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١-علت وجود انسان  -مقدمھ    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ١-علت وجود انسان  -) مقدمھ ٣٦-٠١درس ( -عقیده واعجاز  -عقیده 

سپاس خداوند جھانیان را و درود بر موالیمان محمد راستگو و امانت دار. بار خدایا تنھا دانشی کھ   

تو بھ ما آموختی را در اختیار داریم و تو دانای حکیم ھستی. بار خدایا علم ما نفعی برای ما ندارد و 

روی از آن نما و باطل را تو سود آن را بھ ما برسان و حق را بھ ما حق نشان بده و ما را مفتخر بھ پی

ی کسانی قرار بده کھ سخن را  بھ ما باطل بنما و پرھیز از آن را نصیب ما بفرما و ما را در زمره

گزینند و ما را با رحمت خویش در میان بندگان نیک خود قرار بده. ما  شنوند و بھترینش را بر می می

ور معرفت و دانش ره نمای و از لجن زار را از تاریکیھای نادانی و خیال بیرون ران و بھ سوی ن

  شھوات بھ سوی بھشت برین نجات فرما.

  برادران گرامی، با درس اول از دروس عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم.

  انسان موجودی متحرک:

  

  ھای درونی اوست: حرکت انسان ناشی از انگیزه – ١

ت ھم وجود دارند، مانند تکھ چوب پیش از ھر چیزی، انسان موجودی متحرک است. موجودات ثاب  

دارد؟  کھ بی جان است، اما انسان موجود زنده و متحرک است، اما چھ چیز او را بھ حرکت وا می

ھا و نیروھایی کھ خداوند در او بھ ودیعھ نھاده است. نیاز بھ خوراک و نیاز بھ ھمسر و نیاز بھ  انگیزه

  موجودی متحرک است. خودبیانگری را در او بھ ودیعھ گذاشتھ است. او

  نیازھای سھ گانھ و ضروری انسان: – ٢

  

خداوند سھ نیاز اصلی در انسان نھاده است،   

اول نیاز بھ خوراک و نوشیدنی و دوم نیاز بھ 

ازدواج و سوم نیاز بھ خودبیانگری و اگر این 

سھ انگیزه نبود چیزی بر روی زمین 

دیدی؛ زیرا تو نیاز شدید بھ خوراک و  نمی

کنی و با کار  یدنی داری. کار مینوش

سازی. او مدرسھ یا بیمارستانی ساخت،  می

راھی را ساخت یا انباری را احداث کرد یا 
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کند و  پزشکی خواند یا مھندسی خواند؛ زیرا انسان نیاز بھ خوراک و نوشیدنی دارد، بنابراین کار می

ی آزمایش ما قرار داده است، چھ باور  سازد بھ ھمین خاطر خداوند کار را مایھ کند می ھر جا کار می

  کنیم و چھ باور نکنیم، چھ بھ با دقت انجام عمل نماییم و چھ نھ و چھ

  با اخالص انجام دھیم و چھ اخالص نداشتھ باشیم.

  میان جمادات و گیاھان: – ٣

بوده و وزن کنیم. جماد چیزی است کھ جایی بگیرد و دارای سھ بعد  بنا بھ تناسب جماد را تعریف می  

  داشتھ باشد. این جماد است.

گیرد و دارای سھ بعد است و از وزن برخوردار است، اما رشد  اما گیاه نیز چیزی است کھ جا می

کند و دارای سھ  ھاست. حیوان نیز یک چیز مادی است کھ جا اشغال می کند. این تفاوت میان آن می

کند، انسان ھم موجودی مادی است کھ جا  حرکت میکند، اما حیوان  بعد است و مانند گیاھان رشد می

  اندیشد. کند و حرکت دارد، اما می کند، وزن دارد و دارای سھ بعد است و رشد می اشغال می

بنابراین بھترین چیز در انسان عقل و خرد اوست. خداوند نیروی اندیشھ و ادراک را در انسان بھ 

و دانش است. تا زمانی کھ دانش نجویی و دنبال  ودیعھ نھاده است. غذای این نیروی ادراک علم

ات را از دست داده  حقیقت نباشی و برای دستیابی بدان تالش نکنی و تا ایمان نیاوری ارزش انسانی

گردد؛ بھ ھمین دلیل انسان بدون علم چون چارپایان  ای. زندگی انسان در این حالت چون حیوانات می

  است و دلیل آن:

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوَھا َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَاراً ﴾ ﴿ َمثَُل الَِّذینَ    ُحِمّ

گاه آن را بھ كار نبستند  ﴿ مثل كسانى كھ [عمل بھ] تورات بر آنان بار شد [و بدان مكلف گردیدند] آن

  كشد ﴾ ھایى را برپشت مى  چون مثل خرى است كھ كتاب ھم

  [ سوره جمعھ ]

  ُھْم إِالَّ َكاْألَْنعَاِم بَْل ُھْم أََضلُّ َسبِیالً ﴾ ﴿ إِنْ 

  ھا ھم مرتبھ ای پایین تر دارند ﴾ اند، بلکھ از آن ﴿ آنان بی شک چون چارپایان

  [ سوره فرقان ]

  لکھ گویی آنان:  

  ﴿ ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ﴾

  ھایی بی جان اند ﴾ ﴿ چوب

  [ سوره منافقون ]
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است کھ انسان موجودی متحرک است، ولی موجوداتی ثابت و بی  ی ظریف این برادران: اولین نکتھ  

دارد؟ نیاز بھ خوراک. بنابراین  جنبند، چھ چیزی ما را بھ حرکت وا می جان نیز وجود دارند کھ نمی

  فرماید: گوید؟ می خواھد انسان بودن پیامبران را ثابت کند چھ می خداوند بزرگ وقتی می

  ﴿َوما أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمَن اْلُمْرَسِلیَن إِالَّ إِنَُّھْم لَیَأُْكلُوَن الطَّعَاَم َویَْمُشوَن فِي اْألَْسَواِق ﴾

خوردند و در بازارھا راه  كھ آنان [نیز] غذا مى  ﴿ و پیش از تو پیامبران [خود] را نفرستادیم جز این

  رفتند ﴾ مى 

  ]٢٠[ سوره فرقان/

ر وجود خود بھ خوردن غذا نیاز دارند و نیازمند پرداخت بھای خوراک خویش نیز یعنی آنان د  

ھستند برای این نیز باید در بازارھا کار کنند، بنابراین: این دلیل انسان بودنشان است کھ غذا 

  روند. خورند و در بازارھا راه می می

  غذای اندیشھ و قلب و جسم:

اندیشد و قلبی دارد کھ محبت  کھ در خود عقلی دارد کھ می بنابراین برادران، انسان موجودی است  

جنبد. غذای عقل دانش است و غذای قلب عشق ومحبت وغذای تن  ورزد و جسمی دارد کھ می می

خوراکی و نوشیدنی و تا زمانی کھ این نیازھای سھ گانھ پاسخ داده نشود، یعنی تا دانش جستھ نشود، 

اسی بھ غذا، خواب واستراحت طلب نشود، انسان از حالت تعادل محبت الھی خواستھ نشود و نیاز اس

  خارج است.

  تعادل در تأمین غذا با دوری از سھم دیگری:

تفاوت میان زیاده روی و برتری چیست؟ برتری و فائق آمدن یعنی اینکھ تمام نیازھا را در یک   

قلب را رشد بدھی و بھ زمان رفع کنی و براساس سھ خط و مشی مذکور عمل نمایی؛ علم بجویی و 

جسم خود برسی، در حالی کھ زیاده روی این است کھ عقل خود را بھ حساب قلب و قلب را بھ حساب 

عقل رشد دھی یا عضالت بدن را بھ حساب عقل و قلب خویش رشد دھی. تفاوت میان زیاده روی و 

رابطھ اش با خدا و با  برتری وغلبھ فراوان است و پیش تر بیان نمودم کھ تا زمانی کھ انسان بھ

خانواده و با کار وسالمتی اش اھمیت ندھد ھر خللی در ھر یک از این بندھای چھارگانھ در بندھای 

  یابد. سھ گانھ بازتاب می
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  حرکت انسان چھ زمانی درست است:

اکنون کھ انسان موجودی متحرک است، این حرکت چھ زمانی درست است؟ گاھی این حرکت   

درست نیست و گاھی ھدفمند است و گاھی بی ھدف و گاھی نتیجھ بخش است و  درست است و گاھی

شود. مھم این نیست کھ من حرکت کنم، بلکھ این مھم است کھ حرکت  گاھی با شکست رو بھ رو می

  من در راستای ھدف صحیح باشد.

انسانی گرسنھ یا بسیار تشنھ در شرف مرگ 

ھای زیادی پیش روی اوست.  است و راه

وری این نیست کھ حرکت کند. مھم این دال

ی  است کھ بھ سوی آب برود؛ زیرا آب مایھ

حیات و سالمتی اوست؛ بنابراین انسان 

موجودی متحرک است، عقلی دارد کھ درک 

ورزد و تنی  کند و قلبی دارد کھ عشق می می

جنبد. این حرکت تنھا در صورت  دارد کھ می

  شناخت ھدف، صحیح خواھد بود.

نمایی. در صبح اولین  ھا اقامت می کنی و در یکی از ھتل مثال: بھ سرزمینی در غرب سفر میبھترین 

ای؟ اگر بگویی برای کسب علم  جا آمده پرسیم: چرا بھ این پرسی: بھ کجا بروم؟ ما از او می روز می

گوییم: بھ  میگوید: برای گردشگری آمده ام. بھ او  ھا برو. می گوییم بھ موسسات و دانشگاه ای می آمده

ھا و موسسات  گوییم: بھ بنگاه ام. می گوید: برای تجارت آمده ھا برو. می کافھ رستوران و گردشگاه

  تجاری برو.

حقیقت ظریف: حرکت ما در زندگی درست نیست. اولین سخنی کھ گفتم: انسان موجودی متحرک 

شود مگر  منتھی نمی شود و سالم و نتیجھ بخش نیست و بھ موفقیت است. این حرکت درست نمی

  زمانی کھ بھ ھدف وجود خود در این مکان پی ببری.

میرند. مھم این  کند و تمام مسافران آن می گاھی یک خودرو از راه منحرف شده و در دره سقوط می

  آیند: نیست کھ حرکت نکنی. بنگر بھ مردم کھ ھر روز صبح بھ حرکت در می
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  ِر إَِذا تََجلَّى *َوَما َخلََق الذََّكَر َواْألُْنثَى *إِنَّ َسْعیَُكْم لََشتَّى ﴾﴿َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشى*َوالنََّھا

كھ  و [سوگند بھ] آن) ٢گرى آغازد (  سوگند بھ روز چون جلوه) ١﴿ سوگند بھ شب چون پرده افكند (

  ﴾) ۴كھ ھمانا تالش شما مختلف است () ٣نر و ماده را آفرید (

  

  [ سوره لیل]

کند، پس مھم این نیست کھ حرکت نکنیم،  خویش چیزی دارد کھ در پی آن تالش می ھر کس در فکر  

  فرماید: بلکھ مھم این است کھ حرکت ما در راستای ھدف صحیح باشد. خداوند می

ْنیَا َوُھمْ  یَْحَسبُوَن أَنَُّھْم یُْحِسنُوَن  ﴿قُْل َھْل نُنَبِّئُُكْم بِاْألَْخَسِریَن أَْعَماالً * الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاِة الدُّ

  ُصْنعاً﴾

شان در  اند كھ كوشش  آنان] كسانى) [١٠٣﴿ بگو آیا شما را از زیانكارترین مردم آگاه گردانم (

  ﴾) ١٠۴دھند (  پندارند كھ كار خوب انجام مى زندگى دنیا بھ ھدر رفتھ و خود مى 

  [ سوره كھف ]

ناگزیر باید حرکت در راستای یک ھدف باشد. متاسفانھ یک نظرسنجی انجام شد و از ھزار انسان   

روند چیست؟ پاسخ این بود: سھ درصد از کسانی کھ مورد  پرسیده شد: ھدفی کھ بھ سویش می

نظرسنجی قرار گرفتند ھدفشان واضح و روشن بود و نود و ھفت درصد دیگر کورکورانھ بھ حرکت 

گویم: یا برای خود  دادند و ھدفی نداشتند. بھ ھمین دلیل من ھمیشھ می زندگی ادامھ میخویش در 

شوید و  کنند و خودتان کار کنید یا بھ کار گرفتھ می برنامھ ریزی کنید یا برایتان برنامھ ریزی می

ء شود و با نیرنگ و فریب از شما سو برای خود ھدفی ترسیم کنید وگرنھ برایتان ھدفی تعیین می

  کنند. استفاده می

  دانش مسالھ ای بسیار مھم:

  فرماید: ی علم و دانش بسیار مھم است. خداوند متعال می بنابراین مسالھ  

ِ َعلَْیَك َعِظیماً (   )﴾١١٣﴿َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل �َّ

  ﴾) ١١٣ه بزرگ بود (دانستى بھ تو آموخت و تفضل خدا بر تو ھموار  ﴿ و آنچھ را نمى

  [ سوره نساء]

گویم: بھترین شرافت برای انسان شرافت علم و دانش است. این شرافت بھ  برادران، من ھمیشھ می  

  کند: ی ظریف اشاره می خرق عادت نیاز ندارد. این آیھ
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ِ َعلَْیَك َعِظیماً (   ) ﴾١١٣﴿َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل �َّ

  ﴾) ١١٣دانستى بھ تو آموخت و تفضل خدا بر تو ھمواره بزرگ بود (  چھ را نمى ﴿ و آن

  [ سوره نساء]

ا بَلََغ أَُشدَّهُ َواْستََوى آَتَْینَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً (   ﴾١٤﴿َولَمَّ

﴿ و چون بھ رشد و كمال خویش رسید بھ او حكمت و دانش عطا كردیم و نیكوكاران را چنین پاداش 

  ﴾) ١۴یم (دھ  مى

  [ سوره قصص ]

روی تا دکتری بگیری. سرزمینی وسیع و زیبا پیش روی  بنابراین؛ وقتی تو بھ یک کشور غربی می  

ھا و سینماھایی در آن وجود دارد. ھم چنین  ھا و تماشاخانھ ھا و گردشگاه توست کھ کافھ رستوران

ھا و  زهھای زیبایی در آن است. آن سرزمین دارای مو ھای کوچک و مکان ھای شبانھ و خیابان کاباره

دانی  آثار باستانی و دانشگاه و مدارس و بنگاه و موسسات و کافھ رستوران نیز ھست. وقتی تو می

ای کھ ھمان گرفتن دکترا است، اکنون مشخص کن چھ روی  برای یک ھدف بھ این سرزمین آمده

ن بھ گزینی تا در رسید خواھد داد؟ اگر ھدفت مشخص باشد صدھا و بلکھ ھزاران وسیلھ را بر می

  ھدفت تو را کمک کند.

دانشجویی برای کسب مدرک دکترا بھ یک کشور اروپایی رفتھ است. ابتدا خانھ ای در نزدیکی 

شود تا  کند. با دانشجویی فرانسوی دوست می اش، اجاره می دانشگاه با توجھ بھ وقت، تالش و سرمایھ

کند. از نمایشگاه  داری میزبان فرانسوی را خوب بداند. مجالت مربوط بھ تخصص خویش را خری

کند تا دانش تخصصی اش افزون گردد. وقتی ھدفت مشخص باشد ابزارھایی کھ تو  علمی بازدید می

کنی، بنابراین اولین حقیقت این است: حرکت انسان در  را برای کسب ھدف کمک کنند، را پیدا می

  زندگی تنھا زمانی درست است کھ راز و ھدف وجودی خود را بشناسد.

  شود: نسان چھ وقت خوشبخت میا

  

  شناخت ھدف در جریان حرکت روزانھ: – ١

شود کھ حرکت زندگی اش در راستای  شود؟ ھنگامی خوشبخت می مسالھ دوم: چھ وقت خوشبخت می  

ی امتحانی سرنوشت ساز  ھدفی باشد کھ برای خود ترسیم نموده است. دلیل: دانشجویی در آستانھ

گیرند او را  اند. تصمیم می ن از دانشگاه دارد کھ صاحب مشاغل آزاداست. دوستانی صمیمی در بیرو

با خود بھ گردشگاھی زیبا ببرند. او آنان را دوست دارد و آنان نیر او را دوست دارند و مکان مورد 

ای وجود دارد، اما  نظر ھم بسیار زیباست و غذای خوبی در انتظار است و چشم اندازھای فوق العاده



7 

١-علت وجود انسان  -مقدمھ    

برند چرا  ی یک امتحان سرنوشت ساز است. وقتی او را با رودربایستی و اجبار می ھاو در آستان

کند.  کند؟ زیرا این حرکت با ھدفش تناسبی ندارد و احساس دلتنگی می احساس دلتنگی شدیدی می

ھمین دانشجو اگر در اتاقی تاریک بنشیند و کتاب مورد نظرش را بخواند و آن را بفھمد و یاد بگیرد 

آید؟ وقتی حرکت با ھدف  دھد، این راحتی از کجا می بسیار خوب و راحتی بھ او دست می احساس

شود و وقتی  تناسب داشتھ باشد؛ بنابراین وقتی راز وجود خودت را شناختی حرکت تو درست می

  ھا ھمھ مسلم است. گردی. این گاه خوشبخت می حرکتت با ھدفت متناسب و منطبق باشد آن

  اشق خود و خواستار کمال و سالمتی و جاودانگی خویش است:انسان ذاتا ع – ٢

برادران گرامی، ثابت است کھ انسان براساس عشق بھ خود آفریده شده و ساختھ شده و بھ تعبیر   

معاصر بھ وجود آمده است. این را بپذیرید یا نپذیرید و بھ آن اقرار نمایید یا ننمایید، او براساس عشق 

عشق بھ سالمتی خود و کمال خود و نیز عشق بھ جاودانگی وجودش، آفریده بھ خود و خوددوستی و 

ھای پنجگانھ ھمھ و  ی زمین در قاره شده است، یعنی تمام شش میلیارد جمعیت موجود در روی کره

  ھمھ برعشق بھ خود و سالمت دوستی و کمال دوستی و طلب جاودانگی بی نھایت حریص اند.

د؟ کیست کھ آرزوی فقر نماید؟ کیست کھ آرزوی از دست دادن آزادی کیست کھ بھ دنبال بیماری باش

  ھا در زمین مشترک است: خواھد، این ویژگی اش را بکند؟ ھرگز ھیچ کس نمی

  ﴿ َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ﴾

  ﴿ شما را از یک نفس آفرید ﴾

  ھا یکی است و اھداف نیز یکی است. فطرت یکی است، ویژگی  

  را بھ دست آورم: کی سالمتی ام

ترین ابزار  توانم سالمت خودم را محقق نمایم؟ تو پیچیده بنابراین ای برادران، من چھ زمانی می  

شگفت انگیز در روی زمینی و این پیچیدگی از اعجاز است نھ از عجز و ناتوانی! این ابزار بسیار 

سازنده دستورالعمل راه اندازی و  ی بسیار فھیمی دارد. این ی بسیار دانا و سازنده پیچیده آفریننده

نگھداری تو را نیز دارد. تو از ھمان خوددوستی گرفتھ تا عشق بھ وجود و سالمتی وجودت باید 

  ھای سازنده را پیگیری کنی: دستورالعمل

  ) ﴾١٥﴿ َمْن َعِمَل َصاِلحاً فَِلنَْفِسِھ َوَمْن أََساَء فَعَلَْیَھا (

  و ھرکس بدی کند بھ خود کرده است ﴾﴿ ھرکس نیکی کند بھ خود کرده است 

  [ سوره جاثیھ]
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  شناخت ارتباط گناه با پیامدھایش: – ١

ھای سازنده نتایج خودش را دارد و گناه و نافرمانی از او پیامدھای  بینی کھ دستورالعمل وقتی می  

طی کھ آورد. ارتباط میان امر و پیامدھای آن، ارتباط علمی است، یعنی ارتبا خودش را بھ بار می

شود و ارتباط میان نافرمانی و پیامدھای آن نیز علمی است، یعنی ارتباطی کھ بھ  منجر بھ نتیجھ می

  انجامد. پیامد می

کھ: وقتی از نزدیک شدن بھ  توضیح این

شوید و شما بھ آن  جریان فشار قوی منع می

شوید دیگر نیازی بھ پلیس، مسئول  نزدیک می

یست، بلکھ قضائی و یا مخالفت با شما ن

کنید. اگر بھ  خودتان خودتان را مجازات می

ی ھشت متری جریان برق  کمتر از فاصلھ

نزدیکتر شوید تبدیل بھ تکھ زغالی خواھید 

شد؛ بنابراین مسألھ خالفی نیست کھ ثبت شده 

است، ی کنترلی را ساختھ باشد، بلکھ مسألھ بسیار پیچیده تر از این ھ باشد و یا انسانی نیست کھ سامانھ

بھ ھمین دلیل وقتی یقین داری کھ ارتباط میان امر و نتایج آن و میان نھی و پیامدھای آن ارتباطی 

علمی است یعنی ارتباط علت با نتیجھ آنگاه در راستای سالمتی خواھی بر اساس اوامر الھی استوار 

  شوی. گردی و ھدایت می می

تباط علمی میان امر و نھی، ارتباطی وضعی ھای عقیده، ار شاید این درس از دروس عقیده، مقدمھ

  باشد.

کند و اگر  گاھی یک کشور بنا بھ دلیلی برای حفظ ارزش پول خود از تبدیل ارز جلوگیری می

شود،  شھروندی با خودش ارز داشتھ باشد و آن را از کشور بخواھد خارج کند بھ شدت مجازات می

جا ارتباط وضعی و قراردادی است. یعنی  م: اینگویی ولی در کشوری دیگر مھم نیست، بنابراین می

کنند. ارتباط میان نافرمانی و پیامدھایش  مسئوالن با خروج ارز از کشور مخالفت و برخورد می

  ارتباطی قراردادی و نھ علمی، است.

اگر پدری پسرش را از استفاده از یکی از دو درب خانھ باز دارد و نگذارد کھ مثال از درب اولی 

ه کند و درب دوم آزاد باشد، ولی پسرش از درب اول برود کھ برای خروج است و پدر از آن استفاد

گوییم: ارتباط میان منع و مجازات ارتباطی قراردادی است، زیرا پدر آن را قرار داده  نھی کرده، می

دستوری است، بنابراین اکثر قوانین قراردادی اند. اما دستورات شریعت ارتباط علمی دارد یعنی ھر 
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آورد و ھر نھی و بازداشتنی پیامدھای خود را دارد کھ شما از این امر آگاھی  نتایج خود را بھ بار می

  دارید.

انسان دانا و آگاه وقتی تابلویی را ببیند کھ نوشتھ شده : " ورود بھ میدان مین ممنوع "، نسبت بھ قانون 

  داند. اش می ، بلکھ آن را ضامن سالمتیداند گیرد و آن را مانع آزادی خویش نمی گذار خشم نمی

  ی آگاه و دانا: فرمانبرداری از آفریننده – ٢

  شود کھ از خداوند آگاه فرمان بریم: بنابراین برادران سالمت وجودی زمانی محقق می  

  )﴾١٤﴿ َوَال یُنَبِّئَُك ِمثُْل َخبِیٍر (

  كند ﴾ ﴿ و [ھیچ كس] چون [خداى] آگاه تو را خبردار نمى 

  ره فاطر ][ سو

او از سالمت تو آگاه است، از خوشبختی تو، از شادمانی ات، از مال تو اگاه است، پس: پیروی از   

ھای سازنده یعنی باید و نبایدھای او ضامن تحقق سالمت وجود است، بھ ھمین دلیل گاھی  دستورالعمل

کند. من غیبت  می گویم. این خوب است، دستورات سازنده را اجرا گوید: من دروغ نمی مومن می

خورم، بسیار عالی است. اما استقامت طبیعتی منفی  کنم. بسیار خوب است. من مال حرام نمی نمی

خورم.  دارد. بیشتر کلمات استقامت با مای نفی [نون منفی (نمی)] آغاز شده است. مال حرام نمی

نوشم،  کنم، شراب نمی میکنم، زنا ن کنم، غیبت نمی گویم. خیانت نمی خداوند خیرت دھد. دروغ نمی

  کشم. خوب است. سالمت نیاز بھ استقامت دارد: کسی را نمی

ُل َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكةُ أَالَّ تََخافُوا َوَال تَ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ ْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ﴿ إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ

  ) ﴾٣٠َعُدوَن (ُكْنتُْم تُو

سپس ایستادگى كردند فرشتگان بر آنان فرود مى   ﴿ در حقیقت كسانى كھ گفتند پروردگار ما خداست

ى كھ وعده یافتھ بودید شاد گویند] ھان بیم مدارید و غمگین مباشید و بھ بھشت  آیند [و مى 

  ﴾) ٣٠(باشید

  [ سوره فصلت]

ای. کمال وجود نیازمند  اکنون تو براساس عشق بھ وجود، سالمت وجود، کمال وجود آفریده شده  

  فرماید: تقرب بھ هللا است، می

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب (   ) ﴾٢٨﴿ أََال بِِذْكِر �َّ

  شود ﴾ ھا آرام می ﴿ آگاه باشید کھ با یاد خدا دل

  [ سوره رعد]
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  تقرب بھ خدا: – ٣

  شبختی تقرب جستن بھ خداست:تنھا راه خو  

  ) ﴾١٢٤﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضْنكاً (

  ﴿ و ھر كس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ [و سختى] خواھد داشت ﴾

  [ سوره طھ]

ی چھارصد  ارهی چھارصد نفر خواندم. مقالھ ای بسیار طوالنی درب ای در باره بھ خدا سوگند مقالھ  

شخصیت بسیار موفق کھ بیشترشان خودکشی کرده اند؛ چرا کھ آنان فقط در پی دنیا بوده اند و آخرت 

  را از یاد برده اند:

  ) ﴾١٢٤﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضْنكاً َونَْحُشُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعَمى (

بگرداند در حقیقت زندگى تنگ [و سختى] خواھد داشت و روز رستاخیز ﴿ و ھر كس از یاد من دل 

  ﴾) ١٢۴كنیم ( او را نابینا محشور مى 

  [ سوره طھ]

ی آسیا و اروپا را بھ ھم متصل  بھ ھمین دلیل یکی از مھندسان جھان اولین پل استانبول را کھ قاره  

. در ھنگام افتتاح پل خودش را در کنند کرد، ساخت و روزانھ سیصد ھزار خودرو از آن عبور می می

ی ھر چیزی  ی بسفر انداخت. وقتی بھ اتاقش رفتند یادداشتی را دیدند کھ روی آن نوشتھ بود: مزه تنگھ

  ی مرگ را بچشم. را در زندگی ام چشیدم اما ھیچ بھ مذاقم خوش نیامد و بنابراین تصمیم گرفتم مزه

دگی بیھوده و بی ارزشی است، بھ ھمین دلیل زندگی بدون شناخت خدا زندگی توخالی است، زن

ھا و پاکی ھایش را  ی خوبی روند و مزه آیند و از آن بیرون می بدبختان دنیا دوست بھ دنیا می

  چشند. در دنیا بھشتی است کھ اگر کسی بھ آن وارد نشود بھ بھشت آخرت نیز وارد نخواھد شد: نمی

فََھا لَ    ) ﴾٦ُھْم (﴿ َویُْدِخلُُھُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

  آورد ﴾ ﴿ و در بھشتى كھ براى آنان وصف كرده آنان را درمى 

  ]٦[ سوره محمد/

  آنان در دنیا طعمش را چشیده اند:  

  نگری. اگر چشمان تو زیبایی ما را ببیند کھ آنان دیدند، دیگر بھ کسی جز ما نمی

  کنی و نزد ما بیایی.ھای عجب را از تن بیرون  ھای تو سخن نیکوی ما را بشنود، لباس اگر گوش

  داری. ی محبت ماست، معذور می ای از طعم محبت بچشی، کسی را کھ کشتھ اگر ذره

  گزینی. اگر نسیمی از نزدیکی ما بر تو بوزد، بھ خاطر اشتیاق بھ ما غربت را بر می
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* * *  

  کھ با خدا ارتباط داشتھ باشی: برادران گرامی، خوشبختی حقیقی یعنی این  

  ) ﴾١٢٤﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضْنكاً َونَْحُشُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعَمى (

﴿ و ھر كس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ [و سختى] خواھد داشت و روز رستاخیز 

  ﴾) ١٢۴كنیم ( او را نابینا محشور مى 

  [ سوره طھ]

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب (﴿ أََال بِِذكْ    ) ﴾٢٨ِر �َّ

  شود ﴾ ھا آرام می ﴿ آگاه باشید کھ با یاد خدا دل

  [ سوره رعد]

  این یک حقیقت است، مھم این است کھ آن را در آغاز عمر کشف کنی نھ در پایان عمر:  

  ) ﴾١٥٨ْت فِي إِیَمانَِھا َخْیراً (﴿ َال یَْنفَُع نَْفساً إِیَمانَُھا لَْم تَُكْن آََمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَسبَ 

﴿ كسى كھ قبال ایمان نیاورده یا خیرى در ایمان آوردن خود بھ دست نیاورده ایمان آوردنش سود 

  ) ﴾١٥٨بخشد (  نمى

  [ سوره انعام]

  ی حیاتی است: ی ایمان برای مردم گزینھ گزینھ

ھا انتخاب داری کھ  ی حیاتی است. تو میلیون ی شما برای انتخاب ایمان، گزینھ برادران گرامی، گزینھ  

پذیری زیرا درآمدش اندک است. این ھمسر یا دختر  توانی بپذیری یا نپذیری. این شغل را نمی می

ھ را بھ خاطر کند و این خان کنی، زیرا فرھنگ او تو را جذب نمی جوان را ھنگام خواستگاری رد می

کنی، اما اگر ایمان را رد کنی و نپذیری دیگر خودت را خوار ساختھ  کوچک بودن زیربنایش رد می

  ای:

  ) ﴾١٣٠﴿َوَمْن یَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِھیَم إِالَّ َمْن َسِفھَ نَْفَسھُ (

  تابد ﴾  مغزى گراید از آیین ابراھیم روى برمى كھ بھ سبك  ﴿ و چھ كسى جز آن

  سوره بقره ] [

  شود: چگونھ پایندگی وجودت محقق می

انتخاب ایمان برای تو حیاتی است؛ بنابراین سالمت وجود با پیروی از دستورات سازنده ممکن است   

ماند و آن پایندگی وجود است کھ  و کمال وجود با تقرب بھ خداوند امکان دارد، اما مورد سوم باقی می
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شود. از ابوھریره روایت است کھ پیامبر صلی هللا وعلیھ  پذیر می با پرورش فرزندان و نسل امکان

  وآلھ وسلم فرمود:

ْنَساُن اْنقََطَع َعْنھُ َعَملُھُ إِالَّ ِمْن ثََالثٍَة: إِالَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِریٍَة، أَْو ِعْلٍم یُنْ  تَفَُع بِِھ، أَْو َولٍَد (( إَِذا َماَت اْإلِ

  َصاِلحٍ یَْدُعو لَھُ ))

ی جاری، علمی کھ دیگران از  جز از سھ چیز: صدقھ شود بھ میرد، عملش قطع می تی انسان می((وق

  آن استفاده ببرند و یا فرزند نیکوکاری کھ برایش دعای خیر کند.))

  [ ابن خزیمھ ان را صحیح دانستھ است]

  

باری یکی از خطیبان بزرگ دمشق وفات   

 کرد. او در اموی خطیب بود. در مسجد جامع

اموی مراسم سوگواری بزرگی برایش 

برگزار شد. در آخرین روز فرزندش بر 

باالی منبر رفت و مانند پدرش خطبھ خواند و 

من با خود گفتم: بھ خدا سوگند پدرش نمرده 

است او زنده است؛ زیرا پسرش پایندگی 

  وجاودانگی او است.

بھ خدا سوگند وقتی نزد «فرماید :  زایی، چنان کھ سیدنا عمر می کنی و فرزند می وقتی ازدواج می

ی  روم تنھا خواستھ ام فرزند صالح است بھ این امید کھ خداوند پس از من [بھ وسیلھ ھمسرم می

  ».فرزندم] بھ مردم سودی رساند

اندیشی بھ این کھ فرزندانت، فرزندان صالحی باشند و حدیث شریف نیز  کنی و می وقتی ازدواج می

  مؤید این مطلب است:

ْنَساُن اْنقََطَع َعْنھُ َعَملُھُ إِالَّ ِمْن ثََالثٍَة: إِالَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِریٍَة، أَْو ِعْلٍم یُْنتَفَ  (( ُع بِِھ، أَْو َولٍَد إَِذا َماَت اْإلِ

  َصاِلحٍ یَْدُعو لَھُ ))

آن جز از سھ چیز: صدقھ جاری، علمی کھ دیگران از  شود بھ میرد، عملش قطع می ((وقتی انسان می

  استفاده ببرند و یا فرزند نیکوکاری کھ برایش دعای خیر کند))

  سازی. تقرب بھ خدا مثبت است. پس تو خوشبختی ات را با تقرب بھ هللا محقق می  
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ام  ام، دزدی مرتکب نشده ام، غیبت ننموده ام، تقلب نکرده استقامت این است کھ بگویی: من دروغ نگفتھ

ھا منفی است، اما عمل نیکو این است کھ بگویی: ای پروردگار، من  نی ای ام. ھمھ و خیانت نورزیده

بخشیدم، یعنی مالم را دادم، وقتم را بخشیدم، تالشم را بخشیدم و بھ مجالس علم و دانش رفتم. من در 

زنم و چایی و قھوه و پذیرایی و میوه ھمھ وجود دارد و  نشینم، بر مبلی تکیھ می خانھ راحت می

نشستھ است. اما من بھ مسجد رفتم و ساعتی را رانندگی نمودم و ساعتی را برای  ھمسرم پیش رویم

بینیم کھ  شرکت در درس رانندگی نمودم و ساعتی را برای بازگشت از طلب علم گذاشتم، پس می

تقرب جستن بھ خدا مثبت است و نفی در آن نیست. ای خدا، من مطلبی را ارائھ دادم، دانشی را 

ای ساختم، کلینیکی را دایر نمودم، در  وشتم، انجمنی را پایھ گذاری کردم، یتیم خانھبخشیدم، کتابی ن

  راه خیر کمک نمودم و مسجدی ساختم.

شوید و  مانید و با عمل نیکو خوشبخت می بنابراین ای برادران گرامی، با استقامت و پایداری سالم می

  مانید. اودان میبرد و با پرورش فرزندانتان ج عمل نیکو شما را باال می

  اگر خواستی کھ پایدار بمانی چھ بسا فرزندی پس از تو برایت دعا کند، فرزندی صالح:

یَّتَُھْم َوَما أَلَتْنَاُھْم ِمْن  یَّتُُھْم بِِإیَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم ذُِرّ َعَمِلِھْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ ﴿ َوالَِّذیَن آََمنُوا َواتَّبَعَتُْھْم ذُِرّ

  ) ﴾٢١بَِما َكَسَب َرِھیٌن (

اند فرزندانشان را بھ آنان ملحق   ھا را در ایمان پیروى كرده ﴿ و كسانى كھ گرویده و فرزندانشان آن

  ﴾) ٢١كاھیم ھر كسى در گرو دستاورد خویش است ( خواھیم كرد و چیزى از كار[ھا]شان را نمى 

  [ سوره طور]

  ن افزودیم.یعنی اعمال فرزندانشان را بھ اعمال آنا  

  اھمیت روش الھی:

  فرماید: برادران گرامی برای اینکھ ارزش این روش را بدانیم خداوند متعال می  

ْحَمُن ( ْنَساَن (٢) َعلََّم اْلقُْرآََن (١﴿ الرَّ   ) ﴾٤) َعلََّمھُ اْلبَیَاَن (٣) َخلََق اْإلِ

  ﴾) ۴بیان آموخت ( بھ او) ٣انسان را آفرید () ٢قرآن را یاد داد () ١﴿ [خداى] رحمان (

  [ سوره رحمن ]

کھ  آید: آیا منطقی است کھ انسان پیش از آن جا پرسش بزرگی پیش می بھ ترتیب [توجھ کنید]. این  

  آفریده شود قرآن بھ او یاد داده باشد؟

  



14 

١-علت وجود انسان  -مقدمھ    

ْحَمُن ( ْنَساَن (٢) َعلََّم اْلقُْرآََن (١﴿الرَّ   )﴾٤) َعلََّمھُ اْلبَیَاَن (٣) َخلََق اْإلِ

  ﴾) ۴بھ او بیان آموخت () ٣انسان را آفرید () ٢قرآن را یاد داد () ١] رحمان (﴿ [خداى

  [ سوره الرحمن ]

ای است و ترتیب زمانی  گویند: این ترتیب، ترتیب رتبھ این غیر منطقی است اما دانشمندان تفسیر می  

ن است. نیست، یعنی وجود انسان بدون وجود یک روش زندگی بی معناست. این مثال بسیار روش

کنید و بر اثر یک اشتباه دستورالعمل راه اندازی و  ابزاری بسیار پیچیده، با ارزش و سودمند وارد می

گردد. اگر بدون دستورالعمل آن را بھ کار بگیرید آن را خراب  نگھداری آن برایتان ارسال نمی

ا کنید بھ خاطر این کھ دھید و اگر آن را بالاستفاده رھ اش را از دست می کنید و قیمت پرداختی می

ای آن ابزار از خود آن مھم تر  خراب نشود باز بھای آن را از دست داده اید، آیا دستورالعمل کارخانھ

  نیست؟

ْحَمُن ( ْنَساَن (٢) َعلََّم اْلقُْرآََن (١﴿ الرَّ   ) ﴾٤) َعلََّمھُ اْلبَیَاَن (٣) َخلََق اْإلِ

  ﴾) ۴بھ او بیان آموخت () ٣انسان را آفرید () ٢قرآن را یاد داد () ١﴿ [خداى] رحمان (

  [ سور الرحمن ]

  ھا بھ خاطر نادانی و رھا کردن دستورات آفریدگار است: ھا و نافرمانی تمام مصیبت

 افتد بھ دلیل رھا کردن کنم کھ ھر مصیبتی در روی زمین اتفاق می برادران گرامی، تاکید می  

ھا بھ دلیل نادانی است. نادانی بدترین دشمن انسان  ی آن است و تمام این بی اھمیتی دستورات سازنده

  تواند با او انجام دھد. کند کھ دشمنش نمی است و نادان با خودش کاری می

اگر دنیا را بخواھی باید علم و آگاھی کسب کنی و اگر آخرت را بخواھی نیز باید دانش وآگاھی 

ی و اگر ھر دو را بخواھی نیز باید علم و دانش کسب کنی. اما تنھا زمانی بخشی از علم و بدست آور

آوری کھ سراسر وجودت را در راه آن بگذاری و اگر بخشی از خود را وقف  دانش را بھ دست می

جوید دانشمند و عالم بھ شمار  آوری. انسان تا زمانی کھ دانش می آن نمایی چیزی از آن بھ دست نمی

  اش آغاز گشتھ است. رود و اگر گمان کرد کھ عالم شده است در حقیقت نادانی می

آورد، در حالی کھ نادان دنیا را بر  دھد و ھر دو را بھ دست می دانشجو آخرت را بر دنیا ترجیح می

  دھد. دھد و ھر دو را از دست می آخرت ترجیح می

ھای  قدیمی ترین مدارس بود و سال باری در دمشق وارد یکی از مدارس دمشق شدم کھ یکی از

متمادی در آن مشغول تدریس شدم . در ورودی این مدرسھ با قلم بزرگترین خوشنویس نوشتھ شده 

  بود: مقام علم واالترین مقام است.
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بنابراین، برادران گرامی تمام شش میلیارد نفر روی زمین آرزوی سالمتی وخوشبختی دارند؛ چرا کھ 

تا عاشق وجود خود، سالمت وجود خود، عاشق کمال وجود خویش و نیز ھا فطر ی انسان ھمھ

جاودانگی آفریده شده اند. سالمت وجود با اطاعت از خداوند، پایداری در عمل بھ دستورات او و 

کمال وجود با تقرب بھ او و جاودانگی وجود با پرورش فرزند صالحی کھ پس از وی بھ مردم نفع 

  میسر خواھد گردید. ی او باشد، رساند و ادامھ

  علت وجود انسان چیست:

  

  عبادت خداوند یگانھ علت وجود انسان: – ١

اکنون علت وجود ما در زمین چیست؟ در آغاز گفتم: اگر راز وجود را بدانی حرکت درست خواھد   

  فرماید: گشاییم، خداوند می بود. علت وجود ما بر روی زمین چیست؟ قرآن کریم را می

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ( ﴿ َوَما َخلَْقتُ    ) ﴾٥٦اْلِجنَّ َواْإلِ

  ﴿ جن وانس را تنھا برای عبادت خویش آفریدم ﴾

  [ سوره ذاریات ]

  عبادت علت وجود ما بر روی زمین است:  

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن (   ) ﴾٥٦﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ﴿ جن وانس را تنھا برای پرستش خویش آفریدم ﴾

  [ سوره ذاریات ]

علت وجود ما پرستش خداوند است، وقتی خداوند را بپرستی در حقیقت ھدف از وجود خود را   

  محقق ساختھ ای.

  مفھوم عبادت ھم گسترده و ھم تنگ است: – ٢

اما پرستش مفھومی بسیار گسترده است و از نظر نادانان مفھومی تنگ است تا جایی کھ تنھا محدود   

شود تا  شود و گسترده می شود، اما این مفھوم بازتر و بازتر می زه و حج و زکات میبھ نمازھا و رو

شود و بھ روابط بین  شود. از بستر زناشویی آغاز می کھ قانونی کامل برای تمام امور زندگی می آن

گردد. قانونی کامل است. ھر کس گمان کند کھ پرستش نماز و روزه گرفتن و حج  المللی منتھی می

  ن و زکات دادن است او بسیار خیاالتی است.رفت

نمی خواھم مبالغھ کنم اگر بگویم: قانون هللا پانصد ھزار بند دارد. قانون هللا در تمام اوقات تو و در 

تمام امور زندگی ات در جریان است. اگر وارد خانھ شوی دعایی مخصوص از سنت پیامبر برای 

ی ھمسرت نگریستی و اگر بھ خودت در  تی و اگر بھ چھرهاین کار وجود دارد. اگر بر سر سفره نشس
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گویی: بار خدایا چھره ام را زیبا ساختی، اخالقم را نیز زیبا بفرما. اگر از خانھ  آینھ نظر انداختی می

کھ گمراه کنم و از این کھ خوار   برم از گمراھی یا این گویی: بار خدایا بھ تو پناه می بیرون رفتی می

کھ نادان باشم و نادان سازم . اگر پزشکی و بھ عمل جراحی پرداختی  زم و از اینشوم و خوار سا

شوم ای  جویم و بھ نیرو و قدرت تو متوسل می گویی: من از نیرو و قدرت خودم برائت می می

  ی قدرت پایدار. دارنده

  ھر حرکتی در زندگی مشروط بھ حکم شرعی است: – ٣

ما امور فرض، واجب، نفل، مستحب، خوب، مباح، مکروه تنزیھی، مکروه تحریمی و حرام داریم.   

ھر حرکت و سکون و فعالیت و ارتباط و قطع ارتباط و خشم وخشنودی و ... دارای حکم فقھی 

  باشد. می

  وجوب طلب علم ضروری: – ٤

  

ی  بنابراین طلب دانش امری حتمی و بر ھمھ  

چگونھ از خداوند  مسلمانان واجب است.

کنی اگر امر و نھی او را ندانی؟ بھ  پیروی می

روی تا امر و نھی  مجالس علم و دانش می

الھی را بدانی. علم چیزی نیست کھ تو حق 

گزینش داشتھ باشی، بلکھ باید آن را بجویی. 

آید، ممکن است  کسی کھ با چتر فرود می

شکل چتر را از یاد ببرد. بھ نظر شما دایره 

ھای صنعتی، یا طبیعی را از یاد برد.  یا بیضی یا مریع یا مستطیل؟ ممکن است نوع پارچھ، نخ است

ھا اطالعات و داده در چتر  ھا و نوع نخ آن و رنگ آن را از یاد ببرد. ده ممکن است تعداد ریسمان

ری خواھد برد، اما اگر یک چیز را از یاد برد فرود مرگبا وجود دارد کھ چترباز آن را از یاد می

  داشت و آن روش گشودن چتر است. روش گشودن چتر دانشی است کھ باید ناگزیر آموختھ شود.

اند؟ چگونھ این خودرو در  کنی و شاید ندانی ترمزھا از چھ ساختھ شده خودرویی را رانندگی می

ونھ کنید با فشار، گداختھ شدن یا ضربھ خوردن؟ موتور چگ خطوط تولید ساختھ شده است؟ فکر می

کھ چگونھ خودرو را  ساختھ شده است؟ ساز وکار موتور چیست؟ ھمھ را شاید از یاد ببری اما این

متوقف کنی محال است از یاد ببری و گرنھ حتما حادثھ روی خواھد داد. بھ حرکت در آوردن خودرو 

رد  و توقف آن و انحراف آن چیزھایی است کھ باید ضرورتا آموختھ شود و حق گزینش نداری کھ

  کنی.
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کنم کھ شاید پزشکی باشید با باالترین مدرک، برد آمریکا، بریتانیا (إف آر إس)، باالترین  تاکید می

مدرک در پزشکی، در فرانسھ (أک ری جی)، و ما برد عربی داریم، تو شاید باالترین مدرک را 

ھ ریزی برای داشتھ باشی در حالی کھ سواد دینی ات صفر باشد، ھمانطور کھ روحانی در برنام

داند. بنابراین: اگر مدرک علمی داشتھ باشی  جراحی قلب بیسواد است. اما پزشک ھمھ چیز آن را می

در دین بیسوادی، پس: دانشی وجود دارد کھ باید ضرورتا آموختھ شود واین علم بر ھر مسلمانی 

ی  ھ است. ادلھفرض عین است. اما تاریخ شریعت اسالمی فرض کفایی است. فقھ تطبیقی فرض کفای

فقھای بزرگ فرض کفایھ است. علم تجوید فرض کفایھ است. علم بھ فرایض، فرض کفایھ است. اما 

فروشید؟  گزارید؟ چگونھ می گیرید؟ حج می کنید؟ چگونھ روزه می چگونھ نمازھای پنجگانھ را ادا می

ین باید ضرورتا کنید؟ و حقوق زن وشوھر؟ بخش بزرگی از د خرید؟ چگونھ ازدواج می چگونھ می

  مانند روش گشودن چتر آموختھ شود. اگر روش گشودن چتر را ندانی سقوط مرگبار خواھی داشت.

ی دوم را باید  شود، اگر باز نشد دکمھ گویند اولین دکمھ ای را کھ فشار دھد باز می بھ یک چترباز می

تا باز شود و وقتی بھ نزدیک  ی سومی ھست کھ باید بفشارد فشار دھد تا باز شود و اگر باز نشد دکمھ

کند باز نشد، دومی  زمین رسید خودرویی خواھد دید کھ وی را بھ پایگاه ببرد. اولین دکمھ را لمس می

  باز نشد و سومی باز نشد. گفت: حاال خوب است خودرو ھم نیاید.

ش فقھی مربوط بنابراین: دانشی وجود دارد کھ باید آموخت و آن علم ارکان ایمان، ارکان اسالم و بخ

  ی انسان است کھ باید آموختھ شود. بعھ امور شخصی و پیشھ

  حال شاید تو تاجر باشی، پس احکام فروش و خرید را باید بیاموزی.

شاید وکیلی یا پزشکی، یا دبیری ھستی. احکام جعالھ این است کھ پزشک فقط برای معاینھ پول 

ر شغلی احکام خاص خود را دارد. اگر در پی ی کارش کھ بھبودی است. ھ گیرد نھ برای نتیجھ می

افتی و ھر کس بدون آگاھی وارد بازار شود خواه ناخواه  احکام شرعی نباشی در نافرمانی و گناه می

شود. دانش جستن برای تفریح وسرگرمی نیست بلکھ سرنوشت ساز است؛  بھ رباخواری دچار می

گ را بر زندگی مقدم ساختھ است؟ زیرا پس از مرگ بھشت و دوزخی است. چرا خداوند مر

  فرماید: می

  ) ﴾٢﴿ الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً (

كھ مرگ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید كھ كدامتان نیكوكارترید و اوست ارجمند  ﴿ ھمان

  ﴾) ٢آمرزنده (

  [ سوره ملک ]
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شود یا  کنی مھندس می شود میلیاردھا گزینھ در پیش روی دارد. فکر می ی انسان زاده میزیرا وقت  

شود و  ی ابتدایی وارد می پزشک یا خلبان؟ تعدادی تخمین مشخص. ھمیار پرورشی بھ یک مدرسھ

گوید: پسرم، وقتی بزرگ شدی  بیند زرنگ است بھ او می کند و می دانش اموزی را ارزیابی می

شود: پزشک، استاد، خلبان، پلیس،  چھ شغلی داشتھ باشی؟ یک جواب تقلیدی داده میدوست داری 

  گوید: قاچاقچی. دانشمند. بھ او می

بنابراین: برادران گرامی، دانشی وجود دارد کھ باید ضرورتا آموخت و آن دانش دینی است، یعنی 

خدا، بھ عنوان مثال ما اکنون  ارکان ایمان، ارکان اسالم، کتاب خدا، تفسیر کتاب خدا و حدیث رسول

  فرماید: در گرامی داشت تولد پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم ھستیم. خداوند می

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََھاُكْم َعْنھُ فَاْنتَُھوا (   ) ﴾٧﴿َوَما آَتَاُكُم الرَّ

  ﴾)٧﴿ و آنچھ را رسول هللا بھ شما داد آن را بگیرید و از آنچھ شما را باز داشت بازایستید (

  [ سوره حشر]

دانیم ما را بھ چھ دستور داده است و  چگونھ از اوامر فرمان بریم و از نواھی دوری کنیم، وقتی نمی  

جب است. تو خدا را شناختی، از چھ باز داشتھ است؟ بنابراین آموختن فقھ بر ھر مسلمانی ضرورتا وا

ی شناخت احکام شرعی، مسالھ ای مھم  بری؟ باید دستوراتش را بدانی. مسالھ چگونھ از او فرمان می

ی اساسی و  است. بخشی از اساس زندگی است و بیھوده نیست. برای گذران اوقات فراغ نیست. مسالھ

  مھمی است.

  ست کھ ناگزیر باید علم آموخت.خواھم روشن باشد این ا ای برادران، چیزی کھ می

رانید و تابلوی راھنما ھم وجود دارد. دقت کن اگر فکر کنی کھ این چراغ چشمک  خودرویی را می

گردد و از  زن برای تزیین است، موتور آتش خواھد گرفت، خودرو متوقف خواھد شد و سفر لغو می

ا اگر بدانید این چشمک زن، چراغ مانید و پنجاه ھزار بھ نرخ روز پرداختھ اید، ام ھدف باز می

کنید، روغن را تعویض کرده و موتور سالم  ھشدار است و برای تزیین نیست خودرو را متوقف می

  دھید و بھ ھدف رسیده اید. این سخن بسیار دقیق است. مانده و شما بھ راھتان ادامھ می

  توانایی یعنی درک واقع:

رسد.  افتد در عرض چند دقیقھ بھ ما می ھر اتفاقی میھای رسانھ ای است.  اکنون مشکل ما شبکھ  

جا مھم این نیست کھ از اتفاقات آگاه باشید، بلکھ این است کھ فھم و درک درستی از رویدادھا  این

  داشتھ باشید.
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ھای  در گذشتھ مھم ترین چیز این بود کھ خبر بھ ما برسد. در زمان بسیار دور مردم بر دروازه

ھای ارتباط رسانھ ای شگفت انگیز و انقالب  و منتظر مسافران بودند. اکنون شبکھایستادند  شھرھا می

بینیم. مھم این نیست کھ رویداد را  رسانھ ای وجود دارد. ھر رویدادی را یک دقیقھ پس از اتفاق می

شود.  ببینیم بلکھ این است کھ راز آن رویداد را کشف کنیم. مانند چراغ روغن خودور کھ روشن می

اید ولی مھم این است کھ بدانید چرا  زند. البتھ شما عمال دیده نیست بگویید: دیدم کھ چشمک می مھم

زند؟ آیا نور تزیینی است یا نوری برای ھشدار بھ شماست؟ مشکل این است پس باید  چشمک می

  ناگزیر در پی علم آموزی بود.

  حقیقت انسان چند روز:

  فرماید: خداوند می ناگزیر باید دنبال حقیقت باشیم، وقتی  

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر (١﴿َواْلعَْصِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا ٢) إِنَّ اْإلِ ) إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر (   )﴾٣بِالصَّ

نى كھ مگر كسا) ٢كھ واقعا انسان دستخوش زیان است () ١﴿ سوگند بھ عصر [غلبھ حق بر باطل] (

  ﴾)٣اند (  گرویده و كارھاى شایستھ كرده و ھمدیگر را بھ حق سفارش و بھ شكیبایى توصیھ كرده

  [ سوره عصر ]

  

ھا در زیان اند، چرا؟  شک تمام انسان بی  

کند. انسان  چراکھ گذر زمان او را فرسوده می

گذرد  چند روزه است و ھر روزی کھ می

نیست  رود. روزی اندکی از او بھ تحلیل می

کھ پگاھش بدمد و خطاب بھ ما ندا ندھد: ای 

فرزند آدم، من روزی تازه ام و اعمال تو را 

بینم، پس در من توشھ ای برای خود  می

  برگیر کھ تا روز قیامت باز نخواھم گشت.

تو چند روزه ھستی. برادران گرامی، من تعریف جامع، مانع، روشن و قوی برای انسان مانند این 

رود. مھم این نیست  گذرد اندکی از تو بھ تحلیل می نکردم: چند روزه، ھر روزی کھ می تعریف پیدا

کھ عمر را رو بھ باال بشماری و بگویی: من شصت سالھ شدم بلکھ باید با اندوه و ناراحتی بگویی: 

چند روز دیگر فرصت دارم؟ آنچھ گذشت مانند یک چشم بھ ھم زدن گذشت و غالبا آنچھ ھم مانده 
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شود. او انسان  د یک چشم بھ ھم زدن خواھد گذشت. ناگھان خبر مرگ بر در و دیوار نمایان میمانن

  بود و تنھا یادش مانده است.

ی من بھ  کردم و در تونس اندکی توقف نمودم . پنجره باری با ھواپیما از مغرب بھ دمشق سفر می

یک صندلی بھ عنوان مسافر سوار  سمت بارھا باز بود. ناگھان دیدم جسدی را پایین آوردند. او بر

بود و بلیط ھواپیما داشت و گذرنامھ ھمراھش بود، اما خود تبدیل بھ کاالیی شد. انسان بود اما حال 

  یک بار بود. ترخیص گمرکی و اسناد [فوت] الزم دارد.

  ھا زیان کارند بھ جز... ی انسان ھمھ

  بھ صورت نزولی بشماریم:برادران عزیز، مھم این است کھ تعداد روزھای عمر را   

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر (١﴿َواْلعَْصِر (   ) إِالَّ ﴾٢) إِنَّ اْإلِ

  مگر... ﴾) ٢كھ واقعا انسان دستخوش زیان است () ١﴿ سوگند بھ عصر [غلبھ حق بر باطل] (

  [ سوره عصر ]

  یابد؟ چھ کسی از زیان نجات می  

اِلحَ  ْبِر (﴿إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ   ) ﴾٣اِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

﴿ مگر كسانى كھ ایمان آوردند و كارھاى شایستھ كرده و ھمدیگر را بھ حق سفارش و بھ شكیبایى 

  ﴾)٣اند (  توصیھ كرده

  [ سوره عصر ]

یافتن آن  یعنی در پی حقیقت باش و تالش کن و بیاموز و بھ سوی حقیقت بخوان و در تالش برای  

  صبر کن و بدان عمل نما و بھ سوی آن فرا بخوان تا از زیان برھی:

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر (١﴿َواْلعَْصِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا ٢) إِنَّ اْإلِ ) إِالَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر (   )﴾٣بِالصَّ

مگر كسانى كھ ) ٢كھ واقعا انسان دستخوش زیان است () ١ر باطل] (﴿ سوگند بھ عصر [غلبھ حق ب

  رش و بھ شكیبایى توصیھ كردهایمان آوردند و كارھاى شایستھ كرده و ھمدیگر را بھ حق سفا

  ﴾)٣(اند

  [ سوره عصر ]
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  پایان:

 ی حقیقت ھنوز ھم علت وجود ما عبادت خداوند بزرگ است؛ در نشست آینده ان شاء هللا درباره  

پرستش و انواع پرستش و سطوح آن و عبادت تعاملی و آیینی و موارد مربوط بھ آن سخن خواھیم 

  گفت.

    

 


