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  اهدا
ـ به هر خواهر مسلماني كه خدا را به عنوان پروردگار، اسـالم را بـه   

  .را به عنوان پيامبر پذيرفته و پسنديده است  و محمد ،عنوان دين
ـ به هر دختر جوان و مسلماني كه راه حق را پيموده و پيام صـدق و  

  .راستي را به دوش گرفته است
كـه جهـاد تربيـت اسـالمي را انجـام      ـ به هر زن مربي و دعـوتگري  

پــردازد و از ارزشــهاي خــويش صــيانت  ســازي مــي دهــد و بــه خــود مــي
  .نمايد مي

كنـد و   ـ به هر مادري كه فرزندانش را بر اسـاس تقـوي تربيـت مـي    
  .هاي سنت نبوي پرورش دهد كوشد تا آنها را در چارچوب آموزه مي

نمايم و  تقديم مي اي اين كتاب را زده ـ و به هر خواهر غمگين و غم
شاد و خوشبخت باش؛ زيرا بـه زودي موفقيـت، تـو را در    : گويم به او مي

دهد  آغوش خواهد گرفت و خداوند، تو را مورد عنايت خويش قرار مي
  .زدايد بخشد و گناهانت را مي و پاداشي بزرگ به تو مي
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13 مقدمه

  مقدمه

 و علي آله اهللا الحمد هللا رب العالمين، والصلوة والسالم علي رسول
  :و صحبه و من وااله، و بعد

ي دين و در پرتـو لطـف    خواند تا در سايه اين كتاب، زنان را فرا مي
هايي كه خداوند بـه آنـان، عطـا نمـوده، شـاد و خوشـبخت        الهي و نعمت

بـراي  نسيم آرزو و طلوع خورشيد شـادي،  باشند؛ اين كتاب، لبخند اميد، 
او سايه افكنده و دلش به تنگ آمده هر آن كسي است كه غم و اندوه بر 

زند كه خواهرم منتظر گشايش و راه حل  است؛ اين كتاب، او را صدا مي
باش و بدان كه بعد از سختي آساني خواهد آمد؛ بنابراين چشم به راه آن 

: گويــد ايــن كتــاب، خطــاب بــه عقــل و قلــب و روح پــاك او مــي. بــاش
بـين   ت نما، نااميد مشو و خوشبه اميد پاداش الهي صبر و استقام! خواهرم

يـاور و   ،سـت، و خـدا تـو را كـافي اسـت و او     باش؛ زيرا خداوند بـا تـو ا  
  .باشد نگهبان و حافظ تو مي

ايــن كتــاب را بخــوان؛ زيــرا در آن آيــات روشــن الهــي، ! خــواهرم
بخش، اشعار مؤثر و انديشه درست  احاديث راستين نبوي، داستانهاي الهام

جانده شده است؛ اين دفتر را بخوان تا غم و اندوه و هاي مفيد گن  و تجربه
كابوس ترس و اضطراب را از وجودت بيرون برانـد؛ آري ايـن ديـوان را    

هـاي   ات از اوهـام و وسوسـه   كـردن حافظـه   مطالعه كن تا تو را براي تميـز 
انباشته در آن ياري نمايد و تو را به بوستان سعادت و محبت و ديار ايمان 
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و سرور راهنمايي كند؛ اميد است خداوند، تـو را در هـر    و باغهاي شادي
  .گمان او، بخشنده و بزرگوار است دو جهان خوشبخت گرداند؛ بي

ي زيورآالت زيبـايي اسـت كـه آن را     اين كتاب، گنجنينه! خواهرم
كــنم تــا خــود را بــا آن آراســته نمــايي، زيــورآالت و  بــه تــو تقــديم مــي

عناوين اين كتـاب  . ترند زيباتر و درخشانهايي كه از طال و نقره،  آراينده
بنـدها،   ها، گردن شمش: ها نامگذاري كردم را به اسم زيورآالت وآراينده

هـا، زبرجـدها،    ها، جـواهر، انگشـترها، المـاس   رها، و د مرواريدها، مرجان
  .ها، زمرّدها و زرها لؤ ها، لؤ ها، صدف ياقوت

ــ    ! آري ــازي نيســت زي ــاب، ديگــر ني ــن كت ــود اي ــا وج ورآالت و ب
از اينرو خود را با  ؛ارزش را به تن نمايي هاي دنيوي و مدهاي بي آراستني

و خـويش   ي زندگي به تن نمـا  را در جشنوارهو آن  اين زيور آراسته كن
تا به خواسـت   با آن آراسته ساز ،و عيدهاي سرور را در مراسم شادي دنيا

  .خدا خوشبخترين زن دنيا شوي
  بـد و ال ذهـان و ال عقــبال جم  أدب يياأسعد الناس في دين وف

  كالسحب راقشكالفجر كاإل  كالغيث  ابيح كالبشري مرتلةـل بالتسـب
  اللوح و الكتب ي فكرةٍ بين نورـف  في مراقبة    في سجدة، في دعاء

  ان و العربـول ربك للرومـرس  في ومضة من سناءالغار جاد بها
  بك الطاهر المعمور بالقربفي قل  اـمين بمـالعال  سعد كلأت ــفأن
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تـرين مـردم   ت اي كسي كه در پرتو ديـن و ادب خوشـبخ  «: ترجمه
  .بند و طال داشته باشي آنكه مرواريد و گردن  بدون ،هستي

دم و مانند طلوع و ابر زيبا و  چه نيكوست تسبيح مانند باران و سپيده
  .درخشان است

  .ح وكتابدر سجده و در دعا و مراقبت و در انديشيدن بين لو
پروردگارت كه براي عرب و روم و همه فرستاده شده  فرستاده ي

  .عا و نيايش پرداختي درخشان غار به د بسيار زيبا در روزنه ،است
ت خوشـبخ  ،به خاطر قلب پاكت كه با عبادت آباد و خرم است ،تو

  .»ترين فرد دنيا هستي
ان راز سعادت تو در صفاي معرفت و فرهنگت نهفته اسـت؛ امـا بـد   

هـا كـه    هاي خيـالي و رمـان   كه صفاي معرفت و ارتقاي فرهنگ با داستان
هـاي دوري   كنـد و بـه مكـان    خواننده را از حقيقت و واقعيت او جدا مـي 

برد، به دست نخواهد آمـد؛ شـايد خيالهـاي زيبـايي بيـابي و در اوهـام        مي
اش شكســت و از دســت دادن  كننــده مــدهوش شــوي، امــا نتيجــه  مســت

بـار اسـت، بلكـه نتـايج      ار شدن به غـم و انـدوه هالكـت   شخصيت و گرفت
) آگاتا كريسـتي (هاي  مانند داستان. تري به دنبال خواهد داشت خطرناك

  .دهد كه مكر و فريب و جنايت و چپاول را آموزش مي
ايـن  . ام را خوانـده ) داسـتانهاي زيبـاي دنيـا   (من، مجموعه كتابهـاي  

ي است كـه جـايزه نوبـل را    ي داستانهاي منتخب و جذاب مجموعه، ترجمه
ي ايـن مجموعه،مشـاهده    پـس از مطالعـه    بنـده . اند به خود اختصاص داده
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شـايد  . كردم كه اشتباهات بزرگ و حماقتهاي زيادي در آن وجـود دارد 
نويسـي حكايتهـاي    در بعضي از داستانهاي زيباي دنيا از نظـر هنـر داسـتان   

نسـت همنگـواي و يـا    اراثر) پيرمـرد و دريـا  (خوبي باشد؛ ماننـد حكايـت   
  .گويي ادبي خالي هستند داستانهاي كه از زشتي و انحطاط اخالقي و ياوه

ي داسـتانهاي   شايسته است هـر زن مـؤمن و درسـتكاري از گنجينـه    
درســت اســتفاده كنــد و آن را مــورد مطالعــه قــرار دهــد؛ ماننــد كتابهــاي 

كيزگي، طنطاوي، گيالني، منفلوطي و رافعي و امثـال اينهـا كـه داراي پـا    
گر هستند؛ اين مطلب را از آن جهت بيان كـردم   وجدان بيدار و پيام بيدار

فايده،  ام تا كتابم، از مفاهيم بيگانه و سم انحراف و سخنان بي كه كوشيده
اي  كـه قربـاني گفتـار و مقالـه      خالي و پـاك باشـد، زيـرا بسـيارند كسـاني     

  .ي يك حكايت هستند اند و يا كشته شده
يچ داسـتاني زيبـاتر و بهتـر از داسـتانهايي نيسـت كـه       به هر حـال هـ  

اند همچنين  در سنت خويش بيان كرده خداوند در كتاب خود و پيامبر
  .تاريخ زرين خلفا و علما و صالحان، بهترين داستانها هستند

به اميد خـدا حركـت كـن، زيـرا تـو در پرتـو ديـن و        ! پس خواهرم
  .وشبخت و سعادتمند هستيهدايت و عقيده و ميراث علمي و اسالمي خ

  عائض القرني
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  آفرين بر تو
  

گـزار و   دار و عبـادت  گزار و روزه اي خواهر نماز … آفرين بر تو
  .فروتن

  .اي خواهر با حجاب و متين و با وقار  … آفرين بر تو
  .دار و راستگو اي خواهر وفادار و امانت … آفرين بر تو
گشـته   كننده و باز ا و توبهاي خواهر صبور و شكيب … آفرين بر تو

  .به راه خدا
اي خواهر شكرگزار و مشغول و دعا و آفرين بـر   … آفرين بر تو
  .تو اي خواهر بيدار

اي خـواهري كـه آسـيه و مـريم و خديجـه را       … آفرين بـر تـو  
  .الگوي خويش قرار دادي

  .ي مردان اي مربي قهرمانان و اي سازنده … آفرين بر تو
  .ها اسدار ارزشها و حافظ آرماناي پ … آفرين بر تو
غيرت و اي آنكـه از كارهـاي حـرام     اي خواهر با … آفرين بر تو

  .نمايي دوري مي
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  !…آري
  

  .آري …دوستي استو آور محبت  لبخند زيبايت كه پيام
هـاي مشـروع و دينـي اسـت و      گـذار دوسـتي   سخن زيبايت كه پايـه 

  .آري …برد ها را از ميان مي كينه
كنـي و شـكم    بخشـي و او را شـاد مـي    بينـوايي مـي  اي كه بـه   صدقه

  .آري …نمايي اي را سير مي گرسنه
نشستن براي تالوت وتدبر در قرآن و انديشيدن براي عمل به آن و توبـه  

  .آري …نمودن و طلب آمرزش
  .آري …كثرت ذكر و استغفار، دعاي هميشگي و توبه نمودن

نها و راهنمايي آنها بـه  تربيت فرزندان بر اساس دين و آموختن سنّت به آ
  .آري …آنچه برايشان مفيد است

وقار و حجابي كه خدا به آن فرمان داده است و راه حفظ و صيانت 
  .آري …آبروست

ترسـند و ديـن را    همنشيني و همراهي با زنان خوب كه از خـدا مـي  
  .آري …گذارند دوست دارند و به ارزشها احترام مي

اميداشت همسايه و سرپرسـتي از  نيكي به پدر و مادر ،صله رحم گر
  .آري …يتيمان

 …كتاب مفيـد و خـوب  يد و خواندن سودمند و استفاده ازمطالعه مف
  .آري
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  !…نه
  

جــويي و  ارزش، انتقــام كــردن عمــر بــا كارهــاي بيهــوده و بــي  تلــف
  .نه …فايده بحث بي جرّو

دادن سـالمتي و سـعادت    آوري مال و ثروت به قيمت از دست جمع
  .نه …مشو خواب و آرا

  .نه …خواهد كردن هر آنچه دل مي ها و فراهم رفتن در لذّت فرو
ي  هـا  ي لحظـه  كردن اوقات با افراد بيكـار،و گذرانـدن بيهـوده    ضايع

  .نه …زندگي
  .نه …نكردن آن تنبلي در نظافت خانه و مرتّب

  .نه …ها هاي حرام و دود و سيگار و ساير پليدي نوشيدني
اي كـه تمـام شـده و اشـتباهي      فاجعه يادآوري مصيبتي كه گذشته و

  .نه …زده است كه سر
ــراي آخــرت و نســيان   فرامــوش كــردن قيامــت و غفلــت از عمــل ب

  .نه …هاي پيش رو در سفر آخرت سختي
هــاي حــرام و اســراف در انجــام  كــردن پــول و دارايــي در راه  تلــف

  .نه …كارهاي جايز، و غفلت و كوتاهي در عبادت
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  ها شكوفه
  

باش كه هر كـس از پروردگـار، طلـب     ياد داشته به: ي اول شكوفه
آمرزد، و توبه هر كسي را كه توبـه نمايـد،    آمرزش كند،خداوند،او را مي

  .كند گردد، قبول مي پذيرد و هر كس را كه بر مي
بر بينوايان و ضعيفان رحم كن و بـا آنـان   ! خواهرم: ي دوم شكوفه

نماي تا بهبود يابي و  مهربان باش تا خوشبخت گردي به مستمندان كمك
  .خاطر باشي نسبت به ديگران كينه و دشمني نورز تا راحت و آسوده

بين باش، زيرا خدا با تـو اسـت و فرشـتگان      خوش: ي سوم شكوفه
  .كنند و بهشت در انتظار توست برايت طلب آمرزش مي

ظن به پروردگارت اشـكهايت   با حسن! خواهرم: ي چهارم شكوفه
هايي كه خداوند، بـه تـو ارزانـي نمـوده،      آوري نعمت ادرا پاك كن و با ي

  .ها را از خود دور نما غم
ي  گمان مبر كـه كسـي در دنيـا بـه همـه     ! خواهرم: ي پنجم شكوفه

هايش دست يافته و هيچگاه صـفاي زنـدگي، بـراي او تيـره نشـده       خواسته
  .است

مانند درخت خرمـا بلنـدهمت بـاش كـه     ! خواهرم: ي ششم شكوفه
اندازند، او در عوض  كند و وقتي به سوي او سنگ مي ذيت نميكسي را ا
  .دهد خرما مي
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اي كـه غـم خـوردن، چيـز از      آيا شـنيده ! خواهرم: ي هفتم شكوفه
شـدن، اشـتباه را    اي كـه ناراحـت   آورده باشد و آيـا شـنيده   رفته را باز دست

  ! شوي؟ خوري و اندوهگين مي پس چرا غم مي! درست كند؟
ت  م: ي هشتم شكوفه نتظر بال و مصيبت مباش؛ بلكه همواره به امنيـ

  ) شاءاهللا ان(و سالمتي و تندرستي چشم بدوز 
ي كساني كـه بـه تـو     با عفو عمومي و بخشيدن همه: ي نهم شكوفه

  .ات خاموش كن بدي كرده اند، آتش كينه و حسد را در سينه
، )خانـه  در(غسل، وضو، استفاده از عطـر  ! خواهرم: ي دهم شكوفه

دلتنگـي و   رفـع  كردن و نظم، داروهـاي مفيـد و كارسـازي بـراي     اكمسو
  .ناراحتي هستند
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  ها گل
  

مانند زنبور عسل باش كه بر گلهـاي خوشـبو و   ! خواهرم: گل اول
  .نشيند  مي سبز و تازههاي  شاخه

آوري  هـاي مـردم و جمـع    شـدن از عيـب   شما براي مطلع: گل دوم
  .اشتباهاتشان وقت نداري

ترسـي؟ و   وقتي خدا با تو باشد از چه كسي مي! هرمخوا: گل سوم
  ! اگر خدا عليه تو باشد، به چه كسي اميد داري؟

و مـزاج   بـرد  آتش حسادت، جسم و تن را از بـين مـي  : گل چهارم
  .بجا، آتش زير خاكستر است آتشين و غيرت نا
فردا در اختيار تـو   كهاگرامروز خوشبخت نشوي، بدان : گل پنجم

  .نيست
گويي  خودت را خيلي آرام از مجالس جرّو بحث و ياوه :گل ششم

  .كنار بكش
  .با اخالق خود، زيباتر از باغ باش: گل هفتم
تـرين   خوبي كن كـه بـه سـبب آن خوشـبخت    ! خواهرم: گل هشتم
  .فرد خواهي بود



25 نگين هاي درخشان

ها را براي آفريننـده بگـذار و حسـود را بگـذار تـا       آفريده: گل نهم
  .بميرد و دشمن را فراموش كن

لـذّت كـار حـرام بعـداً بـه نـدامت و حسـرت و عـذاب         : دهمگل 
  .تبديل خواهد شد
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 :هللا اال با ةال حول و ال قو.  
  

  .زني كه با خدا سخن گفت: شمش اول
  

  و لك الساعة التي انت فيها  ما مضي فات و المؤمل غيب
آنچه گذشت تمام شد و رفت و آينده پنهان و در عالم غيب اسـت  «

  .»ايست كه در آن قرار داري آنچه از آن تو است لحظه و
بينـي كـه خداونـد، زن     اگر به نصوص قرآن و سنت نگاه كنـي، مـي  
 …≅/ð‡Ω≤Ω∂Ω⎝ ϑðΣ …: فرمايـد  شايسته و مؤمن را ستوده است؛ خداوند متعال مـي 

⎯„Ω‘ΩΤ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ð‹ςΚ…Ω≤⎯∨≅… φ⎦⌠⎡ΤΩ∅⌠≤ΨΤ⊇ <′ΞΜ… πŒς√†ΩΤ∈ γγ‡Ω⁄ Ξ⇑⎯ΤŠ≅… ⎠Ψ√ 

ð∉ΩŸ⇒Ψ∅ †_Τ⎯∼ΩΤŠ ℑ Ψ◊Πς⇒Ω•<√≅… ⎠Ψ⇒ΘΨ•ΩΤ⇓Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ω⇐⌠⎡ΤΩ∅⌠≤ΨΤ⊇ −Ψ©Ψ∏Ω∧Ω∅Ω⎝ ⎠Ψ⇒ΘΨ•ΩΤ⇓Ω⎝ φ⇔Ψ∨ 

Ψζ⌠⎡Ω⊆<√≅… φ⎦κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… (11) ≈ )11: تحريم.(  
و خداوند براي مؤمنـان زن فرعـون را مثـال زده اسـت، آنگـاه كـه       «
كـن و مـرا   اي در بهشت نزد خودت درست  برايم خانه! پروردگارا: گفت

  .»از فرعون و كارهايش نجات بده، و مرا از قوم ستمگر برهان
فكر كن كه چگونه خداوند آسيه رضي اهللا عنها را الگـو و  ! خواهرم

  .اي زنده براي مردان و زنان مؤمن قرار داده است نمونه
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آسيه، نماد و الگوي آشـكاري بـراي هـر آن كسـي اسـت كـه       !آري
  .لهي پيروي كند و به راه او رهنمود شودخواهد در زندگي از آيين ا مي

همسـايگي و  به راستي كه اين زن، چقدر عاقل و دانا بوده است؛ او، 
ــه را بخواهــد، جــوار و  جــوار الهــي را طلــب نمــود و پــيش از آن  كــه خان

همسايگي الهي را بر آن مقدم نمود؛ او از فرعون ستمگر و كـافر اطاعـت   
هـايش نپـذيرفت و    مـام فريبنـدگي  نكرد و زندگي در كاخ فرعـون را بـا ت  

او ! اي زيباتر و بهتر در جوار پروردگار جهانيان را خواستار شد، آري خانه
هاي بهشت در جايگاهي زيبـا نـزد خداونـد     خواست در باغها و رودبار مي

  .زندگي كند
راستي كه او زن بزرگي بود؛ زيرا صداقت و همت وااليـش، او را   به

و ايمان را آشكارا در مقابل همسر سـركش   به جايي رسانيد كه سخن حق
و ستمگرش بيان كرد، و بدين خاطر در راه خدا شكنجه شـد و در نهايـت   

خداوند . در جوار رحمت الهي قرار گرفت و در بهشت برين سكني گزيد
متعــال، او را بــراي زنــان و مــردان مــؤمن، در تمــام ادوار تــاريخ، الگــو و  

رگوار را در كتاب خويش ستوده و اسـم  سرمشق قرار داده و اين بانوي بز
او را در كتاب خود ثبت نمـوده و عمـل او را مـورد سـتايش قـرار داده و      

  .شوهرش را كه از راه و آيين الهي منحرف گشته بود، نكوهيده است
  

  :بين باش ها، خوش در برابر طوفان سختي.  
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   :بعد از سختي، آساني خواهد بود.  
  

خواهرم ثروت هنگفتي از: مشمش دو  
  .ها داري نعمت

  
  كلمحة الطرف إذا الطرف سجي  لطائف اهللا و إن طال المدي

لطف الهي هر چند دير شده باشد، در يـك چشـم بـه هـم زدن فـرا      «
  .»خواهد رسيد
بدان كه با سختي و دشواري، آساني و آسايش است و بعد ! خواهرم

رسـد و   شب، روز روشن فـرا مـي  آيد و پس از  از اشك و اندوه لبخند مي
گـردد،   طرف مي ابرهاي غم و اندوه و تاريكي شب سياه غم و ناراحتي، بر

  .يابند ها به فرمان الهي پايان مي بساماني شوند و نا مشكالت رفع مي
هـا بـه تـو پـاداش      گـواري  هـا و نـا   بدان كه به خاطر مصيبت! خواهرم

نت را درست تربيـت كنـي،   رسد، اگر مادر هستي، بدان كه اگر فرزندا مي
ياوران و حامياني براي دين و اسالم خواهند بود و در نمـاز و در دعاهـاي   

گاه، برايت دعا خواهند كرد؛ چه نعمت بزرگـي اسـت كـه تـو مـادر       سحر
ي مـادران كـافي    مهربان هستي و همين افتخار و شرافت، بـراي تـو و همـه   

ي بزرگـوار را بـه   چنين پيشـوايي بـزرگ و پيـامبر    است كه مادر محمد
  .بشريت تقديم نمود
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  يداً بيضاء طوقّت الرّقابا  و أهدت بنت وهب للبرايا
دختر وهب، يد بيضاء و احساني به جهانيان هديه نمـود كـه همـه را    «

  .»فرا گرفت
نيكـو و گفتگـو،    ي تواني با سخنان خوب و موعظـه  تو مي! خواهرم

اي  و آنها را با شيوهخواهرانت را از روي حكمت به راه خدا دعوت دهي 
زيبا و رفتاري درست به راه حق راهنمايي كني؛ زيرا زن، با رفتار و كردار 

هـا و   هـا و درس  گذارد كه سـخنراني  درست خود چنان در جامعه تأثير مي
اي  اند كه در محلـه  توانند چنان تأثيري بگذارند؛ چه بسا زناني بوده نمي …

ين و وقار و حجـاب و اخـالق نيـك و    اند و مردم، از آنها د زندگي نموده
انـد و بـدين سـان     گرفتـه  مهرباني با همسـايگان و اطاعـت از شـوهر را فـرا    

ســيرت و مــنش پــاك آنهــا، در جلســات بــه عنــوان درس و موعظــه بيــان 
  .گرداند شود و آنها را الگوهاي نيكو براي ساير خواهرانشان مي مي

  
  : از  ،و اندوها شكوفه خواهند زد و غم فردا گله

  .ميان خواهد رفت و آسايش و آرامش، جايگزينش خواهد شد
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  :  خداوند بعد از دشواري، آساني
  .خواهد آورد

  
همين افتخار كافي است كه : شمش سوم

  .مسلماني
  

  !در؟ــفأين اهللا و الق  ن تري فرجاًأأتيأس 
 هسـتي؟  اميـد  نا و مشكالت، حل شوند،آيا از اينكه گشايشي بيايد «

  »!پس خدا و تقدير كجاست؟
رسـد، بـه اميـد     هر مصيبت و باليي كه در راه خدا به تو مي! خواهرم

خدا، كفّاره گناهانت خواهد بود؛ تو را مژده باد به آنچه در حديث آمـده  
هر زني از پروردگارش اطاعت نمايد و نماز پنجگانه را بخواند «: است كه

وارد بهشـت پروردگـارش خواهـد     و از آبرو و عفّت خود صـيانت كنـد،  
، اينها كارهاي آساني هستند براي كسي كـه خـدا بـه او توفيـق دهـد؛      »شد

اين كارهاي بزرگ را انجام بده تا پروردگار مهربان، تـو را  ! پس خواهرم
در هر دو جهان خوشبخت نمايد؛ همگام با شريعت الهي حركت كن و از 

تـو مسـلمان هسـتي و ايـن،     كتاب خدا و سنت پيامبرش پيـروي نمـا؛ زيـرا    
شرافت و افتخاري بزرگ است، غير از تو زناني هستند كه در كشـورهاي  

اند و اينك يا يهودي هستند يا مسيحي و يـا كمونيسـت و    دنيا آمده كفر به
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ا خداونـد،    هايي مي يا داراي آيين باشند كه با دين اسالم مخالف است؛ امـ
و از پيـروان عايشـه و    ان محمـد گزيـده و تـو را از پيـرو    تو را مسلمان بر

  .خديجه و فاطمه رضي اهللا عنهن قرار داده است
خـواني، مبـارك بـاد؛ بـر تـو روزه       اي كه مي بر تو نمازهاي پنجگانه

گرفتن ماه رمضان و حج كعبه و حجاب اسالمي خجسته باد؛ مبـارك بـاد   
را  دبر تو كه خدا را به عنوان پروردگار و اسالم را به عنوان دين و محم

  .اي به عنوان پيامبر پذيرفته و پسنديده
  

  :ادبت، زيور تو و  ت،اخالق ؛الي توط ،دينت
  .ستدارايي تو
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 : بهترين ، او ؛خداوند ما را كافي است
  .كارساز است

  
  .زن مؤمن و زن كافر برابر نيستند: شمش چهارم

  
  ب الحزنوال يرد عليك الغائ  فما يدوم سرور ما سررت به

هيچ شادي و سروري، هر چند كه تـو را شـاد كنـد، ادامـه نخواهـد      «
  .»يافت و غم و اندوه، چيز از دست رفته را به تو باز نخواهد گرداند

تـواني خوشـبخت و    اگـر بـه يـك پديـده نگـاه كنـي، مـي       ! خواهرم
ــده، واقعيــت و وضــعيت زن مســلمان در    خرســند شــوي؛ منظــورم از پدي

هـاي كفـر اسـت؛ زن     وضـعيت زن كـافر در كشـور   هاي اسـالمي و   كشور
،  حجـاب  گزار، با دار، عبادت ايمان، روزه هاي اسالمي، با مسلمان در كشور

ــا  ــان  فرمــانبردار شــوهرو پرهيزكــار اســت و ب همســايگان و فرزنــدان مهرب
لذا پاداش بزرگ و آرامش و رضامندي خاطر، بر او مبارك بـاد؛  .باشد مي

ارزش  حجـاب، جاهـل، بـي    ، زنـي اسـت بـي   هـاي كفـر   اما زن در سرزمين
شـود و فاقـد    جـايي عرضـه مـي     ارزش كـه در هـر   پرست و كااليي كم مد

سيماي زن مسلمان و ! پس اي خواهرم. باشد شرافت و حيثيت و ديانت مي
تـر و   سيماي زن غرب را با هم مقايسه كن تا بداني كه تو بسي خوشـبخت 

  :واالتر هستي
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سست نشويد و اندوهگين نگرديد و شما برتر هستيد، «) 139:عمران آل( ≈
  »اگر مؤمن باشيد

  
 :  نشين نشين و كوخ مردم اعم از كاخهمه  

  زندگي مي كنند؛ اما كدام يك خوشبخت است؟
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  :اهللا، پروردگار من است؛ با او هيچ …اهللا
  .كنم كسي را شريك نمي

  
  .تنبلي، برادر شكست است: شمش پنجم

  
  و خير جليس في الزمان كتاب  أعزّ مكان في الدنا سرج سابح

پا است و بهتـرين همنشـين،    بهترين جا در دنيا، زين اسب زنده و تيز«
  .»باشد كتاب مي

ن و بـه تنبلـي و   اره كـار كـ  كـنم كـه همـو    تو را توصيه مـي ! خواهرم
ات را درسـت   كار مباش، بلكه برخيز و خانه يا كتابخانهسستي تن مده و بي

ات را انجام بده؛ يا نماز بخوان و يا قرآن تالوت كن  و مرتب كن و وظيفه
ي كتاب مفيدي بپرداز و يا به نوار مفيدي گـوش بـده يـا بـا      و يا به مطالعه

آنها در مـورد كارهـايي كـه شـما را بـه       همسايگان و دوستانت بنشين و با
وقت اسـت كـه بـه يـاري خداونـد،       كند،گفتگو كن ، آن خدا نزديك مي

از بيكـاري بـه   ! خـواهرم  …كنـي  احساس سعادت و آرامـش و شـادي مـي   
شـود تـا    شدت برحذر باش و هرگز بيكار منشين؛ زيرا بيكاري باعـث مـي  

تنهـا چيـزي   . هجوم بياورند ها، به تو ها و ناراحتي ها و ترديد ها، وسوسه غم
  .كند، كار است طرف مي كه اين موارد را بر
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ات را  خانــهات توجــه كــن،  بــه نظافــت و ظــاهر و زيبــايي! خــواهرم
ت را مرتّب كن و رفتـار و اخالقـي خـوب بـا شـوهر و      عطرآگين نما، اتاق

ــه نشــان     ــاش؛ ب ــرادران و خويشــاوندان و دوســتانت داشــته ب ــدان و ب فرزن
  .بزن و آنان را دوست بدار لبخندي، هارضامندي از آن
دارم؛ زيرا گناهان سبب انـدوه و   حذر مي تو را از گناهان بر! خواهرم
ي زنـان زيـاد انجـام     شوند، به خصوص گناهاني كه در حـوزه  ناراحتي مي

حجـابي، تنهـا نشسـتن بـا مـرد       محرم، بي كردن به نا نگاه: گيرند؛ از قبيل مي
ا گفـتن و غيبـت ديگـران، ناسپاسـي شـوهر و      بيگانه، نفرين كردن و ناسـز 

احترام نگذاشتن به او؛ اينها گناهاني هستند كه زنـان، بـه كثـرت مرتكـب     
شوند مگر زناني كه خدا بر آنها رحم نموده و آنـان را از ايـن گناهـان     مي

  .دور كرده است
شوند بپرهيـز   از اين گناهان كه سبب خشم خداوند مي! پس خواهرم
تقوي الهي را پيشه كن زيرا تقواي الهي، ضامن سعادت  و از خدا بترس و

  .و خوشبختي تو است
  

 : ها روي آوردند و گاه غم واهرم هرخ  
  »ال اله اال اهللا«: ها زياد شدند، بگو ناراحتي
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  :صبر، زيباست.  
  

ها زن  تو به آنچه داري، از ميليون: شمش ششم
  .باالتر هستي

  
  رــوام خبز مقمـه األقـو ظنّ ب  ق الباب دونهسيكفيك عمن أغل

بندد و مردم در  يك قرص نان برشته، تو را از كسي كه درش را مي«
  .»سازد نياز مي كنند، بي مورد او فكرها مي

بينـي كـه هـزاران انسـان،      به تمام دنيـا فكـر كـن؛ آيـا نمـي     ! خواهرم
هـاي   روي تخـت سالهاست كه بر بستر بيمـاري افتـاده و از پـا در آمـده و     

هـاي زنـدان نيسـتند     اند؟ آيا هزاران نفر پشت ميله سفيد بيمارستان خوابيده
بيني كـه   كه زندان، صفاي زندگي را براي آنان تيره نموده است؟ آيا نمي

ــه شــده و در    ــادي عقــل و درك خــود را از دســت داده و ديوان ــراد زي اف
  ند؟ا ها، افتاده و بستري شده ها و بيمارستان  تيمارستان

هـا   پـاره و كـوخ   هـاي پـاره   آيا فقرا و مستمنداني نيستند كه در خيمـه 
  آيد؟ كنند و تكّه ناني گيرشان نمي زندگي مي

ي فرزندانشـان را از   ايد كـه در يـك حادثـه، همـه     آيا زناني را نديده
دست داده و يا دست و پايشان قطع شده يا ديوانه گشته و عقل خـود را از  

انـد در حـالي كـه تـو، تندرسـت و       ان مبـتال شـده  دست داده و يا بـه سـرط  
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هـايش   سالمت و آسوده خاطر هسـتي؟ پـس خداونـد را بـه خـاطر نعمـت      
ها و  نشستن به پاي كانال: ستايش كن،و وقتت را در نارضايتي خدا از قبيل

هـايي كـه    اي ضـايع مكـن، برنامـه     هاي مبتذل و ضد اخالقي ماهواره برنامه
اش بـاز   كننـد و انسـان را از انجـام وظيفـه     ل ميقلب را بيمار و جسم را تنب

  .دارند مي
هاي مفيد تلويزيوني استفاده كن مانند گـوش   فقط از برنامه! خواهرم

هاي پزشكي مفيـد و يـا اخبـاري كـه      دادن به سخنراني، دنبال كردن برنامه
ارزش  هـاي بـي   براي هر زن و مرد مسلمان مهـم اسـت؛ از تماشـاي برنامـه    

هاي مبتذل و ضد اخالقي، حيا و وقار و ديانت را از بين  رنامهبپرهيز؛ زيرا ب
  .برند مي

  
  :آنجا ؛ستمگر را براي دادگاه آخرت بگذار  

  .كه حاكم، فقط خداست
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  :وفقيت و گشايش به صورت ناگهاني وم  
  .رسد در يك چشم به هم زدن، فرا مي

  
  .براي خودت كاخي در بهشت بساز: شمش هفتم

  
  أني قنعت لكنت حرّا و لو  أطعت مطامعي فاستعبدتني

از اميال و آرزوهايم پيروي كردم؛ پس اميال و آرزوهايم، مرا برده «
  .»بودم ورزيدم، آزاد مي خويش كرد و اگر قناعت مي

اند؛ آيا آنها، ثروت  نگاه كن كه نسلهاي زيادي از دنيا رفته! خواهرم
اند؟ آيا آنان بـه   شان را همراه خود بردهها و مقام و جايگاه و دارايي، كاخ

هــا و  انــد؟ آيــا بــه همــراه ماشــين هايشــان دفــن شــده همــراه طالهــا و نقــره
حتــي لبــاس و ! …انــد؟ خيــر هــاي خــود بــه جهــان آخــرت رفتــه  هواپيمــا

ــان درآورده  ــان را از تنش ــر     پوشاكش ــن، در قب ــا كف ــط ب ــا را فق ــد و آنه ان
پرســيده شــده كــه پروردگــارت از هــر يــك از آنهــا در قبــر ! انــد گذاشــته

خودت را بـراي  ! كيست؟ پيامبرت كيست؟ و دينت چيست؟ پس خواهرم
آن روز آماده كن و براي كاال و ثـروت دنيـا تأسـف و غـم مخـور؛ زيـرا       
دارايي و ثروت دنيا، از بين رفتني و كم ارزش است و تنها چيزي كه باقي 

  .باشد ماند، عمل صالح مي مي
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 …Ω∨ ð™Ψ∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ⇑ΨΘ∨ ∴≤Ω{ς′ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω‘⇓ΡΚ⇑⌠ …: يـد فرما خداوند متعال مـي 

Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ⇑Ψ∨⎯⎣Σ∨ ΙΣ©Πς⇒ΩΤ∼Ψ∼⎯™Σ⇒Τς∏ΩΤ⊇ _〈λ⎡Ω∼Ωš _∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ ⎯ψΣ™Πς⇒ΩÿΞ∞⎯•Ω⇒ς√Ω⎝ ¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ξ⇑Ω♥⎯šςΚ†ΨŠ †Ω∨ 

Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ (97) ≈ )هر مرد و زني از شـما كـار شايسـته    «) 97: نحل
بخشيم و پـاداش   اي مي باشد، به او زندگي پاكيزه بكند در حالي كه مؤمن

  .»دهيم اند به بهترين صورت مي كرده كارهايي را كه مي
  

  :اي با خود دارد يامي است كه مژدهبيماري، پ  
  .باشد ارزش و گرانبهايي مي و تندرستي، زيور با
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  :ي جز تو نيست،هيچ معبود به حقّ! خدايا  
  .ام زّهي و من از ستمگران بودهتو پاك و من

  
قلب خود را با دستان خودت تكّه : شمش هشتم

  .پاره مكن
  

  !هاـمما يهان به الكرام فهات  زمان بقية إن كان عندك يا
اگر در تو چيزي باقي مانده از آنچه كه بزرگان بـا آن  ! ي روزگارا«

  »!گردند، پس آن را بياور خوار مي
ي فاسد و نگاه كردن به عكسهاي عريان ها از خواندن مجله! خواهرم
ــا  و مطالعـــه ي و دي مكاتـــب و ديـــدگاههاي منحـــرف و كتابهـــاي الحـ
ارزش و غيــر اخالقــي بپرهيــز و وقــت خــود را بــا چنــين  هــاي بــي داســتان

هــاي اســالمي و كتابهــاي مفيــد و  چيزهــايي ضــايع مكــن و بلكــه از مجلــه
ان مفيـد اسـت،   نشريات سـازنده و مقـاالتي كـه بـراي دنيـا و آخـرت انسـ       

زيــرا بعضــي از كتابهــا، ترديــدها و شــبهاتي در ذهــن ايجــاد . اســتفاده نمــا
كشانند؛ انحراف و ترديـد، از پيامـدهاي    كنند و انسان را به انحراف مي مي

بندوباري است كه از دنياي كفر به ما هجـوم آورده و   فرهنگ منحرف بي
  .كشورهاي اسالمي را درنورديده است
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غـم و    كليدهاي غيـب، نـزد خداسـت و خداونـد،     بدان كه! خواهرم
نمايد، از اين رو پيوسته به درگاه او دست دعا و تضرّع را  اندوه را دور مي

اللهم إنّي أعوذ بك من الهـم  :(دراز كن و هميشه اين دعا را بر زبان بياور
و الحزن، و أعوذ بك من العجز و الكسـل، و أعـوذ بـك مـن البخـل و      

من از ! بار خدايا«: يعني )من غلبة الدين و قهر الرجالالجبن، و أعوذ بك 
غم واندوه و از ناتواني و تنبلي و از بخـل و بزدلـي و از سـنگيني بـدهي و     

  .»برم ي طلبكاران به تو پناه مي غلبه
گــاه ايــن دعــا را زيــاد تكــرار نمــايي و در معــاني آن بينديشــي،   هــر

  .سازد طرف مي خداوند، غم و اندوه تو را بر
  

  :دقايق را با فكر و ،با ذكر خدا ها را ثانيه  
  .ها را در كاري بگذران ساعت
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  :كند وقتي  چه كسي درمانده را اجابت مي
  كه او را بخواند؟

  
كني كه  وستد ميتو با پروردگاري داد : شمش نهم

  .است بزرگوار و مهربان
  

  لّ تلك المĤلفستجمعنا في ظ  لعلّ الليالي بعد شحط من النّوي
دلپـذير   ي در زيـر سـايه   ،شايد گذر شب و روز ما را بعد از جدايي«

  .»هم بياورد آن چيزهاي دوست داشتني، گرد
تو را مژده باد؛ زيرا خداوند برايـت پـاداش بزرگـي آمـاده     ! خواهرم

 ð‡†Ω•ΩΤπΤ♠≅†ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™ς√ ⌠¬Σ™ΘΣΤŠΩ⁄ ⎠ΤΠΨΤ⇓ςΚ… :‚Ω  …: فرمايــد كــرده اســت؛ چنانچــه مــي 

Σ⊗∼γ∂ΚΡ… Ω™Ω∧Ω∅ ω™Ψ∧ΗΤΩΤ∅ ¬Ρ∇⇒ΠΨ∨ ⇑ΨΘ∨ ∴≤Ω{ς′ ⎯⎝ςΚ… ∃υ⎠ΩΤ‘⇓ΡΚ… ≈ )195: ل عمــــــــران آ (
ــرد و زن       « ــيچ م ــل ه ــن عم ــه م ــود ك ــت نم ــان را اجاب ــان آن پرودگارش

  .»كنم اي را ضايع نمي كننده عمل
گونه كه به مردان وعده داده، به زنـان هـم وعـده داده     خداوند همان

ده، زنـان را نيـز سـتوده اسـت؛ چنانچـه      طور كه مردان را سـتو  است، همان
ــي ــد م  ≈ ⎝ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ∧Ψ∏π♥ΤΣ∧<√≅… γŒΗΤΩ∧Ψ∏Τ⎯♥Σ∧<√≅…Ω⎝ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…Ω⎝ γŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅…Ω …: فرماي

  .»…مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن«) 35: احزاب(
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عضوي از جامعه هستي  اندهد كه تو، همچون مرد اين آيه نشان مي
لذا با كارهاي خوبي كه در خانه . باشد زد خداوند محفوظ ميو پاداشت، ن

دهـي، بـه رضـامندي خـدا دسـت خـواهي يافـت؛ پـس          و جامعه انجام مي
اي  بهترين الگو و چراغي روشن بر فراز راه فرزندان امت خويش و نمونـه 

واال براي آنـان بـاش و زنـدگي آسـيه، مـريم خديجـه، عايشـه و اسـماء و         
يرا اينها، زنان منتخب، زرا الگوي خويش قرار بده؛  فاطمه رضي اهللا عنهن

چنـين   اند؛ تو نيز ايـن  گزار و روزه دار بوده برجسته، پاكيزه، مؤمن، عبادت
آنـان را   ي نامـه  ي آنـان حركـت كـن و سـيرت و زنـدگي      باش و بر شيوه

  .مطالعه نما تا به خير و آرامش دست يابي
  

 : تا بهشك يتيم را پاك كن ا! خواهرم 
رضامندي خداوند مهربان دست يابي و در بهشت، 

  .نمايي تنسكو
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  :دم نزديك نيست؟ آيا سپيده  
  

  .اي به هر حال تو فايده برده: شمش دهم
  

  !هل عاند الدهر إال من له خطر؟  قل للذي بصروف الدهر عيرنا
آيـا  : زنـد، بگـو   به كسي كه به خاطر چرخ روزگار به مـا طعنـه مـي   «

  »!زگار، جز با افراد مهم با كسي ديگر درافتاده است؟رو
به اميد پاداش الهي شكيبايي ورز و اگر غم و اندوهي به تو ! خواهرم

باشد؛ اگر يكـي از فرزنـدانت را    ي گناهانت مي دست داد، بدان كه كفّاره
كنـد و اگـر    از دست دادي، بدان كه نزد خداي يكتا برايـت شـفاعت مـي   

دهد و اجـر و پاداشـت نـزد     ه خداوند، به تو پاداش ميبيمار شدي، بدان ك
اگـر گرسـنه باشـي، خـدا در آخـرت بـه تـو پـاداش         . خدا محفـوظ اسـت  

فقر و بيماريت نيز اجر و پاداش به دنبـال دارد؛ از ايـن رو پـاداش    . دهد مي
شود و همچون امانتي براي صـاحبش نـزد    هيچ مشقتي، نزد خدا ضايع نمي

  .پس داده شود در آخرت به صاحبش باز گردد تا خدا نگهداري مي
  

 : آرامش و برطرف شدن غم را نماز ،
.كند مي  تضمين
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  :ام بگير و از  پس آنچه را كه به تو داده
  .گزاران باش شكر

  
هايي كه خدا به تو داده  به نعمت: بند اول گردن

  .توجه كن
  

  الصبر ما اهللا صانعأري بجميل   وإنّي ألرجو اهللا حتي كأنني
من به خدا اميدوارم تا جايي كه من با صبر گويا آنچـه را كـه خـدا    «

  .»بينم خواهد كرد مي
خيزي و زنـدگي روزمـرّه را    صبحگاهان كه از خواب برمي! خواهرم

را  حهـزاران بينـوا در ايـن فكرنـد كـه صـب      نمايي، به ياد بياور كه  آغاز مي
بـه يـادآور   . داراي نعمت فراوان هسـتي چگونه شام كنند؛ در حالي كه تو 

كه تو، سير هستي و هزاران نفر گرسـنه هسـتند؛ تـو آزادي و هـزاران زن،     
تو بـه هـزاران زن مصـيبت زده بينـديش كـه فرزندشـان را از       . اسير هستند
هايشـان سـرازير    اند؛ چـه بسـيارند، زنـاني كـه اشـك بـر گونـه        دست داده

لبشان به تپش و سوزش افتـاده اسـت؛   باشد، و چه بسيارند مادراني كه ق مي
ي كوچك آنها فرياد رنج و گرسنگي  چه بسيارند كودكاني كه از حنجره

آيد و حال آنكه تو خوشحال و آسوده خاطر هستي؛ پـس خـدا    بر مي …و
  .را به خاطر لطف و كرمش ستايش كن



52 خوشبخت ترين زن دنيا

همـه دارايـي و نعمـت و زيبـايي      ايـن شين و بنگـر كـه از   نب! خواهرم
هـا،   يبايي، ثروت، فرزند، خانـه، زنـدگي در وطـن، نعمـت    برخورداري؛ ز

هايي هستند كه تو از آن برخـورداري،   نعمت …روشنايي، هوا، آب غذا و
  .پس شاد و خوشبخت و راحت باش

  
  : با دادن يك ريال به فقرا و مستمندان، دعا و

  .محبت آنها را خريداري كن
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  :وده قانع و راضي ي تو نم به آنچه خدا بهره
  .باش تا توانگرترين مردم باشي

  
كند،  اندكي كه تو را خوشبخت مي: بند دوم گردن

  .گردد ات مي بهتر از زيادي است كه سبب بدبختي
  

  طويت، أتاح لها لسان حسود  ر فضيلةـو إذا أراد اهللا نش
اي را بگشـايد، كينـه    بسـته گاه خداوند بخواهد فضل و نعمت درهر«

  .»يابد تا زبان به بدي بگشايد د، فرصت ميتوز و حاس
زندگي واقعي و مفيد تو، همان لحظاتي است كه در شادي و سـرور  

گذرد؛ اما اضطراب و ناراحتي و آزمندي، در واقع  و آرامش و قناعت مي
اضطراب و ناراحتي، دشمن عافيت . آيد از عمر و زندگيت به حساب نمي

ضمن رضـايت از خـدا و   ! ي خواهرمباشد پس ا ات مي و سالمتي و زيبايي
بـين بـاش؛ هماننـد     خرسندي و قناعت به بهره و نصيبت، بـه آينـده خـوش   
جا از گلي بـه گلـي    پروانه باش كه سبك بال و زيباست و از اين جا به آن

  كند و وابسته اي ديگر پرواز مي اي به سوي باغچه پرد و از باغچه ديگر مي
  .ي چيزها نيست و دلبسته

خورد و محصول پـاكي   مانند زنبور عسل باش كه پاك مي !خواهرم
شكند؛ شـهد گلهـا را    اي بنشيند، آن را نمي كند و هرگاه بر شاخه توليد مي
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آميـز و   زنـد و پـروازش محبـت    نمايد؛ نيش نمـي  مكد و عسل توليد مي مي
آور و آوايي رضـايت بخـش دارد؛ گويـا از     فرودش، دوستانه است؛ مژده

  .دنياي جاودان فرود آمده است ها و ملكوت آسمان
  

  :گان را دوست دارد؛ د، توبه كنندهخداون  
شته و از وضعيت خود، به او زيرا آنها به سوي او بازگ
  .اند برده شكايت
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  : ستايش خداوندي را سزاست كه غم و
  .ه مرا دور نمودواند

  
به ابرها بنگر و به خاك خيره : بند سوم گردن

  .مشو
  

  ما كان يعرف طيب عرف العود  لو ال اشتعال النار فيما جاورت
انگيـز آن   اگر در كنار چوب عود، آتش برافروخته نشود، بـوي دل «

  .»به مشام نخواهد رسيد
بلند همت باش، همواره باال برو و پيشرفت كن؛ هميشه راه ! خواهرم

ن كــه رفــت بپرهيــز؛ بــدا ترقــي و كمــال را ادامــه بــده و از ســقوط و پــس
هاي گذراست؛ جديت و پشـتكار و   ها و دقيقه اي از ثانيه زندگي، مجموعه

شكيبايي را از مورچه بياموز و همچون او بكوش؛ توبه كـن؛ اگـر دوبـاره    
گناه كردي، باز توبه كن، به حفظ قرآن بپرداز و اگر از يادت رفت، براي 

ه خـود،  دهم، آن را حفظ كن، مهم ايـن اسـت كـه بـ    ... بار دوم و سوم و 
بست را قبـول نـدارد و عقـل،     احساس شكست راه ندهي؛ چون تاريخ، بن

بسـت را   هـا، بـن   پذيرد، بلكه تالش مداوم و رفع نادرستي پايان تلخ را نمي
  .شكند مي



56 خوشبخت ترين زن دنيا

تـوان آن را تحـت عمـل جراحـي      زندگي مانند بـدن اسـت كـه مـي    
ي آن  توان بافت كهنه زيبايي قرار داد، زندگي مانند ساختمان است كه مي

زنــدگي طاليــي اســت كــه  ! را تــرميم نمــود و آن را از نــو ســاخت،آري 
  .توان آن را با آب طال زيبا كرد مي

به شدت از احساس شكست بپرهيز و نگرانـي نابجـا از   ! پس خواهرم
بروز بيماري، مصـيبت و فاجعـه را از ذهـن خـود بيـرون بينـداز؛ خداونـد        

) 23:مائـده ( ≈ ς∏Ω∅Ω⎝ ϑðΨ/≅… Νϖ…⎡ΣΤ∏Πς{Ω⎡ΩΩΤ⊇ ⇐ΜΞ… ψΣ⇒Ρ® Ω⇐κΨ⇒Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ (23)⎠ …: فرمايد مي
  ».اگر شما مؤمن هستيد، بر خدا توكل كنيد«

  
  :ترك گناه، جهاد است و مداومت بر آن، 

  .سركشي
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  :و مؤمنان را مژده بده.  
  

اگر در كوخ زندگي كني و : هارمبند چ گردن
اخ زندگي ايمان باشي، بهتر از اين است كه در كبا

  .كش باشي نمايي و سر
  

  أنكر أني عقوبة لهم  إنّي و إن لمت حاسدي فما
پذيرم كه من،  كنم، اما مي من، گر چه حسودان خود را سرزنش مي«

  .»ي رنج و عذاب هستم براي آنان، مايه
نمايــد،  زن مســلمان كــوخ نشــيني كــه پروردگــارش را پرســتش مــي

ــي   ــه را ادا م ــاي پنجگان ــا  نمازه ــد و م ــي كن ــان را روزه م ــرد،  ه رمض گي
هـا و   شـكوه و درميـان كلفـت    تر از زني است كـه در كـاخي بـا    خوشبخت

اي نـان و   زن مؤمني كه بـا تكـه  . نمايد نوكران و خادمان زندگي به سر مي
نمايد و قـرآن و تسـبيح بـه دسـت دارد،      مقداري آب در خيمه زندگي مي

كند  نما زندگي مي لتر از زني است كه در برج و اتاقهايي مخم خوشبخت
  .نيست كند و پيرو پيامبر شناسد و او را ياد نمي و پروردگارش را نمي
معنـي سـعادت و خوشـبختي را بـدان؛ سـعادت، آن      ! آري، خواهرم

مفهوم اشتباهي نيست كه در ذهن بسـياري از مـردم جـاي گرفتـه اسـت و      
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 برنـد كـه سـعادت و خوشـبختي، در پـول، فـرش، لبـاس، و        آنها گمان مي
  .هاي لذيذ است ها و نوشيدني خوراكي

سعادت واقعي، رضايت و اطمينان قلبي، آرامش،  …! هرگز، هرگز
  .شادي روح، اخالق خوب، رفتار درست، قناعت و شرح صدر است

  
 : اي از  كسي كه مسلماني را آزار داده يا بر بنده

  !خوابد؟ بندگان خدا ستم كرده است چگونه راحت مي
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   : بر خداوندي توكل كن كه هميشه زنده است و
  .ميرد هرگز نمي

  
  .ها را بر كارها تقسيم كن وقت: بند پنجم گردن

  
  يكون وراءه فرج قريب عسي الهم الذي أمسيت فيه

اي، راه حـل و گشـايش    شايد اندوهي كه روز خود را با آن گذرانـده «
  .»زود هنگامي به دنبال داشته باشد

خود را با مطالعه كتابي مفيد يا گـوش دادن بـه نـواري    شانس ! خواهرم
هـاي قـرآن، تـو را تكـان      خوب و يا تالوت قرآن بيازماي؛ شايد يكي از آيه

دهد، به اعماق وجودت فرو رود و با وجدانت سخن بگويد؛ آن وقت اسـت  
  .رود رسد و نااميدي و ترديد، از ميان مي كه هدايت و نور فرا مي

را  يث را مطالعه كن و سخنان پيـامبر محبـوب  كتابهاي حد! خواهرم
بخوان تـا داروي مفيـد و دانـش سـودمندي بـه دسـت       ) رياض الصالحين(در 

  .بخشد هايت را شفا مي دارد و بيماري ها مصون مي آوري كه تو را از لغزش
ي خوشنودي و آرامـش خـاطر تـو اسـت؛      بدان كه نماز، مايه! خواهرم

كنـد و قناعـت، بـه تـو آرامـش       ضـمين مـي  آرامش خاطر، سالمتي قلبت را ت
نمايـد و حجـاب، آبرويـت را     ات را زيبـا مـي   بخشد، لبخنـد، چهـره   خاطر مي

  .دهد و ذكر خدا، به تو آرامش مي. دارد محفوظ مي
  

  :از دعاي مظلوم و اشكهاي محروم و ! خواهرم
  .بينوا به شدت بپرهيز



60 خوشبخت ترين زن دنيا

  :… مگين نشويد ايد، غ به آنچه از دست داده
  .شادمان و فريفته نگرديد ،و به آنچه خدا به شما داده

  
سعادت در باور ما چيز ديگري : بند ششم گردن

  .است
  

  و يعود الغريب بعد غياب  سيعا في المريض بعد سقام
  .»گردد يابد و مسافر از سفر باز مي مي بيمار، بهبود«

هـا و   و سريالهاي مبتذل  هركس، گفته كه موسيقي و ترانه! خواهرم
اخالقــي و زشــت بــه تــو آرامــش هــاي غير هــا و فــيلم هــا و مجلــه ايشنمــ
در حقيقـت ايـن چيزهـا، كليـد بـدبختي و      . بخشـد، دروغ گفتـه اسـت    مي

كــه  راههــاي شــقاوت و درهــاي غــم و انــدوه و افســردگي هســتند، چنــان
بسياري از بانواني كه در گذشته به چنين چيزهايي روي آورده و بعداً توبه 

  .كنند دانند و بيان مي اند آثار شوم اين چيزها را مي ردهك
از ايـن زنـدگي تيـره روز فـرار كـن كـه در حقيقـت،        ! پس خواهرم

زنــدگي منحرفــاني اســت كــه از راه مســتقيم خــدا دور شــده و بــه دنبــال  
  .اند فايده و بيهوده افتاده چيزهاي بي

اي بنشـين و   را رها كن و لحظه …فيلم و ترانه و موسيقي و ! خواهرم
اي  با فروتني و تدبر، قرآن بخـوان، كتـاب مفيـد مطالعـه نمـا و بـه موعظـه       
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كند؛ صادقانه توبه كن و به سـوي   گوش بسپار كه اشكهايت را سرازير مي
  .خدايت باز گرد
در مجــالس روحــاني و معنــوي شــركت كــن تــا خداونــد ! خــواهرم

  .ات را بپذيرد و قلبت را آكنده از آرامش نمايد توبه
  

  :توزي  دل سالم، از شرك و فريبكاري و كينه
  .پاك است
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  :دلم را بگشا! پروردگارا.  
  

  .سوار كشتي نجات شو! خواهرم: بند هفتم گردن
  

  رب فارحم ضعفنا ما أرحمك يا إله الكون قد أسلمت لك
بـر ضـعف و   ! ام؛ پروردگـارا  تسليم تو شـده ! ي خداي جهان هستيا«
  »!ما رحم نما كه تو چقدر مهرباني  ناتواني

مطالعه نمـودم؛ بـا خـود     داستان در مورد زنان و مردان هنرپيشهدهها 
دار و صـادق و   زنان و مردان مسلمان، مؤمن، روزه! افسوس و دريغ: گفتم
آيا سزاوار است كه مسلمان، عمـر كوتـاهش را   ! گزاركجا هستند؟ عبادت

ازار گناه صرف كند؟ آيا غير از اين اي و بيهوده و در ب در كارهاي حاشيه
  روزها، روزهاي ديگري خواهي داشت؟

آيا غيـر از ايـن عمـر، عمـري ديگـر خـواهي داشـت؟ آيـا         ! خواهرم
خداوند به تو تضمين داده كه هرگز نميري؟ قطعاً چنين نيست؛ بلكه اينها، 

هاي دروغ و آرزوهاي نافرجامي هستند؛ پس خودت را بـاز   اوهام و خيال
اي، آغاز نما، به قافله بپيوند و بر كشـتي نجـات    كن، حركت تازه خواست
  .سوار شو
  

  : زن عاقل، بيابان خشك را به باغي زيبا
  .كند تبديل مي
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  :آيد بعد از ناراحتي و سختي، موفقيت مي.  
  

  .كليد سعادت، يك سجده است: بند هشتم گردن
  

  دـي هو السعيـالتق نّـو لك ولست أري السعادة جمع مال
بيـنم؛ بلكـه انسـان پرهيزگـار،      من سعادت را در ثـروت انـدوزي نمـي   «

  .»خوشبخت واقعي است
روز، نماز  ي نامه اولين صفحه سعادت در دفتر امروز و نخستين تبريك

روز خود را با نماز صبح آغـاز كـن، آن وقـت در    ! صبح است؛ پس خواهرم
را محافظت خواهد كرد، آري، بدين سان پناه خدا خواهي بود و خداوند تو 

دارد؛ بـه هـر كـار خـوب و بـا       خداوند، تو را از هر امر ناخوشايند مصون مي
روزي كـه  . دارد كند و تو را از هر كار ناپسندي باز مـي  ارزشي راهنمايي مي

با خواندن نماز صبح آغاز نگردد، خجسته و بابركـت نيسـت، بهتـر اسـت در     
خواندن نماز صـبح، اولـين نشـانه مقبوليـت و     . كندآن روز خورشيد، طلوع ن

نخستين عنوان كتاب رستگاري و تابلويي است كه بر آن موفقيت و عـزت و  
قدرت و رستگاري نوشته شده است، پس خوشا به حال كسي كـه روزش را  

كند و خوشا بـه حـال تمـام كسـاني كـه نمـاز صـبح را         با نماز صبح آغاز مي
نمايند؛ اما كساني كه براي نماز صـبح   پايبندي مي خوانند و بر نماز صبح، مي

  .راه آنان است ي شوند، بدبختي و ناكامي، بدرقه بيدار نمي
  
  :ارزش، صفا  بي ي فايده و مناقشه جر و بحث بي

  .كند و درخشش زندگي را تيره مي
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  :؟ي تو را نگشوديم آيا ما سينه  
  

  .آفريند مي ويالگپيرزني كه : بند نهم گردن
  

  يف المستجيبــطليمنّ به ال  أتاك علي قنوط منك غوث
در حــالي كــه نااميــد بــودي، كمكــي از جانــب خداونــد مهربــان و  «

  .»ي دعا، به تو رسيد اجابت كننده
مانند پيرزني باش كه نزد حجاج رفت؛ حجاج پسـر پيـرزن   ! خواهرم

بـا اعتمـاد و    .را به زندان انداخت و قسـم خـورد كـه او را خواهـد كشـت     
پسرم، با دخالت يـا بـدون دخالـت تـو خواهـد      «:قاطعيت و شجاعت گفت

  .»مرد؛ اما تو فكري به حال خود كن
مانند پيرزن فارسي باش كه روزي از كوخ خـود بـه جـايي    ! خواهرم

ديگر حركت كرد و مرغي را كه در خانه داشت به خدا سپرد و با نگاهي 
گمـان تـو    بي ؛مرغم را حفاظت كن و كوخ! پروردگارا«: به آسمان گفت

  .»بهترين حفاظت كننده هستي
هنگـامي كـه او   . همانند اسـماء دختـر ابـوبكر اسـتوار بـاش     ! خواهرم

جنازه پسرش عبداهللا بن زبير را آويخته بر دار ديد، آن سخن معـروفش را  
  .»!؟آيا وقت آن نرسيده است كه اين شهسوار پياده شود«: گفت كه
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ء باش كه چهار تا از عزيزان خود را در راه خدا مانند خنسا! خواهرم
كنم كه اين افتخار را به  خدا را سپاس و ستايش مي«:  تقديم كرد و گفت

  .»من داد تا عزيزانم در راه او شهيد شوند
به اين زنان و تـاريخ زيبـا و سيرتشـان بنگـر كـه سرشـار از       ! خواهرم

  .هاست خوبي
  
 : بوي خوش  ،از مشك ؛ماليم، ماليمت  از نسيم

  .و از كوه، استقامت و پايداري بياموز
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  : و سست مشويد و اندوهگين نباشيد و شما
  .برتر هستيد، اگر مؤمن باشيد

  
ترين  خواهرم بكوش تا وارسته: بند دهم گردن

  .انسان باشي
  

  فموصول بها فرج قريب  و كلّ الحادثات و إن تناهت
هنگـامي بـه    انـد، امـا گشـايش زود    ردهرچه تمام حوادث روي آوگ«

  .»دنبال دارند
ات از خورشيد زيباتري و با اخـالق خوبـت، از    تو با زيبايي! خواهرم
بـرد و   بـوتر؛ فروتنـي، تـو را از مـاه شـب چهـارده فراتـر مـي         مشك خوش

  .نمايد تر مي مهرباني، تو را از باران خجسته
با قناعت به دست  زيبايي را در ايمان بجوي و رضامندي را! خواهرم

آور؛ با حجاب و متانت، در عفت و پاكدامني بكوش و بدان كه زيور تـو  
آرايـد، دو ركعـت نمـاز     طال و نقره و الماس نيست؛ بلكه آنچه تـو را مـي  

سحرگاهي، روزه در روزهاي گرم و صدقه پنهـاني اسـت كـه كسـي جـز      
  .خدا، آن را نداند

و   زدايـد  را مـي زينـت تـو، اشـك گرمـي اسـت كـه گنـاه        ! خواهرم
باشد؛ زيور تو، شـرم از خـدا بـه     گاه بندگي مي اي طوالني بر سجده سجده
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هــاي شــر و شــيطاني درون توســت؛ پــس   هنگــام تحريــك شــدن انگيــزه
تـرين و زيبـاترين زن دنيـا     لباس پرهيزگاري به تن كن تا وارسـته ! خواهرم

رين لبـاس وقـار بپـوش تـا ارجمنـدت     . شوي؛ گر چه لباسهايت كهنه باشـند 
  .انسان بگردي، هر چند پا برهنه باشي

ي زنان فاسد و كافر و جـادوگر   از زندگي به سبك و شيوه! خواهرم
 Ω‚ …: كار بپرهيز؛ زيرا چنـين زنـاني هيـزم دوزخ هسـتند     حجاب و بد و بي

:†Ω™Η⎤ς∏π±ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… ⎠Ω⊆πΤ→ςΚ‚⎮≅… (15) ≈ )جـز بـدبخترين افـراد، كسـي بـه      «) 15:ليل
  ».رود دوزخ نمي

  
  :ي تاريكي  بايد در هر جاي زندگيت كه نقطه

.بيني، فانوس را در وجود خود، روشن كني مي



 

  



 

  

  
  
  طال

  
 

 

  
  



 



71 طال

  :صبحگاهان، منتظر غروب مباش.  
  

  !مقاماي واال: طالي اول
  

  جرّ أمراً ترتجيه  رب أمر تتقيه
كنـي، بـه چيـزي منجـر      هـايي كـه تـو از آن دوري مـي     ه بسا كارچ«

  .»شود كه تو، به آن دلبسته گردي مي
ماننـد  ! گشـته بـه راه خـدا    اي بانوي مسلمان راستين و اي مؤمن و باز

دهـد؛   درخت خرما باش كه از شرّ و بدي دور است و كسـي را آزار نمـي  
اندازد؛ در زمسـتان   زنند و او در مقابل، خرما مي به درخت خرما سنگ مي

  .ردم داردو تابستان سرسبز و منافع زيادي براي م
از هـر آن  فراتـر از امـور پـيش پـا افتـاده بـاش و دامنـت را        ! خواهرم

؛ بايد سخنت، ذكر چيزي كه شرم و حيا را خدشه دار مي كند دو نگه دار
آموز و سـكوتت، تفكـر و انديشـه باشـد؛ آن وقـت       خدا و نگاهت، عبرت

است كه به سعادت و آرامش خواهي رسيد و همه، تو را دوست خواهنـد  
كننـد و   ستايند و صادقانه برايت دعا مـي  ت؛ بدين سان مردم، تو را ميداش

هـاي ناخوشـي را از    خداوند ابرهاي ناراحتي و اشباح ترس و هراس و هاله
خـوابي و   نمايد؛ بدين ترتيب بر بسـتر دعـاي نيـك مؤمنـان مـي      تو دور مي

رسـد؛ آنگـاه    شوي ستايش نيك تو از هر سو به گـوش مـي   چون بيدار مي
همـي كـه سـعادت و خوشـبختي، در ثـروت و سـرمايه نيسـت؛ بلكـه         ف مي
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سعادت در پوشيدن لباس نو و داشتن كلفـت  . سعادت در اطاعت خداست
  .و خادم نيست؛ بلكه سعادت فقط در اطاعت از خداوند بزرگ است

  
 :  ،ل و دگرگونياز خودت نااميد مباش، تحو

خورد  عي با تو بردر مسير تحول موان. دهد تدريج رخ مي به
كنند؛ پس نگذار كه بر تو  خواهند كرد كه همت را سست مي
  .چيره شوند
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 : مرا بخوانيد تا دعاي شما را اجابت كنم.  
  

ي خدا را بپذير و از آن  هديه: طالي دوم
  .كن استفاده

  
  هللا، في طي المكاره كامنة  كم نعمة ال يستقلّ بشكرها

هـا،   شـود؛ در ناخوشـي   كه شكر آنهـا ادا نمـي  هايي  بسيار نعمت چه«
  .»رازهايي نهفته است

جـاي آور و از   هاي خداوند، استفاده كن و شكر خدا را بـه  از نعمت
از آب بنوش، با آن وضو بگير و با آن حمام كـن؛ از گرمـا   . او اطاعت نما

هـا را   و نور خورشيد استفاده كن و از زيبـايي و نـور مـاه لـذت ببـر؛ ميـوه      
ها حركـت   ها را پر كن؛ به دريا بنگر و در بيابان از آب نهرها ظرف بچين؛

از . جـاي بيـاور   كن؛ اما سپاس خداوند عزيز و آمرزنده و پادشاه قهار را به
اي كه خداوند به تو ارزاني نموده استفاده كن و از قدر  هاي خجسته نعمت

 ≈ Ω⇐⎡ΣΤ⊇Ξ≤⎯⊕Ωÿ ðŒΩ∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… ϑðψΡ’ †Ω™ΩΤ⇓⎝Σ≤Ψ|⇒Σÿ …: هاي الهي بپرهيز ناشناسي نعمت
  ».كنند شناسند سپس آن را انكار مي نعمت خدا را مي«) 83: نحل(

هاي خدا بپرهيز و قبل از  به شدت از انكار و ناسپاسي نعمت!خواهرم
آنكه به خار گل بنگري به زيبايي گل نگاه كن؛ پيش از آنكـه از گرمـاي   
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مند شو؛ قبل از آنكـه از   خورشيد شكايت كني، از نور و روشنايي آن بهره
  .تاريكي شب گاليه نمايي، سكون و آرامش آن را به ياد بياور

اصالً چرا انسان، نگاه بدبينانه و سياهي به محيط پيرامون خود داشـته  
 ς√Κς… Ω≤ΩΤ¬⌠ ! …هاي خدا، كفر و ناسپاسي بـورزد؟   باشد و چرا در برابر نعمت

⎠ς√ΞΜ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ√ΠςŸΩΤŠ ðŒΩ∧⎯⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… …_≤⎯Τ⊃Σ® ≈ )آيــا بــه كســاني   «) 28:ابــراهيم
  ؟»نگري كه در برابر نعمت خدا ناسپاسي كردند نمي

ها را بگير و خوب آنهـا را بپـذير و خداونـد     اين نعمت! پس خواهرم
  .را به خاطر آن ستايش كن وسپاس بگذار

  
 :ل از شيوههاي  هاي نادرست به شيوه تحو

  .ريسكي طوالني، اما زيبا است درست، حركتي پر خطر و
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 : از رحمت خدا نا اميد نباشيد.  
  

استغفار و طلب آمرزش، روزي : طالي سوم
  .فراوان به همراه دارد

  
  و أكثر أسباب النجاح مع اليأس  أجارتنا إن األماني كواذب

ــا نا گو رزوهــا، دروغ مــيآ« اميــدي ينــد و بيشــتر اســباب موفقيــت، ب
  .»همراهند

در سي سالگي در حالي كه مادر پنج فرزنـد دختـر و   : گويد ميزني 
وقتـي شـوهرم، وفـات كـرد، تمـام دنيـا       .پسر بودم شوهرم را از دست دادم

از . به قدري گريستم كـه نرديـك بـود كـه كـور شـوم      . برايم تاريك شد
گرفـت؛ پسـرانم    و غـم و انـدوه، مـرا فـرا    . اميـد شـدم   ام، عزادار و نا بينوايي

مـن بـا قناعـت    . رآمدي هم نداشتيم كه ما را كفايت كندكوچك بودند د
روزي . كـردم  زياد، از پول اندكي كـه پـدرمان، گذاشـته بـود، خـرج مـي      
پيـامبر  : گويـد  راديو قرآن را روشن كردم؛ شـنيدم كـه يكـي از علمـا مـي     

 مـه ي كـس، زيـاد اسـتغفار كنـد، خداونـد، ه     هـر  «: فرمـوده اسـت   خدا
او از هـر تنگنـايي، بـرون رفتـي فـراهم      كنـد و بـراي    مشكل او را حل مـي 

از آن روز زياد استغفار نمودم و به فرزندانم نيـز امـر نمـودم تـا     . »آورد مي
ســوگند بــه خــدا هنــوز شــش مــاه نگذشــته بــود كــه . زيــاد اســتغفار كننــد
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پيمانكاران يك شركت، جهت اجراي يك پروژه، امـالك قـديمي مـا را    
آورديـم و پسـرم در منطقـه     ها پـول بـه دسـت    خريدند و در عوض ميليون

ه مـردم قـرار          ل شد و قـرآن را كـامالً حفـظ كـرد و مـورد توجـشاگرد او
ي ما سرشار از خير و بركت گرديد و زندگي خوبي داشتيم؛  گرفت، خانه
ي دختران و پسرانم را صالح نمود و غم واندوه و ناراحتي از  خداوند، همه

  .ترين زن دنيا شدم من دور گشت و خوشبخت
  

 :  اگر تسليم نااميدي شوي، هيچ چيزي ياد
  .گيري و خوشبخت نخواهي شد نمي
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  :كسي جز كافران، از رحمت خدا  
  .شود نااميد نمي
  

  .كند دعا، بال را رفع مي: طالي چهارم
  

  يبتلي اهللا بعض القوم بالنعم  قد ينعم اهللا بالبلوي و إن عظمت
بــزرگ باشــد، ســبب نعمــت قــرار  اهي خداونــد بــال را هــر چنــدگــ«

  .»آزمايد هايش مي دهد و برخي از مردم را با نعمت مي
گزار و صالحي دارم كه همسرش سرطان داشت و از  دوست عبادت
به خاطر بيماري همسرش، دنيا بـر او تنـگ آمـد و    . او، داراي سه پسر بود

ي يكـي از علمـا، او را راهنمـاي   . جهان، در مقابل چشمانش تاريك گرديد
ها براي نماز بيدار شود و در سحرگاه دعا و استغفار نمايـد و   كرد كه شب

به همسرش آب زمزم بدهد؛ او، بـه ايـن اعمـال ادامـه داد؛ خداونـد بـه او       
توفيق داد كه ضمن دعا، همسـرش را بـا آب زمـزم بشـويد و همـراه او از      

  دا،نماز صبح تا طلوع خورشيد و از مغرب تا عشاء بنشـيند و بـا هـم از خـ    
بدين ترتيب خداوند، بيماري او را شفا بخشيد و به او . طلب آمرزش كنند

پوست و موي زيبا عنايت كرد و آن زن بـه اسـتغفار و نمـاز شـب عـادت      
بخشـد و هـيچ    پس پاك است خداوندي كه بهبودي و تندرستي مي. كرد

گـاه بيمـار    هـر ! پس اي خـواهرم . پروردگار و معبود به حقي جز او نيست
دهـم،   به خدا پناه ببر، به كثرت استغفار و دعا كن، تو را مـژده مـي   شدي،
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 …ΘΩ∨ςΚ⇑ … : كنـد  پذيرد و انـدوه و نـاراحتي را دور مـي    كه خداوند، دعا را مي

〉ˆ∼Ψμ⎪μ〉– ΘΩ≤ς≠⎯∝Σ∧<√≅… …ς′ΞΜ… Σ®†Ω∅Ω  ≈ )ــل ــده را   «) 62: نم ــاي درمان ــي دع ــه كس چ
  ».كند، وقتي كه او را بخواند؟ اجابت مي

  
  :  گذشته و حال خود را بررسي كن ، زيرا

هايي پياپي است كه انسان، بايد از آن پيروز  زندگي، تجربه
  .بيرون بيايد
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  :و خداوند، نسبت به مؤمنان، مهربان است.  
  

از نااميدي و احساس شكست : طالي پنجم
  .بپرهيز
  

  فهو الذي أنباك كيف نعيمها  والحادثات و إن أصابك بؤسها
گر چه رنـج و بـدبختي حـوادث، بـه تـو رسـيده اسـت، امـا همـين          «

ها،آگــاه  هــا و زيبــايي حــوادث هســتند كــه تــو را از چنــد و چــون نعمــت 
  .»اند كرده

جواني، به زنـدان افتـاد؛ مـادرش، كسـي جـز او نداشـت، از ايـن رو        
گريست كـه گريـه از    خوابي و غم و اندوه، او را فرا گرفت و چنان مي بي

ال حـول وال قـوة اال   «: پس خداوند در دلش انداخت كـه . آمداو به ستوه 
ي بـزرگ را كـه    بـدين ترتيـب آن مـادر، ايـن كلمـه     . را زياد بگويد» باهللا

كــرد كــه از  گنجــي از گنجهــاي بهشــت اســت، در شــرايطي تكــرار مــي 
آزادشدن پسرش بكلي نااميد شده بود؛ در عين نااميدي پسرش را ديد كه 

  .ذا شادي و سرور و خوشحالي، او را فرا گرفتزند؛ ل درب خانه را مي
ل شـود؛ او را   ! آري اين، پاداش كسي است كه به پرودگارش متوسـ

ال حـول وال  «! پـس اي خـواهرم  . به فرياد بخواند و كارش را به او بسـپارد 
ي بزرگـي اسـت كـه راز     را همـواره بگـو، زيـرا ايـن، كلمـه     » قوة اال بـاهللا 
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ــ  ــتگاري، در آن نهفت ــيســعادت و رس ــاد بگــو و  پــس آن. ياشــد ه م را زي
هاي غم و اندوه و اشباح افسردگي را از خود دور كن و به موفقيـت   براده
رسـد؛   رس اميدوار بـاش كـه بـه زودي فـرا مـي      هنگام و شادماني زود زود

هرگز ريسمان اميد را از دست مده و احساس شكست مكن؛ زيرا هيچ امر 
گشـايش و آسـاني اسـت و     آن سخت و دشواري نيست مگر آنكه پس از

پس به خدا گمان نيك داشـته  . باشد اين، يك سنت جاري در زندگي مي
  .چشم بدوز مي آيد از سوي او كه باش؛ از او بخواه و به گشايشي

  
  :مكن؛ زيرا با اين  رنجها و غمهايت را بازگو

  .كني مانعي درست مي ،كار، ميان خود و سعادت
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  :وردگارت، وسيع استآمرزش پر.  
  

ات سرزمين عزّت و  خانه: طالي ششم
  .است  محبت

  
  نا هادياً من يثربعواتب  به قل هو الرحمان آمنا

بگو به خداونـد رحمـان ايمـان آورده و از هـدايتگر يثربـي پيـروي       «
  .»ايم نموده

ات بيـرون نـرو؛ زيـرا     جز براي كار مهمي از خانـه ! محترم اي خواهر
و در «) 33:احـزاب ( ≈ Ω⇐⌠≤ΤΩΤ∈Ω⎝ ℑ ΘΩ⇑Ρ∇ΨΤ⎡Σ∼ΣŠ … :توسـت  ات راز سعادت خانه
سـعادت را   طعمتواني  ات مي در خانه! بنابراين خواهرم. »هايتان بمانيد خانه

از زبـوني و    ايـن، . شرافت و وقار و متانت خـويش را حفـظ كنـي   . بچشي
خواري زن است كه بدون ضرورت، به بازار برود و در جستجوي مدها و 

اي به مغازه ديگـر بـرود و يـافتن مـدهاي      جديد، برآيد و از مغارهلباسهاي 
ي  گونـه دغدغـه   چنين زنـي، هـيچ    اش باشد؛ قطعاً جديد و كمياب، دغدغه

ديني و رسالت دعوتگرانه ندارد، و هيچ همتي در او براي فراگرفتن دانش 
خـرج   پـر شود؛ بلكه چنين زني اسـرافكار و   و فرهنگ و معرفت يافت نمي

  .انديشد فقط به خوراك و پوشاك مياست و 
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از بيرون آمدن غير ضروري از خانـه، بپرهيـز زيـرا    ! بنابراين خواهرم
خانه، جايگاه شادماني و محل امنيت و آرامش و انس گرفتن اسـت، و بـا   

ات را كـانون   پـس خانـه  . ماندن در خانه، از شرّ مردم در امان خواهي بـود 
  .محبت بگردان

  
  :هايت را فقط با كساني در  ناراحتي ها و رنج

ي سعادت و  ميان بگذار كه با فكر و سخنشان زمينه
  .كنند رستگاريت را فراهم مي
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  :اش، به  شگفتا از كار مؤمن كه همه
  .اوست خير

  
  .گويي نيست وقتي براي ياوه: طالي هفتم

  
  !فعالم تقتلنا الهموم و تخنق؟  البدر يضحك و النجوم تضفّق

ما را  ،ها زنند؛ پس چرا ناراحتي خندد و ستارگان، دست مي ماه، مي«
  »!كنند؟ كشند و خفه مي مي

ي مسـايل   فايده درباره يجر وبحث و وارد شدن به مناقشه ب! خواهرم
نمايـد و خـاطر    احتمالي را رها كن؛ چون اين كار، صفاي دل را تيـره مـي  

سـايلي قـانع كنـي كـه     كند، سـعي نكـن مـردم را بـه م     انسان را مشوش مي
آن ديدگاههاي مختلفي وجود دارد؛ ديدگاه خود را بـا آرامـش و     درباره

كــردن  بـدون داد و فريـاد و اصــرار و پافشـاري مطـرح كــن و از مخالفـت     
گيـري پيوسـته و    گيري بپرهيز؛ زيرا انتقاد و خـرده  مورد و انتقاد و خرده بي

مناسـبي از تـو ارائـه    كنـد و سـيماي نا   دائم، آرامش خاطر تو را سـلب مـي  
  .دهد مي

وقـت اسـت     سخن خود را با نرمي و آرامش بگـو، آن ! پس خواهرم
همچنـين  . دهـي  آوري و بـه مخاطـب روحيـه مـي     كه دلها را به دست مـي 

شود،  دن به آنها و تحقيرشان، سبب غم و اندوه ميزبدگويي مردم و طعنه 
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انـت افـزون   گناهسـان   نمايـد و بـدين   بهـره مـي   و تو را از پاداش الهـي بـي  
پـس قبـل از آنكـه بـه عيـوب      . دهـي  گردد و آرامـش را از دسـت مـي    مي

هاي خودت را اصالح كن و بدان كه خداونـد، مـا    ديگران بپردازي، عيب
ي مـا   كنيم و همه ي ما گناه مي را كامل و معصوم نيافريده است؛ بلكه همه

هاي  ه عيبلذا خوشا به حال كسي كه به جاي پرداختن ب. هايي داريم عيب
  .كند هاي خودش فكر مي مردم، به عيب

  
  : نبايد مادري كه فرزندش از جاي بلندي پايين
افتد، وقتش را با داد و فرياد ضايع كند؛ بلكه بايد براي  مي

  .پانسمان كردن زخمهايش بكوشد
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 :  بدان كه قسمت و نصيب چنين نيست كه به
  .تو نرسد
  

روي باش تا تمام جهان،به تو  هگشاد: طالي هشتم
  .سالم كند

  
  الناس في العجب هعد     ولو دام شيء  رء دائمـسب أن البؤس للمــأتح

بــري كــه بــدبختي، هميشــگي اســت؛ اگــر چيــزي،  آيــا گمــان مــي«
  .»شمردند مي ها بر بود، مردم آن را از شگفتي هميشگي مي
اي اسـت كـه    زنـدگي، هديـه  . بنگر بينانه به زندگي، خوش! خواهرم

خداوند به انسان بخشيده است؛ پس هديه خداي يكتـا را قبـول كـن و آن    
را با شادماني و سرور بگير؛ صبح را با درخشش و لبخند زيبـايش بپـذير و   
شب را با وقار و سكوتش به آغوش بگير و از روز بـا روشـنايي و نـورش    

اس گــويي و او را ســپ اسـتقبال كــن؛ و در حــالي كـه خــدا را ســتايش مـي   
ن و خوشــحال، هــواي پــاك گــذاري، آب گــوارا را بنــوش و شــادما مــي

در جهـان هسـتي بينـديش و     ؛استشمام كن و تسبيح گويان گلهـا را ببـوي  
هاي بـا بركتـي كـه خداونـد، روي زمـين قـرار داده        عبرت بگير؛ از نعمت
ها، نسيم ماليم باد، گرماي خورشيد و  ها، شكوفه دسته استفاده كن، از گل

ها  ها براي طاعت خداوند كمك بگير و آن ي نعمت ماه و از همه روشنايي
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هـا   را سببي براي سپاسگزاري خداوند قرار بده؛ خدا را به خاطر اين نعمت
  .ستايش كن

هـا، تـو را از ديـدن ايــن     هـا و نـاراحتي   مبـادا كـابوس غـم   ! خـواهرم 
هـا   ها باز دارند؛ بدان كه خداي آفريننده و روزي دهنده اين نعمت نعمت

. را نيافريده، مگر براي اينكه براي طاعت از او مورد استفاده قـرار گيرنـد  
 ⎝Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ 〉™Σ♠ΘΣ≤√≅… Ν…⎡ΣΤ∏Ρ® Ω⇑Ψ∨ γŒΗΤΩΤγ‰Θ∼Τϑð≠√≅… Ν…⎡ΣΤ∏Ω∧⎯∅≅…Ω† … :فرمايـــد چنانكـــه مـــي

∃†[™Ψ∏ΗΤΩ″ ≈ )ها بخوريد و كـار شايسـته    از پاكيزه! اي پيامبران«) 51:مؤمنون
  .»بكنيد

  
  : ترين بزرگواري و بخشندگي، از  بهترين و پاك

ارزش سخن خوب و  سوي كساني است كه چيزي ندارند، ولي
نمايند و  دانند، چه بسيارند افرادي كه سخاوت مي  لبخند را مي
  !زنند دهند، اما در حالي كه گويا سيلي مي مي
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  : هر كس از خدا بترسد، خداوند براي او راه
  .دهد تنگناها قرار مينجاتي از 

  
هيچ انساني كامالً خوشبخت نشده و : طالي نهم

  .ها را به دست نياورده است تمام خوبي
  

  واهجري ليل الهوي و ابتعدي  دـــم بذكر الصمـاطردي اله
هـوا و   با ذكر خداوند، غـم و نـاراحتي را از خـود دوركـن و شـبِ     «

  .»هوس را ترك بگو و از آن دور شو
كني كه بايد دنيا صد در صد به نفع تـو باشـد،    فكر مي اگر! خواهرم

ايـن  . يابـد  كني؛ زيرا چنين آرزويـي جـر در بهشـت تحقـق نمـي      اشتباه مي
رسد، امـا   هايش مي قضيه در دنيا نسبي است و تا حدودي انسان به خواسته

يابـد؛ بلكـه حتمـاً     ها و آرزوهايش دست نمي هرگز در دنيا به تمام خواسته
  . آيد بيماري و مصيبت و آزمايشي پيش مي روزي بال و

ــواهرم  ــس خ ــزار و در     ! پ ــكر بگ ــادماني ش ــت و ش ــام نعم ــه هنگ ب
هـا، شـكيبا و بردبـار بـاش؛ در دنيـاي خيـالي آرزوهـا         ها و سختي ناخوشي

زندگي نكن و توقع نداشته باش كه هميشه تندرست باشي و هيچگاه فقـر  
ات را  فاي خوشـبختي به سراغت نيايد يا خوشبخت باشي و هيچ چيزي،ص

تيره نكند يا شوهري داشته باشي كه همه چيزش مثبت باشد و در دوستت 
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چنين چيزهايي هرگز تحقـق نخواهـد يافـت، پـس     . هيچ عيبي،يافت نشود
خودت را به چشم پوشي از نكات منفي و اشتباهات عادت بده و به نكات 

خطـايي سـر   ها بنگر؛ گمان نيك داشته باش و اگر از كسي  مثبت و خوبي
زد، او را معذور بدان و فقط برخدا توكل كن؛ دل به مردم مبنـد و كـار را   

 √Σ™Πς⇓ΞΜ… ⇑ς¬⌠ …: به آنها مسـپار؛ زيـرا سـزاوار و شايسـته چنـين چيـزي نيسـتند       

Ν…⎡Σ⇒πΤ⎜⊕ΣΤÿ ð∠⇒Ω∅ Ω⇑Ψ∨ ϑðΨ/≅… &†Λ_ΤΤ⎯∼ΤΩ→ ≈ )آنــان در برابــر خــدا بــراي تــو «) 19:جاثيــه
  .»كاري نخواهند كرد

  
  : زندگيت نگاه مكن؛ اط تاريكفقط به نق  

 تو فقط بايد دكمه را فشار دهي تانور هم وجود دارد و 
  .كند نورافشاني
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  : و هر كس از خدا بترسد، كارش را آسان
  .نمايد مي

  
  .به باغ معرفت قدم بگذار: طالي دهم

  
  ور؟ــرّأ الموفـت المبـأأن  أيها الشامت المعير بالدهر

زني، آيا فقط تو  گويي و طعنه مي ي كسي كه به روزگار ناسزا ميا«
  »عيب و كامل هستي؟ بي

يكي از عوامل خوشبختي تو، اين است كه مسايل و احكام ! خواهرم
دهـد و   دين خود را بياموزي؛ چون آموختن دين، به انسان شرح صدر مـي 

كـه  هـركس  «: پيامبر فرموده است. گردد موجب خوشنودي پروردگار مي
ي نيك داشته باشـد، او را در ديـن فقيـه و آگـاه      خداوند نسبت به او اراده

  .»ميگرداند
به مطالعه كتابهاي مفيدي بپرداز كه بـه تـو در فهميـدن و فراگـرفتن     

رياض الصالحين، فقه السنة، : كنند؛ كتابهايي از قبيل بيشتر دين كمك مي
؛ بـدان كـه بهتـرين    هـاي مفيـد   و رسـاله  سيرو همچنين كتاب تف فقه الدليل

 عمل تو اين است كه به مقصود خدا در آيات قرآن و به منظـور پيـامبر  
بنابراين در قرآن زياد بينديش و آن را بـا خواهرانـت   . پي ببري در سنتش، 

تواني، حفـظ كـن و بـه آن گـوش بـده و       بخوان، هر چقدر از قرآن را مي
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. شـود  لي مـي شـريعت سـبب ظلمـت قلـب و تنگـد      نستنعمل نما؛ زيرا ندا
اي هر چند كوچك داشته باشي كه در آن كتابهـاي   بنابراين بايد كتابخانه

  .مفيد و ارزشمند و نوارهاي مفيد وجود داشته باشد
هـا   هـا و تماشـاي سـريال    به شدت از گـوش دادن بـه ترانـه   ! خواهرم

خواسـت   ي زنـدگيت بـاز   بپرهيز، زيرا خداونـد، تـو را بـه خـاطر هـر ثانيـه      
  .راين از وقت خود در راه رضامندي خدا استفاده كنكند؛ بناب مي

  
  :ها، با لبخند انسان متوكل  ترين دشواري سخت

  .گردند آسان مي



 

  

  
  

  لؤلؤها
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 :  شايد خدا، بعد از اين وضعيت، وضعيت
  .جديدي پديد آورد

  
چشمان اشكبار و دلهاي خونين را به : لؤلؤ اول

  .ياد آور
  

  اح بنورهــغياهبه جاء الصب  ا تكاملتألم تر أن الليل لم
دم بــا  بينــي كــه وقتــي ســياهي شــب،كامل گــردد، ســپيده  آيــا نمــي«

  »رسد؟ اش فرا مي روشنايي
اي كـه در تمـام    اگر از روزگار عهد گرفتـه : گويد يكي از اديبان مي

اوضاع و احـوال، وفـق مـراد تـو باشـد و برايـت جـز امـور خوشـايند، رخ          
ــس هنگــام از د   ــد، پ ــه يكــي از      ننماي ــيدن ب ــزي يــا نرس ــت دادن چي س

ها رها كني؛ اما در غير اين صـورت   هايت بايد خود را در ميان غم خواسته
دهد  داني، كه مي از غم و اندوهت بكاه؛ چرا كه تو، اخالق روزگار را مي

ــي ــراي پــس    و م ــردا ب ــد، ف ــزي بده ــروز چي ــرد؛ و اگــر ام گــرفتن آن  گي
ها  ي انسان ار است كه در مورد همهگردد و اين سنت و قانون روزگ بازمي

شود؛ همـه، در برابـر    ها به اجرا گذاشته مي نشين نشينان و كوخ اعم از كاخ
برنـد و چـه    اين قانون يكسان هستند؛ چه آنان كه در ناز و نعمت بسـر مـي  

  .خوابند آنان كه بر بستر خاك مي
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 پس از غم و اندوهت بكاه و اشكهايت را پاك كن؛ زيرا تو نخستين
كسي نيستي كه تير زمان، به او اصابت كرده است، و مصيبت و باليي كـه  

ها و مصايب،  اي، اولين مصيبت نيست كه در دفتر غم تو بدان گرفتار شده
  .باشد سابقه نداشته

  
 :  به گناه فكر مكن، و به كار خوبي بينديش كه

  .تواني جايگزين گناه كني مي
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 : ،ي دعا كردن است زمينه بال و مصيبت.  
  

  !اينها، خوشبخت نيستند: لؤلؤ دوم
  

  قد آذن ليلك بالبلج  تنفرجي  اشتدي أزمة
ي حـل شـدنت اسـت و هـر چنـد       شدت تو، نشانه! اي بحران شديد«

  .»شود شدت بگيري، پايان شب سياهت نزديكتر مي
كننـد،   به آنان كه در رفاه و آسـايش هسـتند و اسـراف مـي    ! خواهرم

بـار اسـت؛ و مردمـاني كـه      نكن؛ زيـرا واقعيـت زنـدگي آنهـا تأسـف     نگاه 
هايشــان اســت و بــراي  هــا و شــهوت روي در لــذت ي آنهــا، زيــاده دغدغــه

هايشان، بدون توجه به حالل و حرام، در سـعي   دستيابي به لذايذ و خواسته
دوند، در واقع چنـين كسـاني خوشـبخت     و تكاپو هستند و به دنبال آن مي

برند؛ زيرا هر كس از راه و شيوه  تنگنا و غم و اندوه به سر مينيستند و در 
الهي منحرف شود و به گناه و معصيت عادت كند، هرگز روي سعادت و 

  .خوشبختي را نخواهد ديد
كننـد و حيـف وميـل     گمان مبر آنـان كـه اسـراف مـي    ! پس خواهرم

قيري بلكه بعضي از زنان ف …!نمايند، غرق در شادي و نعمت هستند؛ نه مي
هاي گلي زندگي ميكنند، از كساني كه بر پرهاي قو  ها و خانه كه در كوخ

تـر   كننـد، خوشـبخت   نمـا زنـدگي مـي    و روي ابريشم و در اتاقهاي مخمـل 
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گزار و زاهد، از زني كه از راه و  هستند؛ چون زن فقير اما باايمان و عبادت
  .تر است آيين الهي منحرف شده، خوشبخت

  
 :  و خوشبختي در وجود تو است؛ پس سعادت

  .بايد تالشهايت را به سوي خودت معطوف كني
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 : بدان كه هيچ معبود به حقي جز اهللا نيست.  
  

  .راه خدا، بهترين راه است: لؤلؤ سوم
  

  و لها فرجةكحلّ العقال  ربما تجزع النفوس ألمر
تـابي   ها به سـبب كـاري داد و فريـاد و بـي     گاهي ممكن است انسان«

رفت از آن، همانند باز كردن گـره، راحـت    نمايند و حال آن كه راه برون
  .»باشد

ــا     ــروت اســت؟ ي ــال وث ــا خوشــبختي در م خوشــبختي چيســت؟ آي
هاي متعـددي   خوشبختي در نسب و پست و مقام است؟ اين پرسش، پاسخ

دارد؛ ولي بيا تا بر اساس داستان ذيل ببينيم كه ايـن زن، خوشـبختي را در   
  :بيند يچه م

تـو را بـدبخت   : مردي با همسرش اختالف پيدا كـرد و بـه او گفـت   
چطـور  : شـوهرگفت . تواني تو نمي: زن با آرامش تمام گفت. خواهم كرد

اگر سعادت و خوشبختي، در مال و ثـروت بـود تـو    : توانم؟ زن گفت نمي
كـردي، و اگـر سـعادت در     براي آنكه بدبختم كني، مرا از آن محروم مي

خريدي؛ اما سعادت و خوشبختي چيـزي   آالت بود، برايم نمي رطال و زيو
ام را در  نيست كه در اختيار تـو و مـردم باشـد، مـن سـعادت و خوشـبختي      

و ايمانم، در قلب من اسـت و بـر قلـبم كسـي جـز       جستجو مي كنمايمانم 
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سعادت حقيقي،  …همين است سعادت حقيقي،. پروردگارم، تسلّطي ندارد
كنـد كـه    د و فقط كسي، اين سعادت را احساس مـي باش سعادت ايمان مي

ــد    ــرش بجوش ــود و فك ــدي در دل و وج ــت خداون ــعادت و  . محب ــذا س ل
از اين رو با اطاعـت خـدا، سـعادت را    .خوشبختي، فقط در دست خداست

  .از او بخواه
بـا   باشد كه پيامبر خـدا  تنها راه سعادت، شناخت دين صحيحي مي

راه را بشناسد، هـر چنـد كـه در    آن مبعوث شده است، پس كسي كه اين 
رو بخوابد و يا با تكه ناني، زندگي را به سر نمايـد، بـاز    كوخ و يا در پياده

ترين انسان جهان باشـد، امـا كسـي كـه از ايـن راه       تواند خوشبخت هم مي
اش سـبب محروميـت او    گذرد و دارايـي  ها مي منحرف شود، عمر او با غم

  .رجامش،ناكامي و زبونيبار است و ف گردد؛ عملش، زيان مي
  

 :  ما، به پول و دارايي احتياج داريم تا زندگي
خاطر پول و ثروت  كنيم، ولي اين، بدان معنا نيست كه ما بايد به

  !زندگي نماييم
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 : از تو عفو و تندرستي را ! خدايابار
  .خواهيم مي

  
هرگاه به تنگ آمدي، به خداوند : لؤلؤ چهارم

  .ها پناه ببر يبداناي غ
  

  ففكر في ألم نشرح  إذا ضاق بك األمر
ي انشـراح فكـر    هرگاه كار، برايت دشـوار و سـخت شـد، در سـوره    

  .»كن
مشـكلي بـرايم پـيش آمـد كـه بـه سـبب آن        «: گويـد  ابن جوزي مي

كردم و به هـر   همواره غمگين بودم؛ براي رهايي از اين غم خيلي فكر مي
امـا راهـي بـراي رهـايي نيـافتم تـا آن كـه        انديشـيدم،   چاره و راه حلي مي

ــاد   ــه افتـ ــن آيـ ــه ايـ ــمم بـ  ≈ Ω∨Ω⎝ Ξ⊂ΘΩΤΩΤÿ ϑðΩ/≅… ™Ω⊕μ⎪μð⎯– ΙΣ©Πς√ †_–Ω≤⎯οð (2)⇑ …: چشـ
رفتي بـراي او   هر كس تقواي الهي پيشه كند، خداوند راه برون«) 2:طالق(

  .»دهد قرار مي
غـم  آنگاه دانستم كه تقوا، سبب رهايي از هـر  «: افزايد جوزي مي ابن

سـان راه   و اندوهي است؛ لذا تصميم گرفتم تقواي الهي پيشه كنم و بـدين 
  .»…رهايي از غم را يافتم
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از نگاه خردمندان، تقوا، هر چيـزي اسـت؛ از   : گويم مي) مؤلف(من 
اين رو سبب هر عذاب، گناه و معصيت است و توبه و ندامت، سبب رفـع  

رنج، سزاي كارهايي اسـت  بنابراين ناراحتي و اندوه و . باشد آن عذاب مي
دهند؛از قبيل كوتاهي در نماز، يا غيبـت مسـلمان، سسـتي در     كه انجام مي

هر كس با شيوه و آيين الهي . امر حجاب و يا ارتكاب امور حرام و ناجايز
كسـي كـه   . اش را بپـردازد  تـوجهي  مخالفت كند، بايد تاوان كوتاهي و بي

و مهربان اسـت؛ پـس تـو     سعادت و خوشبختي را آفريده،خداوند بخشنده
هـا   خواهي؟ اگر سعادت به دست انسـان  چرا سعادت را از كسي جز او مي

ها دارند، روي زمين هيچ محـروم و   بود، نبايد با اين همه ادعايي كه انسان
  .ماند غمگين و اندوهگيني باقي مي

  
  :اي  از فكر كردن به هر وضعيت نا اميدكننده

اموشي بسپار، فقط به موفقيت بينديش؛ آن بپرهيز و آن را به فر
  .وقت امكان ندارد شكست بخوري
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 : من نزد گماني هستم كه : خداي متعال
  .ام به من دارد بنده

  
  .هر روز را عمر جديدي بدان: لؤلؤ پنجم

  
  فال تقنع بما دون النجوم  إذا غامرت في شرف مروم

  .»ستارگان قانع مشو هرگاه در امر مهمي وارد شدي به كمتر از«
هرگاه اسـتعداد و انـرژي    ؛ي تلخي دارد مد و نتيجهپيا ،دوري از خدا

و زيبايي و شناخت، توفيق الهي و بركـت خداونـدي را بـه همـراه نداشـته      
بنابراين خداوند، مـردم را از سـرانجام   . شوند باشند، به رنج و بال تبديل مي

فــرض كــن بــه راه . اردد نســيان و فراموشــي و دوري از خــود برحــذر مــي
اي از كنـارت   روي كه ناگهان ماشيني، با تمام سرعت به گونـه  خودت مي

انـد؛   گذرد كه انگار چرخهاي آن با چنگ و دندان به جان زمين افتاده مي
خواهد تو  كني كه گويا نزديك است كه مي در آن هنگام تو،احساس مي

اي جز جسـتن راه   ارهرا درهم بكوبد و به زندگيت خاتمه دهد؛ بنابراين چ
نمايـد كـه    خداوند نيز بندگانش را متوجه مي …نجات و فرار سريع نداري

هـايي قـرار    گردان شوند، در واقع در معرض چنين مهلكـه  وقتي از او روي
كند تا هـر چـه زودتـر بـه فكـر نجـات خـويش         دارند و به آنان توصيه مي

 …Ν…;⎝ΠΡ≤Ψ⊃ΩΤ⊇ ⎠ς√ΞΜ… ∃ϑðΨ/≅… ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ …: برآيند و نجات را فقط نـزد خـدا خواهنـد يافـت    
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ψΡ∇ς√ Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ χ≤ÿΨϒΩ⇓ β⇐κΨ‰ΘΣ∨ (50) ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣΤ∏Ω⊕⎨μ⎯ð– Ω⊗Ω∨ ϑðΨ/≅… †[Τ™ΗΤς√ΞΜ… ∃Ω≤Ω…ƒ∫ ⎠ΨΠΤ⇓ΜΞ… ψΡ∇ς√ 

Σ©⎯⇒ΤΨΘ∨ χ≤ÿΨϒΩ⇓ β⇐κΨ‰ΘΣ∨ (51) ≈ )ــات ــه ســوي خــدا؛   بشــتابيدپــس «) 51و50:ذاري ب
و بـا  . نـب او هسـتم  اي آشـكار از جا  گمان من، براي شما هشـداردهنده  بي

ي  دهنـده  خدا معبودي ديگر قرار ندهيد؛ مـن از جانـب او بـراي شـما بـيم     
شود تا به تجديـد   در اين آيه، از انسان درخواست مي. »آشكارگري هستم

خويش بپردازد و زندگيش را دوباره سامان دهد، رابطه بهتري با خـدايش  
دد كه آن را با اين دعا برقرار نمايد، عمل كاملتري انجام دهد و پيماني ببن

تو پروردگار من هستي؛ هيچ معبود به حقي جـز تـو   ! بار خدايا«: تعبير كند
توانم بر عهد  باشم و تا آنجا كه مي ات مي اي و من، بنده نيست؛ مرا آفريده

هايي  برم؛ به نعمت ام، به تو پناه مي ات پايبندم، و از شرّ آنچه نموده و وعده
نمـايم؛   كنم و بـه گناهـانم اقـرار مـي     اي اعتراف مي هكه به من ارزاني داشت

  .آمرزد زيرا هيچ كسي جز تو، گناهان را نمي. پس مرا بيامرز
  

 :  ،هرگاه در يكي از كارهايت شكست خوردي
تسليم نااميدي مشو و آشفته و مضطرب مگرد و در اينكه 

  .گشايشي، فرا خواهد رسيد، ترديد به خود راه مده
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   :لبخند تو، به روي خواهرت صدقه است.  
  

  ستارگان آسمان و ،زنان: لؤلؤ ششم
  .ها هستند بخش تاريكي يروشن

  
  فاستعن الواحد القديرا  و إن ألّمت صروف دهرٍ

ي توانـا   اگر گردش روزگار، تو را دردمند نمود، از خداونـد يگانـه  «
  .»كمك بخواه

زندگي كند و بعد از زن نكوكار، زني است كه با شوهرش به خوبي 
چنـين زنـي را سـتوده و او را زن     خدا از او اطاعـت نمايـد؛ پيـامبر خـدا    

اي قلمـداد كـرده كـه مـرد بايـد بـراي ازدواج بـا او بكوشـد؛ از آن          نمونه
زني كه چون شوهر به «: سؤال شد كه چه زناني بهترند؟ فرمود حضرت

ان دهـد، از او اطاعـت   گرداند و اگـر بـه او فرمـ    او نگاه كند، او را شاد مي
كنـد و   نمايد، و در مورد خودش كاري بـرخالف ميـل شـوهرش نمـي     مي

نمايد كـه شـوهر،    اي خرج نمي همچنين مال و دارايي شوهرش را به گونه
  »داند ناپسند مي

ــي  ــال مـ ــداي متعـ ــد خـ  …≅√>φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ φ⎦⎝Σ∞Ψ⇒<∇ΩΤÿ ðˆΩ∑Πςϒ …: فرمايـ

Ω◊ΤΥφΤΤ∝Ψ⊃<√≅…Ω⎝ ≈ )هنگامي كه » اندوزند كه طال و نقره مي و كساني«) 34:توبه
نيـز بـه دنبـال او حركـت      به راه افتاد و ثوبـان  عمر  اين آيه نازل شد،
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ايـن آيـه بـر    ! اي پيـامبر خـدا  : رفـت و گفـت   نـزد پيـامبر   عمـر . كرد
آيـا تـو را بـه    «: فرمـود  پيـامبر . اصحاب تو سنگين و دشوار آمـده اسـت  

زن نيكوكاري كه هرگاه شوهرش به  ي هر فرد خبر ندهم؟ بهترين گنجينه
او نگاه كند، او را شاد گرداند و چـون بـه او فرمـان دهـد، از وي اطاعـت      

  .»كند و در غياب او خودش را حفاظت نمايد
رود كـه شـوهرش از او    زن، زماني به بهشت مي«: فرمايد مي پيامبر
هر زنـي  «: پيامبر خدا فرمود: گويد ام سلمه رضي اهللا عنها مي. »راضي باشد

  .»رود در حالي بميرد كه شوهرش از او راضي است، به بهشت مي
  .بكوش تا اين بانوي خوشبخت باشي! پس اي خواهرم

  
 : گيري كه  ي اول قرار مي در صورتي در رتبه

  .هر كاري را خوب و كامل انجام دهي
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 :  سرور و شادي، به سراغ تو آمده است؛
  .گردد يچون چرخ روزگار م

  
  !نه  مرگ، آري؛ اما حرام،: لؤلؤ هفتم

  
  فقد أيسرت في الزمن الطويل  و ال تجزع و إن أعسرت يوماً

چــون مــدت زمــاني  ؛تــابي مكــن گــر روزي تنگدســت شــدي، بــيا«
  .»اي طوالني، توانگر بوده

خطــاب رضــي اهللا عنهمــا روايــت در حــديثي كــه عبــداهللا بــن عمــر 
ه شـب را در نمـاز گذراندنـد و آنگـاه     د، به سه نفري اشـاره شـد كـ   كن مي

ي غار را بر آنها بست؛ پس آنها  سنگ بزرگي از باالي كوه غلتيد و دهانه
با توسل به اعمال صالح خود، از خـدا خواسـتند تـا آنـان را نجـات دهـد؛       

ي  دختر عمويي داشتم كـه او را از همـه  ! بار خدايا«: دومين نفر آنها گفت
او را خيلـي  : ر روايتـي ديگـر آمـده اسـت    مردم بيشـتر دوسـت داشـتم و د   

دوست داشتم؛ من از او خواستم كه به من اجازه دهد كه با او بخوابم، امـا  
سالي ناگزير شد نزد من بيايد؛ من، بـه   او امتناع ورزيد تا اينكه در اثر قحط

او يكصد و بيست دينار دادم به شرط آنكه به من اجازه دهد تا با او عمـل  
نجام دهم و او نيز اجازه داد تا اينكـه همـه چيـز بـراي مـن      منافي عفت را ا

ايـن دختـر   آري » …از خدا بترس «: مهيا شد؛ او در آن هنگام به من گفت
ي نزديك شدن را نـداد؛    جوان پرهيزگار بود و ابتدا به پسر عمويش اجازه
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ي او تـن دهـد؛ بـا ايـن      اما به خاطر فقر و تنگدستي، ناگزير شد به خواسته
سان احساسات ايماني آن مرد را  به او تذكّر داد از خدا بترسد و بدينحال 

خواهد بايد با او ازدواج كنـد   تحريك نمود و به او گفت كه اگر او را مي
تا برايش حالل باشد و مرتكب زنا نگردد؛ آنگاه آن جوان از اين عمل بد 
 دست كشيد وبه سوي خدا بازگشت و توبـه نمـود؛ وي بـا توسـل بـه ايـن      

  .توبه، از غار رهايي يافت
  
 :  به خودت بياموز كه ترس و هراس، روزي از

  .بين خواهد رفت
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 :  سازد هايت، زندگيت را مي افكار و انديشه.  
  

  پرتوي از آيات قرآن: لؤلؤ هشتم
  

  ودة األثرــللصبر عاقبة محم  - و في األيام تجربة -إني رأيت
ي  نيـز نشـان داده كـه صـبر وشـكيبايي، نتيجـه        ام و تجربـه  من، ديده«

  .»خوبي دارد
 ≈ Σ™Ω⊕⎯•Ω∼Ω♠ ϑðΣ/≅… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ ω≤π♥Σ∅ …⊥≤πΤ♥ΣΤÿ (7) …  :فرمايـد  خداوند متعال مـي 

  .»آساني خواهد آورد  خداوند، پس از سختي«) 7:طالق(
… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎝Σ⁄Ψιπ″≅… Ν…⎝Σ≤ΨŠ†Ω″Ω⎝ Ν…⎡Ρ≠ΨŠ…Ω⁄Ω⎝ Ν…⎡Σ⊆ΠςΤ≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… 

⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎡Σ™Ψ∏πΤ⊃ΣΤ (200) ≈ )ــران آل ــان«) 200:عمـ ــكيبايي ! اي مؤمنـ شـ
و از مرزهــاي ايمــان و نيــز كشــور (ورزيــد و اســتقامت و پايــداري كنيــد 

خـدا بپرهيزيـد تـا اينكـه     ) خشـم (مراقبـت بـه عمـل آوريـد و از     ) اسالمي
  .»رستگار شويد

Ξ≤ΠΨ↑ΩΤŠΩ⎝… φ⇔ΤÿΞ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… (155) Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… :…Ω′ΞΜ… ¬Σ™⎯ΤΩ‰ΗΤΩ″ςΚ… β◊ΤΩ‰∼γ±ΣΘ∨ ϖΝ…⎡Ρ√†ΩΤ∈ 

†ΠςΤ⇓ΞΜ… Ψ©Πς∏Ψ√ :†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… Ω⇐⎡Σ⊕Ψ–.Ω⁄ (156) ≈ )و شكيبايان را مـژده بـده   «) 156:بقره
ما از آن خدا هستيم و بـه  : گويند آنان كه هرگاه مصيبتي بدانان برسد، مي

  .»گرديم سوي او باز مي
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… Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⎟ΨϒΠς√≅… 〉©ΘΞ∞Ω⇒ΤΣÿ ð⎯Τ∼Ω⎜⊕<√≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †Ω∨ Ν…⎡〉≠ΩΤ⇒ΩΤ∈ Σ≤Σ↑⇒ΩΤÿΩ⎝ Ι&Σ©ΩΩ∧πΤšΩ⁄ ≈ 
فرسـتد بعـد از آنكـه     خداوند آن كسي است كه باران را مي«) 28:شوري(
  .»گستراند شوند و رحمت خويش را مي نااميد مي) مردم، از بارش باران(

… †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎠Πς⊇Ω⎡ΤΣÿ Ω⇐⎝Σ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… ¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ψ⁄⎯κΤΩ⎜⊕ΨŠ ξ‡†φ♥Ψš (10) ≈ )ــر ) 10:زمــ
قطعاً شـكيبايان، مزدشـان را بـدون حسـاب و بـه تمـام و كمـال دريافـت         «

حقي جز  هيچ معبود به«: فرمايد مي و در مورد دعاي يونس. »دارند مي
ايـن، قـرآن اسـت    . »ام تو نيست و تو پاك و منزهي؛ من، از ستمگران بوده

خاطر گردي و بـه پروردگـار    تا خوشبخت و آسودهزند  كه تو را صدا مي
ي الهـي، حـق اسـت،     خود اعتماد و توكل نمايي و با يقين به اينكـه وعـده  

راحت باشي؛ خداونـد، آفريـدگان را نيافريـده كـه عذابشـان دهـد؛ بلكـه        
خواهد آنان را پاكيزه و ادب نمايد؛ زيرا خداوند، براي انسان از مادر و  مي

با ذكر خدا و سپاسـگزاري او  ! است؛ پس اي خواهرم تر پدرش نيز مهربان
رحمـت و انـس و رضـامندي را     و تالوت كتابش و پيـروي ازپيـامبرش  

  .بجوي
  

 : ا براي رويارويي با بدترين شرايطخودت ر  
  سان اتفاقات را خوب و خوشايند آماده كن تا بدين

  .احساس نمايي 
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 : است كه مادر  همين افتخار براي زن كافي
  .زن است محمد

  
ها را  شناخت خداوند مهربان، غم: لؤلؤ نهم

  .نمايد برطرف مي
  

  رابـراب تـوق التـلّ فـو ك  إذا صح منك الود فالكلّ هين
آسـان خواهـد   ) هـا  تمام غم(اگر محبت تو صادقانه باشد، همه چيز «

بود و هر چيزي كـه روي خـاك اسـت، خـاك و نـاچيز بـه نظـر خواهـد         
  .»رسيد

تـــرين بخشـــندگان  بزرگـــوارترين بزرگـــواران و بخشـــنده …،اهللا
خداونــد پــيش از درخواســت بنــده از حــد انتظــارش، بــه او نعمــت .اســت
دهـد و بسـياري از    نهـد و آن را رشـد مـي    دهد، عمل اندك را ارج مي مي

هـا و زمـين هسـتند، او را     ي آنان كه در آسمان آمرزد؛ همه ها را مي لغزش
خواهند و او هر روز در كاري اسـت؛ درخواسـتهاي    از او مي خوانند و مي

گــان بــه ســتوه  انــدازد و از اصــرار اصــراركنند زيــاد، او را بــه اشــتباه نمــي
ورزنـد، و   آيند؛ بلكه دوستدار كسـاني اسـت كـه در دعـا اصـرار مـي       نمي

ــردد،     ــر از او درخواســت نگ ــود و اگ ــته ش ــه از او خواس دوســت دارد ك
كنـد   آيـد، و بنـده از او شـرم نمـي     نده شـرمش مـي  شود؛ از ب خشمگين مي
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پوشـاند و بـر    اش را مـي  پوشاند، اما عيـب بنـده   اش ، عيب خود را نمي بنده
  .نمايد بنده رحم مي

شود كه دلها، چنـين كسـي را دوسـت نداشـته      با اين حال چگونه مي
هـا را او از بـين    آورد و بـدي  هـا را فقـط او مـي    كسـي كـه خـوبي   ! باشند؟

هـا را   آمرزد؛عيـب  پـذيرد و اشـتباهات را مـي    تنها او، دعاها را مـي برد؛  مي
رسـد و   نمايد و بـه فريادهـا مـي    پوشاند؛ اوست كه مشكالت را رفع مي مي

  پس چرا دلها، او را دوست نداشته باشند؟. كند كمك مي
تـرين و توانـاترين كسـي اسـت كـه       ترين و مهربـان  بخشنده …اهللا،

چيـز او را   اگر بنده، به او توكل كند، بيش از همـه برد و  بنده، به او پناه مي
نمايد؛ مهرش به بنده از مهر مـادر بـه فرزنـدش بيشـتر اسـت؛ بـه        بسنده مي

كـردن   شـود كـه پـس از گـم     اش، بيشتر از كسـي خشـنود مـي    ي بنده توبه
سواري و در بياباني مرگبار و خشك در عين نااميدي از زنـدگي، آنهـا را   

  .يابد دوباره مي
  

 :  بايد تصميم بگيري كه به سعادت برسي و
  .اي زيباست اين، خودش تجربه
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 : خداوند براي مؤمنان، زن فرعون را  
  .مثال زده است

  
  روز خجسته: لؤلؤ دهم

  
  رجـالفـأت اإللـه بـي اصبر إذا خطب دهيو

  .آورد هرگاه مصيبتي فرا رسيد، صبر كن؛ چون خداوند، گشايشي مي
روتني بنشين و ده دقيقه يا ربـع سـاعت رو   فز نماز صبح مدتي با پس ا

به قبله به ذكر و دعا بپرداز و از خداوند بخواه تا امروز را بـراي تـو روزي   
زيبا و مبارك و خجسته بگرداند؛ روزي كه سرشار از موفقيت و صالح و 
بهروزي باشد؛ روزي بدون بحران و بدور از رنج و سختي؛ روزي سرشار 

رزق و روزي و آكنده از خير فراوان؛ روزي كه صفاي آن تيره نشود و  از
پــس بايــد شــادي و ســرور را تنهــا از خــدا   .غــم و انــدوهي در آن نباشــد

از اين رو اندكي ياد خدا پس . خواست و خير و روزي را فقط از او طلبيد
ــارك      ــته و مب ــت خجس ــد، آن روز را براي ــه اذن خداون ــبح، ب ــاز ص از نم

اي بـه نـوار قـرآن گـوش بـده كـه        كني يا نشسته وقتي كار مي. گرداند مي
آورد و تــو را بــيش از پــيش آرام  شــك و ترديــد را از دلــت بيــرون مــي 

  .نمايد مي
  

 :  ،به چيزهايي كه از توان تو خارج است
نپرداز؛ بلكه به جاي آن بكوش تا آنچه را كه در توان توست، 

  .خوب و عالي انجام دهي
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 : بدانيد كه ياري خدا نزديك است.  
  

  .زن خوب يعني زندگي سعادتمندانه: صدف اول
  

  له كل يوم في خليقته أمر عسي فرج يأتي به اهللا إنه
اميــد اســت خداونــد گشايشــي بيــاورد؛ زيــرا او،هــر روز در مــورد  «
  .»دهد هايش كاري انجام مي آفريده

، بـه خـوبي از او اسـتقبال    گشت شوهرش بـه خانـه   زن بايد هنگام باز
رسيد، كاري نكند كه او را  كند؛ اگر شوهرش خسته و ناراحت به نظر مي

هـايش را   عكس به استقبالش بـرود و خواسـته   بيشتر ناراحت نمايد؛ بلكه بر
در چنين حـالتي نبايـد بـدون مقدمـه از او بپرسـد كـه چـرا        . در نظر بگيرد
ا شايد خود شوهر، پس از در اي؟ بلكه اندكي درنگ كند ت گرفته و خسته

آوردن لباس بيرون و پوشيدن لباس خانه، علت ناراحتيش را بگويـد؛ اگـر   
مرد مشكلش را نگفت، زن با لحني علت گرفتگي شوهرش را بپرسد كـه  

دهد و به خـاطر حالـت او پريشـان     شوهر بفهمد همسرش، به او اهميت مي
  .است

توانـد بـه    ديـد كـه مـي    ترتيب اگر زن، در خود اين توان را مـي  بدين
بكار شود؛ زيرا در  فاصله دست شوهرش در حل مشكل ياري كند، بايد بال
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اين صورت بار بزرگي را از دوش شوهر پايين گذاشه است و پـس از آن  
اش گــوهر گرانبهــايي دارد؛  شــوهر، احســاس خواهــد كــرد كــه در خانــه 

  .گوهري كه از همه گوهرهاي دنيا ارزشمندتر است
  

 : ان رساندن كاري كه هنوز به پاياناز به پاي  
اي نااميد مباش؛ عمل و كار انسانهاي بزرگ،  نرسانده

  .پذير نيست پايان
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 : وند، كساني را كه دوست دارد، اخد
  .آزمايد مي

  
  فقط امروز: صدف دوم

  
  و ال يحسبون الشرّ ضربة الزب  ال يحسبون الخير ال شرّ بعده و

پندارند كه پس از آن هيچ بدي و شري نيست و  ان نميخوبي را چن«
  .»آورند اي كشنده و هميشگي به حساب نمي شر و بدي را ضربه

روز خوب و زيبـا، روزي اسـت كـه    «: گويد يكي از سعادتمندان مي
در آن، ما، مالك دنياي خود هستيم و دنيـا، مالـك و صـاحب مـا نيسـت؛      

اميالمان، به دست ماسـت و مـا    ها و روز زيبا، روزي است كه مهار شهوت
هـاي خـود نيسـتيم و از آن     ها و شهوت با ذلّت و خواري، به دنبال خواسته

  .»كنيم اطاعت نمي
  :كنيم از اين روزهاي به يادماندني، به روزهاي ذيل اشاره مي

ـ روزي كه برخودم چيره باشم و از رنج شك و ترديد بيرون بيـايم،  
  .روز بسيار زيبايي است

ست آن روز كه چون در ميان اين قرار گيرم كه آيا سـتايش و  ـ زيبا
كـس، بـراي    تمجيد مردم را ترجيح دهم و يا كاري را انجام دهم كه هـيچ 

داند، بـه سـتايش و تمجيـد مـردم      كس آن را نمي ستايد و هيچ آن مرا نمي
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كسـي   دهم كه تا پايان حياتم، جز خـودم  توجهي نكنم و كاري را ترجيح
  .نباشداز آن با خبر 

هـايم را پـر از پـول     توانسـتم جيـب   ـ زيباست آن روز كه در آن مـي 
خـالي را بـر وجـدان و      كنم، ولي دلم از كرامت خالي باشد؛ اما من دست

  .دل تهي، ترجيح دادم
ـ اين روزها زيبايند، و زيباترين چيز آن اين است كه بهره من از آن 

تـوانم   دانـم كـه مـي    يي من اين باشد كه مـ  اندك است، مگر آن كه بهره
  .ام به سپاس خدا زياد است ام انجام بدهم، پس بهره كارهايي را كه كرده

  
 : به قسمت و نصيبت، شاد و قانع و ! خواهرم

راضي باش، و از آرزوها و خيالهايي كه در توان و امكان تو 
  .نيست، بپرهيز
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 : ده استيخداوند، گذشته را بخش.  
  

  .احساس مظلوميت مكن: صدف سوم
  

  أبداً كما كانت لهنّ أوائل  انعم و لذّ فلألمور أواخر
طور كه آغازي  شاد باش و لذت ببر؛ زيرا كارها پاياني دارند، همان«
  .»دارند

عدم احساس ستمديدگي، صفت زيبايي است كه براي از بين بـردن  
ت اضطراب و به طور كلي بـه انسـان بـراي موفقيـت در زنـدگي و حفاظـ      

كنـد، چـون    و احساس خوشـبختي در كنـار خـانواده، يـاري مـي      ها دوستي
سنجد  داند، تحوالت را مي كسي كه ديد وسيعي دارد، طبيعت مردم را مي

دهد و شرايط معلوم و نـامعلوم را در   و خودش را به جاي ديگران قرار مي
  .گيرد نظر مي

ام كنـد و هنگـ   فردي كه ديد وسيعي دارد، امور را خوب درك مـي 
دانـد   يابـد؛ مـي   اش، تحقق نمـي  برخورد با مشكالت و يا زماني كه خواسته

كه طبيعت زندگي، اينگونه است و هيچ كسي در زندگي راحـت نيسـت؛   
دارد، اما خير در آن است و گـاهي بـه    گاهي انسان، چيزي را دوست نمي

از ايـن رو خيـر، در آن   . آورد چيزي رغبت دارد؛ ولـي آن چيـز، شـر مـي    
  .ست كه خدا انتخاب كرده استچيزي ا
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از جهـان   ئـي كند كـه او، جز  عي دارد احساس ميكسي كه ديد وسي
هـا نصـيبي دارد و هـم از سـعادت      پهناور هستي است و هم از دردها و غم

شـود و   هـا مضـطرب نمـي    هـا و ناخوشـي   اين در سختيربهره نيست؛ بناب بي
بـرد   گمان نمـي نمايد و نظران، احساس شكست و بدبختي نمي همانند تنگ

  .كه اين مشكل، فقط براي او پيش آمده است
كسي كه افق ديدش، وسـيع اسـت هيچگـاه چنـين احساسـاتي را بـه       

دانـد كـه او،    يابـد و مـي   دهد و بلكه طبيعت زندگي را در مي خود راه نمي
زندگي دنيا است؛ بنابراين ضـمن آن كـه تمـام تـالش      ي ي از چرخهئجز

نمايد، از زنـدگي راضـي    ين چيزها، صرف ميخود را براي رسيدن به بهتر
  .است

  
 : شاد و خوشبخت  كه اكنون زمان آن است

  .باشي؛ نه فردا كه در دست تو نيست
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 :  درودتان باد به خاطر شكيبايي و صبري
  .كه از خود نشان داديد

  
شقت، چه لذيذ و مموفقيت بعد از : صدف چهارم

  .خوشايند است
  

  ثمت يذهبن و ال يجينا  يناـثم ينجل مراتـالغ
  .»روند و باز نخواهند گشت ها از ميان مي سختي«

فقير به دنيا آمدم و فقـر، مـرا از زمـاني    : گويد يكي از افراد موفق مي
تلخـي روزهـايي را چشـيدم كـه     . كـرد  كه در گهواره بودم، همراهـي مـي  

نه را تـرك  ده سالگي خا. كرد مادرم براي تكه نان خشكي دست دراز مي
گفتم و در يازده سالگي مشغول كار شدم، هر سـال فقـط يـك مـاه درس     

فرسـا صـاحب دو گـاو و شـش      خواندم؛ بعد از يازده سـال كـار طاقـت    مي
گوسفند شدم كه آنها را به هشتاد وچهار دالر فـروختم؛ درتمـام زنـدگيم    

هايم خرج نكردم؛ تا بيسـت و يـك    ها و خواسته لذت: يك ريال هم براي
طعم تلخ  …داشتم آوردم نگاه مي لگي ، هر درهمي را كه به دست ميسا

نوعان بخواهم تا  خستگي جانكاه را چشيدم؛ كيلومترها سفر كردم تا از هم
به من كاري بدهند كه با آن زندگي كنم، بعد از بيست و يك سـالگي بـه   

رفـتم و   شـد بـه جنگلهـا مـي     ي كه به دنبال گاوها بسته مـي رهمراه يك گا
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خاسـتم و تـا غـروب     كردم، هر روز قبل از نماز صبح برمـي  م جمع ميهيز
تـا پايـان ماه،شـش دالر    . شـدم  آفتاب، به كار سخت و دشوارم مشغول مي

گرفتم،هـر يكـي، بـراي مـن      حقوق بگيرم؛ و وقتي ايـن شـش دالر را مـي   
  .رسيد همانند ماه شب چهارده زيبا به نظر مي

  
 : رس بگير و آنها را ات د از اشتباهات گذشته

  .گوشت كن  يآويزه
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 : خداوند شما را از آن و از هر مشكلي، : بگو
  .دهد نجات مي

  
  .به وضعيت خود عادت خواهي كرد: صدف پنجم

  
  إذا عظم المطلوب قلّ المساعد  غريب من الخالن في كلّ بلدة

انسان غريب و بيگانه از دوسـتان، در هـر شـهري تنهاسـت؛ هرگـاه      «
  .»شوند واسته، بزرگ و مهم باشد، دستياران انسان، اندك ميخ

شناسم كه پايش ضمن يك عمـل جراحـي، قطـع شـده      مردي را مي
او، عـالم و انديشـمند بـود،    . است؛ پيش او رفتم تـا بـا او همـدردي نمـايم    

ي  مردم، از تو اين انتظار را ندارنـد كـه دونـده   : تصميم داشتم به او بگويم
قدري باشـي؛ بلكـه مـردم، بـه فكـر روشـن و نظـرات         گير ماهري و كشتي

وقتـي  . درست تو نياز دارند و الحمدهللا كه رأي و فكر تو، باقي مانده است
دهها سال پايم با من بـود و از آن خـوب و   : به عيادتش رفتم، به من گفت

درست اسـتفاده كـردم؛ وقتـي ديـن، سـالم بمانـد، انسـان، از صـميم قلـب          
  .خرسند است

يابـد كـه    زماني ذهن و خاطر آرامـش مـي  «: گويد ما مييكي از حك
بدترين شرايط رابپذيرد؛ از نظر رواني نيز، پذيرفتن بدترين شرايط، انسـان  

  .»…نمايد را بانشاط و سرحال مي
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و با اين حال هـزاران نفـر زندگيشـان را بـا خشـم و      : افزايد سپس مي
پذيرنـد و   لخ را نمـي كشانند؛ چون آنها، واقعيتهاي ت ناراحتي به نابودي مي

دهنـد؛ آنـان، بـه جـاي آن كـه       توان نجات داد، نجات نمي آنچه را كه مي
باري بـا گذشـته    آرزوهاي خود را از نو بسازند، وارد جنگ تلخ و مرارت

  .اي ندارد روند كه فايده شوند و با اضطرابي به پيش مي مي
و  فرسـا بـه خـاطر دردهـا     ي طاقت ي ناموفق و گريه تأسف بر گذشته

هايي كه در گذشته اتفـاق افتـاده اسـت، از نظـر اسـالم بخشـي از        شكست
  .مظاهر ناسپاسي خدا و اظهار ناخوشندي از تقدير اوست

  
 : ترين دشمن  احساس شكست، سرسخت

  .تواند آرامش تو را نابود كند توست و مي
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 : تي ميانه قرار دادهايم و اينگونه شما را ام.  
  

  فرزانه سفارشهاي مادري: شمصدف ش
  

  ها سرورا أعقب من بعد  فكم رأينا أخا هموم
، شـادي بـه    هـا  م كـه بعـد از غـم   يـ ا چه بسـا افـراد غمگينـي را ديـده    «

  .»سراغشان آمده است
امامه بنت حارث به دخترش ام أياس بنت عوف در شب عروسيش، 

رود؛  يوصيت جامعي نمود كه از بهترين سفارشهاي زنان عرب به شمار م
تـو از محيطـي كـه در آن بـزرگ     «: وي در نصيحت دخترش چنين گفت

گـويي؛   اي، تـرك مـي   آن بوده اي را كه در  شوي و خانه اي، جدا مي شده
اگر زني به خاطر ثروت پدر و مادرش و يا به او،نيازي به شـوهر نداشـت،   

 نيازتر از اين بودي كـه شـوهر بگيـري، ولـي زنـان،      تو از تمام دختران، بي
  .اند براي مردان و مردان، براي زنان آفريده شده

سفارش اول و دوم من، اين است كه در برابر شوهرت قانع و فروتن 
  .شنوي و اطاعت نما يش گوش كن و از او حرف باشي؛ خوب به حرفها

مواظـب چشـم و بينـي او    : سفارش سوم و چهارم من، اين اسـت كـه  
و بيفتد و از تو چيزي جز بوي خوش باش؛ مبادا چشم او بر چيز زشتي از ت

  !به مشامش برسد
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وقت خواب و غذاي او را بدان؛ زيرا گرسـنگي  : پنجم و ششم اينكه
  .كند افروزد و فرد را ناراحت مي مي خوابي، آتش خشم را بر مداوم و بي

از مــال و فرزنــدان او حفاظــت كــن، مــالك : هفــتم و هشــتم اينكــه
ي نيـاز اسـتفاده شـود و معيـار      ه اندازهنگهداري مال، اين است كه از آن ب

  .باشد نگهداري فرزندان، تربيت و پرورش درست آنان، مي
مـال مكـن،    فرمان شـوهرت مبـاش و رازش را بـر    نا: نهم و دهم اينكه

رنجـاني و اگـر راز او را    زيرا اگر از فرمان او سرپيچي نمايي، دلش را مـي 
هنگامي كه غمگـين اسـت،   وفايي خواهد نمود؛ هرگز  افشا كني، به تو بي

روي او اظهار شادماني مكن و اگـر او، شـادمان بـود، تـو خـودت را        پيش
  .افسرده و غمگين نشان مده

  
 :  سعادت تو، وابسته به كسي ديگر نيست؛ بلكه

  .باشد در دست خودت مي
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 : كند و شاد و  فردا خورشيد، طلوع مي
  .شوي خوشبخت مي
  

دش را فداي رضامندي خو: صدف هفتم
  .پروردگارش نمود

  
  لعلّ اهللا يغني عن قليل  وال تيأس فإنّ اليأس كفر

اميد مباش كه نااميدي كفر و ناسپاسي است؛ شايد خداوند، تـو را  نا«
  .»نياز گرداند بعد از مدت كوتاهي بي

اي كه اشتباه كـرد و مرتكـب زنـا شـد؛      آيا حكايت آن زن را شنيده
رفـت و از ايشـان    اد آورد و توبـه نمـود؛ نـزد پيـامبر    آنگاه خدا را بـه يـ  

خواست تا او را سنگسار كنند و او را از گناه پاك بگرداننـد او در حـالي   
مـن مرتكـب   ! اي پيامبرخـدا : رفـت و گفـت   كه حامله بود، نـزد پيـامبر  

بـا  : ولي او را خواسـت و گفـت   ام؛ مرا مجازات كن، پيامبر گناهي شده
كن و هرگـاه وضـع حمـل نمـود، او را نـزد مـن بيـاور،         او، به خوبي رفتار

 او را نــزد پيــامبر ) و بعــد از وضــع حمــل  (سرپرســتش چنــان كــرد   
فرمـان داد كـه لباسـهايش را محكـم بـه خـودش ببندنـد         آوردند؛پيامبر

بـه   بـر او نمـاز خوانـد؛ عمـر     سـپس پيـامبر  .وسپس سنگسارش نمايند
! حال آنكه او، زنا كـرده اسـت؟   خواني و آيا بر او نماز مي: گفت پيامبر
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اي كرده كه اگر بين هفتاد نفر از اهل مدينه  او، چنان توبه«: فرمود پيامبر
اي  تقسيم شود، براي آنها كافي خواهد بود و آيا شخصي بهتر از اين ديده

  ؟»كه خودش را براي رضامندي خدا فدا كند
راي پـاك  آري انگيزه قوي ايماني بود كـه او را بـر آن داشـت تـا بـ     

كردن خود قدم بردارد و رسوايي دنيا را بر رسوايي آخـرت و عـذاب آن   
بود مرگ با سنگسار شـدن را تـرجيح    ترجيح دهد؛ اگر ايمان او قوي نمي

پس چرا او زنا كرد و آيـا كسـي جـز سسـت     : داد؛ شايد كسي بگويد نمي
پاسـخ، ايـن اسـت كـه گـاهي ايمـان انسـان ضـعيف         ! كنـد؟  ايمان، زنا مي

گردد؛ از آنجا كـه انسـان ، عجـول و ضـعيف      ود و مرتكب حرام ميش مي
جهـت كـه نقـص و كمبـود      گـردد و از آن  آفريده شده، دچار لغـزش مـي  
شود؛ اما وقتي تخم ايمان، در قلب او رشـد   دارد، در يك لحظه گمراه مي

گــردد، واقعيــت اصــيل و يقــين  كنــد و درختــي تنومنــد و شــكوفا مــي مــي
ايد، و اين همان چيزي بود كـه آن زن را بـر آن   نم محكمش را آشكار مي

داشت تا شتابان نزد پيامبر برود و از ايشان بخواهد تا او را پاك بگرداند و 
  .بدين سان جان خود را فداي رضامندي و رحمت و آمرزش الهي نمايد

  
 : مند مباش همواره شاكي و گله!  
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 :  از آن بحران هر چه شدت يابد، رهايي
  .گردد نزديكتر مي

  
آن زن، به خدا وفادار ماند، لذا خدا : صدف هشتم

  .او را حفاظت كرد
  

  زول التجملتن أو لكنّ عاراً   و ال عار إن زالت عن المرء نعمة
ننگ و عار نيست كه مال و نعمت كسي از بين برود؛ بلكـه ننـگ و   «

  .»شود عار، اين است كه زيبايي انسان نابود مي
ها بـه شـهر اسـكندريه،      شده است كه در زمان حمله فرنگيحكايت 

اش موفق به فرار  زني زيبا و ثروتمند به همراه خدمتگزاران و مال و دارايي
دسـت وارد خانـه    هـا، شمشـير بـه    نشده و در خانه مانده بود تا اينكه فرنگي

ها كجـا هسـتند؟ آن زن بـا اضـطراب و در      پول: شدند؛ يكي از آنها گفت
: يكي از سربازها به او گفـت . ها را نشان داد لرزيد، جاي پول ه ميحالي ك

نترس تو با من خواهي بود و از مال و ثروتم استفاده خـواهي كـرد آن زن   
خواهـد او را بـا خـودش ببـرد؛      اش شده و مـي  فهميد كه مرد فرنگي شيفته

خـواهم بـه دستشـويي     مـي :انگيز به او گفت بنابراين آهسته و با صدايي دل
مرد فكر كرد كـه آن زن خـاطرخواه او شـده اسـت، بنـابراين بـه او       . رومب

هـا بـه غـارت     تواني به دستشويي بروي، آن زن رفـت و فرنگـي   مي: گفت
ها مشغول شدند، زن از خانه خارج شد و وارد انبار تاريك كاهي  صندوق
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هـا   شد كه در كوچه بود و خودش را در ميان كاهها پنهـان كـرد؛ فرنگـي   
اول خانه، به جستجوي او پرداختند، اما او را نيافتند؛ لذا آنچه را پس از چپ

غارت كرده بودند، به دوش گرفتند و رفتنـد و بـدين ترتيـب زن، بـا ايـن      
نقشه از اسارت نجات يافت و خـدمتگزاران او نيـز كـه بـاالي خانـه رفتـه       

  .بودند، از اسارت نجات پيدا كردند
، بهتــر از مـالي اســت كــه  ســالم مانــدن ديـن و آبــرو «: آن زن گفـت 

كننـد؛ چـرا كـه     آوري مـي  چنين جمـع  جوانمردان، آن را براي اهدافي اين
  .»فقر، از اسارت و از مجبور شدن به تغيير دين بهتر است

  
 : گريز ناپذير را بپذير كه همواره اين حقيقت 

تواني آن را تغيير  كني كه نمي در دنيا با چيزهايي برخورد مي
  .لكه بايد با صبر و ايمان، با آن برخورد نماييدهي و ب
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 : رود از دامن زن، مرد به معراج مي.  
  

  .است ها ترين آب آب توبه، پاك: صدف نهم
  

  واجعليها بكل خير خميلة افرحي بالحياة فهي جميلة
به زندگي شادمان باش؛ چون زندگي زيباست و با هـر كـار خـوبي    «

  .»زازآن بستان انبوهي بسا
پروردگار متعـال، از  . كنندگان و پاكان را دوست دارد خداوند، توبه

شـود كـه در بيابـاني خشـك      اش، بيش از انسـاني شـادمان مـي    ي بنده توبه
كنـد و از يـافتن آن    سواريش را كه آب و غذايش بر آن اسـت، گـم مـي   

. كشد دهد و انتظار مرگ را مي ي درختي تكيه مي گردد و به تنه نااميد مي
رود و چـون بيـدار    ين انسـان نااميـد، در همـان حـال بـه خـواب فـرو مـي        ا

بينــد كــه ســواريش، بــاالي ســرش ايســتاده و آب و  شــود،ناگهان مــي مــي
گيـرد و از شـدت    شود و مهـار آن را مـي   لذا بلند مي. غذايش بر آن است
ي مني و من،  تو بنده! آورد كه بار خدايا آگاه فرياد برمي خوشحالي ناخود

  …!ارت هستمپروردگ
اش، بــيش از چنــين شخصــي شــادمان  خداونــد، از توبــه بنــده! آري

  .گردد مي
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ــه   ــان و بزرگــوار اســت كــه از توب ــد چقــدر مهرب ــده خداون اش  ي بن
اش بـه بهشـت او راه يابـد و رضـامندي او را بـه       شود تا بنـده  خوشحال مي

 …: گويـد  زند و مي خداوند بندگان مؤمن خويش را صدا مي. دست آورد
Νϖ…⎡ΣŠ⎡ΣΤΩ⎝ ⎠ς√ΞΜ… ϑðΨ/≅… †[Τ⊕∼Ψ⎩ðρ Ω©ΘΣΤÿΚς… φ⎦⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ⎯ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎡Σ™Ψ∏⎯⊃ΣΤ (31) ≈ 

همه به سوي خدا باز گرديد و توبه كنيد تا رسـتگار  ! اي مؤمنان«) 31:نور(
  .»شويد

توبـه، سـوز و   . پس توبه يعني شسـتن قلـب بـا آب اشـكهاي نـدامت     
طر و اشـك چشـمان اسـت؛    تابي وجـود و شكسـتگي خـا    گداز قلب و بي

ــرمايه   ــالكان اســت و س ــاز راه س ــه، آغ ــدام   توب ــين، اق ــتگاران و اول ي رس
كند  كننده، گريه و زاري مي جويندگان و كليد استقامت بازگشتگان؛ توبه

رونـد، قلـب    گيرند و به خواب فرو مي زند؛ وقتي مردم آرام مي و فرياد مي
كنند،  قتي مردم استراحت ميرود؛ و ترس او از بين نمي. گيرد او آرام نمي

كشد؛ بلكـه بـا غـم و انـدوه و نـدامت و       كار فرو نمي سوز و گداز دل توبه
ايسـتد و چـون بزرگـي گناهـان و      پريشاني، در پيشـگاه پروردگـارش مـي   

شوند و دلـش   ور مي ها بر او حمله آورد، غم كثرت خطاهايش را به ياد مي
هــاي  گردنــد، نفــس يافتــد و اشــكهايش ســرازير مــ بــه ســوز و گــداز مــي

آيـد؛ او، خـودش    مـي  اش بر اش از دل سوخته كننده، سوزان و آه وناله توبه
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را براي مسابقه فردا الغر كرده است و بار خود را از دنيا سبك نموده تا با 
  .سرعت از پل جهنم عبور كند

  
 : بين باش مثبت فكر كن و خوش! اهرمخو.  

كه آن روز،   يش آمد، بداني پ اگر روزي وضعيت ناخوشايند
 اي براي روزي ديگر است كه سرشار از شادي و مقدمه

  .باشد مي رسرو
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 : كنند زناني كه اسرار زناشويي را حفظ مي.  
  

  نخستين زن فداكار: صدف دهم
  

  رّـأمراً عواقبه تس  و لربما كره الفتي
آن،  دانــد كــه ســرانجام خوشــايند مــي چــه بســا انســان، چيــزي را نــا«
  .»آور است شادي

كـرد و   آن بانوي بزرگ، در بزرگترين كـاخ آن زمـان زنـدگي مـي    
بردگــان و كنيــزان زيــادي زيردســت او بودنــد و زنــدگي مرفّــه و راحتــي 

آن زن آسـيه دختـر مـزاحم، همسـر فرعـون بـود، او، زنـي تنهـا و         . داشت
كـرد كـه    نحيف بود؛ با آرامش و خيالي آسوده دركاخ خود زنـدگي مـي  

ايمان، در قلبش تابيد و آنگاه او، جاهليتي را كه شوهرش، رياست آن  نور
نگاه او از كاخ  فرشهاي نرم و زندگي . را به عهده داشت، به مبارزه طلبيد

ي  مرفّه و كنيزان و بردگان، فراتر رفته بـود؛ بنـابراين او سـزاوار و شايسـته    
نــد و او را ايـن بــود كــه پروردگـار جهانيــان در كتــاب خـود، او را يــاد ك   

 ∨ð‡Ω≤Ω∂Ω⎝ ϑðΣ/≅… ⎯„Ω‘ΩΤ …: فرمايـد  كه مـي  الگويي براي مؤمنان قرار دهد، چنان

φ⇔ΤÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ð‹ςΚ…Ω≤⎯∨≅… φ⎦⌠⎡ΤΩ∅⌠≤ΨΤ⊇ <′ΞΜ… πŒς√†ΩΤ∈ γγ‡Ω⁄ Ξ⇑⎯ΤŠ≅… ⎠Ψ√ ð∉ΩŸ⇒Ψ∅ 

†_Τ⎯∼ΩΤŠ ℑ Ψ◊Πς⇒Ω•<√≅… ⎠Ψ⇒ΘΨ•ΩΤ⇓Ω⎝ ⇑Ψ∨ Ω⇐⌠⎡ΤΩ∅⌠≤ΨΤ⊇ −Ψ©Ψ∏Ω∧Ω∅Ω⎝ ⎠Ψ⇒ΘΨ•ΩΤ⇓Ω⎝ φ⇔Ψ∨ Ψζ⌠⎡Ω⊆<√≅… 

φ⎦κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… (11) ≈ )و خداوند، براي مؤمنـان زن فرعـون را   «) 11:تحريم
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اي نـزد خـودت    براي من خانه! پروردگارا: مثال زده است آنگاه كه گفت
در بهشت بساز و مرا از فرعون و عمل او نجات بده و مـرا از قـوم سـتمگر    

  .»رهايي بخش
اي  آسـيه قبـل از آنكـه خانـه    : نـد ا علما در تفسير اين آيه كريمه گفته

همچنـين او،  . درخواست كند، همسايگي و جـوار الهـي را مسـألت نمـود    
ي زناني قرار دهد كـه بـه كمـال     او را در زمره شايسته آن بود كه پيامبر

مردان زيادي به كمـال رسـيدند و از زنـان    «: فرمايد كه مي اند؛ چنان رسيده
انـد و برتـري    ن بـه كمـال نرسـيده   جز آسيه زن فرعون و مريم دختر عمـرا 

  .»عايشه بر زنان مانند برتري تريد بر ساير غذاهاست
هـاي   ي با ايمان است كه همچون چراغي در ميان تـاريكي  اين آسيه

كنـد   پس چه كسي براي ما چراغي روشـن مـي   …كاخ فرعون روشن شد
كه نور افشاني نمايد و شكيبايي او، درس پايداري و دعوت به سوي خـدا  

  ا به همراه داشته باشد؟ر
  
 : بر افكار خود مسلّط باش تا خوشبخت شوي.  
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  :گمان رحمت خدا به نيكوكاران بي  
  .نزديك است 

  
كارها را به خدا بسپار و : زبرجد اول

  خاطر باش آسوده
  

  اتـاد بالنفحـد جـه قـإلي خلق  عسي اهللا أن يشفي المواجع إنه
گمـان او، چيزهـاي    داوند دردها را بهبـود ببخشـد؛ بـي   اميد است خ«

  .»بخشد زيبايي به بندگانش مي
به خواهري كه با رضايت از تقدير الهي، سر به پايين نهاده و طوفاني 

هـا و خنجرهـا از هـر سـو او را تهديـد       تند را زيرسر گذاشته اسـت و نيـزه  
انش سـرازير  كنند، اما غم به دل او راهي ندارد و هرگز اشك از چشـم  مي
شود؛ اي خواهري كه فرزندان و دوستان و پدران و همراهان خـود را   نمي

اي و اي برادر مؤمن غمگين و اي آناني كه گرفتار بال شـده   از دست داده
خداوند، به شما پاداشي بزرگ بدهـد و مقامتـان را بـاال    ! و ناراحت هستيد

 ⎝Ν…⎡Σ⇒∼Ψ⊕ΩΤ⎯♠≅…Ω …: مايـد فر ببرد و اين ضايعه را جبران كند؛ خداوند متعال مـي 

Ξ⁄⎯ιϑð±√≅†ΨŠ &Ψ〈λ⎡ς∏ϑð±√≅…Ω⎝ †Ω™ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω⎝ δ〈Ω≤∼Ψ‰ς∇ς√ ‚ΠςΜΞ… ⎠ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⊕Ψ↑ΗΤΩ<√≅… (45) ≈ )45:بقره (
و از نماز و صبر كمك بگيريد و نماز جز براي فروتنان، سخت دشـوار و  «

  .»گران است
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اي اهميت صبر براي ايمان، مانند اهميـت سـر بـر   «: گويد مي علي
تـو را بـه پـاداش آن جهـان و اقامـت در فـردوس و       ! خـواهرم . »بدن است

همجواري با خداي يكتا در باغهاي بهشت مژده باد؛ اين، پاداش كارهايي 
اي؛ اين صبر و ايمان وشكيبايي به اميد پاداش الهي، بـر تـو    است كه كرده

 … :اي مبارك باد؛ به زودي خواهي دانست كه به هر حـال تـو فايـده بـرده    
Ξ≤ΠΨ↑ΩΤŠΩ⎝ φ⇔ΤÿΞ⁄ΨιΗΤϑð±√≅… (155) ≈ )و شكيبايان را مژده بده«) 156:بقره«.  

  
  : اعتماد به نفس، به زندگيت هر چند كوتاه

بخشد و موفقيت بيشتري در زندگي  باشد، معني ديگري مي
  .كسب خواهي كرد
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 : خداوند، نسبت به بندگانش مهربان است.  
  

  .ي واقعي، كوري دل استكور: زبرجد دوم
  

  وشيكاً وإال ضيقة وانفراجها  هل الدهر إال كربة وانجالؤها
  !؟»آيا روزگار، جز مشكلي زودگذر چيز ديگري است«

مرد نابينايي بود كه همسر مهربـان و وفـادارش و فرزنـد نيكوكـار و     
خوبش، زندگي را براي او سعادتمند و خوشايند كرده بودند؛ تنها   دوست
ه صفاي زندگي او را تاريك كرده بود، نابينايي چشـمانش بـود؛   چيزي ك

  .كرد تا روشنايي و سعادت خويش را با چشمان خودش ببيند او آرزو مي
. كـرد  پزشكي ماهر، وارد شهري شد كه اين نابينا در آن زندگي مـي 

ــايي      ــه بين ــت ك ــي خواس ــت و از او داروي ــزد او رف ــا، ن ــه او  نابين اش را ب
اي داد و به او توصيه نمود كـه مرتـب آن را    به او قطره پزشك. گرداند باز

ات را بدسـت   شما با ايـن قطـره ناگهـان بينـايي    : استفاده كند و به او گفت
  .آوري مي

ــا، قطــره را مرتــب اســتفاده مــي  كــرد، امــا اطرافيــانش از اينكــه   نابين
را گردد، نااميد بودند؛ وي بعد از آن كه چند روز قطره  اش به او باز بينايي

اش نشسته بود، بينا شـد، از   استفاده كرد، ناگهان در حاليكه در باغچه خانه
وار به داخل پريد تا به زن وفادارش نويد دهد كه بينا  شادي و سرور ديوانه

شده است، اما ديد كه زنش در اتـاق بـا دوسـت او عمـل منـافي عفـت را       
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ق ديگر رفت؛ ديد كرد؛ به اتا ديد، باور نمي دهد؛ آنچه را كه مي انجام مي
نابينـا، ناباورانـه   . كه پسرش، صندوق او را باز كرده و مشغول دزدي است

اين،پزشـك نيسـت؛ ايـن، جـادوگر ملعـوني      : گشت و فرياد زد به عقب بر
و هراسـان بـه   ! و آنگـاه بـا سـيخي آهنـين چشـمانش را كـور كـرد       . است

  .سعادتي كه بدان خوي گرفته بود بازگشت
  

 :  هاي جسمي  روحي، از بيمارياضطراب
  .تر است مهلك
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  :گمان پروردگارم، با  هرگز چنين نيست؛ بي
  .من است و مرا هدايت خواهد كرد

  
 خودت،درصدد انتقام مباش؛ چون : زبرجد سوم

  !اولين قرباني آن خواهي بود
  

  ما يكون   سيكفيك في غد  إن رباً كفاك ما كان باألمس
را از آنچه ديروز اتفاق افتاد، حفاظـت كـرد، از    پروردگاري كه تو«

  .»اتفاقات آينده نيز حفاظت خواهد كرد
بعضي از مردم، باگذشت و مهربان هستند و برايشان مهم نيسـت كـه   

نماينـد و   پوشـي مـي   حق خود را كامل بگيرند؛ لذا از بسياري چيزها چشـم 
شـت و  خالصـه اينكـه باگذ  . كننـد  گاهي از حق خود بكلي صرف نظر مي

هـا را   مهربان هستند، نه سختگير و حساس؛ اينها آن سوي كلمات و جملـه 
  .نمايند كنند و خود را با چنين چيزهايي خسته نمي بررسي نمي

اي  شناسـند و ذره  ي ديگري هستند كه گذشت را نمي بر عكس عده
گذرند؛ اينهـا همـواره بـا مـردم درگيـر هسـتند و مواضـع         از حق خود نمي

اي گرفتن حق خود و رسيدن بـه آن و گـاهي خـوردن حـق     گوناگوني بر
  .شوند كنند و كمتر راضي مي ديگران اتخاذ مي

طبيعي است كه انسان باگذشت، از آرامش خاطر بيشتري برخوردار 
كه در دل مردم بيشتر جاي دارد و مـردم، او را بيشـتر دوسـت     است؛ چنان
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ساني باز اسـت كـه   درهاي موفقيت به روي چنين افرادي بيش از ك. دارند
برنـد، كسـي كـه     همواره در جنگ هميشگي بـا بنـدگان خـدا بـه سـر مـي      

كنـد و بـه    گذشت ندارد و سخنان و مواضع ديگران را تجزيه و تحليل مي
دنبال منظور و مفهوم بدي از سخنانش باشد، اضطراب و ناراحتي را از هر 

ز او دوري دارنـد و ا  كشاند؛ مردم، او را دوست نمـي  سو به سوي خود مي
پيامبر خدا وقتـي ميـان دو   . بندند كنند درهاي موفقيت را به روي او مي مي

تر بود؛ البته درصـورتي   گزيد كه آسان گرفت، كاري را برمي كار قرار مي
تر گناه و معصيت نبـود؛ در غيـر اينصـورت آن حضـرت      كه در كار آسان

  .كرد بيش از همه از آن كار دوري مي
اي رحم نمايـد كـه هنگـام     خداوند بر آن بنده«: يدفرما پيامبر خدا مي

كنـدو در هنگـام خريـد نيـز      گيـري نمـي   و سخت. فروش، باگذشت است
كنـد و همچنـين وقتـي حـق خـود را       گيـري نمـي   باگذشت است و سخت

  .»گير نيست بگيرد، سخت
  

 :  اكنون بايد تالش كني و نبايد براي فردا
  .پريشان و نگران باشي
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  : ايم كه  ما، قرآن را بر تو نازل نكرده
  .خويشتن را خسته و رنجور كني

  
  .امتياز در موفقيت است: زبرجد چهارم

  
  فأول ما يجني عليه اجتهاده  إذا لم يكن عونٌ من اهللا للفتي

اگر انسان از سوي خدا ياري نشود، اولين چيزي كـه بـر او جنايـت    «
  .»كند، اجتهاد خودش خواهد بود مي

  :گويد ي از ثروتمندان مييك
به خاطر اينكه ثروتمندترين مرد جهان هستم هـيچ احسـاس خاصـي    

ي دارم،  ا ندارم؛ بلكه در يك منزل معمولي به همراه همسرم زندگي سـاده 
كنم؛ مـن عاشـق زنـدگي     كشم و مشروبات الكلي استفاده نمي سيگار نمي

شـود، و در   هـا چـاپ مـي    ميلياردرهايي نيسـتم كـه عكسهايشـان در مجلـه    
هـاي مجلـل و زنـدگي پرهيـاهويي دارنـد و دختـران        جاهاي سرسبز كـاخ 

شـوند، و   گيرند كه معموالً وقتي از آنها جـدا مـي   زيبايي را به همسري مي
  .ها دالر به آن دختران بدهند دهند، ناگزيرند ميليون طالقشان مي

كـنم و اغلـب    من عاشق كارم هستم و از آن احساس خوشبختي مـي 
بـرم تـا آن را آنجـا صـرف كـنم؛ وقتـي        را خودم به محل كارم ميغذايم 

ــي ــادي    تصــور م ــعادت و ش ــا دالر دارم، احســاس س ــه ميليارده ــنم؛ ك ك
كـنم؛ كـه در راسـتاي     كنم؛ بلكه زماني احساس سعادت و شـادي مـي   نمي
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پيشرفت اوضاع زادگاهم توكيو همكاري كـرده باشـم و آن، بـه پـايتختي     
ام، نظر جهانيـان را بـه    هاي بلندي كه من ساخته تبديل شود كه با ساختمان

  .خالصه اينكه خوشبختي من، در كار و فعاليت است. خود جلب كند
  
  : تأسف و افسوس، كشتي غرق شده در اعماق

  !كشد دريا را بيرون نمي
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 : اش را كافي نيست؟ آيا خداوند، بنده!  
  

  .برد ج ميجهان كفر، از بدبختي رن: زبرجد پنجم
  

  ودــا خلـس للدنيـو لكن لي  ولو جاز الخلود خلدت فرداً
ماندم؛ ولي دنيـا، ثبـات و    اگر هميشه ماندن، ممكن بود، جاودانه مي«

  .»جاودانگي ندارد
اي بــه  در نامــه) مــايو(پزشــك بيمارســتان » هارولدســن هــاپن«دكتــر 

ــال در مؤسســه   هــاي صــنعتي انجمــن پزشــكان و جراحــان آمريكــايي فع 
وضعيت يكصد و هفتادوشش نفر از كارفرمايان چهل تا چهل «: نويسد مي

وچهار ساله را بررسي كردم؛ در اين بررسي برايم روشن شد كـه بـيش از   
سوم اينهـا از يكـي از سـه بيمـاري ناشـي از نـاراحتي اعصـاب، رنـج           يك
. ناراحتي قلب، زخم معده و فشار خون: برند؛ آن سه بيماري عبارتند از مي
برند كه كمتـر از چهـل وپـنج سـال      ها رنج مي نها در حالي از اين بيماريآ

آيا كسي موفقيت خود را به بهاي زخم معده و ناراحتي قلـب،  ! سن دارند
ي جهان را به دست بيـاورد و سـالمتيش را    خرد، موفق است؟ اگر همه مي

بـاز   اگر كسي،تمام دنيا را داشته باشد،! اي دارد؟ از دست بدهد، چه فايده
توانـد غـذا    خوابد و بـيش از سـه بـار در روز نمـي     هم روي يك تخت مي

! كنـد، چيسـت؟   بخورد، پس فرق او و كارگري كه در زمين حفّـاري مـي  
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تر بخوابد و از كارفرمـا كـه داراي ثـروت و مقـام      شايد هم كارگر راحت
  .»است، غذايش را بهتر وكاملتر ميل كند

اسـت كـه از هـر پـنج بيمـار،       مشخص شده«: گويد مي» فايز«و دكتر 
بيمـاري چهــار نفــر ريشــه در اعضــاي بدنشــان نــدارد؛ بلكــه بيمــاري آنهــا  
برخاســته از تــرس و اضــطراب و نــاراحتي، ناشــي از ايــن اســت كــه فــرد، 

  .»تواند خودش را با زندگي وفق دهد نمي
  

  : ما توان تغيير گذشته را نداريم و همچنين
خواهيم، ترسيم  را به صورتي كه ميتوانيم سيماي آينده  نمي

از بين  دمان را با حسرت خوردن بر چيزيكنيم؛ پس چرا خو
!توانيم آن را تغيير دهيم؟ ببريم كه نمي
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 : خشم مكن، خشم مكن، خشم مكن.  
  

  اخالق شريك زندگي: زبرجد ششم
  

  فصار معسوره يسيرا  ورب عسر أتي بيسر
  .»گردد د و دشواريهاي آن آسان ميآور چه بسا، سختي، آساني مي«

هـاي زيـاد، شـوهرش را     زن باايمان و درستكار، با تقاضاها و خواسته
الگـوي  . ي او نموده، قانع است آورد؛ بلكه به آنچه خدا، بهره به ستوه نمي

: گويـد  عـروه مـي  . هسـتند  ي پيامبرخـدا   چنين زني در اين مورد خانواده
گذشـت و در خانـه    دو مـاه مـي  «: گفـت  اش عايشه رضي اهللا عنها مـي  خاله

پـس  ! خاله: شد؛ گفتم آتشي براي پخت و پز، برافروخته نمي پيامبرخدا
 بــا آب و خرمــا، امــا پيــامبر: كرديــد؟ گفــت شــما بــا چــه زنــدگي مــي

همسايگاني از انصار داشت كه گوسفندان شيردهي داشتند و آنهـا از شـير   
  .»نوشيديم و ما، آن را مي فرستادند مي آن گوسفندان براي پيامبرخدا

  
 : ي  ارزش زندگي، اين است كه انسان هر لحظه

  .آن را زندگي كند
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 : ي آرزو  كار كردن، انرژي و نيروي محركه
  .و دشمن شكست است

  
به آنچه خداوند برايت انتخاب : زبرجد هفتم

  .نموده، راضي باش
  

  لـي بالجميــفإن اهللا أول  وال تظنن بربك ظنّ سوء
به پروردگارت گمان بـد مبـر؛ زيـرا خداونـد بـه زيبـايي سـزاوارتر        «
  .»است

همســرش هــاجر و فرزنــدش اســماعيل را در     وقتــي ابــراهيم 
آب رها كرد و رفت، هاجر به دنبال او حركت كرد  سرزميني خشك و بي

آب  روي و مـا را در ايـن وادي خشـك و بـي     ابراهيم كجا مي: و فرياد زد
آيـا خـدا، بـه    : كرد؛ آنگاه هاجر گفت كني؟ ابراهيم به او نگاه نمي رها مي

پـس  «: بلـه ، هـاجر گفـت   : فرمـود  تو چنين فرمان داده است؟ ابـراهيم 
  !»كند خداوند، ما را ضايع نمي

در . كنـد  اش را فرامـوش نمـي   آري خداوند بندگان صالح و شايسـته 
 …≅√>⊕⎜Πς∨Κς…Ω⎝ 〉ψΗΤς∏Σ† …: آمـده اسـت   ي كهـف از زبـان همسـفر موسـي     سوره

Ω⇐†ς∇ΩΤ⊇ Σ®ð…⎡ΩΤŠΚς… Ξ⇐⎯κΩ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∨ :†Ω⇒∼Ψ↑ΩΩΤ⊇ ⇐Κς… †Ω∧Σ™Ω⊆Ψ∑⌠≤ΣΤÿ †_Τ⇒ΗΤΩ∼<⎜⊕Ρ≡ …_≤ΤΤπΤ⊃Σ{Ω⎝ (80) 

:†ΩΤ⇓⎯ Ω⁄ςΚ†ΩΤ⊇ ⇐Κς… †Ω∧Σ™ς√ΨŸπΤ‰ΤΣÿ †Ω∧Σ™ΘΣΤŠΩ⁄ …_⁄⎯κðΤ Σ©⎯⇒ΨΘ∨ _〈λ⎡Ω{Ωƒ ð‡Ω≤<∈ςΚ…Ω⎝ †_ΤπρΣ⁄ (81) ≈ 
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پــدر و مــادرش ) كشــتم كــه او را(و امــا آن كــودك «) 81و 80:كهــف(
ترسـيديم كـه سركشـي و كفـر را      مـي ) مانـد  و اگر زنده مي(باايمان بودند 

ما خواستيم كه پروردگارشان به جاي او فرزنـد پـاكتر   . بدانان تحميل كند
  .»تري بديشان عطا فرمايد و پرمحبت

آيا خداوند، فرزندان مرد صالحي كـه گـنجش را زيـر ديـوار پنهـان      
فرمـان داد تـا    فرمود آنگاه كه به همسـفر موسـي  كرده بود، حفاظت ن

كه فرزندان، بزرگ شـوند، گـنج    سان هنگامي ديوار را از نو بسازد تا بدين
 ⊆Πς∨Κς…Ω⎝ Σ⁄…ΩŸΨ•<√≅… Ω⇐†ς∇ΩΤ⊇ Ξ⇐⎯κΩ∧ΗΤς∏Σ⎜⊕Ψ√ Ξ⇐⎯κΤΩ∧∼ΨΩΤÿ ⎠Ψ† … :جــا بردارنــد؟ پــدر را از آن

Ψ◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅… Ω⇐†Ω{Ω⎝ ΙΣ©ΩΤ⎯ð⎨μš χ∞⇒ς® †Ω∧Σ™ςΠ√ Ω⇐†Ω{Ω⎝ †Ω∧Σ∑⎡ΣΤŠςΚ… †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ Ω …Ω⁄ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ 

⇐Κς… :†Ω⎜⊕Ρ∏⎯‰ΩΤÿ †Ω∧Σ∑ΠςŸΣ→ςΚ… †Ω–Ξ≤⎯ΩΤ⎯♥ΩΤÿΩ⎝ †Ω∧Σ∑Ω∞⇒Ω® ⊥◊Ω∧⎯šΩ⁄ ⇑ΨΘ∨ &Ω∠γΤΘΤŠΘΩ⁄ ≈ 
و اما آن ديوار متعلق به دو كودك يتيم در شـهر بـود و زيـر    «) 82:كهف(

لح ديوار گنجي وجـود داشـت كـه مـال ايشـان بـود و پدرشـان، مـرد صـا         
پس پرودگار تو، خواست كه آن دو كودك به حـد بلـوغ   . وپارسايي بود

  .»برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت بيرون بياورند
  

 : وانم گذشته را تغيير دهم، و اينكت هرگز نمي  
  پس چرا پشيمان ؛آيد مي دانم كه در آينده چه پيش نمي

  !شوم؟ يا نگران 
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 : با شكيبايي همراه است پيروزي.  
  

  .براي دنيا تأسف مخور! خواهرم: زبرجد هشتم
  

  !أم كيف يجحده الجاحد؟  فيما عجباً كيف يعصي اإلله
شـود و چگونـه    عجيب است چگونـه از فرمـان خـدا سـرپيچي مـي     «

  !؟»كنند برخي، او را انكار و ناسپاسي مي
الق كسي كه كوتاهي عمر دنيا، اندك بودن بضاعت آن، زشتي اخـ 

خورد، و براي آنچه از  داند، براي دنيا تأسف نمي وفايي آن را مي آن و بي
بـراي آنچـه از دسـت رفتـه،     ! شود، پس خـواهرم  دست داده، ناراحت نمي

اندوهگين مباش و نااميدي را به خود راه مده؛ زيرا ما جهاني ديگر داريـم  
ن آخـرت را  جهـا  كه از اين جهان بزرگتر و ماندگارتر و زيباتر اسـت؛ مـا،  

خدا را سپاس و ستايش بگو كه تو، به لقـايش ايمـان   ! پس خواهرم. داريم
كنند و لقاي خـدا را قبـول    داري و زنان كافر، اين روز موعود را انكار مي

پس خوشا به حال كسي كـه بـه آن روز ايمـان دارد و خـودش را     . ندارند
عيف اسـت  كند و واي به حال كسي كه ايمانش ض براي آن روز آماده مي

ارزش  هايش و كاالي بي و آن روز را فراموش كرده و خانه و كاخ و گنج
كاخ و خانه و طـال و پسـت   ! دنيا، او را از آن روز فراموش گردانيده است

و مقام بدون ايمان و تقـوا چـه ارزشـي دارنـد؟ اگـر سـلطنت و رياسـت و        
گانـان  آورنـد، بسـياري از پادشـاهان و اميـران و بازر     تجارت، سعادت مـي 
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هايشـان   ديـدم كـه از رنجهـا و غـم     بدبخت و ناراحت نبودندو آنها را نمـي 
  .كنند شكايت مي

  
 : همچون خوابي است كه تمام شده وديروز ،  

  حقيقتي   رفته و فردا، آرزويي زيباست؛ اما امروز،
  .باشد واقعي مي
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 : زن، مردان بزرگي به جهان تحويل  
  .داده است 

  
  .زيبايي، در آفرينش الهي است: د نهمزبرج

  
  وطب نفساً إذا حكم القضاء  دع األيام تفعل ما تشاء

  .»خواهد بكند و به تقدير خوش باش بگذار روزگار هر چه مي«
به انسان و آفرينش زيباي آن بنگـر و بـه نژادهـاي مختلـف     ! خواهرم

با آفريده وزبانهاي متعدد و متفاوت آن نگاه كن كه خداوند، آن را چه زي
 ⊆Σ{Ω⁄ΘΩ⎡Ω″Ω⎝ Ω⇑Ω♥⎯šςΚ†ΩΤ¬⌠ …: و آن را بـــه زيبـــاترين شـــكل در آورده اســـت

⌠¬Σ{Ω⁄Ω⎡Σ″ ≈ )و شما را شكل بخشـيده و شـكل و سـيمايتان را    «) 64: غافر
  .»زيبا كرده است

… †Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… †Ω∨ Ω∉Πς≤ðΤ⎜∅ Ω∠ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ ΨψÿΞ≤ð|<√≅… (6) ⎟ΨϒΠς√≅… ð∠Ω⊆ς∏Ω 

Ω∠ΗΤ⎥ΘΩ⎡ΤΩ♥ΩΤ⊇ ð∠ς√ΩŸΩ⊕ΩΤ⊇ (7) ⌡⎠Ψ⊇ ϑγ⎟ςΚ… ξ〈Ω⁄⎡Σ″ †ΘΩ∨ ƒ∫:†ΤΩ→ ð∠ΩΤ‰Πς{Ω⁄ (8) ≈ 
چـه چيـز تـو را در برابـر پروردگـار بزرگـوارت       ! اي انسان«) 8-6:انفطار(

كني و خـود   كه نافرماني مي(مغرور ساخته و تو را در حق او فريفته است 
و ســپس  پروردگــاري كــه تــو را آفريــده) ســازي را بــه گنــاه آلــوده مــي
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سروسامانت داده و بعد معتدل و متناسبت كرده و آنگاه تو را به هر شكلي 
  ؟»كه خواسته در آورده و تركيب نموده است

… ⎯ŸΤΩ⊆ς√ †ΤΩ⇒πΤ⊆ς∏Ω Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⌡⎠Ψ⊇ Ξ⇑Ω♥⎯šΚς… ξψÿΞ⎡πΤΤ⊆ΩΤ (4) ≈ )مــا «) 4: تــين
  .»ايم انسان را در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده

به آسمان و شـكوه آن بنگـر؛ بـه سـتارگان و زيبـايي آنهـا       ! خواهرم
نظاره كن، به خورشيد و زيبايي آن و به ماه و درخشـش آن، نگـاه كـن و    
زمين را ببين كه خداوند، چگونه آن را گسترده و از آن، آب و گياهان را 

  !برآورده و كوهها را بر آن ميخ نموده است
هـا و   و روشـنايي و سـايه  در درياها و نهرهـا، شـب، صـبح،    ! خواهرم

عسـل، مورچـه،    خرمـا، زنبـور   هـا، شـير، عسـل، درخـت     ابرها، گلهـا، ميـوه  
ــده  حشــره ــاهي، پرن ــه ي كوچــك، م ــل و چهچــه  ي نغم ي آن  خــوان، بلب

خزندگان و حيوانات، و به نظم و ترتيب جهان هستي بينديش و فكر كن، 
 …≅/Ω⇑ΗΤΩ™⎯Τ‰ΤΣ♥ΩΤ⊇ ϑðΨ …: شـود  كه به راستي چه زيباست و زيبايي آن، تمام نمـي 

Ω⇐κΨš φ⎦⎡Σ♥⎯∧ΣΤ Ω⇐κΨšΩ⎝ Ω⇐⎡Σ™Ψ‰π±ΣΤ (17) Σ©ςΤ√Ω⎝ ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… ℑ γ‹.Ω⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… 

Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝ †Θ⊥Τ∼Ψ↑Ω∅Ω⎝ Ω⇐κΨšΩ⎝ Ω⇐⎝Σ≤Ξ™ℵπ≠ΣΤ (18) Σ“Ξ≤πΣÿ ϑð⎠Ω™<√≅… Ω⇑Ψ∨ γŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… 

Σ“Ξ≤⎯ΣΤÿΩ⎝ ðŒΘΨ∼ΤΩ∧<√≅… Ω⇑Ψ∨ ϑγ⎠Ω™<√≅… Ξ⎠⎯™ΣΤÿΩ⎝ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ &†Ω™ΨΤ⌠⎡Ω∨ ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω⎝ 

Ω⇐⎡Σ–Ω≤⎯ΣΤ (19) ≈ )لذا او را بـه پـاكي   (پاك است خداوند «) 18و 17: روم
كنيـد و شـامگاهان    كنيد و آنگاه كه صبح مي آنگاه كه شام مي) ياد نماييد
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ها و زمين و درشامگاه و ظهر،  و ستايش در آسمان. شود وقتي كه ظهر مي
آفريند و  آورد و مرده را از زنده مي پديد مي زنده را از مرده. او را نداست

كنـد و اينگونـه    زنـده مـي  ) يعني زمين موات را(زمين را پس از پژمردنش 
  .»شويد بيرون آورده مي

  
 : هاي رنجبار زندگي خيره به جنبه! خواهرم  

  .هاي آن استفاده كن مشو؛ بلكه از زيبايي 
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  :هايتان بمانيد و در خانه.  
  

  نهايت بزرگواري و بخشندگي: زبرجد دهم
  

  و كم سرور قد أتي بعد األسي  كم فرج بعد إياس قد أتي
چه بسيار گشايشي كه بعد از نااميـدي آمـده و چـه بسـيار شـادي و      «

  .»سروري كه پس از اندوه، فرا رسيده است
هـا بعضـي از زنـان مسـلمان را اسـير كردنـد؛ منصـوربن عمـار          رومي

رفتــي و  اي كــاش نــزد اميرالمــؤمنين مــي: م بــه او گفتنــدبــاخبر شــد، مــرد
نمــودي و مــردم را بــراي رفــتن بــه جهــاد تحريــك  اي برگــزار مــي جلســه

اي برگـزار   شام جلسـه » الرقة«آنگاه نزديك او اميرالمؤمنين در . كردي مي
  .شد

شيخ منصـور در حـال تشـويق مـردم بـه جهـاد در راه خـدا بـود كـه          
اي سربسـته بـه همـراه يـك      افتاد كه در آن كيسـه اي به ميان  ناگهان پارچه

مـن،  «: منصور نامـه را گشـود؛ در آن نوشـته شـده بـود     . نامه وجود داشت
اند، باخبر  ها با زنان مسلمان كرده يكي از زنان عرب هستم؛ از آنچه رومي

كني؛ بنـابراين   شدم و نيز شنيدم كه مردم را به جهاد در راه خدا تشويق مي
م را بريدم و در اين پارچه گذاشتم و براي شما فراستادم؛ بهترين گيسوهاي

دهم كه از آن بـراي اسـب يكـي از مجاهـدان راه      تو را به خدا سوگند مي
منصور با ديدن . »خدا، لگامي درست كن؛ شايد خداوند به من رحم نمايد
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و خواندن اين جمالت رسا، نتوانست خودش را كنترل نمايد، و بـه گريـه   
نيز گريه كردند، آنگاه هارون الرشيد بلند شد و فرمان داد تـا   افتاد و مردم

ي مردم را به جهاد فرا خواند و خودش به همراه مجاهدين بـه جنـگ    همه
  .رفت و خداوند آنان را پيروز كرد

  
 : بر گذشته گريه مكن و بيهوده اشك !خواهرم  

  .تواني گذشته را برگرداني مريز؛ چون تو نمي



 

  

  
  

  ياقوت ها
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  :گيرند بدانيد كه با ذكر خدا دلها آرام مي.  
  

  .گيرد هيچ چيز جاي خدا را نمي: ياقوت اول
  

        ست بالذئب إذعوينفاستأ  عوي الذئب
  رـــوت إنسان فكدت أطيـــص و          

گرگي پارس كـرد و بـه آن انـس گـرفتم و انسـاني فريـاد بـرآورد        «
  .»نزديك بود پرواز كنم

ر از وقت نماز وارد مسـجد شـد؛ كـودكي ده    شخصي، نابهنگام و غي
ساله ديد كه با خشوع وخضوع مشغول نماز بود؛ منتظـر مانـد تـا كـودك     

! پسـرم : نمازش را تمام كند، آنگاه به سوي او رفت و سالم كـرد و گفـت  
شــما فرزنــد كــه هســتي؟ كــودك ســرش را پــايين انــداخت و اشــك از   

مـن  ! عمـو جـان  : تچشمانش سرازير شد وسپس سرش را بلند كرد و گف
: يتيم هستم و پدر و مادر ندارم؛ دل مرد، به حال او سوخت و بـه او گفـت  

آيا وقتي گرسنه شـوم  : كني كه پسر من باشي؟ كودك گفت آيا قبول مي
اگر لباس نداشته باشـم، بـه   : بله، كودك گفت: دهي؟ گفت به من غذا مي
شـوم مـرا    آيـا اگـر مـريض   : بله، پسر بچه گفت: دهي؟ گفت من لباس مي

پسـر بچـه   . پسرم اين كـار در دسـت مـن نيسـت    : دهي؟ مرد گفت شفا مي
. توانم بكنم اين كار را نمي: كني؟ گفت آيا اگر بميرم،مرا زنده مي: گفت
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مرا براي كسي بگذار كه مرا آفريـده و او،  ! پس عمو جان: پسر بچه گفت
م، مـرا  دهـد، و هرگـاه بيمـار شـو     كند، به من آب و غذا مي مرا هدايت مي

دهد؛ مرا براي كسي بگذار كه اميـدوارم در روز قيامـت گنـاه مـرا      شفا مي
  .بيامرزد

آنگاه مرد، ديگر چيزي به كودك نگفت و به دنبـال كـارش رفـت؛    
به خدا ايمان دارم، و هر كس بر خدا توكل نمايد، خـدا او  : گفت وي، مي

  .كند را كفايت مي
  

 :  به غم و هر چند بر خود سخت بگيري و
اي از  تواني ذره كنند، باز هم نمي لهاندوه اجازه دهي كه تو را 

  .گذشته را بازگرداني
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 : و رحمت من، همه چيز را فرا گرفته است.  
  

سعادت، وجود دارد؛ اما چه كسي آن : ياقوت دوم
  .يابد را مي

  
  أكثر الروع باطله  من الهم افرح،  و قلت لقلبي إن نزا بك نزوةٌ

هرگاه اندوه به تو دست داد، شاد باش، زيـرا بيشـتر   : و به قلبم گفتم«
  .»ها بيهوده هستند ها و ناراحتي ترس

تواند سعادت را فقط از درون خـود بجويـد؛ ولـي بايـد بـه       انسان مي
بهترين راه براي رسيدن به سعادت رهنمون شـود، بـراي ايـن منظـور بايـد      

من شجاعت، كار و كوشش و مردم را دوست داشته باشد، بـا ديگـران   ض
همكاري نمايد و از خودپسندي و خودمحوري بپرهيزد؛ همچنين بايد قبل 

سعادت، يك افسانه نيست؛ بلكه . از هر چيزي، وجدان بيداري داشته باشد
تـوانيم از آن   مند هستند و مـا هـم مـي    حقيقتي است كه بسياري از آن بهره

هـاي خـود و از مهـارتي كـه در      آنكـه از تجربـه    مند شويم؛ بـه شـرط   بهره
ايم، استفاده كنيم؛ اگـر بـا دقـت بـه زنـدگي نگـاه        زندگي به دست آورده

توانيم از وجود خود چيزهاي زيادي بيرون بيـاوريم و از بسـياري    كنيم مي
ي شـناخت و اراده و صـبر بهبـود     هاي جسمي و رواني به وسـيله  از بيماري
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باشد، بدون ناسپاسـي   م، و زندگي را كه ارزاني خداوند متعال به ما مييابي
  .و بدور از بدبختي سپري نماييم

  
 :  ترس و هراس از پيري، بدترين دشمن براي

  .زيبايي زن است
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 :  تو به بهروزي و نعمت(پروردگارت و(  
  .شوي خوشنود مي) سان تو، بدين(دهد و  مي

  
  .اخالق خوب، باغ و بستان دل است :ياقوت سوم

  
  ما أضيق العيش لوال فسحة األمل  هاــال أرقبــس باآلمــل النفـأعلّ

كنم؛ اگر اميـد و آرزويـي    دل خود را با آرزوها و اميدها خوش مي«
  .»وجود نداشت، زندگي چقدر تنگ و سخت بود

كنـد،  ي انسان هستند؛ اگر با آنها با اخالقي خوب رفتـار   مردم، آيينه
ترتيـب خـاطر انسـان،     نماينـد، بـدين   آنان نيز با او با اخالق خوب رفتار مي

اي پر مهر  كند كه در جامعه گردد و احساس مي شود و راحت مي آرام مي
  .كند و محبت زندگي مي

اگر انسان، بداخالق و تندخو باشد، در مقابل، مردم نيز با اخالق بـد  
ذا هـر كـس بـه مـردم احتـرام نگـذارد،       نمايند؛ ل و تندخويي با او رفتار مي

اخــالق بــه آرامــش  انســان خــوش. گذارنــد مــردم هــم بــه او احتــرام نمــي
. باشـد  كننـده دور مـي   تـر اسـت و از اضـطراب و مسـايل ناراحـت      نزديك

اخالق خوب، عبادت است و اسالم، خيلي زياد به آن تأكيد : گفتني است
 ⎝ΨϒΣ Ω⎡πΤ⊃Ω⊕<√≅… ⌠≤Σ∨Κ<…Ω⎝ γ∩⌠≤Σ⊕<√≅†ΨŠ π≥Ξ≤ΤΤ⎯∅ςΚ…Ω …: فرمايـد  كرده است، خداونـد مـي  
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Ξ⇑Ω∅ φ⎦κΨ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… (199) ≈ )ــراف ــه    «) 199:اع ــر ب ــن و ام ــه ك ــو را پيش عف
  .»گردان باش معروف نما و از جاهالن روي

 …≅/Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇ ξ◊Ω∧⎯šΩ⁄ Ω⇑ΨΘ∨ ϑðΨ† …: گويـد  و خداوند در توصـيف پيـامبرش مـي   

ðŒ⇒Ψ√ ∃⌠¬Σ™ς√ ⌠⎡ς√Ω⎝ ðŒ⇒Ρ® †ϑΖℵ≠ΩΤ⊇ ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ⎜∅ γˆ<∏Ω⊆<√≅… Ν…⎡ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω ⌠⇑Ψ∨ ∃ð∠ΨΤ√⌠⎡ΤΩš 〉∪⎯∅≅†ΩΤ⊇ 

⌠¬Σ™⎯⇒ΤΩ∅ ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⎜⊕ΩπΤ♠≅…Ω⎝ ⌠¬Σ™ς√ ⌠¬Σ∑⎯⁄Ψ⎝†Ω→Ω⎝ ℑ ∃Ξ≤⎯∨ΚΚς‚⎮≅… ð…′ΜΞ†ΩΤ⊇ ðŒ⎯∨ς∞ΩΩ∅ ⎯™Πς{Ω⎡ΩΩΤ⊇ ⎠ς∏Ω∅ 

&ϑðΨ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿ Ω⇐κΨ∏ΠΨ{Ω⎡ΩΣ∧<√≅… (159) ≈ )بـــه مرحمـــت «) 159:عمـــران آل
خو و سنگدل بودي، از پيرامون  ان نرم شدي و اگر درشتخداوند براي آن
شدند؛ پس آنان را ببخش و براي آنان طلب آمرزش كن و  تو پراكنده مي

در كارها با آنان مشورت نما؛ پس هرگاه تصميم گرفتـي بـر خـدا توكـل     
  .»كنندگان را دوست دارد گمان خدا توكل كن؛ بي

زد مـن كسـاني هسـتند كـه     ترين شما، ن پسنديده«: فرمود پيامبرخدا
گشايند، ديگران  اخالق آنها از ديگران بهتر باشد، آنان كه آغوش مهر مي

و ناپسندترين شما نـزد مـن،   . شوند دارند و با آنها دوست مي را دوست مي
نمايند و  كنند و دوستان را از هم جدا مي چيني مي كساني هستند كه سخن

  .»باشند درصدد عيبجويي از ديگران مي
  
 :  ترديد و نااميدي و تكاپو پيرامون مشكل، بدون

  .انجامد داشتن آرزو و اميد، به شكست روحي انسان مي
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 : ي  خداوند، به هيچ كس جز به اندازه
  .دهد تواناييش، تكليف نمي

  
  ي سعادت بندهاي دهگانه: ياقوت چهارم

  
  علهاو لعلها أن تنجلي و ل  اصبر فإن اهللا يعقب فرجةً

صبركن؛ خداوند، گشايشي خواهد آورد و شايد مشكل رفـع شـود   «
  .»و شايد هم اتفاق ديگري بيفتد

زندگي سعادتمندانه، : گويد روانشناس آمريكايي مي) ديكس(دكتر 
  :هنر زيبايي است كه ده بعد دارد

ـ به كاري بپرداز كـه دوسـت داري؛ اگـر كـار دلخواهـت، برايـت       1
  .راغت به كاري مشغول شو كه دوست داريفراهم نشد، در اوقات ف

يعني در مصـرف آب و  .. ـ توجه به سالمتي، روح خوشبختي است2
آور  روي كن، از ورزش غفلت مكن و از عادتهـاي مضـر وزيـان    غذا ميانه
  .بپرهيز

ـ در زندگي بايد هدف داشت؛ چون هدف داشتن، به انسان نشـاط  3
  .بخشد و نيرو مي

ــدگي را آن 4 ــان زن ــ انس ــذيرد و تلخــي  گو ـ ــه هســت بپ ــه ك ــا و  ن ه
  .هاي آن را قبول كند شيريني
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ـ انسـان بـا وضـعيت فعلـي خـودش زنـدگي كنـد؛ بـراي گذشـته،          5
  .حسرت نخورد و نگران اتفاقات احتمالي آينده نباشد

انسان بايد در هر كار و تصـميمي، خـوب بينديشـد و ديگـران را      -6
  .د، سرزنش نكندآي هايش و آنچه براي او پيش مي به خاطر تصميم

  .تر از خود نگاه كند ـ انسان به افراد پايين7
بـين   ـ انسان خودش را به لبخند وشادي و همراهي بـا افـراد خـوش   8

  .عادت دهد
ـ براي خوشبخت كردن ديگران تالش كند تا عطـر وبـوي خـوش    9

  .سعادت به مشامش برسد و احساس خوشبختي نمايد
و آنهــا را ايســتگاههاي هــاي زيبــا را غنيمــت بشــمارد  ـــ فرصــت10

  .ضروري سعادت بداند
  

 :  را در دست بگير؛ استفاده كن و آناز امروز  
كننده،  روز مسايل ناراحتبه دنبال چيزي باش كه از ب
  .كند جلوگيري
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  :  ،در كاري است هر روزخداوند.  
  

  .از غم و اندوه به خدا پناه ببر: ياقوت پنجم
  

  !لفضّلت النساء علي الرجال  كمن عرفنا و لو أن النساء
دانيم، زنان از مردان برتـر خواهنـد    اگر زنان آنگونه باشند كه ما مي«

  »!بود
عالقـه باشـد و گمـان     كنم هيچ فرد عـاقلي، بـه شـادي، بـي     فكر نمي

برم كه هيچ مؤمني به بدبيني و نااميدي تن دهـد؛ البتـه گـاهي ممكـن      نمي
رخي از عوامل آرامش خود را از دست بدهد؛ است كه ناخواسته، در اثر ب

درچنين وقتي بايد به خدا پناه ببـرد تـا خداونـد، او را از گرفتـاري نجـات      
تسليم شدن در برابر امواج غم و اندوه، در حقيقت سرآغاز شكسـت  . دهد

  .شوند ها، فلج مي كامل اراده است و بعد از آن تمام كارها و فعاليت
آموخـت كـه بـراي رهـايي از ايـن       ابش مـي به اصح بنابراين پيامبر

روزي :گويــد مــي ابوســعيد خــدري. هــا از خــدا كمــك بگيرنــد آفــت
وارد مسجد شد و فردي از انصار به نام ابومامه را در مسجد ديـد؛   پيامبر
ابو » اي؟ چرا با اينكه وقت نماز نيست در مسجد نشسته! اي اباامامه«: فرمود

: ت و بدهكار هسـتم آن حضـرت فرمـود   ناراح! اي پيامبرخدا: امامه گفت
را بگويي، خداوند غم و اندوهت را  آيا به تو سخني ياد ندهم كه اگر آن«

بله اي پيـامبر خـدا، فرمـود    : نمايد؟ گفتم ات را ادا مي كند و بدهي دور مي
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اللهم انّي أعوذ بك من الهم والحـزن، و  : (صبح و شام اين كلمات را بگو
ل، و أعوذ بك من الجبن و البخـل، و أعـوذ   أعوذ بك من العجز و الكس

از غم و انـدوه و از تنبلـي   ! بار خدايا« 1)بك من غلبة الدين و قهر الرجال
وناتواني و از بزدلي و بخل و از سـنگيني بـدهي و قهـر مـردان بـه تـو پنـاه        

فرمـود،   مـن ايـن دعـا را چنـان كـه پيـامبر      : گويـد  ابوامامـه مـي  .»برم مي
  .، غم واندوه مرا دور نمود و وام مرا ادا كردخواندم؛ آنگاه خداوند

  
 :  شوي؛ بلكه خوري، زخم معده نمي مياز آنچه  

  !گردد خورد، باعث زخم معده مي آنچه، تو را مي

                                                           
  .ابوداود ١
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 : هايي كه داريد، از سوي  تمام نعمت
  .خداست
  

هاي روزگار،  زني كه در سختي: ياقوت ششم
  ياريگر شوهرش بود

.  
  و سجاالن نعمة و رخاء  ن شدة و بالءهي حاال

  .»اي از سختي و بال و نعمت و آسايش است زندگي، آميخته«
 ي زهـرا دختـر رسـول خـدا     در كتابهاي سـيرت آمـده كـه فاطمـه    

ديـد كـه رنـگ     كـرد؛ شـوهرش علـي    روزها را با گرسنگي سپري مـي 
: فـت تو را چه شده است؟ گ! فاطمه: فاطمه زرد شده است؛ بنابراين پرسيد

چـرا بـه مـن چيـزي     : علي گفـت ! سه روز است كه در خانه چيزي نداريم
ي بخـت رفـتم، بـه مـن      پدرم، پيامبر خدا شبي كه بـه خانـه  : نگفتي؟ گفت

را بخور و اگر نه از او چيـزي   اگر علي چيزي آورد آن! اي فاطمه«: فرمود
  !»مخواه

شوهرانشـان تخصـص دارنـد؛      بسياري از زنان در خالي كردن جيب
رخي از اينها، طاقت ديدن پـول در جيـب شوهرانشـان را ندارنـد؛ لـذا در      ب

ي پولهـا را از دسـت    كنند و تا وقتـي همـه   خانه حالت اضطراري اعالم مي
  .گيرند اند، آرام نمي شوهر نگرفته
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بار تسليم شود و جيبش را براي خـانم،   ترديدي نيست اگر مرد؛ يك
رچم ســفيد صــلح در خانــه شــود و پــ خــالي كنــد، بــاز هــم زن، قــانع نمــي

شـود و   گردد؛ لذا پـس از مـدتي همـين داسـتان تكـرار مـي       برافراشته نمي
در آن روز شوهر، احسـاس رهـايي خواهـد    .انجامد گاهي هم به طالق مي

نشيني را زمزمه خواهد كرد كه هنگـام طـالق همسـرش     كرد و اشعار باديه
  :سروداز رنج و بدبختي رهايي يافت و اين اشعار را » امامه«

  ونجوت من غلّ الوثـاق  طعنت امامه بالطالق
  ).امامه طالق داده شد و من از زنجير اسارت رهايي يافتم( 

  بي ولـم تدمع مĤقـــي  بانت فلم يألم لها قلـ
او از مــن جــدا شــد و دلــم بــراي او دردمنــد و ناراحــت نشــد و از   (

  ).چشمانم اشك سرازير نگشت
  تعجيل الفراقيه النفس   دواء ماال تشتهـــ و

راه رهايي از آنچه مورد عالقه نيست، اين است كه هـر چـه زودتـر    (
  ).از آن جدا شوي

  ين اثنين في غير اتفاق  والعيش ليس يطيب بـ
  ).زندگي دو كس كه با هم توافق ندارند، خوشايند نيست(

  
 : را كوتاهتر   زندگي، كوتاهتر از آن است كه آن

  !را بيشتر از آنچه هست، كوتاه نمايي  ه آننمايي، پس سعي نكن ك
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  :موفقيت، در نام نيكوست.  
  

  زني از اهل بهشت: ياقوت هفتم
  

كان منك األمس يكفيك غدك  ذيــك الــان يكفيـا كــإن رب  
پروردگاري كه در مشكل ديروز تو را بسنده بود، فردا نيز او، تو را «

  .»كافي خواهد بود
آيا زني از زنـان  : ابن عباس به من گفت: گويد باح ميبي راعطاء بن 

اين زن سـياه پوسـت نـزد    : آري، گفت: بهشت را به تو نشان ندهم؟ گفتم
شـوم و لباسـهايم، كنـار     كنم و بيهـوش مـي   غش مي: آمد و گفت پيامبر
شود؛ لذا براي بهبـودي مـن نـزد خـدا دعـا كـن؛        رود و بدنم نمايان مي مي

صبر كن و در عوض بهشت از آن تو خواهد بـود   خواهي اگر مي«: فرمود
: گفـت . »خواهم تا به تـو بهبـودي ببخشـد    خواهي از خداوند مي و اگر مي
رود و بـدنم   كنم؛ اما چون لباسهايم در حالـت بيهوشـي كنـار مـي     صبر مي

آنگـاه پيـامبر بـراي او    . شود، دعا كن تا چنين حالتي پيش نيايـد  نمايان مي
  .دعا فرمود

من و پرهيزگار پذيرفت كه مشكلي در زنـدگي زودگـذر   اين زن مؤ
دنيا، با او همراه باشد و در عوض به بهشت برود، او در ايـن معاملـه فايـده    
كرد و بهشتي شد؛ اما اين را نپذيرفت كه لباسهايش ناخودآگـاه درآيـد و   
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عورت او براي مردم آشكار شود؛ چيزي كه شايسته زن مسلمان پرهيزگار 
توان گفت به زنـان نيمـه عريـاني كـه بـه       ، از اين رو چه ميو باوقار نيست

گذارنـد و   مـي  هاي بـدن خـود را بـه نمـايش      صورتهاي گوناگوني زيبايي
  !كوشند تا پوشش حيا را از خود دور كنند و خود را لخت نمايند؟ مي

  
 :  دست از اضطراب و پريشاني بدار، تحمل كن

وبرو شو، و كاري كن كه راحت و با پايداري و ثبات با حقيقت ر
  .زندگي نمايي
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 : شوي متناسب با سختي، ياري مي.  
  

  .نمايد صدقه بال را دور مي: ياقوت هشتم
  

  دــه الواحــتدلّ علي أن  و في كلّ شيء له آية
  .»باشد ايست كه نشانگر يگانگي او مي و در هر چيزي براي او نشانه«

خـاطر اسـت؛    ي صـدر و آرامـش   هصدقه، دري بزرگ از درهاي سع
خـاطر و   هر كس، به ديگران خوبي كند، خداونـد، در دنيـا بـه او آرامـش    

  .دهد سرور و شادماني مي
ات را نـاچيز   صـدقه . صدقه بده؛ هر چنـد انـدك باشـد   ! پس خواهرم
اي خرما يا يك لقمه نان يا يـك جرعـه آب يـا مقـداري      مپندار؛ چند دانه

، بـه گرسـنه غـذا بـده، بـه عيـادت بيمـاران        به بينوا كمـك كـن  . شير باشد
. كاهـد  هايت مـي  ها و ناراحتي وقت خواهي ديد كه خداوند، از غم برو،آن

ي اسـالم، در جـايي    بنابراين صدقه، دارويـي اسـت كـه جـز در داروخانـه     
  .شود ديگر يافت نمي

از هفت ! اي ابا عبدالرحمان:شخصي از امام عبداهللا بن مبارك گفت
در زانوي مـن بيـرون آمـده، بـه طبيبـان زيـادي مراجعـه         اي سال پيش غده

اي  ام؛ امـا فايـده   ها را براي بهبودي آن بـه كـار گرفتـه    كرده و انواع عالج
جا مردم به آب نيـاز   به جايي برو كه در آن: ه او گفتابن مبارك ب. ندارد



176 خوشبخت ترين زن دنيا

اي بجوشـد   جا چشمه من اميد دارم كه آن ؛جا چاهي حفر كن و آن  دارند،
ي زانويـت خـوب شـود و خـونريزي قطـع       وشيدن آن، عفونت غدهو با ج

  .چنان كرد و بهبود يافت ،گردد؛ مرد
بـا  «: فرمـوده اسـت   عجيـب نيسـت؛ زيـرا پيـامبر    ! بزرگوارم خواهر

خشـم    صـدقه، «: همچنين فرموده است. »صدقه دادن بيماران را مداوا كنيد
  .»مايدن كند و مرگ بد را از انسان دور مي الهي را خاموش مي

  
  :كاري استاضطراب، دوست بي.  
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 : ها  حورهاي سياه چشم كه هرگز از خيمه
  .شوند بيرون نمي

  
ي خوبي داشته باش؛ زيرا  روحيه: ياقوت نهم

  .جهان، خوب و زيباست
  

  فما لحوادث الدنيا بقاء  و ال تجزع لحادثة الليالي
يـرا حـوادث دنيـا، مانـدگار     تابي مكن؛ ز وتار، بي براي حوادث تيره«
  .»نيستند

انـداز،   ي ستارگان در آسمان زيباسـت؛ در زيبـايي ايـن چشـم     منظره
ايـن  . ترديدي نيست؛ ستارگان، واقعاً زيبا هستند و زيبـايي دلربـايي دارنـد   

شـوند؛ زيبـايي سـتارگان در     زيبايي،با رنگها و اوقات مختلـف تكـرار مـي   
انـداز سـتارگان بـه هنگـام      ؛ چشـم صبح با زيباييشان در شام متفاوت اسـت 
كند؛ همچنانكه زيبايي آنها در شـب   طلوع با زيباييشان در غروب فرق مي

. روشن و مهتابي با زيباييشـان در شـب ظلمـاني و تاريـك متفـاوت اسـت      
اي در آســمان ابــري و  انــداز ســتارگان، در هــواي صــاف بــا منظــره چشــم
سـتارگان در هـر لحظـه بـا      انـداز  كند؛ بلكه چشم آلود دارند، فرق مي غبار
ي ديگرشان متفاوت است؛ رصد آنها از يك جا زيبـايي خـودش را    لحظه

اي ديگـر برخـوردار اسـت؛     اي ديگر، از جلوه دارد و نگاه به آنها از زاويه
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هاي گوناگوني دارند كه فكر وذهـن را بـه    خالصه اينكه ستارگان، زيبايي
  .كنند خود مشغول مي

اي  زنـد و همچـون چشـمه    جـا چشـمك مـي    ي زيبـايي كـه آن   ستاره
ي تنهـا   و آن دو ستاره! رساند زيباست، با درخشش خود پيام محبت را مي

كه از شلوغي و انبوه ستارگان رهايي يافته و دورتـر از سـاير سـتارگان بـه     
هـاي بـه هـم     مجموعـه  …!انـد  رسند، با همديگر بـه خلـوت نشسـته    نظر مي

انـد   نجاي آسمان، گويا گرد هم نشستهپيوسته يا جداي از هم در اينجا و آ
كنند، ماه چقدر زيباسـت كـه    و در شب شادي آسمان، داستان تعريف مي

درخشـد؛ گـاهي    تابـد و مـي   شبي در خواب و فراموشي است و شـبي مـي  
يابـد و نمايـان    شـود و گـاهي از نـو تولـد مـي      قسمت كمي از آن ديده مي

  !رود شود و مي گردد؛ شبي هم پنهان مي مي
كنـد،   زيباست فضا وكيهان گسترده و پهناور كه تا چشم كار ميچه 

توانـد بـا آن زنـدگي     ي اينها، زيبايي هستند و انسان مـي  همه. پهناور است
  !توان با كلمات و جمالت توصيف كرد نمايد، اما اين زيبايي را نمي

  
  : بايد واقعيتهاي گريزناپذير را پذيرفت؛ مگر

  اي دارد؟ فايده ناراحتي و پريشاني،
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  : و همچون جاهليت پيشين درميان مردم
  .ظاهر نشويد و خودنمايي نكنيد

  
  …آفريند زني كه رشادت مي: ياقوت دهم

  
  أن تري فوقه الندي إكليال؟ أتري الشوك في الورود و تعمي

بيني و از ديـدن شـبنمي كـه همچـون تـاجي بـر        آيا خار گلها را مي«
  »!ابينايي؟باالي آن است، ن

ي لشــكر  حبيــب بــن مســلمه فهــري را فرمانــده  عثمــان بــن عفّــان
ور  هايي برود كه بـه مسـلمانان حملـه    ي رومي مسلمانان نمود تا براي مقابله

زن حبيب هم از سربازان اين لشكر بود، حبيـب قبـل از آغـاز    . شده بودند
جنگ به بررسي وضعيت لشكرش پرداخت؛ در آن حال زنش را ديد كـه  

  توانم ببينم؟ وقتي كه جنگ شدت بگيرد، تو را كجا مي: پرسيد ز وي ميا
ها و يا در بهشـت   ي فرمانده رومي مرا يا در خيمه: حبيب به او گفت

جنگ شدت گرفـت و حبيـب و همراهـانش بـا شـهامت و      ! خواهي يافت
هـا پيـروز كـرد و     نظيري جنگيدند و خداوند، آنها را بر رومي شجاعت بي

جا منتظر همسرش  ها رفت تا آن ي فرماندهي رومي به خيمه حبيب، شتابان
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باشد، وقتي به در خيمه رسيد، چيز عجيبي ديد، او ديد كه همسرش پـيش  
  !ي روميان شده است ي فرمانده از او وارد خيمه

  !لفضلت النساء علي الرجال و لو كان النساء كمثل هذي
ــه « ــر هم ــ   اگ ــد؛ زن ــه بودن ــان، اينگون ــرداني زن ــرار   ان از م ــر ق برت

  .»گرفتند مي
  

 :  تا وقتي كه توان كار وحركت باشد، در
  .كار دشوار يا ناممكن وجود ندارد ،زندگي



 

  

  
  

  گوهرها
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 : كنم مرا ياد كنيد، شما را ياد مي.  
  

  وقتت را بيهوده مگذران: گوهر اول
  

و الحزن كل الحزن في اإلكثار  نزداد هماً كلما ازددنا غني  
توانگري و ثروت مـا بيشـتر شـود، غـم و انـدوه مـا فزونـي         هر چند«

  .»طلبي هستند ها همه در فزون يابد و غم مي
و اگـر مرتكـب گنـاهي    «: به عايشـه رضـي اهللا عنهـا فرمـود     پيامبر

گرد و توبه نما، زيرا  اي از خداوند طلب آمرزش كن و به سوي او باز شده
اش را  يـد، خداونـد توبـه   هرگاه بنده به گنـاهش اعتـراف كنـد و توبـه نما    

  .»…پذيرد مي
هايـت   فرض كن در شرايطي كه به همه آرزوها و خواسـته ! خواهرم

كنـي و   وقت گريه مـي  دهي؛ آن اي ناگهان همه چيز را از دست مي رسيده
ــي  ــف م ــت     تأس ــرت از دس ــاطر حس ــه خ ــتانت را ب ــوري و انگش دادن  خ

ي عمـرت   رفته هاي از دست حال چرا به لحظه. گيري هايت، گاز مي داشته
  كني؟ انديشي و احساس زيان نمي نمي

توانـد   عمر انسان، گوهر گرانبهايي است كه هيچ چيزي مـادي نمـي  
هاست؛ هـر   اي از نفس عمر، در حقيقت مجموعه. ارزش و قيمت آن باشد

ي  هـا، سـرمايه   گـردد؛ ايـن نفـس    آيد، هرگـز بـاز نمـي    نفسي كه بيرون مي
هـاي بهشـت    گيري از آنها، بـه نعمـت   بهرهتواني با  زندگي تو هستند و مي
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بهاي عمـر را بـدون توبـه از دسـت      دست يابي؛ پس چگونه لحظات گران
  !دهي؟ مي

 : ه براي رسيدن به سعادت وجود دارديك را  
ي ما  چيزهايي كه از عهدهبه كه از پرداختن و آن، اين

  .بيرون است، دست نگاه داريم
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 :  كند كفايت ميخداوند، تو را.  
  

  .توان خريد سعادت را با پول نمي: گوهر دوم
  

  عـل تقنـــو إذا ترد قلي  النفس راغبة إذا رغبتها
منـد بـار آوري ميـل و رغبـت پيـدا       و نفس را اگـر مشـتاق و عالقـه   «

  .»شود را به چيز اندكي عادت دهي، قانع مي كند واگر آن مي
آوري مـال و ثـروت    بسياري، جواني و سالمتي خود را صرف جمـع 

اند تا سـعادت   كرده و سپس در تمام عمر تمام دارايي خود را خرج نموده
و خوشبختي را به دست بياورند؛ اما فقط شقاوت و بدبختي عايدشان شده 

اند تا جواني را بـه   بسياري از اينها، تمام دارايي خود را صرف كرده. است
جـوم آورده اسـت، همچنـين    سو به آنهـا ه  دست بياورند؛ اما پيري، از همه

اند، امـا بـه    مال وثروت خود را براي به دست آوردن سالمتي صرف كرده
  !اند بيماري سختي دچار گشته

تنهـا آرزوي مـن در زنـدگي،    : گويـد  يكي از بازيگران معروف مـي 
  .پول زياد بود

كــرد كــه بــا پــول مــي توانــد تــا صــد ســال بــه عنــوان   او گمــان مــي
ي پـول،   ، او يقين داشت كـه بوسـيله  !ندگي كندترين مرد دنيا ز خوشبخت

ي  ي آرزوهاي خود برسد و بر ايـن بـاور بـود كـه بوسـيله      تواند به همه مي
پول، آرزوها و دنيا پيش او با فروتني و خـواري، كـرنش خواهنـد كـردو     
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سال، خداوند، چندين برابر آرزوهاي اين شـخص،   سان بعد از بيست  بدين
! اما تندرستي و جـواني و آرزوهـا را از او گرفـت   به او پول و سرمايه داد؛ 

كـاش از خـدا مـال و ثـروت     «: گويـد  اين بازيگر، بـا گريـه و اشـك، مـي    
خواسـتم كـه صـد سـال فقيرانـه زنـدگي        خواستم؛ اي كاش از او مـي  نمي
كردم و خوراكم باقالي پخته بود و در راهروي قطـار شـهري روي پـا     مي
بازيگر ارزش تندرستي را زمـاني درك   اين! ايستادم تا پول بليط ندهم مي

دانســت كــه پــول و ثــروت،  كــرد كــه آن را از دســت داده بــود؛ او، نمــي
هايش را خريداري و تأمين نمايـد و زمـاني بـه ايـن      تواند تمام خواسته نمي

وقـت او   ي مصـر گرديـد؛ آن   پيشـه  تـرين هنـر   برد كـه ثروتمنـد   حقيقت پي
توانـد يـك روز هـم بـر      ، نمـي ي ثروت خود را بدهـد  دانست كه اگر همه

  !عمرش بيفزايد
  
  :ها  نصف عمر خود را در درگيري ، نبايدانسان

  .ضايع كند



187 گوهرها

 : و از نماز و صبر، كمك بگيريد.  
  

  .ي بدبختي است عجله و شتاب، زمينه: گوهر سوم
  

 ا زمناً رغداـــد عشنا بهـو إال فق  مني إن تكن حقاًتكن أحسن المني
جا باشد، بهترين آرزو خواهد بود وگرنه فقـط چيـزي    آرزو، اگر به«

  .»ايم است كه ما، با آن، زماني را به خوبي گذرانده
ي آن  بردباري، فنّي پيشرفته از فنون قهرماني است كه انسـان بوسـيله  

و حوصـله، يعنـي   . آيـد  بر خشم و حماقت و هواي نفس خود، غالـب مـي  
روي عقـل و حكمـت؛ ايـن دو خصـلت،      عجله نكردن و انجـام كارهـا از  

شكنند و هر كس، فاقد اين دو خصلت باشد، خيـر   اضطراب را در هم مي
لـذا مضـطرب و پريشـان خواهـد     . و خوبي بسياري را از دست داده اسـت 

انسان بردبـار و شـكيبا، بـا صـبر وبردبـاري، بسـياري از بـديها را دفـع         . شد
هـاي   نمايـد و زمينـه   بزرگتر مي كند، اما فرد نادان و خشمگين، بديها را مي

ــد و در وجــود او ريشــه مــي  اضــطراب او، افــزايش مــي ــد ياب انســان . دوان
كند كه پشيمان شود و كمتـر بـه انجـام     باحوصله و شكيبا، كمتر كاري مي

نمايد كه فرجام نامعلومي دارد؛ امـا فـرد احمـق و عجـول،      كاري اقدام مي
گيــرد و كارهــايش  را مــيشــود و اضــطراب، او را فــ همــواره پشــيمان مــي

انساني كـه بـا خـودش و ديگـران بـه نرمـي       . سرانجام بدي خواهند داشت
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خاطر خواهد بود و آرامش اعصاب خواهد  نمايد، موفق و آسوده رفتار مي
  .يافت

كنـد،   دين اسـالمي مـا، بـه نرمـي و بردبـاري و حوصـله تشـويق مـي        
را   گـر آنكـه آن  نرمي، در چيزي وجود  نـدارد م «: فرمايد مي پيامبرخدا

  شود، مگـر آنكـه آن   گرداند و نرمي از چيزي بيرون نمي آراسته و زيبا مي
  .»گرداند را زشت مي

  
 : هاي سعادت خود را در زندگي ظهما لح  
  .كنيم كه ارزشي ندارند خاطر چيزهايي ضايع ميب
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  : و خداوند، در دين براي شما سختي
  .قرارنداده است

  
  .اندوزي پاياني ندارد بازي ثروت: چهارمگوهر 

  
  اــفؤادي حراً طليقاً غريب  كم و اتركواخذوا كلّ دنيا

  .»همه دنيايتان را بگيريد و دل مرا آزاد و رها بگذاريد«
آوري كـردم، امـا    پول و ثـروت زيـادي جمـع   : گويد بيفر بروك مي

رنـاك  انـدوزي، خط  تجرته، به من آموخت كه ادامه دادن به بـازي ثـروت  
بلعـد؛ بنـابراين شـغلم را     يابد و عمر و سعادت را فرو مي است و پاياني نمي

ي چاپ و نشـر روي آوردم؛   ام در زمينه عوض كردم و به كار مورد عالقه
اين كار، سود زيادي ندارد، اما با خدمت به جامعه از اين طريق، احسـاس  

مقداري پـول   كنند و كه كار مي  ي كساني كنم؛ من، به همه خوشبختي مي
انـدوزي   كنم كه به بـازي ثـروت   اند، توصيه مي آوري كرده و ثروت جمع

ادامه ندهند وهر چه زودتر خود را بازنشسـته كننـد تـا از آنچـه بـه دسـت       
كار خوب ديگري را شروع نماينـد  : كنم پيشنهاد مي. اند، بهره ببرند آورده

  .توان به جامعه خدمت كرد كه با آن مي
را  ل و ثروت را تجربه نموده و مقدار هنگفتي از آنثروتمندي كه پو

آوري كرده است از اينكه براي وارثان خود ثروت زيـادي بـه جـاي     جمع
دانـد كـه اگـر آنهـا      برد؛ زيرا او مـي  شود و رنج مي گذارد، ناراحت مي مي



190 خوشبخت ترين زن دنيا

اي جز عقـل و اخـالق    شدند و سرمايه بدون ثروت وارد ميدان زندگي مي
بودنــد، اغلــب، ثروتــي كــه بــدون تــالش  تــري مــيداشــتند مــردان به نمــي

شود و بـه   كه نعمتي باشد، باليي مي آيد، به جاي آن وزحمت به دست مي
ي شـقاوت و بـدبختي    كه سبب خوشبختي و سعادت گردد، مايـه  آن  جاي
  هــا بــا ثروتهــاي بــادآورده خوشــگذراني  چــون معمــوالً انســان. شــود مــي

كنـد و تـا    ا عقل و خرد آنها كار نميكنند؛ ام مي نمايند و خود را سير مي 
  .دهند اي انجام مي دم مرگ كارهاي سبك و نابخردانه

  
  :حتماً باور داشته باش كه در زندگي، ! خواهرم

  .چيز ناممكن نيست
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 : براي ابرهيم سرد و ! اي آتش  
  .سالمت باش

  
  .آفريند بيكاري، زشتي مي: گوهر پنجم

  
  سفنلتجري الرياح بما ال تشتهي ا  المرء يدركه ما كلّ ما يتمني

ي آرزوهـايش برسـد و بلكـه بادهـا      چنين نيست كه انسـان بـه همـه   «
  .»وزند ها مي برخالف ميل كشتي
هـاي   آيـد و ميكـروب   كاري هزاران زشـتي پديـد مـي    در آغوش بي
گيرند، از آنجا كه كار، رسـالت افـراد زنـده اسـت، پـس       نابودي قوت مي

  .اند ، در حقيقت مردهافراد بيكار
ي آخرت است؛ لذا افراد تنبلـي كـه در ايـن     دنيا وزندگي ما، مزرعه

دهنـد، آن جهـان، تهيدسـت و     دنيا به كار و تالش براي آخـرت تـن نمـي   
شــوند و چيــزي جــز هالكــت و زيانمنــدي، عايدشــان  مســتمند حشــر مــي

  .گردد نمي
درسـتي و  نمايد كـه هـزاران انسـان، از نعمـت تن     گوشزد مي پيامبر

دو «: فرمايـد  اوقات فراغتي كه به آنها داده شده، غافل هستند؛ چنانكه مـي 
خـورد و دچـار    نعمت هستند كه بسياري از مردم در مورد آنها فريـب مـي  

  .»شوند تندرستي و وقت زيان مي
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چه بسـا افـراد سـالمي كـه در زنـدگي، حيـران و سـرگردان         …آري
را بـه پـيش ببـرد؛ آنـان، كـاري      هستند و هدف و آرماني ندارند كه آنهـا  

ندارند كه بدان مشغول شوند و از رسالتي كه براي موفقيت آن، عمر خود 
انـد؟ هرگـز    آيا مردم براي همين آفريده شده. اند بهره را صرف نمايند، بي

ــي  ــال، م ــد متع ــه؛ خداون ــد ن  ∅ψΣΤ⎯‰Ψ♥Ω™ΩΤ⊇ςΚ… †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… ⌠¬Ρ∇ΗΤΤΩΤπ⇒⊆ς∏Ω †_ΤΤ‘Ω‰Ω⎯ …: فرماي

⌠¬Ρ∇ΠςΤ⇓Κς…Ω⎝ †ΩΤ⇒⎯Τ∼ς√ΞΜ… ‚Ω Ω⇐⎡Σ⊕Ω–⌠≤ΤΣΤ (115) ≈ )ايـد   آيا چنين پنداشـته «) 115:مؤمنون
  .»گرديد؟ ايم و شما به سوي ما باز نمي كه ما شما را بيهوده آفريده

حق آفريده شده اسـت؛ انسـان،    زندگي و زمين و آسمان و مافيها، به
امـا انسـاني كـه    . در اين جهان بايد اين حق را بشناسد و با آن زندگي كند

شـود وخـود را در حـدود آن مخفـي      در الك تنگ شهوتهايش پنهان مي
كنـد، بـه راسـتي كـه بـد جايگـاهي را        نمايد و همه چيز را فراموش مي مي

  !ي خود انتخاب كرده است براي حال و آينده
  
  :در ذهن خود موفقيت را تصور كن و همواره  

  .يم شودبگذار سيماي موفقيت در ذهن تو ترس
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 : دهد كه  او روزي مي و از جايي به
  .برد نمي  گمان

  
  رنج اي بدون غوغا و خشم و خانه: گوهر ششم

  
  خانه الصبر لم يخنه العزاء و الفتي الحازم اللبيب إذا ما

جوان هوشيار و عاقل،آن اسـت كـه اگـر صـبر را از دسـت بدهـد،       «
  .»دهد دلجويي را از دست نمي

ديشـب  ! پدر جان: گويد كند، به پدرش مي كه گريه مياو در حالي 
بين من و شوهرم ناراحتي و كدورتي پيش آمد و او به خاطر حرفي كه از 

وقتي ديدم كه او، ناراحـت و خشـمگين   . دهانم بيرون آمد، خشمگين شد
است، ازكارم پشيمان شدم و از او معذرت خواستم؛ امـا او بـا مـن حـرف     

اي به دورش گرديـدم تـا اينكـه     گرداند؛ به اندازهنزد و رويش را از من بر
ترسم كه پروردگارم، مـرا بـه خـاطر     اينك مي. خنديد و از من راضي شد

هايي كه او را ناراحت نمودم و خون او را به جوش آوردم، مؤاخذه  لحظه
سـوگند بـه كسـي كـه جـانم در دسـت       ! دختـرم : پدرش به او گفـت ! كند

رفتي، من  از تو راضي شود، از دنيا مي اوست، اگر قبل از آن كه شوهرت
داني كه بر هر زني كه شـوهرش از او   هم از تو راضي نبودم؛ آيا مگر نمي

ناراحت شود، در تورات و انجيل و زبـور و قـرآن لعنـت شـده اسـت؟ بـر       
گـردد و قبـرش، تنـگ     چنين زني، سـكرات مـرگ سـخت و دشـوار مـي     

  .و راضي استشود؛ پس خوشا به حال زني كه شوهرش، از ا مي
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ته شـ كوشـد تـا شـوهرش، او را دوسـت دا     زن شايسته و نيكوكار مي
و  …كند كـه صـفاي زنـدگي آنهـا، تيـره گـردد       باشد؛ بنابراين كاري نمي

  :مردي همسرش را نصيحت كرد و گفت
  ي سورتي حين أغضبفوال تنطي خذي العفو مني تستديمي مودتي

واره تـو را دوسـت   با من باگذشت و مهربان باش كـه در نتيجـه همـ   (
  ).خواهم داشت و هنگامي كه عصباني و خشمگين هستم، چيزي مگو

ب رةًـــرك الدف مـو ال تنقريني نقـ فإنـك ال تـدرين كيـف المغيـ  
ام مباش؛ زيرا از چند وچون آنچه كه  در جستجوي عيبهاي پوشيده(

  ).پنهان است، خبر نداري
  ك قلبـي والقلوب تقلـباــو يأب وال تكثري اشكوي فتذهب بالهوي

و زياد شكايت مكن كه شكايت زياد، محبت و دوسـتي را از ميـان   (
كنـد و بـدان كـه دلهـا دگرگـون       سان دلم، تو را قبول نمـي  برد و بدين مي
  ).شوند مي

  !بـيذه  إذا اجتمعا لم يلبث الحبفإني رأيت الحب في القلب واألذي
ــده( ــت و آزار در دل   دي ــاه محب ــه هرگ ــت  ام ك ــوند، محب ــع ش جم

  ).رود بالفاصله از ميان مي
  
 :  تصور شكست را دور بينداز و آن را از ذهن

  .خود بيرون كن
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 : ايمان نداشته باشد، ايمن  هر كس
  .بود نخواهد

  
كدامني و حيا، به زيبايي زن پا: گوهر هفتم

  .افزايد مي  زيبا
  

  اــا مني لعفوك سلّمـججعلت الر  و لما قسا قلبي و ضاقت مذاهبي
  .»و وقتي سنگدل شدم و به تنگ آمدم به عفو تو اميدوار گرديدم«

اي كه ام سلمه رضي اهللا عنها همسر پيـامبر از آن حضـرت    آيا شنيده
هر كس از روي تكبر، شلوارش را از برآمـدگي پـايش،   «: شنيد كه فرمود

ام سـلمه رضـي اهللا    »كند پايين بگذارد، خداوند، روز قيامت به او نگاه نمي
را يـك وجـب    آن«: پس زنان دامنهايشان را چه كنند؟ فرمـود : عنها گفت

. در اين صورت پاهايشان پيدا خواهـد بـود  : ام سلمه گفت» پايين بگذارند
را درازتـر   پس دامن خود را يك گز پايين كنند و از اين بيشتر آن«: فرمود
  .»نكنند

نبـود؛ نبايـد كسـي، پـاي زنـان       ، كه اهل تكبر!!آفرين بر ام المؤمنين
مســلمان، بــا حيــا و پاكــدامن را ببينــد؛ بلكــه لباســهاي زنــان مســلمان بايــد 

ها را به خوبي بپوشانند و مردان هـيچ   هاي درازي داشته باشند كه آن دامن
هايشان را خيلـي كوتـاه    اما زنان دوران ما، دامن. چيزي از بدنشان را نبينند

توانسـتند بـا    آلـود نشـود، و اگـر مـي     خـاك  كنند تا دامنشـان خـيس يـا    مي
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آوردنـد،و هـزاران    را بيـرون مـي   برداري از زنان بدكار كافر كامالً آن الگو
)! ال حـول وال قـوة اال بـاهللا   . (تراشـيدند  حجابي مـي  عذر و توجيه براي بي

ــد، در     ــرت و مردانگــي ندارن ــرد اســت و غي مردانشــان، فقــط اسمشــان م
كـه حيـا از بـين رفتـه      راسـتي  دهنـد؛ بـه   نمي روند واهميت كنارشان راه مي

  .است
  يبقي العود ما بقي اللحاء و  يعيش المرء ما استحيا بخير

كنـد و تـا وقتـي كـه      زندگي مـي  انسان تا وقتي كه حيا دارد، خوب(
  ).مردانگي، وجود دارد، انسان هم هست

  و ال الدنيا إذا ذهب الحياء  فال واهللا ما في العيش خير
  ).نيا خيري ندارد وقتي كه حيا وجود نداشته باشدزندگي و د( 

  
 :  آرامش  …كند كم خوردن، جسم را راحت مي

است كه فكر و  راحتي دل، اين …رواني، در دوري از گناه است
  و راحتي زبان، …خيالت را اندك كني

  .باشد سخن گفتن مي در كم 
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 : د شكيبا، بهترين چيزها را به فر
  .آورد يم  دست

  
  .گرداند شده را باز مي خداوند گم: گوهر هشتم

  
  أني ذكرتك في سري و إعالني  ديـــيء قاله خلــيا رب أول ش

گويـد، ايـن اسـت كـه در      اولين چيـزي كـه خـاطر مـي    ! پروردگارا«
  .»ام پنهاني و آشكارا تو را ياد كرده

 ،بعد از آن كه دختر و مادري ، بيست سال از هـم جـدا شـده بودنـد    
تقدير الهي چنين رقم خورد كه به صورت عجيبي، با دخترش كـه اينـك   
بيست و پنج سال سن داشت، مالقات كند؛ شرايط زندگي، آنها را از هـم  

ح عـروس، بـراي گذرانـدن مـاه عسـل بـه تفـري        جدا كرده بود؛ دختر تـازه 
  .گاههاي كوههاي سياه شهر ابها رفت

هم جدا شدند و مادرش  اين دختر، سه ساله بود كه مادر وپدرش از
پس از پدرش، با مردي ديگر ازدواج كرد؛ شرايط شوهر جديد و رفتن او 
از شهري به شهري ديگر سـبب شـد تـا مـادر از ديـدن دختـرش، محـروم        

  .گردد
در يكي از روزهـاي زيبـاي تابسـتان و در كوههـاي سـياه ابهـا، ايـن        

تند و به گفتگو دختر در پارك با خانمي مالقات كرد؛ آنها؛ كنار هم نشس
شناختند؛ مادر، دخترش را در سـه سـالگي    پرداختند؛ آنان همديگر را نمي
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ميان، آن خانم ديد كه يكي از انگشـتان آن دختـر،     در اين. رها كرده بود
ي مادرش پرسيد و دختر نيز داستان  قطع شده است؛لذا از آن دختر درباره

از بيست سال در كنار  ترتيب مادر ديد كه پس خود را تعريف كرد؛ بدين
ي او  باشد؛ آنگاه او را به آغوش گرفت و با تمام محبت چهره دخترش مي

  .خواست جدايي سالهاي گذشته را جبران نمايد را بوسيد، گويا مي
  
 : شود  ي خوشبختي باعث مي فكركردن درباره

تا انسان به گذشته و آينده فكر كند و اين، احساس سعادت را 
  !زند ميبه هم 
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 : گويا آن زنان، ياقوت و مرجانند.  
  

  .پيچد سخني كه در زمان و مكان مي: گوهر نهم
  

  عــأنت المعد لكل ما يتوقّ  يا من إليه المشتكي والفزع
تو، تمام توقعـات را فـراهم   ! شود كه شكايت به تو آورده مي اي آن«

  .»كني مي
يـاموز كـه بـا آن تـو را     به من دعايي ب! پروردگارا«: گفت موسي

 ؛»ال الـه اال اهللا : بگـو ! اي موسـي «: فرمـود  .»بخوانم و بـا تـو مناجـات كـنم    
اگـر  ! اي موسي: ال اله اال اهللا، فرمود: گويند ي مردم مي همه: موسي گفت

ي  ي ترازو باشند و ال اله اال اهللا، در كفـه  هفت آسمان و زمين در يك كفه
  .»تر خواهد بود سنگين ديگر آن باشد، ال اله اال اهللا،

ي قوت و  انوار درخشان و تابناكي دارد، و به اندازه …ال اله اال اهللا
شـود و جـاي    ضعف تابش و نور آن، غبار و تـاريكي گناهـان، زدوده مـي   

ي ال الـه اال اهللا نـور و روشـنايي دارد و     گيرد؛ پس كلمه را روشنايي مي آن
هم متفاوتند و فقط خداونـد،  گويندگان آن، در قوت و ضعف اين نور، با 

نور اين كلمه، در قلب بعضي مانند خورشيد است، . داند اين تفاوت را مي
ايــن نــور، در دل بعضــي ماننــد چراغــي . و در دل بعضــي همچــون ســتاره

كند و در دل بعضـي ديگـر هماننـد فانوسـي روشـن       بزرگ نورافشاني مي
  .باشد است و در دل بعضي چون چراغي كم نور مي
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تـر باشـد، بـه انـدازه قـوت و       قدر نور اين كلمه، بيشـتر و قـوي  هر چ
  .برد اند و از بين ميزسو نورش، شبهات و شهوات را مي

  
  :ادت مؤمن، در محبت خداست و سع

كردن براي خدا، سعادت بسيار بزرگي است كه مؤمنان  دوستي
چشند و به جاي آن، هيچ چيزي را  راستين، طعم آن را مي

  .رندپذي نمي
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 : ها گرانبهاتر و از ثروت،  زن، از گنج
  .تر است باارزش

  
  .دلهايي كه مشتاق بهشتند: گوهر دهم

  
  واقطفي الزهر قبل ريح الشتات  اتــاسعدي بالحياة قبل المم

قبل از مردن، سعادت زندگي را به دست بياور و گل را قبـل از آن  «
  .»را پرپر كند  بچين كه طوفان آن

اي؟ شـوهر ايـن زن، وفـات     داستان زن صالح بن حيـي را شـنيده  آيا 
يافت و او را با دو فرزندش تنهـا گذاشـت؛ وقتـي ايـن دو فرزنـد، بـزرگ       
شــدند، اولــين چيــزي كــه مادرشــان بــه آنهــا آموخــت عبــادت و اطاعــت 

  .خداوند و نماز شب بود
اي از شـب بگـذرد مگـر آن     نبايد هيچ لحظـه : او به فرزندانش گفت

! مـادر : فرزندانش گفتند. از ما، در خانه به ذكر خدا مشغول باشد كه يكي
ما شب را بين خودمان بـه سـه قسـمت تقسـيم     : منظور شما چيست؟ گفت

كنيم، يكي از شما در پاس اول شب به نماز و عبادت بپردازد و بعـد از   مي
او ديگري پاس دوم شب را به نماز و عبادت بگذراند و من در پاس آخـر  

شـوم و سـپس شـما را بـراي نمازصـبح بيـدار        بـادت مشـغول مـي   شب به ع
  .كنم مي
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آن دو فرزند، پس از . كنيم چشم مادر؛ اطاعت مي: فرزندانش گفتند
وفات مادرشان نيز نماز شب را رهـا نكردنـد؛ چـون دلهايشـان، سرشـار از      

هاي زندگيشـان، لحظـاتي بـود كـه      ترين لحظه محبت عبادت بود و شيرين
ترتيب آنها، شب را بين خود به دو  بدين. ايستادند بادت ميشبانگاهان به ع

قسمت تقسيم كردند و چون يكي از آنها به شدت بيماز شد، ديگري تمام 
  .گذراند شب را به عبادت مي

  
  :ي زيباي زندگي، فراخواني حقيقي  چهره

  .سعادت و خوشبختي است



 

  

  
  

  انگشترها
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 : ا بشماريد،هاي خدا ر و اگر بخواهيد نعمت 
  .توانيد آنها را به شمارش درآوريد نمي

  
  ايمان به سرنوشت خوب و بد: انگشتر اول

  
  يحتاج فيه إلي الحراس والدول  كنز القناعة ال يخشي عليه و ال

رود و بــراي  قناعــت گنجــي اســت كــه بــيم از دســت دادن آن نمــي
  .حفاظت آن نيازي به نگهبانان و نيروهاي حكومتي نيست

 ⎝Ω∨ ð‡†ð″ςΚ… ⇑Ψ∨ ξ◊ΤΤΩ‰∼γ±ΣΘ∨ ℑ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ‚ΩΩ†: … : فرمايد تعال ميخداوند م

⌡⎠Ψ⊇ ⎯¬Ρ∇Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ‚ΠςΜΞ… ℑ ξˆΗΤΩΤΨ{ ⇑ΨΘ∨ Ξ™⎯‰ΩΤ∈ ⇐Κς… :&†Ω∑ςΚ…Ω⁄⎯ιΤΠς⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠Ψ√.ς′ ⎠ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… 

χ⁄κΨ♥Ωÿ (22) ð„⎯∼ς∇ΠΨ√ Ν…⌠⎡ΤΩ♠ςΚ†ΩΤ υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ ⎯¬Ρ∇ΩΤ†ΩΤ⊇ ‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΣšΩ≤πΤ⊃ΩΤ :†Ω∧ΨŠ %⎯¬Σ|Η⎤ΩΤ…ƒ∫ 

ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ‚Ω ϑ〉ˆΨ™Σÿ ΘΩ™Ρ® ξ©†ΩΤ⎯ο〉 ]⁄⎡ΣΩΤ⊇ ≈ )ــد ــي ) 23و22:حديــ ــيچ «: يعنــ هــ
دهـد، مگـر    پيوندد يـا بـه شـما دسـت نمـي      رخدادي در زمين به وقوع نمي

به نام (اينكه پيش از آفرينش زمين و خود شما، در كتاب بزرگ و مهمي 
ار، براي خدا ساده و آسان بوده است و اين ك) لوح محفوظ، ثبت و ضبط

است و اين، بدان خاطر است كه شما، نه بـه خـاطر از دسـت دادن چيـزي     
غم بخوريد كه از دسـتتان رفتـه اسـت و نـه بـه خـاطر آنچـه خداونـد، بـه          
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دستتان رسانده، شادمان شويد؛ خداوند؛ هيچ شخص متكبر و فخرفروشـي  
  .»را دوست ندارد

 ⎝υϖ⎠Ω♥Ω∅Ω⎝ ⇐Κς… Ν…⎡Σ∑Ω≤<∇ΩΤ †_ΤΛΤΤ⎯∼Ω→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ β⁄⎯κΩ ⌠∃¬Σ|ς√ υϖ⎠Ω♥Ω∅Ω …: فرمايد و مي

⇐Κς… Ν…⎡ΘΣ‰Ψ™ΣΤ †_ΤΛΤΤ⎯∼Ω→ Ω⎡Σ∑Ω⎝ ⌠%¬Ρ∇Πς√Θβ≤Ω→ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ Σ¬ς∏⎯⊕ΩΤÿ ⎯ψΣ⇓Κς…Ω⎝ ‚Ω φ⎦⎡Σ∧ςΤ∏⎯⊕ΩΤ ≈ 
كـه   و شايد چيزي را دوسـت ندشـته باشـيد و حـال آن    «: يعني) 216: بقره(

داشـته باشـيد كـه برايتـان      براي شما بهتر اسـت و شـايد چيـزي را دوسـت    
  .»دانيد داند و شما نمي خوب نيست و خداوند مي

ها  ايمان به قضا وقدر نقش بزرگي در آرامش قلب به هنگام مصيبت
دارد، به خصوص اگر بنـده، كـامالً درك نمايـد كـه خداونـد، نسـبت بـه        

خواهد با آنها به نرمي و آساني رفتار نمايـد و   بندگانش مهربان است و مي
نمايد و  و، با حكمت و آگاه است و برايشان در آخرت پاداش ذخيره ميا

اندكي تأمل در ايـن  . دهد جا پاداش شكيبايان را به تمام و كمال مي در آن
مسأله و عمل كردن به آن، غـم و انـدوه مصـيبت را بـه سـرور و سـعادت       

سـان عمـل    تواند چنـين بينديشـد و بـدين    كند؛ اما هر كس، نمي تبديل مي
  .دكن

توان برداشت  هاي مصايب، چه گامهايي مي پس براي كاهش سختي
  :تا تحمل آن آسان شود؟ آن گامها عبارتند از

به اين بينديش كه شـايد مصـيبت، از آنچـه كـه هسـت،      ! ـ خواهرم1
  .بود بزرگتر و بدتر مي
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تـري گرفتـار    تر و بزرگ ـ به كساني فكر كن كه به مصيبت سخت2
  .اند شده

يي كه از آن برخـورداري، بينـديش و بـه يـادآور كـه      ها ـ به نعمت3
  .ها محروم هستند بسياري از مردم، از اين نعمت

دهـد، تـن    ها، به انسان دست مي ـ به احساس شكستي كه در سختي4
  .مده و تسليم آن مشو

… ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⊗Ω∨ Ξ≤πΤ♥Σ⊕<√≅… …[≤πΤ♥ΣΤÿ (5) ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⊗Ω∨ Ξ≤πΤ♥Σ⊕<√≅… …_≤πΤ♥ΣΤÿ (6) ≈ 
گمان همواره با سختي و  بي. همراه با سختي،آساني است« ) 6و5:انشراح(

  .دشواري، آساني است
  

 : ترين پيام سعادت به ديگران، لبخند  سريع
  .آيد ايست كه از دل برمي صادقانه



208 خوشبخت ترين زن دنيا

 : كسي جز خدا، آن را دور نخواهد كرد.  
  

  .بهترين كارها، ميانه ترين آنهاست: انگشتر دوم
  

 أجلي لك المكروه عما يحمد اـكل حال معقب و لربملو
اي را  هر حالتي، چيزي به دنبال دارد و شايد ناخوشي، امر پسـنديده «

  .»به دنبال داشته باشد
كنم، چـون آدم   من، احساس سعادت مي: مصطفي محمود مي گويد

ام،متوسط است  درآمد متوسطي دارم، سالمتي و زندگي. رويي هستم ميانه
هـاي زيـادي بـراي زنـدگي      يعني انگيـزه . چيزي مقدار كمي دارم و از هر
اي است كـه   هاي قلبي ما، حرارت حقيقي زندگي ما و سرمايه انگيزه. دارم

ي ايـن   اميـدوارم خداونـد بـه خواننـده    . شـود  سعادت ما، با آن ارزيابي مي
 …و از هر چيزي، مقـداري بـه او بدهـد    …كتاب زندگي متوسطي ببخشد

  !اركي استاين، دعاي مب
فهميد، ولي داراي فطرت پاكي بـود   مادرم، چيز زيادي از فلسفه نمي

. كرد بدون آنكه سوادش را داشـته باشـد   كه با آن، اين سخن را درك مي
بـه معنـي   ناميـد؛ سـتر    مـي  سـتر گذاشت و آن را  اي بر آن مي او، اسم ساده

االيي اينكه شخص، بهره اندكي از هر چيز داشـته باشـد ولـي از روحيـه بـ     
  .برخوردار باشد

  
 : لبخند دروغين، تصوير آشكاري از نفاق است.  
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 : خنكي چشمانم، در نماز است.  
  

  .آورد شگوني، غم و ناراحتي مي بد: انگشتر سوم
  

  ما ساءت أوائله بعد  رّ آخرهـرب أمر س
  چه بسيار كارهايي كه آغازشان ناراحـت كننـده بـوده، ولـي پايـان     «

  .»اند آوري داشته اديش
گـذارد، پـس اگـر     دوست و رفيق، بر رفتار و اخالق انسان تأثير مـي 

همراه انسـان از قبيـل دوسـت يـا شـريك زنـدگي و يـا همنشـين و رفيـق،          
بـين باشـد،    خونسرد، خوشرو، راحت و نسبت به زندگي، اميدوار و خوش

ريشـان و  كند، و اگـر ترشـرو، پ   هاي خوب را به انسان منتقل مي اين صفت
ناراحــت و بــدبين باشــد، جــرايم هولنــاك اضــطراب را پيرامــون همــراه و 

هـاي بـد از او بـه دوسـتش      ترتيب صـفت  گستراند و بدين دوست خود مي
تنها، همراهـان و اطرافيـان انسـان، بـر رفتـار و اخالقـش،       . كنند سرايت مي
بعضي با  هاي تلويزيوني و راديويي، گذارند؛ بلكه كتابها و برنامه تأثير نمي
آور و بعضـي   كننـد و بعضـي، اضـطراب    بينـي بـه زنـدگي نگـاه مـي      خوش
باشند؛ بعضـي بهـار و بعضـي     ها مي بخش هستند و كتابها همانند فصل آرام

اگر انسان بتواند كتابهايي را مطالعه كند كه به مبارزه و موفقيت و . پاييزند
بـه وجـود   بينـي   كنند و در انسـان، حـس خـوش    اعتماد به نفس تشويق مي

گشـايند كـه از    اي به روي زندگي انسان مـي  آورد، به راستي كه پنجره مي
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آور و  وزد و اگـر انسـان، كتابهـاي اضـطراب     آن نسيم نعمت و شادي مـي 
كننـد؛   كننده مطالعـه نمايـد، مفـاهيم ايـن كتابهـا، بـه او سـرايت مـي         بدبين

را بـه كـام   كند و بسا زندگي  چنانكه بيماري جذام به فرد سالم سرايت مي
  .نمايند او تلخ مي

  
 : راه سعادت، پيش روي تو است! خواهرم… 

 …پس سعادت را در علم و عمل صالح و اخالق خوب بجوي
  .شوي  سان خوشبخت رو باش تا بدين و در كارهايت ميانه
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 : ،آرامش را بر آنان فرود آورد پس خداوند.  
  

  .بپرهيز از اظهار ناخوشي: انگشتر چهارم
  

  !يعش أبد الدهر بين الحفر و من يتهيب صعود الجبال
هر كـس از صـعود كوههـا بترسـد، بـراي هميشـه و تمـام عمـر در         «

  .»گودالها زندگي خواهد كرد
در سن بيست تا سي سالگي بـا اينكـه از زنـدگي     :گويد شخصي مي

نمـودم؛ چـون    كردم و اظهـار ناخوشـنودي مـي    بردم، شكايت مي لذت مي
دانستم كه در خوشبختي و سـعادت بـه    شناختم و نمي دت خود را نميسعا

اينك كه سن مـن، از شصـت سـال گذشـته اسـت، بـه يقـين         …برم سر مي
اما اكنون كه   ،!ام دانم كه در بيست تا سي ساگي چقدرخوشبخت بوده مي
كـنم؛ اگـر    دانم، ديگر فرصتي ندارم و با خاطرات گذشته، زندگي مـي  مي

ات تلـخ وشـيرينش، دوبـاره بيايـد، زنـدگي بسـيار زيبـايي        جواني با خاطر
ام، ديگـر جـايي بـراي شـكايت و ناليـدن       خواهم داشت و در بهار جـواني 

نخواهم گذاشت و گل شكوفاي سعادت خويش را هرگز پنهـان نخـواهم   
بــه شــما اي . ايــم كــرد؛ امــا اكنــون خــودم و گــل ســعادتم، پژمــرده شــده 

شـادماني و احسـاس سـعادت، لـذت      يـا بـا  : گـويم  ي گرامـي مـي   خواننده
گذاريد تا چشمان و حـس بويـايي و سـاير حـواس شـما، از       بريد و مي مي

ديدن و بوييدن گلهاي شكوفاي آن لذت ببرنـد و يـا سـعادت خـود را بـه      
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سـپاريد و نگاهتـان بـه قسـمت ديگـري از زنـدگي معطـوف         فراموشي مي
اخوشـنودي  سـان شـكار ن   كاهـد و بـدين   گردد كه از سعادت شـما مـي   مي

با مرور زمـان، آرزوي گذشـته را خواهيـد كـرد و بـراي آن      . خواهيد شد
چنين به ياد خواهيد آورد كه چقدر در گذشته  اشك خواهيد ريخت؛ اين

ايد و اينـك چيـزي جـز     ايد، اما از خوشبختي غفلت كرده خوشبخت بوده
  !!بدبختي برايتان باقي نمانده است

  
 : را به بهشتي تبديل كند؛اند خانه تو زني مي 
  .نمايد  قابل تحمل تبديل را به جهنمي غير  تواند آن كه ميهمچنان
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 :  خداوند از آنان راضي است و آنها از او
  .راضي هستند

  
علت بيشتر مشكالت، مسايل پيش : انگشتر پنجم

  .پا افتاده هستند
  

  طيبوجدت بها طيباً و إن لم ت  ألم تر أني كلما زرت دارها
كه معطر نشده، از  رويم با آن ي او مي بيني كه هرگاه به خانه آيا نمي«

  .»رسد آن بوي خوشي به مشامم مي
متأسفانه بسياري از چيزهاي پـيش پـا افتـاده، عقـل هـزاران مـردم را       

بـرد و   هايشان را از بين مـي  كند، دوستي هايشان را ويران مي گيرد، خانه مي
در » ديـل كـارنگي  «. نمايـد  ان و افسـرده رهـا مـي   آنها را در اين دنيـا حيـر  

اي كه با الهام از چيزهاي پـيش پـا افتـاده     توضيح عواقب اقدامات شتابزده
توانـد   مسايل كوچك در زندگي زناشويي، مـي «: گويد شود، مي انجام مي

عقــل شــوهران و زنــان را از دستشــان بگيــرد؛ علــت نيمــي از مشــكالت و 
  .»باشد م، مسايل ناچيز و پيش پا افتاده ميهاي قلبي و روحي مرد بيماري

. نماينـد  اين، كمترين هشداري است كه كارشناسان بر آن تأكيد مـي 
كه در بـيش از چهـل    يكي از قضات شيكاگو، پس از آن» جوزف ساباث«

ت خــانوادگي، بــه طــالق رأي داده اســت، اهــاي اختالفــ مــورد از پرونــده
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  پيدايش مشكل و اخـتالف، در  همواره بيشتر عواملي كه باعث«: گويد مي
فرانـك  «و . »باشـند  اي مـي  شوند، مسايل پـيش پـا افتـاده    ميان زن و مرد مي

هـاي جنـايي،    نيمـي از پرونـده  «: گويد دادستان كل نيويورك مي» هوگان
دگي يـا  ااي ماننـد اختالفـات خـانو    ريشه در عوامل و مسايل پيش پا افتاده

ها مسايل ناچيزي هستند  اين. »باشد اي مي توهين يك عابر و يا سخن زننده
  .انجامد كه به قتل و جنايت مي

هاي پي در پي  برخي از افراد، ذاتاً سنگدل و تندخو هستند، اما ضربه
كنيم، سـبب نيمـي    و مداومي كه به پيكر و شكوه و كرامت خود وارد مي

  .برند باشد كه جهانيان از آن رنج مي از مشكالت مي
  

  :نعمتي كه بايد بدان توجه كرد،  بزرگترين
  .باشد ميي سعادت ما برخورداريم و مايهخيري است كه از آن 
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 :  آنگاه كه از پروردگارتان طلب كمك
  .نموديد، دعاي شما را اجابت نمود

  
  شگرد كنترل زبان: انگشتر ششم

  
 في الملمات صخرة صماء  إن ألمت ملمة بي فإني

هـا و مشـكالت،    پيش بيايد، مـن در برابـر سـختي   اگر مشكلي برايم «
  .»سنگ محكمي هستم  صخره

كننـد كـه روزي خالـدبن يزيـد بـن معاويـه بـه         مورخين حكايت مي
عبداهللا بن زبير، دشمن سرسخت بني اميه ناسزا گفت، و او را انساني بخيل 
دانست با همسر خالد، رمله بنت زبير، خواهر عبداهللا نشسته بـود، او سـرش   

! زنـي؟  چـرا حـرف نمـي   : پايين انداخت و هيچ نگفت، خالد به اوگفترا 
! خـواهي جـواب مـرا بـدهي؟     پسندي يا نمـي  آيا آنچه را كه من گفتم، مي

ولي دليل سكوتم، اين است كـه زن،  ! نه اين و نه آن: خواهر عبداهللا گفت
براي دخالت بين مردها آفريده نشده است؛ بلكه ما گلهاي معطـر وصـل و   

 خالـد، سـخن همسـرش را   . كنـيم  ستيم و در كار شما دخالت نمـي پيوند ه
  .پسنديد و پيشانيش را بوسيد

. از فاش كردن اسرار زناشويي، به شـدت نهـي كـرده اسـت     پيامبر
كنـد كـه او و تعـدادي از     احمد بن حنبل از اسماء بنـت يزيـد روايـت مـي    

يد مرد آنچـه  شا»  :فرمود نشسته بودند؛ پيامبر مردان و زنان، نزد پيامبر
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دهد، بـراي ديگـران بگويـد، و شـايد زن از آنچـه       را كه با زنش انجام مي
كنـد، ديگـران را بـاخبر نمايـد؛ مـردم سـكوت كردنـد و         شوهر بـا او مـي  

سـوگند بـه خـدا كـه برخـي از      ! آري اي پيـامبر : پاسخي ندادند، من گفتم
ن چنـين نكنيـد؛ كسـي كـه چنـي     : فرمـود ! كننـد  زنان يا مـردان، چنـين مـي   

بيند و با او همبستر  كند، شيطاني است كه شيطان مؤنثي را در راهي مي مي
  .»!كنند شود؛ در حالي كه مردم به او نگاه مي مي

 ŒΗΤΩΤ™Ψ∏ΗΤΥφΤΤ±√≅†ΩΤ⊇ }ŒΗΤΩΤΨ⇒ΗΤΩΤ∈ τŒΗΤςℵ≠Ψ⊃ΗΤΩΤš〈 …  :فرمايــد خــداي متعــال مــي  

γˆ⎯∼Ω⎜⊕<∏ΠΨ√ †Ω∧ΨŠ ς↵÷Ψ⊃Ωš &ϑðΣ/≅… ≈ )كوكـار، زنـاني هسـتند    زنان ني«: يعني) 34: نساء
باشـند و اسـرار و    مـي ) دستورات خدا و شوهرشان(بردار  كه مطيع و فرمان

  .»دارند امور پنهان را محفوظ مي
زناني است كه اسرار ) حافظات(منظور از   :اند برخي از مفسران گفته

  .دارند زناشويي را پنهان و پوشيده مي
  

 : ا و ه به جاي شمارش محروميت! خواهرم
هايي را بشمار و به يادآور كه خدا به تو ارزاني  هايت، نعمت رنج

  .كرده است
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 : را با غم و اندوه  زندگي، كوتاه است؛ آن
  .كوتاهتر نكنيد

  
ي نماز، با اضطراب  بوسيله: انگشتر هفتم

  .كن  مبارزه
  

  بعفوك ربي كان عفوك أعظما  هــــتعاظمني ذنبي فلما قرنت
ــرا« ــاهم ب ــو اي   نمــود؛ امــا وقتــي آن يم بــزرگ مــيگن ــا عفــو ت را ب

  .»تر است پروردگارم، مقايسه كردم، ديدم كه عفو و آمرزش تو بزرگ
دانستند كه نمـاز، ارتبـاطي اسـت كـه      زنان مسلمان صدر اسالم، مي
گردد و كساني كه نماز را بـا فروتنـي    بين بنده و پروردگارش، برقرار مي

 ŸΤΩ∈ Ω˜ςΤπ∏Τ⊇ςΚ… Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… (1) Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⌠¬Σ∑ ℑ⎯ …: شوند خوانند، رستگار مي مي
⌠¬Ξ™Ψð„Ω″ Ω⇐⎡Σ⊕Ψ↑ΗΤΩΤ ≈ )به راستي كـه مؤمنـان رسـتگارند؛    «) 2و1:مؤمنون

  .»آنان كه در نمازشان، خشوع و خضوع دارند
بريدند و با فروتني،  ها از همه چيز مي زنان مسلمان صدر اسالم، شب

ي آخـرت، نمـاز اسـت؛     دانستند كه بهترين توشـه  ايستادند و مي به نماز مي
كند تا دعوت ديني را به مردم برساند؛ زيرا نماز،  نماز، به انسان كمك مي

هـا مقابلـه كنـد و از     بخشد تـا بـا دشـواري    به نمازگزار قوت و قاطعيت مي
نمـاز شـب، از بهتـرين چيزهـايي اسـت كـه انسـان را بـه         . ها بگذرد سختي
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كـه خداونـد، خطـاب بـه نخسـتين       نمايـد؛ چنـان   ميخداوند متعال نزديك 
 ⇓Ω⇑Ψ∨Ω⎝ Ξ™Τ⎯∼ΤΠς√≅… ⎯ŸΘΩ•Ω™ΩΩΤ⊇ −Ψ©ΨŠ ⊥◊Τς∏Ψ⊇†ΩΤ …: گويـد  دعوتگر يعني رسـول خـدا مـي   

ð∠ςΠ√ υϖ⎠Ω♥Ω∅ ⇐Κς… ð∠Ω‘Ω⊕⎯‰ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †_∨†Ω⊆Ω∨ …_ ⎡Σ∧⎯™ΘΩ∨ ≈ )ــراء ــي) 79:اسـ در »   :يعنـ
ي اضـافي   فريضـه  پاسي از شب برخيز و در آن نماز تهجد بخوان اين يك

  .»اي برساند باشد كه خداوند تو را به مقام ستوده. براي تو است
 ∋Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® ⎯„∼Ψ∏ΩΤ …: فرمايـد  سـتايد و مـي   داران را مي زنده خداوند، شب

Ω⇑ΨΘ∨ Ξ™ΤΤ⎯∼ΤΠς√≅… †Ω∨ Ω⇐⎡Σ⊕Ω•⎯™Ωÿ ≈ )ــات ــي) 17 :ذاري ــب   «: يعن ــدكي از ش ــان ان آن
  .»خفتند مي

جد شد، ديـد كـه ريسـماني بـين دو     وارد مس پيامبر: گويد انس مي
ايـن، ريسـمان   : گفتنـد » اين چيست؟«: است؛ فرمود ستون مسجد بسته شده

 گيـرد؛ پيـامبر   زينب است كه هرگـاه خسـته شـود،؟ خـود را بـا آن مـي      
تواند نماز بخوانـد،   جا كه مي را باز كنيد، هر يك از شما تا آن آن«: فرمود

شود كـه زنـان مـؤمن،     يت معلوم مياز اين روا. »و وقتي خسته شد، بنشيند
بـه آنـان    گرفتند؛ اما پيامبر براي طلب رضامندي خدا، برخود سخت مي
بهترين عبادت آن است كـه  . فرمان داد تا بيش از توان خود عبادت نكنند

دانـيم كـه زنـان ايـن روزگـار،       ما مي. هميشه انجام شود، گر چه كم باشد
كنند؛ پس حـداقل دو   هاي دنيا پر ميشب و روز و تمام اوقاتشان ر ابا كار

بهتـرين كارهـا،   . ركعت نماز در دل شب بخوانند تا بر شيطان غالب آينـد 
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كننـد هـالك    گيـري مـي   آنـان كـه سـخت   «. است  كارهاي متوسط و ميانه
  .آن را سه بار تكرار كرد ايست كه پيامبر اين، جمله. »شوند مي

  
 : به خواهرم، اگر مؤمن راستيني هستي ،

  .باشاميدوار اي، به فردا  اعتماد نما و چون توبه نموده خدا
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  :شكيبايي، كليد موفقيت است.  
  

  .هاي يك زن موفق نصيحت: انگشتر هشتم
  

  مدــيا من له كل الخالئق تص  يا رب حمد ليس غيرك يحمد
شـود؛ اي   سـتايم و كسـي جـز تـو سـتوده نمـي       تو را مي! پروردگارا«

  .»آورند ها جهت رفع نيازهايشان به تو روي مي ي آفريده كه همه آن
يكي از مادران اين روزگار، نصيحت زير را به دخترش نمود و ايـن  

تـو، زنـدگي   ! دختـرم : نصيحت را با اشـك و لبخنـدش آميخـت و گفـت    
اي كه نه پـدر و مـادرت در آن جـايي     زندگي …كني اي را شروع مي تازه

در اين زنـدگي، تـو، همـراه و همنشـين     . تدارند و نه هيچ يك از خواهرا
ــود و شــوهرت نمــي  خواهــد كــه هــيچ كســي حتــي   شــوهرت خــواهي ب
  .نزديكانت، در اين زندگي دخالتي بكند

هم زن او باش و هم با او همچون، مادري مهربان رفتار كـن  ! دخترم
كه او احساس نمايد تـو، همـه چيـز او هسـتي و تمـام دنيـاي او، فقـط تـو         

به خاطر داشته باش كه مرد ـ هر مردي كه باشد ـ كـودك    هستي، همواره 
نمايد؛  بزرگسالي است كه كوچكترين سخن شيريني، او را خوشبخت مي

ات  مكن كه او احساس كند كه بـا ازدواج بـا تـو، تـو را از خـانواده       چنان
اش را بـه   ي پـدر و مـادر و خـانواده    محروم كرده است، چون او نيـز خانـه  
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است؛ فرق تو و او، همان فرقي اسـت كـه زن و مـرد     خاطر تو ترك گفته
دنيـا   ايسـت كـه در آن بـه    با هم دارند؛ زن، همواره مشتاق خـانواده و خانـه  

آمده و بزرگ شده است، اما بايد به زندگي جديدش عادت نمايـد؛ بايـد   
هـايش   زندگي خود را با مردي كه اينك شـوهر و سرپرسـت و پـدر بچـه    

  .ي تو است اين، دنياي تازه !باشد، وفق دهد؛ دخترم مي
ات، همين است كه تـو و   اين آينده و حال تو است، خانواده! دخترم

خواهم كـه   ايد؛ من، از تو نمي را ساخته  شوهرت، با مشاركت يكديگر آن
پدر و مادر و خواهرانت را فراموش كني؛ چون آنها، هرگز تو را فراموش 

اش را از يـاد   رگوشـه نخواهند كرد، چگونـه ممكـن اسـت كـه مـادر، جگ     
خواهم كه شوهرت را دوست بداري و براي او زندگي  اما از تو مي! ببرد؟

  .كني و از زندگي در كنار او شادمان و خوشبخت شوي
  
 : صبر وشكيبايي را از آسيه فرابگير، ! خواهرم

وفاداري را از خديجه بياموز، صداقت را از عايشه، ثبات و 
  .ه ياد بگيرپايداري را از فاطم
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 :  قبل از آنها، هيچ انسان و هيچ جني به
  .حوريان دست نزده است

  
كسي كه با خدا انس نگيرد، هرگز با : انگشتر نهم

  .چيز ديگري انس و الفت نخواهد گرفت
  

  و أمر اهللا ينتظر  هي األيام و الغير
ت اين روزها و حوادث روزگار هستند و بايد منتظر فرمان و خواسـ «
  .»خدا بود

ي آرامــش خــاطر  گيــرد و خداونــد، مايــه مــؤمن، بــا خــدا انــس مــي
گزار و دوست او است؛ هر كس با خدا انس بگيرد، زنـدگي بـا او    عبادت
شود؛ دلـش آرام و   برد و خوشبخت مي گيرد و از روزها لذت مي انس مي

بنـدد و صـفات    خاطرش آسوده است؛ محبت خداوند در دل او نقش مـي 
گيرد همواره اسما ونامهاي نيك خداوند، جلـوي   ير او جا ميخدا، در ضم

كنـد و در صـفات الهـي     چشمان او هستند؛ او، نامهـاي خـدا را حفـظ مـي    
انديشــد، و در دلــش رحمــان، رحيم،حميــد، حلــيم، لطيــف، محســن،  مــي

گيـرد؛ او را   كند؛ بـا خداونـد انـس مـي     را ياد مي …ودود، كريم، عظيم و
  .شود زديك ميدارد و به او ن دوست مي
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اش نزديـك اسـت، بـا او     اگر انسان، احساس كند كه خـدا، بـه بنـده   
باشد، شاد و مسـرور   گيرد و از اينكه مورد توجه و عنايت خدا مي انس مي
  ς′ΞΜ…Ω⎝ ð∠ς√Κς†Ω♠ ⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ∅ ⎠ΠΨ⇒Ω∅ ⎠ΠΨΤ⇓ΜΞ†ΩΤ⊇ ∃}ˆΞÿ≤ΤΩΤ∈ 〉ˆ∼Ψ–ΚΡ… Ω〈Ω⎡⎯∅Ω… … :: شـــود مـــي

Ξ℘…ΠςŸ√≅… …ς′ΞΜ… ∃Ξ⇐†Ω∅Ω  ≈ )ي  و هرگـاه بنـدگانم، از تـو دربـاره    «: يعني) 186:قرهب
كننـده را   هسـتم و دعـاي دعـا     مـن، نزديـك  ) بدان و بگـو (پرسند،  من مي

  .»كنم، وقتي مرا بخواند اجابت مي
آيد؛ بلكه انس گرفتن  انس گرفتن با خدا، بدون تالش به دست نمي

مان الهي ي محبت است؛ پس هر كس از فر ي عبادت و نتيجه با خدا، ثمره
اطاعت نمايد و از آنچه او نهي فرموده، بپرهيزد و خدا را صادقانه دوسـت  

چشـد و سـعادت    بدارد، طعم انـس بـا خـدا و لـذت نزديكـي بـا او را مـي       
  .يابد مناجات با خداوند را درمي

  
  :ي، زيبايي اخالق و خوبي، خوبي ادب و يزيبا

  .درخشش، درخشش عقل است
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 :  زنان به خوبي رفتاركنيدبا.  
  

  )كمربندصاحب دو (ذات النطاقين : انگشتر دهم
  

  ال يري في الوجود شيئاً جميال  الـــسه بغير جمــذي نفــوال
ــايي     « ــز زيب ــتي،هيچ چي ــان هس ــا نيســت، در جه آنكــه خــودش زيب
  .»بيند نمي

اي زنده و الگـويي زيبـا در    ، نمونه)ذات النطاقين(بكر  بنت ابي ءاسما
هاي زندگي و محروميت و فقر، و اطاعت از شوهر و تـالش   سختي تحمل

من ازدواج كرد در زبير با : گويد باشد؛ اسماء مي براي راضي نمودن او مي
دادم و بـه آن   را علـف مـي    جـز اسـبش نداشـت؛ مـن آن     حالي كه چيزي
م، و كـرد  ي خرما خـرد مـي   كردم، و براي گوسفندش، هسته رسيدگي مي

   .پختم نان ميآوردم، و  آب مي
هـاي   پس از صبر و شكيبايي، خداوند چنـان مقـرر كـرد كـه نعمـت     

زيادي به سوي اسماء و شوهرش سرازير شود؛ اما او به خاطر تـوانگري و  
ثروت فخرفروشي و تكبر نكرد، بلكه همچنان سـخاوت و بخشـندگي در   

كـرد و چـون بيمـار     پيش گرفت؛ او، هيچ چيزي را براي فردا ذخيره نمـي 
مانـد تـا بهبـود يابـد و آنگـاه تمـام بردگـانش را آزاد         د، منتظـر مـي  شـ  مي
انفاق كنيد و صدقه بدهيـد و  »  :گفت اش مي نمود؛ به دختران و خانواده مي

  .»منتظر نباشيد كه چيزها از مخارج اضافه شوند
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 :  ،زندگي، براي مؤمنان زيباست و جهان آخرت

باشد؛ پس فقط  اشتني ميد براي پرهيزگاران، پسنديده و دوست
.مؤمنان و پرهيزگاران، سعادتمند هستند
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 : هاي آنان ناراحت مباش از دسيسه.  
  

  ترين دوست كيست؟ عزيز: مرواريد اول
  

  فإن أطعمت تاقت و إال تسلّت  و ما النفس إال حيث يجعلها الفتي
كند؛ اگـر   اي كه با آن رفتار شود، عادت مي نفس انسان به هر گونه«
  .»گردد شود و گرنه، مهار مي مي هايش برآورده گردد، سركش  خواسته

  !…ي مردم بيشتر دوست داشته باش او را از همه! خواهرم
را  اي كه چقدر پيامبر خـدا  آيا تاكنون از خودت پرسيده! خواهرم

ي واقعـي بـودن ايـن دوسـتي، آن      داني كـه نشـانه   دوست داري؟ و آيا مي
وراتش اطاعـت كنـي و تمـام آنچـه را كـه او از آن نهـي       است كه از دسـت 
  كرده، رها كني؟

دراحساسات خود بازبيني كن و عواطف و محبـت را قبـل   ! خواهرم
از همه بـه خـدا معطـوف بـدار پـس از خـدا، كسـي را دوسـت بـدار كـه           

خـواهي   اگـر مـي  . ي او ما را از گمراهي نجات داده است خداوند، بوسيله
را به ياد  بلند داشته باشي، همواره حديث پيامبر در بهشت جايي عالي و

. »دارد انسان با كسي است كه او را دوسـت مـي  »  :فرمايد داشته باش كه مي
انجــام دادن  ي محبـت بـا رســول خـدا    بايـد دانسـت كــه نخسـتين نشــانه   

بـه آن امـر نمـوده اسـت؛ پـس چگونـه        كارهايي است كه آن حضـرت 
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نمـود، امـا از سـنت و فرمـان او پيـروي و       توان ادعاي دوستي پيـامبر را  مي
  اطاعت نكرد؟
را مطالعه كن و بخوان و از  ي پيامبر نامه سيرت و زندگي! خواهرم

چند و چون اخالق بـزرگ او و سـخن پـاك و گذشـت و پرهيزگـاري و      
اخالقـت را عـوض كـن و آن را بـه     ! خـواهرم . ميليش به دنيا آگاه شـو  بي

  .شبيه گردان اخالق پيامبر
  

 : خيانت  در زمينه ي اعتقادي زن نوح و لوط
كردند و خوار شدند؛ اما آسيه و مريم، ايمان آوردند؛ بنابراين 

  .گشتند  گرامي
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 : پذيرم،  كننده را مي من نزديكم و دعاي دعا
  .وقتي كه مرا به فرياد بخواند

  
سعادت به فقر و ثروت : مرواريد دوم

  .ندارد بستگي
  

  و كم من خائف ما ال يكون  ي ظروف الدهر سلميتخوفن
ي  شرايط روزگار، مرا ترساندند و چـه بسـيارند چيزهـايي كـه مايـه     «

  .»افتند باشند، اما اتفاق نمي ترس و نگراني مي
تـوانم ادعـا كـنم كـه واقعـاً طعـم فقـر را         نمـي «: گويـد  برناردشو مـي 

ي  رم، كتابخانــهكــه بتــوانم چيــزي در قلــم بيــاو ام؛ امــا پــيش از آن چشــيده
ي انگلـيس اسـت؛    ي عمـومي در مـوزه   بزرگي داشتم كه همـان كتابخانـه  

همچنين بزرگترين نمايشگاه تابلوهاي هنـدي را نزديـك ميـدان ترافلگـار     
. كشم سيگار بكشم؟ من، سيگار نمي.. توانستم بكنم؟ با پول چه مي. داشتم

ر از بهتـرين  يا كت و شلوا. نوشم مشروب شامپاني بنوشم؟ من، شراب نمي
هاي آنان بروم؟ ولـي مـن،    نوع آن بخرم و شتابان براي صرف شام به كاخ

كـنم؛ بـا پـول چـه      توانم، از ديدن چنين كساني پرهيـز مـي   جا كه مي تا آن
نـه، اسـب خطرنـاك اسـت؛ ماشـين      ... اسـبي بخـرم؟  ... خواستم بكنم؟ مي

و ثـروت  اينـك، آن قـدر پـول    . باشـد  بخرم؟ ماشين، برايم آزار دهنده مي
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خرم كـه   دارم كه بتوانم اين چيزها را بخرم؛ اما فقط همان چيزهايي را مي
كنـد كـه در    ام، و چيزهـايي مـرا خوشـبخت مـي     خريـده  در دوران فقر مي
را   كتـابي كـه آن  : ي خوشبختي من بود؛ چيزهايي از قبيل دوران فقر، مايه

از طرفـي  . سـم را بنوي اي كـه آن  بخوانم، تابلويي كه تماشـا كـنم و انديشـه   
قدرت تخيل بااليي دارم؛ هرگاه به چيـزي نيـاز داشـته باشـم، چشـمانم را      

بندم تا خودم را آنگونه كه دوست دارم تصور كـنم و در خيـالم، كـار     مي
اي كـه خيابـان پونـد از آن     لذا تحمل بدبختانه  ام را انجام دهم؛ مورد عالقه
  بالد، براي من چه سودي دارد؟ به خود مي

  
  : را   ات را بهشت آرامش قرار بده و آن خانه

  .باشگاه داد و فرياد و هياهو نكن؛ زيرا آرامش يك نعمت است
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  :بساز اي نزد خودت برايم خانه! وردگاراپر.  
  

آيا خداوند بيش از ديگران سزاوار : مرواريد سوم
  گزاري نيست؟ قدرداني و شكر

  
   حال إال للفتي بعدها حالوال  و ال هم إال سوف يفتح قفله

شـود و هـيچ    كه قفـل آن بـاز مـي    هيچ غم و اندوهي نيست مگر آن«
  .»يابد كه انسان بعد از آن حالتي ديگر مي حالتي نيست مگر آن

بــراي ســعادت و   تــرين نســخه شــكرگزاري خــدا، زيبــاترين و ســاده
كنـي،   آرامش اعصاب اسـت؛ چـون وقتـي شـكر پروردگـارت را ادا مـي      

هـاي زيـادي    دانـي كـه از نعمـت    آوري و مـي  اي او را به خاطر ميه نعمت
هرگـاه اراده كـردي كـه    «: گويـد  يكي از سـلف صـالح مـي   . برخورداري

و بـه  » هاي الهي را در حـق خـود، بـه يـاد آوري، چشـمانت را ببنـد       عمتن
و عقل ودين و فرزند و روزي و رزقي  هايي از قبيل شنوايي و بينايي متنع

هـايي را   بعضـي از زنـان، نعمـت   . و ارزاني كرده، نگاه كنكه خداوند به ت
دانند؛ اما اگر به زنان فقيـر و تهيدسـت    مند هستند، ناچيز مي كه از آن بهره

هـايي كـه بـه      زده بنگرند، خدا را به خاطر نعمت و بيمار و آواره و مصيبت
آنها داده، ستايش خواهند كرد؛ يا زير درختـي در صـحرا زنـدگي كننـد،     

هـا سـتايش كـن و خـودت را بـا       خدا را به خاطر اين نعمـت ! واهرمپس خ



234 خوشبخت ترين زن دنيا

زناني مقايسه كن كه بيمارند يا عقل يا شنوايي و يا فرزندانشان را از دست 
  .اند؛ چنين زناني در دنيا زيادند داده

  
 : بخش، دل  با گفتن سخني خوب و آرام
اي اشك  كن و با صدقه ي زنان داغديده، را سرد سوخته

  .پاك نما رابينوايان 
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  :ماند هميشه يك حالت، باقي نمي.  
  

زن خوشبخت، اطرافيانش را  :مرواريد چهارم
  .كند مي  خوشبخت

  
  !لحقّ أنت إحدي المعجزات  علو في الحياة و في الممات

تو، در زندگي و پس از مرگ، سربلندي و به حق كه تـو، يكـي از   «
  »!معجزات هستي

شانسي ناپلئون بود كه بـيش از   از خوش« :گويد ميآوريزون سويت 
كشورگشايي روبرو  هاي كه فرماندهي كل را برعهده بگيرد و با چالش آن

ي  ازدواج كرد؛ شخصيت دوست داشتني و شـيوه » وزفينج«شود، با خانم 
نرم او، براي به دست آوردن دل و محبـت زيردسـتان و پيـروان شـوهرش     

كرد و حتي مسـتقيماً   د، مهر ومحبت پخش ميتر بود؛ او، پيرامون خو قوي
گرد؛ خودش، خطـاب بـه يكـي     ها و خدمتگزاران امر و نهي نمي به كلفت

من فقـط در يـك   »  :گويد كند و مي از دوستانش، اين مطلب را روشن مي
: گويم گيرم و آن، وقتي است كه مي را به كار مي» خواهم مي«ي  جا كلمه

گويـا  » اف من هستند، خوشبخت باشـند ي كساني كه اطر خواهم همه مي«
او در صـبحي  « : گويـد  منظور شاعر انگليسي، او بـوده اسـت؛ آنجاكـه مـي    

ســان زيبــايي صــبح، در تمــام روز منتشــر و   زيبــا، از راه گذشــت و بــدين
  .»پراكنده بود
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واقعيت، اين است كه مهرباني، سعادت را در ميان ما و اطرافيان ما و 
لطف و مهربـاني، زيبـايي معنـوي نامحـدودي     گستراند؛  ات ميدحتي جما

زيباييش   باشد مهرباني زن، ي زيبايي براي زن مي است و براي مرد به منزله
  .نمايد را چندين برابر مي

  
 : نما  هاي انسان آيا زني كه زيباييش را به سگ
ريزد كه فقط  اش را به پاي گرگهايي مي ييو زيبا مي كند عرضه

  !ن هستند، خوشبخت است؟انسا  در لباس
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 :  خدا را در آسايش و راحتي بشناس تا تو
  .را در سختي بشناسد

  
آرام باش؛ زيرا هر چيز به تقدير و : مرواريد پنجم

  .شود قضاي الهي انجام مي
  

  و ال يرد عليك الغائب الحزن  فال يديم سروراً ما سررت به
غم خوردن، گم شـده را  هيچ شادماني و سروري، ماندگار نيست و «

  .»گرداند به تو باز نمي
به عنـوان جـايگزين ايمـان بـه     » ديل كارنيگي«از جمله چيزهايي كه 

كند، اين است كه او از مصايب، خودش را به حماقـت   قضا وقدر بيان مي
هـا را درك   هـاي درخـت، مصـيبت    هاي گاوميش و تنه كه گله بزند؛ چنان

معذور است؛ زيرا از دوايي كـه نـزد مـا     كارنگي در اين گفته،!! كنند نمي
اي قطعـي را   توانسـتم مسـأله   باري نمي: گويد وي، مي. هست، اطالع ندارد

اي كـردم؛   بپذيرم كـه بـا آن مواجـه شـده بـودم؛ از ايـن رو كـار احمقانـه        
هـايم را بـه جهـنم     صبري نمـودم و ناراحـت و خشـمگين شـدم و شـب      بي
يك سـال كـه خـود را بـه خـاطر آن      خوابي تبديل كردم؛ نهايتاً پس از  بي
. واقعيـت را بپـذيرم   ير، زجر و شكنجه دادم، ناچار شـدم ناپذي تغيير سألهم

چـه  « :گفتـه اسـت   شـدم كـه   نوا مـي  شاعر هم» والت هويتمن«اي كاش با 
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هـا،   هـا، مصـيبت   يـا درختـان تنومنـد بـا تـاريكي      اتزيباست همانند حيوان
م و طـوري در برابـر ايـن    هـا برخـورد كـن    هـا و سـرزنش   ها، رنج گرسنگي

  .»فهمم حاالت رفتار نمايم كه گويي هيچ نمي
دوازده سال از زندگيم را با چارپايان گذراندم؛ هيچگـاه نديـدم كـه    

سـوزد، ناراحـت شـود و يـا بـه       كه مرتع و چراگاه، مـي  گاوي به خاطر آن
سالي غمگين گردد و يا از اين ناراحت شود كه دوست نـر او،   خاطر قحط

هـا و   هـا و طوفـان   حيوان، با تاريكي. كند ي ديگري دوستي مي مادهبا گاو 
نمايد؛ بنابراين كمتر به مشكالت  ها، خونسرد و آرام برخورد مي گرسنگي

  !!شود عصبي و روحي ويا زخم معده مبتال مي
  

 : ها را به خاطر  ها و شادي موفقيت! خواهرم
  .كن ها را فراموش ها و مصيبت بياور و پريشاني
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 : و خداوند، به عنوان كارساز كافي است.  
  

  .گويد عماره، سخن مي ام: مرواريد ششم
  

  لهما حد مدة و انقضاء  عالم أن كل خير و شرّ
  .»رسد بايد دانست كه هر خوب و بدي، مدتي دارد و به پايان مي«

كنـد و   از روز جنـگ احـد تعريـف مـي    ) عمـاره  ام(بنت كعب  نسيبه
كننـد؟   كردم كه مردم چـه مـي   اول صبح بيرون آمدم و نگاه مي: دگوي مي

رسـيدم؛ او، در ميـان    مشكي پـر از آب بـه دوش داشـتم؛ بـه پيامبرخـدا     
. اصحاب خود حضور داشت و مسـلمانان بـر ميـدان جنـگ مسـلط بودنـد      

رفـتم و خـودم بـه     وقتي مسلمانها شكست خوردند، به سوي پيامبرخـدا 
كـردم و تيرانـدازي هـم     م؛ با شمشير دفاع مـي طور مستقيم وارد جنگ شد

دور شـدند و بـه او    وقتي مردم از پيامبر. كه زخمي شدم نمودم تا آن مي
محمـد را بـه   «: گفـت  آمدو مي مي ابي قميئةدر اين بحبوحه . پشت كردند

من نشان دهيد كه مرا زندگي مباد اگر او نجات يابـد، مـن و مصـعب بـن     
اي به گردنم زد؛ من چندين ضربه بـه او   او ضربه ي او رفتيم عمير به مقابله

هـاي مـن، بـر او اثـر      و ضـربه (زدم، اما دشـمن خـدا، دو زره پوشـيده بـود    
  ).نكردند
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به هر سـو كـه   «: گويد اش مي درباره اين، ام عماره است كه پيامبر
كنــد و بــا دشــمن  ديــدم كــه از مــن دفــاع مــي كــردم، او را مــي مــي نگــاه 
  .»جنگد مي

  
   : خواهرم از داد و فرياد بپرهيز؛ زيرا غوغا و

از ناسزاگويي بپرهيز ! داد و فرياد، رنج و مشقت است؛ خواهرم
  .باشد كه فحش و ناسزاگفتن، نوعي عذاب مي



241 مرواريدها

 : پوشي از  نه دهم خوبي اخالق، در چشم
  .اشتباهات است

  
ها را از  نيكي به ديگران، غم: مرواريد هفتم

  .برد مي  بين
  

  !و دان لك العباد فكان ماذا؟  فهبك ملكت أهل األرض طرّا
در برابر تـو سـر تسـليم    ، كن كه مالك تمام دنيا شدي و همهفرض «

  !؟»فرو آوردند، خوب كه چه
در مـورد سـخاوت و بخشـش روايـت      احاديث فراوانـي از پيـامبر  

اين احاديث، يا به سخاوت و بخشش تشويق نموده و يـا آن را    شده است؛
همچنين از خودگذشتي زن و لـذت پـذيرايي از ميهمانـان و    . ستوده است

المؤمنين عايشـه رضـي اهللا عنهـا     ام. دوستان مورد ستايش قرار گرفته است
چه از آن «فرمود  پيامبر. كند كه آنها، گوسفندي ذبح كردند روايت مي

 .»ي آن باقي نمانده اسـت  چيزي جز شانه«: عايشه گفت» باقي مانده است؟
  .»اش، باقي مانده است ي آن، جز شانه همه«: فرمود پيامبر

اش توضيح داد كه پاداش آنچه  براي خانواده خدا سان رسول بدين
ــا قيامــت مانــدگار اســت، و از پــاداش مقــداري كــه    صــدقه كــرده ــد، ت ان

اين، يادآوري زيبايي . برند اي نمي اند، بهره خودشان، آن را مصرف نموده
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بـه اسـماء    پيـامير . ه دادن به قصد رضامندي خداستبراي تشويق، صدق
خواهر عايشه رضي اهللا عنها توصيه نمود كـه در راه خـدا صـدقه دهـد تـا      

ــره    ــويش او را بهـ ــل خـ ــتر از فضـ ــد، بيشـ ــازد  خداونـ ــد سـ ــماء . منـ اسـ
كن و بخـل مـورز كـه     انفاقببخش و «: به من گفت پيامبرخدا :گويد مي

  .»ي تو، بخل خواهد شد درباره
انفـاق كـن و بـبخش و مشـمار كــه     «: وايتـي ديگـر آمـده اسـت    در ر

از ) نعمـتش را (شمارد و بخل مورز كه آنگاه خداونـد،   خداوند برايت مي
  .»دارد تو دريغ مي

  
 :  ،درد و بحران و سختي، همانند سياهي شب

  .روند از بين مي
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 : اش،  نعمت، عروسي است كه مهريه
  .باشد شكرگذاري مي
  

  .هايت را به سود تبديل كن زيان: مرواريد هشتم
  

  نرجو ثوابك مغنماً و جوارا  أرواحنا يا رب فوق أكفنا
ــارا« ــان! پروردگ ــان در كــف  ج ــو    هايم ــاداش ت ــه پ ــت؛ ب ــاي ماس ه

  .»اميدواريم
وقتـي پايـت لغزيـد و در گـودال     ! خـواهرم  :نصيحت كـرد و گفـت  

خواهي آمد و پيش از پيش بزرگي افتادي، نااميد مباش، زيرا از آن بيرون 
تـرين   خداوند، با شكيبايان اسـت؛ اگـر نزديـك   . موظب خود، خواهي بود

فرد، تيري كشنده به سويت پرتاب نمود، ناراحت مبـاش؛ چـون كسـي را    
خواهي يافت كه تير را بيرون بياورد و زخـم را مـداوا نمايـد و زنـدگي و     

ف مكن؛ بـويژه وقتـي كـه    ها زياد توق در ويرانه. شادي را به تو باز گرداند
ها در آن سكونت گزيـده و اشـباح در آن جـاي گرفتـه باشـند؛ بـه        خفاش
  .كشد در افق پر مي  اي، ي گنجشكي باش كه در صبح تازه همدنبال نغ

ي كه رنگشان تغيير كرده و حـروف آن، درهـم و بـرهم    يها به برگ
؛ هايش در ميان درد و وحشـت سـردرگم گشـته، نگـاه نكـن      شده و نوشته

. هـا نيسـتند   ي، بهتـرين نوشـته  يها ود خواهي دانست كه چنين نوشتهخيلي ز
ها، آخرين چيـزي نيسـتند كـه     آري، به زودي خواهي فهميد كه اين برگ
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هاي شما توجه كرده و  و بايد بين كسي كه به نوشته. اند به نگارش درآمده
ايـن   را دور انداخته تا بادهـا بـا خـود ببرنـد، فـرق بگـذاري؛        كسي كه آن

انـد؛ بلكـه احساسـات قلـب و      ها، فقط سخنان زيبا و گـذرايي نبـوده   نوشته
نبض انساني هستند كه با يكايك حروف آنها زندگي كـرده و آنهـا را بـا    
صبر و حوصله بـه نگـارش درآورده و بـا حـرارت آنهـا، زخمـي را داغ و       

  .درمان نموده است
ي  وار، پرنـده خـ  مـاهي  خوار مباش؛ زيـرا مـرغ   ماهي مثل مرغ! خواهرم

سـرايد، امـا از منقـارش خـون      هـا را مـي   عجيبي اسـت كـه زيبـاترين نغمـه    
  .ي خون تو نيست پس هيچ چيزي از دنيا، سزاوار يك قطره. چكد مي

  
 : كند هر كس باد بكارد، طوفان درو مي.  
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 : همچون مرواريد نهفته در صدف هستند.  
  

ت؛ پس وفا، ارزشمند اس: مرواريد نهم
  كجايند؟ وفاداران

  
  فكن حديث حسناً لمن وعي  و إنما المرء حديث بعده

؛ پـس بكـوش تـا    شـود  بعد از انسـان، در مـورد او سـخن گفتـه مـي     «
  .»به خوبي از تو ياد كنند انسانهاي فهميده،
يكي از بزرگترين كساني بود كه خدا را شناخت و  ايوب پيامبر

. و به حكم و قضاي الهـي، خرسـند شـد   در برابر تقدير الهي تسليم گرديد 
او، به بيماري مبتال گشت و مال و فرزندانش را از دسـت داد و تمـام بـدن    

ي سـر يـك    او را بيماري فراگرفت تا جايي كه جز قلبش حتـي بـه انـداره   
ثروتش را از دست داده هيچ چيزي . سوزن هم از بدن او، سالم نمانده بود
اما زنش، همچنان به او عشـق و    ن كند؛نداشت كه با آن بيماريش را درما

ورزيد زيرا به خدا و پيـامبرش ايمـان داشـت، زن ايـوب، بـراي       محبت مي
گرفت، براي ايوب آب و غذايي تهيه  كرد و با مزدي كه مي مردم كار مي

هيچگـاه از   گونه گذراند؛ او، نمود؛ وي، تا هيجده سال زندگي را بدين مي
. رفـت  براي كار كـردن پـيش مـردم مـي     شد مگر وقتي كه ايوب جدا نمي

پس از طوالني شدن و شـدت گـرفتن ايـن وضـعيت بغـرنج و آنگـاه كـه        
بـه درگـاه    خواست خـدا، دوران سـخت، رو بـه پايـان نهـاد، ايـوب       به
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 …: پروردگار جهانيان ناله و زاري نمـود و او را بـه فريـاد خوانـد و گفـت     
⎠ΘΨΤΤ⇓ςΚ… ƒ⎠Ψ⇒ΘΩ♥Ω∨ ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… ðŒ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ¬Ωš⎯⁄Κς… φ⎦κΨ∧ΨšΠςΗ≤√≅… ≈ )بــال و « :يعنــي) 83: انبيــاء

در آن هنگـام  . »ترين مهربانان هستي زيان، به من رسيده است و تو، مهربان
خداوند، دعاي او را پذيرفت و به او فرمان داد كه از جـايش بلنـد شـود و    

همــين كــار را كــرد آنگــاه خداونــد  ايــوب. پــايش را بــه زمــين بزنــد
به او امر كرد تا خودش را در آن چشمه بشويد؛ وقتي اي جوشاند و  چشمه

تني كرد، تمام بيماري از بدنش دور شـد؛ آنگـاه    ايوب، در آن چشمه آب
خداوند به او دستور داد كه در جايي ديگـر پـايش را بـه زمـين بزنـد و او      

اي ديگـر جوشـيد و خداونـد بـه او گفـت از آن       چنان كرد؛ آنگاه چشـمه 
هاي داخليش از بـين   ي بيماري ز آن نوشيد، همه، اوقتي ايوب. بنوشد

ي صـبر و   و نتيجـه   اينهـا، ثمـره  . رفتند و كـامالً سـالم و تندرسـت گرديـد    
  .بردباري و شكيبايي به اميد پاداش الهي است

  
 : زند،  ممكن است انسان به خاطر حرفي كه مي

ا هرگز به خاطر سكوت كردن پشيمان شود، ام
  !شود نمي پشيمان
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  :ي  زن، منبع شادماني و سرچشمه
  .است سرور

  
  جديت، جديت و باز هم جديت: مرواريد دهم

  
  مرحباً إننا لرؤياك عطشي اغنمي بسمة الصباح و قولي

خوش آمـدي  : زيبايي و لبخند صبح را غنيمت بدان و بگو! خواهرم«
  .»ي ديدارت بوديم كه ما،تشنه

جـام بـده، بـا جـديت بـه تربيـت       كارهايـت را بـا جـديت ان   ! خواهرم
با جديت كار مفيـد را ادامـه بـده؛ مطالعـه، تـالوت،        فرزندان خود بپرداز؛

نماز، ذكر، صدقه دادن، منظم كردن خانه و مرتب نمـودن كتابخانـه را بـا    
سان همواره درتالش باش تـا غـم وانـدوهت، از     جديت دنبال كن و بدين

  .بين برود
ر كه به جاي خود، بلكـه بـه برخـي از    به بعضي از زنان كاف! خواهرم

انـد   توانسته زنان مسلمان منحرف بنگر كه چگونه با وجود كفر و انحراف،
  !با جديت و تالش، ممتاز و سرآمد شوند؟

خـاطراتي دارد كـه در آن   ) گولدا مـائير (نخست وزير اسبق اسرائيل 
در مورد جديت خود و سامان دادن به ارتش و موضع خـودش در جنـگ   
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عراب سخن گفته است؛ و او چنان كاري كرده كه جز تعداد اندكي از با ا
اند، عملكردي همچون او داشته باشند؛ در حـالي كـه    همنوعانش، نتوانسته

  .او كافر و دشمن خداست
  

 :  ،سعادت، جادو نيست و اگر نوعي جادو بود
  .ارزشي نداشت



 

  

  
  
 ها مرجان
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 : ران استخداوند، با پرهيزگاران و نيكوكا.  
  

با خودت از موضع شجاعت، : مرجان اول
  .بگو  نسخ

  
  فعالم أكثر حسرتي و وساوسي  الجوع يدفع بالرغيف اليابس

شود؛ پس چرا زياد حسرت بخـورم   گرسنگي با نان خشكي رفع مي«
  »!و به خود وسوسه راه بدهم؟

  :ها را از خودت بپرس و عاقالنه بدان پاسخ بده اين پرسش! خواهرم
داني به زودي به سفري خواهي رفت كه از آن باز نخـواهي   ميـ آيا 

  اي؟ گشت؟ آيا خودت را براي اين سفر آماده كرده
اي تا تنهـايي   اي از اعمال صالح اندوخته ـ آيا از اين دنياي فاني توشه
   و وحشت قبر را از خود دور كني؟

دانـي   ـ چقدر از عمرت گذشته و چقدر زنده خواهي بود؟ آيـا نمـي  
  هر آغازي، پاياني دارد و فرجامت يا بهشت است و يا دوزخ؟ كه

اي كه روزي فرشتگان، از آسمان براي قـبض   ـ آيا به اين فكر كرده
  روحت فرود خواهند آمد، در حالي كه تو غافل و سرگرم باشي؟

اي  اي؟ همان لحظه ي زندگيت انديشيده آيا در مورد آخرين لحظه ـ 
  شوي؟ از دوستانت جدا مي كه از خانواده و فرزندان و
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ــدگي، مــرگ اســت؛ لحظــه  آخــرين لحظــه اي كــه انســان در  ي زن
  !!آري، مردن …!زند؛ آري، مرگ هاي آن دست و پا مي سختي

برنـد و   خانه مـي  كه روح از بدنت جدا شود، تو را به غسال بعد از آن
كننـد و آنگـاه بـر تـو نمـاز       دهند و سپس تو را كفـن مـي   جا غسلت مي آن
امـا بـه    …برنـد  گيرنـد و مـي   ات را بـه دوش مـي   نند؛ وانگهي جنازهخوا مي

كجا؟ به قبر، به اولين منزل آخرت؛ قبر يا باغي از باغهاي بهشـت اسـت و   
  .چالهاي جهنم چالي از سياه يا سياه

  
 : از شكست خود درس بگير.  
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 :  و خداوند، آن كسي است كه پس از
  .فرستد باران مي  باران،نااميدي مردم از ريزش 

  
  .…بپرهيز! خواهرم: مرجان دوم

  
  اً إذا وقعاـق به ذرعـال أضيو ال يمأل األمر صدري قبل موقعه

دلم به اتفاقي كه هنوز نيفتاده، مشغول نيست و وقتي كـه رخ دهـد،   «
  .»آيم از آن به تنگ نمي

ن از مشابهت با زنـان كـافر و فاسـد و از هماننـدي بـا مـردا      ! خواهرم
لعنت خدا بر مرداني باد كه خود را هماننـد  «: فرموده است پيامبر. بپرهيز

كنند و لعنت خـدا بـر زنـاني كـه خـود را بـه مردهـا شـبيه          و شبيه زنان مي
  .»نمايند مي

. كنـد، بپرهيـز   از تمام چيزهايي كه خداوند را ناخشنود مـي ! خواهرم
خـود را  : اننـد عوامل ناخوشنودي خداوند در احاديث بيـان شـده اسـت؛ م   

هماننــد مــردان نمــودن، تنهــا نشســتن بــا مــرد بگانــه، ســفر بــدون محــرم،  
اينهـا همـه كارهـاي    . حجـابي و فرامـوش كـردن پروردگـار     حيايي، بي بي

كنند و باعث ظلمـت و بـدبختي در دنيـا و     زشتي هستند كه دل را سياه مي
  .اند يافتهمتأسفانه اين چيزها، در ميان زنان مسلمان رواج . شوند آخرت مي

  
 : براي زيبا بودن، بايد زيبا بينديشي.  
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 : گناهانمان را بيامرز و ! پروردگارا
  .هايمان را ببخش روي زياده

  
سپاسگزاري از كسي كه به تو نيكي : مرجان سوم

  .كرده، واجب است
  

  إن صدق النفس يزري باألمل  تهاــفس إذا حدثــكذب النأ
سخن گفتـي، بـه خـود دروغ بگـو؛ راسـتگويي بـا        هرگاه با خودت«

  .»كند خود، آرزو را تحقير مي
فروش  او ار از برده ،ي عباسي خليفهمهدي، كنيزي بود كه » خيزران«

ي او، پـدر و   خريد، آزادش كـرد و بـا وي ازدواج نمـود و طبـق خواسـته     
خيـزران، وقتـي   . عهـد و جانشـين حكومـت خـويش كـرد      مادرش را ولـي 

! »هرگـز از تـو خيـري نديـدم    »  :گفـت  شد، به خليفه مهدي مي ناراحت مي
شد و معتمد بن عبـاد   برمكيه نيز مانند او كنيزي بود كه خريد و فروش مي

پادشاه مغرب، او را خريد، آزادش كرد و او را ملكه قرار داد؛ وقتـي ايـن   
كننــد بــه يــاد  ملكــه، كنيزهــا و دختــران را ديــد كــه در خاكهــا بــازي مــي

افتاد و دلـش خواسـت كـه ماننـد آنهـا در خاكهـا بـازي كنـد؛         اش  گذشته
هايي به شكل خاك پهن كننـد تـا در    بنابراين پادشاه دستور داد خوشبويي

كرد؛ اما وقتي خشمگين  رفت و بازي مي برمكيه، در آن مي. آن بازي كند
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پادشـاه  . »ام من هيچگاه از تـو خيـري نديـده   «: گفت شد به شوهرش مي مي
» !و در روز خـاك بـازي هـم خيـري نديـدي؟     »  :گفـت  و ميزد  لبخند مي

  …!كشيد آنگاه او خجالت مي
به جز اندكي از آنها ـ چنين است كه اگر كوچكترين     طبيعت زنان ـ 

اشتباهي از مرد سر بزند، تمـام كارهـايي را كـه برايشـان كـرده، فرامـوش       
را شما را صدقه بدهيد؛ زي! اي گروه زنان«: فرموده است پيامبر. كنند مي

  خـدا؟  به چه خاطر اي رسـول : زنها گفتند. »ديدم كه بيشتر دوزخيان بوديد
زنيـد و ناسپاسـي    كنيد و زياد طعنه مي خيلي زود لعنت و نفرين مي« :فرمود

  .»نماييد شوهرانتان را مي
جهنم به من نشان داده شد؛ ديدم كه بيشتر اهـل آن، زنـان   «: و فرمود

نماينــد و نيكــي را فرامــوش  شــوهر را مــيهســتند؛ چــون آنهــا ناسپاســي  
كنند؛ اگر تمام عمر به يكي از آنها نيكي كني و بعـد از تـو چيـزي بـر      مي

انساني كه . ام هرگز از تو خيري نديده :گويد خالف ميل خودش ببيند، مي
داند، پرخاشگري زنـش و از اينكـه بـه هنگـام نـاراحتي،       طبيعت زن را مي

  .»شود نكار نمايد، ناراحت نمياش را ا تمام خوبيهاي گذشته
  
 : كنند؛ شوهرش او  همه براي زن موفق دعا مي
ستايد و همسايگانش او را دوست دارند و دوستانش، به  را مي

  .گذارند او احترام مي
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 : تر از خشم من است رحمت من گسترده.  
  

روح بايد بيشتر از جسم مورد : مرجان چهارم
  .توجه باشد

  
  من الحسن حتي كاد أن يتبسما تاك الربيع الطلق يختال ضاحكاًأ

بهار خندان و زيبا، پـيش تـو آمـده و از زيبـايي نزديـك اسـت كـه        «
  .»لبخند بزند

عمر بن عبـدالعزيز، در دوران خالفـتش، بـه شخصـي دسـتور داد تـا       
برايش لباسي به هشت درهم بخرد؛ آن شخص، لباسي خريد و آن را نـزد  

چقدر نـرم  »   :عمر دستش را بر آن گذاشت و گفت. العزيز بردعمر بن عبد
   :آن شخص لبخند زد عمر از او پرسيد چرا لبخند زدي گفـت » !و زيباست

اي  كـه بـه خالفـت برسـيد، مـرا فرسـتاديد تـا پارچـه         چون شما قبل از آن«
را نـزد   اي به هزار درهم خريـدم و چـون آن   ، من هم پارچه  ابريشمي بخرم

و امـروز كـه اميرالمـؤمنين    » چقدر زبر و ضخيم اسـت «: م گفتيدشما آورد
  »!لباسي هشت درهمي، نرم و زيباست؟«: گوييد هستيد، مي

خـرد، خـدا    كنم كسي كـه هـزار درهمـي مـي      فكر نمي»  :عمر گفت
من مشتاق پيشرفت هستم؛ هرگاه به جايگاهي «: و آنگاه افزود» ترس باشد
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روم، بـه فرمانـدهي رسـيدم، دلـم      ز آن مـي تر ا برسم به دنبال جايگاهي باال
ي خالفت شد و به خالفت رسيدم و اكنون مشتاق چيز بزرگتـري از    شيفته

  .»ام و آن، بهشت است خالفت شده
  

 : ي ما نيست و ما نبايد  مجازات مردم، وظيفه
  .به سزاي ديگران فكر كنيم
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 :  مراقب اوامر و نواهي خدا باش؛ خداوند
  .كند نيز تو را از آفات دنيا و آخرت، حفظ مي

  
گذشته و آينده را بگذار و ! خواهرم: مرجان پنجم

  .به حال مشغول شو
  

  و يأتي الفجر في حلل بهية  سينقشع الظالم فال تخافي
شكوهي  هاي با تاريكي دور خواهد شد، پس مترس و صبح در لباس

  .آيد مي
دن چيـزي يـا پـيش آمـدن     چه ارزشي دارد كه به خاطر از دسـت دا 

مشكلي، به سر و صورت بزنيم و گريبان راپاره كنيم؟ اتفاقي كه گذشـت  
اش را مختومه كرده، چه ارزشي دارد كـه بـه آن بينديشـيم و     پرونده زمان،

  را تازه نماييم؟ درد و رنج آن
توانسـتيم و آن را بـه    اگر توان تغيير اتفاقات گذشته را داشـتيم و مـي  

رسـيد، بازگشـت بـه     عوض كنيم و دست ما به آن مي صورت دلخواهمان
شتافتيم و آنچه را كه به  ي ما به سوي آن مي گذشته واجب بود؛ بلكه همه

ي خـود را از   كرديم و بهـره  خاطر انجام دادن آن پشيمان هستيم، محو مي
نموديم، امـا ايـن،    ايم، چند برابر مي چيزهاي خوبي كه از آن اندكي داشته

ذا بايد تالش خود را در شب و روزهـايي متمركـز نمـاييم    ل. ممكن نيست
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ترتيـب بـا متمركـز كـردن تـالش در ايـن روزهـا،         بدين. كه در آن هستيم
  .عوض چيزهاي از دست رفته را خواهيم يافت

اين، همان چيزي است كه قرآن كريم، پس از جنگ احـد گوشـزد   
ان كـه بـه   گريسـتند و بـه آنـ    نمود و به كساني كه براي كشته شـدگان مـي  

 ⊆ΣΤ∈ ⌠⎡Πς√ ⎯¬Σ⇒Ρ® ⎠Ψ™⎯ …  :خاطر فـرار از ميـدان جنـگ پشـيمان بودنـد، گفـت      

⌠¬Ρ∇ΨΤ⎡Σ∼ΣΤŠ ΩƒΩ⁄Ωις√ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… ðˆΨΡ® 〉¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ Σ™⎯ΤΩ⊆<√≅… υ⎠ς√ΞΜ… ∃⌠¬Ξ™Ψ⊕Ψ–†Ω∝Ω∨ ≈ ) آل
شـدن،    هايتان هم بوديـد، آنـان كـه كشـته     اگر در خانه: بگو«) 154 :عمران

  .»رفتند د، به محل كشته شدن خود ميبرايشان مقدر شده بو
  

  :سعادت، مانند گلي است كه كاشته ! خواهرم
شده و هنوز سر از خاك بيرون نياورده است، اما قطعاً روزي 

  .سر از خاك بلند خواهند كرد
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 :  ،هركس ازياد و ذكر من، روي بگرداند
  .زندگي تنگي خواهد داشت

  
هاي  گنج ،ها مصيبت: مرجان ششم
  .هستند ها خوبي

  
  ا يطربـينشد الطير به م  نظري للروض بساماً غداأ

آغاز كـرده اسـت و پرنـدگان، در آن     باغ را ببين كه روزش را شاد «
  .»دهند نغمه سر مي

بـه عيـادتم    بيمار بودم؛ پيامبرخـدا : گويد عالء رضي اهللا عنها مي ام
، زيـرا بيمـاري مسـلمان، سـبب     عـالء   مـژده بـاد تـو را اي ام   «: د و فرمودمآ

كـه آتـش نقـره را     شود تا خداوند گناهان او را بزدايد و بيـامرزد چنـان   مي
  .»نمايد ها را از آن دور مي گرداند و ناخالصي ناب و خالص مي
هـا را در بـدن خـود     معنا نيست كـه مـا، ميكـروب بيمـاري     اين، بدين

زدايـد، بـه معالجـه و     يي اينكه بيماري، گناهان را مـ  پرورش دهيم به بهانه
ي  بايـد بـه دنبـال بهبـودي و معالجـه      فـرد مداواي خود اقدام نكنـيم؛ بلكـه   

ــه هنگــام بيمــاري  ــان نگــاه كنــد كــه   خــويش باشــد و در ضــمن ب هــا چن
ايـن،  . شـود  ي اعمـال او ذخيـره مـي    هاست كه در نامه اندازي از نيكي پس
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ــه مــا عــالء رضــي اهللا عنهــا زن نيكوكــار  همــان مفهــومي اســت كــه ام  ، ب
  .آموزد مي

زن بايد به هنگـام از دسـت دادن همسـر و فرزنـد، شـكيبا باشـد؛ در       
اش را از دسـتش بگيـرد و    هرگاه خداوند، عزيز بنـده »  :حديث آمده است

آن بنده، صبر و شكيبايي كنـد، خداونـد، بـراي او پاداشـي جـز بهشـت را       
  .»پسندد نمي

ي  ه شوهر او، بندهدهد، بايد بداند ك اگر زن شوهرش را از دست مي
تـر اسـت؛ پـس     اش را پس گرفته بـه آن مسـتحق   خدا بوده و خداوند، بنده

ام  بنـده : گويـد  خداوند آفريننده؛ مي! شوهرم يا فرزندم: گويد وقتي زن مي
ترم، پس شـوهر و فرزنـد و بـرادر و پـدر و      و من، از ديگران به او مستحق

  .همسر، امانت هستند
  عـــو البد يوماً أن ترد الودائ  ودائعو ما المال واألهلون إال 
هـا،   هايي بيش نيستند؛ قطعـاً روزي بايـد امانـت    مال و خانواده، امانت

  .پس داده شوند
  

 : از طاعون ناسزاگويي فرار كن.  
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 : كنند، خداوند رحمان، بر  آنان كه رحم مي
  .نمايد آنها رحم مي
  

مين رحم كن؛ به اهل ز! خواهرم: مرجان هفتم
  .كند خدايي كه در آسمان است، بر تو رحم مي

  
  يسر كما الصبر مقرون به الفرج؟  اما علمت بأن العسر يتبعه

شايش با داني كه سختي، آساني به دنبال دارد؛ همچنانكه گ آيا نمي«
  »؟صبر و شكيبايي همراه است

بــه وضــوح  مهربــاني مــادر بــه فرزنــدانش در احاديــث پيامبرخــدا
ي مهـرورزي و   شود؛ مادر، نماد مهرباني و محبت و سرچشمه مي مشخص

ــفقت اســت  ــمه . ش ــادر را چش ــد، م ــت   خداون ــه از آن محب ــده ك اي آفري
  .دهد خاطر او، فرزندانش را بر همه چيز ترجيح مي جوشد و به همين مي

تـوان بـه مهربـاني     اي بيان فرموده كه از آن مي ي زنده نمونه پيامبر
: گويـد  كنـد و مـي   عمـر بـن خطـاب روايـت مـي     . برد خدا با بندگانش پي
آوردنـد؛ ناگهـان زنـي از ميـان اسـيران شـروع بـه         اسيراني را نزد پيامبر

دويدن كرد تا اينكه خود را به كودكي رساند كـه در ميـان اسـرا بـود؛ او     
بالفاصله آن كودك را به آغوش گرفـت و پسـتان در دهـانش گذاشـت؛     

شـما ايـن زن حاضـر اسـت فرزنـد خـود را در       آيا به نظر «: فرمود پيامبر
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نه؛ سوگند به خدا، حاضر نيسـت چنـين كـاري    : ، ما گفتيم»آتش بيندازد؟
خداوند، نسبت به بندگانش از ايـن زن نسـبت بـه فرزنـدش،     »  :فرمود. كند

  .»تر است مهربان
او، زني اسير و ناراحت و اندوهگين بـود؛ زيـرا در گذشـته در ميـان     

شد و كانون مردان قبيله، برايش گـرم   گرامي داشته مي خانواده و فاميلش،
شد، امـا اسـارت، او    گفت، اطاعت مي ي شوهرش هر چه مي بود؛ در خانه

چنين حالتي از نظـر روانـي، حالـت    . را به كنيز و خدمتگزاري تبديل كرد
كنـد و درد، قلـب او را    سختي است كه انسـان همـه چيـز را فرامـوش مـي     

اش غافـل   اين مشكالت او را از ياد فرزند جگرگوشهي  فشارد؛ اما همه مي
نكرده بود؛ لذا به دنبال فرزندش گشت تا اينكه او را ديد بـا تمـام عشـق و    
عالقـه در آغــوش گرفــت و بــا مهربـاني، پســتانش را در دهــان كــودكش   

چنين زني حاضر نيست كوچكترين آسيبي بـه فرزنـدش برسـد؛    . گذاشت
نمايد و در مقابـل هـر    از فرزندش دور ميبلكه كوچكترين چيز ناگوار را 

  .نمايد آفتي كه فرزندش را تهديد كند، خودش را فدا مي
  

 :  بدزباني، بيش از آنكه بر قربانيانش، جنايت
  .نمايد كند، بر خود انسانهاي بدزبان جنايت مي
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 : دارد شكرگزاري، از عذاب مصون مي.  
  

فقط انسانهاي  دنياي زيبا را: مرجان هشتم
  .بينند بين مي خوش

  
  و استبشرت بقدومك األيام  صلي عليك اهللا يا علم الهدي

ي هدايت و روزها، به سـبب قـدوم تـو     درود خدا بر تو باد اي نشانه«
  .»شادند

هاي برف، از هر سو تو  ات را بست و دانه وقتي زمستان، درهاي خانه
هايت را باز كن تـا   ش و پنجرهرا محاصره كردند، منتظر فرا رسيدن بهار با

نسيم هواي پاك، از آن داخل بيايد؛ دور را نگـاه كـن؛ خـواهي ديـد كـه      
بينـي كـه    خواننـد؛ خورشـيد را مـي    اند و نغمه مـي  پرندگان مهاجر بازگشته

زند تا برگ جديدي از عمر  هاي درختان مي پرتوهاي طالييش را بر شاخه
  .د، برايت درست كندتو را رقم بزند و فكري تازه و قلبي جدي

بـاش؛ چـون در صـحرا      در صحرا، توقع ديدن درختان زيبا را نداشته
بـه درختـان بنگـر كـه بـر تـو سـايه        . چيزي جـز وحشـت و هـراس نيسـت    

هاي آنها  كنند و تو، از ميوه انگيز خود تو را شاد مي اند و با ترنم دل افكنده
  .شوي مند مي بهره
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را تكـرار كنـي؛ زيـرا وقتـي      تالش كن كه حساب ديروز و زيان آن
گردنـد؛ امـا بـا هـر بهـاري،       برگهاي درخت عمر بريزند، هرگـز بـاز نمـي   

ي آسـمان را   رويد، پس بـه برگهـايي بنگـر كـه چهـره      اي مي برگهاي تازه
اند، رها كن اگر ديروز به هـدر   اند و برگهايي راكه به زمين افتاده پوشانده

كند  مروز، خودش را جمع ميرفته است، امروز پيش روي تو است؛ اگر ا
رود، فردا را پيش رو داري براي ديروز غم مخور؛ زيرا ديروز هرگز  و مي

گردد و براي امروز تأسـف مخـور چـون بـه زودي كـوچ خواهـد        باز نمي
  .كرد؛ به خورشيد تابناكي دل ببند كه فردا طلوع خواهد كرد

  
 : هاي ناشي از زخم زبان، خيلي بيماري

  .تاس شديد
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 : زنها، همانند مردان هستند.  
  

در راحتي و آسايش خدا را بشناس؛ : مرجان نهم
  .شناسد او تو را به هنگام سختي مي

  
  أو إذا شئت حياة فالرّجا  أيها اليائس مت قبل الممات

خـواهي زنـده بمـاني، بايـد      قبل از مردن، بمير و اگـر مـي  ! اي نااميد«
  .»اميدوار باشي

در شـكم مـاهي احسـاس گرفتـاري و تنگـي نمـود، در        وقتي يونس
هـاي هولنـاك، تـاريكي دريـا، تـاريكي شـكم        شكم ماهي در آن تاريكي

مــاهي و در تــاريكي شــب، بــه خداونــد پنــاه بــرد؛ خــدايي كــه فريــادرس 
ــد زدگــان و پناهگــاه كســاني اســت كــه دچــار مشــكل شــده   مصــيبيت . ان

سـت؛ آنگـاه كلمـاتي از    پذير و داراي رحمت فـراوان ا  خداوندي كه توبه
 υ⎫Ω †Ω⇒ΩΤ⊇ ℑ …: زبان يونس بيرون آمد كه گويي ياقوت و مرجان هسـتند 

γŒΗΤΩ∧Ρ∏ϑ〉ℵ≠√≅… ⇐Κς… ϑð:‚ Ω©ΗΤς√ΞΜ… :‚ΠςΜΞ… ðŒ⇓Κς… ð∠Ω⇒ΩΗΤ™⎯‰ΤΣ♠ ⎠ΘΨΤΤ⇓ΜΞ… 〉Œ⇒Σ{ Ω⇑Ψ∨ φ⎦κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… 

ي ها صدا زد كه هيچ معبود بـه حقـ   و در ميان تاريكي«: يعني) 87:انبياء(  ≈
  .»ام بوده  نزهي تو و من؛ از ستمگرانجز تو نيست؛ پاك و م
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 …: فرمايــد كــه مــي خداونــد، دعــاي او را پذيرفت؛چنان  بالفاصــله
†ΩΤ⇒⎯‰Ω•ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ Σ©ΗΤΩ⇒Τ⎯∼Πςðμ⎧–Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ &ϑγψΩ⎜⊕<√≅… ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω⎝ ⎠Ψ•ΤΦΤΤΣΤ⇓ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ≈ 

را از انـدوه نجـات داديـم و     دعـاي او را پـذيرفتيم و او  «: يعنـي ) 88:انبياء(
  .»دهيم اينگونه مؤمنان را نجات مي

ي دريـا بينـدازد؛    رد كه يونس را در كنـاره كخداوند، به ماهي الهام 
در آن هنگام عنايت . يونس در حالي به ساحل آمد كه الغر و مريض بود

الهي، او را فرا گرفت و رحمت خداوندي بر او سايه گسـتراند و خداونـد   
. دو را روياند؛ كدو، گياهي است با برگهاي پهن كه ساقه نـدارد ي ك بوته

. ، به يـونس بازگشـت و اميـدهاي زنـدگي، در او آشـكار شـدند        تندرستي
سان هر كس، در آساني و راحتي، خدا را بشناسد، خداوند نيـز او را   بدين

  .رساند شناسد و ياري مي هايش مي در سختي
  
 : هبري خودتان هستيد ي ر شما زماني شايسته

  .كه شايستگي رهبري زندگي خود را داشته باشيد
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 : مرد بدون زن، بينوا و بيچاره است.  
  

اش، از همه  زني كه مهريه: مرجان دهم
  .بود بيشتر

  
  و أعزّ في الدنيا من الجوزاء  كوني أرقّ من النسيم إذا جري

  .»تر باش عزت با ،تر و از گردو ماليم ،در دنيا از نسيم«
سليم بنت ملحان خواستگاري كرد و به او پيشنها نمـود   ابوطلحه از ام

ي گرانبهايي به او خواهد داد؛ امـا وقتـي     كه اگر با او ازدواج نمايد، مهريه
ســليم بــا عــزت و شــكوه، ازدواج بــا او را  بــرخالف انتظــارش ديــد كــه ام

يسته نيست كه بـا  شا: سليم گفت نپذيرفت، حيران شد و زبانش بند آمد؛ ام
دانـي كـه خـداي شـما را      آيا نمـي ! مرد مشركي ازدواج كنم، اي ابوطلحه

را در آتـش بيفكننـد،     تراشد؛ خدايي كـه اگـر آن   ي فالن خاندان مي برده
توانسـت   ابوطلحه به شدت تنگدل شد و برگشـت؛ در او، نمـي  ! سوزد؟ مي

اش، او ار بـر آن   آنچه را كه ديده و شنيده، باور كند، اما محبـت صـادقانه  
سليم  تر و زندگي بهتري به ام ي سنگين   داشت تا روز دوم برگردد و مهريه
  :سليم بـا كمـال ادب و متانـت گفـت     پيشنهاد كند تا شايد او بپذيرد؛ اما ام

شود، اما تو كافر هسـتي و مـن، زنـي     خواستگاري مردي چون تو رد نمي«
: ابوطلحه گفت ،»ازدواج كنم ي من نيست كه با تو  مسلمان هستم و شايسته
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چـه چيـزي   »  :سـليم گفـت   ام. »گيـرد  روزگار و زندگيت با آن سامان نمي«
سـليم   ام  ،»نقـره  و طـال «: ، پاسخ داد»دهد؟ زندگي و روزگارم را سامان مي

، »خواهم كـه مسـلمان شـوي    خواهم؛ از تو مي من، طال و نقره نمي»  :گفت
: سـليم گفـت   چه كسـي بـروم؟ ام  ابوطلحه پرسيد براي مسلمان شدن پيش 

در  آن حضـرت  رفت؛ ، ابوطلحه به سراغ پيامبر»برو پيامبرخدا نزد«
ابوطلحـه  «: ابوطلحه را ديد فرمودميان اصحابش نشسته بود، وقتي پيامبر 

آنگاه او آمد . »ي اسالم در پيشاني اوست در حالي نزد شما آمده كه نشانه
، باخبر كرد و بـا او بـر همـين چيـز ازدواج     سليم ي ام   را از گفته و پيامبر
  .نمود

ي وااليي است بـراي هـر زنـي كـه بـه دنبـال افتخـار و         اين زن نمونه
سـليم چگونـه بـا رفتـار خـويش،       نگاه كن كـه ام ! خواهرم. باشد برتري مي

هايي از شرافت و ايمان را ثبت كرد؛ به ميزان پاداش او نزد خدا بنگر  نشانه
از او به جا ماند و پاداش فراوان و مبـاركي بـه دسـت    كه چگونه نام نيكي 

  .آورد؛ چون او،با خدا، با خودش و با مردم صادق بود
رســتاخيز روزي اســت كــه صــدق و راســتي، بــه راســتگويان فايــده  

دهد؛ پس بهشت، بر او خجسته باد؛ جاودانگي در بهشت بر او مبـارك   مي
  .باد؛ خوشا به حالش كه به رستگاري بزرگي رسيد

  
  :خواهي ديگران به رويت لبخند بزنند،  اگر مي

.بايد به آنها لبخند بزني
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 : ها، صبر كن بر مصيبت.  
  

  كليدهاي موفقيت: الماس اول
  

  ن دارــحاً لها مـأبكت غداً قب دار متي ما أضحكت في يومها
روز بعد  خنداند و اي است دنيا كه يك روز انسان را مي چه بد خانه«

  .»گرياند مي
  .اطاعت از خدا و پيامبرش: ـ كليد عزت
  .تالش و استغفار و پرهيزگاري: ـ كليد روزي
  .توحيد: ـ كليد بهشت
  .انديشيدن و تدبر در آيات و آفريدهاي خدا: ـ كليد ايمان
  .صداقت و راستي: ـ كليد نيكي

 تدبر در قرآن، تضـرع و دعـاي سـحرگاهي،   : ـ كليد زنده ماندن دل
  .اجتناب از گناهان
  .خوب پرسيدن و خوب گوش دادن: ـ كليد علم

  .صبر و بردباري: ـ كليد موفقيت و پيروزي
  .تقوا: ـ كليد رستگاري

  .شكر: ـ كليد افزايش نعمت
  .عالقگي به دنيا بي: مند شدن به آخرت ـ كليد عالقه
  .دعا: ـ كليد اجابت

  
 : ستا  دلبخند، پرتوي از پرتوهاي خورشي.  
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 : از جانب خود، رحمتي به ما ! پروردگارا
  .عطا كن
  

بعد از رنج بردن، لذت : الماس دوم
  .آيد مي  پيروزي

  
  يقيم، و ما همومك بالمقيمه  ء س شييتسلّ عن الهموم فل

هـاي تـو،    ماند و غـم  ها بيرون بيا؛ زيرا هيچ چيزي، پايدار نمي از غم«
  .»ماندگار نيستند

اي بـه مـادرش    پـس از گذرانـدن مـاه عسـل، در نامـه     تازه عروسـي،  
ي  ام بازگشــتم؛ بــه كاشــانه امــروز از مــاه عســل بــه خانــه ! مــادرم: نوشــت

دوسـت داشـتم   ! مـادرم  … را فراهم كرده اسـت؛  كوچكمان كه شوهرم آن
ي زنـدگي جديـدم را برايـت تعريـف كـنم؛       نزديك من، بودي تـا تجربـه  

. دارد و من هم او را دوست دارمشوهرم، مرد خوبي است؛ او، مرا دوست 
مطمـئن  ! مـادرم . گيـرم  تمام تالش خود را براي راضي كردن او بكـار مـي  

ي چيزهايي كـه مـرا بـدان     هايت را به ياد دارم و به همه باش تمام نصيحت
ي آن  كنم؛ همه حرفهايت را به ياد دارم؛ همـه  اي، عمل مي سفارش نموده

هـايي را كـه شـب     ارم؛ تمام نصـيحت حرفهايي را كه به من گفتي به ياد د
من، . عروسي، مرا به آغوش گرفتي و در گوشم زمزمه كردي، به ياد دارم
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و . …بيـنم؛ تـو بـاالترين الگـوي مـن هسـتي       زندگي را از ديـدگاه تـو مـي   
خواهم همان كاري رابكنم كه تو باپدر خوبم و بـا فرزنـدانت كـردي؛     مي

معني زندگي را به ما  …داشتي؛ تو با ما خيلي مهربان بودي و ما را دوست
آموختي و به ما ياد دادي كه چگونه زنـدگي كنـيم؟ تـو بـا دسـتانت بـذر       

  .دوستي در دلهاي ما كاشتي
شـود؛ حتمـاً    شنوم كـه در قفـل در چرخانـده مـي     صداي كليد را مي
ي مرا بخواند و بداند كـه بـراي مـادرم     خواهد نامه شوهر من است؛ او، مي

هاي خوبي كه با فكر و روحـم،   خواهد در اين لحظه نويسم؟ او مي چه مي
خواهد تـا قلـم را بـه او     او از من مي. در كنار تو هستم، با من شريك باشد

بدهم و جـايي بـراي او خـالي بگـذارم تـا چيـزي برايـت بنويسـد؛ از دور         
  .بوسم؛ به اميد ديدار صورت تو و پدر و خواهرانم را مي

  
 :  ولي نتايج خوب و لبخند، مشكل نيست ،

  .زيادي دارد
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 : گمان تو  از ما بپذير؛ بي! پروردگارا
  .دانايي شنواي

  
پريشاني، ذهن و جسم را : الماس سوم

  .دهد  مي عذاب
  

  ءالسما قلت ابتسم يكفي التجهم في  اـهمـة و تجـاة كثيبـالحي: قال
هـره در  لبخنـد بـزن؛ چ   :زندگي، افسرده و اخمو است؛ گفتم: گفت«

  »!هم كشيدن آسمان، كافي است
هاي اضطراب، اين است كه قدرت  نشانهو بارزترين يكي از بدترين 

شـويم،   طرب ميگيرد؛ لذا وقتي پريشان و مض تمركز ذهني را از انسان مي
البته اگر خودمان را به پـذيرفتن بـدترين احتمـال     ؛شود حواس ما پرت مي

تـوانيم   دهـيم كـه مـي    موقعيتي قرار مي واداريم، با اين كار، خودمان را در
  .ذهن خود را روي همان مشكل متمركز كنيم

تـوانيم همزمـان، هـم احسـاس شـادي كنـيم و هـم پريشـان و          ما نمي
بـه  . كنـد  ناراحت شويم؛ قطعاً يكي از اين دو احساس، ديگري را دور مـي 

 هنگام بروز ناراحتي و اضطراب، بدترين حالت ناراحتي و اضطرابي را بـه 
سـان عقـل، در برابـر     اي؛ بدين خاطر بياور كه در گذشته با آن مواجه شده

گيرد و براي غلبه بـر رخـداد نـاگوارتر، تـوان بيشـتري       دو رويداد قرار مي
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تواند از بحران گذشـته   هيچ مشكلي نمي: گويد رو انسان مي از اين. يابد مي
ارم؛ لـذا  بگـذ  سـر  بدتر باشد؛ و من، توانستم بحران سخت گذشته را پشت

تـوانم از ايـن بحـران بگـذرم؛ چـون از بحـران گذشـته، بـه          اينك بهتر مي
اضـطراب، بيشـتر در اوقـات بيكـاري     . تـر اسـت   تـر و كوچـك   مراتب كم
شـود؛ نـه در وقتـي كـه مشـغول كـاري        آورد و بر شما چيره مي هجوم مي

آيـد؛ لـذا    به هنگام بيكاري، انواع فكر و خيال به سـراغ انسـان مـي   . هستيد
  .ايد به كاري جدي مشغول شويدب

  
 : توانند انسانهاي  پا افتاده مي  گاهي مسايل پيش

  !بكشانند ي جنون و ديوانگي زانه را به لبهخردمند و فر
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 : هايي ها و ثانيه زندگي، دقيقه  
  .گذرند است كه مي

  
  .كار پسنديده، راز سعادت توست: الماس چهارم

  
  حسب  عقبي،وما الصبر إالعند ذي يام إنّ لهاصبراً علي شدة األ

هاي روزگار بايد صبر كرد كـه سـرانجام خـوبي دارنـد و      بر سختي«
  .»نمايند تنها شرافتمندان، صبر مي

شـود كـه خداونـد، او     فرد نابغه، ناخواسته به همان سويي كشانده مي
از را براي آن آفريده و به او قوت ابتكار و خالقيـت داده اسـت؛ گـر چـه     

بدشانسي خود به خاطر قرار گرفتن در چنين شرايطي شكايت كنـد؛ زيـرا   
پـردازد؛ و هـر    آن كار، تنها چيزي است كه او با لذت و شادي بـه آن مـي  

چند با مشكالت فراواني مواجه شود و اميد اندكي به موفقيت داشته باشـد  
 و او به پشت سرش نگاه كند و آه سرد بكشد و آرزو نمايد كه اي كـاش 

آورد؛ چنين شخصي، هر چنـد از فقـري    به كاري با درآمد بيشتر روي مي
كه كارش به او تحميل نموده، شكايت نمايد، ولي كارهـاي ابتكـاري او،   

هاي درونـي او   شوند و بهترين استعدادها و توانايي ي خوشبختي او مي مايه
  .كنند را نمايان مي

  
 : هان خوشبختي مرد در سخني است كه از د

  .آيد زنش بيرون مي
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 : دهد شفا مي او هرگاه بيمار شوم، مر.  
  

   ؛قوت و قدرت در دل است: الماس پنجم
  .جسم نه در

  
  فإن ساءني صبر، وإن سرني شكر  ادةــدي عــام عنـــلكلّ من األي

براي هر يك از روزهـا، عـادتي دارم؛ اگـر روزگـار، مـرا نـاخوش       «
  .»گزارم مرا شاد نمايد، شكر مي كنم و اگر كند، صبر مي

خوانيم، داستاني زنـي مسـيحي اسـت كـه از زنـدگي       داستاني كه مي
چيزي جز فقر و گرسنگي و بيماري تجربه نكرده بود؛ شـوهرش، انـدكي   
پس از ازدواجشان وفـات كـرد؛ شـوهر دومـش نيـز انـدكي پـس ازآغـاز         

اي  در خانـه  زندگيشان با زني ديگر فرار كرد و بعـد ازمـدتي، جسـد او را   
محقر يافتند؛ اين زن، يك فرزند داشت، اما بيمـاري و فقـر سـبب شـد تـا      

يك اتفاق، سرآغاز تحول در زنـدگي او  . اش را رها كند فرزند چهار ساله
گشـت، ناگهـان پـايش     هاي شـهر را مـي   در يكي از روزها كه خيابان. شد

قـراتش بـه   لغزيد و روي زمين پوشيده از برف افتاد و بيهوش شد؛ ستون ف
ميرد و يا در تمام  شدت آسيب ديد؛ و پزشكان گفتند كه يا خيلي زود مي

اين زن، در حالي كه روي تخـت بيمـاري    …طول عمرش فلج خواهد بود
ي خودش، توجه الهـي بـه او    افتاده بود كتاب مقدس را باز كرد و به گفته
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پـيش او ـ   فـرد فلجـي را   »  :الهام كرد كه اين كلمات انجيل متي را بخوانـد 
بلند شو و بستر خود را بردار و به : عيسي ـ آوردند عيسي به فرد فلج گفت 

  .»جا را ترك كرد ات برو، و او بلند شد و آن خانه
زد؛  اين كلمات، بـه او ايمـاني كامـل داد كـه در درون او مـوج مـي      

، اين تجربه، راه را براي اين زن فلج !!چنانكه برخاست و در اتاق راه رفت
  .كرد تا خودش را معالجه كند هموار

بـه  ) ماري بيكر ايدي(اي بود كه  اين، تجربه: گويد ديل كارنگي مي
اي مژده بدهد؛ شايد اين، تنها ديني باشـد   ي آن توانست به دين تازه وسيله

  .»!كه يك زن بدان مژده داده است
  اي؟ چه كرده! و تو اي خواهر مسلمان

  
 : نسان، زنترين دژ و پناه ا محكم  

  .نيكوكار است 
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 : شود قناعت گنجي است كه تمام نمي.  
  

ها را  منش، جهنم مصيبت زن بزرگ: الماس ششم
  .كند به بهشت تبديل مي

  
  و أفضل أخالق الرجال التفضّل  ةــو عاقبة الصبر الجميل جميل

  .»سرانجام صبر زيبا، زيباست و بهترين اخالق مردان، مهرباني است«
سليم زن ابوطلحه رضي اهللا عنها، تصوير زيبايي از صبر، به هنگـام   ام

  .از دست دادن فرزند، براي ما ارائه داده است
ابوطلحه پسري داشت كه مريض بـود؛ ابوطلحـه بـه    «: گويد انس مي

حـال  : وقتـي ابوطلحـه برگشـت پرسـيد    . سفر رفت، و پسرش وفـات كـرد  
و  …!بهتـر اسـت  : گفـت  پسرم، چطور است؟ ام سليم كه مـادر بچـه بـود،   

آنگــاه بــراي ابوطلحــه شــام آورد و او شــام خــورد و ســپس بــا همســرش  
بچـه را دفـن   : سـليم گفـت   همبستر شد؛ وقتي كارش تمام شد، ام) سليم ام(

رفـت و او را از مـاجرا    صبح روز بعد ابوطلحه پـيش پيامبرخـدا  . كردند
بلـه،  : گفـت » آيـا شـب همخـوابي كرديـد؟    «: فرمـود  باخبر كرد؛ پيـامبر 

، و ام سليم پسري به دنيا آورد، ابوطلحـه  »خدايا به آنها بركت بده«: فرمود
اي خرمـا نيـز    ببـر و همـراه او چنـد دانـه     پسر را پيش پيامبر: به من گفت

بله چند دانه خرمـا،  : گفتم» آيا چيزي با او است؟«: فرمود فرستاد؛ پيامبر
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ز دهـان خـود گرفـت و در    خرماها را جويـد و ا  آنگاه پيامبر. با او است
  .»دهان پسر قرار داد و او را عبداهللا ناميد

  
 : نند پاكدامني، جايگاه زن را هيچ چيزي هما

  .يرد نمي باال
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 : دم مژده باد شب را به سپيده.  
  

  .صبر كن تا موفق شوي! خواهرم: الماس هفتم
  

  أدعي إلي الرشد فإن اعتياد الصبر فصبراً علي حلو الزمان و مرّه
بر تلخي و شيريني زمان بايد صبر كرد؛ عادت كردن به صبر، انسان را «

  .»رساند به رشد و كمال مي
ت بـراء مـادر حارثـه بـن سـراقه كـه در بـدر كشـته شـد، نـزد           نربيع ب ام
بشنود كـه دلـش را شـاد     رفت تا در مورد پسرش سخني از پيامبر پيامبر
آيا در مورد حارثه چيزي بـه  ! اي پيامبرخدا: تگف خدا لذا به رسول. نمايد

كنم و اگر چنين نيست بـراي او   گويي؟ اگر در بهشت است صبر مي من نمي
او در بهشت است؛ پسـرت، در  ! حارثه اي ام«: فرمود نمايم، پيامبر گريه مي

  .»فردوس برين است
كنـد و   از دست دادن فرزند، مصيبت بزرگي است كه قلب را پاره مـي 

پرسد كـه اگـر پسـرش در بهشـت      مي اين زن، از پيامبر. را مي سوزدجگر 
صبر و شكيبايي اين بـانو در فقـدان   . اهللا با او مالقات خواهد كرد شاء است ان

او، ايـن سـؤال را   . برد و هـم مقـام پسـرش را    پسرش، مقام خودش را باال مي
زش بگريـد؛  اي، بر عزي كرد تا اگر فرزندش، بهشتي نباشد، مانند هر داغديده

توانست انجام دهد؛ او، مادر داغديـده   زيرا اين آخرين كاري است كه او مي
  .و صبور و شكيبايي بود

  
 : يك گوهر است، پس زن نيك . اگر زن زيبا

  .خصلت، گنج است
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 : شود زن، خورشيدي است كه پنهان نمي.  
  

  .ها كسي جز خدا نداريم در بحران: الماس هشتم
  

  و ليتك ترضي و األنام غضاب  ليتك تحلو و الحياة مريرةف
بـودي و زنـدگي، تلـخ؛ و اي كـاش تـو،       اي كاش تـو، شـيرين مـي   «

  .»بودي و مردم، خشمگين راضي مي
گيـرد،   در غم و اندوه و هنگامي كـه سـختي و مصـيبت، شـدت مـي     

اد گيرند، فريادزننـده، فريـ   ها، كارساز قرار نمي شوند و چاره راهها بسته مي
ال إله إال اهللا العظيم الحليم، ال إلـه إال اهللا رب  « !يا اهللا …يا اهللا: آورد برمي

العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب السماوات و رب األرض و رب العـرش  
آورد،غـم و مشـكل، دور    سان فريـاد برمـي   انسان، بدينكه ، آنگاه »الكريم

 ⎝ΩΤ⇒⎯‰Ω•ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ Σ©ΗΤΩ⇒Τ⎯∼Πςðμ⎧–Ω† …  :گـردد  شود و دشواري و سختي، آسان مي مي

Ω⇑Ψ∨ &ϑγψΩ⎜⊕<√≅… ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω⎝ ⎠Ψ•ΤΦΤΤΣΤ⇓ φ⎦κΨ⇒Ψ∨⎯⎣Σ∧<√≅… ≈ )ــاء ــي) 88 :انبي ــس «: يعن پ
دعاي او را اجابت كرديم و او را از غم نجات داديم و اينگونـه مؤمنـان را   

  .»دهيم نجات مي
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… †Ω∨Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ð⇑Ψ∧ΩΤ⊇ ϑðΨ∃/≅… ϑðψΡ’ …ς′ΞΜ… Σ¬Ρ∇ϑðΤ♥Ω∨ ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… Ψ©⎯∼ς√ΞΜ†ΩΤ⊇ 

Ω⇐⎝Σ≤ΛΩΤΤ⎯ð⎨μ– ≈ )و هر نعمتي كه از آن برخورداريد، از جانـب  «: يعني) 53:نحل
  .»بريد دهد، به او پناه مي خداست؛ سپس وقتي ناخوشي به شما دست مي

شـود و   يابـد و بـدن بيمـار، ضـعيف مـي      آنگاه كه بيماري، شدت مي
گـردد،   پرد و پزشك، از درمـانش عـاجز مـي    يكند و رنگش م تابي مي بي

نمايـد و فريـاد    بيمار با دست و دلي لرزان رو به سوي خـداي بـزرگ مـي   
پذيرد و بيمـاريش   يا اهللا، آنگاه خداوند، دعاي بيمار را مي …يا اهللا: زند مي

 …ð‡⎡ΘΣΤÿςΚ…Ω⎝ <′ΞΜ… υ⎫Ω †ΩΤ⇓ ,ΙΣ©ΘΩΤŠΩ⁄ ⎠ΘΨΤΤ⇓ςΚ ! …  :دهـد  كنـد و شـفايش مـي    را دور مي

ƒ⎠Ψ⇒ΘΩ♥Ω∨ ΘΣ≤ϑ〉∝√≅… ðŒ⇓ςΚ…Ω⎝ Σ¬Ωš⎯⁄Κς… φ⎦κΨ∧ΨšΠςΗ≤√≅… (83) †ΩΤ⇒⎯Τ‰Ω•ΩΤ⎯♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣ©ς√ †ΩΤπ⇒⊃Ω↑ς∇ΩΤ⊇ 

†Ω∨ −Ψ©ΨŠ ⇑Ψ∨ ∃Θω≤〉∂ Σ©ΗΤΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫Ω⎝ ΙΣ©ς∏⎯∑ςΚ… ¬Σ™ς∏⎯‘Ψ∨Ω⎝ ⎯ψΣ™Ω⊕ΩΘ∨ ⊥◊Ω∧⎯šΩ⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ †ΩΤ⇓ΨŸ⇒Ψ∅ 

υ⎫Ω≤⎯{Ψ′Ω⎝ Ω⇑ÿΨŸΨ‰ΗΤΩ⊕<∏Ψ√ ≈ )ــاء ــاد كــن(را و ايــوب «: يعنــي) 84و83: انبي ) ي
! پروردگـارا : آنگاه كه پروردگارش را به فرياد خوانـد او عاجزانـه گفـت   

مـا  . »ترين مهرباناني ناخوشي و بيماري به من دست داده است و تو مهربان
خـانواده  ) به جاي(دعاي او را پذيرفتيم و ناخوشي او را برطرف نموديم و 

و داديم مرحمتي بـود از  دوچندان به ا) و اموالي را كه از دست داده بود،(
  .سوي ما و پندي براي عبادتگزاران

  
 : بهترين گنج مرد، زن وفادار است.  
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 : با زنان به نرمي رفتار كنيد.  
  

كند،  چه كسي درمانده را اجابت مي: الماس نهم
  وقتي او را بخواند؟

  
  إن هي اشتدت فامل فرجا ال يضق ذرعك عند األزمات

هـا، شـدت يافتنـد، بـه گشـايش       ها به تنگ ميا؛ اگر بحران راندر بح«
  .»اميدوار باش

كنـد و   اين، از لطف الهي است كه اميدواران به خـود را ناكـام نمـي   
نمايد؛ انسان، هر نيازي كـه داشـته باشـد و بـه هـر       فريادخواهان را رها نمي

ه همـان انـدازه،   اي كه خود را به درگاه او بيندازد و به او پناه ببرد، ب اندازه
شـود و مشـكلش حـل     گيـرد، دعـايش پذيرفتـه مـي     مورد اجابت قرار مـي 

  .گردد مي
مسلمانان را هـم كـه از روي ناچـاري او را صـدا     خداوند، دعاي غير

كننـد   اندازند و به لطف او اعتماد مـي  ي او مي زنند و خود را در آستانه مي
نمايـد و   ها را اجابت ميپذيرد و دعاي آن شوند، مي و به كرم او اميدوار مي

كنـد تـا ايمـان بياورنـد؛ امـا بيشـتر        به لطف خويش بال را از آنهـا دور مـي  
آورنـد و   كنند و سپاس آن را به جا نمي كافران؛ لطف خدا را فراموش مي

  .كنند قدرداني نمي
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ــي   ــال م ــد متع ــد خداون  …≅/ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ν…⎡Σ‰Ψ{Ω⁄ ℑ γ∠<∏Σ⊃<√≅… Ν…Σ⎡Ω∅Ω  Ωϑð… …: فرماي

Ω⇐κΨ±Ψ∏ο〉⎯ Σ©Τς√ Ω⇑ÿΠΨŸ√≅… †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™Η⎤ΩΘ•ΩΤ⇓ ⎠ς√ΞΜ… ΘΞ⁄ΩιΤ<√≅… …ς′ΞΜ… ⌠¬Σ∑ Ω⇐⎡Ρ®Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ (65) ≈ 
شوند خداوند را مخلصانه  پس وقتي سوار كشتي مي»  :يعني) 65 :عنكبوت(

رسـاند،   دهد و به خشـكي مـي   خوانند و چون آنها را نجات مي به فرياد مي
  .»ورزند شرك مي

باشد كه دعـاي درمانـده را اجابـت     ندگانش ميگذار ب خداوند، منت
نمايـد؛ ايـن، يكـي از داليـل      كند و ناراحتي و مشـكل را برطـرف مـي    مي

 –〈ΘΩ∨ςΚ… 〉ˆ∼Ψμ⎪μ⇑ …: پذيرنـد  الوهيت و يگانگي اوست، اما مـردم كمتـر پنـد مـي    

ΘΩ≤ς≠⎯∝Σ∧<√≅… …ς′ΞΜ… Σ®†Ω∅Ω  〉∪Ψ↑<∇ΩΤÿΩ⎝ ƒ∫;⎡ΤΘΣ♥√≅… ⌠¬Σ|Ρ∏Ω⊕πΤ•ΩΤÿΩ⎝ ƒ∫:†Ω⊃ς∏Σ %Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… 

β©ΗΤΩΤ√Ψ∫Κς… Ω⊗ΩΘ∨ &ϑðΨ/≅… ⎯„∼Ψ∏ΩΤ∈ †ΩΘ∨ φ⎦⎝Σ≤Πς{ΩϒΩΤ ≈ )ــل ــي) 62:نم ــي  «: يعن ــه كس چ
كنـد   كند وقتي او را بخواند و مشكل را برطرف مـي  درمانده را اجابت مي

گرداند آيـا بـه همـراه خـدا معبـودي ديگـر        و شما را در زمين جانشين مي
  .»پذيرند هست؟ كمترپند مي

  
 : ن بايد در خانه بماند؛ زيرا همانند ظرف ز

  !شكند شكستني و ظريفي است كه زود مي
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 : رساني به ديگران بپرهيز؛ زيرا   از آزار
  .ي بدبختي است اذيت و آزار ديگران، نشانه
  

انسان بخيل، در واقع در حق خودش : الماس دهم
  .ورزد بخل مي

  
  موماً أقبلت و ظالماتخشي ه  كوني كوجه النجم إشراقاً و ال

انـد و از   هايي كـه روي آورده  مانند ستاره ي درخشان باش و از غم«
  .»ها، مترس تاريكي
. ـ سـخاوتمند بـود     البنين بنت عبدالعزيز ـ خواهر عمر بن عبدالعزيز  ام

پوشـاند   كرد و لباسهاي خوبي به آنان مي اش دعوت مي او، زنها را به خانه
هـا را بـين    لباس، مال خودتان است؛ پـول : گفت مي داد و و به آنها پول مي

خواست با اين كار به آنها بذل و بخشـش   او، مي. فقيران خود تقسيم كنيد
واي كـه بخـل چـه چيـز بـدي اسـت؛         :گفـت  وي، همواره مـي . را بياموزد

پوشـيدم، و اگـر    سوگند به خدا اگر بخل، نوعي لباس بود، من، آن را نمي
  .»رفتم ميراهي بود، در آن راه ن

هر كسي، به چيزي عالقه دارد؛ مـن  «: گويد او در مورد سخاوت مي
ي رحم و همـدردي،   مندم، سوگند به خدا كه صله به بذل و بخشش عالقه
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تـر اسـت؛ همـدردي بـا      برايم از غذاي خوب به هنگام گرسنگي پسـنديده 
  .»باشد تر مي ديگران، برايم ازآب سرد به هنگام تشنگي پسنديده

منـد بـود و از آنجـا كـه      ين، از بس بـه جـود و سـخاوت عالقـه    البن ام
: گفـت  كوشيد تا اموال را خوب و بجا خرج و نفقه نمايد، همـواره مـي   مي

ورزم؛ خيلـي دوسـت دارم در    به كسي جز انسان سـخاوتمند، حسـد نمـي   «
  .»كار او مشاركت داشته باشم

ايند زناني ها و كارهاي او؛ پس كج اين، ام البنين بود و اين هم گفته
  !كه همانند او باشند؟

  
 :  ،سعادت واقعي، با از بين رفتن خودپسندي

  .گردد نمايان مي
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 :  پاداش شكيبايان، بدون حساب و به تمام و
  .شود كمال به آنها داده مي

  
  .تو مسلماني و شرقي و غربي نيستي: در اول

  
  يـعسنا بــنعلّل نفس  عسي فرج يكون عسي

، »شـايد «اي همچـون   شايد گشايشـي بيايـد؛ مـا بـه خودمـان بـا واژه      «
  .»دهيم دلجويي مي

  :اين اندرز يك زن مسلمان آلماني است
ــه    « ــد، هم ــدهاي آن را نخوري ــار و م ــرب و افك ــب غ ــا،  فري ي اينه
ي آن، ما را به تـدريج از دينمـان    خواهند به وسيله هايي كه آنها مي دسيسه

  .هاي ما مسلط شوند اييدور كنند تا بر دار
اسالم و نظام خانوادگي آن، بـا زن مناسـب و سـازگار اسـت؛ چـون      

گونه است كه بايد در خانـه بمانـد؛ شـايد بپرسـيد چـرا؟       طبيعت زن، بدين
تـر آفريـده و تحمـل و تـوان فكـري و       چون خداونـد، مـرد را از زن قـوي   

اتي جســمي مــرد، از زن بيشــتر اســت؛ خداونــد، زن را عــاطفي و احساســ 
. ترتيب زن، از قـدرت بـدني مـرد برخـودردار نيسـت      آفريده است و بدين

كنـد؛ بنـابراين منـزل،     هاي طبيعي زن، تا حد زيادي با مرد فرق مي ويژگي
جاي اوست؛ زنـي كـه شـوهر و فرزنـدانش را دوسـت دارد، بـدون دليـل        

زنان غربـي،  % 99. شود كند و همنشين بيگانگان نمي اش را ترك نمي خانه
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ــد ــده  بع ــدبخت ش ــار و ب ــرده   از آن نگونس ــي ك ــه خودفروش ــد ك ــد ان . ان
  .ترتيب، چيزي به نام ترس از خدا، در دلهايشان معنا ندارد بدين

خروج انبوه زنان غربي براي كار كردن سبب شده تا مرد، نقـش زن  
ها  شويد و از بچه نشيند، ظرفها را مي را بازي كند؛ بنابراين مرد، درخانه مي

اسالم، از اينكه مرد، بـا زنـش در   ! آري. نوشد د و شراب ميكن مراقبت مي
بلكـه بــه ايــن كــار تشــويق هــم    خانـه همكــاري كنــد، منــع نكــرده اســت؛ 

  .ها، عوض شوند نمايد، ولي نه تا حدي كه نقش مي
  

 : بيني زيبا باش، جهان را زيبا مي.  
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 : آوريم آسانترين راه را برايت فراهم مي.  
  

ها را فراموش كن و دست به كار شو غم: دوم در.  
  

  ناـوجدنا الفوز للمتوكّلي  توكّلنا علي الرحمن إنا
ــراي    « ــا موفقيـــت را بـ ــوديم؛ مـ ــل نمـ ــان توكـ ــد مهربـ ــر خداونـ بـ
  .»بينيم كنندگان مي توكل

خواهي براي حل مشكل، كار مفيدي انجام دهي، خودت را  اگر مي
ار دشواري بپردازكه مشـكل را از  به كاري سرگرم كن و يا به مطالعه و ك

كنـد؛   ياد ببري؛ چون مشغول شدن بـه كـاري، جـاي اضـطراب را پـر مـي      
فرض كنيم مشكل، بيماري فرزند است؛ از اين رو پدر يا مـادر بايـد تمـام    
كارهاي الزم را براي بهبودي فرزنداشان انجام دهند و وقت اضـافي خـود   

  .يندكننده، صرف نما را دركارهاي مفيد و سرگرم
ها، و مشـكالت   چه خوب است كه انسان وقتي به هنگام بروز سختي

پيچيده و دشوار گذشته را بـه يـاد آورد؛ بـويژه مشـكالت بزرگـي كـه از       
تر هستند؛ در ايـن بحبوحـه بـه يـاد آورد كـه خداونـد        مشكل فعلي بزرگ

چگونه بـه او توفيـق داد تـا آن مشـكالت سـخت و دشـوار را حـل كنـد؛         
ادآوري حل شدن مشكالت گذشته، لبخند بـر لبـانش نقـش    سان با ي بدين
رو انسـان، احسـاس    از ايـن . نمايـد  بندد و احساس اعتماد و آرامش مـي  مي
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ي مشكالت دشـوار گذشـته، برآمـده، لـذا بهتـر       كند كه وقتي از عهده مي
  .ش را حل نمايدا تواند مشكل كنوني مي

هـر چنـد    انسان بايد به دنبـال جوانـب مثبـت مشـكالت خـود باشـد؛      
ابن جوزي در اين مورد سخن خـوبي دارد  . هاي منفي مشكل بيشترند جنبه

را بيشـتر از آنچـه كـه      هـر كـس، گرفتـار مشـكلي شـد آن     »  :گويد كه مي
ترتيب، مشكل، بر او آسان خواهد شد؛ همچنـين   هست، تصور كند؛ بدين

به پاداش آن بينديشد و مشكل بزرگتري را تصـور نمايـد؛ آنگـاه بـا خـود      
همچنـين بـه رفـع    . ام خوبسـت بـا چنـين مشـكلي مواجـه نشـده      : گويـد  مي

زيرا بال رفع خواهـد شـد اگـر سـختي و نـاگواري      . مشكلش اميدوار باشد
  .»بست هاي آرامش نيز اميد نمي مشكل، وجود نداشت، انسان، به لحظه

  
 : هرگز به خاطر آنچه : گويد يكي از حكما مي

، ولي به خاطر بسياري از حرفهايي كه ام ام، پشيمان نشده نگفته
  .ام ام، پشيمان گشته زده
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 : كه ما را  دلهايمان را بعد از آن! پروردگارا
  .اي، منحرف مگردان هدايت نموده

  
نكاتي كه به تو در رسيدن به سعادت   :در سوم

  .كند كمك مي
  

  فهي الشهادة لي بأني كامل  و إذا أتتك مذمتي من ناقص
اه فرد ناقصي، مرا مذمت كرد، اين، گواهي است براينكه مـن،  هرگ«

  .»كامل هستم
بـار هسـتند و عالجشـان، دارويـي اسـت       آرزومندي و طمع، هالكت

  :مركب از موارد ذيل
توانـد   روي در خرج كردن؛ هر كس زيـاد خـرج كنـد، نمـي     ـ ميانه1

 شـود، پـس   بلكـه آزمنـدي و طمـع، گريبـانگير او مـي     . قناعت داشته باشد
: در حـديث آمـده اسـت   . روي در خرج كردن، اساس قناعـت اسـت   ميانه

  .»كند تدبير و سنجيدن، نصف زندگي را تأمين مي«
ـ به خاطر آينده مضـطرب مبـاش، آرزوهايـت را انـدك و كوتـاه      2

رسـد،   بگردان و با يقين به اينكه رزق و روزيت، به حد تقدير، بـه تـو مـي   
  .اضطراب و نگراني را از بين ببر



298 خوشبخت ترين زن دنيا

 –⎯Ω∨Ω⎝ Ξ⊂ΘΩΤΩΤÿ ϑðΩ/≅… ™Ω⊕μ⎪μð⇑ …  :فرمايـد  تقواي الهي؛ خداوند متعـال، مـي   ـ3

ΙΣ©Πς√ †_–Ω≤⎯οð (2) Σ©<∈Σƒ⌠≤ΩΤÿΩ⎝ ⌠⇑Ψ∨ 〉⎯∼ΤΩš ‚Ω &〉ˆΨ♥ΩΤμ⎪μð⎯š ≈ )هـر  «: يعني) 3و2:طالق
دهد و از جايي بـه   كس از خدا بترسد، خداوند، براي او درآمدي قرار مي

  .»برد يرساند كه گمان نم او روزي مي
نيــازي و اســتغنايي در قناعــت، نهفتــه اســت؛  ـــ شــناختن عــزت بــي4

كند؛ بـه عبـارتي    همچنين دانستن اينكه آزمندي و طمع، انسان را ذليل مي
  .نيازي و خفت پوشيده در حرص و آز پندگرفتن از عزت نهفته در بي

در احوال پيامبران و صالحان بينديش و بنگر كه چگونه ! ـ خواهرم5
اي داشــته و بــه باقيــات صــالحات و اعمــال نيــك  قانعانــه و ســادهزنــدگي 

  .رو آنان را الگوي خويش قرار بده اند؛ از اين مند بوده ماندگار، عالقه
تـري   در امور دنيا به كساي بنگر كه از تو در سطح پايين! ـ خواهرم6
  .هستند

  
 : شود و در  عاقل ازمنافع فكر كردن غافل نمي

  .نمايد گردد و فكر و تالش را رها نمي اميد نميهيچ حالي نا
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 : كند خداوند، از مؤمنان دفاع مي.  
  

  .ات را با خدا برقرار كن رابطه: در چهارم
  

  دام قتّالـر و اإلقــالجود يفق لو ال المشقة ساد الناس كلهم
كردند؛ جود و سخاوت  بود، تمام مردم، رياست مي اگر مشقت نمي«
  .»كند و اقدام كشنده است فقير مي

پاداش ايمان و عمل صـالح، زنـدگي پـاكيزه و خـوب در دنياسـت؛      
الزم نيست كه اين زنـدگي، مرفـه و راحـت باشـد؛ گـاهي، بـدون رفـاه و        
آسايش مادي، خوب و پاكيزه است؛ زيرا غير از پول و ثـروت، چيزهـاي   

  :كنند؛ از جمله زيادي هستند كه زندگي را زيبا مي
خـدا و اعتمـاد بـه او، اطمينـان بـه عنايـت و رضـاي الهـي،          ارتباط با

تندرستي و آرامش و رضايت خاطر، بركت و آرامش خانه، فـراهم بـودن   
هاي مشروع، شاد شدن به عمل صـالح و آثـار و پيامـدهاي آن بـر      خواسته

  .كنند ي اينها، زندگي را آراسته و زيبا مي همه. روان زندگي
مل زيبايي زنـدگي اسـت كـه مقـدار     پول و ثروت، فقط يكي از عوا

ي آن دل به چيـزي بپيونـدد كـه نـزد      كند تا بوسيله كمي از آن كفايت مي
  .تر است خدا بزرگتر و پاكيزه

  
  : يكي از قواعد ثابت، اين است كه مردان بزرگ

  .برند عناصر عظمت خود را از مادرانشان به ارث مي
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 : ال اله اال اهللا  
  

تر از  هيچ كسي خوشبخت: نجمدر پ
  .نيست مؤمنان

  
  و كن علي مرّها صبورا  سهل علي نفسك األمورا

كارها را بر خود آسان بگير و در برابر امور ناگوار، صبور و شـكيبا  «
  .»باش

ي دهها نفر از ثروتمندان و سرآمدان دنيا را كـه بـه خـدا     نامه زندگي
را چنـان ديـدم كـه فرجـامش،      اند، مطالعه نمودم؛ زندگيشـان  ايمان نداشته

شقاوت و بدبختي بود؛ سرانجامي داشتند آكنده از نفرين و تيرگي؛ آنچه، 
آنان، اكنـون كجـا هسـتند؟ امـوال و     ! باليدند، به رسوايي انجاميد به آن مي
  هايي كه ساخته بودند، چه شد؟ و كاخ  هايي كه اندوخته ثروت

اي كشـته   هبعضـي خودكشـي كردنـد و عـد     …!همه چيز تمام گشت
تـرين مـردم    خـاطر بـدبخت   آنـان بـدين  . شدند؛ برخي هم به زندان افتادنـد 

توانـد سـعادت، محبوبيـت،     بردنـد پـول و ثـروت، مـي     شدند كه گمان مي
گذشـت زمـان، بـه آنـان     . تندرستي، جواني و همه چيز را براي آنها بخـرد 

 نشان داد كه سعادت حقيقي و محبت واقعي و تندرستي كامل و جواني و
تواننـد از بـازار،    آري، آنهـا، مـي  ! تـوان بـا پـول، خريـد     سرزندگي را نمي
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ســعادت و خوشــبختي خيــالي و محبــت دروغــين و ســالمتي و تندرســتي  
توان قلبي خريـد و   هاي دنيا، نمي موهوم را بخرند؛ اما با وجود تمام دارايي
  .يا محبتي به وجود آورد و سعادتي آفريد

ان، نيست؛ زيـرا مؤمنـان، بـر نـور و     تر از مؤمن هيچ كسي، خوشبخت
كنند كـه خـدا    هدايتي از سوي پروردگارشان هستند و همان كاري را مي

گـوش  ! خـواهرم . نماينـد  به آن فرمان داده است و از نواهي خدا پرهيز مي
 ∨Ω⇑⌠ …: فرمايـد  كنـد و مـي   كن كه خداوند، آنان را در قرآن توصـيف مـي  

ð™Ψ∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ⇑ΨΘ∨ ∴≤Ω{ς′ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω‘⇓ΡΚ… Ω⎡Σ∑Ω⎝ χ⇑Ψ∨⎯⎣Σ∨ ΙΣ©Πς⇒ΩΤ∼Ψ∼⎯™Σ⇒Τς∏ΩΤ⊇ _〈λ⎡Ω∼Ωš _∃◊Ω‰ΤΤΘΨ∼ς≡ 

⎯ψΣ™Πς⇒ΩÿΞ∞⎯•Ω⇒ς√Ω⎝ ¬Σ∑Ω≤⎯–Κς… Ξ⇑Ω♥⎯šςΚ†ΨŠ †Ω∨ Ν…⎡ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤÿ ≈ )ــل ــي) 97:نح : يعن
هر مرد وزني از شما، كـار شايسـته بكنـد در حاليكـه مـؤمن باشـد، بـه او        «

كردنـد، بـه    اشي بهتر از آنچه كه ميدهيم و پاد زندگي پاكيزه و خوبي مي
  .»دهيم آنان مي
  

 : خواهد خوشبخت باشد،  كسي كه نمي
  .شود خوشبخت نمي
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 : است هر چيز به تقدير و قضاي الهي.  
  

  .روي زندگي بدون اسراف و زياده: در ششم
  

  تدوم علي حي و إن هي جلّت  خليلي ال و اهللا ما من ملمة
سوگند به خدا كه هـيچ مصـيبتي هـر چنـد بـزرگ باشـد،       ! مدوستان«

  .»هميشگي و ماندگار نيست
كند و روي  ي كافي غذا درست مي زن مسلمان و نيكوكار، به اندازه

مانـد؛   روي باشـد، بـاقي نمـي    اش، چيزي كه نشانگر اسـراف و زيـاده   سفره
ايشـه  المـؤمنين عايشـه رضـي اهللا عنهاسـت، از ع     الگوي او در اين زمينـه ام 

 ي پيـامبر  از نان جو، روي سـفره «: رضي اهللا عنها روايت است كه گفت
ي  هرگــز ســفره«: در روايتــي ديگــر آمــده اســت. »مانــد چيــزي بــاقي نمــي

شد كه غذاي اضـافه، در آن مانـده    از پيش او در حالي جمع نمي پيامبر
  .»باشد

را اســراف در   يكــي از امــوري كــه اســالم از آن نهــي كــرده و آن  
اي و طاليـي بـراي خـوردن     گي شمرده است، استفاده از ظروف نقـره زند

 پيامبرخدا«: گويد سلمه رضي اهللا عنها مي ام. باشد غذا و نوشيدن آب مي
نوشد، در حقيقت آتش جهـنم،   اي آب مي كسي كه در ظرف نقره: فرمود

  .»گيرد در شكم او قرار مي
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اي  يـا نقـره   كسي كه در ظرف طاليـي »   :در روايت مسلم آمده است
  .»برد نوشد، آتش جهنم را به شكم خود مي خورد و مي مي

اي، كــار  اســالم بــا حــرام كــردن اســتفاده از ظــروف طاليــي و نقــره
هاي افـراد   حكيمانه و درستي كرده است؛ زيرا اين كار، اسراف و از نشانه

خواهد كـه   اسالم همواره از پيروان خود مي. سركش و خوشگذران است
وقتي معـاذ بـن جبـل را بـه      پيامبرخدا. د؛ نه متكبر و سركشفروتن باشن

ازخوشــگذراني بپرهيــز؛ زيــرا بنــدگان خــدا «: يمــن فرســتاد، بــه او گفــت
  .»خوشگذران نيستند

  
 :  ،اگر از نگاه كردن به فقر و نداري درونت

  .شوي برتابي، توانگر مي روي
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  :گيري، توجه مكن به خرده.  
  

  .آورد كار نيك، آرامش خاطر مي: در هفتم
  

  اـــشف كربنــأبوابنا، فاهللا يك  إذا تقطّعت الحبال و أوصدتو
هرگاه بيچاره شويم و درهايمان بسته شوند، خداوند، مشـكل مـا را   «
  .»كند حل مي

زن بينوايي با دو دختـرش، نـزد مـن    «: گويد عايشه رضي اهللا عنها مي
س خرمـايي را بلنـد كـرد تـا آن را     آمد، او به هر يـك خرمـايي داد و سـپ   

بخورد، اما دخترانش از او خواستند كه آن خرما را به آنها بدهد، آنگاه او 
خواست بخورد بين دختـرانش دو نـيم كـرد، كـارش را      خرمايي را كه مي

خداونـد بـا   «: فرمـود  پيامبر. بازگو كردم پسنديدم و آن را براي پيامبر
او را از «: ، يـا فرمـود  »گردانـده اسـت  آن كار، بهشـت را بـراي او واجـب    

  .»نيده استاجهنم ره
در مورد انفاق بر فرزندانش پرسـيد   سلمه رضي اهللا عنها ازپيامبر ام
كـنم، بـه مـن پاداشـي      سلمه خـرج مـي   آيا وقتي براي فرزندان ابو«: وگفت
تــوانم آنهــا را همچنــان رهــا كــنم؛ چــون فرزنــدانم  رســد؟ مــن، نمــي مــي
تأكيد كرد كـه هرگـز آنهـا را     از شنيدن پاسخ پيامبر وي قبل. »باشند مي

به او پاسخ دهد، فطـرت، بـه    رها نخواند كرد؛ پس قبل از آن كه پيامبر
  .او پاسخ داد
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اسالم، به انجام كارهاي نيك و مهربـاني بـا خويشـاوندان و كاشـتن     
كند تا فرزندان نيكوكاري رشد  بذر مهرباني و محبت در جامعه تشويق مي

  .كنند
  

 : خوشبختي  …خوشبخت باش! خواهرم
  !حقيقي، اينجاست
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 : خوان است زن، گلي خوشبو و بلبلي نغمه.  
  

  .رهاند ما را از هر مشكلي مي ،خداوند: در هشتم
  

  و بيني و بين العالمين خراب  و ليت الذي بيني و بينك عامر
  .»ام با تو خوب و با جهانيان خراب بود كاش رابطه«

شود و بين آسمان و زمـين معلـق    آنگاه كه هواپيما به آسمان بلند مي
هـاي خرابـي آن    دهند كـه نقـص فنـي دارد و نشـانه     گردد و هشدار مي مي

دارد؛  ترسد و مسافران را ترس و هـراس برمـي   گردد، خلبان مي آشكار مي
ند ترسـ  زنند؛ همه، مي گريند و زنان جيغ مي شود مردان مي فريادها بلند مي

افكند در آن هنگام همه با اصرار و زاري فريـاد   و ترس و هراس، سايه مي
يـا اهللا، آنگـاه لطـف الهـي سـر       …يـا اهللا  …يـا اهللا : كننـد  زنند و دعا مـي  مي
نمايد و دلهـا   شود و خداوند؛ منتي بزرگ مي رسد ورحمت او نازل مي مي

  .آيد گيرند و هواپيما با سالمتي فرود مي آرام مي
شود و نـوزاد، از شـكم مـادر     زايمان، براي مادر مشكل مي آنگاه كه

كنـد كـه بـه     گردد و يقـين مـي   آيد و مادر به مرگ نزديك مي بيرون نمي
نمايـد و   باليي گرفتار شده است، به خداوندي كـه مشـكالت را رفـع مـي    

يـا اهللا،   …يـا اهللا : زنـد  بـرد و فريـاد مـي    سازد، پناه مـي  آورده مي نيازها را بر
  .آيد شود و نوزاد از شكم بيرون مي اش دور مي رد و نالهآنگاه د
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شــود و  اي دچــار مشــكل مــي هرگــاه عــالم و فقيــه، در درك مســأله
اش را  برد، بينـي  تواند درست و نادرست را دريابد و به پاسخ مسأله پي نمي

مـرا يـاد   ! يا اهللا، اي معلم ابـراهيم  …يا اهللا: زند مالد و فرياد مي به خاك مي
اللهم رب جبرائيل و «به من بفهمان ! ي كسي كه سليمان را فهمانديبده؛ ا

ميكائيل و إسرافيل، فاطر السماوات و األرض، عـالم الغيـب و الشـهادة،    
أنت تحكم بين عبادتك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمـا اختلـف فيـه    

، وقتـي ايـن   »هدي من تشاء إلي صراط مسـتقيم تمن الحق بإذنك، إنك 
شـوند،   رسـد و مطالـب بسـته، بـاز مـي      خواند، توفيق الهي فرا مي يدعا را م

  !پاك است خداوند مهربان
  

 :  سعادتمندترين مردم كسي است كه افراد
  .بيشتري را خوشبخت كرده باشد
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 : از خداوند، در مورد زنان بترسيد.  
  

  !از غفلت بپرهيز! خواهرم: در نهم
  

  ن فرجة تجلو الكربم ال تيأسنّ في النوب
به هنگام گرفتار شدن به مصـيبت، از گشايشـي كـه مشـكل را دور     «

  .»نمايد، نااميد مباش
از غفلت بپرهيز، غفلت، يعني فراموشـي و بـه يـاد نيـاوردن     ! خواهرم

گردانــي از قــرآن و تــرك گفــتن مجــالس و   خــدا و تــرك نمــاز و روي
بعد از آن دل، سـخت   درسهاي مفيد؛ اينها، برخي از عوامل غفلت هستند؛

شود، آنگاه دل، معروف و منكر را تشخيص  گردد و بر آن مهر زده مي مي
چنـين انسـاني، سـنگدل    . فهمـد  دهد و در مورد دين خدا، چيزي نمـي  نمي

اينها، عواقب غفلت در دنيا هستند؛ پس ! آري. شود ناراحت و بدبخت مي
  !عواقب غفلت در آخرت چه خواهد بود؟

از اسباب غفلت دوري كن و همواره زبانت با ذكر ! مبنابراين خواهر
، و اسـتغفار بگـو و   ال اله اال اهللا، الحمدهللاخدا تر باشد، تسبيح خدا را بگو، 

در حالت نشسـته يـا ايسـتاده و يـا بـر پهلـو، درود بفرسـت؛ آن         بر پيامبر
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گيـرد و ايـن، پيامـد ذكـر      وقت خواهي ديـد كـه سـعادت، تـو را فـرا مـي      
  .خداست

… ‚ςΚς… Ξ≤⎯{ΨϒΨΤŠ ϑðΨ/≅… ΘΣ⇑ΜΞ⎤Ω∧π≠ΩΤ 〉‡⎡ΣΤ∏Σ⊆<√≅… ≈ )ــا ! هــان«: يعنــي) 28:رعــد ب
  .»گيرند ذكر خدا، دلها آرام مي

  
 :  منتظر نباش تا خوشبخت شوي و آنگاه لبخند

  !بزني؛ بلكه لبخند بزن تا خوشبخت شوي
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 : خواهرم درانتظار سعادت باش نه در 
  .انتظار شقاوت

  
 به زندگي لبخند بزن: دهمدر.  

  
 من بيتك الطين ال من قصرك العاجي ابني من الكوخ قصراً و انسجي حلالً

كـاخ   ات زيبـايي بسـاز نـه از    ي گلي از كوخ، كاخي بساز و از خانه«
  .»باشكوهت

اگر در آن هنگام كه دلـت، آكنـده از حـزن و انـدوه اسـت، لبخنـد       
كني و دري بـه سـوي    ايت را كم ميه ها و ناراحتي نجربزني، با اين لبخند 

در اينكه لبخند بزنـي، متـردد مبـاش، در    . گشايي موفقيت به روي خود مي
درون تو قدرت سرشاري اسـت بـه نـام لبخنـد؛ پـس از پنهـان كـردن آن        

ي عـذاب و درد   بپرهيز؛ چون اين، بدان معناست كه خـودت را در شيشـه  
و سخن گفتن با ديگران  لبخند زدن، براي تو ضرري ندارد. كني پنهان مي

هايمـان   زنيم، چقدر لب وقتي با لبخند حرف مي. آور نيست از ته دل، زيان
  !زيباست

او .»ي اجتمـاعي اسـت   لبخنـد، يـك وظيفـه   «: گويد استيون جزال مي
گويد؛ چون براي ارتباط با ديگران، بايد روابط عمومي قوي و  درست مي

ــدگي      ــه زن ــي ك ــي و درك كن ــته باش ــدي داش ــو  توانمن ــاعي، از ت اجتم
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خواهد كه بايد آنها را خوب ياد داشت؛ و يكـي   هاي انساني را مي مهارت
  .باشد ها، لبخند است كه امري اجتماعي و مشترك مي  از اين مهارت

زنـي، بـه آنـان زيبـايي      تو وقتي به ديگـران لبخنـد مـي   ! پس خواهرم
به بهترين كني و آنان را به رسيدن  بيني را هديه مي زندگي و روحيه خوش

اي درهم كشيده و  دهي؛ اما وقتي با ديگران با چهره يشان مژده مي آرزوها
دهـي و صـفاي    شوي، با اين منظره آنـان را عـذاب مـي    نامهربان روبرو مي

پسـندي كـه سـبب     نمايي؛ پس چطور به خودت مـي  زندگيشان را تيره مي
  !بدبختي زندگي ديگران شوي؟

  
 : ر و موفقيت دست فقط كساني به افتخا

  .انديشند يابند كه همواره به آن مي مي
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  پايان
  

ــواهرم ــده  ! خ ــاب را خوان ــن كت ــه اي ــك ك ــدوه   اين ــم و ان ــا غ اي، ب
هاي نااميـدي و احسـاس    خداحافظي كن، از افسردگي جدا شو و از خيمه

س با خدا و راضي بودن ي ان شكست، كوچ نما و به محراب ايمان و كعبه
اي را آغـاز كنـي و    ياور تا زندگي تازه و سعادتمندانهروي ب لهياز تقدير ا

روزهاي جديـدي را تجربـه نمـايي؛ روزهـايي جديـد، امـا زيبـا، زنـدگي         
سان  روزهاي تازه را بدين !آري ؛اي بدون اضطراب و دودلي و ترديد تازه

و بدون خستگي و رنج تجربه كن؛ آن وقـت منـادي ايمـان، از فـراز كـوه      
زند تا به تـو مـژده دهـد كـه تـو       ي، تو را صدا ميآرزو، در وادي رضامند

  .»ترين زن دنيا هستي خوشبخت«
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