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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

می توان شھوت را بھ  -1-) عناصر مسئولیت: شھوت 36-15درس ( -عقیده واعجاز  -عقیده 
  عبادت تبدیل نمود و با صبر وسپاس بدان ارج نھاد

ی امانت دار. بار خدایا  سرورمان محمد راستین وعدهسپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر 

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

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

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

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

ی بندگان صالح خود قرار بده  كنند و با رحمت خود ما را از جملھ دھند و بھترین آن را پیروى مى  مى

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

  ھای بھشت در پیشگاه خود ببر. باغ

  رود: شھوت یکی از عناصر مسئولیت بھ شمار می

برادران بزرگوار، با درس پانزدھم از دروس عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم. موضوع امروز 

. موضوع ھستی را بھ عنوان یکی از عناصر اعجاز و مسئولیت بھ پایان بردیم و باشد می» شھوت«

ھمین طور موضوع عقل و موضوع فطرت را بھ عنوان یکی از عناصر مسئولیت خاتمھ دادیم و 

  پردازیم. می» شھوت«امروز بھ موضوع 

  ھا نردبانی برای اوج گرفتن بھ سوی خدای زمین وآسمان ھا: تمایالت و شھوت – 1

  

برادران، پیش از ھر چیز: گاھی برخی از 

بود  کنند کھ اگر شھوت نمی مردم گمان می

بود و در نتیجھ آتش  گناه و نافرمانی ھم نمی

بود. حقیقت درست  سزای نافرمانان دنیا نمی

بود ما بھ سوی  این است کھ اگر تمایالت نمی

کردیم.  ھا عروج نمی خدای زمین و آسمان

ھا عروج  زمین وآسمانچگونھ بھ سوی خدای 

نماییم؟ چگونھ رو بھ سوی او کنیم؟ چگونھ 

بدانیم کھ او ما را دوست دارد؟ چگونھ نسبت بھ رحمت او حریص باشیم؟ چگونھ با او مناجات کنیم؟ 
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اگر خودمان را کنترل نکنیم. او بھ ما تمایالت بخشیده و در کنار آن بھ ما اختیار داده است. ھر 

درجھ تو را تحریک کند، او صد درجھ بھ تو اجازه داده است. تمام دین، تمام  180تواند  شھوتی می

راه راست و تمام صبر برای این است کھ این شھوت را در چارچوب مجاز از سوی هللا قرار دھی. 

    این راه داشتن تمام دین است.

  ھر شھوتی یک کانال پاکیزه دارد: – 2

اعماق وجودش عشق بھ مونث را قرار داده است و در اعماق انسان زن را دوست دارد. خداوند در 

چنین کانالی پاک و پاکیزه در جھت اوج وارج انسان قرار  وجود زن عشق بھ مرد را نھاده است. ھم

  گیرد. داده و آن ازدواج است و این میل در این کانال قرار می

ب مال حالل را ترسیم نموده است ھم چنین خداوند عشق بھ مال را در انسان نھاده و برایش راه کس

ھا  تجارت، صنعت، کشاورزی، کارمندی، خدمات، ارث، بخشش و صدقھ و این Tیعنی راه کار

  باشند، اما دزدی، خیانت، فریب،  ھای متعدد کسب حالل است و ھمھ ھم راه شرعی می راه

ھای متعددی  شبھھ افکنی، دروغ و ... نیز راه

روند، اما  میبرای کسب مال حرام بھ شمار 

دین چیست؟ این است کھ حرکت وانگیزش 

خود را در چارچوب مجاز از سوی هللا قرار 

کند.  ی زیر بھ این معنا اشاره می دھی کھ آیھ

  سیدنا شعیب فرمود:

  

  

  ﴿ بَِقیَّةُ ّ�ِ َخْیٌر لَّكُْم ﴾

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

  ) 86( سوره ھود/

ماند چارچوبی است کھ خداوند در ھر میلی برای  چیزی کھ از ھر میل و شھوتی برای شما باقی می

ما حالل شمرده و آن چارچوب ضامن خوشبختی وسالمت ماست. بھ ھمین دلیل خداوند متعال 

  فرماید: می

﴾ ِ َن �َّ ِن اتَّبََع َھَواهُ بِغَْیِر ُھًدى ِمّ   ﴿ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

  راھنمایى خدا از ھوسش پیروى كند ﴾  كھ بى تر از آن  یست گمراه﴿ و ك

  ) 50( سوره قصص/
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  در اصول فقھ چیزی بھ نام معنای مخالف یا معنای معکوس وجود دارد:

﴾ ِ َن �َّ ِن اتَّبََع َھَواهُ بِغَْیِر ُھًدى ِمّ   ﴿ َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

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

  کسی کھ بر اساس ھدایت الھی از میلش پیروی کند اشکالی ندارد.

بیند. در عقد ازدواج اعالن عروسی، ایجاب، ولی، شھود،  شخصی خواستگار یک دختر را می

مھریھ، تبریکات، مراسم، ھدایا و ... وجود دارد؛ زیرا این امر شرعی است. عقد ازدواج چیست؟ 

گردد و بھ این دلیل کھ براساس دستورالھی  ھ ارتباط جنسی میان زن و شوھر ختم میعقدی است کھ ب

آورد کھ خانھ را لبریز از  کند و از این ھمسر پسری می بخشد. وی ازدواج می است، بھ انسان ارج می

گردد. یک داعی،  یابد و انسان واال مقامی می شود و عالی پرورش می کند و بزرگ می خوشبختی می

شود. براساس اسالم  پزشک، استاد دانشگاه، تاجر بزرگ و یا یک صنعت کار بزرگ مییک 

پرورش یافتھ و یک پرورش اخالقی یافتھ است. بخشنده، کریم، ھدایت یافتھ، راستگو و امانت دار 

طور کلی  ی این پروژه بھ خواھد بود. این خانواده فرزندانی در اوج کمال پرورش داده است. پایھ

جنسی بوده است. اما زنا ھم ارتباط جنسی است، ولی منجر بھ فروپاشی، رسوایی و تزلزل ارتباط 

  گردد. می

گفت: ساعت چھار بامداد درب خانھ اش زده شده بود. درب را گشوده اما  باری یکی از دوستانم می

یک  خورد. کسی نبوده است. ناگھان نگاھش بھ سمت پایین جلب شده و دیده بود کیسھ ای تکان می

نوزاد کھ ھمان لحظھ از زنا زاییده شده بود. او را داخل کیسھ ای در جلو خانھ اش نھاده بودند و پس 

  از کوبیدن درب از محل گریختھ بودند.

شود. بھ مناسبت  یک مقایسھ نمودم. نوزادی کھ از یک پدر و مادر در ازدواجی مشروع زاده می

شود و شادی  شود، مھمانی وھدایا داده می گفتھ می شود، تبریک تولدش شادمانی و سرور بھ پا می

ی ننگ است و باعث  گیرد. اما وقتی این نوزاد از زنا باشد یک لکھ سراسر دو خانواده را فرا می

  رسوایی و قابل قبول و تحمل نیست. پس میل در ھر دو حالت ھمان میل است.

ر باک محکمی ریختھ شود و در زنم: بنزین در خودرو. سوخت مایع وقتی د تری می مثال دقیق

ھای محکمی روان گردد و در زمان و مکان مناسب منفجر گردد، باعث یک حرکت سودمند  لولھ

برد و شما از این  ھا می شود. این خودرو شما و خانواده تان را در یک روز زیبای بھاری بھ پارک می

منظم براساس مکانیزم خودرو انجام  برید. چھ اتفاقی افتاد؟ انفجار. اما در چارچوبی گردش لذت می

ای ایجاد کن. خودرو و سرنشینانش ھمھ را  شد. ھمین گالن بنزین را بر روی خودور بریز و جرقھ

سوزاندی. سوخت مایع ھمان سوخت پیشین است. تحریک اولیھ سودمند و منظم بود. اما در حالت 
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شوند برای ترقی  ستند کھ یا نردبانی میھا تمایالت ھ دوم تحریک ویرانگر، سوزان و کشنده بود. این

  گردند. شوند برای سقوط و منتھی بھ مرگ می ھایی می ویا مھلکھ

سال سن  95چند روز پیش یکی از برادران عزیز و از دانشمندان بزرگ علوم قرآنی کھ باالی 

ی این  پایھاند.  ی دکترا رسیده تا بھ مرحلھ 13ھای من  داشت مرا فراخواند و بھ من گفت: از نوه

  ارتباط ھمھ ارتباط جنسی بوده است. این ھمان شھوت است.

ھا اوج بگیریم. چگونھ در نماز  توانستیم بھ سوی خداوند زمین وآسمان بود ما نمی اگر تمایالت نمی

ھا دختر جوان لباس پوشیده کھ در واقع لخت  کنید. زیرا در راه نماز از کنار ده فروتنی و گریھ می

کنند، گذر کرده اید و چشم از آنان پوشیده اید و گفتید: من از  یل دارند و جلب توجھ ھم میھستند و تما

داد و لذت بردن از  ترسم. اگر خداوند شھوت و میل بھ مونث را در شما قرار نمی خدای جھانیان می

ید، پوشید داد و شما چشم می داد، سپس دستور بھ چشم پوشی می مؤنث را در چشمان شما قرار نمی

  توانستید در نماز گریھ کنید. ھرگز نمی

  (( انظروا إلى عبدي، ترك شھوتھ من أجلي ))

  ام بنگرید کھ بھ خاطر من شھوت خویش را رھا کرد )) (( بھ بنده

  الفردوس از طلحھ روایت کرده است][ابن سنی دیلمی در مسند 

کند. این  مقام از او درخواست میسیدنا یوسف برده ای در خانھ ای است کھ یک زن زیبا و صاحب 

  گذارد. زن خود را در اختیار او می

  ﴿ قَاَل َمعَاَذ ّ�ِ إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي ﴾

  ﴿ گفت پناه بر خدا او آقاى من است کھ بھ من جاى نیكو داده است ﴾

  ) 23( سوره یوسف/

  گردد. شود، ولی پس از آن عزیز مصر می زندانی می

کردیم و اگر  ھا عروج نمی بود ما بھ سوی خدای زمین و آسمان : دقت کنید اگر شھوت نمیبنابراین

بود  ھای جاودان نیز نبود. اگر شھوت نمی بود بھشتی ھم نبود. اگر شھوت نبود لذت شھوت نمی

توانی  داد. تو قوی ھستی و می شد. اگر شھوت نبود احساس برتری رخ نمی ارتباطی با خدا انجام نمی

  کاری را انجام دھی، اما خداوند بزرگ تو را بھ قانونی مقید ساختھ است. ھر

آیا مرا دوست داری؟ گفت: بھ خدا سوگند تو را دوست ندارم. عرض «شخصی از سیدنا عمر پرسید: 

شود حقم را بھ من ندھی؟ گفت: بھ خدا سوگند نھ. گفت: پس  ی تو نسبت بھ من باعث می کرد: آیا کینھ

  »خورند. عشق و محبت حسرت میفقط زنان بر 
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شود. آیا مرا دوست نداری؟ وقتی او را دوست ندارد باید مجازاتش  انسان مھار گسیختھ مجازات می

  تواند مجازاتش کند، زیرا: کند. اما سیدنا عمر نمی

  (( اإلیمان قید الفتك ))

  (( ایمان راه ترور را بستھ است))

  از معاویھ روایت کرده اند ] [بخاری از ابو ھریره واحمد، و ابو داود

  مومن نیرومند اما مقید است و ثروتمند اما مقید است.

تواند کاری انجام  کند نمی ھنگامی شخصی مومن و ثروتمند بھ یکی از کشورھای غربی مسافرت می

تواند کاری  کند. بیشتر از این نمی خورد، دفترھای تجاری را دیدن می نشید و می دھد. در ھتلی می

کند. اما فرد ثروتمند افسار گسیختھ یک شب را در کاباره و یک شب را در رقاص خانھ شب ب

  کند؛ زیرا مومن مقید است. بیداری می

  (( اإلیمان قید الفتك ))

  (( ایمان راه ترور را بستھ است ))

د، اما این با این کار اوج گیرد. تمام برادران بزرگوار ما با شغل خویش با پروردگار خود ارتباط دارن

کند، چون کاالی حرام، ارتباط شبھھ انگیز و تعامل با روش نامشروع در آن  کار خدا را خشنود نمی

گوید: این مال حالل  کند. می گذارد و بھ ھزاران ھزار اکتفا می ھا میلیون می است، لذا پا روی میلیون

  ھا عروج کنیم. سمانبود امکان نداشت بھ سوی پروردگار زمین و آ است. اگر تمایالت نمی

  کنید: با صبر و سپاس از طریق تمایالت بھ سوی خدا عروج می – 3

  اما برادران، در شھوات یک چیز زیبا وجود دارد و آن عروج برای دو بار بھ سوی هللا پاک است.

رود و از کنار زنان نیمھ عریان و بی حجاب بگذرد  بھ عنوان مثال: اگر مسلمانی کھ در راھی می

  ید:وبگو

  ﴿ َمعَاَذ ّ�ِ إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي ﴾

  ﴿پناه بر خدا او آقاى من است و بھ من جاى نیكو داده است ﴾

بھ این ترتیب چشم از آنان پوشیده است و با صبر بھ سوی خدا باال رفتھ است. بعد ازدواج نموده است 

ھای  وشبخت شده و چشم خویش از زیباییو دختر مورد نظر خویش را برگزیده است. با او ھمدم و خ

او لبریز نموده است و بھ سوی خدا اوج گرفتھ و نماز شب خوانده است، زیرا این ی چیز مشروع 

  است.

  گیری. تو نیز با صبر و سپاس؛ باری با صبر و باری با سپاس بھ سوی هللا اوج می

و اساس آن آزار مردم یا ایجاد ترس  شود کھ در آمد بسیاری دارد، اما پایھ کاری بھ تو پیشنھاد می



6 
می توان شھوت را بھ عبادت تبدیل نمود و با صبر وسپاس بدان ارج نھاد - 1- عناصر مسئولیت: شھوت    

شود  وحشت در میان آنان است. پناه بر خدا. ھم چنین کار دومی با یک چھارم حقوق بھ تو پیشنھاد می

خری. بھ فرزندانت  گیری. آب و غذا می ی آموزش است. مال را می اما مال حالل است. در عرصھ

مان مال است. از راه حرام تو را از خدا باز بوسند. این ھ شوند. تو را می دھی. شاد می ھدیھ می

  رساند. دارد و از راه حالل تو را بھ خدا می می

  ناگزیر انسان باید در زندگی حرکت داشتھ باشد: – 4

لغزاند یا گمان نکنید کھ اگر تمایالت  ی شھوت جداست. ھرگز فکر نکنید کھ شھوت انسان را می مسالھ

ی یک موتور  مانان نبود. شھوت باید باشد. میل و شھوت بھ مثابھنبود آتشی ھم برای سوزاندن نافر

  برای خودرو است.

این میز را صد سال در ھمین جا بدون 

کند، چون  حرکت قرار بدھید، حرکتی نمی

تمایلی در آن نیست. اما خداوند نیاز بھ غذا و 

آب را در انسان قرار داده است. آیا در یک 

خواھد بخورد.  ایستد؟ می مکان بی حرکت می

خواند، در  گردد، درس می دنبال کاری می

شود، ادامھ می دھد، کار  کاری منصوب می

خورد. شھوت یک نیروی  کند و می می

ھا نبودند بھ خدا سوگند بر روی زمین ھیچ چیزی وجود  محرک است و اگر امیال و شھوت

ی، نھ کارخانھ، نھ کشتی و نھ داشت. نھ پل، نھ دانشگاه، نھ ساختمان، نھ باغ ، نھ کشاورز نمی

خودرو. چرا کار کنی؟ زیرا مجبوری برای کسب مال و بھ خاطر سیر کردن خود کار کنی. بھ ھمین 

  دھد انسان بودن و خدا نبودن آنان است: ھای بلیغی کھ پروردگار بھ پیامبران می دلیل یکی از ویژگی

  ﴿ لیَأْكُلُوَن الطَّعَاَم ﴾

  خورند ﴾ ﴿ غذا می

  ) 20فرقان/ ( سوره

  شوی. خوری از فرزندان آدم محسوب می کھ تو غذا می تنھا بھ خاطر این

  ﴿ َویَْمُشوَن فِي اْألَْسَواِق ﴾

  روند ﴾ ﴿ و در بازارھا راه می

  ) 20( سوره فرقان/
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آنان نیازمند غذایی ھستند تا گرسنگی شان را رفع کنند و نیاز بھ رفتن بھ بازارھا دارند تا بھای 

کھ غذایت تأمین شود و  کنی تا پول بھ دست آوری و بھ خاطر این را تامین کنند. تو کار می خوراکشان

  کھ گرسنگی ات را رفع کنی. نیز بھ خاطر این

ھا  پس: خداوند تنھا بھ این دلیل امیال را در انسان قرار داده تا گام بھ سوی پروردگان زمین و آسمان

ھایی ھستند کھ در آن افتیم. یا نیروی  باال رویم و یا پرتگاه بردارد. امیال نردبانی ھستند تا از آن

  شود. کمکی ھستند و یا نیروی ویرانگری کھ باعث خرابی می

  ھر چیزی در زندگی بی طرف است: – 5

جا کھ تو مختاری، پس ھر چیزی در زندگی تو بی طرف است.  اندیشھ بسیار دقیق است: از آن

توانی آن را از راه مشروع بھ  د. عشق بھ مال بی طرفانھ است. میچگونھ؟ امیال تو بی طرفانھ ھستن

چنین  ی آن بھ بھترین جایگاه برسی و ھم دست آوری و در راه مشروع نیز خرج کنی و بھ وسیلھ

ی آن بھ قعر  توانی آن را از راه نامشروع بھ دست آوری و در راه حرام صرف کنی و بھ وسیلھ می

  ھمان مال است.پرتگاه سقوط کنی. اما مال 

نھد.  ی دینی و یا خیریھ ای را بنیان می کند و یا مؤسسھ ای بنا می سازد یا یتیم خانھ شخصی مسجدی می

ی عملش ثبت است. و یا ممکن است یک کاباره باز  این عمل خیر تا روز قیامت ادامھ دارد و در نامھ

میرد و صد سال از مرگش  میی جاریھ است، اما از نوع دیگر آن. یعنی  کند کھ باز ھم صدقھ

ی اعمال این شخص نیز ثبت  شود گناه وی در نامھ گذرد و ھر شخصی کھ بھ آن کاباره وارد می می

  شود. می

کھ مسجد را ساختھ بود  ی یعفور دعوت شدیم. سبحان هللا! آن بھ خدا سوگند باری بھ مسجدی در منطقھ

را دعوت نمود. ما سخنرانی کردیم. غذای  یکی یکی در ورودی از ما استقبال کرد. علماء دمشق

رود. خدایا این یک مسجد جامع است!  ی درخشان او از ذھنم نمی بسیار لذیذی برایمان آوردند. چھره

رسد تنھا خودش آن را ساختھ است و از ھیچ یک از زمینیان یاری نجستھ است. ساختمان،  بھ نظر می

خدا! بنا بھ دلیل مھمی پس از ختم مراسم از این  ظاھر، وسایل و ھمھ چیز آن. پاک و منزھی ای

مسجد بھ سمت اتوبان بیرون رفتم. در آن سوی اتوبان یک کاباره بود. خبردار شدم کھ در آن مکان 

جا مرده است. گفتم:  شود و صاحبش ھفت روز پس از ساخت آن گناھان بی حد وشماری انجام می

کند، در حالی کھ ھر  یکی بھ بدترین حالت ممکن سقوط میھا و  رود بھ اوج خوبی خدایا! یکی باال می

دو کار، ناشی از امیال و شھوت بوده است. مال محبوب است. اما مال را بر خالف میل انسان 

مصرف نمود. این یکی مسجدی ساخت و با آن مسجد بھ بھترین جایگاه دست پیدا کرد و آن یکی 

ل برادر جان است. اما با چنین مصرفی باعث سقوط ای ساخت و اموالش را ھزینھ کرد. ما کاباره

  خود بھ اسفل السافلین شد. شھوات و تمایالت این گونھ ھستند.
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  باشد: بخشش خداوند گرامی داشت نیست و نبخشیدنش نیز محرومیت نمی

  فرماید: ھمین جاست کھ خداوند بزرگ می

نَساُن إِذَا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھُ َونَعََّمھُ  ا اْإلِ ﴿ فَأَمَّ

  فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن ﴾

﴿ اما انسان ھنگامى كھ پروردگارش وى را 

دارد و نعمت فراوان  آزماید و عزیزش مى  مى

گوید پروردگارم مرا گرامى   دھد مى  بھ او مى

  داشتھ است ﴾

  ) 15( سوره فجر/

  این سخن پروردگار بزرگ است اما پیش از آن سخن انسان است:

نَساُن إِذَا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھُ َونَعََّمھُ فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن ﴾ ا اْإلِ   ﴿ فَأَمَّ

ا إَِذا َما اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْیِھ ِرْزقَھُ فَیَقُوُل َربِّي أََھانَِن ﴾   ﴿ َوأَمَّ

دارد و نعمت فراوان بھ او  آزماید و عزیزش مى ﴿ اما انسان ھنگامى كھ پروردگارش وى را مى

  گوید پروردگارم مرا گرامى داشتھ است ﴾ دھد مى مى

گوید پروردگارم مرا خوار  گرداند مى اش را بر او تنگ مى  آزماید و روزى  ﴿ و اما چون وى را مى

  كرده است ﴾

  ) 16-15( سوره فجر/

  آید: می پاسخ

  ﴿ َكالَّ ﴾

  ﴿ ھرگز ﴾

  ) 17( سوره فجر/

این کلمھ ادات ردع ونفی است. نھ ای بندگانم. بخشش من اکرام نیست و نبخشیدنم محرومیت 

بخشد . اموال را بھ قارون بخشید. بھ ھر کھ بخواھد  باشد. خداوند مال را بھ ھر کھ بخواھد می نمی

دھد کھ او را دوست ندارد. آن را بھ فرعون داد.  بھ کسی میدھد. بھ سیدنا عثمان بخشید. پادشاھی  می

  دھد کھ او را دوست دارد. بھ سیدنا سلیمان بخشید. و بھ کسی می
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ْن بَْعِدي ﴾   ﴿ َرِبّ اْغِفْر ِلي َوَھْب ِلي ُمْلكًا الَّ یَنبَِغي ِألََحٍد ِمّ

  من سزاوار نباشد ﴾﴿ پروردگارا مرا ببخش و ملكى بھ من ارزانى دار كھ ھیچ كس را پس از 

  )35( سوره ص/

  پس امیال بی طرفانھ است.

ا إَِذا َما نَساُن إِذَا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھُ َونَعََّمھُ فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن * َوأَمَّ ا اْإلِ اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْیِھ ِرْزقَھُ  ﴿ فَأَمَّ

  فَیَقُوُل َربِّي أََھانَِن ﴾

دارد و نعمت فراوان بھ او  آزماید و عزیزش مى  نسان ھنگامى كھ پروردگارش وى را مى﴿ اما ا

اش را بر   آزماید و روزى  گوید پروردگارم مرا گرامى داشتھ است * و اما چون وى را مى دھد مى مى

  گوید پروردگارم مرا خوار كرده است ﴾ گرداند مى او تنگ مى

  پاسخ:

  ﴿ َكالَّ ﴾

  ﴿ ھرگز ﴾

ن اکرام نیست و نبخشیدنم محرومیت نباشد بلکھ بخششم آزمایش است و محرومیتم دارو، اما بخشش م

  شود؟ چطور آزمایش می

مانی. اگر در راه مشروع و حالل  شوی و یا ناکام می آزماید. یا پیروز می خداوند تو را با مال می

شود اما اگر آن  باال رفتن می رسی و تبدیل بھ نردبانی برای ی آن بھ واالیی می خرج نمایی بھ وسیلھ

کشاند. مال ھمان مال  ی نابودی می ھای نامشروع و حرام صرف نمایی تو را بھ مھلکھ را در راه

کند و یا باعث نابودی خودرو  است. مانند بنزین کھ ھمان بنزین است. حرکتی سودمند ایجاد می

  شود. وسرنشینانش می

ھا است.  ویی را تصور کن کھ موتور آن امیال و شھوتپس این امیال نیروھای محرک ھستند. خودر

ی آن است. ماموریت موتور راندن خودرو است. ماموریت عقل  فرمانش عقل است. شریعت جاده

نگھداشت آن در راه است. وظیفھ و شھامت تو این است کھ عقل خویش را بھ کار گیری تا حرکت 

  راه خودش برانی.ناشی از موتور خودرو را منظم نمایی و آن را در 
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  کند: اندیشھ در مرگ شتاب حرکت بھ سوی خدا را دو برابر می – 6

  

بھ خدا سوگند باری در شیکاگو بودم. در 

فرودگاه نوار برقی نصب شده بود. من رویش 

ای و آن  ایستادم. چیز جالبی بود. تو ایستاده

رفتی باز سرعت  رود. اگر تو ھم می می

و چپ آن نرده شد. در سمت راست  بیشتر می

حفاظ بود. سبحان هللا! چگونھ این پلھ برقی 

مرا بھ یاد مرگ انداخت. اندیشھ در مرگ 

کند  شتاب حرکت بھ سوی هللا را دو چندان می

  گذارد بھ راست و چپ بلغزی. و نمی

ی کشاورزی را بھره  ی صنعتی بزرگی را بر پا کن. یک پروژه درس بخوان و دکتری بگیر. پروژه

ن. بر اساس شرع الھی بھ مقام باالیی برس. اندیشھ در مرگ شتاب حرکتت بھ سوی هللا را برداری ک

  گردد. شود و باعث انجام کارھای خوب می کند. اندیشھ در مرگ مانع از گناه تو می دو چندان می

دھد؟ جوانی کھ در وقت کار خدا را  ی تو را می چھ کسی ھزینھ«گوید:  کار بھ یکی از آنان می

  »گوید: برادرت از تو بیشتر بندگی کرده است. کند، گفت: برادرم، می ش میپرست

ی یک حرفھ را  دھد وگواھینامھ بینم یک جوان کارش را خوب انجام می باور کنید برادرانم، وقتی می

رود و بعد از ظھر در حالی  دھد و صبح زود سر کار می ی معین را خوب انجام می دارد و یک حرفھ

کند.  گردد. بھ خدایی کھ جز او خدایی نیست سوگند، این جوان عبادت می است باز می کھ خستھ شده

مالی را فراھم و ازدواج نموده است. صاحب فرزند شده و آنان را غذا داده و لباس پوشانده و ھمسر 

  خویش را گرامی داشتھ است. رسالت خویش را بھ انجام رسانده است.

  »افتد. ار نکند از چشم من میمردی کھ ک«گوید:  سیدنا عمر می

  جھاد و اھمیت ھر کدام از انواع آن:

گوییم منظور جھاد با نفس و ھوا و ھوس است. این جھاد اساسی است و جھاد  وقتی از جھاد سخن می

  دعوتگری ھمان جھاد آموزشی است.
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  (( خیركم من تعلم القرآن وعلمھ ))

  (( بھترین شما کسی است کھ قرآن را بیاموزد و آن را آموزش دھد))

  ماجھ از عثمان روایت کرده اند ] [بخاري وترمذی از علي احمد، وابو داود وترمذی وابن

ھا و دانش خویش را رشد دھی و  و جھاد سازندگی این است کھ کار خود را ارتقاء دھی و مھارت

  در خدمت امت خود باشی. این جھاد سازندگی است.شغل و حرفھ ات را پویا نمایی و 

  ی جھاد دعوتگری این آیھ است: طبیعتا نشانھ 

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن ﴾ ن َدَعا إِلَى �َّ مَّ   ﴿ َوَمْن أَْحَسُن قَْوًال ِمّ

ار نیك كند و گوید من [در برابر خوشگفتارتر از آن كس كھ بھ سوى خدا دعوت نماید و ك  ﴿ و كیست

  شدگانم ﴾ خدا] از تسلیم

  ) 33( سوره فصلت/

  ی جھاد با نفس: آیھ

  ﴿ َوالَِّذیَن َجاَھُدوا فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم ُسبُلَنَا ﴾

  نماییم ﴾  ھاى خود را بر آنان مى اند بھ یقین راه   ﴿ و كسانى كھ در راه ما كوشیده

  ) 69( سوره عنكبوت/

  ی جھاد سازندگی: آیھ

كُْم ﴾ بَاِط اْلَخْیِل تُْرِھبُوَن بِِھ َعْدوَّ ّ�ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمن ِرّ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ِمّ   ﴿ َوأَِعدُّواْ لَُھم مَّ

ھاى آماده بسیج كنید تا با این [تداركات] دشمن خدا و  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو و اسب

  دشمن خودتان را بترسانید ﴾

  ) 60( سوره انفال/

و آخرین نوع جھاد کھ بھ تازگی پدید آمده 

جھاد الکترونیک است. ویران سازی 

ھای دشمن. جھاد نھایی جھاد جنگ  سایت

است. وقتی در جھاد با نفس پیروز شدیم کھ 

اصل جھاد است این یک آموزش پایھ ای 

شود و پس از آن در جھاد  محسوب می

وت بھ سوی هللا. یابیم. دع دعوتگری توفیق می

ی بعدی در جھاد سازندگی بھ  در مرحلھ
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کنیم،  نماییم، سدسازی می دھیم، معادن را استخراج می ھا را پیشرفت می رسیم و صنعت نھایت می

اندوزیم، بنابراین بھ  دھیم و تجربھ می ھایمان را ارتقاء می کنیم، توانایی زمین را بھره برداری می

شویم. این جھاد سازندگی است. از  کنیم و آنگاه بی نیاز می و صادر میرسیم  خودکفایی تولیدی می

سازیم کھ کرامت،  کنیم و سالحی می شویم و خود را قوی می نظر نیرو برای مقابلھ با دشمن آماده می

سرزمین و کشورمان را حفظ کند. این جھاد، جھاد سازندگی، دعوتگری، جھاد با نفس، جھاد 

باشد. اگر در جھاد اول یعنی جھاد با نفس و دوم یعنی دعوتگری و  گی میالکترونیکی و جھاد جن

ماند، اما اگر بدون مقدمھ بھ  سوم یعنی سازندگی پیروز شدیم آنگاه پیروزی در جھاد جنگی باقی می

  ای نخواھیم گرفت. جھاد جنگی بپردازیم نتیجھ

او گفتند: ابتدا برو خواندن  شخص بیسوادی برای گرفتن مدرک دکتری بھ دانشگاه سوربن رفت. بھ

ی دکتری را با  خواست بالفاصلھ درجھ نوشت و می خواند و نھ می یاد بگیر. او بیسواد بود و نھ می

  خواست. زبان فرانسوی ھم بگیرد. دکتری بین المللی نیز می

اشد و برای جھاد منظم و پرورش یک نسل مومن، پایبند و ھدایت یافتھ کھ امیالش را زیر پا نھاده ب

   خداپرست باشد ناگزیر باید این شروط مد نظر قرار گیرد:

كُْم ﴾ بَاِط اْلَخْیِل تُْرِھبُوَن بِِھ َعْدوَّ ّ�ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمن ِرّ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ِمّ   ﴿ َوأَِعدُّواْ لَُھم مَّ

اركات] دشمن خدا و ھاى آماده بسیج كنید تا با این [تد ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو و اسب

  دشمن خودتان را بترسانید ﴾

ھا اوج  شود. اگر امیال نبود بھ سوی خداوند زمین و آسمان ھیچ کس از این امیال خستھ نمی

کنند خداوند آنان را دوست دارد، چیست؟ این  کھ جوانان مومن ھمھ احساس می گرفتیم. راز این نمی

شتھ، زبانش را حفظ کرده، گوش خویشتن نگھ داشتھ، است کھ او خویشتن دار است. چشمش را نگھ دا

دھد. تا زمانی کھ  خورد و انفاق خویش را درست انجام می مال خود را حفظ نموده، مال حرام نمی

گوش، چشم ، زبان، صرف اموال، حرکات، دست و پایش را نگھ داشتھ باشد خداوند برای پاداش این 

  رد.دا کار، او را در دنیا و آخرت گرامی می

ی میل و شھوت چیزی زشت است، خیر،  شود کلمھ باشد، اما گمان می پس امیال راه ما بھ سوی هللا می

کند. زن را دوست داشت اکنون خدا  انسان ھر وقت بھ سوی خدا گام بردارد امیالش نیز ارزش پیدا می

ادات را خودب و خواھد عب را دوست دارد، قھرمانی، فداکاری، ایثار، پایبندی را دوست دارد. می

ھا  نیکو انجام دھد. دوست دارد اموالش را انفاق کند. روانشناسان این فرایند را اوج گیری ھوس

  ی آن انفاق و بخشش را دوست دارد. نامند. مال و منال را دوست داشت و اکنون بھ وسیلھ می
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  میان سرشت و مسئولیت:

سرشت ھستی و مسئولیت ھم داری و بنا بھ بھ این مناسبت وارد موضوعی دقیق شدیم: تو دارای یک 

  یک دلیل بسیار بسیار محکم سرشت با مسئولیت در تناقض است:

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّھ َونََھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى * فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي اْلَمأَْوى ﴾   ﴿ َوأَمَّ

فس خود را از ھوس باز داشت * پس ﴿ و اما كسى كھ از ایستادن در برابر پروردگارش ھراسید و ن

  جایگاه او ھمان بھشت است ﴾

  ) 40( سوره نازعات/

گوید بخوابی و خوابیده بر روی  سرشت می

تخت نرم بمانی. در فصل زمستان، در 

سرمای شدید، بر بستر نرم و رو انداز نرم و 

گوید  گرم و تو ھم راحت ھستی. سرشت می

گوید رو  در خواب باقی بمانی و مسئولیت می

انداز را ازروی خود برداری و با آب سرد 

وضوی کامل بگیری و نماز بخوانی . سرشت 

در تناقض با مسئولیت است. سرشت اقتضا 

کند  کند آن را ببخشی و خرج کنی. سرشت اقتضا می کند مال را بیندوزی و مسئولیت اقتضا می می

خواھد  گوید چشم پوشی کن. سرشت می می ھای زن نامحرم کنی و مسئولیت چشم را لبریز از زیبایی

خواھد زبان خویش را حفظ کنی. این امیال سبب اوج  ھای مردم را برمال کنی و مسئولیت می رسوایی

فروشد  گرفتن بھ سوی خداوند بزرگ است و خداوند بزرگ با جوان توبھ کننده بر فرشتگان فخر می

  کرده است.گوید: ببینید بنده ام بھ خاطر من ترک شھوت  و می

برادران باور کنید، جوانان باور کنید، ھیچ چیز برای خدا از جوان توبھ کننده دوست داشتنی تر نیست 

  فروشد. و خداوند با او بھ فرشتگان فخر می

شناخت.  شد؟ ھیچ کس او را نمی شد آیا سیدنا یوسف می سیدنا یوسف اگر تسلیم خواھش زن عزیز می

  این بود کھ گفت: چیزی کھ او را واالیی بخشید

  ﴿ َمعَاَذ ّ�ِ ﴾

  ﴿ پناه بر خدا ﴾

کھ تصور شود، وجود دارد. این حالتی را کھ  ھای بسیار دشوارتر از این بھ خدا سوگند برادران حالت

  داری ھمیشھ حفظ کن کھ حالتی بسیار شریف است.
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پس: سرشت با مسئولیت در تضاد است، اما مسئولیت با فطرت تناسب دارد و با جسم نیز متناسب 

ای  خواھد با رشتھ یابد، اما فطرت می است. جسم بھ استراحت نیاز دارد، بنابراین تمایل بھ خواب می

یزشی بوده و ماند. وقتی درک کنید کھ امیال نیروی انگ محکم بھ هللا متصل باشد، بنابراین بیدار می

  گاه آگاه خواھید بود. نباید ویرانگر باشد، آن

شوید؟ در یک  بینید چگونھ متوجھ آن می جاست: کھ وقتی در قرآن کریم یک حرام می ی ریز این نکتھ

زمین بسیار گسترده بر تابلویی نوشتھ است: میدان مین عبور ممنوع. شما بھ عنوان یک انسان 

کسی کھ این تابلو را نصب کرده کینھ دارید؟ ھرگز، برعکس بلکھ از  اجتماعی و متمدن آیا نسبت بھ

ی تابلو مھم بوده است بھ محض دیدن  او سپاسگزار نیز ھستید؛ زیرا سالمتی شما برای نصب کننده

تابلو بھ عنوان مرز آزادی شما آگاه نیستید اما وقتی با یقین و اطمینان فھمیدید کھ برای سالمتی شما 

  آنگاه شما آگاه گشتھ اید.نصب شده است 

برادران، پس: موضوع امیال موضوع بسیار ریزی است. راز ارتباط با خداست. راز بھ دست آوردن 

بھشت و ورود بھ آن است. راز تقرب بھ هللا است. راز روی آوردن بھ خداست و اگر موجودی تمایل 

این امیال را بھ عنوان نردبانی  نداشتھ باشد پس چگونھ بھ خدا نزدیک شود؟ پس خداوند پاک و منزه

ھا گام برداریم، ولی محال است و ھزاران ھزار  در ما قرار داده تا بھ سوی پروردگار زمین و آسمان

  بار محال است کھ در اسالم محرومیت وجود داشتھ باشد.

  پیروی از ھوی وھوس وامیال متناسب با قانون الھی اشکالی ندارد:

میل و شھوتی را کھ خدا در انسان نھاده است برایش کانالی پاک برای  اکنون حقیقت محرز است: ھر

عبور آن قرار داده است. انسان دوست دارد مقامی داشتھ باشد و جایگاھی کسب کند و در اوج قلھ 

باشد و نھ این;ه در قعر سقوط قرار گیرد و این با تخصص، دانش، شغل، درآمد، صنعت، منصب، 

گردد. این یک میل و یک شھوت و نیاز  رو و با عشق بھ برتری حاصل مینشان، عالمت، خانھ، خود

اساسی است. شاید در شناخت خدا، کار نیک، دعوت بھ سوی هللا، انتشار و گسترش حق، برتری 

ھا نفر و یا میلیاردھا نفر قرار گرفتید و  یافتید. شاید در دل ھزاران نفر جای گرفتید بلکھ در دل میلیون

شود مانند  گشت نشان دادند. اما وقتی شخص در شھوت و امیال حیوانی غرق میشما را با ان

ی گناھان در خدمت بازدیدکنندگان آن مکان است، او را نیز با انگشت  ی کاباره کھ با ارائھ سازنده

ی بسیار با شکوھی دارد. خودروی بسیار زیبا و ابزار  دھند. در آمدش نجومی است. خانھ نشان می

نشیند و پنجاه خودرو در  گردد، در خانھ ای چون کاخ می ی کھ وارد بازار مواد مخدر میپیشرفتھ ا

ھا پیشرفت وواالیی است،  خانھ دارد و ھواپیمای شخصی در اختیار دارد، تاجر مواد مخدر است، این

چنین  ھا برتری وواالیی کسب کنید وھم ی آن توانید بھ وسیلھ باشند، می اما این امیال بی طرفانھ می
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  ھا در قعر پرتگاه ھالکت بیفتید.  ی آن توانید بھ وسیلھ می

تاکید خویشتن بر این است کھ شما اھمیت خویش را احساس کنید و بھ سمت واالیی بروید. این بی 

طرفانھ است. راھی مشروع ورحالل برای برتری وجود دارد و از طرفی راھی مشروع برای سقوط 

  مھیاست.

کند  سپاه رومی نبرد می 27ی مسلمان کھ با  الدین کار کوچکی است؟ یک فرمانده آیا کار سیدنا صالح

کند؟ آیا کار سیدنا عمر کوچک است؟ بزرگانی ھستند کھ خود را نشان دادند وثابت  و قدس را فتح می

  نمودند و از نردبان بزرگان باال رفتند و نام ھایشان در تابلوی شرف ماندگار است.

رود. آیا  ایستد و پس از اندکی نزد ابوبکر صدیق می قابل سرورمان رسول هللا مییکی از آنان در م

  مقام ابوبکر صدیق کم ارزش بود؟

  (( ما طلعت شمس وال غربت علی أفضل من أبي بكر إال أن یکون نبیاً ))

  ((پس از پیامبران خورشید بر شخصی بھتر از ابوبکر طلوع و غروب نکرده است))

  ود در باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى هللا علیھ وسلم آورده است][بخاري در صحیح خ

خود را ثابت نمود. در راه خدمت دعوتگری برتری یافت. ابوجھل ھم خود را در مخالفت ثابت کرد 

و سپس بھ زبالھ دان تاریخ سقوط نمود. تو نیز خود را بھ خوبی ثابت کن تا با انگشت نشان داده شوی 

، البتھ خدای نکرده نھ بھ بدی، تا با انگشت نشان داده شوی. قدرتمندان جھان  و خود را ثابت کن

نظیر ھیتلر کھ عامل دو جنگ جھانی بود. در ھر جنگ پنجاه میلیون نفر کشتھ شدند. پنجاه میلیون 

قطع نخاع گشتند. صد میلیون، شخصی کھ بمب اتم را بر روی ھیروشیما و ناکازاکی انداخت شخص 

ھزار نفر در سھ ثانیھ مردند و جنگ با این دو بمب پایان  300است، تصمیمی گرفت، بسیار مھمی 

  یافت.

توان با یک کار حرام نیز بھ برتری  ثابت کردن خود، بی طرفانھ است. برتری بی طرفانھ است. می

گوید: خداوند مرا در این رقص موفق نمود. در یک کار حرام،  دست پیدا کرد. یک زن رقاص می

شود. نویسندگان  ادبیات بی بند وباری وجود دارد و بھ شکل عجیبی از کتاب ھایشان استقبال میکتاب 

ی کتاب قرار دارند. این کار بی طرفانھ است. اثبات خود، بی طرفانھ  ی اخالق در باالترین رتبھ حوزه

برایت  تواند خوشبخت ترین زن باشد و یک نسل نیک از او است. عشق بھ زن بی طرفانھ است. می

  زاده شود.

نوه دارد. یکی پزشک، یکی مھندس، یک دختر  25باشد  می 70-65-60احیانا کسی کھ در سن 

دعوتگر بزرگی است، ازدواج کرده و فرزندانی دارد. دخترانش پرورش یافتھ اند. ھمھ از یک مرد 

ده است. این ی میل و شھوت بوده است. اساس این ازدواج شھوت بو اند. این فرایند ھمھ بر پایھ
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توانیم بھ  ھا بر اساس میل و شھوت بوده است. اما این امیال و شھوات بی طرفانھ است. می برتری

توانیم بھ اسفل السافلین ھم سقوط کنیم. ھیچ کس از  ی آن بھ واالترین جایگاه دست یابیم و می وسیلھ

یشتن داری و سرکوب میل و یا ی میل و شھوت دردمند نیست. راه ما بھ سوی هللا است. یا با خو واژه

کنی تا مال حالل بھ دست آوری. چیزی برای عید بخری. بھ خانھ  با استفاده وکاربرد آن. کار می

  روی تا نزدیکانت را ببینی. چقدر زیباست! این یک میل است اما یک میل حالل و مشروع. می

  )(( أصلحوا رحالكم، وحسنوا لباسكم، حتى تكونوا شامة بین الناس )

  (( مرکب خویش را بھبود بخشید ولباس خود را زیبا سازید تا میان مردم متمایز باشید ))

  گوید: با رسول خدا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم بودیم ایشان بھ فرمود: ابودرداء می

َ (( إِنَّكُْم قَاِدُموَن َعلَى إِْخَوانِكُْم فَأَْصِلُحوا ِرَحالَكُْم َوِلبَاَسكُْم َحتَّى تَُكونُ  وا فِي النَّاِس َكأَنَّكُْم َشاَمةٌ، فَِإنَّ �َّ

َش ))   َعزَّ َوَجلَّ َال یُِحبُّ اْلفُْحَش َوَال التَّفَحُّ

روید پس مرکب خویش را مرتب کنید و لباس خود را زیبا سازید تا  (( شما دارید نزد برادرانتان می

  دی را دوست ندارد ))میان مردم متمایز شوید، چراکھ خداوند عز وجل زشتی و ناپسن

  [ احمد ]

پس برادران گرامی، شھوت یکی از ارکان مسئولیت برای رسیدن بھ خداست. برای این است کھ بھ 

ی آن، دو بار یک بار با شکیبایی و بار  بھشت دست یابید. خداوند امیال را در تو نھاده تا بھ وسیلھ

روی و ھر میل و شھوتی را کھ خداوند در  ھا باال دیگر با سپاسگزاری بھ سوی خدای زمین و آسمان

  ای ھم برای جریان یافتنش، قرار داده است. وجود انسان نھاده کانال پاکیزه

  ی یک موضوع در اعجاز علمی: مقدمھ

  پردازیم. برادران بھ موضوعی در اعجاز بھ عنوان یک مقدمھ اجتناب ناپذیر می

  رد:ای دال بر راستی رسالتش دا ھر پیامبر معجزه – 1

  ھا فرستاده است. ھا و امت خداوند پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم را برای تمام ملت

  ﴿ َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ِلّْلعَالَِمیَن ﴾

  ﴿ ما تو را فقط بھ عنوان رحمتی برای تمام جھانیان فرستادیم ﴾

  ( سوره انبیاء)

برانگیختھ شده بودند بھ ھمین دلیل حکمت الھی اقتضا اما پیامبران گذشتھ ھر کدام برای قوم خاصی 

  ی پیامبر ما گواھی خداوند بر رسالت پیامبرش برای بندگان باشد. کرد کھ معجزه می
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  ی پیامبران گذشتھ حسی بوده است: معجزه – 2

  در گذشتھ معجزه حسی بوده است:

  معجزه سیدنا موسى:

  سیدنا موسى:

بِیٌن * َونََزَع یََدهُ فَِإذَا ِھَي بَْیَضاء ِللنَّاِظِریَن ﴾ ﴿ فَأَْلقَى َعَصاهُ فَِإذَا ِھيَ    ثُْعبَاٌن مُّ

خود را [از گریبان] بیرون  ﴿ پس [موسى] عصایش را افكند و بھ ناگاه اژدھایى آشكار شد * و دست 

  كشید و ناگھان براى تماشاگران سپید [و درخشنده] بود ﴾

  ) 108- 107( سوره اعراف/

  عصایش را بر دل دریا زد و دریا تبدیل بھ راھی خشک گردید.

  سیدنا إبراھیم:

  سیدنا إبراھیم در آتش افکنده شد اما نسوخت.

  ﴿ قُْلنَا یَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَالًما َعلَى إِْبَراِھیَم ﴾

  آسیب باش ﴾ ﴿ گفتیم اى آتش براى ابراھیم سرد و بى

  ) 69( سوره انبیاء/

  ى:سیدنا عیس

  ﴿ َوأُْحیِـي اْلَمْوتَى بِِإْذِن ّ�ِ ﴾

  گردانم ﴾ ﴿ و بھ اذن هللا مردگان را زنده مى

  ) 49( سوره آل عمران/

  ھا گواھی خداوند بر رسالت پیامبران و فرستادگانش بوده است. ھا معجزه اند. این این

  ی جھانیان است: ی پیامبر قرآن است؛ زیرا او پیامبر ھمھ معجزه – 3

  

جا کھ بعثت پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ  آن از

ھا و برای  ھا وملت وسلم برای تمام امت

آخرالزمان است و کتابش پایان بخش کتاب 

ھاست پس ناگزیر باید یک گواھی مستمر بر 

رسالتش وجود داشتھ باشد. گواھی منقطع ھم 

وجود دارد کھ مانند درخشش چوب کبریت 

شود و  درخشد سپس خاموش می یک بار می
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شود کھ قابل تصدیق وتکذیب است. اما بعثت پیامبر ما صلی هللا علیھ و آلھ وسلم برای  بسان خبری می

ھا و امت ھاست و کتابش پایان بخش کتاب ھاست بنابراین: ناگزیر باید معجزه اش علمی  تمامی ملت

ھای  است کھ اشاره گردد. از ھمین نقطھ وعقلی باشد. از اینجا اعجاز علمی قرآن و سنت تبیین می

  شود. خداوند فرموده است: سال کشف می 1400علمی در قرآن آمده است کھ قوانین آن پس از 

  ﴿ َسنُِریِھْم آیَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِھْم ﴾

  ھایشان بدیشان خواھیم نمود ﴾ ھا و در دل ھاى خود را در افق  ﴿ بھ زودى نشانھ

  ) 53( سوره فصلت/

  جھ ای است کھ حاصل شده است.این نتی

  از جملھ اعجازھای ربانی در جسم انسان:

  

  کند: ھای مغز تغییری نمی ) سلول1(

ھای انسان ھر کدام یک عمر دارند. کوتاه  کھ سلول ی ریز وجود دارد و آن این جا یک نکتھ در این

مایع –کھ کیلوس باشد. الیھ ای  ی روده می ھای دیواره ساعت است کھ سلول 48ترین عمر سلولی 

ھای بدن  ھا کوتاه عمرترین سلول ھا پرزھای داخل روده اند. این کند. این را جذب می - ی غذا عصاره

 48ھای روده ات ھر  ساعت است. پس تو ای انسان بدان کھ سلول 48انسان اند و عمر آن تنھا 

شود.  ک بار تجدید میشوند. طوالنی ترین عمر سلولی ھر پنج سال ی ساعت یک بار از نو ساختھ می

پس تو با تمام توصیفات و جزئیات خودت اعم از مو، پوست، استخوان، چشم ھا، گوش ھا، زبان، 

ھا و ھمھ و ھمھ ھر پنج سال یک بار تازه و جدید  بینی، مری، نای، ریھ ھا، قلب، معده، روده

شوند. اگر  دید نمیھای مغز تعویض یا تج شوی، اما بنابھ یک حکمت بسیار بسیار عالی سلول می

گوید: بھ خدا سوگند من پزشک بودم، سبحان هللا!  شدند دیگر قیامت برپا بود. شخصی می تعویض می

ھا در کجا نھفتھ است؟ در مغز، در  اکنون بیسواد شده است. مھندس بودم، خیاط بودم، این مھارت

شناسد.  زندانش را نمیھای مغز وی مرده اند؟ فر دانم. پسرش. سلول حافظھ، تو کھ ھستی؟ نمی

ھای مغز تجدیدپذیر بود  شناسد. اسم تو چیست؟ اگر سلول گوید: تو کی ھستی؟ دخترش، را نمی می

دیگر چیزی بھ نام علم، حافظھ و تجربھ و مھارت ونیرو معنی نداشت. ھمھ چیز پایان یافتھ بود. این 

  حکمت کیست؟ نیروی کیست؟ رحمت کیست؟ حافظھ ثابت است.

کند و برخی را مبتال بھ از دست  ھای نادری را برای تایید این اصل ایجاد می ند گاھی حالتاما خداو

  کند. دادن جزئی حافظھ شان می

افتد. بھ من  گفت: پدرم کارخانھ دارد. از کارخانھ بھ سوی خانھ راه می یکی از برادران بھ من می
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ش در منطقھ الجسر األبیض سکونت گفت: دو ساعت منتظر مانده اما خانھ اش را پیدا نکرد. پسر

  پرسد: خانھ ام کجاست؟ رود. از او می شود و نزد او می ی پسرش را یادآور می دارد. آدرس خانھ

گوید: تو  آید بھ فرزندش می دھد. فرزندش از آمریکا می مردی دیگر حافظھ اش را از دست می

  کیستی؟

شناساند. یک  در ارزش آن را بھ تو میھای نا این حافظھ ای است کھ خداوند در برخی از حالت

حافظھ در مغز توست. حافظھ مانند یک دانھ عدس است و برای ذخیره سازی ھفتاد میلیارد تصویر 

  گنجایش دارد.

باری در یکی از شھرھای عربی در یک ھتل انفجاری رخ داد. طبعا اخبار آن را بھ صورت گذرا 

ھمان ھتل بود. تصویر در یک ثانیھ گرفتھ شد. تصور دیدم. از ھمان ھتل و ھمان شھر دیدن کردم. 

  ماند. وقتی تصویر مطابق شد گفتم این ھمان ھتل است. کنید پنج سال این تصویر در ذھن می

پس حافظھ چیزی شگفت آور است و مغز تغییر ناپذیر است. مطمئن باش کھ خاطراتت، دانش ھا، 

و مھارت ھایت ھمھ و ھمھ در حافظھ ات ذخیره  ھای علمی ات دوستان، فرزندان، نزدیکان، توانایی

  است.

ی ظریف: شخصی وارد مسجد جامع شد. کفشش را در آورد و گذاشت. تنھا محل آن در  یک نکتھ

ذھنش ثبت شد؛ زیرا با دوست صمیمی اش در حال گفتگو بود. وارد مسجد شدند اما محل دقیق 

  ت؟دانست. فراموش کرده بود کجا گذاشتھ اس کفشش را نمی

  ھای قلب تغییرناپذیر اند: ) سلول2(

ھای شگفت انگیزی دال بر بزرگی وعظمت اوست. بسیار روشن است. شخصی  بھ خدا سوگند نشانھ

دانم. قلب ھمان قلب  کنند، چرا؟ نمی ھای قلب ھم تغییر نمی گوید: من بیست سال دارم. سلول بھ من می

  ی قرآن آمده است: است. در آیھ

  الَّ یَْفقَُھوَن بَِھا ﴾ ﴿ لَُھْم قُلُوبٌ 

  فھمند ﴾ ھا نمی ھایى دارند كھ با آن ﴿ دل

  ) 179( سوره اعراف/

خدا آگاه تر است. پس از نزول آیھ کشف شد کھ قلب جایگاه احساس و عاطفھ و سلیقھ است. اما 

ھای قلب  قلب این موضوع آشکار شد. تمام احساسات و خواستھ 73چگونھ فھمیدند؟ پس از پیوند 

ید بھ شخص پیوند زده، منتقل گشت. این مورد را ان شاء هللا در درس آینده با جزئیاتش توضیح جد

  شود. خواھم داد. این یک دستاورد علمی بزرگ محسوب می

  فرماید: بنابراین: خداوند می
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  ﴿ لَُھْم قُلُوٌب الَّ یَْفقَُھوَن بَِھا ﴾

  فھمند. ﴾ ھا نمی ھایى دارند كھ با آن ﴿ دل

ھای  ادراکی پانصد برابر سلول -ھای عصبی  درت درک دارد. قلب صنوبری. پمپی با سلولاین قلب ق

  دھد. این یک دستاورد بسیار جدید است. مغز اما مغز بھ قلب دستور می

 


