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 ��م اهللا ا����ن ا����م
تعیین ھدف و  ھا ی انساندر زندگی ل بسیار مھم و اساسیااز مسی یک

دانند از  یاندیشند و م یاست. اما آیا ھمه کس به این مسئله می مسیر زندگ
ی ما به دنبال چه چیزی روند؟ راست یچه آمده و به کجا می کجا آمده، برا
اندازند؟ این ھمه  یمی این ھمه خود را به رنج و سخت ھا انسانھستیم؟ چرا 

بپرسیم  ھا ک انسانتک رنج به خاطر چیست و به دنبال چه ھستند؟ اگر از ت
جواب ھا  آن ایشان تھیه کنیم، صد در صدی ھا جواباز ی و آمار دقیق

گریزانم. ی و سعادت ھستم و از بدبختی خواھند داد، که به دنبال خوشبخت
ی ھستیم و از بدبختی سعادت و خوشبختی ما در پی  ھمهی براست ،یآر

 گریزانیم.
و سعادت در ی اید که رمز خوشبخت اما آیا تا به حال از خود پرسیده

توان احساس  یدانید؟ و چگونه م یرا سعادتمند می چیست؟ و چه کس
 کرد؟ی خوشبخت

سوال کنیم؟ با  ھا ک انسانتک جواب این سوال ھم از تی اگر برا
شویم که متاسفانه اکثر  یروبرو خواھیم شد و متوجه می متفاوتی ھا جواب
در نتیجه راه و مسیر  اند! نکردهک آن را دری سعادت به مفھوم واقع ،مردم

ی نه تنھا ایشان را به سوھا  آن خالف جھت آن را برگزیده و حرکت
و خسران خواھد ی را به زوال و نابودھا  آن برد بلکه ینمی خوشبخت

... زن و ی دنبال مقام، ثروت، قدرت، جمال و زیبای که بهی آیا کسان رساند.
 اندازند یمبه رنج و مشقت  ھا اینھستند و خود را به خاطر 
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و سعادت در تالشند، ی رسیدن به خوشبختی براھا  ی آن ھمه سعادتمندند؟
  راه رسیدن به آن نبوده و نیست. ھا ایناما 

ی اینکه انسان به حالتی و سعادت یعنی خوشبخت ی:تعریف خوشبخت
از غم و اندوه (حزن) و ترس (خوف) وجود ی برسد که در درونش ھیچ اثر

دست ی اگر انسان به چنین حالت ل؛آرامش کامی یعننداشته باشد و این 
شقاوت و  نائل گشته است. عکس این حالت ھمی به سعادت واقع ،یابد

ھا  آن که مردمی حاال مختصرًا وسایل و راھکارھای شود. یمحسوب می بدبخت
  .کنیم یمی دانند بررس یمی را مایه سعادت و خوشبخت

اکثر مردم به دنبال آن دوانند و ست که ای از چیزھایی ثروت یک ثروت:• 
بر ی ولع بینیم که چه حرص و طمع و یدانند و م یمی را عامل خوشبختآن

را سراغ دارید که در این زمینه به ی نفس انسان غالب است، اما آیا شما کس
بکشد و بگوید، به تمام آرزوھایم و آنچه ی رسیده باشد که نفس راحتی حد

 خواھم؟! ینمی چیز ام و دیگر خواستم رسیده یم
را بیابید که دو کوه ی سیم کس و توانید در میان طالبان زر یآیا ھرگز م

وجود دارد و او آن را ی دیگری طال داشته باشد و خبردار شود که کوه طال
اگر انسان دو « فرمایند:  یکه م جاشاره به حدیث پیامبر  نطلبد و نخواھد؟!

و این  .»ھم خواھد بودی سومی  دنبال درهپر از طال داشته باشد، به ی  دره
یا ک گردد. مگر با خا یدھد که طمع انسان با ھیچ چیز برآورده نم ینشان م
  گوید: یم /یسعدی که شاعر نامآنچنان؛ قناعت

 چشــم تنــگ مــرد دنیــا دوســت را
 

ــا خــا  ــد ی ــا قناعــت پرکن  گــورک ی
 

طالبان ھستند، اما ی است که از حرص و طمع بری کسانی قناعت برا
خواھد ھا  آن طمع نیز با که در این دنیا ھستند حرص وی دنیا و ثروت تا زمان

ی گور چشم و دھانشان راپر نکند از آن رھای  که خاگی ا بود و تا لحظه
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کنند که به  یکه طالبان ثروت و دنیا ھرگز اقرار نمی یابند. وقت ینم
کنند، پس  یاند و ھمیشه احساس کمبود و نقص م آرزوھایشان رسیده

 ھمیشه دچار حزن و اندوه خواھند بود.
است که در اثر کمبود و نقص مطلوب و ی حالت و احساس حزن و اندوه،

ھا و یا دچارگشتن به امور نامطلوب و ناخوشایند در انسان ایجاد  خواسته
 آزارد. یشود و او را م یم

ثروت است، ھمیشه احساس ی  ھم که حرص و طمع دارد و تشنهی کس
در نتیجه ھمیشه حالت غم و غصه بر او غالب است  ؛کند یبود و نقص مکم

  کند. یو آرامش را از او سلب م
که فرد با زحمت ی دھد که ثروت و سامان یضمانت می چه کس خوف:• 

ی قطعًا ھیچ کس ؟به دست آورده از دستش نرود و سالم برایش بماند
خود را به حماقت ی بنابر فرض محال، کس .بدھدی تواند چنین تضمین ینم

ست و ھرگز از ای زده و احساس کند ھر آنچه از مال اندوخته ھمیشه باق
تواند تضمین بدھد که خودش  یخودش چه؟! آیا می ول ،دستش نخواھد داد

باید بگویم  ؟خواھد ماند تا از ثروتش به قدر آرزوھایش لذت ببردی سالم باق
اوست و ھمیشه ھمراھش خواھد بود و چنین زیرا مرگ در کمین  ؛خیر

و ی گیرد و دچار تشویش و نگران یاو را می لذت و آرامش روح ی،احساس
ترس از مرگ و ترس از دست دادن خودش و فناشدن  ،یآر کند. یترس م

اگر  کند. یھمه ثروت او را دچار ترس و وحشت مجاگذاشتن آنثروتش و به
تنھا برگزیند، نهی رسیدن به خوشبختی را برای اندوز انسان راه ثروت و ثروت

یابد، بلکه احساس خوف و حزن را در او مضاعف  یبه آن دست نم
را در نظر بگیرید که در نظر ی دار روستای مغازهک ی مثال:ک ی گرداند. یم

برخالف انتظارش آن روز بیست ی دارد ھر روز ده ھزار تومان سود بکند، ول
اش جشن  با خانواده شب را ،روز خوشحالاو آنبرد.  یھزار تومان سود م
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که طبق محاسباتش ی الملل تاجر بینک ی ،گیرد. درست در ھمان روز یم
برخالف ی میلیارد تومان سود بکند، ولک یی ا روز در معاملهقرار بوده آن

 ،تنھا آن شبتاجر بیچاره نه .برد یانتظارش فقط نیم میلیارد تومان سود م
گیرد و  یفرا می ش را غم و غصه و ناراحتااز زندگيی طوالنی بلکه مدت زمان

بین ی ا میلیارد تومان خواھد بود. حاال مقایسه ھمیشه در حسرت جبران نیم
 این دو نفر انجام دھید.

جشن گرفت، ی ھزار تومان سود کرد، آن شب را از خوشحال بیستی اول
به جھنم شد. حاال تاجر نیم میلیارد تومان سود کرد و زندگیش تبدیل ی ول

دار ده ھزارتومان کمتر سود ببرد، فقط به  تصورش را بکنید اگر مغازه
تاجر باید به اندازه نیم ی شود، ول یھزارتومان ناراحت م ھمان دهی  اندازه

به ھا  آن میلیارد تومان ناراحت و غمگین گردد. ھمچنین ھر کدام از
ترس از دست دادنش را ھم دارند، که قطعًا ترس  ،میزان ثروتشانی  اندازه

 وغم تاجر بیشتر خواھد بود.
ی تنھا خوشبختبا این مثال روشن شد که ثروت و سامان و کسب مال نه

 گرداند.  یمضاعف م آورد بلکه خوف و حزن انسان را ینم
ی  و باال را مایهی ھم رسیدن به مقامات عال ھا انساناز ی بعض مقام:

مقام ک اما آیا واقعًا رسیدن به ی ،آورند یبه حساب می وشبختسعادت و خ
 ؛کاھد یاو می کند و از ترس و نگران یخوب، غم و اندوه انسان را برطرف م

روشن ی زیرا اگر چنین نباشد، پس در آن سعادت و آرامش وجود ندارد. برا
 :آوریم یمثال مک ی ،شدن قضیه

ک شھر، نزدیـک یی شھردار را مجسم کنید که تا رسیدن به مقامی فرد
شـود،  یشھردار می مرگ شود، اما وقتِدقی است از حسرت و اندوه و ناراحت

بیند که فرماندار از او باالتر است، لذا غم و اندوه فرمانـدار شـدن او را در  یم
ھم باال دسـت خـود را  رود، باز یگیرد و به ھمین منوال ھرچه باالتر م یبرم
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طرف ک گیرد. این ی یاو وجودش را فرا می به جابیند و حسرت رسیدن  یم
کـه کسـب ی ترس و خوف از دسـت دادن مقـام ،از طرف دیگر ؛قضیه است

تنھـا بـا این ھم وضعیت مقام که ھمچون ثروت نه آزارد. یکرده مدام او را م
آورد، بلکــه خــوف و حــزن را چنــدین و چنــدین برابــر  یخــود آرامــش نمــ

ی دنیـا یعنـی ترین چیزھـا دو تـا از مطلـوبحاال که متوجه شدید،  کند. یم
سـعادت او را ی کنند و بـه جـا یثروت و مقام، اینگونه انسان را خوشبخت م

کننـد. خودتـان سـایر چیزھـا را مـورد  یمـی بیشتر دچار شقاوت و بـدبخت
شما و ی را برای قرار دھید و ببینید آیا سعادت و خوشبختی مالحظه و بررس

صد البته قطعًا خیر خواھد بود! زیرا  آورند یا خیر؟! یبه قلب شما به ارمغان م
ناپذیر است و دنیا ھمچـون آب دریـا کـه ھرچـه بیشـتر از آن ی انسان سیر

آیـد و راھـش  یپس سعادت چگونه بدسـت مـ تر خواھید شد. تشنه ی،بنوش
یابد که نـه دچـار خـوف و تـرس  یدست می چیست؟ چگونه انسان به حالت

ی آیا ممکن اسـت؟! آر گیرد؟! یو حزن او را در برم گردد و نه غم و اندوه یم
  فقط با ایمان!

رود و  یداند از کجا آمده، بھرچه آمده؟ و به کجا م یکه می انسان ایمان:
اش در  انجام وظیفهی برای اش در این دنیا چیست و چه امکانات وظیفه

اختیار دارد و مسئولیتش و روز بازخواست از آن را در ذھن دارد. آن 
 داند که باید یکه در اختیار دارد غافل نیست و می که از امکاناتی ا بنده

استفاده کند، آن ھا  آن اند بکارشان گیرد و از آنچه آفریدهی را براھا  آن
ی خواھد زندگ یداند، خلق شده تا ھمانطور که خالقش از او م یکه می ا بنده

ه، مجموعه او معرفت و بینش صحیح را کسب کردی آر کند.ی و بندگ
خداوند را شناخته و ی مجموعه احکام و اوامر و نواھ ی،اخالقی ارزشھا
احکام و ی گشته و ایمان آورده است و متعھد گشته که تمامھا  آن تسلیم
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ی تطبیق دھد و ھمه چیزش را خدایی اوامر خدا و دینش را در زندگ
مانع او  خارج از نفس و کنترل خودشی مگر اینکه عوامل و موانع ،بگرداند

: با نگرش به خودش، دو چیز برایش مطرح خواھد بودی چنین انسان شوند.
وجوب و تکلیف عمل صالح ممکن است  .عمل صالحی ایمان و دیگری یک

است که عزم قاطع در ی از دوش او برداشته شود، آن ھم زمانی گاھگاه
ثًال عزم م ؛شود یمانع انجام آن م ی،جبر خارجک یی ول ،را داردی انجام کار

و ی اسالمی ش رنگ و بوامسائل و نوع زندگيی راسخ و قاطع دارد که تمام
ش حاکم است، مانع ایکه بر محیط زندگی داشته باشد، اما جاھلیتی دین

انجام عمل صالح از دوش او ی گردد. در چنین زمان یبرآوردن تصمیمش م
ی  گونه بهی مسائل اقتصادی  مکلف است که در زمینه گردد.  یساقط م

او خارج ی اما شرایط جاھالنه جامعه که از کنترل و توانای ،عمل کندی اسالم
دھد و در نتیجه عمل در این زمینه ھم از او  یاست این اجازه را به او نم

ی من باشد و سعؤگردد. اگرچه بر او واجب است به آن مسائل م یساقط م
تالش کند، اما فعًال حل آن مشکل ھم ی کند و برای منانه زندگؤکند که م

مکلف است که به فکر تعلیم و تربیت افراد و مردم  از او ساخته نیست.ی کار
اما اکثر مردم حرف او را قبول ندارند و حاضر به پذیرش و  ،اش باشد جامعه

ھا از دوش او  از مسئولیتی پس اینجا ھم بعض ؛قبول نظرات او نیستند
ی از مسائل اساسی آید که خیل یماوقات پیش ی گاھی حت شود. یبرداشته م

ی  شود، اگر زمینه یزکات، و غیره نیز از دوش او برداشته م ،مانند روزه، حج
نماز از مومن ی اوقات تکلیف ادای وجود نداشته باشد. یا بعضھا  آن انجام

جمال عبدالناصر) که مثل دوران حاکمیت فرعون مصر ( ؛گردد یساقط م
دیدند، او را مورد عذاب و شکنجه قرار  یرا در حال نماز می اگر کس

طور بود. در این دیگر از کشورھا نیز ھمینی در سوریه و بعض ؛دادند یم
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صورت حتی تلفظ کلمات، رکوع و سجود ھم از دوش نمازگذار برداشته 
 تواند نمازش را در دل و قلبش ادا کند. یشود و او م یم

انسان ک ی ھایموھبتترین  ترین، مھمترین و مطلوب یاز اساسی اما یک
شناخت دین ی یعن ؛گردد، ایمان است یساقط نمی که ھرگز مسئولیتش از و

مساعد  و به دین حق و اگر زمینه و شرایط مناسبی خدا و تسلیم قلب
 شود. یعمل صالح که از توابع ایمان است ھم خواسته م ،گردید

  کند؟ یا خیر؟ یانسان را تامین می تسعادت و خوشبخی آیا چنین ایمان
انسان از سه حالت ی زندگ انسان:ی  تعامل ایمان در رابطه با گذشته• 

ی ایمان چگونه این سه موقعیت را برا .حال و آینده ،گذشته :خارج نیست
اگر  آراید تا انسان سعادتمند گردد؟ یآرامش می  انسان به نعمت ارزنده

دچار نقص بوده باشد و آثارش ھنوز در ی ایمانانسان در گذشته، از لحاظ 
در ی تواند چنان جھش و تحول روح یلحظه مک در ی ،وجودش ماندگار باشد

او ی آر .اش را جبران نماید آثار نقص ایمان گذشتهی خود ایجاد کند که تمام
ی اندیشد و از تمام یمھا  آن آورد و به ینقایص و تقصیرات گذشته را به یاد م

گیرد که دیگر ھیچ وقت  یراسخ تصمیم می شیمان شده و با عزمقصورات پ
به حالت و ی نصوحانه و جھش روحی  توبهک نرود و با یھا  آن به سراغ

رسد که اگر در گذشته ھم کامل بود و دچار  یاز کمال و ایمان می ا مرحله
  بود که حاال به آن دست یافته است. یشد، در ھمان حالت م ینقص نم

تمام نقایص و ی جھش روحک نصوح و یی  توبهک واند با یکه بتکسي
اش  گذشته  غمی خود را برطرف کند، به خاطر چه چیزی  تقصیرات گذشته

که کامل و بدون نقص و تقصیر بوده، غصه خوردن ی ا را بخورد؟ آیا گذشته
راند، ھمانطور  یاینگونه ایمان کامًال حزن و اندوه را از انسان م ی،آر دارد؟

 ]١٣[األحقاف:  ﴾١٣َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ ﴿ :منان آمدهؤر قرآن در وصف مکه د
 ندارند؟!ی آنان ھیچ غم و اندوھی براست
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فرد ی  اما آینده ،کند یگونه گذشته انسان را تضمین مایمان این آینده:• 
باشد، ثروت  یمن مؤکه در دست انسان می کند؟ چیز یرا چگونه حفاظت م

ی ا قدرت و مقام ھم نیست که عده ؛از او بدزدند نیست که بترسد آن را
چیزی نیست که با مرگش ی در آورند و حتی توطئه کنند و آن را از چنگ و

گرفته و ی است که در قلب او جا» ایمان«زیرا ثروت او  ؛را از دست بدھدآن
دارد و در ی رحمان جای انگشتان خدا قلبش ھم در میان دو انگشت از

َصابِِع «اشاره به حدیث:  قدرت اوست.دست او و کنترل 
َ
َ�ْ�َ إِْصبََعْ�ِ ِمْن أ

١.»الرَّمْحَِن 
غیر از خداوند دستش به آنجا ی که ھیچ قدرت استی یایمان در جا 

قدرتی او را با  اگری بگیرد. حترا از او تواند آن یکس نم رسد و ھیچ ینم
بیازارد و اگر او تواند جسم او را  یھا عذاب بدھد، فقط م ترین شکنجه سخت
و روحش با ایمان او  رود ید فقط جسم و جسد اوست که از بین منرا بکش

کمال را ی رود و در آنجا ھم سیر به سو یجاودانه مانده و به عالم برزخ م
و از رزق و  گردد یمعرفت و ایمان او افزوده مادامه خواھد داد و ھرلحظه بر 

ی طور که خداد بود. ھمانشمار پروردگارش برخوردار خواھ ینعمت ب

من ؤپس انسان م ]١٦٩[آل عمران:  ﴾١٦٩ِعنَد َرّ�ِهِۡم يُۡرزَقُونَ ﴿فرماید:  یرحمان م
تواند  یدھد و ھیچ کس ھم نم یآنچه را دارد (ایمان) با مرگ از دستش نم

که خیرالحافظین و ی خدای ،را از او بگیرد و برباید. از طرف دیگرآن
ین کرده است و خودش حفظ ایمان او را تضم باشد، یراحیمن مال ارحم

دست ی ا به چنین مطلوب و خواستهی انسان وقت دار اوست.حافظ و نگھ
نصوحانه ی  عزم قاطع و توبهک اش را با ی یابد که کمبودھا و نقایص گذشته

چنان که توضیح اش را آن جبران کند و تمام تقصیراتش را بزداید و آینده
ماند و  یحزن و خوف نمی برای ند، پس دیگر جایدادیم تضمین و حفاظت ک

                                           
 .٢٦٥٤صحیح مسلم، ش  -١
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َ� َخوٌۡف ﴿ کند. یرسد که خداوند او را توصیف م یمی من به حالتؤانسان م
 .]٦٢[یونس:  ﴾٦٢َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ 

از قرآن آمده است. فقط در رابطه ی زیادی که در جاھای این تعبیر قرآن
را دارد و ی من لحظه لحظه چنین احساسؤمانسان باشد، بلکه  یبا قیامت نم

نقص ایمان است ی  بر قلب ظاھر گردد و یا باشد، نتیجهی اگر خوف و حزن
را جبران آنی روحی تواند با جھش یکه انسان ھرلحظه اراده کند م

 فصلت آمده:ی  سوره ٣٠ی  گونه که در آیهھمان ند.ک

ِينَ إِنَّ ﴿ ْ َر�َُّنا  ٱ�َّ ُ قَالُوا ْ  ُ�مَّ  ٱ�َّ ُل َعلَۡيِهُم  ٱۡسَتَ�ُٰموا �َّ َ�َافُواْ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ تَتََ�َّ
َ
�

 ِ واْ ب ُ�ِۡ�
َ
 .﴾٣٠ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  ٱلَِّ�  ٱۡ�َنَّةِ َوَ� َ�َۡزنُواْ َو�

ی  ما، دفع کنندهی نیازھای  تامین کننده(پروردگار که گفتند: ی کسان«
 ما )فرمانروا و فریاد رس منحصر به فردما، ک و ملک مضرات و موانع راه ما، مال

تنھا خداست و سپس (در التزام و تعھد به ایمان خود) استقامت ورزیدند، مالئکه 
شما ی  ه دھند) نترسید (زیرا آیند یشود (و به ایشان مژده م یبرایشان نازل م

شما نیز جبران و ی  تضمین شده) و غمگین و حزین نباشید (چون گذشته
که به شما وعده داده ی است) و شما را بشارت باد به بھشتنقص گشته  یب
 .»شد یم

دست ی که به مدارج خاص ایمانی آید کسان یاز این آیه چنین بر م 
شوند و این سخنان گوارا را به ایشان  یایشان وارد م یابند، مالئکه بر یم
پیدا نکرده و حضور مالئکه را احساس ی چنین احساسی گویند و اگر کس یم

تواند در  یالزم دست نیافته است ( پس نمی ایمانی  نکرده، شاید به آن درجه
ی  مورد دیگران ھم آن را انکار کند) و به محض دست یافتن به آن مرحله

را با ھا  آن را به او نیز خواھند داد و اگرچهی ا مالئکه چنین مژده ی،ایمان
ند و با قلبش حضور را ببیھا  آن تواند با چشم دل یچشم سر نبیند، اما م

  مالئکه را احساس کند.
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کفار چند برابر  دغزوه بدر تعدادانید در  یھمچنان که م ی:مثال عمل
باال ی ا پوالدین با درجهی یمانای کم دارای  مسلمانان بود، اما چون این عده

بر کافران ھا  آن به یاریشان شتافتند و ھمراه و ھمگام بابودند، مالئکه ھم 
 گذراندند. یرا از دم تیغ مھا  آن شیدند وک یشمشیر م

رساند که مالئکه مشتاق دیدار و خدمت  یمی یایمان انسان را به جا ،یآر
ی تواند از چنین موھبت یایمانش م گرداند و ھرکس به تناسب یبه او م

خوانیم!  یآن شما را فرا می که ما به سوی برخوردار شود. این است چیز
یافتن به آن، حزن و اندوه نسبت به گذشته و که به محض دست ی نعمت

بندد و انسان با  یمبر  نسبت به آینده از قلب انسان رختی ترس و نگران
  کند. یمی احساس سعادت و خوشبخت ،پر از آرامش و امنیت ی نورد

گونه که برایمان روشن ھمان میان ایمان و ثروت و مقام:ی ا مقایسه• 
نیستند، بلکه حزن و ی سعادت و خوشبختی  مایهتنھا شد، ثروت و مقام نه

کنند. البته  یانسان را چندین و چندین برابر می خوف و شقاوت و بدبخت
گوید و به دنبال مسائل ک منظور ما این نیست که مسلمان دنیا را تر

نباشد، بلکه ھدف این است که انسان نباید ثروت و مقام ی و دنیوی اقتصاد
ثروت و مقام در  بداند.ی خوشبختی  را مایهھا  آن ورا معبود خود گرداند 

طالبان ی قبل از مرگ نیز شکنجه و عذاب را برای ا اند و لحظه دنیا چنین
شود، بلکه  یزیرا شکنجه بعد از مرگ شروع نم ؛آوردند یخود به ارمغان م

لگد و  وی شوند و با سیل یقبل از مرگ مالئکه بر گناھکاران وارد می ا لحظه
گویند و این شکنجه و  یکنند و او را ناسزا م یاز او استقبال می دنگر پس

عذاب جھنم و خشم و غضب ی آور تا ابد ادامه خواھد داشت. آر عذاب خفت
 خدا از نتایج و آثار قراردادن ثروت و مقام به عنوان معبود و ھدف است.

ثار و و حیات دنیا و دنبال مقام و ثروت بودن و آی از زندگی این است نوع
 آن.ی و اخروی نتایج دنیو



 ١١  راه رسیدن به خوشبختی

منانه ؤمی بار، زندگذلتی در مقابل این زندگی از زندگی نوع دیگر 
 شود و از یدنیا برخوردار می ھا که در آن انسان از نعمتی زندگ؛ باشد یم

آن ی که طی او ھدف و معبود نیستند. زندگی اما برا ،کند یاستفاده مھا  آن
ایمان ی ش یعنابزرگترین ھدف زندگيی قربانانسان ھمه چیزش را وقف و 

اگر ھم بنابر ی که حتی طورهب ،کند یکند و نقدًا ھم پاداش را دریافت م یم
او ی زیرا برا ؛نکرده استی در کار نباشد، ھیچ ضرری فرض محال، بھشت

دست یافته که درونش آرامش یافته ی ست که به مقام و منزلتای ھمین کاف
ی مثًال کس در درونش وجود ندارد.ی و اندوھی نگرانو ھیچ خوف و حزن و 

دفاع از خود ندارد و قدرتمندترین ی چاقو ھم براک یی را تصور کنید که حت
باکانه و با  یاو بی کند، ول یھا تھدید م طاغوت و حاکم او را به انواع تعذیب

ی خودش است، انگار که حتی و ھدف واالی آرامش خاطر به دنبال زندگ
  دشمن ھم ندارد.مگس ک ی

عبدالناصر مصر در مورد ی ھادر کشتارگاهی از مسلمانان زندانی یک *
ریختن آشغال از سلولم بیرون ی بار که مرا براگوید: یك یم /سید قطب

از حیاط ی ا را دیدم که در گوشه /فرستادند، در حیاط زندان سیدقطب
ھستید؟! ی چیز گفتم: منتظر چهی زند. نزدیکش رفتم و به و یآرام قدم م

از طرف مسلمانان به حضور ی منتظرم که به نمایندگ«او با آرامش پاسخ داد: 
که پست وزارت را به ی سید !به این جواب سید توجه کنید» پروردگارم بروم.

  نگرد! یارزش و ناچیز بدان م یبی او پیشنھاد کردند، اما ھمچون پرکاھ
شکنجه و عذاب ی ھرلحظه در پاز خونخوارترین دیوصفتان تاریخ ی یک

اما  ؛اد که انسان از بیان آن شرم داردد یشکنجه می ا گونههبود و او را بی و
خواھد به  یکشیدن شربت شھادت است، بلکه متنھا منتظر مرگ و سراو نه

از طرف مسلمانان، وضعیت ایشان را ی پیشگاه پروردگارش برود و به نمایندگ
ی بھشتی که اگر حتی و سعادت واقعی خوشبختاین است  گزارش بدھد.
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ر ایمان کسب که در اثی خاطری بود، ھمین آرامش و آسودگ یھم در کار نم
ربان این را اقتضا کرده که مھی فضل خدای ول ؛بودی کرده برایش کاف

گاه و ی ا را ھم داشته باشد. أو از آن باالتر رضوان خدا بھشت انسان آ
ندیش بیی ا شرافت و کرامت داري! لحظه وی رسروی آنکه ادعای ا !خردمند

مثل حیوان چریدن و شقاوت ی یک ی:کن میان این دو نوع زندگی ا و مقایسه
رگ و بعد قبل از می  لحظهکه در دنیا ھمراه با خوف و حزن و عذاب شدید 

آن، ی  که نتیجهی  منانهؤمی زندگی و دیگر از آن جھنم و خشم خداست
رامش به آغیر از خدا، ی نشدن در برابر ھیچ قدرتو عزت و تسلیم ی سرفراز

کردن، ی نفس مطمئنه شدن، بدون خوف و حزن زندگی دارا ی،واقعی معنا
ی سوهسیر بی  ، ادامهاز او قبل از مرگی ا استقبال محترمانه مالئکه لحظه

انسان عاقل و  برزخ، بھشت و رضوان خداست.ی ھا کمال در بررخ، نعمت
او فقط  .نداردی تحقیق و تامل بیشتر میان این دو زندگی برای ھوشیار نیاز

نوع دوم ی نیازمند است تا زندگی ا لحظهی قاطع و راسخ و تصمیمی به عزم
و ی جدی ساده و برگزیدن ایمان با تصمیمی  سهیبعد از آن مقا را برگزیند.

چنان   زیرا در آن لحظه ؛شود یوقت از آن منصرف نمقاطع، دیگر انسان ھیچ
حاضر به از دست دادنش ی کند که به ھیچ قیمت یایمان را احساس م لذت

خاطر شکنجه و تعذیب از ایمان هھم در گذشته یا حال بی اگر کسان نیست.
ی نخست لذت واقعی  از ھمان لحظهھا  آن اند، مطمئناً  خود دست برداشته

ی علحظه ارتباط واقک زیرا ھرکس ی ؛اند نکردهک ایمان را نچشیده و در
ھا و  ممکن است که آن را با تمام ثروتایمان با خدا داشته باشد، غیر

اینکه انسان بعدًا دچار مشکل نگردد، ی برا معاوضه کند.ی دنیوی ھا مقام
منانه، این را به یاد داشته ؤمی نخست انتخاب زندگی  ھمان لحظه باید در

وبرو ر ھا انسانترین  با بدترین و خشنی باشد که با اخذ چنین تصمیم
لذا باید ھمان  ؛کنند یشود که علیه او به پا خواسته و با او مبارزه م یم
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ھا که  ترین شکنجه اول با تصور و تجسم چند نوع از بدترین و سختی  لحظه
را ی دچار گردد، این تصمیم را بگیرد و این نوع زندگھا  آن ممکن است به

کنند و او را به خوردن  یقطعه ممثًال فکر کند که بدن او را قطعه ؛برگزیند
کنند یا اینکه او را به تدریج با آتش  یگوشت خودش مجبور م

د، دچار شوی ا اش به شکنجه منانهؤمی زندگی در نتیجه اگر ط سوزانند. یم
ی ا و اگر ھم شکنجه را داشتهآنی ل آمادگبرایش غیرمنتظره نیست و از قب

 گوید. یخدا را شکر م در کار نباشد یا کمتر از آنچه تصور کرده باشد.
گاھی  اگر در آن لحظه ایمان را ی حساس با موفقیت و قاطعیت و آ

تواند موقعیت  یشرایط و مواقع موفق خواھد بود و می برگزیند، در تمام
در میدان جنگ، در زندان، در  ،نداردی دیگر فرق .خود را حفظ کندی ایمان

که مانع سیر ی با ھر چیز برخوردمنحرف و در ی  برخورد با خانواده و جامعه
راه خود را ادامه  استقامت او ب شود یاو در راه خدا گردد، موفق و پیروز م

کند که با تمام وجود، فرق ی را یار عزوجل خواھانم مای از خدا دھد. یم
و راسخ راه  قاطعی کند با عزمی کنیم و ما را یارک را دری این دو نوع زندگ

ا صبر و استقامت عنایت کند و به سعادت و به م درست را انتخاب کنیم
گمان تو شنوا و دانا  یاز ما بپذیر، ب !نائل فرماید. پروردگارای ابد

عطا بفرما و ما را از عذاب ی پروردگارا ! در دنیا و آخرت به ما نیک .یھست
 دار. آتش نگه

که تو بر ھرچیز چرا ؛یکامل بگردان و ما را ببخشا پروردگارا ! نور ما را
 .یتوانایبس 

 مجعنيأآله وصحبه  سيد نا حممد وعىل اهللا عىل وصىل

 ن احلمد هللا رب العاملني.أوآخر دعوانا 


