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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

، داستان آفرینش و سبب 11ی  ): تفسیر آیھ60-06درس ( – 007ی اعراف  سوره –تفسیر مطول 
  وجود انسان

ی امانت دار. پروردگارا، ما را  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سیدنا محمد راستین وعده

بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و باحکمتی، بار الھا، آن چھ بھ سود ماست، علمی نیست جز آن چھ 

بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما بیفزای، حق را بھ ما حق 

 بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما و توفیق اجتناب از آن را بھ

کنند و با  شنوند و از بھترینش پیروی می ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگردان کھ سخن را می

ی بندگان نیکوکارت قرار ده، بار خدایا ما را از تاریکی نادانی و توھم بھ  رحمت خود ما را در زمره

  نور معرفت و دانش و از شھوات بھ سوی بھشت بیرون ببر.

ی الھی در خدمت  ی یازدھم و این فرموده ی اعراف آیھ شم از دروس سورهبرادران گرامی، با درس ش

  شما ھستیم:

  ی آفرینش در قرآن کریم: بررسی مسألھ

ْرنَاكُْم ثُمَّ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلیَس لَ    اِجِدیَن ﴾ْم یَكُْن ِمَن السَّ ﴿ َولَقَْد َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ َصوَّ

شما را خلق كردیم سپس بھ صورتگرى شما پرداختیم آنگاه بھ فرشتگان گفتیم براى   (و در حقیقت

  كنندگان نبود.)  آدم سجده كنید پس [ھمھ] سجده كردند جز ابلیس كھ از سجده
  کند: ی معینی بررسی می ی آفرینش را از زاویھ ای مسألھ ھر سوره – 1

ی بقره آمده و در ھفت  کند و این مسألھ در سوره ی آفرینش را بررسی می ی بعدی مسألھ این آیھ وآیھ

ی بقره، اعراف، حج، اسراء، کھف، طھ و صاد. اما این  جای قرآن کریم بررسی شده است. در سوره

کنند کھ در قرآن تکرار  ی معینی بررسی شده است. افرادی فکر می ای از زاویھ مسألھ در ھر سوره

قت این است کھ اگر موضوعات تکراری را بررسی کنیم خواھیم دید کھ ھر روایتی وجود دارد و حقی

ی خاصی دارد. این از اعجاز قرآن است. عالوه بر این مسائل بسیار اساسی  ای زاویھ در ھر سوره

کند تا نھادینھ  ھای قرآن کریم این است کھ در جاھای بسیاری بیان می عقیدتی نیز وجود دارد. از سبک

  شود.

منطقی نیست کھ پدر در بزرگسالی بھ پسرش یک بار بگوید: تالش کن. این سخن را ھر روز بھ او 

گوید پسرم توجھ کن، تالش  گوید و در ھر مناسبتی و در ھر رویدادی و در ھر رفتار بھ او می می

  کن.
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  ھا در قرآن بنا بھ غرض بالغی: تکرار داستان – 2

بالغی دارد. ھر داستانی از یک زاویھ بھ موضوع نگاه نخست: تکرار در قرآن کریم یک تفسیر 

  کند. کرده است و بھ دیگر معنا ھدف نھایی تکرار بالغی است کھ بر معنای اساسی تاکید می

  موضوعات اساسی و فرعی:

دانید کھ در زندگی ما موضوعات اساسی و موضوعات فرعی وجود دارد. بھ بیان دیگر  ھمھ می

د دارد. مثال موضوع سالمتی انسان سرنوشت ساز است، زیرا نقصی موضوعات سرنوشت ساز وجو

دھد. سالمتی موضوع مھمی است. زیرا گاھی زندگی انسان را  در قلب وی بھ زندگی اش پایان می

  دھد. دھد. ایمان موضوع مھمی است گاھی خوشبختی را پایان می پایان می

سرنوشت ساز از موضوعاتی ھستند کھ  پس موضوعات مھمی کھ تاثیر بر آینده دارند و موضوعات

دھد، بنابراین بھ نظر فقھا در زندگی ما موضوعاتی بھ نام فرائض وجود  قرآن بسیار بھ آن اھمیت می

دارد کھ خوشبختی ما در گرو تحقق آن است و حتی خوشبختی ما و سالمتی ما در گرو تحقق آن 

ی بدبختی و نابودی  ا وجود دارد کھ مایھھ است، بنابراین فرض ھستند. موضوعاتی زیر عنوان حرام

ھا وجود دارند، در حالی کھ  ما در دنیا و آخرت است، بنابراین در دو سوی احکام فرائض و حرام

طرفانھ است. روش نشستن شما در خانھ و  ھا وجود دارند کھ یک موضوع بی ھا در میان آن مباح

ھا موضوع دیگر  ھای شما و میلیون اسھای لب روی زمین و روی صندلی و یک فرش معین و رنگ

  بی طرفانھ ھستند کھ أاثیر مثبت یا منفی در ایمان شما ندارند.

ی شما با خدا  ھای خداوند موضوعاتی را کھ تأثیر مثبت یا منفی در رابطھ بنابراین پیامبران و فرستاده

ان مسائلی ھستند کھ تأثیر اند ھم اند و چیزھایی کھ مسکوت گذاشتھ دارد، را بھ شکل روشنی بیان کرده

  مثبت یا منفی در زندگی ایمانی شما ندارد.

اند و ھر چیزی کھ شما  بنابراین پیامبران ھر چیزی کھ شما را بھ خداوند نزدیک سازد را بیان کرده

اند. آنچھ بیان نشده یک حکمت دارد کھ از حکمت بیان خداوند  کند نیز بیان کرده را از خدا دور می

  . این معنای سخن خداوند بزرگ است:کمتر نیست

ْسَالَم ِدیناً﴾   ﴿ اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدینَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیكُْم نِْعَمتِي َوَرِضیُت لَكُُم اْإلِ

خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما [بھ   (امروز دین شما را برایتان كامل و نعمت

  .)عنوان] آیینى برگزیدم

  ) 3(مائده: 
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تمام کردن کمی است و کمال کیفی است. یعنی مجموعھ مسائلی کھ قرآن کریم و سنت پاک بیان 

اند کیفی است و روش بررسی قرآن کریم در مسائلی کھ کامل بیان کرده، کیفی است. پس این  کرده

لق آمده است. خود شود. زیرا از سوی خا شود و نھ از آن کم می دین ثابت است و نھ بھ آن اضافھ می

  آفریننده ذات کامل است. از حکمت مطلق و رحمت مطلق و علم و عدل مطلق سرچشمھ دارد.

ھا آن را میراث فرھنگی  شود. برخی شکاک شود و نھ از آن کاستھ می بنابراین: نھ بھ دین افزوده می

وحی از سوی  دانند. دین میراث نیست. دین وحی است. وحی آسمانی و معصوم میان آن است. می

ھای این وحی است. اما تمدن و فرھنگ و میراث مسائل  خداوند است و پیامبر اکرم میان ریزه کاری

شود. دین وحی است. وحی آسمانی است و خطاب  زمینی است. اما دین بھ عنوان میراث توصیف نمی

وید: باید در دین گ آسمان بھ زمین است. ناحق از ھیچ روی بھ این دین راه ندارد. اما کسی کھ می

شود.  شود. دین ثابت است. شاید گفتمان دینی نو شود، گفتمان دعوت نو می نوگرایی باشد، دین نو نمی

  اگر اصرار بھ نوگرایی در دین داشتھ باشیم بھ این ترتیب است:

  یعنی تمام آنچھ از دین نیست را از آن بزداییم.

و ھر چیز تنھا با دلیل قطعی الثبوت و قطعی الداللھ  گویند: اصل در اشیا مباح بودن است بنابراین می

شود، در حالی کھ اصل در عبادات و عقاید ممنوعیت است. چیزی بر عقاید و عبادات  حرام می

  شود مگر با دلیل قطعی الثبوت و قطعی الداللھ. افزوده نمی

  (( إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم ))

  گیرید.)) ببینید دینتان را از چھ کسی می((این علم دین است پس 

  [روایت حاكم از انس، سجزی از ابوھریره ]

(( یا ابن عمر دینك، دینك، إنما ھو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ الدین عن الذین استقاموا، وال 

  تأخذ عن الذین قالوا ))

گیری.  را از چھ کسی می((ای ابن عمر، دین تو، دین تو، گوشت و خون تو است، پس ببین دینت 

  زنند نگیر.)) دین را از کسانی بگیر کھ پایبند ھستند و از کسانی کھ فقط حرف می

  [ از ابن عمر ]

  دانند: خداوند تنھا آفریننده است: حقیقتی کھ ھمگان می

ھای متعدد و در جاھای مختلف و از زوایای متفاوتی آمده  داستان آفرینش در قرآن کریم در سوره

  فرماید: ما برداشت ما از این داستان این است کھ خداوند متعال آفریننده است. خداوند متعال میاست ا
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  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم﴾

  (اى مردم، پروردگارتان را كھ شما را آفریده است پرستش كنید.)

  ) 21(بقره : 

  ھا آگاه است: تنھا معبود سزاوار عبادت ھمان معبودی است کھ بر تمامی آفریده

  فرماید: تنھا معبود سزاوار پرستش در ھستی کیست؟ معبود بسیار دانا، خداوند می

  )﴾14﴿ َوَال یُنَبِّئَُك ِمثُْل َخبِیٍر (

  كند.) (و [ھیچ كس] چون [خداى] آگاه تو را خبردار نمى 

  (فاطر )

گراید نادان است،  گراید، عاقل است و زمانی کھ بھ غیر خداوند می نی کھ بھ خداوند میانسان زما

  ترین شما کسی است کھ از ھمھ بیشتر خداوند را دوست داشتھ باشد. زیرا گفتھ شده: عاقل

ی بسیار پیچیده، گرانبھا، سودمند را انتخاب کنید و خراب  اما شما در زندگی روزانھ اگر یک وسیلھ

برید کھ برای تعمیر و  توانید آن را نزد کسی ببرید کھ دوست دارید، بلکھ نزد کسی می میشود ن

  نگھداری ودالیل اصالح آن و بازدھی بھتر آن آگاھی کامل دارد.

  فرماید: بنابراین خداوند متعال در خطاب بھ ما می

  ﴿ َولَقَْد َخلَْقنَاكُْم ﴾

  ایم) (و شما را آفریده

ن است کھ باید بھ بیان خداوند عزوجل گوش دھید. باید از دستوراتش پیروی از معانی این واژه ای

ھای آفریدگار و  ھای [خداوند] آگاه دانا است. آموزه ھایش را عمل کنید. زیرا آموزه کنید. باید آموزه

  ھای دالیل سالمتی و خوشبختی ما است. پروردگار است. آموزه

ْرنَاكُْم ﴾   ﴿ ثُمَّ َصوَّ

  رى شما پرداختیم)(سپس بھ صورتگ

  کنند: اند و بھ این سخن خداوند استناد می ھا در عالم روح خلق شده گویند: تمامی آفریده برخی می

ْنسَ ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنھَ    اُن﴾ا َوَحَملََھا اْإلِ

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

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

  ) 72(احزاب: 
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ھا بی تصویر ھستند. در جھان روح برخی از موارد این جھانی پیش از  این جھان روح است. جان

امانت وجود دارد و برخی از مواردی کھ از حمل امانت ناتوان شدند، وجود دارد. زیرا ما  قبول

  ایم. انسان ھستیم و از نوع انسان ھستیم. ما حتما امانت را قبول کرده

ْرنَاكُْم ﴾   ﴿ َولَقَْد َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ َصوَّ

  شما را خلق كردیم سپس بھ صورتگرى شما پرداختیم.)  (و در حقیقت

در زندگی دنیا جھان تصاویر است. اسب یک تصویر گرفتھ است و خورشید، ماه و انسان تصویری 

  دارند. انواع گیاھان تصویر دارند و حیوانات تصویر دارند.

ْرنَاكُْم ﴾   ﴿ َولَقَْد َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ َصوَّ

  شما را خلق كردیم سپس بھ صورتگرى شما پرداختیم.)  (و در حقیقت

  ھای مجرد از صورت، در جھان دنیا و جھان تصویرھا. روح، جھان جاندر جھان  

  امانت و انسان:

انسان قبول کرد امانت را بھ دوش بکشد. امانت چیست؟ امانت از نظر علما و از نظر تمامی علما 

ھمان جانی است کھ در اختیار شما است. اختیار آن بھ دست شما است. سرنوشت آن بھ دست شما 

کلف بھ حمل آن شدید. یعنی مکلف شدید پروردگارش را بھ آن بشناسید. مکلف شدید او است. شما م

ی بھشت کنید. مکلف شدید آن را رشد دھید.  را وادار بھ اطاعت پروردگار کنید. تزکیھ نمایید و آماده

  فرماید: کند. خداوند می بھ ھمین دلیل بر این مفھوم تأکید می

  )﴾10)َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا (9ا (﴿ قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاھَ 

  اش ساخت قطعا باخت.))  ((كھ ھر كس آن را پاك گردانید قطعا رستگار شد * و ھر كھ آلوده

  (شمس )

  ﴿ قَْد أَْفلََح ﴾

  (قطعا رستگار شد.)

رستگاری ھامان پیروزی، موفقیت، رستگاری و تحقق ھدف است. انسان پیروزی را دوست دارد. 

  کند. خوشبخت است. پیروز کسی است کھ ھدفش را محقق میموفق بسیار 

  شود؟ ھدف انسان چھ زمانی محقق می

شود؟ پاسخ زمانی کھ کارتان درست باشد. چھ  توانم بگویم: چھ زمانی ھدف محقق می از این جا می

زمین دانستید. سخن بسیار دقیقی است. شود؟ وقتی دلیل وجودتان را در  زمانی کارتان درست می

کنند باید زندگی کنند تا بخورند. یا زندگی کنند تا لذت  اکنون مردم در نابودی ھستند. کسانی فکر می
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ببرند یا بخورند تا زندگی کنند یا زندگی کنند تا خداوند را بشناسند. این پرسش دقیق را از خودتان 

در دنیا ھستید؟ یعنی شما بھ سرزمینی سفر کردید و از ما  بپرسید. یک پرسش فلسفی است. چرا شما

  پرسیدید چھ کنم؟

اید  اید؟ اگر برای طلب دانش آمده گوییم: پرسش شما عجیب است. چرا بھ این سرزمین آمده بھ شما می

ھا و  اید راه کارخانھ ھا بروید. اگر برای تجارت آمده راه روشن است. بھ مؤسسات و دانشگاه

ھا باز است. پس  ھا و اردوگاه اید راه بھ سوی گردشگاه باز است و اگر برای گردش آمدهھا  سازمان

شود کھ دقیقا بدانید چرا در این مکان ھستید. این یک  تنھا زمانی حرکت شما در یک مکان درست می

  معنای ثانویھ است.

ش پایبند باشید تا با کارھای وقتی بدانید چرا در دنیا ھستید برای این کھ خدا را بشناسید و بھ دستورات

ھا وسیلھ برای رسیدن  نیک بھ او تقرب جویید. اکنون تا زمانی کھ ھدف بسیار روشن باشد شما میلیون

  زنم: کنید. مثالی می بھ ھدف انتخاب می

اید. این ھدف است. تمام  ی دکترا رفتھ شما در پاریس ھستید و مدرک دبیرستان دارید برای بورسیھ

ھای شما مربوط بھ این ھدف است. اکنون شما مجبور ھستید  ھا و تالش ت، فعالیتحرکات، سکنا

ای در نزدیکی دانشگاه انتخاب کنید تا  ای اجاره کنید. ھدف شما درس خواندن است و باید خانھ خانھ

  پول، تالش و وقت برایتان مھیا شود. بنابراین:

خرید تا ھدف شما محقق  صص خود میای مربوط بھ تخ انتخاب خانھ مربوط بھ ھدف است. مجلھ

داند تا در مکالمھ بھ این زبان بھ  شوید کھ زبان محلی را بھ خوبی می شود. با دانشجویی دوست می

کند. بھ درآمدی نیاز دارید کھ  خورید کھ شما را در درس خواندن کمک می شما کمک کند. غذایی می

افی برای درس خواندن برایتان بھ وجود آورد. در یک وقت بسیار کوتاه کار کنید تا این کار وقت ک

  سخن من بسیار دقیق است.

دانید چرا در دنیا ھستید. بھ خاطر این کھ خداوند را بشناسید. بھ خاطر این کھ بھ دستوراتش  وقتی می

پایبند باشید. بھ خاطر این کھ بھ او تقرب جویید. بھ خاطر این کھ خودتان را آماده کنید و بھای ورود 

  ا بھ بھشت باشد.شم

دانند بر اساس آمارھای رسمی بیش از سھ  کنم اگر بگویم: کسانی کھ ھدفشان را در دنیا می اغراق نمی

کنند اما کسی کھ ھدفش را  درصد نیستند. اکنون ھزاران وسیلھ برای تحقق اھدافشان انتخاب می

دی کنند با مردم است. دنبالھ رو داند از عوام است. عوام با مردم است. اگر مردم خوبی کنند یا ب نمی

ھا و تمام عوامل  کند. پیرو رسانھ کند. از ھر سخنی پیروی می مدھا است. از مفاھیم رایج پیروی می

  ی زندگی است. تاثیرگذار محیط است. چنین شخصی در حاشیھ
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  ھا عبادت است: حکمت از آفرینش انسان

داند،  خواند و راز وجودش را می را میکند و کتاب پروردگارش  اما مؤمن وقتی عقلش کار می

  فھمد کھ برای عبادت آفریده شده است. می

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن (   )﴾56﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  (و جن و انس را نیافریدم جز براى آن كھ مرا بپرستند.)

  (ذاریات )

رسد. وقتی پیامبر صلی  الترین مقام میی خدا باشد بھ با عبادت راز وجود او است. انسان وقتی بنده

  هللا علیھ وآلھ وسلم بھ سدرة المنتھی رسید. خداوند متعال فرمود:

  )﴾10﴿ فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى (

  اش آنچھ را باید وحى كند وحى فرمود.)  گاه بھ بنده (آن

  (نجم )

آورد، چرا کھ خودش  نسان بھ دست میوقتی رسالت بھ ایشان رسید کھ مھمترین ماموریتی بود کھ ا

  فرموده است :

   أنا ھُو))(( َسلُوا ّ� ِلي الَوِسیلَةَ، فإنھا َمْنِزلَةٌ في الَجنَِّة التَْنبَِغي إالَّ ِلعَْبٍد ِمْن ِعباِد ّ� وأْرُجو أْن أُكونَ 

ت و تنھا بھ یک ((از خداوند برایم درخواست مقام نمایید. چرا کھ این مقام جایگاھی در بھشت اس

  شود و امیدوارم من آن بنده باشم.)) بنده از خداوند داده می

  [ روایت مسلم عبد ّ� بن عمرو بن عاص ]

  این مقام مقام بندگی است :

ِ یَْدعُوهُ َكادُوا یَُكونُوَن َعلَْیِھ ِلبَداً ( ا قَاَم َعْبدُ �َّ   )﴾19﴿ َوأَنَّھُ لَمَّ

  تا او را بخواند چیزى نمانده بود كھ بر سر وى فرو افتند.) (و ھمین كھ بنده خدا برخاست

  (جن )

ای برای خدا و محبت  بنابراین بندگی راز وجود ما و ھدف از وجود ما است. بندگی فروتنی خالصانھ

خالصانھ و آزادی و اطاعت و عمل نیک و فداکاری خالصانھ است. بندگی راز وجود ما است و ھدف 

  فرماید: اوند متعال میباشد. خد وجود ما می

نَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  كھ مرا بپرستند) (و جن و انس را نیافریدم جز براى آن
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این یک اطاعت داوطلبانھ و آمیختھ بھ محبتی قلبی مبتنی بر شناختی یقینی است کھ بھ خوشبختی 

شناسید پس  رفتاری، زیبایی شناسانھ برخوردار است. او را میی شناختی،  انجامد. از جنبھ جاودانھ می

شوید. در دنیا بھشتی وجود دارد کھ  کنید و با تقرب بھ او در دنیا و آخرت خوشبخت می اطاعت می

کنید پس در  شناسید عبادت می شود. او را می ھر کس وارد آن نشود در آخرت وارد بھشت آخرت نمی

  گردید. ھ او در دنیا و آخرت سعادتمند میمانید و با تقرب ب امان می

  عبادت میان برداشت کوتھ بینانھ و مفھوم گسترده:

ای دارند و فقط آن را نماز،  ای برادران، این عبادت است، اما کسانی کھ از عبادت درک کوتھ بینانھ

تان و پندارند. عبادت روشی جامع است کھ تمام زندگی شما، مراحل زندگی  روزه، حج و زکات می

گیرد. از بستر زناشویی گرفتھ تا روابط بین المللی.  تمام امور زندگی و تمام اقدامات شما را در بر می

  ی روش بندگی در قرآن کریم ھزاران موضوع وجود دارد. تقریبا باید بگویم: درباره

ملت  ھای شما در بستر زناشویی تا بزرگترین روابط میان یک بار دیگر: از خصوصی ترین ویژگی

ھا عبادت است. اما نماز خواندن و روزه گرفتن و حج کردن پایان نیست.  ھا، روابط بین المللی این

ھا و سفر ما بر  ھای ما و درآمدھای ما و صرف اموال ما، روابط مالی، زنانھ، شادمانی، غم خانھ

  اساس روش غربی و قانون غربی است، این اسالم نیست.

دھیم و دستاوردھای اسالم و  کنیم ارزش اسالم را از دست می را اجرا میبنابراین وقتی ظاھر اسالم 

  دھیم. ی منان را از دست می ھای خداوند یگانھ وعده

ْرنَاكُْم ﴾   ﴿ َولَقَْد َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ َصوَّ

  شما را خلق كردیم سپس بھ صورتگرى شما پرداختیم.)  (و در حقیقت

  َربَّكُْم الَِّذي َخلَقَكُْم ﴾﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُُدوا 

  (اى مردم پروردگارتان را كھ شما آفریده است پرستش كنید.)

  خداوند عزوجل ما را ملکف بھ پرستش خود نموده است یا مکلف بھ امانت داری کرده است.

ْنَساُن﴾ ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَنْ    یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنَھا َوَحَملََھا اْإلِ

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

  باز زدند و از آن ھراسناك شدند و[لى] انسان آن را برداشت.)

  ما را بھ امانت داری ملکف نموده و امانت خود جان انسان است.

  ﴿ قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَھا * َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا ﴾

  اش ساخت قطعا باخت.)  (كھ ھر كس آن را پاك گردانید قطعا رستگار شد * و ھر كھ آلوده
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  از ارکان امانت داری:

پردازیم. خداوند ما را مکلف بھ امانت داری نموده  اکنون بھ موضوع یکی از لوازم این موضوع می

  و ارکان آن و ارکان امانت داری را نیز بھ ما عطا نموده است؟

  ـ ھستی : 1

  ھستی را بھ شما داده است، دلیل :

َر لَكُْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیع   اً ِمْنھُ﴾﴿ َوَسخَّ

  ھا و آنچھ را در زمین است بھ سود شما رام كرد ھمھ از اوست.) (و آنچھ را در آسمان

  ) 13(جاثیھ: 

دانید شما  دانید یا نمی تسخیر شناختی و اکرامی، ھستی در تسخیر انسان است. شما ای انسان می

  اید. ری را پذیرفتھی خداوند ھستید. اشرف مخلوقات ھستید. زیرا شما امانت دا بھترین آفریده

َر لَكُْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا ِمْنھُ ﴾   ﴿ َسخَّ

  ھا و آنچھ را در زمین است بھ سود شما رام كرد ھمھ از اوست.) (و آنچھ را در آسمان

 مسخرسازی شناختی و اکرامی، مسخرسازی شناختی مستلزم ایمان بھ او است و مسخرسازی اکرامی

مستلزم سپاسگزاری از او است. اگر بھ او ایمان آوردید و از او سپاسگزاری کردید ھدف از 

  فرماید : اید. خداوند متعال می وجودتان را محقق ساختھ

ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  ا چھ كند)خواھد با عذاب شم (اگر سپاس بدارید و ایمان آورید خدا مى

  ) 147(نساء: 

اگر سپاسگزاری کردید و ایمان آوردید یا ایمان آوردید و سپاسگزاری کردید علت و ھدف وجودتان 

  گیرد کھ بسیار دردناک است: اید اما عموم مردم را این آیھ در بر می را محقق ساختھ

لَّ َسْعیُُھْم فِي اْلَحیَاِة الدُّْنیَا َوُھْم یَْحَسبُوَن أَنَُّھْم یُْحِسنُوَن ﴿ قُْل َھْل نُنَبِّئُكُْم بِاْألَْخَسِریَن أَْعَماالً * الَِّذیَن ضَ 

  ُصْنعاً ﴾

شان در زندگى  ھستند كھ كوشش  (بگو آیا شما را از زیانكارترین مردم آگاه گردانم * [آنان] كسانى

  دھند.) پندارند كھ كار خوب انجام مى دنیا بھ ھدر رفتھ و خود مى

  (كھف )
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  شود؟ چھ زمانی خوشبخت می انسان

  

  ھا است: خوشبختی و سالمتی دو مطلب اساسی برای تمامی آفریده – 1

شود؟ زیرا سالمتی  موضوع دیگر، از لوازم این موضوع این است کھ انسان چھ زمانی خوشبخت می

ھاست. در روی زمین شش میلیار نفر وجود دارند.  و خوشبختی دو مطلب اساسی برای تمام آفریده

  ن مطمئنم کھ ھمگی آنان آرزوی سالمتی و خوشبختی دارند.م

  نادانی دلیل بدبختی: – 2

چرا بدبختی؟ گفتند: بدبختی بھ دلیل نادانی است و دلیل این است کھ علت جھنمی بودن مردم نادانی 

  است:

  ﴿َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعیِر ﴾

  و گویند اگر شنیده [و پذیرفتھ] بودیم یا تعقل كرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودي.)(

  (ملك )

نادانی بدترین دشمن انسان است. ما بھ عنوان یک امت دشمن ما کیست؟ مبادا فکر کنید دشمنان ما 

زورگو، متکبر، خرابکار، قاتل، فاسد و این دشمنان سنت گرا ھستند. کسانی کھ آنان را فریبکار، 

  دانیم. ما دشمنان خودمان ھستیم. سوء استفاده گر می

  کنم کھ سرنوشت ما بھ دست آنان نیست بھ دست خودمان است. بار دیگر تأکید می

  ﴿َوإِْن تَعُوُدوا نَعُْد﴾

  گردیم.) (و اگر [بھ جنگ] برگردید ما ھم بر مى

  ) 19(انفال: 

َ الَ     یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم﴾﴿إِنَّ �َّ

  دھد تا آنان حال خود را تغییر دھند.) خدا حال قومى را تغییر نمى (در حقیقت 

  ) 11(رعد: 

ھا و ایجاد تفرقھ و پراکنده سازی است. اما  ھای دشمنان تجاوز، سوء استفاده، غارت ثروت از ویژگی

  آید. ی ما بھ دست می انی ما و نادانی و تفرقھقدرت آنان از ناتو

  آید: خوشبختی با تحقق ھدف بھ دست می –3

زنم: شما یک دانشجو در سال آخر ھستید و تخصص بسیار خوبی  ای برادران، یک مثال ساده می

دارید. باید مھمترین مواد درسی مختص خود را بیابید و پس از دو روز امتحان دارید. شما دوستان 

برند و شما در  ار صمیمی دارید. از روی لجبازی دو روز پیش از امتحان شما را کنار دریا میبسی
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بھترین ھتل ھستید. مکان بسیار زیبا و ویوی بسیار زیبا و غذای بسیار خوشمزه اما چرا احساس 

  کنید؟ دلتنگی می

باال بنشینید و نور سازد، اگر در یک اتاق تاریک با رطوبت  زیرا این حرکت ھدفتان را محقق نمی

ی  بسیار کمی باشد و کتاب مورد نظر را خواندید و فرا گرفتید و احساس کردید برای امتحان این ماده

شود در حالی کھ در یک اتاق  اید احساس شادمانی وصف ناپذیری برایتان ایجاد می درسی آماده

رید. شادمانید. زیرا: خوشبختی تاریک با رطوبت باال و نور کم ھستید. ھیچ منظره و ھیچ ویویی ندا

  آید: از تحقق ھدفتان با دلیلی دیگر می

تاجر اگر فروش فراوانی داشتھ باشد و تقاضای زیادی از کاالھایش صورت گیرد، دوازده ساعت  

خورد در حالی کھ بسیار سرحال و شادمان است. زمانی کھ فروش نباشد و انسانی بھ  نشیند و نمی نمی

ھا  اید و نوشیدنی و قھوه و چای و روزنامھ پول دارید و روی یک صندلی نرم نشستھشما نگوید: شما 

کنید، زیرا این مغازه ھدف  و مجالت وجود داشتھ باشد و دوستانتان ھم باشند شما احساس دلتنگی می

کند. اما اگر ھدف را برآورده کند این مکان تنگ در یک بازار شلوغ در شرایط  را برآورده نمی

  دون گرما و سرما و نشستن راحت و بدون خوراک باشد شما در اوج شادمانی ھستید.سخت ب

شود کھ راز وجودمان را بدانیم. ھم چنین بدانید  بنابراین ما در زندگی تنھا زمانی حرکتمان درست می

  کھ تنھا زمانی کھ حرکت ما مطابق با ھدفمان باشد، خوشبخت و شادمان خواھیم بود.

  النَّاُس اْعبُُدوا َربَّكُْم الَِّذي َخلَقَكُْم ﴾﴿ یَا أَیَُّھا 

  (اى مردم، پروردگارتان را كھ شما آفریده است پرستش كنید.)

اما وقتی خداوند ما را مکلف نموده کھ امانت را بھ دوش بکشیم یا او را بپرستیم دو معنا است کھ در 

ایم،  مانی کھ مکلف بھ عبادت شدهایم یا ز گیرد. وقتی مکلف بھ امانت داری شده یک قالب جای می

ھا و زمین  چھ در آسمان دھد. اندکی پیش گفتم ھستی را بھ ما بخشیده است. آن ھا را بھ ما می مؤلفھ

ھا  است را مسخر ما نموده است. تسخیر شناختی و تسخیر اکرامی. بنابراین: تفکر در آفرینش آسمان

  و زمین یکی از بندھای عبادت است.

  ـ عقــل : 2

َ قِیَاماً ﴿إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب * الَِّذیَن یَ  ْذكُُروَن �َّ

َت َھَذا بَاِطالً سُْبَحانََك فَِقنَا َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَقْ 

  َعذَاَب النَّاِر ﴾

ھایى  ھا و زمین و در پى یكدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانھ (مسلما در آفرینش آسمان

[قانع كننده] است *ھمانان كھ خدا را [در ھمھ احوال] ایستاده و نشستھ و بھ پھلو آرمیده یاد 
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اى  ھا را بیھوده نیافریده اندیشند [كھ] پروردگارا این ھا و زمین مى نكنند و در آفرینش آسما مى

  منزھى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار.)

  (آل عمران )

  اکنون بند دوم: عقلی بھ شما بخشیده است. عقل یک معیار سنجش است.

  )﴾7﴿َوالسََّماَء َرفَعََھا َوَوَضَع اْلِمیَزاَن (

  فراشت و ترازو را گذاشت.)(و آسمان را برا

  (رحمن )

بخشد. دقیقا: شما یک خانھ بھ قیمت پنجاه میلیون  این عقل را اگر بھ کار اندازید، نتایجی بھ شما می

دارید. قیمت آن با ارز بھ شما پرداخت شده است و در جیب سمت راست شما دستگاھی دیجیتالی کھ 

ھای ارز تقلبی وجود دارد. در جیب اول  ارهدھد. در جیب چپ شما شم ارز تقلبی را تشخیص می

ھای تقلبی وجود دارد و شما قیمت این خانھ را با ارز  ھای اسکناس دستگاه دیجیتال و در دومی شماره

اید. تمام  ھای جیبتان توجھ ننموده اید. دستگاه دیجیتال نخست را استفاده نکردید و بھ رقم اسکناس گرفتھ

. چھ کسی زیان دیده است؟ شما، شما دلیل آن ھستید. شما عقلی در مبلغ اسکناس تقلبی بوده است

سمت راست خود داشتید و روش قرآنی را در سمت چپ خود دارید. نھ عقلتان را استفاده کردید و نھ 

  قرآن را مورد استفاده قرار دادید. پس انسان بدبخت است.

دارید عقلتان را کنترل کنید. عقل مطابق  فرماید: این کار را بکن و این کار را نکن. دوست خداوند می

با روایات است. زیرا عقل معیار سنجشی است کھ خداوند در ما قرار داده است و روایات کالم او 

است. شما عقلی دارید کھ اگر بدون تعصب آن را بھ کار اندازید بدون توجیھ و استدالل نادرست این 

گوید  یرا آیاتی کھ از عقل و تفکر و علم سخن میعقل شما را بھ سوی خدا ھدایت خواھد کرد. ز

  نزدیک ھزار آیھ است. خداوند حالل و حرام را در آن بیان نموده است.

بنابراین بدبختی بھ خاطر نادانی انسان است و این کھ عقل و آیات و روایات را با ھم بھ کار نگرفتھ 

  است. عقل و روایت بر ھم انطباق دارد و سپاس خدای را.

  فـطـرت: ـ 3

بھ شما فطرتی بخشیده است. اگر عقلتان را بھ کار نیندازید مثال کتابتان را نخوانید. یک ساختار 

  کند. روحانی فطری بھ شما بخشیده است. فطرت شما خودکار اشتباھتان را کشف می
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اَھا (   )﴾8)فَأَْلَھَمَھا فُُجوَرَھا َوتَْقَواَھا (7﴿َونَْفٍس َوَما َسوَّ

اش را بھ آن الھام  و آن كس كھ آن را درست كرد، سپس پلیدكارى و پرھیزگارى (سوگند بھ نفس

  كرد.)

  (شمس )

  (( الَحالَل بَیٌِّن، َوالَحَراَم بَیٌِّن ))

  ((حالل آشکار و حرام آشکار است.))

  [ متفق علیھ ]

  (( واإلثم ما حاك في صدرك، وكرھت أن یطلع علیھ الناس ))

  ات جای گیرد و از این کھ مردم آن را بدانند، کراھت داشتھ باشی.)) ((گناه چیزی است کھ در سینھ

  [بخاري، و مسلم وترمذي از نواس بن سمعان ]

گوید: یک لحظھ آب در آن  آیا انسانی وجود دارد کھ در مقابل خریدار شیر تقلبی بسازد؟ بھ او می

  ین کار ھرگز صحیح نیست.داند کھ ا ریزم. محال است. فطرت می می

  بنابراین یک ھستی و یک عقل و یک فطرت بھ شما بخشیده است.

اَھا فَأَْلَھَمَھا ﴾   ﴿َونَْفٍس َوَما َسوَّ

  اش را بھ آن الھام كرد.) (سپس پلیدكارى و پرھیزگارى

  کند.کند و الھام نموده ھر وقت شما تقوا کنید او نیز تقوا پیشھ  وقتی شما فساد کنید او فساد می

  ﴿ فَأَْلَھَمَھا فُُجوَرَھا َوتَْقَواَھا ﴾

  اش را بھ آن الھام كرد.)  (سپس پلیدكارى و پرھیزگارى
  ـ شـھـوت: 4

اکنون: خداوند شھوتی بھ شما داده کھ بھای بھشت است. خداوند شھوت را در انسان قرار داده تا دو 

ھا  سپاسگزار پروردگار زمین وآسمانی آن پیشرفت نماید. یک بار صبر کند و یک بار  بار بھ وسیلھ

ھا را در شما نھاده  باشد. این تمایل بھ مال و زن مانند غرور در روی زمین است. خداوند شھوت

  فرماید: است. خداوند متعال می

َمِة ﴿ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذَّ  َھِب َواْلِفضَِّة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ

  َواْألَْنعَاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاعُ اْلَحیَاِة الدُّْنیَا﴾

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

  جملھ مایھ تمتع زندگی است.)ھا و كشتزار[ھا] براى مردم آراستھ شده [لیكن] این  نشاندار و دام

  ) 14(آل عمران: 
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خداوند شھوات را بھ شما بخشیده تا با آن پیشرفت کنید و بی طرفانھ است. ھر شھوتی را خداوند در 

شما نھاده برایش راھی پاکیزه قرار داده تا از طریق آن دفع گردد. بنابراین در اسالم محرومیتی 

شما نھاده برایش راھی پاکیزه قرار داده تا از طریق آن دفع وجود ندارد. ھر شھوتی را خداوند در 

  گردد.

ھا کامال مانند  ھا بندھایی بر سر راه آزادی شما نیست بلکھ ضامن سالمتی شما است. حرام اما حرام

ی مین گذاری، ورود ممنوع. شما اصال از وجود  یک تابلو است کھ روی آن نوشتھ شده است: منطقھ

کنید، زیرا ضامن سالمتی شما  کنید، بلکھ از تھ دل از وی سپاسگزاری می شم نمیاین تابلو احساس خ

نزدیک شدن ممنوع «کھ تابلویی در مقابل جریان فشار قوی برق نصب باشد:  شده است. مانند این

تابلو مھربانانھ است. در آن دانش وجود دارد. حکمت و آگاھی و مھربانی و » است. خطر مرگ

ای برای شھروندان وجود دارد. نزدیک شدن ممنوع است خطر مرگ. بنابراین  راھنمایی حکیمانھ

ھا و  خداوند شھوات را در شما نھاده تا صبورانھ با آن پیشرفت نمایید یا سپاسگزار پروردگار آسمان

  زمین باشید.

ھستی را بھ شما بخشیده و تسخیر شناختی و اکرامی نموده است. واکنش در مقابل شناخت ایمان 

وردن و در مقابل اکرام سپاسگزاری نمودن است. عقلی بھ شما داده تا با آن صحت روایات را آ

بسنجید و منقوالت را درک کنید بدون آن کھ با عقلتان منقوالت را رد کنید. عقل داور روایات نیست. 

طرت اما برای اطمینان از صحت روایات پیش از روایت و فھم روایت پس از روایت است. خداوند ف

  را بھ شما داده تا خودکار، اشتباه را پیدا کند.

ای وجود ندارد و در آن مانیتورھای تاریکی وجود دارد  ترین ھواپیماھا ھیچ شمارنده اکنون در پیشرفتھ

  شود کھ در فالن جا اشکالی پیش آمده است. کھ اگر نقصی ایجاد شود روی مانیتور آشکار می

کنید و زمانی کھ  کنید اشتباه می کنید احساس می قتی اشتباه میو شما یک صفحھ مانیتور دارید. و

کنید کارتان درست است بنابراین با روش هللا کامال تناسب دارید.  کارتان درست است احساس می

فرقی ندارد کھ دستور خداوند را اطاعت کرده باشید یا بھ ندای فطرت پاسخ داده باشید. این دو یکسان 

کامال با فطرت تناسب دارد. پس ھر دستوری خداوند بھ شما داده باشد نفس  است؛ زیرا روش الھی

کھ شما احساس کنید خداوند بھ شما ھستی، عقل، فطرت و  شما بھ اجرای آن شوق دارد بدون آن

  شھوت داده است.

  ـ آزادی انتخاب: 5

  بھ شما آزادی بخشیده است. شما آزادید:
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  َشاَء فَْلیَْكفُْر﴾﴿ فََمْن َشاَء فَْلیُْؤِمْن َوَمْن 

  (پس ھر كھ بخواھد بگرود و ھر كھ بخواھد انكار كند.)

  ) 29(كھف : 

ا َكفُوراً ﴾ ا َشاِكراً َوإِمَّ   ﴿ إِنَّا َھَدْینَاهُ السَّبِیَل إِمَّ

  (ما راه را بھ او نشان دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس.)

  (انسان )

  لِّیَھا﴾﴿َوِلكُّلٍ ِوْجَھةٌ ُھَو ُموَ 

  گرداند.) اى است كھ وى روى خود را بھ آن [سوى] مى  (و براى ھر كسى قبلھ

  ) 148(بقره: 

تا آزاد نباشید کارتان ارزش ندارد. تا آزاد نباشید امکان ندارد بھ خداوند برسید. شما در تکلیفتان آزاد 

شید. پدر ومادرتان کھ باشد. ھستید. اما چیزی کھ در آن آزاد نیستید این است کھ مرد باشید یا زن با

در کجا متولد شوید. در چھ زمانی متولد شوید. این مصلحت شما است. فقط بھ خاطر خیر شما بوده 

  توانید بھتر از آنچھ بھ شما داده، بیافرینید. است. شما نمی

بھ طاعت  بنابراین: آزادی اختیار بھ شما داده تا کارتان ارزشمند شود. اگر خداوند بندگانش را اجبار

شد. اگر  کرد مجازات بی معنا می شد. و اگر آنان را مجبور بھ نافرمانی می اثر می کرد ثواب بی می

رساند. خداوند بندگانش را از روی اختیار بھ  ساخت ناتوانی در قدرت را می آنان را بیھوده رھا می

دھد و بھ آنان سخت  می دارد و تکلیف اندک دھد و آنان را از روی ھشدار باز می آنان دستور می

ای کھ بوی اجبار  بخشد. شما آزادید. مختار ھستید و ھر آیھ کند. درقبال اندک، افزون می گیری نمی

  ای محکم و اصل در اختیار مقایسھ نماییم. دھد باید آن را بر اساس آیھ

ُ َما أَْشَرْكنَا َوَال آَبَ  ْمنَا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذیَن ِمْن ﴿ َسیَقُوُل الَِّذیَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء �َّ اُؤنَا َوَال َحرَّ

  إِْن أَْنتُْم إِالَّ تَْخُرُصوَن﴾قَْبِلِھْم َحتَّى َذاقُوا بَأَْسنَا قُْل َھْل ِعْنَدكُْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ وَ 

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

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

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

  گویید.) ز گمان پیروى نمى كنید و جز دروغ نمىبراى ما آشكار كنید شما جز ا

  (انعام )
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این آیھ اصلی در اختیار شما است و تنھا مشرک قائل بھ جبر است و تنھا مشرک قائل بھ جبر در 

  تکالیف ما است.

  بنابراین بھ شما ھستی،عقل، فطرت، شھوت و اختیار داده است.

  روش الھی:

ھا بھ شما روشی عطا کرده است. اگر شما امور را اشتباه بگیرید. یک روش وجود  عالوه بر تمام این

دارد. یک کتاب، یک سنت وجود دارد. عقاید و کتاب سیره و کتاب احکام فقھی وجود دارد. باید و 

خوب اند: خوب ھمان چیزی است کھ شریعت  ی آن گفتھ نبایدھا. این روشی است کھ علما درباره

دانستھ و بد ھم چیزی است کھ شریعت بد دانستھ است. شریعت سراسر عدالت، رحمت، حکمت و 

ای کھ از مصحت بھ مفسده خارج شود و از عدالت بھ ظلم و از  مصلحت است. بنابراین ھر مسألھ

  حکمت بھ جھل کشیده شود از شریعت نیست اگر چھ ھزاران تأویل و تفسیر بھ آن وارد کنند.

  ن: خداوند ما را خلق کرده است؛ زیرا او ما را آفریده و دستور داده او را بپرستیم.بنابرای

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُُدوا َربَّكُْم الَِّذي َخلَقَكُْم ﴾

  (اى مردم پروردگارتان را كھ شما را آفریده است پرستش كنید.)

  دسی آمده است:در کتاب مدارج السالکین اثر این قیم رحمھ هللا یک حدیث ق

  (( إني والجن واإلنس في نبأ عظیم : أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر غیري ))

((من و جنیان و انسان در خبر بزرگی ھستیم: من بیافرینم و دیگران پرستش شوند و من روزی 

  دھم و دیگران سپاسگزاری شوند.))

  [ روایت حكیم بیھقی أبي درداء ]

شرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم ویتبغضون إلي (( خیري إلى العباد نازل، و

بالمعاصي وھم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منھم تلقیتھ من بعید ومن أعرض عني منھم نادیتھ من 

قریب، أھل ذكري أھل مودتي، أھل شكري أھل زیادتي أھل معصیتي ال أقنطھم من رحمتي، إن تابوا 

وبوا فأنا طبیبھم أبتلیھم بالمصائب ألطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة فأنا حبیبھم وإن لم یت

  عندي بعشرة أمثالھا وأزید والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من األم بولدھا ))

  من پرستند،  مرا مي  غیر   ھا آن و   ھایم آفریدگار آن  من ،  دارم  شگفتي  داستان  و انس  جن  با   ((من

شود و  كنند. خیر من بر بندگان نازل می می  دیگریی سپاسگزاری  از   ھا آن و   دھم مي  شان يروز

ھا مرا بھ  نیازم. با نافرمانی کنم و از آنان بی ھایم بھ آنان محبت می آید. با نعمت شرشان نزد من می

ورد از دور او را بر آورند و از ھمھ بیشتر بھ من نیازمندند. اگر از آنان کسی بھ من روی آ خشم می
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کنند  خوانم. آنان کھ یادم می گیرم و اگر کسی از آنان از من روی گرداند از نزدیک او را فرا می می

ام را  دھم و آنان کھ نافرمانی کنند بھ آنان فزونی نعمت می محبوب من ھستند و آنان کھ سپاسم می

شوم و آنان را با  ستشانم و پزشک آنان میکنم. اگر توبھ کنند دو کنند از رحمت خود نا امید نمی می

آزمایم تا گناھان و عیب ھایشان را بزدایم. نیکی نزد من ده برابر و بیشتر است و بدی  ھا می سختی

  ترم.)) بخشم و من نسبت بھ فرزند از مادرش مھربان بھ ھمان میزان است کھ آن را می

  ی کریمھ: آیھ

گاه بھ فرشتگان گفتیم براى  صورتگرى شما پرداختیم آنشما را خلق كردیم سپس بھ   و در حقیقت

  آدم سجده كنید

ْرنَاكُْم ثُمَّ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم ﴾   ﴿ َولَقَْد َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ َصوَّ

گاه بھ فرشتگان گفتیم براى  شما را خلق كردیم سپس بھ صورتگرى شما پرداختیم آن  (و در حقیقت

  آدم سجده كنید.)

ای بدون شھوت و حیوان از  جا کھ نوع بشر نزد خداوند بھترین نوع است. پادشاه از بن مایھ از آن

فراتر رود از فرشتگان شھوتی بدون عقل و انسان از ھر دو برخوردار است. اگر عقلش از شھوتش 

  شود. رود و اگر شھوتش بر عقلش پیروز شود از حیوان ھم پست تر می باالتر می

)إِنَّ 6اْلبَِریَِّة ( ﴿ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكیَن فِي نَاِر َجَھنََّم َخاِلِدیَن فِیَھا أُولَئَِك ھُْم َشرُّ 

  )﴾7وا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَئَِك ھُْم َخْیُر اْلبَِریَِّة (الَِّذیَن آََمنُ 

مانند  اند و [نیز] مشركان در آتش دوزخند [و] در آن ھمواره مى  (كسانى از اھل كتاب كھ كفر ورزیده

اند آنانند كھ  اینانند كھ بدترین آفریدگانند * در حقیقت كسانى كھ گرویده و كارھاى شایستھ كرده

  ین آفریدگانند.)بھتر

  (بینھ)

  بنابراین :

ْرنَاكُْم ثُمَّ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِلیَس لَمْ     یَكُْن ِمْن السَّاِجِدیَن ﴾﴿ َولَقَْد َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ َصوَّ

فرشتگان گفتیم براى  گاه بھ شما را خلق كردیم سپس بھ صورتگرى شما پرداختیم آن  (و در حقیقت

  كنندگان نبود.)  آدم سجده كنید پس [ھمھ] سجده كردند جز ابلیس كھ از سجده

   

 


