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تفاوت میان لذت و خوشبختی -5-ارکان تكلیف: شھوت    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  تفاوت میان لذت و خوشبختی -5-) ارکان تكلیف: شھوت 36-19درس ( -عقیده و اعجاز  -عقیده 

خدایا ما ی امانت دار، بار  سپاس خداوند جھانیان را و درود وسالم بر پیامبرمان محمد راستین وعده 

ھای جھل و توھم بھ نور شناخت و دانش و از لجنزار شھوت بھ بھشت برین در پیشگاه  را از تاریکی

  خود بیرون ببر.

برادران بزرگوار! با درس نوزدھم از دروس عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم، اما پیش از آغاز 

  کنم. موضوع درس، چارچوب این موضوعات را خدمتتان عرض می

  چوب موضوعات اعجاز:چار

در اولین درس تأکید نمودم کھ علت وجود انسان این است کھ خداوند را بپرستد. عبادت ھم یک  

ی آمیختھ بھ محبت قلبی مبتنی بر شناخت یقینی است کھ بھ خوشبختی ابدی  فرمانبرداری داوطلبانھ

زمانی ما را دستور بھ پرستش  انجامد. بنابراین: علت وجود ما این است کھ او را بپرستیم و تنھا می

داده کھ ارکان این عبادت را بھ ما ارزانی داشتھ است. اولین رکن از ارکان عبادت ھمین ھستی است 

گوید. این اصل اول است. قرآنی خاموش است و قرآن ھستی  کھ از یگانگی و کمال خداوند سخن می

  است.ناطق است و پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم قرآن متحرک 

ما تأمالت بسیاری در ھستی داشتیم. رکن دوم عقل است و عقل شرط تکلیف است و بیان کردیم کھ 

چگونھ در عقل سھ اصل علیت، غائی و عدم تناقض جای دارد و مأموریت عقل پیش از نقل اطمینان 

از صحت آن روایت است و پس از نقل ماموریت آن درک آن روایت است و امکان ندارد کھ عقل 

  ی عقل گذرانیدیم. ھای زیادی درباره داور نقل باشد و درس

کھ چگونھ انسان بر اساس فطرت سالمی آفریده شده است. این فطرت  سپس بھ فطرت پرداختیم و این

ی الھی دارد، پس عقل معیار علمی، فطرت معیار روانی و ھستی دلیل  انطباق کامل و تام با برنامھ

  حسی است.

باشد و  و بیان کردم کھ شھوت نیروی حرکت دھنده است و بی طرفانھ می سپس بھ شھوت رسیدیم

ھای  کھ ما را بھ پرتگاه سقوط بکشاند و در درس تواند بھ عنوان نردبانی برای پیشرفت باشد یا این می

بسیاری تفاوت میان فطرت و صبغھ [رنگ] را بیان نمودم و گفتم کھ چگونھ انسان مؤمن از عدالت و 

گیرد  برد و چگونھ اگر راه شھوتش را بپیماید در معرض مراحل آزمایش الھی قرار می یحفظ بھره م

چنان در  کھ نخست ھدایت بیانی و سپس تادیب تربیتی و اکرام تدریجی و سپس نابودی است و ھم

  موضوع شھوت ھستیم.
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را برایتان بیان ی بسیار زیاد میان آن دو  خواھم تفاوت ریز میان لذت و خوشبختی و فاصلھ امروز می

  کنم.

  تفاوت میان لذت و خوشبختی:

  

  ی لذت حسی است: جنبھ – 1

ی حسی نیازمند ماده است. لذت نیازمند خوردن یک غذا است، نیاز بھ  لذت حسی است و جنبھ 

ی زیبایی دارد کھ چشمانتان از آن لذت ببرند، نیازمند پناھگاه گسترده و گرم دارد، نیازمند یک  صحنھ

ی سواری است، نیازمند بھ ھمسری برای ازدواج است و نیاز بھ پول برای خرج کردن خودرو برا

آیند. بھ خانھ، بھ پول، بھ  آیند، بلکھ از بیرون می ھا طبیعتی حسی دارند. از درون نمی دارد. پس لذت

  وسایل خانھ، بھ خوردنی، نوشیدنی، ھمسر ونوشیدنی و... نیاز دارید.

  شود. اینجا ھمسطحی مطرح میھمسر نیاز بھ شوھر دارد و

  لذت مقطعی است: – 2

اما سبحان هللا! بنا بھ حکمتی واال خداوند نخواستھ است ھمیشھ لذت برقرار باشد، بلکھ آن را مقطعی  

قرار داده است. ھر لذتی فوران و شدتی دارد، اما پس از آن برای انسان تبدیل بھ یک چیز عادی 

دھد. بنابراین کسانی کھ در زندگی موفق بوده اند پس از موفقیت  گردد و مزه اش را از دست می می

ای وجود دارد کھ نھ مال، نھ ھمسر، نھ پست و مقام و  کنند؛ زیرا در درون جای خالی احساس خأل می

  کند. ھای زندگی جای آن را پر نمی نھ شادی

ید. طبیعت نفس شما بی باید این حقیقت را روشن ساخت. شما ای انسان برای شناخت هللا آماده ھست

پایان است. خطر بزرگ این است کھ ھدف کوچکی را ازنتخاب کنید. پیش از رسیدن بھ آن در 

آرزوی آن ھستید و وقتی بھ آن رسیدید و آن را در اختیار گرفتید احساس راحتی وصف ناپذیری 

ده بوده اید. چیزی اید، در حالی کھ برای نامحدود آما خواھید داشت؛ زیرا شما محدود را برگزیده

  اید. نابودشدنی را برگزیده اید در حالی کھ برای خدایی بزرگ و زنده و جاودان آفریده شده
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آید و آن را  گویم: چیزی کھ ھنوز بھ آن نرسیده اید بھ نظرتان بسیار بزرگ می بھ جوانان میمن 

آید و ممکن است در یک  رود و بھ چشم نمی خواھید، اما وقتی بھ آن رسیدید مزه اش از بین می می

ی  لکھ بھرهی دائمی برسانند، ب توانند شما را بھ بھره ھا نمی مرحلھ بگویید: این ناچیز است. پس لذت

ھا ناقص است. این در حالل مطرح است، اما اگر در حرام باشد پس از لذت افسردگی، احساس  آن

  آید. گناه، عدم تعادل و فرومایھ دانستن خود، می

گویم از راه حالل دنبال آن بوده اید و اکنون از آن خستھ شده اید. دنیا فریب  من از لذتی سخن می

  رسد. دھد بھ این معناست کھ چند برابر کنونی خود بھ نظر می دھنده است و وقتی فریب می

کند. او انسان شوخی است.  این داستان را بسیار تعریف کرده ام: جوانی در فروشگاه تجاری کار می

ریخت و سپس آن  او در حال جارو زدن فروشگاه بود و چیزھای متروکھ را در جعبھ ای بزرگ می

چسباند بھ طوری کھ  پوشاند و نوار قرمز رنگی بر روی آن می ان میی کادوی بسیار گر را با برگھ

گویی در این جعبھ قطعھ ای الماس بسیار گران وجود دارد. آن را در گوشھ ای از فروشگاه 

گریزد.  دارد و سریع می کند الماس است. آن را بر می گذرد و فکر می گذاشت. کسی از کنار آن می می

کند و دویست متر آن  کند. دویست متر آن طرف تر نوار را باز می ب میصاحب فروشگاه او را تعقی

بیند کھ  کند و می کند و در دویست متر سوم قوطی را باز می ی کادو را باز می طرف تر از آن برگھ

کند. این ناکامی  ھای فروشگاه در آن ریختھ شده است. شروع بھ لعن و نفرین و امثال آن می آشغال

ی مرگ  شود اما فرشتھ خواھد برایش حاصل می ست. بھ خدا سوگند ھر کس دنیا را مینصیب او شده ا

  بھ سراغش خواھد آمد.
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  ) ﴾26) َوَال یُوثُِق َوثَاقَھُ أََحٌد (25) فَیَْوَمئٍِذ َال یُعَِذُّب َعذَابَھُ أََحٌد (24﴿ یَا لَْیتَنِي قَدَّْمُت ِلَحیَاتِي (

كردن  فرستاده بودم * پس در آن روز ھیچ كس چون عذاب  ﴿ كاش براى زندگانى خود [چیزى] پیش

  او عذاب نكند * و ھیچ كس چون دربندكشیدن او دربند نكشد﴾

  ( سوره فجر )

  ﴿ َرِبّ اْرِجعُوِن لَعَِلّي أَْعَمُل َصاِلًحا فِیَما تََرْكُت ﴾

  ام كار نیكى انجام دھم﴾  ﴿پروردگارا مرا بازگردانید. شاید من در آنچھ وانھاده

  ( سوره مؤمنون)

« رساند و گذرا است. نابود شدنی است. در سخنی از سیدنا علی آمده است:  فریبد، زیان می دنیا می 

معنای سخن من این » ای دنیا غیر مرا فریب بده. من تو را سھ طالقھ نمودم، غیر مرا فریب بده

اج کنید، ازدواج سنت است. نیست کھ دنیا را رھا کنید. درس بخوانید، کاری در پیش بگیرید، ازدو

معنای کالم من این است کھ فریب آن را نخوریم، آن را پایان آرزوھا ندانیم، آن را مقصد سفر ندانیم، 

  بلکھ دنیا امانتی است کھ باید بازگردانده شود.

لھ شکند: از ابوھریره از پیامبر صلی هللا علیھ وآ بھ خدا سوگند حدیثی وجود دارد کھ کمر انسان را می

  وسلم روایت است کھ فرمود:

ًدا ؟ أَْو َھَرًما (( بَاِدُروا بِاْألَْعَماِل َسْبعًا، َھْل تَْنتَِظُروَن إِالَّ فَْقًرا ُمْنِسیًا ؟ أَْو ِغنًى ُمْطِغیًا ؟ أَْو َمَرًضا ُمْفسِ 

اَل ؟ فََشرُّ َغائٍِب یُْنتََظُر، )) ُمفَنًِّدا ؟ أَْو َمْوتًا ُمْجِھًزا ؟ أَْو الدَّجَّ   أَْو السَّاَعةَ ؟ فَالسَّاَعةُ أَْدَھى َوأََمرُّ

کشید، مگر فقری را کھ شما را  ((پیش از ھفت چیز بھ انجام اعمال صالحھ بشتابید، آیا انتظار می

ای کھ وجود تان را فاسد کند، یا  بفراموشی وادارد، یا ثروتی کھ شما را طغیانگر سازد، یا بیماري

د، یا مرگی کھ شما را بشتاب دریابد یا دجال را کھ بدترین غایبی است ای کھ شما را خرف کن پیري

  ترین آزمون و تلخ ترین شان است.)) کشند و یا قیامت کھ حقا قیامت بزرگ کھ انتظارش را می

  [ ترمذی ]

تواند ھر روز مانند روز پیش از  گویم، می این سخن علمی است. آیا یکی از ما و من خودم را نیز می 

شوید.  برخیزد؟ محال است. سالن خروجی در ھواپیما وجود دارد و شما از این سالن خارج میخواب 

ھایی دارد. ورم یک درب است. سکتھ یک درب است. پرخوری یک درب است.  خداوند نیز دروازه

ی خون مغز یک دروازه است. نارسایی کلیھ یک درب است. سیروز کبدی یک درب است و  لختھ

  ھم یک درب خروجی است.تصادف رانندگی 

کشید، مگر فقری را کھ شما را  ((پیش از ھفت چیز بھ انجام اعمال صالحھ بشتابید، آیا انتظار می

  بفراموشی وادارد



5 

تفاوت میان لذت و خوشبختی -5-ارکان تكلیف: شھوت    

  ـ نزدیک است فقر بھ کفر بیانجامد ـ 

یا ثروتی کھ شما را طغیانگر سازد، یا بیماریی کھ وجود تان را فاسد کند، یا پیریی کھ شما را خرف 

  ، یا مرگی کھ شما را بشتاب دریابد یا دجالکند

آید تا آزادی و دموکراسی برقرار کند، اما اموال مردم را غارت  ـ کسی کھ بھ سرزمین مسلمانان می 

  کشد ـ کند و آنان را می می

کشند و یا قیامت کھ حقا قیامت بزرگترین آزمون و تلخ  کھ بدترین غایبی است کھ انتظارش را می

  ترین شان است))

دنیا این است پس در آن بنگرید. شاید در این دنیا بھ باالترین مقام رسیدید، پس از آن چھ؟ مرگ،  

تید اما پس از آن چھ؟ مرگ، دھد. شاید در دنیا بیشترین ثروت را اندوخ مرگ ھمھ چیز را پایان می

ھای زندگی برخوردار شدید، اما پس از آن چھ؟ مرگ، شاید تمام دور دنیا را گشتید،  شاید از تمام لذت

دھد. سالمتی سالم،  پس از آن چھ؟ مرگ، بنابراین مرگ بھ نیروی نیرومند و ناتوانی ناتوان پایان می

کوھمند و فرومایگی فرومایھ ھمھ و ھمھ را مرگ بیماری بیمار، ثروت ثروتمند، فقر بینوا، شکوه ش

  دھد. پایان می

کنم. وی در شمال جده  ی مردی صحرا نشین کھ ھمیشھ بیان می ی ظریف دیگری است درباره نکتھ

ھای او رسید. زمین او گرانقیمت شد. صاحب این  زمینی داشت. وقتی جده گسترش یافت بھ زمین

بنگاه آن را بھ یک چھارم قیمت از او خرید و در این زمین  زمین آن را بھ یک بنگاه فروخت و آن

ساختمانی دوازده طبقھ ساخت. صاحبان دفتر بنگاه سھ تن بودند. اولی از باالی ساختمان پرت شد و 

گردنش شکست و دومی زیر ماشین کشتھ شد و سومی بھ خود آمد و شش ماه بھ دنبال صاحب زمین 

سھ برابر سھمش بھ او پول نقد داد. آن صحرانشین بھ او گفت: تو گشت و باالخره او را یافت و  می

  پی بھ کار خویش بردی.

  پس، 

ًدا ؟ أَْو َھَرًما (( بَاِدُروا بِاْألَْعَماِل َسْبعًا، َھْل تَْنتَِظُروَن إِالَّ فَْقًرا ُمْنِسیًا ؟ أَْو ِغنًى ُمْطِغیًا ؟ أَْو َمَرًضا ُمْفسِ 

))ُمفَنًِّدا ؟ أَْو َمْوتًا مُ  اَل ؟ فََشرُّ َغائٍِب یُْنتََظُر، أَْو السَّاَعةَ ؟ فَالسَّاَعةُ أَْدَھى َوأََمرُّ   ْجِھًزا ؟ أَْو الدَّجَّ

کشید، مگر فقری را کھ شما را  ((پیش از ھفت چیز بھ انجام اعمال صالحھ بشتابید، آیا انتظار می

یی کھ وجود تان را فاسد کند، یا بفراموشی وادارد، یا ثروتی کھ شما را طغیانگر سازد، یا بیمار

پیریی کھ شما را خرف کند، یا مرگی کھ شما را بشتاب دریابد یا دجال را کھ بدترین غایبی است کھ 

  کشند و یا قیامت کھ حقا قیامت بزرگترین آزمون و تلخ ترین شان است.)) انتظارش را می

  [ ترمذی ار ابوھریره ]
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ھا ناقص است. اگر این بھره  ی آن ی دائم بھ شما برسانند، بلکھ بھره توانند بھره ھا نمی بنابراین: لذت 

  شود: ولذت در گناه باشد پس از آن افسردگی و بیماری روانی نصیب می

  ) ﴾22﴿ أُولَئَِك فِي َضَالٍل ُمبِیٍن (

  ﴿ آنان در گمراھی آشکاری ھستند ﴾

  ( سوره زمر)

  شود، اما مومنان: ، بی ھدفی و سرگردانی میگرفتار بیماری روانی، افسردگی، دلتنگی، ناکامی 

  ) ﴾5﴿ أُولَئَِك َعلَى ُھًدى ِمْن َربِِّھْم (

  ﴿ آنانند كھ از جانب پروردگارشان از ھدایت برخوردارند ﴾

  ( سوره بقره)

بخشد. ھدایت شدگان بر و گمراھان در. در افسردگی یا در زندان. جرمی  ھدایت آنان را واالیی می 

  رود، اما مومنان: گردد و یا بھ زندان می شود، یا بیمار روانی می یا افسرده میشود،  مرتکب می

  ) ﴾5﴿ أُولَئَِك َعلَى ُھًدى ِمْن َربِِّھْم (

  ﴿ آنانند كھ از جانب پروردگارشان از ھدایت برخوردارند ﴾

  ( سوره بقره)

  رساند. ھا می ھدایت آنان را بھ باالترین مقام 

دارد. خداوند سالمتی وھوش و مال و زیبایی را بھ بسیاری از  ی بسیار ریز وجود یک نکتھ

دھد. این آرامش ارتباط با  کند اما آرامش را تنھا بھ دوستان مومن خود می ھایش ارزانی می آفریده

خداست. احساس آرامش وخشنودی و موفقیت وتایید و حمایت است. اگر لذت از راه حالل باشد ناقص 

آید و نیازمند  شود و اگر در گناه و نافرمانی باشد پس از آن افسردگی می می است و انسان از آن خستھ

  یک چیز بیرونی یعنی مال و ثروت است.

  لذت بھ یک چیز بیرون نیاز دارد:

گوید: لذت بھ سھ چیز نیاز دارد: بھ وقت، مال و سالمتی.  بھ ھمین مناسبت یکی از روانشناسان می 

ت وجود دارد و سالمتی رو بھ راه است، اما مال و ثروت نیست. بھ سبحان هللا! در آغاز زندگی وق

آورد و اموالی  گوید: جوانی پرکنده کھ دستانش خالی است. در میانسالی کاری بھ دست می شما می

رود تا امورش منظم  اندوزد و سالمتی دارد، اما وقت ندارد و ھر روز سر وقت بھ محل کار می می

  باشد.

افتنی دارد برایم بھ خدا قسم خورد و گفت: بھ خدا سوگند من سی سال از دمشق شخصی کھ کارگاه ب
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بیرون نرفتم و تنھا یک بار بھ الذقیھ رفتم تا خودروی خودم را تحویل بگیرم. یک بار در کل زندگی 

ام. تمام عمر خود را در یک فروشگاه تجاری چنبره زده است. اموال و سالمتی وجود دارد، اما وقت 

دھد. اکنون اموال و وقت دارد اما  سپس بھ کھنسالی رسید و کارگاه را تحویل فرزندانش می نیست.

ھای سھ گانھ، التھاب مفاصل  سالمتی در کار نیست. پنجاه بیماری در بدن دارد. اسید اوریک، چربی

 و دیسک کمر، طاقت فرسا است. برای ھر بیماری داروھای زیادی را بھ ھمراه خود دارد. پیش از

غذا، پس از غذا، ناشتا، پیش از این دارو فالن چیز و پس از این دارو فالن چیز باید خورده شود و 

  آید. ھا مرگ می پس از این

ی حسی و نقص  لذت این است. بھ مال و سالمتی و وقت نیاز دارد کھ عوامل بیرونی است و جنبھ

  آمیزی دارد. اگر گناه باشد افسردگی بھ دنبال دارد.

  گیرد: شبختی از درون سرچشمھ میخو – 3

  

  

  

گیرد. پس بھ چیزی نیاز ندارد. نیاز بھ پایبندی بھ دستورات الھی  بختی از درون سرچشمھ میاما خوش

دارید. نیاز بھ ارتباط بھ او دارید. نیاز بھ یاد هللا دارید. باید شب نماز بپا دارید. نیاز بھ خواندن قرآن 

کشید، نیازمند مال و ھای الھی دارید. باید زبان در  کریم دارید. نیازمند چشم فروھشتن از حرام

  سالمتی و وقت ھستید. نیازمند توبھ اید.

کھ کسی از من باتقواتر  ترین انسان ھستم، مگر این برادرانم! بھ خدا قسم اگر نگویید: من خوشبخت

باشد، پس در ایمان نقص وجود دارد. شما با خدا ارتباط دارید و نگران ھستید. با خدا ارتباط دارید و 

شوید. با خدا ارتباط دارید و نا امیدید. با خدا ارتباط دارید و  دا ارتباط دارید و خوار میترسید. با خ می

  کنید. این محال است. احساس ناتوانی می

ھای  توانیم در خانھ ی ما است. ھمگی نمی گیرد و در دسترس ھمھ خوشبختی از درون سرچشمھ می
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گی کنیم. این در دسترس نیست. خودوری شکوھمند و چھارصد متری و با قیمت ھشتاد میلونی زند

  توانیم در اوج خوشبختی باشیم. آخرین مدل در دسترس نیست. اما ھمگی می

   

  با ایمان شما خوشبخت ترین فرد ھستید، گرچھ دنیا را نداشتھ باشید:

  

  توانید در زندان ھم بھ اوج خوشبختی برسید و این سخن من مبالغھ نیست. داوند یگانھ سوگند میبھ خ

  گر تو با شی در ھر دم و ھر لحظھ با من، من بی نیازم در ھر دم از توشھ اندوختن

***  

  کاش تو خوش باشی و زندگی تلخ کام باشد و کاش تو خشنود باشی و مردم خشمگین باشند

  ل من وتو باشد آباد و کاش وصل من و جھانیان باشد بر بادی وص کاش حلقھ

***  

  گر زیبایی رخ ما در چشم تو آویزد چون آنانکھ دیدند از غیر ما بگریزد

  ور زیبا کالم ما در گوش تو افتد غرور بگذاری، راھم در ھوش تو افتد

  ی عشق ما روا بدانی بھ جرأت ور بچشی تو ذره ای از طعم محبت کشتھ

  م تقرب بھ درگاه ما بر تو وزد ز غربت و شوق ما مالمت بر تو گزدگر نسی

***  

  خوشبختی سیدنا ابراھیم در آتش: 

  ھای آتش آرامش، خوشبختی و تابندگی یافت: ابراھیم در میان زبانھ
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  ﴿ قُْلنَا یَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَالًما َعلَى إِْبَراِھیَم ﴾

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

  ( سوره انبیاء )

  خوشبختی اصحاب کھف در غار:

  اصحاب کھف خوشبختی و آرامش و تابندگی را در غار یافتند. 

  خوشبختی پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در غار ثور:

پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در غار ثور آرامش، خوشبختی و تابندگی را درک نمود. از پیامبر 

  وایت است کھ فرموده است:ر

  (( یَا أَبا بَْكٍر َما َظنَّك بِاثْنَْیِن هللا ثَاِلثُُھَما ؟ ))

  اندیشی ؟ )) ی دو تن کھ سومین آنان خداست چھ می (( ای ابوبکر درباره

  [ متفق علیھ ]

نیم و ک چھ در دنیاست را فراموش می بھ خدا سوگند اگر خداوند طعم قربت را بھ ما بچشاند دنیا و آن 

  کند. کسی کھ خداوند را بشناسد از دیگران فراموش می

  خوشبختی آرایشگر دختر فرعون:

  آرایشگر دختر فرعون:

ِ، فَقَ  الَْت لََھا اْبنَةُ (( و ِھَي تَُمِشّطُ اْبنَةَ فِْرَعْوَن َذاَت یَْوٍم، إِْذ َسقََطْت اْلِمْدَرى ِمْن یََدْیَھا، فَقَالَْت: بِْسِم �َّ

ُ، قَالَْت: أُْخبُِرهُ بِذَِلَك، قَالَْت: نَعَْم، فَأَْخبََرتْ فِْرَعوْ  ھُ، فََدَعاَھا، َن: أَبِي ؟ قَالَْت: َال، َولَِكْن َربِّي َوَربُّ أَبِیِك �َّ

ُ، فَأََمَر بِبَقََرةٍ  ِمْن نَُحاٍس فَأُْحِمیَْت، ثُمَّ أََمَر  فَقَاَل: یَا فَُالنَةُ َوإِنَّ لَِك َرب�ا َغْیِري ؟ قَالَْت: نَعَْم، َربِّي َوَربَُّك �َّ

بُّ أَْن تَْجَمَع بَِھا أَْن تُْلقَى ِھَي َوأَْوَالُدَھا فِیَھا، قَالَْت لَھُ: إِنَّ ِلي إِلَْیَك َحاَجةً، قَاَل: َوَما َحاَجتُِك ؟ قَالَْت أُحِ 

، قَاَل: فَأََمَر بِأَْوَالِدَھا فَأُْلقُوا ِعَظاِمي َوِعَظاَم َولَِدي فِي ثَْوٍب َواِحٍد َوتَْدفِنَنَا، قَاَل: ذَ  ِلَك لَِك َعلَْینَا ِمْن اْلَحِقّ

ٍّ لََھا ُمْرَضعٍ، َوَكأَنََّھا تَقَاَعَسْت ِمْن أَ  ْجِلِھ، قَاَل: یَا بَْیَن یََدْیَھا َواِحًدا َواِحًدا، إِلَى أَْن اْنتََھى ذَِلَك إِلَى َصبِي

ْھ اْقتَِحِمي، فَِإنَّ َعذَابَ    الدُّْنیَا أَْھَوُن ِمْن َعذَاِب اْآلِخَرِة، فَاْقتََحَمْت )) أُمَّ

(( او درحال شانھ زدن موھای دختر فرعون بود کھ شانھ از دستش افتاد و گفت: بسم هللا. دختر 

گویم.  فرعون گفت: پدرم؟ گفت: خیر، ولی پروردگار من و پدرت هللا است. گفت: این را بھ او می

وع را بھ پدرش گفت. فرعون آن زن را بھ حضور فرا خواند و بھ او گفت: گفت: بگو. وی این موض

ای فالنی، آیا غیر از من خدایی داری؟ گفت: بلھ، پروردگار من و تو هللا است. وی دستور داد گاوی 

مسی را آوردند و آن را گداختند. سپس دستور داد او و فرزندانش را در میان مس گداختھ انداختند. 
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ھای من  فت: من درخواستی دارم. گفت: درخواستت را بگو. گفت: دوست دارم استخوانزن بھ او گ

و فرزندانم را در یک کفن قرار دھی و دفن کنی.. گفت: این حق توست. گفت: دستور داد فرزندانش 

ی شیرخوار او رسید. گویا بھ خاطر ھمان بچھ آن  کھ نوبت بھ بچھ را یکی یکی نزد او بیندازند. تا آن

رفت. نوزاد گفت: ای مادر، برو و خودت را دال بینداز کھ عذاب دنیا از  کشید و نمی خود را می زن

  ھا انداخت)) عذاب آخرت بسیار آسان تر است. بھ این ترتیب آن مادر خود را در میان گدازه

  [ احمد ]

  پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در ھنگام معراج: 

ا أُْسِرَي بِِھ َمرَّ    ْت بِِھ َرائَِحةٌ َطیِّبَةٌ ))(( لَمَّ

  بردند بوی خوشی بھ مشام او رسید )) (( وقتی او را بھ معراج می

ی آرایشگر دختر  فرمود: ای جبرئیل این بوی خوش از چیست؟ جبرئیل گفت: این بوی خوش، رایحھ 

  فرعون است.

ھا را  است. آیا جنازه دھد و گذرا رساند، فریب می در پی جھان جاویدان باشید. این دنیا زیان می

تواند باغی از  رود. حال این گور می ھا پایان یافتھ است. آن جنازه بھ سوی گور می بینید؟ تمام لذت نمی

ھای جھنم کھ سوزان است. این خوشبختی در اختیار  ھای بھشت باشد یا کوره ای از کوره باغ

ید. بھ خانھ و فروشگاه بزرگ و زن شماست. بھ مال نیازی ندارید. بھ خودروی با شکوه نیاز ندار

  گیرد. زیبا نیاز ندارید. بھ ارتباط با خدا نیازمندید. بنابراین خوشبختی از درون سرچشمھ می

  خوشبختی در حال رشد است و آرامش بھ دنبال دارد: – 4

آید. تعادل، آرامش، اعتماد،  سعادت رو بھ کمال است و نقص پذیر نیست و پس از آن آرامش می 

آید. زیرا با خدا ارتباط دارید. این آیھ دقیق است. بھ معنایش دقت  شبینی، یقین و درون آسوده میخو

  کنید:

ِ َجِمیعاً ﴾ ةَ ِ�ّ   ﴿ َولَْو یََرى الَِّذیَن َظلَُمواْ إِْذ یََرْوَن اْلعََذاَب أَنَّ اْلقُوَّ

تند ھنگامى كھ عذاب را مشاھده دانس  اند اگر مى  ھا بھ خود] ستم نموده ﴿ كسانى كھ [با برگزیدن بت

  كنند تمام نیرو[ھا] از آن خداست ﴾

  ) 165( سوره بقره: 

ی سنگین،  چھ نیرویی؟ چرا حرام خوردن؟ بھ خاطر ازدواج با زنی بسیار زیبا، مھریھ 

خواھد، بنابراین: شوھر بھ خاطر آن زن مال حرام  ھای زیاد او، خانھ ای با شکوه می درخواست

  خورد. می



11 

تفاوت میان لذت و خوشبختی -5-ارکان تكلیف: شھوت    

ِ َجِمیعاً ﴾ ةَ ِ�ّ   ﴿ َولَْو یََرى الَِّذیَن َظلَُمواْ إِْذ یََرْوَن اْلعََذاَب أَنَّ اْلقُوَّ

دانستند ھنگامى كھ عذاب را مشاھده   اند اگر مى  ھا بھ خود] ستم نموده ﴿ كسانى كھ [با برگزیدن بت

  كنند تمام نیرو[ھا] از آن خداست ﴾

  ) 165( سوره بقره: 

نیروی زیبایی کھ شما را از خود بی خود کرده ذره ای از زیبایی هللا است. میل بھ مال کھ شما را  

فریفتھ است بخششی از سوی خداست. خداوند دارای زیبایی، کمال و بخشش است و ما ھمگی 

  زیبایی، کمال وبخشش را دوست داریم.

د نمودار مومن است. نموداری رو بھ بنابراین: خوشبختی رو بھ رشد است و بھ خداوند یگانھ سوگن

ای روی این خط است. صعود ھمیشگی است. اگر این را بدانید شما  باال و در حال رشد. مرگ نقطھ

گویید: هللا  در خوشبختی رو بھ رشد خواھید بود و اگر ذره ای از کمال هللا برای شما نمودار گردد می

شناسید. این خوشبختی  رگتر از ھر چیزی کھ میکنید. بز بزرگتر است. بزرگتر از آنچھ گمان می

است. خوشبختی شاید در آلونک کوچکی باشد. شاید بھ بیماری العالجی مبتال باشید، ولی خوشبخت 

  باشید.

برادران! بھ خدا سوگند پزشکی داستانی نادر را برایم تعریف کرد. گفت: بیماری مبتال بھ یک بیماری 

برد کھ ھیچ  ی او بود و از دردی رنج می این تومور در درون رودهتومور بدخیم روده نزد من آمد. 

گوید: گواھی  بیند. می رود او را شادمان می کس قادر بھ تحمل آن نبود. گفت: ھر کس بھ عیادت او می

  دھم کھ من از خداوند خشنودم. ای خدا تو را سپاس. خویشتن داری عجیبی داشت. می

کھ بھ مشکل برخوردم. چرا بیماری بھ حدی شخصی را بھ درد  در حقیقت باری پژوھشی را خواندم

گوید و شخصی دیگر با ھمان بیماری یک درصد او درد ندارد؟  آورد کھ سخنان کفر آمیزی می می

ی آن را درک کرده اید. دم  دانشمندان پاسخی ناقص داده اند، گفتھ اند: درد آستانھ ای دارد. شما آستانھ

شود. اما در  دی قرار دارد. آستانھ ای بزرگ کھ دردھای زیاد نامیده میی مرمرین بلن درب قطعھ

ی پایین دردی وجود ندارد. این سخن پزشکان است. اما پس از این ثابت شده است کھ راه  آستانھ

ھایی دارد. راه دردھا از اعصاب پیرامون طناب نخاعی مخچھ آغاز و بھ مخ و پوست  دردھا ورودی

شود و  ھا اگر باز شود دردھا صد برابر می ھایی دارد. این ورودی ین راه ورودیکند. ا سر سرایت می

ی مقالھ خدا  کنم نویسنده گردد. مقالھ ترجمھ شده بود و من فکر می اگر بستھ باشد دردھا یک درصد می

کند و اگر بیمار بھ  ھا را کنترل می گوید: یک حالت روانی از بیمار این ورودی شناخت. می را نمی

  یابد. این منطقی است. شود و این دردھا بسیار کاھش می ھا بستھ می خدا ایمان داشتھ باشد این ورودی

دھم کھ از خداوند  گفت: من گواھی می رفت، بھ او می این بیمار ھر وقت کسی بھ عیادت او می
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او زند پرستاران نزد  گوید: وقتی زنگ را می خشنودم. ای خدا تو را سپاس. پزشک بھ من می

کنند. شخصی کھ تومور  آیند. در اتاق نور و جذبھ و معنویتی مشاھده می شتابند و پزشکان فورا می می

گوید: ای خدا تو را سپاس. بھ من گفت: ھفت روز نشست و  زند، بلکھ می بدخیم دارد، ولی فریاد نمی

من گفت: بنا بھ حکمتی  پس از آن مرد. اما در حالتی بسیار زیبا مرد. در حالتی بسیار معنوی مرد. بھ

واال بیماری با ھمان بیماری بھ این اتاق آمد. بھ تومور بدخیم در روده مبتال بود. بھ من گفت: تمام 

زد و دشنام  کرد. فریاد می داد. ای خداوند مھربان. او بسیار کفر گویی می پیامبران را دشنام می

زند کسی نزد او  ت. وقتی زنگ را میگف رفت او را ناسزا می داد. ھر کس بھ عیادت او می می

  کھ بیماری ھمان بیماری است. آمد. اتاق ترسناک و تاریک است. اتاق کفر و گستاخی، با آن نمی

گیرد و بھ مادیات نیازی ندارد و چھ بسا شما در آلونکی کوچک  خوشبختی از درون سرچشمھ می

  خوشخت ترین انسان باشید.

ھای الدار البیضاء در  غرب بودم و در یکی از بزرگترین ھتلباری در یک کنفرانس اسالمی در م

خواند. بھ خدا سوگند گریھ ام گرفت. از بالکن نگاه انداختم دیدم  ھنگام پگاه دیدم کسی قرآن می

خواند و صدایی بسیار عالی دارد. گفتم: ای خدا، شاید این مرد  کارگری نمازش را سر وقت می

ھم بھ تو نزدیک تر باشد. کنفرانس اسالمی. ارتباط با خدا بھایی کارگر از تمام اعضای کنفرانس 

  دارد. بھایش این است کھ عاشق خداوند باشید و بھ انجام دستوراتش پایبند باشید.

  اگر شھوت ھدف قرار گیرد دردناک خواھد بود:

گوید: اصل لذت اگر ھدف باشد تبدیل بھ درد  بھ خوشبختی چنگ بزنید. فیلسوفی مصری می 

گردد. تصور کنید کسی در آمدی یک میلیونی در ماه دارد، اما افسرده است و پس از آن خودکشی  یم

کند. باالترین درصد خودکشی در ثروتمندترین کشورھاست. کسی کھ دومین پل طوالنی جھان را  می

گذرند یک مھندس ژاپنی است. در ھنگام بریدن  کند کھ سیصدھزار خودرو از آن می طراحی می

بینند کھ یادداشتی از خود بھ جا  روند، می اندازد. بھ اتاق او می ی بوسفر می ان خودش را در تنگھروب

طعم ھمھ چیز را در زندگی چشیدم، ولی طعم آن برایم تکراری بود. «گذاشتھ با این مضمون: 

  ».خواستم ببینم مرگ چھ مزه ای دارد می

ای زیادی در شرق و غرب سفر نموده ام و یک زندگی چیزی ندارد. تقریبا باید بگویم: بھ کشورھ

ویژگی مشترک در غرب و شرق دیدم. انسانی بی ھدف. ثروتمند و مشکلی ندارد، ولی چون مشکلی 

ندارد ھمین بزرگترین مشکل است. زندگی خستھ کننده و ھزار چیز دیگر، خوردن، نوشیدن، 

  ھا و پس از آن چھ؟ ی فیلم مشاھده

کنند  رسد کھ نھ تحمل می شوند، زمانی می کھ در زندگی مادی خود موفق می بھ خدا سوگند این کسانی



13 

تفاوت میان لذت و خوشبختی -5-ارکان تكلیف: شھوت    

  برند. شوند و در خستگی و تنگدلی و ستوه بھ سر می و نھ تحمل می

گردد. چرا؟  حقیقت این است کھ انسان تا خداوند را نشناسد اصل شھوت نزد او تبدیل بھ اصل درد می

قتی تجاوز کنی، تو ھمسری داری و اگر ھمسری نداشتھ زیرا بی برنامھ است. تجاوز خواھد کرد. و

ای داری. این معشوقھ ممکن است مادر فرزندانی باشد. دامادھایی داشتھ باشد. پس او  باشی معشوقھ

مادری بزرگوار است. ھمسری بزرگوار است. ولی این جوان آن را بھ فساد کشیده است و او را از 

ه است. آن جوان وجدانی دارد. فطرت پاکی دارد. این فطرت او زنی بزرگوار تبدیل بھ زنی فاسد کرد

ھای روانی رنج  ی الھی منحرف شود از بیماری دھد. بنابراین ھر انسانی از برنامھ را عذاب می

  برد. اولین بیماری روانی افسردگی است. دومین بیماری عدم تعادل است. می

  ) ﴾74ِة َعِن الِصَّراِط لَنَاِكبُوَن (﴿ َوإِنَّ الَِّذیَن َال یُْؤِمنُوَن بِاْآلَِخرَ 

  ﴿ و بھ راستى كسانى كھ بھ آخرت ایمان ندارند از راه [درست] سخت منحرفند ﴾

  ( سوره مؤمنون)

  ﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضنًكا َونَْحشُُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعَمى ﴾

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

  كنیم ﴾ او را نابینا محشور مى 

  ( سوره طھ )

  ھا ھستند: ھای حتمی نافرمانی ھا نتیجھ مصیبت

  

  

ھای  ھای دنیا عذاب نیست، انتقام نیست و کفاره نیست، بلکھ نتیجھ یک مورد را بیان نمودم: مصیبت

علمی نافرمانی و گناه است. ھمان طور کھ علت ساخت خودرو، راه رفتن است ناگزیر باید ترمزی 

تناقض باشد. ترمز ضروری است و مھمترین چیزی است کھ در داشتھ باشد کھ با علت رفتن آن در 
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خودرو است. با اینکھ این خودور برای رفتن ساختھ شده است و ترمز با این ھدف وعلت تناقض 

ای از امتحانات و  گزیند در مقابل او زنجیره دارد. بھ این دلیل وقت انسان شھوت حرام را بر می

وجود دارند از جملھ ھدایت بیانی، تادیب تربیتی، اکرام تدریجی  بالیایی کھ در درس پیش سخن گفتیم،

     و نابودی.

رود اما  شود و مسئولیت باقی است و تالش در اطاعت از خداوند از بین می لذت شھوت زایل می – 5
  اکرام الھی ماندگار است:

ھ اندوه زیادی بھ لذت نافرمانی از بین رونده است و مسئولیت باقی است. چھ بسا شھوت یک ساعت 

  بار آورد.

رود، ادامھ ندارد و پایان پذیر است، ولی اکرام جاودان است.  ھا از بین می اکنون تالش در عبادت

لذت آنی و از بین رونده است و مسئولیت باقی است. تالش در راه عبادات از بین رونده است و اکرام 

  باقیست.

جایی خالی وجود دارد کھ تنھا با شناخت هللا کامل اما دقیق ترین سخن این است کھ در درون ما 

کند و لذت و بھره ھیچ یک آن را  کند و مقام ومنصب آن را کامل نمی شود و مال آن را پر نمی می

  کند و چیزی کھ ما بھ دنبال آن ھستیم برای پر کردن این خأل موجود در درون ماست. جبران نمی

ی شھر محل اقامت من کھ تولیدو نام داشت با  در شھر ھمسایھباری در یکی از ایاالت آمریکا بودم. 

من تماس گرفتند و درخواست مالقات داشتند. در سال اول عذرخواھی کردم و سال دوم وسوم ھم 

نتوانستم وعذرخواھی کردم، ولی در سال چھارم رفتم. پس از پایان سخنرانی بھ خدای یگانھ سوگند 

دانید چھ مسافتی را  نی ھستم و فالنی دوست من است. گفت: میبرادری بھ من گفت: من برادر فال

پیموده و رانندگی کرده ام تا این سخنرانی را بشنوم؟ گفتم: چقدر؟ گفت: ششصد مایل. یعنی ھزار 

پیماید تا بھ سخنرانی گوش دھد. ما بھ فضل خدا  کیلومتر. در آفتاب سوزان شخصی ھزار کیلومتر می

تی داریم. دانش بسیار گران بھاست. وقتی خداوند را شناختید بھ ھمھ چیز در شام درس، خطبھ و جلسا

  رسید و ھمھ چیز را از دست داده اید. رسیده اید و اگر حقیقت ایمان را نیافتید بھ ھیچ چیز نمی

باری دیگر، ای خدا، کسی کھ تو را بھ دست آورد چھ از دست داد و کسی کھ تو را بھ دست نیاورد 

د؟ اگر خداوند با شما باشد، چھ کسی بر علیھ شما است؟ و وقتی خداوند بر علیھ شما چھ بھ دست آور

  باشد چھ کسی توان یاری شما را دارد؟
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  ھای بدن ھمھ تجدیدپذیر اند بھ جز... موضوع علمی: سلول

 

  ھای مغز: سلول – 1

 

  

  

کند؛ زیرا  دانید کھ بدن ھر پنج سال کامل تغییر می شویم. ھمھ می بھ موضوع علمی تازه ای منتقل می

ی روده  عمر سلولی از پُرزھای دیوارهطوالنی ترین عمر سلول بزرگ پنج سال است و کوتاه ترین 

است. عمر آن چھل ھشت ساعت است. پرزھای روده ھر چھل و ھشت ساعت یک بار عوض 

شوند. اما شما ای انسان ھر پنج سال  ھای بزرگ ھر پنج سال یک بار عوض می شوند و سلول می

نیست. ھیچ چیز در بدن کنید. پوست شما پوست قدیم نیست. موھای شما موھای گذشتھ  کامل تغییر می

  ھای مغز و قلب. کند بھ جز سلول ھمان قدیمی خود نیست. ھمھ چیز تغییر می

ی دستاوردھای زندگی شما است و ھمھ در مغز  ھا و ھمھ ھا، دانش در مغز، حافظھ، تجربیات، مھارت

ھستید  نھاده شده است. دانش شما، فرزندانتان، دوستانتان، نزدیکانتان و تخصص شما. شما پزشک

کردید؟ من پزشک بودم و اکنون  کرد چکار می تمام دانش شما در مغز شماست. اگر مغز تغییر می

شناسید. دانش ھایتان را  ی شما از بین رفتھ است. فرزندانتان را نمی بیسوادم. این امکان ندارد. حافظھ

  اده اید.از یاد برده اید. تخصص خود را فراموش کرده اید. دکترای خود را از دست د

مردی از آمریکا آمده بود کھ حافظھ اش را از دست داده بود. پسرش نزد او رفت، بھ او گفت: تو 

  کیستی؟

یکی از دوستان بزرگوار ما خداوند جانش را گرفت. پیش از آنکھ بمیرد از کارخانھ اش بھ سمت 

دانست کھ  ا میرفت. جھت خانھ اش را فراموش کرده بود. دو ساعت منتظر بود ام خانھ اش می
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ی من کجاست؟ او حافظھ اش را  ی فرزندش در کنار پل است. نزد او رفت. گفت: فرزندم، خانھ خانھ

  از دست داده بود.

دھد. سی سال کوشش و تحقیق را از دست  اگر مغز شخصی عوض شود ھمھ چیز را از دست می

تر بیان  ن است و این را پیشکند و حکمت این مانند روز، بسیار روش دھد. پس مغز تغییری نمی می

  کرده ام.

  ھای قلب: سلول – 2

  

  

  

دانستم اما اکنون ثابت شده کھ قلب مکان  کند، چرا؟ نمی مورد تازه تر این کھ قلب ھم تغییری نمی

احساسات و سالیق و امیال است. این را از کجا دانستھ اند؟ پس از آن کھ انسان توانست قلب یک 

انسان را در بدن انسانی دیگر پیوند دھد. مردی ھشتاد سالھ قلبش از کار افتاده است. جوانی در یک 

و در بدن آن انسان کھنسال پیوند زدند. این مرد کھنسال  حادثھ کشتھ شد. قلب این جوان را برداشتند

کند  کرده است. زمانی کھ موسیقی کالسیک بوده است. اآلن فکر می ی چھل زندگی می در دھھ

بیند بھ غذاھای  موسیقی جاز را دوست دارد. این منطقی نیست. تغییر امیال شگفت آور است. می

  داشت. نمیخاصی تمایل دارد کھ پیش تر آن را دوست 

شود بسیار  ھایی کھ از این افراد تعریف می در جھان ھفتاد و سھ مورد پیوند قلب وجود دارد. داستان

  شگفت انگیز است.

زند. سخنان نامفھوم. از  برای شخصی قلب شخصی دیگر گذاشتھ شد. اکنون او سخنان بی معنا می

گوید: این رمز میان ما بوده  یزند و آن زن بھ او م شدت نگرانی بھ ھمسر صاحب قلب زنگ می

ھایی را دوست دارند کھ  ھا وترانھ است. یعنی ھمھ چیز بر وفق مراد است. برخی از اشخاص موسیقی

ھا را از منبع اصلی آن  ھا بلند و لذت بخش است و تمام آن پیش تر دوست نداشتھ اند. طبعا داستان
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  توان دریافت. می

کرد انسان قرآن دوست اکنون دوست دار چیزی  ر تغییر میقلب مرکز احساسات و سلیقھ ھاست. اگ

  ھای قلب را ثابت قرار داده است. شد. اما خداوند سلول دیگر می

گفتم: این قلب مخروطی شکل یک پمپاژ است. اما قلبی کھ در قرآن آمده است قلب درون است.  می

مکان احساسات و ھیجانات اکنون ثابت شده است کھ قلبی کھ در قرآن آمده ھمین قلب است. این 

توانم ھفتاد و سھ داستان از کسانی کھ پیوند قلب داشتھ اند  وسلیقھ ھاست. سخن دراز است و می

  برایتان تعریف کنم کھ احساسات دیگران و امیال وخواستھ ھایشان بھ این اشخاص منتقل شده است.

ھای عصبی  اطراف قلب سلول مھمترین چیز در این موضوع این است کھ خداوند ثابت نموده کھ در

دھند و  ھا بھ مغز دستور می ھا پانصد برابر است و این سلول کنند و توان آن وجود دارد کھ درک می

توانید در اینترنت ببینید و کسانی این مطلب را کشف  مغز تحت فرمان قلب است. این مقالھ را می

  کرده اند کھ ھیچ ارتباطی با دین ندارند.

  آیَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِھْم ﴾ ﴿ َسنُِریِھمْ 

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

  ) 53( سوره فصلت: 

باشند و حتی بھ  ھای مغز را دارا می ھای عصبی پیرامون قلب توان چندین برابری سلول سلول 

  دھند. ھای مغز دستور می سلول

یکی از دانشمندان دین و دنیا بھ دیدار ما آمد و این اطالعات را بیان نمود. من در اینترنت بھ دنبال آن 

  گفت صحیح یافتم. گشتم و آن را ھمان طور کھ می

کند. ھر چھ علم  چھ علم پیشرفت کند تنھا بخشی کوچکی از عظمت این قرآن را کشف میھر 

  ھا کسی است کھ قرآن را نازل نموده است. ی ھستی شود کھ آفریننده پیشرفت کند مشخص می

  ﴿ فََال أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم ﴾

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

  ( سوره واقعھ )

  نتیجھ:

ستارگانی وجود دارد کھ بیست و چھار ھزار میلبون سال نوری یا بیست و چھار میلیارد سال از ما  

یقھ ضرب در شصت و در پیماید. در دق فاصلھ دارند. نور در ھر ثانیھ سیصد ھزار کیلومتر می
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ساعت نیز ضرب در شصت و در روز ضرب در بیست وچھار و در سال ضرب در سیصد و 

  شصت و پنج و این عدد را در بیست و چھار ھزار میلیون سال ضرب کنید.

  ﴿ فََال أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم * َوإِنَّھُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظیٌم ﴾

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

  آن سوگندى سخت بزرگ است ﴾

  ( سوره واقعھ )

  جواب قسم: 

  )﴾77﴿إِنَّھُ لَقُْرآٌَن َكِریٌم (

  ﴿ كھ این [پیام] قطعا قرآنى است ارجمند ﴾

  ( سوره واقعھ )

ھا را آفرید او ھمان کسی است کھ قرآن را نازل  اعجاز علمی محور آن است کھ ھر کس ھستی 

  نموده است.

ی پایانی از ھر درسی یک موضوع در اعجاز علمی را  ھای آینده در ده دقیقھ ان شاء هللا در درس

  کنیم. بررسی می

   

 


