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  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم 

  مترجم:  مقدمه

دهم که معبود بر حقی جز هللا  باشد، شهادت میحمد و سپاس برای هللا است که پروردگار جهانيان می

ای بوده و به  او است، وی کسی است که در کارزار شمشير برنده یوجو نداشته و محمد بنده و فرستاده 

، دلسوزتريِن مردم بود، کتابی است برای انتخاب راه زندگی، راهی که گاهی  تعالی هنگام دعوت بسوی هللا 

رساند، ان شاء هللا که مورد قبول حق تعالی  رسد و گاهی انسان را به سر منزل مقصود میبه بن بست می

  ی ترازوی اعمال نيک من و شما قرار دهد. ه و آن را در کفه قرار گرفت

  ی مؤلف: مقدمه

- بيم و از او طلب آمرزش میطلستايش و سپاس مخصوص هللا است، او را حمد گفته و از او ياری می

ای  ندهکسی را که هللا هدايت کند گمراه کن .بريم اعمالمان به هللا پناه می  نماييم. از شرهای ذاتيمان و نتايج بد 

ی بر  پرستش شونده ، دهمشهادت می . ای نخواهد داشت نخواهد داشت و کسی را که گمراه سازد هدايت کننده

باشد،  ی وی میبنده و فرستاده دهم محمد شريک است و شهادت میحقی جز هللا وجود نداشته و يکتا و بی

َحقَّ تُقَا َ َّ ] (ای کسانی که ايمان  102آل عمران: [ تِِه َوال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنْتُْم ُمْسِلُمونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 

  [و تسليم امر هللا تعالی شده]  مسلمان ا پيشه کنيد و نميريد مگر آن که ی حقش، تقوايد! از هللا به اندازهآورده

ُكْم ِمْن نَفٍْس َواِحَدةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً كَثِيراً  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَ . بميريد)

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِيباً  َّ َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ  َّ ] (ای انسانها! از پروردگارتان  1النساء: [ َونَِساًء َواتَّقُوا 

کسی که شما را از يک شخص آفريد و از وی همسرش را آفريد و [نسل] آنها را گسترش   تقوا پيشه کنيد! 

نماييد و  هايتان را طلب می داده و مردان و زنان زيادی را آفريد، از هللا تقوا پيشه کنيد! که از او خواسته 

َ  يَا أَ . باشد)گمان مراقب شما میی ارحام [را قطع کنيد]، هللا بی[بترسيد که] صله  َّ يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً *  َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً  َّ   يُْصِلْح َلُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر َلكُْم ُذنُوَبكُْم َوَمْن يُِطعِ 

د و سخن درست و حق بگوئيد * [در نتيجه]  ايد از هللا بترسي] (ای کسانی که ايمان آورده71، 70األحزاب: [



    خوشبختی خيالی يا خوشبختی حقيقی 

  3

آمرزد و کسی که از هللا و رسولش اطاعت کند، همانا به  و گناهانتان را میهللا اعمالتان را اصالح کرده 

  . پيروزی و کاميابی بزرگی دست خواهد يافت)

محبت و   های خير را معرفی کرده و منهجی از مناهجی گرامی راهی از راهای خواننده  )1( اما بعد:

  داريم. را بيان می مسلکی از مسالک خوشبختی

    کنم تا اين اثر را در روز قيامت در ترازوی اعمال نيکمان قرار دهد.از هللا طلب می

  ؟  ای برادر گرامی! آيا سعادت امری خيالی است و يا حقيقت دارد 

  شايد از اين سوال تعجب کنيد. 

  م به شکل حقيقی. بله، سعادت هم به شکل خيالی وجود دارد و ه

    انديشيد و در آن دقيق شويد! از شما خواهشمندم تا در موضوعی که بيان شده است، به دقت بی

  

  داليل مطرح کردن اين موضوع 

    داليل مطرح کردن اين موضع بسيار است: 

-  شتابد. انسانها در مذاهبشان با يکديگر اختالف نظر  انسان با رويی باز به سوی سعادت میزيرا

هايشان، مگر  ها، اهداف و نيت ها، مبادیرق داشته و همچنين در راهارند، همچنين در چيزهايی که به آن عِ د 

آنها، در آن متفق القول هستند و آن طلب نمودن   ن تا آخري ن در يک چيز با هم اختالف نظر نداشته و از اولي

  خوشبختی است. 

زوی خوشبختی هستند؛ اگر از آنها بپرسی: چرا  مؤمن و کافر، نيکوکار و زشتکار، تمامی آنها در آر

خواهم خوشبخت شوم!! يا با  د گفت: می ناين کار را انجام دادی؟ از روی چه اين عمل را انجام دادی؟ خواه

    گويد و يا با حقيقتی ديگر. يا با همين مفهوم میگويد و يا با الفاظی ديگر،  همين لفظ آن را می

 
  .  اصل 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  - 1
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- تمامی انسانها، خواهان سعادت   .شوند ر پيدا کردن سعادت دچار اشتباه می ی زيادی از انسانها د عده

- ی کمی از آنها راه را میشوند و در واقع عده ی زيادی از آنها در اين راه دچار اشتباه میهستند ولی عده

    يابند. 

-  اين  -ند به اين اميد که به عنايت و آگاهيشان برس –دليل آن جوهری است که در درون انسان است ،

های  وقتی اهل خوشبختی –و خاصتاًً◌ کسانی که داعی هستند  –ی زيادی از مسلمانان چنين است که عده

    ايستند.بينند، از راه هللا سبحانه و تعالی باز میخيالی را می 

اين خاصيت   –شود دهد، در اين راه دچار مشکالتی میوت میی که بسوی هللا سبحانه و تعالی دعکس

    ثابت قدم شود.  ،و او نياز دارد تا در اين راه دعوت بسوی هللا تعالی –است  دعوت 

بدين  آنها را اهل سعادت هستند و  ديگرانکنند که ، اشتباهاً اين گونه تصور می از آنها ی زيادیولی عده

    ی خوشبختی قرار دارند.که آنان در قلهبينند میشکل 

بسوی هللا سبحانه و تعالی است دچار ضعف و سستی شده و به  اين امر باعث شده تا آنها در راهی که 

چرا مثل آنها نيستی؟ چرا با سعادت حقيقی مثل آنها زندگی   -گويد:يا شيطان به او می - شود: او گفته می

- منحرف می از اين راه  ان که از راه مستقيم گمراه شده و قبل از مرگش افرادی بدين بينش کنی؟ چه بسا نمی

  گردند!

  افتند که همان سعادت خيالی است!!! سپس به راهی می ، افرادی که در سعادت حقيقی زندگی کرده چه

  .  رسند و نه به سعادت اخروی بدين ترتيب نه به سعادت دنيوی می

ها خيالی  نماييم تا ببينيم اين سعادت شود، در آنها درنگ و تأمل میهايی صحبت میدر اينجا از سعادت 

    است و يا حقيقی. 
  تعريف سعادت 

است، يعنی اگر گفته شود فالنی سعادتمند است، متضاد آن است که   ی نزد اهل لغت، متضاد بدبخت

  .  بگوييم: فالنی بدبخت است 
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گويند: حالتی دائمی است  نزد اهل تربيت و روانشناسان به اين معنی است که با عبارتی کوتاه و زيبا می

  احساس دائمی  بای و شاد و خرم بودن، و اين احساس خوشبختی با شادمانی درونی و احساس آرامش و فراخ

    شود. بودن ذات و خير بودن زندگی و خير بودن عاقبت، حاصل میخير به   خوب داشتن نسبت 

     شود:  هقبل از اين که در عمق موضوع وارد شويم دوست دارم به سه چيز اشار

  :  هاو آند نکن که سعادت حقيقی را ايجاد می هستند  سه رکن اصلی 

-  .خير بودن ذات  

  - خير بودن زندگی و آن امر مهم  .  

- بودن عاقبت   خير  .  

     
  های خيالی سعادت 

  سعادت در مال و اموال 

ی قطعی و مهم در انتخاب  يک مسأله  فقط کنيم، زيرا آن ای برادر گرامی در اين مسأله زياد درنگ می

شود،  های اشتباه ما از خوشبختی میزبندی مفهومباعث مرچيزی است که باشد و مان نمیمسير زندگی

    مسائلی که از آن: 

کنيم: آيا خوشبختی در روی هم انبار کردن اموال است؟ و شامل ثروت و ساختن  از يکديگر سوال می 

  ؟  باشد قصرها و برجها می 

  ؟  آيا اين سعادت است 

ها  وشبخت است برای اين که از بانکگويند:] او خ کنند [و می ی زيادی از مردم، اين گونه تصور میعده

  .  برد ی زيادی میبهره

های  های زيادی به اسم او بوده و همچنين دارای ساختمانفالن شخص خوشبخت است برای آن که زمين

  .  زيادی است. فالن شخص خوشبخت است برای آن که صاحب اين و آن است 
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در  و   ی زيادی از آنها قلباً به آن اعتقاد دارند عده آورند و ين مسأله را به زبان میای زيادی از مردم عده

گويم: خوشبختی در جمع مال و اموال نيست و  د. میپوشانن جامع عمل می به اين تصور ی اشتباهشان نتيجه 

    گويد: شاعر می

  ولست أرى السعادة جمع مال

بينم که خوشبختی جمع کردن مال باشد نمی

 ولكـن التقـي هـو السعيـد  

يزکار همان خوشبخت است ولی پره 

    خواهر و برادر مسلمان:

زيرا آن از   – ی خوشبختی در مال است منظورم قضيه  –نماييم همراه شما در اين قضيه درنگ می 

  .  باشد های خيالی میرين قضايا در سعادت مهمت

  :  گويم بطور اجمالی می

    هر صاحب مالی خوشبخت نيست. 

- زندگی میسختی بدبختی و  ئماً در، دادوزان در اين حيات دنيویل اناتمندان و مو ی زيادی از ثرعده

    شوند از: ، چرا؟ زيرا آنها خسته میکنند 

-  جمع کردن مال  .  

- حفظ کردن آن و بهره بردن از آن  .  

-  اضطراب و ترس در از بين رفتن و نابود شدن آن  .  

باشند! برای چه اين همه  ر استرس می ولی دائماً د  ،ی ميلياردی دارند چقدر زيادند کسانی که سرمايه 

    اضطراب؟! برای چه اين همه ترس؟!

  .  تغيير سياسی بوجود بيايد و يا دزدان مال او را به سرقت ببرند  ترسد که مبادامال می او از اين 

کند، تا جائی که  شود که او در بدبختی، ترس، اضطراب، مشکالت و اندوه زندگی میبه همين شکل می

بينيد، بلکه مال سبب  دارد؛ اين امری است امتحان شده و قابل مشاهده که آن را با چشمهايتان می شب خواب ن

  !!  شود می  چنين افرادیهالکت و مرگ 

  .  رسند چه بسيار ثروتمندانی که تجارتشان دزديده شده و يا به قتل می
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- ند، و آنان را در حالتی مینک بر خود حرام می انرا برای اموالش ان هايشچه بسيار ثروتمندانی که لذت 

-کنند و آن گونه که می خواهند مسافرت نمیدارند، آن گونه که می يابيد که آزادانه و با آزادگی قدم بر نمی

  !!  خوابند، تمامی اين موارد به سبب اموالشان است خواهند نمی

شان را در سختی و  چه بسيار افراد ثروتمندی هستند که مال و اموال آنها از بين رفته و بقيه عمر

  .  اند بدبختی زندگی کرده

  :  در اين مثالها تدبر کنيد 
  قارون:   ماجرای  -1

فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي   فرمايد: اين ماجرايی است که در قرآن وارد شده است و هللا سبحانه و تعالی می

اش تا  گشت)، در اوج خوشبختی ] (با تمام زينتش در برابر قومش ظاهر79قسمتی از آيه القصص: [ ِزينَتِهِ 

ی بزرگی  ] (او دارای بهره 79قسمتی از آيه القصص: [  إِنَّهُ لَُذو َحّظٍ َعِظيمٍ آن که يکی از افراد قومش گفت: 

ی بزرگی بود، تمامی اين موارد از خوشبختی خيالی است  او با تمام زينتش خارج شد و دارای بهره . است)

  سبحانه وتعالى اين شد که هللا  ه بود،نعمتهايی که هللا به او داد  رای کردن او بکفر ورزيدن و شکر ن و نتيجه 

ِ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمنْ فرمايد: می َّ   تَِصِرينَ فََخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اْألَْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمْن فِئٍَة يَْنُصُرونَهُ ِمْن ُدوِن 

ای نداشت تا او را در  ا در زمين فرو برديم و هيچ گروه و دستهاش ر] (سپس ما او و خانه81القصص: [

  !؟  چه سعادت کوتاهی و چه نهايتی . و خود نيز نتوانست خودش را ياری دهد)   برابر هللا ياری دهند 

] (مال من  28الحاقة:[ َما أَْغنَى َعنِّي َماِليَهْ گويند: و امثال او روز قيامت می  أمية بن خلفبه همين شکل 

  .  نخواهد شد عذاب باعث رهايی او  مال يعنی نياز نکرد)، ا بی مر

  نياز نکند.چه بد است مالی که صاحبش را از چيزی بی 
    كرستينا أوناسيس:ماجرای  -2

تواند برای  دهد که مال هر چقدر هم زياد باشد، به تنهايی نمی اين ماجرای عجيبی است، نشان می

  .  صاحبش سبب خوشبختی شود 

بی که پانزده سال يا بيشتر طول کشيد و آخر آن فقط در يک ماه به پايان رسيد و آن  اجرای عجيم

  .  است  كرستينا أوناسيسماجرای 
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رسد و  آورد که نه باعث گمراهی است و نه عجيب به نظر میبرای ما مثالهايی می سبحانه وتعالى هللا 

  .  بينيد آن از منج الهی قرآن است، حال امثال اين زن را در حال حاضر ب

است که دختری از اهل يونان بود، دختر ميلياردری مشهور   كرستينا أوناسيس اين ماجرای زنی به نام 

  .  بود  مايه و مالک جزاير و ناوهای بزرگکسی که صاحب ميلياردها دالر سر أوناسيس به نام 

فوت کرد؛   و در اين فاصله برادرش  ه بود اين دختر پدرش فوت نمود و قبل از آن مادرش فوت نمود 

  .  رش رسيد انتهای پدرش به او و همسر پد بی  تمامی ثروتِ 

  ؟  دانی چقدر به او ارث رسيد ی گرامی میخواننده

صاحب ناو   دختری که!!! يک ميليارد و دويست و پنجاه مليون دالر، ارث برد او از پدرش بيشتر از 

  !!  های هواپيمايی شد مالک شرکت  و  !!!مالک جزايری بطور کامل گرديد !! دريايی بزرگی شد 

همراه  اين به خواهر و برادر گرامی! دختری صاحب يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون دالر شد و 

ی زيادی از مردم خوشبخترين زن در جهان  د؛ آيا در مقياس عدهبوها و هواپيماهايی قصرها، کشتی يت مالک

  ؟؟  نبود 

دانيد که اگر ثروت او بين صد نفر  آيا می!! باشند  چقدر انسان وجود دارد که دوست دارند مثل آن زن 

، به طوری که به هر کدام از آنها دوازده و نيم ميليون دالر  شدند زرگان ثروتمندان میتقسيم شود، آنها از ب

شد، حال وضعيت زنی که اين ثروت را مالک  ستارگان میو از بزرگان چنين شخصی در نتيجه !!! رسيد می

  ؟  آيا اين زن خوشبخت بود  سوال:؟ بود، چه شد 

  :  جزء جزء ماجرا را بنگريم جواب اين سوال مشخص خواهد شد 

  .  مادرش: بعد از زندگی تأسف انگيز وفات نمود و آخر زندگی او طالق بود 

  .  هالک شد  ،کرد که برای تفريح از آن استفاده میبرادرش: بعد از سقوط هواپيمايش 

ختالف پيدا کرد و آن زن، همسِر سابق رئيس جمهور آمريکا  پدرش: با همسر جديدش جاکلين کندی، ا

آوردن  «کندی» بود، زنی که برای ازدواج با او ميليونها دالر صرف نمود و علت اين کار او، فقط بدست 

  .  او با همسر رئيس جمهور آمريکا «جان کندی» ازدواج کرده است : ه است د شهرت بود تا اين که گفته ش
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  .  مام بدبختی با وی زندگی نمود با اين وجود او با ت

- همراه او همبستر نشود و بر او سيطره نداشته و بر حسب خواسته: ی ازدواجش اين بود بندهای عقدنامه 

  .  ی زن برايش ميليونها دالر صرف نمايد 

  .  با اين وجود آن زن با او اختالف پيدا کرد و وقتی فوت کرد با دخترش اختالف پيدا کرد 

ها  دواج کرد و همراه او ماه زن دختر در زمان حيات پدرش با يک مرد آمريکايی ای سخن: ايخالصه

  .  و سپس متارکه نمود   زندگی کرد 

  .  ها همراه او بود و بعد متارکه نمود بعد از وفات شوهرش با يک مرد يونانی ازدواج کرد و ماه 

  ؟  زدواج نمود دانيد با چه کسی اسپس به مدت طوالنی در جستجوی خوشبختی بود. آيا می

دانيد با چه کسی ازدواج نمود؟ با يک  شد، میی سوم، کسی که پولدارترين زن جهان محسوب میدفعه

  !!!  ی کمونيستی ازدواج کرد داری با نوک قله ی سرمايهمرد کمونيست روسی ازدواج کرد، واعجبا!! نوک قله

داران هستی چگونه  د نمونه از سرمايهپرسيدند: تو يک فروقتی مردم و مخصوصاً خبرنگاران از او می 

    با يک کمونيست ازدواج کردی؟

  .  گفت: در جستجوی خوشبختی هستمبله واقعاً می!!! گفت: در جستجوی خوشبختی هستمدر جواب می

ی  داد، مگر به اندازهی مالکيت نمیبعد از ازدواج همراه او به روسيه رفت، به جايی که دولت آن اجازه 

اش، بلکه بايد گفت: در دو اتاقش  داد، او در خانهبه کار کردن خدمتکار نيز نمی ،مچنين اجازهدو اتاق و ه

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

  .  د و بعد از آن کارشان به طالق کشيد همراه او يکسال زندگی کر 

تمندترين زن  بعد از آن جشن خود را در فرانسه برپا کرد و روزنامه نگاران از او پرسيدند: آيا تو ثر 

  !!!  باشم دنيا هستی؟ گفت: بله. من ثروتمندترين زن دنيا هستم ولی بدبخترين آنها می 

  .  وی ازدواج نمود در آخرين قسمت از زندگی دراماتيکش با يک مرد فرانس
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او با مردانی از چهار سرزمين ازدواج نمود و اين گونه نبود که آنها از يک سرزمين باشند تا شايد  

  .  ی ازدواج قبلی به او سود برساند تجربه 

بعد از مدت کوتاهی   –مردی از بزرگان صنعت  –گويم: با يک مرد ثروتمند فرانسوی ازدواج نمود می

    ارشان به طالق انجاميد. صاحب دختری شد، سپس ک

آرژانتين يافتند،   ی ماه او را به حالت مرده در شاليه بعد از آن در بدبختی زندگی نمود و بعد از چند 

کسی متوجه نشد که به حالت طبيعی فوت نمود يا اين که کسی او را به قتل رسانده بود، تا جايی که پزشک  

  !!  ی پدرش دفن نمودند مايند و بعد از آن او را در جزيره آرژانتينی دستور داد تا او را کالبد شکافی ن

  ؟  نياز گرداند ل و اموال او، وی را بیازن نگريسته شود! آيا ماين به 

  َما أَْغنَى َعنِّي َماِليَهْ شود: در دنيا هرگز و اما در آخرت، چون او کافر بود شامل اين آيه می

  .  نياز نکرد)] (مال من مرا بی28الحاقة: [

آورد و حکم مال اندوزی  گيريم، مال به تنهايی کافی نيست و مال به تنهايی خوشبختی نمینتيجه می

  .  های خيالی، [آرزوی] ثروتمندی و تجارت است همين است، از بزرگترين خوشبختی 

  که  بينيد ای از آنها را می و عده بينيد که دائماً در اضطراب هستند در زمان ما بسياری از تاجران را می 

  .  شود الت بزرگ و غم تبديل میکبه مشتجارتشان با ورشکستگی روبرو شده و زندگی آنها  

کنم: يکی از تاجران که مالک ميليالردها سرمايه بود و او از  را برای شما بازگو می ی مثال ديگر 

افراد گشت و   آگاهترين افراد به تجارت بود، اموالش را از دست داد و زندگی برايش تنگ شد و از فقيرترين 

ها داشت ولی بعد کار  شغل بزرگی در يکی از وزارتخانه ،گشت؛ در مدت کوتاهی از زندگیبدنبال شغل می

  ؟  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 مثالً در ورزش و يا هنر است 

مگر  ،آورد نه خوشبختی؛ زيرا برای شهرت حقيقتی وجود ندارد گويم: خير؛ زيرا شهرت بدبختی میمی

بترسد، خواهان شهرت   سبحانه وتعالىشود و کسی که از هللا  مرتبط  تعالى سبحانه وآن که به ترس از هللا 
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صاحب آن در بدبختی و   باشد، زيرا اگر شهرت مربوط به سبب اصيلی نباشد، به سرعت از بين رفته و نمی

  .  سختی زندگی خواهد کرد 

ی از افراد است و آنها ورزشکاران و  کنند که خوشبختی نزد دو عدهی زيادی از مردم، خيال میعده

  :  گويم باشند و من میهنرمندان می
  :  ورزشکاران  -1

  .  کنند بيشتر آنها شبانه روز در بدبختی زندگی می

اش نخواهد بود مگر در  ر و از سفری به سفر ديگر، در کنار خانوادهاز ورزشگاهی به ورزشگاهی ديگ

کنند، و آموزش بوده و دوست خالص برای خود پيدا نمیمشغول در تمرين  شدت زمان اندکی. اغلب آنها به 

  .  زيرا آنان به طور کامل مشغول ورزش هستند 

  .  شوند شکستی دچار ناراحتی میای دچار اضطراب شده و در هر کنم: در هر مسابقهبه آن اضافه می

  .  شود از هر طرف به آنها دشنام داده می

کند تا  ترسند، شکست در هر زمين بازی آنان را وادار میاز آنجا که، از نظر و فکر تماشاچيان می

  .  پيوسته زندگی سختی داشته باشند 

م به سرعت آنان را فراموش  ی ورزشکاری مرد بعد از پايان دوره؟ بعد از آن چه بر سر آنها خواهد آمد 

  .  شوند کرده و آنان دچار درد و غمگينی می

  . پندارند ی زيادی اين گونه می بر خالف آنچه عده ، در نتيجه خوشبختی نزد ورزشکاران نيست 
  هنرمندان:   -2

  !  ترين زندگی در بين انسانها هستند آنان دارای سخت 

  .  ين رفتن حياء و دوست داشتن مرگاز دست دادن خانواده، مواد مخدر، اضمحالل، از ب 

  .  هنرپيشگان است   ومنظورم از هنرمندان: اهل موسيقيهای غنا و طرب انگيز  

ها ديده  اين چيزی نيست که از خودم آن را گفته باشم، بلکه مطلبی است که صبح و عصر در روزنامه

    کنم، لطفاً در آنها تدبر کنيد! شود. سه ماجرا را برای شما بازگو میمی
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«ليلی مراد»، اين زن در يکی از مصاحباتش   ی يهودیی اول: «أنور وجدی» شوهر هنرپيشه واقعه

ای قوی بود و [به من] گفت: آيا دوست داری يک ميليون  ی شوهرش گفت: «همسر من هنرپيشهدرباره

مال چه سودی   به او گفتم: وقتی مريضی به سراغ تو بيايد،؟ م حتی اگر دچار بيماری شو م داشته باش 1جنيه 

ی آن زندگی سعادتمندی  کنم و با بقيه برای معالجه استفاده می و گفت: قسمتی از مال را خواهد داشت؟ ا 

م داشت» او صاحب يک مليون جنيه شد، در حالی که به سرطان کبد مبتال شد، برای درمان يک  يخواه 

توانست چيزی بخورد، مگر  که نمی سعادت را نيافت، به طوری  ،ميليون جنيه و بلکه بيشتر پول خرج کرد 

و با حسرت و پشيمانی  بيماری غذاهای سبک، از خوردن بسياری از خوراکيها منع شد و در آخر با همان 

  .  فوت نمود 

  :  ماجرای دوم 

ولی زندگی خود را در سختی و بدبختی به پايان رساند،   ،از بزرگان کارگردانها بود  » نيازي مصطفى«

اش به قتل رسيده بود و معلوم شد در شبی  ی رسيد، او را در حالی يافتند که در خانهوقتی به سن هفتاد سالگ

پر سر و صدايی را تدارک ديده بود، در آن بيشتر از ده دختر حضور داشتند و صبح   مهمانیِ  ،که فوت کرد 

  .  او را در حالی يافتند که زخم چشم خورده بود 

  !!!  او را کشته يافتند 

بريم  دگی! ترس، مستی و خيانت، در حالت تأسف انگيزی فوت نمود، به هللا پناه می نگاه شود به اين زن

  .  ی زندگی در هنگام خاتمه مانشدن  پليد از 

، تنها بوده و  اش را در مريضی به سر برد » مردی که تمام زندگیعبد الحليم حافظ« : ماجرای سوم 

کمی کمتر از پنجاه سال، آزار   ی او رايماري همسر و فرزندی نداشت، تا اين که مرگ گريبانگير وی شد و ب 

  .  ی بدبختی قرار داشت داد و در قله

ی خود ساخته و باعث  به اين ترتيب سعادت چيزی نيست مگر درخششی ضعيف که چشمها را خيره

  .  کند شود، ولی خود آن شخص در نهايت بدبختی و سختی زندگی میايجاد توهمی برای درک خوشبختی می
  

 
  واحد پول کشور مصر.(مترجم) - 1
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  ر مدارک دانشگاهی خوشبختی د 

  ؟  در اين صورت خوشبختی کجاست 

- ی دکترا می شايد در بدست آوردن مدارک دانشگاهی بوده و آن چيزی است که انسان را به مرحله

  !!.  رساند 

  .  گويم: خيرولی با تمام مدارک می

  .  نماييم تا اين مسأله به وضوح و آشکارا، ثابت گردد کمی درنگ می 

  .  ی «اليمامة» آن را منتشر کرد شيد، ماجرايی که مجلهاين ماجرا را داشته با 

گويد: مدارک دانشگاهی مرا بگيريد و به جای آن همسری به من  پزشک زنی فرياد برآورده و می

ی  گويد، کسی که  چون در پزشکی دارای مدرک دکترا است، عده پزشک زن چه می ن بنگريد اي!! دهيد! ب

است، در  شدت خوشبخت است، کسی که پيوسته زحمت کشيده و توانستهپندارند، او به زيادی از مردم می

  .  پزشکی مدرک دکترا بگيرد 

، مدرکی  باالتر از  است باالترين علم  ، آن ی زيادی از مردمو به نظر عده باشد میپزشک او  زيرا

-برداشت می ی زيادی از مردم اين چنين ، با آن که عدهاست  رناکای خطتمامی مدارک؛ اين نظر، انديشه

  .  کنند، که اگر انسان مدرک دکترا در پزشکی بگيرد در نهايت خوشبختی خواهد بود 

، چيزی که با قلم خود نوشته و از سخنش نشأت گرفته است: «ساعت هفت  بخوانيد آن زن چه گفته است 

و  ساعتی که سوار خودر «، چرا؟ گردد»سرازير می شوم، اشک چشمم وز صبح، وقتی که بيدار میهر ر

وارد   رسم] بلکه به قبرم بلکه به زندانمروم، بعد از آن [به مطبم میپشت سر راننده شده و برای عيادت می

کند و سپس  پردازد را به قبر و اتاق زندان تعبير می»، محل عيادتش جايی که در آن به درمان می شوممی

رسم و يا به  آن که بگويد: به مطبم میرسم»، به جای و در آن هنگام به محل قرار گرفتنم، میگويد: « می

    رسم. گويد: به محل قرار گرفتنم، میرسم، میام میمحل خوشبختی

هايشان منتظر من هستند و به روپوش سفيدم نگاه  گويد: «ديدم زنانی با بچه سخن او ادامه يافته و می

مردم است ولی از نظر خودم،   کردند، به مانند آن که آن از ابريشم ايرانی درست شده است، اين نظرمی

  !!!  لباس عزا است 
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گردن   ،ایرسد که] بيماران من داخل شدند و گوشی پزشکی من مانند قالده[سپس سخنش به اينجا می 

- گرفتن حول گردن را کامل می  چيزی که ، گرفته بود در بر ی دار گردنم را مرا گرفته و مانند طناِب چوبه 

زندگی   ،ام] و فال بد زدناست [به اين معنی که به سن سی سال رسيده ی سوم زندگیه هکند، رسيدن به د 

    . دهد درپی تحت تأثير قرار میپی  ی مراآينده

ی خوشبختی  گويد:] مدارک و لباس پزشکی و تمام سواد من و پديد آورنده[در آخر فرياد برآورده و می

  .  ی «مامان» را بشنوم اهم کلمه خوپوشالی من [يعنی مال و اموال] را بگيريد و به جای آن می

  :  آورد ها را به زبان میسپس اين بيت 

  لقد كـنت أرجـو أن يـقـال طبـيبـة  

  اگر اميد داشتم که گفته شود: دکتر 

  فقـل للتـي كـانت تـرى فـي قـدوة 

بگو به کسی که آن را سرمشق قرار داده  

  است 

  

  وكـل مناهـا بعــض طفـل تضمـه

ی داشتن فرزندی  برا  يشو تمامی آرزوها

 رود که آن را در آغوش بگيرد کنار می

  

  

 

  فقـد قيـل, فما نالني من مقالها  

گفته شد، ولی از گفتنش چيزی به من  

  نرسيد 

  هي اليوم بين الناس يرثى لحالها  

اين روزگاری است بين مردم که بايد به  

  حال آن سوگواری کرد 

  فهـل ممكـن أن تشـتريه بمالها

 را با مال بخری؟ توانی آن آيا می

  س. ع. غ. الرياض   امضاء: خانم دکتر

  
  خوشبختی در مقام 

  ؟  چه بسا خوشبختی در شغلهای پر افتخار و هدف گرفتن رئيس بودن و وزارت و امسال آنها است 

  .  گويم: خير من می

  ؟  دانيد برای چه آيا می
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دهد،  را به حق انجام ن آن  ،زيرا مسئوليت شامل مشکالتی در دنيا است و اگر صاحب آن مسئوليت 

  .  روز قيامت خواهد بود  حسرت و پشيمانيی برای او در

ترسد آن را از دست بدهد، دچار سختی  زيرا می  ،شود صاحب مقام و منصب ناراحتی از او جدا نمی

ی عمرش را در  دهد که گريزی از آن نيست بقيه شود تا آن را حفظ کند، وقتی مقامش را از دست میمی

  .  برد ه سر میغمگينی ب

ً در ترس و اضطراب  ا شود و از گاهی مقام باعث هالک شدن صاحبش می ين جهت صاحب آن دائما

  .  است 

ی آن ماجرايی وجود دارد که برای ما کافی است: داستان فرعون و [وزيرش] هامان، صاحبان  درباره

  .  ه است نمود   هدو مقام عالی و باال، کسانی که قرآن داستان آنان را جاودان

  .  آورم ولی در عصر حاضر برايتان مثالهای کوتاهی می
  يران:  ا شاه  -1

خواست تا  ی ايران را عيد قرار داد و میمردی که جشنی گرفت و در آن حکومت دوهزار پانصد ساله

عالم عربی، تا با يهوديان هم پيمان شود، او مردی بود که  تمام در خليج فارس نفوذ پيدا کند و بعد از آن بر 

    ثروتمند بوده و مانند طاووس آمد و شد داشت، نهايت امرش چه شد؟

کشوری را پيدا نکرد تا به او امان دهد، حتی آمريکا که خود را ذليل آنها   !! شد  طرد  و  !! سرگردان شده

    .او را نپذيرفت  ه بود و عامل آنها نمود 

او را   ز آن که ناراحتی در حالتی فوت کرد که سرگردان و طرد شده در مصر حضور داشت و بعد ا

  .  داده و با بيماری سرطان دار فانی را وداع گفت  آزار

  !!!  های متفرقی شدند که در چند قاره پخش شدند ولی فرزندان، اهل و همراهنش گروه 
  ين:  يپ فلجمهور رئيس  -2

  ؟  او مردی طغيانگر بود، چه چيزی از او گفته شود 

    ستانی يافتم که بايد از آن عبرت گرفت. او نظر مرا منقلب کرد و آن را دارای جما
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هايی چشاند که باعث بدبختی و سختی وی در دنيا، قبل از آخرت شد. روز  به اين فرمانده، لقمه تعالی   هللا

-سرگردان و طرد شده بود و دوستان و سرکردگانش او را فردی ناشناس جلوه دادند؛ نمی، و شب آواره

نمود. وقتی مرگ به سراغ  خواست در آن رفتار می قبالً هر گونه می توانست به سرزمينش برگردد جايی که 

  .  هاش را بپوشاند نتوانست در سرزمينش اندکی اصالحات به وجود آورد تا بدی ،وی آمد 

  .  به دست اوست  پادشاهی بوده و همه چيز  که مالک  متعال پاک است هللا 
    : و بوكاس  -3

کسی که خود را امپراتور خواند و ما از هيئت  !! دی بود چه چيز شما را آگاه کرد که بوکاسو چه موجو

  .  شويمو افعالش در آفريقای وسطی چيزهايی را متذکر می

کرد، عليه او انقالب صورت گرفت، در فرانسه سرگردان شده، تا اين که زمين  وقتی از فرانسه ديدن می

  .  او را در کشورش محکوم کردند برای وی تنگ آمد، با اسم مستعار به کشورش برگشت، او را گرفته و 

ولی چيزی که معلوم است او دچار چندين بيماری شد، آسانترين آنها،  ؟ معلوم نيست که کشته شده يا خير 

  .  1کرد امراض بدبختی و گرفتاری و اندوه بود، در سرزمينی که خود را امپراتور معرفی می

ايشان صادر شد زياد هستند، چه در افرادی  برافرادی که چه چنين احکامی اين مثالهای کوتاهی بود و 

ی آنها به اجرا در آمد،  که قبل از آنها بودند و چه در مورد افرادی که به آنها ملحق شدند، سنت هللا درباره

  .  سنتی که تغيير و تحول در آن وجود ندارد 

  .  کنند، خوشبختی دائمی است اين خوشبختيی خيالی است که مرد تصور می

کنند که آنها خوشبخت هستند، در حالی که آنها جرعه به  ی اول فکر میاز مردم در وهله  ی زيادی عده

  .  نوشند جرعه بدبختی، ناراحتی و حسرت را می 

  :  گويد ه تصوير کشيده و میکای آن را در قصيده شاعر حمد الحجي رحمه هللا

  مـا لقـيت األنـام إال رأوا مـني  

  داشتند  مردم را نديدم مگر آن که آرزويی 

  أظهــر اإلنشـراح للناس حـتى

  

 

  ابتســاما وال يـدرون مـا بـي  

- دانند چه بر  من [می با لبخند بوده و نمی

  گذرد]
 

  و قذافی هستند.(مترجم) های ديگر: بن علینمونه - 1
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  يتمنــوا أنهــم فــي ثيـابي  ی فراخی شدند تا آنجا که مردم دارای سينه

 کند در لباس من باشند آرزوی می

  گويد: سپس می

  لـو دروا أنـنـي شـقي حـزين  

  دانستند من بدبخت و غمگين هستم ر میاگ

  

  لتـنـأوا عنـي ولـم ينـظروني  

  نگرند از من دور شده و به من نمی

  

  فكـــأني آتــي بـأعظم جـرم  

به مانند اين است که من بزرگترين جرم را  

  ام انجام داده

  هكـذا الناس يطـلـبون المـنايا 

اين مردمی هستند که به دنبال  

 آرزو[هايشان] بوده 

  

  

  

 

  ضـاق فـي عينـه فسيح الرحاب  

رسد چيزی که  در چشمش تنگ به نظر می

  [به نظرش] گشادگی است 

  ثم زادوا نفورهـم فـي اغـتيـابي  

سپس به علت غيبت کردن از من، نفرتشان  

  شود [از من] زياد می

  لــو تبـدت تعاسـتي للصحـاب 

- وقتی بدبختی من برای ياران آشکار می

  گردد

  

  جـلـيل المصـاب  للـذي بـينهـم 

تا مثل کسی شوند که نزد آنها پر جالل  

 است و دچار مصيبت شده است 

کنند،  از آشکارترين مثالها برای خوشبختی خيالی، زندگی کسانی است که در اروپا زندگی می

روند، چه در حکومتهايشان و چه  مخصوصاً کشورهای اسکانديناوی، که ثروتمندترين کشورها به شمار می

  .  باشد میتک تک افراد، با اين وجود باالترين آمار خودکشی در آنجا  در 

کشور سوئد بر اساس در آمد تک تک افراد ثروتمندترين کشور است، ولی دارای باالترين آمار  

  !!  باشد خودکشی می



    خوشبختی خيالی يا خوشبختی حقيقی 

  18

دارای کمترين آمار  در دنيا  ، اين در حالی است که کشورهای اسالمی با وجود فقر زياد در بين آنها

  .  هستند ودکشی  خ

بينيم خوشبختی واقعی نه در مال است و نه در شهرت، مدارک دانشگاهی و مقام و  در اينجاست که می

  .  منصب و نه در چيزهای پوچی است که در دنيا وجود داشته و به آنها شبيه باشد 

    هايی که بطور حقيقی خوشبخت هستند چيست؟ صفات خوشبخت ؟ های خوشبختی کجا هستند پس راه 

  .  آورم می ميان به اين سوال، بطور اختصار از موانع خوشبختی صحبت به   ن قبل از جواب داد 

     
  موانع خوشبنختی 

  .  در نعمت وجود دارد  نمودن  ی انزيادی برای رسيدن به خوشبختی و زندگشکی نيست که موانع 

  :  ترتيب است ين  د ای خواهر و برادر خواننده اين موانع ب

ً َكأَنَّ : فرمايد می تعالى كفر: هللا  -1 ً َحَرجا   َما يَصَّعَُّد فِي السََّماءِ َوَمْن يُِرْد أَْن يُِضلَّهُ يَْجعَْل َصْدَرهُ َضيِّقا

ی او را به مانند آن که  بخواهد گمراه سازد، سينه [هللا تعالی] ] (و کسی را که 125ی قسمتی از آيه  األنعام: [

    . )نمايد میتنگ   رود به آسمان باال می

  .  کشد ختی و سختی به نمايش میب تصويری دقيق است که قرآن از بد اين 

از آنجا که اين امر آشکار و هويدا است به آن گواهی  : 1عمل کردن به معصيتها، گناهان و جرائم  - 2

  .  دارمدهم و فقط سخن يکی از کافران را برای اين قضيه بيان مینمی

و آن   کند ايج زيادی از آن را درک نمیاشتباهات نتدن به «انسان با مرتکب ش: گويد می ألكس كاريل 

    . يج به شکل عمومی عالجی ندارد»ا نت

کند دائماً در بدبختی است و  مجرم به علت چيزهايی که فدا می: گويد است می كافر کسی که خود  سقراط

  .  ترين مردم است از بدبخت  ،شود کسی که مجرم است و به خاطر جرمش مجازات نمی

 
  ] و آياتی ديگر.(مترجم)30باشد، [الشوری: ی اعمال خودتان مینتيجهرسد شما میفرمايد: هر مصيبتی که به هللا تعالی در قرآن می - 1
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  کافر است و در اينجاست که در سنت داريم: يک صحابی دچار گناه شد و نزد رسولاين سخن دو 

تکرار نمود و [رسول هللا] نيز حّدِ   ای رسول هللا! مرا پاک بگردان! و آن را نزد رسول هللا آمده و گفت:

    . 1جرم وی را برای او جاری نمود 

 تعالی به ما امر فرموده است تا از  که هللا است چيزی همان حسادت امری خطرناک است، : حسادت  -3

  برم به پروردگارِ ] ([بگو: پناه می5الفلق: [ ِمْن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ وَ : فرمايد پناه ببريم، آنجا که می او آن به 

  .  )نمايد   ت د ا] از شّرِ حسودی که حسسپيده دم

ُ ِمْن فَْضِلهِ أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آتَ : فرمايد می تعالى هللا  َّ از  ] (آيا 54یقسمتی از آيه النساء: [ اُهُم 

برای کافران   تعالی  اين امر را هللا. کنند)آنچه هللا از فضلش به مردم داده است، آنها به آن حسودی می

  .  است  فرموده

ِ  ِعبَادَ  َوُكونُوا  تََدابَُروا  َوالَ  تََحاَسُدوا  َوالَ  تَبَاَغُضوا  الَ وده است: «مرو به امتش فر رسول هللا   2» إِْخَوانًا َّ

(بر يکديگر غضب نکنيد و به يکديگر حسودی نکنيد و با يکديگر دشمنی ننماييد و برادرگونه بندگان هللا  

    باشيد).

  .  بيان داريمرا  ی حسادت از بعضی از دشمنانمان سخنانی مانعی وجود ندارد که درباره

سه قطب يک چيز واحد هستند، آنان آفاتی دارند   ،«حسادت، رشک و بدخواهی : گويد می يكتور بوشيخ و

رسد و مقدار زيادی از توان و زندگی انسان را تحت شعاع قرار داده که توسط سم آنها، به سالمتی ضرر می

    . که بايد از آن [توانايی] برای کار کردن و سپيده دم بيدار شدن استفاده نمود»

- قسمتی از آيهالحشر: [  َوال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغّالً ِللَِّذيَن آَمنُوا فرمايد:می تعالى هللا: کينه و دشمنی -4

  .  اند قرار مده!) ای از کسانی که ايمان آورده] ([پروردگارا!] در قلب ما کينه10ی

  .  است  فرمايد، زيرا کينه يکی از موانع خوشبختی مؤمنان را به اين صفت توصيف می تعـالى  هللا
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َونََزْعنَا َما   فرمايد:اين گونه توصيف می –همان بهشت است  –هللا تعالی مؤمنان را در زندگی ابديشان 

  .  زداييم)ای را از دلهايشان می] (و هر گونه کينه43ی  قسمتی از آيه ألعراف: ا[  فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ 

به او  در فکر کردن برای ضرر رساندن به کسی که  «کينه توز بيشتر وقتش را: گويد می إبراهيم الجمل

و توسط آن به او ضرر رسيده و در آن راه از آنچه   بندد کند، بر او دروغ میه است، سپری میت کينه توخ

    . »ترسد دهد، نمی انجام می
را مؤمنان  تعالی  باشد؛ از اين جهت هللاشکی نيست که خشم از موانع سعادت و گشادگی سينه می: خشم  -5

] (و وقتی  37یقسمتی از آيه الشورى: [ َوإِذَا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُرونَ  فرمايد:مورد آزمايش قرار داده و می
َرَعةِ  الشَِّديدُ  لَْيسَ « فرمايد: می رسول هللا . نمايند)شوند، عفو می خشمگين می   نَْفَسهُ  يَْمِلكُ  الَِّذي الشَِّديدُ  إِنََّما  بِالصُّ

ه قدرتمندی فقط برای کسی است که در هنگام  ست، بلکنيپهلوانی به خوب کُشتی گرفتن ( 1» غََضبِ الْ  ِعْندَ 
  .  )کند خشم، خودش را کنترل می 

  .  ستم خطرناک بوده، عاقبت آن بد و دارای حدهای دور و درازی است : ستم -6

  کنيم، آنها میدر دو مثال از اشخاص معاصر درنگ نموده و عاقبت ظلم و سرانجام ظلمت را تصور 

بودند، تا   جمال عبدالناصر ی آنها، باشند که سربازان رهبر هالک شدهمی صالح نصر) و  (حمزة البسيوني 

لرزاند، حفظ  بخواهيم که ما را از ستم و عذاب آن که بدنها را میمتعال راهنمايی باشد برای ما تا از هللا 

  .  بفرمايد 

  .  رين زندگی بود تآنها چگونه بود؟ قسم به هللا شرّ زندگی 

داد و  که به سر حد جباريت و طغيان رسيده بود، تا جايی وقتی مؤمنان را عذاب میا حمزة البسيوني مّ ا

شما کجاست تا آن را زير آهن قرار   گفت: معبودِ کردند به آنها میخواهی میفرياد تعالی آنها از هللا وقتی 

    ! دهم

داد و در حالی که همسر مردانی ديگر بودند، با  رتيب میبا زنان مردم ازدواج خيالی تا صالح نصر مّ ا

  ؟  ولی عاقبت آن دو طغيانگر چه شد !!!  نمود آنها ازدواج می 
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ماشينش تصادف کرد و او در مسير قاره به اسکندريه در حرکت بود، به ماشين باربريی  حمزة البسيوني 

و  فرو رفت هايش باالی سرش تا رودهنمود و آهن در بدن او فرو رفت، از برخورد کرد که آهن حمل می 

    امدادگران نتوانستند او را بيرون بياورند مگر قطعه قطعه.

دهد،  گفت: هللا را زير آهن قرار میبا آهن هالکش نمود، او کسی بود که می تعالی  که هللا بود او کسی 

    گويند. ی وی میاز آنچه ستمگران دربارهمتعال پاک است هللا 

دار شد، چندين سال در سختی زندگی  دچار بيشتر از ده مورد مريضی دردآور و ريشها صالح نصر مّ ا

ناله کنان در زنداِن رهبرانش که به آنها   ؛، در زندان ُمرد کرد، برای او پزشکی پيدا نشد تا او را درمان کند 

  .  کرد، جان سپرد خدمت می

  .  رود ا میدفعه به سراغ آنه  دهد تا آن که يک هللا به ستمگران فرصت می 

داشتن از غير باری تعالی باعث بدبختی و ذلت   : ترسترس داشتن از کسی يا چيزی به غير از هللا -7

  أُولَئَِك َما َكاَن لَُهْم أَْن يَْدُخلُوَها إِالَّ َخائِِفينَ : فرمايد ی يهوديان میشود، از اين جهت هللا تعالی دربارهمی

  .  1شوند مگر همراه ترس) ان داخل آن [مساجد] نمی] (آن114ی قسمتی از آيهالبقرة: [

ُف أَْوِليَاَءهُ فَال تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ : فرمايد هللا تعالی می آل  [ إِنََّما ذَِلُكُم الشَّْيَطاُن يَُخّوِ

آنان نترسيد! و از من   ترساند، در نتيجه از آن فقط شيطان است که شما را از دوستانش می] (175عمران:

  .  )بترسيد! اگر از مؤمنان هستيد 

األنعام:  [ َوال أََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِهِ : -همان گونه که در قرآن آمده است  –به قومش گفت  ابراهيم

  .  ترسم)ورزيد نمیآن شرک میتوسط ] (و از آنچه  80ی  قسمتی از آيه 

  .  ع خوشبختی است اين چنين است که ترس از غير هللا از موان 

چه بسيار بوده است که فال بد زدن مسبب بدبختی و سختی شده است. به همين دليل بود  : فال بد زدن -8

ورواه   أحمد [أخرجه . 1نمود و از فال بد زدن کراهت داشت را فال نيک زدن خوشحال می که پيامبر

  صححه].    رمذي والتِ  أبو داود و مسلم و و  (بخارايی) البخاري

 
  شود.(مترجم) اسرائيل نمیو فقط شامل بنیکنند ی کسانی است که مساجد هللا را تخريب میاين آيه در مورد همه - 1
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های زيادی  زند، با عملش و رويکردش به بدفالی، سختیکسی که فال بد می« گويد: ر عزيز فريد میدکت

که   هايیها و گرفتاریسختی  ،آن به شديدترين شکل در اعصابشی در نتيجه کند و را برای خود درست می

  .  »ند بي در آنان گرفتار می خود را   ،کند می  برای او درست 

  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيراً ِمَن الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِثْمٌ  فرمايد: مینه هللا سبحا  گمان بد:  - 9

اری کنيد که بعضی  د ايد! از گمان بردن زياد خود ] (ای کسانی که ايمان آورده12ی قسمتی از آيهالحجرات: [

  .  از گمانها، گناه هستند)

دارم که  (شما را از گمان بر حذر می 2»اْلَحِديثِ  أَْكَذبُ  الظَّنَّ  فَإِنَّ  َوالظَّنَّ  إِيَّاُكمْ « فرمايد:می رسول هللا

  .  )دروغترين سخن، گمان است 

ً در بدبختی و در سختی ابدی، زندگی می: تکبر  - 10 ً در بزرگ منشی و  انسان مغرور دائما کند، دائما

  .  برد به سر می  برتری جويی از مردم و ناديده گرفتن حقوق آنها 

  .  مانند تعلق داشتن قلب عاشق به معشوقش تعلق قلب به غير از هللا:   - 11

يابيم، اگر بدانيم چگونه آن مرد، سرگردان  مجنون جواب کافی را در می ليلی و با تصوير کشيدن زندگی 

  .  بود  خود گرفتار  شق در عکرد تا جايی که ديوانه شده و ُمرد در حالی که و طرد شده زندگی می

متعلق به   انبشميرند، نسبت به هللا جرأت پيدا کرده و قلچه بسيار عشاقی هستند که به خاطر عشقشان می

  .  3شود می  آنها، پناه بر هللا از زيانهای دنيوی و اخروی که شامل حال شود ديگر می یکس

دائمی   ف ر مصرکه خوشبختی د  د ی زيادی از مردم به اين خياالت دچار هستنعده: مواد مخدر  - 12

های دنيا و گرفتاريها و  مواد مخدر و مشروبات الکلی است، به سمت آن رفته به اين نيت که با آن از سختی

  .  باشند ی آتش سوزان می يابند که اجير شده ای میغمهای آن فرار کنند، بعد از آن خود را به گونه

بدبختی، نا اميدی، فرسودگی و ويرانی   و توسط آن  ر در حقيقت از موانع خوشبختی است زيرا مواد مخد 

  .  شود حاصل می

 
باشم). يعنی اگر انسان فال بد بزند تقدير اين گونه خواهد بود که هللا آن کار را به بدی  ام به خودم می» (من نزديک گمان بندهبِى َعْبِدى  َظنِّ  ِعْندَ  أَنَافرمايد: «هللا تعالی در حديث قدسی می - 1

  ؛ صححه آلبانی.3822؛ سنن ابن ماجه 3603و   2388رمذی  ؛ سنن تِ 7128و   7008و   7005و    6981؛ صحيح مسلم  7505و   7405 (بخارايی)رساند. (مترجم)، صحيح بخاریمی

  ؛ صححه آلبانی.1988؛ سنن ترمذی  4917؛ سنن ابو داود  6701؛ صحيح مسلم 6724و   6066و   6064و  5143صحيح بخاری   - 2

  بهترين راه برای جلوگيری از اين مرض، کوتاه کردن نگاه نسبت به نامحرم است.(مترجم)  - 3
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  .  ويرانی شخص و جامعه و امت 

  .  د بايد از آنها درس بگيرند رَ اند و صاحبان خِ بينيم که به آن گرفتار شدهدر حال حاضر افرادی را می

ی يافتن  شمريم که راه آزاد شدن و رهايبعد از آن که موانع سعادت مشخص شد، حال چيزهايی را بر می

های  راه .. رساند.ی سبز آنها میهايی که ما را به زير سايه دهند، راهو رسيدن به خوشبختی را به ما نشان می

  ؟  کسب سعادت کدامند و صفات سعادتمندان چيست 

     
  های خوشبختی و صفات افراد خوشبخت راه

    گويد: اعر میکسی که به دنبال خوشبختی است بايد اسباب آن را مهيا سازد، چنانچه ش

  ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

های آن را  به نجات اميد داری ولی راه

 پيمايی نمی

  إن السفينة ال تجري على اليبس  

 کند کشتی در مکان خشک حرکت نمی

، باشد که هللا تعالی به ما  منمايي های بدست آوردن خوشبختی و صفات خوشبختان درنگ می ی راهدرباره

  :  ما آنان را کسب نماييم، او بسيار بخشنده و بسيار بزرگوار است  توفيق دهد تا 

  :  ايمان به هللا و انجام دادن عمل صالح  -1

قسمتی از  النحل: [ نُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطيِّبَةً َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَ  فرمايد:می هللا تعالى

که عمل صالح انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن و او مؤمن باشد، زندگی پاکی [در اين  ] (کسی 97ی آيه

  .  بخشيم به او می  يم) به اين معنی که زندگی سعادتمندیبخشدنيا] به او می

َمْن آَمَن  : عمل صالح انجام دهيم  ،تمامی ما زندگی پاک را دوست داريم، بنابراين بايد همراه با ايمان

ِ وَ  َّ ً فَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم يَْحَزنُونَ بِا ] (کسی که به  69یقسمتی از آيه المائدة: [ اْليَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحا

هللا و روز قيامت ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد، در نتيجه نه ترسی برای آنها خواهد بود و نه غمگين  

  .  شوند)می
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  َخْيرٌ  كُلَّهُ  أَْمَرهُ  إِنَّ  اْلُمْؤِمنِ  ألَْمرِ  َعَجبًا فرمود: « رسول هللا گفته است که  أبي يحيى صهيب بن سنان 

اءُ  أََصابَتْهُ  إِنْ  ِلْلُمْؤِمنِ  ِإالَّ  ألََحدٍ  ذَاكَ  َولَْيسَ  اءُ  أََصابَتْهُ  َوإِنْ  لَهُ  َخْيًرا  فََكانَ  َشَكرَ  َسرَّ   1» لَهُ  َخْيًرا  فََكانَ  َصبَرَ  َضرَّ

عجيب است، تمامی امور وی خير است و اين برای کسی نيست مگر مؤمن، اگر خوشی به او  (امور مؤمن 

کند و اين برای او خير  کند و اين برای او خير است و اگر سختی به او برسد، صبر میبرسد، شکر می

  .  است)
  بَِاللُ  يَا «  رمايد: فديد، آنجا که میمیتعالی راحتی خود و لذتش را در نماز و اطاعت از هللا  رسول هللا

َالةِ   أَِرْحنَا   .  ) !(ای بالل با [اذان دادن برای] نماز ما را شادمان کن  2» بِالصَّ
شنويم: ما را از نماز راحت بگذاريد، ما در اندوه و مشکالت هستيم و  ی زيادی از مردم میعدهاز 

ةُ  َوُجِعلَتْ «  فرمايد:می اينجاست که رسول هللادارد، مشغوليت ما، ما را از نماز دور نگه می   فِي َعْينِي قُرَّ

َالةِ    .  نور چشم من است)  ،(نماز 3»الصَّ

کند و  ر میش چه کا خود بايد با يک مثال زنده و واقعی اين مسأله را بنگريم، تا ببينيم ايمان با صاحبانِ 

ً احساس خوشبختی میآنان چگونه  ندانی و طرد شدن  عذاب و ز مورد  را  رحمه هللا ه !! ابن تيميکنند؟ دائما

ی آزار  ی دمشق [زندانی بود] و در آخرين مرحله قرار دادند و با وجود اين مشکالت، در حالی که در قلعه

ام  توانند انجام دهند، بهشت و باغ من در سينه«دشمنانم عليه من چه کاری می گويد:ديدن و جهادش بود، می

شود، زندانی شدنم باعث خلوت من  ود و از من جدا نمیقرار دارد، من کوچ هم بکنم آن همراه من خواهد ب

  .  »شود و تبعيدم برای من سياحتی خواهد بود شود]، کشته شدنم باعث شهادتم می[با هللا و ذکر گفتنم می

- چراغی که راه مؤمنان را روشن می، اش راه را بر دشمنانش بست دانهبا اين سخن جاوشيخ اإلسالم 

  .  مگر آن که از مردان بزرگ بوده و دارای همت وااليی باشد  ،ه آن عمل کند تواند بنمايد و کسی نمی

  :  ايمان به قضاء و قدر و خير و شر آن -2

رسد از خطای تو نيست و خطای تو  است و بدان که آنچه به تو میهللا سبحانه وتعالى هر چيزی از نزد 

  .  رسد از چيزی نيست که به تو می

 
  . 7692صحيح مسلم   - 1

  ؛ صححه آلبانی.23088؛ مسند أحمد  4985سنن ابو داود  - 2

  ؛ صححه آلبانی.14037و   13057و    12294و   12293؛ مسند احمد  3940 و  3939سنن نسائی  - 3
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مگر   ،شود شخاص خوشبخت است، بدست آوردن خوشبختی ممکن نمیاين صفت از مهمترين صفات ا

و قدر و راضی بودن به   ، ايمان به قضامتعال از ايمان به هللا  ايمان آورده شود و قسمتی تعالی آن که به هللا 

و قدر ايمان نياورد،  رسد و اگر به قضا کالت زيادی میها و مشباشد، به انسان در اين دنيا سختیمی  تقدير 

  .  شود الک میه

    نمايم: مثالی از ايمان به قضا و قدر و اثر آن در خوشبختی انسان را بيان می

  ای چارهزيرا آن سرطان گرفته بود، به او گفتند:  ، را قطع کنند عروة بن الزبير رحمه هللا خواستند پای 

زيرا   - يد قطع کنيم توانيم پايت را بدون درد شد نيست مگر آن که شراب بنوشی و در غير اين صورت نمی 

  ؟  اما نظر او چه بود  . –دادند تا خونريزی آن قطع شود بعد از قطع پا آن را در روغن داغ قرار می

گفتند: بنابراين ما چه کار کنيم؟ گفت:   غافل کنم؟  متعال آن را نپذيرفت و گفت: خير! آيا قلبم را از ياد هللا

خواهيد انجام دهيد! زيرا قلبش  نماز خواندم آن کاری را که میکنم، وقتی شما را به راهی ديگر راهنمايی می

  .  پذيرد صورت می ی رکرد با او چه کاو حس نمی  متعال تعلق داشت در آن حالت به هللا 

پايش را از باالی زانويش بريدند و حرکتی ننمود، ولی وقتی پايش را در   ،وقتی شروع به نماز نمود 

گفتند: هللا به خاطر صبر  ن افتاد و در شب بيدار ماند. مردم نيز به او میروغن داغ گذاشتند، بيهوش بر زمي 

  .  د نماي بر پايت به تو نيکی عطا کند و هللا به خاطر صبر بر پسرت به تو نيکی عطا 

دانيد چه گفت؟ با تمام تسليم بودن و ايمان به قضا و قدر  در آن زمان بود که پسرش فوت نمود، آيا می

و اگر چيزی را  دهی میاگر من مبتال شدم تو عافيت [يا هللا!] يش مخصوص هللا است، گفت: «شکر و ستا

  .  نمايی» فرمايی و رحم میمی، تو آن را عطا کنمکسب 

تعالی   هللا ان در برابر، ولی کدام افراد هستند که به مانند آن باشد اين ايمان راستين به قضاء و قدر می

ا إِالَّ ُذو  َوَما يُلَقَّاَها إِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاهَ ه به خواست هللا تسليم هستند، باشند، کسانی کخاشع و فروتن می 

رسد مگر  رسد مگر کسانی که صبور هستند و کسی به آن نمی] (کسی به آن نمی35فصلت: [ َحّظٍ َعِظيمٍ 

  .  اشند)ی [بزرگی از ايمان و تقوا و اخالق ستوده] بکسانی که دارای بهره

  :  علوم دينی  -3
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  .  ، خوشبخت هستند شناسند را می تعالی علمايی که هللا  

دارم، و اين  ای خواهر و برادر گرامی ای ماجرا را که با اين موضوع تناسب دارد، برای شما بيان می

  ؟  اما در اين داستان مهيج چه آمده است  بود،داستان يکی از علمای زاهد است و او ابو الحسن زاهد 

در کمال گمراهی و ظلم بود، تا آنجا که گفته شده است: او   که يکی از رهبران مصرمد بن طولون أح

هجده هزار انسان را بطوری کشت که غذا و نوشيدنی را از آنها گرفت تا اين که از گرسنگی و تشنگی  

رفت تا اين کالم  ون أحمد بن طول بسوی، أبو الحسن الزاهد باشد ترين  نوع قتل می بميرند و اين از شنيع

(بهترين جهاد در برابر سلطان   1» َجائِرٍ  ُسْلَطانٍ  ِعْندَ  َحقٍّ  َكِلَمةُ  اْلِجَهادِ  أَْفَضلَ  إِنَّ را اجرا نمايد: « رسول هللا

ترسيد، گفت:  ، به او در حالی که از هللا می )باشد ی عدالت] می ستمگر، گفتن حق [و در روايتی گفتن کلمه 

کنی»، ابن طولون به شدت عصبانی شد، دستور داد تا شيری را گرسنه کنند و بعد  لم می«تو به زيردستان ظ

و به هللا   ابوالحسن خود را با ايمانش آراست  ولی !! چه حالت ترسناکی بود !! ابو الحسن را کنار وی انداخت 

  .  توکل نمود و حالت عجيبی برای وی ايجاد شد 

و عقب رفت و اين در حالی بود که ابوالحسن نشسته بود و  وقتی شير را نزد وی فرستادند، جلو آمده 

ن و ترسان از حال اين  کردند و غمگيداد، مردم نيز به اين موقعيت نگاه میحرکت نکرده و اهميتی هم نمی

  .  ار بودند عالم پرهيزگ 

ده و  شير جلو آم؟ ولی چه اتفاقی افتاد !! جنگی نا برابر بود !! ای قرار داشت روبروی او شير گرسنه

عقب رفت، او را مالقات 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 

  .  هللا اکبر و ال اله اال هللا گفتند اينجا بود که مردم تعجب کردند! 

  .  آن نيز وجود دارد تر از ولی در داستان چيز عجيب 

کردی وقتی شير  و به او گفت: به چه چيزی فکر می، را مورد خطاب قرار داد  الحسن و ابن طولون أب

  ؟  نزد تو بود و تو به او نگاه کردی درحالی که ترسی نداشتی
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  ؟  کردم که آيا آب دهان شير اگر به من برخورد کند، پاک است يا نجس اين گونه جواب داد: فکر می

  .  کند و گفت: آيا از شير نترسيدی؟ گفت: خير، هللا برای من بر آن کفايت میبه ا 

ای  اين گشادگِی سينه ،شود دار باعث آن میاين خوشبختی حقيقی است، چيزی که ايمان و علم منفعت 

  .  است که تمامی مردم در جستجوی آن هستند 

اندازد، وقتی  می ل خبيب بن عدیاين ماجرای سخت از ابوالحسن ما را ياد ماجرايی از صحابی جلي

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  

  .  اندن دو رکعت نماز قبل از کشته شدن را سنت قرار داد نماز بخواند و او اولين کسی است که خو

دهم، آن  ترسيدم که شما بپنداريد از ترس مرگ نمازم را طول میبعد از نماز گفت: قسم به هللا! اگر نمی

  .  دادمرا طول می

آيا  ی دار قرار داده تا او را دار بزنند و يا سرش را قطع کنند، از او پرسيدند: وقتی او را بر چوبه 

    ات) بودی؟دوست داری محمد به جای تو بود و تو بين اهلت(خانواده

قسم به هللا! دوست ندارم حتی خاری به محمد بر خورد کند ولی من در اين حالت  در جواب گفت: 

  !!  نباشم

يا هللا!  گفت:  صالبت مؤمنان نگريسته شود!! سپس خبيب  ای خواهرم و برادرم به اين قدرت يقين و 

    بکش و کسی از آنان را باقی نگذار!  پراکندهو آنها را   هالک کنتک تک   آنان را

  : و شعر گونه گفت 

  ولسـت أبـالي حـين أقتل مسـلما  

  ترسی ندارم که مسلمان کشته شوم 

  ولســت بمبــد للعـدو تخشـعا  

  م ده نشان نمیبه دشمن   خشوع خود را

  وذلـك فــي ذات اإللـه وإن يـشأ

  

  



  على أي جنب كان في هللا مصرعي  

  بر هر طرف بيافتم هالکتم در راه هللا است 

  وال جزعـا إنـى إلـى هللا مرجعي  

نکرده چون بازگشتم بسوی هللا    تابیبی و  

  است 
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  يبارك علـى أوصـال شـلو ممزع ت و اگر بخواهد و آن در ذات هللا اس

دهد به پيوندهای بدن به سرعت برکت می

دهد و  ! راسخ بودن ايمان! محکم نماز خوانده و محکم جواب آنان را میشجاعانه، قهرمانانه! قدرت يقين

ی خوشبختی است برای کسی که  ، اين خالصه دارد کند و اين اشعار را محکم بيان میمحکم عليه آنان دعا می

  .  آن را بخواهد 

ِ تَ  أَال بِِذْكرِ : زياد ذکر گفتن [و ياد هللا افتادن] و قرائت زياد قرآن -4 قسمتی از  الرعد: [ ْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ َّ

  کند). (آگاه باشيد که با ياد هللا، قلبها اطمينان خاطر پيدا می ] 28ی هآي

کند. ولی روی برگرداندن از  زندگی سعادتمند و با اطمينان قلب را ايجاد می تعالی،  دائمی بودن ياد هللا

ْحَمِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطاناً فَُهَو لَهُ قَِرينٌ وَ . شود ، باعث بدبختی و ناراحتی میمتعال ياد هللا   َمْن يَعُْش َعْن ِذْكِر الرَّ

سازيم و آن  ] (کسی که از ياد [هللاِ] بسيار رحمت کننده روی برگرداند، شيطانی را مأمور او می36الزخرف: [

  .  باشد) شيطان همواره همراه وی می
 َُمِعيَشةً َضْنكاً َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمىَوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَه   ] :و کسی که از ياد  124طـه) [

  . کنيم) ی آن زندگی تنگی خواهد داشت و او را روز قيامت کور محشور میمن رويگردان شود؛ در نتيجه

 ٍأُولَئَِك فِي َضالل ِ َّ وای بر کسانی که  ] (22ی قسمتی از آيهالزمر: [ ُمبِينٍ  فََوْيٌل ِلْلقَاِسيَِة قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر 

  . يابد، آنان در گمراهی آشکاری هستند)قلبهای قساوتمند دارند و ياد هللا بدان راه نمی 

  :  شادگی سينه و سالمت بودن آن از تباهی و فساد گ -5

- حکايت می ول موسیوجود دارد، هللا تعالی از ق سينه ی کشادگی در قرآن کريم آيات بسياری درباره 

  .  ) !ام را فراخ و گشاده دار] (پروردگارا! سينه25ی  قسمتی از آيهطـه: [  َرّبِ اْشَرْح ِلي َصْدِريفرمايد: 
  أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ  فرمايد: می ،به شکر گذاری اش محمد هللا تعالی برای تحريک فرستاده

  .  ننموديم) ی تو را گشاده ] (آيا سينه1ح: اشرن اال[
ُ أَْن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ ِلِإلْسالمِ  فرمايد:هللا تعالی می َّ ] (و کسی  125ی قسمتی از آيه األنعام: [ فََمْن يُِرِد 

  .  دارد)اش را برای اسالم گشاده میرا که هللا بخواهد هدايت فرمايد، سينه

ُ  :فرمايد می جل شأنه هللا  َّ - قسمتی از آيهالزمر: [   َصْدَرهُ ِلْإلِْسالِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِّهِ أَفََمْن َشَرَح 

  .  مود و او همراه نوری از پروردگارش است) ن اش را برای اسالم گشاده  ] (آيا کسی که هللا سينه22ی

  .  عالمتهای خوشبختی و صفات سعادتمندان است   ز ] اتعالی   گشادگی سينه و طلب نمودن آن [از هللا
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  :  نيکی نمودن به مردم  -6

- ] به مردم خدمت میتعالی  برای هللا انهو کسی که [خالص اين امری تجربه شده است و قابل ديدن است 

  .  بيما يترين آنها میترين مردم و از مقبولاز خوشبخت کند را 

  :  ارزش و پايين بودن امور دنيا و نگريستن به واال بودن امور اخروی بی نگريستن به   -7

  تَْنُظُروا  َوالَ  ِمْنُكمْ  أَْسفَلَ  َمنْ  إِلَى  اْنظُُروا بر اين مسأله آمده است: « مان گونه که در در توجيه پيامبره

ِ  نِْعَمةَ  تَْزَدُروا الَ  أَنْ  أَْجَدرُ  فَُهوَ  فَْوَقُكمْ  ُهوَ  َمنْ  إِلَى تر از خود بنگريد و با باالتر از خود نگاه  (به پايين 1» َّ

  .  تر است تا نعمت هللا را حقير نشماريد)شايسته   نکنيد و اين

- بر خودش را می تعالی نگرد، فضل هللا تر از خود می ور دنيا است و وقتی انسان با پايينم اين در ا

  .  شناسد 

ولی در امور آخرت، بايد به باالتر از خود نگاه کرد، تا کوتاهی و تفريط انسان، درک شود، نبايد نگاه  

بلکه بايد نگاه شود که فالن کس نجات يافت و چگونه   هالک شد و چگونه هالک شد؟الن کس شود که ف

    ؟ نجات يافت 

  :  کوتاه کردن آرزو و عدم تعلق داشتن به دنيا و آماده شدن برای روز سفر ابدی  -8

«زندگی کوتاه است آن را با ناراحتی و   گويد:در سخنی جامع ولی کوتاه میبد الرحمن السعدي شيخ ع 

  .  »!تر نکن کوتاه کدورت 

بحثی است با ارزش بين شخصی که در امور دنيا  شود، مطلبی که بيان میای خواهر و ای بردار اين 

  .  کند داخل شده است و کسی که خود را برای روز سفر ابدی آماده می

دنيايی از   ن دور هم نشسته و يکديگر را ياد آور شده و از کوتاه کردن آرزوهایای از صالحاعده

  .  د کردنيکديگر سوال می
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او گفت: از کوتاه کردن  ؟ وتاه کردن آرزو به تو چه رسيده است ک ی درباره به يکی از آنها گفته شد:

توانم آن را بخورم و يا  دانم آيا می برم، نمیای را بسوی دهانم میآرزو اين به من رسيده است که وقتی لقمه

  !!  ميرم و يا خير]ن میدهد که آيا قبل از آ نه [و عمرم جواب نمی

  .  فردی ديگر اين سوال را از وی پرسيد، به او نيز جوابی نزديک آن را داد 

ای به  کردن آرزو به گونهی کوتاه کردن آرزو پرسيد. جواب داد: کوتاه وقتی سومين نفر از او درباره

  !!  گردد يا خير یس بر م فَ دانم که آيا آن نَ نمی  ،رود سم بيرون میفَ من رسيده است که وقتی نَ

    يم! ای برادر و ای خواهر: دنيا کوتاه است، آن را با غمها و کدورت کوتاهتر نکن

  :يقين داشتن به اين مسأله که خوشختی حقيقی مؤمن در آخرت است و در دنيا نيست   -9

ا الَِّذيَن ُسِعُدوا فَِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها مَ : فرمايد می تعالى هللا  ا َداَمِت السََّماَواُت َواْألَْرُض إِالَّ َما َشاَء  َوأَمَّ

مانند، مادامی  اند در بهشت جاودانه می] (و اما کسانی که خوشبخت شده108هود:[ َربَُّك َعَطاًء غَْيَر َمْجُذوذٍ 

  .  که آسمان و زمين برپا است، مگر آنچه هللا بخواهد، اين بخششی است ناگسستنی)

ْنيَا « فرمايد: می هللارسول     (دنيا زندان مؤمن بوده و بهشت کافر).  1»اْلَكافِرِ  َوَجنَّةُ  اْلُمْؤِمنِ  ِسْجنُ  الدُّ

در حالی که رئيس قاضيان   –، با ابهت خودش رحمه هللاعسقالني ابن حجر اين داستان عجيبی است از 

چيز بود؛  هودی بی روزی بيرون رفت، در آن هنگام مردی يهودی را ديد، در حالی که آن مرد ي - مصر بود 

کنيد که فرمود:  آن يهودی گفت: بايست. ابن حجر ايستاد؛ به او گفت: چگونه اين سخن پيامبرتان را تفسير می

بينی و من کافر هستم  چيز می «دنيا زندان مؤمن بوده و بهشت کافر»، اين در حالی است که مرا شخص بی 

    ی؟! باشمیو مؤمن که ت است  در حالی  و اين   و تو در نعمت و ابهت هستی

- ات در بهشت هستی، چيزی که در آخرت انتظار تو را میی و ناراحتیتو با تمام سخت ابن حجر گفت: 

  .  -اگر کافر بميری  –کشد، عذابی دردناک است  

اين نعمت دنيوی به مانند زندانی است در برابر   –اگر هللا مرا وارد بهشت کند  –برای من با تمام ابهتم 

  .  کشد ر بهشت انتظار مرا مینعمتی که د 

 
  ؛ صححه آلبانی. 4113؛ سنن ابن ماجه 2324رمذی  ؛ سنن تِ 7606صحيح مسلم   - 1



    خوشبختی خيالی يا خوشبختی حقيقی 

  31

أشهد أال إله إال هللا،   آن مرد يهودی [اسالم آورده و] گفت:. گفت بله؟ مرد يهودی گفت: آيا اين چنين است 

  وأن محمدا رسول هللا.  

  :  و افراد صالح   همنشينی با افراد اهل خير  - 10

آن چيزی که به راحتی ديده   گذارد وتواند منکر اين شود که همنشين بر همنشين اثر میهيچ کس نمی 

در تاريخ  واقع شده است و تا کنون به وقوع پيوسته  که  شده و تجربه شده است و امری است کامالً واضح

  شود. مشاهده می 

اِلحِ  اْلَجِليِس  َمثَلُ فرموده است: « از اين جهت رسول هللا  1» ...  اْلِكيرِ  َونَافِخِ  اْلِمْسكِ  َكَحاِملِ  َوالسَّْوءِ  الصَّ

  ی(فروشنده) عطر است و کسی که در آتش آهنگران مثال همنشين صالح و همنشين بد، به مانند حمل کننده(

  .  شود] ...) دمد [و باعث بدبويی و آتش گرفتن لباس انسان می می

  :  رساند میآنها سختی ه اين که بدانی آزار مردم برای تو خير بوده و ب - 11

  .  کنملم کند به او مهربانی میمن ظ تيمی گفته است: اگر شخصی به  ابراهيم

  .  از ابن تيميه روايت شده است که تعدادی از علماء و مردم در زندان اسکندريه به او بدی کردند 

؟  خواهی انتقام بگيریاست می وقتی [از زندان] خارج شد به او گفته شد: آيا از کسی که به تو بدی کرده 

کنم. تمامی آنان را حالل کرد زيرا  کنم و او را عفو میلش میاو گفت: هر کس به من ظلم کرده است حال

  .  آورد آن برای او در دنيا و آخرت خوشبختی می  ،دانست می

کند: در حرم بودم تا اين که شخصی خراسانی آمد در حالی که  حکايت می رحمه هللا فضيل بن عياض 

م و فهميدم که کسی آنها  اهايم را از دست داد دينارهگفت: کنی؟ : برای چه گريه میمکرد، به او گفت گريه می

  .  را از من دزديده است و از اين رو گريه کردم

، ولی برای اين گريه کردم که دانستم، من و آن دزد گفت: خير؟ کنیگفت: آيا به خاطر دينارها گريه می

  .  ام گرفت ايم و من به آن دزد مهربانی کردم و گريهروبروی هللا قرار گرفته
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ای زيبا و مناسب گشت،  يکی از سلف رسيد که مردی غيبت او را کرده است، در جستجوی هديهبه 

را به او داد، او علت هديه دادن را جويا شد، وی   سپس نزد کسی که از او غيبت کرده بود رفت و هديه

    د». «کسی که امر نيکی را برای شما پديد آورد به او هديه بدهي فرموده است: گفت: رسول هللا

  سبحان هللا!!  ای به تو ندادم مگر چيزی دنيوی. هايت را به من دادی و من هديهو تو نيکی 

  :  دادن با خوبی  را بدی   پاسخسخن نيک گفتن و  - 12

َك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ  َوال تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوال السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَْينَ: فرمايد میتعالى  هللا

ای که آن بهتر است، پاسخ بده! تا کسی که بين  ، به شيوه] (نيکی با بدی يکسان نيست 34فصلت:[ َوِليٌّ َحِميمٌ 

  .  تو و او دشمنی است، چون دوستی صميمی گردد)

  .  ای خواهر و ای برادر در اين راهنمايی الهی تأمل کنيم 

وا ِكَراماً : کنند ش را اين گونه توصيف میهللا تعالی بندگان مؤمن وا بِاللَّْغِو َمرُّ قسمتی  الفرقان: [ َوإِذَا َمرُّ

  .  گذرند)] (و بر [کار و سخن] بيهوده، بزرگوارنه می72ی  از آيه 

  .  وجود دارد   و زياد دعا کردن: اين امر در هدايت رسول هللا  پناه بردن به هللا   - 13

  ِلى  َوأَْصِلحْ  َمعَاِشى  ِفيَها الَّتِى ُدْنيَاىَ  ِلى  َوأَْصِلحْ  أَْمِرى ِعْصَمةُ  ُهوَ  الَِّذى  ِدينِىَ  ِلى  ْصِلحْ أَ  اللَُّهمَّ « فرمود: می

! دين  (يا هللا  1» َشرٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  ِلى َراَحةً  اْلَمْوتَ  َواْجعَلِ  َخْيرٍ  ُكلِّ  فِى  ِلى  ِزيَاَدةً  اْلَحيَاةَ  َواْجعَلِ  َمعَاِدى  فِيَها  الَّتِى  آِخَرتِى 

من است و دنيای مرا اصالح گردان که آن زندگی من است و  امر حفاظت از مرا اصالح گردان که آن 

خير زياد قرار بده و مرگ را   از انواعِ  آخرت مرا اصالح گردان که بازگشت من است. در زندگی من

  .  راحت شدنم از کل شر قرار بده) 

(يا   2» أَْنتَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  ُكلَّهُ  َشأْنِي  ِلي أَْصِلحْ  َعْينٍ  َطْرفَةَ  نَْفِسي إِلَى تَِكْلنِي َال فَ  أَْرُجو َرْحَمتَكَ  اللَُّهمَّ فرمود: «می

امور مرا اصالح  تمامی ی يک چشم بهم زدن به حال خود وا مگذار! هللا! به رحمتت اميد دارم، مرا به اندازه

  .)ی بر حقی جز تو وجود ندارد فرما! هيچ پرستش شونده 
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  َواْلُجْبنِ  َواْلبُْخلِ  َواْلَكَسلِ  َواْلعَْجزِ  َواْلَحَزنِ  اْلَهمِّ  ِمنْ  بِكَ  أَُعوُذ  إِنِّي  اللَُّهمَّ «: فرموده است  که پيامبر ده است آم

َجالِ  َوَغلَبَةِ  الدَّْينِ  َوَضلَعِ  برم از مشکالت و غمگينی و ناتوانی و کسالت و  (يا هللا! به تو پناه می 1»الّرِ

    . [کافر بر ما]) ين و غالب شدن مردانِ و ترس و سخت شدن دِ  نکردن) بخل(انفاق  

خواهم که به راه خوشبختان وارد شويد، خوشبختی حقيقی و نه  ی گرامی از شما میدر انتها: ای خواننده 

  .  خوشبختی خيالی 

که   تا با زندگی پاک و شيرين و دور از کدورت و تيرگی به موفقيت دست پيدا کنيد و آن وقتی است 

  . و عمل صالح در درونت محقق گردد تعالی ايمان به هللا  

ً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطيِّبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم  : فرمايد میوجل  ز هللا ع َمْن َعِمَل َصاِلحا

ؤمن  م(هر کس عمل صالح انجام دهد، چه مرد و چه زن و او ] 97النحل: [ ْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ أَْجَرُهْم بِأَ 

-اند، به آنها می کنيم و پاداش آنها را به بهتر از آنچه انجام دادهباشد زندگی او را به زندگی پاکی تبديل می

  . دهيم) 

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  

  ين.  أجمع
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