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پروردگار من الله است

اميان به خداوند نقطه دگرگونی در زندگی انسان از بندگی غري 
خدا به مست بندگی کسی است که مستحق بندگی است 
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ريب الله
آن گاه که امیان به خداوند رخت 

بر می بندد.

آن گاه كه كليد ايامن از زندگی مردم رخت بر 
و  سخت  ای  زندگی  آن  حتمی  نتيجه  بندد؛  می 
فالكت بار است كه سبب ابداع و ابتكار وسايل 
زندگی  اين  از  رهايی  و  خودكشی  در  جديد 
خداوند  سپاس  گردد.  می  بار  فالكت  و  سخت 
نعمت  اين  و  نمود  ارزانی  را  اسالم  نعمت  كه  را 
به  است.  كافی  آن  و  هاست  نعمت  مهه  رسآمد 

خرب زير دقت كنيد: 
روش تازه برای بريون رفتن از اين دنيا:

در  دلسوزانه  كشتن  " طرفدار  نيچكه  "فيليپ 
اسرتاليا می گويد: دستگاه خودكشی كه ( كيف 
سفارش  كانادا  از  پست  با  و  دارد  نام  رحلت) 
به  كشور  در  زياد  بسيار  تعداد  به  شود،  می  داده 

فروش رفته است.
و  بوده  امريكايی  دالر   ٣٠ دستگاه  اين  قيمت 
از  شده  ساخته  خمصوص  كيف  يک  آن  مهراه  به 
پالستيک قرار دارد تا جان آدمی را به وسيله خفه 

كردن بگريد.
نيچكه به خربگزاری "ای. بی. سی" اسرتاليايی 
اظهار داشت كه دستگاه تا حد زيادی مالل آور، 

اميان به خداوند نقطه دگرگونی در زندگی انسان از بندگی 
بندگی  شايسته   است که  بندگی کسی  مست  به  خدا  غري 

است.
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خداوند  به  مشا  مردم،  "ای 
است  خداوند  و  نيازمنديد 
است"  ستوده  نياز  بی  که 

[ سوره فاطر آيه ١۵]

نیاز بندگان فقری به خداوند یب نیاز
ای بندگانم..

رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم در آن چه از خدای عز 
و جل نقل می كند، می فرمايد: " ای بندگانم من ستم را بر 
خود حرام كرده ام و آن را در ميان شام نيز حرام قرار داده 
ام، پس بر يكديگر ستم نكنيد. ای بندگانم مهه شام گمراهيد 
مگر كسی كه من او را هدايت كرده باشم، پس از من طلب 
شام  مهه  بندگانم  ای  كنم.  هدايت  را  شام  تا  كنيد  هدايت 
گرسنه هستيد مگر كسی كه من او را سري كرده باشم، پس 
از من درخواست سريی كنيد تا شام را سري كنم. ای بندگانم 
مهه شام عريانيد مگر كسی كه من او را بپوشانم پس از من 
درخواست پوشش كنيد تا شام را بپوشانم. ای بندگانم شام 
شب و روز اشتباه و گناه می كنيد و من متام گناهانتان  را می 
بخشم.  می  را  شام  كنيد  بخشش  درخواست  من  از  بخشم، 
توان  و  نداريد.  مرا  به  رساندن  زيان  توان  شام  بندگانم  ای 
سود رساندن به مرا هم نداريد. ای بندگانم اگر مهگی شام 
ترين  متقی  دارای  جن،  و  آدمی  از  آخرينتان  تا  نخستني   از 

اما در  جان  گرفتن  دقيق و قوی است.
و افزود: اين دستگاه به صورت بسيار گسرتده مورد استفاده قرار می گريد و  روزانه افراد زيادی 

با من در باره دستگاه و چگونگی استفاده از آن  صحبت می كنند.
حترک  به  قادر  و  شده   دچار  عصبی  بيامری  يک  به  كه  بريتانيايی،  زنان  از  يكی  ديگر  طرف  از 
نيست، شكايتی  در دادگاه عليای  لندن مطرح ساخته، تا به مهرسش اجازه دهند تا او را در پايان 

دادن به عمرش كمک كند.
راديو لندن ذكر می كند كه " دايان بريتی" ۴٢ ساله دو سال پيش به مهني بيامری دچار شده بود. 
او هم بعد از اين كه قانون؛ هيچ تضمينی را برای عدم پيگرد قانونی مهرسش؛ در صورت كمک به 

او برای پايان دادن به زندگی اش نپذيرفت به دادگسرتی پناه برد.
ای  زندگانی  شود،   گردان  روی  من  ياد  از  كس  خداوند ارمجند و بلند مرتبه می فرمايد: "هر 

تنگ خواهد داشت". [سوره طه آيه ١٢۴]
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قلب باشيد اين بر مملكت من چيزی نمی افزايد و اگر مهگی شام از نخستني تا آخرينتان از آدمی و 
جن، بر گناهكارترين قلب باشيد، اين چيزی از مملكت من نمی كاهد. ای بندگانم اگر مهگی شام 
از نخستني تا آخرين از آدم و جن در يک ميدان گرد آييد و خواسته های خود را از من مطرح كنيد 
و من مهه خواسته های شام را برآورده سازم اين از مملكت من چيزی نمی كاهد مگر به مهان اندازه 
كه فرو كردن سوزنی در اقيانوس از آب آن می كاهد، ای بندگانم اين ها اعامل و كردار شامست كه 
من آهنا را برای شام می شامرم و پاداش و كيفر شام را می دهم، پس هركس خريی يافت خداوند را 

بستايد و هر كس جز اين يافت جز خودش كسی را مالمت نكند" (روايت از مسلم است).
ای بندگانم اين ها كردار شاميند كه من بر می شامرم و سپس پاداش و كيفر شام را می دهم، هر 
مالمت  را  كسی  خودش  جز  يافت  اين  جز  كس  هر  و  گويد  سپاس  را  خداوند  يافت  خريی  كس 

نكند". ( روايت از مسلم است)

اوامر و نواهی خداوند را رعایت کن خدا هم تو  را از 
خشم و غضب خودش حمفوظ می دارد:

از عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنهام روايت شده است كه گفت: يک روز من بر سواری پشت 
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم بودم و فرمود: " ای پرس، من كلامتی را به تو می آموزم: اوامر و 
نواهی خداوند را در نظر داشته باش، خدا هم تو  را از خشم و غضب خودش حمفوظ می دارد. 
خداوند  از  فقط  پرسيدی  چيزی  هرگاه  ببينی.  خود  برابر  در  مهيشه  را  او  تا  برب  فرمان  را  خداوند 
بپرس و چون ياری خواستی فقط از خداوند ياری بخواه و بدان كه اگر متام مردم گرد آيند تا  به 
تو سودی برسانند كه خداوند آن را ننوشته است نمی توانند و اگر مهگی گرد آيند تا به تو زيانی 
برسانند كه خداوند آن را مقدر ننموده، نمی توانند. اقالم از نوشتن بازآمده و نوشته ها خشک شده 

اند" ( روايت از ترمذی است)
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 خداوند ارمجند و با عظمت
کسی که خداوند را بيشرت می شناسد، بيشرت از او می ترسد.

الله جل جالله:
اهللا كه شان و مقام او بسيار ارمجند است... آن 

معبود ستوده شده است...
او  است  ها  آن  در  چه  آن  هر  و  ها  آسامن  مهه 
آهنا  در  آنچه  هر  و  ها  زمني  مهه  و  ستايند  می  را 

است...
و شب و آن چه در آن است و روز و آن چه 
مهه  دريا...  و  خشكی  و  است...  آشكار  آن  در 

آن ها تسبيح و پاكی او را بيان می كنند.
هيچ  و   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
می  تسبيح  او  محد  با  كه  آن  مگر  نيست  چيز 
يابيد"  نمی  در  را  آنان  تسبيح  شام  ولی  گويند، 

[ سوره ارساء آيه ۴۴]
ترين  شده  شناخته  اهللا"   "
به  نيازی  او  هاست.  معرفت 
را  او  ها  دل  ندارد...  معرفی 
در  آدمی  روان  و  شناسند  می 

می  جای  بر  مودب  و  منكرس  او  معرفت  برابر 
ماند.

 دهلا شيفته و شيدای " اهللا"  بوده و به عفو و 
بخشش او طمع و اميد دارند و خملوقات به ياد 

او انس می گريند

پريشانی  مكلف،  بندگان  های  دل  " اهللا" در 
و پراكندگی و نيازمندی فطری قرار داده است 
كه آن از بني نمی رود و بی نياز نمی شود مگر 
عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار  به  بنده  كه  زمانی 

تكيه كند.
صفات  متام  كه  است  اهلی  ذات  آن  " اهللا" نام 

نيكو را داراست.
نیاز بندگان به الله متعال:

به  را  او  تا  دارد  نياز  پناهگاهی  و  ماوا  به  بنده 
اين سان  او  و  ايمن سازد   و غصه  اندوه  هنگام 
متام  در  او  سبب  مهني  به  است.  شده  آفريده 
نياز  پروردگارش  به  حاالت 
آوردن  بدست  برای  و  دارد 
رضايت او سعی می كند زيرا 

او را ديدار خواهد كرد.
خداوند  به  بنده  كه  گاه  آن 
واجبات  انجام  برای  و  كرد  نياز  احساس 
است  خداوند  نزد  آنچه  به  و  بپاخاست  خود 
ورزيد،  شكيبايی  و  صرب  آن  بر  و  كرد  يقني 
می  بندگان  پيشوايان  مجله  از  را  او  خداوند 
اقتدا  مورد  كه  شود  می  پيشوايی  او  و  گرداند 

از لطف و کرم خداوند بر بنده آن 
است که شناخت خودش را برايش 

آسان و مهوار ساخته است.
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شكيبايي   چون   آنان   "و  از   گريد:  می  قرار 
پيشواياين   يافتند  يقني   آيات   ما  و  به   ورزيدند 
مي كردند"  هدايت   فرمان   ما  داديم   كه   به   قرار 

[ سوره سجده آيه ٢۴]
خداوند شكيبايی و يقني را سبب پيشوايی در 

دين قرار داده است.

هر  و  يابد  می  پايان  اميان  جز  ای  توشه  هر 
پشت گرمی و ياوری جز هللا منهدم می شود.

افتخار شناخت خداوند:
مورد  افتخار  به  شناخت،  و  دانش  افتخار 
پروردگار  از  چيز  هيچ  و  است  شده  شناخته 
صفات  و  اسامء  شناخت  و  عظمت  با  و  ارمجند 
بندگان  بر  او  حق  و  حكمت  شناخت  و  او 
بزرگوارترنيست. به مهني سبب توحيد مغز دين  
بوده و دو سوم قرآن به شكل واضح توحيد را 

اثبات می كنند.
ناشنه  او  برای  چزی  هر  در 

ای هست:
و  نشانه  بندگانش  از  چيز  هر  در  خداوند 
آدرسی برای رسيدن به وجود و يكتايی و كامل 
و عظمت خودش هناده است پاک و بلند مرتبه 
نشانه  اين  در  تدبر  و  تفكر  به  او  خداوند.  است 
ها فرا خوانده و به ما خرب داده است كه اين ها 

و  ارمجند  خالق  به  دلبستگی  برپايه  خملوقات 
نسبت  كه  مهچنان  اند.  شده  آفريده  عظمت  با 
و  دارند  دوستی  حس  كننده  احسان  و  نيكی  به 
اهللا  آنان  به  كننده  نيكی  و  خريخواه  بزرگرتين 

مهان ذات ارمجند و با عظمت است.

افراد  خرد،  و  عقل  صاحبان  برای  هايی  نشانه 
دانا، عارف و متفكراند.

كتاب  در  آيات  از  برخی  به  كوتاه  نگاهی 
صاحبان  برای  كه  آياتی  اندازيم  می  خداوند 
به  ايامن  سوی  به  را  آهنا  و  بوده  خرد  و  عقل 
خداوند  خواند.  می  فرا  نياز  بی  يكتای  خداوند 

بلند مرتبه می فرمايد:
نشانه هايي   است   يقني   اهل   زمني   براي   "و  در  
(٢٠) و نيز  در  وجودتان  [نشانه هايي   است ] آيا 

نمي نگريد(٢١)" [ سوره ذاريات آيات ٢١-٢٠]
بگو   " فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
است."  زمني   و  آسامن  در  چيز  چه  كه  بنگريد 

[ سوره يونس آيه ١٠١]
"پروردگار  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
 شام  خدايي   است   كه  آسامهنا و زمني   را   در  شش  
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يافت . [ او ]  استيال  عرش   گاه   بر   آفريد،  آن   روز 
شفاعت   هيچ   مي كند.  تدبري  [هستي ]  را   كار 
كننده اي  مگر  پس   از  اجازه  او  نيست ،  اين  است  
آيا  كنيد.  بندگي   پروردگارتان .  او   را   خداوند، 
مهگي   شام   به   (٣)بازگشت   نمي پذيريد!  پند 
راستني  [وعده   وعده  خداوند  به   اوست .  سوي  
آغاز  [هستي ]  را   آفرينش   نموده   است ].  او  
مي كند، سپس   آن   را  باز مي گرداند  تا  آنان   را   كه  
داد،  كرده اند  به   شايسته   كردار  و  آورده اند  ايامن  
پاداش  دهد. و آنان   كه  كافر شده اند  به  [سزاي ] 
گرم   آب   نوشيدين اي   از   مي ورزيدند،  كفر  آنكه  
كيس   (۴)او   دارند  پيش ]  [ در   دردناك   عذايب   و 
روشن   ماه   را   و  درخشان   خورشيد  را    است   كه  
نمود  تا   مقرر  منزهلا  (ماه )  و  براي   آن   داد  قرار 
خداوند  اين   را   بدانيد.  حساب   را   و  ساهلا  شامر 
[خويش ]  را   آيات   نيافريده   است .  حق   جز  به  
 براي  دانايان   به  روشني  بيان  مي كند (۵) به  يقني  
خداوند  در   آنچه   و  روز  و  شب   شد  و  آمد   در  
پرواپيشگان   آفريده   است ،  براي   زمني   و  آسامهنا 

نشانه هاست  (۶)" [ سوره يونس آيات ۶-٣]
و خداوند بلند مرتبه می فرمايد:   "به  راستي  
و  شب   شد  و  آمد  و  زمني   و  آسامهنا  آفرينش    در  
روز  براي  خردمندان  نشانه هاست  ( ١٩٠) آنان  
 كه   خدا   را  ايستاده  و نشسته  و  بر  پهلوي  خويش  
[آرميده ] ياد مي كنند و  در  آفرينش  آسامهنا و زمني  

انديشه  مي كنند. [و مي گويند:] پروردگارا،  اين 
 را  باطل  نيافريده اي ، پاكي   براي  توست ،  پس   ما 
"(١٩١) كن   حفظ  [جهنم ]  آتش   عذاب    را   از  

 [ سوره آل عمران آيات ١٩١-١٩٠]
آفرينشتان   و مهچنني می فرمايد: "و [نيز]  در  
مي پراكند  براي   جانوران   آنچه   از   [ در ]  و 
نشانه  هايي   است"  مي كنند،  يقني   گروهي   كه  

[ سوره جاثيه آيه ۴]
نگشته اند  تا   زمني   "آيا  در   فرمايد:  می  و 
يا    دريابند    [دهلا]  باشند  كه   با   آن   داشته   دهلايي  

گوشهايي   كه   با   آن  بشنوند" [ سوره حج آيه ۴۶]
آسامن   فرازشان   به   "آيا  بر   فرمايد:  می  و 
و  ساخته   چگونه   ننگريسته اند  كه   آن   را  
نيست"  شكايف   هيچ   و  در   آن   آراسته ايم ! 

[ سوره ق آيه ۶]
مهه   خدايي   كه   "آفرينش   آن   فرمايد:  می  و 
آورده   است"   پديد  استواري   كامل   چيز  را   در  

[ سوره نمل آيه ٨٨]
[امر]  براي   گامن   در   اين  "يب   فرمايد:  می  و 

خردمندان  نشانه هاست" [سوره طه آيه ۵۴]
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١٣

باز بیین 

اگر ايامن از زندگی مردم رخت بر بندد، . ١
چه رخ می دهد؟

آيا خداوند متعال به بندگی بندگان يا به . ٢
توبه آنان نيازی دارد؟

متعال . ٣ خداوند  به  چيزی  چه  در  بندگان 
نياز دارند؟ به چه دليل؟

در . ۴ كه  خداوند   نشانه  و  آيه   بزرگرتين 
زندگی تان تاثري داشته را ذكر كنيد.
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