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خوشبختی خيالی يا خوشبختی حقيقی

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مقدمه مترجم:
حمد و سپاس برای ﷲ است که پروردگار جهانيان میباشد ،شهادت میدهم که معبود بر حقی جز ﷲ
وجو نداشته و محمد بنده و فرستادهی او است ،وی کسی است که در کارزار شمشير برندهای بوده و به
دلسوزترين مردم بود ،کتابی است برای انتخاب راه زندگی ،راهی که گاهی
هنگام دعوت بسوی ﷲ تعالی،
ِ
به بن بست میرسد و گاهی انسان را به سر منزل مقصود میرساند ،ان شاء ﷲ که مورد قبول حق تعالی
قرار گرفته و آن را در کفهی ترازوی اعمال نيک من و شما قرار دهد.
مقدمهی مؤلف:
ستايش و سپاس مخصوص ﷲ است ،او را حمد گفته و از او ياری میطلبيم و از او طلب آمرزش می-
نماييم .از شرهای ذاتيمان و نتايج بد اعمالمان به ﷲ پناه میبريم .کسی را که ﷲ هدايت کند گمراه کنندهای
نخواهد داشت و کسی را که گمراه سازد هدايت کنندهای نخواهد داشت .شهادت میدهم ،پرستش شوندهی بر
حقی جز ﷲ وجود نداشته و يکتا و بیشريک است و شهادت میدهم محمد بنده و فرستادهی وی میباشد،
يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا اتﱠقُوا ﱠ َ َح ﱠق تُقَاتِ ِه َوﻻ تَ ُموت ُ ﱠن ِإ ﱠﻻ َوأ َ ْنت ُ ْم ُم ْس ِل ُمونَ ] آل عمران) [102:ای کسانی که ايمان
آوردهايد! از ﷲ به اندازهی حقش ،تقوا پيشه کنيد و نميريد مگر آن که مسلمان ]و تسليم امر ﷲ تعالی شده[
ث ِم ْن ُه َما ِر َجاﻻً كَ ِثيرا ً
اح َد ٍة َو َخلَقَ ِم ْن َها زَ ْو َج َها َو َب ﱠ
اس اتﱠقُوا َر ﱠبكُ ُم الﱠذِي َخلَقَ ُك ْم ِم ْن نَفْ ٍس َو ِ
بميريد(َ  .يا أَيﱡ َها النﱠ ُ
ع َل ْي ُك ْم َر ِقيبا ً] النساء) [1:ای انسانها! از پروردگارتان
ام ِإ ﱠن ﱠ َ َكانَ َ
سا ًء َواتﱠقُوا ﱠ َ ﱠالذِي تَ َ
َو ِن َ
سا َءلُونَ ِب ِه َو ْاﻷ َ ْر َح َ
تقوا پيشه کنيد! کسی که شما را از يک شخص آفريد و از وی همسرش را آفريد و ]نسل[ آنها را گسترش
داده و مردان و زنان زيادی را آفريد ،از ﷲ تقوا پيشه کنيد! که از او خواستههايتان را طلب مینماييد و
]بترسيد که[ صلهی ارحام ]را قطع کنيد[ ،ﷲ بیگمان مراقب شما میباشد( .يَا أ َيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا اتﱠقُوا ﱠ َ
ص ِل ْح َل ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر َلكُ ْم ُذنُو َبكُ ْم َو َم ْن ي ُِط ِع
سدِيدا ً * يُ ْ
َوقُولُوا قَ ْوﻻً َ

ع ِظيما ً
ﱠ َ َو َر ُ
سولَهُ فَقَ ْد فَازَ فَ ْوزا ً َ

]اﻷحزاب) [71 ،70:ای کسانی که ايمان آوردهايد از ﷲ بترسيد و سخن درست و حق بگوئيد * ]در نتيجه[
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ﷲ اعمالتان را اصﻼح کرده و گناهانتان را میآمرزد و کسی که از ﷲ و رسولش اطاعت کند ،همانا به
پيروزی و کاميابی بزرگی دست خواهد يافت(.
)(1

اما بعد:

ای خوانندهی گرامی راهی از راههای خير را معرفی کرده و منهجی از مناهج محبت و

مسلکی از مسالک خوشبختی را بيان میداريم.
از ﷲ طلب میکنم تا اين اثر را در روز قيامت در ترازوی اعمال نيکمان قرار دهد.
ای برادر گرامی! آيا سعادت امری خيالی است و يا حقيقت دارد؟
شايد از اين سوال تعجب کنيد.
بله ،سعادت هم به شکل خيالی وجود دارد و هم به شکل حقيقی.
از شما خواهشمندم تا در موضوعی که بيان شده است ،به دقت بیانديشيد و در آن دقيق شويد!

دﻻيل مطرح کردن اين موضوع
دﻻيل مطرح کردن اين موضع بسيار است:
 -زيرا انسان با رويی باز به سوی سعادت میشتابد .انسانها در مذاهبشان با يکديگر اختﻼف نظر
دارند ،همچنين در چيزهايی که به آن ِعرق داشته و همچنين در راهها ،مبادیها ،اهداف و نيتهايشان ،مگر
در يک چيز با هم اختﻼف نظر نداشته و از اولين تا آخرين آنها ،در آن متفق القول هستند و آن طلب نمودن
خوشبختی است.
مؤمن و کافر ،نيکوکار و زشتکار ،تمامی آنها در آرزوی خوشبختی هستند؛ اگر از آنها بپرسی :چرا
اين کار را انجام دادی؟ از روی چه اين عمل را انجام دادی؟ خواهند گفت :میخواهم خوشبخت شوم!! يا با
همين لفظ آن را میگويد و يا با الفاظی ديگر ،يا با همين مفهوم میگويد و يا با حقيقتی ديگر.

 - 1اصل اين کتاب محاضراتی است که شيخ ناصر عمر آن را بيان داشته است و به ما اجازه داده است تا آن را به کتاب تبديل کنيم.

3

خوشبختی خيالی يا خوشبختی حقيقی
 -عدهی زيادی از انسانها در پيدا کردن سعادت دچار اشتباه میشوند .تمامی انسانها ،خواهان سعادت
هستند ولی عدهی زيادی از آنها در اين راه دچار اشتباه میشوند و در واقع عدهی کمی از آنها راه را می-
يابند.
 -دليل آن جوهری است که در درون انسان است – به اين اميد که به عنايت و آگاهيشان برسند  ،-اين
چنين است که عدهی زيادی از مسلمانان – و خاصتاً◌ً کسانی که داعی هستند – وقتی اهل خوشبختیهای
خيالی را میبينند ،از راه ﷲ سبحانه و تعالی باز میايستند.
کسی که بسوی ﷲ سبحانه و تعالی دعوت میدهد ،در اين راه دچار مشکﻼتی میشود – اين خاصيت
دعوت است – و او نياز دارد تا در اين راه دعوت بسوی ﷲ تعالی ،ثابت قدم شود.
ولی عدهی زيادی از آنها ،اشتباها ً اين گونه تصور میکنند که ديگران اهل سعادت هستند و آنها را بدين
شکل میبينند که آنان در قلهی خوشبختی قرار دارند.
اين امر باعث شده تا آنها در راهی که بسوی ﷲ سبحانه و تعالی است دچار ضعف و سستی شده و به
او گفته میشود - :يا شيطان به او میگويد -:چرا مثل آنها نيستی؟ چرا با سعادت حقيقی مثل آنها زندگی
نمیکنی؟ چه بسا افرادی بدين بينش که از راه مستقيم گمراه شده و قبل از مرگشان از اين راه منحرف می-
گردند!
چه افرادی که در سعادت حقيقی زندگی کرده ،سپس به راهی میافتند که همان سعادت خيالی است!!!
بدين ترتيب نه به سعادت دنيوی میرسند و نه به سعادت اخروی.
در اينجا از سعادتهايی صحبت میشود ،در آنها درنگ و تأمل مینماييم تا ببينيم اين سعادتها خيالی
است و يا حقيقی.
تعريف سعادت
نزد اهل لغت ،متضاد بدبختی است ،يعنی اگر گفته شود فﻼنی سعادتمند است ،متضاد آن است که
بگوييم :فﻼنی بدبخت است.
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نزد اهل تربيت و روانشناسان به اين معنی است که با عبارتی کوتاه و زيبا میگويند :حالتی دائمی است
با شادمانی درونی و احساس آرامش و فراخی و شاد و خرم بودن ،و اين احساس خوشبختی با احساس دائمی
خوب داشتن نسبت به خير بودن ذات و خير بودن زندگی و خير بودن عاقبت ،حاصل میشود.
قبل از اين که در عمق موضوع وارد شويم دوست دارم به سه چيز اشاره شود:
سه رکن اصلی هستند که سعادت حقيقی را ايجاد میکنند و آنها:
 -خير بودن ذات.
 -خير بودن زندگی و آن امر مهم.
 -خير بودن عاقبت.
سعادتهای خيالی
سعادت در مال و اموال
ای برادر گرامی در اين مسأله زياد درنگ میکنيم ،زيرا آن فقط يک مسألهی قطعی و مهم در انتخاب
مسير زندگیمان نمیباشد و چيزی است که باعث مرزبندی مفهومهای اشتباه ما از خوشبختی میشود،
مسائلی که از آن:
از يکديگر سوال میکنيم :آيا خوشبختی در روی هم انبار کردن اموال است؟ و شامل ثروت و ساختن
قصرها و برجها میباشد؟
آيا اين سعادت است؟
عدهی زيادی از مردم ،اين گونه تصور میکنند ]و میگويند [:او خوشبخت است برای اين که از بانکها
بهرهی زيادی میبرد.
فﻼن شخص خوشبخت است برای آن که زمينهای زيادی به اسم او بوده و همچنين دارای ساختمانهای
زيادی است .فﻼن شخص خوشبخت است برای آن که صاحب اين و آن است.
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عدهی زيادی از مردم اين مسأله را به زبان میآورند و عدهی زيادی از آنها قلبا ً به آن اعتقاد دارند و در
نتيجهی اشتباهشان به اين تصور جامع عمل میپوشانند .میگويم :خوشبختی در جمع مال و اموال نيست و
شاعر میگويد:
ولست أرى السعادة جمع مال



نمیبينم که خوشبختی جمع کردن مال باشد

ولكـن التقـي هـو السعيـد
ولی پرهيزکار همان خوشبخت است

خواهر و برادر مسلمان:
همراه شما در اين قضيه درنگ مینماييم – منظورم قضيهی خوشبختی در مال است – زيرا آن از
مهمترين قضايا در سعادتهای خيالی میباشد.
بطور اجمالی میگويم:
هر صاحب مالی خوشبخت نيست.
عدهی زيادی از ثروتمندان و مال اندوزان در اين حيات دنيوی ،دائما ً در بدبختی و سختی زندگی می-
کنند ،چرا؟ زيرا آنها خسته میشوند از:
 -جمع کردن مال.
 -حفظ کردن آن و بهره بردن از آن.
 -اضطراب و ترس در از بين رفتن و نابود شدن آن.
چقدر زيادند کسانی که سرمايهی ميلياردی دارند ،ولی دائما ً در استرس میباشند! برای چه اين همه
اضطراب؟! برای چه اين همه ترس؟!
او از اين مال میترسد که مبادا تغيير سياسی بوجود بيايد و يا دزدان مال او را به سرقت ببرند.
به همين شکل میشود که او در بدبختی ،ترس ،اضطراب ،مشکﻼت و اندوه زندگی میکند ،تا جائی که
شب خواب ندارد؛ اين امری است امتحان شده و قابل مشاهده که آن را با چشمهايتان میبينيد ،بلکه مال سبب
هﻼکت و مرگ چنين افرادی میشود!!
چه بسيار ثروتمندانی که تجارتشان دزديده شده و يا به قتل میرسند.
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چه بسيار ثروتمندانی که لذتهايشان را برای اموالشان بر خود حرام میکنند ،و آنان را در حالتی می-
يابيد که آزادانه و با آزادگی قدم بر نمیدارند ،آن گونه که میخواهند مسافرت نمیکنند و آن گونه که می-
خواهند نمیخوابند ،تمامی اين موارد به سبب اموالشان است!!
چه بسيار افراد ثروتمندی هستند که مال و اموال آنها از بين رفته و بقيه عمرشان را در سختی و
بدبختی زندگی کردهاند.
در اين مثالها تدبر کنيد:
 -1ماجرای قارون:
علَى قَ ْو ِم ِه فِي
اين ماجرايی است که در قرآن وارد شده است و ﷲ سبحانه و تعالی میفرمايد :فَخ ََر َج َ
ِزينَتِ ِه] القصص :قسمتی از آيه ) [79با تمام زينتش در برابر قومش ظاهر گشت( ،در اوج خوشبختیاش تا
آن که يکی از افراد قومش گفت :إِنﱠهُ لَ ُذو َح ٍ ّ
ع ِظ ٍيم] القصص :قسمتی از آيه ) [79او دارای بهرهی بزرگی
ظ َ
است( .او با تمام زينتش خارج شد و دارای بهرهی بزرگی بود ،تمامی اين موارد از خوشبختی خيالی است
و نتيجه کفر ورزيدن و شکر نکردن او برای نعمتهايی که ﷲ به او داده بود ،اين شد که ﷲ سبحانه وتعالى
َص ِرينَ 
ض فَ َما َكانَ لَهُ ِم ْن فِئَ ٍة يَ ْن ُ
ُون ﱠ ِ َو َما َكانَ ِمنَ ْال ُم ْنت ِ
میفرمايد :فَ َخ َ
س ْفنَا بِ ِه َوبِ َد ِار ِه ْاﻷ َ ْر َ
ص ُرونَهُ ِم ْن د ِ
]القصص) [81:سپس ما او و خانهاش را در زمين فرو برديم و هيچ گروه و دستهای نداشت تا او را در
برابر ﷲ ياری دهند و خود نيز نتوانست خودش را ياری دهد( .چه سعادت کوتاهی و چه نهايتی!؟
عنِّي َما ِليَ ْه] الحاقة) [28:مال من
به همين شکل أمية بن خلف و امثال او روز قيامت میگويندَ  :ما أَ ْغنَى َ
مرا بینياز نکرد( ،يعنی مال باعث رهايی او عذاب نخواهد شد.
چه بد است مالی که صاحبش را از چيزی بینياز نکند.
 -2ماجرای كرستينا أوناسيس:
اين ماجرای عجيبی است ،نشان میدهد که مال هر چقدر هم زياد باشد ،به تنهايی نمیتواند برای
صاحبش سبب خوشبختی شود.
ماجرای عجيبی که پانزده سال يا بيشتر طول کشيد و آخر آن فقط در يک ماه به پايان رسيد و آن
ماجرای كرستينا أوناسيس است.
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ﷲ سبحانه وتعالى برای ما مثالهايی میآورد که نه باعث گمراهی است و نه عجيب به نظر میرسد و
آن از منج الهی قرآن است ،حال امثال اين زن را در حال حاضر ببينيد.
اين ماجرای زنی به نام كرستينا أوناسيس است که دختری از اهل يونان بود ،دختر ميلياردری مشهور
به نام أوناسيس کسی که صاحب ميلياردها دﻻر سرمايه و مالک جزاير و ناوهای بزرگ بود.
اين دختر پدرش فوت نمود و قبل از آن مادرش فوت نموده بود و در اين فاصله برادرش فوت کرد؛
ت بیانتهای پدرش به او و همسر پدرش رسيد.
تمامی ثرو ِ
خوانندهی گرامی میدانی چقدر به او ارث رسيد؟
او از پدرش بيشتر از يک ميليارد و دويست و پنجاه مليون دﻻر ،ارث برد!!! دختری که صاحب ناو
دريايی بزرگی شد!! مالک جزايری بطور کامل گرديد!!! و مالک شرکتهای هواپيمايی شد!!
خواهر و برادر گرامی! دختری صاحب يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون دﻻر شد و اين به همراه
مالکيت قصرها ،کشتیها و هواپيماهايی بود؛ آيا در مقياس عدهی زيادی از مردم خوشبخترين زن در جهان
نبود؟؟
چقدر انسان وجود دارد که دوست دارند مثل آن زن باشند!! آيا میدانيد که اگر ثروت او بين صد نفر
تقسيم شود ،آنها از بزرگان ثروتمندان میشدند ،به طوری که به هر کدام از آنها دوازده و نيم ميليون دﻻر
میرسيد!!! در نتيجه چنين شخصی از بزرگان و ستارگان میشد ،حال وضعيت زنی که اين ثروت را مالک
بود ،چه شد؟ سوال :آيا اين زن خوشبخت بود؟
جزء جزء ماجرا را بنگريم جواب اين سوال مشخص خواهد شد:
مادرش :بعد از زندگی تأسف انگيز وفات نمود و آخر زندگی او طﻼق بود.
برادرش :بعد از سقوط هواپيمايش که برای تفريح از آن استفاده میکرد ،هﻼک شد.
همسر سابق رئيس جمهور آمريکا
پدرش :با همسر جديدش جاکلين کندی ،اختﻼف پيدا کرد و آن زن،
ِ
»کندی« بود ،زنی که برای ازدواج با او ميليونها دﻻر صرف نمود و علت اين کار او ،فقط بدست آوردن
شهرت بود تا اين که گفته شده است :او با همسر رئيس جمهور آمريکا »جان کندی« ازدواج کرده است.
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با اين وجود او با تمام بدبختی با وی زندگی نمود.
بندهای عقدنامهی ازدواجش اين بود :همراه او همبستر نشود و بر او سيطره نداشته و بر حسب خواسته-
ی زن برايش ميليونها دﻻر صرف نمايد.
با اين وجود آن زن با او اختﻼف پيدا کرد و وقتی فوت کرد با دخترش اختﻼف پيدا کرد.
خﻼصهی سخن :اين دختر در زمان حيات پدرش با يک مرد آمريکايی ازدواج کرد و همراه او ماهها
زندگی کرد و سپس متارکه نمود.
بعد از وفات شوهرش با يک مرد يونانی ازدواج کرد و ماهها همراه او بود و بعد متارکه نمود.
سپس به مدت طوﻻنی در جستجوی خوشبختی بود .آيا میدانيد با چه کسی ازدواج نمود؟
دفعهی سوم ،کسی که پولدارترين زن جهان محسوب میشد ،میدانيد با چه کسی ازدواج نمود؟ با يک
مرد کمونيست روسی ازدواج کرد ،واعجبا!! نوک قلهی سرمايهداری با نوک قلهی کمونيستی ازدواج کرد!!!
وقتی مردم و مخصوصا ً خبرنگاران از او میپرسيدند :تو يک فرد نمونه از سرمايهداران هستی چگونه
با يک کمونيست ازدواج کردی؟
در جواب میگفت :در جستجوی خوشبختی هستم!!! بله واقعا ً میگفت :در جستجوی خوشبختی هستم.
بعد از ازدواج همراه او به روسيه رفت ،به جايی که دولت آن اجازهی مالکيت نمیداد ،مگر به اندازهی
دو اتاق و همچنين اجازه ،به کار کردن خدمتکار نيز نمیداد ،او در خانهاش ،بلکه بايد گفت :در دو اتاقش
شروع به کار خانه نمود ،خبرنگارانی که در همه جا به دنبال وی بودند ،به سراغ وی رفتند ،و گفتند :اين
زندگی چگونه است؟
گفت :در جستجوی خوشبختی هستم.
همراه او يکسال زندگی کرد و بعد از آن کارشان به طﻼق کشيد.
بعد از آن جشن خود را در فرانسه برپا کرد و روزنامه نگاران از او پرسيدند :آيا تو ثرتمندترين زن
دنيا هستی؟ گفت :بله .من ثروتمندترين زن دنيا هستم ولی بدبخترين آنها میباشم!!!
در آخرين قسمت از زندگی دراماتيکش با يک مرد فرانسوی ازدواج نمود.
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او با مردانی از چهار سرزمين ازدواج نمود و اين گونه نبود که آنها از يک سرزمين باشند تا شايد
تجربهی ازدواج قبلی به او سود برساند.
میگويم :با يک مرد ثروتمند فرانسوی ازدواج نمود – مردی از بزرگان صنعت – بعد از مدت کوتاهی
صاحب دختری شد ،سپس کارشان به طﻼق انجاميد.
بعد از آن در بدبختی زندگی نمود و بعد از چند ماه او را به حالت مرده در شاليهی آرژانتين يافتند،
کسی متوجه نشد که به حالت طبيعی فوت نمود يا اين که کسی او را به قتل رسانده بود ،تا جايی که پزشک
آرژانتينی دستور داد تا او را کالبد شکافی نمايند و بعد از آن او را در جزيرهی پدرش دفن نمودند!!
به اين زن نگريسته شود! آيا مال و اموال او ،وی را بینياز گرداند؟
عنِّي َما ِليَ ْه
در دنيا هرگز و اما در آخرت ،چون او کافر بود شامل اين آيه میشودَ  :ما أَ ْغنَى َ
]الحاقة) [28:مال من مرا بینياز نکرد(.
نتيجه میگيريم ،مال به تنهايی کافی نيست و مال به تنهايی خوشبختی نمیآورد و حکم مال اندوزی
همين است ،از بزرگترين خوشبختیهای خيالی] ،آرزوی[ ثروتمندی و تجارت است.
در زمان ما بسياری از تاجران را میبينيد که دائما ً در اضطراب هستند و عدهای از آنها را میبينيد که
تجارتشان با ورشکستگی روبرو شده و زندگی آنها به مشکﻼت بزرگ و غم تبديل میشود.
مثال ديگری را برای شما بازگو میکنم :يکی از تاجران که مالک ميليﻼردها سرمايه بود و او از
آگاهترين افراد به تجارت بود ،اموالش را از دست داد و زندگی برايش تنگ شد و از فقيرترين افراد گشت و
بدنبال شغل میگشت؛ در مدت کوتاهی از زندگی ،شغل بزرگی در يکی از وزارتخانهها داشت ولی بعد کار
او آن شد که به کارگری روی آورد ،چه خوشبختيی بعد از ثروت برای او وجود داشت؟
خوشبختی در کسب شهرت
آيا خوشبختی در کسب شهرت مثﻼً در ورزش و يا هنر است؟
میگويم :خير؛ زيرا شهرت بدبختی میآورد نه خوشبختی؛ زيرا برای شهرت حقيقتی وجود ندارد ،مگر
آن که به ترس از ﷲ سبحانه و تعالى مرتبط شود و کسی که از ﷲ سبحانه وتعالى بترسد ،خواهان شهرت
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نمیباشد ،زيرا اگر شهرت مربوط به سبب اصيلی نباشد ،به سرعت از بين رفته و صاحب آن در بدبختی و
سختی زندگی خواهد کرد.
عدهی زيادی از مردم ،خيال میکنند که خوشبختی نزد دو عدهی از افراد است و آنها ورزشکاران و
هنرمندان میباشند و من میگويم:
 -1ورزشکاران:
بيشتر آنها شبانه روز در بدبختی زندگی میکنند.
از ورزشگاهی به ورزشگاهی ديگر و از سفری به سفر ديگر ،در کنار خانوادهاش نخواهد بود مگر در
زمان اندکی .اغلب آنها به شدت مشغول در تمرين و آموزش بوده و دوست خالص برای خود پيدا نمیکنند،
زيرا آنان به طور کامل مشغول ورزش هستند.
به آن اضافه میکنم :در هر مسابقهای دچار اضطراب شده و در هر شکستی دچار ناراحتی میشوند.
از هر طرف به آنها دشنام داده میشود.
از آنجا که ،از نظر و فکر تماشاچيان میترسند ،شکست در هر زمين بازی آنان را وادار میکند تا
پيوسته زندگی سختی داشته باشند.
بعد از آن چه بر سر آنها خواهد آمد؟ بعد از پايان دورهی ورزشکاری مردم به سرعت آنان را فراموش
کرده و آنان دچار درد و غمگينی میشوند.
در نتيجه خوشبختی نزد ورزشکاران نيست ،بر خﻼف آنچه عدهی زيادی اين گونه میپندارند.
 -2هنرمندان:
آنان دارای سختترين زندگی در بين انسانها هستند!
از دست دادن خانواده ،مواد مخدر ،اضمحﻼل ،از بين رفتن حياء و دوست داشتن مرگ.
منظورم از هنرمندان :اهل موسيقيهای غنا و طرب انگيز و هنرپيشگان است.
اين چيزی نيست که از خودم آن را گفته باشم ،بلکه مطلبی است که صبح و عصر در روزنامهها ديده
میشود .سه ماجرا را برای شما بازگو میکنم ،لطفا ً در آنها تدبر کنيد!
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واقعهی اول» :أنور وجدی« شوهر هنرپيشهی يهودی »ليلی مراد« ،اين زن در يکی از مصاحباتش
دربارهی شوهرش گفت» :همسر من هنرپيشهای قوی بود و ]به من[ گفت :آيا دوست داری يک ميليون
جنيه 1داشته باشم حتی اگر دچار بيماری شوم؟ به او گفتم :وقتی مريضی به سراغ تو بيايد ،مال چه سودی
خواهد داشت؟ او گفت :قسمتی از مال را برای معالجه استفاده میکنم و با بقيهی آن زندگی سعادتمندی
خواهيم داشت« او صاحب يک مليون جنيه شد ،در حالی که به سرطان کبد مبتﻼ شد ،برای درمان يک
ميليون جنيه و بلکه بيشتر پول خرج کرد ،سعادت را نيافت ،به طوری که نمیتوانست چيزی بخورد ،مگر
غذاهای سبک ،از خوردن بسياری از خوراکيها منع شد و در آخر با همان بيماری و با حسرت و پشيمانی
فوت نمود.
ماجرای دوم:
»نيازي مصطفى« از بزرگان کارگردانها بود ،ولی زندگی خود را در سختی و بدبختی به پايان رساند،
وقتی به سن هفتاد سالگی رسيد ،او را در حالی يافتند که در خانهاش به قتل رسيده بود و معلوم شد در شبی
مهمانی پر سر و صدايی را تدارک ديده بود ،در آن بيشتر از ده دختر حضور داشتند و صبح
که فوت کرد،
ِ
او را در حالی يافتند که زخم چشم خورده بود.
او را کشته يافتند!!!
نگاه شود به اين زندگی! ترس ،مستی و خيانت ،در حالت تأسف انگيزی فوت نمود ،به ﷲ پناه میبريم
از پليد شدنمان در هنگام خاتمهی زندگی.
ماجرای سوم» :عبد الحليم حافظ« مردی که تمام زندگیاش را در مريضی به سر برد ،تنها بوده و
همسر و فرزندی نداشت ،تا اين که مرگ گريبانگير وی شد و بيماريی او را کمی کمتر از پنجاه سال ،آزار
داد و در قلهی بدبختی قرار داشت.
به اين ترتيب سعادت چيزی نيست مگر درخششی ضعيف که چشمها را خيرهی خود ساخته و باعث
ايجاد توهمی برای درک خوشبختی میشود ،ولی خود آن شخص در نهايت بدبختی و سختی زندگی میکند.

 - 1واحد پول کشور مصر).مترجم(
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خوشبختی در مدارک دانشگاهی
در اين صورت خوشبختی کجاست؟
شايد در بدست آوردن مدارک دانشگاهی بوده و آن چيزی است که انسان را به مرحلهی دکترا می-
رساند!!.
ولی با تمام مدارک میگويم :خير.
کمی درنگ مینماييم تا اين مسأله به وضوح و آشکارا ،ثابت گردد.
اين ماجرا را داشته باشيد ،ماجرايی که مجلهی »اليمامة« آن را منتشر کرد.
پزشک زنی فرياد برآورده و میگويد :مدارک دانشگاهی مرا بگيريد و به جای آن همسری به من
بدهيد!!! بنگريد اين پزشک زن چه میگويد ،کسی که چون در پزشکی دارای مدرک دکترا است ،عدهی
زيادی از مردم میپندارند ،او به شدت خوشبخت است ،کسی که پيوسته زحمت کشيده و توانسته است ،در
پزشکی مدرک دکترا بگيرد.
زيرا او پزشک میباشد و به نظر عدهی زيادی از مردم ،آن باﻻترين علم است ،مدرکی باﻻتر از
تمامی مدارک؛ اين نظر ،انديشهای خطرناک است ،با آن که عدهی زيادی از مردم اين چنين برداشت می-
کنند ،که اگر انسان مدرک دکترا در پزشکی بگيرد در نهايت خوشبختی خواهد بود.
بخوانيد آن زن چه گفته است ،چيزی که با قلم خود نوشته و از سخنش نشأت گرفته است» :ساعت هفت
هر روز صبح ،وقتی که بيدار میشوم ،اشک چشمم سرازير میگردد« ،چرا؟ »ساعتی که سوار خودرو
پشت سر راننده شده و برای عيادت میروم ،بعد از آن ]به مطبم میرسم[ بلکه به قبرم بلکه به زندانم وارد
میشوم« ،محل عيادتش جايی که در آن به درمان میپردازد را به قبر و اتاق زندان تعبير میکند و سپس
میگويد» :و در آن هنگام به محل قرار گرفتنم ،میرسم« ،به جای آن که بگويد :به مطبم میرسم و يا به
محل خوشبختیام میرسم ،میگويد :به محل قرار گرفتنم ،میرسم.
سخن او ادامه يافته و میگويد» :ديدم زنانی با بچههايشان منتظر من هستند و به روپوش سفيدم نگاه
میکردند ،به مانند آن که آن از ابريشم ايرانی درست شده است ،اين نظر مردم است ولی از نظر خودم،
لباس عزا است!!!
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]سپس سخنش به اينجا میرسد که[ بيماران من داخل شدند و گوشی پزشکی من مانند قﻼدهای ،گردن
ب چوبهی دار گردنم را در بر گرفته بود ،چيزی که گرفتن حول گردن را کامل می-
مرا گرفته و مانند طنا ِ
کند ،رسيدن به دههی سوم زندگی است ]به اين معنی که به سن سی سال رسيدهام[ و فال بد زدن ،زندگی
آيندهی مرا پیدرپی تحت تأثير قرار میدهد.
]در آخر فرياد برآورده و میگويد [:مدارک و لباس پزشکی و تمام سواد من و پديد آورندهی خوشبختی
پوشالی من ]يعنی مال و اموال[ را بگيريد و به جای آن میخواهم کلمهی »مامان« را بشنوم.
سپس اين بيتها را به زبان میآورد:
لقد كـنت أرجـو أن يـقـال طبـيبـة

فقـد قيـل ,فما نالني من مقالها

اگر اميد داشتم که گفته شود :دکتر

گفته شد ،ولی از گفتنش چيزی به من

فقـل للتـي كـانت تـرى فـي قـدوة

نرسيد

بگو به کسی که آن را سرمشق قرار داده

هي اليوم بين الناس يرثى لحالها

است

اين روزگاری است بين مردم که بايد به
حال آن سوگواری کرد

وكـل مناهـا بعــض طفـل تضمـه

فهـل ممكـن أن تشـتريه بمالها

و تمامی آرزوهايش برای داشتن فرزندی

آيا میتوانی آن را با مال بخری؟

کنار میرود که آن را در آغوش بگيرد
امضاء :خانم دکتر س .ع .غ .الرياض
خوشبختی در مقام
چه بسا خوشبختی در شغلهای پر افتخار و هدف گرفتن رئيس بودن و وزارت و امسال آنها است؟
من میگويم :خير.
آيا میدانيد برای چه؟
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زيرا مسئوليت شامل مشکﻼتی در دنيا است و اگر صاحب آن مسئوليت ،آن را به حق انجام ندهد،
حسرت و پشيمانيی برای او در روز قيامت خواهد بود.
صاحب مقام و منصب ناراحتی از او جدا نمیشود ،زيرا میترسد آن را از دست بدهد ،دچار سختی
میشود تا آن را حفظ کند ،وقتی مقامش را از دست میدهد که گريزی از آن نيست بقيهی عمرش را در
غمگينی به سر میبرد.
گاهی مقام باعث هﻼک شدن صاحبش میشود و از اين جهت صاحب آن دائما ً در ترس و اضطراب
است.
دربارهی آن ماجرايی وجود دارد که برای ما کافی است :داستان فرعون و ]وزيرش[ هامان ،صاحبان
دو مقام عالی و باﻻ ،کسانی که قرآن داستان آنان را جاودانه نموده است.
ولی در عصر حاضر برايتان مثالهای کوتاهی میآورم.
 -1شاه ايران:
مردی که جشنی گرفت و در آن حکومت دوهزار پانصد سالهی ايران را عيد قرار داد و میخواست تا
در خليج فارس نفوذ پيدا کند و بعد از آن بر تمام عالم عربی ،تا با يهوديان هم پيمان شود ،او مردی بود که
ثروتمند بوده و مانند طاووس آمد و شد داشت ،نهايت امرش چه شد؟
سرگردان شده!! و طرد شد!! کشوری را پيدا نکرد تا به او امان دهد ،حتی آمريکا که خود را ذليل آنها
و عامل آنها نموده بود او را نپذيرفت.
در حالتی فوت کرد که سرگردان و طرد شده در مصر حضور داشت و بعد از آن که ناراحتی او را
آزار داده و با بيماری سرطان دار فانی را وداع گفت.
ولی فرزندان ،اهل و همراهنش گروههای متفرقی شدند که در چند قاره پخش شدند!!!
 -2رئيس جمهور فليپين:
او مردی طغيانگر بود ،چه چيزی از او گفته شود؟
ماجرای او نظر مرا منقلب کرد و آن را داستانی يافتم که بايد از آن عبرت گرفت.
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ﷲ تعالی به اين فرمانده ،لقمههايی چشاند که باعث بدبختی و سختی وی در دنيا ،قبل از آخرت شد .روز
و شب آواره ،سرگردان و طرد شده بود و دوستان و سرکردگانش او را فردی ناشناس جلوه دادند؛ نمی-
توانست به سرزمينش برگردد جايی که قبﻼً هر گونه میخواست در آن رفتار مینمود .وقتی مرگ به سراغ
وی آمد ،نتوانست در سرزمينش اندکی اصﻼحات به وجود آورد تا بدیهاش را بپوشاند.
پاک است ﷲ متعال که مالک همه چيز بوده و پادشاهی به دست اوست.
 -3بوكاسو:
چه چيز شما را آگاه کرد که بوکاسو چه موجودی بود!! کسی که خود را امپراتور خواند و ما از هيئت
و افعالش در آفريقای وسطی چيزهايی را متذکر میشويم.
وقتی از فرانسه ديدن میکرد ،عليه او انقﻼب صورت گرفت ،در فرانسه سرگردان شده ،تا اين که زمين
برای وی تنگ آمد ،با اسم مستعار به کشورش برگشت ،او را گرفته و او را در کشورش محکوم کردند.
معلوم نيست که کشته شده يا خير؟ ولی چيزی که معلوم است او دچار چندين بيماری شد ،آسانترين آنها،
امراض بدبختی و گرفتاری و اندوه بود ،در سرزمينی که خود را امپراتور معرفی میکرد.1
اين مثالهای کوتاهی بود و افرادی که چه چنين احکامی برايشان صادر شد زياد هستند ،چه در افرادی
که قبل از آنها بودند و چه در مورد افرادی که به آنها ملحق شدند ،سنت ﷲ دربارهی آنها به اجرا در آمد،
سنتی که تغيير و تحول در آن وجود ندارد.
اين خوشبختيی خيالی است که مرد تصور میکنند ،خوشبختی دائمی است.
عدهی زيادی از مردم در وهلهی اول فکر میکنند که آنها خوشبخت هستند ،در حالی که آنها جرعه به
جرعه بدبختی ،ناراحتی و حسرت را مینوشند.
شاعر حمد الحجي رحمه ﷲ آن را در قصيدهای که تصوير کشيده و میگويد:
مـا لقـيت اﻷنـام إﻻ رأوا مـني

ابتســاما وﻻ يـدرون مـا بـي

مردم را نديدم مگر آن که آرزويی داشتند

با لبخند بوده و نمیدانند چه بر من ]می-

أظهــر اﻹنشـراح للناس حـتى

گذرد[

 - 1نمونههای ديگر :بن علی و قذافی هستند).مترجم(
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يتمنــوا أنهــم فــي ثيـابي

مردم دارای سينهی فراخی شدند تا آنجا که

آرزوی میکند در لباس من باشند
سپس میگويد:
لـو دروا أنـنـي شـقي حـزين

ضـاق فـي عينـه فسيح الرحاب

اگر میدانستند من بدبخت و غمگين هستم

در چشمش تنگ به نظر میرسد چيزی که
]به نظرش[ گشادگی است

لتـنـأوا عنـي ولـم ينـظروني

ثم زادوا نفورهـم فـي اغـتيـابي

از من دور شده و به من نمینگرند

سپس به علت غيبت کردن از من ،نفرتشان
]از من[ زياد میشود

فكـــأني آتــي بـأعظم جـرم

لــو تبـدت تعاسـتي للصحـاب

به مانند اين است که من بزرگترين جرم را

وقتی بدبختی من برای ياران آشکار می-

انجام دادهام

گردد

هكـذا الناس يطـلـبون المـنايا
اين مردمی هستند که به دنبال

للـذي بـينهـم جـلـيل المصـاب

آرزو]هايشان[ بوده

تا مثل کسی شوند که نزد آنها پر جﻼل
است و دچار مصيبت شده است

از آشکارترين مثالها برای خوشبختی خيالی ،زندگی کسانی است که در اروپا زندگی میکنند،
مخصوصا ً کشورهای اسکانديناوی ،که ثروتمندترين کشورها به شمار میروند ،چه در حکومتهايشان و چه
در تک تک افراد ،با اين وجود باﻻترين آمار خودکشی در آنجا میباشد.
کشور سوئد بر اساس در آمد تک تک افراد ثروتمندترين کشور است ،ولی دارای باﻻترين آمار
خودکشی میباشد!!
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اين در حالی است که کشورهای اسﻼمی با وجود فقر زياد در بين آنها ،در دنيا دارای کمترين آمار
خودکشی هستند.
در اينجاست که میبينيم خوشبختی واقعی نه در مال است و نه در شهرت ،مدارک دانشگاهی و مقام و
منصب و نه در چيزهای پوچی است که در دنيا وجود داشته و به آنها شبيه باشد.
پس راههای خوشبختی کجا هستند؟ صفات خوشبختهايی که بطور حقيقی خوشبخت هستند چيست؟
قبل از جواب دادن به اين سوال ،بطور اختصار از موانع خوشبختی صحبت به ميان میآورم.
موانع خوشبنختی
شکی نيست که موانع زيادی برای رسيدن به خوشبختی و زندگانی نمودن در نعمت وجود دارد.
ای خواهر و برادر خواننده اين موانع بدين ترتيب است:
اء
صعﱠ ُد فِي ال ﱠ
س َم ِ
ضيِّقا ً َح َرجا ً َكأَنﱠ َما يَ ﱠ
صد َْرهُ َ
 -1كفر :ﷲ تعالى میفرمايدَ  :و َم ْن ي ُِر ْد أَ ْن ي ِ
ُضلﱠهُ يَ ْجعَ ْل َ
]اﻷنعام :قسمتی از آيهی ) [125و کسی را که ]ﷲ تعالی[ بخواهد گمراه سازد ،سينهی او را به مانند آن که
به آسمان باﻻ میرود تنگ مینمايد(.
اين تصويری دقيق است که قرآن از بدبختی و سختی به نمايش میکشد.
 -2عمل کردن به معصيتها ،گناهان و جرائم :1از آنجا که اين امر آشکار و هويدا است به آن گواهی
نمیدهم و فقط سخن يکی از کافران را برای اين قضيه بيان میدارم.
ألكس كاريل میگويد» :انسان با مرتکب شدن به اشتباهات نتايج زيادی از آن را درک نمیکند و آن
نتايج به شکل عمومی عﻼجی ندارد«.
سقراط کسی که خود كافر است میگويد :مجرم به علت چيزهايی که فدا میکند دائما ً در بدبختی است و
کسی که مجرم است و به خاطر جرمش مجازات نمیشود ،از بدبختترين مردم است.

 - 1ﷲ تعالی در قرآن میفرمايد :هر مصيبتی که به شما میرسد نتيجهی اعمال خودتان میباشد] ،الشوری [30:و آياتی ديگر).مترجم(

18

خوشبختی خيالی يا خوشبختی حقيقی
اين سخن دو کافر است و در اينجاست که در سنت داريم :يک صحابی دچار گناه شد و نزد رسول
آمده و گفت :ای رسول ﷲ! مرا پاک بگردان! و آن را نزد رسول ﷲ تکرار نمود و ]رسول ﷲ[ نيز ح ِ ّد
جرم وی را برای او جاری نمود.1
 -3حسادت :حسادت امری خطرناک است ،همان چيزی است که ﷲ تعالی به ما امر فرموده است تا از
پروردگار
س َد] الفلق]) [5:بگو :پناه میبرم به
آن به او پناه ببريم ،آنجا که میفرمايدَ  :و ِم ْن ش ِ َّر َحا ِس ٍد إِذَا َح َ
ِ
شر حسودی که حسادت نمايد(.
سپيده دم[ از ِ ّ
ض ِل ِه] النساء :قسمتی از آيهی) [54آيا از
علَى َما آتَا ُه ُم ﱠ ُ ِم ْن فَ ْ
ﷲ تعالى میفرمايد :أَ ْم يَ ْح ُ
اس َ
سدُونَ النﱠ َ
آنچه ﷲ از فضلش به مردم داده است ،آنها به آن حسودی میکنند( .اين امر را ﷲ تعالی برای کافران
فرموده است.
سدُوا َو َﻻ تَ َدابَ ُروا َو ُكونُوا ِعبَا َد ﱠ ِ ِإ ْخ َوانًا«
رسول ﷲ رو به امتش فرموده استَ » :ﻻ تَبَا َ
غ ُ
ضوا َو َﻻ ت َ َحا َ

2

)بر يکديگر غضب نکنيد و به يکديگر حسودی نکنيد و با يکديگر دشمنی ننماييد و برادرگونه بندگان ﷲ
باشيد(.
مانعی وجود ندارد که دربارهی حسادت از بعضی از دشمنانمان سخنانی را بيان داريم.
ويكتور بوشيخ میگويد» :حسادت ،رشک و بدخواهی ،سه قطب يک چيز واحد هستند ،آنان آفاتی دارند
که توسط سم آنها ،به سﻼمتی ضرر میرسد و مقدار زيادی از توان و زندگی انسان را تحت شعاع قرار داده
که بايد از آن ]توانايی[ برای کار کردن و سپيده دم بيدار شدن استفاده نمود«.
 -4کينه و دشمنی :ﷲ تعالى میفرمايدَ  :وﻻ تَجْ َع ْل ِفي قُلُو ِبنَا ِغ ّﻼً ِل ﱠلذِينَ آ َمنُوا] الحشر :قسمتی از آيه-
ی]) [10پروردگارا![ در قلب ما کينهای از کسانی که ايمان آوردهاند قرار مده!(.
ﷲ تعـالى مؤمنان را به اين صفت توصيف میفرمايد ،زيرا کينه يکی از موانع خوشبختی است.

 - 1صحيح مسلم .4527
 - 2صحيح بخاری)بخارايی(  6064و  6065و  6066و 6076و 6724؛ صحيح مسلم  6690و  6701و  6702و  6704و  6705و 6706؛ سنن ابو داود 4910؛ سنن تِرمذی
1935؛ سنن ابن ماجه .3849
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ﷲ تعالی مؤمنان را در زندگی ابديشان – همان بهشت است – اين گونه توصيف میفرمايدَ  :ونَزَ ْعنَا َما
ُور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل] اﻷعراف :قسمتی از آيهی ) [43و هر گونه کينهای را از دلهايشان میزداييم(.
فِي ُ
صد ِ
إبراهيم الجمل میگويد» :کينه توز بيشتر وقتش را در فکر کردن برای ضرر رساندن به کسی که به او
کينه توخته است ،سپری میکند ،بر او دروغ میبندد و توسط آن به او ضرر رسيده و در آن راه از آنچه
انجام میدهد ،نمیترسد«.
 -5خشم :شکی نيست که خشم از موانع سعادت و گشادگی سينه میباشد؛ از اين جهت ﷲ تعالی مؤمنان را
َضبُوا ُه ْم يَ ْغ ِف ُرونَ ] الشورى :قسمتی از آيهی) [37و وقتی
مورد آزمايش قرار داده و میفرمايدَ  :وإِ َذا َما غ ِ
ع ِة إِنﱠ َما ال ﱠ
ْس ال ﱠ
سهُ
شدِي ُد بِال ﱡ
ص َر َ
شدِي ُد الﱠذِي يَ ْم ِلكُ نَ ْف َ
خشمگين میشوند ،عفو مینمايند( .رسول ﷲ میفرمايد» :لَي َ
ب«) 1پهلوانی به خوب کُشتی گرفتن نيست ،بلکه قدرتمندی فقط برای کسی است که در هنگام
ض ِ
ِع ْن َد ْالغَ َ
خشم ،خودش را کنترل میکند(.
 -6ستم :ستم خطرناک بوده ،عاقبت آن بد و دارای حدهای دور و درازی است.
در دو مثال از اشخاص معاصر درنگ نموده و عاقبت ظلم و سرانجام ظلمت را تصور میکنيم ،آنها
)حمزة البسيوني و صﻼح نصر( میباشند که سربازان رهبر هﻼک شدهی آنها ،جمال عبدالناصر بودند ،تا
راهنمايی باشد برای ما تا از ﷲ متعال بخواهيم که ما را از ستم و عذاب آن که بدنها را میلرزاند ،حفظ
بفرمايد.
شرترين زندگی بود.
زندگی آنها چگونه بود؟ قسم به ﷲ ّ
ا ّما حمزة البسيوني که به سر حد جباريت و طغيان رسيده بود ،تا جايی وقتی مؤمنان را عذاب میداد و
وقتی آنها از ﷲ تعالی فريادخواهی میکردند به آنها میگفت :معبو ِد شما کجاست تا آن را زير آهن قرار
دهم!
ا ّما صﻼح نصر با زنان مردم ازدواج خيالی ترتيب میداد و در حالی که همسر مردانی ديگر بودند ،با
آنها ازدواج مینمود!!! ولی عاقبت آن دو طغيانگر چه شد؟

 - 1صحيح بخاری 6114؛ صحيح مسلم  6809و .6810
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حمزة البسيوني ماشينش تصادف کرد و او در مسير قاره به اسکندريه در حرکت بود ،به ماشين باربريی
برخورد کرد که آهن حمل مینمود و آهن در بدن او فرو رفت ،از باﻻی سرش تا رودههايش فرو رفت و
امدادگران نتوانستند او را بيرون بياورند مگر قطعه قطعه.
او کسی بود که ﷲ تعالی با آهن هﻼکش نمود ،او کسی بود که میگفت :ﷲ را زير آهن قرار میدهد،
پاک است ﷲ متعال از آنچه ستمگران دربارهی وی میگويند.
ا ّما صﻼح نصر دچار بيشتر از ده مورد مريضی دردآور و ريشهدار شد ،چندين سال در سختی زندگی
زندان رهبرانش که به آنها
کرد ،برای او پزشکی پيدا نشد تا او را درمان کند ،در زندان ُمرد؛ ناله کنان در
ِ
خدمت میکرد ،جان سپرد.
ﷲ به ستمگران فرصت میدهد تا آن که يک دفعه به سراغ آنها میرود.
 -7ترس داشتن از کسی يا چيزی به غير از ﷲ :ترس داشتن از غير باری تعالی باعث بدبختی و ذلت
میشود ،از اين جهت ﷲ تعالی دربارهی يهوديان میفرمايد :أُولَئِ َك َما َكانَ لَ ُه ْم أَ ْن يَ ْد ُخلُوهَا ِإ ﱠﻻ خَائِفِينَ 
]البقرة :قسمتی از آيهی) [114آنان داخل آن ]مساجد[ نمیشوند مگر همراه ترس(.1
ش ْي َ
ﷲ تعالی میفرمايدِ  :إنﱠ َما َذ ِل ُك ُم ال ﱠ
ون ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ ] آل
طا ُن يُخ ّ َِو ُ
ف أَ ْو ِليَا َءهُ فَﻼ تَخَافُو ُه ْم َوخَافُ ِ
عمران) [175:آن فقط شيطان است که شما را از دوستانش میترساند ،در نتيجه از آنان نترسيد! و از من
بترسيد! اگر از مؤمنان هستيد(.
َاف َما ت ُ ْش ِر ُكونَ ِب ِه] اﻷنعام:
ابراهيم به قومش گفت – همان گونه که در قرآن آمده استَ  :-وﻻ أَخ ُ
قسمتی از آيهی ) [80و از آنچه توسط آن شرک میورزيد نمیترسم(.
اين چنين است که ترس از غير ﷲ از موانع خوشبختی است.
 -8فال بد زدن :چه بسيار بوده است که فال بد زدن مسبب بدبختی و سختی شده است .به همين دليل بود
که پيامبر را فال نيک زدن خوشحال مینمود و از فال بد زدن کراهت داشت] .1أخرجه أحمد ورواه
البخاري)بخارايی( و مسلم و أبو داود و التِرمذي و صححه[.
 - 1اين آيه در مورد همهی کسانی است که مساجد ﷲ را تخريب میکنند و فقط شامل بنیاسرائيل نمیشود).مترجم(
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دکتر عزيز فريد میگويد» :کسی که فال بد میزند ،با عملش و رويکردش به بدفالی ،سختیهای زيادی
را برای خود درست میکند و در نتيجهی آن به شديدترين شکل در اعصابش ،سختیها و گرفتاریهايی که
برای او درست میکند ،خود را در آنان گرفتار میبيند«.
ض ﱠ
ﱠ
الظ ِّن إِثْ ٌم
 -9گمان بد :ﷲ سبحانه میفرمايد :يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا ا ْجتَنِبُوا َكثِيراً مِنَ
الظ ِّن ِإ ﱠن بَ ْع َ
]الحجرات :قسمتی از آيهی ) [12ای کسانی که ايمان آوردهايد! از گمان بردن زياد خودداری کنيد که بعضی
از گمانها ،گناه هستند(.
الظ ﱠن فَإِ ﱠن ﱠ
رسول ﷲ میفرمايد» :إِيﱠا ُك ْم َو ﱠ
ب ْال َحدِيثِ «) 2شما را از گمان بر حذر میدارم که
الظ ﱠن أ َ ْك َذ ُ
دروغترين سخن ،گمان است(.
 -10تکبر :انسان مغرور دائما ً در بدبختی و در سختی ابدی ،زندگی میکند ،دائما ً در بزرگ منشی و
برتری جويی از مردم و ناديده گرفتن حقوق آنها به سر میبرد.
 -11تعلق قلب به غير از ﷲ :مانند تعلق داشتن قلب عاشق به معشوقش.
با تصوير کشيدن زندگی ليلی و مجنون جواب کافی را در میيابيم ،اگر بدانيم چگونه آن مرد ،سرگردان
و طرد شده زندگی میکرد تا جايی که ديوانه شده و ُمرد در حالی که در عشق خود گرفتار بود.
چه بسيار عشاقی هستند که به خاطر عشقشان میميرند ،نسبت به ﷲ جرأت پيدا کرده و قلبشان متعلق به
کسی ديگر میشود ،پناه بر ﷲ از زيانهای دنيوی و اخروی که شامل حال آنها میشود.3
 -12مواد مخدر :عدهی زيادی از مردم به اين خياﻻت دچار هستند که خوشبختی در مصرف دائمی
مواد مخدر و مشروبات الکلی است ،به سمت آن رفته به اين نيت که با آن از سختیهای دنيا و گرفتاريها و
غمهای آن فرار کنند ،بعد از آن خود را به گونهای میيابند که اجير شدهی آتش سوزان میباشند.
زيرا مواد مخدر در حقيقت از موانع خوشبختی است و توسط آن بدبختی ،نا اميدی ،فرسودگی و ويرانی
حاصل میشود.
 - 1ﷲ تعالی در حديث قدسی میفرمايد» :أَنَا ِع ْن َد َ
ع ْبدِى بِى« )من نزديک گمان بندهام به خودم میباشم( .يعنی اگر انسان فال بد بزند تقدير اين گونه خواهد بود که ﷲ آن کار را به بدی
ظ ِنّ َ
میرساند) .مترجم( ،صحيح بخاری)بخارايی(  7405و 7505؛ صحيح مسلم  6981و  7005و  7008و 7128؛ سنن تِرمذی  2388و 3603؛ سنن ابن ماجه 3822؛ صححه آلبانی.
 - 2صحيح بخاری  5143و  6064و  6066و 6724؛ صحيح مسلم 6701؛ سنن ابو داود 4917؛ سنن ترمذی 1988؛ صححه آلبانی.
 - 3بهترين راه برای جلوگيری از اين مرض ،کوتاه کردن نگاه نسبت به نامحرم است).مترجم(
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ويرانی شخص و جامعه و امت.
در حال حاضر افرادی را میبينيم که به آن گرفتار شدهاند و صاحبان ِخ َرد بايد از آنها درس بگيرند.
بعد از آن که موانع سعادت مشخص شد ،حال چيزهايی را بر میشمريم که راه آزاد شدن و رهايی يافتن
و رسيدن به خوشبختی را به ما نشان میدهند ،راههايی که ما را به زير سايهی سبز آنها میرساند ...راههای
کسب سعادت کدامند و صفات سعادتمندان چيست؟
راههای خوشبختی و صفات افراد خوشبخت
کسی که به دنبال خوشبختی است بايد اسباب آن را مهيا سازد ،چنانچه شاعر میگويد:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

إن السفينة ﻻ تجري على اليبس

به نجات اميد داری ولی راههای آن را

کشتی در مکان خشک حرکت نمیکند

نمیپيمايی
دربارهی راههای بدست آوردن خوشبختی و صفات خوشبختان درنگ مینماييم ،باشد که ﷲ تعالی به ما
توفيق دهد تا ما آنان را کسب نماييم ،او بسيار بخشنده و بسيار بزرگوار است:
 -1ايمان به ﷲ و انجام دادن عمل صالح:
صا ِلحا ً ِم ْن َذك ٍَر أَ ْو أ ُ ْنثَى َوه َُو ُمؤْ ِم ٌن فَلَنُحْ ِييَنﱠهُ َحيَاة ً َ
ط ِيّبَةً] النحل :قسمتی از
ﷲ تعالى میفرمايدَ  :م ْن َ
ع ِم َل َ
آيهی) [97کسی که عمل صالح انجام دهد ،چه مرد باشد و چه زن و او مؤمن باشد ،زندگی پاکی ]در اين
دنيا[ به او میبخشيم( به اين معنی که زندگی سعادتمندی به او میبخشيم.
تمامی ما زندگی پاک را دوست داريم ،بنابراين بايد همراه با ايمان ،عمل صالح انجام دهيمَ  :م ْن آ َمنَ
علَ ْي ِه ْم َوﻻ ُه ْم َي ْحزَ نُونَ ] المائدة :قسمتی از آيهی) [69کسی که به
صا ِلحا ً فَﻼ خ َْو ٌ
ف َ
ِبا ﱠ ِ َو ْال َي ْو ِم ْاﻵ ِخ ِر َو َ
ع ِم َل َ
ﷲ و روز قيامت ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد ،در نتيجه نه ترسی برای آنها خواهد بود و نه غمگين
میشوند(.
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ع َجبًا ﻷ َ ْم ِر ْال ُمؤْ ِم ِن ِإ ﱠن أ َ ْم َرهُ كُلﱠهُ َخي ٌْر
أبي يحيى صهيب بن سنان گفته است که رسول ﷲ فرمودَ » :
صبَ َر فَ َكانَ َخي ًْرا لَهُ«
س ﱠرا ُء َ
ْس ذَ َ
صابَتْهُ َ
صابَتْهُ َ
ض ﱠرا ُء َ
ش َك َر فَ َكانَ َخي ًْرا لَهُ َو ِإ ْن أ َ َ
اك ﻷ َ َح ٍد ِإﻻﱠ ِل ْل ُمؤْ ِم ِن ِإ ْن أ َ َ
َولَي َ

1

)امور مؤمن عجيب است ،تمامی امور وی خير است و اين برای کسی نيست مگر مؤمن ،اگر خوشی به او
برسد ،شکر میکند و اين برای او خير است و اگر سختی به او برسد ،صبر میکند و اين برای او خير
است(.
رسول ﷲ راحتی خود و لذتش را در نماز و اطاعت از ﷲ تعالی میديد ،آنجا که میفرمايد» :يَا بِ َﻼ ُل
ص َﻼةِ«) 2ای بﻼل با ]اذان دادن برای[ نماز ما را شادمان کن!(.
أَ ِرحْ نَا بِال ﱠ
از عدهی زيادی از مردم میشنويم :ما را از نماز راحت بگذاريد ،ما در اندوه و مشکﻼت هستيم و
مشغوليت ما ،ما را از نماز دور نگه میدارد ،اينجاست که رسول ﷲ میفرمايدَ » :و ُج ِعلَ ْ
ع ْينِي فِي
ت قُ ﱠرة ُ َ
ص َﻼةِ«) 3نماز ،نور چشم من است(.
ال ﱠ
صاحبان خودش چه کار میکند و
بايد با يک مثال زنده و واقعی اين مسأله را بنگريم ،تا ببينيم ايمان با
ِ
آنان چگونه دائما ً احساس خوشبختی میکنند؟!! ابن تيميه رحمه ﷲ را مورد عذاب و زندانی و طرد شدن
قرار دادند و با وجود اين مشکﻼت ،در حالی که در قلعهی دمشق ]زندانی بود[ و در آخرين مرحلهی آزار
ديدن و جهادش بود ،میگويد» :دشمنانم عليه من چه کاری میتوانند انجام دهند ،بهشت و باغ من در سينهام
قرار دارد ،من کوچ هم بکنم آن همراه من خواهد بود و از من جدا نمیشود ،زندانی شدنم باعث خلوت من
]با ﷲ و ذکر گفتنم میشود[ ،کشته شدنم باعث شهادتم میشود و تبعيدم برای من سياحتی خواهد بود«.
شيخ اﻹسﻼم با اين سخن جاودانهاش راه را بر دشمنانش بست ،چراغی که راه مؤمنان را روشن می-
نمايد و کسی نمیتواند به آن عمل کند ،مگر آن که از مردان بزرگ بوده و دارای همت واﻻيی باشد.
 -2ايمان به قضاء و قدر و خير و شر آن:
هر چيزی از نزد ﷲ سبحانه وتعالى است و بدان که آنچه به تو میرسد از خطای تو نيست و خطای تو
از چيزی نيست که به تو میرسد.
 - 1صحيح مسلم .7692
 - 2سنن ابو داود 4985؛ مسند أحمد 23088؛ صححه آلبانی.
 - 3سنن نسائی  3939و 3940؛ مسند احمد  12293و  12294و  13057و 14037؛ صححه آلبانی.
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اين صفت از مهمترين صفات اشخاص خوشبخت است ،بدست آوردن خوشبختی ممکن نمیشود ،مگر
آن که به ﷲ تعالی ايمان آورده شود و قسمتی از ايمان به ﷲ متعال ،ايمان به قضا و قدر و راضی بودن به
تقدير میباشد ،به انسان در اين دنيا سختیها و مشکﻼت زيادی میرسد و اگر به قضا و قدر ايمان نياورد،
هﻼک میشود.
مثالی از ايمان به قضا و قدر و اثر آن در خوشبختی انسان را بيان مینمايم:
خواستند پای عروة بن الزبير رحمه ﷲ را قطع کنند ،زيرا آن سرطان گرفته بود ،به او گفتند :چارهای
نيست مگر آن که شراب بنوشی و در غير اين صورت نمیتوانيم پايت را بدون درد شديد قطع کنيم  -زيرا
بعد از قطع پا آن را در روغن داغ قرار میدادند تا خونريزی آن قطع شود – .اما نظر او چه بود؟
آن را نپذيرفت و گفت :خير! آيا قلبم را از ياد ﷲ متعال غافل کنم؟ گفتند :بنابراين ما چه کار کنيم؟ گفت:
شما را به راهی ديگر راهنمايی میکنم ،وقتی نماز خواندم آن کاری را که میخواهيد انجام دهيد! زيرا قلبش
در آن حالت به ﷲ متعال تعلق داشت و حس نمیکرد با او چه کاری صورت میپذيرد.
وقتی شروع به نماز نمود ،پايش را از باﻻی زانويش بريدند و حرکتی ننمود ،ولی وقتی پايش را در
روغن داغ گذاشتند ،بيهوش بر زمين افتاد و در شب بيدار ماند .مردم نيز به او میگفتند :ﷲ به خاطر صبر
بر پايت به تو نيکی عطا کند و ﷲ به خاطر صبر بر پسرت به تو نيکی عطا نمايد.
در آن زمان بود که پسرش فوت نمود ،آيا میدانيد چه گفت؟ با تمام تسليم بودن و ايمان به قضا و قدر
گفت» :شکر و ستايش مخصوص ﷲ است] ،يا ﷲ![ اگر من مبتﻼ شدم تو عافيت میدهی و اگر چيزی را
کسب کنم ،تو آن را عطا میفرمايی و رحم مینمايی«.
اين ايمان راستين به قضاء و قدر میباشد ،ولی کدام افراد هستند که به مانند آنان در برابر ﷲ تعالی
صبَ ُروا َو َما يُلَقﱠا َها إِ ﱠﻻ ُذو
خاشع و فروتن میباشند ،کسانی که به خواست ﷲ تسليم هستندَ  ،و َما يُلَقﱠاهَا إِ ﱠﻻ الﱠذِينَ َ
َح ٍ ّ
ع ِظ ٍيم] فصلت) [35:کسی به آن نمیرسد مگر کسانی که صبور هستند و کسی به آن نمیرسد مگر
ظ َ
کسانی که دارای بهرهی ]بزرگی از ايمان و تقوا و اخﻼق ستوده[ باشند(.
 -3علوم دينی:
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علمايی که ﷲ تعالی را میشناسند ،خوشبخت هستند.
ای خواهر و برادر گرامی ای ماجرا را که با اين موضوع تناسب دارد ،برای شما بيان میدارم ،و اين
داستان يکی از علمای زاهد است و او ابو الحسن زاهد بود ،اما در اين داستان مهيج چه آمده است؟
أحمد بن طولون يکی از رهبران مصر که در کمال گمراهی و ظلم بود ،تا آنجا که گفته شده است :او
هجده هزار انسان را بطوری کشت که غذا و نوشيدنی را از آنها گرفت تا اين که از گرسنگی و تشنگی
بميرند و اين از شنيعترين نوع قتل میباشد ،أبو الحسن الزاهد بسوی أحمد بن طولون رفت تا اين کﻼم
س ْل َ
ان َجائِ ٍر«) 1بهترين جهاد در برابر سلطان
ق ِع ْن َد ُ
رسول ﷲ را اجرا نمايد» :إِ ﱠن أَ ْف َ
ط ٍ
ض َل ْال ِج َها ِد َك ِل َمةُ َح ّ ٍ
ستمگر ،گفتن حق ]و در روايتی گفتن کلمهی عدالت[ میباشد( ،به او در حالی که از ﷲ میترسيد ،گفت:
»تو به زيردستان ظلم میکنی« ،ابن طولون به شدت عصبانی شد ،دستور داد تا شيری را گرسنه کنند و بعد
ابو الحسن را کنار وی انداخت!! چه حالت ترسناکی بود!! ولی ابوالحسن خود را با ايمانش آراست و به ﷲ
توکل نمود و حالت عجيبی برای وی ايجاد شد.
وقتی شير را نزد وی فرستادند ،جلو آمده و عقب رفت و اين در حالی بود که ابوالحسن نشسته بود و
حرکت نکرده و اهميتی هم نمیداد ،مردم نيز به اين موقعيت نگاه میکردند و غمگين و ترسان از حال اين
عالم پرهيزگار بودند.
روبروی او شير گرسنهای قرار داشت!! جنگی نا برابر بود!! ولی چه اتفاقی افتاد؟ شير جلو آمده و
عقب رفت ،او را مﻼقات کرده سپس ساکت شد و سرش را پايين انداخت و به ابو الحسن نزديک شد و او را
بو نموده ،سپس با کمال آرامش از او دور شد و به او ضرری نرساند.
اينجا بود که مردم تعجب کردند! ﷲ اکبر و ﻻ اله اﻻ ﷲ گفتند.
ولی در داستان چيز عجيبتر از آن نيز وجود دارد.
ابن طولون أبو الحسن را مورد خطاب قرار داد ،و به او گفت :به چه چيزی فکر میکردی وقتی شير
نزد تو بود و تو به او نگاه کردی درحالی که ترسی نداشتی؟

 - 1سنن تِرمذی 2174؛ سنن ابن ماجه4011 :؛ صححه آلبانی.
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اين گونه جواب داد :فکر میکردم که آيا آب دهان شير اگر به من برخورد کند ،پاک است يا نجس؟
به او گفت :آيا از شير نترسيدی؟ گفت :خير ،ﷲ برای من بر آن کفايت میکند.
گشادگی سينهای
اين خوشبختی حقيقی است ،چيزی که ايمان و علم منفعتدار باعث آن میشود ،اين
ِ
است که تمامی مردم در جستجوی آن هستند.
اين ماجرای سخت از ابوالحسن ما را ياد ماجرايی از صحابی جليل خبيب بن عدی میاندازد ،وقتی
مشرکان او را اسير کردند و قبل از کشتنش از او پرسيدند :آيا درخواستی قبل از مرگ داری؟ از آنان
خواست تا به او اجازه دهند دو رکعت نماز قبل از مرگش بخواند ،آنان نيز به او اجازه دادند تا دو رکعت
نماز بخواند و او اولين کسی است که خواندن دو رکعت نماز قبل از کشته شدن را سنت قرار داد.
بعد از نماز گفت :قسم به ﷲ! اگر نمیترسيدم که شما بپنداريد از ترس مرگ نمازم را طول میدهم ،آن
را طول میدادم.
وقتی او را بر چوبهی دار قرار داده تا او را دار بزنند و يا سرش را قطع کنند ،از او پرسيدند :آيا
دوست داری محمد به جای تو بود و تو بين اهلت)خانوادهات( بودی؟
در جواب گفت :قسم به ﷲ! دوست ندارم حتی خاری به محمد بر خورد کند ولی من در اين حالت
نباشم!!
ای خواهرم و برادرم به اين قدرت يقين و صﻼبت مؤمنان نگريسته شود!! سپس خبيب گفت :يا ﷲ!
آنان را تک تک هﻼک کن و آنها را پراکنده بکش و کسی از آنان را باقی نگذار!
و شعر گونه گفت:
ولسـت أبـالي حـين أقتل مسـلما

على أي جنب كان في ﷲ مصرعي

ترسی ندارم که مسلمان کشته شوم

بر هر طرف بيافتم هﻼکتم در راه ﷲ است

ولســت بمبــد للعـدو تخشـعا



وﻻ جزعـا إنـى إلـى ﷲ مرجعي

خشوع خود را به دشمن نشان نمیدهم

و بیتابی نکرده چون بازگشتم بسوی ﷲ

وذلـك فــي ذات اﻹلـه وإن يـشأ

است
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و آن در ذات ﷲ است و اگر بخواهد

يبارك علـى أوصـال شـلو ممزع
به پيوندهای بدن به سرعت برکت میدهد

شجاعانه ،قهرمانانه! قدرت يقين! راسخ بودن ايمان! محکم نماز خوانده و محکم جواب آنان را میدهد و
محکم عليه آنان دعا میکند و اين اشعار را محکم بيان میدارد ،اين خﻼصهی خوشبختی است برای کسی که
آن را بخواهد.
 -4زياد ذکر گفتن ]و ياد ﷲ افتادن[ و قرائت زياد قرآن :أَﻻ بِ ِذ ْك ِر ﱠ ِ ت َ ْ
وب] الرعد :قسمتی از
ط َمئِ ﱡن ْالقُلُ ُ
آيهی) [28آگاه باشيد که با ياد ﷲ ،قلبها اطمينان خاطر پيدا میکند(.
دائمی بودن ياد ﷲ تعالی ،زندگی سعادتمند و با اطمينان قلب را ايجاد میکند .ولی روی برگرداندن از
ش ْي َ
طانا ً فَ ُه َو لَهُ قَ ِر ٌ
ين
ض لَهُ َ
الر ْح َم ِن نُقَيِّ ْ
ع ْن ِذ ْك ِر ﱠ
ياد ﷲ متعال ،باعث بدبختی و ناراحتی میشودَ  .و َم ْن يَ ْع ُ
ش َ
]الزخرف) [ 36:کسی که از ياد ]ﷲِ[ بسيار رحمت کننده روی برگرداند ،شيطانی را مأمور او میسازيم و آن
شيطان همواره همراه وی میباشد(.
ْ
ض ْنكا ً َونَ ْح ُ
ش ُرهُ يَ ْو َم ال ِقيَا َم ِة أَ ْع َمى] طـه) [124:و کسی که از ياد
ع ْن ِذ ْك ِري فَإِ ﱠن لَهُ َم ِعي َ
شةً َ
ض َ
َ و َم ْن أَع َْر َ
من رويگردان شود؛ در نتيجهی آن زندگی تنگی خواهد داشت و او را روز قيامت کور محشور میکنيم(.
ين] الزمر :قسمتی از آيهی) [22وای بر کسانی که
فَ َو ْي ٌل ِل ْلقَا ِسيَ ِة قُلُوبُ ُه ْم ِم ْن ِذ ْك ِر ﱠ ِ أُولَئِ َك فِي َ
ضﻼ ٍل ُمبِ ٍ
قلبهای قساوتمند دارند و ياد ﷲ بدان راه نمیيابد ،آنان در گمراهی آشکاری هستند(.
 -5گشادگی سينه و سﻼمت بودن آن از تباهی و فساد:
در قرآن کريم آيات بسياری دربارهی کشادگی سينه وجود دارد ،ﷲ تعالی از قول موسی حکايت می-
صد ِْري] طـه :قسمتی از آيهی ) [25پروردگارا! سينهام را فراخ و گشاده دار!(.
فرمايدَ  :ربّ ِ ا ْش َر ْح ِلي َ
صد َْر َك
ﷲ تعالی برای تحريک فرستادهاش محمد به شکر گذاری ،میفرمايد :أَلَ ْم نَ ْش َرحْ لَ َك َ
]اﻻنشراح) [1:آيا سينهی تو را گشاده ننموديم(.
ْﻼم] اﻷنعام :قسمتی از آيهی) [125و کسی
ﻺس ِ
ﷲ تعالی میفرمايد :فَ َم ْن ي ُِر ِد ﱠ ُ أَ ْن يَ ْه ِديَهُ يَ ْش َر ْح َ
صد َْرهُ ِل ِ
را که ﷲ بخواهد هدايت فرمايد ،سينهاش را برای اسﻼم گشاده میدارد(.
ور ِم ْن َربِّ ِه] الزمر :قسمتی از آيه-
ْﻼم فَ ُه َو َ
ﻺس ِ
علَى نُ ٍ
ﷲ جل شأنه میفرمايد :أَفَ َم ْن ش ََر َح ﱠ ُ َ
صد َْرهُ ِل ْ ِ
ی) [22آيا کسی که ﷲ سينهاش را برای اسﻼم گشاده نمود و او همراه نوری از پروردگارش است(.
گشادگی سينه و طلب نمودن آن ]از ﷲ تعالی[ از عﻼمتهای خوشبختی و صفات سعادتمندان است.
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 -6نيکی نمودن به مردم:
اين امری تجربه شده است و قابل ديدن است و کسی که ]خالصانه برای ﷲ تعالی[ به مردم خدمت می-
کند را از خوشبختترين مردم و از مقبولترين آنها میيابيم.
 -7نگريستن به بیارزش و پايين بودن امور دنيا و نگريستن به واﻻ بودن امور اخروی:
همان گونه که در در توجيه پيامبر بر اين مسأله آمده است» :ا ْنظُ ُروا ِإلَى َم ْن أَ ْسفَ َل ِم ْن ُك ْم َوﻻَ ت َ ْن ُ
ظ ُروا
إِلَى َم ْن ُه َو فَ ْو َق ُك ْم فَ ُه َو أَجْ َد ُر أ َ ْن ﻻَ ت َْز َد ُروا نِ ْع َمةَ ﱠ ِ«) 1به پايينتر از خود بنگريد و با باﻻتر از خود نگاه
نکنيد و اين شايستهتر است تا نعمت ﷲ را حقير نشماريد(.
اين در امور دنيا است و وقتی انسان با پايينتر از خود مینگرد ،فضل ﷲ تعالی بر خودش را می-
شناسد.
ولی در امور آخرت ،بايد به باﻻتر از خود نگاه کرد ،تا کوتاهی و تفريط انسان ،درک شود ،نبايد نگاه
شود که فﻼن کس هﻼک شد و چگونه هﻼک شد؟ بلکه بايد نگاه شود که فﻼن کس نجات يافت و چگونه
نجات يافت؟
 -8کوتاه کردن آرزو و عدم تعلق داشتن به دنيا و آماده شدن برای روز سفر ابدی:
شيخ عبد الرحمن السعدي در سخنی جامع ولی کوتاه میگويد» :زندگی کوتاه است آن را با ناراحتی و
کدورت کوتاهتر نکن!«.
ای خواهر و ای بردار اين مطلبی که بيان میشود ،بحثی است با ارزش بين شخصی که در امور دنيا
داخل شده است و کسی که خود را برای روز سفر ابدی آماده میکند.
عدهای از صالحان دور هم نشسته و يکديگر را ياد آور شده و از کوتاه کردن آرزوهای دنيايی از
يکديگر سوال میکردند.

 - 1صحيح مسلم 7619؛ سنن تِرمذی 2513؛ سنن ابن ماجه 4142؛ صححه آلبانی.
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به يکی از آنها گفته شد :دربارهی کوتاه کردن آرزو به تو چه رسيده است؟ او گفت :از کوتاه کردن
آرزو اين به من رسيده است که وقتی لقمهای را بسوی دهانم میبرم ،نمیدانم آيا میتوانم آن را بخورم و يا
نه ]و عمرم جواب نمیدهد که آيا قبل از آن میميرم و يا خير[!!
فردی ديگر اين سوال را از وی پرسيد ،به او نيز جوابی نزديک آن را داد.
وقتی سومين نفر از او دربارهی کوتاه کردن آرزو پرسيد .جواب داد :کوتاه کردن آرزو به گونهای به
من رسيده است که وقتی نَفَسم بيرون میرود ،نمیدانم که آيا آن نَفَس بر میگردد يا خير!!
ای برادر و ای خواهر :دنيا کوتاه است ،آن را با غمها و کدورت کوتاهتر نکنيم!
 -9يقين داشتن به اين مسأله که خوشختی حقيقی مؤمن در آخرت است و در دنيا نيست:
ض ِإ ﱠﻻ َما شَا َء
س ِعدُوا فَ ِفي ْال َجنﱠ ِة خَا ِلدِينَ فِي َها َما َدا َم ِ
ت ال ﱠ
ﷲ تعالى میفرمايدَ  :وأَ ﱠما الﱠذِينَ ُ
س َم َاواتُ َو ْاﻷ َ ْر ُ
ع َ
طا ًء غَي َْر َمجْ ُذو ٍذ] هود) [108:و اما کسانی که خوشبخت شدهاند در بهشت جاودانه میمانند ،مادامی
َرب َﱡك َ
که آسمان و زمين برپا است ،مگر آنچه ﷲ بخواهد ،اين بخششی است ناگسستنی(.
رسول ﷲ میفرمايد» :ال ﱡد ْنيَا ِس ْج ُن ْال ُمؤْ ِم ِن َو َجنﱠةُ ْال َكافِ ِر«) 1دنيا زندان مؤمن بوده و بهشت کافر(.
اين داستان عجيبی است از ابن حجر عسقﻼني رحمه ﷲ ،با ابهت خودش – در حالی که رئيس قاضيان
مصر بود  -روزی بيرون رفت ،در آن هنگام مردی يهودی را ديد ،در حالی که آن مرد يهودی بیچيز بود؛
آن يهودی گفت :بايست .ابن حجر ايستاد؛ به او گفت :چگونه اين سخن پيامبرتان را تفسير میکنيد که فرمود:
»دنيا زندان مؤمن بوده و بهشت کافر« ،اين در حالی است که مرا شخص بیچيز میبينی و من کافر هستم
و تو در نعمت و ابهت هستی و اين در حالی است که تو مؤمن میباشی؟!
ابن حجر گفت :تو با تمام سختی و ناراحتیات در بهشت هستی ،چيزی که در آخرت انتظار تو را می-
کشد ،عذابی دردناک است – اگر کافر بميری .-
برای من با تمام ابهتم – اگر ﷲ مرا وارد بهشت کند – اين نعمت دنيوی به مانند زندانی است در برابر
نعمتی که در بهشت انتظار مرا میکشد.
 - 1صحيح مسلم 7606؛ سنن تِرمذی 2324؛ سنن ابن ماجه 4113؛ صححه آلبانی.
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مرد يهودی گفت :آيا اين چنين است؟ گفت بله .آن مرد يهودی ]اسﻼم آورده و[ گفت :أشهد أﻻ إله إﻻ ﷲ،
وأن محمدا رسول ﷲ.
 -10همنشينی با افراد اهل خير و افراد صالح:
هيچ کس نمیتواند منکر اين شود که همنشين بر همنشين اثر میگذارد و آن چيزی که به راحتی ديده
شده و تجربه شده است و امری است کامﻼً واضح که تا کنون به وقوع پيوسته واقع شده است و در تاريخ
مشاهده میشود.
ير «...
ح َوال ﱠ
ام ِل ْال ِمس ِ
س ْو ِء َك َح ِ
يس ال ﱠ
از اين جهت رسول ﷲ فرموده استَ » :مث َ ُل ْال َج ِل ِ
خ ْال ِك ِ
ْك َونَافِ ِ
صا ِل ِ

1

)مثال همنشين صالح و همنشين بد ،به مانند حمل کنندهی)فروشنده( عطر است و کسی که در آتش آهنگران
میدمد ]و باعث بدبويی و آتش گرفتن لباس انسان میشود[ .(...
 -11اين که بدانی آزار مردم برای تو خير بوده و به آنها سختی میرساند:
ابراهيم تيمی گفته است :اگر شخصی به من ظلم کند به او مهربانی میکنم.
از ابن تيميه روايت شده است که تعدادی از علماء و مردم در زندان اسکندريه به او بدی کردند.
وقتی ]از زندان[ خارج شد به او گفته شد :آيا از کسی که به تو بدی کرده است میخواهی انتقام بگيری؟
او گفت :هر کس به من ظلم کرده است حﻼلش میکنم و او را عفو میکنم .تمامی آنان را حﻼل کرد زيرا
میدانست ،آن برای او در دنيا و آخرت خوشبختی میآورد.
فضيل بن عياض رحمه ﷲ حکايت میکند :در حرم بودم تا اين که شخصی خراسانی آمد در حالی که
گريه میکرد ،به او گفتم :برای چه گريه میکنی؟ گفت :دينارهايم را از دست دادهام و فهميدم که کسی آنها
را از من دزديده است و از اين رو گريه کردم.
گفت :آيا به خاطر دينارها گريه میکنی؟ گفت :خير ،ولی برای اين گريه کردم که دانستم ،من و آن دزد
روبروی ﷲ قرار گرفتهايم و من به آن دزد مهربانی کردم و گريهام گرفت.

 - 1صحيح بخاری)بخارايی(  2101و 5534؛ صحيح مسلم .6860
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به يکی از سلف رسيد که مردی غيبت او را کرده است ،در جستجوی هديهای زيبا و مناسب گشت،
سپس نزد کسی که از او غيبت کرده بود رفت و هديه را به او داد ،او علت هديه دادن را جويا شد ،وی
گفت :رسول ﷲ فرموده است» :کسی که امر نيکی را برای شما پديد آورد به او هديه بدهيد«.
و تو نيکیهايت را به من دادی و من هديهای به تو ندادم مگر چيزی دنيوی .سبحان ﷲ!!
 -12سخن نيک گفتن و پاسخ بدی را با خوبی دادن:
ع َد َاوة ٌ َكأَنﱠهُ
سنَةُ َوﻻ ال ﱠ
س ُن فَإِ َذا الﱠذِي بَ ْينَ َك َوبَ ْينَهُ َ
ي أَحْ َ
ﷲ تعالى میفرمايدَ  :وﻻ ت َ ْستَ ِوي ْال َح َ
سيِّئَةُ ا ْدفَ ْع بِ ﱠالتِي ِه َ
ي َح ِمي ٌم] فصلت) [34:نيکی با بدی يکسان نيست ،به شيوهای که آن بهتر است ،پاسخ بده! تا کسی که بين
َو ِل ﱞ
تو و او دشمنی است ،چون دوستی صميمی گردد(.
ای خواهر و ای برادر در اين راهنمايی الهی تأمل کنيم.
ﷲ تعالی بندگان مؤمنش را اين گونه توصيف میکنندَ  :و ِإ َذا َم ﱡروا بِاللﱠ ْغ ِو َم ﱡروا ِك َراما ً] الفرقان :قسمتی
از آيهی ) [72و بر ]کار و سخن[ بيهوده ،بزرگوارنه میگذرند(.
 -13پناه بردن به ﷲ و زياد دعا کردن :اين امر در هدايت رسول ﷲ وجود دارد.
صلِحْ ِلى
اى الﱠتِى ِفي َها َم َعا ِشى َوأ َ ْ
ص َمةُ أ َ ْم ِرى َوأ َ ْ
ى الﱠذِى ُه َو ِع ْ
میفرمود» :اللﱠ ُه ﱠم أ َ ْ
صلِحْ ِلى ُد ْن َي َ
صلِحْ ِلى دِينِ َ
آخ َرتِى الﱠتِى فِي َها َم َعادِى َوا ْج َع ِل ْال َح َياة َ ِز َيا َدة ً ِلى فِى ُك ِّل َخي ٍْر َوا ْج َع ِل ْال َم ْوتَ َرا َحةً ِلى ِم ْن ُك ِّل ش ٍ َّر«) 1يا ﷲ! دين
ِ
مرا اصﻼح گردان که آن حفاظت از امر من است و دنيای مرا اصﻼح گردان که آن زندگی من است و
آخرت مرا اصﻼح گردان که بازگشت من است .در زندگی من از انواعِ خير زياد قرار بده و مرگ را
راحت شدنم از کل شر قرار بده(.
میفرمود» :اللﱠ ُه ﱠم َرحْ َمتَكَ أ َ ْر ُجو فَ َﻼ ت َ ِك ْلنِي ِإلَى نَ ْف ِسي َ
صلِحْ ِلي شَأْنِي ُكلﱠهُ َﻻ إِلَهَ إِ ﱠﻻ أ َ ْنتَ «) 2يا
عي ٍْن أ َ ْ
ط ْرفَةَ َ
ﷲ! به رحمتت اميد دارم ،مرا به اندازهی يک چشم بهم زدن به حال خود وا مگذار! تمامی امور مرا اصﻼح
فرما! هيچ پرستش شوندهی بر حقی جز تو وجود ندارد(.

 - 1صحيح مسلم .7078
 - 2سنن ابو داود 5090؛ حسنه آلبانی.
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خوشبختی خيالی يا خوشبختی حقيقی
س ِل َو ْالب ُْخ ِل َو ْال ُجب ِْن
آمده است که پيامبر فرموده است» :اللﱠ ُه ﱠم ِإ ِنّي أَ ُ
عو ُذ ِب َك ِم ْن ْال َه ِ ّم َو ْال َحزَ ِن َو ْال َعجْ ِز َو ْال َك َ
الر َجا ِل«) 1يا ﷲ! به تو پناه میبرم از مشکﻼت و غمگينی و ناتوانی و کسالت و
ضلَ ِع ال ﱠدي ِْن َو َ
غلَ َب ِة ِ ّ
َو َ
مردان ]کافر بر ما[(.
بخل)انفاق نکردن( و ترس و سخت شدن ِدين و غالب شدن
ِ
در انتها :ای خوانندهی گرامی از شما میخواهم که به راه خوشبختان وارد شويد ،خوشبختی حقيقی و نه
خوشبختی خيالی.
تا با زندگی پاک و شيرين و دور از کدورت و تيرگی به موفقيت دست پيدا کنيد و آن وقتی است که
ايمان به ﷲ تعالی و عمل صالح در درونت محقق گردد.
صا ِلحا ً ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْنثَى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن فَلَنُ ْحيِيَنﱠهُ َحيَاة ً َ
طيِّبَةً َولَنَجْ ِزيَنﱠ ُه ْم
ﷲ عز وجل میفرمايدَ  :م ْن َ
ع ِم َل َ
س ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ ] النحل) [97:هر کس عمل صالح انجام دهد ،چه مرد و چه زن و او مؤمن
أَجْ َر ُه ْم بِأ َ ْح َ
باشد زندگی او را به زندگی پاکی تبديل میکنيم و پاداش آنها را به بهتر از آنچه انجام دادهاند ،به آنها می-
دهيم(.
وآخر دعوانا أن الحمد

رب العالمين ،وصلى ﷲ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين.
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