيب شد و به كرامت او توهين گرديد و صداقت او را زير سؤال بردند و او را به 

از خدا راضي بود؛ روزي كه از  ،دروغگويي و جادوگري و كهانت و ديوانگي متهم كردند
شهر و ديارش طرد و آواره گشت و از شهري كه كودكي خود را در آنجا گذرانده بود و 

نگاهي به  ،بيرون رانده شد ،يادآور خاطرات بچگي و بازيهاي دوران كودكي و جوانيش بود
تو را از تمام شهرها بيشتر دوست دارم و اگر : اشكهايش سرازير شد و گفت ،مكه انداخت

  مرا بيرون  ،اهالي تو
  . دم؛ اما با اين حال از خدا راضي بودكر ميتو را ترك ن ،دندكر مين

مردم طائف به بدترين شكل از او  ،زماني كه به طائف رفت تا دعوت خود را عرضه كند
از پروردگارش راضي  ،استقبال كردند و او را چنان سنگ زدند كه پاهايش خونين شد؛ اما او

راه مدينه با اسبها به تعقيبش پرداختند و زماني كه به هر  آنگاه كه از مكه رانده شد و در. بود
از پروردگارش  ،آري! او. از خدا راضي بود ،دندكر ميمانعي سر راهش ايجاد  ،رفت ميسو 

 ،رددگ ميسرش زخمي  ،دكن ميدر هر جا و در هر وقت راضي بود؛ در جنگ احد شركت 
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آسيب  ،ند و لشكرشرس ميشهادت به  ،د و يارانششو ميعمويش شهيد  ،ندشك ميدندانش 
  . پشت سر من صف ببنديد تا پروردگارم را ستايش كنم: يدگو مياما او  ،ندبي مي

 ،اما او ،بر ضد او با يكديگر هم پيمان شدند ،يهوديان و مشركان ،كافران اعم از منافقان
رد و به اين ايستادگي مي ك ،استوار و با توكل به خدا و در حالي كه كارش را به خدا سپرده

 t∃öθ|¡s9: رديدكهگ ميافتخار نايل  uρ y7‹ ÏÜ÷èãƒ y7 š/ u‘ #yÌö� yIsù ∩∈∪ 〈 » و پروردگارت به تو

  . »يشو ميخواهد داد؛ پس خوشنود 

  فريادي در ميان نخلها

رانده شد  ،از وطن و از جايي كه فرزندان و خانواده اش در آنجا بودند ،از مكه �محمد
با تكذيب و مخالفت روبرو شد و او را سنگباران كردند و  ،تو آواره گشت؛ به طايف رف

 ،دشنام و ناسزا نثارش نمودند و او را آزار دادند و چشمانش اشكبار گرديد و از پاهايش
در آن حال . اندوهگين گشت ،از تلخي مصيبتي كه بر او آمد ،خونهاي پاكش چكيد؛ دلش

ه كسي را صدا زد؟ و به چه كسي رو به چه كسي پناه برد؟ به چه كسي شكايت كرد؟ و چ
  . توانمند و ياري دهنده ،قهار ،نمود؟ به خداوند قوي
رو به قبله كرد و شكر پروردگارش را گزارد و مناجاتي صادقانه و  �محمد رسول اهللا

  . گرم با او نمود و به درگاه او شكايت و دعا كرد و اظهار ستمديگي و دردمندي نمود

��:;� 2�1 ���.��T�,5�U�& 9 ,M� 7�	�;� ���� �����T� � 
  . »گونه ها را پژمرده كرده اند ،چشمها به خاطر بالها گريانند و بالها«

5��0�D� ?�w��  �5��)[� 45�H+ � ,����S[� � 7�������� �������S 
  . »و پژمرده كرده اند چروكچهره اي را مي بوسند كه مصيبتها آن را  ،و لبهاي روزگار«

و خواستن وي از موال و پروردگارش در شب نخله گوش دهيد كه  �عاي پيامبربه د
به تو عرض حال و  ،بارخدايا! از ضعف و ناتواني خود و از بي حرمتي مردم به من«: يدگو مي

مهربانترين مهربانان و پروردگار مستضعفان و پروردگار من هستي؛ مرا  ،م؛ توكن ميشكايت 
د يا به دشمني كه كارم را به دست او كن ميديكي كه به من اخم به چه كسي مي سپاري؟به نز
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برايم بهتر و  ،پروايي ندارم؛ اما عافيت و گذشت تو ،از من ناخشنود نباشي ،داده اي؟ اگر تو
فراختر است؛ به نور چهره ات كه تاريكيها را روشن كرده و كار دنيا و آخرت بر اساس آن 

مرا فرا بگيرد؛ رجوع و انابت به سوي  ،كه غضب و خشم توم از اينبر ميپناه  ،سامان گرفته
  . »جز به ياري تو ميسر نيست ،توست تا اينكه خوشنود شوي و هيچ حركت و تواني

  جوايز نخستين مسلمانان

 * ô‰ s)©9 zÅÌ u‘ ª! $# Çtã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) y7 tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB Ïοu�yf¤±9 $# zΝÏ= yèsù $tΒ ’ Îû öΝ ÎκÍ5θè= è% tΑ u“Ρr' sù 

sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÎκ ö� n= tã öΝßγt6≈ rOr&uρ $[s÷G sù $Y6ƒÍ� s% ∩⊇∇∪ 〈 »آنگاه  ،به راستي كه خداوند از مؤمنان راضي شد

دانست؛ لذا آرامش  ،دند؛ پس آنچه را كه در دلهايشان بودكر ميكه زير درخت با تو بيعت 
  . »داش دادرا بر آنها فرود آورد و فتح و پيروزي نزديكي را به آنها پا

يند و جو ميند و صادقانه كن ميآرزو  ،آخرين چيزي است كه مؤمنان ،رضامندي خدا
. هيچ چيزي باالتر و باارزشتر نيست ،از رضامندي خدا. رستگاران براي آن مي كوشند

در اينجا رضامندي . بزرگترين خواسته و بهترين هدف و واالترين هديه است ،رضامندي خدا

� u: آمرزش الهي بيان گرديده است، ر آيه اي ديگرخدا بيان شده و د Ï/øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $tΒ tΠ£‰ s)s? 

ÏΒ y7 Î7/Ρ sŒ $tΒ uρ u� ¨zr' s? 〈 »در جايي ديگر. »تا خداوند گناهان گذشته و آينده ات را بيامرزد، 

‰ : توبه را برجسته نموده است s) ©9 šU$̈? ª! $# ’ n?tã ÄcÉ<̈Ζ9 $# šÍ� Åf≈ yγßϑ ø9 $# uρ Í‘$|ÁΡ F{$# uρ 〈 

در جايي ديگر عفو را  ،خداي متعال. »توبه پيامبر و مهاجرين و انصار را پذيرفت ،خداوند«

/ $x: بيان نموده است tã ª!$# y7Ζ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒr& óΟßγs9 〈 » خداوند تو را عفو نموده؛ چرا به آنها

ون آنها با تو بيعت قطعا خداوند از آنها راضي است؛ چ: يدگو مياما در اينجا . »اجازه دادي؟
براي اين بود كه  ،بيعت آنها. باخبر است ،ند و خداوند از آنچه در دلهايشان هستكن مي

جانهايشان را براي رضاي خدا فدا نمايند و زندگي و وجود خود را نثار رضامندي 
آيين  ،د و با كشته شدن آنانشو ميسبب حيات رسالت  ،پروردگارشان كنند؛ چون مردن آنها
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  . رددگ ميسبب بقاي ميثاق آسماني  ،جاودانه مي ماند و جان دادن آنها ،الهي
ست؛ در دان مي ،يقين محكم و اخالص و صداقتي را كه در دلهايشان بود ،ايمان ،خداوند

ضرر و زيان  ،گرسنگي و تشنگي تحمل كردند ،راه خدا خسته شدند و بي خوابي كشيدند
  . يجه خداوند از آنها راضي شدديدند و دچار مشقت و سختي شدند؛ در نت

فرزندان و خانواده و سرزمين خود را از دست دادند و تلخي جدايي و غربت و  ،اصحاب
  . رنج را چشيدند؛ اما رضامندي خدا را به دست آوردند

گوسفندان و شتران و گاوهايي است كه  ،آيا پاداش اين مجاهدان و مدافعان دين و آيين
؟ آيا مزد اين مجاهدان و مبارزاني كه از دين و رسالت دفاع كرده از دشمن به غنيمت گرفتند

متاع دنيا و كاالهاي مادي است؟ آيا مقداري پول يا باغهاي زيبا و يا خانه هاي مجلل  ،اند
اند دل اين بندگان برگزيده و سرآمد را خنك كند؟خير؛ بلكه تنها چيزي كه آنان را تو مي

رداند؛ چيزي كه دلهايشان گ ميآنها را شادمان  ،و الهيعف. رضامندي خداست ،دكن ميراضي 

“ Νßγ1u: اين فرموده الهي است كه ،ايدنم ميرا شادمان  y_uρ $yϑ Î/ (#ρã� y9 |¹ Zπ̈Ζ y_ # X�ƒÍ� xmuρ ∩⊇⊄∪ 

tÏ↔Å3−G –Β $pκ� Ïù ’ n?tã Å7 Í←!# u‘F{$# ( Ÿω tβ÷ρu� tƒ $pκ� Ïù $T¡ôϑ x© Ÿωuρ #X�ƒÍ� yγøΒ y— ∩⊇⊂∪ ºπu‹ ÏΡ#yŠuρ öΝ Îκö� n= tã $yγè=≈ n= Ïß ôM n= Ïj9èŒuρ 

$yγèùθäÜ è% Wξ‹ Ï9õ‹ s? ∩⊇⊆∪ ß∃$sÜ ãƒuρ Ν Îκö� n= tã 7πu‹ ÏΡ$t↔Î/ ÏiΒ 7πāÒÏù 5>#uθø. r&uρ ôM tΡ% x. O# u�ƒÍ‘#uθs% ∩⊇∈∪ (#u�ƒÍ‘# uθs% ÏΒ 

7πāÒÏù $yδρâ‘ £‰ s% # X�ƒÏ‰ø) s? ∩⊇∉∪ 〈 »بهشت و جامه  ،خداوند  ،و در برابر صبري كه نموده اند

ند و نه (گرماي) كن ميد؛ در بهشت بر تختهاي زيبا و مجلل تكيه كن ميششان ابريشمين را پادا
د و افت ميبرآنان فرو  ،سايه هاي درختان بهشتي. ندياب ميآفتابي و نه سوز سرمايي در آنجا 

ميانشان به  ،جامهاي سيمين شراب و قدحهاي بلورين مي. ميوه هاي آنجا در دسترس است
) آنها را درست به اندازه ، ه از نقره اند ( و خدمتكاران بهشتيد؛ قدحهايي كآي ميگردش در 

  . »الزم پيموده اند

  و خشنودي حتي بر روي اخگر آتش...! يترضا

شترش را گم كرده بود؛ براي پيدا كردن آن بيرون رفت و سه روز  ،مردي از بني عبس



    

  515  غم مخور
  

او مال و شتر و به  ،مردي ثروتمند بود و خداوند ،او. شتگ ميهمچنان به دنبال شترش 
خانواده او در كنار رودي در ديار بني عبس . گوسفند و فرزندان دختر و پسر عطا كرده بود

به  ،ند كه حوادث روزگاربرد ميدند و اصالً گمان نكر ميدر كمال آسايش و راحتي زندگي 
  . آنها را ريشه كن خواهد كرد ،سراغشان خواهد آمد و بالها

������1 J��"��� 	�.�� 5) ��a�& ��5��B 2.�:) 	�. �7����� iW 
شبيخون  ،سحرگاهان ،اي كسي كه در اول شب با شادماني خوابيده اي! چه بسا حوادث«
  . »بزنند

پدرشان آنجا نبود و . خوابيده بودند و اموالشان نيز با آنها بود ،خالصه اينكه همه خانواده
سيل خروشاني بر آنها فرستاد كه صخره  ،در اين هنگام خداوند. به دنبال شتر گمشده رفته بود

وارد خانه آنان شد و همه  ،سيل ،آخر شب. دبر ميسنگهاي بزرگ را همانند خاك با خود 
آنها را نابود كرد و خانه هايشان را ويران نمود؛ تمام گوسفندان و شتران و اموال و همه 

ه اند و داستاني شدند كه مردم خانواده را با خود برد و همه مردند؛ گويا كه اصال وجود نداشت
سه روز بعد پدر به آنجا برگشت؛ هيچ كسي را نديد؛ هيچ . دندكر ميبراي همديگر تعريف 

صدايي نشيند؛ محل سكونتش به ميداني صاف تبديل شده بود؛ يا اهللا! چه بالي بزرگي!! نه 
نه لباسي باقي مانده بود؛ نه شتر و نه درهم و دينار و  ،نه گاو ،نه گوسفند ،نه دختر ،نه پسر ،زن

  چه مصيبت وحشتناكي!! ،هيچ چيز نمانده بود
د و او مي كوشيد دم شتر را كر ميزماني كه شترش فرار  ،افزون بر اين بالي بزرگ

آن مرد از آنجا . لگدي به چهره اش زد و بر اثر آن هر دو چشم او كور شدند ،شتر ،بگيرد
مدتي بعد باديه . ي دست او را بگيرد و به جايي ببردتاكس زد ميبلند شد و در بيابان فرياد 

نشيني صداي او را شنيد؛ نزد او آمد و او را پيش وليد بن عبدالملك خليفه دمشق برد و خليفه 
  . از خدا راضي هستم: اآلن در چه حالي؟ گفت: خليفه گفت. را از ماجرا باخبر كرد

 ،ر زبان آورد؛ مسلماني كه توحيدآن را ب ،سخن بزرگي است كه بنده مسلمان خدا ،اين
درس عبرتي است براي آنان كه پند  ،اين. آن را به زبان آورد ،در قلبش جا گرفته بود

د و به آنچه شو ميكسي كه راضي ن. نمايان است ،از خدا در اين ماجرا رضايت. يرندگ مي
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به آسمان بزند و باال اند در زمين تونلي حفر كند يا نردباني تو مياگر  ،دده ميتن ن ،مقدر شده

 ôŠß‰ôϑ. برود u‹ ù= sù A= t6|¡Î0 ’ n< Î) Ï !$yϑ ¡¡9 $# §Ν èO ôìsÜ ø) u‹ø9 ö� ÝàΖuŠù= sù ö≅ yδ ¨tÏδ õ‹ ãƒ … çνß‰ø‹ x. $tΒ àá‹Éótƒ ∩⊇∈∪ 〈 

به سقف خانه بياويزد و سپس (خويشتن را حلق آويز كند و راه نفس را) قطع  ،ريسماني «
خشم او را  ،هنگام بنگرد و ) ببيند كه آيا اين كار نمايد و (تا سرحد مرگ پيش رود و بدين

  ؟»اندنش ميفرو 

  نكته

�/T5& <�HS �5�/# $
m �=W � \�	��� i5�/3� \��o# �	��� 
نجات بده؛ بهترين  ،ي ده ميخود را با آرزوهايي كه به خود وعده  ،گاه نگران شديهر«

  . »آرزوست ،بهشت

2D <�a) i�7 e,5�D� J%Dة�� �g�  ���!\5.�[� <�
�0�& � 
  . »بگذرند ،مطابق ميلت ،قرار بده تا اوقات تاميدت را سپري در برابر نااميديو «

5�
SW <w& ,5���3� 2� ��� � \5�
P�� � 75���� e�5����D 
حسودند و به پريشاني تو شادمان  ،پريشاني خود را از همنشينانت پنهان بدار؛ چون آنها«

  . »ندشو مي

h�.����� }7� ��SW �7������� \5ª \M�T� J��. 2�1 ����� 
  . »دكش ميانسان زنده را قبل از مرگ  ،چشم به راه و منتظر اتفاقات مباش؛ چون اين كار«

51 J�w1 \5��l �� *�"� ?�p5# \5���l �������� 5�1 ��CB ��# 
  . »دوام ندارد؛ همان طوري كه سرور و شادي دوام ندارد ،ناراحتي«

 G ����5��5 ة1_p�>� ����H/�� 5��"�! 2�"R�>�"�
�� |���É  vة 
هيچگاه زندگي براي انسانهاي بيدار باصفا  ،دنددا ميعقلهايشان را فريب ن ،اگر افراد«
  . »نبود

  قاطعيت در تصميم گيري
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 # sŒÎ* sù |M øΒ z• tã ö≅ ª. uθtG sù ’ n?tã «!   . »برخدا توكل كن ،وقتي اراده كردي« 〉 #$

 ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† t,Í# Ïj. uθtG ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ 〈 »رددا ميتوكل كنندگان را دوست  ،خداوند« .  

آنها  ،ند و ترديد و دودليشو مينگران و مضطرب  ،بسياري از افراد هنگام تصميم گيري
  . دياب مييردو درد سر و ناراحتيشان ادامه گ ميرا فرا 

به فكر و  ،پس از تدبر و انديشهانسان بايد در كارهايش مشورت كند و استخاره نمايد و 
بنده بايد . راهي اقدام كند كه به گمان غالبش بهتر است؛ بدون اينكه قدم به عقب بگذارد

توكل نمايد و با قاطعيت تصميم بگيرد تا زندگي  ،همت كند ،پس از مشورت و استخاره
  . آكنده از دودلي و اضطراب را پايان دهد

اين  ،نظر مردم. با مردم مشورت نمود ،كه باالي منبر بوددر روز احد و در حالي  �پيامبر
لذا ايشان لباس رزم به تن كرد و شمشيرش را به . بود كه براي جنگ به بيرون مدينه بروند

بهتر  ،اي پيامبر خدا! شايد شما را مجبور كرديم؟ لذا در مدينه بمانيد: دست گرفت؛ گفتند
آن را بيرون  ،يست كه وقتي لباس رزم به تن كردبراي هيچ پيامبري شايسته ن«: فرمود. است

تصميم قاطع گرفت  �بدين سان پيامبر. »بين او و دشمنش قضاوت نمايد ،بياورد تا اينكه خدا
  . كه در بيرون مدينه بجنگد

. به دودلي و ترديد نياز ندارد؛ بلكه به تصميم قاطعانه و جديت و اقدام نياز دارد ،كار
قاطعيت داشته  ،در اين است كه انسان در تصميم گيري ،اندهيشجاعت و قهرماني و فرم

  . باشد

 öΝèδبا اصحابش در جنگ بدر رايزني كرد؛  �پيامبر ö‘ Íρ$x©uρ ’ Îû Í÷ ö∆F{$# 〈 » و در كار با آنها

  . »مشورت كن

 öΝ èδã� øΒ r&uρ 3“u‘θä© öΝ æη uΖ÷� t/ 〈 » دشو ميو كارشان با مشورت همديگر انجام« .  

  . تصميم جدي گرفت و اقدام كرد و به چيزي توجه نكرد �د و پيامبراصحاب نظر دادن
تالش را نامرتب و  ،اراده را سست ،همت را ضعيف ،فكر را فاسد ،دودلي و ترديد

فقط جديت و  ،بيماري و مرضي است كه عالج آن ،ترديد و دودلي . دكن ميحركت را كند 
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 ،تصميمهاي كوچك و كارهاي ناچيزم كه در شناس ميمردماني را . پايداري و ثبات است
 ،ند؛ چون آنها در مورد خود و كساني كه اطراف آنها هستندكن ميسالهاست كه عقب و جلو 

به سستي و كندي اجازه داده  ،آنها. روحيه آنها را فرا گرفته است ،ترديد دارند و اضطراب
ديدار اذهان و افكارش اند تا به روحيه آنان سرايت كند و گذاشته اند تا پريشان خاطري به 

  . بيايد
انسان بايد پس از بررسي واقعه و تدبر در قضيه و مشورت با اهل نظر و استخاره از 

بي درنگ  ،درس مياقدام كند و عقب نرود و آنچه را كه به ذهنش  ،روردگار آسمانها و زمين
  . انجام دهد
به نجنگيدن رأي  ،از مردم نظر خواست؛ همه ،پيش از جنگيدن با مرتدين �ابوبكر

باعث  ،به جنگ با مرتدها گواهي داد؛ چراكه اين رويه �اما دل و سينه ابوبكر صديق. دادند
قدرت گرفتن اسالم و ريشه كن شدن فتنه و نابودي گروههايي بود كه عليه قداست دين 

عانه در پرتو نور الهي بر اين نظر بود كه جنگيدن بهتر است؛ از اينرو قاط ،او. شوريده بودند
با كسي  ،دردست اوست ،سوگند به ذاتي كه جانم: تصميم گرفت و سوگند ياد كرد و گفت

مي جنگم؛ سوگند به خدا اگر از دادن زانوبند شتري كه  ،كه ميان نماز و زكات فرق بگذارد
  . براي گرفتن آن مي جنگم ،خودداري كنند ،ده انددا مي( به عنوان زكات)  �در زمان پيامبر

دريافتم  ،در اين باره شرح صدر داده �وقتي دانستم كه خداوند به ابوبكر :گفت �عمر
با ديدگاهي خجسته كه در آن هيچ  �خالصه اينكه ابوبكر. حق است ،يدگو مي ،كه آنچه او

  . پيش رفت و پيروز شد ،اشتباه و انحرافي نبود
يم گيري تا كي دلواپس و نگران مي مانيم؟ و تا كي درجا مي زنيم؟ تا كي در تصم

  متردد و دودل خواهيم بود؟

?)g� �= 2�U# 'B� �= $/� �=W�77 ة��  iB 'B���� 75���# iL�# 
رأي و فكر را  ،قاطعيت داشته باش؛ چون ترديد و دودلي ،گاه فكر و نظري داشتيهر«
  . »دكن ميفاسد 

زبيني در اين بود كه با تكرار زياد گفته ها و با ،يكي از عادتهاي منافقين و سرشت آنها
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� öθs9 (#θã_u: دندكر ميرا با شكست مواجه  برنامه و نقشه ،نظر yz /ä3‹ Ïù $̈Β öΝ ä.ρßŠ#y— āωÎ) Zω$t6yz 

(#θãè|Ê÷ρ{uρ öΝä3n=≈ n= Ï{ ãΝà6tΡθäóö7 tƒ sπuΖ ÷FÏ/ ø9$# 〈 »همراه شما (براي جهاد) بيرون  ،اگر منافقان

سرعت در ميان شما حركت بر شما نمي افزودند و به  ،چيزي جز شر و فساد ،دندآم مي
  . »دند و در حالي كه ميان شما فتنه و آشوب مي انداختندكر مي

 tÏ% ©!$# (#θä9$s% öΝÎκ ÏΞ üθ÷z\} (#ρß‰ yès% uρ öθs9 $tΡθãã$sÛr& $tΒ (#θè=ÏFè% 3 ö≅ è% (#ρâ u‘ ôŠ$$sù ôtã ãΝ à6Å¡à/Ρr& 

|N öθyϑ ø9 $# βÎ) ÷ΛäΖ ä. tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇∉∇∪ 〈 »كه نشستند و (از جنگ كناره گيري  كساني هستند ،آنان

: ند؛ بگوشد ميكشته ن ،دندكر مياگر از ما اطاعت : كردند و نسبت) به برادران خود گفتند
  . »ييدگو ميپس مرگ را از خود دور بداريد اگر راست 

را دوست دارند » اي كاش«دند و آور ميبه زبان » اگر«هميشه واژه هايي همچون  ،منافقان
 ،بر ترديد ودودلي و امروز و فردا كردن ،هستند؛ پس زندگي آنها» و بلكهشايد «و عاشق 

/ tÎ . استوار است x‹ ö/x‹ –Β t÷t/ y7 Ï9 s̈Œ Iω 4’ n< Î) Ï Iωàσ ‾≈ yδ Iωuρ 4’n< Î) ÏIωàσ ‾≈ yδ 〈 » در اين ميان سرگشته و

  . »نه با اينان و نه با آنان هستند ،مترددند
ا كافران؛ يك بار اينجا و باري ديگر آنجا؛ چنانچه گاهي با ما هستند و گاهي ب ،منافقان

  . »گشت مي زند ،مانند گوسفندي كه در ميان دو گله«: در حديث آمده است

 öθs9 ãΝ: يندگو ميآنها هنگام بروز بحرانها  n= ÷ètΡ Zω$tFÏ% öΝ ä3≈ sΨ ÷èt7 ¨?̂ω 〈 » اگر جنگي سراغ

  . »ديمكر مياز شما پيروي  ،شتيمدا مي
صحنه را ترك  ،در شرايط بحراني ،ر خودشان دروغ مي بندند؛ بلكه آنانآنها بر خدا و ب

به من اجازه بده تا «: يدگو ميني كه بي مييكي را . ندآي ميند و پس از آرام يافتن اوضاع كن مي
تصميمي جز شكست و بازماندن  ،؛ به راستي كه چنين كسي»بمانم و مرا دچار فتنه مكن

خانه هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است؛ در «: حزاب گفتندهنگام جنگ ا ،منافقان. ندارد
طفره  ،شانه خالي كنند و از حق روشن ،استند از وظيفهخو ميحالي كه چنين نبود؛ بلكه آنها 

  . »بروند و بگريزند
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  استوار و پابرجا باش

 $yϑ. داراي ثبات و قاطعيت است ،مؤمن ‾Ρ Î) šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u «! $$Î/ Ï&Ï!θß™u‘ uρ §Ν èO 

öΝ s9 (#θç/$s? ö�tƒ 〈 »كساني هستند كه به خدا و پيامبرش ايمان آوردند و سپس شك  ،مؤمنان

  . »نكردند
ند و در تصميم خود مضطرب و دلواپسند و به بر ميدر شك و ترديد بسر  ،اما منافقان

يك كار درخشيدند وقتي نشانه هاي درستي . نندشك ميريزند و پيمانهاي خود را گ ميعقب 
انسان بايد بدون اينكه اين طرف  ،درست است و فايده دارد ،اين بود كه كار ،و گمان غالب

  . به جلو گام بردارد و با جديت پيش برود ،و آن طرف كند

J�%�� � 5�#��� � 5���"� N��c� J:��� |� ��� |"��5� y1� � 
ر بينداز و مانند شمشير بر پنجه را دو »شايد«و  »بعدا« ،»اي كاش«واژه هايي همچون «

  . »باطل فرود بيا
موضوع دودلي و . ترديد داشت ،در طالق دادن زنش كه او را بسيار رنج داده بود ،مردي

چند سال با اين زن گذرانده اي؟ : ترديدش را با حكيمي در ميان گذاشت؛ حكيم گفت
 چهار سال است كه تو زهر مي نوشي؟!: حكيم گفت. گفت چهار سال

  اما تا كي؟ انسان هوشيار و زيرك  ،درست است كه بايد صبر و تحمل كرد
د و ياب ميتداوم  ،د كه آيا كاريدان ميد يا نه؟ همچنين شو ميدرست  ،د كه اين كاردان مي

  . خالصه اينكه بايد قاطعانه تصميم گرفت. رددگ ميد يا متوقف و ناتمام شو ميتمام 
  : يدگو ميشاعر 

G 5�1 ����� ���"�0���P�  ���H�� J�"�I�%  *H/��� �� 
  . »اين است كه هر چه زودتر از آن جدا شوي ،نيست براي نفس خوشايندعالج آنچه «

در بسياري از موارد به دودلي و  ،دكه آنانده مينشان  ،بررسي احوال و زندگي مردم
  : در چهار مورد است ،ند؛ اما ترديد و دودلي آنهاشو ميترديد دچار 

د كه كدام رشته را انتخاب دان ميدر درس خواندن و انتخاب رشته و تخصص؛ فرد ن: اول
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م كه به سبب دودلي و ترديد شناس ميدانشجوياني را . ذراندگ ميكند و مدتي را سرگردان 
بعضي قبل از زمان ثبت نام متردد . سالها از عمرشان را به هدر داده اند ،در انتخاب رشته

بعضي . دشو ميند تا اينكه زمان ثبت نام تمام بر ميك و دودلي بسر هستند و همچنان در ش
ند؛ از حقوق ده ميند و سپس تغيير رشته كن ميهم يك سال يا دو سال در يك رشته تحصيل 

ند و رشته كن ميند و سپس اين رشته را نيز رها ده ميو معارف اسالمي به اقتصاد تغيير رشته 
در صورتي . دشو ميبيهوده و بي هدف تلف  ،نگونه عمرشانايند و اينم ميپزشكي را انتخاب 

 ،مشورت و استخاره قبل از انتخاب رشته از هدر رفتن وقت و ضايع شدن عمر ،كه بررسي
  . به خواسته اش برسد ،د تا انسان با انتخاب رشته مناسبشو ميد و باعث كن ميجلوگيري 

د كه چه كاري براي آنها مناسب ندان مين ،در انتخاب كار و شغل مناسب؛ بعضيها: دوم
ند؛ رو ميبه شركتي ديگر  ،سپس آن را ترك نموده ،ندكن مييك شغل را انتخاب . است

دازند و باالخره همه چيز را از دست پر ميند و به يك كار تجاري كن ميشركت را رها 
هر : يمگو مي به اينها. ندشو ميند و فقير و تنگدست باقي مي مانند و بيكار و خانه نشين ده مي

همان را محكم بگيرد؛ چون روزي اش از همان  ،كس كه دري از روزي برايش گشوده شد
د و شو ميورود از آن در برايش آسان  ،يك در را محكم بگيرد ،د و هركسآي ميجا 

  . يردگ ميگشودن آن را ياد 
دودلي و در انتخاب همسر دچار  ،بيشتر جوانان. ترديد در انتخاب همسر و ازدواج: سوم

رأي ديگران دخيل است؛ پدر براي پسرش زني  ،گاهي در انتخاب همسر. ندشو مياضطراب 
پس گاهي پسر به دلخواه . ندبي ميمناسب  ،غير از آنكه خود پسر يا مادرش انتخاب كرده

د كه او را دوست ندارد يا برايش آي مييرد و بدين ترتيب همسري گيرش گ ميپدرش زن 
وقتي  ،اين است كه در قضيه ازدواج و انتخاب همسر ،يه من به جوانانتوص. ايده آل نيست

 ،اقدام كنند؛چون ازدواج ،دختري را از نظرديانت و زيبايي پسنديده و با او توافق داشتند
  . سرنوشت انسان را رقم مي زند؛ پس نبايد به صورت تخميني و نسنجيده اقدام كرد

اهد كه از هم خو مييرد؛ روزي دلش گ ميد را فرا افرا ،در مسئله طالق نيز دودلي: چهارم
اهد كه زندگي با همسرش را خو مياهد كه زندگي كنند و روزي خو ميجدا شوند و روزي 
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انسان بايد با . رددگ مينابسامان  ،ردد و كارشگ ميد و افسرده شو ميبه پايان برساند و خسته 
فقط يك مرتبه است  ،زندگي. يان دهدتصميم قاطع خود به اين فشارها و تنگناهاي رواني پا

ردد؛ پس انسان بايد گ ميهرگز باز ن ،ذردگ ميد و لحظه اي كه شو ميو امروز هرگز تكرار ن
  . ايدنم مياين سعادت را فراهم  ،خودش سعادت را جلب كند و قاطعيت در تصميم گيري

ي بگيرد و بر تصميم ،هرگاه اراده كاري بكند و پس از استخاره و مشورت ،بنده مسلمان
  : د كه گفته اندشو ميچنين  ،خدا توكل نمايد

�/"� "�m 2�"& ��>�B ?�C �=W 5�S5D k.��%�� ��= 2� Z��B � 
  . »دكن ميد و اقدام انديش مين فرجام كاربه عواقب و  ،هرگاه اراده كند«

ون اقدامي چون اقدام سيل خروشان و قاطعيتي مانند برش و قاطعيت شمشير و تصميمي چ
  . تصميم روزگار و حركتي چون حركت سپيده دم

  شگفتا از ما...!

خشمگين  ،اهيم بردبار باشند و خودمانخو مياز مردم  ،جاي تعجب است كه ما
از آنها انتظار . يمورز مياهيم كه سخاوتمند باشند و خودمان بخل خو مييم؛ از آنها شو مي

  . يمكن ميا ناين كار ر ،وفاداري و برادري داريم؛ اما خودمان

�"�# k�"�� G 5&d�01 	)�  i5F7 �& N��H) 7��� J�C � 
بوي خوب  ،اهي؛ آيا عودي هست كه بدون دودخو ميتو چيز آراسته و بي عيبي را «
  ؟»دهد

  : يدگو ميشاعري ديگر 


� G 5FB x�����
& $��� � 9d0T� �5D��� ¸B ^�%+ ·� 
برادري براي خود نگه نمي داري؛ آيا شخص هيچ  ،خرده مي گيري ،كس تو كه بر همه«

  ؟»كاملي وجود دارد كه هيچ عيبي نداشته باشد
  : يدگو ميابن رومي 

�_��  <SB �5)[� kI� 21 � 5&d01 $��� 5"S	�� �# 9d0T� 
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ي و حال آنكه خواهان دوست بي عيبي هست ،كه تو اين است ،يكي از عجايب روزگار«
  . »بي عيب نيستي ،خودت
  

  نكته

  : يدگو مييليا ابوماضي ا

,�7 <��& 5�1 � ��5��P�� 5�0�)B �"�� \�	�A �=W �	�_�  |�"�� 
لي و حال آنكه هيچ بيماري و دردي نداري! چگونه صبح خواهي نا مياي كسي كه «

  ؟»كرد و چه حالي خواهي داشت وقتي كه بيمار باشي

5�/3� ��+ iWة *�HS Z�[� �# ��� J�"!��� J���. ��.���� ��"! 
از رفتن و مردن به  ،كسي است كه قبل از رحلت و مردن ،بدترين جنايتكار در زمين«

  . »تنگ آمده و از آن گريزان باشد

�
% � 7����� �# e�P�� '�  � �"��� '	�/��� 50�.��# '���  iB 
  . »ولي از ديدن تاج شبنم روي آن كور هستي ،نيبي ميخارهاي گل را «

��� ����� ,k�� ��C5��J">l 5 ة�""����� 2�R�) 2��l 5<"� ة1r�� 
  . »پندارد اي كسي كه زندگي را باري گران ميست برباري گران بر زندگي ،آن«

�5�
�D ��_& ���H�S 'd��� � �"� 5r"+ 7�D���� ��# '�) G 
  . »ندبي ميدر جهان هستي هيچ چيز زيبايي ن ،كسي كه خودش فاقد زيبايي است«

���5& h��
�#��"# $�17 51 8� G�g) ���! ��g�) iB |�o�  G 
نگران از بين  ،استفاده كن؛ قبل از آنكه از بين برود ،از صبح تا وقتي كه در آن هستي«

  . »رفتن آن مباش

?��C <���B� J���B 5�1 �=� � G�:) ��"� �"# ^����� ����. 
  . »تا طوالني نشود در جستجوي آن مباش ،بر تو سايه نيفكنده ،وقتي هنوز غمي«
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�&������ ����"c 500�/� $��7B G�0D J�R�  iB �5��%��� 2�
�# 
ننگ است كه تو بي خبر  حقيقت آن را درك كرده اند؛ پس مايه ،پرندگان گشت زن«
  . »باشي

5C���� <�1 J>���� � 5C���  51 �">1 � 5!���1 �"# \d��o�  
آن را محل تفريح و استراحت خود قرار  ،دهملك پرنده نيست؛ اما پرن ،باغ و كشتزار«

  . »داده است

  تاوان سخن جذاب

د كه وظيفه خودمان را در قبال خدا و سپس رس ميبه كمال  ،در صورتي سعادت ما
  . انجام دهيم ،بندگان خدا

اما انجام كارهاي زيبا و داشتن صفات پسنديده و . آسان است ،حرف زدن و زيبا گفتن

÷ * tβρÞ. سخت است ،ييمگو يمعمل كردن به آنچه  ß∆ù' s? r& }̈ $̈Ψ9 $# Îh� É9 ø9 $$Î/ tβöθ|¡Ψ s? uρ öΝ ä3|¡à/Ρr& 

öΝ çFΡr&uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9 $# 4 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès? ∩⊆⊆∪ 〈 » يد و خودتان را كن ميآيا مردم را به نيكي امر

  »يد؟ورز ميانيد؟ آيا خرد نخو مييد و حال آنكه شما كتاب را كن ميفراموش 
د و از منكر و كار ده ميد و خودش كار خوب انجام نكن ميسي كه امر به معروف ك

روز قيامت  ،همانطور كه در حديث آمده ،دشو ميرد و خودش آن را مرتكب دا ميزشت باز 
 ،در جهنم دور مي زند ،د و در حالي كه روده هايش بيرون آمده اندشو ميبه جهنم انداخته 

من كوب دور مي زند؛ دوزخيان از او علت و راز هالكتش را همانند االغ كه پيرامون خر
دم و دا ميدم و خودم آن را انجام ندا ميمن شما را به كار خوب فرمان : يدگو ميسند؛ پر مي

  . مشد ميدم و خود مرتكب آن كر ميشما را از كار زشت نهي 

4��"A ?��%�T� J�D��� 5��0�)B 5) ?"��%���� �= i5�� <��H/�� ��C 
  ؟»را تعليم بدهيي! آيا نبايد خودت ده ميكه ديگران را تعليم  كسياي «

ايستاد و به قدري گريست كه مردم را به گريه انداخت و  ،واعظ مشهور ابومعاذ رازي
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  : سپس گفت

�>��5& �5/�� ��1a) ��>�  ��"A � J"�� �C � �5/�� '��	) k"��c 
همچون پزشكي است  ،دكن ميي امر كسي كه پرهيزگار نيست و مردم را به پرهيزگار«

  . »خودش بيمار است د وكن ميكه مردم را مداوا 
اول خودشان صدقه  ،استند مردم را به صدقه دادن امر كنندخو ميبرخي از سلف هر گاه 

  . فتندپذير ميفتند كه صدقه بدهيد؛ از اينرو مردم گ ميدند و سپس به آنها دا مي
است مردم را به آزاد كردن برده تشويق خو مي ،ن برتردركتابي خواندم كه واعظي در قرو

و امر نمايد؛ بسياري از بردگان از او خواسته بودند تا از مردم بخواهد كه بردگان را آزاد 
كنند؛ او تا مدتي طوالني پول جمع كرد و سپس برده اي را آزاد نمود؛ آنگاه مردم را به آزاد 

  . زيادي آزاد كردندبردگان  ،كردن بردگان امر نمود و مردم

  راحتي در بهشت است

 ô‰ s)s9 $uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ’Îû >‰t6x. ∩⊆∪ 〈 »انسان را در رنج و زحمت آفريده ايم« .  

وقتي قدمت را در بهشت : د؟ گفتشو ميكي راحت  ،انسان: به احمد بن حنبل گفته شد
 ،ا پريشانيها قبل از بهشت راحتي و آرامشي نيست؛ در دين. يشو ميراحت  ،گذاشتي

راحتي را از انسان سلب  ،حوادث و بالها و بيماري و غم و نااميدي ،فتنه ها  ،گرفتاريها 
  . ندكن مي

5C	)�  $SB � �	�� ��� $%�c ��	��[� � ,�d�.[� 2�1 ���H� 
اهي دنيا از هر گونه ناراحتي و خو ميسرشت دنيا بر ناخوشي سرشته شده است و تو «

  !»ك باشدپريشاني صاف و پا
مرا در پاس اخير  ،مادرم: به من گفت ،يكي از دوستان دوران تحصيلم كه اهل نيجريه بود

من تو را : مادرم گفت. اهم اندكي راحت باشمخو ميمادر جان! : گفتم. دكر ميشب بيدار 
  . يشو ميراحت  ،پسرم! وقتي وارد بهشت شدي. م كه راحت شويكن ميبدين خاطر بيدار 

اگر : سلف به نام مسروق در سجده به خواب رفت؛ يارانش به او گفتند يكي از علماي
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اين كارها را  ،براي آنكه راحت باشم: او گفت. بهتر است ،بخوابي و خودت را راحت كني
  . مكن مي

در حقيقت آنها با شتاب  ،اهندخو ميراحتي دنيا را  ،كساني كه با ترك واجب و فريضه
داي عمل صالح و سود رساندن به ديگران و استفاده از وقت راحتي در ا. يندجو ميعذاب را 

  . در راستاي تقرب خدا و رضامندي اوست
   ،بنابراين كافران. اهد بهره و راحتيش در همين دنيا به او برسدخو مي ،كافر

 $uΖ: يندگو مي −/ u‘ ≅ Ådftã $uΖ ©9 $uΖ ©Ü Ï% Ÿ≅ ö7 s% ÏΘöθtƒ É>$|¡Ïtù: ل از روز خدايا! بهره ما را قب« 〉 ∪∌⊆∩ #$

  . »قيامت در همين دنيا بده
بهره ما را از مال و نصيب ما را از رزق و  ،يعني پيش از قيامت: يدگو مييكي از مفسرين 

  . به ما بده ،روزي

 āχ Î) Ï Iωàσ ‾≈ yδ tβθ™7 Ïtä† s's# Å_$yèø9 و به فردا و آينده » دنيا را دوست دارند ،اينها« 〉 #$

ند و كار و نتيجه و آغاز و پايان و ده ميفردا را از دست ند؛ بدين خاطر امروز و انديش مين
  . درو مياز دستشان  ،همه

فنا و نابودي است و نوشيدني مكدر و  ،اينگونه آفريده شده است؛ پايان آن ،زندگي
خوشي و  ،شد كه يكنواخت نيست؛ معجوني آميخته از آسايش و بالبا ميمعجوني رنگارنگ 

  . ناخوشي و توانگري و فقر
  : يدگو مياعري ش

'�a) ?�l � f�:S 51 ���:S ?)	%�� � 5�/1 ����1[� ��= 
��D 20��#5��B �H�! ���W ?">�1 N5�H�� 2�C����B � 

اعم از فقير و ثروتمند در يك چاله  ،همگان ،يم و مي چرخيم و پس از آنكن ميگردش «
  . »يرند؛ پايين آنها لحد و بااليشان خاك هموار استگ مي(قبر) جاي 

  . همين است ،پايان همه

 §Ν èO (#ÿρ–Šâ‘ ’n< Î) «! $# ãΝßγ9 s9 öθtΒ Èd,ysø9 $# 4 Ÿωr& ã&s! ãΝ õ3çtù: $# uθèδ uρ äíu� ó�r& tÎ7 Å¡≈ utù: سپس به « 〉 ∪⊅∌∩ #$
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سريعترين حسابرسان  ،ند؛ فرمان از آن اوست و اوشو ميسوي پروردگارشان باز گردانده 
  . »است

  نكته

  : يدگو ميايليا ابوماضي 

��	%�1 <�SB ���>  � �U��P  ? ?IS[� � ,M��� � <�1 Z�[� � 
يي كه فقير هستم و حال آنكه زمين و آسمان و ستاره گو ميي و كن ميچقدر شكايت «

  . »تو هستند از آنِ ،ها

5�0t�B � 5C�C� � ��>�� <� � ?S��T� J�������� � 50�
�"��S � 
  . »نغمه خوان همه از آن تو هستند باغها و گلها و عطر و نسيم آن و بلبل«

�-�# <����! ,5�T� ة� ���� ة�.��.) 	I�� <.�# *
�P�� � 
طاليي درخشان  ،همچون نقره اي مي درخشد و خورشيد باالي سرت ،و آب اطرافت«

  . »شدبا مي

��d�� �#� N�H��� �# �/�) ��/��� ��Fg�1 ���7Q# �	�0�) 5�/�"! � 
د و گاهي آن خانه ها را كن ميخانه هاي زيبا و آراسته اي بنا  ،ه هاو نور در دامنه ها و قل«

  . »دبر مياز بين 

?5��� <�M# 5�"S	�� <� $PC ??����  G ����%# $�
����  � 
دنيا به روي تو لبخند مي زند؛ پس تو چرا افسرده و دل شكسته هستي؟ دنيا لبخند مي «

  ؟»زند؛ پس تو چرا لبخند نمي زني

$�/� iW �-1 	. g%�� 5�r���U1 �	�/  <�"�W %��D��) \5�0�"C 
آن را به تو باز  ،پشيماني ،افسرده هستي ،كه گذشتهاگر به خاطر چيز باارزشي «

  . »رداندگ مين

 ����! 21 xHP  $/� �BQ�"�1 ?0j J�� iB h�/�
�) \5�0�"C 
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  . »نع آمدن بال باشدما ،چنين نيست كه اخم كردن ،باليي ناراحت هستي بروزيا اگر از «

J�>  �# 95�P�� \��5D $/� �B ���u G ��SL�# i5��1g��� �5�+ 
پير  ،پير شده؛ چون زمانه ،نگو كه زمانه ،اگر دوران جواني را پشت سر گذاشته اي«

  . »دشو مين

'�w�� 21 J:  $���� 5�
�# ��RSB ?�U��  50�/���� 75�U�  ����� 
 ،نزديك است ،ند كه از بس زيبا هستندكش ميويرهايي سر نگاه كن همواره از باال تص«

  . »حرف بزنند

  ان به هدف رسيدتو ميبا نرمي و آرامش 

 را مينر ،هرگاه خواستي نيازهايت بر آورده شوند. دشتگ ميپيشتر روايتهايي در مورد نر
  . دشو ميميانجي قرار بده كه سفارش آن رد ن

ز كوچه اي تنگ عبور دهد كه فقط به اندازه يك اهد اتومبيلش را اخو ميراننده اي كه 
عبور  ،بايد كامال احتياط كند و اتومبيلش را به آرامي از كوچه تنگ  ،عرض دارد ،خودرو

به دو  ،حتماً اتومبيلش ،بخواهد اتومبيل را با سرعت در اين كوچه براند ،دهد؛ حال اگر راننده
راه را كم  ،است و سرعت كم و زياد همان ماشين ،ماشين. دشو ميرد و خراب خو ميطرف 

يكي با احتياط رد شد و . دكن ميد؛ فقط روش عبور از كوچه تنگ فرق كن ميو زياد ن
  . بي احتياطي و شتاب كرد و زيان ديد ،ديگري

د؛ اما اگر كن ميرشد  ،اگر كم كم و به اندازه آبياري شود ،نهال كوچكي كه مي كاريم
 ،يكي است ،د؛ مقدار آبآي مياز ريشه بيرون  ،ن ريخته شوديك دفعه روي آ ،تمام اين آبها

لباس او سالم  ،هر كس لباس خود را آرام و آهسته در بياورد. دكن مياما روش آبياري فرق 
لباسش پاره  ،اما كسي كه با تمام قدرت لباس خود را از تنش بيرون بكشد. خواهد ماند
  . خواهد شد

وردند و گفتند كه او را گرگ خورده است؛ را درآ �لباس يوسف ،برادران يوسف
پاره نشده بود؛ زيرا آنها با دقت و با  �اين بود كه لباس يوسف ،نشان دروغگويي آنها
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 ،او را گرگ خورده بود ،فتندگ مينرمي لباس او را بيرون كشيده بودند و اگرآنطور كه آنها 
  . شد ميلباسش پاره پاره 

چنانكه در حديث آمده . ار كنيمرفت ميبا خودمان به نربه نرمي احتياج دارد؛  ،زندگي ما
  . »با زنان مهربان باشيد«؛ »رددا ميمهربان است و نرمي و مهرباني را دوست  ،خداوند«: است

آهسته عبور كنيد؛ : نوشته شده است ،در ابتداي پلهاي چوبي اي كه تركها ساخته اند
شايد در قعر آب  ،درو ميكسي كه با شتاب د و افت مين ،دومير ميچون كسي كه آهسته و با نر

  . بيفتد

[يكي از اديبان سوريه كه در شهر  در خاطرات"
����V آمده است كه  ،سكونت داشت

عبور  ،است با موتورسيكلت از روي يكي از پلهاي چوبي اي كه تركها ساخته اندخو مي ،او
. آهسته و با احتياط عبوركرد ،ان با موتورسيكلتتو ميكند؛ آنها پل را طوري ساخته اند كه 

من با سرعت و شتاب روي پل حركت كردم؛ وقتي باالي پل رسيدم به اين : يدگو مياين مرد 
سو وآن سو نگاه نمودم؛ بي آنكه با خودم و موتورم به نرمي و متانت رفتار كرده باشم؛ 

  . ناگهان نگاهم به خطا رفت و با موتورسيكلت داخل آب افتادم
غهاي گل در بعضي از شهرهاي اروپايي تابلوهايي نصب شده كه روي آنها در ورودي با

د؛ آن گياه شو ميچون كسي كه با سرعت داخل . با احتياط و آرام؛ مواظب باش: نوشته اند
ند و سالمت آن گل زيبا را به خطر مي اندازد و ممكن است آن را تلف و نابود بي ميزيبا را ن

  . ار ننموده استرفت ميبه نر كند؛ زيرا او احتياط نكرده و
مانند زنبور عسل دقت و احتياط  ،گنجشك: يدگو مييك معادله تربيتي هست كه 

رد و زيبا پس خو ميزيبا  ،مانند زنبور عسل است ،مؤمن«: در حديث آمده است. دكن مين
وقتي زنبور عسل روي گل  .»ندشك ميآن را ن ،و هرگاه روي شاخه اي بنشيند ،دده مي
به آرامي شهد گل را مي مكد و به آنچه  ،د؛ زنبور عسلكن ميگل هرگز احساس ن ،ندينش مي
با نشستن روي خوشه ها مردم را  ،گنجشك با وجود بدن ضعيفش. دياب ميدست  ،اهدخو مي

رد و خو ميد كه گاهي به زمين كن ميهنگام نشستن طوري شتاب  ،د؛ گنجشككن ميخبر 
  . ندبي ميآسيب 
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خوشه  ،نقاشي زيبايي كشيد؛ او ،دم؛ اوآور مياش هندي را به خاطر همواره داستان نق
نقاشي كرد كه گنجشكي روي آن نشسته بود؛ اين خوشه پر از دانه و داراي ساقه  را ميگند

اين نقاشي را بر ديوار كاخ خود نصب كرد و مردم اين تابلو را به  ،پادشاه. بلند و زيبايي بود
مردي  ،دند؛ در ميان ازدحام جمعيتكر ميزيباي نقاش تعريف فتند و از كار گ مياو تبريك 

مردم به رويش فرياد . فقير وارد شد و به تابلوي نقاشي اعتراض كرد و گفت كه اشتباه است
مرد فقير را نزد خود خواند و  ،با نرمي ،زدند؛ چون او با اجماع مخالفت كرده بود؛ پادشاه

: چرا؟! گفت: پادشاه گفت. ابلو اشتباه استنقاشي اين ت: يي؟ گفتگو ميتو چه : گفت
گنجشك را روي خوشه گندم نقاشي كرده و خوشه را همچنان راست و قدكشيده  ،نقاش

خوشه  ،روي خوشه گندم بنشيند ،شد؛ چون وقتي گنجشكبا مياشتباه  ،گذاشته است و اين
  . يندنش ميروي خوشه  ،تند و باشتاب ،د؛ زيرا گنجشككن ميرا كج 

نقاش را از او پس  يي و آنگاه تابلو را پايين آورد و جايزهگو ميراست : گفتپادشاه 
  . گرفت

يكي ناخنش را با . با احتياط و سر وقت مصرف شود ،ند كه داروكن ميتوصيه  ،پزشكان
و يكي لقمه را  ،ندشك ميني كه دندانش را خودش بي ميد و ديگري را كن ميدست خود 

د؛ از اينرو اند آن را بجوتو ميبزرگي برداشته و ن چون لقمه د؛بر ميد و آن را فرو جو مين
  . بلعد بناچار آن را فرو مي

. دآور ميد و خرابي به بار وز ميتند  ،شد؛ بادجو ميد و آي ميآهسته از زمين بيرون  ،آب
اين  ،از نشانه هاي فقاهت و انديشمندي مرد: در مورد يكي از سلف خواندم كه گفته است

رون برود و با نرمي و آهسته كفش و لباس بيمي رمي وارد خانه اش بشود و با نراست كه با ن
  .بپوشد و سوار چارپايش شود

چون خير و . دبر ميزيان آور است ونفع و سود را از بين  ،شتاب و بي احتياطي در كارها
يزي نرمي و متانت در هر چ«: در حديث آمده است. بر پايه نرمي و متانت استوار است ،خوبي
آن را زشت و نامناسب  ،و نرمي و متانت از هر چيزي گرفته شود ،دكن ميآن را زيبا  ،باشد

  . »ايدنم مي
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د تا دلها و ارواح تسليم آن شوند و مردم در برابر آن شو مينرمي در تعامل و رفتار باعث 
تسليم آنها  ،كليد هر خير هستند و انسانهاي نافرمان ،انسانهاي نرمخوي و متين. فروتن گردند

 $yϑ: دندرگ ميند و دلهاي كينه توز بدانها معطوف شو مي Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝ ßγs9 ( öθs9 uρ 

|MΨ ä. $̂à sù xá‹ Ï= xî É=ù= s) ø9$# (#θ‘Òx/Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9 öθxm 〈 » پس به سبب رحمت خداوند براي آنها نرم

  . »ندشد مينده از پيرامون تو پراك ،شدي و اگر درشت خو و سنگدل بودي
  و ال تـك كـالريـاح لها زئير  ترفـق أيـهـا القـمـر الـمـنـير

  . »مباش كه غرش دارد ند طوفاناي ماه تابان و مان كن مينر«

�0�D� \�1 ,5�/��5& <�SL# �-S 5/"D5)7 �# <0�D� � 
  . »زيباست ،در تاريكيهاي ما ،چهره ام را آكنده از نور كردي و سيمايت«

 <��  ���� �# $D5C 8�)��� ���>�� � ��5/
��� $�g��g�# 
  . »خانه ها و قصرها را به لرزه انداخت وزيدن گرفت و ،با سركشي ،و اين باد«

  نكته

 ،او«: ولي چنانكه گويا از كسي ديگر حرف مي زند ،يدگو ميطه حسين از خودش 
ه و همانند آنها چون ديگر مردم به دنيا آمدهمت كه دانس ميخودش را يكي از انسانها 

د؛ وقت و فعاليت خود را در آنچه آنها وقت و فعاليت خود را صرف كن ميزندگي بسر 
د؛ بين ده ميبه او آرامش ن ،يرد و هيچ چيزيگ مياما با هيچكس انس ن ،ذراندگ مي ،ندكن مي

 ،رضامندي و امنيت است و درون آن، او و مردم و چيزها مانعي قرار گرفته است كه ظاهر آن
شد؛ در صحراي وحشتناك و بي پاياني قرار با ميناخشنودي و اضطراب و آشفتگي رواني 

د كه او آن شو ميرد و راهي در آن مشخص نخو ميدارد كه هيچ نشانه اي در آن به چشم ن
  . »راه را در پيش بگيرد و مقصدي نيست كه بتوان به آن رسيد

اگر بهشتيان : يمگو ميذرد كه گ ميلحظاتي از شادماني بر دل «: يدگو مي يكي از علما
  . »به راستي كه در زندگي زيبايي هستند ،چنين زندگي و حياتي دارند
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ما در زندگي و حياتي هستيم كه اگر پادشاهان از آن باخبر «: ابراهيم ابن ادهم گفت
  . »با شمشير با ما خواهند جنگيد ،براي دستيابي به آن ،شوند

  برايت سودي ندارد ،اضطراب

انسان نبايد نگران و  ،اين است كه به نتيجه اي برسم و آن اينكه ،ظورم از بيان اين سخنمن
مضطرب باشد؛ بلكه بايد تسليم تقدير و قضاي الهي گردد و از انتخابي كه پروردگارش براي 

دردوران تحصيالت ابتدايي خيلي دلم . راضي باشد و بر گذشته پشيمان نشود ،او نموده
ن دوستانم رتبه اول را كسب كنم؛ بنابراين در خواندن درسها خودم را است در مياخو مي

ازنتيجه آن مضطرب و  ،رفتمگ مياما وقتي برگه امتحان را به دست . دمكر ميبسيار خسته 
دم و به خودم دا ميدم دوباره پرسشها را پاسخ آم ميوقتي به خانه  ،مشد مينگران و هراسان 

ناخنهايم را  ،ودم و از بس كه اضطراب داشتمنم ميتصحيح  پاسخهاي خود را. دمدا مينمره 
د و گاهي از كر مي؛ گاهي به دلخواهم بود و خوشحالم شد ميسپس نتيجه اعالم  ،يدمجو مي

نمره هايم را بيشتر  ،د كه اضطراب و نگرانيآي مياما هيچگاه به يادم ن ،مشد مينتيجه ناراحت 
  . رست بنويسم و يا رتبه ام را باال ببردكند يا باعث شود كه پاسخ سئواالت را د

5)�����5�& ��5�&B G � $�P%# ��5&B ia& $%H��S� 5�1 ���S[ 
فايده اي  ،م كه به مصيبتها بي توجه هستم؛ چون اگر توجه كنمكن ميپس چنان زندگي «
  . »ندارد

  درآمد كافي، سبب راحتي است

به به رياض رفتم؛  ،در دبيرستان صيلادامه تحو براي  خانواده ام را در جنوب رها كردم
با عموهايم زندگي  ،فقر و مشكالت تحصيل و رنج رفت و آمد و كارهاي خانه سبب

دوباره همين مسافت  ،م و ظهررفت ميهر صبح حدود بيست دقيقه يا نيم ساعت پياده . دمكر مي
  . دمكر ميرا در همين مدت يا بيشتر از آن طي 
خانه ها را جارو  ،دمكر ميدر آشپزي كمك  ،نها بودمصبح و ظهر باكساني كه با آ
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دم و در كر ميدرسهايم را مرور  ،ودمنم ميتم و آشپزخانه و وسايل را مرتب شس ميم و زد مي
فقط يك دست لباس . رفتمگ ميم و نمره هاي خوبي جست ميفعاليتهاي دبيرستان شركت 

مدرسه و در جلسات و همه جا فقط در  ،يدم و درخانهكش ميتم و اتو شس ميداشتم كه آن را 
غذا و  ،كرايه خانه ،اندك بود و بايد از همين درآمد ،م؛ چون درآمدمرفت ميبا همين لباس 

  . مپرداخت ميمخارج زندگي را 
دم و پيوسته مشغول خواندن و حفظ خور ميدم و خيلي كم ميوه خري مياندكي گوشت 

هفده واحد درسي  ،تمياف ميتفريح رفتن كردن و مطالعه بودم؛ در ماه فقط يك بار فرصت 
به مواد درسي ديني و عربي ما اضافه  ،داشتم؛ درس انگليسي و هندسه و جبر و ديگر علوم

م و به مطالعه گرفت ميكتابهاي ادبي را از دبيرستان امانت  ،از سال اول دبيرستان. شده بود
تم افرادي دانس ميگويا ن ،شد ميم و از بس كه حواسم به كتاب معطوف پرداخت ميكتابي 

  . كنار من نشسته اند
احساس خوشبختي و  ،اينجاست كه من با وجود اين فقر و مشقت و درآمد كم ،سخن

سپس زندگي ادامه يافت و من بحمد اهللا به . م و آسوده خاطر و راضي بودمنمود ميراحتي 
حالت رواني  اما ،مسكن خوب و غذاي فراوان و انواع لباس و زندگي راحت دست يافتم

 ،دليلي است بر اينكه فراواني امكانات ،گذشته را نداشتم؛ كارها و پريشانيها زياد شدند و اين
فقر و تنگدستي  ،رد؛ بنابراين گمان مبر كه علت ناراحتي و اندوه توآو ميسعادت و آرامش ن

د كافي بيشتر كساني كه درآم. درست نيست ،يا نبود اسباب رفاه و آسايش زندگي است؛ اين
  . از بيشتر ثروتمندان خوشبخت ترند ،دارند

  بدترين احتمال را در نظر بگير

شيدم تا رتبه بااليي كسب كنم و براي به كو ميسال اول با تمام توان  ،»ابها«در دبيرستان 
دم؛ اما خودم را براي رتبه دوم راضي كرده بودم و كر ميدست آوردن رتبه اول رقابت 

ولي بعد از اين همه تالش و بي خوابي چه انتظاري  ،حد ممتاز بودمجموع نمره هايم در 
داري؟ نتايج اعالم شد و من در درس انگليسي تجديد شدم؛ انگليسي برايم سخت بود و 
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مرا فرا گرفت و چند  ،يدم؛ ابر سياه غم و اندوهفهم ميستم آن را حفظ كنم و خوب نتوان مين
م؛ چون اصالً چنين برد ميضي از دوستانم رنج شب خواب از چشمانم پريد و از شماتت بع

دم؛ احساساتم جريحه دار شد و به كر ميبلكه خودم را شاگرد اول حساب . انتظاري نداشتم
يكي از اساتيد با من صحبت كرد و مرا  ،آمدم و از بس كه بيش از حد ناراحت بودم تنگ

  : اين شعر را خواندم ،من. دلجويي داد و تشويقم نمود

�+ JU�i5����>S ?�  51 �=W ,´ i5�SW 6"%�� k�":�& �_�) ��# 
فريب خوبي و زيبايي زندگي را  ،نقصي دارد؛ پس هيچ انساني ،هرگاه چيزي كامل شود«

  . »نخورد
م و به خود كن ميتعجب  ،رمآو ميهرگاه آن ناراحتي و اين شعر را به ياد  ،از آن پس

  . مخند مي
هيچ تغييري در نتيجه نياورد؛  ،نرساند و اين اضطراب هيچ فايده اي به من ،اين ناراحتي

: مگوي ميبه تو . مشد ميدر امتحان نوبت دوم قبول ن ،مداد ميبلكه اگر همچنان به آن ادامه 
تو را فوراً به موفقيت  ،غم و ناراحتي و پريشاني ،گمان مبر كه وقتي شكست خوردي

پايه هاي شكست و  ،ه هرگز! بلكه با غم و اندوهن. دده مياند يا نتيجه را به نفع تو تغيير رس مي
  . يكن ميمردودي را محكم 

ستم فوق ليسانس را در رشته علوم حديث بگيرم و مانند همه قصد داشتم با رتبه خوا مي
اما رتبه  ،م پاسخها را خوب داده امبرد ميممتاز اين مرحله علمي را پشت سر بگذارم؛ گمان 

دوستم به من . بيش از اندازه ناراحت شدم. م بسيار خوب در آمدممتاز نياوردم؛ بلكه رتبه ا
تز آن را ننوشته اي؟! گذشته از  ،فرض كن اصالً فوق ليسانس نگرفته اي و به دليلي: گفت

گرفتن مدرك  ،ند؟! در صورتي كه نتيجه هر دوكن مياين رتبه ممتاز و بسيار خوب چه فرقي 
هرگاه انتظار يك امر ناگوار را . ده گشتماو درست گفت و من آسو. فوق ليسانس است

ي خود را توان ميسپس تا جايي كه  ،خودت را وادار كن تا بدترين احتمال را بپذيري ،داري
. چيزي جز تنگدلي و نگراني به بار نخواهد آورد ،اما اضطراب و خود را باختن. نجات بده

خود را بگيرم؛ لذا  پس از فوق ليسانس تصميم گرفتم كه هرچه زودتر مدرك دكتراي
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قرار شد كه خيلي زود رساله ام مورد  ،دانشنامه آن را خوب و علمي و مرتب ارائه كردم
سپس وقت زيادي براي بررسي آن در نظر گرفته شد؛ از اينرو من آماده  ،بررسي قرار بگيرد

ريم و با آن بايد بدترين احتمال را در نظر بگي ،ما. شدم و مانند گذشته از نتيجه ناراحت نگشتم
  . طوري كه گويا هيچ چيزي رخ نداده است ،زندگي كنيم؛ سپس به زندگي خود ادامه دهيم

از ضرر جزئي راضي  ،هركس از بين رفتن تمام تجارت و ثروتش را در نظر داشته باشد
خدا را  ،اگر فقط زندانيش كنند ،كشته شدن را در نظر داشته باشد ،خواهد بود و هر كس

  . و درد و مصيبت براي او آسان خواهد بود دگوي ميسپاس 

  دنياي خوب، يعني برخورداري از 

  تندرستي  و  صحت خوراك كافي و 

ق در يك اردوي دعوتي در مرز يمن بوديم؛ اين اردو را شيخ . هـ 1400در سال 
من به همراه استاد تفسيرمان در دانشكده اصول . عبدالعزيز بن باز رحمه اهللا ترتيب داده بود

  . به ابها رفتم ،ندي
راه ابها به تهامه را كه راهي كوهستاني و  ،ستيم به اردوگاه باز گرديمخوا ميوقتي 

بيشتر جاده بر اثر سيلهاي ويرانگر آنجا خراب شده بود؛ اين . در پيش گرفتيم  ،ناهموار است
 اما در رانندگي كامالً ،استاد با وجود آن همه دانشي كه در موضوع تفسير قرآن داشت

م كه دلش به حال دان مينپذيرفت؛ ن. ضعيف بود؛ از او خواستم كه بگذارد من رانندگي كنم
  خت يا به حال ماشينش؟!سو ميمن 

كه گويا دارد مسابقه  رفت ميآهسته مي راند؛ او چنان  ،اي كاش با رانندگي بدش
و  گرفت مياگهاني ترمزهاي ن ،او. يديمپر ميباال و پايين  ،ندرا ميد و از بس با سرعت ده مي

در حقيقت آن شب را بين مرگ و . يديمشن ميصداي گوش خراش چرخهاي اتومبيل را 
هايم را م؛ داندانشد ميدم و دوباره زنده كر مييك بار با دنيا خداحافظي . زندگي گذراندم

دم؛ استاد كر ميم و سپس خوردم را رها داد ميفشردم و پاها و دستهايم را فشار  روي هم مي
دم كه تندتر كر مياما گويا داشتم او را تشويق  ،مزد ميم و با او حرف نمود مينصيحت  را
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ما راغافلگير  ،براند تا اينكه به دره وسيعي رسيديم؛ باران مي باريد و ناگهان سيل خروشاني
چرخهاي  ،ما به آن توجهي نكرديم و گفتيم چيزي نيست؛ وقتي وسط رودخانه رسيديم. كرد

ما پايين آمديم و . آمدن بود تا اينكه وارد ماشين شد ت و آب در حال باالماشين فرو رف
دويديم و ماشين خود را همانجا رها كرديم و با سختي از رودخانه بيرون رفتيم و از نيمه شب 
تا صبح دركنار رودخانه بدون آب و غذا و پتو و زيرانداز نشستيم؛ چون ما منتظر مرگ بوديم 

غنيمت بود و وضعيت خود را از فكر غرق شدن در آن سيل  ،ده بوديمو همين كه سالم مان
با اينكه خسته و بي خواب بوديم خدا را به خاطر سالمتي خود . تيمدانس ميبهتر  ،خروشان

به ياد كشتي . افرادي آمدند و مارا نجات دادند و ما سالم برگشتيم ،صبح فردا. ستايش كرديم
جهاني دوم مورد اصابت موشكي قرار گرفت و در  جنگي آمريكايي افتادم كه در جنگ

  . درياي ژاپن فرو رفت و سيزده روز زير آب باقي ماند
فقط آب سرد و نان خشك با خود داشت؛ وقتي او را سالم  ،دريانورد اين كشتي

در : چيست؟ گفت ،بزرگترين تجربه اي كه به دست آورده اي: از او پرسيدند ،آوردند بيرون
به  ،تندرست باشد و آب و نان داشته باشد ،سناك آموختيم كه هر كساين روزهاي تر

  . راستي كه تمام دنيا را دارد
اين دنيا چيست؟ آيا دنيا جز تندرستي و آسودگي خاطر و ناني كه : مگوي ميمن به تو 

فقط  ،چيزي ديگر است؟ آري! دنيا ،شيپو ميي و لباسي كه نوش ميي و آبي كه خور مي
يم كه چه داريم و چه نداريم؟ خواهيم پرس ميچرا از خودمان ن .را بگذار همين است؛ بقيه
% 20كمتر از  ،% وسايل زندگي و نعمتهاي آن را دارا هستيم و كمبودها80ديد كه بيش از 

  . مانند من و تو هستند ،است و بيشتر مردم
 ،چه نداريماما من و شما به خاطر آن. مگر در موارد اندكي كه بال از نعمت بزرگتر است

يم و به خاطر نعمتهايي كه از دست زن ميلبخند ن ،يم و به خاطر آنچه كه داريمكن ميگريه 
براي . يمشو ميخوشحال ن ،اندوهگين و ناراحت هستيم و از خيري كه به ما رسيده ،داده ايم

  . ريمآو ميبه جا ن ،يم و شكر آنچه را كه باقي ماندهخور ميتأسف  ،اتفاقي كه رخ داده
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  تش دشمني را خاموش كنآ

قدم پيش در زندگي كوتاهم به اين نتيجه رسيده ام كه هرگاه براي گرفتن حق خودم 
 ،اقدام كرده ام ،در برابر انتقادي كه شده اي بازگرداندن حيثيت و اعتبار خويشام يا بر نهاده

دي اي را م كه اگر ببرد مييعني من گمان . عايدم شده است ،زيان بيشتر و پشيماني بزرگتر
حق خود و اعتبار  ،با اين بررسي و بازخواست ،بررسي كنم ،كه از جانب كسي به من رسيده

يم و شد مي؛ من و آن فرد از هم متنفر شد ميبرعكس  ،نتيجهاما  ،و جايگاهم را باز مي ستانم
اصرار  و بر آن داد ميت و ريشه مي دوانيد و او بيشتر به اشتباه خود ادامه ياف ميدشمني ادامه 

بهتر از تمام اينها عفو و . منمود ميدم كاش بازخواست نكر مياز اينرو آرزو . مي ورزيد
منطق وحي نيز همين . چيز است گذشت و صبر و تحمل و رويگرداني و به خيال نياوردن آن

› É: ديفرما مياست؛ خداي متعال  è{ uθø/ yèø9 $# ó÷ ß∆ù&uρ Å∃ó�ãèø9 $$Î/ óÚÍ� ôã r&uρ Çtã šÏ= Îγ≈ pgù: $# ∩⊇∪ 〈 

/ (#θà .»عفو را پيشه كن و به معروف امر نما و از جاهالن رويگردان باش« ÷èu‹ ø9uρ (#ûθßsx/ óÁu‹ ø9 uρ 〈 

 tÏϑ .»و بايد ببخشند و گذشت كنند« Ïà≈ x6ø9$# uρ xá ø‹tóø9 $# tÏù$yèø9 $# uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9 و كساني « 〉 #$

#  .»ندكن ميكه خشم را فرو مي برند و مردم راعفو  sŒÎ) uρ $tΒ (#θç6ÅÒxî öΝèδ tβρã� Ï/ øótƒ ∩⊂∠∪ 〈 » وقتي

 ôìsùôŠ$# ÉL©9 .»ندبخش مي ،خشمگين شوند $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& # sŒÎ* sù “Ï% ©!$# y7 uΖ ÷� t/ …çµuΖ ÷� t/ uρ ×οuρ ÿ‰ tã … çµ‾Ρ r( x. 

;’ Í< uρ ÒΟŠÏϑ xm ∩⊂⊆∪ 〈 »ي دفع كن؛ پس آن كسي كه ميان تو و او دشمن ،به آن شيوه كه بهتر است

#  .»گويا دوستي صميمي است ،هست sŒÎ) uρ ãΝ ßγt6sÛ% s{ šχθè= Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ 〈 » وقتي

  . »سالم: ندگوي مي ،آنها را مورد خطاب قرار دهند ،جاهالن
د و اگر با شو ميآن را تكرار مكن كه ده برابر  ،پس اگر از كسي سخن نامناسبي شنيدي

وي؛ چون اگر با شعري شن ميچنان باش كه گويا ن ،قرار دادندشعري تو را مورد عيب جويي 
ند؛ و اگر كن ميند و اديبان آن را حفظ شو ميمردم به آن مشغول  ،ديگر جواب آن را بدهي

خود را به بي خبري بزن و آن را در نطفه خفه كن؛ گويا  ،عليه تو مقاله زننده اي نوشتند
خود را به فراموشي و بي خبري  ،تو انتقاد كردكسي ديگر است و اگر كينه توز از  ،منظور
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  . دگوي ميگويا او با ديوار سخن  ،بزن
  . تحمل يعني دفن كردن عيبها: گفته اند ،پيشينيان

 E���F�� ¶�1B ������ ��-)G ��I�& ���A �"�# ´�1� iB 
  . »درس ميزياني به دريا ن ،سنگي در دريا بيندازد ،اگر پسربچه اي«

مرد هوشيار و . دشو ميآلوده ن آب زياد چون . حالل است ،دمرده آنآب دريا و خو

 āχ. دشو ميد و از آن متأثر نباش ميبي اعتنا  ،ونه است كه به بدگوييصبور نيز همين گ Î) 

y7 y∞ ÏΡ$x© uθèδ ã� yIö/F{$# ∩⊂∪ 〈 »نام و نشان است  بي خير و بي ،همانا دشمن كينه توزت« .  

 . اندرس ميضرري ن ،به انسان هوشيار و شكيبا ،و سبك سرياوه گويي انسانهاي بي خرد 

y7 ‾ΡÎ* sù $sΨ Ï⊥ ãŠôã r' Î/ 〈 »تو زير نظر ما هستي« .  

  ارزش هيچكس را كم مكن

اينكه ستايش مؤدبانه و ميانه در مردم اثر مي  ،يك چيز را در زندگي تجربه كرده ام و آن
اما وقتي مورد  ،و شهرت باشند گذارد؛ انسانها هرچند پرهيزگار و زاهد و بدور از ظواهر

  . زياد و بعضي كم ،ند و شاد مي گردند؛ البته بعضيشو ميمتأثر  ،ستايش و تمجيد قرار بگيرند
با علماي پرهيزگار و دينداري نشست و برخاست كرده و ديده ام كه هرگاه از آنها تقدير 

 ،سخن خوب. شده اندتكان خورده و خوشحال  ،به عمل آمده و مورد ستايش قرار گرفته اند
اين است كه بايد به مردم طبق  ،د و آنچه از پيامبر راستين بجا ماندهكن ميبر دل اثر 

يك  ،اين. بايد مورد بزرگداشت قرار بگيرند ،جايگاهشان بها داد و به نسبت جايگاهشان
 ،هديه الهي است كه بتواني كسي را شاد كني و خودت را با خوشرفتاري به ديگران

 $yϑ. نمايي خوشبخت Î6sù 7πyϑ ômu‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Ï= xî É= ù= s)ø9 $# (#θ‘Òx/Ρ ]ω ôÏΒ 

y7 Ï9 öθxm 〈 » پس به سبب رحمت خداوند براي آنها نرم شدي؛ اگر درشت خو و سنگدل

  . »ندشد مياز اطراف تو پراكنده  ،بودي
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اين است كه  ،از عوامل جذب مردم يكي: دگوي مي» آيين دوست يابي«مؤلف كتاب 
بلكه . به نظر من درست نيست ،اما اين. بيش از حد آنها را مورد ستايش و تمجيد قرار دهي

≅ ô‰s% Ÿ: بايد ميانه روي كرد yèy_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 & óx« #Y‘ ô‰ s% ∩⊂∪ 〈 » خداوند براي هر چيزي اندازه

بلكه اخالق . نه خشكي و جفاي محض نه چاپلوسي عيان و خودساخته و. »اي قرار داده است
يم به مردم بي اعتنا باشيم و در مقابل توان ميمن و تو . بهترين چيز است ،و نجابت و بزرگواري

ند؛ چون كن ميآنها زياني ن يم وده ميما هستيم كه آنها را از دست  ،اما اين ،آنها اخم كنيم
شان فروتن باشند و لبخند بزنند و با غير از من و تو افراد ديگري را مي يابند كه در مقابل

/ ôÙÏ. آغوش باز از آنها استقبال نمايند ÷z$# uρ y7 xm$uΖ y_ Çyϑ Ï9 y7 yèt7 ¨? $# zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 و « 〉 ∪∋⊆⊅∩ #$

  . »بگستران ،بال مهرباني را براي مؤمناني كه از تو پيروي كرده اند
ست آوريم؛ چون ستايش و اين است كه دل مردم را به د ،يكي از عوامل خوشبختي ما

 بر روي زمين هستند؛  ،آنها گواهان خدا دعا و محبت و مهرورزي در دست مردم است و 

(#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm 〈 »و با مردم سخن نيك بگوييد« .  

 ،اسم كه هنر تعامل با مردم را ياد دارند و خيلي زود دلهاشن ميدر زندگي خود افرادي را 
گردند؛ گويا برگهاي پهني هستند كه نسيم ماليمي از آن مي وزد و هر كجا شيفته آنان مي 

 ،ندشو ميبا چهره هايي باز و روي خوش با مردم روبرو  ،مردم به آنها چشم مي دوزند ،بروند
چقدر خوشبختند! و چه بسيار  ،دلهايشان صاف و زبانهايشان پاك است؛ براستي كه اينها

  ند!!شو مي مردمي كه بوسيله آنها خوشبخت
د براي مقبوليت خود تالش كند؛ محبوب شدن و توان ميبنده  ،اگر خدا توفيق دهد

 توان ميو خالفت هارون الرشيد ن �مقبوليت را با گنجهاي قارون و پادشاهي سليمان
خريد؛ بلكه محبوبيت و مقبوليت را با اخالص نيت و صداقت با خدا و خيرخواهي مردم و 

خصلتهاي زيبا و صفات . به دست آورد توان مي ،تواضع و فروتني محبت خدا و پيامبرش و
اما  ،ند؛ چون باال هستند و بايد به سمت باال قدم برداشتكن ميانسان را خسته  ،پسنديده

به دست  ،خواهان آن باشد ،به گونه اي است كه هركس ،بدخويي و رفتار و اخالق زشت
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اما افتادن و   ،باال رفتن دشوار است. اده اندآوردنش سهل و آسان است؛ چراكه در پايين افت
  . دباش ميآسان  ،پايين آمدن

"�� i��p� J0�) 2u 21 ����)W $"�
& N��I�� 51 
رد و كسي كه به ديگران آو ميبه آساني آن را به دست  ،خواري را بپذيرد ،هركس«

 ،دشو مياگر زخ ،به راحتي مورد اهانت قرار مي گيرد و فردي كه مرده است ،توهين كند
  . »دكن ميدردي احساس ن

اينكه به  ،آن  در زندگي چيزي هست كه باعث خوشبختي شما و ديگران مي گردد و
و نگاههاي بلند آنها را  ،استعدادهاي ديگران احترام بگذاري و به تواناييهايشان اعتراف كني

  . بي نتيجه ننمايي تشويق نمايي و كوششهاي آنان را مصادره نكني و نقش آنها را ملغي و
 ،يكي از مواردي كه صفاي زندگي مردم و صفاي وجودشان را تيره مي نمايد

تنها ستاره  ،فقط خودش را ببيند و فكر كند كه او ،بدين صورت كه فرد. خودپسندي است
بركت زمان است و غير از  ،درخشان و گنبد فلك و يكتاي روزگارست يا گمان كند كه او

  . و پر از عيب و ايراد هستندناقص  ،او ديگران
با افرادي همراه بوده ام كه در راه خير درحد توانايي خود تالشهايي كرده اند؛ گمان 

ند و در مورد جايگاه و نقش خود مبالغه نمي دان ميقدر و جايگاه خود را  ،م آنهابرد مي
 ،كه تالشهاي آنان ديدم كه بسياري از آنها بر اين باورند ،اما وقتي آنها را شناختم ،ورزند

بيشتر و برتر از مقداري هست كه مردم مي بينند و باالتر از آن چيزي است كه ديگران تصور 
  . مي نمايند

من از كارش . چند رساله كوچك و مختصر براي جوانان تأليف كرده بود ،دانشجويي
گونه اين تقدير كردم؛ ناگهان او شروع كرد كه شمار زيادي توزيع شده و تعريف كرد كه چ

 ،كتابچه ها مورد استقبال مردم قرار گرفته و چقدر زياد به فروش رفته اند و فالن و فالن نفر
كتابچه ها را ستوده اند و سخناني از اين قبيل گفت؛ تعجب كردم كه انسان در وجود خودش 

 چقدر براي او گرانبهاست و منفورترين ،دده ميد و آنچه ارائه كن ميچقدر احساس بزرگي 
براي او كسي است كه جايگاه او را پايين بياورد يا به تالش او اعتراف نكند يا به نقش   ،مردم
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  . او اعتماد ننمايد
نوار او را گوش دادم و  ،من. طالب علم ديگري سخنراني تقريباً خوبي كرده بود

بت كردم؛ ستم از كارش تقدير نمايم و او را تشويق كنم تا ادامه دهد؛ تلفني با او صحخوا مي
اين را فرصتي دانست؛ اول دعا كرد كه  ،او ،به محض اينكه از نوار حرف زدم و آن را ستودم

. آن را عام بگرداند همه زنان و مردان مسلمان را از نوار سخنراني او بهره مند سازد و نفع ،خدا
ست؛ سپس زمين و زمان را به هم زده و مسير حركت خورشيد را تغيير داده ا ،گويا اين نوار

براي من بيان كرد كه چگونه به محل ايراد سخنراني رفته و تعداد حضار را گفت و طوري از 
در ارزش و نقش  ،پس دانستم كه انسان. آنچنان باشد ،او برم ميخود تعريف كرد كه گمان ن

 د و اگردان ميآن را چندين برابر اندازه واقعيش  د وكن ميو تأثير خود تا حد زيادي مبالغه 
از واعظي . چه مصيبت بزرگي است ،ارزش او را كم بداند و جايگاه او را پايين بياورد ،كسي

اما شنيدم  ،تشكر كردم؛ من در آنجا حضور نداشتم ،به خاطر موعظه اي كه ايراد كرده بوده
پس او مرا خبر داد كه شمار زيادي از مردم حضور داشته و متأثر . كه سخنراني كرده است

  . ريه افتاده اند و بعضي به دست او توبه نموده اندشده و به گ
لذا از كم كردن جايگاه ديگران بپرهيز و از تحقير آنان و عدم قدرداني از آنها دوري 

� Ÿω ö: كن y‚ó¡o„ ×Πöθs% ÏiΒ BΘöθs% #|¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ #[� ö� yz öΝåκ ÷]ÏiΒ Ÿωuρ Ö !$|¡ÏΣ ÏiΒ > !$|¡ÏpΣ #|¤tã βr& £ä3tƒ 

# [�ö� yz £åκ ÷]ÏiΒ 〈 »قومي ديگر را مسخره نكند؛ شايد آنها از اينها بهتر باشند و هيچ  ،هيچ قومي

  . »گروهي ديگر را مسخره نكنند؛ شايد از آنها بهتر باشند ،گروهي از زنان
تو را دوست مي  ،اگر مردم را به خاطر استعدادهايشان تشويق كني و به آنها توجه نمايي

� Ÿωuρ ÏŠã: ي قرآني استشيوه ا ،دارند و اين ôÜs? tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ tƒ Οßγ−/ u‘ Ïο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ 〈 » و

� ö. »طرد مكن ،نندخوا ميكساني را كه پروردگارشان را صبح و شام  É9 ô¹$#uρ y7 |¡ø/ tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# 

šχθãã ô‰ tƒ Ν æη −/u‘ Ïο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ 〈 »كه پروردگارشان را صبح و  و با كساني همنشين شو

  . »نندخوا ميشام 
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 }§t6tã #’‾< uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu!% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ … ã&©# yès9 #’ ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ 〈 » چهره در هم

  . »ي؛ شايد پاكيزه گردددان ميكشيد و روي برگرداند كه نابينا به نزد او آمد و تو چه 
اين بود كه به  ،كه جبله بن ايهم را از اسالم برگرداندچيزي : سيرت نگاران نوشته اند

  . مورد توجه قرار نگرفت ،آنطور كه شايسته گمانش بود ،اندازه مقامش
يكي از علماي ازهر آمد تا از من امتحان بگيرد؛ : مي نويسد (االيام)طه حسين در كتاب 

طه حسين ماند و  در گوش ،اين كلمه .سوره كهف را بخوان اي نابينا!: پس به من گفت
د و نتيجه اش اين شد كه ازهر را به باد دشنام و كر ميو ناراحتش  داد ميهمواره او را تكان 

چه كسي هست كه خودش را كم ارزش . ناسزا گرفت و سپس براي هميشه آن را ترك كرد
  د كه چيزي نيست؟كن ميبداند؟ چه كسي فكر 

قدر خود  ،خود را باال مي پندارند و همهارزش  ،خودشان را دوست دارند و همه ،نه؛ همه
د و از گوي ميگوينده از خودش  ،نگاه كنيد شما وقتي در يك مجلس نشسته ايد. نددان ميرا 

ديدار كردم؛ به  ،من بيرون رفتم: دگوي ميد؛ مثالً كن ميزياد استفاده  ،صيغه اول شخص مفرد
اين احساسات را خرد  ،ي توجهيآيا درست است كه با ب. من گفته شد؛ با من تماس گرفتند

  كنيم؟!
  به شعر اهميت  ندم؛خوا ميدر سال دوم متوسطه در دبيرستان رياض درس 

مرا  ،قطعه شعري در نشريه داخلي دبيرستان نوشتم؛ يكي از اساتيد. م و شعر مي سرودمداد مي
گروهي از  .ستود؛ پس من پيش خود احساس كردم ابوتمام يا متنبي يا كمي بهتر از آنها هستم

دانش آموزان دبيرستان ديگري به دبيرستان ما آمده بودند؛ جلسه اي برگزار شد و ازمن 
شاعر يا كسي كه مانند من ادعاي  ،چون درميان دانش آموزان خواستند تاشعري بخوانم؛

= öΝn. نبود؛ از اينرو من انتخاب شدم تا شعري آماده كنم ،شاعري داشته باشد sù (#ρß‰ÅgrB [ !$tΒ 

(#θßϑ £ϑ u‹ tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y7 ÍhŠsÛ 〈 »با خاك پاك تيمم كنيد ،اگر آب نيافتيد« .  

قصيده من و روش آن و مختصر بودن كلمات آن را ستود؛ من  ،استاد ادبيات دبيرستان
اما وقتي  ،گمان كردم كه شعرم واقعاً چنين ويژگيهايي دارد و آن را زيبا وكم نظير پنداشتم
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به خودم و قصيده ام خنده ام  ،ات را چشيدم و با شعر آشنا شدمبزرگ شدم و طعم ادبي
  : قصيده را با اين شعر آغاز كردم. گرفت

´1�� JD[� ¸	0%1 5) »� ´151B ³51[� � 7��� �15� 
  . »آرزوهايي در پيش دارم ،سالم من به تو اي دبيرستان بزرگ و سرشار از محبت! من«

از راه خود برنمي گردند  ،آنها د؟شو ميمن و شما  چه چيزي عايد ،از خرد كردن ديگران
  . يم وآنان را با خود دشمن مي نماييمكن ميفقط آنها را ناراحت  ،و ما

پس بايد قسمت درخشان زندگي مردم را بستايي و از صفات پسنديده آنها تقدير كني و 
  . از بديها و عيبهايشان چشم بپوشي

  هرچه كني، به خود كني

. ندنشي ميمانند مگس است كه فقط روي زخم  ،انسان عيبجو: دگوي يميكي از حكما 
 ،آدم خوبي است: دنگوي مي ،كس را ببري گرفتارند؛ اسم هر »اما«و  »ولي«به آفت  ،بعضي
د و قصداً نده مياو را به شدت مورد عيبجويي قرار » ولي«بدين ترتيب بعد از كلمه .  .ولي 

≅× : ندكن ميحرمت او را هتك  ÷ƒuρ Èe≅ à6Ïj9 ;οu“ yϑ èδ >οu“ yϑ واي به حال هركه عيبجو و « 〉 ∪⊆∩ 9—

 :—$£ϑ .»طعنه زن باشد yδ ¥!$¤±̈Β 5Ο‹Ïϑ sΨ Î/ ∩⊇⊇∪ 〈 » دكن ميبسيار عيبجويي كه دائماً سخن چيني«. 

 Ÿωuρ = tG øótƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 〈 »از برخي ديگر غيبت نكنند ،برخي از شما« .  

ديگران را خوشبخت و شادمان كنيم و به استعدادها و  يم كهشو ميزماني خوشبخت  ،ما
تجربه كرده ام كه ما به همان مقداري كه به ديگرن . تواناييها و خوبيهايشان اعتراف نماييم

مورد توجه و  ،يم و به آنها توجه مي نماييمكن مياحترام مي گذاريم و به خوبيشان اعتراف 
همچنين به . ندكن مين نيز به خوبيهاي ما اعتراف احترام قرار مي گيريم و به همان نسبت آنا

از ما روي مي گردانند و به  ،آنها ،به همان نسبت ،يمزن ميهمان اندازه كه خود را به بي خبري 
  . ما بي توجهي مي نمايند

عاشق  ،درحالي كه خودش  ،هد مردم به او احترام بگذارندخوا ميكدامين عاقل است كه 
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براي  ،او را بزرگ بدارند و حال آنكه خودش ،دوست دارد مردم توهين به مردم است؟! و
  شد!كو ميتحقير آنها 

  تحقير نكنتالشهاي ديگران را 

از روابط اجتماعي به اين تجربه دست يافته ام كه يكي از عوامل خوشبختي تو و 
آن مورد تقدير و تكريم قرار دهي؛ از  ،اين است كه او را آنگونه كه شايسته اوست ،دوستت

همان اسم يا كنيه اي است  ،صدا بزن و آن ،جمله اينكه او را به بهترين نامي كه دوست دارد
صدا » آهاي تو«كسي كه برادرش را با اشاره هاي نامشخص مثل . دباش ميكه او بدان معروف 

از روي قصد اسم تو  ،دي كه كسيپسن ميانساني كم احساس و بدنهاد است؛ آيا تو  ،دزن مي
خود را به . دوست داشته باشي برم مييا اسم و كنيه ات را اشتباه بگويد؟ گمان ن را نگيرد

و نشانه سردي انسان دليل طبيعت و اخالق زشت  ،عملكرد نيك ديگران و تحقير ناداني زدن
فضاي  ،خانه را تميز و مرتب كند و با خوشبو زدن ،اگر زن. دباش ميش عواطف و احساسات
شوهر بيايد و تمام اينها را ناديده بگيرد و تشكر نكند و چنان نشان  اما ،خانه را معطرنمايد

د؛ چنين كاري از بين بردن تالش شو ميچقدر زن ناراحت  ،ندهد كه متوجه اين خوبيها شده
  . ديگران و بي توجهي به كوشش آنها است

بوي  ،از منظره زيبا. تشكر نما ،بنابراين به ديگران توجه كن و از كسي كه كاري كرده
شعر مؤثر و كتاب مفيد تعريف كن تا اسمت در دفتر اهل  ،صفت پسنديده ،كارخوب ،خوش

  . مروت و جوانمردي و وفا ثبت گردد

  خودت باش

  : دشو ميبا اين بيت آغاز  ،اين شعر از عمر ابوريشه را شنيدم؛ [ةµ 5SBV 1«شعر 

º5�"��� ��ª ´��� ´���g  v �51��� ���� 5) x��� Js�1 
  . »اي جايگاه حق بوده ،تو همواره در گذرِ ايام !اي اي عروس ريگها«

شعر خوب گفتن و شيريني نغمه را از او ياد گرفتم؛ قصيده و روش ارائه دادن آن را 
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حفظ كردم و قصيده اي از خودم سرودم و در مدرسه بلند شدم تا آن را بخوانم و تالش 
 دهم؛ امارم را به سبك و همانند او ارائه و شعشخصيت ابوريشه را به تن كنم لباس كردم تا 

خسته كننده و سرد بود؛ بعد از آن تقليد را  ،بنابراين شعري كه من خواندم. ابوريشه نيستم ،من
  . رها كردم و قصيده ها را به سبك خودم سرودم

  چنين صحنه اي را درشهر حده ديدم كه امام مسجدي در نماز عشا تالش 
مي لرزيد  ،اما خيلي فاصله داشت؛ اين امام ،يك قاري معروف تقليد كندد تا از صداي كر مي

و  برد مياز حالت و رنجي كه  ،و من پشت سر او شد ميو نفسش قطع  گرفت ميو صدايش 
خسته شدم و به يقين دانستم كه  ،ست از قاري ديگري تقليد كندخوا ميازاينكه به زور 

ستعدادها و صفاتي آفريده است كه به صفات و تواناييها و ا ،براي هر انساني ،خداوند

 5e≅ä3Ï9 $sΨندارند؛  استعدادهاي ديگران شباهتي ù= yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπtã ö�Å° % [`$yγ÷Ψ ÏΒ uρ 〈 » براي هر يك از

  . »شما آيين و روشي قرار داده ايم
بايد همان طريقه و روش خودت را  ،هرگاه خواستي ابتكار نشان بدهي و تأثير بگذاري

≅@ % ö≅è. ريبكارگي à2 ã≅ yϑ ÷ètƒ 4’ n?tã ÏµÏFn= Ï.$x© 〈 »برابر روش خود كار  ،هر كس: بگو

  . »دكن مي
صداي ديگران را تقليد مكن و مانند ديگران حرف نزن و همچون ديگران راه مرو و 

جذابيت و خوبي . مانند آنها منشين تا خودت را از بند تقليد و تاوان تصنع و تكلف آزاد كني
تقل بودن شما در زمينه خالقيت و اثرگذاري است تا بدين سان نتيجه منحصر به در مس ،شما

  . مستقل باشد ،خود داشته باشيد و سبك شما

  نيست، رها كن كاري را كه در توانت

. درمورد سيرت بود ، دم؛ بيشتر سخنراني هايمكر ميدر شهر ابها روزهاي جمعه سخنراني 
سخن  ،دند؛ از من خواسته شد تا در مورد سنگيني مهريه هايپسن مياين برنامه را   ،گويا مردم

موضوعي است كه به واقعيت   ،بگويم؛ چون مردم به طرح اين موضوع نياز داشتند و اين
در اين باره فعاليتي نكرده ام؛ چون  ،د و منشو ميزندگي و اوضاع عمومي مردم مربوط 
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تقاضاي مردم راپذيرفتم و . ت دارمتوانايي و استعدادم در موضوع سيرت است و آن را دوس
در مورد سنگيني مهريه شروع به سخنراني كردم؛ آيه و حديثي بيان نمودم و سپس به اين سو 

آن سو زدم و كوشيدم تا مطالب پراكنده موضوع را جمع نمايم؛ اما هرچه بيشتر تالش   و
من هويدا شد و ؛ عرق كردم و عالمت عقب نشيني در شد تر مي پراكندهموضوع  ،دمكر مي

شعاعي  ،ستم براي سخنراني خود بگذارمتوان ميخطبه را به پايان رساندم؛ بهترين عنواني كه 
بعد از آن يقين كردم كه . باشد محتوا بيمانند خودش پراكنده و  ،در افق بود تا عنوان آن

 بهتر همين است كه در چارچوب دانش خود سخنراني كنم و اعصاب خويش را از ،براي من

 !$tΒ: آمده استدر قرآن . رنج تكليف راحت سازم uρ O$tΡ r& zÏΒ tÏ/Ïk= s3tG çRùQ و من از « 〉 ∪∌∇∩ #$

  . ايم تكليف نهي شده ما از: دگوي مي �عمر. »تكليف كنندگان نيستم
هيم و دوست داريم آنچه به مردم ارائه خوا ميآرامش خاطر  همه ما اگر سعادت و

يم و خوب ياد توان ميچيزي سخن بگوييم و كاري بكنيم كه  بايد از ،خوب باشد ،يمده مي
دوست دارد هر يك از شما كاري را كه انجام  ،خداوند«: در حديث آمده است. داريم

  . »آن را خوب و كامل انجام دهد ،دده مي
د و از رنج بخش ميانسان را از بيماري پشيماني شفا  ،چون انجام خوب وكامل كارها

  . دشو ميد و امانت به اهل آن سپرده كن ميسرزنش راحت 

  نظم و بي هدف مباش بي

في  ،قرطبي ،زمخشري ،بغوي ،ابن كثير ،روزي دوازده تفسير جمع آوري كردم؛ طبري
سپس تصميم گرفتم از هر . ابي مسعود و قاسمي ،الخازن ،فتح القدير ،رازي ،شنقيطي ،ظالل

ندم و خوا ميم و يك آيه را داشت ميرلذا يك تفسير را ب. تفسير روزي يك آيه مطاله كنم
تفسير يك آيه را از هر دوازده تفسير مطالعه  ،م و بدين ترتيبداشت ميسپس تفسير ديگر را بر

ذهنم نمانده است؛ جز  اآلن چه در ذهنم مانده؟ ديدم چيزي در: سپس ازخودم پرسيدم. نمودم
اين بودكه احساس  ،عايدم شدتنها چيزي كه . تمدانس ميكلماتي كه بيشتر آنها را از قبل 

اين نيست و ترتيب و نظمي در  ،اين بودكه روش درست مطالعه ،دم؛ علتكر ميخستگي 
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  . كارم نبود؛ بلكه كاري شتابزده و نسنجيده بود
پس با جمع آوري منابع و  ،استفاده ببري و خسته نشوي ،هي از مطالعه كتابهاخوا مياگر 

لكه يك برنامه درست و هدفمند داشته باش كه تو را از ب. خودت را خسته نكن ،مراجع زياد
د و مداومت و ادامه دادن به مطالعه را برايت تضمين مي كن ميعجله و خستگي حفاظت 

از  �پيامبر. اصل بزرگي است ،نمايد؛ گرچه نتيجه آن كم باشد؛ كار كم اما هميشه و پيوسته
گرچه كم  ،دكر ميبر آن پايبندي  كاري را دوست داشت كه انجام دهنده اش ،تمام كارها

  . بود

  فزون طلبي، مايه غفلت است

با شوق و اشتياق به يك كتابفروشي  ،پس از آنكه مقداري پول به دست آوردم
چون به داشتن كتاب زياد عالقمند . م و تصميم گرفتم از هركتابي يك نسخه بخرمرفت ميعمو
ر رشته اي كتابي خريدم تا اينكه دهها كتاب قفسه ها را پر از انواع كتاب كردم و در ه. بودم

 ،ستم مطالعه كنمخوا مي. دمخري مياصول فقه و چكيده فرهنگهاي عمو ،در مورد روانشناسي
. تم چطور شروع كنم و كدامين كتاب را انتخاب نمايم وكدام را كنار بگذارمدانس مياما ن

  . ندنك ميبسياري از كتابها را ديدم كه مطالب يكديگر را تكرار 
سالها گذشت و اين كتابها . مطالب غيرعلمي و كلمات بي معنايي داشتند ،بعضي از كتابها

تم چكارشان كنم تا دانس ميبرايم مشكلي شده بود و ن ،را تكان ندادم؛ فقط مرتب كردنشان
همنشيني كردم و قضيه را براي آنها بيان نمودم؛  ،اينكه با علمايي باهوش و مرداني شريف

اينكه كتابهاي مرجع و اصول  ،راهنمايي كردند وآن آميز موفقيتا به روشي درست و آنها مر
و كتابهاي بهتر را بايد نگهداري و مرتب نمود و مورد مطالعه قرار داد و هميشه در آن بررسي 

روحيه ام آرام گرفت و از اين . كرد و سايركتابها را بايد براي تحقيق و پژوهش نگه داشت
  . آرامش يافتم ،درست پيشنهاد خوب و

بهترين كتابها و منابع را بردار و به آن  ،اگركتابخانه اي داري يا مشتاق مطالعه هستي
  . مشغول باش تا از پراكندگي ذهني و حيرت در انتخاب در امان بماني
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?p $�># J� 21 b%�� dF ���5. b%�� ��5S 2U� � J-# b%�� µ 
اما كسي كه  ،خوب است ،منبع و سرچشمه: به آنها گفتم از هر يك منبع را بگير؛: گفتند«

  . »د خوب باشدباي ،دكن ميدرآن نگاه 

 ãΝ ä39 yγø9 r& ã� èO% s3−G9 $# ∩⊇∪ 4®Lxm ãΛänö‘ ã— u� Î/$s) yϑ ø9$# ∩⊄∪ 〈 »شما را غافل گرداند تا  ،فزون طلبي

  . »آنكه قبرها را زيارت كرديد
هاي  به دنبال كتابهاي پيچيده و نسخه موارهدر اين ميان به ياد دانشجوياني افتادم كه ه

اما كم مطالعه مي نمايند و  ،ندكن ميجمع آوري  ،نادر خطي و كمياب هستند و پيوسته كتاب
هند كتابخانه بزرگي داشته خوا ميفقط  ،نسبت به كتابهاي اصول اندك است؛ آنها ،شناختشان

  . جب وادارندبه تع ،باشند كه ديگران را با نام بردن كتابهاي كمياب
تأسف  ،رندآو ميبه خاطر اينكه تفسير مقاتل بن سليمان را گير ن ،بعضي از دانشجويان

  . ند و حال آنكه تفسير ابن كثير را بطوركامل نخوانده اندخور مي
حالي كه فقط اسم مؤلف فتح  ند؛ درخور ميحسرت » فوائد تمام«بعضي بخاطر نبود 

 öΝ. نديده اند را الباري را شنيده و رنگ روي جلد آن åκ ÷]ÏΒ uρ tβθ•‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθßϑ n= ÷ètƒ |=≈ tG Å3ø9 $# 

HωÎ) ¥’ ÏΤ$tΒ r& ÷βÎ) uρ öΝ èδ āωÎ) tβθ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪ 〈 »ند دان ميبيسواد هستند و كتاب را ن ،و برخي از ايشان

  . »ندزن ميمگر آرزوهايي و فقط تخمين 
به راههاي انحرافي و  پس نبايد چنين باشد كه شاهراه اصلي را رها كني و خودت را

اين است  ،حكمت. فرعي مشغول نمايي و همواره دنبال جزئيات باشي و كليات را ترك كني
راه  ،هدف و مقصد را نداند ،كه ابتدا به چيزهايي بپردازي كه از همه مهمتر است؛ و هركس

در  خودش را از پاي ،خسته و درمانده مي گردد و او ،د و سواريششو ميبراي او طوالني 
  . درس ميرد و به هدف خود نآو مي

پايدار و داراي شكوه  ،هميشه زنده ،بي نياز ،يكتا ،بيا تا من و شما به سوي خداوند توانگر
  . و بزرگي روي بياوريم

بيا تا خودمان را در آستانه ربوبيت او بيندازيم و به درگاه يگانگي او پناه ببريم؛ از او 
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بخواهيم و منتظر اجابت او باشيم؛ اوست كه تندرستي و  بخواهيم؛ با زاري و تضرع از او
  . زنده كننده و ميراننده است ،روزي دهنده ،آفريننده ،د؛ اوبخش ميبهبود 
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