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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمه

مد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبی بعده، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومـن اتبعـه بسحسـان    الح

 إلى يوم الدين، أما بعد:

مفهـوم حقیقـی سـعادت     «دد  سددامنم د  گبراى زندد  وسائل مفيد»مبـار   ۀ ـاين رسال

بشـمار  ـى هر  إنسان  بحیث يـ  هـدف عـالى وارزشـمند     گوخوشبختی را بیان میكند، كه در زند

تحصـیل وبدسـت آوردن آن   ة متعددى در مورد مفهوم حقیقى آن، ودر قسمت شیو يمیرود، وآرا

 .وجود دارد

ــول ومـال بدسـت    پـندارند كه سعادت وخوشـبختى بـا جمـع كـردن     پـنان مـچاى از مردم ة عد

 يد.آمی

 آنرا در سالمتى وصحت اجسام، ودر تأمین امن وامان در كشورها میبینند.ة وعد

 ـرى آنرا در رزق حالل، وحاصل نمودن علم مفید وبا ثمر میجويند.گديـة وعد

 ـايدار ماندن بر آن میبینند.پوبرخى آنرا در ايمان صادق، وعمل نی ، و 

ولى مفهوم سعادت وخوشبختی در صـورتیكه بـا اصـول واساسـات شـرعى توافـه داشـته باشـد         

 امور را در بر گیرد. ۀمیتواند اين همـ

 درمم:گبشكل عام مر مو نوع نقسيم ميد سدامت وخوشبخت 

 زندگی كوتاه وزود گذر انسان میباشد.ة كه موقت بوده، ودر محدود سدامت منيوى: -1

 كه جاويدان، وخاتمه نه يابنده وغیر محدود است. سدامت اخروى: -2
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از ـر الزم وملزوم میباشد، سعادت دنیوى گسعادت باهم آمیخته، وبا يكديـۀ واين اقسام دوگانـ

ـرهیزگار مربوط است به رضائیت پمسلمانان  براىسعادت اخروى جدا نیست، وسعادت اخروى 

  }میفرمايد: ـه خداوندچـنانـچ، خداوند متعال           

                        

}[91: آيت النحل.] 

ـس پهر كسیكه كار نی  كرد، مرد باشد يا زن، ودر )صورتیكه( مومن باشد؛  نرجمه:

ـاداش پـاكیزه اى )میسر( مى گردانیم، وايشان را به نكوترين اعمال شان پ ـمان او را زندگیگبیـ

 میدهیم.

ـه را چوبدبختى  ـونه بدست میآيد؟گـچ؟ وـه را گويدچعادت برادر گرامى! آيا میدانى كه س

 توانیم كه از آن در امان باشیم!؟ـگونه میچ؟ وگويد

ـه شقاوت )بدبختى( چنانـچنهفته است،  ـیامبر او پسعادت در اطاعت خداوند متعال واطاعت 

 نهفته است. ـیامبر او پدر نا فرمانى خداوند متعال ونافرمانى 

} ل میفرمايد:خداوند متعا                

} [10]األحزاب: آيت 

 یروزى دست يافته است.ـپـیامبر او برد بی گـمان به بزرگـترين پو اهللوهركه فرمان  نرجمه:
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}ومیفرمايد:               } األحزاب: آيت[

31] 

آشـكاري گمـراه شـده    ۀ ـیامبر او را كند بـی گــمان  بگـونــ   پومانی اهلل وهر كسی نافر نرجمه:

 است.

ــیشروى مـا قـرار دارد تـألیف     پكـه   «وسائل مفيد براى زندگي سددامنم د »واين كتاب 

ده، ودر ست، كه شامل هشـت فصـل بـو   عالمه شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمت اهلل علیه ا

، وطرق، بدست آوردن سعادت حقیقـى را در روشـنى دالئـل شـرعى از     مؤلف: اسباب، وسائل اين

زنـدگی سـعادتمند حقیقـى را تحديـد نمايـد كـه       ة قرآن وسنت بیان نموده است، تا بتواند كه شـیو 

حیـات خـويش در   ۀ اسـالمى بتوانـد بـراى تنظـیم برنامــ     ۀ آرزوى هر مسلمان است، وتا ي  جامعـ

 آن حركت نمايد. روشنى

و وزارت شؤون اسالمى و اوقاف و دعوت و ارشاد جهت سهم گیرى در رهنمايى مردم بـه راه  

 بـراى نشرات مفید خود اختیار نمـوده، تـا   ۀ ن كتاب را ضمن سلسلـيراست، و وسائل مفید وبا ثمر ا

 مسلمانان در مشكالت زندگی شان بحیث ي  راهنما باشد.

و نشر و ترتیب كتاب همكارى نموده اند پ اچكه به مؤلف، وكسانیكه در  از خداوند متعال طلب دارم

 اجر وثواب عطا نمايد.

واهلل الموفه والهادي إلى سواء السبیل، وهو حسبنا ونعم الوكیل، وصلى اهلل وبار  على نبینا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعین.

 مكتور/ عبد اهلل بن أحمد الزيد
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    ونشرات در وزارتپ اچمسؤول 
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 مؤلفۀ مقدمد

الحمد هلل الذي له الحمد كله، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد 

 أن محمداً عبده ورسوله، صل  اهلل عليه وعل  آله وأصحابه وسلم.

 أما بدد:
هر انسان است، كه از طريه آن زنـدگی  ۀ آسايش وسعادت قلبى ودورى از غم و اندوه خواستـ

دست میآيد، وخوشى وخوشبختى حاصـل میگـردد، وبـراى ايـن امـر: اسـباب دينـى،        سعادتمندانه ب

 آن به جز مؤمنان به كسى ديگر مهیا نیست.ۀ طبیعى، وعملى وجود دارد، كه همـ

واگر برخى از آن به ديگران مهیا هم گردد لیكن انسانان عاقل ودانشمند آنرا با تكلیف ومشقت 

ار اسباب وشیوه ها محروم میمانند، كه در زنـدگی فعلـى و   بدست میآرند، وبا وصف آن هم از بسی

 )انسان( مفید ومؤثر میباشد.ة آيند

براى رسیدن باين هدف عالى كه هر انسان در تالش رسیدن بآن اسـت   خود و من در اين رساله

 وسائلى را ذكر مینمايم كه فعالً به خاطر من است.

 ،زنـدگی سـعادتمند   وــذرانى خـوب،   گوخوشــ  رديـده برخى از انسانها بسیارى ازين اسباب مهیـا گ  به

 .نصیبشان شده است

 شقاوت و زندگی بد نصیبشان شده است. از آن محروم مانده اند، و ـرگوبرخى ديـ

 خداونـد متعـال  و بـود،  ـر در بین اين دو قرار گرفته اند، بآن قدر كه توفیه نصیبشان گديـة وعد

 همه خیرها است. ة همه شرها، وتوفیه دهندة تنها دفع كنند
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 صل:ف

 مست آورمن زندگ  سدامنم د[ براى وسائل مفيد]

، خداونـد  ايمان وعمل صدال  اسدت  يكى از بزرگترين واساسى ترين اين اسباب همانا:  -0

ــد:   ــال میفرمايـ }متعـ                           

                     } [91]النحل: آيت 

ـس پهر كسیكه كار نی  كرد، مرد باشد يا زن، ودر )صورتیكه( مومن باشد؛ نرجمه: 

ـاداش پـاكیزه اى )میسر( مى گردانیم، وايشان را به نكوترين اعمال شان پـمان او را زندگی گبیـ

 دهیم.می

ـس خداوند به آنانیكه صاحب ايمان صحیح وعمل صالح اند وعده داده است كه در اين دنیا سـعادت  پ

 .ـاداش نی  بآنها عطا میفرمايدپـرداند، ودر دنیا وآخرت نیز ثواب و گرا نصیبشان میـ

زيرا كسانیكه ايمان دارند با اهلل تعالى ايمان صحیح اين ايمان باعث وسبب آن واض  است: 

خوب، وعمل نی ، وعمل جور كوننده قلبها، واخالقها، ودنیا، وآخرتشان مفید گردد، در  يكارها

نان اصول وشیوهاى وجود دارد كه در روشنى آن با تمام اسـباب سـعادت وخوشـبختى،    چنزد آنان 

 ه میتوانند.دـريشانی وغم واندوه، تعامل درست ومثبت كرپواسباب 

ر ايشان حاصل گردد به آن رضائیت نشـان داده، و شـكر آنـرا بــجا     وسعادت ب ر خوشىگكه اۀ به گوـن

خوشـى   ت استفاده مینمايند، هر گاه كه آنان باين طور عمـل كـردن  از آن در كارهاي مفید ومثب میآورند، و
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 يـاداش شكر آن بدستشان مى آيد، كه خـوبى هـا وبركتهـا   پآن، و  يردد، وامیدى به بقاگبآنان حاصل میـ

 ظاهر به مراتب بزرگ وعظیم شان میباشد. يیهاآن از اين خوش

يشانى برايش برسد، تا حد ممكن با آن مقاومت مى نمايد تا آنـرا بكلـى   رـپـامیكه غم و گو هنـا

از خود دور سازد، وآنكه امكان تخفیفش باشد آنرا تخفیف مینمايـد، وآنكـه امكـان منـع كـردنش      

مقاومت مفیـد،  ۀ ـیرند، كه در نتیجـگيى كار میـنباشد آنرا تحمل كرده ودر مقابلش از صبر وشكیبا

وبرداشت تكالیف، وبدست آوردن تجارب مختلف، وصبر كردن در برابر مشكالت، وامید داشـتن  

كـه بـا وجـود آن تمـام      ،نان كارهاى نی  ونتايج مفیـد وبـا ثمـر بدسـت میآيـد     چاجر وثواب الهى 

هاي نی ، امید داشتن اجر وثواب الهى ـردد، وبه خوشى، وآرزوگتكالیف از بین رفته مضمحل میـ

نـان تعبیـر نمـوده    چاز حالت وكیفیت مذكور در حديث صحیح  ـیامبرپـه چنانـچـردد، گتبديل میـ

، هُراً لَد يْخَ انَكَ، فَرَكَاءُ شَرَّتْهُ سَابَصَنْ أَرٌ، إِيْخَ هُلَّكُ هُرَمْأَ نْ، إِعَجَباً ألَمْرِ الْمُؤْمِنِ»میفرمايـد:  

 مسلم[ يت]روا «نِمِؤْمُلْال لِإِ دٍحَألَ كَذلِ سَيْلَ، وَهُراً لَيْخَ انَكَ؛ فَرَبَصَ اءُرَّضَ هُتْابَصَأَ نْإِوَ

كار مؤمن قابل تعجب است، همه كارهايش نیكو است، اگـر خوشـى بـرايش حاصـل      نرجمه:

گـردد شكرش را بجا میآورد، واين در حقش خیر است، واگـر رنج وتكلیـف بـرايش رد دهـد از    

 نان نیست.  چصبر وشكیبانى كار میگـیرد، واين در حقش خیر است، وجز مؤمن به ديگـران 

ـريشانى مومن هر دو سبب زيادت اجر وباداش پاين امر را بیان نمود كه خوشى و  ـیامبرپـس پ

 اعمالش میگـردد.

مى  گـرديده است اگـر به دو نفرى نگـاه كنى كه خیر و يا شر )خوشى يا رنج وتكلیف( بر ايشان حاصل

بینى كه اين هر دو در عكس العمل در برابر آن از هم مختلف اند، واين ناشى از اختالف است كه در میـان  

 .اين دو شخص وجود داردايمان وعمل صالح 



 11 

كه ايمان وعمل صـالح دارد، خیـر وشـر را بـا شـكر وشـكیبايى اسـتقبال مینمايـد، واز         یكس اينو

، نـا راحتـى  ــريشانى، و پمانى حاصـل میگــردد، وغـم، وانـدوه، و    اينجاست كه برايش خوشى وشاد

آن زندگـى خوب وسعادتمند در دنیا نصیبش ۀ ى، وبدبختى، از او دور میگـردد، ودر نتیجـدلوتنگـ

 میشود.

كه صاحب ايمان وعمل صالح نبوده، او با بدست آوردن خوشى وسعادت غرور وتكبر نشان داده، و كسی

با وجود اين هم اطمینان و ـايان حريصانه با نعمتها بر خورد مینمايد، پـارچ، ومانند واخالقش منحرف میگـردد

تـر  زوال ايـن   ـه از جهـت  چوراحت قلبى برايش میسر نمیگـردد، وبه تشويشهاي گـوناگـون مبتال بوده، 

ه نداشته، حد واندازچ ، و از جهت خواهشات نفسانى انسان كه هیـروبرو شدن با تكالیفاز جهت  و ،نعمتها

ـه بیشتر بوده كه ممكن است برايش میسر گــردد و يـا هـم    چوهمیشه در تالش بدست آوردن نعمتهاي هر 

 از تشويش عارى نبوده، وهمیشـه از رو  -باالة ذكر شد–نگـردد، واگـر آنرا هم بیاورد باز هم نظر به اسباب 

ـرسانى از بدبختى زندگـیش را پـس پ، دمیباش ى وبى آرامىو هراس بى تابىبرو شدن با تكالیف ورنجها در 

را با بد  و او ،نكن، كه كمتر از آن بدبختى امراض فكرى وعصبى، وتر  وهراسى است كه با او رد میدهد

ـاداش اخروى نبوده، پنوع اجر وچ ترين حاالت وافكار مبتال  میسازد، واين همه بسبب آنست كه او بامید هیـ

 وى آسان سازد، و اورا تسلى دهد. داشته كه اين همه اندوه ومصیبتها را بر نان صبر وشكیبايى راچونه توان 

يكـى از اينهـا بانديشـى    ة واين همه حاالتى است كه بطور تجربه ديده شده است، واگـر در بـار 

وحاالت وكوايف مردم را بر آن قیا  نمايى خواهى ديد كه مسلمانیكه مطابه ايمانش عمل نیـ   

ان نیست تفاوت دارند، واين تفاوت از آنجاست كه اسـالم همیشـه توصـیه    نچدارد با آن شخصیكه 

نموده است كه بايد به تقسیم الهى، وبآن نعمتهاي گـوناگـونیكه از فضل وكرم خود بـه بندگــانش   

 ارزانى نموده قناعت داشت.
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شـود  بـرو می  گـامیكه به مرض، فقر، وديگـر تكالیفى ما نند آن كه هر انسـان بـا آن رو  نومومن ه

 را همیشه خرسـند ومطمـ ن میبینـی،    مبتال گـردد، نظر به ايمان ورضائیت وقناعتش به تقسیم الهی او

ـیزى را ندارد كه در قسمتش نباشد، بكسى نگـاه میكند كـه سـطح زندگــى اش از او    چآرزوى آنـ

و شايد كه تر باشد، وبكسى نگـاه نمیكند كه نسبت به وى زندگـى خوبتر وبهتر دارد،  ینئاپكمتر و 

خوشحالى او و راحت قلبش بسیار تر باشه از كسانیكه همه مطالب دنیوى را تحصـیل نمودنـد ولـى    

 قناعت ندارند.

اره گــى مبـتال شـود، وبرخـى از     چوآنكه عملش مطابه ايمانش نبـوده، هنگــامیكه بـا فقـر وبیــ     

 .ـريشان وغمگـین میباشدپبى اندازه مقاصدش تحقه نیامد، 

برو شود،  مى بینى كه صاحب  ـريشانى ونا قرارى روپگـامیكه انسان با تر  و: هنرمثال ميگد

ــريشانى كـه   پ براىاره سازى چايمان وقلب مطم ن از خود نشان داده، ودر تنظیم كارها، وسنجش 

خود تفكیر وفعالیـت مینمايـد، وخـودرا بـراى      يقوى طبه تواناة ـیش آمده است، با آرامش وارادپ

 آمده آماده میسازد، و اين طور انسان به راحت، وقلبش مطم ن واستوار میباشد. ـیشپـه چتحمل آنـ

 ــريشانى وتـر  رو  پباال هنگـامیكه با ة اما كسیكه از ايمان بهره مند نباشد، او بر خالف مثالهاى مذكور

و  ، وافكارش مشوش بوده، احسا  تر  وهرا  مینمايـد، نا راحتبرو میگـردد، قلبش نا قرار، واعصابش 

 ـريشانیهاى كه تعبیر آن دشوار است.پـنان چ از بیرون تر  وهرا ، واز داخلمسلط میشود بر او 

و باين نوع افراد اگـر بعض اسباب طبیعى كه به تمرين كافى ضرورت دارد مهیا نگـردد، توانائى 

ست كـه  ـريشان شده از دست میدهد، و اين همه بسبب فقدان ايمانى اپرا از دست داده، واعصابش 

 ـريشانیها ودشواريها وتكالیف.پبه انسان توانايى صبر وشكیبايى را میدهد، خصوصاً در وقت 
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ـس شخص نیكو كار وشخص بدكار، ومسـلمان وكـافر بـا آنكـه در بدسـت آوردن شـجاعت       پ

ـريشانى را از انسان تخفیف مینمايد، هـردو بـا هـم يكسـان     پكه تر  و ة اختیارى كسبى، ودر غريز

مسلمان با قوت ايمانش، وبا صبر وشـكیبايى خـود، وتوكـل نمـودن بـر خداونـد، وامیـد         بوده، ولى

گـى خاصى دارد، كه شجاعتش را قوت می بخشـد،  ژ، تمیز و ويــاداش )اخروى(پداشتن به اجر و 

 وى آسان میسازد. ـريشانى را از او تخفیف نموده، ومشكالت را برپوتاثیر 

 }: ـه خداوند متعال میفرمايدچـنانـچ            

             }  [014]النساء: آيت 

انگــونه كـه شـما دردمنـد     مبه اگـر شما دردمنـد میشـويد ايشـان نیـز دردمنـد میشـوند       نرجمه:

 ید كه ايشان امید ندارند.هست رـیزى را امیدواچمیشويد، اما شما از خداوند 

 ـريشانى وترسها را از آنان  دور میسازد.پومدد خاص الهى بر ايشان میرسد تمام 

}میفرمايد:وخداوند          }  [41]األنفال: آيت 

 وشكیبايى ورزيد، بیگـمان اهلل با شكیبايان است. نرجمه:

نيك  كرمن با  :يك  همرا دور میسازد  ـريشانىپوسايلى كه اندوه و اسباب وۀ و از جملـ -1

ۀ خیر واحسان بشمار میرود، كه بذريعـۀ انواع آن از جملـۀ ، كه همـمرمم بزبان وندامل خوب

را دور اش ـريشانى پنیكى اش با مردم اندوه وة آن خداوند متعال از نیكو كار وبدكار بانداز

ه گئ مومن آنست كه نیكى ژن حظ ونصیبى فراوانى دارد، وويـمیسازد، ولى فرد مؤمن از آ

ـاداش اخروى میباشد، و باين طور خداوند متعال كار پكردنش با مردم به اخالص وبامید اجر و
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باخالصى كه دارد تكالیف را از وى آسان ساخته، و نظر باخالصى  آسان ساخته، ونظر ىنی  را بو

 }زد، خداوند متعال میفرمايد:كه دارد تكالیف را از وى دور میسا       

                            

                  }  [004]النساء: اآليۀ 

: در بسیار أز گـفتگـوهاى راز گـوهى شان خیرى نیست مگـر آن كه كسى به صدقه ئى نرجمه

كه اين كار را براى طلب رضاى خداونـد میكنـد   یيا عمل نیكى يا مصالحتى بین مردم امر كند وكس

 براى او مزدى بزرگ خواهیم داد.

نیكـويى شـمرده   ۀ حبش در جملــ ـس خداوند متعالى اين امر را بیان نمود كه ايـن همـه كارهـا از صـا    پ

اين خیر ونیكويى خیر ديگرى بدست میآيد، وشر دفـع میگـردد، ومسـلمانیكه بامیـد اجـر      ۀ میشود، وبذريعـ

آن اين هـم اسـت   ۀ ـاداش بزرگ عطا میفرمايد، و از جملـپوثواب كار خیر را انجام میدهد خداوند برايش 

 مايد.ـريشانیها ومانندآن را از وى دور مینپكه اندوه و
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 فصل

 ]بدست آورمن عمل مفيد وعلم با ثمر[

يك   ـريشانى قلـب پاسباب ووسائل دور نمودن تشويش واندوه ناشى از تشتت اعصاب وۀ از جملـ -3

ــیز  چزيرا ايـن توجـه اش را از آن    وعلم با ثمر است، به عمل مفيد مشغول ساختن خويش :هم

ــیزى را كـه سـبب غـم و انـدوهش      چ ،ه به سبب آنـريشانى اش بوده است، وشايد كپمیگرداند كه سبب 

گرديده فراموش كند، و ازينرو قلبش خرسنده شده، وفعالیـت ونشـاطش زيـاد میشـود، وايـن خاصـیت در       

گى را دارد كه صـاحب  ايمـان بـوده، وبـا اخـالص       هژمیان مومن وكافر مشتر  است، ولى مومن اين ويـ

ويا به ديگران میآموزد، وطبـه دانـش خـويش عمـل نیـ  را      وامید اجر وثواب علم ودانش را فرا میگیرد، 

ـاداش عبادت بوى داده خواهد شد، واگر كار دنیوى ويـا از  پـس پانجام میدهد، اگر اين كار عبادت بوده، 

توفیـه وتوانـايى   ۀ عرف وعادت باشد نیز مومن آنرا با نی  نیتى انجام میدهد كه خداوند آنرا ذريعــ ۀ جملـ

 ـريشانى تاثیر قوى ووسیعى دارد.پـس اين همه در از بین بردن اندوه وپمیگرداند،  بخشیدن بر عبادتش

ـريشانى گرديده، وبه امراض مختلف مبتال شده اند، ولـى دوا  پار اندوه وچـه بسیار مردم كه دچ

بـه كـارى ديگـرى    ـريشانیها را فراموش كـرده، و پوعالج موفقانه اش اين بوده كه سبب اصلى اين 

 .وف ساختهخودرا مصر

كارى باشد كه قلبش بـا آن اطمینـان يافتـه، وبـآن اشـتیاق داشـته       بايد وبايستى كارى را كه انجام میدهد 

 داناتر است. باشد، زيرا باين طور میتوان بآسانى به مقصد نی  خود نايل آيد، وخداوند

ونوجده خدومرا   نمام فكر  :ـريشانى را از بین میبرد اينست كهپاسباب كه تشويش وۀ واز جملـ -4

اظهدار انددوه    گذشدته ۀ مر بدار  كار امروز بسازه، و مر مورم آي ده فكر نك دد، و ۀ متوجد
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آنسـت كـه در    "حَزَن"، (1)ـناه جسته استپ "حَزَن"و "هَمّ"از  ـیامبرپ، و از همین جاست كه ن مايد

لیـف آينـده   آنست كـه از تك  "هَمّ"كه قابل برگشت نبوده اندوهگین گردد، وۀ گذشتــیزى ة چبار

ـس انسان بايد مرد امـروز خـود باشـد، وتمـام كوشـش وتـوانش را بـراى        پـريشان باشد، پومستقبل 

زيرا مبـذول سـاختن تمـامى توجـه بـه كارهـاى حاضـر         ـرخد،چوقت حاضر بـ اصالح كار امروز و

 ـريشانى در امان میباشد.پآن از اندوه و ۀ بانجام رسیدن آن میگردد، وبنده بذريعـۀ وسیلـ

ــشم  چبـا طلـب مـدد خداونـد و     تـو نیـز    د،كه دعا میكرد، ويا امتش را بآن رهنمايى میـدا  ـیامبرپ

ـه كه تحقیقش را میخواهد، وبـا دورى از  چـگیر جهت تحقیه آنــیـپراست فضل واحسان او بر تالش 

ايد با عمل همرا باشـد؛ از ايـن جاسـت    ـه كه در سدد دفع آن است تشويه مینمايد، زيرا دعا بچآن 

از بخواهـد   كارى كوشش نمايـد كـه در دنیـا وآخـرت بـر وى مفیـد باشـد، و       ة كه بنده بايد در بار

میفرمايـد:   ــیامبر پــه  چـنانــ چ، واز او در اين بـاره مـدد بخواهـد،    ـروردگار خود كامیابی مقصدپ

ـ لْق ـ ال تَفَ ءٌیْشَ  َابَصَا أَذَإِ، وَزْجَعْال تَ، وَاهللِبِ نْعِتَاسْ، وَ َعُفَنْا يَى مَلَعَ صْرِاِحْ» ـ عَی فَـِّنـ أَ وْ: لَ ـ  تُلْ ا ذَكَ

 مسلم[ ايت]رو« انِطَیْالشَّ لَمَعَ حُتَفْتَ وْلَ نَّسِل؛ فَعَفَ اءَا شَمَوَ اهلل  رَدَّ: قَلْق  نْكِلَا، وَذَكَا وَذَكَ انَكَ

در انجـام دادن  )خداوند مدد بخـواه، و  ـه كه به تو مفید است حرص كن، و از چبر آنـنرجمه: 

ــنان  چـنان و چـنان میكردم چ "اگر"ـنان مگو: چبرسد  (تكلیفی)ناتوان مه باش، واگر برايت  (كار

 "اگـر "ــه خواسـت كـرد، زيـرا     چنمـود، وآنــ   (مقـرر )در تقدير  (آنرا)و: اهلل میشد، بلكه اينطور بگ

 شیطان را راه میگشايد. يكارها
                                                 

 در حديث كه بخارى ومسلم آنرا روايت نموده است. (1)
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مذكور مطلب حـريص بـودن بـه كارهـاى همیشـه مفیـد وخواسـتن         (حديث در) ـیامبرپـس پ

ضررنا ، ومطلـب تسـلیم شـدن بـه     خود تنبلى اوست كم  از خداوند، وتن ندادن به ناتوانى كه 

 قضاء وقدر الهى را يكجا ياد آور شده است.ة گزشته، ومشاهد يـیزهاچقضاء وقدر خداوند در 

 ست:كارها را مو قسم نمومه ا (ديامبرپ)و

كارهايى كه در مورد تحقه بخشیدن آن بطور كامل، ويا تا حد ممكن، ويا دفع كردن آن  يكى

اند سعى وكوشش نمايد، كه در قسمت بطور كامل، ويا كاهش دادن ضرر آن تا حد ممكن، بنده میتو

 دگار خود در آن كم  میطلبد.ـرورپاين نوع كارها بنده كوشش خودرا جارى نموده، واز 

بايـد بنـده مطمـ ن     ـس در اين طور كارهاپـذير نیست، پوجه امكان چ كارهايكه بهـیـ قسم ديگر

 تسلیم وراضى باشد. (به قضاء وقدر الهی)باشد، و

موجـب خوشـحالى وخوشـى     وشكى نیست كه مراعات اين اصل وقاعده و)مطـابه آن عمـل كـردن(    

 ـريشانى وغم است.پاست، وسبب زايل شدن اندوه و

 فصل:

 [اهلل ندال ]كثرت ذكر 

؛ ميباشد اهلل ندال كثرت ذكر )يام نمومن(  اسباب اطمینان وآرامش قلب: گترينبزرۀ از جملـ -1

  }زيرا كه خداوند متعال میفرمايد:        }  [18]الرعد: اآليۀ 

 گیرد.اهلل دلها آرام میـ ذكربا خبر كه به  نرجمه: 

ــاداش  پن خداوند نظر به خصوصیتى كه دارد، ونظر به امیـد داشـتن بـه ثـواب، و     ـس ياد كردپ

 گى دارد.تاثیرى بزر الهى، براى تحقه همین مقصد
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يام كرمن ندمتهاى ظداهرى وبداى   خداوندد    ـنان: چهمـ (اين اسبابۀ جملـ)واز  -1

بنـده را بـه شـكر    ــريشانى را دور نمـوده، و  پ، زيرا شناخت نعمتهاى خداوند وذكر آنها غـم و است

ــار  چــندبنده د چمراتب بزرگ نیكى بشمار میرود، هـر ۀ نعمت وادار مینمايد، كه اين خود از جملـ

فقر ويا مرض باشد، ويا تكلیفى ديگر داشته باشد، اگر نعمتهاى خداوند را كه بـه او ارزانـى نمـوده    

، خواهد ديـد  قايسه نمايداست بشمارد، ويا در بین اين نعمتها وآن تكلیفى كه برايش رسیده است م

وجـه قابـل ذكـر نیسـت، بلكـه بنـده اگـر در برابـر         چ كه اين تكلیف در برابر نعمتهاى خداوند بهیــ 

مصیبتهايكه از جانب خداوند به او رسیده است صبر نمايد وبـآن راضـى وتسـلیم شـود، آن بـر وى      

 آسان خواهد گرديد، واز تكلیفش كاسته خواهد شد.

ـرستش خداوند متعالى، وصـبر كـردن   پـاداش اين امر، وپبنده در ثواب و تأمل وفكرۀ ودر نتیجـ

ـاداش شیرينش تلخى پآن، وراضى بودن از آن، اين همه امور و كارهاى تلخ را شیرين میسازد، و بر

 صبر را از وى فراموش مینمايد.

مر حديث صحي  بآن ارشدام   ديامبرپكه ودرين مورد مفید ترين كارها همان است:  -1

ا نظ ر وا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْـفَلَ مِـنْك مْ، واَل تَنْظ ـر وا    »ومسلمانان را بآن تشويه كرده است، وفرموده است: نمومه، 

 خاري[ـب يتا]رو«. إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَك مْ؛ فَسِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ ال تَزْدَرُوا نِعْمَۀَ اهللِ عَلَیْك مْ

ـائین تر باشد، وبه كسانى نظر مكنید كه از شـما بـاال تـر باشـد،     پما به كسانى نظر كنید كه از شنرجمه: 

   .را كه خداوند به شما داده است كم نشماريد يواين شیوه شايسته است تا نعمتها

نظر داشته باشد خواهد ديد كه در هر حـالتى كـه    واين جهت است كه اگر بنده اين اصل را مد

دم در داشتن عافیت وسعادت برترى دارد، وروزى اش از باشد بازهم نسبت به تعدادى زيادى از مر
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ـريشانى وغم واندوهش از بین میـرود، وخوشـى وشـادمانى    پديگران بیشتر است، واز اينجاست كه 

 بخاطرى برخوردارى از نعمتهاى كه دارن به بسیار از ديگران برترى دارد نیز افزون میگردد.

بیشـتر بـه انديشـد وتأمـل كنـد،       ،نى، دينى ودنیـوى نعمتهاى ظاهرى وباطة ـند بنده در بارچوهر 

نصیبش نمـوده، وتكلیفهـا وشـرهاى زيـادى را از     را خواهد ديد كه خداوند متعال خوبیهاى زيادى 

ـريشانیها وغمهـاى زيـادى را از وى دور   پوى دفع نموده است، كه بدون ش  اين )انديشه وتأمل( 

 كند.یرايش عطا مخواهد كرد، وخوشیها وخوشبختیهاى فراوانى را ب

 فصل

 ]فراموش كرمن نكاليف وغموم گذشته ونترسيدن از آي ده[

كده مر محدو كدرمن    ـريشانى اينست: پيكى از اسباب جلب خوشى واز بین بردن غم و -8

ــیزهاى را كـه   چوكوشش نمايـد كـه    دريشانيها وغمهارا ايجام ميك د سد  ك د،پاسبابيكه 

بدست میآيد كه هنجاريهاى گذشته را فرامـوش  هدف  سبب خوشحالى میباشد بدست آورد، واين

نمايد، ومتوجه گردد كه مشغول كردن ذهن وفكر در آنها كار بیهوده وحماقـت وديـوانگى اسـت،    

نین كارها نجات بخشد، و از تـر   چفكر كردن در  زلهذا كوشش كند كه قلب وذهن خويش را ا

فكر میكند واقع خواهد شد ذهن خـود را دور  ـريشانى، وتكالیفى ديگرى كه پاينكه در آينده: فقر، 

 سازد.

میرسد كه خیر وشر وآرزوها كه در آينده رد میدهد مجهول بـوده، ودر دسـت   ۀ ـس بنده به اين نتیجـپ

ــیز از آن در دسـت بنـدها نیسـت، جـز آنكـه در تحصـیل        چخداوند صاحب عزت وحكمت قرار دارد، و

هرگـاه انسـان ذهـن خـودرا از     میرسد كه ۀ به اين نتیجـخیرات ودفع مضرات آن بذل وكوشش نمايد، وهم 
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اصـالح كارهـا از خداونـد مـدد خواسـته، وبـه آن اطمینـان        ة آينده دور داشت، فقط دربارة تشويش در بار

 حاصل، قلبش راحت، كارهايش جارى، وتشويش واندوهش دور میشود.

بـه آن دعـا    مبرــیا پاستعمال دعاى است كـه   :ومفيد نرين ندبير مر كارهاى آي ده -9

ی لِ حْلِصْأَی، وَاشِعَا مَیهَی فِتِالَّ ايَیَنْدُلِی  حْلِصْأَي، وَرِمْأَ ۀ مَصْعِ وَي هُذِی الَّينِی دِلِ حْلِصْأَ مَّلهُلَّا»میكرد: 

ـ خَ لِّی ك ـ ی فِلِّ ةًادَيَزِ اةَیَحَالْ لِعَاجْي، وَادِعَا مَهَیْلَی إِتِی الَّتِرَآخِ ـ الْ، وَرٍیْ ـ ارَ تَوْمَ ـ  ۀًحَ ـ لِ ـ  كـلِّ   نْی مِ « رّشَ

 مسلم[  يت]روا

الهى دين مَن را برايم اصالح كن كه همان موجب درستى واستوارى كار من اسـت، ودنیـايم    نرجمه:

اصالح كـن كـه بـه آن بـاز گشـت مـن       برايم را برايم اصالح كن كه در آن زندگى من است، وآخرتم را 

 أمور شر گردان.ۀ دان، ومرگ را موجب راحتم از همـاست، وحیاتم را موجب افزايش امور خیر برايم گر

شَـأْنِی  لِـی  الَّلهُمَّ رَحْمَتَ َ أَرْجُو؛ فَال تَكِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَـۀَ عَـیْنٍ، وَأَصْـلِحْ    »نان اين دعا: چـوهم

 د صحیح[سنأبو داود بيت ]روا« ك لَّهُ، ال إِلَهَ إِال أَنْتَ

 -ــشم چگـان  ژيـ  تحريـ  مــ   ۀ ـیمانــ پبه  –ـس مرا به نفسم پ الهى رحمت تو را خواهانم، نرجمه:

 مگذار، وهمه امورم را برايم اصالح بخش، جز تو معبود بر حه نیست.

وقتیكه انسان دعاى مذكور را كه در آن خوبى دين ومستقبل دنیاي وى میباشد، بـا قلـب حاضـر ونیـت     

ــه را خواسـته وآرزو نمـوده وبخـاطرش     چآـن راست بخواند، ودر تحقیه آن بذل مساعى نمايد، خداوند

 كار كرده برايش میسر میگرداند، وغم واندوهش را به فرحت وسرور مبدل میسازد.



 21 

 فصل

آسيب بايد حالت بدنر از آن را مر نظر گرفت، وبدداً مر نخفيف آن ]مر وقت 

 كوشش نموم[

به شكستى رو برو شد ـريشانى هنگامیكه بنده پاز مفید ترين اسباب براى دور ساختن غم و -01

وآن طـورى باشـد    كه مر نخفيف وكم نمومن ناثير مصيبتها كوشش بايد كرم،آن است: 

كه در وقت تكلیف وآسیب حالت بـدتر از آن در نظـر گرفتـه، وبـراى مقاومـت آن اسـتاده باشـد،        

ــس در ايـن   پـس قدريكه ممكن است به همان مقدار در تخفیف سـاختن آن كوشـش نمايـد،    پسـ

در جلـب خیـر ودفـع     ـريشانیهايش از بین خواهد رفت، ودر عوض آنپوكوشش گسترده  مقاومت

 شر وضرر هر قدريكه برايش میسر باشد كوشش نمايد.

ــیزهاي  چـیش آيد، ويا میخواهـد كـه هـر نـوع     پوقتیكه بااليش حاالت تر ، يا امراض، وفقر 

ين همه را با اطمینان وسكون قلـب  ـس الزم است كه اپرا بدست آرد، اما بر آن قادر نشود ۀ شايستـ

ـذيرد، بلكه خود را به برداشت تكالیفى بزرگتر از اين مهیا سازد، زيرا كه آمادگى بـه برداشـت   پبه 

را نیز كمتر میسازد، خصوصاً اگر بـه   را براى انسان آسانتر، ومشكالتها ـنین تكالیف آسیبهاچكردن 

زد، آنگـاه بیشـتر تسـكین قلـب بـرايش حاصـل       قدرت خويش در مقابل آن خودرا آماده ساة انداز

نجات میدهد مصروف خواهـد  ۀ مصايب از فكر وانديشـة میگردد، وبه كارهاي مفید كه اورا در بار

همـه نیـز بايـد توكـل      شد، واورا در مقاومت با تكالیف قدرت جديـدى میبخشـد، وبـا وجـود ايـن     

 باشد. واعتماد ويقینش بر خداوند



 22 

ـنین كارها باعث حصـول فرحـت ومسـرت وانشـراح     چزرگترين مفاد اين شكى نیست كه بچ ـس هیـپ

صدر میباشد، عالوه بر ثواب و اجريكه بنده در دنیا وآخرت امید و طمع او را دارد، وآن به تجربه ثابت شده 

ه كرده اند بسیار اند.        است، وكسانیكه اين را تجرـب

 فصل

ماشدتن   ــنان امـراض بـدنى:   چقلب، وهمـ يكى از وسايل مهم عالج امراض دشواريهاى -11

قلب قوي، واز خياالت بيهومه وغير حقيق  كه افكار بد آن را ايجام ميك دد متداثر   

گر انسان به خیاالت خويش تسلیم شود، وقلبش از ترسیدن ومبتال شـدن بـه امـراض    زيرا ا نشدن است،

تشـويش از دسـت دادن اشـیاء     وغیره مانند: قهر، غضـب، و از حـاالت دردنـا ، و رسـیدن تكـالیف و از     

از داست دادن اعصـاب   ، وبدنىيشه ها وامراض روحى ودـنان غمها وانچـس او را به پمرغوب متاثر شود، 

 د، كه آثار وخیم آن به همه مردم آشكار وظاهر است.شومبتال خواهد 

ت نكيه، واعتمام، ونوكل نمايد، وبه افكار بيجا، وخيداال  وقتيكه انسان به خداوند -01

ددس  پكرمه، واميدوار رحمت وفضدل او باشدد؛    فاسد نسليم نشوم، واعتمام به خداوند

 وقلب  نجات خواهد يافدت،  بدن انديشه وغم از او مور خواهد شد، واز بسيارى امراض 
از ديدا خواهد شد كه ندبيدر كدرمن   پد ان قوت قلب، وآرامش، وخوشحال ، برايش چو

 ميباشد.مشوار آن 

ــه قـدر   چمملـو اسـت،   ه ها از بیماران وهمى وغیر حقیقى، وتشويش، وخیاالت فاسده ـه قدر شفاخانچ

ـنین حـاالت شـده انـد، واصـحاب دلهـاي ضـعیف و نـا تـوان را در جـايش          چاصحاب دلهاي قوى قربانى 

 ـه تعدادى از مردمان به سبب همین حاالت به جنون وروانی عقل مبتال شده اند؟چبگذار!! و
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او را صحت داده، وتوفیه اين را برايش عطا فرموده كه آن  خداوند ومرد سالم آنست كه 

 اسباب مفید قوت قلب را بدست آرد، كه از وى تشويش وانديشه ها را دفع كند، خداوند

}رمايد:فمی           }  [3]الطالق: آيت 

 كافی است. ـس او برايشپكسیكه به اهلل توكل  كند  نرجمه:

 انسان را( انجام دادن همه كارهاي دنیا وآخرت بسنده است. )خداونديعنى 

گـز  او هر قوى میباشد كه افكار بیهوده بـراى  ـنین صاحب قلبچـس كسیكه به خداوند توكل كند پ

ــنین كارهـا تشـويش    چـريشان میسـازد، زيـرا او میدانـد كـه در     پتاثیر نمیكند، ونه او را اوهام و حوادث 

 ضعف قلب و از تر  بیجا است، وبا وجود اين يقین دارد كـه خداونـد  ۀ ـريشان شدن عالمـپكردن و

او مطمـ ن  ة اعتماد كرده وبـه وعـد   ـس به خداوندپبراى كسى كافیست كه به او توكل واعتماد دارد، 

هايش ــريشانی پـريشانى از بـین رفتـه، ومشـكالتش بـه آسـانى وراحـت، و      پمیباشید، از همین جهت غم و

 بخوشى، و خوفش به سكون تبديل میشود.

وقـوت قلـب، وثبـات، وتوكـل كامـل      ـس از خداوند طلب میكنیم كه ما را به فضل خـويش عافیـت،   پ

كه دارندگان همین صفات را به عطاي همه خیـر ودور كـردن همـه شـر وتكلیـف وعـده       ۀ دهد، بهمانگوـن

 كرده.

 فصل

قاً ل ا خ هَنْمِ یَضِقاً رَل ا خ هَنْمِ هَرِكَ نْ، إِۀًنَمِؤْمُ نٌمِؤْمُ  ْر فْال يَ»كه میفرمايد:  ـیامبرپدر سخن  -11

 مسلم[ يتروا«.]رَآخَ
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ــسندد خصـلت   پـه اگـر بعـض خصـال او را نـه     چگارد مرد مومن زن مومن را، بد نینـنرجمه: 

 ـسندش قرار خواهد گرفت.پاو مورد  ديگر

 وجوم مارم:ۀ مو فايد ر اينم

گونگى معاملـه بـازن، بـا نزديكـان، بـا دوسـتان، وبـا كسـانیكه بآنهـا          ــ چائی است رهنم اول:ۀ فايد

وجود دارد، بايد خـودرا بـه ايـن قناعـت     ۀ ارتباط وعالقـۀ شراكت دارند، وبا هر آنكه میان تو و او بگوتـ

 يـزى از ايـن قبیـل   چـسنديده میباشـد، وقتیكـه بـا    پداد كه البته اگر در شخصى عیب ونقصان ويا مزاج نا 

ـس با محبتى كه به اسا  ارتباط وتعله با اوست بايـد آنـرا قـوى دانسـته باشـید ومقايسـه       پمتوجه شديد 

از عیـوب   ريـد، طوريكـه  وـسنديده ومقاصد نی  خاص وعام كـه داراى آنسـت بیـاد آ   پكنید، وصفات 

 ـوشى شود وصفات نی  ومقاصد خاصه وعمومى در نظر گرفته شود، ورفاقت وارتبـاط همیشـه  پـشم چ

 بر قرار میماند، و راحت واطمینان حاصل میشود.

محو شدن تشويش وانديشه، وبقاي صمیمت وصفاى خاطر، و همیشه بجـا آوردن   موم:ۀ فايد

 حقوق كه فرض ويا مستحب است، وحصول اطمینان در بین هر دو جانب.

ز صـفات  عمل نكرد، وبخالف آن عمل كرد، يعنـى ا  ـیامبرپو هر كه به اين ارشاد و رهمنايى 

گـردد، ومحبتـى كـه در    ـار ونا راحت میــ چـوشد، وبه عیوبش نظر كند، آن ناپـشم چنیكوي شخص 

كه بجـا آوردن آن بـاالي هـر دو الزم    -ـهلوي اين بسیارى از حقوقى پـنان در چبین آنها وجود دارد، وهمـ

 ضايع خواهد شد. -است

نان تلقین میدهنـد، امـا بـه سـبب     اكثر مردمان با همت در وقت وقوع مصیبت خود را صبر واطمی

ـريشان میشود، وصفاي قلب شان از بین میـرود، زيـرا كـه    پكارهاي ساده وآسان تشويش میكنند، و
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ـ  التفات نكرده اند، اين شیوه بـر  چگ عیار ساخته، وبه كارهاي كوآنها خود را در مقابل كارهاي بزر

 ايشان مضر ثابت شده، وراحت ايشان را از بین برده.

صــاحبان عــزم و اراده محكــم در مقابــل كارهــاي خــورد و كــالن خــود را آمــاده ســاخته، و از   ـــسپ

، و از وي استدعا میكنند كـه آنهـا را يـ  لحظـه هـم بـه       خواهان كم  ومعاونت میباشند خداوند

 گذراند.شان نـ نفسهاي

شان جمع، وقلـب   كارهاي خورد مانند كارهاي كالن بر ايشان آسان شده، وهمیشه خاطرۀ به اين وسیلـ

 شان آرم میباشد.

 فصل

 درم[پ]زندگ  كوناه خويش را نبايد به غم وانديشه ها سد

بسـیار  خردمند میداند كه زندگى سعادت و راحت يگانه زندگى حقیقى میباشد، و آن هم  -04

گونه عمل مخالف مفهـوم  ـس نبايد به غم وانديش آن را كوتاه تر سازد، زيرا كه اينـپكوتاه است، 

ــريشانیها  پندگى سالم میباشد، لهذا كوشش بايد كرد كه قسمت بزرگ زندگى شكار نا راحتى و ز

را در تحقیه اين گونه عمل نشود، در اين موضوع مرد نیكو و مرد فاسد مساوى هستند، مگر مومن 

 بزرگ و نصیب نیكو، وفوايد دنیا وآخرت می باشد.ۀ حصـ

يا از رسيدن نكليدف مدي هراسدد، مر بدين     ه دگامي كه انسان را نكليف ميرسد،  -01

د ين نكاليف  كه به او رسيده ومر بين ندمت هاي منيوى ومي   كه از آن بهدره م دد   چ

دس ميبي د كه نددام ندمت ها بسيار، ونكاليف  كده بده او رسديده    پاست مقايسه بايد كرم، 

 نيست.چ مر مقابل آن هيد
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ــیدايش راه  پـیش شدن آن مى هراسد، و نیز پد، و از گر احتمال وقوع ضرر وجود داشته باشنان اچهمـ

هاي سد وقوع آن ضرر محتمل باشد، بايد در بین احتمال ضعیف وقوع ضرر واحتمال هاي بسـیار سـالمتى   

از آن فكر كند، و آن دو را باهم مقايسـه نمايـد، و هـر گـز اجـازه ندهـد كـه يـ  احتمـال ضـعیف علیـه            

از وقـوع مصـیبت بايـد احتمـال وقـوع       ـیشپین طريه دفع میشود، واحتماالت قوى غالب گردد، كه از هم

دفـاع آن   آن مجهـز سـازد اگـر واقـع شـود بـراى       بـراى مصیبت بزرگتر را در نظـر گرفتـه شـود، وخـود را     

 ـیوسته واحتمال وقوعش باشد براى دفع آن كوشش بايد كرد.پـه بوقوع نه چوتخفیف آن، و يا آـن

ضرريكه مرمم به نو مي رسان د، بالخصوص به  سـت:  ا ثر اينو يكى از كارهاي مفید ومؤ -01

 گـر ضرر نميرسد، مدد چ الفاظ نا شايسته، مر حقيقت ضرر بخوم ايشان است، وبراى نو هيد

ـنین كنـى  چـس اگر پاجازه بدهى كه احساسات ترا صدمه رساند،  ، وآن مصروف كنىنكه ذهنت را در اي

 دت ضرر میباشد.ـس براى خوپطوريكه به صاحبانش ضرر است 

كارهاي كـه در ديـن يـا دنیـا     ة اگر در بار زندگ  نابع خياالت وافكارت ميباشد،بدان كه:  -01

 ـر مسرت وبا سعادت میباشد، واگر نه نتیجه اش خالف اين است.پمفید است فكر كنى زندگیت 

ن ها از ه ككه خومرا به اين ـريشانی اين هم میباشد: پاز وسايل مؤثر دفع كردن غم و  -08

به قطع نظر -هنگامیكه با كسى نیكى كردى شكر وثواب هست  ق اعت بده،  اميدوار خداوند

ـس از پاست،  بدان كه اين در حقیقت نیكى كردن با خداوند -از اين كه باالي تو حه دارد يا ندارد

 }بندگان خاص خويش میفرمايد:ة در بار آن انسان امید شكر مكن، طوريكه خداوند   

              }  [ 9]اإلنسان: آيت 

 گى نمیخواهیم.ه شما را محض به روي اهلل طعام میدهیم و از شما عوض و شكراننرجمه: 
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قتیكـه از  مهـم تـر اسـت، و    باشـد واين شیوه خصوصاً در تعامل با اهل وعیال يا كسیكه با او ارتباط قوى 

 آنها ي  شر و يا تكلیف را دور بسازى آنان هم در راحت میباشند وتو نیز آرام ومطم ن میباشید.

كه اعمال نيكو را از نه قلب وبا شدو  ورغبدت   يكى از اسباب حصول اطمنان اين نیز اسـت:  و

كـه راه كـج را    زيـرا  ، نه به تكلفى كه موجب تشويش میگردد و تو را از خیر بی بهره میگردانـد بايد كرم

انتخاب نمودى، واين كار حكمت است، كه از كارهاى آلوده كارهاى خوب ايجاد نمايى، وبه اين طريقـه  

 شیرينى ها بسیار میشود، وكدورت ها از بین میرود.

و بـه  كارهاي مفيد را هدف قرار مه، ومر بر آورمن آن سددي وكوشدش نمائيدد،     -09

خـود   ـريشانى هـا دور باشـید، و از آرامـش واطمنـان قلـب     پاب غم و كارهاى مضر نظر نكنید، تا كه از اسب

 استفاده كن تا كه كارهاى سخت را آسان كنید.

كه كارها را حاالً اجرا ك يد، وبه كارهاي آي ده خدوم   يكى از كارهاي مفید اينسـت:  -11

جمـع شـود، آن    زيرا اگر كارها در اوقاتش اجرا نشـود، وهمـه كارهـاي سـابقه والحقـه     را فارغ نماييد، 

انجام دادن كارهـاي آينـده    براىوقت انجام دادنش دشوار خواهد بود، واگر هر ي  در وقتش اجرا شود، 

 تان دست میدهد. براىبقوت وفكر درست و در وقت مناسب 

جالدب و   وبهتر است كه از كارهاي مفيد بايد انتخداب كدرم كده از همده مهدم،      -10

ــنین كارهـا را بـه فكـر     چـشیمانى وخفگان رو برو خواهید شـد،  پو و اگر نه با خستگى دس ديده باشد،پ

 ـشیمان نمیشود.پسالم و مشوره انجام دهید، زيرا هر كه از ديگران مشوره میـگیرد 

در ة كارهاي را كه میخواهید انجام دهید، در باره اش به غور و دقت فكـر كنیـد، اگـر مصـلحت وفايـد     

 نـد وتوكل نمائیـد، هـر آينـه خدا    ـس به خداوندپنش را كرديد، ، وعزم واراده اجرا نمودآن مى بینید

 .توكل كنندگان را دوست دارد
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 وصحبه وسلم.والحمد هلل رب العالمین، وصلى اهلل على سیدنا محمد وعلى آله 

  


