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 اهدا

و  ،ـ به هر خواهر مسلمانی كه خدا را به عنوان پروردگار، اسالم را به عنوان دین

 را به عنوان پيامبر پذیرفته و پسندیده است. محمد

ی كه راه حق را پيموده و پيام صدق و راستی را به دوش ـ به هر دختر جوان و مسلمان

 گرفته است.

سازي دهد و به خودـ به هر زن مربی و دعوتگري كه جهاد تربيت اسالمی را انجام می

 نماید.پردازد و از ارزشهاي خویش صيانت میمی

را در كوشد تا آنها كند و میـ به هر مادري كه فرزندانش را بر اساس تقوي تربيت می

 هاي سنت نبوي پرورش دهد.چارچوب آموزه

گویم: شاد و نمایم و به او میاي این كتاب را تقدیم میزدهـ و به هر خواهر غمگين و غم

خوشبخت باش؛ زیرا به زودي موفقيت، تو را در آغوش خواهد گرفت و خداوند، تو را 

 زداید.و گناهانت را می بخشددهد و پاداشی بزرگ به تو میمورد عنایت خویش قرار می



 

 مقدمه

من آله وصحبه و علىهللا ورسول علىرب العالمين، والصلوة والسالم الحمد هلل 

 وااله، وبعد:

هایی ي دین و در پرتو لطف الهی و نعمتخواند تا در سایهاین كتاب، زنان را فرا می

بخند اميد، نسيم آرزو و كه خداوند به آنان، عطا نموده، شاد و خوشبخت باشند؛ این كتاب، ل

طلوع خورشيد شادي، براي هر آن كسی است كه غم و اندوه بر او سایه افكنده و دلش به 

زند كه خواهرم منتظر گشایش و راه حل باش و تنگ آمده است؛ این كتاب، او را صدا می

اب به بدان كه بعد از سختی آسانی خواهد آمد؛ بنابراین چشم به راه آن باش. این كتاب، خط

گوید: خواهرم! به اميد پاداش الهی صبر و استقامت نما، نااميد عقل و قلب و روح پاك او می

یاور و نگهبان و  ،بين باش؛ زیرا خداوند با تو است، و خدا تو را كافی است و اومشو و خوش

 باشد.حافظ تو می

ستين نبوي، خواهرم! این كتاب را بخوان؛ زیرا در آن آیات روشن الهی، احادیث را

هاي مفيد گنجانده شده است؛ این بخش، اشعار مؤثر و اندیشه درست و تجربهداستانهاي الهام

دفتر را بخوان تا غم و اندوه و كابوس ترس و اضطراب را از وجودت بيرون براند؛ آري این 

ته در آن هاي انباشات از اوهام و وسوسهكردن حافظهدیوان را مطالعه كن تا تو را براي تميز

یاري نماید و تو را به بوستان سعادت و محبت و دیار ایمان و باغهاي شادي و سرور راهنمایی 

گمان او، بخشنده و كند؛ اميد است خداوند، تو را در هر دو جهان خوشبخت گرداند؛ بی

 بزرگوار است.

كنم تا ي زیورآالت زیبایی است كه آن را به تو تقدیم میخواهرم! این كتاب، گنجنينه

هایی كه از طال و نقره، زیباتر و خود را با آن آراسته نمایی، زیورآالت و آراینده

ها، ها نامگذاري كردم: شمشترند. عناوین این كتاب را به اسم زیورآالت وآرایندهدرخشان

، هاها، زبرجدها، یاقوتها، جواهر، انگشترها، الماسرّها، و دُبندها، مرواریدها، مرجانگردن

 ها، زمرّدها و زرها.لؤها، لؤصدف
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هاي دنيوي و مدهاي آري! با وجود این كتاب، دیگر نيازي نيست زیورآالت و آراستنی

ي از اینرو خود را با این زیور آراسته كن و آن را در جشنواره ؛ارزش را به تن نماییبی

ا آن آراسته ساز تا به ب ،زندگی به تن نما و خویش را در مراسم شادي دنيا و عيدهاي سرور

 خواست خدا خوشبخترین زن دنيا شوي.
 أ ب ياأسعععععععد ال ععععععا   عععععع   يععععععن و عععععع 

 بععععععععـا بالكسععععععععـابي   الب عععععععع   م  لعععععععع 

  ععععع  م ا بععععع   ععععع  سعععععادة،  ععععع   ععععععا 

  عععع  ومنعععع  مععععن سعععع ا ال ار  ععععا  ب ععععا

 العالعععععععـمين بمعععععععـا أنـعععععععـك أسععععععععد  عععععععا 
 

 بعععععععال  مـعععععععـاال و ال ع عععععععـد  و ال   عععععععـ 

  السعععععح  ق اإلشععععع ا  عععععال ا   ال يععععع 

 اللعععععول و البكععععع  عععععـ   بععععع ة  بعععععين نعععععور

 رسعععععععـول ربمعععععععل لل ومعععععععـاال و العععععععع ب

  ععععع   لبعععععل الوعععععا   المعمعععععور بعععععال  ب
 

 

آنكه  بدون ،ترین مردم هستیت اي كسی كه در پرتو دین و ادب خوشبخ»ترجمه: 

 بند و طال داشته باشی.مروارید و گردن

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

 در سجده و در دعا و مراقبت و در اندیشيدن بين لوح وكتاب.

بسيار زیبا در  ،پروردگارت كه براي عرب و روم و همه فرستاده شده است فرستاده ي

 عا و نيایش پرداخت.ي درخشان غار به دروزنه

ترین فرد دنيا ت خوشبخ ،به خاطر قلب پاكت كه با عبادت آباد و خرم است ،تو

 .«هستی

راز سعادت تو در صفاي معرفت و فرهنگت نهفته است؛ اما بدان كه صفاي معرفت و 

ها كه خواننده را از حقيقت و واقعيت او جدا هاي خيالی و رمانارتقاي فرهنگ با داستان

و در برد، به دست نخواهد آمد؛ شاید خيالهاي زیبایی بيابی هاي دوري میكند و به مكانمی

اش شكست و از دست دادن شخصيت و گرفتار كننده مدهوش شوي، اما نتيجهاوهام مست

تري به دنبال خواهد داشت. مانند بار است، بلكه نتایج خطرناكشدن به غم و اندوه هالكت

 دهد.هاي )آگاتا كریستی( كه مكر و فریب و جنایت و چپاول را آموزش میداستان

ي ام. این مجموعه، ترجمهستانهاي زیباي دنيا( را خواندهمن، مجموعه كتابهاي )دا

پس از  اند. بندهداستانهاي منتخب و جذابی است كه جایزه نوبل را به خود اختصاص داده
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ي این مجموعه،مشاهده كردم كه اشتباهات بزرگ و حماقتهاي زیادي در آن وجود مطالعه

نویسی حكایتهاي خوبی باشد؛ ز نظر هنر داستاندارد. شاید در بعضی از داستانهاي زیباي دنيا ا

ارنست همنگواي و یا داستانهاي كه از زشتی و انحطاط اثرمانند حكایت )پيرمرد و دریا( 

 گویی ادبی خالی هستند.اخالقی و یاوه

ي داستانهاي درست استفاده كند و شایسته است هر زن مؤمن و درستكاري از گنجينه

دهد؛ مانند كتابهاي طنطاوي، گيالنی، منفلوطی و رافعی و امثال اینها آن را مورد مطالعه قرار 

گر هستند؛ این مطلب را از آن جهت بيان كردم كه داراي پاكيزگی، وجدان بيدار و پيام بيدار

فایده، خالی و پاك باشد، ام تا كتابم، از مفاهيم بيگانه و سمّ انحراف و سخنان بیكه كوشيده

 ي یك حكایت هستند.اند و یا كشتهاي شدهكه قربانی گفتار و مقالهزیرا بسيارند كسانی

به هر حال هيچ داستانی زیباتر و بهتر از داستانهایی نيست كه خداوند در كتاب خود و 

اند همچنين تاریخ زرین خلفا و علما و صالحان، بهترین در سنت خویش بيان كرده پيامبر

 داستانها هستند.

ميد خدا حركت كن، زیرا تو در پرتو دین و هدایت و عقيده و ميراث پس خواهرم! به ا

 علمی و اسالمی خوشبخت و سعادتمند هستی.

 عائض القرني



 

 

 

 های درخشاننگین



 

 آفرين بر تو

 گزار و فروتن.دار و عبادتگزار و روزهاي خواهر نماز … آفرين بر تو

 . اي خواهر با حجاب و متين و با وقار … آفرين بر تو

 دار و راستگو.اي خواهر وفادار و امانت … آفرين بر تو

 گشته به راه خدا.كننده و بازاي خواهر صبور و شكيبا و توبه … آفرين بر تو

 اي خواهر شكرگزار و مشغول و دعا و آفرین بر تو اي خواهر بيدار. … آفرين بر تو

ي خویش قرار اي خواهري كه آسيه و مریم و خدیجه را الگو … آفرين بر تو

 دادي.

 ي مردان.اي مربّی قهرمانان و اي سازنده … آفرين بر تو

 ها.اي پاسدار ارزشها و حافظ آرمان … آفرين بر تو

 نمایی.غيرت و اي آنكه از كارهاي حرام دوري میاي خواهر با … آفرين بر تو



 

 !…آري

 .آري …دوستی استو آور محبت لبخند زیبایت كه پيام

ها را از ميان هاي مشروع و دینی است و كينهگذار دوستیكه پایهسخن زیبایت 

 .آري …بردمی

اي را سير كنی و شكم گرسنهبخشی و او را شاد میاي كه به بينوایی میصدقه

 .آري …نماییمی

نشستن براي تالوت وتدبّر در قرآن و اندیشيدن براي عمل به آن و توبه نمودن و طلب 

 .آري …آمرزش

 آري. …ر و استغفار، دعاي هميشگی و توبه نمودنكثرت ذك

تربيت فرزندان بر اساس دین و آموختن سنّت به آنها و راهنمایی آنها به آنچه برایشان مفيد 

 آري. …است

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

ند و دین را دوست دارند و به ترسهمنشينی و همراهی با زنان خوب كه از خدا می

 .آري …گذارندارزشها احترام می

 .آري …نيكی به پدر و مادر ،صله رحم گراميداشت همسایه و سرپرستی از یتيمان

 آري. …مطالعه مفيد و خواندن سودمند و استفاده ازكتاب مفيد و خوب



 

 !…نه

 .نه …فایدهبحث بیوجویی و جرّارزش، انتقامكردن عمر با كارهاي بيهوده و بیتلف

دادن سالمتی و سعادت و خواب و آوري مال و ثروت به قيمت از دستجمع

 .نه …آرامش

 .نه …خواهدكردن هر آنچه دل میها و فراهمرفتن در لذّتفرو

 .نه …ي زندگیهاي لحظهكردن اوقات با افراد بيكار،و گذراندن بيهودهضایع

 .نه …ن آننكردتنبلی در نظافت خانه و مرتّب

 .نه …هاهاي حرام و دود و سيگار و سایر پليدينوشيدنی

 .نه …زده استاي كه تمام شده و اشتباهی كه سریادآوري مصيبتی كه گذشته و فاجعه

هاي پيش رو در سفر كردن قيامت و غفلت از عمل براي آخرت و نسيان سختیفراموش

 .نه …آخرت

رام و اسراف در انجام كارهاي جایز، و غفلت و هاي حكردن پول و دارایی در راهتلف

 .نه …كوتاهی در عبادت





 

 هاشكوفه

 خداوند باش كه هر كس از پروردگار، طلب آمرزش كند،یاد داشته: بهي اوّلشكوفه

گردد، قبول پذیرد و هر كس را كه برآمرزد، و توبه هر كسی را كه توبه نماید، میاو را می

 كند.می

خواهرم! بر بينوایان و ضعيفان رحم كن و با آنان مهربان باش تا : ي دوّمشكوفه

خوشبخت گردي به مستمندان كمك نماي تا بهبود یابی و نسبت به دیگران كينه و دشمنی 

 خاطر باشی.نورز تا راحت و آسوده

بين باش، زیرا خدا با تو است و فرشتگان برایت طلب آمرزش : خوشي سوّمشكوفه

 در انتظار توست. كنند و بهشتمی

ظن به پروردگارت اشكهایت را پاك كن و با : خواهرم! با حسني چهارمشكوفه

 ها را از خود دور نما.هایی كه خداوند، به تو ارزانی نموده، غمآوري نعمتیاد

هایش دست ي خواسته: خواهرم! گمان مبر كه كسی در دنيا به همهي پنجمشكوفه

 ی، براي او تيره نشده است.یافته و هيچگاه صفاي زندگ

كند : خواهرم! مانند درخت خرما بلندهمّت باش كه كسی را اذیّت نمیي ششمشكوفه

 دهد.اندازند، او در عوض خرما میو وقتی به سوي او سنگ می

آورده رفته را بازاي كه غم خوردن، چيز از دست: خواهرم! آیا شنيدهي هفتمشكوفه

خوري و شدن، اشتباه را درست كند؟! پس چرا غم میناراحتاي كه باشد و آیا شنيده

 شوي؟! اندوهگين می

: منتظر بال و مصيبت مباش؛ بلكه همواره به امنيّت و سالمتی و ي هشتمشكوفه

 شاءاهلل( تندرستی چشم بدوز )ان

ي كسانی كه به تو بدي كرده اند، آتش : با عفو عمومی و بخشيدن همهي نهمشكوفه

 ات خاموش كن.سد را در سينهكينه و ح

كردن و نظم، خانه(، مسواك: خواهرم! غسل، وضو، استفاده از عطر )دري دهمشكوفه

 دلتنگی و ناراحتی هستند. رفع داروهاي مفيد و كارسازي براي



 

 هاگل

 سبز و تازههاي : خواهرم! مانند زنبور عسل باش كه بر گلهاي خوشبو و شاخهگل اوّل

 نشيند.می

آوري اشتباهاتشان وقت هاي مردم و جمعشدن از عيب: شما براي مطلعدوّمگل 

 نداري.

ترسی؟ و اگر خدا عليه تو : خواهرم! وقتی خدا با تو باشد از چه كسی میگل سوّم

 باشد، به چه كسی اميد داري؟! 

بجا، و مزاج آتشين و غيرت نا برد: آتش حسادت، جسم و تن را از بين میگل چهارم

 زیر خاكستر است.آتش 

 فردا در اختيار تو نيست. كه: اگرامروز خوشبخت نشوي، بدان گل پنجم

 گویی كنار بكش.: خودت را خيلی آرام از مجالس جرّو بحث و یاوهگل ششم

 : با اخالق خود، زیباتر از باغ باش.گل هفتم

 ترین فرد خواهی بود.: خواهرم! خوبی كن كه به سبب آن خوشبختگل هشتم

ها را براي آفریننده بگذار و حسود را بگذار تا بميرد و دشمن را : آفریدههمگل ن

 فراموش كن.

 : لذّت كار حرام بعداً به ندامت و حسرت و عذاب تبدیل خواهد شد.گل دهم
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هلل.اال باإةال حول و ال قو:درخشش نور 

 شمش اوّل: زني كه با خدا سخن گفت

 نك  ي اأو لل الساع  الك   ا غي  ات و المؤمم  ىما من

آنچه گذشت تمام شد و رفت و آینده پنهان و در عالم غيب است و آنچه از آن تو »

 .«ایست كه در آن قرار دارياست لحظه

بينی كه خداوند، زن شایسته و مؤمن را اگر به نصوص قرآن و سنت نگاه كنی، می

       فرماید: ستوده است؛ خداوند متعال می

              

       :(.66)تحریم 

منان زن فرعون را مثال زده است، آنگاه كه گفت: پروردگارا! برایم و خداوند براي مؤ»

اي در بهشت نزد خودت درست كن و مرا از فرعون و كارهایش نجات بده، و مرا از قوم خانه

 «.ستمگر برهان

اي زنده براي خواهرم! فكر كن كه چگونه خداوند آسيه رضی اهلل عنها را الگو و نمونه

 ار داده است.مردان و زنان مؤمن قر

خواهد در زندگی از آسيه، نماد و الگوي آشكاري براي هر آن كسی است كه می!آري

 آیين الهی پيروي كند و به راه او رهنمود شود.

به راستی كه این زن، چقدر عاقل و دانا بوده است؛ او، همسایگی و جوار الهی را طلب 

ی الهی را بر آن مقدّم نمود؛ او از نمود و پيش از آنكه خانه را بخواهد، جوار و همسایگ

هایش فرعون ستمگر و كافر اطاعت نكرد و زندگی در كاخ فرعون را با تمام فریبندگی

اي زیباتر و بهتر در جوار پروردگار جهانيان را خواستار شد، آري! او نپذیرفت و خانه

 گی كند.هاي بهشت در جایگاهی زیبا نزد خداوند زندخواست در باغها و رودبارمی

راستی كه او زن بزرگی بود؛ زیرا صداقت و همت واالیش، او را به جایی رسانيد كه به

سخن حق و ایمان را آشكارا در مقابل همسر سركش و ستمگرش بيان كرد، و بدین خاطر در 
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راه خدا شكنجه شد و در نهایت در جوار رحمت الهی قرار گرفت و در بهشت برین سكنی 

ال، او را براي زنان و مردان مؤمن، در تمام ادوار تاریخ، الگو و سرمشق گزید. خداوند متع

قرار داده و این بانوي بزرگوار را در كتاب خویش ستوده و اسم او را در كتاب خود ثبت 

نموده و عمل او را مورد ستایش قرار داده و شوهرش را كه از راه و آیين الهی منحرف گشته 

 بود، نكوهيده است.

 

  بين باش.ها، خوشدر برابر طوفان سختي: نورتابش 

 

 بعد از سختي، آساني خواهد بود.: ردرخشش نو 

 ها دارينعمت شمش دوّم: خواهرم ثروت هنگفتي از

  لمح  الو ف إ ا الو ف سا  لوائف هللا و إال طال المد 

 .«لطف الهی هر چند دیر شده باشد، در یك چشم به هم زدن فرا خواهد رسيد»

م! بدان كه با سختی و دشواري، آسانی و آسایش است و بعد از اشك و اندوه خواهر

رسد و ابرهاي غم و اندوه و تاریكی شب سياه آید و پس از شب، روز روشن فرا میلبخند می

ها به فرمان الهی پایان بسامانیشوند و ناگردد، مشكالت رفع میطرف میغم و ناراحتی، بر

 یابند.می

رسد، اگر مادر هستی، ها به تو پاداش میگواريها و نان كه به خاطر مصيبتخواهرم! بدا

بدان كه اگر فرزندانت را درست تربيت كنی، یاوران و حاميانی براي دین و اسالم خواهند 

گاه، برایت دعا خواهند كرد؛ چه نعمت بزرگی است كه تو بود و در نماز و در دعاهاي سحر

ي مادران كافی است كه مادر افتخار و شرافت، براي تو و همه مادر مهربان هستی و همين

 چنين پيشوایی بزرگ و پيامبري بزرگوار را به بشریت تقدیم نمود. محمد

 يداً بينا  طو مك ال م ابا و أ دت ب ك و   للب ايا

 .«دختر وهب، ید بيضاء و احسانی به جهانيان هدیه نمود كه همه را فرا گرفت»
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نيكو و گفتگو، خواهرانت را از روي  ي توانی با سخنان خوب و موعظهیخواهرم! تو م

اي زیبا و رفتاري درست به راه حق راهنمایی حكمت به راه خدا دعوت دهی و آنها را با شيوه

ها و گذارد كه سخنرانیكنی؛ زیرا زن، با رفتار و كردار درست خود چنان در جامعه تأثير می

اي زندگی اند كه در محلهنان تأثيري بگذارند؛ چه بسا زنانی بودهتوانند چنمی …ها و درس

اند و مردم، از آنها دین و وقار و حجاب و اخالق نيك و مهربانی با همسایگان و اطاعت نموده

اند و بدین سان سيرت و منش پاك آنها، در جلسات به عنوان درس و گرفتهاز شوهر را فرا

 گرداند.الگوهاي نيكو براي سایر خواهرانشان می شود و آنها راموعظه بيان می

 

 از ميان خواهد رفت  ،فردا گلها شكوفه خواهند زد و غم و اندوه :رتابش نو

 و آسايش و آرامش، جايگزينش خواهد شد.

 
 خداوند بعد از دشواري، آساني خواهد آورد. :ردرخشش نو 

 

 شمش سوّم: همين افتخار كافي است كه مسلماني.

  أين هللا و ال ــدر؟! ال        اً أ يأ  أ

پس خدا و تقدیر  اميد هستی؟نا و مشكالت، حل شوند،آیا از اینكه گشایشی بياید »

 «كجاست؟!

رسد، به اميد خدا، كفّاره گناهانت خواهرم! هر مصيبت و بالیی كه در راه خدا به تو می

هر زنی از پروردگارش اطاعت »خواهد بود؛ تو را مژده باد به آنچه در حدیث آمده است كه: 

نماید و نماز پنجگانه را بخواند و از آبرو و عفّت خود صيانت كند، وارد بهشت پروردگارش 

، اینها كارهاي آسانی هستند براي كسی كه خدا به او توفيق دهد؛ پس خواهرم! «خواهد شد

ن خوشبخت نماید؛ این كارهاي بزرگ را انجام بده تا پروردگار مهربان، تو را در هر دو جها

همگام با شریعت الهی حركت كن و از كتاب خدا و سنت پيامبرش پيروي نما؛ زیرا تو 
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مسلمان هستی و این، شرافت و افتخاري بزرگ است، غير از تو زنانی هستند كه در كشورهاي 

ی هایاند و اینك یا یهودي هستند یا مسيحی و یا كمونيست و یا داراي آیيندنيا آمدهكفر به

گزیده و تو را از پيروان باشند كه با دین اسالم مخالف است؛ امّا خداوند، تو را مسلمان برمی

 و از پيروان عایشه و خدیجه و فاطمه رضی اهلل عنهن قرار داده است. محمد

خوانی، مبارك باد؛ بر تو روزه گرفتن ماه رمضان و اي كه میبر تو نمازهاي پنجگانه

می خجسته باد؛ مبارك باد بر تو كه خدا را به عنوان پروردگار و حج كعبه و حجاب اسال

 اي.را به عنوان پيامبر پذیرفته و پسندیده اسالم را به عنوان دین و محمد

 

ستدارايي توادبت، زيور تو و  ت،اخالق ؛الي توط ،دينت: تابش نور. 

 
بهترين كارساز است.، او ؛خداوند ما را كافي است :درخشش نور 

 

 شمش چهارم: زن مؤمن و زن كافر برابر نيستند.

 وال ي  م عليل ال ائ  الحزال  ما يدوم س ور ما س رت به

هيچ شادي و سروري، هر چند كه تو را شاد كند، ادامه نخواهد یافت و غم و اندوه، »

 .«چيز از دست رفته را به تو باز نخواهد گرداند

انی خوشبخت و خرسند شوي؛ منظورم از توخواهرم! اگر به یك پدیده نگاه كنی، می

هاي اسالمی و وضعيت زن كافر در پدیده، واقعيت و وضعيت زن مسلمان در كشور

گزار، دار، عبادتایمان، روزههاي اسالمی، باهاي كفر است؛ زن مسلمان در كشوركشور

باشد.لذا یهمسایگان و فرزندان مهربان م، فرمانبردار شوهرو پرهيزكار است و باحجاببا

هاي كفر، پاداش بزرگ و آرامش و رضامندي خاطر، بر او مبارك باد؛ اما زن در سرزمين

جایی عرضه  ارزش كه در هرپرست و كاالیی كمارزش مدحجاب، جاهل، بیزنی است بی
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باشد. پس اي خواهرم! سيماي زن مسلمان و شود و فاقد شرافت و حيثيت و دیانت میمی

 تر و واالتر هستی:ا با هم مقایسه كن تا بدانی كه تو بسی خوشبختسيماي زن غرب ر

            ( 621عمران:)آل

 «سست نشوید و اندوهگين نگردید و شما برتر هستيد، اگر مؤمن باشيد»

 

نشيننشين و كوخدم اعم از كاخمرهمه  :تابش نور 

 زندگي مي كنند؛ اما كدام يك خوشبخت است؟

 
اهلل، پروردگار من است؛ با او هيچ كسي را شريك …اهلل: درخشش نور

 كنم.نمي

 

 شمش پنجم: تنبلي، برادر شكست است.

نا س ج  أعزم مباال    الدم

 ساب 

و خي   ليس    الزماال 

  كاب

 .«باشدپا است و بهترین همنشين، كتاب میسب زنده و تيزبهترین جا در دنيا، زین ا»

كنم كه همواره كار كن و به تنبلی و سستی تن مده و بيكار خواهرم! تو را توصيه می

ات را انجام بده؛ یا ات را درست و مرتب كن و وظيفهمباش، بلكه برخيز و خانه یا كتابخانه

ي كتاب مفيدي بپرداز و یا به نوار مفيدي لعهنماز بخوان و یا قرآن تالوت كن و یا به مطا

گوش بده یا با همسایگان و دوستانت بنشين و با آنها در مورد كارهایی كه شما را به خدا 

وقت است كه به یاري خداوند، احساس سعادت و آرامش و كند،گفتگو كن ، آننزدیك می

بيكار منشين؛ زیرا بيكاري خواهرم! از بيكاري به شدت برحذر باش و هرگز  …كنیشادي می

ها، به تو هجوم بياورند. تنها چيزي كه ها و ناراحتیها و تردیدها، وسوسهشود تا غمباعث می

 كند، كار است.طرف میاین موارد را بر
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ات را عطرآگين نما، اتاقت را ات توجه كن، خانهخواهرم! به نظافت و ظاهر و زیبایی

وب با شوهر و فرزندان و برادران و خویشاوندان و دوستانت مرتّب كن و رفتار و اخالقی خ

 لبخندي بزن و آنان را دوست بدار.، داشته باش؛ به نشان رضامندي از آنها

شوند، به دارم؛ زیرا گناهان سبب اندوه و ناراحتی میحذر میخواهرم! تو را از گناهان بر

محرم، كردن به نا؛ از قبيل: نگاهگيرندي زنان زیاد انجام میخصوص گناهانی كه در حوزه

حجابی، تنها نشستن با مرد بيگانه، نفرین كردن و ناسزا گفتن و غيبت دیگران، ناسپاسی بی

شوند مگر شوهر و احترام نگذاشتن به او؛ اینها گناهانی هستند كه زنان، به كثرت مرتكب می

 ور كرده است.زنانی كه خدا بر آنها رحم نموده و آنان را از این گناهان د

شوند بپرهيز و از خدا بترس و پس خواهرم! از این گناهان كه سبب خشم خداوند می

 تقوي الهی را پيشه كن زیرا تقواي الهی، ضامن سعادت و خوشبختی تو است.

 

ها روي آوردند وگاه غمواهرم هرخ :تابش نور 

 «ال اله اال اهلل»ها زياد شدند، بگو: ناراحتي

 

صبر، زيباست :درخشش نور. 

 

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

ن أغلق الباب  ونه ــ  سيب يل عمم  و ظنم بـه األ ـوام خبز م مم

بندد و مردم در مورد او فكرها یك قرص نان برشته، تو را از كسی كه درش را می»

 .«سازدنياز میكنند، بیمی

بينی كه هزاران انسان، سالهاست كه بر بستر كن؛ آیا نمیخواهرم! به تمام دنيا فكر 

اند؟ آیا هزاران نفر هاي سفيد بيمارستان خوابيدهبيماري افتاده و از پا در آمده و روي تخت

هاي زندان نيستند كه زندان، صفاي زندگی را براي آنان تيره نموده است؟ آیا پشت ميله
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ها و د را از دست داده و دیوانه شده و در تيمارستانبينی كه افراد زیادي عقل و درك خونمی

 اند؟ها، افتاده و بستري شدهبيمارستان

كنند و تكّه ها زندگی میپاره و كوخهاي پارهآیا فقرا و مستمندانی نيستند كه در خيمه

 آید؟نانی گيرشان نمی

ست داده و یا دست و ي فرزندانشان را از داید كه در یك حادثه، همهآیا زنانی را ندیده

اند در پایشان قطع شده یا دیوانه گشته و عقل خود را از دست داده و یا به سرطان مبتال شده

هایش حالی كه تو، تندرست و سالمت و آسوده خاطر هستی؟ پس خداوند را به خاطر نعمت

هاي مبتذل و ها و برنامهستایش كن،و وقتت را در نارضایتی خدا از قبيل: نشستن به پاي كانال

كنند و هایی كه قلب را بيمار و جسم را تنبل میاي ضایع مكن، برنامهضد اخالقی ماهواره

 دارند.اش باز میانسان را از انجام وظيفه

هاي مفيد تلویزیونی استفاده كن مانند گوش دادن به سخنرانی، خواهرم! فقط از برنامه

خباري كه براي هر زن و مرد مسلمان مهم است؛ از هاي پزشكی مفيد و یا ادنبال كردن برنامه

هاي مبتذل و ضد اخالقی، حيا و وقار و دیانت ارزش بپرهيز؛ زیرا برنامههاي بیتماشاي برنامه

 برند.را از بين می

 

آنجا ؛: ستمگر را براي دادگاه آخرت بگذارتابش نور 

 .كه حاكم، فقط خداست

 

ت ناگهاني ووفقيت و گشايش به صورم: درخشش نور 

 رسد.در يك چشم به هم زدن، فرا مي

 

 شمش هفتم: براي خودت كاخي در بهشت بساز.

ا أطعك موامع   اسكعبد     و لو أن    عك لب ك ح م
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از اميال و آرزوهایم پيروي كردم؛ پس اميال و آرزوهایم، مرا برده خویش كرد و اگر »

 .«بودمورزیدم، آزاد میقناعت می

ها و اند؛ آیا آنها، ثروت و دارایی، كاخكن كه نسلهاي زیادي از دنيا رفتهخواهرم! نگاه 

اند؟ هایشان دفن شدهاند؟ آیا آنان به همراه طالها و نقرهمقام و جایگاهشان را همراه خود برده

! حتی لباس و …اند؟ خيرهاي خود به جهان آخرت رفتهها و هواپيماآیا به همراه ماشين

اند! از هر یك از آنها اند و آنها را فقط با كفن، در قبر گذاشتهتنشان درآورده پوشاكشان را از

در قبر پرسيده شده كه پروردگارت كيست؟ پيامبرت كيست؟ و دینت چيست؟ پس خواهرم! 

خودت را براي آن روز آماده كن و براي كاال و ثروت دنيا تأسف و غم مخور؛ زیرا دارایی و 

 باشد.ماند، عمل صالح مینی و كم ارزش است و تنها چيزي كه باقی میثروت دنيا، از بين رفت

          فرماید: خداوند متعال می

            :نحل(

اي هر مرد و زنی از شما كار شایسته بكند در حالی كه مؤمن باشد، به او زندگی پاكيزه( »11

 «.دهيماند به بهترین صورت میكردهبخشيم و پاداش كارهایی را كه میمی

 

اي با خود دارديامي است كه مژده: بيماري، پتابش نور 

 باشد.ش و گرانبهايي ميارزو تندرستي، زيور با

 

ي جز تو نيست،: خدايا! هيچ معبود به حقّدرخشش نور 

 ام.تو پاك و منزّهي و من از ستمگران بوده

 

 شمش هشتم: قلب خود را با دستان خودت تكّه پاره مكن

 مما ي اال به الب ام   ا ـ ا! إال  اال ع دك يا زماال ب يم 
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گردند، پس از آنچه كه بزرگان با آن خوار می ي روزگار! اگر در تو چيزي باقی ماندها»

 «آن را بياور!

ي مكاتب هاي فاسد و نگاه كردن به عكسهاي عریان و مطالعهخواهرم! از خواندن مجله

ارزش و غير اخالقی بپرهيز و وقت هاي بیي و داستاندو دیدگاههاي منحرف و كتابهاي الحا

هاي اسالمی و كتابهاي مفيد و نشریات ز مجلهخود را با چنين چيزهایی ضایع مكن و بلكه ا

سازنده و مقاالتی كه براي دنيا و آخرت انسان مفيد است، استفاده نما. زیرا بعضی از كتابها، 

كشانند؛ انحراف و تردید، كنند و انسان را به انحراف میتردیدها و شبهاتی در ذهن ایجاد می

ه از دنياي كفر به ما هجوم آورده و بندوباري است كاز پيامدهاي فرهنگ منحرف بی

 كشورهاي اسالمی را درنوردیده است.

نماید، غم و اندوه را دور می خواهرم! بدان كه كليدهاي غيب، نزد خداست و خداوند،

از این رو پيوسته به درگاه او دست دعا و تضرّع را دراز كن و هميشه این دعا را بر زبان 

الهمّ و الحزن، و أعوذ بك من العجز و الكسل، و أعوذ بك  اللهم إنّي أعوذ بك منبياور:)

بار خدایا! من از غم »یعنی:  من البخل و الجبن، و أعوذ بك من غلبة الدين و قهر الرجال(

ي طلبكاران به تو پناه واندوه و از ناتوانی و تنبلی و از بخل و بزدلی و از سنگينی بدهی و غلبه

 «.برممی

یاد تكرار نمایی و در معانی آن بيندیشی، خداوند، غم و اندوه تو را گاه این دعا را زهر

 سازد.طرف میبر

 

دقايق را با فكر و ،با ذكر خدا ها را: ثانيهتابش نور 

 ها را در كاري بگذران.ساعت

 

کند وقتی که او را بخواند؟چه کسی درمانده را اجابت می: درخشش نور 
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كني كه بزرگوار و وستد مي شمش نهم: تو با پروردگاري داد

 است مهربان

 سكامع ا    ظام  لل المآلف لعام الليال  بعد شحط من ال مو 

دلپذیر آن چيزهاي دوست  ي در زیر سایه ،شاید گذر شب و روز ما را بعد از جدایی»

 .«هم بياورد داشتنی، گرد

ده است؛ چنانچه خواهرم! تو را مژده باد؛ زیرا خداوند برایت پاداش بزرگی آماده كر

              فرماید: می

  پرودگارشان آنان را اجابت نمود كه من عمل هيچ مرد و زن ( »612ل عمران: )آ

 «.كنماي را ضایع نمیكنندهعمل

طور كه گونه كه به مردان وعده داده، به زنان هم وعده داده است، هماننخداوند هما

    فرماید: مردان را ستوده، زنان را نيز ستوده است؛ چنانچه می

    :ان مؤمنمردان و زنان مسلمان و مردان و زن( »22)احزاب….» 

عضوي از جامعه هستی و پاداشت، نزد  اندهد كه تو، همچون مرداین آیه نشان می

دهی، به باشد. لذا با كارهاي خوبی كه در خانه و جامعه انجام میخداوند محفوظ می

رضامندي خدا دست خواهی یافت؛ پس بهترین الگو و چراغی روشن بر فراز راه فرزندان 

واال براي آنان باش و زندگی آسيه، مریم خدیجه، عایشه و اسماء و اي امت خویش و نمونه

یرا اینها، زنان منتخب، برجسته، پاكيزه، زفاطمه رضی اهلل عنهن را الگوي خویش قرار بده؛ 

ي آنان حركت كن و چنين باش و بر شيوهاند؛ تو نيز اینگزار و روزه دار بودهمؤمن، عبادت

 ا مطالعه نما تا به خير و آرامش دست یابی.آنان ر ي نامهسيرت و زندگی

 

رضامندي خداوند مهربان  شك يتيم را پاك كن تا بهخواهرم! ا :تابش نور

 نمايي. تندست يابي و در بهشت، سكو
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دم نزديك نيست؟آيا سپيده: درخشش نور 

 

 ايشمش دهم: به هر حال تو فايده برده

 إال من له خو ؟!  ا عاند الد    ا للذ  بص وف الد   عيم نا

زند، بگو: آیا روزگار، جز با افراد مهم به كسی كه به خاطر چرخ روزگار به ما طعنه می»

 «با كسی دیگر درافتاده است؟!

خواهرم! به اميد پاداش الهی شكيبایی ورز و اگر غم و اندوهی به تو دست داد، بدان كه 

از دست دادي، بدان كه نزد خداي یكتا  باشد؛ اگر یكی از فرزندانت راي گناهانت میكفّاره

دهد و اجر و كند و اگر بيمار شدي، بدان كه خداوند، به تو پاداش میبرایت شفاعت می

دهد. فقر و پاداشت نزد خدا محفوظ است. اگر گرسنه باشی، خدا در آخرت به تو پاداش می

شود قتی، نزد خدا ضایع نمیبيماریت نيز اجر و پاداش به دنبال دارد؛ از این رو پاداش هيچ مش

پس گردد تا در آخرت به صاحبش بازو همچون امانتی براي صاحبش نزد خدا نگهداري می

 داده شود.

 

كند.مي ، آرامش و برطرف شدن غم را تضميننماز :تابش نور 

 



 

 

 

 

 

 بندهاگردن



 

گزاران باش.ام بگير و از شكر: پس آنچه را كه به تو دادهدرخشش نور 

 

 هايي كه خدا به تو داده توجه كن.بند اوّل: به نعمتدنگر

ب  ما هللا صانع وإنم  ألر و هللا حك   أن    أر  باميا الصم

 .«بينممن به خدا اميدوارم تا جایی كه من با صبر گویا آنچه را كه خدا خواهد كرد می»

نمایی، به یاد خيزي و زندگی روزمرّه را آغاز میخواهرم! صبحگاهان كه از خواب برمی

را چگونه شام كنند؛ در حالی كه تو داراي نعمت  حبياور كه هزاران بينوا در این فكرند كه صب

فراوان هستی. به یادآور كه تو، سير هستی و هزاران نفر گرسنه هستند؛ تو آزادي و هزاران 

اند؛ چه ادهزن، اسير هستند. تو به هزاران زن مصيبت زده بيندیش كه فرزندشان را از دست د

باشد، و چه بسيارند مادرانی كه قلبشان به هایشان سرازیر میبسيارند، زنانی كه اشك بر گونه

ي كوچك آنها فریاد رنج و تپش و سوزش افتاده است؛ چه بسيارند كودكانی كه از حنجره

آید و حال آنكه تو خوشحال و آسوده خاطر هستی؛ پس خدا را به بر می …گرسنگی و

 طف و كرمش ستایش كن.خاطر ل

همه دارایی و نعمت و زیبایی برخورداري؛ زیبایی،  اینشين و بنگر كه از نخواهرم! ب

هایی نعمت …ها، روشنایی، هوا، آب غذا وثروت، فرزند، خانه، زندگی در وطن، نعمت

 هستند كه تو از آن برخورداري، پس شاد و خوشبخت و راحت باش.

 

ل به فقرا و مستمندان، دعا و محبت آنها را : با دادن يك رياتابش نور

 خريداري كن.

 

ي تو نموده قانع و راضي باش تا به آنچه خدا بهره: درخشش نور

 توانگرترين مردم باشي.
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كند، بهتر از زيادي است بند دوّم: اندكي كه تو را خوشبخت ميگردن

 گرددات ميكه سبب بدبختي

 أ ال ل ا لساال حسو  طويك، و إ ا أرا  هللا ن ـ   نيل 

اي را بگشاید، كينه توز و حاسد، فرصت هرگاه خداوند بخواهد فضل و نعمت دربسته»

 .«یابد تا زبان به بدي بگشایدمی

زندگی واقعی و مفيد تو، همان لحظاتی است كه در شادي و سرور و آرامش و قناعت 

آید. و زندگيت به حساب نمیگذرد؛ اما اضطراب و ناراحتی و آزمندي، در واقع از عمر می

باشد پس اي خواهرم! ضمن ات میاضطراب و ناراحتی، دشمن عافيت و سالمتی و زیبایی

بين باش؛ همانند پروانه رضایت از خدا و خرسندي و قناعت به بهره و نصيبت، به آینده خوش

اي و از باغچهپرد جا از گلی به گلی دیگر میباش كه سبك بال و زیباست و از این جا به آن

 ي چيزها نيست.و دلبسته كند و وابستهاي دیگر پرواز میبه سوي باغچه

كند و خورد و محصول پاكی توليد میخواهرم! مانند زنبور عسل باش كه پاك می

نماید؛ نيش مكد و عسل توليد میشكند؛ شهد گلها را میاي بنشيند، آن را نمیهرگاه بر شاخه

آور و آوایی رضایت بخش آميز و فرودش، دوستانه است؛ مژدهحبتزند و پروازش منمی

 ها و دنياي جاودان فرود آمده است.دارد؛ گویا از ملكوت آسمان

 

گان را دوست دارد؛د، توبه كنندهخداون: تابشش نور 

 اند.برده شته و از وضعيت خود، به او شكايتزيرا آنها به سوي او بازگ

 

ه مرا دور نمود.وندي را سزاست كه غم و اند: ستايش خداودرخشش نور 

 

 بند سوّم: به ابرها بنگر و به خاك خيره مشوگردن

 ما  اال يع ف طي  ع ف العو  لو ال اشكعال ال ار  يما  اورت
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انگيز آن به مشام نخواهد اگر در كنار چوب عود، آتش برافروخته نشود، بوي دل»

 .«رسيد

اال برو و پيشرفت كن؛ هميشه راه ترقی و كمال را خواهرم! بلند همت باش، همواره ب

هاي ها و دقيقهاي از ثانيهرفت بپرهيز؛ بدان كه زندگی، مجموعهادامه بده و از سقوط و پس

گذراست؛ جدیت و پشتكار و شكيبایی را از مورچه بياموز و همچون او بكوش؛ توبه كن؛ 

بپرداز و اگر از یادت رفت، براي بار دوم اگر دوباره گناه كردي، باز توبه كن، به حفظ قرآن 

و سوم و ... دهم، آن را حفظ كن، مهم این است كه به خود، احساس شكست راه ندهی؛ 

پذیرد، بلكه تالش مداوم و رفع بست را قبول ندارد و عقل، پایان تلخ را نمیچون تاریخ، بن

 شكند.بست را میها، بننادرستی

توان آن را تحت عمل جراحی زیبایی قرار داد، زندگی زندگی مانند بدن است كه می

ي آن را ترميم نمود و آن را از نو ساخت،آري! توان بافت كهنهمانند ساختمان است كه می

 توان آن را با آب طال زیبا كرد.زندگی طالیی است كه می

بت پس خواهرم! به شدت از احساس شكست بپرهيز و نگرانی نابجا از بروز بيماري، مصي

      فرماید: و فاجعه را از ذهن خود بيرون بينداز؛ خداوند می

   :اگر شما مؤمن هستيد، بر خدا توكل كنيد.( »12)مائده» 

 

سركشي. ،: ترك گناه، جهاد است و مداومت بر آنتابشش نور 

 

ژده بده.: و مؤمنان را مدرخشش نور 

 

بند چهارم: اگر در كوخ زندگي كني و باايمان باشي، بهتر از اين گردن

 كش باشياست كه در كاخ زندگي نمايي و سر

 أنب  أن  ع وب  ل م إنم  و إال لمك حاسد م  ما
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ي پذیرم كه من، براي آنان، مایهكنم، اما میمن، گر چه حسودان خود را سرزنش می»

 .«رنج و عذاب هستم

نماید، نمازهاي پنجگانه را ادا مسلمان كوخ نشينی كه پروردگارش را پرستش می زن

شكوه و تر از زنی است كه در كاخی باگيرد، خوشبختكند و ماه رمضان را روزه میمی

اي نان و نماید. زن مؤمنی كه با تكهها و نوكران و خادمان زندگی به سر میدرميان كلفت

تر از زنی نماید و قرآن و تسبيح به دست دارد، خوشبختی میمقداري آب در خيمه زندگ

شناسد و او را یاد كند و پروردگارش را نمینما زندگی میاست كه در برج و اتاقهایی مخمل

 نيست. كند و پيرو پيامبرنمی

آري، خواهرم! معنی سعادت و خوشبختی را بدان؛ سعادت، آن مفهوم اشتباهی نيست 

برند كه سعادت و خوشبختی، ي از مردم جاي گرفته است و آنها گمان میكه در ذهن بسيار

 هاي لذیذ است.ها و نوشيدنیدر پول، فرش، لباس، و خوراكی

سعادت واقعی، رضایت و اطمينان قلبی، آرامش، شادي روح، اخالق  …هرگز، هرگز! 

 خوب، رفتار درست، قناعت و شرح صدر است.

 

اي از بندگان خدا ستم را آزار داده يا بر بندهكسي كه مسلماني  :تابش نور

 خوابد؟!كرده است چگونه راحت مي
 

ميردبر خداوندي توكل كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي: درخشش نور. 

 

 ها را بر كارها تقسيم كنبند پنجم: وقتگردن

 يبوال ورا ه   ج   ي  عس  ال م الذ  أمسيك  يه

اي، راه حل و گشایش زود هنگامی به دنبال را با آن گذراندهشاید اندوهی كه روز خود »

 .«داشته باشد
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خواهرم! شانس خود را با مطالعه كتابی مفيد یا گوش دادن به نواري خوب و یا تالوت 

هاي قرآن، تو را تكان دهد، به اعماق وجودت فرو رود و با قرآن بيازماي؛ شاید یكی از آیه

رسد و نااميدي و تردید، از ميان ست كه هدایت و نور فرا میوجدانت سخن بگوید؛ آن وقت ا

 رود.می

را در )ریاض الصالحين(  خواهرم! كتابهاي حدیث را مطالعه كن و سخنان پيامبر محبوب

دارد و ها مصون میبخوان تا داروي مفيد و دانش سودمندي به دست آوري كه تو را از لغزش

 بخشد.هایت را شفا میبيماري

ي خوشنودي و آرامش خاطر تو است؛ آرامش خاطر، سالمتی رم! بدان كه نماز، مایهخواه

نماید ات را زیبا میبخشد، لبخند، چهرهكند و قناعت، به تو آرامش خاطر میقلبت را تضمين می

 دهد.دارد. و ذكر خدا، به تو آرامش میو حجاب، آبرویت را محفوظ می

 

وم و اشكهاي محروم و بينوا به شدت : خواهرم! از دعاي مظلتابش نور

 بپرهيز.
 

ايد، غمگين نشويد و به آنچه خدا به به آنچه از دست داده …: درخشش نور

 شادمان و فريفته نگرديد. ،شما داده

 

 بند ششم: سعادت در باور ما چيز ديگري استگردن

 و يعو  ال  ي  بعد غياب سيعا    الم يض بعد س ام

 .«گرددابد و مسافر از سفر باز مییبيمار، بهبود می»

ها و ها و مجلهها و نمایشهاي مبتذل و سریالخواهرم! هركس، گفته كه موسيقی و ترانه

بخشد، دروغ گفته است. در حقيقت این چيزها، هاي غيراخالقی و زشت به تو آرامش میفيلم

كه بسياري از ، چنانكليد بدبختی و راههاي شقاوت و درهاي غم و اندوه و افسردگی هستند
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اند آثار شوم این چيزها بانوانی كه در گذشته به چنين چيزهایی روي آورده و بعداً توبه كرده

 كنند.دانند و بيان میرا می

پس خواهرم! از این زندگی تيره روز فرار كن كه در حقيقت، زندگی منحرفانی است 

 اند.فایده و بيهوده افتادهیكه از راه مستقيم خدا دور شده و به دنبال چيزهاي ب

اي بنشين و با فروتنی و تدبر، را رها كن و لحظه …خواهرم! فيلم و ترانه و موسيقی و 

اي گوش بسپار كه اشكهایت را سرازیر قرآن بخوان، كتاب مفيد مطالعه نما و به موعظه

 كند؛ صادقانه توبه كن و به سوي خدایت باز گرد.می

ات را بپذیرد و قلبت نی و معنوي شركت كن تا خداوند توبهخواهرم! در مجالس روحا

 را آكنده از آرامش نماید.

 

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

 بند هفتم: خواهرم! سوار كشتي نجات شوگردن

 ا ما أرحملربم  ارحم ضع   يا إله البوال  د أسلمك لل

ما رحم نما كه  ام؛ پروردگارا! بر ضعف و ناتوانیي خداي جهان هستی! تسليم تو شدها»

 «تو چقدر مهربانی!

دهها داستان در مورد زنان و مردان هنرپيشه مطالعه نمودم؛ با خود گفتم: افسوس و دریغ! 

؟! آیا سزاوار است گزاركجا هستنددار و صادق و عبادتزنان و مردان مسلمان، مؤمن، روزه

اي و بيهوده و در بازار گناه صرف كند؟ آیا كه مسلمان، عمر كوتاهش را در كارهاي حاشيه

 غير از این روزها، روزهاي دیگري خواهی داشت؟

خواهرم! آیا غير از این عمر، عمري دیگر خواهی داشت؟ آیا خداوند به تو تضمين داده 

هاي دروغ و آرزوهاي نافرجامی ه اینها، اوهام و خيالكه هرگز نميري؟ قطعاً چنين نيست؛ بلك

اي، آغاز نما، به قافله بپيوند و بر كشتی هستند؛ پس خودت را باز خواست كن، حركت تازه

 نجات سوار شو.

 

كند.: زن عاقل، بيابان خشك را به باغي زيبا تبديل ميتابش نور 
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د.آي: بعد از ناراحتي و سختي، موفقيت ميدرخشش نور 

 بند هشتم: كليد سعادت، يك سجده استگردن

 و لبـنم الك ـ م  و السعيـد ولسك أر  السعا ة  مع مال

 .«بينم؛ بلكه انسان پرهيزگار، خوشبخت واقعی استمن سعادت را در ثروت اندوزي نمی»

روز، نماز صبح است؛ پس  ي نامهاوّلين صفحه سعادت در دفتر امروز و نخستين تبریك

روز خود را با نماز صبح آغاز كن، آن وقت در پناه خدا خواهی بود و خداوند تو را  خواهرم!

دارد؛ به هر محافظت خواهد كرد، آري، بدین سان خداوند، تو را از هر امر ناخوشایند مصون می

دارد. روزي كه با كند و تو را از هر كار ناپسندي باز میكار خوب و با ارزشی راهنمایی می

ماز صبح آغاز نگردد، خجسته و بابركت نيست، بهتر است در آن روز خورشيد، طلوع خواندن ن

نكند. خواندن نماز صبح، اولين نشانه مقبوليت و نخستين عنوان كتاب رستگاري و تابلویی است 

كه بر آن موفقيت و عزت و قدرت و رستگاري نوشته شده است، پس خوشا به حال كسی كه 

خوانند و بر كند و خوشا به حال تمام كسانی كه نماز صبح را میاز میروزش را با نماز صبح آغ

شوند، بدبختی و ناكامی، نمایند؛ اما كسانی كه براي نماز صبح بيدار نمینماز صبح، پایبندي می

 راه آنان است. ي بدرقه

 

ارزش، صفا و درخشش بي ي فايده و مناقشه: جر و بحث بيتابش نور

 ند.كزندگي را تيره مي
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؟ي تو را نگشوديمآيا ما سينه: درخشش نور 

 آفريندمي الگويبند نهم: پيرزني كه گردن

 يمنم به اللوــيف المسكاي  أ اك عل    وط م ل غوث

ي دعا، به تو در حالی كه نااميد بودي، كمكی از جانب خداوند مهربان و اجابت كننده»

 .«رسيد

ج رفت؛ حجاج پسر پيرزن را به زندان انداخت و خواهرم! مانند پيرزنی باش كه نزد حجا

پسرم، با دخالت یا »قسم خورد كه او را خواهد كشت. با اعتماد و قاطعيت و شجاعت گفت:

 «.بدون دخالت تو خواهد مرد؛ اما تو فكري به حال خود كن

خواهرم! مانند پيرزن فارسی باش كه روزي از كوخ خود به جایی دیگر حركت كرد و 

 و پروردگارا! كوخ»كه در خانه داشت به خدا سپرد و با نگاهی به آسمان گفت: مرغی را 

 «.گمان تو بهترین حفاظت كننده هستیبی ؛مرغم را حفاظت كن

خواهرم! همانند اسماء دختر ابوبكر استوار باش. هنگامی كه او جنازه پسرش عبداهلل بن 

آیا وقت آن نرسيده است كه این : »زبير را آویخته بر دار دید، آن سخن معروفش را گفت كه

 «.؟!شهسوار پياده شود

خواهرم! مانند خنساء باش كه چهار تا از عزیزان خود را در راه خدا تقدیم كرد و گفت:  

 «.كنم كه این افتخار را به من داد تا عزیزانم در راه او شهيد شوندخدا را سپاس و ستایش می»

 هاست.سيرتشان بنگر كه سرشار از خوبی خواهرم! به این زنان و تاریخ زیبا و

 

بوي خوش و از كوه،  ،از مشك ؛ماليم، ماليمت : از نسيمتابش نور

 استقامت و پايداري بياموز.
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و سست مشويد و اندوهگين نباشيد و شما برتر هستيد، اگر : درخشش نور

 مؤمن باشيد.

 ترين انسان باشي.بند دهم: خواهرم بكوش تا وارستهگردن

  موصول ب ا   ج   ي   ام الحا ثات و إال   ا ك و

 .«هنگامی به دنبال دارنداند، اما گشایش زودرچه تمام حوادث روي آوردهگ»

بوتر؛ ات از خورشيد زیباتري و با اخالق خوبت، از مشك خوشخواهرم! تو با زیبایی

 نماید.تر میباران خجستهبرد و مهربانی، تو را از فروتنی، تو را از ماه شب چهارده فراتر می

خواهرم! زیبایی را در ایمان بجوي و رضامندي را با قناعت به دست آور؛ با حجاب و 

متانت، در عفت و پاكدامنی بكوش و بدان كه زیور تو طال و نقره و الماس نيست؛ بلكه آنچه 

ست كه آراید، دو ركعت نماز سحرگاهی، روزه در روزهاي گرم و صدقه پنهانی اتو را می

 كسی جز خدا، آن را نداند.

اي طوالنی بر و سجده زدایدخواهرم! زینت تو، اشك گرمی است كه گناه را می

هاي شر و باشد؛ زیور تو، شرم از خدا به هنگام تحریك شدن انگيزهگاه بندگی میسجده

رین زن ترین و زیباتشيطانی درون توست؛ پس خواهرم! لباس پرهيزگاري به تن كن تا وارسته

دنيا شوي؛ گر چه لباسهایت كهنه باشند. لباس وقار بپوش تا ارجمندترین انسان بگردي، هر 

 چند پا برهنه باشی.

كار حجاب و بدي زنان فاسد و كافر و جادوگر و بیخواهرم! از زندگی به سبك و شيوه

جز ( »62)ليل:       بپرهيز؛ زیرا چنين زنانی هيزم دوزخ هستند: 

 «رود.بدبخترین افراد، كسی به دوزخ نمی

 

بيني، فانوس را ي تاريكي ميبايد در هر جاي زندگيت كه نقطه: تابش نور

 در وجود خود، روشن كني.



 

 

 

 

 

 طال



 

صبحگاهان، منتظر غروب مباش.: درخشش نور 

 طالي اوّل: اي واالمقام!

 راً ترتجيهجرّ أم رُبّ أمر تتقيه

شود كه تو، به آن كنی، به چيزي منجر میهایی كه تو از آن دوري میه بسا كارچ»

 .«دلبسته گردي

گشته به راه خدا! مانند درخت خرما باش كه اي بانوي مسلمان راستين و اي مؤمن و باز

 زنند و او دردهد؛ به درخت خرما سنگ میاز شرّ و بدي دور است و كسی را آزار نمی

 اندازد؛ در زمستان و تابستان سرسبز و منافع زیادي براي مردم دارد.مقابل، خرما می

از هر آن چيزي كه شرم و حيا را خواهرم! فراتر از امور پيش پا افتاده باش و دامنت را 

آموز و سكوتت، ؛ باید سخنت، ذكر خدا و نگاهت، عبرتخدشه دار می كند دو نگه دار

آن وقت است كه به سعادت و آرامش خواهی رسيد و همه، تو را تفكر و اندیشه باشد؛ 

كنند و ستایند و صادقانه برایت دعا میدوست خواهند داشت؛ بدین سان مردم، تو را می

نماید؛ هاي ناخوشی را از تو دور میخداوند ابرهاي ناراحتی و اشباح ترس و هراس و هاله

شوي ستایش نيك تو از هر ابی و چون بيدار میخوبدین ترتيب بر بستر دعاي نيك مؤمنان می

فهمی كه سعادت و خوشبختی، در ثروت و سرمایه نيست؛ رسد؛ آنگاه میسو به گوش می

بلكه سعادت در اطاعت خداست. سعادت در پوشيدن لباس نو و داشتن كلفت و خادم نيست؛ 

 بلكه سعادت فقط در اطاعت از خداوند بزرگ است.

 

دهد. تدريج رخ ميت نااميد مباش، تحوّل و دگرگوني، بهاز خود :تابش نور

كنند؛ پس خورد خواهند كرد كه همت را سست ميدر مسير تحوّل موانعي با تو بر

 نگذار كه بر تو چيره شوند.
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مرا بخوانيد تا دعاي شما را اجابت كنم. :درخشش نور 

 كن. ي خدا را بپذير و از آن استفادهطالي دوّم: هديه

 هلل،    ط م المباره  ام   عم  ال يسك ام ب ب  ا م ن

 .«ها، رازهایی نهفته استشود؛ در ناخوشیهایی كه شكر آنها ادا نمیچه بسيار نعمت»

جاي آور و از او اطاعت نما. از آب هاي خداوند، استفاده كن و شكر خدا را بهاز نعمت

ور خورشيد استفاده كن و از زیبایی و بنوش، با آن وضو بگير و با آن حمام كن؛ از گرما و ن

ها ها را پر كن؛ به دریا بنگر و در بيابانها را بچين؛ از آب نهرها ظرفنور ماه لذت ببر؛ ميوه

هاي جاي بياور. از نعمتحركت كن؛ امّا سپاس خداوند عزیز و آمرزنده و پادشاه قهار را به

هاي الهی كن و از قدر ناشناسی نعمتاي كه خداوند به تو ارزانی نموده استفاده خجسته

شناسند سپس نعمت خدا را می( »12)نحل:        بپرهيز: 

 «كنند.آن را انكار می

هاي خدا بپرهيز و قبل از آنكه به خار گل خواهرم!به شدت از انكار و ناسپاسی نعمت

كن؛ پيش از آنكه از گرماي خورشيد شكایت كنی، از نور و بنگري به زیبایی گل نگاه 

مند شو؛ قبل از آنكه از تاریكی شب گالیه نمایی، سكون و آرامش آن را به روشنایی آن بهره

 یاد بياور.

اصالً چرا انسان، نگاه بدبينانه و سياهی به محيط پيرامون خود داشته باشد و چرا در برابر 

           اسی بورزد؟ هاي خدا، كفر و ناسپنعمت

 ؟«نگري كه در برابر نعمت خدا ناسپاسی كردندآیا به كسانی نمی( »11)ابراهيم:

ها را بگير و خوب آنها را بپذیر و خداوند را به خاطر آن ستایش پس خواهرم! این نعمت

 كن وسپاس بگذار.

هاي درست، حركتي پر هاي نادرست به شيوهتحوّل از شيوه:تابش نور

 خطر و ريسكي طوالني، اما زيبا است.
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از رحمت خدا نا اميد نباشيد. :درخشش نور 

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

 و أ ث  أسباب ال اال مع اليأ  أ ار  ا إال األمان   وا ب

 .«گویند و بيشتر اسباب موفقيت، با نااميدي همراهندا، دروغ میرزوهآ»

گوید: در سی سالگی در حالی كه مادر پنج فرزند دختر و پسر بودم شوهرم را از زنی می

دست دادم.وقتی شوهرم، وفات كرد، تمام دنيا برایم تاریك شد. به قدري گریستم كه نردیك 

گرفت؛ پسرانم اميد شدم. و غم و اندوه، مرا فرار و ناام، عزادابود كه كور شوم. از بينوایی

كوچك بودند درآمدي هم نداشتيم كه ما را كفایت كند. من با قناعت زیاد، از پول اندكی 

كردم. روزي رادیو قرآن را روشن كردم؛ شنيدم كه یكی كه پدرمان، گذاشته بود، خرج می

 مه يكس، زیاد استغفار كند، خداوند، ههر »فرموده است:  گوید: پيامبر خدااز علما می

از آن روز زیاد «. آوردكند و براي او از هر تنگنایی، برون رفتی فراهم میمشكل او را حل می

استغفار نمودم و به فرزندانم نيز امر نمودم تا زیاد استغفار كنند. سوگند به خدا هنوز شش ماه 

یك پروژه، امالك قدیمی ما را نگذشته بود كه پيمانكاران یك شركت، جهت اجراي 

ها پول به دست آوردیم و پسرم در منطقه شاگرد اوّل شد و قرآن خریدند و در عوض ميليون

ي ما سرشار از خير و بركت گردید را كامالً حفظ كرد و مورد توجّه مردم قرار گرفت، خانه

و غم واندوه و ي دختران و پسرانم را صالح نمود و زندگی خوبی داشتيم؛ خداوند، همه

 ترین زن دنيا شدم.ناراحتی از من دور گشت و خوشبخت

 

گيري و خوشبخت اگر تسليم نااميدي شوي، هيچ چيزي ياد نمي :تابش نور

 نخواهي شد.
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كسي جز كافران، از رحمت خدادرخشش نور : 

 شود.نااميد نمي

 كندطالي چهارم: دعا، بال را رفع مي

 يبكل  هللا بعض ال وم بال عم عظمك  د ي عم هللا بالبلو  و إال

دهد و برخی از مردم را اهی خداوند بال را هر چند بزرگ باشد، سبب نعمت قرار میگ»

 .«آزمایدهایش میبا نعمت

گزار و صالحی دارم كه همسرش سرطان داشت و از او، داراي سه پسر دوست عبادت

جهان، در مقابل چشمانش تاریك بود. به خاطر بيماري همسرش، دنيا بر او تنگ آمد و 

ها براي نماز بيدار شود و در سحرگاه دعا و گردید. یكی از علما، او را راهنمایی كرد كه شب

استغفار نماید و به همسرش آب زمزم بدهد؛ او، به این اعمال ادامه داد؛ خداوند به او توفيق 

نماز صبح تا طلوع خورشيد و داد كه ضمن دعا، همسرش را با آب زمزم بشوید و همراه او از 

طلب آمرزش كنند. بدین ترتيب خداوند، بيماري او  از مغرب تا عشاء بنشيند و با هم از خدا،

را شفا بخشيد و به او پوست و موي زیبا عنایت كرد و آن زن به استغفار و نماز شب عادت 

ار و معبود به بخشد و هيچ پروردگكرد. پس پاك است خداوندي كه بهبودي و تندرستی می

گاه بيمار شدي، به خدا پناه ببر، به كثرت استغفار و حقی جز او نيست. پس اي خواهرم! هر

كند: پذیرد و اندوه و ناراحتی را دور میدهم، كه خداوند، دعا را میدعا كن، تو را مژده می

        :كند، اي درمانده را اجابت میچه كسی دع( »11)نمل

 «وقتی كه او را بخواند؟.

 

هايي گذشته و حال خود را بررسي كن ، زيرا زندگي، تجربه :تابش نور

 .پياپي است كه انسان، بايد از آن پيروز بيرون بيايد
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و خداوند، نسبت به مؤمنان، مهربان است.درخشش نور : 

 هيزطالي پنجم: از نااميدي و احساس شكست بپر

   و الذ  أنباك  يف نعيم ا والحا ثات و إال أصابل بؤس ا

گر چه رنج و بدبختی حوادث، به تو رسيده است، اما همين حوادث هستند كه تو را از »

 .«اندها،آگاه كردهها و زیباییچند و چون نعمت

دوه، خوابی و غم و انجوانی، به زندان افتاد؛ مادرش، كسی جز او نداشت، از این رو بی

گریست كه گریه از او به ستوه آمد. پس خداوند در دلش انداخت او را فرا گرفت و چنان می

ي بزرگ را كه را زیاد بگوید. بدین ترتيب آن مادر، این كلمه« ال حول وال قوة اال باهلل»كه: 

كرد كه از آزادشدن پسرش بكلی گنجی از گنجهاي بهشت است، در شرایطی تكرار می

زند؛ لذا شادي و سرور و ه بود؛ در عين نااميدي پسرش را دید كه درب خانه را مینااميد شد

 خوشحالی، او را فرا گرفت.

آري! این، پاداش كسی است كه به پرودگارش متوسّل شود؛ او را به فریاد بخواند و 

ا این، را همواره بگو، زیر« ال حول وال قوة اال باهلل»كارش را به او بسپارد. پس اي خواهرم! 

را زیاد بگو و یاشد. پس آني بزرگی است كه راز سعادت و رستگاري، در آن نهفته میكلمه

هنگام و شادمانی هاي غم و اندوه و اشباح افسردگی را از خود دور كن و به موفقيت زودبراده

رسد؛ هرگز ریسمان اميد را از دست مده و احساس رس اميدوار باش كه به زودي فرا میزود

گشایش و آسانی  آن شكست مكن؛ زیرا هيچ امر سخت و دشواري نيست مگر آنكه پس از

باشد. پس به خدا گمان نيك داشته باش؛ از او است و این، یك سنت جاري در زندگی می

 چشم بدوز. می آید از سوي او كه بخواه و به گشایشی

 

ميان خود و رنجها و غمهايت را بازگو مكن؛ زيرا با اين كار، : تابش نور

 كني.مانعي درست مي ،سعادت
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آمرزش پروردگارت، وسيع است.درخشش نور : 

 است. ات سرزمين عزّت و محبت: خانهطالي ششم

 وا بع ا  ا ياً من يث ب  ا  و ال حماال آم ا به

 .«ایمبگو به خداوند رحمان ایمان آورده و از هدایتگر یثربی پيروي نموده»

ات راز سعادت ات بيرون نرو؛ زیرا خانهاي كار مهمی از خانهمحترم! جز بر اي خواهر

بنابراین خواهرم! در «. هایتان بمانيدو در خانه( »22)احزاب:      :توست

از  . شرافت و وقار و متانت خویش را حفظ كنی. این،بچشیسعادت را  طعمتوانی ات میخانه

كه بدون ضرورت، به بازار برود و در جستجوي مدها و لباسهاي زبونی و خواري زن است 

اش اي به مغازه دیگر برود و یافتن مدهاي جدید و كمياب، دغدغهجدید، برآید و از مغاره

ي دینی و رسالت دعوتگرانه ندارد، و هيچ همتی در گونه دغدغهچنين زنی، هيچ باشد؛ قطعاً

شود؛ بلكه چنين زنی اسرافكار و رفت یافت نمیاو براي فراگرفتن دانش و فرهنگ و مع

 اندیشد.خرج است و فقط به خوراك و پوشاك میپر

بنابراین خواهرم! از بيرون آمدن غير ضروري از خانه، بپرهيز زیرا خانه، جایگاه شادمانی 

و محل امنيت و آرامش و انس گرفتن است، و با ماندن در خانه، از شرّ مردم در امان خواهی 

 ات را كانون محبت بگردان.د. پس خانهبو

 

هايت را فقط با كساني در ميان بگذار كه با ها و ناراحتي: رنجتابش نور

 كنند.ي سعادت و رستگاريت را فراهم ميفكر و سخنشان زمينه
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اوست اش، به خيرشگفتا از كار مؤمن كه همه: درخشش نور. 

 گويي نيست.طالي هفتم: وقتي براي ياوه

  عالم   كل ا ال موم و  خ ق؟! بدر ينحل و ال اوم  ن مقال

كشند و خفه ما را می ،هازنند؛ پس چرا ناراحتیخندد و ستارگان، دست میماه، می»

 «كنند؟!می

ي مسایل احتمالی را رها كن؛ فایده دربارهخواهرم! جر وبحث و وارد شدن به مناقشه بی

كند، سعی نكن مردم را اید و خاطر انسان را مشوّش مینمچون این كار، صفاي دل را تيره می

آن دیدگاههاي مختلفی وجود دارد؛ دیدگاه خود را با آرامش  به مسایلی قانع كنی كه درباره

مورد و انتقاد و كردن بیو بدون داد و فریاد و اصرار و پافشاري مطرح كن و از مخالفت

كند پيوسته و دائم، آرامش خاطر تو را سلب می گيريگيري بپرهيز؛ زیرا انتقاد و خردهخرده

 دهد.و سيماي نامناسبی از تو ارائه می

وقت است كه دلها را به دست  پس خواهرم! سخن خود را با نرمی و آرامش بگو، آن

دن به آنها و زدهی. همچنين بدگویی مردم و طعنه آوري و به مخاطب روحيه میمی

سان نماید و بدینبهره میود، و تو را از پاداش الهی بیشتحقيرشان، سبب غم و اندوه می

دهی. پس قبل از آنكه به عيوب دیگران گردد و آرامش را از دست میمیانت افزون گناه

هاي خودت را اصالح كن و بدان كه خداوند، ما را كامل و معصوم نيافریده بپردازي، عيب

هایی داریم. لذا خوشا به حال كسی كه به يبي ما عكنيم و همهي ما گناه میاست؛ بلكه همه

 كند.هاي خودش فكر میهاي مردم، به عيبجاي پرداختن به عيب

 

افتد، وقتش را نبايد مادري كه فرزندش از جاي بلندي پايين مي: تابش نور

 با داد و فرياد ضايع كند؛ بلكه بايد براي پانسمان كردن زخمهايش بكوشد.
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قسمت و نصيب چنين نيست كه به تو نرسد. بدان كه :درخشش نور 

 روي باش تا تمام جهان،به تو سالم كندطالي هشتم: گشاده

ه ال ا     العا  ولو  ام ش   أ حــس  أال البؤ  للمـ    ائم  عدم

بود، مردم آن بري كه بدبختی، هميشگی است؛ اگر چيزي، هميشگی میآیا گمان می»

 .«دشمردنمیها بررا از شگفتی

اي است كه خداوند به انسان بنگر. زندگی، هدیه بينانه خواهرم! به زندگی، خوش

بخشيده است؛ پس هدیه خداي یكتا را قبول كن و آن را با شادمانی و سرور بگير؛ صبح را با 

درخشش و لبخند زیبایش بپذیر و شب را با وقار و سكوتش به آغوش بگير و از روز با 

گویی و او را سپاس ال كن؛ و در حالی كه خدا را ستایش میروشنایی و نورش استقب

گذاري، آب گوارا را بنوش و شادمان و خوشحال، هواي پاك استشمام كن و تسبيح می

هاي با بركتی كه در جهان هستی بيندیش و عبرت بگير؛ از نعمت ؛گویان گلها را ببوي

ها، نسيم مالیم باد، گرماي ا، شكوفههدسته خداوند، روي زمين قرار داده استفاده كن، از گل

ها را سببی ها براي طاعت خداوند كمك بگير و آني نعمتخورشيد و روشنایی ماه و از همه

 ها ستایش كن.براي سپاسگزاري خداوند قرار بده؛ خدا را به خاطر این نعمت

دارند؛ بدان كه ها باز ها، تو را از دیدن این نعمتها و ناراحتیخواهرم! مبادا كابوس غم

ها را نيافریده، مگر براي اینكه براي طاعت از او خداي آفریننده و روزي دهنده این نعمت

        فرماید:مورد استفاده قرار گيرند. چنانكه می

  :ها بخورید و كار شایسته بكنيداز پاكيزه اي پيامبران!( »26)مؤمنون.» 

 

ترين بزرگواري و بخشندگي، از سوي كساني بهترين و پاك :تابش نور

دانند، چه بسيارند ارزش سخن خوب و لبخند را مياست كه چيزي ندارند، ولي

 زنند!دهند، اما در حالي كه گويا سيلي مينمايند و ميافرادي كه سخاوت مي
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 هر كس از خدا بترسد، خداوند براي او راه نجاتي از تنگناها : ردرخشش نو

 دهد.قرار مي

ها را به دست طالي نهم: هيچ انساني كامالً خوشبخت نشده و تمام خوبي

 نياورده است

مـــد  وا ا   ليا ال و  و ابكعد  اط    ال ـمم بذ   الصم

وا و هوس را ترك بگو و از ه با ذكر خداوند، غم و ناراحتی را از خود دوركن و شبِ»

 .«آن دور شو

كنی؛ زیرا كنی كه باید دنيا صد در صد به نفع تو باشد، اشتباه میخواهرم! اگر فكر می

یابد. این قضيّه در دنيا نسبی است و تا حدودي انسان چنين آرزویی جر در بهشت تحقق نمی

یابد؛ ا و آرزوهایش دست نمیهرسد، اما هرگز در دنيا به تمام خواستههایش میبه خواسته

 آید. بلكه حتماً روزي بال و بيماري و مصيبت و آزمایشی پيش می

ها، شكيبا ها و سختیپس خواهرم! به هنگام نعمت و شادمانی شكر بگزار و در ناخوشی

و بردبار باش؛ در دنياي خيالی آرزوها زندگی نكن و توقع نداشته باش كه هميشه تندرست 

ات را ه فقر به سراغت نياید یا خوشبخت باشی و هيچ چيزي،صفاي خوشبختیباشی و هيچگا

تيره نكند یا شوهري داشته باشی كه همه چيزش مثبت باشد و در دوستت هيچ عيبی،یافت 

نشود. چنين چيزهایی هرگز تحقق نخواهد یافت، پس خودت را به چشم پوشی از نكات منفی 

ها بنگر؛ گمان نيك داشته باش و اگر از كسی و خوبیو اشتباهات عادت بده و به نكات مثبت 

خطایی سر زد، او را معذور بدان و فقط برخدا توكل كن؛ دل به مردم مبند و كار را به آنها 

         مسپار؛ زیرا سزاوار و شایسته چنين چيزي نيستند: 

 «.در برابر خدا براي تو كاري نخواهند كرد آنان( »61)جاثيه:

 

اط تاريك زندگيت نگاه مكن؛فقط به نق :تابش نور 

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

 طالي دهم: به باغ معرفت قدم بگذار

أ المو ــور؟ المعيم  بالد   أي ا ال امك  أأنـك المبـ م

عيب و كامل زنی، آیا فقط تو بیگویی و طعنه میاي كسی كه به روزگار ناسزا می»

 «هستی؟

خواهرم! یكی از عوامل خوشبختی تو، این است كه مسایل و احكام دین خود را 

ي پروردگار دهد و موجب خوشنودبياموزي؛ چون آموختن دین، به انسان شرح صدر می

ي نيك داشته باشد، او را هركس كه خداوند نسبت به او اراده»گردد. پيامبر فرموده است: می

 «.در دین فقيه و آگاه ميگرداند

به مطالعه كتابهاي مفيدي بپرداز كه به تو در فهميدن و فراگرفتن بيشتر دین كمك 

و  سيرو همچنين كتاب تف ه الدليلرياض الصالحين، فقه السنة، فقكنند؛ كتابهایی از قبيل: می

هاي مفيد؛ بدان كه بهترین عمل تو این است كه به مقصود خدا در آیات قرآن و به رساله

پی ببري. بنابراین در قرآن زیاد بيندیش و آن را با خواهرانت در سنتش،  منظور پيامبر

 نستنل نما؛ زیرا نداتوانی، حفظ كن و به آن گوش بده و عمبخوان، هر چقدر از قرآن را می

اي هر چند كوچك داشته شود. بنابراین باید كتابخانهشریعت سبب ظلمت قلب و تنگدلی می

 باشی كه در آن كتابهاي مفيد و ارزشمند و نوارهاي مفيد وجود داشته باشد.

ها بپرهيز، زیرا خداوند، تو ها و تماشاي سریالخواهرم! به شدت از گوش دادن به ترانه

كند؛ بنابراین از وقت خود در راه رضامندي خواست میي زندگيت بازخاطر هر ثانيهرا به 

 خدا استفاده كن.

 

گردند.ها، با لبخند انسان متوكل آسان ميترين دشواريسخت: تابش نور 



 

 

 

 

 لؤلؤها



 

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

 ار و دلهاي خونين را به ياد آور.لؤلؤ اوّل: چشمان اشكب

 غيا به  ا  الصبــال ب وره ألم    أال الليا لما  باملك

 «رسد؟اش فرا میدم با روشناییبينی كه وقتی سياهی شب،كامل گردد، سپيدهآیا نمی»

اي كه در تمام اوضاع و احوال، وفق گوید: اگر از روزگار عهد گرفتهیكی از ادیبان می

و برایت جز امور خوشایند، رخ ننماید، پس هنگام از دست دادن چيزي یا  مراد تو باشد

ها رها كنی؛ اما در غير این صورت از هایت باید خود را در ميان غمنرسيدن به یكی از خواسته

گيرد؛ و اگر دهد و میدانی، كه میغم و اندوهت بكاه؛ چرا كه تو، اخالق روزگار را می

گردد و این سنت و قانون روزگار است گرفتن آن بازمیبراي پسامروز چيزي بدهد، فردا 

شود؛ همه، در ها به اجرا گذاشته مینشيننشينان و كوخها اعم از كاخي انسانكه در مورد همه

برند و چه آنان كه بر بستر برابر این قانون یكسان هستند؛ چه آنان كه در ناز و نعمت بسر می

 خوابند.خاك می

و اندوهت بكاه و اشكهایت را پاك كن؛ زیرا تو نخستين كسی نيستی كه تير  پس از غم

اي، اوّلين مصيبت زمان، به او اصابت كرده است، و مصيبت و بالیی كه تو بدان گرفتار شده

 باشد.ها و مصایب، سابقه نداشتهنيست كه در دفتر غم

 

تواني جايگزين به گناه فكر مكن، و به كار خوبي بينديش كه مي :تابش نور

 .گناه كني
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ي دعا كردن است.بال و مصيبت، زمينه :درخشش نور 

 لؤلؤ دوّم: اينها، خوشبخت نيستند!

  د آ ال ليلل بالبلج       اشكد  أزم  

ي حل شدنت است و هر چند شدت بگيري، پایان اي بحران شدید! شدت تو، نشانه»

 .«شودشب سياهت نزدیكتر می

كنند، نگاه نكن؛ زیرا واقعيت كه در رفاه و آسایش هستند و اسراف می خواهرم! به آنان

ها و روي در لذتي آنها، زیادهبار است؛ و مردمانی كه دغدغهزندگی آنها تأسف

هایشان، بدون توجه به حالل و حرام، هایشان است و براي دستيابی به لذایذ و خواستهشهوت

دوند، در واقع چنين كسانی خوشبخت نيستند و در می در سعی و تكاپو هستند و به دنبال آن

برند؛ زیرا هر كس از راه و شيوه الهی منحرف شود و به گناه و تنگنا و غم و اندوه به سر می

 معصيت عادت كند، هرگز روي سعادت و خوشبختی را نخواهد دید.

ق در شادي نمایند، غركنند و حيف وميل میپس خواهرم! گمان مبر آنان كه اسراف می

هاي گلی زندگی ها و خانهبلكه بعضی از زنان فقيري كه در كوخ …و نعمت هستند؛ نه!

كنند، نما زندگی میميكنند، از كسانی كه بر پرهاي قو و روي ابریشم و در اتاقهاي مخمل

گزار و زاهد، از زنی كه از راه و آیين تر هستند؛ چون زن فقير اما باایمان و عبادتخوشبخت

 تر است.لهی منحرف شده، خوشبختا

 

سعادت و خوشبختي در وجود تو است؛ پس بايد تالشهايت را  :تابش نور

 به سوي خودت معطوف كني.
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بدان كه هيچ معبود به حقي جز اهلل نيست :درخشش نور. 

 لؤلؤ سوّم: راه خدا، بهترين راه است

 و ل ا      حام الع ال ربما  ازع ال  و  ألم 

تابی نمایند و حال آن كه راه ها به سبب كاري داد و فریاد و بیمكن است انسانگاهی م»

 .«رفت از آن، همانند باز كردن گره، راحت باشدبرون

خوشبختی چيست؟ آیا خوشبختی در مال وثروت است؟ یا خوشبختی در نسب و پست 

ستان ذیل ببينيم كه هاي متعددي دارد؛ ولی بيا تا بر اساس داو مقام است؟ این پرسش، پاسخ

 بيند:این زن، خوشبختی را در چه می

مردي با همسرش اختالف پيدا كرد و به او گفت: تو را بدبخت خواهم كرد. زن با 

توانم؟ زن گفت: اگر سعادت و توانی. شوهرگفت: چطور نمیآرامش تمام گفت: تو نمی

كردي، و از آن محروم میخوشبختی، در مال و ثروت بود تو براي آنكه بدبختم كنی، مرا 

خریدي؛ اما سعادت و خوشبختی چيزي آالت بود، برایم نمیاگر سعادت در طال و زیور

 جستجو می كنمام را در ایمانم نيست كه در اختيار تو و مردم باشد، من سعادت و خوشبختی

و ایمانم، در قلب من است و بر قلبم كسی جز پروردگارم، تسلّطی ندارد. سعادت 

باشد و فقط كسی، این سعادت را سعادت حقيقی، سعادت ایمان می …همين استقی،حقي

كند كه محبت خداوندي در دل و وجود و فكرش بجوشد. لذا سعادت و احساس می

 خوشبختی، فقط در دست خداست.از این رو با اطاعت خدا، سعادت را از او بخواه.

با آن مبعوث شده  امبر خداباشد كه پيتنها راه سعادت، شناخت دین صحيحی می

رو بخوابد و یا با تكه است، پس كسی كه این راه را بشناسد، هر چند كه در كوخ و یا در پياده

ترین انسان جهان باشد، اما كسی كه از تواند خوشبختنانی، زندگی را به سر نماید، باز هم می

گردد؛ بب محروميت او میاش سگذرد و داراییها میاین راه منحرف شود، عمر او با غم

 بار است و فرجامش،ناكامی و زبونی.عملش، زیان
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ما، به پول و دارايي احتياج داريم تا زندگي كنيم، ولي اين، بدان  :تابش نور

 خاطر پول و ثروت زندگي نماييم!معنا نيست كه ما بايد به
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خواهيم.خدايا! از تو عفو و تندرستي را ميبار :درخشش نور 

 ها پناه ببرچهارم: هرگاه به تنگ آمدي، به خداوند داناي غيب لؤلؤ

   ب     ألم ن  ل إ ا ضاق بل األم 

 .«ي انشراح فكر كنهرگاه كار، برایت دشوار و سخت شد، در سوره

مشكلی برایم پيش آمد كه به سبب آن همواره غمگين بودم؛ براي »گوید: ابن جوزي می

اندیشيدم، اما راهی براي كردم و به هر چاره و راه حلی میرهایی از این غم خيلی فكر می

         رهایی نيافتم تا آن كه چشمم به این آیه افتاد: 

 «.دهدرفتی براي او قرار میهر كس تقواي الهی پيشه كند، خداوند راه برون( »1)طالق:

آنگاه دانستم كه تقوا، سبب رهایی از هر غم و اندوهی است؛ لذا »د: افزایجوزي میابن

 «.…سان راه رهایی از غم را یافتمتصميم گرفتم تقواي الهی پيشه كنم و بدین

گویم: از نگاه خردمندان، تقوا، هر چيزي است؛ از این رو سبب هر من )مؤلف( می

باشد. بنابراین ناراحتی و عذاب می عذاب، گناه و معصيت است و توبه و ندامت، سبب رفع آن

دهند؛از قبيل كوتاهی در نماز، یا غيبت اندوه و رنج، سزاي كارهایی است كه انجام می

مسلمان، سستی در امر حجاب و یا ارتكاب امور حرام و ناجایز. هر كس با شيوه و آیين الهی 

كه سعادت و خوشبختی را اش را بپردازد. كسی توجهیمخالفت كند، باید تاوان كوتاهی و بی

خواهی؟ آفریده،خداوند بخشنده و مهربان است؛ پس تو چرا سعادت را از كسی جز او می

ها دارند، روي زمين هيچ ها بود، نباید با این همه ادعایی كه انساناگر سعادت به دست انسان

 ماند.محروم و غمگين و اندوهگينی باقی می

 

اي بپرهيز و آن را به وضعيت نا اميدكننده: از فكر كردن به هر تابش نور

 فراموشي بسپار، فقط به موفقيت بينديش؛ آن وقت امكان ندارد شكست بخوري.
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ام به من دارد.خداي متعال: من نزد گماني هستم كه بنده :درخشش نور 

 لؤلؤ پنجم: هر روز را عمر جديدي بدان.

  ال    ع بما  وال ال اوم إ ا غام ت    ش ف م وم

 .«هرگاه در امر مهمی وارد شدي به كمتر از ستارگان قانع مشو»

هرگاه استعداد و انرژي و زیبایی و شناخت،  ؛ي تلخی داردپيامد و نتيجه ،دوري از خدا

شوند. بنابراین توفيق الهی و بركت خداوندي را به همراه نداشته باشند، به رنج و بال تبدیل می

دارد. فرض كن به نسيان و فراموشی و دوري از خود برحذر میخداوند، مردم را از سرانجام 

گذرد كه اي از كنارت میروي كه ناگهان ماشينی، با تمام سرعت به گونهراه خودت می

كنی اند؛ در آن هنگام تو،احساس میانگار چرخهاي آن با چنگ و دندان به جان زمين افتاده

بكوبد و به زندگيت خاتمه دهد؛ بنابراین  خواهد تو را درهمكه گویا نزدیك است كه می

نماید خداوند نيز بندگانش را متوجه می …اي جز جستن راه نجات و فرار سریع نداريچاره

هایی قرار دارند و به آنان گردان شوند، در واقع در معرض چنين مهلكهكه وقتی از او روي

نجات را فقط نزد خدا خواهند  كند تا هر چه زودتر به فكر نجات خویش برآیند وتوصيه می

                 یافت: 

      :ن من، براي گمابه سوي خدا؛ بی بشتابيدپس ( »26و23)ذاریات

اي آشكار از جانب او هستم. و با خدا معبودي دیگر قرار ندهيد؛ من از شما هشداردهنده

شود تا در این آیه، از انسان درخواست می«. ي آشكارگري هستمدهندهجانب او براي شما بيم

به تجدید خویش بپردازد و زندگيش را دوباره سامان دهد، رابطه بهتري با خدایش برقرار 

بار خدایا! تو »ماید، عمل كاملتري انجام دهد و پيمانی ببندد كه آن را با این دعا تعبير كند: ن

باشم و ات میاي و من، بندهپروردگار من هستی؛ هيچ معبود به حقی جز تو نيست؛ مرا آفریده

برم؛ به یام، به تو پناه مات پایبندم، و از شرّ آنچه نمودهتوانم بر عهد و وعدهتا آنجا كه می

نمایم؛ پس مرا كنم و به گناهانم اقرار میاي اعتراف میهایی كه به من ارزانی داشتهنعمت

 آمرزد.بيامرز. زیرا هيچ كسی جز تو، گناهان را نمی
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هرگاه در يكي از كارهايت شكست خوردي، تسليم نااميدي  :تابش نور

اهد رسيد، ترديد به مشو و آشفته و مضطرب مگرد و در اينكه گشايشي، فرا خو

 خود راه مده.
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لبخند تو، به روي خواهرت صدقه است.درخشش نور : 

 ها هستندبخش تاريكييروشن ستارگان آسمان و ،لؤلؤ ششم: زنان

  اسكعن الواحد ال دي ا و إال ألممك ص وف      

 .«ي توانا كمك بخواهاگر گردش روزگار، تو را دردمند نمود، از خداوند یگانه»

نكوكار، زنی است كه با شوهرش به خوبی زندگی كند و بعد از خدا از او اطاعت  زن

اي قلمداد كرده كه مرد باید براي چنين زنی را ستوده و او را زن نمونه نماید؛ پيامبر خدا

زنی كه چون »سؤال شد كه چه زنانی بهترند؟ فرمود:  ازدواج با او بكوشد؛ از آن حضرت

نماید، و در گرداند و اگر به او فرمان دهد، از او اطاعت می، او را شاد میشوهر به او نگاه كند

كند و همچنين مال و دارایی شوهرش را به مورد خودش كاري برخالف ميل شوهرش نمی

 «داندنماید كه شوهر، ناپسند میاي خرج نمیگونه

و ( »22)توبه:      فرماید: خداي متعال می

نيز  به راه افتاد و ثوبان عمر هنگامی كه این آیه نازل شد،« اندوزندكسانی كه طال و نقره می

رفت و گفت: اي پيامبر خدا! این آیه بر اصحاب  نزد پيامبر به دنبال او حركت كرد. عمر

ي هر فرد خبر ا به بهترین گنجينهآیا تو ر»فرمود:  تو سنگين و دشوار آمده است. پيامبر

ندهم؟ زن نيكوكاري كه هرگاه شوهرش به او نگاه كند، او را شاد گرداند و چون به او فرمان 

 «.دهد، از وي اطاعت كند و در غياب او خودش را حفاظت نماید

ام سلمه «. رود كه شوهرش از او راضی باشدزن، زمانی به بهشت می»فرماید: می پيامبر

هر زنی در حالی بميرد كه شوهرش از او راضی »گوید: پيامبر خدا فرمود: اهلل عنها میرضی 

 «.روداست، به بهشت می

 پس اي خواهرم! بكوش تا این بانوي خوشبخت باشی.

 

گيري كه هر كاري را خوب ي اول قرار ميدر صورتي در رتبه :تابش نور

 و كامل انجام دهي.
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به سراغ تو آمده است؛ چون چرخ روزگار سرور و شادي،  :درخشش نور

 گردد.مي

 نه! لؤلؤ هفتم: مرگ، آري؛ اما حرام،

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

 .«ايچون مدت زمانی طوالنی، توانگر بوده ؛تابی مكناگر روزي تنگدست شدي، بی»

كند، به سه نفري اشاره روایت میدر حدیثی كه عبداهلل بن عمر خطاب رضی اهلل عنهما 

ي غار را شد كه شب را در نماز گذراندند و آنگاه سنگ بزرگی از باالي كوه غلتيد و دهانه

بر آنها بست؛ پس آنها با توسل به اعمال صالح خود، از خدا خواستند تا آنان را نجات دهد؛ 

ي مردم بيشتر دوست از همه بار خدایا! دختر عمویی داشتم كه او را»دوّمين نفر آنها گفت: 

داشتم و در روایتی دیگر آمده است: او را خيلی دوست داشتم؛ من از او خواستم كه به من 

سالی ناگزیر شد نزد من اجازه دهد كه با او بخوابم، اما او امتناع ورزید تا اینكه در اثر قحط

ازه دهد تا با او عمل منافی بياید؛ من، به او یكصد و بيست دینار دادم به شرط آنكه به من اج

عفت را انجام دهم و او نيز اجازه داد تا اینكه همه چيز براي من مهيّا شد؛ او در آن هنگام به 

این دختر جوان پرهيزگار بود و ابتدا به پسر عمویش آري « …از خدا بترس »من گفت: 

ي او تن به خواسته ي نزدیك شدن را نداد؛ اما به خاطر فقر و تنگدستی، ناگزیر شداجازه

سان احساسات ایمانی آن مرد را دهد؛ با این حال به او تذكّر داد از خدا بترسد و بدین

خواهد باید با او ازدواج كند تا برایش حالل باشد تحریك نمود و به او گفت كه اگر او را می

زگشت و و مرتكب زنا نگردد؛ آنگاه آن جوان از این عمل بد دست كشيد وبه سوي خدا با

 توبه نمود؛ وي با توسل به این توبه، از غار رهایی یافت.

 

به خودت بياموز كه ترس و هراس، روزي از بين خواهد رفت. :تابش نور 
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سازد.هايت، زندگيت را ميافكار و انديشه  :درخشش نور 

 لؤلؤ هشتم: پرتوي از آيات قرآن

-و    األيام  ا ب  -إن  رأيك  ـو ة األث للصب  عا ب  محمـ 

 .«ي خوبی داردنيز نشان داده كه صبر وشكيبایی، نتيجه ام و تجربهمن، دیده»

خداوند، ( »1)طالق:         فرماید:خداوند متعال می

 .«آسانی خواهد آورد پس از سختی

           

  اي مؤمنان! شكيبایی ورزید و استقامت و پایداري كنيد )و از ( »133عمران:)آل

مرزهاي ایمان و نيز كشور اسالمی( مراقبت به عمل آورید و از )خشم( خدا بپرهيزید تا اینكه 

 «.درستگار شوی

            

   :و شكيبایان را مژده بده آنان كه هرگاه مصيبتی بدانان برسد، ( »621)بقره

 «.گردیمبه سوي او باز میگویند: ما از آن خدا هستيم و می

            :( 11)شوري

فرستد بعد از آنكه )مردم، از بارش باران( نااميد خداوند آن كسی است كه باران را می»

 «.گستراندشوند و رحمت خویش را میمی

         :قطعاً شكيبایان، ( »63)زمر

 و در مورد دعاي یونس«. دارندمزدشان را بدون حساب و به تمام و كمال دریافت می

ین، ا«. امحقی جز تو نيست و تو پاك و منزهی؛ من، از ستمگران بودههيچ معبود به»فرماید: می

خاطر گردي و به پروردگار خود زند تا خوشبخت و آسودهقرآن است كه تو را صدا می

ي الهی، حق است، راحت باشی؛ خداوند، اعتماد و توكل نمایی و با یقين به اینكه وعده
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خواهد آنان را پاكيزه و ادب نماید؛ زیرا آفریدگان را نيافریده كه عذابشان دهد؛ بلكه می

تر است؛ پس اي خواهرم! با ذكر خدا و نسان از مادر و پدرش نيز مهربانخداوند، براي ا

 رحمت و انس و رضامندي را بجوي. سپاسگزاري او و تالوت كتابش و پيروي ازپيامبرش

 

ا براي رويارويي با بدترين شرايطخودت ر :تابش نور 

 سان اتفاقات را خوب و خوشايندآماده كن تا بدين

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

 نمايد.ها را برطرف ميلؤلؤ نهم: شناخت خداوند مهربان، غم

 و  ـام  ـوق الكـ اب  ـ اب إ ا ص م م ل الو م  البام  يمن

ها( آسان خواهد بود و هر چيزي كه اگر محبت تو صادقانه باشد، همه چيز )تمام غم»

 .«است، خاك و ناچيز به نظر خواهد رسيد روي خاك

ترین بخشندگان است.خداوند پيش از بزرگوارترین بزرگواران و بخشنده …،اهلل

نهد و آن را رشد دهد، عمل اندك را ارج میدرخواست بنده از حد انتظارش، به او نعمت می

و زمين هستند، او را ها ي آنان كه در آسمانآمرزد؛ همهها را میدهد و بسياري از لغزشمی

خواهند و او هر روز در كاري است؛ درخواستهاي زیاد، او را به اشتباه خوانند و از او میمی

آیند؛ بلكه دوستدار كسانی است كه در دعا گان به ستوه نمیاندازد و از اصرار اصراركنندنمی

واست نگردد، ورزند، و دوست دارد كه از او خواسته شود و اگر از او درخاصرار می

اش ، عيب خود را كند بندهآید، و بنده از او شرم نمیشود؛ از بنده شرمش میخشمگين می

 نماید.پوشاند و بر بنده رحم میاش را میپوشاند، اما عيب بندهنمی

شود كه دلها، چنين كسی را دوست نداشته باشند؟! كسی كه با این حال چگونه می

پذیرد و برد؛ تنها او، دعاها را میها را او از بين میو بدي آوردها را فقط او میخوبی

نماید و به فریادها پوشاند؛ اوست كه مشكالت را رفع میها را میآمرزد؛عيباشتباهات را می

 كند. پس چرا دلها، او را دوست نداشته باشند؟رسد و كمك میمی

برد و ت كه بنده، به او پناه میترین و تواناترین كسی استرین و مهربانبخشنده …اهلل،

نماید؛ مهرش به بنده از مهر مادر به چيز او را بسنده میاگر بنده، به او توكل كند، بيش از همه

كردن شود كه پس از گماش، بيشتر از كسی خشنود میي بندهفرزندش بيشتر است؛ به توبه

 یابد.ی، آنها را دوباره میسواري و در بيابانی مرگبار و خشك در عين نااميدي از زندگ
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اي بايد تصميم بگيري كه به سعادت برسي و اين، خودش تجربه :تابش نور

 زيباست.
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خداوند براي مؤمنان، زن فرعون را :درخشش نور 

 مثال زده است.

 لؤلؤ دهم: روز خجسته

 يـأت اإللـه بـال ـ ج و اصب  إ ا خو     

 آورد.خداوند، گشایشی می هرگاه مصيبتی فرا رسيد، صبر كن؛ چون

روتنی بنشين و ده دقيقه یا ربع ساعت رو به قبله به ذكر و دعا فپس از نماز صبح مدتی با 

بپرداز و از خداوند بخواه تا امروز را براي تو روزي زیبا و مبارك و خجسته بگرداند؛ روزي 

از رنج و سختی؛  كه سرشار از موفقيت و صالح و بهروزي باشد؛ روزي بدون بحران و بدور

روزي سرشار از رزق و روزي و آكنده از خير فراوان؛ روزي كه صفاي آن تيره نشود و غم و 

پس باید شادي و سرور را تنها از خدا خواست و خير و روزي را فقط از  اندوهی در آن نباشد.

برایت او طلبيد. از این رو اندكی یاد خدا پس از نماز صبح، به اذن خداوند، آن روز را 

اي به نوار قرآن گوش بده كه شك كنی یا نشستهگرداند. وقتی كار میخجسته و مبارك می

 نماید.آورد و تو را بيش از پيش آرام میو تردید را از دلت بيرون می

 

به چيزهايي كه از توان تو خارج است، نپرداز؛ بلكه به جاي آن  :تابش نور

 وب و عالي انجام دهي.بكوش تا آنچه را كه در توان توست، خ



 

 

 

 

 

 هاصدف



 

بدانيد كه ياري خدا نزديك است. :درخشش نور 

 صدف اوّل: زن خوب يعني زندگي سعادتمندانه

 له كل يوم في خليقته أمر عسي فرج يأتي به اهلل إنه

هایش كاري انجام اميد است خداوند گشایشی بياورد؛ زیرا او،هر روز در مورد آفریده»

 .«دهدمی

گشت شوهرش به خانه، به خوبی از او استقبال كند؛ اگر شوهرش باید هنگام باززن 

عكس به رسيد، كاري نكند كه او را بيشتر ناراحت نماید؛ بلكه برخسته و ناراحت به نظر می

هایش را در نظر بگيرد. در چنين حالتی نباید بدون مقدمه از او بپرسد استقبالش برود و خواسته

اي؟ بلكه اندكی درنگ كند تا شاید خود شوهر، پس از در آوردن و خستهكه چرا گرفته 

لباس بيرون و پوشيدن لباس خانه، علت ناراحتيش را بگوید؛ اگر مرد مشكلش را نگفت، زن 

دهد و به با لحنی علت گرفتگی شوهرش را بپرسد كه شوهر بفهمد همسرش، به او اهميت می

 خاطر حالت او پریشان است.

تواند به شوهرش در حل مشكل دید كه میيب اگر زن، در خود این توان را میترتبدین

بكار شود؛ زیرا در این صورت بار بزرگی را از دوش شوهر فاصله دستیاري كند، باید بال

اش گوهر گرانبهایی پایين گذاشه است و پس از آن شوهر، احساس خواهد كرد كه در خانه

 ي دنيا ارزشمندتر است.دارد؛ گوهري كه از همه گوهرها

 

ان رساندن كاري كه هنوز به پاياناز به پاي :تابش نور 

 پذير نيست.اي نااميد مباش؛ عمل و كار انسانهاي بزرگ، پاياننرسانده
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آزمايد.وند، كساني را كه دوست دارد، مياخد :درخشش نور 

 صدف دوّم: فقط امروز

 ال ال  م ض ب  الزبو ال يحسبو و ال يحسبوال الخي  ال ش م بعده

پندارند كه پس از آن هيچ بدي و شري نيست و شر و بدي را خوبی را چنان نمی»

 .«آورنداي كشنده و هميشگی به حساب نمیضربه

روز خوب و زیبا، روزي است كه در آن، ما، مالك »گوید: یكی از سعادتمندان می

ها با، روزي است كه مهار شهوتدنياي خود هستيم و دنيا، مالك و صاحب ما نيست؛ روز زی

هاي خود نيستيم ها و شهوتو اميالمان، به دست ماست و ما با ذلّت و خواري، به دنبال خواسته

 «.كنيمو از آن اطاعت نمی

 كنيم:از این روزهاي به یادماندنی، به روزهاي ذیل اشاره می

، روز بسيار زیبایی ـ روزي كه برخودم چيره باشم و از رنج شك و تردید بيرون بيایم

 است.

ـ زیباست آن روز كه چون در ميان این قرار گيرم كه آیا ستایش و تمجيد مردم را 

كس آن را ستاید و هيچكس، براي آن مرا نمیترجيح دهم و یا كاري را انجام دهم كه هيچ

اتم، داند، به ستایش و تمجيد مردم توجهی نكنم و كاري را ترجيح دهم كه تا پایان حينمی

 جز خودم كسی از آن با خبر نباشد.

هایم را پر از پول كنم، ولی دلم از كرامت توانستم جيبـ زیباست آن روز كه در آن می

 خالی را بر وجدان و دل تهی، ترجيح دادم. خالی باشد؛ اما من دست

 ـ این روزها زیبایند، و زیباترین چيز آن این است كه بهره من از آن اندك است، مگر

ام انجام بدهم، پس توانم كارهایی را كه كردهدانم كه میي من این باشد كه میآن كه بهره

 ام به سپاس خدا زیاد است.بهره
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خواهرم! به قسمت و نصيبت، شاد و قانع و راضي باش، و از  :تابش نور

 آرزوها و خيالهايي كه در توان و امكان تو نيست، بپرهيز.



   

 73 هاصدف
 

ده است.يگذشته را بخشخداوند،  :درخشش نور 

 صدف سوّم: احساس مظلوميت مكن.

 أبداً  ما  انك ل نم أوائا انعم و لذم  لألمور أواخ 

 .«طور كه آغازي دارندشاد باش و لذت ببر؛ زیرا كارها پایانی دارند، همان»

عدم احساس ستمدیدگی، صفت زیبایی است كه براي از بين بردن اضطراب و به طور 

و احساس خوشبختی در كنار هابراي موفقيت در زندگی و حفاظت دوستی كلی به انسان

داند، تحوالت را كند، چون كسی كه دید وسيعی دارد، طبيعت مردم را میخانواده، یاري می

دهد و شرایط معلوم و نامعلوم را در نظر سنجد و خودش را به جاي دیگران قرار میمی

 گيرد.می

كند و هنگام برخورد با مشكالت و امور را خوب درك میفردي كه دید وسيعی دارد، 

داند كه طبيعت زندگی، اینگونه است و هيچ یابد؛ میاش، تحقق نمییا زمانی كه خواسته

دارد، اما خير در آن است كسی در زندگی راحت نيست؛ گاهی انسان، چيزي را دوست نمی

از این رو خير، در آن چيزي است  آورد.و گاهی به چيزي رغبت دارد؛ ولی آن چيز، شر می

 كه خدا انتخاب كرده است.

از جهان پهناور هستی است و  ئیكند كه او، جزكسی كه دید وسيعی دارد احساس می

ها و این در سختیربهره نيست؛ بنابها نصيبی دارد و هم از سعادت بیهم از دردها و غم

نماید اس شكست و بدبختی نمینظران، احسشود و همانند تنگها مضطرب نمیناخوشی

 برد كه این مشكل، فقط براي او پيش آمده است.وگمان نمی

دهد و بلكه كسی كه افق دیدش، وسيع است هيچگاه چنين احساساتی را به خود راه نمی

زندگی دنيا است؛ بنابراین  ي ی از چرخهئداند كه او، جزیابد و میطبيعت زندگی را در می

نماید، از زندگی ش خود را براي رسيدن به بهترین چيزها، صرف میضمن آن كه تمام تال

 راضی است.
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شاد و خوشبخت باشي؛ نه فردا كه در  كه اكنون زمان آن است :تابش نور

 دست تو نيست.
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درودتان باد به خاطر شكيبايي و صبري كه از خود نشان  :درخشش نور

 داديد.

 يذ و خوشايند استشقت، چه لذمصدف چهارم: موفقيت بعد از 

 ثمك يذ بن و ال ياي ا ال ـم ات ثم ي الـي ا

 .«روند و باز نخواهند گشتها از ميان میسختی»

گوید: فقير به دنيا آمدم و فقر، مرا از زمانی كه در گهواره بودم، یكی از افراد موفق می

دراز  كرد. تلخی روزهایی را چشيدم كه مادرم براي تكه نان خشكی دستهمراهی می

كرد. ده سالگی خانه را ترك گفتم و در یازده سالگی مشغول كار شدم، هر سال فقط یك می

فرسا صاحب دو گاو و شش گوسفند شدم خواندم؛ بعد از یازده سال كار طاقتماه درس می

ها و كه آنها را به هشتاد وچهار دالر فروختم؛ درتمام زندگيم یك ریال هم براي: لذت

آوردم نگاه رج نكردم؛ تا بيست و یك سالگی ، هر درهمی را كه به دست میهایم خخواسته

نوعان بخواهم طعم تلخ خستگی جانكاه را چشيدم؛ كيلومترها سفر كردم تا از هم …داشتممی

ي رتا به من كاري بدهند كه با آن زندگی كنم، بعد از بيست و یك سالگی به همراه یك گا

كردم، هر روز قبل از نماز رفتم و هيزم جمع مید به جنگلها میشكه به دنبال گاوها بسته می

شدم. تا پایان خاستم و تا غروب آفتاب، به كار سخت و دشوارم مشغول میصبح برمی

گرفتم،هر یكی، براي من همانند ماه ماه،شش دالر حقوق بگيرم؛ و وقتی این شش دالر را می

 رسيد.شب چهارده زیبا به نظر می

 

 گوشت كن. يات درس بگير و آنها را آويزهاز اشتباهات گذشته :رتابش نو 
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دهد.بگو: خداوند شما را از آن و از هر مشكلي، نجات مي :درخشش نور 

 صدف پنجم: به وضعيت خود عادت خواهي كرد

 إ ا عظم المولوب  ام المساعد غ ي  من الخالال     ام بلدة

ر شهري تنهاست؛ هرگاه خواسته، بزرگ و مهم انسان غریب و بيگانه از دوستان، در ه»

 .«شوندباشد، دستياران انسان، اندك می

شناسم كه پایش ضمن یك عمل جراحی، قطع شده است؛ پيش او رفتم تا مردي را می

با او همدردي نمایم. او، عالم و اندیشمند بود، تصميم داشتم به او بگویم: مردم، از تو این 

گير قدري باشی؛ بلكه مردم، به فكر روشن و ي ماهري و كشتیندهانتظار را ندارند كه دو

نظرات درست تو نياز دارند و الحمدهلل كه رأي و فكر تو، باقی مانده است. وقتی به عيادتش 

رفتم، به من گفت: دهها سال پایم با من بود و از آن خوب و درست استفاده كردم؛ وقتی دین، 

 ب خرسند است.سالم بماند، انسان، از صميم قل

یابد كه بدترین شرایط زمانی ذهن و خاطر آرامش می»گوید: یكی از حكما می

 «.…نمایدرابپذیرد؛ از نظر روانی نيز، پذیرفتن بدترین شرایط، انسان را بانشاط و سرحال می

افزاید: و با این حال هزاران نفر زندگيشان را با خشم و ناراحتی به نابودي سپس می

توان نجات داد، نجات پذیرند و آنچه را كه میچون آنها، واقعيتهاي تلخ را نمی كشانند؛می

باري دهند؛ آنان، به جاي آن كه آرزوهاي خود را از نو بسازند، وارد جنگ تلخ و مرارتنمی

 اي ندارد.روند كه فایدهشوند و با اضطرابی به پيش میبا گذشته می

هایی كه در فرسا به خاطر دردها و شكستاقتي طي ناموفق و گریهتأسف بر گذشته

گذشته اتفاق افتاده است، از نظر اسالم بخشی از مظاهر ناسپاسی خدا و اظهار ناخوشندي از 

 تقدیر اوست.

 

تواند ترين دشمن توست و مياحساس شكست، سرسخت :تابش نور

 آرامش تو را نابود كند.
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ايمقرار داده و اينگونه شما را امّتي ميانه :درخشش نور. 

 فرزانه : سفارشهاي مادريصدف ششم

  ا س وراأع   من بعد  بم رأي ا أخا  موم

 .«، شادي به سراغشان آمده استهام كه بعد از غمیاچه بسا افراد غمگينی را دیده»

امامه بنت حارث به دخترش ام أیاس بنت عوف در شب عروسيش، وصيت جامعی نمود 

رود؛ وي در نصيحت دخترش چنين گفت: ي زنان عرب به شمار میكه از بهترین سفارشها

اي، ترك آن بودهاي را كه در شوي و خانهاي، جدا میتو از محيطی كه در آن بزرگ شده»

گویی؛ اگر زنی به خاطر ثروت پدر و مادرش و یا به او،نيازي به شوهر نداشت، تو از تمام می

وهر بگيري، ولی زنان، براي مردان و مردان، براي زنان نيازتر از این بودي كه شدختران، بی

 اند.آفریده شده

سفارش اوّل و دوّم من، این است كه در برابر شوهرت قانع و فروتن باشی؛ خوب به 

 شنوي و اطاعت نما.یش گوش كن و از او حرفحرفها

او بر  سفارش سوّم و چهارم من، این است كه: مواظب چشم و بينی او باش؛ مبادا چشم

 چيز زشتی از تو بيفتد و از تو چيزي جز بوي خوش به مشامش برسد!

خوابی، پنجم و ششم اینكه: وقت خواب و غذاي او را بدان؛ زیرا گرسنگی مداوم و بی

 كند.افروزد و فرد را ناراحت میمیآتش خشم را بر

، این است هفتم و هشتم اینكه: از مال و فرزندان او حفاظت كن، مالك نگهداري مال

ي نياز استفاده شود و معيار نگهداري فرزندان، تربيت و پرورش درست كه از آن به اندازه

 باشد.آنان، می

مال مكن، زیرا اگر از فرمان او فرمان شوهرت مباش و رازش را برنهم و دهم اینكه: نا

یی خواهد نمود؛ وفارنجانی و اگر راز او را افشا كنی، به تو بیسرپيچی نمایی، دلش را می

روي او اظهار شادمانی مكن و اگر او، شادمان بود، تو  هرگز هنگامی كه غمگين است، پيش

 خودت را افسرده و غمگين نشان مده.
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سعادت تو، وابسته به كسي ديگر نيست؛ بلكه در دست خودت  :تابش نور

 باشد.مي
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شوي.يكند و شاد و خوشبخت مفردا خورشيد، طلوع مي :درخشش نور 

 صدف هفتم: خودش را فداي رضامندي پروردگارش نمود

 لعام هللا ي    عن  ليا وال  يأ   إالم اليأ     

نااميد مباش كه نااميدي كفر و ناسپاسی است؛ شاید خداوند، تو را بعد از مدت كوتاهی »

 .«نياز گرداندبی

آنگاه خدا را به یاد اي كه اشتباه كرد و مرتكب زنا شد؛ آیا حكایت آن زن را شنيده

رفت و از ایشان خواست تا او را سنگسار كنند و او را از گناه  آورد و توبه نمود؛ نزد پيامبر

رفت و گفت: اي پيامبرخدا! من مرتكب  پاك بگردانند او در حالی كه حامله بود، نزد پيامبر

او، به خوبی رفتار كن ولیّ او را خواست و گفت: با  ام؛ مرا مجازات كن، پيامبرگناهی شده

و هرگاه وضع حمل نمود، او را نزد من بياور، سرپرستش چنان كرد )و بعد از وضع حمل( او 

فرمان داد كه لباسهایش را محكم به خودش ببندند وسپس  آوردند؛پيامبر را نزد پيامبر

و نماز گفت: آیا بر ا به پيامبر بر او نماز خواند؛ عمر سنگسارش نمایند.سپس پيامبر

اي كرده كه اگر بين او، چنان توبه»فرمود:  خوانی و حال آنكه او، زنا كرده است؟! پيامبرمی

هفتاد نفر از اهل مدینه تقسيم شود، براي آنها كافی خواهد بود و آیا شخصی بهتر از این 

 ؟«اي كه خودش را براي رضامندي خدا فدا كنددیده

ا بر آن داشت تا براي پاك كردن خود قدم بردارد و آري انگيزه قوي ایمانی بود كه او ر

بود مرگ با رسوایی دنيا را بر رسوایی آخرت و عذاب آن ترجيح دهد؛ اگر ایمان او قوي نمی

داد؛ شاید كسی بگوید: پس چرا او زنا كرد و آیا كسی جز سنگسار شدن را ترجيح نمی

شود و مرتكب ن انسان ضعيف میكند؟! پاسخ، این است كه گاهی ایماسست ایمان، زنا می

گردد و از گردد؛ از آنجا كه انسان ، عجول و ضعيف آفریده شده، دچار لغزش میحرام می

شود؛ اما وقتی تخم ایمان، در قلب جهت كه نقص و كمبود دارد، در یك لحظه گمراه میآن

مش را آشكار گردد، واقعيت اصيل و یقين محككند و درختی تنومند و شكوفا میاو رشد می

نماید، و این همان چيزي بود كه آن زن را بر آن داشت تا شتابان نزد پيامبر برود و از ایشان می
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بخواهد تا او را پاك بگرداند و بدین سان جان خود را فداي رضامندي و رحمت و آمرزش 

 الهی نماید.

 

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

 صدف هشتم: آن زن، به خدا وفادار ماند، لذا خدا او را حفاظت كرد

 و لبنم عاراً أال  زول الكامما و ال عار إال زالك عن الم   نعم 

ننگ و عار نيست كه مال و نعمت كسی از بين برود؛ بلكه ننگ و عار، این است كه »

 .«شودیزیبایی انسان نابود م

ها به شهر اسكندریه، زنی زیبا و ثروتمند به حكایت شده است كه در زمان حمله فرنگی

اش موفق به فرار نشده و در خانه مانده بود تا اینكه همراه خدمتگزاران و مال و دارایی

ها كجا هستند؟ آن زن با دست وارد خانه شدند؛ یكی از آنها گفت: پولها، شمشير بهفرنگی

ها را نشان داد. یكی از سربازها به او گفت: نترس لرزید، جاي پولاب و در حالی كه میاضطر

تو با من خواهی بود و از مال و ثروتم استفاده خواهی كرد آن زن فهميد كه مرد فرنگی 

انگيز به او خواهد او را با خودش ببرد؛ بنابراین آهسته و با صدایی دلاش شده و میشيفته

م به دستشویی بروم. مرد فكر كرد كه آن زن خاطرخواه او شده است، بنابراین خواهگفت:می

ها مشغول ها به غارت صندوقتوانی به دستشویی بروي، آن زن رفت و فرنگیبه او گفت: می

شدند، زن از خانه خارج شد و وارد انبار تاریك كاهی شد كه در كوچه بود و خودش را در 

ها پس از چپاول خانه، به جستجوي او پرداختند، اما او را گیميان كاهها پنهان كرد؛ فرن

نيافتند؛ لذا آنچه را غارت كرده بودند، به دوش گرفتند و رفتند و بدین ترتيب زن، با این نقشه 

از اسارت نجات یافت و خدمتگزاران او نيز كه باالي خانه رفته بودند، از اسارت نجات پيدا 

 كردند.

ندن دین و آبرو، بهتر از مالی است كه جوانمردان، آن را براي سالم ما»آن زن گفت: 

كنند؛ چرا كه فقر، از اسارت و از مجبور شدن به تغيير دین آوري میچنين جمعاهدافی این

 «.بهتر است
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در دنيا با چيزهايي  گريز ناپذير را بپذير كه همواره اين حقيقت :تابش نور

تغيير دهي و بلكه بايد با صبر و ايمان، با آن  تواني آن راكني كه نميبرخورد مي

 برخورد نمايي.
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رود.از دامن زن، مرد به معراج مي :درخشش نور 

 است هاترين آبصدف نهم: آب توبه، پاك

 وا علي ا ببا خي  خميل  ا  ح  بالحياة      ميل 

انبوهی  به زندگی شادمان باش؛ چون زندگی زیباست و با هر كار خوبی ازآن بستان»

 .«بساز

اش، بيش ي بندهكنندگان و پاكان را دوست دارد. پروردگار متعال، از توبهخداوند، توبه

شود كه در بيابانی خشك سواریش را كه آب و غذایش بر آن است، گم از انسانی شادمان می

ا دهد و انتظار مرگ ري درختی تكيه میگردد و به تنهكند و از یافتن آن نااميد میمی

شود،ناگهان رود و چون بيدار میكشد. این انسان نااميد، در همان حال به خواب فرو میمی

شود و مهار بيند كه سواریش، باالي سرش ایستاده و آب و غذایش بر آن است. لذا بلند میمی

ي منی آورد كه بار خدایا! تو بندهآگاه فریاد برمیگيرد و از شدت خوشحالی ناخودآن را می

 …من، پروردگارت هستم! و

 گردد.اش، بيش از چنين شخصی شادمان میآري! خداوند، از توبه بنده

اش شود تا بندهاش خوشحال میي بندهخداوند چقدر مهربان و بزرگوار است كه از توبه

به بهشت او راه یابد و رضامندي او را به دست آورد. خداوند بندگان مؤمن خویش را صدا 

           گوید: زند و میمی

 «.اي مؤمنان! همه به سوي خدا باز گردید و توبه كنيد تا رستگار شوید( »26)نور:

تابی پس توبه یعنی شستن قلب با آب اشكهاي ندامت. توبه، سوز و گداز قلب و بی

ي و شكستگی خاطر و اشك چشمان است؛ توبه، آغاز راه سالكان است و سرمایهوجود 

كننده، گریه و زاري رستگاران و اولين، اقدام جویندگان و كليد استقامت بازگشتگان؛ توبه

روند، قلب او آرام گيرند و به خواب فرو میزند؛ وقتی مردم آرام میكند و فریاد میمی

كار كنند، سوز و گداز دل توبهرود؛ وقتی مردم استراحت مینمی گيرد. ترس او از بيننمی

ایستد و كشد؛ بلكه با غم و اندوه و ندامت و پریشانی، در پيشگاه پروردگارش میفرو نمی
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شوند و ور میها بر او حملهآورد، غمچون بزرگی گناهان و كثرت خطاهایش را به یاد می

كننده، سوزان و آه هاي توبهگردند، نفسیش سرازیر میافتد و اشكهادلش به سوز و گداز می

آید؛ او، خودش را براي مسابقه فردا الغر كرده است و بار میاش براش از دل سوختهوناله

 خود را از دنيا سبك نموده تا با سرعت از پل جهنم عبور كند.

 

بين باشاهرم! مثبت فكر كن و خوشخو :تابش نور. 

اي براي كه آن روز، مقدمه ي پيش آمد، بدانخوشاينداگر روزي وضعيت نا

 باشد.مي رسرو روزي ديگر است كه سرشار از شادي و
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كنند.زناني كه اسرار زناشويي را حفظ مي :درخشش نور 

 صدف دهم: نخستين زن فداكار

 أم اً عوا به  سـ م  و ل بما   ه ال ك 

 .«آور استه سرانجام آن، شاديداند كخوشایند میچه بسا انسان، چيزي را نا»

كرد و بردگان و كنيزان زیادي آن بانوي بزرگ، در بزرگترین كاخ آن زمان زندگی می

زیردست او بودند و زندگی مرفّه و راحتی داشت. آن زن آسيه دختر مزاحم، همسر فرعون 

رد كه نور كبود، او، زنی تنها و نحيف بود؛ با آرامش و خيالی آسوده دركاخ خود زندگی می

ایمان، در قلبش تابيد و آنگاه او، جاهليتی را كه شوهرش، ریاست آن را به عهده داشت، به 

مبارزه طلبيد. نگاه او از كاخ  فرشهاي نرم و زندگی مرفّه و كنيزان و بردگان، فراتر رفته بود؛ 

را یاد كند و او  ي این بود كه پروردگار جهانيان در كتاب خود، اوبنابراین او سزاوار و شایسته

      فرماید: كه میرا الگویی براي مؤمنان قرار دهد، چنان

              

       :و خداوند، براي مؤمنان ( »66)تحریم

اي نزد خودت در زن فرعون را مثال زده است آنگاه كه گفت: پروردگارا! براي من خانه

 «.بهشت بساز و مرا از فرعون و عمل او نجات بده و مرا از قوم ستمگر رهایی بخش

اي درخواست كند، اند: آسيه قبل از آنكه خانهمه گفتهعلما در تفسير این آیه كری

او را در  همسایگی و جوار الهی را مسألت نمود. همچنين او، شایسته آن بود كه پيامبر

مردان زیادي به كمال »فرماید: كه میاند؛ چناني زنانی قرار دهد كه به كمال رسيدهزمره

اند و برتري عایشه دختر عمران به كمال نرسيدهرسيدند و از زنان جز آسيه زن فرعون و مریم 

 «.بر زنان مانند برتري ترید بر سایر غذاهاست

هاي كاخ فرعون روشن ي با ایمان است كه همچون چراغی در ميان تاریكیاین آسيه

كند كه نور افشانی نماید و شكيبایی او، درس پس چه كسی براي ما چراغی روشن می …شد

 سوي خدا را به همراه داشته باشد؟پایداري و دعوت به 



   

 ترین زن در دنياخوشبخت   86
  

 

بر افكار خود مسلّط باش تا خوشبخت شوي. :تابش نور 



 

 

 

 

 

 

 زبرجد )ياقوت کبود(

 



 

گمان رحمت خدا به نيكوكاران: بيدرخشش نور 

 نزديك است. 

 خاطر باشزبرجد اوّل: كارها را به خدا بسپار و آسوده

  ـا  بال  حـات إل  خل ـه  ـد عس  هللا أال ي    الموا ع إنه

گمان او، چيزهاي زیبایی به بندگانش اميد است خداوند دردها را بهبود ببخشد؛ بی»

 .«بخشدمی

به خواهري كه با رضایت از تقدیر الهی، سر به پایين نهاده و طوفانی تند را زیرسر 

راهی ندارد و كنند، اما غم به دل او ها و خنجرها از هر سو او را تهدید میگذاشته است و نيزه

شود؛ اي خواهري كه فرزندان و دوستان و پدران و هرگز اشك از چشمانش سرازیر نمی

اي و اي برادر مؤمن غمگين و اي آنانی كه گرفتار بال شده و همراهان خود را از دست داده

ناراحت هستيد! خداوند، به شما پاداشی بزرگ بدهد و مقامتان را باال ببرد و این ضایعه را 

       فرماید: بران كند؛ خداوند متعال میج

    :و از نماز و صبر كمك بگيرید و نماز جز براي فروتنان، ( »22)بقره

 «.سخت دشوار و گران است

خواهرم! تو «. راي ایمان، مانند اهميت سر براي بدن استاهميت صبر ب»گوید: می علی

را به پاداش آن جهان و اقامت در فردوس و همجواري با خداي یكتا در باغهاي بهشت مژده 

اي؛ این صبر و ایمان وشكيبایی به اميد پاداش الهی، باد؛ این، پاداش كارهایی است كه كرده

  اي: به هر حال تو فایده برده بر تو مبارك باد؛ به زودي خواهی دانست كه

   :و شكيبایان را مژده بده( »621)بقره.» 

 

اعتماد به نفس، به زندگيت هر چند كوتاه باشد، معني ديگري : تابش نور

 بخشد و موفقيت بيشتري در زندگي كسب خواهي كرد.مي
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مهربان است.خداوند، نسبت به بندگانش  :درخشش نور 

 زبرجد دوّم: كوري واقعي، كوري دل است

 وشيباً وإال ضي   وان  ا  ا  ا الد   إال   ب  واناالؤ ا

 ؟!«آیا روزگار، جز مشكلی زودگذر چيز دیگري است»

خوبش، زندگی  مرد نابينایی بود كه همسر مهربان و وفادارش و فرزند نيكوكار و دوست

د كرده بودند؛ تنها چيزي كه صفاي زندگی او را تاریك كرده را براي او سعادتمند و خوشاین

كرد تا روشنایی و سعادت خویش را با چشمان بود، نابينایی چشمانش بود؛ او آرزو می

 خودش ببيند.

كرد. نابينا، نزد او رفت و پزشكی ماهر، وارد شهري شد كه این نابينا در آن زندگی می

اي داد و به او توصيه گرداند. پزشك به او قطرهرا به او بازاش از او دارویی خواست كه بينایی

ات را بدست نمود كه مرتب آن را استفاده كند و به او گفت: شما با این قطره ناگهان بينایی

 آوري.می

گردد، اش به او بازكرد، اما اطرافيانش از اینكه بينایینابينا، قطره را مرتب استفاده می

عد از آن كه چند روز قطره را استفاده كرد، ناگهان در حاليكه در باغچه نااميد بودند؛ وي ب

وار به داخل پرید تا به زن وفادارش نوید اش نشسته بود، بينا شد، از شادي و سرور دیوانهخانه

دهد كه بينا شده است، اما دید كه زنش در اتاق با دوست او عمل منافی عفت را انجام 

كرد؛ به اتاق دیگر رفت؛ دید كه پسرش، صندوق او را دید، باور نمیدهد؛ آنچه را كه میمی

گشت و فریاد زد: این،پزشك نيست؛ باز كرده و مشغول دزدي است. نابينا، ناباورانه به عقب بر

این، جادوگر ملعونی است. و آنگاه با سيخی آهنين چشمانش را كور كرد! و هراسان به 

 زگشت.سعادتی كه بدان خوي گرفته بود با

 

تر استهاي جسمي مهلكاضطراب روحي، از بيماري :تابش نور. 



   

 ترین زن در دنياخوشبخت   91
  

گمان پروردگارم، با من است و مرا هرگز چنين نيست؛ بي: درخشش نور

 هدايت خواهد كرد.

اولين قرباني آن  خودت،: درصدد انتقام مباش؛ چون زبرجد سوّم

 خواهي بود!

 يبوال ما سيب يل    غد إال رباً   اك ما  اال باألمس

پروردگاري كه تو را از آنچه دیروز اتفاق افتاد، حفاظت كرد، از اتفاقات آینده نيز »

 .«حفاظت خواهد كرد

بعضی از مردم، باگذشت و مهربان هستند و برایشان مهم نيست كه حق خود را كامل 

نمایند و گاهی از حق خود بكلی صرف نظر پوشی میبگيرند؛ لذا از بسياري چيزها چشم

كنند. خالصه اینكه باگذشت و مهربان هستند، نه سختگير و حساس؛ اینها آن سوي می

 نمایند.كنند و خود را با چنين چيزهایی خسته نمیها را بررسی نمیكلمات و جمله

اي از حق خود شناسند و ذرّهي دیگري هستند كه گذشت را نمیبر عكس عده

تند و مواضع گوناگونی براي گرفتن حق خود و گذرند؛ اینها همواره با مردم درگير هسنمی

 شوند.كنند و كمتر راضی میرسيدن به آن و گاهی خوردن حق دیگران اتخاذ می

كه در طبيعی است كه انسان باگذشت، از آرامش خاطر بيشتري برخوردار است؛ چنان

وي چنين دل مردم بيشتر جاي دارد و مردم، او را بيشتر دوست دارند. درهاي موفقيت به ر

برند، افرادي بيش از كسانی باز است كه همواره در جنگ هميشگی با بندگان خدا به سر می

كند و به دنبال منظور كسی كه گذشت ندارد و سخنان و مواضع دیگران را تجزیه و تحليل می

كشاند؛ و مفهوم بدي از سخنانش باشد، اضطراب و ناراحتی را از هر سو به سوي خود می

بندند. كنند درهاي موفقيت را به روي او میدارند و از او دوري میو را دوست نمیمردم، ا

تر بود؛ البته گزید كه آسانگرفت، كاري را برمیپيامبر خدا وقتی ميان دو كار قرار می

تر گناه و معصيت نبود؛ در غير اینصورت آن حضرت بيش از همه درصورتی كه در كار آسان

 كرد.از آن كار دوري می



   

 90 برجد )یاقوت كبود(
 

اي رحم نماید كه هنگام فروش، باگذشت خداوند بر آن بنده»فرماید: پيامبر خدا می

كند و گيري نمیكندو در هنگام خرید نيز باگذشت است و سختگيري نمیاست. و سخت

 «.گير نيستهمچنين وقتی حق خود را بگيرد، سخت

 

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

 رنجور كني.

 زبرجد چهارم: امتياز در موفقيت است

  أول ما يا   عليه ا ك ا ه إ ا لم يبن عواٌل من هللا لل ك 

 كند، اجتهاداگر انسان از سوي خدا یاري نشود، اولين چيزي كه بر او جنایت می»

 .«خودش خواهد بود

 گوید:یكی از ثروتمندان می

به خاطر اینكه ثروتمندترین مرد جهان هستم هيچ احساس خاصی ندارم؛ بلكه در یك 

كشم و مشروبات الكلی ي دارم، سيگار نمیامنزل معمولی به همراه همسرم زندگی ساده

ها چاپ ن در مجلهكنم؛ من عاشق زندگی ميلياردرهایی نيستم كه عكسهایشااستفاده نمی

هاي مجلل و زندگی پرهياهویی دارند و دختران زیبایی را شود، و در جاهاي سرسبز كاخمی

دهند، ناگزیرند شوند، و طالقشان میگيرند كه معموالً وقتی از آنها جدا میبه همسري می

 ها دالر به آن دختران بدهند.ميليون

كنم و اغلب غذایم را خودم به میمن عاشق كارم هستم و از آن احساس خوشبختی 

كنم؛ كه ميلياردها دالر دارم، برم تا آن را آنجا صرف كنم؛ وقتی تصور میمحل كارم می

كنم؛ كه در كنم؛ بلكه زمانی احساس سعادت و شادي میاحساس سعادت و شادي نمی

ل شود كه راستاي پيشرفت اوضاع زادگاهم توكيو همكاري كرده باشم و آن، به پایتختی تبدی

ام، نظر جهانيان را به خود جلب كند. خالصه اینكه هاي بلندي كه من ساختهبا ساختمان

 خوشبختی من، در كار و فعاليت است.

 

تأسف و افسوس، كشتي غرق شده در اعماق دريا را بيرون : ابش نورت

 كشد!نمي
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اش را كافي نيست؟!آيا خداوند، بنده :درخشش نور 

 بردن كفر، از بدبختي رنج ميزبرجد پنجم: جها

 و لبن ليـس للدنيـا خلــو  ولو  از الخلو  خلدت    اً 

 .«ماندم؛ ولی دنيا، ثبات و جاودانگی ندارداگر هميشه ماندن، ممكن بود، جاودانه می»

اي به انجمن پزشكان و جراحان پزشك بيمارستان )مایو( در نامه« هارولدسن هاپن»دكتر 

وضعيت یكصد و هفتادوشش نفر از »نویسد: هاي صنعتی میر مؤسسهآمریكایی فعّال د

كارفرمایان چهل تا چهل وچهار ساله را بررسی كردم؛ در این بررسی برایم روشن شد كه 

برند؛ آن سه سوم اینها از یكی از سه بيماري ناشی از ناراحتی اعصاب، رنج می بيش از یك

ها رنج عده و فشار خون. آنها در حالی از این بيماريبيماري عبارتند از: ناراحتی قلب، زخم م

برند كه كمتر از چهل وپنج سال سن دارند! آیا كسی موفقيت خود را به بهاي زخم معده و می

ي جهان را به دست بياورد و سالمتيش را از خرد، موفق است؟ اگر همهناراحتی قلب، می

يا را داشته باشد، باز هم روي یك تخت اي دارد؟! اگر كسی،تمام دندست بدهد، چه فایده

تواند غذا بخورد، پس فرق او و كارگري كه در زمين خوابد و بيش از سه بار در روز نمیمی

تر بخوابد و از كارفرما كه داراي ثروت و كند، چيست؟! شاید هم كارگر راحتحفّاري می

 «.مقام است، غذایش را بهتر وكاملتر ميل كند

مشخص شده است كه از هر پنج بيمار، بيماري چهار نفر ریشه »گوید: یم« فایز»و دكتر 

در اعضاي بدنشان ندارد؛ بلكه بيماري آنها برخاسته از ترس و اضطراب و ناراحتی، ناشی از 

 «.تواند خودش را با زندگی وفق دهداین است كه فرد، نمی

 

انيم سيماي توما توان تغيير گذشته را نداريم و همچنين نمي: تابش نور

دمان را با حسرت خواهيم، ترسيم كنيم؛ پس چرا خوآينده را به صورتي كه مي

توانيم آن را تغيير دهيم؟!از بين ببريم كه نمي خوردن بر چيزي
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خشم مكن، خشم مكن، خشم مكن. :درخشش نور 

 زبرجد ششم: اخالق شريك زندگي

  صار معسوره يسي ا وربم عس  أ   بيس 

 .«گرددآورد و دشواریهاي آن آسان میی، آسانی میچه بسا، سخت»

آورد؛ هاي زیاد، شوهرش را به ستوه نمیزن باایمان و درستكار، با تقاضاها و خواسته

ي ي او نموده، قانع است. الگوي چنين زنی در این مورد خانوادهبلكه به آنچه خدا، بهره

گذشت دو ماه می»گفت: ضی اهلل عنها میاش عایشه رگوید: خالههستند. عروه می پيامبرخدا

شد؛ گفتم: خاله! پس شما با چه آتشی براي پخت و پز، برافروخته نمی و در خانه پيامبرخدا

همسایگانی از انصار داشت كه  كردید؟ گفت: با آب و خرما، اما پيامبرزندگی می

فرستادند و ما، می داگوسفندان شيردهی داشتند و آنها از شير آن گوسفندان براي پيامبرخ

 «.نوشيدیمآن را می

 

ي آن را زندگي كند.ارزش زندگي، اين است كه انسان هر لحظه :تابش نور 
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ي آرزو و دشمن شكست كار كردن، انرژي و نيروي محركه :درخشش نور

 است.

 زبرجد هفتم: به آنچه خداوند برايت انتخاب نموده، راضي باش

 إال هللا أولــ  بالاميـا  وال  ظ ن ب بمل ظنم سو 

 .«به پروردگارت گمان بد مبر؛ زیرا خداوند به زیبایی سزاوارتر است»

آب رها همسرش هاجر و فرزندش اسماعيل را در سرزمينی خشك و بی وقتی ابراهيم

روي و ما را در این كرد و رفت، هاجر به دنبال او حركت كرد و فریاد زد: ابراهيم كجا می

كرد؛ آنگاه هاجر گفت: آیا خدا، كنی؟ ابراهيم به او نگاه نمیآب رها مییوادي خشك و ب

پس خداوند، ما را ضایع »فرمود: بله ، هاجر گفت:  به تو چنين فرمان داده است؟ ابراهيم

 «!كندنمی

ي كهف از زبان كند. در سورهاش را فراموش نمیآري خداوند بندگان صالح و شایسته

         ست: آمده ا همسفر موسی

              

دك )كه او را كشتم( پدر و مادرش باایمان بودند )و اگر زنده و اما آن كو( »16و 13)كهف:

ترسيدیم كه سركشی و كفر را بدانان تحميل كند. ما خواستيم كه پروردگارشان ماند( میمی

 «.تري بدیشان عطا فرمایدبه جاي او فرزند پاكتر و پرمحبت

بود، حفاظت آیا خداوند، فرزندان مرد صالحی كه گنجش را زیر دیوار پنهان كرده 

كه سان هنگامیفرمان داد تا دیوار را از نو بسازد تا بدین نفرمود آنگاه كه به همسفر موسی

      جا بردارند؟:فرزندان، بزرگ شوند، گنج پدر را از آن

             

        :و اما آن دیوار متعلق ( »11)كهف

رشان، به دو كودك یتيم در شهر بود و زیر دیوار گنجی وجود داشت كه مال ایشان بود و پد
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مرد صالح وپارسایی بود. پس پرودگار تو، خواست كه آن دو كودك به حد بلوغ برسند و 

 «.گنج خود را به مرحمت پروردگارت بيرون بياورند

 

وانم گذشته را تغيير دهم، و اينكتهرگز نمي :تابش نور 

 پس چرا پشيمان ؛آيدمي دانم كه در آينده چه پيشنمي

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

 زبرجد هشتم: خواهرم! براي دنيا تأسف مخور

 أم  يف ياحده الااحد؟!  يما عاباً  يف يعص  اإلله

شود و چگونه برخی، او را انكار و عجيب است چگونه از فرمان خدا سرپيچی می»

 ؟!«كنندناسپاسی می

وفایی آن را ، زشتی اخالق آن و بیكسی كه كوتاهی عمر دنيا، اندك بودن بضاعت آن

شود، پس خورد، و براي آنچه از دست داده، ناراحت نمیداند، براي دنيا تأسف نمیمی

خواهرم! براي آنچه از دست رفته، اندوهگين مباش و نااميدي را به خود راه مده؛ زیرا ما 

جهان آخرت را ؛ ما،جهانی دیگر داریم كه از این جهان بزرگتر و ماندگارتر و زیباتر است

داریم. پس خواهرم! خدا را سپاس و ستایش بگو كه تو، به لقایش ایمان داري و زنان كافر، 

كنند و لقاي خدا را قبول ندارند. پس خوشا به حال كسی كه به این روز موعود را انكار می

ایمانش  كند و واي به حال كسی كهآن روز ایمان دارد و خودش را براي آن روز آماده می

ارزش دنيا، هایش و كاالي بیضعيف است و آن روز را فراموش كرده و خانه و كاخ و گنج

او را از آن روز فراموش گردانيده است! كاخ و خانه و طال و پست و مقام بدون ایمان و تقوا 

آورند، بسياري از پادشاهان و چه ارزشی دارند؟ اگر سلطنت و ریاست و تجارت، سعادت می

هایشان دیدم كه از رنجها و غمان و بازرگانان بدبخت و ناراحت نبودندو آنها را نمیامير

 كنند.شكایت می

 

همچون خوابي است كه تمام شده وديروز :تابش نور ، 

 حقيقتي  رفته و فردا، آرزويي زيباست؛ اما امروز،

 باشد.واقعي مي
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زن، مردان بزرگي به جهان تحويل :درخشش نور 

 .ستداده ا 

 زبرجد نهم: زيبايي، در آفرينش الهي است

 وط  ن ساً إ ا حبم ال نا   ع األيام   عا ما   ا 

 .«خواهد بكند و به تقدیر خوش باشبگذار روزگار هر چه می»

ف وزبانهاي متعدد و خواهرم! به انسان و آفرینش زیباي آن بنگر و به نژادهاي مختل

متفاوت آن نگاه كن كه خداوند، آن را چه زیبا آفریده و آن را به زیباترین شكل در آورده 

و شما را شكل بخشيده و شكل و ( »12)غافر:      است: 

 «.سيمایتان را زیبا كرده است

            

         :اي انسان! چه چيز تو را در برابر ( »1-1)انفطار

ی و كنپروردگار بزرگوارت مغرور ساخته و تو را در حق او فریفته است )كه نافرمانی می

سازي( پروردگاري كه تو را آفریده و سپس سروسامانت داده و بعد خود را به گناه آلوده می

معتدل و متناسبت كرده و آنگاه تو را به هر شكلی كه خواسته در آورده و تركيب نموده 

 ؟«است

          :نسان را در بهترین ما ا( »2)تين

 «.ایمشكل و زیباترین سيما آفریده

خواهرم! به آسمان و شكوه آن بنگر؛ به ستارگان و زیبایی آنها نظاره كن، به خورشيد و 

زیبایی آن و به ماه و درخشش آن، نگاه كن و زمين را ببين كه خداوند، چگونه آن را گسترده 

 ا بر آن ميخ نموده است!و از آن، آب و گياهان را برآورده و كوهها ر

ها، شير، ها و ابرها، گلها، ميوهخواهرم! در دریاها و نهرها، شب، صبح، و روشنایی و سایه

خوان، بلبل و ي نغمهي كوچك، ماهی، پرندهعسل، مورچه، حشرهخرما، زنبورعسل، درخت
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كن، كه به ي آن خزندگان و حيوانات، و به نظم و ترتيب جهان هستی بيندیش و فكر چهچه

      شود: راستی چه زیباست و زیبایی آن، تمام نمی

            

            

    :پاك است خداوند )لذا او را به پاكی یاد نمایيد( آنگاه كه ( »61و 61)روم

شود. و ستایش در كنيد و شامگاهان وقتی كه ظهر میكنيد و آنگاه كه صبح میشام می

آورد و مرده را از ها و زمين و درشامگاه و ظهر، او را نداست. زنده را از مرده پدید میانآسم

كند و اینگونه آفریند و زمين را پس از پژمردنش )یعنی زمين موات را( زنده میزنده می

 «.شویدبيرون آورده می

 

هاي رنجبار زندگي خيرهخواهرم! به جنبه :تابش نور 

 هاي آن استفاده كن.اييمشو؛ بلكه از زيب 
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هايتان بمانيد.و در خانه: درخشش نور 

 زبرجد دهم: نهايت بزرگواري و بخشندگي

 و  م س ور  د أ   بعد األس   م   ج بعد إيا   د أ  

چه بسيار گشایشی كه بعد از نااميدي آمده و چه بسيار شادي و سروري كه پس از »

 .«اندوه، فرا رسيده است

از زنان مسلمان را اسير كردند؛ منصوربن عمار باخبر شد، مردم به او  ها بعضیرومی

نمودي و مردم را براي رفتن اي برگزار میرفتی و جلسهگفتند: اي كاش نزد اميرالمؤمنين می

 اي برگزار شد.شام جلسه« الرقة»كردي. آنگاه نزدیك او اميرالمؤمنين در به جهاد تحریك می

اي به ميان ق مردم به جهاد در راه خدا بود كه ناگهان پارچهشيخ منصور در حال تشوی

اي سربسته به همراه یك نامه وجود داشت. منصور نامه را گشود؛ در آن افتاد كه در آن كيسه

اند، ها با زنان مسلمان كردهمن، یكی از زنان عرب هستم؛ از آنچه رومی»نوشته شده بود: 

كنی؛ بنابراین بهترین به جهاد در راه خدا تشویق می باخبر شدم و نيز شنيدم كه مردم را

گيسوهایم را بریدم و در این پارچه گذاشتم و براي شما فراستادم؛ تو را به خدا سوگند 

دهم كه از آن براي اسب یكی از مجاهدان راه خدا، لگامی درست كن؛ شاید خداوند به می

رسا، نتوانست خودش را كنترل نماید،  منصور با دیدن و خواندن این جمالت«. من رحم نماید

ي و به گریه افتاد و مردم نيز گریه كردند، آنگاه هارون الرشيد بلند شد و فرمان داد تا همه

مردم را به جهاد فرا خواند و خودش به همراه مجاهدین به جنگ رفت و خداوند آنان را 

 پيروز كرد.

 

ه اشكبر گذشته گريه مكن و بيهود خواهرم! :تابش نور 

 تواني گذشته را برگرداني.مريز؛ چون تو نمي



 

 

 

 

 

 هاياقوت



 

گيرند.بدانيد كه با ذكر خدا دلها آرام مي: درخشش نور 

 گيردياقوت اول: هيچ چيز جاي خدا را نمي

 و صـومت إنساال  بدت أطيـــ     اسكأنسك بالذئ  إ عو  عو  الذئ 

 .«ی فریاد برآورد نزدیك بود پرواز كنمگرگی پارس كرد و به آن انس گرفتم و انسان»

شخصی، نابهنگام و غير از وقت نماز وارد مسجد شد؛ كودكی ده ساله دید كه با خشوع 

وخضوع مشغول نماز بود؛ منتظر ماند تا كودك نمازش را تمام كند، آنگاه به سوي او رفت و 

داخت و اشك از سالم كرد و گفت: پسرم! شما فرزند كه هستی؟ كودك سرش را پایين ان

چشمانش سرازیر شد وسپس سرش را بلند كرد و گفت: عمو جان! من یتيم هستم و پدر و 

كنی كه پسر من باشی؟ مادر ندارم؛ دل مرد، به حال او سوخت و به او گفت: آیا قبول می

دهی؟ گفت: بله، كودك گفت: اگر لباس كودك گفت: آیا وقتی گرسنه شوم به من غذا می

دهی؟ گفت: بله، پسر بچه گفت: آیا اگر مریض شوم مرا شفا ، به من لباس مینداشته باشم

دهی؟ مرد گفت: پسرم این كار در دست من نيست. پسر بچه گفت: آیا اگر بميرم،مرا زنده می

توانم بكنم. پسر بچه گفت: پس عمو جان! مرا براي كسی كنی؟ گفت: این كار را نمیمی

دهد، و هرگاه بيمار شوم، كند، به من آب و غذا میرا هدایت میبگذار كه مرا آفریده و او، م

 دهد؛ مرا براي كسی بگذار كه اميدوارم در روز قيامت گناه مرا بيامرزد.مرا شفا می

گفت: به خدا آنگاه مرد، دیگر چيزي به كودك نگفت و به دنبال كارش رفت؛ وي، می

 كند.را كفایت می ایمان دارم، و هر كس بر خدا توكل نماید، خدا او

 

هر چند بر خود سخت بگيري و به غم و اندوه اجازه دهي كه  :تابش نور

 اي از گذشته را بازگرداني.تواني ذرهكنند، باز هم نمي لهتو را 
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و رحمت من، همه چيز را فرا گرفته است. :درخشش نور 

 يابدياقوت دوم: سعادت، وجود دارد؛ اما چه كسي آن را مي

 أ ث  ال وع باطله من ال مم ا  ل،  لب  إال نزا بل نزوةٌ و  لك ل

ها ها و ناراحتیو به قلبم گفتم: هرگاه اندوه به تو دست داد، شاد باش، زیرا بيشتر ترس»

 .«بيهوده هستند

تواند سعادت را فقط از درون خود بجوید؛ ولی باید به بهترین راه براي رسيدن انسان می

براي این منظور باید ضمن شجاعت، كار و كوشش و مردم را به سعادت رهنمون شود، 

دوست داشته باشد، با دیگران همكاري نماید و از خودپسندي و خودمحوري بپرهيزد؛ 

همچنين باید قبل از هر چيزي، وجدان بيداري داشته باشد. سعادت، یك افسانه نيست؛ بلكه 

 مند شویم؛ به شرطتوانيم از آن بهرهمی مند هستند و ما همحقيقتی است كه بسياري از آن بهره

ایم، استفاده كنيم؛ اگر با هاي خود و از مهارتی كه در زندگی به دست آوردهآنكه از تجربه

توانيم از وجود خود چيزهاي زیادي بيرون بياوریم و از بسياري دقت به زندگی نگاه كنيم می

راده و صبر بهبود یابيم، و زندگی را كه ي شناخت و اهاي جسمی و روانی به وسيلهاز بيماري

 باشد، بدون ناسپاسی و بدور از بدبختی سپري نمایيم.ارزانی خداوند متعال به ما می

 

ترس و هراس از پيري، بدترين دشمن براي زيبايي زن است. :تابش نور 
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(تو به پروردگارت )بهروزي و نعمتو  :درخشش نور 

 شوي.د ميسان تو،( خوشنودهد و )بدينمي

 ياقوت سوم: اخالق خوب، باغ و بستان دل است

 ما أضيق العيش لوال  سح  األما أعلما ال  س باآلمال أر ب ا

كنم؛ اگر اميد و آرزویی وجود نداشت، دل خود را با آرزوها و اميدها خوش می»

 .«زندگی چقدر تنگ و سخت بود

خوب رفتار كند، آنان نيز با او با اخالق  ي انسان هستند؛ اگر با آنها با اخالقیمردم، آیينه

گردد و احساس شود و راحت میترتيب خاطر انسان، آرام مینمایند، بدینخوب رفتار می

 كند.اي پر مهر و محبت زندگی میكند كه در جامعهمی

اگر انسان، بداخالق و تندخو باشد، در مقابل، مردم نيز با اخالق بد و تندخویی با او 

گذارند. انسان نمایند؛ لذا هر كس به مردم احترام نگذارد، مردم هم به او احترام نمییرفتار م

باشد. كننده دور میتر است و از اضطراب و مسایل ناراحتاخالق به آرامش نزدیكخوش

گفتنی است: اخالق خوب، عبادت است و اسالم، خيلی زیاد به آن تأكيد كرده است، 

          فرماید: خداوند می

 «.گردان باشعفو را پيشه كن و امر به معروف نما و از جاهالن روي( »611)اعراف:

         گوید: و خداوند در توصيف پيامبرش می

            

            ( 621عمران:)آل

خو و سنگدل بودي، از پيرامون تو وند براي آنان نرم شدي و اگر درشتبه مرحمت خدا»

شدند؛ پس آنان را ببخش و براي آنان طلب آمرزش كن و در كارها با آنان پراكنده می

كنندگان را گمان خدا توكلمشورت نما؛ پس هرگاه تصميم گرفتی بر خدا توكل كن؛ بی

 «.دوست دارد
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ترین شما، نزد من كسانی هستند كه اخالق آنها از دیگران پسندیده»فرمود:  پيامبرخدا

دارند و با آنها دوست گشایند، دیگران را دوست میبهتر باشد، آنان كه آغوش مهر می

كنند و دوستان را از هم چينی میشوند. و ناپسندترین شما نزد من، كسانی هستند كه سخنمی

 «.باشندینمایند و درصدد عيبجویی از دیگران مجدا می

 

ترديد و نااميدي و تكاپو پيرامون مشكل، بدون داشتن آرزو و  :تابش نور

 انجامد.اميد، به شكست روحي انسان مي
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ي تواناييش، تكليف خداوند، به هيچ كس جز به اندازه :درخشش نور

 دهد.نمي

 ي سعادتياقوت چهارم: بندهاي دهگانه

   ال  و لعل او لعل ا أال  اصب   إال هللا يع       ً 

صبركن؛ خداوند، گشایشی خواهد آورد و شاید مشكل رفع شود و شاید هم اتفاق »

 .«دیگري بيفتد

گوید: زندگی سعادتمندانه، هنر زیبایی است كه دكتر )دیكس( روانشناس آمریكایی می

 ده بُعد دارد:

ر اوقات ـ به كاري بپرداز كه دوست داري؛ اگر كار دلخواهت، برایت فراهم نشد، د6

 فراغت به كاري مشغول شو كه دوست داري.

روي كن، ـ توجه به سالمتی، روح خوشبختی است.. یعنی در مصرف آب و غذا ميانه1

 آور بپرهيز.از ورزش غفلت مكن و از عادتهاي مضر وزیان

 بخشد.ـ در زندگی باید هدف داشت؛ چون هدف داشتن، به انسان نشاط و نيرو می2

 هاي آن را قبول كند.ها و شيرینیگونه كه هست بپذیرد و تلخیرا آن ـ انسان زندگی2

ـ انسان با وضعيت فعلی خودش زندگی كند؛ براي گذشته، حسرت نخورد و نگران 2

 اتفاقات احتمالی آینده نباشد.

هایش انسان باید در هر كار و تصميمی، خوب بيندیشد و دیگران را به خاطر تصميم -1

 آید، سرزنش نكند.پيش میو آنچه براي او 

 تر از خود نگاه كند.ـ انسان به افراد پایين1

 بين عادت دهد.ـ انسان خودش را به لبخند وشادي و همراهی با افراد خوش1

ـ براي خوشبخت كردن دیگران تالش كند تا عطر وبوي خوش سعادت به مشامش 1

 برسد و احساس خوشبختی نماید.

 ت بشمارد و آنها را ایستگاههاي ضروري سعادت بداند.هاي زیبا را غنيمـ فرصت63
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را در دست بگير؛استفاده كن و آناز امروز  :تابش نور 

 .كند كننده، جلوگيريروز مسايل ناراحتبه دنبال چيزي باش كه از ب
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در كاري است. هر روزخداوند،  : درخشش نور 

 ياقوت پنجم: از غم و اندوه به خدا پناه ببر

لك ال سا  عل  ال  ال! ال سا   من ع   او لو أال   ل نم

 «دانيم، زنان از مردان برتر خواهند بود!اگر زنان آنگونه باشند كه ما می»

برم كه هيچ مؤمنی به عالقه باشد و گمان نمیكنم هيچ فرد عاقلی، به شادي، بیفكر نمی

اثر برخی از عوامل  بدبينی و نااميدي تن دهد؛ البته گاهی ممكن است كه ناخواسته، در

آرامش خود را از دست بدهد؛ درچنين وقتی باید به خدا پناه ببرد تا خداوند، او را از 

گرفتاري نجات دهد. تسليم شدن در برابر امواج غم و اندوه، در حقيقت سرآغاز شكست 

 شوند.ها، فلج میكامل اراده است و بعد از آن تمام كارها و فعاليت

ها از خدا كمك آموخت كه براي رهایی از این آفتبه اصحابش می بنابراین پيامبر

وارد مسجد شد و فردي از انصار به نام  گوید:روزي پيامبرمی بگيرند. ابوسعيد خدري

اي اباامامه! چرا با اینكه وقت نماز نيست در مسجد »ابومامه را در مسجد دید؛ فرمود: 

آیا به »ناراحت و بدهكار هستم آن حضرت فرمود:  ابو امامه گفت: اي پيامبرخدا!« اي؟نشسته

ات را كند و بدهیرا بگویی، خداوند غم و اندوهت را دور میتو سخنی یاد ندهم كه اگر آن

الل م انم  )نماید؟ گفتم: بله اي پيامبر خدا، فرمود صبح و شام این كلمات را بگو: ادا می

و البسا، و أعو  بل من الابن و أعو  بل من ال م والحزال، و أعو  بل من العاز 

بار خدایا! از غم و اندوه و از تنبلی » 1البخا، و أعو  بل من غلب  الدين و     ال  ال(

گوید: ابوامامه می«.برموناتوانی و از بزدلی و بخل و از سنگينی بدهی و قهر مردان به تو پناه می

خداوند، غم واندوه مرا دور نمود و وام فرمود، خواندم؛ آنگاه  من این دعا را چنان كه پيامبر

 مرا ادا كرد.

آنچه، تو را  شوي؛ بلكهخوري، زخم معده نميمياز آنچه  :تابش نور

 گردد!خورد، باعث زخم معده ميمي

                                           
 ابوداود. 1
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هايي كه داريد، از سوي خداست.تمام نعمت :درخشش نور 

 هاي روزگار، ياريگر شوهرش بودياقوت ششم: زني كه در سختي

 و سااالال نعم  و رخا  االال شدة و بال    ح

 .«اي از سختی و بال و نعمت و آسایش استزندگی، آميخته»

روزها را با گرسنگی  ي زهرا دختر رسول خدادر كتابهاي سيرت آمده كه فاطمه

دید كه رنگ فاطمه زرد شده است؛ بنابراین پرسيد: فاطمه! تو  كرد؛ شوهرش علیسپري می

گفت: سه روز است كه در خانه چيزي نداریم! علی گفت: چرا به من  را چه شده است؟

اي »ي بخت رفتم، به من فرمود: چيزي نگفتی؟ گفت: پدرم، پيامبر خدا شبی كه به خانه

 «!را بخور و اگر نه از او چيزي مخواهفاطمه! اگر علی چيزي آورد آن

برخی از اینها، طاقت  شوهرانشان تخصص دارند؛ بسياري از زنان در خالی كردن جيب

كنند و تا دیدن پول در جيب شوهرانشان را ندارند؛ لذا در خانه حالت اضطراري اعالم می

 گيرند.اند، آرام نمیي پولها را از دست شوهر نگرفتهوقتی همه

بار تسليم شود و جيبش را براي خانم، خالی كند، باز هم تردیدي نيست اگر مرد؛ یك

گردد؛ لذا پس از مدتی همين پرچم سفيد صلح در خانه برافراشته نمی شود وزن، قانع نمی

انجامد.در آن روز شوهر، احساس رهایی شود و گاهی هم به طالق میداستان تكرار می

از رنج « امامه»نشينی را زمزمه خواهد كرد كه هنگام طالق همسرش خواهد كرد و اشعار بادیه

 ا سرود:و بدبختی رهایی یافت و این اشعار ر
 وناوت من غام الوثـاق طع ك امامه بالوالق

 )امامه طالق داده شد و من از زنجير اسارت رهایی یافتم(. 
 ب  ولـم  دمع مآ ـــ  بانك  لم يألم ل ا  لـ

)او از من جدا شد و دلم براي او دردمند و ناراحت نشد و از چشمانم اشك سرازیر 

 نگشت(.
 س  عايا ال  اقيه ال   و  وا  ماال   ك ـــ

 )راه رهایی از آنچه مورد عالقه نيست، این است كه هر چه زودتر از آن جدا شوي(.

 ين اث ين    غي  ا  اق والعيش ليس يوي  بـ
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 )زندگی دو كس كه با هم توافق ندارند، خوشایند نيست(.

 

را كوتاهتر نمايي، پس سعي نكن زندگي، كوتاهتر از آن است كه آن :تابش نور 

 را بيشتر از آنچه هست، كوتاه نمايي! كه آن
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موفقيت، در نام نيكوست.: درخشش نور 

 ياقوت هفتم: زني از اهل بهشت

ـا  ـاال يب يــل الــذ    اال م ل األمس يب يل غدك إال ربـم

 .«پروردگاري كه در مشكل دیروز تو را بسنده بود، فردا نيز او، تو را كافی خواهد بود»

گوید: ابن عباس به من گفت: آیا زنی از زنان بهشت را به تو نشان باح میبی راعطاء بن 

كنم و آمد و گفت: غش می ندهم؟ گفتم: آري، گفت: این زن سياه پوست نزد پيامبر

شود؛ لذا براي بهبودي من نزد خدا رود و بدنم نمایان میشوم و لباسهایم، كنار میبيهوش می

صبر كن و در عوض بهشت از آن تو خواهد بود و اگر  خواهیاگر می»دعا كن؛ فرمود: 

كنم؛ امّا چون گفت: صبر می«. خواهم تا به تو بهبودي ببخشدخواهی از خداوند میمی

شود، دعا كن تا چنين حالتی پيش رود و بدنم نمایان میلباسهایم در حالت بيهوشی كنار می

 نياید. آنگاه پيامبر براي او دعا فرمود.

من و پرهيزگار پذیرفت كه مشكلی در زندگی زودگذر دنيا، با او همراه باشد این زن مؤ

و در عوض به بهشت برود، او در این معامله فایده كرد و بهشتی شد؛ اما این را نپذیرفت كه 

لباسهایش ناخودآگاه درآید و عورت او براي مردم آشكار شود؛ چيزي كه شایسته زن 

توان گفت به زنان نيمه عریانی كه به ، از این رو چه میمسلمان پرهيزگار و باوقار نيست

كوشند تا پوشش حيا گذارند و میمیهاي بدن خود را به نمایش صورتهاي گوناگونی زیبایی

 را از خود دور كنند و خود را لخت نمایند؟!

 

دست از اضطراب و پريشاني بدار، تحمل كن و با پايداري و  :تابش نور

 وبرو شو، و كاري كن كه راحت زندگي نمايي.ثبات با حقيقت ر
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شوي.متناسب با سختي، ياري مي :درخشش نور 

 نمايدياقوت هشتم: صدقه بال را دور مي

  دلم عل  أنــه الواحــد و     ام ش   له آي 

 .«باشدایست كه نشانگر یگانگی او میو در هر چيزي براي او نشانه»

خاطر است؛ هر كس، به دیگران صدر و آرامش يصدقه، دري بزرگ از درهاي سعه

 دهد.خاطر و سرور و شادمانی میخوبی كند، خداوند، در دنيا به او آرامش

اي ات را ناچيز مپندار؛ چند دانهپس خواهرم! صدقه بده؛ هر چند اندك باشد. صدقه

ه گرسنه خرما یا یك لقمه نان یا یك جرعه آب یا مقداري شير باشد. به بينوا كمك كن، ب

هایت ها و ناراحتیوقت خواهی دید كه خداوند، از غمغذا بده، به عيادت بيماران برو،آن

ي اسالم، در جایی دیگر یافت كاهد. بنابراین صدقه، دارویی است كه جز در داروخانهمی

 شود.نمی

 اي درشخصی از امام عبداهلل بن مبارك گفت:اي ابا عبدالرحمان! از هفت سال پيش غده

ها را براي بهبودي آن به زانوي من بيرون آمده، به طبيبان زیادي مراجعه كرده و انواع عالج

جا مردم به آب اي ندارد. ابن مبارك به او گفت: به جایی برو كه در آنام؛ اما فایدهكار گرفته

دن اي بجوشد و با جوشيجا چشمهمن اميد دارم كه آن ؛جا چاهی حفر كنو آن نياز دارند،

 چنان كرد و بهبود یافت. ،ي زانویت خوب شود و خونریزي قطع گردد؛ مردآن، عفونت غده

با صدقه دادن بيماران را »فرموده است:  بزرگوارم! عجيب نيست؛ زیرا پيامبر خواهر

كند و مرگ بد را از خشم الهی را خاموش می صدقه،»همچنين فرموده است: «. مداوا كنيد

 «.دنمایانسان دور می

 

اضطراب، دوست بيكاري است.: تابش نور 
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شوند.ها بيرون نميحورهاي سياه چشم كه هرگز از خيمه :درخشش نور 

 ي خوبي داشته باش؛ زيرا جهان، خوب و زيباستياقوت نهم: روحيه

  ما لحوا ث الدنيا ب ا  و ال  ازع لحا ث  الليال 

 .«ادث دنيا، ماندگار نيستندتابی مكن؛ زیرا حووتار، بیبراي حوادث تيره»

انداز، تردیدي نيست؛ ي ستارگان در آسمان زیباست؛ در زیبایی این چشممنظره

ستارگان، واقعاً زیبا هستند و زیبایی دلربایی دارند. این زیبایی،با رنگها و اوقات مختلف تكرار 

انداز ستارگان به شوند؛ زیبایی ستارگان در صبح با زیبایيشان در شام متفاوت است؛ چشممی

كند؛ همچنانكه زیبایی آنها در شب روشن و هنگام طلوع با زیبایيشان در غروب فرق می

انداز ستارگان، در هواي مهتابی با زیبایيشان در شب ظلمانی و تاریك متفاوت است. چشم

ان در انداز ستارگكند؛ بلكه چشمآلود دارند، فرق میاي در آسمان ابري و غبارصاف با منظره

ي دیگرشان متفاوت است؛ رصد آنها از یك جا زیبایی خودش را دارد و هر لحظه با لحظه

اي دیگر برخوردار است؛ خالصه اینكه ستارگان، اي دیگر، از جلوهنگاه به آنها از زاویه

 كنند.هاي گوناگونی دارند كه فكر وذهن را به خود مشغول میزیبایی

اي زیباست، با درخشش زند و همچون چشمهك میجا چشمي زیبایی كه آنستاره

ي تنها كه از شلوغی و انبوه ستارگان رهایی یافته رساند! و آن دو ستارهخود پيام محبت را می

هاي به مجموعه …اند!رسند، با همدیگر به خلوت نشستهو دورتر از سایر ستارگان به نظر می

اند و در شب شادي سمان، گویا گرد هم نشستههم پيوسته یا جداي از هم در اینجا و آنجاي آ

كنند، ماه چقدر زیباست كه شبی در خواب و فراموشی است و آسمان، داستان تعریف می

یابد شود و گاهی از نو تولد میدرخشد؛ گاهی قسمت كمی از آن دیده میتابد و میشبی می

 رود!شود و میگردد؛ شبی هم پنهان میو نمایان می

ي كند، پهناور است. همهفضا وكيهان گسترده و پهناور كه تا چشم كار می چه زیباست

توان با كلمات تواند با آن زندگی نماید، اما این زیبایی را نمیاینها، زیبایی هستند و انسان می

 و جمالت توصيف كرد!
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بايد واقعيتهاي گريزناپذير را پذيرفت؛ مگر ناراحتي و پريشاني، : تابش نور

 اي دارد؟فايده
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و همچون جاهليت پيشين درميان مردم ظاهر نشويد و : درخشش نور

 خودنمايي نكنيد.

 …آفريندياقوت دهم: زني كه رشادت مي

 أال      و ه ال د  إ ليال؟ أ    ال وك    الورو  و  عم 

بينی و از دیدن شبنمی كه همچون تاجی بر باالي آن است، آیا خار گلها را می»

 «!نابينایی؟

ي لشكر مسلمانان نمود تا براي حبيب بن مسلمه فهري را فرمانده  عثمان بن عفّان

ور شده بودند. زن حبيب هم از سربازان این هایی برود كه به مسلمانان حملهي رومیمقابله

لشكر بود، حبيب قبل از آغاز جنگ به بررسی وضعيت لشكرش پرداخت؛ در آن حال زنش 

 توانم ببينم؟پرسيد: وقتی كه جنگ شدت بگيرد، تو را كجا میرا دید كه از وي می

ها و یا در بهشت خواهی یافت! جنگ ي فرمانده رومیحبيب به او گفت: مرا یا در خيمه

نظيري جنگيدند و خداوند، آنها شدت گرفت و حبيب و همراهانش با شهامت و شجاعت بی

جا منتظر ها رفت تا آني فرماندهی رومیها پيروز كرد و حبيب، شتابان به خيمهرا بر رومی

همسرش باشد، وقتی به در خيمه رسيد، چيز عجيبی دید، او دید كه همسرش پيش از او وارد 

 ي روميان شده است!ي فرماندهخيمه
 !ل نلك ال سا  عل  ال  ال و لو  اال ال سا   مثا  ذ 

 .«گرفتندار میي زنان، اینگونه بودند؛ زنان از مردان برتر قراگر همه»

 

كار دشوار يا  ،تا وقتي كه توان كار وحركت باشد، در زندگي :تابش نور

 ناممكن وجود ندارد.



 

 

 

 

 

 گوهرها

 



 

كنم.مرا ياد كنيد، شما را ياد مي :درخشش نور 

 گوهر اول: وقتت را بيهوده مگذران

 و الحزال  ا الحزال    اإل ثار نز ا   ماً  لما از  نا غ  م 

ها همه در یابد و غمتوانگري و ثروت ما بيشتر شود، غم و اندوه ما فزونی می هر چند»

 .«طلبی هستندفزون

اي از خداوند طلب و اگر مرتكب گناهی شده»به عایشه رضی اهلل عنها فرمود:  پيامبر

گرد و توبه نما، زیرا هرگاه بنده به گناهش اعتراف كند و توبه آمرزش كن و به سوي او باز

 «.…پذیرداش را میید، خداوند توبهنما

اي ناگهان همه هایت رسيدهخواهرم! فرض كن در شرایطی كه به همه آرزوها و خواسته

خوري و انگشتانت را به خاطر كنی و تأسف میوقت گریه میدهی؛ آنچيز را از دست می

ي رفته هاي از دستگيري. حال چرا به لحظههایت، گاز میدادن داشتهحسرت از دست

 كنی؟اندیشی و احساس زیان نمیعمرت نمی

تواند ارزش و قيمت آن عمر انسان، گوهر گرانبهایی است كه هيچ چيزي مادّي نمی

آید، هرگز باز هاست؛ هر نفسی كه بيرون میاي از نفسباشد. عمر، در حقيقت مجموعه

گيري از آنها، به بهرهتوانی با ي زندگی تو هستند و میها، سرمایهگردد؛ این نفسنمی

بهاي عمر را بدون توبه از دست هاي بهشت دست یابی؛ پس چگونه لحظات گراننعمت

 دهی؟!می

ه براي رسيدن به سعادت وجود دارديك را :تابش نور 

ي ما بيرون است، دست نگاه چيزهايي كه از عهدهبه كه از پرداختن و آن، اين

 داريم.
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كندكفايت ميخداوند، تو را  :درخشش نور. 

 توان خريدگوهر دوم: سعادت را با پول نمي

 و إ ا    م  ليـــا    ـع ال  س راغب  إ ا رغبك ا

را به چيز كند واگر آنمند بار آوري ميل و رغبت پيدا میو نفس را اگر مشتاق و عالقه»

 .«شوداندكی عادت دهی، قانع می

ي مال و ثروت كرده و سپس در تمام آوربسياري، جوانی و سالمتی خود را صرف جمع

اند تا سعادت و خوشبختی را به دست بياورند؛ اما فقط عمر تمام دارایی خود را خرج نموده

اند شقاوت و بدبختی عایدشان شده است. بسياري از اینها، تمام دارایی خود را صرف كرده

آورده است، همچنين مال  سو به آنها هجومتا جوانی را به دست بياورند؛ اما پيري، از همه

اند، اما به بيماري سختی دچار وثروت خود را براي به دست آوردن سالمتی صرف كرده

 اند!گشته

 گوید: تنها آرزوي من در زندگی، پول زیاد بود.یكی از بازیگران معروف می

ترین مرد دنيا كرد كه با پول می تواند تا صد سال به عنوان خوشبختاو گمان می

ي آرزوهاي خود برسد و بر تواند به همهي پول، میی كند!، او یقين داشت كه بوسيلهزندگ

ي پول، آرزوها و دنيا پيش او با فروتنی و خواري، كرنش خواهند این باور بود كه بوسيله

سال، خداوند، چندین برابر آرزوهاي این شخص، به او پول و سان بعد از بيست كردو بدین

تندرستی و جوانی و آرزوها را از او گرفت! این بازیگر، با گریه و اشك،  سرمایه داد؛ اما

خواستم كه صد سال خواستم؛ اي كاش از او میكاش از خدا مال و ثروت نمی»گوید: می

كردم و خوراكم باقالي پخته بود و در راهروي قطار شهري روي پا فقيرانه زندگی می

زیگر ارزش تندرستی را زمانی درك كرد كه آن را از ایستادم تا پول بليط ندهم! این بامی

هایش را خریداري و تواند تمام خواستهدانست كه پول و ثروت، نمیدست داده بود؛ او، نمی

وقت او ي مصر گردید؛ آنپيشهترین هنربرد كه ثروتمندتأمين نماید و زمانی به این حقيقت پی

 تواند یك روز هم بر عمرش بيفزاید!میي ثروت خود را بدهد، ندانست كه اگر همه
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ها ضايع كند.نصف عمر خود را در درگيري ، نبايدانسان: تابش نور 
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و از نماز و صبر، كمك بگيريد. :درخشش نور 

 ي بدبختي استگوهر سوم: عجله و شتاب، زمينه

 و إال   ـد ع  ا ب ـــا زم اً رغدا م ً  إال  بن ح اً بن أحسن الم  

جا باشد، بهترین آرزو خواهد بود وگرنه فقط چيزي است كه ما، با آن، اگر بهآرزو، »

 .«ایمزمانی را به خوبی گذرانده

ي آن بر خشم و حماقت و بردباري، فنّی پيشرفته از فنون قهرمانی است كه انسان بوسيله

قل و آید. و حوصله، یعنی عجله نكردن و انجام كارها از روي عهواي نفس خود، غالب می

شكنند و هر كس، فاقد این دو خصلت باشد، حكمت؛ این دو خصلت، اضطراب را در هم می

خير و خوبی بسياري را از دست داده است. لذا مضطرب و پریشان خواهد شد. انسان بردبار و 

كند، اما فرد نادان و خشمگين، بدیها را شكيبا، با صبر وبردباري، بسياري از بدیها را دفع می

دواند. انسان یابد و در وجود او ریشه میهاي اضطراب او، افزایش مینماید و زمينهر میبزرگت

نماید كند كه پشيمان شود و كمتر به انجام كاري اقدام میباحوصله و شكيبا، كمتر كاري می

شود و اضطراب، او را فرا كه فرجام نامعلومی دارد؛ اما فرد احمق و عجول، همواره پشيمان می

گيرد و كارهایش سرانجام بدي خواهند داشت. انسانی كه با خودش و دیگران به نرمی می

 خاطر خواهد بود و آرامش اعصاب خواهد یافت.نماید، موفق و آسودهرفتار می

فرماید: می كند، پيامبرخدادین اسالمی ما، به نرمی و بردباري و حوصله تشویق می

گرداند و نرمی از چيزي را آراسته و زیبا می ه آننرمی، در چيزي وجود  ندارد مگر آنك»

 «.گرداندرا زشت می شود، مگر آنكه آنبيرون نمی

 

هاي سعادت خود را در زندگيظهما لح :تابش نور 

 كنيم كه ارزشي ندارند.خاطر چيزهايي ضايع ميب
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و خداوند، در دين براي شما سختي قرارنداده است.: درخشش نور 

 اندوزي پاياني نداردبازي ثروتگوهر چهارم: 

  ؤا   ح اً طلي اً غ يبــا خذوا  ام  نيا م و ا   وا

 .«همه دنيایتان را بگيرید و دل مرا آزاد و رها بگذارید»

آوري كردم، اما تجرته، به من آموخت گوید: پول و ثروت زیادي جمعبيفر بروك می

یابد و عمر و سعادت را فرو و پایانی نمیاندوزي، خطرناك است كه ادامه دادن به بازي ثروت

ي چاپ و نشر روي ام در زمينهبلعد؛ بنابراین شغلم را عوض كردم و به كار مورد عالقهمی

آوردم؛ این كار، سود زیادي ندارد، اما با خدمت به جامعه از این طریق، احساس خوشبختی 

اند، آوري كردهول و ثروت جمعكنند و مقداري پكه كار می ي كسانیكنم؛ من، به همهمی

اندوزي ادامه ندهند وهر چه زودتر خود را بازنشسته كنند تا كنم كه به بازي ثروتتوصيه می

كنم: كار خوب دیگري را شروع نمایند كه اند، بهره ببرند. پيشنهاد میاز آنچه به دست آورده

 توان به جامعه خدمت كرد.با آن می

آوري كرده را جمعرا تجربه نموده و مقدار هنگفتی از آنثروتمندي كه پول و ثروت 

شود و رنج گذارد، ناراحت میاست از اینكه براي وارثان خود ثروت زیادي به جاي می

اي جز شدند و سرمایهداند كه اگر آنها بدون ثروت وارد ميدان زندگی میبرد؛ زیرا او میمی

دند، اغلب، ثروتی كه بدون تالش وزحمت به بوداشتند مردان بهتري میعقل و اخالق نمی

كه سبب خوشبختی و آن شود و به جايكه نعمتی باشد، بالیی میآید، به جاي آندست می

ها با ثروتهاي بادآورده شود. چون معموالً انساني شقاوت و بدبختی میسعادت گردد، مایه

 خوشگذرانی

كند و تا دم مرگ كارهاي رد آنها كار نمیكنند؛ اما عقل و خمی نمایند و خود را سير می 

 دهند.اي انجام میسبك و نابخردانه
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خواهرم! حتماً باور داشته باش كه در زندگي، چيز ناممكن : تابش نور

 نيست.
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اي آتش! براي ابرهيم سرد و سالمت باش. :درخشش نور 

 آفريندگوهر پنجم: بيكاري، زشتي مي

  ا   ال يال بما ال   ك   الس ن ما  ام ما يكم   الم   يدر ه

ها ي آرزوهایش برسد و بلكه بادها برخالف ميل كشتیچنين نيست كه انسان به همه»

 .«وزندمی

گيرند، هاي نابودي قوت میآید و ميكروبكاري هزاران زشتی پدید میدر آغوش بی

 اند.دهاز آنجا كه كار، رسالت افراد زنده است، پس افراد بيكار، در حقيقت مر

ي آخرت است؛ لذا افراد تنبلی كه در این دنيا به كار و تالش دنيا وزندگی ما، مزرعه

شوند و چيزي جز هالكت دهند، آن جهان، تهيدست و مستمند حشر میبراي آخرت تن نمی

 گردد.و زیانمندي، عایدشان نمی

فراغتی كه به آنها  نماید كه هزاران انسان، از نعمت تندرستی و اوقاتگوشزد می پيامبر

دو نعمت هستند كه بسياري از مردم در مورد آنها »فرماید: داده شده، غافل هستند؛ چنانكه می

 «.شوند تندرستی و وقتخورد و دچار زیان میفریب می

چه بسا افراد سالمی كه در زندگی، حيران و سرگردان هستند و هدف و آرمانی  …آري

د؛ آنان، كاري ندارند كه بدان مشغول شوند و از رسالتی كه براي ندارند كه آنها را به پيش ببر

اند؟ اند. آیا مردم براي همين آفریده شدهبهرهموفقيت آن، عمر خود را صرف نمایند، بی

        فرماید: هرگز نه؛ خداوند متعال، می

   :ایم و شما به اید كه ما شما را بيهوده آفریدهآیا چنين پنداشته( »662)مؤمنون

 «.گردید؟سوي ما باز نمی

حق آفریده شده است؛ انسان، در این جهان باید این زندگی و زمين و آسمان و مافيها، به

شود در الك تنگ شهوتهایش پنهان می حق را بشناسد و با آن زندگی كند. اما انسانی كه

كند، به راستی كه بد نماید و همه چيز را فراموش میوخود را در حدود آن مخفی می

 ي خود انتخاب كرده است!جایگاهی را براي حال و آینده
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در ذهن خود موفقيت را تصور كن و همواره: تابش نور 

 بگذار سيماي موفقيت در ذهن تو ترسيم شود.
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برد.نمي دهد كه گماناو روزي مي و از جايي به :شش نوردرخ 

 رنج اي بدون غوغا و خشم وگوهر ششم: خانه

 خانه الصب  لم يخ ه العزا  و ال ك  الحازم اللبي  إ ا ما

جوان هوشيار و عاقل،آن است كه اگر صبر را از دست بدهد، دلجویی را از دست »

 .«دهدنمی

گوید: پدر جان! دیشب بين من و شوهرم به پدرش می كند،او در حالی كه گریه می

ناراحتی و كدورتی پيش آمد و او به خاطر حرفی كه از دهانم بيرون آمد، خشمگين شد. 

وقتی دیدم كه او، ناراحت و خشمگين است، ازكارم پشيمان شدم و از او معذرت خواستم؛ اما 

اي به دورش گردیدم تا اینكه خندید زهاو با من حرف نزد و رویش را از من برگرداند؛ به اندا

هایی كه او را ناراحت ترسم كه پروردگارم، مرا به خاطر لحظهو از من راضی شد. اینك می

نمودم و خون او را به جوش آوردم، مؤاخذه كند! پدرش به او گفت: دخترم! سوگند به كسی 

رفتی، من ، از دنيا میكه جانم در دست اوست، اگر قبل از آن كه شوهرت از تو راضی شود

دانی كه بر هر زنی كه شوهرش از او ناراحت شود، در هم از تو راضی نبودم؛ آیا مگر نمی

تورات و انجيل و زبور و قرآن لعنت شده است؟ بر چنين زنی، سكرات مرگ سخت و دشوار 

 شود؛ پس خوشا به حال زنی كه شوهرش، از او راضی است.گردد و قبرش، تنگ میمی

ته باشد؛ بنابراین كاري شكوشد تا شوهرش، او را دوست داشایسته و نيكوكار میزن 

 و مردي همسرش را نصيحت كرد و گفت: …كند كه صفاي زندگی آنها، تيره گرددنمی

 وال   و     سور   حين أغن  خذ  الع و م    سكديم  مو   

خواهم داشت و  )با من باگذشت و مهربان باش كه در نتيجه همواره تو را دوست

 هنگامی كه عصبانی و خشمگين هستم، چيزي مگو(.
  إنـل ال  ـدرين  يـف الم يـم  و ال     ي   ن ــ ك الدفم مـــ ةً 

ام مباش؛ زیرا از چند وچون آنچه كه پنهان است، خبر )در جستجوي عيبهاي پوشيده

 نداري(.
   لـ  و يأبــاك  لبـ  وال لوب وال  بث   اشبو   كذ   بال و 
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سان برد و بدین)و زیاد شكایت مكن كه شكایت زیاد، محبت و دوستی را از ميان می

 شوند(.كند و بدان كه دلها دگرگون میدلم، تو را قبول نمی

 إن  رأيك الح م    ال ل  

 واأل  
 يذ ـ ! إ ا ا كمعا لم يلب  الح م 

 رود(.بالفاصله از ميان میام كه هرگاه محبت و آزار در دل جمع شوند، محبت )دیده

 

تصور شكست را دور بينداز و آن را از ذهن خود بيرون كن. :تابش نور 
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بود. ايمان نداشته باشد، ايمن نخواهد هر كس :درخشش نور 

 افزايدمي كدامني و حيا، به زيبايي زن زيباگوهر هفتم: پا

 ــا علك ال  ـا م   لع وك سلمم و لما  سا  لب  و ضا ك مذا ب 

 .«و وقتی سنگدل شدم و به تنگ آمدم به عفو تو اميدوار گردیدم»

هر »اي كه ام سلمه رضی اهلل عنها همسر پيامبر از آن حضرت شنيد كه فرمود: آیا شنيده

كس از روي تكبر، شلوارش را از برآمدگی پایش، پایين بگذارد، خداوند، روز قيامت به او 

را آن»عنها گفت: پس زنان دامنهایشان را چه كنند؟ فرمود: ام سلمه رضی اهلل « كندنگاه نمی

ام سلمه گفت: در این صورت پاهایشان پيدا خواهد بود. فرمود: « یك وجب پایين بگذارند

 «.را درازتر نكنندپس دامن خود را یك گز پایين كنند و از این بيشتر آن»

پاي زنان مسلمان، با حيا و آفرین بر ام المؤمنين!!، كه اهل تكبر نبود؛ نباید كسی، 

ها را به هاي درازي داشته باشند كه آنپاكدامن را ببيند؛ بلكه لباسهاي زنان مسلمان باید دامن

هایشان را خيلی خوبی بپوشانند و مردان هيچ چيزي از بدنشان را نبينند. اما زنان دوران ما، دامن

برداري از زنان توانستند با الگواگر میآلود نشود، و كنند تا دامنشان خيس یا خاككوتاه می

تراشيدند. حجابی میآوردند،و هزاران عذر و توجيه براي بیرا بيرون میبدكار كافر كامالً آن

(! مردانشان، فقط اسمشان مرد است و غيرت و مردانگی ندارند، در ال حول وال قوة اال باهلل)

 كه حيا از بين رفته است.یراستدهند؛ بهروند واهميت نمیكنارشان راه می
يعيش الم   ما اسكحيا 

 بخي 

و يب   العو  ما ب   

 اللحا 

كند و تا وقتی كه مردانگی، وجود دارد، )انسان تا وقتی كه حيا دارد، خوب زندگی می

 انسان هم هست(.
 و ال الدنيا إ ا     الحيا   ال وهللا ما    العيش خي 

 ی كه حيا وجود نداشته باشد(.)زندگی و دنيا خيري ندارد وقت 
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آرامش رواني، در دوري  …كندكم خوردن، جسم را راحت مي  :تابش نور

و راحتي  …است كه فكر و خيالت را اندك كني راحتي دل، اين …از گناه است

 باشد.سخن گفتن مي در كم زبان،
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آورد.مي د شكيبا، بهترين چيزها را به دستفر :درخشش نور 

 گرداندشده را باز ميخداوند گمگوهر هشتم: 

 أن      ل    س   و إعالن  يا ربم أول شــ    اله خلـــد 

گوید، این است كه در پنهانی و آشكارا تو را یاد پروردگارا! اولين چيزي كه خاطر می»

 .«امكرده

تقدیر الهی چنين رقم  ،بعد از آن كه دختر و مادري ، بيست سال از هم جدا شده بودند

خورد كه به صورت عجيبی، با دخترش كه اینك بيست و پنج سال سن داشت، مالقات كند؛ 

عروس، براي گذراندن ماه عسل به شرایط زندگی، آنها را از هم جدا كرده بود؛ دختر تازه

 گاههاي كوههاي سياه شهر ابها رفت.ح تفری

س از پدرش، با این دختر، سه ساله بود كه مادر وپدرش از هم جدا شدند و مادرش پ

مردي دیگر ازدواج كرد؛ شرایط شوهر جدید و رفتن او از شهري به شهري دیگر سبب شد 

 تا مادر از دیدن دخترش، محروم گردد.

در یكی از روزهاي زیباي تابستان و در كوههاي سياه ابها، این دختر در پارك با خانمی 

شناختند؛ د؛ آنان همدیگر را نمیمالقات كرد؛ آنها؛ كنار هم نشستند و به گفتگو پرداختن

ميان، آن خانم دید كه یكی از انگشتان  مادر، دخترش را در سه سالگی رها كرده بود. در این

ي مادرش پرسيد و دختر نيز داستان خود را آن دختر، قطع شده است؛لذا از آن دختر درباره

باشد؛ آنگاه او خترش میترتيب مادر دید كه پس از بيست سال در كنار دتعریف كرد؛ بدین

خواست جدایی سالهاي ي او را بوسيد، گویا میرا به آغوش گرفت و با تمام محبت چهره

 .گذشته را جبران نماید

 

شود تا انسان به ي خوشبختي باعث ميفكركردن درباره :تابش نور

 زند!گذشته و آينده فكر كند و اين، احساس سعادت را به هم مي
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ويا آن زنان، ياقوت و مرجانند.گ :درخشش نور 

 پيچدگوهر نهم: سخني كه در زمان و مكان مي

يا من إليه الم كب  

 وال زع

ـع  أنك المعدم لبا ما يكو ـم

 .«كنیشود! تو، تمام توقعات را فراهم میكه شكایت به تو آورده میاي آن»

نم و با تو مناجات پروردگارا! به من دعایی بياموز كه با آن تو را بخوا»گفت:  موسی

گویند: ال اله اال اهلل، ي مردم میموسی گفت: همه ؛«اي موسی! بگو: ال اله اال اهلل»فرمود:  .«كنم

ي ترازو باشند و ال اله اال اهلل، در فرمود: اي موسی! اگر هفت آسمان و زمين در یك كفه

 «.تر خواهد بودي دیگر آن باشد، ال اله اال اهلل، سنگينكفه

ي قوت و ضعف تابش و نور انوار درخشان و تابناكی دارد، و به اندازه …اله اال اهللال 

ي ال اله گيرد؛ پس كلمهرا روشنایی میشود و جاي آنآن، غبار و تاریكی گناهان، زدوده می

اال اهلل نور و روشنایی دارد و گویندگان آن، در قوت و ضعف این نور، با هم متفاوتند و فقط 

داند. نور این كلمه، در قلب بعضی مانند خورشيد است، و در دل این تفاوت را می خداوند،

كند و در دل بعضی همچون ستاره. این نور، در دل بعضی مانند چراغی بزرگ نورافشانی می

 باشد.بعضی دیگر همانند فانوسی روشن است و در دل بعضی چون چراغی كم نور می

تر باشد، به اندازه قوت و نورش، شبهات و شهوات قوي هر چقدر نور این كلمه، بيشتر و

 برد.اند و از بين میزسورا می

 

كردن براي خدا،  ادت مؤمن، در محبت خداست و دوستيسع: تابش نور

چشند و به جاي سعادت بسيار بزرگي است كه مؤمنان راستين، طعم آن را مي

 پذيرند.آن، هيچ چيزي را نمي
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تر استها گرانبهاتر و از ثروت، باارزشگنجزن، از  :درخشش نور. 

 گوهر دهم: دلهايي كه مشتاق بهشتند

 وا و   الز    با ري  ال كات اسعد  بالحياة  با الممــات

 قبل از مردن، سعادت زندگی را به دست بياور و گل را قبل از آن بچين كه طوفان آن»

 .«را پرپر كند

اي؟ شوهر این زن، وفات یافت و او را با دو دهآیا داستان زن صالح بن حيی را شني

فرزندش تنها گذاشت؛ وقتی این دو فرزند، بزرگ شدند، اولين چيزي كه مادرشان به آنها 

 آموخت عبادت و اطاعت خداوند و نماز شب بود.

اي از شب بگذرد مگر آن كه یكی از ما، در خانه او به فرزندانش گفت: نباید هيچ لحظه

شغول باشد. فرزندانش گفتند: مادر! منظور شما چيست؟ گفت: ما شب را بين به ذكر خدا م

كنيم، یكی از شما در پاس اول شب به نماز و عبادت بپردازد خودمان به سه قسمت تقسيم می

و بعد از او دیگري پاس دوم شب را به نماز و عبادت بگذراند و من در پاس آخر شب به 

 كنم.را براي نمازصبح بيدار میشوم و سپس شما عبادت مشغول می

كنيم. آن دو فرزند، پس از وفات مادرشان نيز فرزندانش گفتند: چشم مادر؛ اطاعت می

هاي ترین لحظهنماز شب را رها نكردند؛ چون دلهایشان، سرشار از محبت عبادت بود و شيرین

آنها، شب را بين  ترتيبایستادند. بدینزندگيشان، لحظاتی بود كه شبانگاهان به عبادت می

خود به دو قسمت تقسيم كردند و چون یكی از آنها به شدت بيماز شد، دیگري تمام شب را 

 گذراند.به عبادت می

 

ي زيباي زندگي، فراخواني حقيقي سعادت و خوشبختي چهره: تابش نور

 است.



 

 

 

 

 

 انگشترها

 



 

وانيد آنها را تنمي هاي خدا را بشماريد،و اگر بخواهيد نعمت :درخشش نور

 به شمارش درآوريد.

 انگشتر اول: ايمان به سرنوشت خوب و بد

 يحكاج  يه إل  الح ا  والدول   ز ال  اع  ال يخ   عليه و ال

رود و براي حفاظت آن نيازي به قناعت گنجی است كه بيم از دست دادن آن نمی

 نگهبانان و نيروهاي حكومتی نيست.

            فرماید: خداوند متعال می

                

           :( یعنی : 12و11)حدید

دهد، مگر اینكه پيش از پيوندد یا به شما دست نمیهيچ رخدادي در زمين به وقوع نمی»

آفرینش زمين و خود شما، در كتاب بزرگ و مهمی )به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط( بوده 

و آسان است و این، بدان خاطر است كه شما، نه به خاطر از است و این كار، براي خدا ساده 

دست دادن چيزي غم بخورید كه از دستتان رفته است و نه به خاطر آنچه خداوند، به دستتان 

 «.رسانده، شادمان شوید؛ خداوند؛ هيچ شخص متكبر و فخرفروشی را دوست ندارد

            فرماید: و می

         :و شاید چيزي را »( یعنی: 161)بقره

كه براي شما بهتر است و شاید چيزي را دوست داشته باشيد كه دوست ندشته باشيد و حال آن

 «.دانيدداند و شما نمیایتان خوب نيست و خداوند میبر

ها دارد، به خصوص ایمان به قضا وقدر نقش بزرگی در آرامش قلب به هنگام مصيبت

خواهد با آنها اگر بنده، كامالً درك نماید كه خداوند، نسبت به بندگانش مهربان است و می

است و برایشان در آخرت پاداش ذخيره به نرمی و آسانی رفتار نماید و او، با حكمت و آگاه 

دهد. اندكی تأمل در این مسأله و جا پاداش شكيبایان را به تمام و كمال مینماید و در آنمی
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كند؛ اما هر كس، عمل كردن به آن، غم و اندوه مصيبت را به سرور و سعادت تبدیل می

 سان عمل كند.تواند چنين بيندیشد و بدیننمی

توان برداشت تا تحمل آن آسان هاي مصایب، چه گامهایی میتیپس براي كاهش سخ

 شود؟ آن گامها عبارتند از:

 بود.ـ خواهرم! به این بيندیش كه شاید مصيبت، از آنچه كه هست، بزرگتر و بدتر می6

 اند.تري گرفتار شدهتر و بزرگـ به كسانی فكر كن كه به مصيبت سخت1

اري، بيندیش و به یادآور كه بسياري از مردم، از این هایی كه از آن برخوردـ به نعمت2

 ها محروم هستند.نعمت

 دهد، تن مده و تسليم آن مشو.ها، به انسان دست میـ به احساس شكستی كه در سختی2

            :همراه با ( » 1و2)انشراح

 گمان همواره با سختی و دشواري، آسانی است.ختی،آسانی است. بیس

 

ايست كه از ترين پيام سعادت به ديگران، لبخند صادقانهسريع :تابش نور

 آيد.دل برمي
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كسي جز خدا، آن را دور نخواهد كرد. :درخشش نور 

 انگشتر دوم: بهترين كارها، ميانه ترين آنهاست

أ ل  لل المب وه عما  و لبا حال مع   و ل بمـا

 يحمد

 .«اي را به دنبال داشته باشدهر حالتی، چيزي به دنبال دارد و شاید ناخوشی، امر پسندیده»

رویی هستم. كنم، چون آدم ميانهمصطفی محمود می گوید: من، احساس سعادت می

یعنی  ام،متوسط است و از هر چيزي مقدار كمی دارم.درآمد متوسطی دارم، سالمتی و زندگی

هاي قلبی ما، حرارت حقيقی زندگی ما و هاي زیادي براي زندگی دارم. انگيزهانگيزه

ي این شود. اميدوارم خداوند به خوانندهاي است كه سعادت ما، با آن ارزیابی میسرمایه

این، دعاي مباركی  …و از هر چيزي، مقداري به او بدهد …كتاب زندگی متوسطی ببخشد

 است!

فهميد، ولی داراي فطرت پاكی بود كه با آن، این سخن زیادي از فلسفه نمیمادرم، چيز 

گذاشت و آن اي بر آن میكرد بدون آنكه سوادش را داشته باشد. او، اسم سادهرا درك می

به معنی اینكه شخص، بهره اندكی از هر چيز داشته باشد ولی از روحيه ناميد؛ ستر می ستررا 

 باالیی برخوردار باشد.

 

لبخند دروغين، تصوير آشكاري از نفاق است. :تابش نور 
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خنكي چشمانم، در نماز است. :درخشش نور 

 آوردشگوني، غم و ناراحتي ميانگشتر سوم: بد

 بعد ما سا ت أوائله ربم أم  سـ م آخ ه

 .«اندآوري داشتهشادي چه بسيار كارهایی كه آغازشان ناراحت كننده بوده، ولی پایان»

گذارد، پس اگر همراه انسان از قبيل ت و رفيق، بر رفتار و اخالق انسان تأثير میدوس

دوست یا شریك زندگی و یا همنشين و رفيق، خونسرد، خوشرو، راحت و نسبت به زندگی، 

كند، و اگر ترشرو، هاي خوب را به انسان منتقل میبين باشد، این صفتاميدوار و خوش

اشد، جرایم هولناك اضطراب را پيرامون همراه و دوست خود پریشان و ناراحت و بدبين ب

كنند. تنها، همراهان و هاي بد از او به دوستش سرایت میترتيب صفتگستراند و بدینمی

هاي تلویزیونی و گذارند؛ بلكه كتابها و برنامهاطرافيان انسان، بر رفتار و اخالقش، تأثير نمی

آور و بعضی كنند و بعضی، اضطرابگی نگاه میبينی به زندرادیویی، بعضی با خوش

باشند؛ بعضی بهار و بعضی پایيزند. اگر انسان ها میبخش هستند و كتابها همانند فصلآرام

كنند و در بتواند كتابهایی را مطالعه كند كه به مبارزه و موفقيت و اعتماد به نفس تشویق می

اي به روي زندگی انسان ی كه پنجرهآورد، به راستبينی به وجود میانسان، حس خوش

آور و وزد و اگر انسان، كتابهاي اضطرابگشایند كه از آن نسيم نعمت و شادي میمی

كنند؛ چنانكه بيماري جذام به كننده مطالعه نماید، مفاهيم این كتابها، به او سرایت میبدبين

 ند.نمایكند و بسا زندگی را به كام او تلخ میفرد سالم سرایت می

 

پس سعادت را در  …خواهرم! راه سعادت، پيش روي تو است :تابش نور

رو باش تا و در كارهايت ميانه …علم و عمل صالح و اخالق خوب بجوي

 .شوي سان خوشبختبدين
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آرامش را بر آنان فرود آورد.پس خداوند، :درخشش نور 

 انگشتر چهارم: از اظهار ناخوشي بپرهيز

 يعش أبد الدهر بين الحفر! الجبالو من يتهيّب صعود 

هر كس از صعود كوهها بترسد، براي هميشه و تمام عمر در گودالها زندگی خواهد »

 .«كرد

بردم، شكایت در سن بيست تا سی سالگی با اینكه از زندگی لذت می گوید:شخصی می

دانستم كه شناختم و نمینمودم؛ چون سعادت خود را نمیكردم و اظهار ناخوشنودي میمی

اینك كه سن من، از شصت سال گذشته است، به  …برمدر خوشبختی و سعادت به سر می

دانم، دیگر اما اكنون كه می ام!،دانم كه در بيست تا سی ساگی چقدرخوشبخت بودهیقين می

كنم؛ اگر جوانی با خاطرات تلخ وشيرینش، فرصتی ندارم و با خاطرات گذشته، زندگی می

ام، دیگر جایی براي شكایت د، زندگی بسيار زیبایی خواهم داشت و در بهار جوانیدوباره بيای

و ناليدن نخواهم گذاشت و گل شكوفاي سعادت خویش را هرگز پنهان نخواهم كرد؛ اما 

گویم: یا با ي گرامی میایم. به شما اي خوانندهاكنون خودم و گل سعادتم، پژمرده شده

گذارید تا چشمان و حس بویایی و سایر برید و میمی شادمانی و احساس سعادت، لذت

حواس شما، از دیدن و بویيدن گلهاي شكوفاي آن لذت ببرند و یا سعادت خود را به 

گردد كه از سعادت سپارید و نگاهتان به قسمت دیگري از زندگی معطوف میفراموشی می

زمان، آرزوي گذشته را  سان شكار ناخوشنودي خواهيد شد. با مروركاهد و بدینشما می

چنين به یاد خواهيد آورد كه چقدر در خواهيد كرد و براي آن اشك خواهيد ریخت؛ این

اید و اینك چيزي جز بدبختی برایتان اید، اما از خوشبختی غفلت كردهگذشته خوشبخت بوده

 باقی نمانده است!!

 

تواند كه ميانهمچن اند خانه را به بهشتي تبديل كند؛توزني مي :تابش نور

 نمايد. قابل تحمل تبديلرا به جهنمي غير آن
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خداوند از آنان راضي است و آنها از او راضي هستند. :درخشش نور 

 انگشتر پنجم: علت بيشتر مشكالت، مسايل پيش پا افتاده هستند

 و دت ب ا طيباً و إال لم  ويم  ألم    أن   لما زرت  ار ا

كه معطر نشده، از آن بوي خوشی به رویم با آني او میه خانهبينی كه هرگاه بآیا نمی»

 .«رسدمشامم می

هایشان را گيرد، خانهمتأسفانه بسياري از چيزهاي پيش پا افتاده، عقل هزاران مردم را می

برد و آنها را در این دنيا حيران و افسرده رها هایشان را از بين میكند، دوستیویران می

اي كه با الهام از چيزهاي پيش پا در توضيح عواقب اقدامات شتابزده« كارنگی دیل»نماید. می

تواند عقل شوهران و مسایل كوچك در زندگی زناشویی، می»گوید: شود، میافتاده انجام می

هاي قلبی و روحی مردم، مسایل زنان را از دستشان بگيرد؛ علت نيمی از مشكالت و بيماري

 «.باشدمی ناچيز و پيش پا افتاده

« جوزف ساباث»نمایند. این، كمترین هشداري است كه كارشناسان بر آن تأكيد می

ت اهاي اختالفكه در بيش از چهل مورد از پروندهیكی از قضات شيكاگو، پس از آن

همواره بيشتر عواملی كه باعث پيدایش »گوید: خانوادگی، به طالق رأي داده است، می

فرانك »و «. باشنداي میشوند، مسایل پيش پا افتادهن زن و مرد میميا مشكل و اختالف، در

هاي جنایی، ریشه در عوامل و نيمی از پرونده»گوید: دادستان كل نيویورك می« هوگان

اي دگی یا توهين یك عابر و یا سخن زنندهااي مانند اختالفات خانومسایل پيش پا افتاده

 انجامد.ند كه به قتل و جنایت میها مسایل ناچيزي هستاین«. باشدمی

هاي پی در پی و مداومی كه به برخی از افراد، ذاتاً سنگدل و تندخو هستند، اما ضربه

باشد كه جهانيان از آن كنيم، سبب نيمی از مشكالت میپيكر و شكوه و كرامت خود وارد می

 برند.رنج می
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خيري است كه از آن بزرگترين نعمتي كه بايد بدان توجه كرد، : تابش نور

 باشد.ميي سعادت مابرخورداريم و مايه
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آنگاه كه از پروردگارتان طلب كمك نموديد، دعاي شما را  :درخشش نور

 .اجابت نمود

 انگشتر ششم: شگرد كنترل زبان

   الملممات صخ ة  إال ألممك ملمم  ب   إن 

ا   صمم

سنگ محكمی  مشكالت، صخره ها واگر مشكلی برایم پيش بياید، من در برابر سختی»

 .«هستم

كنند كه روزي خالدبن یزید بن معاویه به عبداهلل بن زبير، دشمن مورخين حكایت می

سرسخت بنی اميه ناسزا گفت، و او را انسانی بخيل دانست با همسر خالد، رمله بنت زبير، 

اوگفت: چرا حرف  خواهر عبداهلل نشسته بود، او سرش را پایين انداخت و هيچ نگفت، خالد به

خواهی جواب مرا بدهی؟! خواهر پسندي یا نمیزنی؟! آیا آنچه را كه من گفتم، مینمی

عبداهلل گفت: نه این و نه آن! ولی دليل سكوتم، این است كه زن، براي دخالت بين مردها 

. كنيمآفریده نشده است؛ بلكه ما گلهاي معطر وصل و پيوند هستيم و در كار شما دخالت نمی

 پسندید و پيشانيش را بوسيد. خالد، سخن همسرش را

از فاش كردن اسرار زناشویی، به شدت نهی كرده است. احمد بن حنبل از اسماء  پيامبر

 نشسته بودند؛ پيامبر كند كه او و تعدادي از مردان و زنان، نزد پيامبربنت یزید روایت می

دهد، براي دیگران بگوید، و شاید زن از آنچه یشاید مرد آنچه را كه با زنش انجام م» فرمود:

كند، دیگران را باخبر نماید؛ مردم سكوت كردند و پاسخی ندادند، من گفتم: شوهر با او می

كنند! فرمود: چنين نكنيد؛ آري اي پيامبر! سوگند به خدا كه برخی از زنان یا مردان، چنين می

بيند و با او همبستر نثی را در راهی میكند، شيطانی است كه شيطان مؤكسی كه چنين می

 «.كنند!شود؛ در حالی كه مردم به او نگاه میمی
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          فرماید:خداي متعال می

بردار )دستورات خدا و انزنان نيكوكار، زنانی هستند كه مطيع و فرم»( یعنی: 22)نساء: 

 «.دارندباشند و اسرار و امور پنهان را محفوظ میشوهرشان( می

منظور از )حافظات( زنانی است كه اسرار زناشویی را پنهان و  اند:برخی از مفسران گفته

 دارند.پوشيده می

 

هايي هايت، نعمتها و رنجخواهرم! به جاي شمارش محروميت :تابش نور

 و به يادآور كه خدا به تو ارزاني كرده است. را بشمار



   

 ترین زن در دنياخوشبخت   012
  

را با غم و اندوه كوتاهتر نكنيد.زندگي، كوتاه است؛ آن :درخشش نور 

 كن ي نماز، با اضطراب مبارزهبوسيلهانگشتر هفتم: 

 بع وك رب   اال ع وك أعظما  عاظم    نب   لما   نكــــه

عفو تو اي پروردگارم، مقایسه كردم،  را با نمود؛ اما وقتی آنگناهم برایم بزرگ می»

 .«تر استدیدم كه عفو و آمرزش تو بزرگ

دانستند كه نماز، ارتباطی است كه بين بنده و زنان مسلمان صدر اسالم، می

 شوند: خوانند، رستگار میگردد و كسانی كه نماز را با فروتنی میپروردگارش، برقرار می

          :به راستی كه ( »1و6)مؤمنون

 «.مؤمنان رستگارند؛ آنان كه در نمازشان، خشوع و خضوع دارند

ایستادند بریدند و با فروتنی، به نماز میها از همه چيز میزنان مسلمان صدر اسالم، شب

كند تا دعوت ز است؛ نماز، به انسان كمك میي آخرت، نمادانستند كه بهترین توشهو می

ها مقابله بخشد تا با دشواريدینی را به مردم برساند؛ زیرا نماز، به نمازگزار قوت و قاطعيت می

ها بگذرد. نماز شب، از بهترین چيزهایی است كه انسان را به خداوند متعال كند و از سختی

 گوید: خستين دعوتگر یعنی رسول خدا میكه خداوند، خطاب به ننماید؛ چناننزدیك می

             :( 11)اسراء

ي اضافی براي تو در پاسی از شب برخيز و در آن نماز تهجد بخوان این یك فریضه» یعنی:

 «.اي برساندخداوند تو را به مقام ستوده است. باشد كه

      فرماید: ستاید و میداران را میزندهخداوند، شب

  :خفتندآنان اندكی از شب می»( یعنی: 61)ذاریات.» 

سجد بسته وارد مسجد شد، دید كه ریسمانی بين دو ستون م گوید: پيامبرانس می

گفتند: این، ریسمان زینب است كه هرگاه خسته شود،؟ خود « این چيست؟»است؛ فرمود: شده

تواند نماز جا كه میرا باز كنيد، هر یك از شما تا آنآن»فرمود:  گيرد؛ پيامبررا با آن می
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طلب شود كه زنان مؤمن، براي از این روایت معلوم می«. بخواند، و وقتی خسته شد، بنشيند

به آنان فرمان داد تا بيش از توان خود  گرفتند؛ اما پيامبررضامندي خدا، برخود سخت می

دانيم كه عبادت نكنند. بهترین عبادت آن است كه هميشه انجام شود، گر چه كم باشد. ما می

كنند؛ پس حداقل دو زنان این روزگار، شب و روز و تمام اوقاتشان ر ابا كارهاي دنيا پر می

عت نماز در دل شب بخوانند تا بر شيطان غالب آیند. بهترین كارها، كارهاي متوسط و رك

آن  ایست كه پيامبراین، جمله«. شوندكنند هالك میگيري میآنان كه سخت»است.  ميانه

 را سه بار تكرار كرد.

 

اعتماد نما و چون  خداخواهرم، اگر مؤمن راستيني هستي، به  :تابش نور

 باش.اميدوار اي، به فردا هتوبه نمود
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شكيبايي، كليد موفقيت است.: درخشش نور 

 هاي يك زن موفقانگشتر هشتم: نصيحت

 يا من له  ا الخالئق  صــمد يا رب حمد ليس غي ك يحمد

ها ي آفریدهكه همهشود؛ اي آنستایم و كسی جز تو ستوده نمیپروردگارا! تو را می»

 .«آورندروي میجهت رفع نيازهایشان به تو 

یكی از مادران این روزگار، نصيحت زیر را به دخترش نمود و این نصيحت را با اشك 

اي كه نه زندگی …كنیاي را شروع میو لبخندش آميخت و گفت: دخترم! تو، زندگی تازه

پدر و مادرت در آن جایی دارند و نه هيچ یك از خواهرات. در این زندگی، تو، همراه و 

خواهد كه هيچ كسی حتی نزدیكانت، در این هرت خواهی بود و شوهرت نمیهمنشين شو

 زندگی دخالتی بكند.

دخترم! هم زن او باش و هم با او همچون، مادري مهربان رفتار كن كه او احساس نماید 

تو، همه چيز او هستی و تمام دنياي او، فقط تو هستی، همواره به خاطر داشته باش كه مرد ـ هر 

باشد ـ كودك بزرگسالی است كه كوچكترین سخن شيرینی، او را خوشبخت مردي كه 

ات محروم كرده مكن كه او احساس كند كه با ازدواج با تو، تو را از خانواده نماید؛ چنانمی

اش را به خاطر تو ترك گفته است؛ فرق تو و ي پدر و مادر و خانوادهاست، چون او نيز خانه

ایست كه در و مرد با هم دارند؛ زن، همواره مشتاق خانواده و خانه او، همان فرقی است كه زن

دنيا آمده و بزرگ شده است، اما باید به زندگی جدیدش عادت نماید؛ باید زندگی آن به

باشد، وفق دهد؛ دخترم! این، هایش میخود را با مردي كه اینك شوهر و سرپرست و پدر بچه

 ي تو است.دنياي تازه

ات، همين است كه تو و شوهرت، با آینده و حال تو است، خانوادهدخترم! این 

خواهم كه پدر و مادر و خواهرانت را اید؛ من، از تو نمیرا ساخته مشاركت یكدیگر آن

فراموش كنی؛ چون آنها، هرگز تو را فراموش نخواهند كرد، چگونه ممكن است كه مادر، 
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خواهم كه شوهرت را دوست بداري و براي او اش را از یاد ببرد؟! اما از تو میجگرگوشه

 زندگی كنی و از زندگی در كنار او شادمان و خوشبخت شوي.

 

خواهرم! صبر وشكيبايي را از آسيه فرابگير، وفاداري را از  :تابش نور

 خديجه بياموز، صداقت را از عايشه، ثبات و پايداري را از فاطمه ياد بگير.
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هيچ انسان و هيچ جني به حوريان دست نزده قبل از آنها،  :درخشش نور

 .است

انگشتر نهم: كسي كه با خدا انس نگيرد، هرگز با چيز ديگري انس و الفت 

 نخواهد گرفت

 و أم  هللا ي كظ     األيام و ال ي 

 .«این روزها و حوادث روزگار هستند و باید منتظر فرمان و خواست خدا بود»

گزار و دوست او ي آرامش خاطر عبادتاوند، مایهگيرد و خدمؤمن، با خدا انس می

برد و گيرد و از روزها لذت میاست؛ هر كس با خدا انس بگيرد، زندگی با او انس می

شود؛ دلش آرام و خاطرش آسوده است؛ محبت خداوند در دل او نقش خوشبخت می

خداوند، جلوي گيرد همواره اسما ونامهاي نيك بندد و صفات خدا، در ضمير او جا میمی

اندیشد، و در دلش كند و در صفات الهی میچشمان او هستند؛ او، نامهاي خدا را حفظ می

كند؛ با را یاد می …رحمان، رحيم،حميد، حليم، لطيف، محسن، ودود، كریم، عظيم و

 شود.دارد و به او نزدیك میگيرد؛ او را دوست میخداوند انس می

گيرد و از اینكه اش نزدیك است، با او انس میبه بنده اگر انسان، احساس كند كه خدا،

      :شود: باشد، شاد و مسرور میمورد توجه و عنایت خدا می

        :و هرگاه بندگانم، از تو »( یعنی: 611)بقره

كنم، كننده را اجابت میهستم و دعاي دعا پرسند، )بدان و بگو( من، نزدیكي من میبارهدر

 «.وقتی مرا بخواند

ي آید؛ بلكه انس گرفتن با خدا، ثمرهانس گرفتن با خدا، بدون تالش به دست نمی

ي محبت است؛ پس هر كس از فرمان الهی اطاعت نماید و از آنچه او نهی عبادت و نتيجه

وده، بپرهيزد و خدا را صادقانه دوست بدارد، طعم انس با خدا و لذت نزدیكی با او را فرم

 یابد.چشد و سعادت مناجات با خداوند را درمیمی
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ي، زيبايي اخالق و خوبي، خوبي ادب و درخشش، يزيبا: تابش نور

 درخشش عقل است.
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با زنان به خوبي رفتاركنيد. :درخشش نور 

 (كمربندلنطاقين )صاحب دو انگشتر دهم: ذات ا

 ال ي      الو و  شيئاً  ميال والــذ  ن ــسه ب ي   مـــال

 .«بيندآنكه خودش زیبا نيست، در جهان هستی،هيچ چيز زیبایی نمی»

هاي اي زنده و الگویی زیبا در تحمل سختیبكر )ذات النطاقين(، نمونهبنت ابی ءاسما

باشد؛ اسماء شوهر و تالش براي راضی نمودن او می زندگی و محروميت و فقر، و اطاعت از

را علف  گوید: زبير با من ازدواج كرد در حالی كه چيزي جز اسبش نداشت؛ من آنمی

كردم، و آب ي خرما خرد میكردم، و براي گوسفندش، هستهدادم و به آن رسيدگی میمی

  .پختمآوردم، و نان میمی

هاي زیادي به سوي اسماء و نان مقرر كرد كه نعمتپس از صبر و شكيبایی، خداوند چ

شوهرش سرازیر شود؛ اما او به خاطر توانگري و ثروت فخرفروشی و تكبر نكرد، بلكه 

كرد و همچنان سخاوت و بخشندگی در پيش گرفت؛ او، هيچ چيزي را براي فردا ذخيره نمی

نمود؛ به بردگانش را آزاد می ماند تا بهبود یابد و آنگاه تمامشد، منتظر میچون بيمار می

انفاق كنيد و صدقه بدهيد و منتظر نباشيد كه چيزها از » گفت:اش میدختران و خانواده

 «.مخارج اضافه شوند

 

زندگي، براي مؤمنان زيباست و جهان آخرت، براي  :تابش نور

باشد؛ پس فقط مؤمنان و پرهيزگاران، داشتني ميپرهيزگاران، پسنديده و دوست

 سعادتمند هستند.

 



 

 

 

 

 مرواريدها

 



 

هاي آنان ناراحت مباش.از دسيسه :درخشش نور 

 ترين دوست كيست؟مرواريد اول: عزيز

 فإن أطعمت تاقت و إال تسلّت و ما النفس إال حيث يجعلها الفتي

هایش كند؛ اگر خواستهاي كه با آن رفتار شود، عادت مینفس انسان به هر گونه»

 .«گرددشود و گرنه، مهار میمی، سركش برآورده گردد

 !…ي مردم بيشتر دوست داشته باشخواهرم! او را از همه

را دوست داري؟ و آیا  اي كه چقدر پيامبر خداخواهرم! آیا تاكنون از خودت پرسيده

ي واقعی بودن این دوستی، آن است كه از دستوراتش اطاعت كنی و تمام دانی كه نشانهمی

 او از آن نهی كرده، رها كنی؟ آنچه را كه

خواهرم! دراحساسات خود بازبينی كن و عواطف و محبت را قبل از همه به خدا 

ي او ما را از گمراهی معطوف بدار پس از خدا، كسی را دوست بدار كه خداوند، بوسيله

خواهی در بهشت جایی عالی و بلند داشته باشی، همواره حدیث نجات داده است. اگر می

باید «. داردانسان با كسی است كه او را دوست می» فرماید:را به یاد داشته باش كه می مبرپيا

 انجام دادن كارهایی است كه آن حضرت ي محبت با رسول خدادانست كه نخستين نشانه

توان ادعاي دوستی پيامبر را نمود، اما از سنت و فرمان به آن امر نموده است؛ پس چگونه می

 ي و اطاعت نكرد؟او پيرو

را مطالعه كن و بخوان و از چند و چون اخالق  ي پيامبرنامهخواهرم! سيرت و زندگی

ميليش به دنيا آگاه شو. خواهرم! بزرگ او و سخن پاك و گذشت و پرهيزگاري و بی

 شبيه گردان. اخالقت را عوض كن و آن را به اخالق پيامبر

 

خيانت كردند و خوار  اعتقادي در زمينه ي زن نوح و لوط :تابش نور

 گشتند. شدند؛ اما آسيه و مريم، ايمان آوردند؛ بنابراين گرامي
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پذيرم، وقتي كه مرا به كننده را ميمن نزديكم و دعاي دعا :درخشش نور

 فرياد بخواند.

 ندارد : سعادت به فقر و ثروت بستگيمرواريد دوم

 خو    ظ وف الد   

 سلم 

 يبوال و  م من خائف ما ال

ي ترس و نگرانی شرایط روزگار، مرا ترساندند و چه بسيارند چيزهایی كه مایه»

 .«افتندباشند، اما اتفاق نمیمی

كه ام؛ اما پيش از آنتوانم ادعا كنم كه واقعاً طعم فقر را چشيدهنمی»گوید: برناردشو می

ي ي عمومی در موزهتابخانهي بزرگی داشتم كه همان كبتوانم چيزي در قلم بياورم، كتابخانه

انگليس است؛ همچنين بزرگترین نمایشگاه تابلوهاي هندي را نزدیك ميدان ترافلگار داشتم. 

كشم. مشروب شامپانی بنوشم؟ توانستم بكنم؟.. سيگار بكشم؟ من، سيگار نمیبا پول چه می

ي صرف شام به نوشم. یا كت و شلوار از بهترین نوع آن بخرم و شتابان برامن، شراب نمی

كنم؛ با توانم، از دیدن چنين كسانی پرهيز میجا كه میهاي آنان بروم؟ ولی من، تا آنكاخ

خواستم بكنم؟... اسبی بخرم؟... نه، اسب خطرناك است؛ ماشين بخرم؟ ماشين، پول چه می

خرم؛ اما باشد. اینك، آن قدر پول و ثروت دارم كه بتوانم این چيزها را ببرایم آزار دهنده می

ام، و چيزهایی مرا خوشبخت خریدهخرم كه در دوران فقر میفقط همان چيزهایی را می

را  ي خوشبختی من بود؛ چيزهایی از قبيل: كتابی كه آنكند كه در دوران فقر، مایهمی

را بنویسم. از طرفی قدرت تخيل باالیی اي كه آنبخوانم، تابلویی كه تماشا كنم و اندیشه

بندم تا خودم را آنگونه كه دوست دارم رگاه به چيزي نياز داشته باشم، چشمانم را میدارم؛ ه

اي كه خيابان پوند لذا تحمل بدبختانه ام را انجام دهم؛تصور كنم و در خيالم، كار مورد عالقه

 بالد، براي من چه سودي دارد؟از آن به خود می

 

را باشگاه داد و فرياد  و آنات را بهشت آرامش قرار بده خانه :تابش نور

 و هياهو نكن؛ زيرا آرامش يك نعمت است.
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بساز. اي نزد خودتوردگارا! برايم خانهپر: درخشش نور 

گزاري مرواريد سوم: آيا خداوند بيش از ديگران سزاوار قدرداني و شكر

 نيست؟

 وال حال إال لل ك  بعد ا حال و ال  مم إال سوف ي ك    له

شود و هيچ حالتی نيست مگر كه قفل آن باز میندوهی نيست مگر آنهيچ غم و ا»

 .«یابدكه انسان بعد از آن حالتی دیگر میآن

براي سعادت و آرامش اعصاب است؛  ترین نسخهشكرگزاري خدا، زیباترین و ساده

دانی كه آوري و میهاي او را به خاطر میكنی، نعمتچون وقتی شكر پروردگارت را ادا می

هرگاه اراده كردي كه »گوید: هاي زیادي برخورداري. یكی از سلف صالح میاز نعمت

هایی از قبيل و به نعمت« هاي الهی را در حق خود، به یاد آوري، چشمانت را ببندعمتن

شنوایی و بينایی و عقل ودین و فرزند و روزي و رزقی كه خداوند به تو ارزانی كرده، نگاه 

دانند؛ اما اگر به زنان مند هستند، ناچيز میهایی را كه از آن بهرهنعمتكن. بعضی از زنان، 

هایی كه به آنها زده بنگرند، خدا را به خاطر نعمتفقير و تهيدست و بيمار و آواره و مصيبت

داده، ستایش خواهند كرد؛ یا زیر درختی در صحرا زندگی كنند، پس خواهرم! خدا را به 

ش كن و خودت را با زنانی مقایسه كن كه بيمارند یا عقل یا شنوایی و ها ستایخاطر این نعمت

 اند؛ چنين زنانی در دنيا زیادند.یا فرزندانشان را از دست داده

 

ي زنان داغديده، بخش، دل سوختهبا گفتن سخني خوب و آرام :تابش نور

 .پاك نما رااي اشك بينوايان كن و با صدقه را سرد
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ماند.ه يك حالت، باقي نميهميش: درخشش نور 

 كندمي زن خوشبخت، اطرافيانش را خوشبخت مرواريد چهارم:

 لحقم أنك إحد  المعازات! علوم    الحياة و    الممات

 «تو، در زندگی و پس از مرگ، سربلندي و به حق كه تو، یكی از معجزات هستی!»

كه فرماندهی كل از آن شانسی ناپلئون بود كه بيشاز خوش»گوید: آوریزون سویت می

ازدواج كرد؛ « وزفينج»هاي كشورگشایی روبرو شود، با خانم را برعهده بگيرد و با چالش

ي نرم او، براي به دست آوردن دل و محبت زیردستان و شخصيت دوست داشتنی و شيوه

 كرد و حتی مستقيماً بهتر بود؛ او، پيرامون خود، مهر ومحبت پخش میپيروان شوهرش قوي

گرد؛ خودش، خطاب به یكی از دوستانش، این مطلب ها و خدمتگزاران امر و نهی نمیكلفت

گيرم و را به كار می« خواهممی»ي من فقط در یك جا كلمه» گوید:كند و میرا روشن می

ي كسانی كه اطراف من هستند، خوشبخت خواهم همهمی»گویم: آن، وقتی است كه می

او در صبحی زیبا، از راه »گوید: ر انگليسی، او بوده است؛ آنجاكه میگویا منظور شاع« باشند

 «.سان زیبایی صبح، در تمام روز منتشر و پراكنده بودگذشت و بدین

ات دواقعيت، این است كه مهربانی، سعادت را در ميان ما و اطرافيان ما و حتی جما

ي زیبایی و براي مرد به منزلهگستراند؛ لطف و مهربانی، زیبایی معنوي نامحدودي است می

 نماید.زیبایيش را چندین برابر می باشد مهربانی زن،براي زن می

 

و  مي كند نما عرضههاي انسانآيا زني كه زيباييش را به سگ :تابش نور

انسان هستند، خوشبخت  ريزد كه فقط در لباساش را به پاي گرگهايي ميييزيبا

 است؟!
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در آسايش و راحتي بشناس تا تو را در سختي  خدا را :درخشش نور

 بشناسد.

مرواريد پنجم: آرام باش؛ زيرا هر چيز به تقدير و قضاي الهي انجام 

 شودمي

 و ال ي  م عليل ال ائ  الحزال  ال يديم س وراً ما س رت به

هيچ شادمانی و سروري، ماندگار نيست و غم خوردن، گم شده را به تو باز »

 .«گرداندنمی

كند، به عنوان جایگزین ایمان به قضا وقدر بيان می« دیل كارنيگی»ز جمله چيزهایی كه ا

هاي هاي گاوميش و تنهكه گلهاین است كه او از مصایب، خودش را به حماقت بزند؛ چنان

كنند!! كارنگی در این گفته، معذور است؛ زیرا از دوایی كه ها را درك نمیدرخت، مصيبت

اي قطعی را بپذیرم كه با آن توانستم مسألهگوید: باري نمیع ندارد. وي، مینزد ما هست، اطال

صبري نمودم و ناراحت و خشمگين اي كردم؛ بیمواجه شده بودم؛ از این رو كار احمقانه

خوابی تبدیل كردم؛ نهایتاً پس از یك سال كه خود را به خاطر هایم را به جهنم بیشدم و شب

والت »ذیر، زجر و شكنجه دادم، ناچار شدم واقعيت را بپذیرم. اي كاش با ي تغييرناپآن مسأله

یا درختان تنومند  اتچه زیباست همانند حيوان: »گفته است شدم كهنوا می شاعر هم« هویتمن

ها برخورد كنم و طوري در برابر این ها و سرزنشها، رنجها، گرسنگیها، مصيبتبا تاریكی

 «.فهممویی هيچ نمیحاالت رفتار نمایم كه گ

كه دوازده سال از زندگيم را با چارپایان گذراندم؛ هيچگاه ندیدم كه گاوي به خاطر آن

سالی غمگين گردد و یا از این سوزد، ناراحت شود و یا به خاطر قحطمرتع و چراگاه، می

ها و كند. حيوان، با تاریكیي دیگري دوستی میناراحت شود كه دوست نر او، با گاو ماده

نماید؛ بنابراین كمتر به مشكالت عصبی و ها، خونسرد و آرام برخورد میها و گرسنگیطوفان

 شود!!روحی ویا زخم معده مبتال می
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ها ها را به خاطر بياور و پريشانيها و شاديخواهرم! موفقيت :تابش نور

 ها را فراموش كن.و مصيبت
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كافي استو خداوند، به عنوان كارساز  :درخشش نور. 

 گويدعماره، سخن ميمرواريد ششم: ام

 ل ما حدم مدة و ان نا  عالم أال  ا خي  و ش م 

 .«رسدباید دانست كه هر خوب و بدي، مدتی دارد و به پایان می»

گوید: اول صبح كند و میعماره( از روز جنگ احد تعریف میبنت كعب )ام نسيبه

كنند؟ مشكی پر از آب به دوش داشتم؛ به می كردم كه مردم چهبيرون آمدم و نگاه می

رسيدم؛ او، در ميان اصحاب خود حضور داشت و مسلمانان بر ميدان جنگ مسلط  پيامبرخدا

رفتم و خودم به طور مستقيم وارد  بودند. وقتی مسلمانها شكست خوردند، به سوي پيامبرخدا

كه زخمی شدم. وقتی م تا آننمودكردم و تيراندازي هم میجنگ شدم؛ با شمشير دفاع می

گفت: آمدو میمی ابي قميئةدور شدند و به او پشت كردند. در این بحبوحه  مردم از پيامبر

محمد را به من نشان دهيد كه مرا زندگی مباد اگر او نجات یابد، من و مصعب بن عمير به »

م، اما دشمن خدا، دو زره اي به گردنم زد؛ من چندین ضربه به او زدي او رفتيم او ضربهمقابله

 هاي من، بر او اثر نكردند(.پوشيده بود)و ضربه

كردم، او را میبه هر سو كه نگاه »گوید: اش میدرباره این، ام عماره است كه پيامبر

 «.جنگدكند و با دشمن میدیدم كه از من دفاع میمی

 

د و فرياد، رنج و خواهرم از داد و فرياد بپرهيز؛ زيرا غوغا و دا: تابش نور

مشقت است؛ خواهرم! از ناسزاگويي بپرهيز كه فحش و ناسزاگفتن، نوعي عذاب 

 باشد.مي
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پوشي از اشتباهات است.نه دهم خوبي اخالق، در چشم :درخشش نور 

 بردمي ها را از بيننيكي به ديگران، غممرواريد هفتم: 

ا   ا؟!و  اال لل العبا   باال ما   بل ملبك أ ا األرض ط م

در برابر تو سر تسليم فرو آوردند، خوب ، فرض كن كه مالك تمام دنيا شدي و همه»

 ؟!«كه چه

این احادیث،  در مورد سخاوت و بخشش روایت شده است؛ احادیث فراوانی از پيامبر

یا به سخاوت و بخشش تشویق نموده و یا آن را ستوده است. همچنين از خودگذشتی زن و 

المؤمنين عایشه رضی اهلل ميهمانان و دوستان مورد ستایش قرار گرفته است. املذت پذیرایی از 

چه از آن باقی مانده »فرمود  كند كه آنها، گوسفندي ذبح كردند. پيامبرعنها روایت می

ي آن، جز همه»فرمود:  پيامبر«. ي آن باقی نمانده استچيزي جز شانه»عایشه گفت: « است؟

 «.استاش، باقی مانده شانه

اند، تا اش توضيح داد كه پاداش آنچه صدقه كردهبراي خانواده خداسان رسولبدین

اي اند، بهرهقيامت ماندگار است، و از پاداش مقداري كه خودشان، آن را مصرف نموده

 برند. این، یادآوري زیبایی براي تشویق، صدقه دادن به قصد رضامندي خداست. پياميرنمی

ر عایشه رضی اهلل عنها توصيه نمود كه در راه خدا صدقه دهد تا خداوند، بيشتر به اسماء خواه

 انفاقببخش و »به من گفت:  پيامبرخداگوید:مند سازد. اسماء میاز فضل خویش او را بهره

 «.ي تو، بخل خواهد شدكن و بخل مورز كه درباره

شمارد و داوند برایت میانفاق كن و ببخش و مشمار كه خ»در روایتی دیگر آمده است: 

 «.داردبخل مورز كه آنگاه خداوند، )نعمتش را( از تو دریغ می

 

روند.درد و بحران و سختي، همانند سياهي شب، از بين مي :تابش نور 
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باشد.اش، شكرگذاري مينعمت، عروسي است كه مهريه :درخشش نور 

 هايت را به سود تبديل كنمرواريد هشتم: زيان

 ن  و ثوابل م  ماً و  وارا يا رب  وق أ   ا أرواح ا

 .«هاي ماست؛ به پاداش تو اميدواریمهایمان در كفپروردگارا! جان»

نصيحت كرد و گفت: خواهرم! وقتی پایت لغزید و در گودال بزرگی افتادي، نااميد 

ا مباش، زیرا از آن بيرون خواهی آمد و پيش از پيش موظب خود، خواهی بود. خداوند، ب

ترین فرد، تيري كشنده به سویت پرتاب نمود، ناراحت مباش؛ شكيبایان است؛ اگر نزدیك

چون كسی را خواهی یافت كه تير را بيرون بياورد و زخم را مداوا نماید و زندگی و شادي را 

ها در آن سكونت ها زیاد توقف مكن؛ بویژه وقتی كه خفاشبه تو باز گرداند. در ویرانه

 اي،ي گنجشكی باش كه در صبح تازههمح در آن جاي گرفته باشند؛ به دنبال نغگزیده و اشبا

 كشد.در افق پر می

هایش در ی كه رنگشان تغيير كرده و حروف آن، درهم و برهم شده و نوشتهیهابه برگ

ميان درد و وحشت سردرگم گشته، نگاه نكن؛ خيلی زود خواهی دانست كه چنين 

ها، آخرین ها نيستند. آري، به زودي خواهی فهميد كه این برگتهی، بهترین نوشیهانوشته

هاي شما توجه كرده و اند. و باید بين كسی كه به نوشتهچيزي نيستند كه به نگارش درآمده

ها، فقط سخنان زیبا را دور انداخته تا بادها با خود ببرند، فرق بگذاري؛ این نوشته كسی كه آن

ه احساسات قلب و نبض انسانی هستند كه با یكایك حروف آنها اند؛ بلكو گذرایی نبوده

زندگی كرده و آنها را با صبر و حوصله به نگارش درآورده و با حرارت آنها، زخمی را داغ و 

 درمان نموده است.

ي عجيبی است كه خوار، پرندهماهیخوار مباش؛ زیرا مرغماهیخواهرم! مثل مرغ

چكد. پس هيچ چيزي از دنيا، سزاوار د، اما از منقارش خون میسرایها را میزیباترین نغمه

 ي خون تو نيست.یك قطره
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كند.هر كس باد بكارد، طوفان درو مي :تابش نور 
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همچون مرواريد نهفته در صدف هستند. :درخشش نور 

 كجايند؟ : وفا، ارزشمند است؛ پس وفادارانمرواريد نهم

 حس اً لمن وع   بن حدي  و إنما الم   حدي  بعده

شود؛ پس بكوش تا انسانهاي فهميده، به خوبی بعد از انسان، در مورد او سخن گفته می»

 .«از تو یاد كنند

یكی از بزرگترین كسانی بود كه خدا را شناخت و در برابر تقدیر الهی  ایوب پيامبر

و مال و  تسليم گردید و به حكم و قضاي الهی، خرسند شد. او، به بيماري مبتال گشت

فرزندانش را از دست داد و تمام بدن او را بيماري فراگرفت تا جایی كه جز قلبش حتی به 

ي سر یك سوزن هم از بدن او، سالم نمانده بود. ثروتش را از دست داده هيچ چيزي انداره

ورزید زیرا اما زنش، همچنان به او عشق و محبت می نداشت كه با آن بيماریش را درمان كند؛

گرفت، كرد و با مزدي كه میبه خدا و پيامبرش ایمان داشت، زن ایوب، براي مردم كار می

گونه گذراند؛ نمود؛ وي، تا هيجده سال زندگی را بدینبراي ایوب آب و غذایی تهيه می

رفت. پس از شد مگر وقتی كه براي كار كردن پيش مردم میهيچگاه از ایوب جدا نمیاو،

خواست خدا، دوران سخت، گرفتن این وضعيت بغرنج و آنگاه كه بهطوالنی شدن و شدت 

به درگاه پروردگار جهانيان ناله و زاري نمود و او را به فریاد خواند و  رو به پایان نهاد، ایوب

ه من بال و زیان، ب»( یعنی:12:)انبياء        گفت: 

در آن هنگام خداوند، دعاي او را پذیرفت و «. ترین مهربانان هستیرسيده است و تو، مهربان

همين كار را كرد  به او فرمان داد كه از جایش بلند شود و پایش را به زمين بزند. ایوب

اي جوشاند و به او امر كرد تا خودش را در آن چشمه بشوید؛ وقتی آنگاه خداوند چشمه

تنی كرد، تمام بيماري از بدنش دور شد؛ آنگاه خداوند به او دستور ر آن چشمه آبایوب، د

اي دیگر جوشيد و داد كه در جایی دیگر پایش را به زمين بزند و او چنان كرد؛ آنگاه چشمه

هاي داخليش از ي بيماري، از آن نوشيد، همهخداوند به او گفت از آن بنوشد. وقتی ایوب
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ي صبر و بردباري و شكيبایی به و نتيجه  سالم و تندرست گردید. اینها، ثمرهبين رفتند و كامالً

 اميد پاداش الهی است.

 

ا زند، پشيمان شود، امممكن است انسان به خاطر حرفي كه مي :تابش نور

 شود!نمي هرگز به خاطر سكوت كردن پشيمان
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است. ي سرورزن، منبع شادماني و سرچشمه: درخشش نور 

 ريد دهم: جديت، جديت و باز هم جديتمروا

اغ م  بسم  الصبال و 

  ول 

 م حباً إن ا ل ؤياك عو  

ي خواهرم! زیبایی و لبخند صبح را غنيمت بدان و بگو: خوش آمدي كه ما،تشنه»

 .«دیدارت بودیم

با  خواهرم! كارهایت را با جدیت انجام بده، با جدیت به تربيت فرزندان خود بپرداز؛

ر مفيد را ادامه بده؛ مطالعه، تالوت، نماز، ذكر، صدقه دادن، منظم كردن خانه و جدیت كا

سان همواره درتالش باش تا غم مرتب نمودن كتابخانه را با جدیت دنبال كن و بدین

 واندوهت، از بين برود.

خواهرم! به بعضی از زنان كافر كه به جاي خود، بلكه به برخی از زنان مسلمان منحرف 

 اند با جدیت و تالش، ممتاز و سرآمد شوند؟!توانستهه چگونه با وجود كفر و انحراف،بنگر ك

نخست وزیر اسبق اسرائيل )گولدا مائير( خاطراتی دارد كه در آن در مورد جدیت خود 

و سامان دادن به ارتش و موضع خودش در جنگ با اعراب سخن گفته است؛ و او چنان 

اند، عملكردي همچون او داشته از همنوعانش، نتوانستهكاري كرده كه جز تعداد اندكی 

 باشند؛ در حالی كه او كافر و دشمن خداست.

 

سعادت، جادو نيست و اگر نوعي جادو بود، ارزشي نداشت. :تابش نور 



 

 

 

 

 هامرجان

 



 

خداوند، با پرهيزگاران و نيكوكاران است. :درخشش نور 

 بگو نمرجان اول: با خودت از موضع شجاعت، سخ

  عالم أ ث  حس    و وساوس  الاوع يد ع بال غيف اليابس

شود؛ پس چرا زیاد حسرت بخورم و به خود وسوسه راه گرسنگی با نان خشكی رفع می»

 «بدهم؟!

 ها را از خودت بپرس و عاقالنه بدان پاسخ بده:خواهرم! این پرسش

واهی گشت؟ آیا خودت دانی به زودي به سفري خواهی رفت كه از آن باز نخـ آیا می

 اي؟را براي این سفر آماده كرده

اي تا تنهایی و وحشت قبر را از اي از اعمال صالح اندوختهـ آیا از این دنياي فانی توشه

 خود دور كنی؟

دانی كه هر آغازي، پایانی ـ چقدر از عمرت گذشته و چقدر زنده خواهی بود؟ آیا نمی

 دوزخ؟دارد و فرجامت یا بهشت است و یا 

اي كه روزي فرشتگان، از آسمان براي قبض روحت فرود خواهند ـ آیا به این فكر كرده

 آمد، در حالی كه تو غافل و سرگرم باشی؟

اي كه از خانواده و اي؟ همان لحظهي زندگيت اندیشيدهآیا در مورد آخرین لحظه ـ

 شوي؟فرزندان و از دوستانت جدا می

هاي آن دست و پا اي كه انسان در سختیست؛ لحظهي زندگی، مرگ اآخرین لحظه

 آري، مردن!! …زند؛ آري، مرگ!می

دهند جا غسلت میبرند و آنخانه میكه روح از بدنت جدا شود، تو را به غسالبعد از آن

ات را به دوش خوانند؛ وانگهی جنازهكنند و آنگاه بر تو نماز میو سپس تو را كفن می

اما به كجا؟ به قبر، به اولين منزل آخرت؛ قبر یا باغی از باغهاي بهشت  …برندگيرند و میمی

 چالهاي جهنم.چالی از سياهاست و یا سياه

 

از شكست خود درس بگير. :تابش نور 
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و خداوند، آن كسي است كه پس از نااميدي مردم از ريزش  :درخشش نور

 فرستد.باران مي باران،

 .…مرجان دوم: خواهرم! بپرهيز

 و ال أضيـق به  رعـاً إ ا و عا ال يمأل األم  صدر   با مو عه

دلم به اتفاقی كه هنوز نيفتاده، مشغول نيست و وقتی كه رخ دهد، از آن به تنگ »

 .«آیمنمی

فرموده  خواهرم! از مشابهت با زنان كافر و فاسد و از همانندي با مردان بپرهيز. پيامبر

كنند و لعنت خدا بر زنانی اد كه خود را همانند و شبيه زنان میلعنت خدا بر مردانی ب»است: 

 «.نمایندكه خود را به مردها شبيه می

كند، بپرهيز. عوامل ناخوشنودي خواهرم! از تمام چيزهایی كه خداوند را ناخشنود می

خداوند در احادیث بيان شده است؛ مانند: خود را همانند مردان نمودن، تنها نشستن با مرد 

حجابی و فراموش كردن پروردگار. اینها همه كارهاي حيایی، بیبگانه، سفر بدون محرم، بی

شوند. كنند و باعث ظلمت و بدبختی در دنيا و آخرت میزشتی هستند كه دل را سياه می

 اند.متأسفانه این چيزها، در ميان زنان مسلمان رواج یافته

 

نديشي.براي زيبا بودن، بايد زيبا بي :تابش نور 
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هايمان را رويپروردگارا! گناهانمان را بيامرز و زياده :درخشش نور

 ببخش.

 مرجان سوم: سپاسگزاري از كسي كه به تو نيكي كرده، واجب است

 إال صدق ال  س يزر  باألما أ ذب ال ــ س إ ا حدثــك ا

حقير هرگاه با خودت سخن گفتی، به خود دروغ بگو؛ راستگویی با خود، آرزو را ت»

 .«كندمی

فروش خرید، آزادش كرد او ار از برده ،ي عباسیكنيزي بود كه مهدي، خليفه« خيزران»

عهد و جانشين حكومت ي او، پدر و مادرش را ولیو با وي ازدواج نمود و طبق خواسته

هرگز از تو خيري » گفت:شد، به خليفه مهدي میخویش كرد. خيزران، وقتی ناراحت می

شد و معتمد بن عباد پادشاه مكيه نيز مانند او كنيزي بود كه خرید و فروش میبر«! ندیدم

مغرب، او را خرید، آزادش كرد و او را ملكه قرار داد؛ وقتی این ملكه، كنيزها و دختران را 

اش افتاد و دلش خواست كه مانند آنها در كنند به یاد گذشتهدید كه در خاكها بازي می

هایی به شكل خاك پهن كنند تا در آن براین پادشاه دستور داد خوشبوییخاكها بازي كند؛ بنا

شد به شوهرش كرد؛ اما وقتی خشمگين میرفت و بازي میبازي كند. برمكيه، در آن می

و در روز خاك » گفت:زد و میپادشاه لبخند می«. اممن هيچگاه از تو خيري ندیده»گفت: می

 …كشيد!و خجالت میآنگاه ا« بازي هم خيري ندیدي؟!

به جز اندكی از آنها ـ چنين است كه اگر كوچكترین اشتباهی از مرد سر  طبيعت زنان ـ

اي گروه »فرموده است:  كنند. پيامبربزند، تمام كارهایی را كه برایشان كرده، فراموش می

چه خاطر اي  زنها گفتند: به«. زنان! صدقه بدهيد؛ زیرا شما را دیدم كه بيشتر دوزخيان بودید

زنيد و ناسپاسی كنيد و زیاد طعنه میخيلی زود لعنت و نفرین می»فرمود: خدا؟رسول

 «.نمایيدشوهرانتان را می

جهنم به من نشان داده شد؛ دیدم كه بيشتر اهل آن، زنان هستند؛ چون آنها »و فرمود: 

مر به یكی از آنها نيكی كنند؛ اگر تمام عنمایند و نيكی را فراموش میناسپاسی شوهر را می



   

 067 هامرجان
 

ام. هرگز از تو خيري ندیدهگوید:كنی و بعد از تو چيزي بر خالف ميل خودش ببيند، می

داند، پرخاشگري زنش و از اینكه به هنگام ناراحتی، تمام انسانی كه طبيعت زن را می

 «.شوداش را انكار نماید، ناراحت نمیخوبيهاي گذشته

 

ستايد و كنند؛ شوهرش او را ميوفق دعا ميهمه براي زن م :تابش نور

 گذارند.همسايگانش او را دوست دارند و دوستانش، به او احترام مي
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تر از خشم من استرحمت من گسترده :درخشش نور. 

 مرجان چهارم: روح بايد بيشتر از جسم مورد توجه باشد

 ً ما أ اك ال بيع الولق يخكال ضاحبا  من الحسن حك   ا  أال يكبسم

 .«بهار خندان و زیبا، پيش تو آمده و از زیبایی نزدیك است كه لبخند بزند»

عمر بن عبدالعزیز، در دوران خالفتش، به شخصی دستور داد تا برایش لباسی به هشت 

درهم بخرد؛ آن شخص، لباسی خرید و آن را نزد عمر بن عبدالعزیز برد. عمر دستش را بر آن 

آن شخص لبخند زد عمر از او پرسيد چرا لبخند « زیباست!چقدر نرم و » گذاشت و گفت:

اي ابریشمی كه به خالفت برسيد، مرا فرستادید تا پارچهچون شما قبل از آن» زدي گفت:

چقدر زبر و »را نزد شما آوردم گفتيد: اي به هزار درهم خریدم و چون آن، من هم پارچهبخرم

لباسی هشت درهمی، نرم و »گویيد: تيد، میو امروز كه اميرالمؤمنين هس« ضخيم است

 «زیباست؟!

و آنگاه « خرد، خدا ترس باشدكنم كسی كه هزار درهمی میفكر نمی» عمر گفت:

تر از آن من مشتاق پيشرفت هستم؛ هرگاه به جایگاهی برسم به دنبال جایگاهی باال»افزود: 

ه خالفت رسيدم و اكنون مشتاق چيز ي خالفت شد و بروم، به فرماندهی رسيدم، دلم شيفتهمی

 «.ام و آن، بهشت استبزرگتري از خالفت شده

 

ي ما نيست و ما نبايد به سزاي ديگران مجازات مردم، وظيفه :تابش نور

 فكر كنيم.
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مراقب اوامر و نواهي خدا باش؛ خداوند نيز تو را از آفات  :درخشش نور

 كند.دنيا و آخرت، حفظ مي

 اهرم! گذشته و آينده را بگذار و به حال مشغول شومرجان پنجم: خو

 و يأ   ال ا     حلا ب يم  سي   ع الظالم  ال  خا  

 آید.شكوهی میهاي باتاریكی دور خواهد شد، پس مترس و صبح در لباس

چه ارزشی دارد كه به خاطر از دست دادن چيزي یا پيش آمدن مشكلی، به سر و 

اش را مختومه كرده، چه پروندهه كنيم؟ اتفاقی كه گذشت زمان،صورت بزنيم و گریبان راپار

 را تازه نمایيم؟ارزشی دارد كه به آن بيندیشيم و درد و رنج آن

توانستيم و آن را به صورت دلخواهمان اگر توان تغيير اتفاقات گذشته را داشتيم و می

ي ما به سوي بلكه همهرسيد، بازگشت به گذشته واجب بود؛ عوض كنيم و دست ما به آن می

ي كردیم و بهرهشتافتيم و آنچه را كه به خاطر انجام دادن آن پشيمان هستيم، محو میآن می

نمودیم، اما این، ممكن ایم، چند برابر میخود را از چيزهاي خوبی كه از آن اندكی داشته

ترتيب ستيم. بدیننيست. لذا باید تالش خود را در شب و روزهایی متمركز نمایيم كه در آن ه

 با متمركز كردن تالش در این روزها، عوض چيزهاي از دست رفته را خواهيم یافت.

این، همان چيزي است كه قرآن كریم، پس از جنگ احد گوشزد نمود و به كسانی كه 

گریستند و به آنان كه به خاطر فرار از ميدان جنگ پشيمان بودند، براي كشته شدگان می

               گفت:

شدن، برایشان مقدر شده  هایتان هم بودید، آنان كه كشتهبگو: اگر در خانه( »622)آل عمران:

 «.رفتندبود، به محل كشته شدن خود می

 

مانند گلي است كه كاشته شده و هنوز سر از  خواهرم! سعادت،: تابش نور

 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  :درخشش نور

 داشت.

 هستند هاهاي خوبيگنج ،ها: مصيبتمرجان ششم

اماً غدا  مـا يو ب ي  د الوي  به أنظ   لل وض بسم

 .«دهندآغاز كرده است و پرندگان، در آن نغمه سر میباغ را ببين كه روزش را شاد »

مژده باد »د و فرمود: مبه عيادتم آ گوید: بيمار بودم؛ پيامبرخداعالء رضی اهلل عنها میام

و بيامرزد شود تا خداوند گناهان او را بزداید عالء، زیرا بيماري مسلمان، سبب میتو را اي ام

 «.نمایدها را از آن دور میگرداند و ناخالصیكه آتش نقره را ناب و خالص میچنان

ي ها را در بدن خود پرورش دهيم به بهانهمعنا نيست كه ما، ميكروب بيمارياین، بدین

باید به  فردزداید، به معالجه و مداواي خود اقدام نكنيم؛ بلكه اینكه بيماري، گناهان را می

ها چنان نگاه كند كه ي خویش باشد و در ضمن به هنگام بيمارينبال بهبودي و معالجهد

شود. این، همان مفهومی است كه ي اعمال او ذخيره میهاست كه در نامهاندازي از نيكیپس

 آموزد.عالء رضی اهلل عنها زن نيكوكار، به ما میام

 يبا باشد؛ در حدیث آمده است:زن باید به هنگام از دست دادن همسر و فرزند، شك

اش را از دستش بگيرد و آن بنده، صبر و شكيبایی كند، خداوند، هرگاه خداوند، عزیز بنده»

 «.پسنددبراي او پاداشی جز بهشت را نمی

ي خدا بوده و دهد، باید بداند كه شوهر او، بندهاگر زن شوهرش را از دست می

گوید: شوهرم یا تر است؛ پس وقتی زن میمستحقاش را پس گرفته به آن خداوند، بنده

ترم، پس شوهر و ام و من، از دیگران به او مستحقگوید: بندهفرزندم! خداوند آفریننده؛ می

 فرزند و برادر و پدر و همسر، امانت هستند.

 و البد يوماً أال    م الو ائـــع و ما المال واأل لوال إال و ائع

 ها، پس داده شوند.ی بيش نيستند؛ قطعاً روزي باید امانتهایمال و خانواده، امانت

 

از طاعون ناسزاگويي فرار كن :تابش نور. 
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نمايد.كنند، خداوند رحمان، بر آنها رحم ميآنان كه رحم مي :درخشش نور 

مرجان هفتم: خواهرم! به اهل زمين رحم كن؛ خدايي كه در آسمان 

 كنداست، بر تو رحم مي

يس   ما الصب  م  وال به  العس  يكبعه اما علمك بأال

 ال  ج؟

دانی كه سختی، آسانی به دنبال دارد؛ همچنانكه گشایش با صبر و شكيبایی آیا نمی»

 «؟همراه است

شود؛ مادر، به وضوح مشخص می مهربانی مادر به فرزندانش در احادیث پيامبرخدا

اي خداوند، مادر را چشمهي مهرورزي و شفقت است. نماد مهربانی و محبت و سرچشمه

خاطر او، فرزندانش را بر همه چيز ترجيح جوشد و به همينآفریده كه از آن محبت می

 دهد.می

توان به مهربانی خدا با بندگانش پی اي بيان فرموده كه از آن میي زندهنمونه پيامبر

وردند؛ ناگهان زنی از آ گوید: اسيرانی را نزد پيامبركند و میبرد. عمر بن خطاب روایت می

ميان اسيران شروع به دویدن كرد تا اینكه خود را به كودكی رساند كه در ميان اسرا بود؛ او 

آیا به »فرمود:  بالفاصله آن كودك را به آغوش گرفت و پستان در دهانش گذاشت؛ پيامبر

وگند به خدا، ، ما گفتيم: نه؛ س«نظر شما این زن حاضر است فرزند خود را در آتش بيندازد؟

خداوند، نسبت به بندگانش از این زن نسبت به » حاضر نيست چنين كاري كند. فرمود:

 «.تر استفرزندش، مهربان

او، زنی اسير و ناراحت و اندوهگين بود؛ زیرا در گذشته در ميان خانواده و فاميلش، 

وهرش هر چه ي ششد و كانون مردان قبيله، برایش گرم بود؛ در خانهگرامی داشته می

شد، اما اسارت، او را به كنيز و خدمتگزاري تبدیل كرد. چنين حالتی از گفت، اطاعت میمی

كند و درد، قلب او را نظر روانی، حالت سختی است كه انسان همه چيز را فراموش می

اش غافل نكرده بود؛ لذا به ي این مشكالت او را از یاد فرزند جگرگوشهفشارد؛ اما همهمی

بال فرزندش گشت تا اینكه او را دید با تمام عشق و عالقه در آغوش گرفت و با مهربانی، دن



   

 ترین زن در دنياخوشبخت   072
  

پستانش را در دهان كودكش گذاشت. چنين زنی حاضر نيست كوچكترین آسيبی به 

نماید و در مقابل هر آفتی فرزندش برسد؛ بلكه كوچكترین چيز ناگوار را از فرزندش دور می

 نماید.خودش را فدا میكه فرزندش را تهدید كند، 

 

بدزباني، بيش از آنكه بر قربانيانش، جنايت كند، بر خود  :تابش نور

 نمايد.انسانهاي بدزبان جنايت مي
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دارد.شكرگزاري، از عذاب مصون مي :درخشش نور 

 بينندبين ميمرجان هشتم: دنياي زيبا را فقط انسانهاي خوش

 ب دومل األيام و اسكب  ت صل  عليل هللا يا علم ال د 

 .«ي هدایت و روزها، به سبب قدوم تو شادنددرود خدا بر تو باد اي نشانه»

هاي برف، از هر سو تو را محاصره كردند، ات را بست و دانهوقتی زمستان، درهاي خانه

هایت را باز كن تا نسيم هواي پاك، از آن داخل بياید؛ منتظر فرا رسيدن بهار باش و پنجره

خوانند؛ خورشيد را اند و نغمه میگاه كن؛ خواهی دید كه پرندگان مهاجر بازگشتهدور را ن

زند تا برگ جدیدي از عمر تو را هاي درختان میبينی كه پرتوهاي طالیيش را بر شاخهمی

 رقم بزند و فكري تازه و قلبی جدید، برایت درست كند.

در صحرا چيزي جز وحشت و  باش؛ چون در صحرا، توقع دیدن درختان زیبا را نداشته

انگيز خود تو را شاد اند و با ترنم دلهراس نيست. به درختان بنگر كه بر تو سایه افكنده

 شوي.مند میهاي آنها بهرهكنند و تو، از ميوهمی

تالش كن كه حساب دیروز و زیان آن را تكرار كنی؛ زیرا وقتی برگهاي درخت عمر 

روید، پس به برگهایی بنگر اي میاما با هر بهاري، برگهاي تازهگردند؛ بریزند، هرگز باز نمی

اند، رها كن اگر دیروز به اند و برگهایی راكه به زمين افتادهي آسمان را پوشاندهكه چهره

رود، فردا كند و میهدر رفته است، امروز پيش روي تو است؛ اگر امروز، خودش را جمع می

گردد و براي امروز تأسف مخور؛ زیرا دیروز هرگز باز نمیرا پيش رو داري براي دیروز غم 

مخور چون به زودي كوچ خواهد كرد؛ به خورشيد تابناكی دل ببند كه فردا طلوع خواهد 

 كرد.

 

است. هاي ناشي از زخم زبان، خيلي شديدبيماري :تابش نور 
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زنها، همانند مردان هستند. :درخشش نور 

خدا را بشناس؛ او تو را به هنگام سختي  مرجان نهم: در راحتي و آسايش

 شناسدمي

أي ا اليائس مك  با 

 الممات

 أو إ ا شئك حياة  ال م ا

 .«خواهی زنده بمانی، باید اميدوار باشیاي نااميد! قبل از مردن، بمير و اگر می»

وقتی یونس در شكم ماهی احساس گرفتاري و تنگی نمود، در شكم ماهی در آن 

ناك، تاریكی دریا، تاریكی شكم ماهی و در تاریكی شب، به خداوند پناه هاي هولتاریكی

اند. زدگان و پناهگاه كسانی است كه دچار مشكل شدهبرد؛ خدایی كه فریادرس مصيبيت

پذیر و داراي رحمت فراوان است؛ آنگاه كلماتی از زبان یونس بيرون آمد خداوندي كه توبه

          كه گویی یاقوت و مرجان هستند: 

     :ها صدا زد كه هيچ و در ميان تاریكی»( یعنی: 11)انبياء

 «.امبوده  معبود به حقی جز تو نيست؛ پاك و منزهی تو و من؛ از ستمگران

     فرماید: ، دعاي او را پذیرفت؛چنانكه میبالفاصله خداوند

     :دعاي او را پذیرفتيم و او را از »( یعنی: 11)انبياء

 «.دهيماندوه نجات دادیم و اینگونه مؤمنان را نجات می

ي دریا بيندازد؛ یونس در حالی به رد كه یونس را در كنارهكهی الهام خداوند، به ما

ساحل آمد كه الغر و مریض بود. در آن هنگام عنایت الهی، او را فرا گرفت و رحمت 

ي كدو را رویاند؛ كدو، گياهی است با برگهاي خداوندي بر او سایه گستراند و خداوند بوته

یونس بازگشت و اميدهاي زندگی، در او آشكار شدند. ، به پهن كه ساقه ندارد. تندرستی

هایش سان هر كس، در آسانی و راحتی، خدا را بشناسد، خداوند نيز او را در سختیبدین

 رساند.شناسد و یاري میمی
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ي رهبري خودتان هستيد كه شايستگي شما زماني شايسته :تابش نور

 رهبري زندگي خود را داشته باشيد.
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مرد بدون زن، بينوا و بيچاره است. :درخشش نور 

 بود. اش، از همه بيشتر: زني كه مهريهمرجان دهم

 و أعزم    الدنيا من الاوزا   ون  أرقم من ال سيم إ ا    

 .«تر باشعزتبا ،تر و از گردومالیم ،در دنيا از نسيم»

ه اگر با او ازدواج سليم بنت ملحان خواستگاري كرد و به او پيشنها نمود كابوطلحه از ام

سليم با عزت ي گرانبهایی به او خواهد داد؛ اما وقتی برخالف انتظارش دید كه امنماید، مهریه

سليم گفت: شایسته نيست و شكوه، ازدواج با او را نپذیرفت، حيران شد و زبانش بند آمد؛ ام

ي فالن را برده دانی كه خداي شماكه با مرد مشركی ازدواج كنم، اي ابوطلحه! آیا نمی

سوزد؟! ابوطلحه به شدت را در آتش بيفكنند، می تراشد؛ خدایی كه اگر آنخاندان می

توانست آنچه را كه دیده و شنيده، باور كند، اما محبت تنگدل شد و برگشت؛ در او، نمی

به تر و زندگی بهتري ي سنگيناش، او ار بر آن داشت تا روز دوم برگردد و مهریهصادقانه

خواستگاري » سليم با كمال ادب و متانت گفت:سليم پيشنهاد كند تا شاید او بپذیرد؛ اما امام

ي من نيست شود، اما تو كافر هستی و من، زنی مسلمان هستم و شایستهمردي چون تو رد نمی

 سليمام«. گيردروزگار و زندگيت با آن سامان نمی»ابوطلحه گفت: ،«كه با تو ازدواج كنم

سليم ام ،«نقره و طال»، پاسخ داد: «دهد؟چه چيزي زندگی و روزگارم را سامان می» گفت:

، ابوطلحه پرسيد براي «خواهم كه مسلمان شويخواهم؛ از تو میمن، طال و نقره نمی» گفت:

، ابوطلحه به سراغ «برو پيامبرخدا نزد»سليم گفت: مسلمان شدن پيش چه كسی بروم؟ ام

ابوطلحه را دید فرمود: در ميان اصحابش نشسته بود، وقتی پيامبر  آن حضرتت؛رف پيامبر

 آنگاه او آمد و پيامبر«. ي اسالم در پيشانی اوستابوطلحه در حالی نزد شما آمده كه نشانه»

 سليم، باخبر كرد و با او بر همين چيز ازدواج نمود.ي امرا از گفته

باشد. خواهرم! ي هر زنی كه به دنبال افتخار و برتري میي واالیی است برااین زن نمونه

هایی از شرافت و ایمان را ثبت كرد؛ به سليم چگونه با رفتار خویش، نشانهنگاه كن كه ام
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ميزان پاداش او نزد خدا بنگر كه چگونه نام نيكی از او به جا ماند و پاداش فراوان و مباركی به 

 دش و با مردم صادق بود.دست آورد؛ چون او،با خدا، با خو

دهد؛ پس بهشت، بر او رستاخيز روزي است كه صدق و راستی، به راستگویان فایده می

خجسته باد؛ جاودانگی در بهشت بر او مبارك باد؛ خوشا به حالش كه به رستگاري بزرگی 

 رسيد.

 

خواهي ديگران به رويت لبخند بزنند، بايد به آنها لبخند اگر مي: تابش نور

 ني.بز

 



 

 

 

 

 هاالماس



 

ها، صبر كن.بر مصيبت :درخشش نور 

 الماس اول: كليدهاي موفقيت

 أببك غداً  بـحاً ل ا مــن  ار  ار مك  ما أضحبك    يوم ا

 .«گریاندخنداند و روز بعد میاي است دنيا كه یك روز انسان را میچه بد خانه»

 ـ كليد عزت: اطاعت از خدا و پيامبرش.

 ي: تالش و استغفار و پرهيزگاري.ـ كليد روز

 ـ كليد بهشت: توحيد.

 ـ كليد ایمان: اندیشيدن و تدبر در آیات و آفریدهاي خدا.

 ـ كليد نيكی: صداقت و راستی.

 ـ كليد زنده ماندن دل: تدبر در قرآن، تضرع و دعاي سحرگاهی، اجتناب از گناهان.

 ـ كليد علم: خوب پرسيدن و خوب گوش دادن.

 فقيت و پيروزي: صبر و بردباري.ـ كليد مو

 ـ كليد رستگاري: تقوا.

 ـ كليد افزایش نعمت: شكر.

 عالقگی به دنيا.مند شدن به آخرت: بیـ كليد عالقه

 ـ كليد اجابت: دعا.

 

است. دلبخند، پرتوي از پرتوهاي خورشي :تابش نور 
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پروردگارا! از جانب خود، رحمتي به ما عطا كن. :درخشش نور 

 آيدمي : بعد از رنج بردن، لذت پيروزيدومالماس 

 سام عن ال موم  ليس 

  ش 

ي يم، و ما  مومل 

 بالم يمه

 .«هاي تو، ماندگار نيستندماند و غمها بيرون بيا؛ زیرا هيچ چيزي، پایدار نمیاز غم»

اي به مادرش نوشت: مادرم! امروز از تازه عروسی، پس از گذراندن ماه عسل، در نامه

 …را فراهم كرده است؛ي كوچكمان كه شوهرم آنام بازگشتم؛ به كاشانهسل به خانهماه ع

ي زندگی جدیدم را برایت تعریف كنم؛ مادرم! دوست داشتم نزدیك من، بودي تا تجربه

شوهرم، مرد خوبی است؛ او، مرا دوست دارد و من هم او را دوست دارم. تمام تالش خود را 

هایت را به یاد دارم و به گيرم. مادرم! مطمئن باش تمام نصيحتمیبراي راضی كردن او بكار 

كنم؛ همه حرفهایت را به یاد دارم؛ اي، عمل میي چيزهایی كه مرا بدان سفارش نمودههمه

هایی را كه شب عروسی، مرا ي آن حرفهایی را كه به من گفتی به یاد دارم؛ تمام نصيحتهمه

بينم؛ كردي، به یاد دارم. من، زندگی را از دیدگاه تو می به آغوش گرفتی و در گوشم زمزمه

خواهم همان كاري رابكنم كه تو باپدر خوبم و با . و می…تو باالترین الگوي من هستی

معنی زندگی را به ما  …فرزندانت كردي؛ تو با ما خيلی مهربان بودي و ما را دوست داشتی؛

يم؟ تو با دستانت بذر دوستی در دلهاي ما آموختی و به ما یاد دادي كه چگونه زندگی كن

 كاشتی.

شود؛ حتماً شوهر من است؛ او، شنوم كه در قفل در چرخانده میصداي كليد را می

خواهد در این نویسم؟ او میي مرا بخواند و بداند كه براي مادرم چه میخواهد نامهمی

خواهد ریك باشد. او از من میهاي خوبی كه با فكر و روحم، در كنار تو هستم، با من شلحظه

تا قلم را به او بدهم و جایی براي او خالی بگذارم تا چيزي برایت بنویسد؛ از دور صورت تو و 

 بوسم؛ به اميد دیدار.پدر و خواهرانم را می
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لبخند، مشكل نيست، ولي نتايج خوب و زيادي دارد.  :تابش نور 
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دانايي. گمان تو شنواي! از ما بپذير؛ بيپروردگارا :درخشش نور 

 دهدمي : پريشاني، ذهن و جسم را عذابالماس سوم

 لك ابكسم يب   الكا مم   ال: الحيـاة  ثيبـ  و  اـ ممـا

 السما    

لبخند بزن؛ چهره در هم كشيدن آسمان،  :گفت: زندگی، افسرده و اخمو است؛ گفتم»

 «كافی است!

اب، این است كه قدرت تمركز ذهنی را از هاي اضطرنشانهو بارزترین یكی از بدترین 

البته اگر  ؛شودشویم، حواس ما پرت میگيرد؛ لذا وقتی پریشان و مضطرب میانسان می

خودمان را به پذیرفتن بدترین احتمال واداریم، با این كار، خودمان را در موقعيتی قرار 

 توانيم ذهن خود را روي همان مشكل متمركز كنيم.دهيم كه میمی

توانيم همزمان، هم احساس شادي كنيم و هم پریشان و ناراحت شویم؛ قطعاً یكی ما نمی

كند. به هنگام بروز ناراحتی و اضطراب، بدترین حالت از این دو احساس، دیگري را دور می

سان عقل، در اي؛ بدینناراحتی و اضطرابی را به خاطر بياور كه در گذشته با آن مواجه شده

رو یابد. از اینگيرد و براي غلبه بر رخداد ناگوارتر، توان بيشتري میداد قرار میبرابر دو روی

تواند از بحران گذشته بدتر باشد؛ و من، توانستم بحران گوید: هيچ مشكلی نمیانسان می

توانم از این بحران بگذرم؛ چون از بگذارم؛ لذا اینك بهتر می سر سخت گذشته را پشت

تر است. اضطراب، بيشتر در اوقات بيكاري هجوم تر و كوچكاتب كمبحران گذشته، به مر

شود؛ نه در وقتی كه مشغول كاري هستيد. به هنگام بيكاري، انواع آورد و بر شما چيره میمی

 آید؛ لذا باید به كاري جدي مشغول شوید.فكر و خيال به سراغ انسان می

 

زانه را ند انسانهاي خردمند و فرتوانپا افتاده مي گاهي مسايل پيش :تابش نور

 بكشانند! ي جنون و ديوانگيبه لبه
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گذرند.است كه مي هاييها و ثانيهزندگي، دقيقه :درخشش نور 

 الماس چهارم: كار پسنديده، راز سعادت توست

وما الصب  إالع د  ع ب ، صب اً عل  شدة األيام إالم ل ا

 حس    

كه سرانجام خوبی دارند و تنها شرافتمندان، صبر  هاي روزگار باید صبر كردبر سختی»

 .«نمایندمی

شود كه خداوند، او را براي آن آفریده و فرد نابغه، ناخواسته به همان سویی كشانده می

به او قوت ابتكار و خالقيت داده است؛ گر چه از بدشانسی خود به خاطر قرار گرفتن در چنين 

پردازد؛ ها چيزي است كه او با لذت و شادي به آن میشرایطی شكایت كند؛ زیرا آن كار، تن

و هر چند با مشكالت فراوانی مواجه شود و اميد اندكی به موفقيت داشته باشد و او به پشت 

سرش نگاه كند و آه سرد بكشد و آرزو نماید كه اي كاش به كاري با درآمد بيشتر روي 

و تحميل نموده، شكایت نماید، ولی آورد؛ چنين شخصی، هر چند از فقري كه كارش به امی

هاي درونی او شوند و بهترین استعدادها و تواناییي خوشبختی او میكارهاي ابتكاري او، مایه

 كنند.را نمایان می

 

آيد.خوشبختي مرد در سخني است كه از دهان زنش بيرون مي :تابش نور 
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دهد.شفا مي و هرگاه بيمار شوم، مرا :درخشش نور 

 جسم نه در ؛: قوت و قدرت در دل استپنجم الماس

 إال سا ن  صب ، وإال س ن   لبام من األيـــام ع ــد  عــا ة

 شب 

كنم و اگر براي هر یك از روزها، عادتی دارم؛ اگر روزگار، مرا ناخوش كند، صبر می»

 .«گزارممرا شاد نماید، شكر می

ز زندگی چيزي جز فقر و خوانيم، داستانی زنی مسيحی است كه اداستانی كه می

گرسنگی و بيماري تجربه نكرده بود؛ شوهرش، اندكی پس از ازدواجشان وفات كرد؛ شوهر 

دومش نيز اندكی پس ازآغاز زندگيشان با زنی دیگر فرار كرد و بعد ازمدتی، جسد او را در 

د چهار اي محقر یافتند؛ این زن، یك فرزند داشت، اما بيماري و فقر سبب شد تا فرزنخانه

اش را رها كند. یك اتفاق، سرآغاز تحول در زندگی او شد. در یكی از روزها كه ساله

گشت، ناگهان پایش لغزید و روي زمين پوشيده از برف افتاد و بيهوش هاي شهر را میخيابان

ميرد و یا در شد؛ ستون فقراتش به شدت آسيب دید؛ و پزشكان گفتند كه یا خيلی زود می

این زن، در حالی كه روي تخت بيماري افتاده بود  …مرش فلج خواهد بودتمام طول ع

ي خودش، توجه الهی به او الهام كرد كه این كلمات انجيل كتاب مقدس را باز كرد و به گفته

فرد فلجی را پيش او ـ عيسی ـ آوردند عيسی به فرد فلج گفت: بلند شو و بستر » متی را بخواند:

 «.جا را ترك كردات برو، و او بلند شد و آننهخود را بردار و به خا

زد؛ چنانكه برخاست و در این كلمات، به او ایمانی كامل داد كه در درون او موج می

 اتاق راه رفت!!، این تجربه، راه را براي این زن فلج هموار كرد تا خودش را معالجه كند.

ي آن توانست ایدي( به وسيله اي بود كه )ماري بيكرگوید: این، تجربهدیل كارنگی می

 «.اي مژده بدهد؛ شاید این، تنها دینی باشد كه یك زن بدان مژده داده است!به دین تازه

 اي؟و تو اي خواهر مسلمان! چه كرده

 

نيكوكار است.  ترين دژ و پناه انسان، زنمحكم :تابش نور 
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شود.قناعت گنجي است كه تمام نمي :درخشش نور 

 كندها را به بهشت تبديل ميمنش، جهنم مصيبتزن بزرگالماس ششم: 

 و أ نا أخالق ال  ال الك نما و عا ب  الصب  الاميا  ميلــ 

 .«سرانجام صبر زیبا، زیباست و بهترین اخالق مردان، مهربانی است»

سليم زن ابوطلحه رضی اهلل عنها، تصویر زیبایی از صبر، به هنگام از دست دادن فرزند، ام

 اي ما ارائه داده است.بر

ابوطلحه پسري داشت كه مریض بود؛ ابوطلحه به سفر رفت، و پسرش »گوید: انس می

وفات كرد. وقتی ابوطلحه برگشت پرسيد: حال پسرم، چطور است؟ ام سليم كه مادر بچه بود، 

و آنگاه براي ابوطلحه شام آورد و او شام خورد و سپس با همسرش  …گفت: بهتر است!

سليم گفت: بچه را دفن كردند. صبح روز بعد يم( همبستر شد؛ وقتی كارش تمام شد، امسل)ام

آیا شب همخوابی »فرمود:  رفت و او را از ماجرا باخبر كرد؛ پيامبر ابوطلحه پيش پيامبرخدا

، و ام سليم پسري به دنيا آورد، ابوطلحه «خدایا به آنها بركت بده»گفت: بله، فرمود: « كردید؟

فرمود:  اي خرما نيز فرستاد؛ پيامبرببر و همراه او چند دانه گفت: پسر را پيش پيامبر به من

خرماها را جوید و  گفتم: بله چند دانه خرما، با او است. آنگاه پيامبر« آیا چيزي با او است؟»

 «.از دهان خود گرفت و در دهان پسر قرار داد و او را عبداهلل ناميد

 

يرد.نمي نند پاكدامني، جايگاه زن را باالي هماهيچ چيز :تابش نور 
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دم مژده باد.شب را به سپيده :درخشش نور 

 الماس هفتم: خواهرم! صبر كن تا موفق شوي.

ه  إال اعكيا  الصب  أ ع  إل    صب اً عل  حلو الزماال و م م

 ال شد

رشد و كمال بر تلخی و شيرینی زمان باید صبر كرد؛ عادت كردن به صبر، انسان را به »

 .«رساندمی

رفت تا در مورد  ت براء مادر حارثه بن سراقه كه در بدر كشته شد، نزد پيامبرنربيع بام

گفت: اي پيامبرخدا! آیا  خدابشنود كه دلش را شاد نماید. لذا به رسول پسرش سخنی از پيامبر

اگر چنين نيست براي  كنم وگویی؟ اگر در بهشت است صبر میدر مورد حارثه چيزي به من نمی

حارثه! او در بهشت است؛ پسرت، در فردوس برین اي ام»فرمود:  نمایم، پيامبراو گریه می

 «.است

كند و جگر را می سوزد. این از دست دادن فرزند، مصيبت بزرگی است كه قلب را پاره می

قات خواهد كرد. صبر و اهلل با او مالشاءپرسد كه اگر پسرش در بهشت است انمی زن، از پيامبر

برد و هم مقام پسرش را. او، این سؤال شكيبایی این بانو در فقدان پسرش، مقام خودش را باال می

اي، بر عزیزش بگرید؛ زیرا این آخرین را كرد تا اگر فرزندش، بهشتی نباشد، مانند هر داغدیده

 و شكيبایی بود. توانست انجام دهد؛ او، مادر داغدیده و صبوركاري است كه او می

 

اگر زن زيبا. يك گوهر است، پس زن نيك خصلت، گنج است. :تابش نور 
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شود.زن، خورشيدي است كه پنهان نمي :درخشش نور 

 ها كسي جز خدا نداريمالماس هشتم: در بحران

 و ليكل   ض  و األنام غناب  ليكل  حلو و الحياة م ي ة

بودي و مردم، تلخ؛ و اي كاش تو، راضی میبودي و زندگی، اي كاش تو، شيرین می»

 .«خشمگين

شوند و گيرد، راهها بسته میدر غم و اندوه و هنگامی كه سختی و مصيبت، شدت می

ال إله إال هللا » !یا اهلل …آورد: یا اهللگيرند، فریادزننده، فریاد برمیها، كارساز قرار نمیچاره

ش العظيم، ال إله إال هللا رب السماوات و رب العظيم الحليم، ال إله إال هللا رب الع 

آورد،غم و مشكل، سان فریاد برمیانسان، بدینكه ، آنگاه «األرض و رب الع ش الب يم

       گردد:شود و دشواري و سختی، آسان میدور می

    :پس دعاي او را اجابت كردیم و او را »( یعنی: 11)انبياء

 «.دهيماز غم نجات دادیم و اینگونه مؤمنان را نجات می

              :( 22)نحل

از آن برخوردارید، از جانب خداست؛ سپس وقتی ناخوشی به شما  و هر نعمتی كه»یعنی: 

 «.بریددهد، به او پناه میدست می

كند و رنگش تابی میشود و بییابد و بدن بيمار، ضعيف میآنگاه كه بيماري، شدت می

گردد، بيمار با دست و دلی لرزان رو به سوي خداي پرد و پزشك، از درمانش عاجز میمی

پذیرد و یا اهلل، آنگاه خداوند، دعاي بيمار را می …زند: یا اهللماید و فریاد مینبزرگ می

          دهد:كند و شفایش میبيماریش را دور می

             

         :و ایوب را »( یعنی: 12و12)انبياء

)یاد كن( آنگاه كه پروردگارش را به فریاد خواند او عاجزانه گفت: پروردگارا! ناخوشی و 
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ما دعاي او را پذیرفتيم و ناخوشی «. ترین مهربانانیماري به من دست داده است و تو مهربانبي

او را برطرف نمودیم و )به جاي( خانواده )و اموالی را كه از دست داده بود،( دوچندان به او 

 دادیم مرحمتی بود از سوي ما و پندي براي عبادتگزاران.

 

ادار است.بهترين گنج مرد، زن وف :تابش نور 
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با زنان به نرمي رفتار كنيد. :درخشش نور 

 كند، وقتي او را بخواند؟الماس نهم: چه كسي درمانده را اجابت مي

ال ينق  رعل ع د 

 األزمات

 إال    اشكدت  امما    ا

 .«ها، شدت یافتند، به گشایش اميدوار باشها به تنگ ميا؛ اگر بحراندر بحران»

كند و فریادخواهان را رها كه اميدواران به خود را ناكام نمیاین، از لطف الهی است 

اي كه خود را به درگاه او بيندازد و نماید؛ انسان، هر نيازي كه داشته باشد و به هر اندازهنمی

شود و مشكلش گيرد، دعایش پذیرفته میبه او پناه ببرد، به همان اندازه، مورد اجابت قرار می

 گردد.حل می

زنند و خود را در دعاي غيرمسلمانان را هم كه از روي ناچاري او را صدا میخداوند، 

پذیرد و شوند، میكنند و به كرم او اميدوار میاندازند و به لطف او اعتماد میي او میآستانه

كند تا ایمان بياورند؛ اما نماید و به لطف خویش بال را از آنها دور میدعاي آنها را اجابت می

آورند و قدردانی كنند و سپاس آن را به جا نمیكافران؛ لطف خدا را فراموش میبيشتر 

 كنند.نمی

           فرماید: خداوند متعال می

        :پس وقتی سوار كشتی » ( یعنی:12)عنكبوت

دهد و به خشكی خوانند و چون آنها را نجات میشوند خداوند را مخلصانه به فریاد میمی

 «.ورزندرساند، شرك میمی

كند و ناراحتی و باشد كه دعاي درمانده را اجابت میگذار بندگانش میخداوند، منت

كی از دالیل الوهيت و یگانگی اوست، اما مردم كمتر پند نماید؛ این، یمشكل را برطرف می

           پذیرند: می

       :كند درمانده را اجابت می چه كسی»( یعنی: 11)نمل
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گرداند آیا به كند و شما را در زمين جانشين میوقتی او را بخواند و مشكل را برطرف می

 «.پذیرندهمراه خدا معبودي دیگر هست؟ كمترپند می

 

زن بايد در خانه بماند؛ زيرا همانند ظرف شكستني و ظريفي  :تابش نور

 شكند!است كه زود مي
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رساني به ديگران بپرهيز؛ زيرا اذيت و آزار ديگران،  آزاراز  :درخشش نور

 .ي بدبختي استنشانه

 ورزدالماس دهم: انسان بخيل، در واقع در حق خودش بخل مي

  خ    موماً أ بلك و ظالما  ون   و ه ال ام إش ا اً و ال

 .«مترس ها،اند و از تاریكیهایی كه روي آوردهمانند ستاره ي درخشان باش و از غم»

اش ـ سخاوتمند بود. او، زنها را به خانه البنين بنت عبدالعزیز ـ خواهر عمر بن عبدالعزیزام

گفت: لباس، مال داد و میپوشاند و به آنها پول میكرد و لباسهاي خوبی به آنان میدعوت می

به آنها بذل و خواست با این كار ها را بين فقيران خود تقسيم كنيد. او، میخودتان است؛ پول

واي كه بخل چه چيز بدي است؛ سوگند به خدا  گفت:بخشش را بياموزد. وي، همواره می

 «.رفتمپوشيدم، و اگر راهی بود، در آن راه نمیاگر بخل، نوعی لباس بود، من، آن را نمی

هر كسی، به چيزي عالقه دارد؛ من به بذل و بخشش »گوید: او در مورد سخاوت می

ي رحم و همدردي، برایم از غذاي خوب به هنگام ، سوگند به خدا كه صلهمندمعالقه

تر تر است؛ همدردي با دیگران، برایم ازآب سرد به هنگام تشنگی پسندیدهگرسنگی پسندیده

 «.باشدمی

كوشيد تا اموال را مند بود و از آنجا كه میالبنين، از بس به جود و سخاوت عالقهام

به كسی جز انسان سخاوتمند، حسد »گفت: ه نماید، همواره میخوب و بجا خرج و نفق

 «.ورزم؛ خيلی دوست دارم در كار او مشاركت داشته باشمنمی

ها و كارهاي او؛ پس كجایند زنانی كه همانند او این، ام البنين بود و این هم گفته

 باشند؟!

 

گردد.سعادت واقعي، با از بين رفتن خودپسندي، نمايان مي :تابش نور 
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پاداش شكيبايان، بدون حساب و به تمام و كمال به آنها  :درخشش نور

 شود.داده مي

 درّ اول: تو مسلماني و شرقي و غربي نيستي

 نعلما ن س ا بعس  عس    ج يبوال عس 

 .«دهيم، دلجویی می«شاید»اي همچون شاید گشایشی بياید؛ ما به خودمان با واژه»

 ندرز یك زن مسلمان آلمانی است:این ا

هایی كه آنها ي اینها، دسيسهفریب غرب و افكار و مدهاي آن را نخورید، همه»

 هاي ما مسلط شوند.ي آن، ما را به تدریج از دینمان دور كنند تا بر داراییخواهند به وسيلهمی

گونه ، بدیناسالم و نظام خانوادگی آن، با زن مناسب و سازگار است؛ چون طبيعت زن

تر آفریده و است كه باید در خانه بماند؛ شاید بپرسيد چرا؟ چون خداوند، مرد را از زن قوي

تحمل و توان فكري و جسمی مرد، از زن بيشتر است؛ خداوند، زن را عاطفی و احساساتی 

هاي طبيعی زن، ترتيب زن، از قدرت بدنی مرد برخودردار نيست. ویژگیآفریده است و بدین

كند؛ بنابراین منزل، جاي اوست؛ زنی كه شوهر و فرزندانش را ا حد زیادي با مرد فرق میت

زنان  %11شود. كند و همنشين بيگانگان نمیاش را ترك نمیدوست دارد، بدون دليل خانه

ترتيب، چيزي به اند. بدیناند كه خودفروشی كردهغربی، بعد از آن نگونسار و بدبخت شده

 ا، در دلهایشان معنا ندارد.نام ترس از خد

خروج انبوه زنان غربی براي كار كردن سبب شده تا مرد، نقش زن را بازي كند؛ بنابراین 

نوشد. آري! كند و شراب میها مراقبت میشوید و از بچهنشيند، ظرفها را میمرد، درخانه می

بلكه به این كار تشویق  اسالم، از اینكه مرد، با زنش در خانه همكاري كند، منع نكرده است؛

 ها، عوض شوند.نماید، ولی نه تا حدي كه نقشهم می

 

بيني.زيبا باش، جهان را زيبا مي :تابش نور 
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آوريم.آسانترين راه را برايت فراهم مي :درخشش نور 

 ها را فراموش كن و دست به كار شودرّ دوم: غم

ل ا عل  ال حمن إنا ليـ   و م  او دنا ال وز للمكو م

 .«بينيمكنندگان میبر خداوند مهربان توكل نمودیم؛ ما موفقيت را براي توكل»

خواهی براي حل مشكل، كار مفيدي انجام دهی، خودت را به كاري سرگرم اگر می

كن و یا به مطالعه و كار دشواري بپردازكه مشكل را از یاد ببري؛ چون مشغول شدن به كاري، 

رض كنيم مشكل، بيماري فرزند است؛ از این رو پدر یا مادر كند؛ فجاي اضطراب را پر می

باید تمام كارهاي الزم را براي بهبودي فرزنداشان انجام دهند و وقت اضافی خود را 

 كننده، صرف نمایند.دركارهاي مفيد و سرگرم

ها، و مشكالت پيچيده و دشوار چه خوب است كه انسان وقتی به هنگام بروز سختی

تر هستند؛ در این یاد آورد؛ بویژه مشكالت بزرگی كه از مشكل فعلی بزرگگذشته را به 

بحبوحه به یاد آورد كه خداوند چگونه به او توفيق داد تا آن مشكالت سخت و دشوار را حل 

بندد و سان با یادآوري حل شدن مشكالت گذشته، لبخند بر لبانش نقش میكند؛ بدین

ي كند كه وقتی از عهدهرو انسان، احساس میز ایننماید. ااحساس اعتماد و آرامش می

 ش را حل نماید.ا تواند مشكل كنونیمشكالت دشوار گذشته، برآمده، لذا بهتر می

هاي منفی مشكل انسان باید به دنبال جوانب مثبت مشكالت خود باشد؛ هر چند جنبه

س، گرفتار مشكلی هر ك» گوید:بيشترند. ابن جوزي در این مورد سخن خوبی دارد كه می

ترتيب، مشكل، بر او آسان خواهد شد؛ را بيشتر از آنچه كه هست، تصور كند؛ بدین شد آن

گوید: همچنين به پاداش آن بيندیشد و مشكل بزرگتري را تصور نماید؛ آنگاه با خود می

ع ام. همچنين به رفع مشكلش اميدوار باشد. زیرا بال رفخوبست با چنين مشكلی مواجه نشده

هاي آرامش نيز اميد خواهد شد اگر سختی و ناگواري مشكل، وجود نداشت، انسان، به لحظه

 «.بستنمی
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ام، پشيمان گويد: هرگز به خاطر آنچه نگفتهيكي از حكما مي :تابش نور

 ام.ام، پشيمان گشتهام، ولي به خاطر بسياري از حرفهايي كه زدهنشده
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اي، كه ما را هدايت نمودهان را بعد از آنپروردگارا! دلهايم :درخشش نور

 منحرف مگردان.

 كندنكاتي كه به تو در رسيدن به سعادت كمك مي درّ سوم:

     ال  ا ة ل  بأن   اما و إ ا أ كل مذمك  من نا ص

 .«هرگاه فرد ناقصی، مرا مذمت كرد، این، گواهی است براینكه من، كامل هستم»

 هستند و عالجشان، دارویی است مركب از موارد ذیل: بارآرزومندي و طمع، هالكت

تواند قناعت داشته باشد. روي در خرج كردن؛ هر كس زیاد خرج كند، نمیـ ميانه6

روي در خرج كردن، اساس قناعت شود، پس ميانهبلكه آزمندي و طمع، گریبانگير او می

 «.كندن میتدبير و سنجيدن، نصف زندگی را تأمي»است. در حدیث آمده است: 

ـ به خاطر آینده مضطرب مباش، آرزوهایت را اندك و كوتاه بگردان و با یقين به 1

 رسد، اضطراب و نگرانی را از بين ببر.اینكه رزق و روزیت، به حد تقدیر، به تو می

          فرماید:ـ تقواي الهی؛ خداوند متعال، می2

     :هر كس از خدا بترسد، خداوند، براي او »( یعنی: 2و1)طالق

 «.بردرساند كه گمان نمیدهد و از جایی به او روزي میدرآمدي قرار می

نيازي و استغنایی در قناعت، نهفته است؛ همچنين دانستن اینكه ـ شناختن عزت بی2

نيازي و كند؛ به عبارتی پندگرفتن از عزت نهفته در بیطمع، انسان را ذليل میآزمندي و 

 خفت پوشيده در حرص و آز.

ـ خواهرم! در احوال پيامبران و صالحان بيندیش و بنگر كه چگونه زندگی قانعانه و 2

و آنان را راند؛ از اینمند بودهاي داشته و به باقيات صالحات و اعمال نيك ماندگار، عالقهساده

 الگوي خویش قرار بده.

 تري هستند.ـ خواهرم! در امور دنيا به كساي بنگر كه از تو در سطح پایين1
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شود و در هيچ حالي نااميد عاقل ازمنافع فكر كردن غافل نمي :تابش نور

 نمايد.گردد و فكر و تالش را رها نمينمي
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كند.خداوند، از مؤمنان دفاع مي :درخشش نور 

 ات را با خدا برقرار كنچهارم: رابطه درّ

لو ال الم    سا  ال ا  

  ل م

 الاو  ي  ــ  و اإل ـدام  كمال

كند و اقدام كردند؛ جود و سخاوت فقير میبود، تمام مردم، ریاست میاگر مشقت نمی»

 .«كشنده است

 پاداش ایمان و عمل صالح، زندگی پاكيزه و خوب در دنياست؛ الزم نيست كه این

زندگی، مرفه و راحت باشد؛ گاهی، بدون رفاه و آسایش مادي، خوب و پاكيزه است؛ زیرا 

 كنند؛ از جمله:غير از پول و ثروت، چيزهاي زیادي هستند كه زندگی را زیبا می

ارتباط با خدا و اعتماد به او، اطمينان به عنایت و رضاي الهی، تندرستی و آرامش و 

هاي مشروع، شاد شدن به عمل انه، فراهم بودن خواستهرضایت خاطر، بركت و آرامش خ

 كنند.ي اینها، زندگی را آراسته و زیبا میصالح و آثار و پيامدهاي آن بر روان زندگی. همه

پول و ثروت، فقط یكی از عوامل زیبایی زندگی است كه مقدار كمی از آن كفایت 

 تر است.ا بزرگتر و پاكيزهي آن دل به چيزي بپيوندد كه نزد خدكند تا بوسيلهمی

 

يكي از قواعد ثابت، اين است كه مردان بزرگ عناصر عظمت : تابش نور

 برند.خود را از مادرانشان به ارث مي
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ال اله اال اهلل :درخشش نور 

 نيست تر از مؤمنان: هيچ كسي خوشبختدرّ پنجم

 و  ن عل  م م ا صبورا س ا عل  ن سل األمورا

 .«د آسان بگير و در برابر امور ناگوار، صبور و شكيبا باشكارها را بر خو»

اند، ي دهها نفر از ثروتمندان و سرآمدان دنيا را كه به خدا ایمان نداشتهنامهزندگی

مطالعه نمودم؛ زندگيشان را چنان دیدم كه فرجامش، شقاوت و بدبختی بود؛ سرانجامی 

باليدند، به رسوایی انجاميد! آنان، اكنون یداشتند آكنده از نفرین و تيرگی؛ آنچه، به آن م

 هایی كه ساخته بودند، چه شد؟و كاخ هایی كه اندوختهكجا هستند؟ اموال و ثروت

اي كشته شدند؛ برخی هم به بعضی خودكشی كردند و عده …همه چيز تمام گشت!

و ثروت،  بردند پولترین مردم شدند كه گمان میخاطر بدبختزندان افتادند. آنان بدین

تواند سعادت، محبوبيت، تندرستی، جوانی و همه چيز را براي آنها بخرد. گذشت زمان، می

به آنان نشان داد كه سعادت حقيقی و محبت واقعی و تندرستی كامل و جوانی و سرزندگی را 

توانند از بازار، سعادت و خوشبختی خيالی و محبت توان با پول، خرید! آري، آنها، مینمی

توان هاي دنيا، نمیغين و سالمتی و تندرستی موهوم را بخرند؛ اما با وجود تمام داراییدرو

 قلبی خرید و یا محبتی به وجود آورد و سعادتی آفرید.

تر از مؤمنان، نيست؛ زیرا مؤمنان، بر نور و هدایتی از سوي هيچ كسی، خوشبخت

ن فرمان داده است و از نواهی خدا كنند كه خدا به آپروردگارشان هستند و همان كاري را می

كند و نمایند. خواهرم! گوش كن كه خداوند، آنان را در قرآن توصيف میپرهيز می

             فرماید: می

       :هر مرد وزنی از شما، »( یعنی: 11)نحل

دهيم و پاداشی بهتر كار شایسته بكند در حاليكه مؤمن باشد، به او زندگی پاكيزه و خوبی می

 «.دهيمكردند، به آنان میاز آنچه كه می

 



   

 ترین زن در دنياخوشبخت   211
  

شود.ميخواهد خوشبخت باشد، خوشبخت نكسي كه نمي :تابش نور 
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است. هر چيز به تقدير و قضاي الهي :درخشش نور 

 رويدرّ ششم: زندگي بدون اسراف و زياده

  دوم عل  ح م و إال     لمك خليل م ال و هللا ما من ملمم 

دوستانم! سوگند به خدا كه هيچ مصيبتی هر چند بزرگ باشد، هميشگی و ماندگار »

 .«نيست

اش، چيزي كه كند و روي سفرهي كافی غذا درست میهزن مسلمان و نيكوكار، به انداز

المؤمنين عایشه ماند؛ الگوي او در این زمينه امروي باشد، باقی نمینشانگر اسراف و زیاده

ي از نان جو، روي سفره»رضی اهلل عنهاست، از عایشه رضی اهلل عنها روایت است كه گفت: 

از پيش او  ي پيامبرهرگز سفره»گر آمده است: در روایتی دی«. ماندچيزي باقی نمی پيامبر

 «.شد كه غذاي اضافه، در آن مانده باشددر حالی جمع نمی

را اسراف در زندگی شمرده است،  یكی از اموري كه اسالم از آن نهی كرده و آن

سلمه رضی اهلل باشد. اماي و طالیی براي خوردن غذا و نوشيدن آب میاستفاده از ظروف نقره

نوشد، در حقيقت آتش اي آب میفرمود: كسی كه در ظرف نقره پيامبرخدا»گوید: ها میعن

 «.گيردجهنم، در شكم او قرار می

نوشد، خورد و میاي میكسی كه در ظرف طالیی یا نقره» در روایت مسلم آمده است:

 «.بردآتش جهنم را به شكم خود می

اي، كار حكيمانه و درستی كرده یی و نقرهاسالم با حرام كردن استفاده از ظروف طال

هاي افراد سركش و خوشگذران است. اسالم همواره از است؛ زیرا این كار، اسراف و از نشانه

وقتی معاذ بن جبل را  خواهد كه فروتن باشند؛ نه متكبر و سركش. پيامبرخداپيروان خود می

 «.ا بندگان خدا خوشگذران نيستندازخوشگذرانی بپرهيز؛ زیر»به یمن فرستاد، به او گفت: 

 

برتابي، توانگر اگر از نگاه كردن به فقر و نداري درونت، روي :تابش نور

 شوي.مي
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گيري، توجه مكن.به خرده: درخشش نور 

 آورددرّ هفتم: كار نيك، آرامش خاطر مي

 أبواب ا،  اهلل يب ف   ب ا وإ ا   ومعك الحبال و أوصدت

 .«كندو درهایمان بسته شوند، خداوند، مشكل ما را حل می هرگاه بيچاره شویم»

زن بينوایی با دو دخترش، نزد من آمد، او به هر یك »گوید: عایشه رضی اهلل عنها می

خرمایی داد و سپس خرمایی را بلند كرد تا آن را بخورد، اما دخترانش از او خواستند كه آن 

خواست بخورد بين دخترانش دو نيم كرد، كه می خرما را به آنها بدهد، آنگاه او خرمایی را

خداوند با آن كار، »فرمود:  بازگو كردم. پيامبر كارش را پسندیدم و آن را براي پيامبر

 «.نيده استااو را از جهنم ره»، یا فرمود: «بهشت را براي او واجب گردانده است

آیا وقتی »ش پرسيد وگفت: در مورد انفاق بر فرزندان سلمه رضی اهلل عنها ازپيامبرام

توانم آنها را همچنان رسد؟ من، نمیكنم، به من پاداشی میسلمه خرج میبراي فرزندان ابو

تأكيد كرد كه هرگز آنها  وي قبل از شنيدن پاسخ پيامبر«. باشندرها كنم؛ چون فرزندانم می

 ، به او پاسخ داد.به او پاسخ دهد، فطرت را رها نخواند كرد؛ پس قبل از آن كه پيامبر

اسالم، به انجام كارهاي نيك و مهربانی با خویشاوندان و كاشتن بذر مهربانی و محبت 

 كند تا فرزندان نيكوكاري رشد كنند.در جامعه تشویق می

 

خوشبختي حقيقي، اينجاست! …خواهرم! خوشبخت باش :تابش نور 
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خوان است.زن، گلي خوشبو و بلبلي نغمه :درخشش نور 

 رهاندما را از هر مشكلي مي ،هشتم: خداوند درّ

 بين العالمين خ ابوبي   و بي ل عام و ليك الذ  بي   و

 .«ام با تو خوب و با جهانيان خراب بودكاش رابطه»

گردد و هشدار شود و بين آسمان و زمين معلق میآنگاه كه هواپيما به آسمان بلند می

ترسد و مسافران گردد، خلبان میي خرابی آن آشكار میهادهند كه نقص فنی دارد و نشانهمی

زنند؛ همه، گریند و زنان جيغ میشود مردان میدارد؛ فریادها بلند میرا ترس و هراس برمی

زنند و افكند در آن هنگام همه با اصرار و زاري فریاد میترسند و ترس و هراس، سایه میمی

شود و رسد ورحمت او نازل می، آنگاه لطف الهی سر مییا اهلل …یا اهلل …كنند: یا اهللدعا می

 آید.گيرند و هواپيما با سالمتی فرود مینماید و دلها آرام میخداوند؛ منتی بزرگ می

آید و مادر شود و نوزاد، از شكم مادر بيرون نمیآنگاه كه زایمان، براي مادر مشكل می

الیی گرفتار شده است، به خداوندي كه كند كه به بگردد و یقين میبه مرگ نزدیك می

یا  …زند: یا اهللبرد و فریاد میسازد، پناه میآورده مینماید و نيازها را برمشكالت را رفع می

 آید.شود و نوزاد از شكم بيرون میاش دور میاهلل، آنگاه درد و ناله

د درست و توانشود و نمیاي دچار مشكل میهرگاه عالم و فقيه، در درك مسأله

زند: یا مالد و فریاد میاش را به خاك میبرد، بينینادرست را دریابد و به پاسخ مسأله پی

یا اهلل، اي معلم ابراهيم! مرا یاد بده؛ اي كسی كه سليمان را فهماندي! به من بفهمان  …اهلل

  األرض، عالم ال يالل م رب  ب ائيا وميبائيا وإس ا يا،  اط  السماوات و»

 ا ة، أنك  حبم بين عبا  ل  يما  انوا  يه يخكل وال، ا دن  لما اخكلف  يه من ال و

خواند، توفيق وقتی این دعا را می ،«ص اط مسك يم لىالحق بإ نل، إنل   د  من   ا  إ

 شوند، پاك است خداوند مهربان!رسد و مطالب بسته، باز میالهی فرا می

 

كه افراد بيشتري را خوشبخت سعادتمندترين مردم كسي است  :تابش نور

 كرده باشد.
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از خداوند، در مورد زنان بترسيد. :درخشش نور 

 درّ نهم: خواهرم! از غفلت بپرهيز!

 من       الو الب ب ال  يأسنم    ال وب

 .«به هنگام گرفتار شدن به مصيبت، از گشایشی كه مشكل را دور نماید، نااميد مباش»

فلت، یعنی فراموشی و به یاد نياوردن خدا و ترك نماز و خواهرم! از غفلت بپرهيز، غ

گردانی از قرآن و ترك گفتن مجالس و درسهاي مفيد؛ اینها، برخی از عوامل غفلت روي

شود، آنگاه دل، معروف و منكر را گردد و بر آن مهر زده میهستند؛ بعد از آن دل، سخت می

مد. چنين انسانی، سنگدل ناراحت و فهدهد و در مورد دین خدا، چيزي نمیتشخيص نمی

شود. آري! اینها، عواقب غفلت در دنيا هستند؛ پس عواقب غفلت در آخرت چه بدبخت می

 خواهد بود؟!

بنابراین خواهرم! از اسباب غفلت دوري كن و همواره زبانت با ذكر خدا تر باشد، تسبيح 

در حالت نشسته یا ایستاده و یا  بر پيامبر، و استغفار بگو و ال اله اال اهلل، الحمدهللخدا را بگو، 

گيرد و این، پيامد ذكر بر پهلو، درود بفرست؛ آن وقت خواهی دید كه سعادت، تو را فرا می

 خداست.

       :هان! با ذكر خدا، دلها آرام »( یعنی: 11)رعد

 «.گيرندمی

 

ر نباش تا خوشبخت شوي و آنگاه لبخند بزني؛ بلكه لبخند منتظ :تابش نور

 بزن تا خوشبخت شوي!
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انتظار شقاوت. خواهرم درانتظار سعادت باش نه در :درخشش نور 

 درّ دهم: به زندگي لبخند بزن

اب   من البوخ  ص اً و انسا  

 حلالً 

من بيكل الوين ال من  ص ك 

 العا  

 .«كاخ باشكوهت ات زیبایی بساز نه ازگلیي از كوخ، كاخی بساز و از خانه»

ها نجراگر در آن هنگام كه دلت، آكنده از حزن و اندوه است، لبخند بزنی، با این لبخند 

گشایی. در اینكه كنی و دري به سوي موفقيت به روي خود میهایت را كم میو ناراحتی

لبخند؛ پس از پنهان كردن  لبخند بزنی، متردد مباش، در درون تو قدرت سرشاري است به نام

كنی. ي عذاب و درد پنهان میآن بپرهيز؛ چون این، بدان معناست كه خودت را در شيشه

آور نيست. وقتی با لبخند زدن، براي تو ضرري ندارد و سخن گفتن با دیگران از ته دل، زیان

 هایمان زیباست!زنيم، چقدر لبلبخند حرف می

گوید؛ چون او درست می«.ي اجتماعی است، یك وظيفهلبخند»گوید: استيون جزال می

براي ارتباط با دیگران، باید روابط عمومی قوي و توانمندي داشته باشی و درك كنی كه 

خواهد كه باید آنها را خوب یاد داشت؛ و هاي انسانی را میزندگی اجتماعی، از تو مهارت

 باشد.و مشترك میها، لبخند است كه امري اجتماعی یكی از این مهارت

زنی، به آنان زیبایی زندگی و روحيه پس خواهرم! تو وقتی به دیگران لبخند می

دهی؛ اما وقتی یشان مژده میكنی و آنان را به رسيدن به بهترین آرزوهابينی را هدیه میخوش

اب شوي، با این منظره آنان را عذاي درهم كشيده و نامهربان روبرو میبا دیگران با چهره

پسندي كه سبب نمایی؛ پس چطور به خودت میدهی و صفاي زندگيشان را تيره میمی

 بدبختی زندگی دیگران شوي؟!

 

يابند كه همواره به فقط كساني به افتخار و موفقيت دست مي :تابش نور

 انديشند.آن مي



 

 پايان

از افسردگی  اي، با غم و اندوه خداحافظی كن،خواهرم! اینك كه این كتاب را خوانده

ي انس هاي نااميدي و احساس شكست، كوچ نما و به محراب ایمان و كعبهجدا شو و از خيمه

اي را آغاز كنی و روي بياور تا زندگی تازه و سعادتمندانه لهیبا خدا و راضی بودن از تقدیر ا

راب و اي بدون اضطروزهاي جدیدي را تجربه نمایی؛ روزهایی جدید، اما زیبا، زندگی تازه

سان و بدون خستگی و رنج تجربه كن؛ آن وقت روزهاي تازه را بدین !آري ؛دودلی و تردید

زند تا به تو مژده دهد كه منادي ایمان، از فراز كوه آرزو، در وادي رضامندي، تو را صدا می

 «.ترين زن دنيا هستيخوشبخت»تو 
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