
 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ) ارکان تكلیف : مقدمھ٣٦-٠٤درس ( -عقیده واعجاز  -عقیده 

سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سرورمان محمد امین. بارخدایا تنھا آنچھ بھ ما آموختی   

دانیم و تو بسیار دانا و حکیم ھستی. بار خدایا چیزی بھ ما بیاموز کھ ما را سود رساند و ما را  را می

بنما و ما را توفیق پیروی  از آنچھ بھ ما آموختی بھره مند ساز و علم ما را بیفزای و حق را بھ ما حق

از آن عنایت فرما و باطل را بھ ما باطل بنما و ما را توفیق پرھیز از آن عنایت فرما و ما را از 

دھند و بھترین آن را پیروى مى كنند و با رحمت   ی کسانی قرار بده کھ بھ سخن گوش فرا مى زمره

ھای نادانی و گمان بھ سوی انوار  ا از تاریکیی بندگان صالح خود قرار بده و ما ر خود ما را از جملھ

  ھای بھشت پیشگاه خود بیرون ببر. دانش و معرفت و از لجنزارھای شھوت بھ باغ

  ی یادآوری: مقدمھ

ھای عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم. در درس گذشتھ مفھوم  با درس چھارم از جملھ درس  

چگونھ عبادت باید داوطلبانھ و آمیختھ بھ محبت قلبی  ی عبادت را بھ پایان بردیم و گفتیم کھ گسترده

مبتنی بر شناخت یقینی منجر بھ خوشبختی ھمیشگی، باشد و اینکھ چگونھ عبادت در تمام امور 

زندگی انسان و در تمام اوقات و در ھمھ جا و در تمام حرکات و سکنات وی، با او ھمراه است. ھم 

ند نماز و روزه و حج و نیز عبادات تعاملی داریم مانند چنین گفتیم کھ عبادت آیینی داریم مان

راستگویی، امانت داری، پاکدامنی و سپس عبادت شخصی را بیان نمودیم. ثروتمند عبادتی مخصوص 

خود دارد. دانشمند عبادتی ویژه خود دارد. حاکم عبادتی خاص دارد و زن عبادتی مخصوص دارد. 

ثال شما مھمان دارید، یکی از خویشان نزد شما آمده است. یا چنین عبادت موقعیتی نیز داریم. م ھم

چنین عبادت دوره و  ی فرا رسیدن است. ھم بیماری در خانھ دارید و یا امتحانات پسر شما در آستانھ

ھا و  زمان را داریم. اگر دشمن بخواھد ما را فقیر سازد عبادت ما استخراج معادن، اصالح زمین

ود تا بتوانیم امت را از اینکھ دست بھ سوی دشمنان خدا دراز کنند، نجات ھا خواھد ب تامین پروژه

ھا  ھای دوران، موقعیتی و شخصی را بیان کردیم و گفتیم این عبادت چنین چگونگی عبادت دھیم. ھم

  یابد. برنامھ و قانونی مفصل است کھ از روابط زناشوئی آغاز و بھ روابط بین المللی خاتمھ می

  تکلیف: ارکان و مبادی

کند کھ او  پردازیم و آن این است کھ خداوند متعال وقتی ما را مکلف می اکنون بھ موضوعی تازه می  

آموزد. ارکان تکلیف چیست؟ با چھ چیزی او را  را عبادت کنیم، ارکان تکلیف را نیز بھ ما می



پرستیم.  را می شناسیم و با شریعت او ی گذشتھ گفتیم: ما با ھستی او را می بپرستیم؟ در جلسھ

ھای زیادی را در موضوع اولین رکن از ارکان تکلیف، خواھیم گذراند اما در این درس تمام  درس

  ھای آینده خواھم گفت. کنم و جزئیات را در درس ارکان را با اختصار بیان می

  رکن اول: ھستی:

  

چیزی کھ ھیچ کس بر سر آن اختالفی ندارد   

است.  ھمین ھستی است. خورشید، خورشید

ماه، ماه است. شب، شب است و روز، روز 

ھا،  ھا، رودخانھ ھا، دریاھا، دریاچھ است. کوه

ھا، پرندگان، گیاھان، جمادات، فلزات،  ماھی

شبھ فلز و آفریدگان، این ھستی اولین رکنی 

است کھ بھ وجود هللا و یگانگی و کمال او 

اذعان دارد. این ھستی قرآن خاموش است. 

تواند بخواند، عرب یا غیر عرب. ھیچ کس بر سر این ھستی با کسی  ر کس میاین ھستی را ھ

ترین اصل ایمان  برند. بنابراین ھستی بزرگ ھا از این ھستی سود می ی انسان اختالف نظر ندارد. ھمھ

است. ھستی دلیل بر وجود خداوند است. در ھستی حکمتی دال بر خداوند حکیم وجود دارد. در 

بر وجود خداوند بخشنده وجود دارد و در ھستی حرکتی نشان از وجود حرکت ھستی رحمتی دال 

ھایی دلیل بر  ی مھربان و زیبایی ھایی دلیل بر آفریننده دھنده، مخلوقاتی دلیل بر وجود خالق، مھربانی

ھای نیک و صفات برتر خداوند است.  ی نام ی زیبا وجود دارد. گویی این ھستی نماینده وجود آفریننده

پذیرند. بنابراین در عصر فشارھای روانی، در  ن ھستی اصلی متفق علیھ است و ھمھ آن را میای

ماند. ھر چند کھ انسان لجباز و سرسخت و یا متکبر  ھا ھستی یک اصل ثابت می زمان فتنھ و گمراھی

کشانی تواند کھ کند، نخواھد پذیرفت؟ چگونھ می ھایی کھ عقل را بھ خود جلب می باشد، چگونھ نشانھ

خواھد نپذیرد کھ سرعت نور  کھ بیست میلیارد سال نوری از ما دور است، را نپذیرد؟ چگونھ می

سیصد ھزار کیلومتر در ثانیھ است و چقدر در دقیقھ است؟ در ساعت چقدر است؟ در روز و در ماه 

  فرماید: و در سال چقدر است؟ در بیست میلیارد سال، خداوند می

  ) ﴾٢٠اٌت ِلْلُموقِنِیَن (﴿ َوفِي اْألَْرِض آَیَ 

  ھایى [متقاعدكننده] است ﴾  ﴿ روى زمین براى اھل یقین نشانھ

  [ سورة الذاریات ]



  

  آب:

  

  

در این آب یک ویژگی است کھ اگر نبود نھ   

این کالس درس ما بود و نھ این شھر و 

کشور و نھ انسانی بر روی زمین وجود 

داشت. آب مانند ھر عنصر دیگری با  می

شود و با سرما منقبض  منبسط می حرارت

شود و اگر آن را سرد کنیم انقباض پیدا  می

کند و تا بیش از چھار درجھ منقبض  می

شود و با مکانیزم شگفت انگیزی این نشانھ  می

شود و  شود و ھر چھ حجم آن بیشتر شود تراکم آن کم تر می شود، لذا حجم آب بیشتر می بر عکس می

شود. اما اگر انقباض  افتد و مانع یخ زدن دریاھا می ود زودتر بر روی آب میھر چھ تراکم آن کمتر ش

زد و در  رفت و دریاھا یخ می شد و در اعماق دریاھا فرو می شد، تراکمش بیشتر می آن بیشتر می

نتیجھ بارانی وجود نداشت و گیاھان خواھند خشکید و حیوانات خواھند مرد و انسان نابود خواھد شد. 

  گی آب است.این ویژ

توانیم تمام عمر خود را در تفکر بھ  خورم کھ می بھ خدایی کھ جز او خداوندی نیست، سوگند می

ھا و زمین بگذرانیم. آیا این خدایی است کھ سزاوار نافرمانی باشد؟ آیا نباید در پی  آفرینش آسمان

؟ بنابراین ھستی یک چیز ثابت محبت او بود؟ آیا نباید دنبال بھشت او بود؟ آیا نباید از آتش او ترسید

ھای کوه چشمھ ایجاد نموده است؟ معنای  ھا را چھ کسی برافراشتھ است؟ چھ کسی در قلھ این کوه است

بلندی باشد تا بزھای کوھی بتوانند در   ی کوه چیست، باید امداد رسانی بھ کوه وجود چشمھ در قلھ

  ھا زندگی کنند. ھای آن قلھ

نزی ھفده ھزار در برخی از مناطق اندو

ی  جزیره وجود دارد. در ھر جزیره چشمھ

آبی متناسب با مساحت ھمان جزیره وجود 

ھا برای جریان  ھای این جزیره دارد. باران

این چشمھ کافی نیست. بنابراین این آب از 



اد ھا را ایج آید. چھ کسی این جریان جا می ھای فراوان دارد بھ این ای کھ باران ی خشک گسترده منطقھ

  کرده است؟

ھا و زمین بیندیشیم در مقابل عظمت و بزرگی خداوند قرار  بھ خدا سوگند اگر در آفرینش آسمان

گوید. وقتی انسان در  خواھیم گرفت. ھستی سراسر سخن از وجود خداوند و یگانگی و کمال او می

وانحرافات و  ھا کند و در گمراھی ھای روانی گیر می ماند و در بحران قیل و قال سرگردان می

ھا را آفریده است،  شود، ھستی اولین رکن است. کسی کھ ھستی اختالفات بی پایان سرگردان می

ھا را آفریده ھمان کسی است کھ قرآن را  خدایی بزرگ است. دارای کمال مطلق است. کسی کھ ھستی

  فرماید: نازل فرموده است، می

  ) ﴾٧٧) إِنَّھُ لَقُْرآٌَن َكِریٌم (٧٦َوإِنَّھُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظیٌم () ٧٥﴿ فََال أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم (

ھاى [ویژه و فواصل معین] ستارگان * اگر بدانید  پندارید] سوگند بھ جایگاه  ﴿ نھ [چنین است كھ مى 

  آن سوگندى سخت بزرگ است * كھ این [پیام] قطعا قرآنى است ارجمند ﴾

  [ سوره واقعھ ]

  دیشھ در ھستی عبادت است:ان

بنابراین ھیچ عبادتی بزرگ تر از عبادت تفکر و اندیشیدن نیست. تفکر راه رسیدن بھ خداست. بلکھ   

اندیشھ در آیات ھستی خداوند و آیات تکوینی او و آیات قرآنی او تنھا راه رسیدن بھ هللا است و بیشتر 

  فرماید: متعال میشوند. خداوند  ھای مکی با آیات ھستی آغاز می سوره

َھا (٢) َواْلقََمِر إَِذا تََالَھا (١﴿ َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا (   ) ﴾٤) َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشاَھا (٣) َوالنََّھاِر إَِذا َجالَّ

اش * سوگند بھ ماه چون پى [خورشید] رود * سوگند بھ روز چون   ﴿ سوگند بھ خورشید و تابندگى

  وگند بھ شب چو پرده بر آن پوشد ﴾[زمین را] روشن گرداند * س

  [ سوره شمس ]

فِي َذِلَك قََسٌم ِلِذي  ) َھلْ ٤) َواللَّْیِل إَِذا یَْسِر (٣) َوالشَّْفعِ َواْلَوتِْر (٢) َولَیَاٍل َعْشٍر (١﴿ َواْلفَْجِر (

  ﴾)٥(ِحْجرٍ 

سپرى شود * آیا  ھاى دھگانھ * و بھ جفت و تاق * و بھ شب وقتى دم * و بھ شب  ﴿ سوگند بھ سپیده

  در این براى خردمند [نیاز بھ] سوگندى [دیگر] است ﴾

  [ سوره فجر ]

  فرماید: کند، خداوند متعال می ھای بسیاری ما را بھ امری روشن و بسیار واضح دعوت می آیھ  



  ) ﴾١٠١﴿ قُِل اْنُظُروا َماَذا فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض (

  ھا و زمین چیست ﴾ ﴿ بگو بنگرید كھ در آسمان

  [ سوره یونس ]

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق (   ) ﴾٦) ُخِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق (٥﴿ فَْلیَْنُظِر اْإلِ

  اى خلق شده ﴾  ﴿ پس انسان باید بنگرد كھ از چھ آفریده شده است * از آب جھنده

  [ سوره طارق ]

ْنَساُن إِلَى طَ    ) ﴾٢٤عَاِمِھ (﴿ فَْلیَْنُظِر اْإلِ

  ﴿ پس انسان باید بھ خوراك خود بنگرد ﴾

  [ سوره عبس ]

  شود. آیات فراوانی با ( أولم یَر: آیا ندیده است) آغاز می

ای برای ماست. موضوعاتی کلی برای تفکر است. این آب  آیات ھستی در قرآن کریم قانون وبرنامھ

  فرماید: می کند؟ خداوند ھا ذخیره می را چھ کسی برایتان در کوه

  ) ﴾٢٢﴿ َوَما أَْنتُْم لَھُ بَِخاِزنِیَن (

  دار آن نیستید ﴾  ﴿ و شما خزانھ

  [ سوره حجر ]

ما توقف تأمل انگیزی در ھستی داریم. اما در این درس بھ صورت گذرا ارکان تکلیف را از نظر 

  گذرانیم. می

رند. تمام ساکنان زمین از ھستی اصل اول است. ھیچ دو نفری با ھم بر سر ھستی اختالف نظر ندا

ی ھستی، در شگفت ھستند؛ بنابراین این ھستی در روزی کھ انسان امانت را پذیرفت،  عظمت آفریننده

  در اختیار او گذاشتھ شد.

  فرماید: خداوند متعال می

ْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنَھا َوَحَملََھا ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَ 

ْنَساُن(   ) ﴾٧٢اْإلِ

ھا عرضھ كردیم پس از برداشتن آن  ھا و زمین و كوه ﴿ ما امانت [الھى و بار تكلیف] را بر آسمان

  سر باز زدند و از آن ھراسناك شدند و[لى] انسان آن را برداشت ﴾

  [ سوره احزاب ]



ھا و زمین و ھر آنچھ در آن دو بود، را در  وش کشید خدایش آسمانروزی کھ انسان امانت را بر د

ای محترم و گرامی ھستید. جایگاه اول را  جا کھ شما فرزند آدم ھستید، آفریده اختیار او گذاشت. از آن

دارید. کسی کھ خود را بشناسد پروردگارش را شناختھ است. چون شما فرزند آدم ھستید و چون 

تواند  ی مقام اول می ھا ھستید، بنابراین آفریده ای گرامی ھستید. این آفریده انسانانسان ھستید، سرور 

تواند از حیوان ھم پست تر شود. فرشتگان عقل بدون شھوت  از فرشتگان ھم باالتر رود و نیز می

دارند و حیوانات از شھوتی بدون عقل برخوردارند، ولی انسان ھم عقل دارد و ھم شھور. اگر عقل 

  فرماید: شود. خداوند متعال می را بر شھوت خود ترجیح دھد از فرشتگان ھم واالتر میخود 

اِلَحاِت أُولَئَِك ُھْم َخْیُر اْلبَِریَِّة (   ) ﴾٧﴿ إِنَّ الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  د ﴾اند آنانند كھ بھترین آفریدگانن  ﴿ در حقیقت كسانى كھ ایمان آوردند و كارھاى شایستھ كرده

  [ سوره بینھ ]

  بھترین چیزی کھ خداوند آفریده است.

  کنید شما جرم کوچکی ھستی، در حالی کھ در خود جھانی بزرگ را نھفتھ دارید! آیا فکر می

***  

  دانید اگر خداوند خود را بشناسید، آن گاه باالتر از فرشتگان خواھید بود؟! آیا می

خداوند دارای آیات ھستی است کھ باید در آن بیندیشیم و نیز آیاتی تکوینی دارد کھ افعال او ھستند و 

  نماید: ی شریفھ این مفھوم را تاکید می باید بھ آن نظر بیفکنیم. آیھ

  ) ﴾١١﴿ قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض ثُمَّ اْنُظُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكِذّبِیَن (

  كنندگان چگونھ بوده است ﴾ گاه بنگرید كھ فرجام تكذیب  در زمین بگردید آن﴿ بگو 

  [ سوره انعام ]

  تمام امیدھا در اسالم است:

ی مقابل پیامبر ایستادند،  کسانی کھ در جبھھ   

کجایند؟ در زبالھ دان تاریخ. کسانی کھ در 

کنار رسول هللا جنگیدند، آنان کجایند؟ در 

کسانی کھ قصد براندازی  ھا. واالترین جایگاه

اسالم را داشتند، کجایند؟ ھزاران سرکش کھ 

خواستند اسالم را براندازند، مردند و  می

جا کھ یکی از  اسالم جاودان ماند. تا آن



کنم کھ جھان اسالم امروزی بتواند حداقل در حال حاضر، آسیبی بھ  من باور نمی«گوید:  دانشمندان می

ن دو بسیار است، اما من کامال مطمئنم کھ جھان سراسر در مقابل ی آ غرب بزند؛ زیرا فاصلھ

کھ آنان نیرومنداند، بلکھ بھ این دلیل کھ راز  مسلمانان، سر تعظیم فرود خواھد آورد، نھ بھ خاطر این

  ».رھایی جھان و نجات آن در اسالم نھفتھ است

ھا تنھا اسالم بھ  ل و ارزشی اصو ھای قراردادی بھ سقوط انجامیده است و در عرصھ ی نظام ھمھ

  عنوان پناه ھمھ باقی مانده است.

ھای بسیار تنش آمیز را تصور کنید. فرعون  در ھستی بیندیشید و در افعال خداوند تامل کنید. حالت

ھای قوی در اختیار داشت. او  بسیار ستمگر، کینھ توز و قدرتمند و دارای لشکری بزرگ بود و سالح

کرد و ناگھان آنان خود را در مقابل دریا  پیروان اندک سیدنا موسی را تعقیب میی پنھانی داشت.  کینھ

  فرماید: دیدند، آیا امیدی وجود دارد؟ بھ طور کلی امید صفر بود. خداوند متعال می

  ) ﴾٦٢) قَاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي َسیَْھِدیِن (٦١﴿ قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن (

﴿ چون دو گروه ھمدیگر را دیدند یاران موسى گفتند ما قطعا گرفتار خواھیم شد * گفت چنین نیست 

  زیرا پروردگارم با من است و بھ زودى مرا راھنمایى خواھد كرد ﴾

  [ سوره شعراء ]

شوم این است کھ اگر خداوند با شما باشد چھ کسی بر علیھ شما  عبارتی کھ از تکرار آن سیراب نمی  

تواند بھ شما آسیبی برساند؟ اگر خداوند بر ضد شما باشد چھ کسی  ھد بود؟ چھ کسی در ھستی میخوا

  تواند شما را نجات دھد؟ تصور این امر سخت است بنابراین: می

  با خدا باش، خدا را با خود خواھی دید و ھمھ را رھا کن و از طمع خود دور شو.

  تواند بدھد. ع شود چھ کسی میشود و وقتی مان وقتی ببخشد چھ کسی مانع می

***  

َكاةَ َوآََمْنتُْم بُِرُسِلي ( َالةَ َوآَتَْیتُُم الزَّ ُ إِنِّي َمعَُكْم لَئِْن أَقَْمتُُم الصَّ   ) ﴾١٢﴿ َوقَاَل �َّ

  ﴿ و خدا فرمود من با شما ھستم اگر نماز برپا دارید و زكات بدھید و بھ فرستادگانم ایمان بیاورید﴾

  [ سوره مائده ]

بنابراین: سیدنا موسی بھ دریا ضربھ زد. دریا بھ سان راه خشکی گشوده شد. این داستان از کیست؟ 

برای ماست یا برای او؟ برای ماست. قرآن بعد از سیدنا موسی نازل شد. این داستان برای ماست. 

  فرماید: مبادا کھ ناامید شوید. مبادا تسلیم شوید. مبادا احساس شکست کنید. خداوند متعال می



  ) ﴾١٣٩﴿ َوَال تَِھنُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْألَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن (

  ﴿ و اگر مؤمنید سستى مكنید و غمگین مشوید كھ شما برترید ﴾

  [ سوره آل عمران ]

  موضع درست نسبت بھ آیات ھستی و تکوینی و قرآنی:

دیشیم. در آیات تکوینی او باید بنگریم. تدبر کنید، بیندیشید، بنگرید بنابراین: در آیات ھستی او باید بین  

و تأمل کنید تا خداوند را بشناسید. اگر او را شناختید ھمھ چیز را خواھید شناخت و اگر بھ او رسیدید 

اید و بنابراین  اید و اگر خشنودی او را کسب نمودید ھمھ چیز را بھ دست آورده بھ ھمھ چیز رسیده

کھ  گویم: پروردگارا، آن کھ تو را یافت، چھ چیزی از دست داد؟ و آن یک سخن تاثیرگذار می ھمیشھ

سوزاند،  تو را از دست داد، چھ چیزی بھ دست آورد؟ ھیچ چیزی نیافتھ است. اموالی کھ آتش نمی

را  رود و ھمھ چیز ھا، خودروھای کنترل شده با نبض قلب. اگر قلب بایستد ھمھ چیز از دست می خانھ

  فرماید: دھد. خداوند متعال می از دست می

  ) ﴾١٥﴿ إِنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا أَْنفَُسُھْم َوأَْھِلیِھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة (

  اند ﴾  خودشان و كسانشان را دچار زیان كرده  اند كھ روز قیامت  ﴿ در حقیقت زیانكاران كسانى

  [ سوره زمر ]

ھستی باید بیندیشیم و در آیات تکوینی باید بنگریم و در آیات قرآنی باید تدبر کنیم.  بنابراین: در آیات

گذرد. اصل دین شناخت خداوند است و  راه شناخت خداوند از راه آیات ھستی، تکوینی و قرآنی می

  در روایت ماثور آمده است:

كل شيء، وأنا أحب إلیك من (( ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك 

  كل شيء ))

ای و اگر مرا از دست بدھی  (( ای فرزند آدم، مرا بخواه تا بیابی و وقتی مرا یافتی ھمھ چیز را یافتھ

  ترم)) ای و من از ھمھ چیز برای تو محبوب ھمھ چیز را از دست داده

یک ششم قرآن سخن از  گوید. ھستی ثابت است. ھزار و سیصد آیھ در قرآن کریم از ھستی سخن می

  ی اصل در این زمینھ، این آیھ است: ھا و زمین بیندیشیم. آیھ ھستی دارد تا ما در آفرینش آسمان

) الَِّذیَن یَْذُكُروَن ١٩٠﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب (

 َ ِطالً قِیَاماً َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھَذا بَا �َّ

  ) ﴾١٩١ُسْبَحانََك فَِقنَا َعَذاَب النَّاِر (

ھایى   شانھھا و زمین و در پى یكدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان ن ﴿ مسلما در آفرینش آسمان



[قانع كننده] است * ھمانان كھ خدا را [در ھمھ احوال] ایستاده و نشستھ و بھ پھلو آرمیده یاد مى 

اى منزھى   ھا را بیھوده نیافریده اندیشند [كھ] پروردگارا این  ھا و زمین مى كنند و در آفرینش آسمان

  تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار ﴾

  ن ][ سوره آل عمرا

ھای روی زمین بر سر آن ھیچ اختالفی وجود  رکن اول ھستی است. اصل اول کھ در میان ملت  

  فرمادی: تواند در زمین ھستی را مورد مطالعھ قرار دھد. خداوند می ندارد و ھر کس می

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق (١﴿ اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق ( ) الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم ٣بَُّك اْألَْكَرُم () اْقَرأْ َورَ ٢) َخلََق اْإلِ

ْنَساَن َما لَْم یَْعلَْم (٤(   ) ﴾٥) َعلََّم اْإلِ

پاره آفرید * بخوان و پروردگار تو  ﴿ بخوان بھ نام پروردگارت كھ آفرید * انسان را از خون

دانست   نسان نمىی قلم آموخت * آنچھ را كھ ا ترین [كریمان] است * ھمان كس كھ بھ وسیلھ كریم

  [بتدریج بھ او] آموخت ﴾

  [ سوره علق ]

  رکن دوم: عقل:

  فرماید: خداوند بزرگ عقل را بھ ما ارزانی داشتھ است، می  

  ) ﴾٧﴿ َوالسََّماَء َرفَعََھا َوَوَضَع اْلِمیَزاَن (

  ﴿ و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت ﴾

  [ سوره رحمن ]

برای تقریب بھ ذھن: شخصی از تمام دنیا فقط یک خانھ دارد. اما این خانھ بسیار گران قیمت است.   

کند.  ھای تقلبی را شناسایی می وی آن را نقدا فروختھ است و در جیب خود دستگاھی دارد کھ اسکناس

لیل این کار یابد. او زیان بس بزرگی متحمل شده است. اما د ھا را جعلی می ی اسکناس ناگھان ھمھ

ھای تقلبی را استفاده نکرده است. مانند این کھ عدد  خود اوست کھ دستگاه شناسایی اسکناس

ھا را نیز نخوانده است. اعداد شریعت است و دستگاه عقل است. بنابراین عقل دومین رکن  اسکناس

  بزرگ از ارکان تکلیف و علت تکلیف است.

  

  

  

  



  اصول عقل: علّی، غائی، و عدم تناقض:

عقل سیستمی بسیار پیچیده و مبتنی بر سھ   

اصل است. اصل علّیت، اصل غائی و اصل 

عدم تناقض. یعنی شما ای انسان با عقل خود 

کنید  چیزی را بدون علت و سبب آن درک نمی

توانید با عقل چیزی  و بدون غایت و ھدف نمی

را درک کنید و با عقل امکان ندارد چیزی 

در یک  متناقضی را درک کنید. شخصی

زمان در دمشق و حلب، حاضر و غائب 

ی دقیق این است کھ سیستم ھستی سیستم علّی است و  است. این از نظر عقلی محال است. اما مسالھ

شود و ھیچ چیز بی ھدف خلق نشده و در ھستی  در جھان ھستی ھیچ چیز بدون دلیل ایجاد نمی

دم تناقض وجود دارد، بنابراین: عقل تناقضی وجود ندارد. در عقل شما اصل علیت و غائی و ع

  دومین رکن است.

  نقش عقل در شناخت خداوند:

  

  ی عقل کسب اطمینان از صحت منقوالت و سپس درک آن است: وظیفھ

اما نقش عقل در شناخت خداوند چیست؟ عقل دو وظیفھ دارد: اصل دین نقل و روایت است. وحی   

ی است. اصل دین شناخت خداوند است. عقل از نقل منزل و قرآن کریم. وحی غیر منزل سنت نبو

مقدم تر است و وظیفھ اش کسب اطمینان از صحت نقل است. سپس وظیفھ اش درک آن نقل است. اما 

کرد کھ یک  اصل در دین نقل و روایت است و عقل ارزیاب نقل نیست. عقل پنجاه سال پیش باور نمی

ت. ھر عنوان ھم چھل بخش و ھر بخش چھارصد سی دی ھفت ھزار کتاب را در خود جای داده اس

صفحھ و ھر صفحھ ھشتاد سطر دارد و در ھر سطری سی و پنج واژه وجود دارد و ھر کلمھ پنج 

حرف دارد و تمام حروف حرکت گذاری شده اند. این یک سی دی است و ھفت ھزار عنوان را در 

گار در ارتباط است. بنابراین اصل وحی خود دارد. عقل با واقعیت در ارتباط است. اما وحی با آفرید

ی دوم برای درک آن نقل بھ کار  است و عقل ابتدا برای کسب اطمینان از صحت نقل و در درجھ

  رود. می

  



  عقل بر قوانین ھستی منطبق است:

بود عقل  ی این موضوع انطباق کامل عقل با قوانین ھستی است. و اگر این انطباق نمی زیباترین نکتھ  

  شی نداشت.ھیچ ارز

در ھستی ھر چیزی علتی و ھر چیزی ھدفی دارد و در ھستی تناقض وجود ندارد و عقل شما ھیچ 

  کند. چیزی را بدون علت آن درک نمی

ھا را خاموش کردید، درب را قفل نمودید و کلید  برای تقریب بھ ذھن: بھ الذقیھ مسافرت کردید، المپ

ھا روشن بود. چرا  پس از یک ھفتھ باز گشتید و المپ این درب را بھ ھیچ عنوان کسی دیگر ندارد.

  لرزید ؟ ترسید؟ چرا می می

بھ عنوان مثال: اگر یک گفتگوی نامناسب میان زن و شوھر برقرار شود. شوھر بھ او بگوید: 

ھا روشن است. زن بگوید آن را خاموش کرده ام. موضوع خاموش کردن آن نیست. اما در نبود  المپ

ھا خود بھ خود روشن شده است.  خانھ شده است؟ امکان ندارد باور کنید کھ المپ من چھ کسی وارد

عقل این گونھ است. عقل علت تکلیف است. عقل ابزار شناخت خداوند است. اصول عقلی با اصول 

  فرماید: ھستی متناسب است . بنابراین خداوند متعال می

  ) ﴾٦٨﴿ أَفََال یَْعِقلُوَن (

  اندیشند ﴾ ﴿ آیا نمی

  ) ﴾١٧﴿ أَفََال یَْنُظُروَن (

  بینند ﴾ ﴿ آیا نمی

  [ سوره غاشیھ ]

  ) ﴾٦٩﴿ أَنَّى یُْصَرفُوَن (

  اند ﴾  ﴿ تا كجا [از حقیقت] انحراف حاصل كرده

  [ سوره غافر ]

  ) ﴾١٥٤﴿ َما لَُكْم َكْیَف تَْحُكُموَن (

  كنید ﴾ ﴿ شما را چھ شده چگونھ داورى مى 

  [ سوره صافات ]

دقیقا مانند چشم است. اگر چشم با باالترین درجھ ببنید، یعنی دوازده  -اکنون دقت فرمایید  –اما عقل   

بر ده، ولی نوری نباشد، آن چشم ارزشی ندارد. عقل ھم بدون وحی ھیچ ارزشی ندارد. چشم و نور 



برای چشم است.  کنند. وحی مانند نور کنند. عقل و وحی نیز ھمدیگر را کامل می ھمدیگر را کامل می

  فرماید: کند. خداوند می عقل بدون وحی درست عمل نمی

) ثُمَّ َعبََس َوبََسَر ٢١) ثُمَّ نََظَر (٢٠) ثُمَّ قُتَِل َكْیَف قَدََّر (١٩) فَقُتَِل َكْیَف قَدََّر (١٨﴿ إِنَّھُ فَكََّر َوقَدََّر (

) َسأُْصِلیِھ ٢٥) إِْن َھَذا إِالَّ قَْوُل اْلبََشِر (٢٤إِالَّ ِسْحٌر یُْؤثَُر ( ) فَقَاَل إِْن َھَذا٢٣) ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر (٢٢(

اَحةٌ ِلْلبََشِر (٢٨) َال تُْبِقي َوَال تََذُر (٢٧) َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر (٢٦َسقََر ( ) َعلَْیَھا تِْسعَةَ ٢٩) لَوَّ

  ) ﴾٣٠َعَشَر(

[آري،] » ١٩«ُكشتھ بادا، چگونھ[ او] سنجید؟  »١٨«﴿ آري،[ آن دشمن حّق] اندیشید و سنجید. 

سپس رو ترش نمود و چھره در » ٢١«آنگاه نظر انداخت. » ٢٠«كشتھ بادا، چگونھ[او] سنجید. 

و گفت: این [قرآن] جز سحري كھ[بھ » ٢٣«آنگاه پشت گردانید و تّكبر ورزید، » ٢٢«ھم كشید. 

زودا كھ او را بھ َسقَر » ٢٥«نیست. این غیر از سخن بشر » ٢٤«اند نیست.  برخي] آموختھ

كند.  گذارد و نھ رھا مي نھ باقي مي» ٢٧«و تو چھ داني كھ آن َسقَر چیست؟ » ٢٦«درآورم. 

  [و] بر آن [دوزخ]، نوزده[نگھبان] است. ﴾» ٢٩«گرداند.  ھا را سیاه مي پوست» ٢٨«

  [ سوره مدثر ]

عقل نیازمند وحی است و ھر چیزی کھ عقل از درک آن ناتوان است را خداوند با وحی بھ شما خبر 

ی آن پیش  ی تکلیف است و عقل ابزار شناخت خداوند است و وظیفھ داده است، بنابراین: عقل انگیزه

ز باشد و پس از نقل باید آن را درک کند و عقل ھرگ از نقل کسب اطمینان از صحت آن نقل می

  ارزیاب نقل نیست.

  رکن سوم: فطرت:

  فرماید: شما دارای فطرتی ھستید، خداوند متعال می

ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْیَھا (   ) ﴾٣٠﴿فَأَقِْم َوْجَھَك ِللِدّیِن َحنِیفاً فِْطَرةَ �َّ

را بر  ﴿ پس روى خود را با گرایش تمام بھ حق بھ سوى این دین كن با ھمان سرشتى كھ خدا مردم

  آن سرشتھ است ﴾

  [ سوره روم ]

  فطرت منطبق بر قانون الھی است:

ساختار درونی شما با قانون الھی انطباق کامل دارد و ھر امری کھ خداوند شما را بدان امر نماید   

گیرد، مانند یکی از انواع خودروھای گران قیمت کھ برای راه  اگر آن را انجام دھید نفس شما آرام می

شکند و نیاز شما را  و ھموار ساختھ شده است. اگر شما آن را بھ راه ناھموار برانید در ھم میآسفالت 



کند؛ زیرا آن خودرو برای راه آسفالت ساختھ شده است و شما نیز برای اجرای قانون  برآورده نمی

مایید. ن الھی ساختھ شده اید و اگر قانون الھی را اجرا نمایید احساس خوشبختی وصف ناپذیری می

کنید. شما را  خداوند دستور داده شما راستگو باشید. اگر راست بگویید احساس آرامش فراوانی می

دھد.  دستور بھ امانت داری داده است. اگر امانت دار باشید آرامش شگفت انگیزی بھ شما دست می

آرامش شگفتی  شما را امر بھ بخشندگی کرده است، پس اگر بھ افراد پیرامون خود رحم کنید احساس

  خواھید داشت، بنابرین:

ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْیَھا (   ) ﴾٣٠﴿فَأَقِْم َوْجَھَك ِللِدّیِن َحنِیفاً فِْطَرةَ �َّ

﴿ پس روى خود را با گرایش تمام بھ حق بھ سوى این دین كن با ھمان سرشتى كھ خدا مردم را بر 

  آن سرشتھ است ﴾

  [ سوره روم ]

رونی فطرت نام دارد. اسالم دین فطرت است. ھر چیزی را کھ خداوند شما را بھ آن این ویژگی د

شود. و البتھ خداوند بزرگ آنچھ فطرت شما آن را ناپسند  دستور فرموده فطرتان با انجام آن آرام می

داند، منکر نامیده است و چیزی کھ نفس شما آن را کار نیک و پاکی بداند، خداوند آن را معروف  می

دانید، منکرات است و آن چیزی را کھ  داند. پس چیزھایی کھ در اصل فطرت خود آن را ناپسند می می

ی معروف انطباق فطرت با شریعت را  نامد. واژه پسندید، خداوند معروف می با اصل فطرت خود می

  فرماید: کند. بنابراین خداوند متعال می تاکید می

اَھا ( َ ٧﴿َونَْفٍس َوَما َسوَّ   )﴾٨ْلَھَمَھا فُُجوَرَھا َوتَْقَواَھا () فَأ

اش را بھ آن الھام  ﴿ سوگند بھ نفس و آن كس كھ آن را درست كرد * سپس پلیدكارى و پرھیزگارى

  كرد ﴾

  [ سوره شمس ]

دانید کھ کارتان درست است، نیاز بھ جلب توجھ کسی  دھید و می شما وقتی کاری نیک انجام می  

اید و البتھ این فطرت است. عذرخواھی  دانید کھ اشتباه کرده باشید می ندارید و اگر کار نیکی نکرده

دزدد آن را در جایی دورتر از شما  کنم حیوانات نیز این گونھ اند. گربھ وقتی تکھ گوشتی را می می

خورد؛ زیرا با فطرت  خورد، اما اگر این قطعھ گوشت را خودتان بھ او بدھید در جلوی شما می می

ده کھ وقتی گوشت را با دزدی و بھ زور برداشتھ ، این کار او نادرست بوده است با خود احساس کر

  کھ طبعا مکلف نبوده است. وجود آن

  ھستی، عقل و فطرت.

  



  رکن چھارم: شھوت:

  

  اھمیت شھوت بھ عنوان یکی از ارکان تکلیف:

  

خداوند متعال شھوت را در ما نھاده است و   

آسایش،  در ما تمایل بھ زن، مال، زیبایی،

ی بزرگ و مرفھ و خودروی راحت را  خانھ

ایجاد نموده است. انسان کمال زیبایی، و 

بخشش را دوست دارد. بخشش و عطا را 

دوست دارد. کمال و زیبایی را دوست دارد. 

شود. خداوند تنھا بھ این  این شھوت نامیده می

ی آن  دلیل شھوات را در ما نھاده تا بھ وسیلھ

کند و عقل  شیم و گاھی شکیبا پیشھ شویم. بنابراین شھوت مانند موتور عمل میگاھی سپاسگزار با

ھا  ی شھوت باشد و شریعت چون جاده است. پس حرکت شما در زندگی با انگیزه مانند سوخت می

گیرد و اگر شھوت نبود در روی زمین ھیچ چیزی نبود، نھ خانھ بود، نھ پل، نھ راه، نھ  انجام می

سھ و نھ بیمارستان وجود داشت. اگر نیازی بھ خوراک و نوشیدن نبود و نیازی بھ کارخانھ، نھ مدر

کردید. نھ ازدواج  داشت مانند این میز کھ یک میلیون سال آن را ھمین طوری رھا می زن وجود نمی

نوشیدید. ممکن بود انسان مانند جمادات بی جان باشد. نھ حرکت  خوردید و نھ می کردید، نھ می می

روید. بھ دنبال  کرد. اما خداوند شھوات را در شما نھاده است. در بازار راه می و نھ کاری می کرد می

آید. در پی درآمد دیگری ھستید  گردید. در پی درآمدی ھستید تا بتوانید ازدواج کنید. ھمسر می کار می

کند، خداوند  ف میتا فرزندان را تربیت کنید. بنابر ھمین است کھ خداوند پیامبرانش را انسان توصی

  فرماید: متعال می

  )﴾٧﴿یَأُْكُل الطَّعَاَم َویَْمِشي فِي اْألَْسَواِق (

  رود ﴾ خورد و در بازارھا راه مى  ﴿ كھ غذا مى 

  [ سوره فرقان ]

آنان در وجود خود بھ خوردن غذا نیازمندند. برای پرداخت بھای خوراکی باید بھ بازار بروند. این   

کنید تا ازدواج  گردید تا خانھ ای بخرید. خانھ ای را اجاره می بھ دنبال کار میی ماست.  اوضاع ھمھ

  فرماید: ی آن می ھا را در ما نھاده است و درباره کنید و بچھ دار شوید. بنابراین: خداوند شھوت



َمِة ﴿ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَنْ  ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ َطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَّ

ْنیَا (   ) ﴾١٤َواْألَْنعَاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاُع اْلَحیَاِة الدُّ

ھاى  ھا[ى گوناگون] از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب ﴿ دوستى خواستني

  آراستھ شده [لیكن] این جملھ مایھ تمتع زندگى دنیاست﴾ ھا و كشتزار[ھا] براى مردم نشاندار و دام

  [ سوره آل عمران ]

  یابد: ھر شھوتی کانال شرعی پاکی دارد کھ در آن جریان می

ی ریز، دقت کنید: خداوند ھر شھوتی را کھ در درون شما نھاده است کانالی پاکیزه برای  در این نکتھ  

ود ندارد. خداوند ھر شھوتی را کھ در درون شما نھاده رفع آن نیز ایجاد نموده است. محرومیتی وج

است کانالی پاکیزه برای رفع آن نیز ایجاد نموده است. محبت اموال را در شما نھاده است و برای این 

ھای کسب و کار حالل را بھ روی شما گشوده است. کسب و کار حرام نیز وجود دارد.  کار دروازه

ی بازی معادل صد و ھشتاد  ی شھوت بھ زاویھ کند. شاید با انگیزه شھوت صد و ھشتاد درجھ کار می

درجھ حرکت کنید. اما کسب و کار حالل نود درجھ است و حرام نیز نود درجھ است. مومن فعالیت 

دھد. دزدی  کند و غیر مومن کار خود را انجام می ی اول محدود می مالی خود را در نود درجھ

کند. بنابراین  دھد و تجاوز می زند، فریب می کند، نیرنگ می می ورزد، تقلب کند، خیانت می می

شود. مومن بھ حد مجاز تعیین شده از سوی خداوند،  ی شھوت تا صد و ھشتاد درجھ باز می زاویھ

  فرماید: کند و این معنای این کالم خداوند است کھ می بسنده می

ِ َخْیٌر لَُكْم (   ) ﴾٨٦﴿بَِقیَّةُ �َّ

  ی [حالل] خدا براى شما بھتر است ﴾ ﴿ باقیمانده

  [ سوره ھود ]

  زن:

کنید. مادر، خواھران،  شما ھمسر دارید، شما خواھر و دختر دارید. با آنان نشست و برخاست می  

ھا محارم شما ھستند. اما زنی کھ بر شما  ھا، خواھر، دختر برادر و دختر خواھر، این ھا، خالھ عنھ

  ارد.ی ایمان ایجاد ارتباط با او برای شما ممنوع است. این شھوت نام د حرام است، در بازه

  مال:

تجارت، کارمندی، بخشش، کار آزاد، کشاورزی، بازرگانی و صنعت وجود دارد اما نھ دزدی، نھ   

  ھا در کسب مال حرام و ممنوع است. غصب، نھ خیانت و نھ احتکار. تمام نافرمانی

  

  



  برتری در روی زمین:

بشناسند. مشھور  چنین برتری جویی در روی زمین شھوت سوم است. یعنی کسی باشید کھ شما را ھم  

  باشید. دانش بجویید. دانش بیاموزید. کارھای نیک بکنید تا مشھور شوید.

باری یکی از دانشمندان یکی از کشورھای اسالمی بھ بریتانیا سفر نمود تا عمل جراحی انجام دھد. 

نجام گویند، بیش از صد ھزار تماس و نامھ از سراسر جھان اسالم برای جویا شدن از احوال او ا می

شد. رادیو لندن شگفت زده شده بود. این طبیعی نیست. با او مصاحبھ نمود. بھ او گفت: این جایگاھی 

گوید: زیرا من پیرو  دھد، می دھد؟ پاسخ زیبایی می کھ خداوند بھ تو بخشیده، چیست؟ چھ پاسخی می

  هللا ھستم. شما بھ عنوان مومن پیرو هللا ھستید.

  

بنابراین: برتری در زمین شاید در پیروی از 

هللا نھفتھ است. شاید در خدمت بھ خلق باشد. 

شاید ھم با گسترش دانش حاصل شود. شاید 

با کارھای نیک افزایش یابد و شاید با آزار و 

ای با  با کسب اموال حرام باشد. بھ خانھ

شکوه، خودروی آخرین مدل و راحت، 

فر و گردش ختم ھا، ھتل، س روابط، مھمانی

  گردد.

شما نیاز اساسی بھ خوراک دارید تا بتوانید خود را حفظ نمایید و نیاز اساسی بھ زن دارید تا نسل خود 

ی الھی  ھا در برنامھ را حفظ نمایید و نیاز اساسی بھ مھم بودن دارید، تا مشھور شوید. پس تمامی این

ھر شھوتی را کھ در درون شما نھاده است  شود. خداوند ھای غیر الھی برآورده می و در برنامھ

کانالی پاکیزه برای رفع آن نیز ایجاد نموده است. مطمئن باشید محرومیتی وجود ندارد: خداوند متعال 

  فرماید: می

) ِ َن اتَّبََع َھَواهُ بِغَْیِر ُھًدى ِمَن �َّ   ) ﴾٥٠﴿َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

  یى خدا از ھوسش پیروى كند ﴾راھنما  كھ بى تر از آن  ﴿ و كیست گمراه

  [ سوره قصص ]

ھای  کند. روز عروسی بوق کند ھیچ مشکلی ندارد. ازدواج می کسی کھ از ھوا وھوس خود پیروی می

کشند. این شرعی است. این  کشند؟ خیر، خجالت نمی آورد. آیا خجالت نمی خودروھا را بھ صدا در می

  باید خجالت کشید. آن زن ھمسر وی است.ازدواج را خداوند مشروع نامیده است. ھرگز ن



ماند. ھیچ کس  آید و تا ساعت دو می شود و خواستگار پس از عقد طبیعتا می گاھی دختری عقد می

گویند. او زن وی است. خداوند ھر شھوتی را کھ در درون شما  گوید. حتی یک کلمھ نمی چیزی نمی

  وده است.نھاده است کانالی پاکیزه برای رفع آن نیز ایجاد نم

  بنابراین: ھستی، عقل، فطرت و شھوت.

  رکن پنجم: آزادی (اختیار)

  فرماید: خداوند متعال می  

  ) ﴾٢٩﴿فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر (

  ﴿ پس ھر كھ بخواھد ایمان بیاورد و ھر كھ بخواھد انكار كند ﴾

  [ سوره كھف]

ا َكفُوراً (﴿إِنَّا َھَدْینَاهُ السَّبِیَل إِ  ا َشاِكراً َوإِمَّ   ) ﴾٣مَّ

  ﴿ ما راه را بھ او نشان دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس ﴾

  [ سوره انسان ]

  ) ﴾١٤٨﴿َوِلُكٍلّ ِوْجَھةٌ ُھَو ُمَوِلّیَھا (

  گرداند ﴾  اى است كھ وى روى خود را بھ آن [سوى] مى  ﴿ و براى ھر كسى قبلھ

  [ سوره بقره]

ْمنَا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب ﴿َسیَ  ُ َما أَْشَرْكنَا َوَال آَبَاُؤنَا َوَال َحرَّ الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم قُوُل الَِّذیَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء �َّ

َّبِعُوَن إِالَّ ال ْن أَْنتُْم إِالَّ ظَّنَّ َوإِ َحتَّى َذاقُوا بَأَْسنَا قُْل َھْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَت

  ﴾)١٤٨(تَْخُرُصونَ 

خواست نھ ما و نھ پدرانمان شرک نمى   ﴿ كسانى كھ شرك آوردند بھ زودى خواھند گفت اگر خدا مى

کردیم. كسانى ھم كھ پیش از آنان بودند ھمین گونھ  آوردیم و چیزى را [خودسرانھ] تحریم نمی 

عقوبت ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما دانشى ھست كھ آن را [پیامبران خود را] تكذیب كردند تا 

  گویید ﴾  كنید و جز دروغ نمى براى ما آشكار كنید. شما جز از گمان پیروى نمى 

  [ سوره انعام]

  

  

  

  



  انسان از نظر تکلیف مختار است:

این سخن مشرکان است. اگر خداوند ما را   

کرد پاداش معنا  در اطاعت از خود مجبور می

اشت و اگر ما را مجبور بھ نافرمانی ند

شد. اگر  کرد مجازت کردن، بی معنا می می

شدیم بھ معنای ناتوانی بود.  بیھوده رھا می

خداوند بندگانش را با اختیار دادن بھ آنان، 

امر فرموده است و از روی ھشدار آنان را 

بازداشتھ است و در حد توان مکلف نموده و 

  دھد. ننموده است و در قبال پیروی اندک، پاداش فراوان بھ بنده می آنان را بیش از توان مکلف

کند. او در  کند مجبور است در حقیقت اشتباه می انسان مختار است. در لحظھ ای کھ انسان فکر می

چیزی کھ بھ آن مکلف نشده، مجبور است. در مرد یا زن بودن، مجبور است. آیا کسی از شما پرسیده 

دارید؟ این مربع را عالمت بزن. شما در این امر مختار نیستید. در این  است: چھ چیزی دوست

ی ما در  انتخاب مجبور ھستید. آیا کسی پرسیده: دوست داری چھ کسانی مادر و پدر شما باشند؟ ھمھ

انتخاب پدر ومادرمان، اختیاری نداریم. آیا کسی پرسیده است: دوست دارید کجا بھ دنیا بیایید، در 

ھا را  در دمشق؟ زادگاه، زمان تولد، عصر شما، مرد یا زن بودن و مادر و پدر، این شیکاگو یا

خداوند مقدر فرموده است. اما دانشمندان اتفاق نظر دارند کھ آن چیزھایی کھ اختیاری در آن ندارید، 

قیامت توانید بھتر از آن کھ بھ شما ارزانی شده باشید و روز  مصلحت شما در آن بوده است و شما نمی

کھ از چھ پدر یا مادری بوده اید یا در کدام کشور  شود. این راز مرد یا زن بودنتان برایتان آشکار می

ھا را برای  ھا، شکل، چھره و ... باید برای اینکھ خداوند بھترین اید. توانایی و یا چھ دروانی زیستھ

اختیاری ندارید. اما در آنچھ شما برگزیده، در محبت او غرق شوید. بنابراین در این موارد شما 

  گویند: گزاری؟ بھ شما می گویند: نماز بپا دار. آیا نماز نمی مکلف ھستید مختارید. بھ شما می

اِدقِیَن ( َ َوُكونُوا َمَع الصَّ   )﴾١١٩﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ

  استان باشید ﴾اید از خدا پروا كنید و با ر  ﴿ اى كسانى كھ ایمان آورده

  [ سورة التوبة ]

ھای مبتذل نیز ھستند. شما را امر  شما بھ مسجد آمده اید. کاباره نیز وجود دارد. کافی نت و سایت  

  کند کھ از راستان باشید. بھ مسجد آمده اید. شما در آنچھ بر شما تکلیف شده، مختار ھستید. می



  )﴾٢٩﴿فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْلیَْكفُْر (

  ﴿ پس ھر كھ بخواھد بگرود و ھر كھ بخواھد انكار كند ﴾

  [ سوره كھف]

در لحظھ ای کھ احساس کنید مختار نیستید، پاداش و مجازات باطل شده است. تکلیف نادیده گرفتھ   

خ بی اساس شده است و زندگی دنیا بھ نمایش شده است. امانتداری را باطل شده است. بھشت و دوز

  داستانی خشک تبدیل شده است.

شود و  کنید در مسابقھ ای کھ برای تعیین کارمند نمونھ از میان سھ ھزار نفر برگزار می آیا باور می

برای این کار کمیتھ تشکیل شده و مصاحبھ انجام شده و از نظر زبانی و فرھنگ عمومی و مدارک و 

ھای الزم انجام شده است، برنده پیش از برگزاری مسابقھ تعیین شده باشد؟ این محال  بررسیامتیازات 

  است.

کنید شما در ھمھ چیز مجبور ھستید در حقیقت دین را بیھوده  بنابراین در لحظھ ای کھ تصور می

راین وقتی خواندید و بھشت ودوزخ ، پاداش ومجازات و تکلیف و ھمھ چیز را بیھوده انگاشتھ اید. بناب

گوید: بھ  حد را بر او جاری کنید. شرابخوار می«گوید:  آید، می یک شراب خوار نزد سیدنا عمر می

ھای  گویند: او جام عوام می- خدا سوگند ای امیر المومنین خداوند این را برای من مقدر ساختھ است

اوند او را نیازموده است. اندک و فقط چند بار نوشیده است. خداوند این گونھ او را آزموده است. خد

سیدنا عمر گفت: دوبار حد را بر او جاری سازید. باری  -او خود این را برای خود برگزیده است.

کھ شراب نوشیده است و باری برای اینکھ بر خداوند دروغ بستھ است. گفت: وای برتو ای  برای این

ھ من نگو: خداوند این را قسمت من نموده ب» مرد، تقدیر الھی تو را از اختیار بھ اجبار نکشانده است.

  است. بگو: من اشتباه کرده ام، خداوند مرا بھ نیکی امر فرموده و من اشتباه و گناه نموده ام.

می توان یکی از ارکان تکلیف را برگزید. شھوت، فطرت، عقل و ھستی ھر کدام یکی از ارکان 

  روند. تکلیف بھ شمار می

  رکن ششم: شرع:

ی دو کیلویی،  شود. وزنھ رکن باقیمانده است. در کشور در ھر مغازه ای وزنھ پیدا میشرع آخرین   

نیم کیلویی، یک چھارم، ھفت مثقال و سھ و نیم مثقال. اگر مردی آتشی ایجاد کند و سرب داخل وزنھ 

شود. چگونھ از این فریب آگاھی یابیم. در شھرداری یک وزن  را ذوب کند صد گرم از وزن کم می

ن وجود دارد. وزنی کھ معیار است. این وزن استاندارد است. مالک است. شریعت نیز معیار معی

است. نیکی آن چیزی است کھ شریعت نیک بداند و بدی آن چیزی است کھ شریعت بد بداند. اگر 

فکرتان، شما را بھ چیزی خالف شرع رھنمون شد و شما آن را نیک دانستید، در شما یک نقص 



اید معیارھای شما با معیارھای شریعت تطابق داشتھ باشد. حرام، حرام است. اختالط وجود دارد. ب

ممنوع است. زنا حرام است و کار پسندیده ای نیست. اما در زمان فتنھ و غفلت کار پسندیده ای شده و 

ز در جھان گسترش پیدا کرده است و این گستردگی زنا در جھان دلیل بر این نیست کھ خداوند متعال ا

  مجازات آن بکاھد.

شود. شریعت یک رکن اساسی در  بنابراین: شریعت نیز از ارکان تکلیف و قانون الھی شمرده می

  گردد. ی آن می شود و شریعت قانون استوار کننده تکلیف است. بھ ھمین دلیل گاھی عقل گمراه می

اینکھ خودتان را خستھ کنید گویم. اما پیش از  دھم و پاسخ آن را بھ شما می من یک مسالھ بھ شما می

پاسخ حاضر است. اگر پاسخ شما را بھ حل مسالھ رھنمون شد، راه حل درست است، اما اگر راه حل 

کنید کھ چند گناه اتفاق افتاده  بھ پاسخی دیگر انجامید، بدانید کھ شما اشتباه نموده اید. وقتی گمان می

ی  نیم؟ این امر خیلی مھم است. ما در دورهاست کھ در دین چیزی در مورد آن وجود ندارد، چھ ک

رود. اگر چیزی بر  کنیم. عصر دانش، دوره ای کھ زن نیمی از جامعھ بھ شمار می جدیدی زندگی می

خالف شرع تصور کردید، شما در اشتباه ھستید. زن نیمی از جامعھ است و بسیار مورد احترام قرار 

بسان اسالم، حق وی را کامل ادا کرده و او را گرامی  گرفتھ است. ھیچ دین و قانونی وجود ندارد کھ

  داشتھ باشد.

ھای خود  وقتی کھ پیامبر گرامی صلی هللا علیھ وآلھ وسلم مکھ را فتح کرد و اھل آن او را بھ خانھ

دعوت کردند، فرمود: خیمھ ای برایم نزد قبر خدیجھ بر پا کنید. پرچم پیروزی را در کنار قبر وی 

باشد. خداوند  اش، می ھ جھان بفھماند کھ این زن خوابیده در گور شریک پیروزیبرپا نمود تا ب

  فرماید: می

  )﴾٦﴿َوأْتَِمُروا بَْینَُكْم بَِمْعُروٍف (

  ﴿ و بھ شایستگى میان خود بھ مشورت پردازید ﴾

  [ سوره طالق]

  معیار در ھنگام منحرف شدن عقل و نابود شدن فطرت:

دود است. خودآرایی و خلوت نیز مردود است. بنابراین: شریعت فساد مردود است، بی حیایی مر  

افتد و فطرت  قاضی است. نیک آن است کھ شریعت نیک دانستھ باشد. عقل گاھی بھ گمراھی می

رود، پس قانون و معیار چیست؟ شریعت میزان مرکزی شھرداری است. در ھر  گاھی از بین می

سنجیم. این  ن را با ترازوی موجود در شھرداری میرویم و آ وزنی کھ شک کردیم بھ شھرداری می

شریعت نام دارد. خداوند متعال عالوه بر این وقت، وقتی برای عمل بھ ما ارزانی داشتھ است. 



  رسد. شود بخشی از شما نیز بھ پایان می بنابراین شما چند روز ھستید و ھر روز کھ سپری می

  جزئیات کامل آغاز خواھیم نمود.در درس آینده ان شاء هللا این ارکان را با 

    

 


