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شناخت الله آفریننده  
نو آفرین

اهلل امسی است که در لفظ شريين و در معنا دلپذير است و از توله و تعلق و دوستی و 
حمبت گرفته شده و از بی مهتايی و بی نظري بودن و پرستش  و اخالص بر گرفته شده 

است. اين نام چقدر با عظمت است!
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۴۵

هللا امسی است که در لفظ شريين و در معنا دلپذير است و از توله و تعلق و دوستی و حمبت گرفته 
شده و از بی مهتايی و بی نظري بودن و پرستش  و اخالص بر گرفته شده است. اين نام چقدر 

با عظمت است!

شناخت الله 
آفریننده نو آفرین

الله  من  پروردگار  اوال: 
است:

نقشبند" [ سوره حرش آيه ٢۴] آفرين   آفريدگار نو  خداوند  "اوست  

۱- معین رب:
رب آن رسور و ساالری است كه نمونه و مانند 
خود  های  آفريده  امور  كننده  اصالح  او  ندارد. 
بوده و نعمت های خود را بر رس آنان رسازير كرده 
است. او  آن مالک و صاحبی است كه آفرينش و 
حكم از آن اوست. واژه رب برای خملوق استفاده 
نمی شود مگر در حالت اضافه مانند: رب الدار: 
صاحب خانه، رب املال: صاحب مال. اما استفاده 

مطلق از آن، فقط خاص اهللا تعالی است.
رب  به  نيازشان  به  نسبت  مردم  آگاهی  چون  
اله  به  نيازمندی  به  آنان  فهم  از  پيش  پروردگار  و 
های  نيازمندی  دفع  از  پيش  آنان  و  است  معبود  و 
رسای  اين  در  ها  نيازمندی  دفع  قصد  ديگر  رسای 
به  الوهيت  به  اقرار  از  پيش  پس  دارند،  را  نزديک 
ربوبيت خداوند اقرار نموده و دعا و خواسته های 
خود را مطرح كرده اند. از او ياری خواسته و بر 
او توكل كرده اند و اين ها بيشرت از پرستش و روی 

آوری با او بوده است.

او هللا است، مهان آفريننده نو آفرين و  نقشبند 
آفرينش  است.  آفريده  را  خملوقات  متامی  که 
آنان را نو منود و به حکمت خود آنان را استوار 
داشته است با ستايش و حکمت خود آنان را 
بزرگ  وصف  اين  بر  مهيشه  او  و  بسته   نقش 

بوده و هست.

هللا رب است: او پرورش دهنده و مسلط بر متام 
بندگانش است. امور آن ها را تدبري و نعمت 
های خود را بر آنان سرازير می سازد و خاص 
ترين اين تربيت و پرورش اصالح قلوب و ارواح 
و اخالق دوستانش است. به مهني سبب  بسيار 
زياد به نام جليل او را می خوانند، زيرا آنان اين 

تربيت و پرورش خاص را از او می خواهند.
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۴۶

رب و ربوبيت دارای معانی بزرگی است. از آن مجله دخل و ترصف در خلق و دادن روزی و 
و  مي دهد  غذا  كيس   كه   او   به   من   صحت و توفيق و راه ناميی. خداوند بلند مرتبه می فرمايد:"و 
مرا  كيس   كه   و  مي دهد (٨٠)  شفا  مرا  مهو  شوم   بيامر  چون   و  مي نوشاند (٧٩)   به   من  [آشاميدين ] 

مي مرياند  آن  گاه  زنده ام  مي گرداند(٨١)" [ سوره شعراء آيات ٨١-٧٩]

۲- دالیل وجود رب:
تصديق  را  آن  و  كند  می  اقرار  اين  به  هستی  متام 
نموده و به آن اعرتاف می كند و ايامن دارد و به وجود 
فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خدای  زند  می  فرياد  اهللا   
شك   خداوند  [وجود]  آيا  در   گفتند:  "رسوالنشان  
زمني   است !  شام   را   و  آسامهنا  آفريننده  هست ،  كه  
و  بيامرزد  گناهانتان   را   براي   شام   مي خواند  تا   فرا 
يت  معني  [اجل ]  شام   را  باز  پس  اندازد. گفتند:   تا  مدّ
 شام  جز برشي  مانند  ما نيستيد. مي خواهيد  كه   ما  را  
 از  آنچه  نياكانامن  مي پرستيدند، باز داريد.  پس   براي  

 ما دلييل  آشكار  در  ميان  آوريد" [سوره ابراهيم آيه ١٠]
كه  خواهند  می  دليل  كسی  وجود  برای  چگونه 
ايشان بلند مرتبه و با عظمت و دليل هر چيز است.

اگر بارصف نظر از اين، در پی دليل برای رب و 
پروردگار بگرديم اين موارد را خواهيم يافت:

مومن: کسی است که يقني دارد  هللا 
تعالی پروردگار توانا بوده و يقني دارد 

که او معبود يکتاست.

ذکر  احسانش  و  فضل  به  جز  را  او 
منی کند و منی ستايد و تو در هر دو 

حالت به او، جل جالله نياز داری 
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۴٧

دلیل فطرت:
كه  شوند  می  رويگردان  ايامن  اين  از  كسانی  فقط  و  اند  شده  آفريده  خالق  به  ايامن  بر  خملوقات 
سخن  آن   تعالی،  اهللا  به  فطرت  گرايش  داليل  بزرگرتين  از  است.  شده  حمو  آهنا  حقيقی  فطرت 
مادر  از  فطرت  اساس  بر  مولودی  رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم است كه می فرمايد: " هر 
متولد می شود و پدر و مادرش او را هيودی، مسيحی و يا جموسی می كنند. به مانند چهارپايان 

كه بچه خودشان را می زايند، آيا در ميان آنان گوش بريده ای می بينی" ( روايت از بخاری است)
هر خملوق بنابر فطرتش به توحيد اعرتاف می كند. خداوند ارمجند و با عظمت می فرمايد: "پس  
روي  [دل ] ات   را   با  حق ّ گرايي  متام   به  سوي   اين دين  بگردان .  از  فطرت  اهلي   كه  مردم   را   بر  اساس  
 آن  پديد آورده   است  [پريوي  كن ]. آفرينش  خداوند دگرگوين  نمي پذيرد. دين  استوار  اين   است . ويل  

بيشرت مردم  نمي دانند" [ سوره روم آيه ٣٠]
اين ها داليل فطرت بر وجود پروردگار بلند مرتبه هستند.

هجوم  مورد  كه  كسی  برای  البته  است.  تر  قوی  دليلی  هر  از  تعالی  اهللا  وجود  بر  فطرت  دليل 
شيطان قرار نگرفته باشد. به مهني سبب اهللا متعال فرموده است:" فطرت اهلی كه مردم را بر اساس 

آن پديد آورده است"[ سوره روم آيه ٣٠]
و اين را بعد از اين سخن اظهار داشت:  "پس  روي  [دل ] ات   را   با  حق ّ گرايي  متام   به  سوي   اين 

دين  بگردان"  [ سوره روم آيه ٣٠]
فطرت سامل به وجود اهللا تعالی گواهی می دهد و كسی كه مورد هجوم شيطان قرار گرفته است 
به طور عادی از اين دليل استفاده نمی كند و زمانی به آن نياز پيدا می كند كه در مشكل و ورطه 
بزرگی بيفتد. در آن هنگام دستان، چشامن و دلش به سوی آسامن متوجه می شود و با فطرت و 

آفرينش استوارش مستقيام از پروردگارش ياری و كمک می جويد. 

هللا نامی است که در فطرت نقش بسته و نياز به دليلی رسا تر از اين منی باشد.
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دلیل عقل:
عقلی  داليل  خالق  وجود  بر  داليل  ترين  مستدل  و  ترين  قوی  مجله  از 
است كه جز فرد منكر و كافر كس ديگری نمی تواند آهنا را انكار كند. از 

اين نمونه است:
اند، . ١ شده  آفريده   ها  اين  چون  و  دارد  ای  آفريننده  و  خالق  خملوقی  هر 

هيچ  زيرا  است،  آفريده  را  آهنا  كه  باشند  داشته  ای  آفريننده  بايد  پس 
چيز نمی تواند خودش را به وجود بياورد و مهچنني نمی شود  به طور 
بياورد  وجود  به  را  خودش  تواند  نمی  باشد،  آمده  وجود  به  تصادفی 
آن  چون  باشد،  خود  آفريننده  تواند  نمی  چيز  هيچ  عقل  حكم  به  زيرا 
پيش از بوجود آمدن، معدوم است و چگونه می تواند آفريننده و خالق 
موجود  كه  چيزی  هر  چون  پس  ندارد  وجود  كه  حالی  در  باشد  خود 
ديگرآفرينش او  است بايد بوجود آورنده ای  داشته باشد و از سوی 
نظام  و  بوده  صميامنه  و  متحد  مهاهنگ،  بديع،  شگفت،  نظام   اين  با 
حمال  قطع  طور  به  پس  گشته  حاكم  خملوقات  بني  مسببات   و  اسباب 
است كه به شكل تصادفی به وجود آمده باشد . هر آفريده ای آفريننده 
ای دارد و اگر اين خملوقات نمی توانند خودشان را بيافرينند و امكان 
اينكه  ماند  می  پس  ندارد  وجود  نيز  تصادفی  شكل  به  آمدن  وجود  به 
است.  جهانيان  پروردگار  اهللا  او  كه  است  ای  آورنده  بوجود  را  آنان 
خداوند بلند مرتبه و با عظمت اين دليل عقلی و اين برهان را در قرآن 
اينكه   يا    شده اند    آفريده   آفريدگار  يب   اين چنني ذكر كرده است: "آيا 

 خود  آفرينندگانند"! [الطور: ٣۵]
يعنی آهنا بدون آفريننده آفريده نشده اند و خودشان هم خود را نيافريده 
مرتبه  بلند  اهللا  آن  و  باشند  داشته  ای  آفريننده  و  خالق  آهنا  بايد  پس  اند. 
رسول  شنيد  مطعم  بن  جبري  كه  گاه  آن  كه  است  آمده  روايات  در  است. 
خدا صلی اهللا عليه و سلم سوره طور را می خواند و به اين آيات رسيد: 
آيا   (٣۵) آفرينندگانند!  اينكه   خود   يا    شده اند    آفريده   آفريدگار  يب   "آيا 
آيا   (٣۶) نمي كنند  يقني   آنان   بلكه   [نه ]  آفريده اند!  زمني   را   و  آسامهنا 
هستند(٣٧)" چريه   آنان   يا    آنان   است     نزد  پروردگارت   خزانه هاي  

  [سوره طور آيات ٣٧-٣۵]
كنده  جا  از  قلبم  بود  نزديک   " گفت:  و  بود  مرشک  روز  آن  در  جبري 

شود". ( روايت از بخاری است)
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۴٩

با . ٢ و  ارمجند  خداوند  او؛  آفرينش  و  هستی  در  خداوند  آشكار  آيات 
عظمت می فرمايد: " بگو بنگريد كه چه چيز در آسامهنا و زمني است" 

[ سوره يونس آيه ١٠١]
زيرا نگريستن در آسامهنا و زمني سبب می شود تا شخص به اين نتيجه 
برسد كه اهللا مهان خالق است و به ربوبيت پروردگارش يقني كند. از يک 
بر  پا  اثر   گفت  شناختی؟  چيز  به  را  خدايت  پرسيدند:  بيابان  در  اعرابی 
رونده ای داللت می كند و پشگل شرت بر وجود شرت . آيا اين آسامن  دارای 
برج ها و زمني با دره و كوه و دريای پر موج اش بر پروردگار شنوای بينا 

داللت نمی كنند؟!

بشريت در برابر پرده های غيب و پوشيده برای مهيشه عاجز و ناتوان باقی می 
ماند هر چندان که  دانش مادی، زمينی او اوج بگريد،  تنها اميان به خداوند 

است که اين موضوع را حل می کند.

منظم بودن امر دنيا و حمكم بودن اين نظم و ترتيب، اين داللت می كند . ٣
كه تدبري كننده آن يک معبود يكتا بوده و صاحب و مالک  يگانه بوده 
و پروردگار و رب يكی است و غرياز او معبود و رب ديگری وجود 
ندارد، مهانگونه كه وجود دو پروردگار و معبود و آفريننده كه در متام 
امور مثل و مانند هم باشند حمال است، رسيدن به اين  دانش كه هستی 
را دو خدای مانند هم آفريده اند نا ممكن بوده و بر اساس فطرت برشی 

ودانش آدمی حمال است. پس وجود دو معبود باطل می شود.
دلیل رشع:

متام قوانني آسامنی بر وجود آفريننده و بر كامل علم، حكمت و رمحت او 
داللت می كنند، زيرا اين قوانني بايد قانونگذاری داشته باشند و قانونگذار 
"اي   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  است.  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند 
كنيد  بندگي   آفريده   است ،  پيشينيانتان   را   و  پروردگارتان   را   كه   شام   مردم ، 
و  بساطي   [مانند]  زمني   را   (٢١)كيس   كه   مانيد  ايمن   خشم   خدا ]  [ از    تا  
آسامن   را  [مانند] سقفي  برايتان  قرار داد. و  از  آسامن  آيب  باراند، سپس  بدان  
مي دانيد  حايل   كه   آورد.  پس   در   روزي   شام   بر   فرآورده ها  براي    از  [انواع ] 

ر مكنيد (٢٢)"[ سوره بقره آيات ٢٢-٢١]  براي  خداوند مهتاياين  مقرّ
و متام كتاب های آسامنی اين چنني اظهار می دارند.
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در  خللی  و  عقل  در  بيماری  يک  احلاد 
در  تاريکی  و  ظلمت  و  تفکر  و  انديشه 

قلب و سبب ضايع شدن زندگی است.

دلیل حس
وجود   گويای  براهني  ترين   واضح  و  آشكارترين  از 
حسی  است.  حس  دليل  مرتبه   بلند  و  پاک  پروردگار 

كه برای هر صاحب بصريتی آشكار و ملموس است:
پذيرش دعا ها: انسان خداوند ارمجند و با عظمت را . ١

به دعا می خواند و می گويد: ای پروردگار، از او 
چيزی می خواهد و بعد مشاهده می كند كه دعايش 
قابل  و  ملموس  دليلی  اين  و  است  شده  پذيرفته 
جز  او  است.  رب  وجود  بر  برشی  حس  با  درک 
خداوند كس ديگری را نخوانده و خداوند دعای او 
را پذيرفته است و چه بسا اين  بارها مشاهده شده و 
نمونه هايی از اين پذيرش را بارها در باره گذشتگان 
شنيده ايم كه خداوند دعای آهنا را پذيرفته وخواسته 
آنان را لبيک گفته است و اين امری  عادی است كه   
در  دست  اين  از  و  كند  می  خالق  وجود  بر   داللت 
ياد  [نيز  قرآن فراوان است واز آن مجله:  "ايوب   را  
كن ]، چون  پروردگارش   را  ندا داد  كه : آسيبي   به   من  
رسيده   است  و تو مهربانرتين  مهرباناين . (٨٣) پس  

[دعايش ]  را  اجابت  كرديم"  [ سوره انبياء آيات ٨۴-٨٣]
و جز اين آيات فراوانی در اين باره وجود دارد.

هدايت خملوقات به راز زندگی شان: چه كسی انسان . ٢
رهنمون  مادر  پستان  سوی  به  والدت  هنگام  در  را 
می كند تا از آن شري بنوشد و چه كسی هدهد را به 
ديدن جايگاه آب در زير زمني راهناميی می كند در 
حالی كه جز او كسی متوجه آن نمی شود؟ مهانا او 
پروردگار  ما  گويد:  "گفت :  می  كه  است  اهللا  مهان 
كيس   است   كه   به  مهه  چيز [هيئت ] آفرينشش   را  داده ، 
 آن  گاه   او   را  [ به  جستجوي  نيازهايش ] هدايت  كرده  

 است"  [ سوره طه آيه ۵٠]
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رسوالن . ٣ و  پيغمربان  كه  هايی  نشانه  و 
هستند  معجزاتی  مهان  ها  آن  و  اند:  آورده 
و  پيغمربان  رسوالن،   ها  آن  با  خداوند  كه 
برگزيدگان خودش را بر ديگر آدميان تاييد 
كه  را  رسولی  هر  است.  نموده  تقويت  و 
خداوند به سوی قومی فرستاده است او را 
با معجزه ای تاييد نموده تا برای آنان ثابت 
طرف  از  گويد  می  رسول  را  آنچه  كه  شود 
معبودی  و  پروردگار  و  است  معبود  خالق 

جز او نيست.
در  ربوبیت  توحید  اثر   -۳

زندگی بنده یکتا پرست:
چگونه . ١ شک:  و  حريت  از  يافتن  رهايی 

كسی دچار شک و ترديد می شود در حالی 
كه می داند او خدايی دارد كه پروردگار مهه 
چيز بوده و كسی است كه او را آفريده و او 
را استوار داشته است. به او اكرام و احسان 
نموده و او را فضيلت داده است. او را در 
زمني جانشني خود ساخته و هر آن چه را در 
آسامهنا و زمني است،  برايش رام گردانده و 
نعمت های ظاهر و باطن خود را به او داده 

او  به  و  گريد  می  آرام  خدايش  به  او  است. 
پناه می برد. او می داند كه زندگی خملوطی 
و  لذت  و  ظلم  و  عدل  و  بدی   و  خوبی  از 

درد است. 
كرده  انكار  را  اهللا  ربوبيت  كه  كسانی  اما 
اند،  ترديد  و  شک  در  او  با  ديدار  به  نسبت  و 
از  رسشار  و  ندارد   ای  مزه  و  طعم  آهنا  زندگی 
پريشانی، اضطراب، حريانی  و عالمات سوال 
پناهگاهی  آهنا  است.  پاسخ  بدون  و  درپی  پی 
با  آنان  های  عقل  و  گريند  پناه  آن  به  تا  ندارند 
رسگردانی  حريت،  در  ذكاوت  و  هوش  وجود 
وپريشانی بوده و اين عذاب دنياست كه صبح و 

شب آتش آن دهلايشان را می سوزاند.
يک . ٢ فقط  روانی  آرامش  روانی:  آرامش 

روز  و  تعالی  اهللا  به  ايامن  آن  و  دارد  مصدر 
ژرف  و  راستني  ايامنی  است.  و...  آخرت 
هيچ  و  نبوده  آن  در  شكی  گونه  هيچ  كه 
چيزی  است  اين  نسازد.  فاسد  را  آن  نفاقی 
و  دهد  می  گواهی  آن  به  ناميان  واقعيت  كه 
هر  و  بوده  آكنده  آن  های  نمونه  از  تاريخ 
آن  خود  اطراف  در  بصري  و  منصف  انسان 
كه  ايم  آموخته  جتربه  به  ما  كند.  می  ملس  را 
بيشرت مردم كه در اضطراب و فشار روانی 
و پريشانی به رس می برند و احساس پوچی 
از  كه  هستند  كسانی  كنند  می  نابودی  و 
هستند.  حمروم  يقني  خنكی  و  ايامن   نعمت 
ندارد،  طعمی  و  مزه  هيچ   آنان  زندگی 
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۵٢

زندگی  اين  برای  آنان  زيرا  باشد،  رفاه  و  لذايذ  از  پر  اگرچه 
نكرده  مشاهده  هدفی  آن  در  و  يابند  نمی  مفهومی  و  معنی 
آهنا  حال  و  وضع  اين  با  اكنون  كنند.  نمی  درک  را  آن  راز  و 
مهانا  يابند؟  دست  آسوده  خاطر  و  روانی  آرامش  به  چگونه 
اين آرامش و خاطر آسوده نتيجه و ثمره ايامن  و توحيد است 

و آن درختی پاک است كه  ثمره اش 
را به اجازه خداوند می دهد. آن نفخه 
و دمی آسامنی است كه خداوند بر دل 

ثابت  پريشانی   هنگام  در  آنان  تا  كند  می  نازل  مومنان  های 
قدم و در هنگام خشم و ناراحتی مردم، خشنود بامنند و در 
در  و  يافته  دست  يقني  خنكی  به  آنان  مردم،  حريت  و  شک 
هنگام بی تابی ديگران شكيبايی و صرب و در هنگام بی ثباتی 
آرامشی  مهان  اين  كنند.  پيشه  بردباری  و  حلم  سبكرسی   و 

بود كه قلب رسول خدا صلی اهللا 
هجرت  روز  در  را  سلم  و  عليه 
و  غصه  گونه  هيچ  و  بود  آكنده 
اندوهی به او نمی رسيد و ترس 

او  دل  در  ترديدی  و  شک  گونه  هيچ  و  كرد  نمی  غلبه  او  بر 
فرمايد:   می  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار  كرد.  نمی  خطور 
 "اگر   او  (پيامرب)  را  ياري  نكنيد،  در  حقيقت  خداوند هنگامي  
 به   او  ياري  كرد  كه  كافران   در  حايل   كه  يكي   از  دو تن   بود  [ از  
مكه ] بريونش  كردند، هنگامي   كه   در  غار بودند،  آن  گاه   كه   به  
يار  خود  مي گفت : نگران  مباش . يب  گامن  خداوند  با  ماست"  

[ سوره توبه آيه ۴٠]
بر مهراه او، صديق رضی اهللا عنه احساس اندوه و دلسوزی بر 
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم و نه برای خودش، غلبه نموده 
خطر  دچار  را  رسول  زندگی  چيزی  كه  ترسيد  می  اين  از  بود. 
سازد و دعوت توحيد دچار اختالل شود،  تا جايی كه گفت - در 
حالی كه اگر دشمنان او كه به سوی غار خريه شده بودند، به  پای 
خود می نگريستند آهنا را می ديدند - : " ای رسول خدا اگر يكی 
از آنان به قدم پای خود بنگرد ما را خواهد ديد. رسول خدا صلی 

کسی که به مهراهی خداوند (از ديگران) بی 
نياز شد مردم به او نيازمند می شوند.

هر گاه در ارتباط با خداوند 
معرض  در  گشتی  ضعيف 
قرار  ورزی  و کينه  درگريی 

می گريی.

اميان قايق جنات و رهايی است
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۵٣

اهللا عيله و سلم فرمود – در حالی كه به او آرامش می داد- ”ای ابوبكر نسبت به دو 
نفری كه خداوند سومني آهناست چه گامن می بری؟" ( روايت از مسلم است)

و اين آرامش دمی ربانی و نوری است كه فرد هراسان به آن آرام گرفته و به هنگام 
تسلی  و  گرفته  آرام  آن  به  حمزون  و  ديده  غم  فرد  و  يابد  می  اطمينان  آن  به  پريشانی 
و  شود  می  قوی  آن  به  ضعيف  فرد  و  يافته  آرامش  آن   به  خسته  فرد  كند.  می  حاصل 
خداوند بر  رسگشته و گمراه به آن هدايت می شود. اين آرامش پنجره ای است كه 
می  جاری  دل آنان  بر رسزمني  را  بخش  روح  نسيم  و  گشايد  می  خود  بندگان مومن 
سازد و نور خود را بر آنان روشن می كند و عطر و بوی خوش آن را به دل و دماغ 
آنان می رساند تا نتيجه برخی از كارهای خري خود را بچشند و نمونه كوچكی از آنچه 
در انتظار آنان است، را ببينند و به اين نعمت ها از نسيم روح بخش و بوی خوش و 

رحيان و صلح و امان هبره مند شوند.
اعتامد و ثقه به خداوند: متام چيزها به دست خداوند ارمجند و با عظمت هستند و . ٣

از آن مجله سود و زيان است. اهللا خالق ارمجند با عظمت است و او رازق و مالک 
و مدبر است. و كليد آسامن ها و زمني به دست اوست به مهني سبب وقتی مومن 
دانست كه جز آن چه خداوند از خري و رش برايش نوشته است چيز ديگری به او 
نمی رسد و يک دستی متام خملوقات بر خالف آن چه او نوشته و تقرير كرده است 
سودی نمی رساند، در آن هنگام می داند كه فقط اوست سود رسان و زيان دهنده 
و  شده  جل  و  عز  اهللا  به  اعتامد  رفتن  باال  سبب  فهم  اين  كننده.  منع  و  بخشنده  و 
توحيد او در دلش ثبات می يابد، به مهني سبب خداوند كسانی را مالمت می كند 
كه چيزهايی را می پرستند كه سود و زيانی به پرستش كننده  خود نمی رسانند. با 
بركت است آن كه می فرمايد: "كليدهاي  آسامن  و زمني   به  دست  اوست  و كساين  

 كه   به  نشانه هاي  خداوند كفر ورزيده اند، اينانند  كه  زيانكارند" [ سوره زمر آيه ۶٣]
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خداوند: . ۴ به  احرتام  و  تعظيم 
كه  كسی  زندگی  در  اثر  اين 
آشكار  دارد  ايامن  خداوند  به 
را  او  فقط  كه  كسی  است. 
رضايت  فقط  و  پرستد  می 
قرار  خود  اعامل   هدف  را  او 
به  مومن  كه  وقتی  است.  داده 
خداوند  پادشاهی  و  ملكوت 
كند  می  فكر  زمني  و  آسامهنا  در 
بگويد:  كه  اين  جز  نسزد  را  او 
دانش  روی  از  پروردگارم   "
دارد" احاطه  چيز  مهه  [به] 

[ سوره انعام آيه ٨٠]
اين  "پروردگارا،  گويد:  می  و 
برای  پاكی  ای،  نيافريده  باطل  را 

توست" [ سوره آل عمران آيه ١٩١]
با  قلب  ارتباط  به  ها  اين  متام 
با  و  ارمجند  خالق  پروردگارش، 
عظمت داللت می كند.  تا در مسري 
كسب خشنودی او تالش كرده و در 
راستای احرتام و بزرگداشت رشع 
و قانون او سعی كند و كسی را كه 
نه برای خودش و نه برای ديگران، 
آسامن  و  زمني  در  ای  ذره  مالک 
و  نسازد.  خداوند  رشيک  نيست 
به  احرتام  و  تعظيم  امور  اين  متام 
واز  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار 
آثار توحيد ربوبيت بر مومن است.

در دل پراکندگی ای هست که جز با روی آوردن به خداوند 
چيز ديگری آن را مجع منی کند. در آن ترس و وحشتی است 
که جز با انس گرفنت با خداوند از بني منی رود و در آن غم 
و غصه ای هست که جز با شادی و سرور به شناخت او و 

رفتار صادقانه با او زايل منی شود.
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۴- احلاد و خطرات آن:
عظمت  با  ارمجند  خالق  انكار  مهان  احلاد 
است كه فقط به سبب فكر بيامر يا نگاه سست 
می  روی  رسكشی  و  عناد  و  گردانی  روی  يا  
و  تفكر  و  عقل  در  بيامری  نوع  يک  اين  دهد. 
قلب  در  تاريكی  و  ظلمت  و  انديشه  در  خللی 
است كه سبب می شود تا نگاه ملحد را سست 
و بی توان كرده و قلب او را تاريک گرداند به 
غري  امور  درک  و  ديدن  توان  او  از  كه  شكلی 
و  افكار  پس  گريد.   می  را  مادی  و  حمسوس 
پيدا  تطبيق  او  بر  ماديگرايی  انديشه  باورهای 
جای  بر  گمراه  و  بدبخت  نتيجه  در  و  كند  می 
می ماند.  چنني گامن می برد كه انسان فقط يک 
موجود مادی است كه فقط قوانني مادی بر او 

اجرا و تطبيق پيدا می كنند.
حساب  به  برشيت  بر  خطری  ها  اين  متام   
حمض  مادی  ميل  سمت  به  را  او  كه  آيند  می 
راحتی  و  سعادت  بدون  خشک  عقالنيت  و 
دهند.چون   می  سوق  شادمانی  و  شادی  و 
ملحد  به وجود هيچ معبود و اهلی باور ندارد 
هر كار كه بخواهد در هر زمان و مكان بدون 
می  انجام  عذاب  از  ترس  و  خوف  گونه  هيچ 
دل  به  هراس  معبودی  هيچ  از  او  زيرا  دهد 
برشی  فطرت  فساد  به  منجر  وضع  اين  ندارد. 
كفر  آن  اينكه  از  جدا  گردد.  می  آن  نابودی  و 
برای  ميل  و  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند  به 
(با  است.  ديگران  به  او  پرستش  حق  دادن 
سبب  مهني  به  پروردگار)  است  منزه  و  بركت 
ملحدين  ميان  در  خودكشی  تاريخ  طول  در 
از  بسياری  كه  طوری  به  گشته  فراوان  بسيار 
خودكشی  به  شعر  و  فرهنگ  اهل  متفكرين، 
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روی آورده اند. تاريخ آكنده از اين موارد است و حتقيقات 
هم اين را ثابت می كنند. در پژوهشی كه موسسه سالمت    
اين  پژوهندگان  است،   ساخته  منترش    (OHW)جهانی
می  اظهار  فليشامن  اليساندرا  و  مانويل  دكرتجوس  حتقيق 
وجود  خودكشی  و  دين  ميان  مستقيمی  رابطه  كه  دارند 
خودكشی  به  كه  افرادی  بيشرت  كه  كنند  می  تاكيد  و  دارد 
روی می آورند ملحد و بی دين هستند و در نمودار زير اين 

موضوع تبيني شده است:  

اميان به هللا، آن خدايی که جز او هيچ معبودی نيست، باالترين و برترين اعمال 
ره آن از مهگی بيشرت است. است که جايگاه آن از متامی کردارها باالتر و 

امام شافعی
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بازبیین
و . ١ است  آشكار  و  ظاهر  اهللا  وجود  داليل  اگر 

به  رشع  و  آسامنی  قانون  فطرت،  حس،  عقل، 
ملحد  هم  باز  چرا  پس  دهند،  می  گواهی  آن 

يافت می شود؟
متوجه . ٢ الوهيت  احساس  از  پيش  مردم  چرا 

ربوبيت خداوند می شوند؟
تعدادی از داليل  وجود اهللا و ربوبيت او  را كه . ٣

روزانه مشاهده می كنيد  نام بربيد.
نام . ۴ را   جل  و  عز  اهللا  ربوبيت  معانی  از  تعدادی 

بربيد.
و . ۵ داده  رشح  را  كشی  خود  و  احلاد  بني  رابطه 

می  خودكشی  به  منجر  احلاد  چرا  كه  بگوييد 
شود؟
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