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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

ریزبینی ھای برنامھ ی الھی  -٢- ) ارکان تكلیف : فطرت ٣٦-١٠درس ( -عقیده واعجاز  -عقیده 
  در ویژگی ھای نفس

ی امانت دار. بارخدایا  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سرورمان محمد راستین وعده  

دانیم و تو بسیار دانا و حکیم ھستی. بار خدایا چیزی بھ ما بیاموز کھ ما  تنھا آنچھ بھ ما آموختی را می

ای و حق را بھ ما چنان را سود رساند و ما را از آنچھ بھ ما آموختی بھره مند ساز و علم ما را بیفز

کھ ھست حق بنما و ما را توفیق پیروی از آن عنایت فرما و باطل را بھ ما چنان کھ ھست باطل بنما 

ی کسانی قرار بده کھ بھ سخن گوش فرا  و ما را توفیق پرھیز از آن عنایت فرما و ما را از زمره

ی بندگان صالح خود قرار بده  ا از جملھدھند و بھترین آن را پیروى مى كنند و با رحمت خود ما ر  مى

ھای نادانی و گمان بھ سوی انوار دانش و معرفت و از لجنزارھای شھوت بھ  و ما را از تاریکی

  ھای بھشت در پیشگاه خود ببر. باغ

  نکاتی پیرامون ارکان تکلیف:

در یکی از  ھای عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم. ای برادران بزرگوار، با درس دھم از درس  

  روزھای گذشتھ از فطرت سخن گفتیم، اما برخی از موارد نیاز بھ توضیح دارد.

  انسان موجودی متحرک است: – ١

دارد؟ میز  کند. چھ چیز او را بھ حرکت وا می ی اول: انسان یک موجود است، اما حرکت می نکتھ  

ز بگذارید و صد سال بگذرد موجود است اما جامد و بی حرکت است. اگر این لیوان را بر روی می

  کند. خورد، اما انسان حرکت می باز ھم تکان نمی

  نیاز بھ خوردن، نوشیدن، جنس، و ذکر دلیل حرکت انسان است : – ٢

  

دارد؟ این کھ  چھ چیز او را بھ حرکت وا می  

خداوند نیاز بھ خوردن را در او نھاده است. 

خواھد بخورد، بیاشامد، نفس بکشد،  می

کند و فرزند دار شود؛ چون خداوند ازدواج 

نیاز بھ خوردن و نوشیدن را برای حفظ وجود 

وی در او نھاده است و ھم چنین نیاز بھ جنس 

دیگر را در او نھاده است تا نسل انسانیت 
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ادامھ یابد و نیاز خودباوری را در او نھاده تا شناختھ شود. اگر این نیازھای سھ گانھ در انسان نبود 

  بود. حرکت می ودی ساکن و بیانسان موج

ماند. نھ خانھ، نھ  بود ھیچ چیزی در روی زمین باقی نمی اگر نیازھایی کھ خداوند در انسان نھاده نمی

دیدید. موجود ساکن  راه، نھ پل و نھ مدرسھ ، دانشگاه و بیمارستان و نھ پارک و نھ ھیچ چیزی نمی

کند و بھ چیزی نیازی ندارد، لذا:  حرکتی نمینیازی بھ ھیچ چیز ندارد، بنابراین: موجود ساکن 

رود تا  کند، در حالی کھ انسان نیاز بھ خوردن دارد و بھ ھمین دلیل از خانھ اش بیرون می حرکتی نمی

رسد و در پی  کاری بیابد و با دستمزد خود خوراکی و نوشیدنی بخرد، سپس بھ سن ازدواج می

مسری برای خود بیابد و فرزند دار شود و سپس نیاز شود تا ھ ھمسری است. تالش او دو چندان می

ی مھم شدن وخودباوری است، بنابراین: انسان موجودی متحرک  بھ مطرح شدن دارد و این انگیزه

  است و چیز جامدی نیست.

  خداوند روا دانستھ کھ ذات عالی خود را با مخلوفات خود مقایسھ کند: – ٣

آفریننده است، اما روا دانستھ ذات عالی خود را با مخلوقات در درس گذشتھ گفتیم: خداوند بزرگ   

  فرماید: خود مقایسھ کند، اما چگونھ؟ می

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقین﴾   ﴿فَتَبَاَرَك �َّ

  ﴿ آفرین باد بر خدا كھ بھترین آفرینندگان است ﴾

  ( سوره مؤمنون)

ن نامگزاری میان آفرینش انسان و خداوند بزرگ، انسان را خالق مزاجی [مجازی] نامیده تا با ای  

ای چیزی  آفریند و بدون ھیچ الگو ونمونھ ی بی ھمتا مقایسھ نماید. اما خداوند از ھیچ می آفرینش یگانھ

کند و  ھای آفریده شده، کپی برداری می آفریند، در حالی کھ انسان از روی اشیاء موجود و نمونھ را می

اصی را با تقلید از ماھی، ھواپیما را با تقلید از پرنده، و حتی آفریند. بھ عنوان مثال غو چیزی را می

ی گرد درخت ساختھ است. پس انسان چیزی را با استفاده از تامل در  تایر را با تقلید از چرخش تنھ

ھایی از آن وجود داشتھ است، اما خداوند ھمھ چیز را از نیستی و عدم  آفریند کھ نمونھ چیزی دیگر می

  ی آن اصال وجود نداشتھ است. کھ نمونھ آورد پدید می

ھا ساکن اند اما انسان میز مذکر و  ی این سازد، ھمھ سازد و ساختمان می سازد، لیوان می انسان میز می

ھا نگفتھ است: با ھم ازدواج کنید تا ھزاران میز کوچک تر متولد شود. اما  میز مونث نساختھ و بھ آن

است. گیاھان زاد و ولد دارند و حیوانات زاد و ولد دارند. اگر کسی خداوند از ھر جفتی دو تا آفریده 

خودرویی بخرد معقول نیست کھ یک سال پس از آن خودروی کوچک تری از آن ببیند و تبدیل بھ دو 

  زاید. تا شود، اما اگر اسبی بخرد ھر دو سال یک بار یک کره اسب می
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  مقایسھ:

ُ أَْحَسُن اْلَخالِ    ِقیَن﴾﴿فَتَبَاَرَك �َّ

  ﴿ آفرین باد بر خدا كھ بھترین آفرینندگان است ﴾

  ( سوره مؤمنون)

ی یک تخم مرغ کھ ساکن  ی طبیعی بھ اندازه خداوند انسان را آفریدگار مجازی نامیده است. یک کلیھ  

کند.  کنید در نظر بگیرید. ھر روز پنج بار خون را تصفیھ می و آرام است و اصال آن را احساس نمی

کنید، خوابیده ھستید، سر کار ھستید، در خودرو ھستید و در راه سفر و گردش ھستید.  ر میشما کا

ی نیمی از این میز است. باید ھشت  ی مصنوعی مقایسھ کنید. حجم آن بھ اندازه این کلیھ را با کلیھ

ھزار ساعت در ھفتھ سھ بار روی تخت دراز کشیده باشید و ھر بار سھ ھزار لیره و در ھر ھفتھ نھ 

  فرماید: ی خون بپردازید. برای این است کھ خداوند می لیر برای تصفیھ

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقیَن﴾   ﴿فَتَبَاَرَك �َّ

  ﴿ آفرین باد بر خدا كھ بھترین آفرینندگان است ﴾

  ( سوره مؤمنون)

  .ھای انسان مقایسھ کنید ھای الھی کھ بی عیب و کامل است و میان ساختھ تا میان آفریده  

  فطرت:

  

  شناخت ھدف، برای تبیین ابزارھای آن: – ١

  

ھنوز در موضوع فطرت ھستیم. وقتی ھدف   

را بشناسید ابزارھای الزم آن نیز برایتان 

شود. مھمترین چیزی کھ در  مشخص می

ھای عقیده وجود دارد این است کھ بدانید  درس

چرا در این دنیا ھستید؟ برای چھ آفریده 

اید؟ وقتی دانستید کھ چرا خداوند شما را  شده

مورد نیاز  آفریده است ابزارھا و وسایل

  شود. برایتان روشن می
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روشن است کھ اگر پدر فرزندش را برای گرفتن مدرک دکترا بھ پاریس بفرستد. او از کشور خودش 

خواھد برای تخصص بھ کشور غربی برود. شھری دور و دراز و بسیار  مدرک پزشکی دارد و می

ا، موسسات، موزه ھا، پارک ھا، ھای شبانھ، سینماھ بزرگ و دارای کافھ رستوران، کاباره، باشگاه

ھای مسکونی، رودخانھ و دانشگاه وجود دارد. دانشجوی موفق کسی است کھ بداند علت وجودش  خانھ

کھ مدرک خود را بگیرد. بنابراین اگر دلیل آمدنش را بداند  در آن شھر یک چیز است؛ و آن این

بسیار زده ام. شما در فرانسھ یا پاریس گردد. من این مثال را  وسایل مورد نیاز وی برایش تبیین می

کنید و  ای را نزدیک دانشگاه اجاره می کنید: خانھ ھستید برای اینکھ دکترا بگیرید. اولین کاری کھ می

داند. دنبال دوست عرب نیستید  یابید کھ فرانسوی را خوب می وقت و مال و تالش مھیاست. دوستی می

ھای مربوط  و در یادگیری فرانسوی بھ شما زیان برساند. مجلھی محلی با شما سخن بگوید  تا با لھجھ

خورید تا بتوانید بھ راحتی مطالعھ کنید.، بنابراین:  ھای سبک می خرید. وعده بھ تخصص خود را می

  مھم این است کھ بدانید چرا در این دنیا ھستید؟

  و قرآن کریم را بخوانید:

ْنَس إِالَّ     ِلیَْعبُُدوِن﴾﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  كھ مرا بپرستند ﴾ ﴿ و جن و انس را نیافریدم جز براى آن

  ( سوره ذاریات)

  حرکت انسان زمانی درست است کھ ھدف از بودنش را بداند: – ٢

لذا این اصل را بھ یاد داشتھ باشید: حرکت انسان در روی زمین زمانی درست است کھ ھدف از   

ای را خواند  در آمریکا تخصص مدیریت کسب و کار را خواند. آیھ بودنش را بداند. یکی از برادران

ی تحصیل ده سال بوده است. این  کھ مو بر بدنش راست شده بود، گفت: بھ خدا سوگند این آیھ چکیده

  آیھ چیست؟

ْن یَْمِشي َسِویّاً َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقی   ٍم﴾﴿أَفََمْن یَْمِشي ُمِكبّاً َعلَى َوْجِھِھ أَْھَدى أَمَّ

یا آن كس كھ ایستاده بر راه راست   تر است یافتھ  پیماید ھدایت ﴿ پس آیا آن كس كھ نگونسار راه مى 

  رود ﴾ مى 

  ( سوره ملک)

ی وسایل و  ھدف آن روشن است. مؤمن زندگی منحصر بھ فردی دارد. ھدفش خداوند است. ھمھ  

داشتھ باشد و مھم نیست کھ  ابزارھایش در خدمت ھدف است. برایش ھمین مھم است کھ یک خانھ

زیربنای مشخصی داشتھ باشد. مھم نیست مشرف بھ کجا باشد. مجبور نیست مال حرام بخورد تا مانند 

ھای باشکوه داشتھ باشد. برایش ھمین قدر مھم است کھ یک سرپناه داشتھ باشد. برایش این مھم  خانھ
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ھمین قدر درآمد برایش مھم است کھ  است کھ یک ھمسر داشتھ باشد تا او را از فساد حفظ کند و

ھایش را کفایت کند. مھم این است کھ مأموریت خود را بھ انجام برساند و برایش این مھم است  ھزینھ

کھ ھدفش را در دنیا محقق سازد. مھم این است کھ خداوند را بشناسد. بنابراین مؤمن بسیار آگاه و 

د گام در راه ھدفش بردارد و ھدف را ھدفش مشخص و ابزارھایش نیز مشخص است. اگر چن

بندد.  گوید یا دروغ می شود. یا راست می بشناسد، حرکتش درست است. انسان با حرکت آزموده می

کند یا  کند. منصفانھ برخورد می کند یا ناقص کار می ورزد. نیک عمل می مخلص است یا خیانت می

جاست کھ شما برای کسب روزی  ید. مشکل ایننما کند یا سنگدلی پیشھ می دارد. رحم می ستم روا می

کنید، اما  کنید و برای خودباوری و شھرت حرکت می کنید، پس از ازدواج حرکت می حرکت می

  شوید. آزمایش می

  انسان مختار است و شھوت او بی طرف است: – ٣

  

انسان مختار است و چون ھمھ چیز را در   

گزیند بھ ھمین دلیل ھمھ چیز در  زندگی بر می

زندگی وی بی طرفانھ است. خداوند 

  فرماید: می

  

  

  

  

ةِ  َمِة  َواْلَخیْ ﴿ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَّ ِل اْلُمَسوَّ

  َواْألَْنعَاِم َواْلَحْرِث﴾

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

  ھا و كشتزار[ھا] براى مردم آراستھ شده است ﴾ نشاندار و دام

  ( سوره آل عمران)

ھا را  توانید این شھوت است کھ میعشق و شھوت بھ زن بی طرفانھ است. معنای بی طرفانھ این   

ھا را پرتگاھی کنید برای فروپاشی و سقوط و دقیقا مانند سوخت  کھ آن ی ترقی خود بنمایید یا این پلھ

ھای امن ھم  خودرو است. بنزین، ھمان بنزین است. شما آن را در باک محکمی بریزید و از لولھ

اه حرکتی مفید را تولید کند. اما اگر آن را روی گ استفاده کنید تا در وقت مناسب منفجر شود و آن
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سوزاند. سوخت یکی است.  خودرو بریزید و جرقھ بزنید، آن جرقھ خودرو را با تمام سرنشینان می

  توان با آن ترقی و پیشرفت نمود. شھوت ھم بی طرفانھ است می

ج دختر و پنج پسر. آورد. پن کند. ده فرزند برایش بھ دنیا می شخصی با دختر جوانی ازدواج می

بخشد. این خانھ را  دھد. خداوند دامادھای مؤمنی را بھ او می براساس تربیت دینی آنان را پرورش می

یابید. بھ خدا سوگند، این خانھ چون بھشت است. با آن کھ در آمد متوسط است، اما در  پر برکت می

، ارتباط با خدا و ھدفی بزرگ خانھ محبت، ھدف و رفتار صحیح وجود دارد. در آن عقیده، عبادت

  وجود دارد.

  انسان با برنامھ ریزی بسیار متعالی، طراحی شده است: – ٤

کند، درست  دھد، خوبی و بدی را درک می جا کھ فطرت حق و باطل را تمییز می گویم: از آن من می  

ھ ریزی دھد، پس شما دارای برنام شناسد و شایست را از ناشایست تشخیص می و نادرست را می

  بسیار عالی وھدفمندی ھستید.

ی پیشرفتھ ترین ھواپیماھا برای من سخن گفت. حتی یک ساعت ھم  ھم اکنون یکی از خلبانان درباره

ھای روکش دار و شیری ھستند و تا زمانی کھ چیزی بر روی  ندارد. پر از مانیتورھا و صفحھ نمایش

گر نقصی وجود داشتھ باشد پیامی روی صفحھ مانیتور دیده نشود اوضاع بر وفق مراد است، اما ا

شود. اگر رنگ آن سیاه باشد بھ راحتی قابل رفع است. سیستمی دیگر وجود دارد کھ  نمایش آشکار می

دھد. اگر رنگ سیاه نباشد و پرتقالی باشد این نقص  راه حل برطرف کردن مشکل را بھ شما می

بر طرف کرد. ولی گاھی پیام با رنگ سرخ  توان آن را خطرناک است. اما خطر سقوط نیست و می

کند. ھواپیما برنامھ ریزی  شود. این خطر سقوط را اعالم می تیره بر روی صفحھ نمایش آشکار می

شده است. تا زمانی کھ خبری نباشد ھمھ چیز بر وفق مراد است و ھر نقصی کھ پیش آید پیامی 

پایبند و مؤمن باشید آسوده و راحت خواب  شود. فطرت نیز این چنین است. تا زمانی کھ آشکار می

آرامی خواھید داشت و با مردم بھ خوبی و نیکی تعامل دارید، اما اگر مرتکب گناھی شوید کھ کسی 

کنید و نگران و  آید و احساس دلتنگی می از آن چیزی نداند در درون شما نوعی نقص بھ وجود می

کنید، شما برنامھ ریزی شده اید و بھ شکلی طراحی  کنید، جستجو می پرسید، دقت می افسرده اید. می

آید کھ شما گناه کرده اید و امروزه حتی  شده اید کھ اگر گناه کنید احساس درونی برایتان بھ وجود می

خودروھا نیز دارای صفحھ نمایش ھستند. انواع بسیار مدرنی وجود دارد کھ ھر گونھ نقصی را در 

  کند. خودرو با نمایش پیام اعالم می

یکی از برادران بھ من گفت کھ خودروی مدرنی گرفتھ است، بھ او گفت: فوری بایست، اگر نایستی 

  گرفت. شود. خیلی روغن کم کرده بود. شاید موتور آتش می موتور خودرو خراب می
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شما از باالترین برنامھ ریزی برخوردار ھستید. شما بھ گونھ ای برنامھ ریزی شده اید کھ اگر گناه 

کنید گناه کرده اید. نیکی یعنی چیزی کھ درون و وجدان بھ آن آرام یابد و گناه چیزی  ید احساس میکن

  است کھ درون را بی قرار کند و از رسیدن آن بھ گوش مردم نگران باشید.

  ابتال و آزمایش گریز ناپذیر است: – ٥

  

بنابراین: شما در طی این حرکت آزمایش   

د و چھ خدای شوید. چھ نیکوکار باشی می

نکرده بدکار. در طی حرکت نیکوکار یا 

بدکردار، منصف یا ستمگر، مؤمن یا 

منحرف، راستگو یا دروغگو و مخلص یا 

  فرماید: شوید. خداوند می خیانت کار می

  

  

  ﴿َوإِْن ُكنَّا لَُمْبتَِلیَن﴾

  كننده بودیم ﴾ ﴿ و قطعاً ما آزمایش

  ( سوره مؤمنون)

  فرماید: ین است کھ شما امتحان شوید، خداوند متعال میعلت وجود شما بر روی زمین ا  

اِلَحاِت﴾   ﴿أَْم َحِسَب الَِّذیَن اْجتََرُحوا السَّیِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُھْم َكالَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ھ دھیم ك  اند كھ آنان را مانند كسانى قرار مى  اند پنداشتھ  ﴿ آیا كسانى كھ مرتكب كارھاى بد شده

  اند ﴾  ایمان آورده و كارھاى شایستھ كرده

  ( سوره جاثیھ)

  ﴿أََحِسَب النَّاُس أَْن یُتَْرُكوا أَْن یَقُولُوا آََمنَّا َوُھْم َال یُْفتَنُوَن﴾

  گیرند ﴾  شوند و مورد آزمایش قرار نمى ﴿ آیا مردم پنداشتند كھ تا گفتند ایمان آوردیم رھا مى 

  ( سوره عنكبوت)

ابِِریَن﴾ ُ الَِّذیَن َجاَھُدوا ِمْنُكْم َویَْعلََم الصَّ ا یَْعلَِم �َّ   ﴿أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

  كھ خداوند جھادگران و شكیبایان شما را معلوم بدارد﴾ آن شوید بى ﴿ آیا پنداشتید كھ داخل بھشت مى 

  ( سوره آل عمران)
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  شما در سرای امتحان ھستید، با اطمینان بدانید کھ  

(( إن ھذه الدنیا دار التواء ال دار استواء، ومنزل ترح ال منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم 

یحزن لشقاء، قد جعلھا هللا دار بلوى، وجعل اآلخرة دار عقبى، فجعل بالء الدنیا لعطاء اآلخرة سببا، 

  أخذ لیعطي ویبتلي لیجزي ))وجعل عطاء اآلخرة من بلوى الدنیا عوضا، فی

((این دنیا سرای پیچ و خم است نھ سرای ھموار و صاف. منزلگاه غم و اندوه است نھ منزلگاه 

گردد و از  اش شادمان نمی شادمانی و سرور، کسی کھ این دنیا را بشناسد، از آسایش و راحتی

آخرت را سرای سعادت قرار شود. خداوند آن را سرای بال و فتنھ و  اش غمگین نمی سختی وبدبختی

داده است. پس بالی دنیا را سببی برای بخشش آخرت نموده است و بخشش آخرت را در پاداش 

  آزماید تا پاداش دھد.)) گیرد تا ببخشد و می جایگزین بالیا قرار داده است، پس می

  [روایت ماثور ]

  مردم فقط دو دستھ اند: نیک کردار و بدکردار:

صھ: اگر بگوییم: فالنی نیکوکار است، منظور از کار نیک چیست؟ یعنی او بر اکنون بھ طور خال  

کند و زندگی اش را بر اساس بخشش بنا نھاده است. قانونمند بودن یک  ی الھی کار می طبق برنامھ

کند، غیبت  گوید، دزدی نمی ویژگی سلبی است و بخشش یک صفت مثبتی است. قانونمند دروغ نمی

کنم، مال  گوید: من اشتباه نمی ھمراه است: بھ شما می» نھ«ھا با  کند، و تمام این میکند، خیانت ن نمی

کنم. این پایبندی نام دارد. از مال و وقت  کنم و تقلب نمی کنم، تاخیر نمی خورم، کوتاھی نمی حرام نمی

بنابراین ی صالح و نیک یعنی قانونمند و بخشنده بودن؛  و دانش و تجربھ ام نیز بخشیده ام. واژه

توان تمام مردم را با وجود تفاوت در ملیت، تابعیت، نسبت، اصل و نسب، طایفھ، مذھب و ... در  می

ای کھ خداوند را شناختھ اند و براساس قانون او قانونمند شده اند و بھ آفریده  دو دستھ قرار داد؛ دستھ

د و گروھی دیگر از خداوند بی کنند و در امان مانده و در دنیا و آخرت خوشبخت ان ھایش نیکی می

ھایش نیکی نموده اند و بدبخت شده اند و در دنیا و  خبر بوده و از قانون او سر پیچانده اند و بھ آفریده

  فرماید: آخرت بھ ھالکت خواھند رسید. این دستھ بندی قرآن است کھ می

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى ( ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى (٧َسنُیَِسُّرهُ ِلْلیُْسَرى () فَ ٦) َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى (٥﴿فَأَمَّ ) ٨) َوأَمَّ

  ) فََسنُیَِسُّرهُ ِلْلعُْسَرى﴾٩َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى (

كھ [حق خدا را] داد و پروا داشت * و [پاداش] نیكوتر را تصدیق كرد * بھ زودى راه آسانى  ﴿ اما آن

نیاز دید * و [پاداش] نیكوتر را  ل ورزید و خود را بى كھ بخ پیش پاى او خواھیم گذاشت * و اما آن

  بھ دروغ گرفت * بھ زودى راه دشوارى بھ او خواھیم نمود ﴾

  ( سوره لیل)
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  حقیقت دین این است کھ اخالق مدار باشید:

اکنون امیدوارم در این سخنان من دقت کنید:   

حقیقت دین بر اساس اخالق مداری است؛ 

باشید، اخالق شما بھای زیرا اگر اخالق مدار 

اید  بھشت است. شما برای بھشتی آفریده شده

ھا و زمین است. بھای  ی آسمان کھ بھ اندازه

این بھشت این است کھ نفس خود را تزکیھ 

کنید تا اخالق مدار باشید و خود را بر اساس 

پرستش هللا و رسیدن بھ او بار آورید تا کمالی 

رود شما بھ بھشت شود. این سخن مھمی است. او را بشناسید و از خداوند را کسب کنید و باعث و

ی او را دقیق اجرا کنید و بھ او روی آورید و از کمال او بھره گیرید. این کمال بھای  قانون و برنامھ

  فرماید: بھشت است. بھ ھمین دلیل خداوند می

ِ ِلْنَت لَُھْم﴾   ﴿فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن �َّ

  الھى با آنان نرمخو [و پرمھر] شدى ﴾ ﴿ پس بھ [بركت] رحمت

  ( سوره آل عمران)

بود تو با آنان مھربان نبودی، بلکھ بسیار خشن بودی.  اگر رحمتی کھ خداوند در قلب تو نھاده نمی  

  فرماید: خداوند می

ِ ِلْنَت لَُھْم َولَْو ُكْنَت فَّظاً َغِلیَظ اْلقَْلِب َالْنفَضُّ  وا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُھْم َواْستَْغِفْر لَُھْم ﴿فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن �َّ

﴾ِ   َوَشاِوْرُھْم فِي اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى �َّ

﴿ پس بھ [بركت] رحمت الھى با آنان نرمخو [و پرمھر] شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از 

ذر و برایشان آمرزش بخواه و در كار[ھا] با آنان شدند پس از آنان درگ پیرامون تو پراكنده مى 

  مشورت كن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن ﴾

  ( سوره آل عمران)

  فطرت در انسان نھادینھ است گرچھ کھ انسان علمی نداشتھ باشد:

پس از آنکھ پیامبر آمد و با خود قرآن را آورد و وحی با او بود و صدھا ھزار حدیث از خود بھ   

گذاشت. دیگر تمام امور روشن است. اما زنی کھ نامش خدیجھ است، ھمسر پیامبر صلی هللا  جای

شود و  علیھ وآلھ وسلم پیش از نزول وحی وقتی وحی بر پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم نازل می
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را تنھا  گوید؟ می گوید: بھ خدا سوگند، خداوند تو گوید: مرا بپوشان، مرا بپوشان، بھ پیامبر چھ می می

ھا بھ یاری دیگران  کنی و در سختی کنی، مھمانان را اکرام می گذارد. تو سختی را تحمل می نمی

شتابی. این فطرت خدیجھ است. سخنی فطری کھ نھ از قرآن و نھ از سنت و نھ از احادیث استفاده  می

فطری است. شخصی  ھا ی شریعت آن را آموختھ است. این شده و نھ بھ آن دانش داشتھ و در دانشکده

ی  ی بینوایان، یاری گر اسیران و تحمل کننده راستگو، امانت دار، پاکدامن، مھمان نواز، اکرام کننده

گوید: بھ خدا سوگند خداوند تو را تنھا  شتابد. خدیجھ می ھا بھ یاری دیگران می ھا کھ در سختی سختی

  ھا سرچشمھ از فطرت دارد. گذارد. این نمی

ی موبایل دید. یک روحانی  آورم کھ بھ ھلند سفر کرد. یک تبلیغ در باره را بھ یاد مییکی از دوستان 

ای از آن جا  درخشید. دختر جوان مھار گسیختھ با کاله کشیشان بر سرش کھ نور از وی می

گذشت، ناگھان آن مرد چشمانش بھ دختر خیره شد. کاله از سرش افتاد و رابطھ اش با خدایش  می

ی منحرف حرام نیست. اما این فطرت حتی در کشورھای منحرف بھ  ین تبلیغ در جامعھقطع گردید. ا

گوید: یک رسوایی، رسوایی اخالقی، زنا نزد آنان حرام نیست. چرا رسوایی است؟ ناشی از  شما می

  فرماید: فطرت است. فطرت ثابت است. خداوند می

  ﴿ُھَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة﴾

  ست آن كس كھ شما را از نفس واحدى آفرید ﴾﴿ او

  ( سوره اعراف)

داند و انحراف را انحراف و  ھر شخصی بر روی زمین نادرست را نادرست و درست را درست می  

شناسد. بنابراین شما بسیار دقیق و منظم برنامھ ریزی شده و طراحی گشتھ اید.  آزار را آزار می

  فرماید: بنایراین خداوند متعال می

اِلَحاِت﴾   ﴿أَْم َحِسَب الَِّذیَن اْجتََرُحوا السَّیِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُھْم َكالَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

دھیم كھ   اند كھ آنان را مانند كسانى قرار مى  اند پنداشتھ  ﴿ آیا كسانى كھ مرتكب كارھاى بد شده

  اند ﴾  ایمان آورده و كارھاى شایستھ كرده

  ( سوره جاثیھ)

دھد و  پذیرد مگر آن کھ نیکوکار نیک باشد و بدکار بد باشد. خداوند بھ نیکوکار پاداش می فطرت نمی  

  کند. بدکار را مجازات می

بینید کھ گناه کار را سزاوار  کنید و مردم را با وجود اختالف سلیقھ می گاھی بھ مشکلی برخورد می

  دانند. این سرچشمھ از فطرت آنان دارد. می ی پاداش مجازات و نیکوکار را شایستھ
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ھای شریعت در ژرفنای وجود شما  ی بسیار ژرف است. ریزبینی ی فطرت مسألھ بھ خدا سوگند مسألھ

  بنیانگذاری شده است و کار نیک در فطرت نھادینھ است.

کرده و در  ی خودرو شنیدم کھ کیفی با ده ھزار دالر پیدا در یکی از شھرھای آمریکا از یک راننده

پی صاحب آن گشتھ است و سپس آن را بھ پلیس تحویل داده و رسیدی را دریافت کرده است. مبلغ را 

دقیق شمرده است. پس از مدتی حاکم آن ایالت بسیاری از مدارس دبیرستانی را برای شرکت در 

ار دالری جشن بزرگداشت این راننده دعوت نموده است. شخصی کھ بھ دنبال صاحب این کیف ده ھز

زند و کامال انحراف وجود دارد، این کار کار بزرگی  بوده است. در سرزمینی کھ جرم موج می

رود و گناه  شود. حق حق است و خوبی خوبی است و نیکی نیکی است و ھرگز از بین نمی دانستھ می

ید بھ خود خواھید بکنید کھ ھر چھ کن میرد. ھر چھ می ی قادر ھرگز نمی شود و یگانھ فراموش نمی

  کنید.

پس فطرتا شما براساس حق برنامھ ریزی شده اید و براساس نیکی، راستگویی، امانت داری، 

پاکدامنی و بردباری، برنامھ ریزی و طراحی شده اید و اگر کاری کردید کھ براساس برنامھ ریزی 

  کنید. شما باشد، احساس آرامش می

  باشد: خستگی عبادت بھایش خوشبختی و آرامش درونی می

آورد وقتی است کھ حرکت وی در زندگی بر اساس فطرت  بزرگترین آرامشی کھ مؤمن بھ دست می  

وی باشد. فروشگاه تجاری ھدف اول آن چیست؟ بفروشد و سود ببرد. صاحب فروشگاه وقتی بھ 

 ی کاالھا و آید و تحت فشار شدیدی است کھ چھ کسی بخرد؟ چھ کسی حمل و نقل و تخلیھ فروشگاه می

بینید کھ دوازده ساعت آرامش نداشتھ است. سپس در نھایت  ھا را انجام دھد؟ وی را می ثبت قیمت آن

خوشی است؛ زیرا این حرکت متناسب با اصل بنیان این فروشگاه بوده است. اگر بازار کساد باشد و 

د. او را بیمار دھن آورند و روزنامھ در اختیارش قرار می او نشستھ باشد، برایش قھوه و سپس چای می

بینید. شما آرامش دارید. این فروشگاه برای خرید و فروش برنامھ ریزی شده است و گرچھ خرید  می

  و فروش باعث خستگی طاقت فرسایی او شود اما در اوج خوشی است.

جاست کھ شما بر اساس  ی دقیق این نکتھ

فرمانبری از خداوند برنامھ ریزی شده اید و 

کنید و گرچھ پیروی از او اگر او را اطاعت 

خستگی آور باشد مانند نماز صبح، چشم 

پوشی، زبان درکشیدن و انفاق اموال اما شما 

در اوج خوشبختی ھستید و اگر استراحت 
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دوختید و اگر کاری  کردید و چشم بھ چیزھای ناشایست می آرامش بخش بود شما نماز را رھا می

  نید کھ در تھ پرتگاه بدبختی افتاده اید.ناشایست کردید و احساس راحتی کردید بدا

مسألھ بسیار مھم است. وقتی حرکت زندگی شما بر اساس ھدفتان است شما خوشبخت ترین انسان 

گوییم: وی با فطرت خود آشتی کرده است و  کند می ی نصوح می ھستید. بھ ھمین دلیل وقتی کسی توبھ

ابلویی بر روی تخت دیده کھ روی آن نوشتھ کسی کھ بھ کشور غربی رفتھ و بھ ھتل وارد شده و ت

اگر بی خواب شدید دلیل زیر انداز ما نیست بلکھ آن نرم است ولی علت آن گناھان خودتان «شده: 

شود و وقتی انسان  جا حالتی وجود دارد کھ فروپاشی درونی نامیده می ، در این»است کھ بسیار است

کند و اگر کسی از گناه خود آگاه نباشد  تگی درونی میدھد احساس بھ ھم ریخ کاری ناشایست انجام می

  این افسردگی است. امروزه بزرگترین بیماری رایج افسردگی است. افسردگی مجازات فطری است.

اگر در حال قدم زدن باشید و سیم فشار قوی را دیدید کھ روی تابلویی در نزدیکی آن نوشتھ: 

کند؟ خیر،  نزدیک شوید آیا کسی شما را مجازات می، وقتی شما بھ آن »نزدیک نشوید، خطر مرگ«

کند. نھ پلیسی است و نھ ثبت تخلفی و نھ توقیف خودرو و نھ  جریان برق خودش شما را مجازات می

ھیچ مجازاتی، بلکھ این جریان فشار قوی ھنگامی کھ انسان از ھشت متر بھ آن نزدیک تر شود، 

  شود. تبدیل بھ زغال می

کند، اما وجدان شما شما را مجازات  ور اشتباھی دارید کسی شما را مواخذه نمیدقت کنید، وقتی تص

ھای مردم ھمھ ناشی از نافرمانی  کنید. احساس دلنگرانی دارید. بیماری کند. احساس افسردگی می می

ھاست. آبرو ریزی کرده اند. یا خدا، چھ بسا پاسخ بھ یک ساعت شھوت، اندوھی بی پایان را در پی 

  باشد.داشتھ 

برادری باری بھ من گفت: اشتباه بزرگی کرده ام، گفت: بھ خدا سوگند از بیست و سھ سال پیش این 

داد. خود انحراف انسان را عذاب  رود. خود ھمین گناه او را عذاب می گناه از ذھن من بیرون نمی

است ھمین دھد. کسی کھ پاک است درون پاکی ھم دارد. کسی کھ گناھی کرده و عذابی ندیده  می

  کافیست کھ خود آن گناه او را عذاب دھد.

  ایمان محتوایی اخالقی است:

خواھم بھ این برسم کھ اصل این دین اخالق است و کسی کھ اخالق شما را بھتر  من از این مقدمھ می  

  کند ایمان شما را قوی تر کرده است.

، رھبر و فرمانده بود، اما وقتی پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم سرور خطبا، علما و قاضی، فصیح

  خواست او را بستاید چگونھ او را ستود؟ خداوند متعال فرمود: خداوند می



13 

ریزبینی ھای برنامھ ی الھی در ویژگی ھای نفس -٢-ارکان تكلیف : فطرت    

  ﴿َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق عظیم﴾

  ﴿ و راستى كھ تو را خویى واالست ﴾

  ( سوره قلم)

منحصر بھ ی پایبندی، قانومندی و واالیی است. مبادا، مبادا و مبادا کھ دین را  اخالقی کھ سرچشمھ

شعائر بدانید. دین اخالق است. دین پایبندی، قانونمندی، پرھیزگاری، رحمت، گذشت و عفو است. 

ایمان اخالق است. کسی کھ اخالق شما را بھبود بخشد ایمان شما را قوی تر کرده است. شما در دنیا 

این گونھ نباشید عبادت ی بھشت باشید و اگر  شوید تا اخالق مدار باشید، بنابراین شایستھ امتحان می

  شما ارزشی ندارد.

و این از بدترین وعیدھا است. » از ما نیست«دانید کھ در احادیث یک تعبیر مشھور است:  ھمھ می

  شما مسلمان نیستید، بسیار ترسناک است:

گذشت کھ  از ابوھریره روایت شده است کھ رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم از کنار مردی می

فروشد].  فروشی ؟ پس بھ ایشان خبر داد [کھ چگونھ می فروخت، از او پرسید: چگونھ می می خوراکی

بھ ایشان وحی شد کھ دست خود را در میان آن فرو کن. دست خود را در آن برد و دید کھ خیس 

  است، پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم بھ او فرمود:

  (( لَْیَس ِمنَّا َمْن َغشَّ ))

  قلب کند از ما نیست))(( کسی کھ ت

  [ ابو داود ]

  نھ نماز، نھ روزه، نھ حج و نھ زکات او ھیچ کدام ھیچ ارزشی ندارد.  

  (( لیس منا من انتھب أو سلب ))

  (( کسی کھ چیزی را چپاول و یا غارت کند از ما نیست ))

  [ طبراني عن ابن عباس با سندی ضعیف]

  کند. الم خارج میی اس انجام برخی از موارد شما را از دایره  

  از جبیر بن مطعم روایت است کھ رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود:

  ى َعَصبِیٍَّة))(( لَْیَس ِمنَّا َمْن َدَعا إِلَى َعَصبِیٍَّة، َولَْیَس ِمنَّا َمْن قَاتََل َعلَى َعَصبِیٍَّة، َولَْیَس ِمنَّا َمْن َماَت َعلَ 

، یا از روی تعصب کسی را بکشد، یا متعصب از دنیا رود، از ما (( کسی کھ بھ تعصب فرا خواند

  نیست ))

  [ ابو داود ]
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آغاز شده، بررسی کنید بسیار شگفت زده خواھید شد » لیس منا: از ما نیست«اگر احادیثی را کھ با 

کھ یکی از شدیدترین انواع وعیدھا، وعیدی است کھ پس از سخنان رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ 

  آغاز شده است:» لیس منا«سلم با و

  فرماید: از ابوھریره روایت است کھ گفت: رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم می

  (( لَْیَس ِمنَّا َمْن َخبََّب اْمَرأَةً َعلَى َزْوِجَھا، أَْو َعْبًدا َعلَى َسیِِّدِه ))

  ما نیست)) ی زن و شوھر یا برده و اربابش را بھ ھم زند، از (( کسی کھ میانھ

  [ ابو داود ]

اگر ارتباط زن و شوھری را بھ ھم بزنید، ارتباط دو برادر را بر ھم زنید، یا میان مادر وفرزند، پدر   

ی اسالم بیرون  و فرزند و یا دو برادر و یا دو خواھر اختالف ایجاد کنید، از ما نیستید. او را از دایره

  لیس منا شروع شده را حتما پیگیری کنید.کنم احادیثی کھ با  دانستھ است. خواھش می

  از عبدهللا رضي هللا عنھ روایت شده کھ گفتھ است: پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود:

  (( لَْیَس ِمنَّا َمْن لََطَم اْلُخُدوَد، َوَشقَّ اْلُجیُوَب، َوَدَعا بَِدْعَوى اْلَجاِھِلیَِّة ))

  ان چاک کند و ندای جاھلی سر دھد، از ما نیست ))(( کسی کھ سیلی بر چھره نوازد و گریب

  [ بخاری ]

از عمرو بن شعیب از پدرش از پدربزرگش از رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم روایت شده کھ 

  فرموده است:

  (( لَْیَس ِمنَّا َمْن تََشبَّھَ بِغَْیِرنَا ))

  (( کسی کھ خود را بھ غیر ما شبیھ کند، از ما نیست ))

  [ ترمذی ]

از ابوھریره روایت شده است کھ گفت: پیامبر صلی هللا علیھ  لذا برادران محتوای اخالقی مھم است،

  وآلھ وسلم فرمود:

  (( ُربَّ َصائٍِم لَْیَس لَھُ ِمْن ِصیَاِمِھ إِالَّ اْلُجوُع، َوُربَّ قَائٍِم لَْیَس لَھُ ِمْن قِیَاِمِھ إِالَّ السََّھُر ))

شود و چھ بسا کسانی کھ نماز  دارانی کھ از روزه تنھا گرسنگی نصیب آنان می(( چھ بسا روزه 

  شود )) خوانند و تنھا شب بیداری نصیب آنان می شب می

  [ ابن ماجھ ]

  از ابوھریره روایت شده است کھ گفت: پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود:
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وِر َواْلعََمَل بِھِ  ِ َحاَجةٌ فِي أَْن یََدَع َطعَاَمھُ َوَشَرابَھُ )) (( َمْن لَْم یََدْع قَْوَل الزُّ   فَلَْیَس ِ�َّ

((روزه داری کھ سخن دروغ و عمل بھ آن را رھا نکند، خداوند ھیچ نیازی بھ خودداری او از 

  خوردن و آشامیدن ندارد))

  [ بخاری، ترمذی، ابو داود، ابن ماجھ، احمد ]

دھد: نھ  کاب نھد و بگوید: لبیک اللھم لبیک، منادی ندا میکسی کھ با مال حرام حج گزارد و پای در ر

  شود، بلکھ حج تو از آن خودت باشد. حج تو پذیرفتھ است و نھ تالش تو قبول می

  ﴿قُْل أَْنِفقُوا َطْوعاً أَْو َكْرھاً لَْن یُتَقَبََّل ِمْنُكْم إِنَُّكْم ُكْنتُْم قَْوماً فَاِسِقیَن﴾

میلى انفاق كنید، ھرگز از شما پذیرفتھ نخواھد شد، چرا كھ شما   ﴿ بگو چھ بھ رغبت چھ با بى

  اید ﴾  گروھى فاسق بوده

  )٥٣( سوره توبھ: 

  

چیزی کھ من امیدوارم برایتان روشن باشد 

این است کھ ایمان محتوایی اخالقی است و 

مسلمانان امروز بالغ بر یک میلیارد و پانصد 

یست و میلیون نفر اند، ولی پرچم آنان باال ن

باشد و اختیار  حرفشان حرف اول نمی

خودشان را در دست ندارد و دشمنانشان 

ھزار و یک راه برای غلبھ بر آنان دارند. 

  ھای الھی کجاست؟ سخنان هللا کجاست؟ وعده

  ﴿َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُھُم اْلغَاِلبُوَن﴾

  آیندگانند ﴾ ﴿ و سپاه ما ھرآینھ غالب 

  ( سوره صافات)

  ن هللا ؟کجاست این سخ

ْنیَا﴾   ﴿إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذیَن آََمنُوا فِي اْلَحیَاِة الدُّ

  كنیم ﴾ اند در زندگى دنیا قطعا یارى مى   ﴿ در حقیقت ما فرستادگان خود و كسانى را كھ گرویده

  (سوره غافر)

  کجاست این سخن هللا ؟
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  ﴿َوَكاَن َحقّاً َعلَْینَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِیَن﴾

  كردن مؤمنان بر ما فرض است ﴾  ﴿ و یارى

  (سوره روم)

  کجاست این سخن هللا ؟

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَّ  ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ ِذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿َوَعَد �َّ

لَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمن   اً﴾َولَیَُمِكّنَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَِدّ

اند وعده داده است كھ حتما آنان را   ﴿ خدا بھ كسانى از شما كھ ایمان آورده و كارھاى شایستھ كرده

در این سرزمین جانشین [خود] قرار دھد ھمان گونھ كھ كسانى را كھ پیش از آنان بودند جانشین 

بیمشان را بھ [خود] قرار داد و آن دینى را كھ برایشان پسندیده است بھ سودشان مستقر كند و 

  ایمنى مبدل گرداند ﴾

  ( سوره نور)

  ساختار اخالقی کامال بر فطرت منطبق است :

دقت کنید کھ اسالم بر پنج پایھ بنا شده است. این پنج پایھ اسالم نیست. اسالمی این ساختمانی است   

کھ بر پنج پایھ بنا شده است. اسالم بر پنج پایھ بنا شده است. اسالم بنایی اخالقی است. ساختار اخالقی 

ور داده یا نھی صد در صد با فطرت متناسب است. ھیچ امر و نھی نیست کھ خداوند بھ آن دست

کھ در اصل فطرت شما نھادینھ شده باشد. بھ محض اینکھ از خداوند فرمان برید  فرموده مگر این

کنید کوھی از روی دوش شما  گیرد. بھ خدا سوگند فکر می آرامش توصیف ناپذیری شما را فرا می

یرخواه، وکیل برداشتھ شده است. در آمد حالل دارید. خیرخواه مسلمانان نیز ھستید. پزشک خ

راستگو، مھندس امانت دار، مدرس مخلص، تاجر درستکار، کارگر ماھر و کارمند خدمتکار، بھ خدا 

  ی ما در بھشت خواھیم بود. سوگند این مؤمن است. اگر جامعھ آن طور کھ باید، باشد ھمھ

  از ابوھریره روایت است کھ گفت: رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود:

 لَُكْم ِمْن ا َكاَن أَُمَراُؤُكْم ِخیَاَرُكْم، َوأَْغنِیَاُؤُكْم ُسَمَحاَءُكْم، َوأُُموُرُكْم ُشوَرى بَْینَُكْم، فََظْھُر اْألَْرِض َخْیرٌ (( إِذَ 

، فَبَْطُن اْألَْرِض َخْیٌر لَُكْم بَْطنَِھا، َوإَِذا َكاَن أَُمَراُؤُكْم ِشَراَرُكْم، َوأَْغنِیَاُؤُكْم بَُخَالَءُكْم، َوأُُموُرُكْم إِلَى نَِسائُِكمْ 

  ِمْن َظْھِرَھا ))
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((زمانى کھ پیشوایان شما خوبان شما، توانگران شما بخشندگان شما و کارھاى تان از روى شورا 

باشد، زندگى براى شما بھتر از مرگ است و زمانى کھ پیشوایان شما بدان شما و توانگران شما 

  ان محول شود، مرگ براى شما بھتر از زندگى است))بخیالن شما و کارھاى تان بھ زنانت

  [ ترمذي ]

دین اسالمی شما صد در صد متناسب با فطرت شماست. بھ محض فرمانبرداری از خداوند و یا 

فرمانبرداری از دستورات فطرت نتیجھ یکی خواھد بود. شما احساس خوشبختی و آرامش درونی و 

ھای  دھد و از زیباترین لقب فطرت خود گوش فرا می کنید. مؤمن بھ نداری خوشحالی و خوشی می

  گویند اسالم دین فطرت است. ستودنی اسالم این است کھ می

خداوند متعال نر و ماده را آفریده است، چرا نر و ماده آفریده است؟ برای ازدواج، اکنون ھر برنامھ 

  فرماید: میو قانونی کھ ازدواج را نفی کند، مخالف با فطرت است، خداوند متعال 

ِ فََما َرَعْوَھا َحقَّ ِرَعایَ    تَِھا﴾﴿َوَرْھبَانِیَّةً اْبتََدُعوَھا َما َكتَْبنَاَھا َعلَْیِھْم إِالَّ اْبتِغَاَء ِرْضَواِن �َّ

كھ كسب  ﴿ ترك دنیایى كھ از پیش خود درآوردند ما آن را بر ایشان مقرر نكردیم مگر براى آن

  كھ حق رعایت آن بود رعایت نکردند ﴾ ن را چنانخشنودى خدا كنند با این حال آ

  ( سوره حدید)

  و چون آنان با فطرت خویش مخالفت کردند حق آن را رعایت نکردند.

بینید؛ زیرا آنان از پیش خود آن را ساختھ اند و خداوند آن را بر  ھای نامعقولی را می گاھی رسوایی

ع کرده اند و چون بر خالف فطرت بوده است ایشان ننوشتھ است، بلکھ خودشان برای خودشان ابدا

آنان حق فطرت را آنچنان کھ باید مراعات نکرده اند. بنابراین صحابی جلیل در باالترین درجات 

کند. ھمسرش با لباس کھنھ نزد بانو عائشھ آمد. ایشان از  قرب بھ هللا نسبت بھ ھمسرش بی اعتنایی می

خواند. در روز روزه  او ھمیشھ روزه دارد و نماز شب میدلیل این حالت او پرسید: او گفت: شوھر 

خواند. او بسیار محترم بود. پیامبر آن مرد را فرا خواند و بھ او فرمود:  دارد و در شب نماز شب می

کنم و با زنان ازدواج  گیرم و افطار می خیزم و روزه می خوابم و بر می آیا من الگوی تو نیستم؟ می

است و تن تو را بر تو حقی است و خانواده ات بر تو حقی دارند و میھمانان تو کنم و این سنت من  می

رسید او فرمان  بر تو حقی دارند و جسم تو بر تو حقی دارد، پس حق ھر کدام را بده. بھ نظر می

پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم را اطاعت کرد و بھ نزد ھمسرش رفت و حق او را بھ او داد. در 

نزد عائشھ رفت در حالی کھ خوش بو و با طراوت بود. عائشھ پرسید: چھ اتفاقی برایت روز بعدی 

  افتاده است؟ گفت: ھمان کاری کھ با مردم شده با ما نیز شده است. بھ این احترام وادب واال بنگرید.
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  اسالم دین فطرت است:

. شخصی کھ کار کند کند با فطرت مخالفت می دین ما دین فطرت است. شخصی کھ ازدواج نمی  

کند. پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم دست درشت یک صحابی را گرفت  کند با فطرت مخالفت می نمی

و فرمود: خداوند و رسولش این دست را دوست دارند. دین حامی خانواده است. حامی کار است. 

  حامی نظم، ترتیب، نظافت و آراستگی است، فرمود:

  لَى إِْخَوانُِكْم فَأَْصِلُحوا ِرَحالَُكْم َوِلبَاَسُكْم، َحتَّى تَُكونُوا فِي النَّاِس َكأَنَُّكْم َشاَمةٌ ))(( إِنَُّكْم قَاِدُموَن عَ 

ھای خود را درست کنید، تا  ھا و لباس روید، از این رو جایگاه ((شما در سفر ، نزد برادرانتان می

  )ھمانند خال سیاه زیبائی در بدن انسان باشید)

  د واحمد از ابودرداء ][ ابو داو

  پسندید در دین وجود ندارد. ھر چیزی کھ شما دوست دارید در دین آمده است و ھر چیزی را کھ نمی  

واالتر از آن، اینکھ خداوند اعمال نیک را معروف نامیده است. چرا معروف نامیده شده است؟؛ زیرا 

شود؟  چرا اعمال زشت منکر نامیده میشناسد.  فطرت سلیم بدون ھیچ علتی و در ھمان آغاز آن را می

  شناسد، بنابراین معروف فطری است. زیرا فطرت سالم از ھمان آغاز آن را نمی

ی غیر  ی متدین اسالمی و یا جامعھ انسانی کھ نسبت بھ پدر و مادرش نیکوکار است اگر در جامعھ

کند در ھر  ومادرش نیکی میاسالمی، ملحد، منحرف و یا گمراه باشد، این انسان نیکوکار کھ بھ پدر 

  ای محترم وبزرگوار است، زیرا این امر فطری است. جامعھ

بینید. شخصی در ھواپیما بھ شما  کنید فطرت سالم را می زمانی کھ بھ کشورھای زیادی مسافرت می

گفت: بھ فرودگاه رسیدم. پول خرد نداشتم. نیاز بھ گاری داشتم کھ  کند. برادری بھ من می کمکی می

ھا و چمدانم را روی آن بگذارم. زنی آمد و کرایھ را حساب کرد. خیر و نیکی در فطرت  کسا

  وسرشت انسان نھادینھ است. دقت کنید. اگر کار نیکی کنید احساس آرامش توصیف ناپذیری دارید.

کند.  یک برادر دینی بھ من گفت: در راه زنی را دیدم کھ کودکی را در آغوش دارد و گریھ می

ھای لبنان، درجھ حرارت بدن  در کنارش ایستاده بود. ایستادم. خیر است؟ در خالل جنگشوھرش 

گوید:  کودک بھ چھل و یک رسیده است. زنی غریبھ و ناشناس است. ساعت دوازده شب چھ کند؟ می

آنان را بھ بیمارستان بردم، پنج ساعت منتظر آنان ماندم تا درمان پایان یافت و داروھای الزم را از 

داروخانھ کشیک خریداری نمودیم و بھ بیمارستان برگشتیم. آمپول نیز تھیھ کردیم. بھ من گفت: تا 

ساعت پنج صبح ماندم. بھ خدا سوگند تا ده روز من احساس نھایت خوشبختی داشتم، گویی در بھشت 

  کنم. زندگی می
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  کار نیک انجام دھید.

یکی از برادران ما دندان پزشک است. زن 

ھ مطب او رفت کھ نیاز بھ ترمیم بیماری ب

دندان داشت. مبلغ این درمان زیاد بود. او 

خندید عیب دندانش  معلم و فقیر بود. وقتی می

کشید. مبلغ این  شد و خجالت می دیده می

درمان ھم بیشتر از توانش بود. بنابراین 

خواستم این  عذرخواھی کرد و رفت. گفت: می

فت: من این عمل را در راه خدا انجام دھم. گ

دھم. شش ماه نزد من بود. بھ خدا سوگند در این شش ماه  درمان را بھ عنوان ھدیھ بھ شما انجام می

  گویی در اوج خوشبختی ھستم. این فطرت است.

خوشبختی شما در دستان خودتان است.در اختیار خودتان است. راستگو، امانت دار، پاکدامن، 

  از وقت و توان خود صرف کنید تا خوشبخت ترین انسان باشید.بردبار، بخشنده و نیکوکار باشید و 

ای بین المللی است و من عاشق این مجلھ ھستم و بھ عربی نیز  ی گلچین ریدرز دایجست مجلھ مجلھ

شود. زیباترین مقاالت تمام  ای در آن آورده می شود. گلچین یعنی از تمام مجالت جھان گزیده چاپ می

شود. در گذشتھ تمام مجلھ را در یک  شود. بھ عربی نیز چاپ می وری میمجالت در این مجلھ گردآ

ای در ابتدای صفحھ تمام شده بود. یک صفحھ خالی بود. یک پیام گذاشتھ بودند.  خواندم. مقالھ شب می

  این پیام چھار واژه بود. بھ خدا سوگند گویی این پیام در استخوان من نفوذ کرد. چھ پیامی بود؟

خواھی خوشبخت باشی در خوشبخت کردن دیگران بکوش. تالش کنید یک گربھ را  گر میگفتھ بود: ا

ای را سیر کنید. تالش کنید گمراھی را  غذا بدھید. بکوشید کودکی را شاد کنید. تالش کنید گرسنھ

راھنمایی کنید. در این مواقع احساس آرامش وصف ناپذیری خواھید داشت. دین شما دین فطرت 

ی اعمال نیک استوار است. بھ ھمین دلیل کار نیک  شبختی و آرامش درونی شما بر پایھاست. تمام خو

  رساند. شما را بھ خدا می

ھای  ھای برنامھ و قانون الھی است کھ با ویژگی آنچھ در این جلسھ مقصود من است بیان ریزه کاری

ارید. بخشش و درونی شما متناسب است. راستگویی را دوست دارید. امانت داری را دوست د

انصاف را دوست دارید. کسی کھ ھمسر صالحی دارد و مادرش ضد اوست و پدرش نیز بر ضد آن 

ای داشتھ باشد و شرافتمندانھ بر  تواند با ھمسر خود موضع اخالق مدارانھ زن است. این شخص می

د و آن تواند چاپلوسی پدر و مادرش را بکن خورد کند. چون زنی صالح است. ھم چنین شخصی می
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کند گناھکار است. آن زن کاری نکرده بود. نیک کردار و پایبند  زن را طالق دھد. اما احساس می

کھ پدرتان از او  کرد. بھ خاطر این کرد. از شما فرمانبری می بود. روزه و نماز خودش را ادا می

  کند. قھرمان میآید نباید او را طالق دھید. موضع گیری منصفانھ و مخلصانھ انسان را  خوشش نمی

امیدوارم این موضوع برایتان روشن شده باشد. اسالم ما دین فطرت است. شما وقتی از خداوند 

  اطاعت کنید خواھید دید با خود آشتی کرده اید و آنگاه خوشبخت ترین انسان خواھید بود.

  موضوع علمی: سرعت نور:

  

  ی انیشتین: نظریھ – ١

ی نسبیت انیشتین است. این نظریھ سرعت  قرن بیستم نظریھموضوع علمی: از مشھورترین نظریات   

باشد و ھر چیزی کھ  مطلق را در ھستی کشف کرد. سرعت نور در ھر ثانیھ سیصد ھزار کیلومتر می

شود. آیا شما بھ عنوان انسان ساختھ شده از گوشت و خون با وزن  با این سرعت حرکت کند، نور می

اگر برایتان میسر شود کھ با سرعت نور در فضا حرکت کنید  -ی علمی یک فرضیھ –ھفتاد کیلوگرم 

آیا ممکن است نامرئی و تبدیل بھ یک نور شوید. ھر جسمی کھ از سرعت نور بیشتر شتاب یابد 

گرداند. این نیز یک فرضیھ است. اگر بر خودرویی سریعتر از نور سوار  زمان را بھ عقب باز می

ھمچنین قادسیھ را با چشم خود مشاھده خواھیم نمود واین  شویم جنگ بدر، احد، خندق ویرموک و

ھا خواھد بود. اما اگر سرعت از نور کمتر باشد زمان طوالنی  ی این جنگ خودرومشرف بر ھمھ

ی بزرگ مفاھیم فیزیک را در  شود. این نظریھ شود. اگر ھمزمان با نور بشتابد، زمان متوقف می می

ھای روی زمین بھ نام انیشتین  ھ یکی از دانشمندترین انسانجھان دگرگون نمود. صاحب این نظری

ی او سخن برانم، باری گفتھ بود: ھر کس کھ در این ھستی  بود. اما من امیدوارم منصفانھ در باره

ترین رحم و حکیم ترین داوری را نبیند، با این کھ انسان  ترین نیرو، داناترین دانش، مھربان قوی

  ن است.ای ھست، اما بی جا زنده

  سرعت نور آن طور کھ قرآن بیان داشتھ است: – ٢

ی بزرگ کھ مفاھیم فیزیک را تغییر داده است،  بھ خداوند ایمان داشت. آیا منطقی است کھ این نظریھ  

مفھوم حرکت و سرعت را تغییر داده است در کتاب خداوند درج شده باشد. این از اعجاز علمی قرآن 

  رود. کریم بھ شما می

  فرماید: د متعال میخداون
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ا تَعُدُّوَن﴾   ﴿َوإِنَّ یَْوماً ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة ِممَّ

  شمرید ﴾ یك روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از آنچھ مى   ﴿ و در حقیقت

  ( سوره حج )

دھند. ماه ھر  می دھد کھ سال قمری را مورد استفاده قرار ھا را مورد خطاب قرار می این آیھ عرب  

گردد. اگر مرکز ماه را در نظر بگیریم و از آن مرکز خطی بھ  سی روز یک بار بھ دور زمین می

تواند طول این خط را محاسبھ کند. نصف قطر ماه  مرکز زمین بکشیم. یک دانش آموز دبیرستانی می

و مرکز زمین معادل  با نصف قطر زمین با مسافت میان آن دو. این خط ترسیم شده میان مرکز ماه

ای است کھ مدار گردش ماه پیرامون زمین است. آیا این طور نیست؟ ضرب در دو.  نصف قطر دایره

قطر ضرب در سھ. فاصلھ چھارده (عدد پی)، محیط ضرب در دوازده، سال ضرب در ھزار، ھزار 

ھزار، در ھزار ای را کھ ماه در گردش بھ دور زمین در دوازده سال،  سال، من وقتی محیط دایره

پیماید، یک  پیماید، بدانم و وقتی بدانم کھ ماه در گردش بھ دور زمین در ھزار سال چقدر می سال می

دانش آموز نیز اگر قطر زمین و قطر ماه را بداند نصف قطر زمین و نصف قطر ماه را با مسافت 

ماه بھ دور زمین است و آن شود کھ مدار  ای می ھا نصف قطر دایره گیرد و مجموع آن میان آن دو می

کند و سپس در چھارده (عدد پی)، محیط ضرب  کند و قطر را در سھ ضرب می را در دو ضرب می

شود. تعداد  ھای این عدد مشخص می در دوازده و سال ضرب در ھزار. در این جا ریزه کاری

ھای امروز کنیم سرعت  پیماید را اگر تقسیم بر ثانیھ کیلومترھایی کھ ماه در گردش بھ دور زمین می

شود بنابراین آنچھ ماه در گردش بھ  نور در دقیقھ خواھد بود، زیرا سرعت نور با ثانیھ سنجیده می

  پیماید. پیماید نور در یک روز می دور زمین در ھزار سال می

ا تَعُدُّوَن﴾   ﴿َوإِنَّ یَْوماً ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة ِممَّ

  شمرید ﴾ یك روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از آنچھ مى   ﴿ و در حقیقت

  ( سوره حج )

شمارید. اما نتیجھ سیصد ھزار کیلومتر در ثانیھ نیست. دقیق تر آن دویست  شما سال قمری را می  

  یق نور است.)، کیلومتر است. این سرعت دق ٢٩٩٧٥٢ونود و نھ ھزار و ھفتصد و پنجاه و دو( 

ی بزرگی در تنھا یک آیھ از قرآن نھفتھ است. این موضوع با جزئیات کامل در  بنابراین: نظریھ

پنجمین کنفرانس اعجاز علمی کھ در موسکو برگزار گردیده بود، مطرح گشتھ است و اصل موضوع 

کھ راه راست  را من در اختیار دارم و امیدوارم کھ خداوند سبحان ارزش قرآن را بھ ما بشناساند

  ھمین است.

    


