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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 خاطرات شهدا

 .کنیم میچند خاطره از شهدا نقل   در ابتدای صحبت

علی ابن ابی طالب در  17کنند که یه روز در محوطه لشکر  مینقل  ** در مورد شهید زین الدین

یه تریلی از ارتش مهمات آورده بود و چندتا سرباز از ارتش داشتند عرق ریزان آن را خالی  ،منطقه

 بیند. تو محوطه بوده یه دفعه این صحنه را می که مهدی زین الدین .کردند می

الغـر و  بینند که بله یه بسیجی ساده میکند و آنها هم  آید و شروع به کمک می به سمت آنها می

کشد و نزدیک  مییکی دو ساعتی کار طول  .درجه و... نداشته( اومده کمک آنها) کم سن و سال

 رود. میشود و زین الدین  میظهر کار تمام 

بینند همون کسی رو  مییه دفعه را امضا کند.  مهمات گردند تا رسید می لشکر سربازها پیِ فرمانده

اومد برگه را  ،کرد میپاک  ش اون روریخت و با لباس میبهشون نشون دادند که کمکشون عرق 

 گرفت و امضا کرد.

 یه چندتا دیگه خاطره از شهدا براتون بگم فهمیدنش برای بحث ما مهمه.

 :** این خاطره از محمود کاوه است

ها به شوخی پتویش را پرت کرد  یکی از بچهکرد که تو منطقه بودم  مییکی از رزمندگان نقل 

توی سر کاوه. کم مانده بود سکته کنم. سر محمود شکسته بود طرفم. اسلحه از دوشم افتاد و خورد 

چون خودم « اآلن است که یک برخورد ناجوری با من بکند.»آمد. با خودم گفتم:  میو داشت خون 

دانستم، آماده شدم که اگر حرفی، چیزی گفت، جوابش را بدهم. کامالً خالف  تقصیر می را بی

یک دستمال از تو جیبش در آورد، گذاشت  کنه ببینه کی زده،بدون اینکه نگاه  انتظارم عمل کرد؛

 .رو زخم سرش و بعد از سالن رفت بیرون

سوخت، با  این برخورد از صد تا توگوشی برایم سخت تر بود. دنبالش دویدم. در حالی که دلم می    

« شده؟ مگه چی»خندید گفت:  میهمان طور که « آخه یه حرفی بزن، چیزی بگو.»ناراحتی گفتم: 

ها  همان طور که خون« من زدم سرت رو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بوده.»گفتم: 

بـایـد ریختــه بشـه، ایــن کــه ها  این جا کردستانه، از ایـن خـون»کرد، گفت:  میرا پاک 

 .مردم میگفت بمیر؛  میچنـان مـرا شیفتـه ی خودش کـرد که بعـدها اگـر « چیـزی نیست.

 .با این کار دارم مردم! میگفت بمیر  مییادتون نره ادعا کرد که اگه 
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 ه؛اسم دیگش غالم حسین افشردی :خاطره بعدی برای شهید حسن باقریه

تا از آنجا ها  رفتیم به یکی از پادگان .کند که تازه اعزام شده بودیم منطقه مینقل ها  یکی از رزمنده

 ،یه خورده نیگاش کردم .یکی کنارم نشسته بود ،بودیم نماز گه رفته می .تو منطقه پخشمون کنند

بیشتر بـاهـم حـرف  ستخوا می لمد«. قبول باشه»سالم نماز را که داد، گفت:  ازش خوشم اومد.

را ها  ظرف بعد از ناهار ،رفتیم ناهار بعد و گفت حسن ؟پرسیدم اسمت چیه .با هم رفیق شدیم .یمبزن

حسن! بیا به : »مگفتبهش  ،و شوخی و خنده یمکلی حرف زد و چایی آن بعد از و رفتیم شست

 خوایم با هم باشیم. میای؟ میول اعزام بگیم ما ؤمس

 !گفت ما درخدمتیم  -

 .باشیم باهم خوایم می ما  آقاجون! مگه چی میشه؟ :ول اعزام و گفتمؤرفتم پیش مس  -

 با کی؟پرسید   -

 !!نمیشهول اعزام نگاه کرد و گفت: ؤه. مسالغره. ریش نداراون پسره که اون جا نشسته. گفتم   -

  چرا؟ گفتم 

تونم اونو جایی  میپسرجون! اونی که تو میگی فرمانده هست. حسن باقریه. من که نگفت   -

 .ستـاد عملیات جنوبه ولؤاون مسفرستـه.  میبفرستم. اونه که مـا رو ایـن ور و اون ور 

بهش نیاز  ،یه مقدار سنگینه بحث باقری براتون بگم تو بحث چونیه چندتا دیگه خاطره از حسن 

 داریم.

گردان ما نیست ولی مدام این طرف و آن طرف های  دیدم از بچهکنه که  مینقل ها  یکی از رزمنده

اصالً تو »گیرد. آخر سر کفری شدم با تندی گفتم:  میسراغ ها  کشد و از وضع خط و بچه میسرک 

و رفت. بعدا ها  خیلی آرام جواب داد: نوکر شما بسیجی« کنی؟ میکی هستی این قدر سین جیم 

 فهمیدم حسن باقری بوده!!

 :یه خاطره دیگه

تازه بیدار شده بود  اما او رفته بود خوابیده بود و .برو خط باقری به یکی از نیروهاش گفته بود حسن

چی بهت »گفت:  می و از دستش عصبانی بود او هم .خواب آلوده اومده بود جلوی حسن باقری

 فالن دنبال برو فالنی بگم قدر چه  بگم؟ اعدامت کنم؟ یا گوشت رو بگیرم بگم آقا برو گم شو؟

ایگرگ هماهنگی هی باید بگم آقای ایکس برو با آقای   .برم مجبورم خودم نمیرید، وقتی کار؟

کن. تو رو به امام زمان با هم بسازید! تو کوتاه بیا. بذار بگن فالنی کوتاه اومد. اصالً بابا، ما به 

 «.بسازیم رو دیگه هم تا شدیم  بهانـه ی جنگ و گردان و خاکریز با هم رفیق
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 :یه خاطره دیگه از این شهید بزرگوار

به همین دلیل تو  .ش خیلی شبیه نوجون هاستقیافه ا .عکس حسن باقری رو باید دیده باشید

کردند که مجری  میرفته برای سخنرانی فکر  میمثال بنده خدا  .شناختند میاو را نها  منطقه خیلی

 برنامه است.

 کند که: مینقل ای  به عنوان مثال رزمنده

بعد از خواندن چند شناختم. دیدم جوانی  میدیر رسیدند. باقری را تا آن روز نها  جلسه داشتیم. بعضی

وقتی به »آیه شروع کرد به صحبت. فکر کردم اعالم برنامه است. بعد دیدم قرص و محکم گفت: 

 .«برادرا میگیم ساعت نُه این جا باشن، یعنی نه و یک دقیقه نشه

 کند که: مییا یکی دیگه نقل 

صی. حسن، وسط های مرخ از خستگی، هرکس طرفی ولو بود. از خط برگشته بودند و منتظر برگه

خواد صحبت کنه. همه تو  میبرادرا! فرمانده عملیات جنوب اومده، »آسایشگاه با صدای بلند گفت: 

 «.محوطه جمع شید

بعد از حرف « این همونیه که بیدارمون کرد. پس کو فرمانده عملیات جنوب؟»گفتند:  میبه هم  

 .قید مرخصی رفتن را زدند و شدند نیروی احتیاطها  هاش، بچه

 .دهد چقدر اینها بی تکلف و بی توقع بودند میخاطره دیگر از شهید خرازی است که نشان 

امشب من اینجا »گفت: ، شناخت میکه او را نها  گن وارد سنگر شد و به یکی از بسیجی می

« اون مال کیه؟»یک برزنت گوشه ی سنگر بود. گفت: « بخواب؛ ولی پتو نداریم.»گفتم: « بخوابم؟

همان را برداشت کشید روش. دم در خوابید. صبح فردا، سر « ال هیشکی. بردار بخواب.م»گفتم: 

 «!!!حاج حسین! شما جلو بایستید»گفتند:  میبهش ها  نماز، بچه

 آزادگان بود هم جالب است: بالی که سپر این خاطره از حاج آقای ابوترابی

 آقا حاج زدند. می کابل با شدن رد هنگام راها  و بچه بودند ایستاده راهرو دوطرف عراقی های سرباز

 بیشتر همین برای .کرد می بقیه سپر را خودش ها عراقی بین از شدن رد موقع و بودند هم ابوترابی

 .خورد می او بهها  کابل

 به و برداشت را کابل شد خم ایستاد، آقا حاج افتاد. دستش از سربازها از یکی کابل وقت همان

 .داد سرباز

 .رفت و انداخت زمین را کابل بعد کرد، نگاه را آقا حاج لحظه چند عراقی سرباز

 .نیامد اردوگاه به کابل با وقت هیچ آن از بعد
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شناسید؟ یک کتاب در مورد این شهید نوشته شده که خیلی تعریفیه. کتاب  هادی رو می ابراهیم

های ابراهیم هادی  از همرزم خوام براتون تعریف کنم رو یکی . این خاطره که میسالم بر ابراهیم

 کنه: تعریف می

 محل در ای جلسه وارتش سپاه فرماندهان بهتر بین هماهنگی جهت .الفجربود مطلع ازعملیات قبل

 .بود برگزارشده رزگواند هگرو

 تعدادی .داشتند حضور سپاه فرماندهان نفراز و سه ارتش نفراز فرماندهان سه و ابراهیم، من به جز

 .بودند مینظا آموزش مشغول حیاط داخل در همها  بچه از

 !شد پرت داخل به نارنجک یک اتاق پنجره از یکدفعه .بودند صحبت مشغول همه .بود جلسه اواسط

 دستانم بین در را سرم بودم نشسته اتاق کنار که همینطور .پرید رنگم ترس از .افتاد اتاق وسط دقیقا

 مانند هم بقیه .شد حبس ام سینه در نفس لحظاتی برای! زدم چمباتمه دیوار سمت به و دادم قرار

 .بودند خزیده ای گوشه به هریک من،

 الی البه از. بازکردم را چشمانم آرام خیلی .نیومد انفجار صدای اما گذشت می سختی به لحظات

 .کردم نگاه دستانم

 .آوردم باال را سرم .برداشتم سرم روی از را دستانم آرام .کردم تعجب خیلی دیدم می کهای  صحنه از

 !!ابرام آقا:گفتم بود شده بزرگ تعجب از که چشمانی با

 را اتاق وسط پریده رنگ با همه .کردند بلند را سرهایشان ،اتاق وکنار گوشه از یک به یک هم بقیه

 بودیم خزیده اتاق وکنار گوشه به ما همه که درحالی .بود عجیبی بسیار صحنه .کردند می نگاه

 !بود خوابیده نارنجک روی ابراهیم

 این ام. شرمنده خیلی :گفت خواهی معذرت کلی با .شد اتاق وارد آموزش ولؤمس حین همین در

 .شما اتاق داخل افتاد اشتباهی .بود آموزشی نارنجک

 برای اتفاقی چنین ،بود جنگ اول سال که موقع آن تا که درحالی .شد بلند نارنجک روی از ابراهیم

 .بود نیافتادهها  بچه از هیچیک

 .چرخید می ها بچه بین زبان به زبان نارنجک، ماجرای بعدازآن،

 کردند؟ چرا شهدا اینگونه رفتار می

خواهیم تحلیل کنیم که چرا شهدا اینگونه  میاین خاطرات را فراموش نکنید که باهاش کار داریم و 

قبل از  ،تشکیالتی خودمان را شهدا قرار بدهیمکردند؟ و اگر قرار باشد ما الگوی کار  میبرخورد 
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تا از ما هم  ،میباید به علت کار آنها توجه کن ،اینکه ادای آنها را در این مسائل و رفتارها در بیاوریم

 به صورت عادی )ملکه( سر بزند و اینها رفتارهای طبیعی ما بشود.

 رفتار طوریآید،  ما به حساب می تشکیالتی کارهای آفت معموال که طبیعی حوادث این در شهدا

 و بو خوش میوه یک به را متعفن نجس بدبوی ماده یکمیوه،  درختیک  مانند که کردند می

 چرا شهدا اینطور بودند؟ .کردند می تبدیل خوشمزه و رنگ خوش

 کنیم کسی میتوقع ن .کنیم کسی ببیند یا از ما تعریف کند میبیعی شد دیگه توقع نطاگر اینها رفتار 

 شویم. میناامید ن .تشکر کند. غرور نداریم

م فرهنگی با آن موجه هستیهای  هایی است که ما در فعالیت غرور اینها آفت و توقع، ناامیدی

 کند! میکه در مسجد و غیره داریم کسی از ما تشکر نهایی  بینید که در تالش می

 زند! میکند! تهمت  میه با ما بد برخورد خادم مسجد خدایی نکرد

 کند و... میپایگاه بسیج با غرور با ما برخورد 

 .گوییم شهدا می است چگونه باید واکسینه شد؟هایی  حال که چنین آفت ،خب

 ،آید میمقداری خوشمان  ،شنویم میاما خاطرات را  گوییم. میخاطرات آنها را  شهدا چه کردند؟

بشنویم که به هایی  را در مکانحتی اگر خاطرات شهدا  !!اما موفق نیستیم ،گیریم میتصمیم هم 

خاطرات را  ،در شلمچه ،مثال در اردوی جنوب ،بسیار تحت تاثیر قرار بگیریمها  واسطه آن مکان

اما به یک ماه نکشیده همه چیز یادمان  ،گیریم میهم   میقرص و محکهای  شنویم و تصمیم می

 رود. می

اما برای ما کرامت آنها  بود، ز آنها طبیعیا یشهدا چه کرده بودند و چه داشتند که چنین رفتارهای

آن زیر  کردند؟ میکه شهدا بر اساس چه زیر ساختی اینگونه عمل  نکته مهم اینجاست. ؟است

 اساس چنین رفتارهایی است، چیست؟ ساخت که شالوده و پی و

از  شود چنین رفتارهایی به صورت طبیعی می ا به دو عامل مهم و اساسی که باعثدر این اردو م

دو زیر  کنیم. میاشاره  شاءاهلل ، إنانسان سر بزند و توقع تشکر و تعریف از دیگران هم نداشته باشد

 .انجامد میدر شهدا به چنین رفتارهایی که   میساخت مه

 .ربوبیت توحیدی استبه یکی باور 

 است. گرایش به سمت معادهم یکی دیگر 

 گرایش به معادو  ور به ربوبیت توحیدیبا گویم خوب دقت نمایید. میکه هایی  به واژه

 اما منظور از باور ربوبیت توحیدی چیست؟
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در دهم و سپس  میگویم بعد با یک مقدمه آن را توضیح  میاول به صورت خالصه در یک جمله 

 .شاءاهلل إن دهم میآن را بر زندگی شهدا تطبیق پایان بحث 

 باور به ربوبیت توحیدی

 توحیدیتعریف کوتاه ربوبیت 

همه و افتد،  می...  ها و خاک ،بادها ،گیاهان ،هایی که برای انسانها و حیوانات و حادثه تمام اتفاقات

 یک نفر است. و تدبیر همه تحت ربوبیت

این به خاطر این است که تحت ربوبیت خداوند است. اگه یه برگ  ،کند یعنی اگر اوباما دارد ظلم می

اگه یه ویروس سرماخوردگی خدایی  .تحت ربوبیت خداوند استافتد این  از درخت به زمین می

کند همه و همه به دلیل ربوبیت خداوند  شود و مرا بیمار می نکرده در این سفر وارد بدن من می

 است.

 اشید که گفتم ربوبیت نگفتم اراده!توجه داشته ب

هم شامل ربوبیت می شود و اراده خداوند عام تر از ربوبیت او است. خداوند یک اراده عام دارد که 

 هم شامل اراده خاص خداوند.

اده کرده تمام قوانین هستی را ارتوسط آن  اما اراده عام خداوند همان اراده ای است که خداوند

پدری                   تا آتش بسوزاند. اگر فرزندی متولد می شود باید )عام( کرده است است. مثال خداوند اراده

ین فرایند ها هم اراده عام خداوند است. حاصل این اراده همین قوانین هستی است که داشته باشد. ا

 کشف می کنیم.برخی از آنها را ما از طریق علوم 

ی نیست؛ بلکه او اما اراده خاص خداوند این است که خداوند خودش اسیر ربوبیت و قوانینش بر هست

تواند بدون طی کردن فرایند ها به نتیجه مورد نظر حاکم بر این قوانین است و هرگاه اراده کند می 

برسد مانند آنچه در داستان حضرت عیسی علیه السالم اتفاق افتاد و ایشان بدون پدر و طی کردن 

 از آن یاد« امر»خداوند که در این آیه از قرآن با عنوان  فرایند به دنیا آمد. این می شود اراده خاص

 شده است.

 فَیَکُون کُن لَهُ یَقُولَ أَن شَیًْا أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا

 

اما تحت  ،خداوند نیستخاص کند این به اراده  یعنی اگر شمر در گودال قتلگاه آن جنایت را می

 است. و اراده عام او ربوبیت او
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 انجام را د+  ج+  ب+  الف های گناه کسی اگر که است داده قرار را قانون اینمثال  خداوندیعنی 

قانون  این توجه داشته باشیم که حتی. السالم علیه معصوم امام قتل شود می اش نتیجه گاه آن دهد،

 تحت بگیرد، قرار فرمول این یا هر کس دیگر در شمر اگر حال. است داده قرار خداوند هم را

 در خدا دست از کار یعنی .است نشده خارج خداوند ربوبیت از است و کرده عمل خداوند ربوبیت

 افتاده است. اتفاق این یهویی و نگرفته شانسش حسین امام دفعه یه که نیست طور این و نرفته

 (.نبوده کربال و حسین امام سلفی)

 ها را توضیح دهیم: که باید آن ما در اینجا سه کلمه داریم

 توحید 3ربوبیت  2باور  1

 معنای باور

 .هایی تفاوتدارند و هایی  باور چیزی غیر از علم است. شباهت

یزی پیدا چگویند به اضافه تکرار. یعنی ابتدا شما علم به  میباور به مجموع علم و آگاهی و عمل 

پس دوباره س .این نتیجه خودش علم جدیدی است ،گیری مینتیجه  ،کنی میبعد عمل  ،کنی می

بار تکرار شود  یند چندآیعنی دوباره علم جدید. وقتی این فر گیری، میدوباره نتیجه  ،کنی میعمل 

 کند. میبرای ما تولید باور 

هم باورهای درست. باورهایی که ما به سادگی و با  ،غلط استهای  این فرمول هم در مورد باور

 علم جدید حاضر نیستیم از آن دست برداریم.

  اناز آسیاب .رسید  آسیابی  خود به  از مسافرتهای  در یکی  طوسی  خواجه  که  استاین مثال مشهور 

 در آنجا  خواجه  با ماندن  آسیابانکند.   حرکت  در آنجا بیاساید و صبحرا   شب  کرد که  درخواست

  به  آسیابانکند.   آسیا رود و در آنجا استراحت  بام  بر باالی  که  خواست می  خواجهکرد.   موافقت

  سر برید و در اینه آسیا ب  را در داخل  شب  خوبست ،خواهد آمد  باران  امشب  اظهار کرد که  خواجه

  قبول باشد ندید و  باران  بر آمدن  دلیل  که  کرد چیزی  را نگاه  آسمان  هر چه  خواجه. امر اصرار ورزید

نصیر  خواجه  بارید که  شدیدی  باران  شب  های نصفه  ناگهان  که .خوابید  بام  را پشت  نکرد و شب

  آسیابان؟ خواهد آمد  باران  امشب  که  پرسید از کجا دانستی  آسیابان از آسیا آمد و  درون  باالجبار به

فرمود  خواجه .رود نمی  خوابد و بیرون آسیا می  در درون  سگم ،کند هوا تغییر می  هر وقت : گفت

 . نکردیم  تحصیل  سگی  و فهم  قدر ادراکه و ب  ساختیم  فانی  عمر بسیاری  افسوس

 ر اینجا برای روستایی باوری وجود دارد و برای خواجه هم باوری.د
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های  روستایی باور خودش را از رفتار سگش کسب کرده و مرحوم خواجه از تطبیق مفاهیم با واقعیت

 بیرونی.

اما نکته مهم این است که حادثه اینکه سگ شبهای  .کاری به این ندارم که باور کدام درست بود

 ،چند مرتبه برای آسیابان اتفاق افتاده است و آسیابان به آن عمل کرده ،خوابد یمبارانی بیرون ن

پس به مرور زمان برای او تولید باور کرده که در اینجا به مرحوم خواجه  ،اتفاقا به نتیجه رسیده

 گوید. میچنین 

 .برسیم چنین باوری به خواهیم می بحث این در ما

 معنای رب

 مقدمه اول

 د:فرمای باطبایی در این مورد میعالمه ط

بنابراین در آن مالکیت افتاده  .کند اش رسیدگی می بنده )رب( عبارت از مالکی است که به امور

 مالکیت، ی آن نوع اختصاص چیزی است به کسی که در سایه مالکیت از نظر اجتماعی یک. است

شود. این نوع مالکیت یک امر قراردادی اعتباری بیش نیست  مجاز شمرده میشیء تصرفات در آن 

مالکیت حقیقی عبارت از مالک بودن ما نسبت به قوا و اجزاء وجودی اما و واقعیت خارجی ندارد. 

ا نیستند و در واقع استقالل یعنی بستگی به ما دارند و مستقل از م .ها هستیم ماست. ما مالک آن

از نوع دوم است و این نوع مالکیت منفک از تدبیر و  وندمالکیت خدا .ل ما استبه استقال هاآن

که چیزی در اصل وجود خود متکی به دیگری باشد در آثار  میزیرا هنگا .تنظیم امور مملوک نیست

زیرا مالک و مدبر  ،)رب( تمام موجودات است ،خود هم متکی به آن خواهد بود. بنابراین خداوند

 .ها است آن

 باال باید یک مثال برایتان بزنم. میبرای فهم بهتر تعریف عل

بدن و نوع تدبیر ما نسبت به آنها که مثال: مقایسه بین مالکیت ما در وسایلی مثل موبایل و اعضای 

 ،کنم میمالک موبایلم هستم اوال در آن تصرف  من مثال چون .کنیم میهر کدام از اینها را تدبیر 

گذارم  میکنم، آن را در یخچال ن میمثال موبایلم را شارژ  .کنم میثانیا آن را تدبیر و ربوبیت انسانی 

بلکه بر اساس هدف هستی خود موبایل با آن برخورد  ،کنم میهایم با آن برخورد ن مثل کفش

 کنم. می

ا نسبت به موبایلتان هم آیید داخل. آیا همین رفتار ر میگذارد و  میشما االن کفش هایتان را بیرون 

 دهید؟ میانجام 
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 و بردارم شما اجازه بدون یعنی کنم؟ ربوبیت را شما موبایل توانم می من آیا: مهم سؤال

 ببینم؟ را هایش عکس

 .باشند ما ملک که شوند می ربوبیت چیزهایی تنها پس. نیست من ملک زیرا نه،

و در جهت هستی و موجودیتش  آن تدبیر نماییدتوانید در مورد  میاوال شما تا مالک چیزی نباشید ن

توانی بر خالف جهت هستی و موجودیت موبایل در  میثانیا اگر شما مالک بودی ن. داستفاده نمایی

مورد آن تصمیم بگیری، مثال آن را در یخپال بگذاری! آن را بیرون نمازخانه تو جاکفشی بذاری 

 نتان!!بیایی تو بعد کفش هایتان را بندازید دور گرد

اما هر کدام را جداگانه تدبیر  .درست است که ما هم مالک کفشمان هستیم و هم مالک موبایل

 گیریم. میکنیم و در جهت هستی خود به کار  می

را بفهمیم.  مانص مالکیتقباید ن ،برای اینکه نقص تدبیر و ربوبیت ما در مورد موبایل را بفهمید

هم ی و ربوبیت دیگر نسبت به آن تدبیر ،شود یعنی وقتی مالکیت ما از موبایل و یا کفشمان سلب 

 نداریم.

توانید از مخاطب بخواهید که در جواب  می) شود؟ میحال چگونه مالکیت ما از موبایل و... سلب 

 دادن به شما مشارکت داشته باشد(

 و ... با مردن، با فروختن، ده شدنبا دزدی، با هدیه کردن، با گم شدن

اما فعال واردش  وجود دارد، البته بیشتر از این حرفها - پس وقتی مالکیت ما اینقدر شل است

 آید.  میتدبیر ما هم شل از کار در  –شوم چون موضوع بحث نیست  مین

 حال یه مقایسه بکنید بین مالکیت خودتان نسبت به موبایل و نسبت به دستتان!

 است؟تر  پس تدبیر شما نسبت به کدام قوی یت کدام قوی تر است؟مالک

 شود؟ میچگونه سلب  شود. میاما همین مالکیت هم سلب 

دیگر من تصرفی در ها  خدایی نکرده با قطع نخاع و عصب، خدایی نکرده با قطع شدن، با مردن

 !دستم ندارم

 بینید که این مالکیت هم به یک عصب و رگ بند است. میپس 

 باشد. میبدنمان است که آن نیز اینگونه مالک آن هم هستیم، ترین چیزی که ما در این دنیا  مالک

حال که شما مالک موبایلت هستی اگر آن را شارژ نکنی و مدتها رهایش کنی آیا در آن  :نکته دیگر

 کند؟ میمدتی که شارژ نیست کار 
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 کند؟ میباز برای شما کار  ،احتیاطی به سرقت رفت آیا اگر موبایل شما در اثر بی

شود که آن برای شما کار کند. نه سرقت برود و نه  میشما به موبایلتان سبب  میپس توجه دائ

 باتری بشود. بی

 شویم. میحال مقداری ربوبیت خداوند نسبت به مخلوقات را بهتر متوجه 

 .اوال خداوند مالک حقیقی همه چیز است

آیا اگر چیزی برای ما گم شد برای  شود؟ میآیا مالکیت خداوند با دزدی و خرید و فروش و... سلب 

 شود؟ میخدا هم گم 

 پس اگر او مالک حقیقی همه چیز در همه حال است، در نتیجه رب همه چیز در همه حال است.

بینم  میو  رود. مین نبینیم موجودات هستی خواصی دارند و این خواص از بی مینکته بعد اینکه ما 

کند و این روابط هم از بین  میمثال خورشید زمین را گرم  .است میکه بین این موجودات روابط منظ

 رود و دائما در حال اجرا است. مین

شود موبایل من نیاز به شارژ و توجه دائم دارد اما این  میچه  که آید میخب برای ما سوال پیش ن

 نیاز به تدبیر آن به آن ندارد؟همه روابط در هستی و غیر 

اینست که مخلوقات  قرار است،مخلوقاتش برطی که بین خدا و از جمله رواب نکته مهم دیگر اینکه

بلکه همه شئون وجودی آنها وابسته به  ،نه تنها در اصل وجود و پیدایششان نیازمند به خدا هستند

کند  میخدای متعال است و هیچگونه استقاللی ندارند و او به هر نحوی که بخواهد در آنها تصرف 

 .نماید میوامورشان را تدبیر 

. ندارد شرطی خداوند ربوبیت. کند می ربوبیت آن به آن خداوند که است مهم خیلی نکته این

 .است همیشگی

شود که الزمه آن  میکه این رابطه را به صورت کلی در نظر بگیریم مفهوم ربوبیت، انتزاع  میهنگا

است و مصادیق فراوانی، مانند حفظ و نگهداری کردن، حیات  و بر طرف کردن نیازها تدابیر امور

بخشیدن و میراندن، روزی دادن، به رشد و کمال رساندن، راهنمایی کردن و مورد امر و نهی قرار 

 . ادن و...داردد

ربوبیت مطلقه الهی بدین معنی است که مخلوقات در همه شئون وجودی، وابسته به خدای متعال 

که به یکدیگر دارند سرانجام، به وابستگی همه آنها به آفریننده، منتهی هایی  هستند و وابستگی

وزی خواران را کند و ر میشود و اوست که بعضی از آفریدگان را بوسیله بعضی دیگر اداره  می

دهد، و موجودات ذی شعور را با وسایل درونی )مانند  میآفریند روزی  میهایی که  بوسیله روزی
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کند و  میعقل و سایر قوای ادراکی( و با وسایل بیرونی )مانند پیامبران و کتب آسمانی( هدایت 

 .کند میبرای مکلفین، احکام و قوانینی وضع، و وظایف و تکالیفی تعیین 

علت خیسی همه چیز آب  زنم. میی مثال ی فهم اینکه همه شئون هستی وابسته به خداوند استبرا

رب  :شود میاست و علت خیسی آب ذاتی آن است. در حالی که در ربوبیت توحیدی چنین نگاه 

که  کند تواند کاری میپس او  .کند میخداوند است که به وسیله آب چنین کاری  ،خیسی همه چیز

 چیزی خیس شود اما بدون آب.

علت سوختن هر چیزی حرارت گوییم  ما می .زنم میدیگر  برای اینکه بحث واضح تر شود این مثال

اما در نگاه توحید ربوبی علت سوختن حرارت نیست بلکه ربوبیت  .است و حرارت ذاتی آتش است

همین رب که حرارت را برای  اال. وقرار داده استحرارت چنین ویژگی  در خداوند است که فعال

 گیرد. میافتد حرارت را از آن  میدر زمانی که حضرت ابراهیم در آتش  ،آتش گذاشته است

 با حرارت خداوند است و هم رب آتش بی حرارت. نکته مهم این است که هم رب آتشِ

اینکه آتش همیشه حرارت دارد به این دلیل است که خداوند آن به آن چنین تدبیری کرده است و 

آنگاه وقتی که او را  ،را دیدو دست خداوند اگر کسی در این اتفاقات طبیعی اطراف ربوبیت خداوند 

 ،دانسوزداند که همان ربی که تا به حال تدبیر داشت که آتش ب می ترسد. ، نمیاندازند میدر آتش 

 د.انکرده که نسوز تدبیراالن 

نکته بسیار مهم این است که ربوبیت حرارت برای آتش از سلب آن شگفت انگیزتر است. اما ما 

وقتی آتش کنیم که  میشویم و چنین گمان  میدچار واقع پنداری  ،ایم چون دائما این ربوبیت را دیده

اگر آتش نسوزاند پس حتما کسی است که بسیار قوی است و او چنین سوزاند کار خدا نیست و  می

 کرده است!! تدبیر

حتی بابا ربوبیت من  :فرماید میخواهیم دید که خداوند  ،در حالی که اگر به آیات قرآن توجه نماییم

 :فرماید میرام بودن حیوانات برای شما هم جاری است و چنین در مورد 

 :  72- 71یـــــسن: 
 
م  و   أ ا ل  وم ر  ا ی  نَّ

 
نا أ قم ل  مم  خ  ُ ا َل  َّ ل تم  ِمم مم دینا ع  یم

 
عاما   أ نم

 
ُهمم  أ ا ف  ناها و     مالمُكون   َل  لم لَّ مم  ذ  ُ ها َل  نم مم

 ف 
م  ُكوُُبُ ها و   ر  نم ُكُلون   مم

م
أ   ی 

آن به  ،فرماید ما چنین کردیم نه اینکه یه مرتبه این کار را کردیم و رهایش کردیم بلکه میو اینکه 

 افتد. میتحت تدبیر ما چنین اتفاقی  ،نآ
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که ما ماشین است همان گونه ربوبیت خداوند هم به عنوان مثال نباید چنین تصور کرد که 

پس از  .روشن خاموشش با ماستکلید کنیم و فقط زحمت  میشویی تمام اتوماتیک را روشن  لباس

را بشورد و بعد از یک ساعت تحویل ما بدهد و در زمانی ها  کنیم تا لباس میروشن کردن رهایش 

دیگر میزان  کند. میدیگر تحت کنترل ما نیست بلکه به طور اتوماتیک کار  ،دیشو میکه دارد لباس 

 آب ورودی به ماشین، نحوه شستشو، نحوه خشک کردن و... تحت کنترل ما نیست.

به  و لحظه به لحظه بلکه آن به آن ،نیست باید توجه داشت که اتفاقات هستی به صورت اتوماتیک

 خداوند است.و ربوبیت تدبیر 

 .یعنی خداوند اسب و خر و... را نگذاشته رو دکمه اتوماتیک که اینا یه بار برای همیشه رام باشند

نه به این خاطر که حیوانات  ،رامندها  اگر آن .استها  بلکه او آن به آن و دائما در حال تدبیر آن

شود که چرا حیوانات اهلی رامند؟ اگر  میتند! اگر چنین بگوییم باز این سوال مطرح اهلی هس

شود که چرا این مواد چنین  میباز این سوال تکرار  ،است ماده در بدن آنها بگوییم بدلیل فالن

 چه کسی این خصوصیات را آن به آن در آن ماده گذاشته است؟ خصوصیاتی دارند؟

بلکه سوزاندن آن است که چقدر عجیب است  ،نسوزاندن آتش نیست شود میانچه باعث اعجاب 

افتد به دلیل آن  میاینکه همیشه به صورت منظم برای آن این اتفاق  .سوزاند میکه آتش همیشه 

 کند. میاست که ربی در عالم وجود دارد که آن به آن دارد آتش را تدبیر 

باور داشت که ربی است که دائما عنایت حال حضرت ابراهیم که این ربوبیت را در مورد آتش 

رب  .سوزاند همین رب، رب آب هم هست و همو دوباره رب سرما هم هست میکند و آتش  می

آرامش  ،خواهند او را در آتش بیندازند میبه همین دلیل وقتی که  .درختان و سر سبزی هم هست

پس  .زاند هم به ربوبیت اوستداند اگر آتش بسوزاند به ربوبیت اوست و اگر نسو میچون  .دارد

دانست که  میحضرت ابراهیم ربوبیت خداوند را در همین اتفاقات طبیعی اطراف ما باور کرده بود و 

 .و کاری ساخته نیست یدآ میاز کسی و چیزی جز او چنین تدبیری بر ن

 ،ور ندارندشوند که بتها که جمادند و فهم و شع میدرگیر ها  به همین دلیل است که انبیاء با بت

و  ؟دارانند و یا بالهای زندگی مرا بردارنتا برای ما باران بب ؟توانند باد و ابر را تدبیر نمایند میچگونه 

 ؟یا به قول غلط برخی برای ما شانس بیاورند

بینیم که چقدر آلوده به شرک در ربوبیت  میآنگاه  ،با این تحلیل نگاهی به اعتقادات خود بیندازیم

 بیشعور هستند.ها  نیم که مانند بتک میهستیم و برای چیزهایی حساب باز 

 از این دست هستند.ها  اینهمه . ... شانس و  پول و پارتی و ثروت ومثل 
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حضرت ابراهیم علیه السالم به عنوان منادی توحید در مورد معرفی رب خود به عمویش آذر چنین 

 گوید: می

ذم  بيهم  قال   إم
 
هم  و   ِلم مم وم

ُبُدون   ما ق  عم ُبُد  قاُلوا (70) ت  عم ناما   ن  صم
 
ل   أ ظ  ن  ا ف  في   َل  لم  قال   (71) عاكم ُكمم  ه  ُعون  م  ذم  ي سم  إم

ُعون   دم وم  (72) ت 
 
ُكمم  أ ُعون  ف  نم وم  ی 

 
ون   أ ر  ُ لم  قاُلوا (73) َي  نا ب  دم ج  نا و  ذلمك   آباء 

ُلون   ك  ع  فم   قال   (74) ي 
 
ُتم  أ یم

 
أ ر  ُتم  ما ف   ُكنم

ُبُدون   عم ُتم  (75) ت  نم
 
ُمون   آباُؤُكُ  و   أ د  قم م  (76) اِلم  ُ َّنَّ إم

ُدو   ف  لَّ   يل ع  بَّ  إم ي   ر  عاَل  ين الَّذي (77) الم ق  ل  ُهو    خ  دینم  ف 
م  َي 

ُمين ُهو   الَّذي و   (78) عم
قيم  و    ُیطم ذا و   (79) ي سم ُت  إم ضم رم

ُهو   م  فيم  ف  َّ   ُُييُتين الَّذي و   (80) ي شم
ُ
 و   (81) ُيحمييم  ث

ُع  الَّذي م  طم
 
نم  أ

 
ر   أ فم

غم طيئ تي  يل ی  م    خ  م ینم  َي 
بِّ  (82) الدِّ بم  ر  ما    يل ه  ين و   ُحكم قم حم

لم حي    أ  الم الصَّ لم  و   (83) بم ع   اجم
ق   لمسان    يل

دم رین   فم  صم خم
لمين و   (84) اْلم ع  نم   اجم ةم  مم

ث  ر  ةم  و  نَّ عيم  ج 
رم  و   (85) النَّ فم

 يب اغم
ُه   ِلم نَّ ن   اكن   إم الِّي   مم  الضَّ

(86) 

کند که اوست که هم در جزئیاتی مانند  میتوجه به این گفتگو به خوبی رب عالیمن را معرفی 

 کند. میمریض شدن و هم در امور مانند حیات دادن و مردن، هم در خلقت و... ربوبیت 

همه  ،شوم مییا به وسیله دارو خوب  ،شوم میله غذا سیر اگر من به وسی :فرماید میحضرت در اینجا 

که دارویی باشد که خواصی داشته باشد و من به آن  ،کند میبرای این است که او اینگونه ربوبیت 

 برسم و آن درد مرا درمان کند.

عنایت ربوبی  زاست همه اخرم برای این بوده که توان و همتی که در وجودم  میاگر با پول غذایی 

میوه و غذایی مناسب طبع  ،بعد همان رب ،بعد مزدی بود که به من دادند ،اوست که با آن کار کردم

 من خوردم و... همه و همه کار یک رب است. و من آفرید

 

 کند. در ادامه الگویی آمده است که به برخی آیات مرتبط با بحث ربوبیت خداوند در هستی اشاره می
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 عنای توحیدم

 :زنم میتر معنای توحید دو مثال  برای فهم دقیق

 :مثال اول

 نانوا کند؟ میچه کسی گندم خمیر شده را تبدیل به نان 

 معلم آموزد؟ میچه کسی به فرزند یا برادر شما علم 

 بنا چه کسی خانه شما را ساخت؟

 زنیم. میرا مثال  افراد متعددیما ها  بینیم که در جواب به این سوال می

حال تصور کنید یه آدم عجیب و غریبی پیدا بشود که بتواند همه این کارها را خودش منظم انجام 

 بدون اینکه حق یک کدام از اینها ضایع شود. ،دهد

 ،شیشه بر هم هست ،پدر خوبی هم هست ،کشاورز هم هست ،نانوای بنایی که معلم هم هست

 قالی باف هم هست و....

 شود همه این کارها را یک نفر انجام دهد! میفهمیم که ن میدهیم  میدامه همین که یه خورده ا

 پنداشتند. میچنین ایندر مورد خداوند  ،انسانهای مشرکی که در قدیم بودن

اما رب عالم یک نفر نیست. بلکه خداوند  اهلل است.آن هم  ،گفتند خالق عالم یک نفر است مییعنی 

مختلف کرده است. قسمتی از ربوبیت را به شیاطین داده های  هستی را بعد از خلق واگذار به رب

است. قسمتی را به مالئکه داده است. قسمتی را به خورشید داده است و قسمتی از ربوبیت را به 

 داده است.ها  ستاره

که . مثال اعتقاد دارند دارندهایی  هم اینگونه شرکها  اما امروزی .اینها برای انسانهای قبل بود

پس او شده کدخدای عالم!!! قسمتی  ،از ربوبیت و قدرت عالم را خداوند به آمریکا داده است قسمتی

از ربوبیت و قدرت عالم را خداوند به علم داده است!! قسمتی از ربوبیت عالم را خداوند به پول داده 

 کند نه خدا!! میاست و این پول است که امروز خدایی 

 شرک داشتند.پس متوجه شدیم که مشرکین چگونه 

کند تا توحید را بهتر  میزنم که به ما کمک  میمثال دوم را  ،حال که مفهوم شرک را تصور کردیم

 متوجه شویم.

 .راست خودمان را باال بیاوریم های همه دست

 خودتان چه کسی دست راست شما را باال آورد؟
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 خود را برای چند ثانیه ببندید.های  حاال همه چشم

 خودتان شما را بست؟های  چه کسی چشم

 خودتان کند؟ میاگر االن سر شما بخارد، چه کسی این خارش و سوزش را احساس 

 خودتان االن خندیدید، چه کسی خندید؟

بینید که شما در اینجا افعال مختلف را همه به یک نفر که خودتان است بازگشت  میاگر دقت کنید 

برخی احساسی  ،برخی ادراکی ،. برخی حرکتی بوددر حالی که این افعال با هم متفاوت بود ،دادید

 و...

 کنید. میاما همه را شما انجام دادید و آن به آن این کار را  ،دندرست است که افعال فرق دار

 بلکه در دست شماست. ،تدبیر دست شما به خودش واگذار نشده

بینید که  میخورید خواهید غذا ب میبعد شما  ،تصور کنید تدبیر دست شما به خودش واگذار شود

دست شما به جای لقمه، مالقه را از سر سفره برداشت و به جای اینکه آن را به سمت دهان شما 

 شود؟ میچه  برد!!! میآن را به سمت بینی شما  ،ببرد

 حال خدا را شکر کن قابلمه را بر نداشت!!

دلیل این است که یک نفر نم که این نظم در بدن ما همه به بی می! مقداری در خودمان تامل کنیم

 شدیم. میسگ گربه  و اال مثل کارتنِ کند. میآن را تدبیر 

 دو اراده در یک بدن!! دو تضاد در یک  بدن!!!

 افتد. میخواهیم بیمار شویم اما این اتفاق  مییعنی ما ن چه؟ها  ممکن است اشکال کنید پس بیماری

ر محدود است و عرض کردیم که به یک جواب این است که مالکیت شما نسبت به بدنتان بسیا

 عصب بند است.

 اما مالکیت خداوند در عالم اینگونه نسیت که توضیح دادیم.

چه در  ،یعنی تمام حوادث و تمام هستیتوحید  گیرم معنای توحید را. میاز این دو مثال نتیجه 

 گردد. میخلقت و چه در ربوبیت به یک نفر بر 

 این یعنی توحید. .یک نفر است و متفرق نیست این حوادث، اینکه مبداء همه

 یعنی توحید. ،کنید میاینکه شما برای دیگران حساب باز ن

 .یعنی توحید ،کنید میاینکه شما ربوبیت را در عالم متکثر ن
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گویید امروز  مین، کند میگویید امروز قدرت خدایی  مین، کند میگوید امروز پول خدایی  مییعنی ن

کند حتی آب  میرا حل ها  گویید امروز رابطه با آمریکا همه گره مین زند میپارتی حرف اول را 

 این یعنی توحید. خوردن!!

یکی از نکاتی که در توحید ربوبی مهم است این است که توحید ربوبیت یکی از مهمترین 

انحرافی مختلف چه در گذشته و چه  های زیرا فرقه .تمییز مومنین از غیر مومنین استهای  شاخصه

اما  .قبول دارند هم در حال وجود دارند که توحید در ذات را قبول دارند و حتی توحید در خالقیت را

ن آکه در قرها  از جمله این گروه .دانند غیر خدا را در اداره عالم موثر میمشکلشان این است که 

کردیم با  . بت پرستانی که ما گاهی خیال میبت پرستان هستند ،نها یاد کرده استآخداوند متعال از 

 یات زیر که در مورد بت پرستان است توجه کنید:آبه  خالقیت خداوند مشکل داشتند.

نم  و   61:  العنكبوت  ئم
م  ل  ُ لمَت 

 
أ نم  س  ق   م  ل  ماواتم  خ  ض   و   السَّ ر   و   اِلم رم خَّ س   س  مم ر   و   الشَّ م  ق  ُقوُلنَّ  الم ي  ُ  ل  ّنَّ  اّللَّ

 
أ  ف 

ُكون   ف    ُیؤم
نم  و   63:  العنكبوت ئم

م  ل  ُ لمَت 
 
أ نم  س  ل   م  زَّ ن   ن  ماءم  مم يا ماء   السَّ حم

 
أ هم  ف  ض   بم نم  اِلم رم دم  مم عم ا ب  ِتم وم ُقوُلنَّ  م  ي  ُ  ل   ُقلم  اّللَّ

ُد  ح مم م  الم َّ لم  ّللم ُهم  ب  ُ َث  كم
 
ُلون   ل أ قم عم   ی 

نم  و   25:  لقمان ئم
م  ل  ُ لمَت 

 
أ نم  س  ق   م  ل  ماواتم  خ  ض   و   السَّ ُقوُلنَّ  اِلم رم ي  ُ  ل  ُد  ُقلم  اّللَّ ح مم م  الم َّ لم  ّللم ُهم  ب  ُ َث  كم

 
 ل أ

ُمون   ل  عم   ی 
نم  و   38:  الزمر ئم

م  ل  ُ لمَت 
 
أ نم  س  ق   م  ل  ماواتم  خ  ض   و   السَّ ُقوُلنَّ  اِلم رم ي  ُ  ل    ُقلم  اّللَّ

 
ُتم  أ یم

 
أ ر  ُعون   ما ف  دم نم  ت   ُدونم  مم

م  نم  اّللَّ نم   إم
راد 
 
ُ  أ ُضر   اّللَّ لم  بم فاُت  ُهنَّ  ه  هم  اكشم وم  ُضرِّ

 
ن أ راد 

 
ة    أ ْحم  ر  لم  بم كاُت  ُهنَّ  ه  سم هم  ُِمم تم ْحم  بم   ُقلم  ر 

سم ُ  ح   اّللَّ
هم  يم
ل  ُل  ع  كَّ و  ُلون   َي   كِّ و  ُت    اَلم

نم  و   9:  الزخرف ئم
م  ل  ُ لمَت 

 
أ نم  س  ق   م  ل  ماواتم  خ  ض   و   السَّ ُقوُلنَّ  اِلم رم ي  ُهنَّ  ل  ق  ل  زیُز  خ  ع  لُي  الم ع    الم

نم  و   87:  الزخرف ئم
م  ل  ُ لمَت 

 
أ نم  س  ُهمم  م  ق  ل  ُقوُلنَّ  خ  ي  ُ  ل  ّنَّ  اّللَّ

 
أ ُكون ف  ف   ُیؤم

بحث ربوبیت خداوند  ،بینیم که مهمترین جایی که انبیاء در آن در گیر بودند میبا توجه به این آیات 

 است.
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جالب است بدانید فرعون ادعای ربوبیت تکوینی نداشته برعکس نمرود، فرعون فقط ادعای ربوبیت 

 گفته رب تکوینی عالم خداوند است اما رب تشریعی عالم منم!! میتشریعی داشته و 

کرده که در آیات   میحتی ادعای ربوبیت تکوینی  ،اما نمرود درجه حماقتش خیلی بیشتر بوده

 شود: میاشاره اینگونه به آن 

 
 
م  أ ر   ل  ل   ت  اجَّ  الَّذي إم راهي   ح  بم هم   ف إم بِّ نم  ر 

 
ُ  آتاُه  أ ُلمك   اّللَّ ذم  اَلم راهُي  قال   إم بم يبِّ   إم ا قال   ُُييُت  و    ُيحميي الَّذي ر  ن 

 
يي أ حم

ُ
 و    أ

ميُت 
ُ
راهُي  قال   أ بم نَّ  إم إم

تي اّللَّ   ف 
م
أ سم   ی 

مم الشَّ ن   بم قم  مم رم
تم  اَلم شم

م
أ ا ف  ن   ِبم بم  مم رم

ت   اَلم غم ُبهم
ر   الَّذي ف  ف  ُ  و   ك  ي ل اّللَّ دم م  َي 

م   وم ق  .  الم ي  اَلم
 بقره 258الظَّ

نمرود ادعای حیات و ممات داشت. مدعی چنین چیزی بود که حضرت به او فرمود پس خورشید را 

 برعکس بیاور!!!

ند دارد. یعنی او هم منکر این ربوبیت جالب است بدانید که حتی شیطان هم اقرار به ربوبیت خداو

 فرماید: میچنانچه در سوره حجر   نیست.

ليُس  یا قال   بم لَّ  ل ك   ما إم
 
ُكون   أ ع   ت  دین   م  اجم م  قال   (32) السَّ ُكنم  ل 

 
د   أ جُ ر   ِلم سم

ش  ُه  لمب  ت  قم ل  نم  خ  صال   مم
لم نم  ص  إ   مم

 ْح  
ُنون   سم

ُرجم  قال   (33) م  اخم ها ف  نم ك   مم نَّ إم
جيم  ف  نَّ  و   (34) ر  ك   إم يم ل  ة   ع  ن  ل اللَّعم مم   إم

م ینم  َي 
بِّ  قال   (35) الدِّ ن ر  رم ظم نم

 
أ   ف 

ل مم   إم
م ُثون   َي  ع  ك   قال   (36) ُُيم نَّ إم

ن   ف  رین   مم ظ  ُنم ل (37) اَلم مم   إم
م تم  َي 

قم و  ُلومم  الم
بِّ  قال   (38) اَلم عم ا ر  ين ِبم َيم  و  غم

 
نَّ   أ ن  یِّ ز  ُ  ِل 

مم  ُ ضم  فم  َل  م  و   اِلم رم ُ ی َّنَّ وم
ُغم عي   ِل  ْجم 

 
  (39) أ

از  علی رغم اینکه .است که حتی شیطان هم کفر به ربوبیت خداوند ندارد میاین خیلی نکته مه

 بزرگی در تاریخ مرتکب شده است.های  دستور او در عمل سر پیچی کرد و در حیطه عمل جنایت

کند که ربوبیت  میاین آیه، شیطان اقرار  .عجیب استای هست در سوره انفال که خیلی  حتی آیه

 برد. میخداوند در همه عوالم قبول دارد و از پیروان خودش به خدا پناه 

ذم  و   ن   إم یَّ ُم  ز  ُ طاُن  َل  يم مم  الشَّ ُ ماَل  عم
 
م   ل ُكُم  غالمب   ل قال   و   أ وم ي  ن   الم اسم  مم نِّ  و   النَّ ا ل ُكمم  جارم  إم مَّ ل  تم  ف  راء  فم  ت 

تانم الم
 ئ 

ص   هم   َع   ن ك  يم ب  قم نِّ  قال   و   ع  ري إم ُكمم  ءم  ب  نم نِّ  مم رى إم
 
ن   ل ما  أ وم ر  نِّ  ت  خاُف  إم

 
ُ  و   اّللَّ   أ دیُد  اّللَّ قابم  ش  عم

 (48) الم

 آراست نظرشان در[ بود ايمان اهل ضد بر لشكركشى و پيامبر با دشمنى راه در كه] را اعمالشان شيطان كه را هنگامى[ كنيد ياد] و

 پناه من و نيست، شما بر شونده پيروز[  ايمان با] مردمان از كس هيچ[ شما جنگى آرايش و بسيار جمعيت سبب به] امروز: گفت و
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 و گذاشت، فرار به پا و برگشت عقب به كردند، برخورد يكديگر با[  مشرك و مؤمن] گروه دو كه زمانى ولى شمايم، به دهنده

 ترسم مى خدا از من البته بينيد، نمى شما كه بينم مى[  فرشتگان نزول چون] را چيزى من بيزارم،[  پيروانم و ياران] شما از من: گفت

 ) ترجمه انصاريان(.است كيفر سخت خدا و

 گوید در سوره حشر است. میآیه دیگری که این سخن را شیطان 

لم 
ث  م  طانم  ك 

يم ذم  الشَّ سانم  قال   إم
نم م
ُفرم  لمْلم ا اكم مَّ ل  ر   ف  ف  نِّ  قال   ك  ري إم ك   ءم  ب  نم نِّ  مم خاُف  إم

 
بَّ  اّللَّ   أ ي   ر  عاَل   (16) الم

. شو كافر: گفت انسان به كه است شيطان داستان چون[ فريفتند دروغ هاى وعده با را كتاب اهل از كافران كه منافقان داستان]

 ) ترجمه انصاريان(.ترسم مى است، جهانيان پروردگار كه خدا از من بيزارم، تو از من: گفت شد، كافر كه هنگامى

هایی  باید به این نکته توجه داشت که ما هم از این کفر و شرک در ربوبیت جدا نیستیم، ما هم بهره

 هایی؟ چه بهره را داریم.

دهیم. کفر تشریعی ما  میمثال در شرک در ربوبیت تشریعی فهم خودمان را گاهی در برابر دین قرار 

از نوع عروسی و... این  ،از سبک زندگی ،از اقتصاد ،مثل قائل بودن به جدایی دین از سیاستهم 

 هم کفر تشریعی ما.

کفر و شرک تکوینی ما مثل قائل شدن به  .و البته کفر و شرک تکوینی هم در ربوبیت داریم

الی را سر بچه خ یمانها ریزد روی دستمان و عقده میشانس، مثل اون وقتی که آب جوش 

پارتی باعث و کنیم پول  مییا آن وقتی که فکر  .ه صدایم کردی و حواسم پرت شدک ،کنیم می

 کار فرهنگی کرد. بتوان ،شود می

 سواالت مباحثه

 ای از درس را به صورت شفاهی ارائه نماید؟ یکی از اعضای گروه خالصه -1

  مثال  ال نمایند.ؤث از وی سبحدیگر اعضای گروه نسبت به برخی از مفاهیم مطرح شده در(

 ( .برای مفهوم رب مثالی جدید بیاورداز او بخواهید 

. بیان نمایند ،در مورد کار تشکیالتی دارند شهدا خاطراتای از  اگر اعضای گروه خاطره -2

 ا خاطرات شهدای محل مخاطبین است()اولویت ب
  :اجتماعی عدالت و چمران شهیدمثال: 

 .است عدالتی بی این بگویید،ها  آن به که گفت ایشان به چمران شهید .گفتند چمران شهید به کوچکترها .دادند مین راه را کوچکترها و ندبود بازی مشغول باالیی سالهای  بچه

 کی :گفتند و رفتندگ را توپ و شد عمل وارد خود چمران شهید .ندادند اهمیت بزرگترها هم باز ولی گفتند کوچکترها .است کرده قیام اجتماعی عدالت برای صدر موسی امام

 .کردند محقق و دادند نشان عمال مدرسه در را اجتماعی عدالت گونه این و دویدند ایشان دنبال به بزرگ و کوچک ها، بچه ی همه .دویدند و …بگیره من از را توپ تونه می

 مثالهایی از ادعای ربوبیت در اطرافتان بزنید.  -3
 امروزی مانند: های  مثال: تبلیغات

 .نباشید هایتان لباس کثیفی نگران دیگر .… شوینده وجود با
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 !اول همراه ،نیست تنها کس هیچ

 .نیستم غذام طعم نگران .… روغن با دیگر

 .نیستم درد کمر و روی پیاده و پاها نگران .… کفش با دیگر

 .… بیمه با آسایش و  امنیت

 ! شما فرزندان آینده ضامن … بانک
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 خالصه مباحث گذشته

این  ،توانستند در کار تشکیالتی سجایای اخالقی داشته باشند میتوضیح دادیم که دلیل اینکه شهدا 

در مورد کلمه  بود که آنها حداقل دو بستر اعتقادی مهم داشتند یکی از آنها باور توحید ربوبی بود.

 .ر را توضیح دهد()در اینجا خوب است که مبلغ از یکی از مخاطبان بخواهد تا باو باور توضیح دادیم

برای  در مورد رب توضیح دادیم و مثالهایی از خودمان زدیم. ش توحید بود.و بعدکلمه بعد رب 

اینکه معنای ربوبیت خداوند را بهتر متوجه شویم در قرآن خداوند صفاتی را برای خودش به عنوان 

نه در  ،نه در آمریکا د.بینی میکند که شما این صفات را در هیچ رب دیگر ن میرب عالم هستی ذکر 

فهمد  میوقتی آدم این صفات را  نه در پول و... هیچ کدام از این صفات وجود ندارد. ،ثروت

خیلی بهتر است تا به ربی  ،انسان به این رب تکیه کند اگر شود که میاعتمادش به این رب بیشتر 

 تکیه کند که مجموع این صفات را ندارد.

 صفات رب در قرآن

 رو صفات ما به عبودیت این رب برای رب عالم صفاتی بیان شده است که با توجه به ایندر قرآن 

 آوریم. می

 قرآن و باور توحید ربوبی

بار است. بعد لفظ رب که  3000است که نزدیک « اهلل»لفظی که بیشترین تکرار را در قرآن دارد 

دارد که در آن هم به صورت  فراوانی وجود یاتدر قرآن آ .بار در قرآن آمده است 1000نزدیک 

این ربی  کند که رب عالم هستی فقط یک نفر است. میمشخص و مورد و هم به صورت کلی بیان 

 1:که در اینجا اثبات شد چنین صفاتی دارد

                                   
 "و "مالکیت "و "ربوبیت ":صفت سه خصوص تعالى خداى صفات همه میان در در ترجمه المیزان در تفسیر سوره ناس چنین داریم: چرا - 1

 ترین نزدیک ربوبیت گفتیم و الوهیت؟ آخر در و مالکیت، بعد ربوبیت، اول کرد، ذکر ترتیب این به را صفت سه این چرا نیز و برد؟ نام را "الوهیت

 این بر عالوه. است مخلوقات سایر از بیش دارد، او تربیت در تعالى خداى که عنایتى زیرا است، اخص آن در والیت و است انسان به خدا صفات

 هم است، آن والیت و ربوبیت از دورتر ملک و. کند مى تربیت خود والیت بال و پر تحت را فرزند که پدر مانند است خصوصى امرى والیت، اصوال

 شاه خود به دستش باز تازه کند، مى مراجعه پادشاه آن اداره به شد سرپرست بى اگر بله ندارد، پادشاه به کارى دارد پدر که فرزندى مثل در که چنان

 در که است اى مرحله اله و گیرد، مى خود بال و پر زیر را ملت تمام پادشاه بینیم مى که چنان هم است، تر عمومى مرحله این در هم والیت و رسد، نمى

 نه است، درونى اخالص از ناشى عبادت چون ندارد، او عام و خاص والیت به کارى و کند، نمى مراجعه معبود به حوائجش در دیگر عابد بنده آن

 رابطه ترین عالى آخر در و گوید، مى سخن سلطنتش از سپس و سبحان خداى ربوبیت از نخست بحث مورد سوره در جهت همین به مادى، طبیعت

 ."النَّاسِ إِلهِ النَّاسِ مَلِکِ النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ ":فرماید مى آورد، مى بیاد را بندگى رابطه یعنى خدا و انسان بین
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 و شیوه تکلم خداوند با ماها  بحث آیه

 و ربوبیت تدبیرشود این است که تمام حوادث این عالم تحت  میای که تا به اینجا گرفته  نتیجه

دهم و بعد وارد  میکه این مقدمه اول ما بود و بنده مجددا توضیح  خداوند تبارک و تعالی است.

 قدمه اولی که خدمت شما عرض کردیم:اما م .شوم میمقدمه دوم 

 مقدمه اول

مثال االن که بنده این خودکار  .مقدمه اول این شد که تمام حوادث هستی تحت تدبیر خداوند است

همین حرکت هم تحت تدبیر خداوند است که اگر ربوبیت او نبود من  ،را از دستم به زمین انداختم

دانم و نه از جانب او به  میعلت اینکه من این را از جانب خودم  .نبودمای  قادر به چنین کار ساده

مثل حضور روح شما در بدن شما و کارهایی که  خاطر این است که او را اشتباه شناختم. نعوذ باهلل

دهد درست است که دست چیزی غیر از پاست و من با دستم کاری را انجام  میدست شما انجام 

بلکه تمام حرکات و  ،دهم اما اگر روح در بدن وجود نداشت دیگر این دست قادر به حرکت نبود می

کنم همه به خاطر حضور آن روح  میاهده و طراوتی که در پوست و دست خود مش رفتارها و رشد

 این سخن گفتن و... نبود. ،است که اگر نبود این قوام بدن

ضم غذا، گردش خون، سخن گفتن، آواز خواندن، فکر کردن و... هاین تنوع رفتارها در بدن مثل 

 شد. میداد و کرم  میهمه تحت ربوبیت یک روح است که اگر آن نبود این بدن بوی تعفن 

 من را به اشتباه نیندازد که این کار دست است. ،دارد میین تنوع و اینکه دست خودکار را بر پس ا

 مقدمه دوم

لطفا جواب این  کنم. میپردازیم، مقدمه دوم را با یک سوال شروع  میحال به مقدمه دوم این بحث 

 .سوال بنده را بدهید

آیا قادر است چنین کاری  ،بخواهد با شما سخن بگوید و این ربی که شناختیم، اگر االن خداوند

 ؟شیوه سخن گفتن خداوند با ما چیست :شود میتر این  سوال به طور دقیق چگونه؟و بکند؟ 

با  گوید؟ میبینیم با ما سخن  میکه هایی  در خواب با  نوع خواب گوید؟ میآیا با قرآن با ما سخن 

 گوید؟ میبا استخاره سخن  گوید؟ میبا ما سخن با عقل ما  گوید؟ میاحادیث با ما سخن 

 پس سوال بنده این شد آیا امکان دارد؟ و دوم اینکه روش او چیست؟

دهیم و یا  میممکن است برخی بگویند تا خود خداوند در مورد کاری با ما سخن نگوید ما انجام ن

 کنیم. میآن را ترک ن

 بلکه خداوند دائما با ما در حال تکلم است.نه تنها امکان دارد ، جواب سوال اول اینکه بله
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 زیاد پیچیده نیست و به راحتی برای همه ما قابل فهم است. ما، تکلم خداوند با

 است.ها  جواب سوال دوم هم اینکه شیوه تکلم خداوند با ما از روش آیه

 اما آیه به چه معناست؟

 .زبان فارسی معادلی برای کلمه آیه نیستدر  .توجه داشته باشید که آیه فقط به معنای نشانه نیست

ای  بایست آن را در یک یا چند جمله به همراه مثال تعریف کنیم و اال کلمه میبه همین دلیل 

 گویند آیه یعنی نشانه این تعریف خیلی خیلی ناقص است. میمعادل آن نیست و اینکه برخی 

 .بینیم میبینیم اما باطن را ن میظاهر را ثانیا  .آیه یعنی چیزی که اوال یک ظاهر دارد و یک باطن

رابعا اما  .ثالثا بین این ظاهر و آن باطن تفاوت ماهوی و جوهری وجود دارد و این مثل آن نیست

 کند. میاین ظاهر حکایت از آن باطن و مخفی 

 زنم. میبرای اینکه بحث خوب جا بیفتد یک مثال 

بینید که روی آن عکس فلشی را کشیده است که  میتابلویی را  ،کنید میوقتی که در جاده حرکت 

 د.پیچ میحکایت از این دارد که صد متر جلوتر جاده به سمت راست 

توانیم بگوییم حقیقت وجود این  میآیا حال  .توجه داشته باشد این تابلو فقط حکایت از آن پیچ دارد

 تابلو و آن پیچ یکی است؟

. اما حقیقت آن پیچ واقعا اند نگ و برشی که به آن دادهحقیقت این تابلو فلز است و یک طرح و ر

 کند. میسقوط  ،اما اگر در پیچ رعایت نکند ،کند میاگر کسی روی این تابلو برود سقوط نپیچ است. 

 اما خودش حقیقت پیچ نبود و این دو با هم تفاوت داشتند. ،کرد از حقیقت پیچ میتابلو فقط حکایت 

ای برای وجودش نیست.  است که اوال خودش به تنهایی فلسفهآیه آن چیزی  ،س مشخص شدپ

به ما  ،اما در آینده آن را خواهیم دید ،بینیم میثانیا وجود آیه برای این است تا آنچه را که اکنون ن

 نشان دهد.

گوید،  میبا ما سخن ها  یهآیه مشخص شد و بیان کردیم که خداوند هم از طریق آحال که معنای 

 در عالم بر دو قسم است.ها  گوییم آیه میدر اینجا 

 د.نگوید که هر کدام از این دو روش اقسام گوناگونی دار مییعنی خداوند به دو روش با ما سخن 

های  تشریعی و آیههای  آیه گوید چنین است: میاین دو قسم که خداوند از این طریق با ما سخن 

 .تکوینی
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 : تکوین 2: تشریع   1 2تکلم خداوند

سنت  که بر قلب پیامبر نازل گردید و در کتاب قرآن وتشریع همان قرآن و توابع آن است، های  آیه

 پیامبر و اهل بیت جمع گردیده است.

 برای اینکه بحث خوب تصویر بشود جدولی را برای مخاطب بدین گونه بکشید.

                                   
شف منظور از تکلم این است که خداوند در پس حوادث برای ما پیام دارد ما هم می توانیم حوادث را به ظاهر بنگریم و هم می توانیم در سدد ک - 2

 پیام الهی که در پس حادثه بوده، بر بیاییم.
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قسمت سبز  ،ل کردیمقکلید واژه اصلی ما در این بحث که خاطرات شهدا را به خاطر آن ن

 است. ها( )حادثهرنگ

 به قسمت سبز رنگ دقت نمایید، زیر مجموعه کدام مفاهیم است؟

 عالم تکوین هستند.های  آیهها  حادثه باشد. میتکلم خداوند با ما های  یکی از روشها  یعنی حادثه

روشهایتکلمخداوندبا
 انسانهادرعالمهستی

قرآنوتوابعآن:آیههایتشریع  آیههایتکوین 

 حادثهها

کوهها،:اعیانعالم،مثل
.....گردششبوروزو  

شیوهتکلمخداوندباانسان
 درعالمبهوسیلهآیههااست

ابزاررمزگشاییازآیاتدروجود
انسانتفکراستکهاگرفکرنکندبه

 مقصودآیاتپینخواهدبرد

درهرتفکریحداقلدومقدمهوجودداردکهباآندومقدمه
 بهنتیجهمیرسیم

اگربخواهیمتفکرصحیحداشتهباشیمیکیازدومقدماتما
میبایستحتماازعالمتشریعباشدونهازمحیطونهقوه

 خیال
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به خوبی از شدند بلکه  میغافلگیر نها  شهدا کسانی بودند که این را خوب فهمیده بودند و در حادثه

 نمودند. میآمدند و کالم خداوند را در عالم هستی فهم  میبر ها  پس رمز خوانی حادثه

 را رمز گشایی نمایند؟ها  توانستند حادثه میاما شهدا چگونه 

 ای که با رنگ زرد مشخص شده است توجه نمایید. برای جواب به این سوال به خانه

 خواهد. میهر تفکر حداقل دو مقدمه به دلیل اینکه شهدا اهل تفکر بودند و 

کند این منع کردن حاصل  میکنم و مادرم مرا از بیرون رفتن منع  میمثال وقتی که من عطسه 

 تفکر مادرم است.

اما مشکل این تفکر این است که مقدماتش را از تشریع و دین نگرفته بلکه از محیط و وراثت 

 گرفته است.

 بیرون نرم؟پرسم چرا  میچون وقتی از مادرم 

 وگوید مار رسم داریم  مییا . یا اینکه چون من بارها تجربه کردم گویند. میدهد که: همه  میجواب 

 ....یا

 .بر آمده از تشریع نیستها  هیچ کدام از این دلیل

)این بحث و مثال را در  کند. میپس مادر من در این حادثه بر اساس خرافات و یا خیاالت عمل 

 توضیح مفصل خواهیم داد(ادامه مجددا 

و ها با قرآن و تشریع آشنا بودند  چه طور؟ آن .الهی آشنا بودندهای  شهدا کسانی بودند که با سنت

های  جزئی و زیاد زندگی خود را با سنتهای  آنها حادثه .در کتاب قرآن بیان شده استها  این سنت

گیری را  ر برابر آنها بهترین موضعکردند و د میکلی و مشخص و واضح در آیات قرآن رمز گشایی 

 نمودند. می

پس برای اینکه در رمز گشایی از حوادث عالم هستی و فهم صحیح کالم خداوند دچار خرافات و 

 .استبایست سراغ آیات عالم تشریع برویم که آن قرآن و توابع آن  می ،خیاالت نشویم

خداوند چه چیزهایی را در قرآن آیه دانسته کنیم که  میگردیم و اثبات  میحال مجددا به بحث باز 

 است.

 فرماید: میکه   ین صورتابه این تقسیم در آیات قرآن هم اشاره شده است به 
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 داند. میهستی را آیه  ،آیاتی که

نَّ ف كم الَّتي  إم
ُفلم هارم و  الم

لم و  النَّ
يم الفم اللَّ تم ضم و  اخم ماواتم و  اِلم رم قم السَّ

لم ري فم   خ  جم
ُع ت  ف  نم ا ی  رم ِبم

حم ب  الم
نم ُكلِّ دابَّ  ثَّ فيها مم ا و  ب  ِتم وم د  م  عم ض  ب  هم اِلم رم يا بم

حم
 
أ نم ماء  ف  ماءم مم ن  السَّ ُ مم ل  اّللَّ ز  نم

 
اس  و  ما أ ری م النَّ م ة  و  ْص 

ُل  قم عم م  ی 
وم یات  لمق  ضم ْل  ماءم و  اِلم رم يم  السَّ رم ب 

خَّ ُس  حابم اَلم یاحم و  السَّ
 (سوره مباركه بقره164ون  )الرِّ

در دریا، بارش باران و رویش ها  در این آیه آسمان و زمین، رفت و آمد شب و روز، حرکت کشتی

 گیاهان از زمین، بادها، به عنوان آیات الهی است برای کسانی که تعقل کنند.

نم  ُكمم مم
رات  و  لمُيذيق  شِّ یاح  ُمب  ل  الرِّ سم نم ُیرم

 
هم أ نم آیاتم نم و  مم ُغوا مم ت  بم هم و  لمت  رم

مم
 
أ ُك بم

ُفلم ي  الم رم
جم هم و  لمت  تم ْحم  ر 

ُكُرون  ) ُكمم ت شم لَّ ع  هم و  ل  لم
ضم  سوره مباركه روم(46ف 

 بچشاند، شما به را رحمتش[  باران] از بخشى تا و فرستد، مى دهنده مژده را بادها كه است اين او[  ربوبيت و قدرت] هاى نشانه از و

 گزارى سپاس شما كه باشد و بجوييد، او روزى و رزق از اينكه براى نيز و كنند، حركت او فرمان به[ بادها وسيله به] ها كشتى تا و

 .كنيد

المم )
ِلم عم رم اك 

حم ب  وارم فم الم
ج  هم الم نم آیاتم  سوره مباركه شورى(32و  مم

 .اند حركت در باد كمك به كه] درياست ميان در آسا كوه هاى كشتى او هاى نشانه از

ني  ) ُموقم
م
ضم آیاتم للم  سوره مباركه ذاریات(20و  فم اِلم رم

 .است[ خدا قدرت و ربوبيت توحيد، بر] هايى نشانه يقين اهل براى زمين در

 و آیات زیاد دیگری که فعال قصد ورود به آنها را ندارم.

 داند. میآیاتی که آیات قرآن را آیه 

ل   الَّذي ُهو  : 7آل عمران آیه  ز  نم
 
ك   أ يم ل  تاب   ع  كم

ُه  الم نم ماتم  آیاتم  مم م   ُهنَّ  ُمحمك 
ُ
تابم  أ كم

ُر  و   الم خ 
ُ
 أ

اتم  شاِبم
ا ُمت  مَّ

 
أ م   ف الَّذین   ف  م غم  ُقُلوُبم یم ُعون   ز  بم

تَّ ي  ه   ما ف  ُه  ت شاب  نم غاء   مم تم ةم  ابم ن  تم فم
غاء   و   الم تم هم  ابم ویلم

م
أ ُ  ما و   ت  ل  عم ُه  ی  ویل 

م
أ  ت 

لَّ  ُ  إم ون   و   اّللَّ خُ اسم م  فم  الرَّ
لم عم
ُقوُلون   الم ا ي  نَّ هم  آم  نم  ُكل   بم دم  مم

نم ا عم ِّبِّ ُ  ما و   ر  ّكَّ ذَّ لَّ  ی  وُلوا إم
ُ
باب أ لم  اِلم 

[  است روشن اش معانى و صريح كلماتش كه] است محكم آيات كتاب، آن از بخشى كه كرد نازل تو بر را كتاب اين كه اوست  

 و است گوناگون و مختلف اش معانى و صريح غير كلماتش كه] است متشابه آيات ديگر بخشى و اند، كتاب اساس و اصل آنها

 براى است[  الهى هدايت از] انحراف قلوبشان در كه كسانى ولى[ شود نمى تفسير استوار روايات و محكم آيات وسيله به جز

 آنكه حال و كنند، مى پيروى متشابهش آيات از[  آنان كردن گمراه و مردم انداختن ترديد به و نادرست] تفسيرِ طلب و انگيزى فتنه
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 آورديم، ايمان آن به ما: گويند مى[  بينش در دستان چيره و] دانش در استواران و. داند نمى خدا جز را آنها حقيقى و واقعى تفسير

 .شوند نمى متذكّر خرد صاحبان جز[ را حقيقت اين] و. ماست پروردگار سوى از[  متشابه چه محكم، چه] همه
ُنوا و  : 41بقره   ا آمم ُت  ِبم لم ز  نم

 
قا   أ دِّ ا ُمص  ُكم  َلم ع  ُكوُُنا ل و   م  ل   ت  وَّ

 
ر   أ هم  اكفم   بم

وا ل و  ُ َت  آیاتي ت شم نا    بم ليال   َث   اي   و   ق  یَّ  إم
ُقون اتَّ  ف 

 آن به كافر نخستين و آوريد ايمان شماست، با كه است وانجيلى تورات كننده تصديق كه ام كرده نازل[  اسالم پيامبر بر] آنچه وبه  

 آن در قرآن و محمّد اوصاف كه تورات در] را آياتم و[ شوند كافر آن به شما از پيروى به شما از پس نسل به نسل كه] نباشيد

 .كنيد پروا من از فقط و نفروشيد، ناچيز بهايى به[  كردن تحريف و دادن تغيير با است،
دم  و  : 99بقره  ق  نا ل  لم ز  نم

 
ك   أ يم ل  نات   آیات   إم ِّ ُفُر  ما و   َب  ا ی كم لَّ  ِبم ُقون   إم فاسم

 الم
 .شوند نمى كافر فاسقان جز آنها به و كرديم، نازل روشن آياتى تو سوى به يقيناً و

تصور کنید است، ها  اکنون مشخص شد شیوه و روش تکلم خداوند در هستی با انسانها از طریق آیه

 ،ی تلخی اتفاق بیفتند اگر خداوند با شما تکلم کند و بگوید مثال فالنی قرار است برای تو فردا حادثه

 کنید یا نه؟ میکنید؟ آیا برای این سخن خداوند حساب باز  میشما چه 

 برم! میفردا را آبرویت  ،ما بگوید اگر به خطا و گناه خود ادامه دهیه مثال ب

 اهمیت دارد؟ اخبار خداوند برای ماچقدر تکلم و 

دارد که  مییک نفر است و هرکدام از آن برای ما پیا گفتیم که همه حوادث هستی تحت تدبیر

 .بایست به روشی خاص آن پیام را کشف نماییم می

 و رسیدن به پیام آن در هستیها  روش کشف صحیح آیه

حال برای  .نیز با ما سخن گفته استعرض کردیم که خداوند با آیات تشریع که در قرآن هست 

بایست فهم صحیح از  می های ریز و درشت زندگی خود و حادثه کشف صحیح آیات تکوین و هستی

 آیات تشریع داشته باشیم.

ما را به برداشت صحیح از آیات عالم تشریع  ،همراه شدها  این فهم اگر با تفکر و تدبر در کنار حادثه

 خطا در برداشت نشویم و ثانیا دچار انحراف نشویم.رساند تا اوال دچار  می

به همین دلیل هر کس بیشتر با قرآن و مفاهیم آن انس برقرار کرد و همراه با تفکر و تدبر در آیات 

 تواند آیات عالم تکوین را فهم نماید. میبود، بهتر 

 تکوین فهم آیات آیات تشریع برای

 .وحیانی باشدما وحی برویم تا یکی از مقدمات تفکر  بایست سراغ میما برای تحلیل درست حوادث 
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صبر  :گوید می مانبعد مادرو  کنیم میناگهان عطسه  و خواهیم از خانه بیرون برویم میمثال وقتی 

 کن نرو!!

 برای چی نرود؟

گوید چون تا به حال  مییا اینکه  دهند!! میگویند و همه این کار را انجام  میگوید چون همه  مییا 

 شویم! میکنیم دچار مشکل  میکنیم و صبر ن میخیلی شده وقتی عطسه 

 اند؟ دانید حضرت امیر علیه السالم در مورد شبیه به این مسائل در نهج البالغه چی فرموده می

نهج البالغه داریم که وقتی حضرت امیر علیه السالم راهی جنگ صفین شدند کسی  79در خطبه 

 دانست به حضرت عرضه داشت که آقا در این ساعت بیرون نروید خوب نیست. مینجوم که علم 

  !!کنم که این ساعت ساعت نحسی است بیرون نروید میخدمتتان عرض ها  با توجه به احوال ستاره

 کسى ساعت آن در اگر که ساعتى آن از آگاهى تو کنى مى گمانحضرت در جواب او فرمودند: 

 افتد می راهه ب آن در کس هر که ساعتى آن از توانى مى و ؟شد نخواهد روبرو ناراحتى با کند حرکت

 کرده تکذیب را قرآن کند، تصدیق را تو گفتار این در که کسى  ؟کنى خبر با را او یابد مى زیان و

 نیاز بى ،است ناپسند آنچه از مصونیت و محبوب هدفهاى به رسیدن در خدا به استعانت از و است

 )ترجمه مکارم( .است شده

بایست سراغ دین  می ،اگر بخواهیم حوادث عالم تکوین را درست تحلیل کنیم ،پس متوجه شدید

 د.نگوی میدین و وحی روش صحیح تحلیل را به ما  .برویم

اذکار مختلف مثل هنگام رعد و برق در صحیفه و...(،  ادعیه )دعا در بال، دعاها در، مثال صدقه دادن

 3ذکر استغفار هنگام عطسه و...ذکر 

مثال  ،اتفاقا بد آوردی ابعد و یعنی اگر عطسه کردی بعد محل نگذاشتی و کارت را انجام دادی

این حادثه ربطی به عطسه کردن تو  که خدایی نکرده خوردی زمین یا تصادف کردی، حواست باشد

همان طور  .بلکه علت این حادثه در چیزی دیگری است و آن اطاعت و معصیت ما است .نداشت

با توجه به پس  .فرمایند مشکل شما از ذنوب و گناهانتان است میکه در حدیث پاورقی حضرت 

 نجا جستجو کنید نه در عطسه و ...ریشه را آوحی باید 

                                   
 و درد از را شما آیا: فرمود( ص) (پیامبر90/282. )بحار، رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دَاؤُکُمُ الذُّنُوبُ وَ دَوَاؤُکُمُ الِاسْتِغْفَارُ مِنْ دَوَائِکُمْ قُلْنَا بَلَى یَا  بِدَائِکُمْ  أُخْبِرُکُمْ أَلَا - 3

 .است استغفار درمانتان و گناه دردتان: فرمود. اللَّه رسول یا چرا،: نکنم؟ گفتیم آگاه درمانتان
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بلکه  ،نیستبه تخته زدن و اینها  ه ودرمان آن هم با شکستن تخم مرغ و صبر کردن بعد از عطس

 درمان آن با استغفار است.

 آیات قرآن جا افتاد.به گمانم االن خوب پیوند بین حوادث عالم تکوین و 

 و قرآن پیوند شهدا

 از حسن علم الهدی است که:ای  در خاطره

مدتی که به را در بند نوجوانان زندانی کردند. پس از  حسین در زمان شاه، در اولین دستگیری

و کامالً غیر  میمالقاتش رفتیم، مشاهده کردیم که زندان دارای اتاقهای بسیار کوچک و قدی

بهداشتی است. از حسین سؤال کردیم چه چیز الزم داری که برایت بیاوریم؟ گفت: فقط یک جلد 

 .قرآن برایم بیاورید

 خاطره دیگر

حسین را انداختند توی بند نوجوانان بزهکار. صبوری به خرج داد. چند روز بعد صدای نماز جماعت 

گفتند تو به اینها چه  میو تالوت قرآن از بند، بلند بود. مأموران حسین را گرفتند زیر مشت و لگد. 

نشد که زیر حسین، کار هر روز مأموران شده بود. یکبار هم  کار داشتی؟! از آن به بعد شکنجه 

که  نشاندند روی صندلی الکتریکی و یا این میشکنجه، اطالعات را لو بدهد. نوجوان شانزده ساله را 

 .کردند میاز سقف آویزانش 

 خاطره دیگر که با بحث ما پیوندی بسیار زیادی دارد این است که:

د. برادر خلقانی نقل در اوج پیروزی انقالب، رژیم شاه، یکی از دانشجویان انقالبی را دستگیر کر

ها  کنی بتواند در برابر شکنجه می؛ ایا فکر اند هکند به سید حسین گفتم: فالنی را دستگیر کرد می

خواند؟ گفتم: منظورت چیست؟ گفت: اگر با قرآن انس  میمقاومت کند. حسین گفت: ایا قرآن 

 .تواند مقاومت کند میداشته است، 

 :ایشون دارند که جالب استهم مقام معظم رهبری از ای  خاطره

دور من جمع ها  در دیداری که با رزمندگان داشتیم، با آنها نماز جماعت خواندیم. بعد از نماز بچه

شدند و هر کس با من صحبتی داشت. بعد از چند دقیقه من نگاه کردم دیدم سید حسین قرآنی در 

ان به قدری زیبا از ایات قرآن و و ایش اند هدور او جمع شدها  دست گرفته و عده زیادی از بچه

کرد که من تعجب کردم. در حالی که در خط مقدم بودیم و  میاستقامت در جنگ و ... صحبت 

  .داد مییات قرآن را توضیح آحتی یک لحظه توقف در آنجا مشکل بود، ایشان بدون اعتنا به خطر 
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 شناسایی شد. شهمان قرآن انس او با قرآن تا آخرین لحظه زندگیش بود به صورتی که حتی با

ها با تانک از روی اجساد مطهر شهدای هویزه گذشتند، طوری که هیچ اثری از شهدا نماند.  عراقی

ها به سختی شناسایی شدند. حسین را از قرآنی که در کنارش بود شناختند. قرآنی با  بعدها جنازه

 .ای اهلل خامنه امضای امام خمینی)ره( و آیت

 اما چرا؟ ،دبا قرآن داشتن  میشهدا انس خوب و مداواین شد که  نتیجه این قسمت

 این انس فقط برای ثواب بردن بوده؟

همین االن در خاطره شهید علم الهدی گفتیم که وقتی دوست دانشجوی آنها به دست ساواک 

ها  هتواند در برابر شکنج میاگر اهل انس با قرآن باشد  :گوید میشود شهید علم الهدی  میدستگیر 

 رفقا را لو ندهد!!! میتحمل کند و اسا

 الکتریکیاو را به صندلی  .خود شهید علم الهدی هم از کسانی بود که به شدت شکجه شده بود

 کرده بودند. وصل کرده بودند از سقف آویزان

کند و لو  میتحمل  ،گوید اگر دوست دانشجویش اهل انس با قرآن باشد میعلم الهدی وقتی 

چون خودش چنین دورانی را گذرانده  .گوید میشود، با یقین  میبرایش آسان ها  سختیدهد و  مین

 است.

های  آیه ،زندان تحمل کندهای  دیده عاملی که سبب شده او در برابر حوادث سخت و شکنجه میاو 

 قرآن بوده است.

است و آن  خداوند به وجود آمده 4یعنی شهید علم الهدی برایش یک حادثه تکوینی تحت ربوبیت 

دهد، شکنجه هم بسیار سخت است حال او  میساواک او را دستگیر کرده و شکنجه  این است که

آوریم و به  میکه کم  نیست تواند این حادثه را درست تحلیل کند و کم نیاورد.)مثل ما میچگونه 

!! برا  خداگوییم که چه شانس گندی دارم! خدایا برای همه خدایی برای ما نا میزمین و زمان بد 

 دی!!!( میهمه بابایی و برای ما زن بابا!!! مگه با من دشمنی که این همه بال به ما 

آید که  میدر ای  آید و به گونه میکفر ما واقعا در ها  آوریم و در حادثه میبینید که ما در بالها کم  می

دسته است و گناهان شود و باید توجه داشته باشیم که گناهان بر سه  میدر کالم ما نمایانگر 

                                   
یس( ربوبیت خداوند یعنی  82   فَیَکُون کُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَیْئاً أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّماده خداوند نیست که جبر باشد و )توجه داشته باشید این حادثه به ارا - 4

ی می اینکه اینکه ساواک چنین جنایتی می کند نه به خاطر این است که از دست خداوند در رفته است و آنها در اثر سوء مدیریت خداوند چنین کار

حلیل شود بحث مفصلی جداگانه توانند بکنند بلکه خداوند دست بسته نیست و همه این حوادث تحت ربوبیت اوست اما اینکه چگونه این ربوبیت ت

 می خواهد.
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گناهی که در آن نسبت به خداوند و ربوبیت او کفر گفته  5اعتقادی از همه گناهان پلید تر است.

که این جبهه موحد در  ،توان در جبهه توحید کار فرهنگی کرد مینها  با این کفر و شرک .شود می

حداقل اگر در عمل ربوبیت توحیدی ندارد در عقیده ربوبیت توحیدی داشته باشد  .خواهد میربوبیت 

 حوادث و بالها را تحلیل نکند. ،و کفر آمیز

 تکوینی است.های  بداند که کالس تربیت خداوند بالها است و زبان تکلم خداوند آیه

 ــرا؟کند. چـــــــــ میآورد و درست تحلیل  میشهید علم الهدی در بالها کم ن

 فهمد که در هر بال و حادثه چه باید بکند. میدارد و  تشریع ارتباط خوبهای  با آیهچون 

 :زنم میبرای اینکه این بحث خوب جا بیفتند برایتان مثالی 

اردویی داشتیم برای دانشجویان. در این اردو کالس درس ما حوادث و اتفاقات اردو بود و این نکته 

 گفته بودیم. اما این آگاهی با غفلت همراه شده بود. را به همه شرکت کنندگان 

روزی را در اردو به عنوان روز مانور طراحی کرده بودیم. یکی از اتفاقات مانور این بود که بچه 

بهداشتی آن گل و خاک ریخته های  بایست اردوگاه که به عمد کثیف شده بود و در سرویس می

 کردند. میشده بود و سالن استراحت که به هم ریخته بود و... را تمیز 

سخت مشغول کار بودند کسی از آنها که با روحیه وی آشنا بودم ها  وقتی مانور شروع شد و بچه

. رو اعصابشون دعوا راه بندازها  برو بین بچهخواهم امروز برایم فتنه کنی  میصدا زدم و به او گفتم 

راه برو. جاهایی رو که تمیز کردند با کفش کثیف از آن عبور کن. اعتراض کن که این چه اردویی 

 تمیز کنیم و.... کنند که ما میالکی سالن رو کثیف  اند هاست؟! چرا ما را مسخره کرد

با او صحبت  برخی .متفاوتی داشتندهای  عکس العملها  او رفت و کارش را به خوبی انجام داد بچه

برخی  دادند. میشده آنها بیشتر به او آرامش نشان  میکردند و هر چه او بیشتر عصبانی  میمنطقی 

 .حتی برخی دیگر دنبالش کرده بودند که او را بزنند. برخی فحشش داده بودند. دعوایش کرده بودند

 ریزد. میمن واقعیشان بیرون  ،اینگونه است که انسانها در حوادث طبیعی، بله

 اید؟ ام که دعوا کرده برایشان گفتم شنیده .حوادث مانور را برایشان رمزگشایی کردم ،گام نمازنه

 برای چی؟

 کردند. میهمهمه 

                                   
: گناهان فقهی مانند ترک نماز از 3: گناهان اخالقی مانند حسد 2: گناهان اعتقادی مانند شرک و کفر به خداوند متعال 1ناهان بر سه دسته اند. گ - 5

 388 - 386روی بی مواالتی)اربعین حدیث امام خمینی، ص 
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گفتم به طور واقعی  .آمد نداز(یدعوا راه ب :گفتمبهش )همان که  گفتم فالنی بیاد اینجا کارش دارم.

 تعریف کن چه شده!

ها  ا مرا صدا زدید و چنین و چنان گفتید بعد شروع کرد برخورد بچهشروع کرد از اول گفتن که شم

 را بدون اینکه اسم ببرد گفتن.

 که با او دعوا کرده بودند تازه متوجه اصل بحث شدند.هایی  بچه

گفتم روز قیامت هم همین طور است.شما قبل از اینکه بدانید که این حادثه مانور بوده و 

کردید و االن که متوجه شدید یک جور  مییک جور به اردو نگاه  ،بگیریمخواستیم از شما آزمون  می

 دیگر.

اینقدر کار سخت است که فالن و... اما االن متوجه شدید که شما در  :گفتید میقبل از رمزگشایی 

 برای شما کالس درس است.ها  آزمون بودید و حادثه

است پس در نوع برخورد با حادثه دقت کالس درس ها  حادثه که اگه یادتان باشد اول اردو گفتم

 کنید و شما این تذکر را مورد غفلت قرار دادید.

با این تفاوت که اینطور نیست که مثال فالن آدم  .بالهای خداوند در این دنیا هم همینگونه است

حوادث عالم واقعی است و بلکه  .کند میبرای اذیت کردن ما با خداوند هماهنگ کرده و فیلم بازی 

اما این به خاطر این نیست که ما شانس گندی  .افتیم میما واقعا گیر یه آدم خدا نشناس مثال 

این  این گرفتاری به خاطر سوء مدیریت خداوند نیست.و همچنین  داشتیم و یا از بچگی بدبختیم!!

که مگر کنیم  میکه گاهی شک  .گیرد میبال به خاطر این نیست که خدا کفار را بیشتر از ما تحویل 

 ؟کند میگیری ن ما را شیطان آفریده است که او از ما دست

بایست  میآن های  که برای فهم آیات و پیام .تمام این حوادث و بالها کالس آزمون و درس است

 با قرآن که کتاب تشریع است داشته باشیم. میانس دائ

بیند. ما زیر  ها ما را می زمونهمانطور که در صفات رب گفتیم، خداوند بصیر و خبیر است و در این آ

 نظر خدا هستیم.

گفته بودیم حواستان را جمع کنید! و برای اینکه هیجانی ایجاد ها  در اردو ما به طور کلی به بچه

اما خداوند در قرآن با جزئیاتش به ما اطالع رسانی کرده که  .شود جزئیات را توضیح نداده بودیم

 کنیم. میگیریم و شما را مبتال  میسختی های  مسائل آزمونبرایتان مانور داریم و در یک سری 

خداوند عالمت این است که ما را تحویل گرفته و بالها عالمت دشمنی ها  کنیم نعمت میما گمان 

 فرماید: میو یا سوء مدیریت اوست در حالی که در سوره فجر 
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ا:   16و15:  الفجر مَّ
 
أ نمساُن  ف  م

ذا اْلم ا إم الُه  م  ت  ُه  ابم ب  ُه  ر  م  ّكم 
 
أ ُه  و   ف  م  عَّ ُقوُل  ن  ي  يبِّ  ف  ن ر  م  ّكم 

 
ا و    أ مَّ

 
ذا أ ا إم الُه  م  ت  ر   ابم د  ق  هم  ف  يم

ل   ع 
ُه  ق  زم ُقوُل  رم ي  يبِّ  ف  ن ر  هان 

 
 أ

 که دهد می همین امر نشان .کند می معرفی ابتال را خودش کار آیات این با عنوان رب در خداوند

 راکردن انسان  آزمایش طریق از خداوند و است آزمایش دستگاه همان پرورش، دستگاه این

خداوند  که رود می سمتی به آزمایش و آزمون پرورش، دستگاه همین در گاهی .دهد پرورش می

اما انسان در برابر این آزمایش  .گیرد می تنگ او بر را کند و گاهی هم روزی انسان را متنعم می

گوید خدا مرا  گوید خدا مرا بزرگ داشت و یک جا می موضع و دیدگاه اشتباهی دارد. یک وقت می

 خوار کرد.

ل  كال ا :   الفجر ُمون   لَّ  ب  رم
ي   ُتكم تم ي 

ون   ل   و  (17)الم ض  امم   َع    تح 
ع  يم  ط  كم سم م

ُكُلون   و  (18)اَلم
م
أ اث   ت  ال   الَت  كم

 
 أ

ًّا ون   و  (19)َلَّ ا اَلم ال   تُحب  ا ُحبًّ ًّ  (20)ْج 

 یک و کردم اکرام را تو جا یک که نیست اینطور و نیست جدا تا دو این که شده برآشفته این از خدا

 را او یا کرده اهانت او به نداده فراوان مال پیامبرش به که بزرگ خداوند آیا. کردم خوار را تو جا

 گرداند می بر انسان خود به را مطلب خداوند.است آزمایش و ابتال بستر دو هر است؟ داشته گرامی

 تو خود به ها این و ندادی پس خوب امتحان تو ولی کردیم آماده را بستر و آزمودیم را تو ما که

 رضای مسیر در از نعمت استفاده و شکر شود می وظیفه تو هست نعمت که آنجایی .گردد برمی

 استقامت و صبر عمل احسن است، رزق تنگی که هم آنجا مسکین. اطعام و یتیم اکرام مثل خداوند:

  .است...  و قناعت و تسلیم و رضا و
 کنم. میدر ادامه به بخشی از این آیات اشاره 

 کالس درس خداوند ها، و آزمایش بال

ُكمم  و   155:  البقرة نَّ ُلو  بم ن  يم  ل  ش  ن   ء   بم فم  مم وم خ  وعم  و   الم
جُ ص   و   الم

قم ن   ن  والم  مم
مم ُفسم  و   اِلم  نم راتم  و   اِلم  م  رم  و   الثَّ

 ب شِّ
رین ابم

 الصَّ

 فعل. ثقیله نون و الم. است تمام تاکیدهای آیه. آزماییم میکنیم و  مبتال می را شما حتماً حتماً ما

 این .ها میوه وها  نفس وها  سرمایه در کاستی و گرسنگی و ترس از .رساند می را استمرار هم مضارع
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 این...  در یا است دچار گرسنگیبه  یا: اینهاست در همیشه انسان ببینید زندگی در که را مطلب

 .است زندگی واقعی بستر

ُكمم  و  31محمد:  نَّ ُلو  بم ن  ّتَّ  ل  ل    ح  عم دین   ن  اهم
ُ ُكمم  امْلم نم رین   و   مم ابم

ا و   الصَّ ُلو  بم ُكم  ن  بار  خم
 
  أ

 3و  2 العنكبوت
 
ب   : أ سم اُس  ح  نم  النَّ

 
ُكوا أ نم  ُیَتم 

 
ُقوُلوا أ ا ي  نَّ ُنون   ل ُهم  و   آم  ت  دم  و   ُيفم ق  ا ل  نَّ ت  نم  الَّذین   ف  مم  مم هم لم بم

نَّ  ق  م  ل  عم ي  ل   ف 
 ُ ُقوا الَّذین   اّللَّ د  نَّ  و   ص  م  ل  عم ي  بي   ل  كاذم

 الم

 استفاده ای نکته است،استفاده کرده  الغیر مع در همه این آیات از صیغه متکلم خداوند که این از

 .دهد انجام می آفرینش دستگاه همه با ها را انسان آزمون و امتحان کار متعال خدای که شود می

 لذا. است آزمایش بساط همه انسان، اطراف حوادث همه و ها آسانی و ها سختی و انبیاء و روز و شب

 .شود نمی آزمایش و امتحان خالی از وقت بشر هیچ صحنه زندگی

نکته جالب و مهم این است که خداوند در آیات قرآن به صورت ریز و جزئی به برخی از مانورهایی 

 که جهت ابتال و آزمایش گرفته است اشاره نموده است.
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 مثال داستان حضرت طالوت در سوره بقره

ا 249 البقرة: مَّ ل  ل   ف  ص  ُنودم  طاُلوُت  ف  جُ
الم نَّ  قال   بم ليُكمم  اّللَّ   إم ت  ر  ِّبم   ُمبم

نم  ه  م  ب   ف  رم
ُه  ش  نم س   مم يم ل  ينِّ  ف  نم  و   مم م  م  ُه  ل  مم ع  طم  ی 

ُه  نَّ إم
ينِّ  ف  لَّ  مم نم  إم

ف   م  َت   ة   اغم ف  م  ُغرم دم
ي  ُُبا بم رم

ش  ُه  ف  نم لَّ  مم ليال   إم م  ق  ُ َّنم ا مم مَّ ل  ُه  ف  ز  ُنوا الَّذین   و   ُهو   جاو  ُه  آم  ع  ة   ل قاُلوا م  ا طاق  ن   ل 
م   وم ي  جاُلوت   الم هم  و   بم ون   الَّذین   قال   ُجُنودم ُظن  م  ی  ُ َّنَّ

 
م  ُمالُقوا أ م  اّللَّ نم  ك  ة   مم ئ  ة   فم

ليل  تم  ق  ب  ل  ة   غ  ئ  ة   فم ثري  نم  ك 
ذم إم م  بم ُ  و   اّللَّ ع   اّللَّ  م 

رین   ابم
  الصَّ

 آبى نهر وسيله به را شما خدا ترديد بى: گفت رفت، بيرون[ شهر از دشمن با جنگ براى] سپاهيان با طالوت كه زمانى پس

 كسى مگر است، من از نخورد، آن از كه هر و نيست من از بنوشد،[ سير] آن از[  تشنگى هنگام به] كه هر پس كند مى آزمايش

 زمانى و. نوشيدند آن از همگى آنان از اندكى جز پس[.  سپاه از مردود نه و است من از نه او كه] برگيرد آب كفى دستش با كه

 و جالوت با مقابله قدرت امروز را ما: گفتند[  آنان از گروهى] گذشتند، نهر از بودند آورده ايمان او با كه كسانى و او كه

 گروه بر خدا توفيق به كه كىاند هگرو بسا چه: گفتند خدايند، ديداركننده كه داشتند يقين كه كسانى ولى. نيست سپاهيانش

 است. )ترجمه انصاريان( باشكيبايان خدا و شدند، پيروز بسيارى
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که برای داستان حضرت طالوت اتفاق افتاده را درست تصور نمایید، از یک طرف اینها ای  حادثه

رود که خدا باید بیشتر  میروند به جنگ دشمنان خدا، خب اگه کسی برای خدا جنگ  میدارند 

 شود. میشروع ها  زمایشبینیم که برای آنها تازه ابتالها و آ میاما هوای آنها را داشته باشد 

کنن به  میبال نسبت بخواهیم مقایسه کنیم مثل آن مانور اردوی ما است بنده خداها دارن تمیز 

جای تینکه تشویق شوند و امکانات بهشون بدیم تازه جارو خاک انداز هم باید بگردن پیدا کنن و 

 اعصابشون هم خرد نشود.

لوت است بنده خدا زن و بچه را رها کردن آمدن سخت تر از آن در مورد این داستان حضرت طا

: یا جانباز 2شوند  می: یا اسیر 1چهار فرض دارد که سه فرضش به ظاهر ضرر است. برای جنگ که 

 : یا پیروز.4شوند  می: یا کشته 3شوند  می

 سه فرض ضرر است یه فرض فقط پیروزی است.

جنگی تشنه هستند اما های  با لباس اند هاینها رزمندرسند  میبا این احوال وقتی به کنار رودخانه آب 

 گیرند با یک حکم الهی و آن آب نخوردن و یا کم خوردن از این رودخانه است. میمورد ابتال قرار 

ها  بینید که در اینجا حتی آب خوردن و نخوردن کالس درس و آزمون خداوند است و باید به ایه می

 آن توجه داشت.های  و پیام

 از یهود است.  مین دیگری هم که در قرآن ذکر شده و جالب است بدانید داستان قوداستا

ُهمم  و  163العراف:  لم ئ  نم  سم
ةم  ع  ی  رم ق 

تي الم تم   الَّ ة   اكن  ر  رم  حاضم
حم ب  ذم  الم ُدون   إم عم تم  فم  ی  بم ذم  السَّ م  إم تهيم

م
أ م  ت  م   حيتاَُّنُ م م  َي  م بمَتم  س 

عا   م   و   ُشرَّ م ُتون   ل َي  بم
م  ل ي سم تهيم

م
أ ذلمك   ت 

ُلوُهم  ك  بم ا ن  ُسُقون   اكُُنا ِبم فم   ي 

 روزهاى در خدا فرمان به کردند، مى زندگى دریا ساحل در که( ایله مردم) اسرائیل بنى از گروهى

 «حِیتانُهُمْ» آنان، دلخواه هاى ماهى روز، همان در امّا بود، ممنوع آنها براى ماهى صید شنبه

 الهى آزمایش خود این که! کردند مى وسوسه بیشتر را مردم و «شُرَّعاً» کردند، مى بیشترى گرى جلوه

 و فرار راه بستن و ساحلى هاى حوضچه ساختن با و شکستند مزوّرانه را الهى قانون قوم، این. بود

 صید را آنها راحتى به یکشنبه روز شدند، مى وارد آن به شنبه روزهاى که هایى ماهى خروج

 .اند نکرده صید شنبه روز و نکرده تخلّف الهى فرمان از که کردند مى ادّعا و کردند مى

 به را ماهى صید هفته از روز یک ولى است، آفریده مردم ى استفاده براى را ماهى گرچه خداوند،

 با شنبه ماهى ندارد، بهداشتى ى جنبه الزاماً تحریمى، هر این بر بنا فرمود، منع امتحان، عنوان

 )تفسیر نور(.ندارد فرقى پروتئینى مواد نظر از دیگر روزهاى
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از این امتحان  ،نهی از منکر کردندکاران را  گنه شود که تنها کسانی که آیات بعدی هم اشاره می  در

 سربلند بیرون آمدند.

وجود فرماید این آزمایش برای شما هم  مینمونه دیگر از این آیات در سوره مائده ذکر شد است و 

 دارد.

ا یا94اَلائةد:  َي  
 
ُنوا الَّذین   أ ُكُم  آم  نَّ ُلو  بم ي  ُ  ل  يم  اّللَّ ش  ن   ء   بم دم  مم يم ناُلُه  الصَّ دیُكم  ت  یم

 
ماُحُكم  و   أ ل    رم عم ُ  لمي  نم  اّللَّ خاُفُه  م  بم  ي 

يم غ  الم  بم
نم 
م  دى ف  ت  د    اعم عم ُه  ذلمك   ب  ل  ذابم  ف  ليم  ع 

 
  أ

 به] كه شكارى چه كند، مى آزمايش[ هستيد مُحرم كه حالى در حيوانات] شكار از چيزى به را شما خدا ترديد بى! ايمان اهل اى

 تا[ كند مى صيد را آن] شما هاى نيزه[  بودنش وحشى سبب به كه شكارى چه] و برسد، آن به شما دست[  اسلحه بدون و آسانى

 در و] كند تجاوز[ خدا حدود از امتحان] اين از پس كه هر و. نمايد مشخص و معلوم ترسد، مى او از نهان در كه را كسى خدا

 .است دردناك عذابى او براى[ برخيزد شكار به احرام حال

بایست به آن توجه داشت این است که ظاهر بال و ابتال برای افراد شبیه  میکه  مییکی از نکات مه

 اما در باطن با هم فرق دارند. و هر کدام کالس خاص خود را دارد. .به هم است

اما علت و کالس هر کدام با  .شویم میمثال ائمه علیهم السالم، انبیاء شهدا و ما همه مبتال به بال 

 دیگری متفاوت است.

.  8استو شهدا مرکب آنها  7، بالء انبیاء6مثال بالء ائمه علیهم السالم برای هدایت و نجات ماست

دلیل  .اما بالهای ما با این بالها متفاوت است. (9 فألمثل لالمثل ثمّ لالوصیاء ثمّ للوالء )البالء

 کنم. میبالهای ما چیزی دیگر است که در ادامه با توجه به روایات به آن اشاره 

                                   
موسى ( 260: ص ،1 ج الکافی، )  بِنَفْسِی اللَّهِ وَ فَوَقَیْتُهُمْ هُمْ أَوْ نَفْسِی فَخَیَّرَنِی الشِّیعَةِ عَلَى غَضِبَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ قَالَ ع مُوسَى الْحَسَنِ أَبِی عَنْ - 6

فدا شویم، بخدا من با دادن جان بن جعفر علیهما السالم فرمود: خداى عز و جل بر شیعیان غضب کرد، پس مرا مخیر ساخت که یا من و یا آنها 

 .خودم ایشان را حفظ کردم
لُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ عَلَی قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ فَمَنْ صَحَّ دِینُهُ وَ حَسُنَ عَمَ أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً النَّبِیونَ ثُمَّ الْوَصِیونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ إِنَّمَا یبْتَلَی الْمُؤْمِنُ - 7

 وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ وَ أَنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَی الْمُؤْمِنِ التَّقِی مِنَ ذَلِک أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یجْعَلِ الدُّنْیا ثَوَاباً لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُقُوبَةً لِکافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِینُهُ

؛ شدیدترین مردمان از نظر بال, انبیایند؛ سپس اوصیا؛ سپس به ترتیب هرکس به ایشان )از نظر ایمان و عمل( شباهت بیشتر «رِ إِلَی قَرَارِ الْأَرْضِالْمَطَ

د بود، و این داشته باشد، و مؤمن به قدر اعمال نیکوی خود مبتال می شود. پس هرکس دین او درست و عمل او نیکو باشد, ابتالی او شدیدتر خواه

بدان جهت است که خدای عزّ وجلّ دنیا را پاداش مؤمن و عقوبت و کیفر کافر قرار نداده است، و هر کس دین او سخیف و عمل او ضعیف باشد, 

 259ص 2الکافی ج .ابتالی او اندک است، و به راستی سرعت نزول بال به مؤمن پارسا از بارش باران به زمین, بیشتر است
 لَا وَ یَزِیغُونَ لَا وَ یُذْنِبُونَ لَا مُطَهَّرُونَ مَعْصُومُونَ لِأَنَّهُمْ یُذْنِبُونَ لَا الْأَنْبِیَاءَ إِنَّ وَ ذَنْبٍ غَیْرِ مِنْ ابْتُلِیَ ع أَیُّوبَ إِنَّ قَالَ ع أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عْفَرِجَ عَنْ - 8

 وَ قَیْحٍ لَا وَ دَمٍ مِنْ مِدَّةٌ مِنْهُ خَرَجَتْ لَا وَ صُورَةٌ لَهُ  قَبُحَتْ لَا وَ رَائِحَةٌ لَهُ یُنَتَّنْ لَمْ بِهِ ابْتُلِیَ مَا جَمِیعِ مَعَ ع أَیُّوبَ إِنَّ ع قَالَ وَ کَبِیراً لَا وَ صَغِیراً ذَنْباً یَرْتَکِبُونَ

 أَوْلِیَائِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ مِنْ یَبْتَلِیهِ مَنْ بِجَمِیعِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَصْنَعُ هَکَذَا وَ جَسَدِهِ مِنْ ءٌ شَیْ یُدَوَّدُ الَ وَ شَاهَدَهُ أَحَدٌ مِنْهُ اسْتَوْحَشَ لَا وَ رَآهُ أَحَدٌ اسْتَقْذَرَهُ لَا

 أَعْظَمُ ص النَّبِیُّ قَالَ قَدْ وَ الْفَرَجِ وَ التَّأْیِیدِ مِنَ ذِکْرُهُ تَعَالَى رَبِّهِ عِنْدَ لَهُ بِمَا لِجَهْلِهِمْ أَمْرِهِ ظَاهِرِ فِی ضَعْفِهِ وَ لِفَقْرِهِ النَّاسُ اجْتَنَبَهُ إِنَّمَا وَ عَلَیْهِ الْمُکَرَّمِینَ
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 مباحثهسواالت 

 رس را به صورت شفاهی ارائه نماید!از دای  یکی از اعضای گروه خالصه -1

 دیگر اعضای گروه نسبت به برخی از مفاهیم مطرح شده در یحث  از وی سوال نمایند. -2

 (؟)مثال منظور از آیات تشریع چیست

 ه کردن(س)مثل عط؟ خرافی که ما از آیات هستی داریم چند مثال بزنیدهای  برای برداشت -3

  کنید؟ شکر را خدا و بوده خدا کار این کنید فکر دل ته از بیفتد اتفاقی یک شده حاال تا -4
 را داروها خودم و رسیدم من گفت و زد زنگ دکتر .بدیم خبر دکتر به بود قرار .نخریدیم دارو ما گفتم .است راه در دکتر گفتند بود، گذشته روز سه .بودیم جهادی سفر در مثال:

 است، خطرناک خانمها برای وانت گفتم برگشت هنگام .رفتم روستا بهها  بچه با بار اولین برای هم من .بود روستا در دکتر حضور اولین روز آن فردای .ندارد اشکالی .خرم می

 .زد کوه به راه ماشین انتهای کنیم، سقوط دره ته همگی اینکه از قبل و آورد کم وانت .داشت زیادی شیب و بود کوهستانی جاده .شدیم وانت سوار ما .کردیم پژو سوار راها  خانم

 روستای ماشین ناگهان .شد مین رد سال تا سال هم ماشین .نداشتیم ارتباطی ی وسیله هیچ .شد قطع و ماند کوه و وانت بین دستش مستندسازی گروه صدابردار .شدیم پیاده

 سر دست جای اگر گویم می هم هنوز ولی .بود وحشتناکی شب .شدند بیمارستان راهی سرعت به و کردیم ماشین سوار را خون در غرق صدابردار و دکتر .رسید وقت همان بعدی

 توانست مین خدا کار جز چیزیها  این ی همه .بود رفته ما از قبل بعد روستای ماشین اگر یا .بود نیامده دکتر اگر یا .کردیم می سقوط دره ته ما ی همه اگر یا .بود مانده کوه بین او

 .باشد

 را شما بقیه باشید داشته انتظار و دادید انجام بزرگی کار چه کنید فکر بکنید کاری یک شده حاال تا

 کنند؟ حلوا حلوا
 ادب بی موحد

 ما اگر آقا حاج گفتیم .کردیم او به بزرگی کمک خیلی کردیم احساس .نگرفت تحویلمان خیلی و کردیم سوار را پیرمردی بیابانی در فرمودند می مضمون این به داستانی استادمان

 .رساند می مرا دیگر خر یک گفت خیالی بی با مرد پیر؟ کردین می کار چه شما کنیم سوار را شما که نبودیم

 

                                                                                                                 
 أَرَادَ مَا شَاهَدُوا إِذَا الرُّبُوبِیَّةَ لَهُ یَدَّعُوا لِئَلَّا النَّاسِ جَمِیعِ عَلَى مَعَهُ یَهُونُ الَّذِی الْعَظِیمِ بِالْبَلَاءِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ ابْتَلَاهُ إِنَّمَا وَ فَالْأَمْثَلُ الْأَمْثَلُ ثُمَّ الْأَنْبِیَاءُ بَلَاءً النَّاسِ

 یَحْتَقِرُوا لِئَلَّا وَ اخْتِصَاصٍ وَ اسْتِحْقَاقٍ ضَرْبَیْنِ عَلَى ذِکْرُهُ تَعَالَى اللَّهِ مِنَ الثَّوَابَ أَنَّ عَلَى بِذَلِکَ لِیَسْتَدِلُّوا شَاهَدُوهُ مَتَى نِعَمِهِ عَظَائِمِ مِنْ إِلَیْهِ یُوصِلَهُ أَنْ اللَّهُ

 عِبْرَةً ذَلِکَ یَجْعَلُ وَ شَاءَ سَبَبٍ بِأَیِّ شَاءَ کَیْفَ شَاءَ مَتَى یَشَاءُ مَنْ یَشْفِی وَ یَشَاءُ مَنْ یُسْقِمُ أَنَّهُ لِیَعْلَمُوا وَ لِمَرَضِهِ مَرِیضاً لَا وَ لِفَقْرِهِ فَقِیراً لَا وَ لِضَعْفِهِ ضَعِیفاً

 إِلَّا لَهُمْ قُوَّةَ لَا وَ لَهُمْ الْأَصْلَحَ إِلَّا بِعِبَادِهِ یَفْعَلُ لَا أَفْعَالِهِ فِی حَکِیمٌ وَ قَضَائِهِ فِی عَدْلٌ ذَلِکَ جَمِیعِ فِی هُوَ وَ یَشَاءُ لِمَنْ سَعَادَةً وَ یَشَاءُ لِمَنْ شَقَاوَةً وَ یَشَاءُ لِمَنْ

 همانا و کشید بال گناه بدون ایّوب: فرمود که کند مى نقل پدرش از او و( ع) صادق امام از او و پدرش از عماره بن محمد بن ( جعفر2/400. )خصال  بِه

 و .کبیره چه و باشد صغیره چه شوند مى گناه مرتکب نه و روند مى کج نه و کنند مى گناه نه هستند، پاک و معصوم آنان چون کنند نمى گناه پیامبران

 از کس هیچ و نیامد بیرون او از چرکى و خون گونه هیچ و نشد زشت او صورت و نگرفت بد بوى رسید، او به که بالهایى تمام با ایّوب همانا: فرمود

 سازد، مى مبتالیشان که خود گرامى اولیاء و پیامبران همه با خداوند و نیفتاد کرم بدنش جاى هیچ به و نترسید او از کس هیچ و نکرد پیدا نفرت او

 تأیید مورد حد چه تا خداوند نزد او که دانستند نمى چون بود، او ظاهرى ضعف و فقر جهت به کردند مى دورى او از مردم اینکه و کند، مى معامله چنین

 از خداوند. باشد تر شبیه آنان به که کسى هر سپس هستند، پیامبران مردم، ترین بالکش: است فرموده( ص) خدا پیامبر داشت، خواهد گشایشى و است

 را او کردند، مشاهده داد او به خداوند که را بزرگى هاى نعمت وقتى تا شود دیده خوار مردم همه نزد که کرد گرفتار بزرگ بالى آن به را او جهت این

 و ضعفش خاطر به را ضعیفى تا و اختصاصى، ثواب و استحقاقى  ثواب: است قسم دو بر خداوند ثواب که ببرند پى موضوع این به و نگیرند خدایى به

 که را کس هر و کند مى مریض بخواهد را کس هر خداوند که بدانند و نشمارند کوچک مرضش خاطر به را مریضى و فقرش خاطر به را فقیرى

 شقاوت و بخواهد که کس هر براى عبرت را آن و بخواهد، که سببى هر با و بخواهد که گونه هر به و بخواهد که زمان هر دهد، مى شفا بخواهد

 حکیم خود کارهاى در و عادل خود قضاوت در حاالت این همه در او و دهد مى قرار بخواهد که کس هر براى سعادت و بخواهد که کس هر براى

 105: ص ،2 ج جعفرى، ترجمه .ندارند او از جز نیرویى آنان و دهد نمى انجام کارى است آنان صالح به که را آنچه جز خود بندگان به نسبت و است
 .356مصباح الشریعة، ترجمه عبد الرزاق گیالنی , ص  - 9
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 . بنویسید دعا یک خودتان -5
  .آفریدی گونه این مرا که کنم می شکر را تو صدباره شنوم می را فردی زندگی داستان بار هر خدایامثال: 

 مملکت در نه، باشم سامان بی گیج که دارم استعداد قدر آن نه، باشد درمان بی که دارم درد قدر آن نه، کشم فغان که دارم فقر قدر آن نه، کنم عصیان که دارم ثروت قدر آن نه

 .آیم در آنان رسم و راه به که هستم تو دشمنان والیت تحت نه، بیاموزم سرکشی رسم و راه که هستم تو با عناد و کفر

 .بنویسید تشکیالتی دعای یک -6
 بگشایها  آن از دانی قدر به را زبانم و ببینم راها  آن زحمات بشنوم، را دیگرانهای  حرف تا بمیران من دل در را غرور خدایامثال: 

؟ بگوید چیزی شما به و دهد نشان را چیزی خواسته می خدا کنید فکر شده حال به تا -7

 ؟کند می اشاره چیزی چه به که بگویید را خود زندگیهای  آیه
 به نکنم اصالح را خود اگر و هستها  این خودم پنهانهای  الیه در بینم می کنم می نگاه که خوب هستند، دوست پول هستند، عصبی خسیسند، که بینم می را بزرگترها برخیمثال: 

 …شوم می دچارها  انسان این سرنوشت

 آن چیست؟ تکنیک کرد؟ کشف را آیات شود می چطور -8

خودمان در مسجد و کانون را بیان های خداوند در کارهای تشکیالتی  چند نمونه از آزمایش -9

 کنید.
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 )و نه شهدا( و بالها در کالس ماها  تحلیل حادثه

 از قبلای  خالصه

را از سیر بحث برای دوستان مجددا عرض کنم تا متوجه باشیم که چه شد به اینجا ای  خالصه

های  مانند آنها عمل رسیدیم. اوال ما دنبال اخالق تشکیالتی بودیم تا بتوانیم شبیه به شهدا شویم و

در گام بعد به برخی از سیره و اخالق شهدا  .پر برکت و پر خیر در مساجد شهرمان داشته باشیم

بعد به این اشاره کردیم که چرا آنها مثل آب  .اشاره کردیم که آنها در کار تشکیالتی چگونه بودند

در گام بعد گفتیم چون  ؟بدون اینکه دنبال تشکر و... باشند ،داشتندها  خوردن از این نوع اخالق

 به باور اولقوی بود. بعد گفتیم آن دو چیز  ،مبانی اعتقادی آنها حداقل در دو چیز خیلی مهم

 ربوبیت توحیدی است و دوم گرایش به معاد.

ای اطراف و حتی ه در مورد باور ربوبیت توحیدی ابتدا آن را توضیح دادیم که باور کنیم همه حادثه

اگر آسیب  ،آوریم مییعنی اگر ما بد  .استتنها یک نفر به نام اهلل تحت ربوبیت و تدبیر  ،دور از ما

شنویم و اگر االن اینجا  میرا ای  اگر حادثه ،بینیم بینیم و ... اگر حادثه دلخراشی را در خیابان می می

تحت ربوبیت خداوند است و او آن به آن در شنویم همه اینها  ایم و داریم این سخنان را می نشسته

 حال تدبیر امور عالم است و عرض کردیم که تدبیر چیزی غیر از اراده است.

این  ،ی توجه کنیملکه بعد از این مباحث به آن اشاره کردیم و باید روی آن خی مینکته بسیار مه

 خورد؟ میاست که حال این اعتقاد به ربوبیت توحیدی به چه درد ما 

 شنویم و گفتیم که ثمره این بحث این است که خداوند با ما از طریق حوادث اطرافمان و آنچه می

و ما باید روش فهم و رمز  فرستد. هایی را به عنوان آیه می کند و برای ما پیام ... با ما تکلم می

الهدی اشاره  گشایی آیات را با توجه به قرآن بلد باشیم و در این زمینه به خاطراتی از شهید علم

  .کشید مانند بالهایی که این شهید از دست ساواک می کردیم.

گفتیم این باور توحیدی که بالها برای ؟ توانست تحمل کند بعد گفتیم چه شد که علم الهدی می

کند و من باید اول  و خداوند با این بالها دارد با من تکلم می استمن کالس درس و محل آزمون 

بلد  ،ربوبیت او را ببینم و بعد زبان رمزگشایی این بالها و حوادث را که قرآن است از همه خداوند و

 باشم.
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بعد از آن گفتیم که به عنوان تذکر توجه داشته باشید که بالهای ما در ظاهر با بالهای انبیاء و 

م و در یردهایی از بالی انبیا اشاره ک بعد به نمونه .اما در باطن با هم فرق دارد ،شهدا شبیه است

 م.یپرداز میادامه که بحث امروز ماست به بحث تحلیل بالهای خودمان 

دهیم  جواب می ،کنید حال اگر از ما بپرسند که چرا بحث بالهای مورد ابتالی خودمان را مطرح می

ها تحت ربوبیت خداوند است و کالس درس خداست و خداوند از این  چون بالها و حادثه» که

بینم و پیام او  فرستد و ما در هر بال و حادثه قبل از هر چیز او را می را برای ما میهایی  طریق پیام

 .«کنیم را رمز گشایی می

 اساس و چکیده بحث ماست. ،این دو خط

 گوید. اما بحث را باز کنم تا ببینیم خداوند چگونه از طریق حوادث با ما سخن می

 ی مابالهای مورد ابتال

 فرمایند: می کنم که میشروع  علیه السالم باقرحضرت  حدیث ازبحث را با ذکر این 

 فَإِنْ بِالسُّقْمِ ابْتَلَاهُ ذَنْبٌ لَهُ وَ عَبْداً یُکْرِمَ أَنْ أَمْرِهِ مِنْ کَانَ إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ

 وَ قَالَ الذَّنْبِ بِذَلِکَ لِیُکَافِیَهُ الْمَوْتَ عَلَیْهِ شَدَّدَ ذَلِکَ بِهِ یَفْعَلْ لَمْ فَإِنْ بِالْحَاجَةِ ابْتَلَاهُ لَهُ ذَلِکَ یَفْعَلْ لَمْ

 فِی عَلَیْهِ وَسَّعَ ذَلِکَ بِهِ یَفْعَلْ لَمْ فَإِنْ بَدَنَهُ صَحَّحَ حَسَنَةٌ عِنْدَهُ لَهُ وَ عَبْداً یُهِینَ أَنْ أَمْرِهِ مِنْ کَانَ إِذَا

 الْحَسَنَة بِتِلْکَ لِیُکَافِیَهُ الْمَوْتَ عَلَیْهِ هَوَّنَ بِهِ ذَلِکَ یَفْعَلْ لَمْ هُوَ فَإِنْ رِزْقِهِ
 گرفتار بيمارى به را او كند اكرام گناهيست داراى كه را اى بنده كه خواهد جل و عز خداى چون: فرمود الساّلم عليه باقر ضرتح

 واسطه بدان تا كند سخت او بر را مرگ ردنك او را با كار اين اگر و سازد، مبتاليش نيازمندى به نكند را كار اين اگر و كند،

 را تنش كند خوار دارد نزدش در اى حسنه كه را اى بنده بخواهد چون و فرمود( كند مكافات گناهشه ب و) كند جبران را گناهش

 آسان او بر را مرگ ندهد انجام اش باره در هم را آن اگر و گرداند، فراخ را روزيش نكند اش باره در را كار اين اگر و كند سالم

 (180: ص ،4 ج مصطفوى، ترجمه-كافى )اصول .دهد پاداش را او حسنه آن عوض در سبب بدان تا كند

 فرماید: میحدیث دیگری چنین 

 بِالْحُزْنِ ابْتَلَاهُ یُکَفِّرُهَا مَا الْعَمَلِ مِنَ عِنْدَهُ یَکُنْ لَمْ وَ ذُنُوبُهُ کَثُرَتْ إِذَا الْعَبْدَ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ 

 لِیُکَفِّرَهَا
 باشد نداشته( نيك) كردار از چيزى و( كند پاك را او بخواهد خدا و) گردد بسيار بنده گناه چون: فرمود الساّلم عليه صادق امام

 .گردد گناهانش كفاره تا سازد گرفتار وهاند هب را او شود آنها كفاره و كند جبران را آن كه
 فَبِما مُصِیبَةٍ مِنْ أَصابَکُمْ ما وَ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ فِی ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ

 عُودٍ خَدْشِ لَا وَ قَدَمٍ عَثْرَةِ لَا وَ حَجَرٍ نَکْبَةِ لَا وَ عِرْقٍ الْتِوَاءِ مِنِ لَیْسَ کَثِیرٍ عَنْ یَعْفُوا وَ أَیْدِیکُمْ کَسَبَتْ
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 وَ أَکْرَمُ وَ أَجَلُّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ الدُّنْیَا فِی ذَنْبِهِ عُقُوبَةَ اللَّهُ عَجَّلَ فَمَنْ أَکْثَرُ اللَّهُ یَعْفُو لَمَا وَ بِذَنْبٍ إِلَّا

 .الْآخِرَة فِی بَتِهِعُقُو فِی یَعُودَ أَنْ مِنْ أَعْظَمُ

 است چيزى بسبب پس آمدها پيش از رسد بشما چه هر و: »جل و عز خداى گفتار تفسير در الساّلم عليه المؤمنين امير فرمود نيز

 رگى خوردن پيچ هيچ: فرمود( 30 آيه شورى سوره) «گناهان بسيارى از درگذرد خداوند و شما دستهاى اند كرده فراهم كه

 خداوند كه را آنچه آينه هر و گناهى، بخاطر جز چوبى، دادن خراش نه و گامى، لغزش نه و سنگى،ه ب برخورد نه و نيست،

 و كريمتر و واالتر جل و عز خداى آن پس كرد شتاب گناهش كيفره ب دنيا در خداوند را كه هر پس است، بيشتر درگذرد

 .كند كيفر را او آخرت در دوباره كه آنست از بزرگوارتر

برنگرد  ،فرماید: یعنی اگر رد شدی یه دفعه پات پیچ خورد میبه این حدیث خوب توجه کنید که چه 

 شه الل شی!! اینقدر حرف زدی که نزدیک بود بخورم زمین!! میبا بقل دستیت دعوا کن که 

دعوا کنیم که اینقدر صدایم کردی که حواسم پرت شد و آب جوش ریخت  مونهمسر یا فرزند ایا ب

 بعد بگیریم بچه را بزنیم که تو باعث این کار شدی!! .رو دستم

 ا کنیم که مثال فالن فالن شده حواست کجاست؟وبا طرف مقابل دع ،کنیم میو یا وقتی تصادف 

 در این جزئیات ببینیم.بایست ربوبیت خداوند را  می ؟بینید چقدر بحث جدی است می

من تصادف کردم چون سرعتم زیاد بود و یا چون از  ؟ممکن است اشکال بگیرید که چه ربطی دارد

 نویسی؟!! میمن از چراغ قرمز عبور کردم چرا پای خدا  چراغ قرمز عبور کردم.

ه این اگر منظورت اینه که او اراده کرده ک جواب این است که منظورت از پای خدا نوشتن چیه؟

 اما اگر منظورت اینه که او ربوبیت کرده بله این حرف صد در صد درسته. .حرف صد در صد غلطه

 منظور از ربوبیت در این حادثه یعنی چی؟

دهی قوه  میمنظور این است که خداوند چنین ربوبیت کرده که وقتی تو برخی از گناهان را انجام 

 شود. می دهد، دچار اختالل میشخیص نادرست ت عقل تو که راه درست را از باطل و

به همین دلیل خداوند برای مومن اینگونه ربوبیت کرده است که وقتی مومنی در دنیا دچار گناه 

شود که دیگر قوه  میآید و این اختالل سبب  میهمینجا در قوای ادراکی او اختاللی پدید  ،شود می

بلکه قوه وهم و خیال به او دستور دهند که گاز بده تا زودتر به  ،عقل در وجود او دستوری ندهد

رود اما  در حالی که میشوی.  میمقصد برسی یا سریع از چراغ قرمز عبور کن مثل دفعات قبل رد 

 کند. شود و تصادف می رد نمی

دلیل بر این است که قوه عقل ما ممکن است مجدد اشکال بگیرید که اگر عبور از چراغ قرمز 

ضعیف شده و دلیل ضعیف بودن قوه عقل هم گناه است و دلیل تصادف هم این گناه است پس 
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گناه ما بوده اما چرا ما بارها از چراغ قرمز به دلیل کم عقلی عبور کردیم و کم عقلی ما هم به دلیل 

 تصادف نکردیم؟؟

ما از او دم  کنم که این ربی که میکنیم و خدمتتان عرض  در اینجا به بحث قبل بازگشت می

را رعایت های  زنیم نعوذ باهلل مثل یک ماشین اتوماتیک و یا یک لب تاب نیست که فقط فرمول می

مسلمان است یا نه  زند. میکه کی اینتر را در صفحه کیبرد شته باشد یعنی برایش فرق ندا .کند

 و... ؟خوبی کرده یا نه ؟صدقه داده یا نه ؟نیتش چیست

ماشین فقط دستورها را . ندارد میچون فهم عل تو کاری ندارد.های  ارها و نیتماشین که به بقیه رفت

 کند. میاجرا 

 اما خداوند که رب عالم هستی است خودش که اسیر قوانینش نیست.

این ماییم که اسیر و محکوم قوانین او هستیم اما او حاکم بر این قوانین است و آنها را از روی 

 کند. میحکمت اجرا 

شما در هستی با یک هوش بسیار برتر و نامحدود که حکیم است طرف هستید)منظورم از یعنی 

 (10هوش یعنی فهم و علم

دقیق بود و اال قبال بارها  ،تصادف شما و یا آن روزی که آب جوش ریخت روی دستت ،اقات روزفات

اما چرا آن  ،دیدبچه شما گریه کرده بود و بدتر از این نق زده بود و اتفاقا شما هم دم کتری بو

 نریخت ؟ها  وقت

 گوییم برای پدید آمدن یک حادثه فقط یک فرمول که بنده عرض کردم نیست. می

ممکن است قبال که از چراغ قرمز عبور کردید و تصادف نکردید صدقه داده بودید! ممکن است آن 

 ...روز به کسی ظلم نکرده بودید! ممکن است آن روز دعای خیری پشت سرتان بوده و.

                                   
یکی از صفات مهم این رب این است که آن به آن بر همه حواث عالم نظارت دارد و نسبت به آن آگاه است. در آیات قرآن سه دسته آیات  - 10

: اگر با 1اره می کند در یک دسته از آیات می فرماید خداوند بصیر است. بصیر به دو معنا در مورد خداوند به کار رفته است. داریم که به این مسأله اش

و از شعب  کلمه سمیع بیاید یعنی خداوند نسبت به مبصرات و دیدنی ها بینا است و آنها را می بیند که در این صورت علم به دیدنی ها را بصیر گویند

 وَ» عبارت «. وَ کَفى بِرَبِّکَ بِذنُوبِ عِبادِهِ خَبِیراً بَصِیراً  »معنی علم به جزئیات و خصوصیات اشیاء استبیاید به « با»: اگر با حرف 2یم است. اسم عل

 وَ السَّماواتِ غَیْبَ یَعْلَمُ اللَّهَ إِنَّ می فرماید:  18  آیه در آیات فراوانی از قرآن تکرار شده است. چنانچه در سوره  الحجرات« یَعْمَلُونَ  بِما بَصیرٌ اللَّهُ

تَعْمَلُون. به غیر از بصیر، کلمه خبیر و علیم هم در آیات متعددی از قرآن تکرار شده است که بیانگر آگاهی آن به آن خداوند  بِما بَصیرٌ اللَّهُ وَ الْأَرْضِ

 ست.نسبت به اعمال و رفتار بندگان و حوادث عالم هستی ا

 ءٍ شَیْ بِکُلِّ» و « عَلیمٌ  تَعْمَلُونَ بِما »و « تَعْمَلُونَ  بِما أَعْلَمُ »و « تَعْمَلُونَ  بِما خَبیرٌ »و « خَبیر  تَعْمَلُونَ بِما »و « بَصیرٌ تَعْمَلُونَ بِما»عباراتی مانند 

لهی بر تمام اعمال و آگای او نسبت به هر چیزی است چرا که خبیر به در آیات فراوانی از قرآن به کار برده شده است. که بیانگر نظارت ا« عَلیمٌ 

 کسی می گویند که آگاه به جزئیات باشد.
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کند  میاو تدبیر  کند. میآن رب عالم حکیم بر اساس نوع عملکرد شما حوادث روزانه شما را تدبیر 

 که چه بشود و شما چه ببینی و چه بشنوی.

 و همه آنچه شنیدی و دیدی برایت بال و آزمون است چه نعمتی باشد و چه نقمت.

 .به خاطره شهدا بکنم حال یه بازگشت

بیند سربازهای ارتش دارند مهمات خالی  آید بیرون و می الدین از اتاقش میپس وقتی شهید زین 

کند به همین دلیل اول رب را  کنند او به این حادثه به عنوان یک پیام از طرف رب عالم نگاه می می

باید بروم جلو  االن تو رو در واسی داد چرا بلند شدم اومدم بیرون!!؟ای  :گوید بیند بعد هم نمی می

 بارها را خالی کنم.

شود که چرا ما این بحث را با این همه تفصیل و عمق داریم  میخب دقت کنیم االن دارد معلوم 

گفتیم بعد هم به  میکنیم. در حالی که کار ساده و راحت این است که همین خاطرات را  میمطرح 

 د!!کردیم که مثل شهدا شوید و اینگونه کار کنی میشما عرض 

ما   که باید توجه داشته باشیم این است که آقا کار کردن که خودش مهم نیست. مینکته بسیار مه

 خواهیم. میعمله که ن

این خیلی اهمیت   دهید. میآنچه مهم است این است که تو این کار را با چه تحلیل و نگاهی انجام 

 دارد.

رفت کمک آنها  میبعد هم تو رودربایسی  و ددی میآمد بیرون و سربازها را  میاگر شهید زین الدین 

اومدم هوا بخورم  چه شانس گندی آوردم اومدم از اتاقم بیرون.» :گفت میکرد و با خودش هم  می

 « آخه مگه خدا از من بدبخت تر هم آفریده!!؟؟ حاال باید زیر آفتاب داغون بشم. .بدتر شد

یعنی  نجام کار با آن زاویه دید و نگاه است.کار شهید زین الدین اصال مهم نیست آنچه مهم است ا

معتقدی همه حوادث اطرافت تحت  دی. میتو این کار را با زاویه دید توحید ربوبی داری انجام 

 ربوبیت خداوند و برای آزمون شما است.

بعد دیدی سربازهای ارتش دارند مهمات خالی  ،اینکه فالنی شما را صدا زد و از اتاق آمدی بیرون

فکر کن فالنی یک واسطه ی تحت تدبیر خداوند بود. تو به جای فحش دادن به فالنی  ،کنند می

 در این موقعیت و حادثه برای تو چه آزمون و بالیی گذاشتن و وظیفه تو نسبت به آنها چیست؟

ثالثا سبب  ،کند میثانیا ماندگار  ،کند میتحلیل است که اوال این کار را ارزشمند  این نوع نگاه و

چون تو ربوبیت خداوند را کند.  میهم خریدار آن را رابعا خداوند  ،شود میانسجام در کار تشکیالتی 

 ای. در آن دیده
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پرسم جوابم را بلند بدهید. سوال این است: کسی که فعال در مسجد  میحاال من از شما یک سوال 

ه ورمالیده تو میدون کار بایست اول از همه تفکر ربوبیش را درست کند یا اول برود پاچ میاست 

 آن هم با هر نیتی؟ ،کند

اما االن به  .اطرافتان خیلی مهم استهای  پس در جبهه فرهنگی نیت و نگاه شما به کار و فعالیت

 بایست بسیار به آن دقت کنید. میکنم که  مینکته بسیار مهم دیگری هم اشاره 

نگاهی که ربوبیت توحیدی است ما نباید دچار نکته مهم این است که برای پیدا کردن چنین نیت و 

اشتباه شویم و از کار و تالش خدا حافظی کنیم و برویم بشنیم کتاب بخوانیم و استاد ببینیم بعد از 

 این یکی از بزرگ ترین خطاها در این راه است. یکی دو سال به میدان بیاییم برای کار کردن.

 دانید چرا؟ می

 در کتاب و سخنرانی. فقط دی را در پس حوادث ریز زندگی ببینید نهچون شما باید ربوبیت توحی

اگر منجر به این بشود که شما کارها و وظایفت را تعطیل  ،بلکه سخنرانی و کتاب بسیار خوب است

گویم کنار آنها مطالعه و سخنرانی هم  میبلکه کارها انجام بشود اما کنار آنها. دقت کنید  .نکنید

 بروید.

اما در کنار آن کار و تالش نباشد ما را به  ،قرآنی خوانده شود ! اگردقت کنید ،هم استاین جمله م

قرآن  ،کار و تالش باشد و در کنار کار و تالش روزانهاگر رساند و از آن طرف هم  میتوحید ربوبی ن

 رساند. میما را به توحید ربوبی ن ،نباشد

 دانید چرا؟ می

از حوادث ای  ید ربوبی یعنی دیدن خداوند در پس هر حادثهبه دلیل اینکه گفتیم بخشی از توح

 روزمره زندگی.

خواهد  میها  ربوبیت خداوند را فقط در کتاب و واژه ،بعد اگر کسی کار و تالش رو تعطیل کند

 ببیند؟!

گویم نقش و بحث  میممکن است بگوید پس انبیاء و علما چه؟ آنها که مثال مدتی در غار بودند و... 

شویم اما همین  میا ما متفاوت است که اگر وارد بحث آنها بشویم از اصل بحث خود غافل آنها ب

 قدر بدانید که آنها نقش رسالت و رهبری دارند و ما نقش دیگری داریم. 

 روایت دیگری که با به همان مضمون روایت قبل است چنین است:
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ي   و   نم  ُروم م   ع 
ُه  ع َع  نَّ

 
ال   أ ال   ق  ُسوُل  ق  م  ر  ُ  ص اّللَّ ريم ة   خ  ابم  فم  آی  ت  م  كم هم  اّللَّ ذم ُة  ه  ی  ا اْلم م   ی 

ا َع  نم  م  شم  مم
دم  ل   و   ُعود   خ 

ةم  ب  م   ن كم
د  لَّ  ق  ب   إم

نم ذ  ا و   بم ا م  ف  ُ  ع  ُه  اّللَّ نم ا فم  ع  ي  نم ُهو   الد  ُم  ف  ّكم 
 
نم  أ نم  مم

 
ُعود   أ يهم  ی  ا و   فم اق ب   م  هم  ع  يم

ل  ا فم  ع  ي  نم ُهو   الد  ُل  ف  د  عم
 
 أ

نم  نم  مم
 
ينِّ   أ   ُیث 

دم  َع   بم  (31 ص 9 ج البيان مجمع ) ع 

ُفوا  آيه اينكه رسول خدا فرمودند  اند هحضرت امير عليه السالم روايت كرد عم یُكم و  ی  دم یم
 
تم أ ب  س  مِبم ك 

ة  ف  يب  نم ُمصم  مم
ُكم صاب 

 
)و  ما أ

ري ثم
نم ك   و شود، مى وارد انسان تن بر چوبى از كه خراشى هر! على اى است، مجيد قرآن در آيه بهترين (سوره شورا 30آيه  )(ع 

 در( قيامت در) كه است آن از تر گرامى كند مى عفو دنيا در خداوند آنچه و زده، سر او از كه است گناهى اثر بر قدمى، لغزش هر

 دهد كيفر ديگر بار آخرت در كه است آن از عادلتر فرموده عقوبت دنيا اين در كه را آنچه و فرمايد، نظر تجديد آن

 :آیات دیگری هم در قرآن به این مسأله اشاره دارند مثل این آیات

ر  روم) 41: آیه 2 ه  ساُد  ظ  ف  ِّ  فم  الم ب  رم  و   الم
حم ب  ا الم تم  ِبم ب  س  ي ك  دم یم

 
اسم  أ ُهمم  النَّ ض   لمُيذيق  عم ُلوا الَّذي ب  مم ُهمم  ع  لَّ ع  ُعون   ل  جم رم  (ی 

هستی توجه های  خیلی جالب و مهم است که شاهد مثال برای بحث ماست که باید به آیه این آیه

 کرد

نم  و  اعراف) 6 : آیه 3 تم  م  فَّ وازیُنُه  خ  ك   م  ولئم
ُ
أ ُروا الَّذین   ف  سم ُهمم  خ  ُفس  نم

 
ا أ نا اكُُنا ِبم آیاتم ُمون بم لم

ظم  ( ی 

 زده زيان خود به ورزيدند، مى ستم ما آيات به همواره اينكه سبب به باشد، ارزش بى و سبك آنان شده وزن اعمال كه كسانى و

 )ترجمه انصاريان(.اند[  كرده راتباه وجودشان سرمايه و]

گویند یکی از معانی ظلم به آیات این است که آیات که برای  میمفسرین  در مورد ظلم به آیات 

و این ظلم سبب  ستم و بی اعتنایی شدهدایت بودند در جهت خود به کار گرفته نشدند بلکه به آنها 

 (6/94.)نمونه، شود میخسران و زیان دیدن انسان 

ُه رعد ) 11: آیه 4 باتم  ل  قِّ نم  ُمع  م  مم
يم هم  ب  یم د  نم  و   ی  هم  مم فم

لم ُه  خ  ُظون  حمف  نم  ي  رم  مم
مم
 
م  أ نَّ  اّللَّ ُ  ل اّللَّ   إم ريِّ م   ما ُیغ 

وم ق  ّتَّ  بم وا ح  ُ ريِّ  ُیغ 
مم  ما هم ُفسم

نم
 
أ ذا و   بم راد   إم

 
ُ  أ م   اّللَّ

وم ق  ءا   بم ال ُسوم دَّ  ف  ر  ُه  م  مم  ما و   ل  ُ نم  َل  هم  مم نم  ُدونم  ( وال مم

 خدا يقيناً. كنند مى حفظ[ گزندها و ها آسيب از] خدا فرمان به را او همواره كه است مأمورانى سر، پشت و رو پيش از انسان براى

 رفتار و خوب صفات از] را آنچه آنان آنكه تا دهد نمى تغيير[  شقاوت و شكست نكبت، بال، سوى به] را ملتى هيچ سرنوشت

 بخواهد گزند و آسيب ملتى به نسبت خدا كه هنگامى و. دهند تغيير گناه و ها زشتى به دارد قرار وجودشان در[  پسنديده و شايسته

 )ترجمه انصاريان(.بود نخواهد ياورى هيچ خدا جز آنان براى زيرا نيست بازگشتى راه هيچ[ گزند و آسيب آن براى]
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اگر تغییر کنید خداوند  شما در سرنوشتتان مؤثر است تغییردر این آیه هم به این نکته اشاره دارد که 

 سرنوشت شما را تغییر خواهد داد.

 قرآنی توحید از الگوهایای  نمونه

 جلوه گر است داستان حضرت یوسف است. قرآنی که بحث ربوبیت خداوند در آنهای  یکی از نمونه

در داستان حضرت یوسف یکی از نکات مهم این است که خداوند به عنوان رب عالم در تمام 

حضرت یوسف های  حوادث زندگی حضرت یوسف کنار او بوده و حوادث را بر اساس موضع گیری

 کرده است. میربوبیت 

ند که او خواب دید یازده ستاره به همراه ک میاول از خوابی که حضرت یوسف دیده است شروع 

 کردند. میخورشید و ماه بر او سجده 

گوید که رب تو،  میکند پدرش به او  میبعد که حضرت خواب را برای پدرش حضرت یعقوب بیان 

 اما این برگزیدن ساده نیست. تو را برگزیده است.

 بسیار بوده است.های  رنجبینیم که این برگزیدن همراه با بالها و  میدر ادامه سوره 

کنند که بر سر یوسف چه بیاورند تا  میخیلی جالب است، برادران یوسف در خفا دارند برنامه ریزی 

بیند و  میاو نباشد و آنها محبوب باشند و همان موقع رب عالمین دارد گفتگو و نقشه آنها را 

 شنود. می

از یک طرف برادران یوسف دچار  اینجا است. بینید میرا ها  یکی از جاهایی که تعارض بین ربوبیت

خود او را از بین ببرند و نزد پدرشان های  تواند با نقشه میکنند که  میو گمان  اند هواقع پنداری شد

شوند تا یوسف را از بین ببرند ناگهان یکی از برادران  میپس آنها دست به کار  محبوب شوند.

 رون چاه بیندازیم!!دهد که او را نکشیم بلکه د میپیشنهاد 

 شود؟ میچرا این پیشنهاد داده 

 شود. میو قبول هم شود  میبین این همه پیشنهاد یک دفعه این پیشنهاد مطرح 

 دهد. میکند که ناگهان یکی از برادران چنین پیشنهادی  میرا ربوبیت ها  چه کسی ذهن :سوال

پس چه  .نداشت تا از خود دفاع کند داشتند حضرت یوسف توانای  در آن موقع که اینها چنین نقشه

 کسی او را کمک کرد و ربوبیت کرد که نکشند و به چاه بیندازند؟

آن برادر آن روز آمده بود و آن موقع این فکر به ذهنش  ،عجب شانسی آورد» :گیم میاگه ما باشیم 

 «کشتند. میآمد و این پیشنهاد را داد و اال حضرت یوسف را 
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شانس این بود که آن خواب را ببیند ها  قتی هم که خواب دید از بین برادرخب اینجا شانس آورد و

آورد و آنها  میرا ها  دیگه چه شانسی آورد؟ و نکته مهم اینکه اگه شانسه چرا این برادر همه شانس

 شانس ندارند؟؟

در تمام اما حواسشان نیست که خداوند  ،کند آنها نقشه خود را کشیدند میبعد خداوند به این اشاره 

دیدم که آنها رفتند و پیش پدرشان گفتند  میفرماید من  میپس خداوند  .این مراحل ناظر آنها است

که برادرمان را بده تا ما او را به بازی ببریم و من خدا که رب عالم هم هستم و تمام قدرت برای 

خواهد مخفی کاری دانستم)خنده دار است که آدم جلو یه همچین کسی ب میمن است تمام اینها را 

برسد! سوال مهم اینجا این است که رب عالم تو و نقشه هایت ای  کند و کلک بزند تا به نتیجه

 کشی یا خداوند که از نیات تو هم خبر دارد؟( میهستی که پنهانی 

خوب است که مبلغ محترم در اینجا با قرائت آیات مطرح شده در سوره یوسف نشاطی مضاعف به 

 جلسه بدهد.

 :فرماید میاختن بعد خداوند اند هکند که برادران رفتند و او در چا میدر ادامه داستان به این اشاره 

کنی در  میما او را تنها نگذاشتیم و به او وحی کردیم که یک روز آنها را از این کارشان با خبر »

 «شناسند که همان یوسفی. میحالی که آنها تو را ن

 ،وحی کرده ، خدا هم به اول پدید بیاید که خب یوسف در چاه افتادهخب در اینجا شاید این سوا

 شدم!!! میکرد آدم  میشه دیگه! اینکه هنر نیست. اگه خداوند به من هم وحی  میبعدش اون آروم 

جواب این شبهه این است که خداوند به ما هم وحی کرده! بستگی دارد که ما چه نوع وحیی 

 بخواهیم.

 بخواهیم یا از جنس حوادث تکوینی طبیعی؟از جنس قرآن 

 .کنیم میفرماید ما به زنبور هم وحی  میخداوند در قرآن 

حى و  ) وم
 
ك    أ ب  ل   ر  لم  إم

حم نم  النَّ
 
ذي أ خم

ن   اتَّ بالم  مم جم
ن   و   ُبُيوتا   الم رم  مم

ج  ا و   الشَّ َّ ُشون   ِمم رم عم
 (11 ی 

از وحی دارد. خداوند بر اساس حوادثی هایی  یعنی هر کسی بر اساس وسع وجودی خودش دریافت

گوید. پس اگر  میبر اساس آیات قرآن با ما سخن  .گوید میافتد با ما سخن  میکه در کنار ما اتفاق 

 شود. میببینیم چه  ،عمل کنیمها  به همیندر نیاوریم. بازی و بهانه  ،دنبال وحی هستیم

                                   
 نحل 68 -11
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گریه دروغ که یوسف را گرگ خورد و ... در حالی  ،پیش بابا نر میاندازند  میبعد که برادر را در چاه 

لحظه لحظه خداوند غافل از اینکه شان. اما  کردند که کسی خبر ندارد از نقشه میکه آنها گمان 

 بیند. میباخبر است و دارد 

کنید بعد همو بر علیه شما نقشه بکشد تا شما را غافلگیر  میمثل کسی که شما او را با دوربین چک 

 ترساند و..... چقدر خنده دار است این کار برای شما؟؟ البته برای خداوند خنده دارد نیستا!!کند یا ب

کند که شما دارید او را با  میخاطر اینه که چقدر این طرف نادان است و فکر ن هخنده شما هم ب

است که  پایید! اما خواندیم و گفتیم که خداوند بارها در آیات مختلف قرآن اشاره کرده میدوربین 

بینم!! پس چقدر ما بدبختیم که با  میدانم و  میمن نسبت به اعمال شما بصیرم و همه را مو به مو 

گویم نه خبری نیست. مانند برادران  میبینم اما ما مستی خودمان را داریم و  میاینکه او به ما گفته 

 یوسف.

دهند اما خدا پته آنها را  مینه انجام ارا مخفیها  یک لحظه تصور کنید که آنها همه این کارها و نقشه

بلکه  ،کند میریزد رو آب. گفتم حکمت تا به این اشاره کنم که خداوند عجله ن میبا حکمت 

نه اینکه مثل  .دهد میکارهایش را با حکمت انجام همانطور که در صفات رب اشاره کردیم، خداوند 

 گوییم من دیدم که فالن. میریم به طرف  میما زود 

ن توجه به ربوبیت من! شما به اما بدو ،کنید میگوید شما برای رسیدن به هدفتان تالش  میخداوند 

کند تا شما بر  می!؟ خداوند صبر دآمریکا را ارباب گرفتی درفتی ،اینکه مرا ارباب هستی بگیرید جای

اساس  ای جلو بروی. مثال ممکن است شما بر ای و چیده اساس فرمولی که خودت ربوبیت کرده

ربوبیت آمریکا بخواهی اقتصاد را درست کنی. خداوند برای برخی همان اول کار نا امیدشان 

بعدا همه آنها  .گذارد آنها چند سال دست و پا بزنند و از همه چیز خود هزینه کنند میکند، بلکه  مین

 دی بزرگ.امیمانند و یک نا میبرد و آنها  میکه بافته بودند را مانند کف روی آب از بین 

خداوند مثل فکر، توان های  کند تا آنها با همین نعمت میدر همین  داستان هم خداوند صبر 

و... که همه برای خداوند است و ربوبیتش با اوست جلو بروند تا آن سالی که برادران برای   میجس

سالها در خیال و کند که شما  میآیند آن وقت خدا ربوبیتش را تماما نمایان  میگرفتن آذوقه مجدد 

 وهم بودید.

در اینجا این است که خداوند حضرت یوسف را از چاه بر اساس اتفاقات طبیعی  دیگر نکته مهم

ای آب دهد و آن این است که کاروانی بر مینجات  ای خارق العادة( )نه معجزه و حادثهعادی

کنیم اگه خداوند بخواهد  میان کشد. در حالی که ما گم میآید و او را بیرون  میبرداشتن از این چاه 
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خواهد بما بفهماند  میحتما باید یه ملکی بیاید و او را یهویی بیرون بیاورد!! اما خداوند  ،بیرون بکشد

که بابا ربوبیت آن کاروان و... همه با من است. اینطور نیست که من فقط رب کارهای خارق العاده 

در هم او  .کند میم در دایره ربوبیت من حرکت بلکه او ه .باشم و رب کاروان کسی دیگر باشد

 کشد و... پس همه اینها با ربوبیت من است. میدایره ربوبیت من آب 

 حتما اینم شانس یوسف بوده دیگه؟شاید بگوییم 

 کنند که کار تمام شد. میفروشند و گمان  میآیند و او را  میبعد برادرها 

 رسید. فرماید او به کاخ عزیز مصر میاما خداوند 

 فرماید.  میخداوند  در آنجا

ي قال   و   ذم
اُه  الَّ َت  نم  اشم ر   مم صم هم  مم تم

 
أ ر  مم مي لم م

ّكم
 
واُه   أ ثم ىس م  نم   ع 

 
نا أ ع  ف  نم وم  ی 

 
ُه  أ ذ  خم

تَّ ل دا   ن  ذلمك   و   و 
ا ك  نَّ كَّ  فم  لمُيوُس    م 

ضم  ُه  و   اِلم رم م  لِّ نم  لمُنع  ویلم  مم
م
أ ُ  و   اِلم حادیثم  ت  هم   َع   غالمبم  اّللَّ رم

مم
 
نَّ  و   أ َث    لكم كم

 
اسم  أ ُمون ل النَّ ل  عم  21  ی 

 يا دهد، سودى ما به[  زندگى امور در] است اميد دار، گرامى را جايگاهش: گفت همسرش به خريد، را يوسف كه مصرى مرد آن

[ شود فراهم وحكومتش فرمانروايى زمينه تا] بخشيديم مكانت مصر سرزمين در را يوسف گونه اين. كنيم انتخاب فرزندى به را او

 )ترجمه انصاريان(.دانند نمى مردم بيشتر ولى است، غالب و چيره خود كار بر خدا و بياموزيم ها خواب تعبير از او به و

دهد  میخداوند این تذکر را به ما خواهم به آن اشاره کنم این است که  میکه در این آیه  مینکته مه

  یَعْلَمُون ال النَّاسِ أَکْثَرَ لکِنَّ وَ أَمْرِهِ  عَلى غالِبٌ اللَّهُ که: وَ

کند تا  میخواستند که یوسف نباشد و برای این خواست خود تدبیر کردند، خدا هم تدبیر  میآنها 

 مشخص شود تدبیر چه کسی پیروز است.

مصر سراغ او رفت و شاید اینکه همسر  از شانس یوسف بود؟! که رفت در خانه عزیز مصر شاید اینم

 و به او تهمت زد از بد شانسی یوسف بوده!!!

شود. آخه بر اساس چه  میبینید که منطق ربوبیت شانس چه ساده به لجن کشیده  میدقت کنید! 

 آورد؟ مییه جا ن ،آورد میمنطقی یه جا شانس 

بعد  ،شانس بر گرداندهمه چیز را به  شود. میاگه آدم بخواهد اینقدر بی منطق زندگی کند که روانی 

 گردد؟ به هیچ! به کشک! به پوچی! میخود شانس به چه بر 

توانی آن به آن به  میکند  و تو  میدر حالی که در عالم ربی هست و همه این حوادث را او ربوبیت 

خواهیم پناه ببریم؟ به  میاین رب پناه ببری و از او مدد بخواهی. در حالی که در شانس به چی 

 ؟کشک ها؟
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 حال ببیند حضرت یوسف وقتی تحت ربوبیت خداوند حادثه گناهی برای او پیشنهاد آمد چه کرد؟

شوی  میافتد. در خیابان رد  میاین یک حادثه است. برای ما هم اتفاق  زلیخا به او پیشنهاد گناه داد.

همانها که  بینی یکی از میشوی  میاما وقتی سوار ماشین  ،کنی مینگاه ن ،کنی میچشمت را کنترل 

 تو خیابان نگاهش نکردی کنارت نشست!!

 خب در اینجا چه کنیم؟

وقتی که زلیخا پیشنهاد داد حضرت یوسف اعتقاد به ربوبیت تکوینی عالم توسط خداوند دارد و 

شود چنین  میداند این حادثه بال و آزمون خداوند است به همین دلیل در آنجا وقتی پیشنهاد  می

 گوید: می

ُه الَّتيو   تم د  واي    ُهو  ف  راو  ثم ن  م  س  حم
 
يبِّ أ ُه ر  نَّ م إم عاذ  اّللَّ ت  ل ك  قال  م  يم اب  و  قال تم ه  تم اِلم ُبم

ق  لَّ هم و  غ  سم
فم نم ن  ها ع  تم م َب 

ُون   اَلم
ُح الظَّ لم

ُه ل ُيفم نَّ  إم

 درهاى همه[  مناسب فرصتى در] و شد، جويى امك خواستار مهربانى و نرمى با يوسف از بود، اش خانه در يوسف كه[  زنى] آن و

 نيكو را جايگاهم است، من پروردگار او خدا، به پناه: گفت يوسف[  توام اختيار در من كه] بيا پيش: گفت او به و بست را كاخ

 .شوند نمى رستگار ستمكاران يقين به[  كنم نمى خيانت پروردگارم به هرگز من] داشت،

 إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْوایَ إِنَّهُ ال یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. فرمود: مَعاذَ اللَّهِ

فرماید به  میبیند! اول  میدقت کنید چگونه در این حادثه جزئی زندگی، ربوبیت و ابتال خداوند را 

آورد که این خدا رب من است. یعنی رب من حتی تویی که مرا  میبعد دلیل  برم و میخدا پناه 

االن در کاخ عزیز مصر آمده از  ،بازم دقت کنید، حضرت از چاه به بردگی رفته خریدی نیستی!

این زن. اما االن که از او درخواستی بر خالف درخواست  ؟موقعیت چاه به کاخ. حال کی او را خریده

 گوید نه!! میکند  میخداوند 

االن هم تو موقعیت  ،این همه سختی کشیدی ،تو که از برادر خیری ندیدی ای بابا برای چی نه؟

 دهی. میخوبی قرار گرفتی اگه بگی نه، این موقیعت را از دست 

کند و در این موقعیت بهترین  میفکر  ها بلکه به موضعگیری .نیستها  اما او حتی اسیر موقعیت

 گیرد. میموضع را 

 .خوب االن موقعیت کاری برایش جور شده با حقوق ،اما دیده ایم که کسی چند سال بیکار بوده

با ماشین اداره برو  یدهد. مثال فالن می  میرئیس اداره به او دستور حرا ،چند وقتی که سر کار رفت

  گوید. میخانمم را ببر بازار و... او هم نه ن ،بچه ام را ببر مهد کودک ،برای خانه ما خرید کن



59 

 

 چرا؟

 بیند. میچون رئیس اداره را در تدبیر زندگیش واقعی 

  داد. میدید اصال به این درخواست تن ن میدر حالی که اگر رب عالم را 

اگر کسی  بیند. میدیگر کدخدایی آمریکا و اتحادیه اروپا را ن ،اگر کسی توحید ربوبیش قوی بود

بیند.اگر کسی توحید ربوبیش  میتوحید ربوبیش قوی بود آب خوردنش را در مذاکره با استکبار ن

 شود.  میذلیل ن ،قوی بود

رب من  ،فرماید آن اهلل میبرد و  میبه اهلل پناه  حضرت یوسف به همین دلیل وقتی در این حادثه

یعنی من ربوبیت تشریعی و  ،)به دست اوست و من تدبیر امور زندگیم به دست اوست هم هست

این ربوبیت گوید این پیشنهاد حرام است من به  میاگر او در تشریع به من  .ام تکوینی او را پذیرفته

گیرم و همچنین به ربوبیت تکوینی او تن  میو احکام زندگیم را فقط از او  دهم میتشریعی تن 

( خداوند هم به .خواهد مرا آزمایش کند میدانم این حادثه هم تحت ربوبیت اوست و او  میام و  داده

 فرماید: میدهد و در آیه بعد  میاوپناه 

دم  و   ق  تم  ل  َّ هم  َه    بم
َّ  و  ا ه    ِبم

وم نم  ل ل 
 
أى أ هان    ر  هم  ُُبم بِّ ذلمك   ر 

ف   ك  رم صم
ُه  لمن  نم وء   ع  حمشاء   و   الس 

ف  ُه  الم نَّ نم  إم ا مم ن  بادم ل صي   عم ُخم
 اَلم

 هم يوسف و كرد حمله يوسف به[ آلود خشم حالتى با ديد خورده شكست پاكدامن، يوسفِ برابر در را خود چون] كاخ بانوى

 او به[  اش پاكى و شرف از دفاع قصد به] بود نديده[  است بصيرت و عصمت نور و ربوبيت جلوه كه] را پروردگارش برهان اگر

 شد، مى باز يوسف ضد بر اتهام راه كاخ، بانوى شدن مجروح با و آمد مى پيش سختى خورد و زد حال آن در و] كرد مى حمله

 گونه اين[ ما[. ]شد بسته او بر كاخ بانوى سوى از اتهام گونه هر راه و بازداشت حمله از را او پروردگارش برهان ديدن ولى

 از او زيرا بگردانيم او از را بانو آن عفت خالف عمل[ نيز] و[ شد مى اتهام سبب كه ى] خورد و زد تا[  داديم يارى را يوسف]

 .بود[  باطنى و ظاهرى آلودگى گونه هر از] ما شده خالص بندگان

 چیز دیگری. آن بود که او به این رب پناه برد نهدیدن برهان رب، بعد از 

دهم و در عالم تشریع  میاگه من ربوبیت تکوینی را بفهمم و باور کنم انشااهلل به عبودیت او تن 

دهم چرا؟ چون رب حوادث فقط اوست. پس چرا به کسی دیگری پناه  میفقط حرف او را گوش 

 ببرم؟

حضرت یوسف در عباد مخلص بود. یعنی در عالم تشریع به در انتها آیه به این اشاره شده است که 

 عبودیت غیر خداوند تن نداده بوده است.
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حضرت بعد از آنکه زلیخا به سوی او حمله کرد فرار کرد ناگهان شانسش : بر گردیم به داستان

 بعد یه شانس بسیار بزرگ آورد و آن اینکه پیراهنش از پشت پاره شد گرفت درهای قفل باز شد!!

 شد. میشد محکوم  میچون اگر از جلو پاره 

وقتی که عزیز مصر آنها را در آن حال دید، زن عزیز دروغ گفت که او قصد تعرض به من را داشت، 

کند. اما شاهدی در اینجا شهادت داد که اگر پیراهن  میطبیعتا عزیز مصر سخن همسرش را قبول 

 پاره شده زلیخا. گوید اگر از جلو میاز پشت پاره شده یوسف راست 

 پس عجب شانسی آورد یوسف!!!!

شود یک داستان توحیدی را به افتضاح کشید و آن را سرشار از کفر و شرک  میازه اند هبینید تا چ می

 کرد.

 این بخشی از سرگذشت حضرت یوسف در قرآن بود که سرشار از توحید ربوبی است.

توانیم  میدر پایان این قسمت از بحث به یکی از جمالت شاهکار حضرت یوسف که در این بحث 

 کنم. میاز آن بهره ببریم اشاره 

آن دو خوابی دیدند و حضرت زمانی که حضرت یوسف در زندان بود دو جوان هم زندانی او بودند، 

است که رب  مییر کرد، فرمود این علیوسف برای آنها تعبیر کرد بعد از آنکه خواب را برای آنها تعب

به همین دلیل برای ما شایسته نیست که چیزی را برای او شریک قائل   من، به من داده است

 «.ء  شَیْ مِنْ بِاللَّهِ نُشْرِکَ أَنْ لَنا کانَ ما» شویم.

 بعد این سوال را از آنها پرسید که شاهد بحث ماست.

م  یا
ب  نم  صاحم

جم   السِّ
 
بابم  أ رم
 
ُقون   أ رِّ ف  م  ُمت  ريم مم  خ 

 
ُ  أ ُد  اّللَّ واحم

اُر  الم هَّ ق  ُبُدون   ما (39) الم عم نم  ت  هم  مم لَّ  ُدونم اء   إم ْسم
 
ُتُموها أ يم َّ  ْس 

ُتم  نم
 
ل   ما آباُؤُكم  و   أ ز  نم

 
ُ  أ ا اّللَّ نم  ِبم طان   مم

نم  ُسلم ُم  إم ُحكم لَّ  الم م  إم َّ ر   ّللم م 
 
لَّ  أ

 
ُبُدوا أ عم لَّ  ت  اُه  إم یَّ یُن  ك  ذلم  إم ُ  الدِّ يِّ ق  نَّ  و   الم  لكم

َث    كم
 
اسم  أ ُمون   ل النَّ ل  عم  (40) ی 

 هايى نام جز پرستيد نمى خدا جاى به شما (39) مقتدر؟ يگانه خداى يا است بهتر متفرق و متعدد معبودان آيا! زندان يار دو اى

. است نكرده نازل آنها[  وپرستش حقّانيّت] بر دليلى هيچ خدا و ايد، كرده نامگذارى را آنها پدرانتان و شما كه[  معنى بى و اثر بى]

 بيشتر ولى است، همين حق و پابرجا آيين و راست و درست دين. نپرستيد را او جز كه داده فرمان او خداست، ويژه فقط حكم

 (40. )دانند نمى[ را حقايق] مردم

الْقَهَّار؟ اینکه شما چند رب در زندگی دارید بهتره یا اینکه فقط  الْواحِدُ اللَّهُ أَمِ خَیْرٌ مُتَفَرِّقُونَ أَرْبابٌ أَ

 یک رب داشته باشیم؟
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 این از ،نامیده "متفرق ارباب "را خود معاصر مردم معبودهاىحضرت یوسف  چون در آن زمان اگر

 ذات تعینات یا و خدا صفات مالئکه که بودند معتقد و پرستیدند مى را مالئکه مردم که بوده جهت

 12علم اله را یکى .است مستند آنها از یکى به کدام هر عالم در سعادت و خیر جهات و اویند، مقدس

 و حب اله را دیگرى و حسن اله را یکى زمین، اله را یکى و آسمان اله را یکى قدرت، اله را یکى و

 عالم در شر مبادى را آنها و پرستیدند مى را جن نیز و. شمردند مى ارزاق فراوانى و امنیت اله را یکى

 استناد آنها به را آن امثال و اندوه و درد و زشتى و فقر و نعمت زوال و میر و مرگ دانسته،

 )ترجمه المیزان(.دادند مى

بر آنها مسلط شود و آنها را به بند ها  سبب شده بود که طاغوتها  و همین تفرق و متعدد بودن رب

 بکشد.

بخواهد مسلط شود باید ربوبیت را به چیزهای دیگر استناد است که طاغوت اگر  میاین نکته مه

اجتماعی و های  تجربی و نظام دهد تا بتواند بر جوامع مسلط شود. مثال در این دوره زمانی علم

کنند و همین راه خوبی برای تسلط  میشود رب عالم و مردم این علوم را پرستش  میاقتصادی 

 شود. میاستکبار 

 شود. میکنم او کدخدا است همین اسباب تسلط طاغوت  میهمین که من گمان 

کند که ریشه ضعف و ذلت شما و اینکه به  میحضرت یوسف در انجا به مشکل اصلی آنها اشاره 

متعددی در زندگی دارید در حالی من یک رب های  اسارت در آمدید به خاطر این است که شما رب

 ب شما به شما چه داده است؟دارم و این علم را ربم به من داده است اما ر

به دلیل اینکه او  .هم دارد میاما نه به این معنا که دو ،اما واحد قهار یعنی چه؟ واحد یعنی یکی است

همند و اگر کسی  بلکه ذات و صفات او همه عین .قهار است، قهار یعنی در او هیچ تفرقی نیست

 د ذاتش را هم پرستیده و...علم او را بپرست

پرستید فقط یه سری اسم بدون واقعیت حقیقی است.  میفرماید چیزهایی که شما  میبعد حضرت 

 هیچ قدرتی ندارند.ها  که این اسم

                                   
 همین که اله علم با قدرت تفاوت داشته باشد و متفرق باشند دلیل بر این است که اینها محدود هستند ویکی علم دارد اما قدرت ندارد، یکی - 12

 علم ندارد و....قدرت دارد اما 
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 نتیجه

دانیم  میدیگر تمام حوادث را بال و آزمون خداوند  ،اگر این اعتقاد به ربوبیت خداوند در هستی بیاید

واحدی که خالق ما است برنامه ریزی از جانب رب  ،یدآ میو معتقدیم حوادثی که برای ما پیش 

وقتی به  .دهیم میبه عبودیت این رب تن یم ربوبیت او تمام هستی را گرفته، بین میشده و وقتی 

دیگر در هر حادثه و اتفاق بر اساس طبیعت و غریزه خودمان برخورد  ،عبودیت او تن دادیم

کنیم که این آگاهی اعتقاد  میرد ایم برخو بلکه بر اساس آگاهی جدیدی که کسب کرده ،کنیم مین

 به ربوبیت مطلقه خداوند در هستی است.

داند که این حادثه  میبیند  میآید و سربازهای ارتش را  میپس وقتی شهید زین الدین از اتاق بیرون 

و نه طبیعت ها  آزمونی از جانب رب عالم هست و نه شانس او! پس در این حادثه بر اساس آگاهی

داند که این رب او را  می و...ها  بیند نه آدم میکند و انتظار تشکر و... ندارد چون رب را  میبرخورد 

 دهد. بیند و پاداش کارش را هم می می

توسط یک ها  داند که این حادثه می ،آمد میکه برایش پیش های  همین طور حسن باقری در حادثه

بدون توقع ها  پس در این حادثهمون اوست. شود و اینها ابتال و آز میرب عالم آگاه بصیر ربوبیت 

 گیرد. میبهترین موضع را 

 شهید ابراهیم هادی و حاج آقای ابوترابی و ...و همین طور شهید کاوه و 

: کمک گوید که  میاینها چشم آیه بین داشتند و دانستند که خداوند با آن سربازها با آنها سخن 

 .کن

گوید و چنین اشاره  میدانستند که خداوند با رفیقش که تفنگش به سرش خورد با او سخن  می

کرد که کاش من به این صفت اخالقی  میکند که االن وقت صبر و خویشتنداری است که آرزو  می

 شدم. میمتصف 

ها  ثهاست و حادها  دانستند که اگر آرزوی خوب شدن دارن، جای این خوب بودن در حادثه میآنها 

 شود. میتکوینی هستی هستند که اگر در آنها با آگاهی عمل کنی موجب رشد و تعالی های  آیه

شهدا شویم باید توجه کنیم که این  خواهیم بدون توقع، بدون تکبر، بدون ریا شبیه میپس اگر ما 

صرفا  مهم را نداشته باشیم وهای  داشته است و اال اگر این ریشهای  رفتارهای شهدا چه ریشه

شود و از بین  میخیلی زود این رفتارهای ما خشک  ،شبیه شهدا شویمها  بخواهیم در اینگونه رفتار

را به صورت هایی  داشتند که چنین میوههای  در حالی که شجره طیبه شهدا چنین ریشه .رود می

 شنویم. میدیدند و ما بخش بسیار کوچکی از آن را این روزها  میمستمر از آنها 
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بینیم حضرت یوسف با این همه بال و ابتال محکم و استوار در میدان ایستاده است به دلیل  میاگر 

 در توحید دارد.هایی  است که چنین ریشه

توحیدی در های  انشااهلل خداوند به ما توفیق بدهد در کنار ثامن الحجج علیه السالم از چنین ریشه

 ربوبیت خداوند برخوردار شویم.

خواهید مانند شهدا چنین  میکنم و آن اینکه اگر  مینتیجه بحث را در یک جمله خدمتتان عرض 

داشته باشید باید ریشه توحید ربوبی شما قوی شود و اال  میرا در حیطه تشکیالت اسالهایی  اخالق

د نهال اخالق شما چون ریشه ندارد به زودی و در گذر حوادث روزگار از بین خواهد رفت و خواه

 خشکید.

وقتی که انسان به ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند توجه کرد و در عمل نیز آن را رعایت نمود 

شود الگو. به صورتی که دیگران حتی در لباس پوشیدن و نوع سخن گفتن خود، اثر گذار است و  می

 کنم. مینقل  شوند مانند این دو خاطره که برا حسن ختام، از شهید چمران میدیگران شبیه به او 

  .گفت میعربی را درسـت نهای  اوایـل که آمـده بود لبنان، بعضـی کلمـه

  .گفتند میهمان جور غلط ها  را غلـط گفتـه بـود، همـه ی بچهای  یک بار سـر کالس کلمــه

دکتر چمران یک عربی جدیدی توی این »گفت:  میگفتند. امام موسی  میدانستند و غلط  می

 .کردمدرسه درست 

 خاطره دیگر

شده بودند مثل خود دکتر؛ لباس پوشیدنشان، سالح دست گرفتنشان، حرف ها  کم کم همه ی بچه

کردند تا بیشتر شبیه دکتر بشوند. بعدا که پخش  میهم ریش شان را کوتاه نها  زدنشان. بعضی

نکه وقتی روی شد پیدا کرد. یا مثال از ای میرا از روی همین چیزها ها  شدیم جاهای مختلف بچه

دزدند. ته نگاهشان را هم بگیری یک جایی  میشوند و نه سرشان را  میروند نه دوال  میخاکریز راه 

 ...شود میگم ها  آن دور دست

 

 

 هدف ما از طرح این مباحث

علت اینکه این بحث برای این اردو انتخاب شد این بود که دغدغه بسیاری از کسانی که در 

بود که مثال ارشاد از نظر مالی برنامه های ما را تحت پوشش  اند چنیناین اردو شرکت کرده 
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هنگامی که می خواهیم با کانون های دیگر در شهرستان برنامه مشترک قرار نمی دهد و یا 

بگیریم به مشکل بر می خوریم و یا ما گرچه همه ذیل یک نها با عنوان کانون های فرهنگی 

یره می مانیم و با هم ارتباطی نداریم و یا ما برای فعالیت در مساجد کار می کنیم اما مانند جز

کانون مساجد برنامه نداریم و یا این اردوها ثمره خاصی برای ما ندارد و جز هدر دادن بیت 

کانون ها در شهرستان درگیری است که چرا فالن برنامه را  و یا المال کار دیگری نمی کند

گر کمک مالی بکنند به دیگری بگیریم و یا اینکه نهادها ا مثال در جای دیگر و به نام کانون

دنبال این هستند که حتما آرمشان در کارهای ما باشد و یا اینکه ما شغل داریم و یا دانشجو 

 هستیم و آینده ما در این راه مبهم است و...

ه دلیل با در نظر گرفتن همه این مشکالت و وارد دانستن اشکاالت آن این بحث آماده شد. ب

اینکه مهم ترین سرمایه برای فعالیت های فرهنگی بودجه و یا نیروی انسانی و... نیست بلکه 

 ایمان به خداوند متعال است ایمانی که خالی از شرک و کفر باشد. سرمایه اولیه و بسیار مهم

استاد و... اگر ما سرمایه مالی داشته باشیم اگر نیروی انسانی رایگان داشته باشیم اگر برنامه و 

داشته باشیم اما ایمان ما آمیخته با شرک و کفر باشد هیچگاه در فعالیت های فرهنگی موفق 

 نخواهیم بود.

در حالی اگر امکانات مادی نباشد اما ایمان ما خالی از کفر و شرک به خدای متعال باشد ما در 

ن های آنها در قرآن بیان فعالیت های فرهنگی موفق خواهیم بود. مانند انبیاء گذشته که داستا

 شده است.

در داستان های انبیاء مانند حضرت موسی می خوانیم که او حتی از شهر مصر فرار کرد ودر 

با شعیب و... سوره قصص داریم که می فرماید حتی به غذای خودش هم محتاج بود که بعدا 

 آشنا شد.

ان واقعی به خداوند وارد میدان شدند می بینیم که انبیاء با دست خالی اما با دلی سرشار از ایم

 ایمانی که در آن توحیدی ربوبی موج می زد و آمیخته به هیچ کفری نیست.

شهدا هم کسانی بودند که امکانات مادی  .همین سیره را در مورد شهدا هم شاهد هستیم

اما در  نداشتند . الحمدهلل برای کانون های مساجد وزارت خانه ای مانند ارشاد فعالیت می کند

می دیدیم که وزارت خانه آن روز تحت عنوان ساواک به شدت با انقالبیون برخورد زمان شاه 
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می کرد چه برسد به اینکه امکانات در اختیار آنها قرار دهد. اما همین شهدا در برابر آن قدرت 

 مادی ایستادگی کردند و فعالیت فرهنگی آنها به ثمر نشست.

ه و پولی الزم است به آن توجه داشته باشیم باورمندی جذب بودج حال آنچه بر ما قبل از هر

 به ربوبیت توحیدی است.

 .کردیم به سرمایه عظیمی رسیده ایماگر این باورمندی را پیدا 

و  علت اینکه این هدف را در این جزوه با این همه توضیح آوردیم برای ایجاد گفتمان سازی

 .به توضیح و تبیین داردنیاز هم در این زمینه است که گفتمان سازی  جاد باور و ایمانای

 

 سواالت مباحثه

 کرد؟ برخورد آن با باید چگونه و بود خواهد جنسی چه از آیات تشکیالتی کار در -1

 ؟اید موضعی در قبال آن گرفته چهبگویید   و بگویید را زندگیتان بالهایچند نمونه از  -2

 چه مقابل در بود؟شما خواهد چه ببینید است ممکن که بالهایی ترین سخت کنید می فکر -3

 کنید؟ می

 قرار الشعاع تحت را همه کهای  به گونه بود؟ خواهد جنسی چه از ابتالئات تشکیالتی کار در -4

 .دارد می وا العمل عکس به را همه و دهد می
 مایه و سرکار تو زنند می همهد، کنن تشویق همه اینکه جای به و کنه می خراب را چیز همه مترقبه غیر اتفاق یک دفعه یکه، میر پیش خوب چیز همه .کنیم می ربزی برنامهمثال: 

 .شه می سرافکندگی ی

 .بنویسید را اند هکرد برخورد خوب بالیا با که دیدید زندگی در که الگوهایی بهترین -5
 شود، مین دیده آقا ضربان در تغییری هیچ دیدند بودند، آقا قلب نگران چون آوردند سنج فشار دستگاه صدر شهید مصطفی، آقا حاج شهادت :اماممثال: 

 چند .ندادند اهمیتی ایشان ولی .دادم ایشان به را شهادت خبر لرز و ترس کلی با رسیدند، شهادت به بودند، هم معاونشان که میرست شهید افرادشان، بهترین از یکی :چمران شهید

 گریه و ناراحتی وقت و عملیاته االن گفتند ایشان .داشتید د،ست را او خیلی که شما نشدید، ناراحت چرا پرسیدم .ندیدم یشان چهره در تغییری باز .باشند نفهمیده شاید گفتم بار

 .خلوتمان و شب برای بماند هایمان غصه و غم تمام .نیست

بر همین اساس در سوره قصص داستان حضرت موسی علیه السالم و فرار او شهر و رفتن  -6

 کنار چاه و... را تحلیل کنید.
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 پایانیآزمون 
 .کنید ترسیم تشکیالتی کار در توحیدی ربوبیت سازی پیاده از نقشه یک

یک بند از دعای جوشن کبیر را انتخاب نمایید با توجه به ترجمه، جدولی با سلیقه گروه مباحثه خود 

 برای آن طراحی کنید، سپس برای ربوبیت خداوند در آن اسم، توضیح کوتاهی بنویسید.

آن اسم در کار تشکیالتی اشاره نمایید و راه کار خود را برای اصالح آن  سپس به شرک های خفی

 شرک بیان نمایید.
 مثال :

 یا التوبات قابل یا المسئالت معطی یا الخطیئات غافر یا الحسنات ولی یا الدرجات رافع یا الدعوات مجیب یا  السادات سید یا

 دوستدار اى بلند هاى مرتبه بخشنده اى دعاها کننده اجابت اى بزرگان بزرگ اىالبلیات دافع یا الخفیات عالم یا االصوات سامع

 خطاها آمرزنده اى ها نیکویى

مقداری آن  خانه سومترجمه نام را. در  خانه دومنویسیم. در  مینام خداوند را  خانه اولبینیم در  میدر جدول زیر شش خانه 

مشکالت خود و مسجدمان را ناظر به  چهارم خانهر ذهن داشته باشیم.در دهیم تا تصویری دقیق تر از آن د میصفت را توضیح 

کنیم)یعنی مصادیقی از  میبه شرک های خفی که در آن صفت خداوند مبتال هستیم اشاره  خانه پنجمنویسیم. در  میآن صفت 

نویسیم و  میکنیم را  میتالش کنیم آنها این صفت را دارند در نتیجه برای رسیدن به آن افراد خیلی  میکسانی که ما گمان 

دهیم( در ادامه به آفت های این شرک مانند غرور، فخر ناامیدی دروغ و... اشاره  میحالت های خودمان را نسبت به آنها شرح 

نویسیم که برای بر  میحال که با شرک خود و آفات آن مانند دروغ و... آشنا شدیم برای آن درمان  ششمخانه در . کنیم می

 کردن این شرک در کار تشکیالتی چه باید بکنیم.طرف 
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   یاسیدالسادات

 اىبزرگبزرگان

تمام کسانی که ما به 
عنوان بزرگان می 

شناسی بزرگی خود را  
از خداند گرفته اند و 
خداوند بزرگ همه 

 بزرگان است

در کار تشکیالتی بارها با مشکل برخورده ایم و آن مشکل را به دست بزرگی حل می شد اما وقتی که  
مراجعه می کردیم یا موفق به مالقات نمی شویم و یا آن بزرگ کاری نمی کند و ما ناامید می شویم که  

. کار آنقدر مشکل شده است که بزرگان هم نمی توانند با بزرگی خود کاری بکنند  

مصداق دیگر اینکه گاهی ما در خودمان احساس سیادت و بزرگی می کنیم مثال فرمانده و یا مسئول  
جایی می شویم حال اگر سیادت را از آن خداوند دانیم در ما تواضع پدید می آید اما اگر از جانب خودمان  

برایمان می آید شهدا کسانی بودند که سیادت را از خداوند ... دیدیم آفت های زیادی مانند کبر و غرور و
می دانستند به همین دلیل در خاطرات شهید خرازی خواندیم که جلو سنگر برزنتی روی خودش کشید و 

...وخوابید   

شرک خفی در این صفت مانند این است که ما برای دعوت و یا    
مالقات با بزرگی خیلی تالش می کنیم و گمان داریم که رسیدن به آن  
بزرگ و یا آمدن او به مسجد ما سبب شاخص شدن مسجد ما می شود 
که بله ما فالنی را دعوت کردیم و می خواهیم با بزرگی یک مسئولی  

 برای خودمان بزرگی و سیادتی در بین دیگر مساجد کسب نماییم

درمانش به این است که بدانیم بزرگی این بزرگ عاریتی است و او این بزرگی را از خود ندارد پس اگر به ما    
جواب رد داد ناامید نشویم و مشکل خود را نزد سید و بزرگ همه بزرگان ببریم و اگر به مسجد ما آمد و توفیق 
مالقات حاصل شد زیاد خوشحال نشویم  و فخر به دیگران نفروشیم چرا که شاید دیگران اگر دسترسی به این  

بزرگان را ندارد اما با سید سادات همنشین هستند و گمان نکنیم با رسیدن به این بزرگان مسجد ما بزرگ 
بدانیم بزرگی از سید سادات است پس اگر دنبال کسب بزرگی هستیم از خودش باید بگیریم نه از  . خواهد شد 

! مسئولین  

 یامجیبالدعوات

اىاجابتکننده
 درخواستها

 یارافعالدرجات

اىبخشنده
هاىبلندمرتبه  

 یاولیالحسنات

اىسرچشمه
هانیکویى  

 یاغافرالخطیئات

 اىآمرزندهخطاها
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 سالگی 70نوشتن دور نمایی از 

 سالگی 70: دورنمای فردی از گام اول

 د.پر نماییرا های زیر است  شامل قسمتکه هایی  خواهیم برگه میدر ابتدای بحث 

 این برگه شامل شش قسمت است. 

 چگونه است.سالگی  70وضعیت اقتصادی و موضع گیری شما در  -1

تصور نمایید شما االن هفتاد سال دارید اول بگویید ملک و دارایی شما چیست؟ بعد با این 

 کنید و چه وصیتی نسبت به آن دارید؟ میملک و دارایی چه 

وضعیت فرهنگی و دینی شما در سن هفتاد سالگی چگونه است؟ آیا فعالیت فرهنگی و دینی  -2

 و وصیت فرهنگی و دینی شما چیست؟چیست؟ توصیه ها  دارید؟ آن فعالیت

وضعیت سیاسی شما در سن هفتاد سالگی چگونه است؟ مشارکت شما در مسائل سیاسی  -3

چگونه است؟ مصادیقی از مشارکت سیاسی خود نام ببرید. توصیه و وصیت سیاسی شما 

 چیست؟

ه کنید چگون میوضعیت و جایگاه اجتماعی شما در سن هفتاد سالگی، در محلی که زندگی  -4

است؟ مصادیقی از تعامالت اجتماعی خود نام ببرید و توضیح دهید. توصیه و وصیت 

 اجتماعی شما چیست؟

وضعیت و جایگاه خانوادگی شما در سن هفتاد سالگی چگونه است؟ چند فرزند دارید؟ شغل  -5

آنها چیست؟ شیوه تعامل شما با فرزندان و نوه هایتان چگونه است؟ توصیه و وصیت 

 ا چیست؟خانوادگی شم

 آرزوهای شما در سن هفتاد سالگی چیست؟ -6

 سالگی 70 تشکیالتی از : دورنمایگام دوم

 .بگیریدتحویل را برگه دوم  ،دیتحویل دادبه استاد د و یبعد از اینکه اولین برگه را پر کرد

د، اما این تصور با یسالگی تصور کن 70ان را در سن تشود که خود میخواسته شما در برگه دوم از 

ان را به عنوان یک فرد تشکیالتی در تتصور قبل یک تفاوت دارد و آن این است که این بار خود

 د.ید و اقدام به جواب دادن به سواالت نماییآن سن تصور نمای

 سواالت این قسمت همان شش سوال قبل است به عالوه نگاه تشکیالتی
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فرد تشکیالتی چگونه سالگی به عنوان یک  70وضعیت اقتصادی و موضع گیری شما در  -1

 است.

تصور نمایید شما االن هفتاد سال دارید. اول بگویید ملک و دارایی شما به عنوان یک فرد 

کنید و چه  میتشکیالتی چیست؟ بعد با این ملک و دارایی به عنوان یک فرد تشکیالتی چه 

 وصیتی نسبت به آن دارید؟

تی در سن هفتاد سالگی چگونه وضعیت فرهنگی و دینی شما به عنوان یک فرد تشکیال -2

چیست؟ توصیه و وصیت فرهنگی و ها  است؟ آیا فعالیت فرهنگی و دینی دارید؟ آن فعالیت

 دینی شما به عنوان یک فرد تشکیالتی چیست؟

وضعیت سیاسی شما به عنوان یک فرد تشکیالتی در سن هفتاد سالگی چگونه است؟  -3

ائل سیاسی چگونه است؟ مصادیقی از مشارکت شما به عنوان یک فرد تشکیالتی در مس

مشارکت سیاسی خود به عنوان یک فرد تشکیالتی، نام ببرید. توصیه و وصیت سیاسی شما 

 چیست؟

وضعیت و جایگاه اجتماعی شما به عنوان یک فرد تشکیالتی، در سن هفتاد سالگی، در  -4

عنوان یک  کنید چگونه است؟ مصادیقی از تعامالت اجتماعی خود به میمحلی که زندگی 

فرد تشکیالتی،  نام ببرید و توضیح دهید؟ توصیه و وصیت اجتماعی شما به عنوان یک فرد 

 تشکیالتی، چیست؟

وضعیت و جایگاه خانوادگی شما به عنوان یک فرد تشکیالتی، در سن هفتاد سالگی چگونه  -5

تان به است؟ چند فرزند دارید؟ شغل آنها چیست؟ شیوه تعامل شما با فرزندان و نوه های

عنوان یک فرد تشکیالتی، چگونه است؟ توصیه و وصیت خانوادگی شما به عنوان یک فرد 

 تشکیالتی، چیست؟

 آرزوهای شما در سن هفتاد سالگی به عنوان یک فرد تشکیالتی چیست؟ -6

 گام سوم

مورد تحلیل و بررسی قرار داده و وضعیت دهیم و  میدر این قسمت دو برگه را با هم تطبیق 

 کنیم. تی بودن و نبودن را مقایسه میتشکیال

که وقتی نگاه انسان  یابد. میاختصاص ها  به بررسی نوشتهدر این ساعت از کالس تمام وقت 

 کند. های انسان ایجاد می گیری شود، چه تفاوتی در موضع تشکیالتی می
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سالگی  70در پایان ساعت کالس به مخاطبین توضیح دهید برای اینکه بفهمیم درست این حادثه )

 بایست سراغ تشریع برویم. میو مرگ( را درست  تحلیل کرده ایم یا نه 

خواهیم  میای فرضی را در ذهن تصور کردیم و برای آن مطالبی را نوشتیم. حاال  یعنی ما حادثه

نه؟ همان طور که در کالس باور به توحید ربوبی توضیح دادیم این حادثه ببینیم درست نوشتیم یا 

 را اگر بخواهیم درست تحلیل کنیم باید چه کنیم؟

ها به عنوان حادثه فرضی در عالم تکوین با نمونه قرآنی  پس انشااهلل جلسه بعد ما تطبیق این برگه

 آن است.
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 گام چهارم

کنیم که  میاز یک الگوی تشکیالتی دینی معرفی ای  ونهدر این قسمت با توجه به درس قبل نم

 کند. میهایی  این الگو در سن کهولت چه آرزوهایی دارد و چه موضع گیری

این الگو حضرت ابراهیم است که در آیات سوره بقره پیرامون این شخصیت بزرگوار مطالبی بیان 

 شده است.

ذم  و   لى إم ت  راهي    ابم بم ُه  إم ب  مات   ر  لم
ُهنَّ  بمك  َّ َت 

 
أ نِّ  قال   ف  ُلك   إم اسم  جاعم ماما   لملنَّ نم  و   قال   إم ي مم َيَّ ناُل  ل قال    ُذرِّ  ی 

ي دم هم ي   ع  اَلم
 (124) الظَّ

 انجام به كامل طور به را همه او پس كرد، آزمايش[  سخت و دشوار] امورى به پروردگارش را ابراهيم كه هنگامى[ كنيد ياد] و

 از و: گفت ابراهيم. دادم قرار امام و پيشوا مردم همه براى را تو من: فرمود[ او ولياقت شايستگى خاطر به] پروردگارش رسانيد،

 (124. )رسد نمى ستمكاران به[  است پيشوايى و امامت كه] من پيمان: فرمود[ پروردگار[. ] برگزين پيشوايانى نيز] دودمانم

ذم  و   ا إم ن  لم ع  ت   ج  يم ب  ة   الم ثاب  اسم  م  نا   و   لملنَّ مم
 
ُذوا و   أ خم

نم  اتَّ قامم  مم
راهي   م  بم ى إم لًّ نا و   ُمص  دم هم

ل ع  راهي    إم بم اعيل   و   إم ْسم  إم
نم 
 
را أ هِّ ي   ط  تم م ائمفي   َب 

طَّ في   و   للم   و   المعاكم
م
ع كَّ ودم  الر  جُ

 (125) الس 
 از:[ داديم فرمان] و داديم، قرار وامان امن جاى و گردهمايى محل مردم همه براى را[  كعبه] خانه اين ما كه هنگامى[ كنيد ياد] و

 و كنندگان طواف براى را ام خانه: كه كرديم سفارش اسماعيل و ابراهيم به و. كنيد انتخاب نماز براى جايگاهى ابراهيم مقام

 (125) .كنيد پاكيزه[  باطنى و ظاهرى آلودگى هر از] گذاران وسجده كنندگان ركوع و كنندگان اعتكاف

این آیات تصویری از سالهای پایانی عمر حضرت ابراهیم علیه السالم است. گفتگوی وی با خداوند 

 در این مرحله بیانگر دغدغه های این پیامبر عظیم الشأن در سالهای عمر مبارک ایشان است.

وند بر که دارد که خداای  شود، بلکه در آن مقطع دغدغه میایشان در این مقطع سنی بازنشسته ن

 دهد. میحسب لیاقت او را امام مردم قرار 

نکته جالب این است که حضرت پس از این جعل خداوند، دغدغه دیگری نسبت به خانواده دارد و 

 آن این است که آیا خانواده من هم در این امر شریک هستند؟

گذارد،  مید وی که خداوند در این مقطع به عهده حضرت ابراهیم و فرزنهایی  یکی دیگر از رسالت

 از] گذاران وسجده کنندگان رکوع و کنندگان اعتکاف و کنندگان طواف براى را ام این است که خانه

 کنید. پاکیزه[  باطنى و ظاهرى آلودگى هر
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زندگی کرده است ای  رسیم این است که حضرت ابراهیم به گونه میکه در اینجا به آن ای  پس نکته

دهد، نه اینکه او را بازنشسته کند در خانه تا  میکه در آخر عمر خداوند به او مسئولیت تازه و جدید 

 امید عروسی فرزند و... داشته باشد.

این نکته اول در زندگی تشکیالتی که در آخر عمر تو ]نه تنها[ بیکار نیستی بلکه مسئولیت های 

 آید. میجدیدی به عهده تو 

کنیم فعالیت های فرهنگی فقط برای دوران جوانی ما  میاین بر خالف تصور ماست که گمان  و

 است و دوران پیری دوران دلخوش کردن به نوه و غیره است و ما نسبت به دین و... دینی نداریم.

 دهد و بعد از اتمام آزمونش، وی را میپس خداوند در موسم کهنسالی حضرت او را مورد آزمون قرار 

دهد. بعد از این موهبت، حضرت در این فعالیت فرهنگی به این توجه دارد که  میامام مردم قرار 

 خدایا بعد از من این نعمت امامت تو بر مردم قطع نشود.

یکی از نکات آموزنده این است که با رفتن انسان فعالیت های فرهنگی محل و شهر ما تمام نشود، 

 یالتی طیب و طاهر باشیم.بلکه به دنبال ادامه آن با تشک

که حضرت ابراهیم در سن پیری به آن توجه داشت، آیا ما در ای  حاال شما نگاه کند ببینید این نکته

 که پر کرده ایم به آن توجه نموده ایم؟هایی  این برگه

دغدغه های ابراهیم چه بود، دغدغه های ما چیست؟ چقدر در تالشیم این باری را که برداشته ایم 

 نسل های بعد از خود بدهیم و از میان آنها تربیت شدگانی را آماده کنیم؟به 

بابا! شما هم وقت گیر آورده اید و ما را با استوانه توحید تاریخ مقایسه ای  شاید کسی بگوید

 کنید؟ ما فقط یک فعال فرهنگی کانون مساجد هستیم! می

ور داده است که او را الگوی خود بگیریم و اما جالب است بدانید که خداند به شما و به همه ما دست

 فرماید: وَ میبرای خود دست و پا کنیم. چنانچه  میپشت سر او و در جایگاه و مقام او ما هم سه

 مُصَلًّى إِبْراهیمَ مَقامِ مِنْ اتَّخِذُوا

و آورد تا عمال این کار را انجام دهیم و او را الگوی تشکیالت دینی بگیریم  میتعبیر به اخذ 

 شبیه به او داشته باشیم.هایی  دغدغه

بایست از پشت این جایگاه  میخواهی به کعبه سجده کنی  مینکته مهم این است که حتی تو که 

 خدا را پرستش نمایی.

کند، مسئولیت حضرت ابراهیم و  مینکته دیگری که در پایان این قسمت از آیات به آن اشاره 

گذاران است که  وسجده کنندگان رکوع و کنندگان اعتکاف و کنندگان فرزندش نسبت به طواف
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بایست خانه اش را برای اینها از هر شرک و پلیدی پاک نماید و این فعالیت دیگری است که در  می

 کهولت سن به عهده حضرت گذاشته شده است.

 ادامه آیات

ذم  و   راهُي  قال   إم بم بِّ  إم لم  ر  ع  دا   هذا اجم ل  نا   ب  ُزقم  و   آمم   ارم
 
ُه أ ل  ن   هم راتم  مم م  نم  الثَّ ن   م  م  آم  ُ َّنم م  مم اّللَّ مم  و   بم

وم ي  رم  الم خم
 اْلم

نم  و   قال   ر   م  ف  ُعُه  ك  تِّ م 
ُ
أ ليال   ف  َّ  ق 

ُ
ُه  ث ر  ط  ضم
 
ل أ ذابم   إم ارم  ع 

س   و   النَّ ئم  (126) اَلم صرُي  بم
 قيامت روز و خدا به كه آنان را اهلش و ده قرار امن شهرى را[  مكان] اين! پروردگارا: گفت ابراهيم كه گاه آن[ كنيد ياد] و

 كفر كه هر[  ولى كردم، اجابت مؤمنان درباره را دعايت: ]فرمود خدا. بخش روزى محصول و ميوه نوع هر از اند آورده ايمان

 (126. )است گاهى بازگشت بد آن و كشانم مى آتش عذاب به را او سپس داد، خواهم او به كىاند هبهر ورزد

شود و آن  میدر این آیه یکی دیگر از دغدغه های حضرت در سالهای پایانی عمر مبارکشان بیان 

این است که خدایا من نسبت به این مکان و آیندگانی که قرار است در این مکان برای عبادت تو 

 کنم. میبیایند احساس مسئولیت 

یگران برای امور خود است، اما جالب است انسان در سن پیری بیشتر به دنبال به خدمت گرفتن د

 ایشان دغدغه اش تامین امنیت برای کسانی است که قرار است خداوند را عبادت کنند.

یعنی از نظر سیاسی به فکر است، از نظر اقتصادی هم به فکر آیندگان است و خود را بازنشسته 

برای آنها قرار ها  ت و میوهکند رزق و روزی خود را از ثمرا میکند، چرا که از خداوند درخواست  مین

 ده.

 اند هخواهد کسانی هستند که جهت را درست تشخیص داد میکسانی که حضرت برای آنها اینگونه 

 و به فکر فردایی دیگر هستند وگرایش به سمت معاد دارند.

ذم  و   ُع  إم ف  رم راهُي  ی  بم د   إم واعم ق 
ن   الم تم  مم يم ب  اعيُل  و   الم ْسم ا إم ِّبَّ لم  ر  بَّ ق  امم  ت 

ك   نَّ نَّ ت   إم نم
 
ميُع  أ لُي  السَّ ع   (127) الم

 عمل اين! ]پروردگارا:[ گفتند مى حق پيشگاه به و] بردند مى باال را كعبه خانه هاى پايه اسماعيل و ابراهيم كه زمانى[ كنيد ياد] و

 (127) دانايى، و شنوا تو كه بپذير ما از[ را

دغدغه دیگر حضرت که در این آیه به آن اشاره شده است این است که مزدش را از خداوند 

دارد تو از من این تالش را قبول نما چرا که چشم داشت و توقعی به کس  میخواهد و عرضه  می

 دیگر ندارد.

ا ِّبَّ نا و   ر  لم ع  م  اجم
يم م  لم نم  و   ل ك   ُمسم نا مم تم یَّ ة   ُذرِّ مَّ

ُ
ة   أ م  لم نا و   ل ك   ُمسم رم

 
نا أ ك  ناسم نا ُتبم  و   م  يم ل  ك   ع  نَّ ت   إم نم

 
اُب  أ وَّ  التَّ

حُي   (128) الرَّ
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 را عبادتمان رسم و راه و آر، پديد باشند تو تسليم كه امتى ما دودمان از نيز و ده، قرار خود تسليم[ وجود همه با] را ما! پروردگارا

 (128) مهربانى، و پذير توبه بسيار تو كه بپذير، را ما توبه و ده، نشان ما به

 کند که راه و رسم عبادت خود را به ما نشان بده. میدر این آیه نیز درخواست 

ا ِّبَّ ثم  و   ر  ع  م  ابم ُسول   فهيم م  ر  ُ َّنم ُلوا مم م م  َي  م
ل هيم ك   ع  ُمُهُم  و   آیاتم لِّ تاب   ُیع  كم

ة   و   الم م  كم حم
م  و   الم هيم

كِّ ك   ُیز  نَّ ت   إم نم
 
 أ

زیُز  ع  ح كُي  الم  (129) الم
 از] و بياموزد، حكمت و كتاب را آنان و بخواند، آنان بر را تو آيات كه برانگيز، خودشان از پيامبرى آنان ميان در! پروردگارا

 (129. )حكيمى و ناپذير شكست تواناى تو زيرا كند پاكشان[  باطنى و ظاهرى هاى آلودگى

فرماید، خدایا این مردم  مییکی از نکات بسیار مهم در کار و فعالیت تشکیالتی این است که 

 پیامبری از خودشان داشته باشند.

 جالب است که سفارش های این پیر توحید چه چیزهایی است؟

خواهد که اینان پس از من بی سرپرست و رها نشوند، بلکه پیامبری داشته  میحضرت از خداوند 

 تا برای آنها آیات تو را بخواند و به آنها حکمت و... بیاموزد. باشند

گرداند و در آخرین  میپس این شد روش صحیح در کار تشکیالتی. اما چه کسی از این روش رو بر 

 گردانند که سفیه باشند. میسالهای عمری چنین نگاهی ندارد؟ کسانی از این تشکیالت رو بر 

 دارد.به این مسأله آیه بعد اشاره 

نم  و   ُب  م  غ  رم نم  ی  ةم  ع 
لَّ راهي   مم بم لَّ  إم نم  إم ه   م  فم ُه  س  س  فم دم  و   ن 

ق  ناُه  ل  يم ف  ط  يا فم  اصم نم ُه  و   الد  نَّ ةم  فم  إم ر  خم
ن   اْلم م

حي   َل  الم  الصَّ
(130) 

 مغزى سبك و نادانى به را خويش و كند ارزش بى و خوار را خود كه كسى جز شود، گردان روى ابراهيم آيين از كه وكيست

 (130. )است شايستگان از آخرت در قطعاً و برگزيديم،[  رسالت و امامت به] دنيا در را ابراهيم ما يقيناً زند؟

ذم  ُه  قال   إم ُه  ل  ب  م  ر  لم سم
 
ُت  قال   أ مم ل  سم

 
بِّ  أ ي   لمر  عاَل   (131) الم

 (131. )شدم تسليم جهانيان پروردگار به: گفت. باش تسليم: فرمود او به پروردگارش كه هنگامى[ كنيد ياد و]

ّصَّ  و   ا و  راهُي  ِبم بم يهم  إم ُقوُب  و   َب  عم َّ  یا ی  ينم
نَّ  ب  ىف اّللَّ   إم ط  ین   ل ُكُم   اصم ال الدِّ وُتنَّ  ف  ُ لَّ  َت  ُتم  و   إم نم

 
ُمون   أ لم  ُمسم

(132) 
 پس برگزيده، شما براى را دين اين خدا يقيناً! من پسران اى: كه كردند سفارش اسالم آيين به را پسرانشان يعقوب و ابراهيم و

 (132. )نميريد باشيد، مسلمان كه حالى در جز بايد شما
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شود که مسلمان زندگی کنید و  میدر این آیه هم دغدغه های این پیامبر نسبت به خانواده مطرح 

 مسلمان بمیرید و این وصیت ابراهیم به فرزندان خود است.

 ما چگونه است؟اما وصیت نامه های 

دادیم و از آن چشم پوشی کرده ایم را  میبایست در دنیا انجام  میانبوهی از وظایفی که ها  در آن

 نویسیم. می

، فالن قدر دینم را ادا کنید، فالن قدر خمس بدهید، سال روزه بگیرید 7، سال نماز قضاء بخوانید 5

 و...از فالنی و فالنی حاللیت بطلبید 

دادم اما  میبایست در دنیا انجام  میبوده است که من هایی  که وظیفهها  تخب همه این وصی

کوتاهی و تنبلی کردم و بارها را روی زمین رها کردم. پس وصیتی که نشان از تشکیالتی بودن من 

 باشد کو؟

 وصیتی که در آن اقتصاد تشکیالت، اجتماع و سیاست و... دیده شده باشد کو؟

آیا برای هیئت کاری کرده  مسجد در آخرین سالهای عمر کاری کرده ایم؟ آیا برای اشتغال جوانان

آیا اصال هنوز با مسجد  آیا کادر سازی و نیرو سازی کرده ایم؟ آیا برای مسجد کاری کردیم؟ ایم؟

 در ارتباط هستیم؟

رت شود مانند حض میخواهم به آن اشاره کنم این است که چگونه  میکه در اینجا  مینکته بسیار مه

 ابراهیم در سالهای آخر عمر اینگونه با نشاط بود و فعالیت کرد؟

 جواب این است که اگر راه را درست بروی، در آخر عمرت نیز چنین پر برکت خواهی بود.

 اما راه درست چیست؟

 راه درست همان راهی بود که حضرت ابراهیم رفت و در آیات سوره صافات بدان اشاره شده است.

انبیاء را مانند تشکیالتی ترسیم نموده است که اینها گرچه از نظر زمانی در یک زمان در این سوره 

 فرماید: میاما همه پیرو تشکیالت قبل و تکمیل کننده آن بودند. چنانچه  اند هنبود

نَّ  و   نم  إم هم  مم تم راهي   شيع  بم م
 (83) ْل 

 بود نوح پيروان از ابراهيم راستى به و
خواهی  میپس اولین گام این است که جایگاه خودت را مشخص نمایی که آیا در تشکیالت دینی 

 کار کنی یا نه؟

ذم  ُه  جاء   إم بَّ ب   ر 
لم ق  لي   بم

 (84) س 
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 .آمد پروردگارش سوى به پاك دلى با كه هنگامى

که در سوره حضرت ابراهیم برداشته و به آن اشاره شده است آمدن با قلب سلیم است اما  میگام دو

 فرماید:  میشود. عالمه طباطبایی  میاین عبارت در فارسی چگونه معنا 

از  مراد که است این معنا این مؤید و. او به ایمان و خدا تصدیق از است کنایه پروردگار نزد آمدن

 است سبحان خداى به ایمان و تصدیق به مضر که چیزى هر از که تاس قلبى آن« سلیم قلب»

 خدا غیر به که تعلقى گونه هر و گناه آثار و زشت اخالق خفى، و جلى شرک قبیل از باشد، خالى

 .گردد مختل خدا سوى به توجه صفاى که شود باعث و شود آن جذب انسان و باشد

 نداشته خدا از غیر به تعلقى هیچ که است قلبى آن «سلیم قلب»از  مراد که شود مى روشن اینجا از

 باشد.

پس گام دوم حضرت ابراهیم همان بحثی است که ما در روزهای قبل به بخشی از آن اشاره کردیم 

است و اینکه بتوانیم حوادث را درست تحلیل ها  و آن اعتقاد به ربوبیت توحیدی حداقل در حادثه

 نماییم و از آن بهره مند شویم.

 فرماید: میادامه آیات  در

ذم  بيهم  قال   إم
 
هم  و   ِلم مم وم

ُبُدون   ذا ما ق  عم  (85) ت 
 (85) پرستيد؟ مى آنچه چيست: گفت قومش و پدر به كه را هنگامى[  كن ياد]

 اظهار سؤال این از منظورش پرستید؟ مى چه با این حال پرسید پرستند، مى بت که دید مى اینکه با

 .است غریب و بسیار عجیب شما عمل این بفهماند خواست و است، تعجب

 
 
كا   أ فم ة   إم م  ُدون   آَلم   (86) ُتریُدون   اّللَّ

 (86. )خواهيد مى را دروغين معبودان خدا جاى به آيا

ما ُكمم  ف  ن  بِّ  ظ  ر  ي   بم عاَل   (87) الم
 (87[ )پرستيد، مى را او غير كه] چيست؟ جهانيان پروردگار به گمانتان پس

در این آیات درگیری او بر سر توحید است و اینکه او نه فقط در اعتقاد فردی بلکه در رفتار هم 

 شد. میدرگیر ها  کرد و با شرک میتوحیدی عمل 

حال این درگیری یا با سران شرک بیرونی است )که حضرت ابراهیم داشت( و یا با رفتارهای شرک 

 آمیز خودمان است.
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یه علم به توحید ربوبی داریم که در جلسات قبل داشتیم و ]یه[ عمل به توجه داشته باشید که ما 

آید و  میتوحید ربوبی ]داریم[. اگر به این علم عمل کنیم، آنگاه برای ما اعتقاد به توحید ربوبی پدید 

شود. و اگر بخواهیم عمل کنیم باید با رفتارهای مشرکانه در  میاین علم در وجود ما عقد و بسته 

 برخورد نماییم و محاسبه و مراقبه جدی نماییم.اعمال 

پس اولین مرحله درگیری که در سوره صافات ذکر کرده است، درگیر شدن ایشان با پدر یا عمویش 

 است.

 فرماید: میدر آیات  مرحله دوم درگیری با بتخانه است.

ر   ظ  ن  ة   ف  ر  ظم ومم  فم  ن 
جُ قال  (88) الن  نِّ  ف  قيم  إم ا(89) س  وم لَّ و  ت  ُه  ف  نم رین   ع  بم

راغ  (90) ُمدم ل ف  م   إم م قال   آَلم َتم   ف 
 
 ل أ

ُكُلون  
م
أ ُقون   ل ل ُكمم  ما(91) ت  طم

نم راغ  (92) ت  م  ف  م
ل هيم با   ع  رم ميم  ض  ي  الم  (93) بم

 در غذاهائى داشتند، مخصوصى عید  مراسم سال هر بابل پرستان بت که است آمده در تفاسیر

 جمعى دسته سپس شود، متبرک غذاها که پندار این به چیدند مى آنجا در و کردند مى آماده بتخانه

 .آمدند مى بتخانه به غذا صرف و نیایش براى و گشتند مى باز روز پایان در و رفتند مى شهر بیرون به

 افکند ستارگان به نگاهى او» کردند مراسم این در شرکت به دعوت او از شب در که هنگامى لذا

 إِنِّی فَقالَ! )آیم نمى جشن مراسم به شما با و «بیمارم من: گفت پس(. »النُّجُومِ فِی نَظْرَةً فَنَظَرَ...« )

 بسرعت و «کردند پشت او به و برتافته روى او از آنها! »خواست را خود عذر ترتیب این به و(. سَقِیمٌ

  (.مُدْبِرِینَ عَنْهُ فَتَوَلَّوْا) شدند دور

( غذاها این از) چرا: گفت تمسخر روى از و کرد معبودانشان به نگاهى مخفیانه» شد بتخانه وارد او

 چرا ؟«گوئید نمى سخن چرا» اصال: افزود سپس (.تَأْکُلُونَ ال أَ فَقالَ آلِهَتِهِمْ  إِلى فَراغَ! )«خورید نمى

 (.تَنْطِقُونَ ال لَکُمْ ما! )هستید بسته دهن و الل

 دست با محکم اى ضربه و( گرفت دست به را تبر زد، باال را آستین) رفت آنها سوى به سپس»

 .13(بِالْیَمِینِ ضَرْباً عَلَیْهِمْ فَراغَ) شکست درهم را همه بزرگ، بت جز و «آورد فرود آنها پیکر بر راست

ُلوا ب  قم
 
أ هم  ف  يم

ل  ون   إم ف  زم
  قال  (94) ی 

 
ُبُدون   أ عم ُتون   ما ت  حم

نم ُ  و  (95) ت  ُكمم  اّللَّ ق  ل  ُلون   ما و   خ  م  عم  (96) ت 
فرماید که مردم بعد از اینکه به شهر آمدند و بتخانه را مخروب دیدند با شتاب به  میدر این آیات 

کند، فقط به این جمالت  میسمت حضرت ابراهیم رفتند، خداوند در اینجا به ریز اتفاقات اشاره ن

                                   
 149: ص ،4 ج نمونه، تفسیر برگزیده - 13
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کند که وقتی آنها سراغ ابراهیم آمدند، حضرت به آنها فرمود آیا شما چیزی را پرستش  میبسنده 

کنید که با دست خودتان تراشیده اید؟ در حالی که خداوند شما و چیزهایی که ساخته اید را  می

 آفریده است.

ه آنها گمان به پا کردند و او را در آن آتش انداختند در حالی ک میدر ادامه آیات دارد که آتش عظی

سوزاند، قائم به خودش است. اما این آتش رب دارد و وقتی او را درون  میکردند اینکه آتش  می

کرده بود که این آتش حرارت داشته باشد، اکنون  تدبیرآتش انداختند، ربی که تا قبل از انداختن 

 آنها مکر کرد.کند که این آتش سرد و سالم شود و خداوند اینگونه در برابر مکر  میتدبیر 

وا قاُلوا ُ ُه  اِّبم ُقوُه  َُبميانا   ل  لم
 
أ يم  فم  ف 

ح ج 
 (97) الم

 (97. )بيندازيد ور شعله آتش در را او پس[ باشد داشته فراوانى آتش گنجايش كه] بسازيد بنايى او براى: گفتند

راُدوا
 
أ هم  ف  دا   بم يم ناُهُ  ك  لم ع  ج 

لي   ف  ف   (98) اِلم سم
 (98. )كرديم خورده شكست و پست را آن ما ولى زنند، نيرنگى او به خواستند پس

 بعد از آنکه حضرت ابراهیم از این اتفاق نجات پیدا کرد، باز دست از فعالیت برنداشت و فرمود که:

نِّ  قال   و   بم  إم ل ذاهم يبِّ   إم دینم  ر 
هم ي   (99) س 

 خواهد راهنمايى مرا زودى به[ او] و روم، مى پروردگارم سوى به من راستى به: گفت[ برد در به سالم جان مهلكه اين از وقتى] و

 .كرد

 از بابل بیرون آمد و عزم منطقه دیگری کرد.

کند بلکه تا آخرین لحظات در تالش و  مینکته مهم در این بحث این است که حضرت توقف ن

 کوشش است.

 صالح به من عنایت کن.یکی از درخواست های حضرت در این سنین این است که خدایا فرزندی 

بِّ  بم  ر  ن    يل ه  حي   مم الم  (100) الصَّ
بیند که  میدهد که آن فرزند هم محل ابتالی حضرت است. در خواب  میبعد خداوند به او فرزندی 

آنچه را که »دهد:  میخواهد و او هم جواب  میکند و در این مورد از فرزندش نظر  میاو را ذبح 

 «، انشااهلل مرا از صابران در این راه خواهی دید.انجام دهای  دستور یافته

ا مَّ ل  غ   ف  ل  ُه  ب  ع  ي   م  عم َّ  یا قال   السَّ نِّ  ُبين  رى إم
 
نامم  فم   أ

نِّ  اَلم 
 
ُحك   أ ب  ذم

 
ُظرم  أ انم رى ذا ما ف  تم  یا قال    ت  ب 

 
لم  أ ع  ُر  ما افم م   ُتؤم

ُدن جم
ت  نم   س  ُ  شاء   إم ن   اّللَّ رین   مم ابم

ا(102) الصَّ مَّ ل  ما ف  ل  سم
 
ُه  و   أ لَّ بيم  ت  ج  م ناُه  و  (103) ِلم یم نم  ناد 

 
راهُي  یا أ بم دم (104) إم  ق 
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ت   قم دَّ یا ص  ؤم ا الر  نَّ ذلمك   إم
ي ك  زم

جم ني   ن  مسم
ُ نَّ (105) امْلم و   هذا إم ُ الُء  َل  ب  ُبُي  الم ناُه  و  (106) اَلم یم د  ح   ف 

بم ذم ظي   بم
 ع 

نا و  (107) كم هم  َت   يم
ل  رین   فم  ع  خم

المم (108) اْلم راهي    َع   س  بم ذلمك  (109) إم
ي ك  زم

جم ني   ن  مسم
ُ ُه (110) امْلم نَّ نم  إم  مم

ا ن  بادم ني   عم مم ُؤم
 (111) اَلم

شود  میگذارد، به او گفته  میکند و جبین او را روی زمین  میحضرت ابراهیم فرزندش را آماده ذبح 

 از این آزمون هم موفق بیرون آمدی.

 تصور نمایید. اند هضرت ابراهیم در آن فضا چنین آزمون سختی را گذراندفضایی که ح

 .اند هاو را به آتش انداختها  مجاهدی که تنها بود و برای فریاد گری توحید و خراب کردن بت

شود و ]نه تنها[ به خود و خانواده مشغول  میمجاهدی که بعد از گلستان شدن آتش بازنشسته ن

 کند به سمت ربش. میافتد و کوچ  یمنیست بلکه تازه راه 

مجاهدی که، هنوز فرزندی ندارد و ربش تا به حال به او فرزندی نداده است، اکنون در سن پیری از 

شود، بعد  میدهند. این فرزند بزرگ  میکند، آنگاه به او بشارت فرزند را  میربش درخواست فرزند 

نماید بلکه این  میو هیچ گاه خود را بازنشسته ن کند میشود و او باز اطاعت  میدستور ذبح آن داده 

 مجاهدت در راه رب تا آخرین لحظات ادامه دارد.

یکی از نکات مهم در این فرایندی که خداوند در سوره صافات از زندگی حضرت ابراهیم ذکر کرده 

 بینیم!  میاست این است که در حضرت حتی در زمان بیماری خستگی و سستی ن

ترسید و این یکی دیگر از مسائل قابل توجه است! ناامید نشدن یکی دیگر از  میبود ن با اینکه تنها

 مسائل مهم است.

کند که اصال مرگ را مانع راه خود  میتالش ای  و نکته قابل توجه این است که حضرت به گونه

 بیند، به همین دلیل در تمام این مراحل آرامش دارد. مین

 ه چیست؟توجه داشته باشید آخر مبارز

 بدتر از سوزاندن هم داریم؟ سوزاندن؟ مرگ؟ زندان؟ بی محلی؟تحریم؟ اخراج؟

کند و او را  میحضرت آنچنان گرایشی به سمت معاد دارد که هیچ کدام از اینها در او سستی ایجاد ن

 نماید. میناامید ن

 است.اعتقاد به ربوبیت و مانع ندیدن مرگ از بزرگ ترین دالیل موفقیت این پیامبر 

کند که مرگ مانع فعالیت های او نیست و این به خاطر گرایش به سمت معاد  میحرکت ای  بگونه

 است.
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کند اوال هیچ ربی غیر از خدا در عالم  میچون با باور توحید و گرایش به سمت معاد حرکت 

ایمان به  داند، چرا که او گرایش و میبیند، ثانیا بر فرض شهادت و مرگ، خودش را تمام شده ن مین

 معاد داشته است.

اکثر ما از نظر  باید توجه داشت که گرایش و ایمان به معاد چیزی غیر از علم به معاد است.

شود که این علم  میمعاد را قبول داریم و عالم به معاد هستیم اما مشکل از جایی شروع  میعل

 گرایش به سمت دنیا داریم.ما عالم به معاد هستیم اما  گرایش را در ما ایجاد نکرده است.

ابراهیم بودیم و از او تبعیت ای  گرایش ما به سمت معاد نیست که اگر گرایش به معاد داشتیم، شیعه

 کردیم. می

 نتیجه

 باید تالش کنیم که شیعه ی حضرت ابراهیم باشیم و اشاره کردیم شیعه یعنی پیرو.

فعالیت تشکیالتی ای  تبعیت کنیم و بگونه بایست از او میاگر بخواهیم پیرو حضرت ابراهیم باشیم 

داشته باشیم که فعالیت های ما تا دوران کهولت سن ادامه داشته باشد و اگر چنین استمراری را 

و « باور ربوبیت توحیدی»بایست به دو نکته مهم توجه داشته باشیم و آن  میطالب هستیم 

 است.« گرایش به سمت معاد»

هیم در آخر عمر مانند یک جوان با نشاط و سر حال است برای این اینکه دغدغه های حضرت ابرا

 کرد. میاست که راه را درست رفته است و اال در آخر عمر شبیه به ماها وصیت 

شما وصیتنامه حضرت امام را نگاه کنید! بعد آن را با بقیه بسنجید. چرا حضرت امام اینقدر سر حال 

 .اند هست رفتکنند؟ چون مسیر را در میو زنده وصیت 

همیشه  میمسیر درست این است که با باور توحید ربوبی همه حوادث را تحت تدبیر او بدانی و بفه

دهی، چرا که  میشوی و فحش ن میمورد ابتال و آزمون هستی. پس دیگر به زمین و زمان بدبین ن

 گیرد. ها از حکمت یک رب عالم و بصیر سرچشمه می ای همه این حادثه فهمیده

ا گرایش به سمت معاد دلهره و اضطراب نداری و نگاهت به دست دیگران نیست و گرایشی به و ب

 نمایی. میسمت دنیا نداری، پس آزاد هستی و سهم خودت را در معاد جستجو 
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 )گذری بر سوره قیامه( 14معاد امری بدیهی

 معاد است.بایست به آن اشاره کنم بدیهی بودن مسأله  مینکته اولی که در بحث معاد 

 این بدیهی بودن معاد در ابتدای سوره قیامه مورد اشاره است.

ُم  ل سم
قم
ُ
مم  أ

وم ي  ةم  بم يام  قم
ُم  ل و  (1) الم سم

قم
ُ
سم  أ

فم النَّ ةم  بم ام  وَّ
 (2) اللَّ

این است که من به قیامت و به نفس ها  . یکی از ترجمه15اند همفسرین در اینجا چند جور معنا کرد

چون بدیهی است و نیاز به قسم ندارد )اگر کسی اشکال کند که پس چرا به خورم  میلوامه قسم ن

                                   
 جنس یک از خواب و مرگ که است شده بیان صراحت با کریم قرآن در. است خواب مسئله دارد، مرگ به بسیاری شباهت که اموری از . یکی14

 :خوانیم می ای آیه در که چنان دارند، حکم یک و هستند

 لِقَوْمٍ آلیاتٍَ ذلِکَ فی إِنَّ مُسَمًّی أَجَلٍ إِلی اأْلُخْری یُرْسِلُ وَ الْمَوْتَ عَلَیْهَا قَضی الّتی فَیُمْسِکُ مَنامِها فی تَمُتْ لَمْ الّتی وَ مَوْتِها حینَ اأْلَنْفُسَ یَتَوَفّی اللّهُ

 (42: زمر. )یَتَفَکّرُونَ

 را مرگ که[ نفسی] آن پس.[ کند می قبض] است، نمرده خواب هنگام در که را روحی نیز و ستاند می باز تمامی به مرگشان هنگام را مردم روح خدا

 برای[ امر] این در شک، بی. فرستد می پس باز[ دنیا زندگی سوی به] معین هنگامی تا را[ ها نفس] دیگر آن و دارد می نگاه است، کرده واجب او بر

 .است[ خدا قدرت از] هایی نشانه اندیشند، می که مردمی

 جان و دارد می نگاه است، رسیده اجلش را آنکه جان ولی گیرد، می را جان خواب، حال در هم و مرگ حال در هم خداوند شریفه، آیه این براساس

  .گرداند می باز او به بیداری هنگام است، نرسیده اجلش را آنکه

 توان می دیگر عبارت به! سبک است مرگی خواب، و سنگین است خوابی مرگ. همیشگی خواب مرگ، و است ساعته چند مرگ خواب، بنابراین،

 آن از پس و رود می طوالنی خوابی به مرگ، حال در ولی شود، می بیدار سپس و کند می کوتاهی و موقت های خواب حیات، حال در انسان گفت

 .شود می زنده و بیدار

 این با آید، می شما سراغ به شب هر که است خوابی همین مرگ :فرمود پاسخ در حضرت چیست؟ مرگ حقیقت: پرسیدند( ع)جواد امام از است نقل

 .قیامت روز در مگر شود، نمی بیدار خواب این از انسان و است طوالنی مدتش که تفاوت

 حال است چگونه شوند، می مضطرب ها وحشت انواع به یا شادمان آید، نمی وصف به که شادی انواع به حال آن در و بینند می خواب که افرادی

 آماده پس. آید می پیش انسان برای حال آن در که احوالی و مرگ است گونه همین خواب؟ در آنها اضطراب و وحشت حال یا آنها شادمانی و سرور

 نَوْمِهِ فِی رَأَى فَمَنْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِلَّا مِنْهُ یُنْتَبَهُ لَا مُدَّتُهُ طَوِیلٌ أَنَّهُ إِلَّا لَیْلَةٍ کُلَّ یَأْتِیکُمْ الَّذِی النَّوْمُ هُوَ قَالَ الْمَوْتُ مَا ع عَلِیٍّ بْنِ لِمُحَمَّدِ قِیلَ )وَ شوید. مرگ

 معانی ( لَه فَاسْتَعِدُّوا الْمَوْتُ هُوَ هَذَا فِیهِ وَجَلٍ وَ النَّوْمِ فِی فَرَحٍ حَالُ فَکَیْفَ قَدْرَهُ یُقَادِرُ لَا مَا الْأَهْوَالِ أَصْنَافِ مِنْ وَ قَدْرَهُ یُقَادِرُ لَا مَا الْفَرَحِ أَصْنَافِ مِنْ

 289: ص األخبار،

؛ یعنى به روز قیامت قسم «الأُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ»  گویند که وجود دارد: بعضى مى  زائده است و یا نفى مطالب قبلى، دو احتمال« ال». در اینکه آیا 15

 د. گیرن را زیادى مى« ال»خورم. اینها  مى

؛ نه، «ال»گوید:  کند و مى اند، این آیه آنها را نفى مى نفى مطالب دیگران است. کسانى که درباره معاد مطالبى را گفته« ال»گویند که  یک عدّه هم مى

زائده باشد، این با آن « ال»ه . این هر دو احتمال، صحیح نیست. اما اینک خورم ؛ به قیامت قسم مى«أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ»آن مطالب درست نیست. 

شروع شود، این با عطف « أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَةِ»نفى مطالب دیگران باشد و مطلب از « ال»سازد. و اما اینکه  اصلى که در قرآن چیزى زائد نیست، نمى

نباید دو بار تکرار بشود. تکرار « ال«. »یامَةِ وَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِالأُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِ»شد:  سازد؛ چون اگر این چنین بود باید گفته مى جمله بعد نمى

اصیل است و در جاى خود نشسته است. حیات برتر: « ال»ى قبلى مربوط به بحث و مطالب دیگران نیست. پس « ال»دهد که آن  نشان مى« ال»

 91معاد از منظر قرآن، ص: 
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د که آن هم بدیهی واقعی است قسم خورده، جواب این است که آن بدیهی را همه قبول یخورش

 .فرماید این بدیهی اصال نیاز به قسم ندارد( میکنند و خداوند  میدارند ولی این بدیهی را انکار 

 یهی است: یکی قیامت و یکی نفس لوامهدر این جا دو چیز بد

 اند؟ رتباطی است که پس از یکدیگر آمدهآید این است که بین این دو چه ا میسوالی که پیش 

یعنی . انسانهر  درون دراست  قیامتی ،لوامه نفسرسد این است که  به نظر مییک ارتباطی که 

 وجود در قیامت روز تجسمهم  لوامه نفس ،است دادن پاسخ محاکمه شدن و روز که قیامت روز

 .قیامت قبولبرای  انسانی هر ایبر است شاهدی لوامه نفس یعنی .است انسان

 م:یکن میای عرض  مقدمه، درک یک ارتباط دیگربرای 

 مقدمه

کند، رحم برای او  میفرزندی که در رحم مادر است را تصور نمایید، هر روز که رشد بیشتری پیدا 

 شود. میتبدیل به زندان 

 گیرد.  میکودک در رحم ابزارهایی دارد که هیچگاه تا وقتی که در رحم است مورد استفاده او قرار ن

 آن در فرضاً اگر و کند، نمى ها ریه و تنفس مجراى از اى استفاده ترین کوچک است رحم در تا جنین

 در که اى لحظه آخرین تا وضع این گردد؛ مى او مرگ به منجر افتد، بکار اى لحظه دستگاه این وقت

 از و افتد مى بکار تنفس دستگاه ناگهان گذاشت رحم بیرون به پا همینکه ولى دارد، ادامه است رحم

 .است مرگ خطر شود، تعطیل دستگاه این اى لحظه اگر ساعت این

 یک در تولّد از قبل کودک کند؛ مى تغییر تولّد از بعد حیات نظام با تولّد از قبل حیات نظام اینچنین،

 مدت در اینکه با تنفس جهاز اساسا .نماید مى زیست دیگر حیاتى نظام در تولّد از بعد و حیاتى، نظام

 یک نیست، رحم در توقف مدت براى یعنى زندگى آن براى شود، مى ساخته رحم در توقف

آن  با نیز شامّه و ذائقه و سامعه و جهاز باصره. رحم از بعد دوره براى است قبلى آمادگى و بینى پیش

 .است بعد مرحله در زندگى براى نیست، زندگى آن براى هیچکدام پیچیدگى، و وسعت همه

 ساخته انسان روانى جهازهاى و اندامها آن در که است رحمى مانند دیگر جهان به نسبت دنیا

 تقسیم تجرّد، و بساطت انسان، روانى استعدادهاى. سازد مى آماده دیگر زندگى براى را او و شود مى

 ساز همه، او، نامتناهى و وسیع هاى اندیشه پایان، بى آرزوهاى انسان، «من» نسبى ثبات و ناپذیرى
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 ابدى و جاودانى بلکه و تر عریض و طویل و تر وسیع زندگى یک با متناسب که است برگهایى و

 16.است

  :فرماید مى کریم در همین زمینه قرآن

ا افحسبت  (115/ مؤمنون )  ترجعون ل الينا اناكم و عبثا خلقناك اّنا
 اين و خلقت اين با متناسب هدفى و غايت و آفريديم عبث( ها برگ و ساز و تجهيزات اينهمه با) را شما ما كه برديد گمان آيا» 

 «شويد؟ نمى بازگردانده ما سوى به شما و نيست دركار ها برگ و ساز

 میدان که جهانى سوى به خدا، سوى به بازگشتى ها برگ و ساز و تجهیزات اینهمه با انسان اگر

 عالم از پس که است این مثل درست باشد، نداشته مجهّز، موجود این براى است مناسبى و وسیع

 و باصره جهازات اینهمه گردند؛ فانى رحم دوره پایان از پس جنینها تمام و نباشد دنیایى عالم رحم،

 رحم گیاهى زندگى براى و خورد نمى رحم کار به که معده و ریه و اعصاب و مغز و شامّه و سامعه

 .گردد عدم رهسپار آنها از استفاده بدون و شود آفریده عبث و لغو است، زائد

 .است او زندگى از نوین اى مرحله آغاز و انسان زندگى از بخشى پایان مرگ، آرى،

 نوزاد یک تولّد همچنانکه است؛ تولّد دنیا از پس جهان به نسبت و است مرگ دنیا به نسبت مرگ،

 17.است مرگ او پیشین زندگى به نسبت و تولّد، دنیا به نسبت نیز

اگر کسی بعد از این توضیح اشکال کند که این امکانات برای اینکه ما انسان هستیم به ما داده 

 .دهیم میشده است و طبیعت زندگی انسان چنین اقتضائی دارد! در جواب او چنین جواب 

اگر این امکانات، عقل، فکر، فطرت، اراده و... فقط و فقط برای همین زندگی دنیا داده شده است، 

 این همه سرمایه برای زندگی دنیایی اسراف و زیادی بود.

 رسیدم. میچون من با صرف داشتن غریزه به همه ی اهداف کنونی 

ر برای رفاه و لذت بود که حیوانات با اما این همه استعداد زیادی برای چه به من داده شده است؟ اگ

و نه  اند هو عالمت آن این است که نه افسرده شد اند هکمتر از این استعداد به این رفاه و لذت رسید

کنم، بلکه برای  میکنند، اما من انسان با داشتن استعدادی اضافی، احساس لذتی ن میخودکشی 

و مسکنم هستم، در حالیکه زنبور عسل این نیاز را رسیدن به لذت دائم در حال تنوع و تغییر خانه 

دهد. )اگر بگویند من  میپیدا نکرده است و با همان شیوه هزاران سال قبل به زندگی خود ادامه 

                                   
 203: ص ،1 ج طهرى،آثار استاد شهید م . مجموعه16

 .204. همان، ص 17
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شود این تنوع را برای چه  میآورم! از او سوال  میانسانم و استعداد دارم، به همین دلیل به تنوع رو 

خواهی که به این استعداد زیادی نیاز نبود! چون حیوانات بدون اینکه  میخواهی؟ اگر برای رفاه  می

. پس این استعداد برتر را برای هدفی پایین در سطح اند هاین زیادی را داشته باشند به رفاه رسید

آید پس این  میرسد و تو نه! در اینجا این سوال پیش  می، تازه حیوان به رفاه اند هحیوان به تو نداد

 ؟( اند هاضافی را برای چه به تو داداستعداد 

مادر احتیاج به   طور که جنین در رَحِم استعدادهاى اضافى انسان نمایانگر ادامه او هستند؛ همان

 ندارد و به جز جفتش به چیز دیگرى احتیاج ندارد.  دست و پا و گوش و دماغ

ن هستند و دلیل بر وجود یک بنابراین استعدادهاى اضافى جنین در رحم مادر، نمایانگر ادامه جنی

ها و  ها زمان الزم است تا دست افتند و حتى مدّت اى که در آنجا این استعدادها به جریان مى مرحله

پاها نیرو بگیرند و تازه پس از اینکه نیرو گرفت، باید ابزارى برایش تهیه کنند تا بتواند در آن مرحله 

 به زندگى خودش ادامه دهد.

کنند و  رحم، حیات طفل به آن وابسته بود، جفتش بود، که آن را زیر خاک مىپس آنچه در محیط 

 افتد آنچه هم که در آنجا راکد مانده بود، در اینجا به جریان مى

خواهد نمدمالى کند.  اى در پیش دارد و نه مى خواهد؛ که نه نجّارى بچه در شکم مادر دست و پا نمى

 خواهد. دهان و چشم هم نمى

اند؟! و حتّى شاید اعتراض کند  ا خودش بگوید اینها چیست که در صورت من کار گذاشتهشاید هم ب

حسابى بوده که اینها را به من آونگان کرده است؟! من به این دست و پا چه  که این چه سازنده بى

 ى دارم؟اند چه نیاز هایى که در سر و پیکرم گذاشته احتیاجى دارم؟ به این چشم و دهان و سوراخ

کند و از نوع استعدادها  لى اگر به آگاهى برسد، از همین استعدادها ادامه خودش را کشف مىو

هایى که خودشان را شناختند و  بعد کشف کند. انسان  اش را در مرحله تواند نوع زندگى مى

توانند کیفیت زندگى بعدشان را  استعدادهاى عظیم خودشان را دیدند، از نوع استعدادهایشان مى

کَلَّا لَوْ » بزنند و مراحل بعدشان را ببینند و به حدّى از رؤیت برسند که آن طرف را هم ببینند؛حدس 

 .18«تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ

طور که با شناخت کار  شود؛ همان پس با شناخت استعدادهاى اضافى انسان، ادامه انسان کشف مى

 شود. هاى او مطرح مى شود و در نتیجه مقصد او و منزل کشف مىانسان، جهت حرکت انسان 

                                   
 .. 6و  5تکاثر، . 18
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و جهت   حرکت  رسد؛ هم به کار خودش، که اینجاست که انسان با تفکر در خودش به دو چیز مى

 که براى اوست.  هایى که در پیش دارد و معادى است و هم به منزل  حرکت

یَتَفَکَّرُواْ فِى  أَوَلَمْ» کند: گونه شروع مى اینخواهد معاد را مطرح کند،  اینجاست که وقتى خداوند مى

رسیم؟ به اینکه  ؛ آیا آنها در خودشان فکر نکردند؟ مگر با تفکر در خودمان به چه مى«أَنْفُسِهِمْ

ا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُما إِلَّ» دار و زمانمند آفریده است؛ خداوند هستى را هدف

 .19«بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُّسَمّىً

 و  به حق که هستى جهتى دارد و شود بنابراین با تفکر در استعدادهاى انسان این نکته مشخص مى

  ساخته شده است. ولى آنهایى که کافر شدند و از خودشان و از هستى چشم پوشیدند، خواه  با هدفى

وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ » ؛20شوند ناخواه به لقا و دیدار حق هم کافر و ناسپاس مى

 .21«لَکافِرُونَ

کند و آن نفس  میدر سوره قیامت نیز خداوند یکی دیگر از استعدادهای بدیهی انسان را مطرح 

 لوامه است.

داده شود این است که این استعداد اضافی برای چه در رحم دنیا به ما  میسوالی که در اینجا مطرح 

شده است؟ این استعداد نه تنها در اینجا و با این اهداف برای ما سودی ندارد که سنگ راه ما هم 

 آورد. میو دلخوری های بیشماری برای ما پدید ها  هست و افسردگی

گذارند او غذایش  میکنند و ن میبا دمپایی دنبال گربه ها  و بزرگها  بارها تا به حال دیده ایم که بچه

شود، چون آگاهی ندارد. اما من انسان اگر چایی جلویم  میکند، اما افسرده ن میرد و او فرار را بخو

کنم تا جایی که بیماری  میخورد و هزار و صد فکر و خیال  میشوم و بهم بر  مینگذارند ناراحت 

است. گیرم اما حیوان وقتی که این آگاهی را ندارد از این همه رنج به دور  می میهای روحی و جس

سوال مهم این است که چرا این آگاهی را به ما داد؟ این آگاهی نه تنها برای ما سودی نداشت بلکه 

 عیش ما را نیز تلخ کرد. 

این آگاهی رنج ما را بیشتر کرد، زخم های معده، سر دردهای شدید، تیک های عصبی و... همه و 

که این استعداد را ندارند و این همه همه برای این خود آگاهی است! پس خوشا به حال حیوانات 

 خورند! میخون دل ن

                                   
 .. 8روم، . 19

 .29 -27. حیات برتر: معاد از منظر قرآن، ص:20

 .. 8همان، . 21
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 خورم. ؛ و به نفس مالمتگر قسم نمى«وَ الأُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»

پس این آیه اشاره به استعدادهاى اضافى انسان است. اشاره به استعدادهاى عظیمى است که در 

ن فقط براى هفتاد سال نیست؛ چرا که انسان اوست. و این استعدادها نمایانگر آن است که انسا

براى این مدّت کوتاه احتیاج به نفس لوّامه و عقل و وجدان ندارد؛ که براى این هفتاد سال، او با 

 استعدادهاى عظیم انسان، نمایانگر ادامه اوست.  تواند راه برود. پس پاى غریزه هم مى

 دالیل انکار و غفلت از معاد

 یل انکار معاد توسط انسان اشاره شده است.در همین سوره به دال

لى رین    ب  نم   َع   قادم
 
ي   أ وِّ ُه  نُس  ان  لم (4) ِّب  نمساُن  ُیریُد  ب  م

ر   اْلم جُ
فم ُه  لمي  مام 

 
 (5) أ

کنیم، اما  مرتب و موزون را او انگشتان سر خطوط فرماید که ما قدرت داریم که حتی میدر این آیه 

این باشد ما قدرت نداریم، بلکه مسأله این است که انسان  مسأله این نیست که انسان گمانش

. به خاطر اینکه معاد برایش تکلیف «بَلْ یُرِیدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ» دوست دارد جلویش باز باشد؛

 آورد و در زندگى او نقش دارد. مى

ر این مسیر حرکت کند که در اى د وقتى که انسان ادامه دارد و این همه راه در پیش، باید به گونه

تواند با چشمش به هر چیزى نگاه کند، با  مجموعه راه ضربه نخورد و صدمه نبیند. پس دیگر نمى

گوشش به هر چیزى روى بیاورد، در شکمش هر چیزى را انبار کند، با شهوتش هر راهى را دنبال 

 شود. بسته مىکند و با غضبش هر کسى را بِدَرَد. و اینجاست که انسان کنترل و 

هاى حاکم بر این راه را  در پیش دارد، خواه ناخواه باید قانونای  پس کسى که این چنین راه طوالنى

 شود. بسته و محدود مى  هم مراعات کند و همین است که

بنابراین عامل انکار معاد این گمان نیست که ما قدرت نداریم، بلکه این خواست انسان است که 

طلبى  طلبى و راحت هایش برسد. عیّاشى و عشرت باز باشد تا به راحتى به خواستهخواهد جلویش  مى

 رساند. خواهى اوست که او را به این مرحله مى انسان و آزادى

خواهد جلوی او برای فسق و فجور  مینکته جالب در ادامه سوره این است که از یک طرف انسان 

ر بدیهی یعنی معاد را انکار کند به همین دلیل تواند این ام میباز باشد و از طرف دیگر هم ن

 پرسد: زمان آن کی است. می

ُل  ئ  ان   ي سم یَّ
 
ُم  أ م ةم  َي  يام  قم

 (6) الم
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پرسد و کنجکاو است که چه زمانی این اتفاق  میمعاد را باور دارد، به همین دلیل از زمان آن 

 جلویش باز باشد تا فجور کند.افتد، اما از طرف دیگر هم عشق و معشوقی دارد که دوست دارد  می

 کند. میدر ادامه خداوند تصویری از قیامت را برای او بیان 

ذا إم
ق   ف  رم

ُر  ب  ص  ب  س     و  (7) الم ُر  خ  م  ق  ع   و  (8) الم ُس  ُْجم مم ُر  و   الشَّ م  ق  ُقوُل (9) الم نمساُن  ي  م
ذ   اْلم ئم م  م ن   َي  یم

 
ر   أ  (10) اَلم ف 

ها بهم  شود و نظم کند و ماه تاریک مى ود و درخششى پیدا مىش ها گرفته مى در آن هنگام که چشم

خورد و این هر دو همدیگر را جمع  ها و فرار از مرکزها، کنترل و تنظیمش بهم مى خورد، جاذبه مى

شوند، در این روز، انسان به دنبال  گیرند و نابود مى کنند و خورشید و ماه در کنار هم قرار مى مى

اما کجا فرار «. یَقُولُ الْإِنْسانُ یَوْمَئِذٍ أَیْنَ الْمَفَرُّ»خواهد فرار کند؛  گردد، مى مىفرارگاه و پناهگاهى 

و تو اى انسان! باید تا قرارگاه و پایگاه خودت ...«. کَلّا » کند؟! که هرگز براى او فرارگاهى نیست؛

 «.الْمُسْتَقَرُّ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ  إِلى»بیایى و این پایگاه تو در کنار ربِّ توست که؛ 

الَّ  لم  ك  ون   ب  ب  ة   ُتحم ل  عاجم
ُرون   و  (20) الم ذ  ة   ت  ر  خم

 (21) اْلم
؛ نه اینکه شما منکر «کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ»شود این است که؛  عامل دومى که در ادامه مطرح مى

نقدطلبى شماست که  باشید، بلکه چون دوست دارید که نقد به دست بیاورید، این شتاب و طمع و

 کند. معاد را نفى مى

اى است که در روانشناسى  دهد. و این مسأله این آیه یکى دیگر از عوامل انکار معاد را توضیح مى

هاى او کاویده و  تواند مطرح باشد؛ که وقتى عوامل درونى انسان ارزیابى شد و عقده هم مى

قتى که شما علّت یک کارى را ارزیابى شوند. و ها خود به خود خنثى مى مشخص شد، آن عقده

 تواند ادامه پیدا کند. کردید، آن کار دیگر نمى

کند یا به شما  اید، با شما بدرفتارى و تندى مى کسى به خاطر اینکه روزى شما به او تندى کرده

کند، ولى همین که شما به او  هایى مى ایستد و مخالفت کند و یا جلوى راهتان مى محبت نمى

دانم علتش  کنى؟! من که مى دانى چرا تو این کارها را با من مى گویید: مى دهید و مى مى تذکرى

کنى، در این  سوزى! به خاطر فالن کارم در فالن جاست که این کارها را مى چیست و از کجا مى

هِىْ  گوید: نه! نه! به خدا این نبود. نه! نبود. اى خورده است، مى کسى که ضربه  هنگام او درست مثل

بیند که رو افتاده و لو رفته است. و همین که آگاه شد، دیگر  کند؛ چون مى پشت سر هم نه، نه مى

 شود. تواند تندى و بدرفتارى کند و وضعش عوض مى نمى
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کند، وقتى که عامل انکارش را مشخص کردند، از انکارش کاسته  کسى هم که معاد را انکار مى

شود. وقتى عوامل انکار او را خنثى کرد،  رو مى ن انسان، عمیق روبهشود. این است که قرآن با ای مى

 شود. انکار کردن او هم سست مى

؛ این شما هستید که «بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ»؛ این نیست که انسان یک چنین گمانى کرده باشد، «کَلَّا»

خواهید و نقدطلبى و  ىزده و عجول هستید. عامل انکار معاد هم همین است که نقد را م شتاب

 .22زدگى دارید شتاب

 نتیجه

مشخص شد که معاد برای انسان بدیهی است و این بدیهی بودن با استعدادهای اضافی انسان 

مانند نفس لوامه قابل فهم است. اما اینکه انسان باز در معاد شک دارد و یا آن را مورد انکار و 

داوند قدرت نداشته باشد، بلکه این حالت انسان دو دهد، نه به این دلیل است که خ میغفلت قرار 

او دوست دارد که جلویش رها باشد و  و دارد انسان طلبی انگاری ول در ریشه دلیل دارد: اول اینکه

مانعی سر راه او نباشد تا به راحتی فجور کند و دلیل دیگر این حالت انسان در انکار امر بدیهی برای 

 این است که او عاشق دنیا است، به همین دلیل آخرت را رها کرده است.

دهد که آن را نقد  می در ادامه سوره خداوند برای درمان چنین انسانی تصویری از قیامت نشان

 پناهی بی. کشد میکند و نه نسیه و بعد برای درمان این انسان لحظه جان کندن او را به تصویر  می

 طلبی انگاری ول در او جدی مانع دنیا در اعمالش ضبط و ثبت و قیامت سخت لحظات در انسان

 .است

! ؟«شود مى رها هدف بى که کند مى گمان انسان آیا» کهبیان این سؤال با در آیات پایانی سوره 

خواهد برای  می انسان خلقت مراحلبیان  و (سُدى یُتْرَکَ أَنْ الْإِنْسانُ یَحْسَبُ أَ:  36آیه:  القیامة)

 وحکمت خداوند، معاد نه تنها ممکن بلکه واجب است. قدرتمنکرین قیامت اثبات کند، به خاطر 

 نظام در تدبیر، وجود بر دلیلی و دارد، او آفرینش در حکیمانه تدبیری از نشان انسان، خلقت مراحل

 تکاملی خلقت مراحل  است؟ تصور قابل تدبیری چنین قیامت بدون آیا و است، انسان خلقت کالن

  .کند می اثبات مردگان کردن زنده بر متعالی خدای قدرت ،حکمت بر افزون انسان،

 

                                   
 .111. حیات برتر: معاد از منظر قرآن، ص: 22
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