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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

) ارکان ٣٦- ٠٥درس ( -عقیده واعجاز  - عقیده 
  ھستی راھی برای شناخت هللا - ١-تكلیف : ھستی 

سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سرورمان محمد امین. بارخدایا تنھا آنچھ بھ ما آموختی را می دانیم و تو بسیار دانا و  

حکیم ھستی. بار خدایا چیزی بھ ما بیاموز کھ ما را سود رساند و ما را از آنچھ بھ ما آموختی بھره مند ساز و علم ما را بیفزای و حق 
بنما و ما را توفیق پیروی از آن عنایت فرما و باطل را بھ ما باطل بنما و ما را توفیق پرھیز از آن عنایت فرما و ما را از  را بھ ما حق

دھند و بھترین آن را پیروى مى كنند و با رحمت خود ما را از جملھ ی بندگان صالح   زمره ی کسانی قرار بده کھ بھ سخن گوش فرامى
از تاریکی ھای نادانی و گمان بھ سوی انوار دانش ومعرفت و از لجنزارھای شھوت بھ باغ ھای بھشت پیشگاه  خود قرار بده و ما را

  خود بیرون ببر.
  با درس پنجم از دروس عقیده واعجاز در خدمت شما ھستیم. 

  مقدمھ ی یادآوری :

امانت را پذیرفت خداوند آنچھ در آسمان ھا و زمین در درس ھای گذشتھ بیان نمودم کھ انسان آفریده ی درجھ یکم است و از آنجا کھ  

بود را تماما در اختیار او قرار داد. و مکلف بھ پرستش خداوند شد و خداوند تنھا زمانی او را مکلف بھ پرستش خود نمود کھ ارکان 
ی ھستی، عقل، فطرت، شھوت، عبادات را بھ او بخشید. در جلسھ ی پیش درباره ی این ارکان بھ شکل مختصر بیان نمودیم. درباره 

  آزادی اختیار، بازه ی زمانی کار سخن گفتیم و اکنون بھ شرح ارکان می پردازیم ودر راس این ارکان ھستی است.

  دو نفر با وجود اختالف در دین، بر سر ھستی ھیچ اختالفی ندارند:

 

  
می خواھم تصویری دقیق برایتان ارائھ دھم. ھستی اولین  

کس نمی تواند خورشید را انکار کند. چھ  رکن است. ھیچ
مسلمان وچھ نامسلمان، چھ منافق، چھ مومن وچھ غیر 

مومن، چھ کمونیست و چھ ملحد ھمھ آن را پذیرفتھ اند. 
خورشید عیان است. و در آن حقایقی نھفتھ است کھ ھمھ ی 

انسان ھا تابع آن اند. و از پنج میلیارد سال پیش ھمچنان 
برآورد علما تا پنج میلیارد سال دیگر نورانی است و با 

خواھد درخشید. حجم آن یک میلیون وسیصد ھزار برابر 
زمین است. زبانھ ھای آتشی خارج شده از آن تا یک میلیون 
کیلومتر آن طرف تر می رود. حرارت آن شش ھزار درجھ 

سانتیگراد است. و گرمای ھستھ ی آن بھ بیست میلیون درجھ 
زمین را در آن بیندازید در یک ثانیھ  می رسد و اگر کره ی

  بخار می شود.

  

  

مسلمان وغیر مسلمان ، کافر وملحد وکمونیست ھمھ، این حقایق را پذیرفتھ اند. اگر دنبال چیزی بودید کھ در دین بزرگترین اصل  

داوند است. و با تدبر در ثابت بھ شمار رود، آن اصل ھستی است؛ زیرا ھستی نماد عظمت هللا است و برداشتی از نام ھای نیک خ
ھستی قدرت هللا را درک می کنید. رحمت خداوند را در می یابید. لطف ومھربانی خداوند را می یابید. بنابراین اگر انسان در اختالفات 

در سرگردان شود، ھر کس خود را بھ لیلی می چسباند و ادعا می کند بر حق است. این ھستی کھ خداوند آن را بھ تسخصر انسان 
آورده است، تسخیر شناخت واکرام است. این اولین چیز ثابت است. چھ کسی خورشید را انکار می کند؟ چھ کسی روز، زمین، کوه ھا 
و دشت ھا و رودخانھ ھا و دریاھا و پرندگان و ماھی ھا وگیاھان را انکار می کند؟ و آفرینش انسان را؟ اگر خواستید گردشی کنید و 

بریز از ایمان شده باشد و اگر خواستید از تمام این اختالفات روی زمین رھایی یابید، ھمین معجزه ی ھستی شما را برگردید و دل شما ل
  کافیست. ھر چیزی در ھستی داللت بر وجود هللا می کند.
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  در ھر چیزی نشانھ ای از یگانگی خداوند نھفتھ است
***  

  دارد.عنوان جلسھ ی پنجم ھستی است. و نیاز بھ چند جلسھ  

  با ھستی خداوند را می شناسید:

  با ھستی خداوند را می شناسید؛ بنابراین قرآن را بازکنید و سوره ھای مکی را پیگیری کنید، خداوند متعال می فرماید: 

  ) ﴾٢) َولَیَاٍل َعْشٍر (١﴿َواْلفَْجِر (
  ﴿ سوگند بھ صبحدم * و شب ھای ده گانھ ﴾ 

  [ سوره فجر ]

  )﴾١اھَا (﴿َوالشَّْمِس َوُضحَ 
  اش ﴾   ﴿ سوگند بھ خورشید و تابندگى

  [ سور شمس ]

  ﴿َواللَّْیِل إِذَا یَْغَشاَھا﴾
  ﴿ سوگند بھ شب چو پرده بر آن پوشد ﴾ 

  [ سوره شمس ]

  ﴿قُِل اْنظُُروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾
  ﴿ بگو بنگرید كھ در آسمانھا و زمین چیست ﴾ 

  [ سوره یونس ]

ْنَساُن إِلَى َطعَاِمِھ﴾   ﴿فَْلیَْنُظِر اْإلِ
  ﴿ پس انسان باید بھ خوراك خود بنگرد ﴾ 

  [ سوره عبس ]

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق﴾   ﴿فَْلیَْنُظِر اْإلِ
  ﴿ پس انسان باید بنگرد كھ از چھ آفریده شده است ﴾ 

  [ سوره طارق ]

ناخت خداوند تفکر و تدبر در آفرینش آسمان ھا و زمین است و این سوره ھای مکی لبریز از آیات ھستی است، چرا؟ زیرا راه ش 

  دلیل آن این است کھ خداوند می فرماید: 
  ﴿فَبِأَيِّ َحِدیٍث بَْعَدهُ یُْؤِمنُوَن﴾

  آورند ﴾  ﴿ پس بھ كدام سخن بعد از قرآن ایمان مى 
  [ سوره اعراف ]

  و زمین کھ خداوند متعال می فرماید: ھیچ راھی بھ ایمان وجود ندارد مگر تفکر در آفرینش آسمان ھا  

ْنَساُن إِنَّھُ َكاَن َظلُوماً َجُھوالً (﴿إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنھَ    )﴾٧٢ا َوَحَملََھا اْإلِ
ا بر آسمانھا و زمین و كوھھا عرضھ كردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن ھراسناک ﴿ ما امانت [الھى و بار تكلیف] ر

  شدند و[لى] انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود ﴾
  [ سوره احزاب ]

  و نھ نادان. آیا بھ خاطر برداشتن امانت ستمگر ونادان بود؟ وقتی آن را پذیرفت اگر حق آن را ادا می کرد نھ ستمگر بود 

  ھستی دو بار در تسخیر انسان قرار گرفتھ است:
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بنابراین ھستی دوبار بھ تسخیر انسان در آمده است؛ یک    

بار تسخیر شناخت و یک بار تسخیر اکرام. این نکتھ ی 
بسیار مھمی است. ھر چیزی کھ در پیش روی شما قرار 

دارد. لیوان آب، فرزندتان، ھمسرتان، خوراک شما، کوھی 
کھ در پیش روی شماست، گلی کھ در پیش رو شماست. ھر 

ھستی وجود دارد در تسخیر شماست. ھر  چیزی کھ در
چیزی دو بار در تسخیر شماست؛ تسخیر شناخت و تسخیر 
اکرام. شما با نظر بھ خورشید وماه، شب و روز، ستارگان 

وکھکشان ھا، شبھ ستاره ھا، و ستاره ھای دنبالھ دار خداوند 
را می شناسید و نیز از خالل نگریستن در کوه ھا و رودخانھ 

وپرندگان، و خوراک و فرزندتان پی بھ شناخت  ھا، دریاھا
او می برید. و بھ یقین می دانید کھ یک سلول چگونھ با سلول 
دیگر لقاح می یابد و بھ سان کودکی با رشد کامل می گرددو 

ب وگردش می گوید، می اندیشد و دو چشم و دو گوش و بینی واسکلت استخوانی، و ماھیچھ، و پوست و دستگاه گوارش و دستگاه قل
  خون و سیستم عصبی و سیستم ترشح و دو کلیھ و موھای بدن ھمھ نشان ھایی دال بر وجود خدا ھستند.

وقتی مردم سرگردان می شوند و در اختالفات بی پایان غرق می شوند در این حالت اولین اصلی کھ پرده از عظمت خداوند و وجود او 
  مال ویگانگی اش را بیان می کند، ھستی است. بنابراین می فرماید: و یگانگی و کمال او بر می دارد و موجودیت وک

  ﴿قُِل اْنظُُروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾
  ﴿ بگو بنگرید كھ در آسمانھا و زمین چیست ﴾ 

  [ سوره یونس ]

  موضع شما در برابر آیات امر ونھی:

نکتھ ای بسیار مھم است امیدوارم روشن باشد. وقتی قرآن را می خوانید کھ کالم یگانھ ی بی ھمتاست و آیھ ی امری را می خوانید،  

باید چکار کنید؟ دستور را اجرا کنید. این قرآن سخن آفریننده ی ھستی ھاست. محال است آن را بخوانید و از خواندن آن قصدی نداشتھ 
  بھ آن موضع نگیرید. آیھ ای را می خوانید کھ امری است. خداوند می فرماید: باشید. و یا نسبت 

  ﴿قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم﴾
  ﴿ بھ مردان با ایمان بگو دیده فرو نھند ﴾ 

  [ سوره نور ]

  عال می فرماید: وقتی آیھ ای امری را خواندید باید چکار کنید؟ باید دستور را اجرا کنید. خداوند مت 

  ﴿َوَال یَْغتَْب بَْعُضكُْم بَْعضاً﴾
  ﴿ و بعضى از شما غیبت بعضى نكند ﴾ 

  [ سوره حجرات ]

و وقتی آیھ ی نھی را بخوانید، موضع شما چیست؟ موضع این است کھ خودداری کنید. و اگر آیھ ای در توصیف بھشت و نعمت  

؟ برای رسیدن بھ بھشت تالش کنید. و حتی با صدقھ دادن نیم خرما خود را از آتش ھایش یا جھنم و عذاب ھایش خواندید، باید چھ کنید
  دور کنید، خداوند می فرماید: 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ بِیَِمینِِھ فَیَقُوُل َھاُؤُم اْقَرُءوا ِكتَابِیَْھ ( ) فِي َجنٍَّة ٢١ٍة َراِضیٍَة () فَُھَو فِي ِعیشَ ٢٠) إِنِّي َظنَْنُت أَنِّي ُمَالٍق ِحَسابِیَْھ (١٩﴿فَأَمَّ
  )﴾٢٤) ُكلُوا َواْشَربُوا َھنِیئاً بَِما أَْسلَْفتُْم فِي اْألَیَّاِم اْلَخاِلیَِة (٢٣) قُُطوفَُھا َدانِیَةٌ (٢٢َعاِلیٍَة (

حساب خود من یقین داشتم كھ بھ » ١٩«اش بھ دست راستش داده شود گوید بیایید و كتابم را بخوانید  ﴿ اما كسى كھ كارنامھ
بخورید و » ٢٣«[كھ] میوه ھایش در دسترس است» ٢٢«در بھشتى برین» ٢١«پس او در یك زندگى خوش است» ٢٠«رسم مى

  بنوشید گواراتان باد بھ [پاداش] آنچھ درروزھاى گذشتھ انجام دادید ﴾
  [ سوره حاقھ ]

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَھُ بِِشَماِلِھ فَیَقُوُل یَا لَْیتَنِي ) َما أَْغنَى َعنِّي ٢٧) یَا لَْیتََھا َكانَِت اْلقَاِضیَةَ (٢٦) َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِیَْھ (٢٥لَْم أُوَت ِكتَابِیَْھ ( ﴿َوأَمَّ
  )﴾٣١) ثُمَّ اْلَجِحیَم َصلُّوهُ (٣٠) ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ (٢٩) َھلََك َعنِّي سُْلَطانِیَْھ (٢٨َماِلیَْھ (

  »٢٥«دست چپش داده شود گوید اى كاش كتابم را دریافت نكرده بودماش بھ  ﴿ و اما كسى كھ كارنامھ
قدرت من » ٢٨«مال من مرا سودى نبخشید» ٢٧«كرد اى كاش آن [مرگ] كار را تمام مى» ٢٦«و از حساب خود خبردار نشده بودم

  آنگاه میان آتشش اندازید ﴾» ٣٠«[گویند] بگیرید او را و در غل كشید» ٢٩«از [كف] من برفت
  وره حاقھ ][ س
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موضعگیری شما چھ خواھد بود؟ باید برای بھشت تالش کنم و از دوزخ بپرھیزم و اگر آیھ ای در باره ی نابودی امت ھای پیشین  

  خواندید، خداوند می فرماید: 
  كُْم أَْو یَْلبَِسُكْم ِشیَعاً َویُِذیَق بَْعَضكُْم بَأَْس بَْعٍض﴾﴿قُْل ھَُو اْلقَاِدُر َعلَى أَْن یَْبعََث َعلَْیُكْم َعذَاباً ِمْن فَْوقِكُْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجلِ 

﴿ بگو او تواناست كھ از باالى سرتان یا از زیر پاھایتان عذابى بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه بھ ھم اندازد [و دچار تفرقھ 
  سازد] و عذاب بعضى از شما را بھ بعضى [دیگر] بچشاند ﴾ 

  [ سوره انعام ]

  باید پند بگیرید. 

  موضع گیری شما نسبت بھ آیات ھستی چیست؟

چکیده ی سخن من: ھر آیھ ای را کھ می خوانید باید نسبت بھ آن یک موضع گیری داشتھ باشید. اگر ھزار آیھ در باره ی ھستی  

ی خوانید و آیھ ی ھستی بھ چشم شما می خواندید موضع شما باید چھ باشد؟ این است کھ در این آیات تدبر کنید. بنابراین: وقتی قرآن م
  خورد برنامھ ی شما باید تدبر در آن باشد تا خداوند را بشناسید. چشم ھا از دیدن خداوند ناتوان اند. محال است. خداوند می فرماید: 

ا تََجلَّى َربُّھُ ِلْلَجبَِل َجعَلَھُ َدّكاً َوَخرَّ ُموَسى ﴿قَاَل َرِبّ أَِرنِي أَْنُظْر إِلَْیَك قَاَل لَْن تََرانِي َولَِكِن اْنظُْر إِلَى اْلَجبَِل فَإِ  ِن اْستَقَرَّ َمَكانَھُ فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ
  َصِعقاً﴾

﴿ و چون موسى بھ میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض كرد پروردگارا خود را بھ من بنماى تا بر تو بنگرم فرمود 
ھرگز مرا نخواھى دید لیكن بھ كوه بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت بھ زودى مرا خواھى دید پس چون پروردگارش بھ كوه 

  وسى بیھوش بر زمین افتاد ﴾جلوه نمود آن را ریز ریز ساخت و م
  [ سوره اعراف ]

بنابراین: محال است و ھزار ھزار بار محال است کھ خداوند را در دنیا ببینیم. اما عقل ما ممکن است بھ آن برسد. پس ھستی دو بار  

  برای ما تسخیر شده است؛ یک بار تسخیر شناخت و یک بار تسخیر اکرام.

  از نظر شناخت واکرام:موضع انسان نسبت بھ تسخیر ھستی 

دقت کنید، اگر شخصی بھ شما ھدیھ ای بدھد. یک دستگاه تلفن پیشرفتھ. دارای حافظھ و مکانیزم پاسخگویی خودکار بھ طوری کھ  

گویی مانند یک کارمند در استخدام شماست. بھ شما می گوید: چھ کسی در چھ ساعتی با شما تماس گرفتھ است و یا پیام داده است و 
ر پیام بھ شما می دھد. شخصی این دستگاه را بھ شما می دھد و خودش آن را اختراع کرده است. شما چھ می کنید؟ این دستگاه بھ ھشدا

شما ھدیھ شده است. و اختراع ھدیھ دھنده است. شما دو احساس خواھید کرد. نخست بزرگداشت این دستاورد بزرگ علمی و دوم 
ا ھدیھ داده است. خداوند آنچھ در آسمان ھا وزمین است را برای شناخت واکرام در تسخیر ما در سپاسگزاری از کسی کھ آن را بھ شم

آورده است. عکس العمل شناخت این است کھ ایمان بیاورید و عکس العمل اکرام این است کھ سپاسگزاری کنید. دقت کنید اگر ایمان 
  محقق نموده اید. حال بھ این آیھ گوش فرا دھید:  آوردید و سپاسگزاری نمودید در حقیقت ھدف از وجود خود را

ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم﴾   ﴿َما یَْفعَُل �َّ
  خواھد با عذاب شما چھ كند ﴾   ﴿ اگر سپاس بدارید و ایمان آورید خدا مى

  [ سوره نساء ]

را محقق نموده اید. آنگاه آزمایش ھا پایان می یابد، چگونھ؟  بھ محض این کھ ایمان آوردید و سپاسگزاری نمودید ھدف از وجودتان 

شخصی کھ کلیھ اش از کار افتاده است و پزشک سونوگرافی می کند و می بیند کھ از کار افتاده است. بھ او می گوید: باید کلیھ را 
حی یک بار دیگر سونوگرافی کند. برداشت. دو ھفتھ دیگر مھلت دارد. بھ ذھن پزشک خطور می کند کھ دوباره پیش از عمل جرا

سونوگرافی را انجام می دھد. می بیند کھ کلیھ کار می کند، آیا باز ھم عمل جراحی را انجام می دھد؟ بھ محض این کھ ایمانی آوردید 
تمام انواع  کھ شما را بھ فرمانبرداری از خداوند واداشت وبھ محض سپاسگزاری ھدف از وجودتان را محقق نموده اید و اینجاست کھ

  آزمایش ھای الھی پایان می پذیرد. دقت کنید: 
ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم﴾   ﴿َما یَْفعَُل �َّ

  خواھد با عذاب شما چھ كند ﴾   ﴿ اگر سپاس بدارید و ایمان آورید خدا مى
  [ سوره نساء ]

نوا سازد؟ آیا دوست دارد ما را بیمار کند؟ محال است. او از عذاب ما بی آیا دوست دارد ما را عذاب کند؟ آیا دوست دارد ما را بی 

  نیاز است. 
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از ابوذر از پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم از خداوند متعال 

  روایت است کھ فرموده است: 

ْمُت الظُّْلَم َعلَى نَْفِسي، َوَجعَْلتُھُ بَْینَكُْم  (( یَا ِعبَاِدي، إِنِّي َحرَّ
ًما، فََال تََظالَُموا، یَا ِعبَاِدي، ُكلُُّكْم َضالٌّ إِالَّ َمْن َھَدْیتُھُ،  ُمَحرَّ
فَاْستَْھُدونِي أَْھِدُكْم، یَا ِعبَاِدي، ُكلُُّكْم َجائٌِع إِالَّ َمْن أَْطعَْمتُھُ، 

اْستَْطِعُمونِي أُْطِعْمُكْم، یَا ِعبَاِدي، ُكلُّكُْم َعاٍر إِالَّ َمْن َكَسْوتُھُ، فَ 
فَاْستَْكسُونِي أَْكسُُكْم، یَا ِعبَاِدي، إِنَُّكْم تُْخِطئُوَن بِاللَّْیِل َوالنََّھاِر، 

اِدي، َوأَنَا أَْغِفُر الذُّنُوَب َجِمیعًا، فَاْستَْغِفُرونِي أَْغِفْر لَكُْم، یَا ِعبَ 
ونِي، َولَْن تَْبلُغُوا نَْفِعي فَتَْنفَعُونِي،  ي فَتَُضرُّ إِنَُّكْم لَْن تَْبلُغُوا َضِرّ
لَُكْم َوآِخَركُْم، َوإِْنَسكُْم َوِجنَُّكْم، َكانُوا َعلَى  یَا ِعبَاِدي، لَْو أَنَّ أَوَّ

ْیئًا، یَا أَتْقَى قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنكُْم َما َزاَد ذَِلَك فِي ُمْلِكي شَ 
لَكُْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسكُْم َوِجنَُّكْم، َكانُوا َعلَى  ِعبَاِدي، لَْو أَنَّ أَوَّ

أَْفَجِر قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما نَقََص ذَِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْیئًا، یَا ِعبَاِدي 
لَُكْم َوآِخَركُْم، َوإِْنَسكُْم َوِجنَّكُْم قَاُموا فِي صَ  ِعیٍد َواِحٍد، لَْو أَنَّ أَوَّ

ا ِعْنِدي  فََسأَلُونِي فَأَْعَطْیُت كُلَّ إِْنَساٍن َمْسأَلَتَھُ َما نَقََص ذَِلَك ِممَّ
َ، َوَمْن َوَجَد  أَُوفِّیكُْم إِیَّاھَا، فَ إِالَّ َكَما یَْنقُُص اْلِمْخیَُط إِذَا أُْدِخَل اْلبَْحَر، یَا ِعبَاِدي، إِنََّما ِھَي أَْعَمالُكُْم أُْحِصیَھا لَكُْم، ثُمَّ  َمْن َوَجَد َخْیًرا فَْلیَْحَمْد �َّ
  َغْیَر ذَِلَك فََال یَلُوَمنَّ إِالَّ نَْفَسھُ ))

((اي بندگان من! ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و میان شما نیز آن را حرام كردم ؛ پس، بھ ھمدیگر ظلم و ستم نكنید. أي بندگان 
سی كھ من او را ھدایت نموده ام ؛ پس، از من راه راست بخواھید تا شما را بھ آن راھنمایی كنم. من! ھمھ شما گمراه ھستید مگر ك

ای بندگان مـن! ھمھ شما گرسنھ اید مگر كسی كھ من او را غذا داده ام ؛ پس، از من غذا بخواھید تا شما را اطعام كنم. ای بندگان 
نده ام ؛ پس، از من لباس بخواھید تا شما را بپوشانم. ای بندگان من! در من! ھمھ شما برھنھ اید مگر كسي كھ مـن او را پوشا

حقیقت ھمھ شما شب و روز خطا می كنید و من گناھــان را می آمرزم ؛ پس، از من آمرزش بخواھید تا شما را بیامرزم. ای بندگان 
ه و سودی برسانید. ای بندگان من! اگر از نخستین من! شما ھرگز نمی توانید بھ من زیان برسانید، و ھرگز نمی توانید بھ من فاید

شما تا آخرین شما و اِنس و جن شما، ھمھ بر پرھیزكارترین قلب باشید، مانند این كھ یک بھ یک شما پرھیزكار باشید، این تقوا و 
دترین و ناپاک ترین قلب پرھیزكاری شما، بر ملک من نمی افزاید. ای بندگان من! اگر اول و آخرتان و انس و جّن شما ھمھ بر ب

باشید، این بدی شما، از ملک من چیزي كم نخواھد كرد. ای بندگان من! اولین فردتان تا آخرین فردتان از انس گرفتھ تا جّن، ھمھ در 
میدانی ایستاده و از من خواھش كنند و من بھ ھر یک از شما آن چھ خواھد بدھم، این خواھش و خواستھ، از آن چھ در نزد من 

است نمی كاھد چنان كھ ھرگاه سوزن بھ دریا فرو برده شود، كم نخواھد شد. ای بندگان من! این ھمان است كھ می بینید، درو شده 
كردارتان است كھ برای شما بھ وفا و تمام می شمارم و بھ شما می رسانم پس كسی كھ خوبی را یافت، باید خدا را ستایش كند، و 

  اید غیر خود دیگری را سرزنش نماید)) كسی كھ غیر از آن یافت، نب
  [ بھ روایت مسلم]

بھ شما می گویم: ھستی با آسمان ھا و زمین خود و با تمام نمادھای دال بر وجود هللا و یگانگی اش و کمال او و نماد نام ھای نیک او  

شوند، اختالف پیدا کنند، متفرق شوند و یا و صفات برترش ھمھ این ھستی اولین اصل در عقیده است. اگر مردم سرگردان شوند، آواره 
  اتھام تکفیر بھ یکدیگر بزنند یک چیز ثابت است. این ھستی دال بر وجود هللا است. خداوند می فرماید: 

َ قِیَاماً َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبِِھْم ) الَّ ١٩٠﴿إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب ( ِذیَن یَْذُكُروَن �َّ
  )﴾١٩١ِر (َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذَا بَاِطالً سُْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّا

ھایى [قانع كننده] است * ھمانان كھ   ب و روز براى خردمندان نشانھ﴿ مسلما در آفرینش آسمانھا و زمین و در پى یكدیگر آمدن ش
اندیشند [كھ] پروردگارا   خدا را [در ھمھ احوال] ایستاده و نشستھ و بھ پھلو آرمیده یاد مى كنند و در آفرینش آسمانھا و زمین مى

  بدار ﴾اى منزھى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان   اینھا را بیھوده نیافریده
  [ سوره آل عمران ]

  این اولین اصل است. ھستی را مسخر ما گردانیده چون ما امانت را بر دوش کشیده ایم. خداوند متعال می فرماید:  

ْنَساُن﴾﴿إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنھَ    ا َوَحَملََھا اْإلِ
آن ھراسناك شدند  ﴿ ما امانت [الھى و بار تكلیف] را بر آسمانھا و زمین و كوھھا عرضھ كردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از

  و[لى] انسان آن را برداشت راستى او ستمگرى نادان بود ﴾
  [ سوره احزاب ]

از آنجا کھ ما امانت را پذیرفتھ ایم پاداش ما تسخیر شدن آسمان ھا وزمین برای شناخت و اکرام او است. عکس العمل شناخت این  

گزارید. پس اگر ایمانی آوردید کھ شما را وادار بھ پیروی از فرامین  است کھ ایمان بیاورید و عکس العمل تکریم این است کھ سپاس
  الھی کند و نعمت ھای بیشمارش را سپاس گزاردید، در این ھنگام ھدف بزرگ وجود خود را محقق ساختھ اید. 
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  تسخیر شناخت:

ان است. پیش از اختراع ساعت و تقویم ھا اکنون بھ جزئیات می پردازیم. شناخت و اکرام. یعنی از ماه سود می بریم. ماه تقویم آسم 

  روز اول، دوم، سوم، چھارم،... چھاردھم ماه کامل، تقویم انسان بود. خداوند متعال می فرماید: 
ُل اْآلَیَاِت ِلقَْوٍم یَْعلَ  ُ ذَِلَك إِالَّ بِاْلَحِقّ یُفَِصّ   ﴾ُمونَ ﴿ِلتَْعلَُموا َعَدَد الِسّنِیَن َواْلِحَساَب َما َخلََق �َّ

دانند بھ روشنى   ھا[ى خود] را براى گروھى كھ مى  ﴿ تا شماره سالھا و حساب را بدانید خدا اینھا را جز بھ حق نیافریده است نشانھ
  كند ﴾  بیان مى 

  [ سوره یونس ]

ت؟ ماموریت ی تقویمی کھ از آن بھره می بریم. و آیھ ای کھ ما را بھ وجود هللا راھنمایی می کند. چھ ماموریتی بزرگ تر اس 

شناخت، بسیار بزرگ و مھم تر است. ماموریت بزرگ این است کھ خداوند را بشناسید و ماموریت دوم این است کھ در دنیا از آن سود 
  ببرید.

  غرب از جنبھ ی کاربردی ھستی بھره برده است:

  

بھ ھمین تناسب، جھان غرب بھ شکل معجزه آسایی  

و از دنیا بھره برده است.  ماموریت دوم را محقق نموده است
از سر تا پا از آن بھره برده است. و مومنان باید از 

ماموریت اول بھره ببرند و خداوند را بشناسند و مانعی ندارد 
کھ عالوه بر شناخت خداوند از این ھستی بھره نیز ببرند. 

آنان کوتاھی می کنند. بنابراین چند علم وجود دارد؛ علم بھ 
اصل منافع دنیوی است و علم بھ امر او کھ آفرینش او، کھ 

اصل فرمانبری اوست و علم بھ خودش و برای ھمین است 
کھ مومنان باید از ماموریت بزرگتر این ھستی بھره ببرند و 
در دنیای خود نیز از آن سود ببرند. اما کسانی کھ از خداوند 

  دور گشتھ اند تنھا ماموریت دوم را بھ انجام می رسانند.

ی بیان بیشتر: مردی بسیار بینوا و درآمدش بسیار برا 

اندک است و حتی توان خرید یک شیشھ عسل را ندارد. و مردی دیگر حتی طعم عسل را در زندگی اش نچشیده است. اما درس خوانده 
سل شفاء مردم است. و کتابی درباره ی عسل مطالعھ کرده است. خوانده و اشک از چشمانش سرازیر شده است. منطقی است. در ع

نھفتھ است. یک دارو خانھ ی کامل. یک کتاب مفصل. یک بحث طوالنی درباره ی عسل و فوائد آن. وآیات. وی بھ خاطر این شناخت 
وعلمی کھ خداوند بھ او ارزانی داشتھ بھ سجده می افتد. دقت کنید. این بینوایی کھ حتی یک بار ھم مزه ی عسل را نچشیده توانستھ 

گ از آفرینش عسل را محقق سازد و بھ گویش محلی انسان در عسل غرق است اما در باره ی این بخشش بزرگ نمی است ھدف بزر
  اندیشد و بنابراین یکی از مھمترین اھداف آفرینش او مھمل رھا می شود.

دھند کھ فقط چند گل  گاھی انسانی در خیابان می رود و از کنار گل فروشی رد می شود. زندگی، سبک زندگی، درآمدش اجازه نمی
برای مناسبت ھای مختلف بر دارد. و افراد بسیار ثروتمندی وجود دارند کھ گل یکی از پایھ ھای زندگی شان می شود و ھمیشھ دستھ 

گل کنارشان گذاشتھ است. فقرا این امکانات را ندارند. اما اگر فقیری از کنار گلفروش رد شود و زنبق را مشاھده کند و رنگ ھا و 
  بوھای مختلفی را بچشد و نسبت بھ خداوند فروتن باشد، ھدف از خلقت خویش را محقق نموده است با این کھ گل ھا را نچیده اید.

  ناگزیر نعمت انسان را بھ نعمت دھنده می رساند:

است کھ نعمت شما را بھ  امیدوارم کھ انسان مانند چھارپایان نباشد کھ می خورد و می نوشد و پروردگارش را نمی شناسد. مھم این 

  صاحب نعمت برساند و قلب شما از این نعمت ھا نرم گردد. 
بھ خدا سوگند می گویند: شدت تقرب خود مانعی است. شما بیدار می شوید. قضای حاجت می کنید. این نعمت بسیار بزرگی است. 

ز من دور ساخت. سپاس ای خداوند. لذت خوراک را بھ من رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می فرمود: سپاس خداوندی کھ آزار را ا
بچشان. توانایی مرا از من نگرفتی و آن را در ھمان حالت باقی گذاشتی و من احساس شادمانی نمودم. آزار را از من دور نمودی. راه 

  ھا ھمھ رفتنی است و تنھا زمانی مومن مطلوب خداوند خواھید بود کھ نعمت ھایش را بشناسید.
خوابید، خواب از نعمت ھای بزرگ است. غرق خواب می شوید. اعصاب آرام می گیرد. جریان عصبی از کار می افتد. از جھان  می

دور می شوید. تمام خستگی ھا از تن شما بیرون می رود. مانند اسب تازه نفسی بیدار می شوید، آیا می گویید: سپاس خداوندی کھ ما 
  ه نمود و بھ سوی او باز خواھیم گشت؟را پس از میراندن، دوباره زند
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شما بھ عنوان یک مومن مھم برای شما این است کھ نعمت ھا شما را بھ نعمت دھنده برساند. در حالی کھ اھل دنیا در نعمت ھا می 
  مانند و از آن بھره می برند و نمی دانند چھ کسی این نعمت ھا را داده است.

خوراکی بسیار دوست داشتنی و با ارزشی را دیدید. طرف مانند حیوان وحشی آن را می  تصور کنید اگر وارد یک خانھ شدید و 

خورد و بیرون می رود . کسی کھ شما را دعوت کرده صاحب خانھ است بھ او بگو: سپاسگزارم. خداوند شما را پاداش خیر دھد. 
یا چون چھارپایان لذت ببرد؟ بھ بیانی دیگر لذت بجوید و غذای خوبی بود. لطف نمودید. بسیار لطف کردید. منطقی است کھ انسان از دن

برتری بجوید، بھره ببرد و دین را دشنام دھد. بھره ببرد و مردم را خوار کند. بھره ببرد و مردم را تابع خواستھ ھای خود کند. این 
گار در آتش افکندن من برایم از این یک وحشی است. بھ ھمین دلیل در روز قیامت چنین کسی از روی ننگ و عارمی گوید: ای پرورد

  خواری وننگ آسان تر است.
وقتی انسان پی بھ فرومایگی خود می برد از این ھستی لذت می برد و ھمسر اختیار می کند و صاحب فرزندان می شود و از خوراکی 

خداوند را از صبر بندگان بر عذاب اینان  ھای لذیذ می خورد و نماز نمی خواند و خداوند را نمی شناسد و بندگان او را آزار می دھد.
  خوش می آید. 

  می فرماید:  

  ﴿فََما أَْصبََرھُْم َعلَى النَّاِر﴾
  ﴿ پس بھ راستى چھ اندازه باید بر آتش شكیبا باشند ﴾ 

  [ سوره بقره ]

وسیر می شود. خدا را شکر می  بنابراین نعمت ناگزیر باید نعمت دھنده را بشناساند. و باید خداوند را سپاس گویید. شخصی خورده 

گوید. سیدنا عمر مھمانی از آذربایجان داشت، گفت: ای مادر عبدهللا، غذا چھ داریم؟ گفت: تنھا نان ونمک داریم. گفت: آن را برای ما 
  بیاور. خورد و نوشید. و گفت: سپاس خداوندی را کھ ما را خوراند و سیر نمود و نوشاند و سیراب نمود.

از غذا، آب میوه و نوشیدنی آورده می شود و پس از آن پیش غذا و دسر و چیپس وسوپ وپس از آن ھم نوع اول و نوع امروزه پیش 
  دوم و برنج و سبزی و کباب و سپس میوه و شیرینی می آوردن اما انسان می خورد و لگد می زند.

ه گاھی دارید. پیامبر اکرم صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می فرمود: مسالھ ای بسیار مھم است کھ نعمت دھنده را بشناسید. خانھ ای دارید. پنا
  سپاس خداوندی کھ مرا پناه داد و چھ بسیارند کھ پناھی ندارند.

شما کلید خانھ را در اختیار دارید. بھ خانھ وارد می شوید. می خوابید. غسل می کنید. می خورید. ھمسرتان و فرزندانتان ھمراه شما 
کھ خانھ کوچک یا بزرگ باشد. این یک خانھ ی موقتی است. خبرھای مرگ را بخوانید. جنازه ی فالنی تشییع ھستند. مھم نیست 

خواھد شد. قیمت خانھ صد وسی میلیون است. آخرت او منتھی بھ آرامگاھی با ورودی کوچکی است. یک متر ونیم و نیم متر خاک را 
  تصور کنید.

در تشییع جنازه حضور داشتم. سنگفرش ھا را ده سانتیمتر کوچک تر از لحد دیدم. بھ خدا سوگند مدتی پیش شخصی مرد. من  

گورکن سنگ ھایی را بدون اندازه گیری این جاھای خالی در روی آن قرار داده بود و با خاک روی آن را پوشاند. من فکر می کردم 
ومرتبی بود. این زندگی است. بنابراین انسان پیش از دو کیلو خاک از سوراخ ھا روی میت ریخت. میت انسان بسیار پاکیزه و شیک 

ر ترک دنیا نباید خداوند را بشناسد؟ آیا نباید او را سپاس بگوید؟ نعمت ھا گرچھ کوچک اما از نظر پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم بسیا
  با ارزش بود.

امیرالمومنین اگر بی آب مانده باشی این لیوان آن را بھ ھمین لیوان، یک نکتھ ی بسیار ریز، یک وزیر از ھارون الرشید پرسید: ای 
چھ بھایی می خری؟ گفت: با نیمی از پادشاھی ام. گفت: اگر نتوانی آن را دفع کنی آن وقت چقدر می پردازی؟ گفت: نیم دیگر پادشاھی 

  ام را می دھم.
ر قصر خود بھ عنوان یک نویسنده کار کند تا بیماری باری پادشاھی درگذشت. در درس گفتم کھ اگر بھ این پادشاه پیشنھاد شد کھ د

العالجش درمان یابد و برای این کار پادشاھی اش را رھا کند. بھ خدا سوگند لحظھ ای درنگ نمی کرد تا بیماری اش بھبود یابد و 
ز گردد. سیستم بدن او کامل و بتواند حتی بھ عنوان کارمند کوچکی در قصر خود کار کند تا سالمتی اش را بیابد و حواس او کامل با

  حرکات او نیز خوب باشد. تا دیگر بیماری العالج نداشتھ باشد. من ھمیشھ می گویم:
  ْنیَا ))(( َمْن أَْصبََح ِمْنكُْم آِمنًا فِي ِسْربِِھ، ُمعَافًى فِي َجَسِدِه، ِعْنَدهُ قُوُت یَْوِمِھ فََكأَنََّما ِحیَزْت لَھُ الدُّ 

((كسى كھ در میان قوم خود بھ حالت امن و اطمینان صبح كند و تنش سالم بوده و معاش آن روزش را داشتھ باشد، مانند آنست كھ 
  ھمھ ی دنیا براى او فراھم و برقرار باشد))

  [ترمذی از عبد هللا بن محصن ]

  کامال.

پادشاه از وزیر خود پرسید: پادشاه کیست؟ گفت : تو. گفت: خیر، پادشاه کسی است کھ او را نمی شناسیم و او ما را نمی شناسد. سر  

پناھی دارد و ھمسری دارد کھ او را خشنود می کند و روزی بھ قدر بسندگی در اختیار دارد. اگر ما را بشناسد تالش می کند ما را 
  او را بشناسیم تالش می کنیم او را بھ سختی بیفکنیم. خشنود سازد و اگر ما

مھمترین نکتھ ی این درس این است؛ خداوند این ھستی را بھ دو منظور شناخت و اکرام بھ تسخیر ما در آورده است. موضع شما 
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ن آوردید و سپاسگزاری نمودید نسبت بھ شناخت این است کھ ایمان بیاورید و نسبت بھ اکرام این است کھ سپاسگزار باشید. و وقتی ایما
  ھدف از وجود خود را محقق نموده اید و در ھنگام تمام آزمایش ھا پایان می یابد، خداوند متعال می فرماید: 

  ﴿َوَما أََصابَكُْم ِمْن ُمِصیبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْیِدیُكْم َویَْعفُو َعْن َكثِیٍر﴾
  گذرد ﴾   ستاورد خود شماست و [خدا] از بسیارى درمى﴿ و ھر [گونھ] مصیبتى بھ شما برسد بھ سبب د

  [ سوره شورى ] 

  (( ما من عثرة، وال اختالج عرق، وال خدش عود إال بما قدمت أیدیكم، وما یغفر هللا أكثر ))
و بیشتر  ((ھیچ لغزشی اتفاق نمی افتد، ھیچ رگی جھش نمی کند و ھیچ خراشی بر بدن ایجاد نمی شود، مگر بخاطر کار ھای خودتان

  موارد خداوند می آمرزد)) 
  [ابن عساكر از براء ]

َ، وَ    َمْن َوَجَد َغْیَر ذَِلَك فََال یَلُوَمنَّ إِالَّ نَْفَسھُ ))((إِنََّما ِھَي أَْعَمالُُكْم أُْحِصیَھا لَُكْم، ثُمَّ أَُوفِّیُكْم إِیَّاھَا، فََمْن َوَجَد َخْیًرا فَْلیَْحَمْد �َّ
اعمال و کارھای شماست کھ من برایتان ذخیره می کنم، آن گاه (پاداش و نتیجۀ) آن را بھ طور کامل و تمام بھ  ((ھرچھ کھ ھست،

شما باز می گردانم، پس کسی کھ (پاداش) خیر را یافت، باید هللا را سپاس و ستایش گوید، و کسی کھ غیر از آن یافت، نباید غیر 
  خود، کسی دیگری را مالمت و سرزنش کند)) 

  [روایت مسلم]

  برای دعوت باید از آیات ھستی آگاھی داشت:

بنابراین ھستی اصل اول است. ھر چند مردم اختالف داشتھ باشند، متفرق شوند، بھ یکدیگر تھمت بزنند، ھر کدام ادعایی کنند و خود  

نابغھ و غیر نابغھ و ملحد وکمونیست آن را را بر حق بدانند، باز این ھستی اصل اول است. مسلمان ونامسلمان ھمھ آن را می پذیرند و 
بھ عنوان یک اصل ثابت پذیرفتھ اند. بنابراین دعوت تنھا در صورتی موفقیت آمیز است کھ با دانش و آگاھی باشد؛ زیرا ھمھ در 

  پیشگاه علم ودانش سر فرود می آورند.
کنند. یک موضوع دینی مطرح کنید. بگویید: ربا حرام  موضوعی را در جامعھ ای مطرح کنید کھ آن را نمی پذیرند. آشوب بھ پا می

است، چھ کسی این را گفتھ است؟ ثروت نباید بلوکھ شود. بگویید: این حرام است. این آزادی است. ھر موضوعی را در ھر جامعھ ای 
خورشید یک میلیون وسیصدھزار کھ آن را قبول ندارند، اگر مطرح نمایید با اعتراض شدید مواجھ می شوید. اما اگر بھ آنان بگویید 

بار از زمین بزرگتر است و میان زمین وخورشید صد وپنجاه وشش میلیون کیلومتر فاصلھ است و ستاره ای در برج عقرب بھ نام قلب 
عقرب وجو دارد کھ گنجایش آن از زمین وخورشید و فاصلھ ی میان آن دو نیز بیشتر است. این منطقی است. فلسفھ بافی نکردید. 

  ساکت می شوند. این چیست کھ می گوید: ھیچ معبودی جز هللا وجود ندارد.
من اکنون قوی ترین راه دعوت بھ سوی هللا را استفاده از آیات ھستی می دانم کھ ھمھ آن را پذیرفتھ اند و بنابراین ھستی بزرگترین 

تان لبریز از ایمان بھ خدا شده و سر تعظیم فرود می اصل ثابت ایمانی است و اگر آن طور کھ خداوند خواستھ در آن بیندیشید، قلب
  آورید. 

  مراتب تدبر در آیات قرآنی، ھستی وتکوینی:

  

بھ ھمین تناسب، خداوند دارای آیات ھستی است کھ ھمین  
ھستی می باشد، وآیات تکوینی دارد یعنی افعال او، آتشفشان 

ھا، زلزلھ ھا، آذرخش ھا، فوران ھا، گردبادھا، ھوای 
معتدل، باران ھای معتدل. آیات ھستی دارد مانند آفریده 

ھایش. و نیز آیات تکوینی دارد کھ ھمان افعال اوست. و 
آیات قرآنی دارد کھ کالم اوست. و اگر بخواھید او را 
بشناسید باید در آیات ھستی او بسیار تدبر کنید و آیات 

  : تکوینی او را مورد بررسی قرار دھید، خداوند می فرماید

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

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

  [ سوره انعام ]

  

  

شید و آیات تکوینی او را از نظر بگذرانید و درآیات و برای شناخت او باید در آیات قرآنی تدبر کنید. باید در آیات ھستی او بیندی 

ت قرآنی او بیندیشید. این ھا راه ھای شناخت خداوند است. ناگزیر باید بسیار دقیق ستایش شود. باید از آیات ھستی آغاز کنید. و باید آیا
سوم قرار دھید. اما اگر از آیات تکوینی اش  قرآنی او را بستایید. قرآن راه روشن را می نمایاند. و آیات تکوینی اش را در مرحلھ ی

آغاز کنید مانند این است کھ در منقطھ ی مین گذاری شده وارد شده اید. برخی از ملت ھا را می بینید کھ غرق در گناه و نافرمانی اند 
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و شما تنھا در یک حالت ممکن  ولی بسیار ثروتمند اند وامنیت دارند. و ملت ھایی دیگر کھ بسیار در رنج وسختی اند و مسلمان اند.
  است حکمت خداوند را در یابید. محال است مگر زمانی کھ دانشی مانند دانش خداوند داشتھ باشید. خداوند متعال می فرماید: 

) َونُِریُد ٤ھُْم َویَْستَْحیِي نَِساَءھُْم إِنَّھُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن (﴿إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعًا یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یُذَبُِّح أَْبنَاءَ 
ةً َونَْجعَلَُھُم اْلَواِرثِیَن ( َن َوُجنُوَدھَُما ) َونَُمِكَّن لَُھْم فِي اْألَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَھاَما٥أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُھْم أَئِمَّ

  ) ﴾٦ِمْنُھْم َما َكانُوا یَْحذَُروَن (
داشت پسرانشان را سر   اى از آنان را زبون مى  ﴿ فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت و مردم آن را طبقھ طبقھ ساخت طبقھ

و خواستیم بر كسانى كھ در آن گذاشت كھ وى از فسادكاران بود *   كشى] زنده بر جاى مى  برید و زنانشان را [براى بھره مى 
شده بودند منت نھیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] كنیم * و در زمین قدرتشان   سرزمین فرو دست

  دھیم و [از طرفى] بھ فرعون و ھامان و لشكریانشان آنچھ را كھ از جانب آنان بیمناك بودند بنمایانیم ﴾ 
  [ سوره قصص ]

شما تنھا در یک حالت محال می توانید حکمت الھی را بیابید و آن این کھ علمی ھم وزن علم خداوند داشتھ باشید؛ بنابراین من ترجیح  

می دھم تدبر در آیات تکوینی را بھ مرحلھ ی سوم موکول کنید. اما اندیشھ در آفریده ھای او بسیار روشن است. ھر چقدر بیشتر 
نام ھای نیک او بیشتر می شود و صفات برتر او را با یقین بیشتری در می یابیم اما افعال او نیاز بھ اندکی درنگ بیندیشید یقین ما بھ 

  وتامل دارد.
بھ عنوان مثال: شما بھ درس یک معلم خوب گوش می دھید. او دانش آموزی را کتک می زند. اگر بچھ بودید می گفتید: این معلم 

لم بودید می گفتید این پسر خودش است و بسیار کوتاھی نموده و کتک خورده است. چون شما بھ او ستمگر است. اگر ھمکار آن مع
نزدیک شده اید و او را می شناسید حکمت این کار او را می فھمید و من امیدوارم کھ انسان تفکر در آفرینش آسمان ھا و زمین را آغاز 

  ال خداوند برسد و در آن بیندیشد.کند و بھ تدبر در قرآن بپردازد و در پایان بھ افع
  بھ عنوان مثال مشکلی بزرگ در یک جامعھ پیش می آید، جنگ داخلی و ممکن است شما آن را درک کنید.

باری در راه می رفتم. شخصی مرا نگھ داشت و بھ من گفت: شخصی سر کار خود می رود و مغازه اش را باز می کند و صدای 
ناگھان گلولھ بھ ستون فقراتش اصابت کند در دم فلج می شود. گناه این شخص چیست؟ در یکی از  گلولھ می شنود و سرک می کشد.

بازارھای دمشق راه می رفتم. شخصی از مغازه اش بیرون آمد و سر راه من ایستاد و گفت: شما خطیب ھستید و گفت: آیا کار عبادت 
  نیست؟ گفتم: آری. گفت: گناھش چیست؟ گفتم: نمی دانم.

از برادران گرامی ما پس از بیست روز مراوده با من بھ من گفت: ما ھمسایھ ای در طبقھ ی باالیی خود داریم کھ خانھ ی  یکی 

فرزندان یتیم برادرش را غصب کرده است و سال ھای زیادی است از دادن خانھ بھ آنان خودداری می کند در حالی کھ این خانھ از 
دی دارند. و آنان بھ یکی از علمای دمشق از محلھ ی المیدان شکایت کرده اند. آن عالم او را فراخواند آنان است و بھ آن نیاز بسیار زیا

شیخ القراء بود. کودکان یتیم را فرا خواند و گفت  -خداوند رحمتش کند وفات یافتھ است–ولی وی بھ شدت مسالھ را رد کرد. این عالم 
نید. از دست او بھ خداوند شکایت کنید. وی این سخن را در ساعت نُھ شب بھ آنان این عموی شماست شایستھ نیست از او شکایت ک

  گفت و ساعت نُھ صبح آن مرد فلج شده بود.
تعریف کردن نیمھ ی دوم داستان بی معناست. شخصی بی گناه می رود درب مغازه اش را باز کند تا بھ کسب روزی بپردازد صدای 

  اگھان گلولھ بھ ستون فقرات او می خورد و او فلج می شود.گلولھ را می شنود و سرک می کشد ن
  من نمی دانم کھ چھ کسی برایتان تعریف کرده است اما اگر نیمھ ی اول داستان را ھم می دانستید این امر روشن می شد.

ھر چھ نخواھد نمی شود. این افعال تکوینی خداوند بھ آسانی قابل درک نیست. پس تسلیم شوید. ھر چھ خداوند بخواھد ھمان می شود. و 
  حکمت واالیی است.

  بنابراین ما آیات ھستی و آیات تکوینی وآیات قرآنی داریم. آیات ھستی را باید در آن اندیشید. دلیل آن ھم این است:  

َ قِیَاماً َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبِِھْم ١٩٠ْلبَاِب (﴿إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَ  ) الَِّذیَن یَْذُكُروَن �َّ
  )﴾١٩١ِر (َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھذَا بَاِطالً سُْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّا

ھایى [قانع كننده] است * ھمانان كھ   ر پى یكدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانھ﴿ مسلما در آفرینش آسمانھا و زمین و د
اندیشند [كھ] پروردگارا   خدا را [در ھمھ احوال] ایستاده و نشستھ و بھ پھلو آرمیده یاد مى كنند و در آفرینش آسمانھا و زمین مى

  آتش دوزخ در امان بدار ﴾  اى منزھى تو پس ما را از عذاب  اینھا را بیھوده نیافریده
  [ سوره آل عمران ]

  این ھستی تکوینی است، خداوند می فرماید:  

  ﴿قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض ثُمَّ اْنُظُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكِذّبِیَن﴾
  كنندگان چگونھ بوده است ﴾  ﴿ بگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید كھ فرجام تكذیب 

  م ][ سوره انعا

برادری بھ من می گفت: من وکیل ھستم. مشغول دفاع از یک دادخواست بودم. شاھدی دروغین آوردم و گفتند باید شھادت دھد وپیش  

از شھادت باید سوگند بخورد و دست روی قرآن بگذارد. موضوع قیمت ویالیی بود کھ پنجاه میلیون برآورد می شد. می توان با این 
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کرد. وی شھادت داد. دست روی قرآن گذاشت. و بھ خداوند سوگند خورد کھ فقط حقیقت را بگوید. ولی  شاھد دروغین آن را غصب
حقیقت را نگفت و دروغ بست. گفت: بھ خدا سوگند در مقابل من دستش را باال برد. کنار میز را گرفت و سوگند خورد و دستش را باال 

و گفت: دستت را پایین بیاور. او مرده بود. وقتی دستش بی حس شد پایین افتاد. برد و دستش ھمین طور ماند. قاضی ناراحت شد و بھ ا
  گفت: بھ خدا سوگند پیش روی من این اتفاق افتاد. خداوند متعال می فرماید: 

  ﴿قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض ثُمَّ اْنُظُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكِذّبِیَن﴾
  كنندگان چگونھ بوده است ﴾  نگرید كھ فرجام تكذیب ﴿ بگو در زمین بگردید آنگاه ب

  [ سوره انعام ]

اما بھ تناسب، امیدوارم و از صمیم وجودم آرزو دارم بھ این نکتھ توجھ کنید. شاید ھزاران داستان بی سر وتھ را بشنوید کھ ھیچ  

را شنیده باشید. بھ خدا سوگند باید برای عدالت  معنایی نداشتھ باشد. اما بر اساس تمایل مشخص خودتان ممکن است پنج داستان کامل
هللا بھ او سجده کرد. عدالت مطلق. اما مشکل ما این است کھ ھمھ چیز را ناقص می شنویم و بھ ھمین دلیل بی معناست. تسلیم خداوند 

  وعدالت او شوید. تسلیم رحمت او شوید. پروردگار شما بھ ھیچ کس ستم روا نمی دارد.
ن هللا لیظلمھم، ساختاری زبانی است کھ نفی شأن ومقام می نامند و حالتی داریم کھ نفی حدث نامیده می شود. ما نفی عبارت و ما کا

شأن ومقام داریم اگر کسی از کسی دیگر بپرسد: آیا گرسنھ ای، او می گوید: خیر، نفی رویداد گرسنگی. اگر بھ او بگوید: آیا شما دزد 
سیار محترمی است. آیا بھ می گوید: خیر، فقط، منطقی نیست. بھ او می گوید: چرا باید دزدی کنم، این ھستی؟ در حالی کھ او انسان ب

برخالف سرشت و اصول و ارزش ھای من است و من نمی پذیرم و بھ آن اعتراف نمی کنم و خوشم نمی آید و آن را رد می کنم و 
فی مقام است. وماکان هللا، می گوید: تا بھ آنان ستم کند. محال است و ھزاران دزد را حقیر می دانم. این نفی شأن و مقام است. ساختار ن

  بار محال است کھ خداوند بخواھد بھ انسان ستم کند. خداوند می فرماید: 
  ﴿َال ُظْلَم اْلیَْوَم﴾

  ﴿ امروز ھیچ ستمی نیست ﴾ 
  [ سوره غافر ]

ٍة َخْیراً یََرهُ ( ٍة َشّراً یََرهُ () ٧﴿فََمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ   )﴾٨َوَمْن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
  اى بدى كند [نتیجھ] آن را خواھد دید ﴾   اى نیكى كند [نتیجھ] آن را خواھد دید * و ھر كھ ھموزن ذره  ﴿ پس ھر كھ ھموزن ذره

  [ سوره زلزلھ]

ُ ِلیَْظِلَمُھْم﴾   ﴿فََما َكاَن �َّ
  د ﴾ ﴿ خدا بر آن نبود كھ بر ایشان ستم كن

  [ سوره روم] 

  ﴿ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل﴾
  ﴿ ھموزن دانھ خردلى باشد ﴾ 

  [ سوره انبیاء]

باری برادری در لبنان در حوادث دھھ ی ھشتاد بھ شام منتقل و در آنجا ساکن شد. در خودرو سوار شد و تصادف کرد و خودش  

مقصر بود. این حادثھ بھ خودروی دیگر ھم آسیب زد. من انتظار داشتم راننده ی خودرو خشمناک پیاده شود و با صدای بلند فریاد 
و نگاه کرد. خودرو لبنانی است. بھ او گفت: اشکالی ندارد. مردی بخشنده بود و اگر دو ھزار لیره ھم بزند. بسیار شگفت آور بود. بھ ا

بھ او می دادید شاد نمی شد. بلکھ دیدم گریھ می کند. اشک از چشمانش سرازیر شده بود. از او پرسیدم: دلیل گریھ ات چیست؟ گفت: 
ه ی محجبھ ی خود با خودرو بھ من زد. من دوست نداشتم سفر او را برایش بھ خدا سوگند دو سال پیش یک شخص سوری با خانواد

  خراب کنم. بھ او گفتم: اشکالی ندارد.
اگر خوب بیندیشید این مسالھ تن آدم را می لرزاند. اما مشکل ما این است کھ ھزار داستان می دانیم ولی نیمھ ی اول آن را نمی دانیم 

  اری العالج. یک رویداد. شما نمی دانید. ولی خداوند می داند. تسلیم شوید.بنابراین بی معنا می شود. یک بیم
بنابراین باید با آیات ھستی آغاز کرد. در آیات قرآنی می اندیشیم و سپس برخی از حقیقت ھا را افعال تکوینی او برایمان روشن می 

را مشاھده نمودم. من وکیل او بودم. قاضی گفت بھ او  سازد. این وکیل داستان دیگری برایم تعریف کرد: من حکمی اعدام یک قاتل
خبر دھید. بھ من گفت: بھ او خبر دادم. بھ او گفت: تو قاتل او ھستی؟ گفت: خیر، من او را نکشتم. پس از چند روز باید اعدام می شد. 

: دیگر ھمھ چیز تمام شد. من بھ دوست داشت پیش از آنکھ طناب دار در گردنش آویختھ شود در آن رویداد حاضر شود. بھ او گفت
زودی این قاتل را اعدام می کنم. من او را نکشتھ ام. قاتل کسی دیگر است. از سی سال پیش. رئیس یک گارد بود. یک فرانسوی او را 

د و مامور کشتن یک شخص دیگر کرد. او را در طویلھ انداخت. و گریخت. یک شخص کوچھ وبازاری را آورد و بھ جای او قرار دا
  روز دوم پس از سی سال اعدامش کردند. 

ُ ِلیَْظِلَمُھْم﴾   ﴿فََما َكاَن �َّ
  ﴿ خدا بر آن نبود كھ بر ایشان ستم كند ﴾ 

  [ سوره روم] 

  حکمت الھی ممکن است گاھی باعث رشد وترقی شود. خداوند می فرماید:  

  ْرِض﴾﴿َونُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَ 
  شده بودند منت نھیم ﴾   ﴿ و خواستیم بر كسانى كھ در آن سرزمین فرو دست

  [ سوره قصص]
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این بھ شما مربوط نیست. این مربوط بھ خداست. این ھا را بھ کلی رھا کنید. برای ھمین است کھ باید در آیات ھستی تفکر نمود و  

  قرآنی تدبر کرد، خداوند می فرماید: آیات تکوینی را بھ مرحلھ ی سوم موکول نمود و در آیات 
  ﴿أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُھا﴾

  اندیشند یا [مگر] بر دلھایشان قفلھایى نھاده شده است ﴾   ﴿ آیا بھ آیات قرآن نمى
  [ سوره محمد]

  نتیجھ:

و تمام این آیات ھر کدام دارای مفادی برای شناخت ومحبت او دارند. راه ھای شناخت خداوند، آیات ھستی، تکوینی و قرآنی است.  

بنابراین در برخی از آثار مقدس آمده است: ای پروردگار، کدام بنده ات از ھمھ نزد تو دوست داشتنی تر است تا او را بھ خاطر تو 
اشد و دستانش پاک باشد و بھ ھیچ کس بدی نکند و دوست بدارم؟ فرمود: دوست داشتنی ترین بنده نزد من کسی است کھ در دل با تقوا ب

مرا دوست بدارد. و دوست داشتنی ترین کسی کھ مرا دوست می دارد کسی است کھ مرا بھ خاطر بندگانم دوست بدارد. گفت: ای 
ندگانت دوست پروردگار، می دانی من تو را دوست دارم و ھر کھ تو را دوست دارد نیز دوست می دارم و چگونھ تو را بھ خاطر ب

داشتھ باشم؟ فرمود: نعمت ھای مرا و بخشش ھا و بالیای مرا بھ آنان یادآوری کن یعنی نعمت ھای مرا بھ آنان یادآوری کن تا در 
عظمت من بیندیشند و بخشش ھای مرا بھ یاد آنان بیاور تا مرا دوست بدارند و بالیا ومصیبت ھای مرا بھ یاد آنان بیاور تا از من 

  بترسند. 
بنابراین: ناگزیر باید در دل مومن تعظیم خداوند و محبت او و ترس او وجود داشتھ باشد. این تعظیم از تدبر در آیات او و محبت از 

  تفکر در نعمت ھایش و ترس از اندیشھ در بالیای او حاصل می شود.

 


