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 درس هفتم
 به پیدا و پنهان علم خداوند

  



 

 

کرده است، گفته و او را به انجام دادن بهترین عمل دعوت  تا از رهگذر آن  خداوند در سوره مبارکه ملک با انسان سخن 
کنون قرائت سوره مبارکه ملک را به عنوان  کفر خارج شود. ا بتواند به جریان ثابت خیر در عالم هستی متصل شده و از 

کرده و آن را می کنون قرائت شما را نظاره  که خداوند هم ا ید  شنود، این بار یک عمل در نظر بگیرید، در ذهن خود بیاور
که آیات را می سوره را به قصد آنکه آن را کنید. ]همانطور  که برای خدا بخوانید، قرائت  کنید  خوانید در ذهن خودتان مرور 

که به خدا میبا توجه به این حرف که چه اعمالی انجام دهید.[هایی   زنید، الزم است 
حِي  ْْحِن الر َّ  بخشنده مهربان.به نام خداوند  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

ذي 
كَّ ال َّ بارَّ ىلتَّ ْلُك وَّ ُهوَّ عَّ ِدِه اْْلُ ْ  ِبيَّ ِ شَّ

ٍء ُكل 
ديٌر )  (1قَّ

که م    .ست و او بر هر چیزى توانا استلك به دست اوپر برکت است خدایی 

ُكْم  ي ُ
َّ
ُكْم أ ْبُلوَّ ياةَّ ِليَّ ْوتَّ وَّ اْْلَّ قَّ اْْلَّ لَّ ذي خَّ

ال َّ
ُفوُر ) يُز اْلغَّ ز اًل وَّ ُهوَّ اْلعَّ مَّ ُن عَّ ْحسَّ

َّ
 (2أ

که موت  کدام)انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  و حیات را آفریده تا شما را بیازماید 
 .او عزیزى آمرزنده است و رفتار، بهترین هستید، در حالیکه

رى اواٍت ِطباقًا ما تَّ ْبعَّ َسَّ قَّ سَّ لَّ ذي خَّ
 يف ال َّ

ْل  رَّ هَّ صَّ اْرِجِع اْلبَّ فاُوٍت فَّ ْْحِن ِمْن تَّ ْلِق الر َّ خَّ
رى  (3ِمْن ُفُطوٍر ) تَّ

که تو در خلق رحمان هیچ  ،آفریدمنطبق و همانند هم آسمان را هفت  آن خدایی 
)اینکه خلقی با خلقی دیگر در تعارض باشد و یا آنکه هیچ بینی تفاوتی نمی

کن آیا هیچ فطور و اختاللی درارتباطی با هم نداشته باشند.(  نظام  به دقت نظر 
 خورد؟عالم به چشمت می

رَّ  صَّ ُر ُث َّ اْرِجِع اْلبَّ صَّ ْيكَّ اْلبَّ ِلْب ِإلَّ ْنقَّ ْْيِ يَّ تَّ ر َّ كَّ
سيٌر )  (4خاِسئًا وَّ ُهوَّ حَّ

گر دوباره هم نظر بیندازى پلك چشمت از خستگی م افتد و اختاللی ینه، مسلما ا
 .نخواهی یافت

صابيحَّ وَّ  ْنيا ِِبَّ ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ وَّ لَّ
ْدنا  ْعتَّ

َّ
ياطِْي وَّ أ ْلناها ُرُجومًا ِللش َّ عَّ ْم جَّ ُ َلَّ

عيِر ) ذابَّ الس َّ  (5عَّ

ینت دادیم و آنها را وسیله رجم ما آسمان دنیا را با چراغ کردن( هایی ز )دور 
کردهها ها قرار دادیم و براى آنشیطان  .ایمعذابی دردناك تهیه 

َّ وَّ ِبْئسَّ  ن َّ هَّ ذاُب جَّ ْم عَّ ِ ّب ِ ُروا ِبرَّ فَّ كَّ ذينَّ 
وَّ ِلل َّ

صيُر )  (6اْْلَّ
کافر شدند عذاب جهنم برای و  که به پروردگار خود  و چه بد بازگشت است کسانی 

 .روند()که به سوی آن می گاهی است
ُفوُر ) هيقًا وَّ ِهيَّ تَّ ا شَّ ُعوا َلَّ ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
که در آتش افکنده می (7ِإذا أ که با همان نفس شوند از آتش صداى نفسی میزمانی  شنوند 

که فوران می ،کشدخود میایشان را چون هوا به داخل   .کنددر حالی 
ْوٌج  ْلِقَّ فهيا فَّ

ُ
ما أ

ُكل َّ ْيِظ  ُز ِمنَّ اْلغَّ ي َّ َّ كاُد َتَّ تَّ
ذيٌر ) ِتُكْم نَّ

ْ
أ ْ يَّ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ ْم خَّ ُ َلَّ

َّ
أ  (8سَّ

که داخل آن می .خواهد متالشی شودگویی از شدت غضب می شود هر فوجی 
 برایتان نیامد؟رسان برى بیممگر پیام :پرسندخازنان آتش می

ىل ْبنا وَّ ُقْلنا ما  قاُلوا بَّ ذ َّ كَّ ذيٌر فَّ نا نَّ ْد جاءَّ قَّ
 ْ لَّ اهَّلُل ِمْن شَّ ز َّ ْنُُتْ ِإل َّ يفنَّ

َّ
بيٍر  ٍء ِإْن أ كَّ الٍل  ضَّ

(9) 

گفتیم خدا هیچ پیامی نازل نکرده  :گویندمی کردیم و  و )چرا آمد ولی ما تکذیب 
ید  .هستید یبزرگگمراهی ه در جز اینک (شما با سایرین هیچ فرقی ندار

ا يف ُكن َّ ْعِقُل ما  ْو نَّ
َّ
ُع أ ْسمَّ ا نَّ ُكن َّ ْو   وَّ قاُلوا لَّ

عيِر ) ْصحاِب الس َّ
َّ
 (10أ

گوش داده بودیم و تعقل می :گویندو نیز می گر  اهل این آتش پر کردیم از )وا حسرتا( ا
 .نبودیمحرارت و پر التهاب 

ُسْحقًا  ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ عيِر فَّ ْصحاِب الس َّ ِِلَّ
(11) 

گناه خود اعتراف می پس شوند از جریان طبیعی خود خارج میکنند، پس در آخر به 
که اهل آتش پر حرارت و پر التهاب )و از رحمت و حیات محروم می شوند( آنان 

 هستند.



 

 

ٌة  ْغِفرَّ ْم مَّ ُ ْيِب َلَّ ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ْونَّ رَّ شَّ ْ ذينَّ َيَّ
ِإن َّ ال َّ

ب كَّ ْجٌر 
َّ
 (12يٌر )وَّ أ

که از پروردگار خود با اینکه او را ندیده کسانی   ،و نگرانی دارندخشیت اند محققا 
کبیر دارند  .آمرزش و اجرى 

لٌي ِبذاِت  ُه عَّ ُروا ِبِه ِإن َّ ِو اْجهَّ
َّ
ُكْم أ ْولَّ وا قَّ ِسر ُ

َّ
وَّ أ

ُدوِر )  (13الص ُ
ید، او داناى به اسرار نهفته  و شما سخن خود را چه فاش بگویید و چه پنهان بدار

 .ها استدر سینه
بيُر ) طيُف اْْلَّ

قَّ وَّ ُهوَّ الل َّ لَّ ْن خَّ ُم مَّ ْعلَّ  ل يَّ
َّ
که او  (14أ گاه نیست؟ در حالی  که موجودات را آفریده از حال آنها آ کسی  عالم است آیا 

 .آنها باخبر است چنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسرار دقیق و جزئی
لَّ  عَّ ذي جَّ

اْمُشوا ُهوَّ ال َّ ُلوًل فَّ ْرضَّ ذَّ
َّ
ُكُم اِْل لَّ

ُشوُر  يف ْيِه الن ُ ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ ِكِِبا وَّ  نا مَّ
(15) 

کرده که زمین را براى شما رام  کسی  گرده و شانه او پس  ،او است آن  ی  آمد و بر رو
که زنده شدن  ید و بدانید  کنید و از رزق آن بخور  .بار دیگر شما به سوى او استشد 

ِسفَّ ِبُكُم  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
أ

وُر ) ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ ْرضَّ فَّ  (16اِْلَّ
که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر  چگونه خاطرتان جمع و ایمن از این است 

گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !آید؟ن چون 
ْن ُيْرِس 

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
ْيُكْم أ لَّ لَّ عَّ

ذيِر ) ْيفَّ نَّ كَّ ُمونَّ  ْعلَّ تَّ سَّ  (17حاِصبًا فَّ
که در آسمان  .ها را بر سرتان ببارندند سنگ پارههست و آیا ایمن هستید از اینکه آنان 

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   نذیر و هشدار خدا چگونه است.ا
كَّ  ْبِلِهْم فَّ ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ كانَّ وَّ لَّ ْيفَّ 
كيِر )  (18نَّ

که قبل از شما بودند پیامبران را تکذیب  (این غفلت تنها از شما نیست) کسانی هم 
گرفتار شدنددانند کردند و نمی  .که به چه عقوبتی 

اٍت وَّ  ُهْم صاف َّ ْوقَّ ْيِر فَّ ْوا ِإَلَّ الط َّ رَّ ْ يَّ  وَّ َلَّ
َّ
أ

ُه  ْْحُن ِإن َّ ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ ِ يَّ
 ِبُكل 

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر و بال خود را باز و بسته پردنا بر باالى سر خود را ندیدند 
کسی آنها را در می آرى او به هر چیزى بینا  دارد.نگه نمیآسمان کنند و جز رحمان 

 .است
ْنُصُرُكْم ِمْن  ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

ْْحِن ِإِن اْلكاِفُرونَّ ِإل َّ يف ُدوِن   (20ُغُروٍر ) الر َّ
که او را به جاى رحمان کسی  کسی است آن  ید تا یاور و لشکر خود می ،چه  پندار

کند؟ نه  جز در غرور و فریب نیستد.کافران  !شما را یارى 
ْل  ُه بَّ كَّ ِرْزقَّ ْمسَّ

َّ
ْرُزُقُكْم ِإْن أ ذي يَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

وا يف ٍ وَّ ُنُفوٍر )ُعتُ  لَّ ُ  (21و 
که خدا می گر اهَّلل ،دانیدکسی را  کفار  !دهد؟ نه به شما رزق ندهد او میا بلکه این 

کرده و از آن نفرت دارند، پس حتی  نیز با روشن شدن حق همچنان از حق دوری 
 .ورزندلجاجت میآن نسبت به 

يش ْ ْن ُيَّ َّ  َفَّ
َّ
ىل أ ا عَّ ْهدى ُمِكب ً

َّ
ْجِهِه أ ْن  وَّ م َّ

َّ
أ

 ْ ىل يشُيَّ ا عَّ ي ً ِو قٍي ) سَّ  (22ِصراٍط ُمْستَّ
ى زمین می که با صورت رو کسی  که خزد هدایت یافتهپس آیا  کس  تر است و یا آن 

گام برمی  !دارد؟استوار و راست قامت در صراط مستقیم 
ْمعَّ وَّ  ُكُم الس َّ لَّ لَّ عَّ ُكْم وَّ جَّ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ةَّ  ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ ْشُكُرونَّ )اِْلَّ لياًل ما تَّ  (23قَّ

گوش و چشم که شما را هستی داد و برایتان  کسی است  قرار  هاو دل هابگو او همان 
 .ولی شکر شما اندك است ،داد

ْيِه  ْرِض وَّ ِإلَّ ُكْم يِف اِْلَّ
َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کر کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  به سوى او محشور  د وبگو او همان 
 .شویدمی

ىت ُقوُلونَّ مَّ ُكْنُُتْ صاِدقْيَّ  وَّ يَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ هذَّ
(25) 

که میاین وعده :گویندشان( مییه خاطر همان عتو و نفور و ناسپاسو )ب دهید اى 
گر راست میمی چه وقت انجام  گویید؟شود ا

 
َّ
ا أ ا اْلِعْلُم ِعْندَّ اهَّلِل وَّ ِإن َّ َّ ذيٌر ُمبٌْي ُقْل ِإّن َّ ا نَّ نَّ

(26) 
 .وشنگرمرسانی ربگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما من فقط بیم



 

 

ُروا وَّ  فَّ كَّ ذينَّ 
ْت ُوُجوُه ال َّ ًة سيئَّ ْوُه ُزْلفَّ

َّ
أ ا رَّ م َّ لَّ فَّ

ُعونَّ ) د َّ ُكْنُُتْ ِبِه تَّ ذي 
ا ال َّ  (27قيلَّ هذَّ

که آن وعده را  کفار نمایان  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران دراز همین  چهره 
گفته میمی  اش را به شما دادند.این است آنچه قبال وعده :شودشود و به ایشان 

ْو 
َّ
ِعيَّ أ ْن مَّ ِِنَّ اهَّلُل وَّ مَّ كَّ ْهلَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

لٍي 
َّ
ذاٍب أ ينَّ ِمْن عَّ ْن ُُييُر اْلكاِفر َّ نا َفَّ ِْحَّ رَّ

(28) 

گر )فرضا( خدا، من و کند و یا بر ما رحم ن پیروان م بگو به من خبر دهید ا را هالك 
کفار داردکند )چه  کسی  ؛(دخالتی در سرنوشت شما  از عذاب دردناك کافران را چه 

 ؟!دهدپناه می
ْلنا  ك َّ وَّ ْيِه تَّ لَّ ا ِبِه وَّ عَّ ن َّ ْْحُن آمَّ ُقْل ُهوَّ الر َّ

ْن ُهوَّ يف ُمونَّ مَّ ْعلَّ تَّ سَّ الٍل ُمبٍْي ) فَّ  (29ضَّ
کس همان رحمان اس کردیم پس به بگو آن  ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و ت 

کسی در ضاللت زودى خواهید دانس گمراهی ت چه   .آشکار استو 
ْن  َّ ْورًا َفَّ حَّ ماُؤُكْم غَّ ْصبَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

عٍْي ) تيُكْم ِِباٍء مَّ
ْ
أ  (30يَّ

که شما به وسیله آن زنده گر آبی  کسی است  ،اید در طبقات زمین فرو برودبگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

کرده و یا آشکار میسوره مبارکه ملک به علم خداوند نسبت به آنچه انسان 14و  13در آیات  کنند اشاره شده ها پنهان 
که او خالق است، اینکه خداوند به آنچه انسان گاه است و این احاطه خداوند از آن رو است  موجودات ها در سینه دارند آ

 است، پس بسیار به آنها نزدیک است و از تمامی جزئیات آنها اطالع دارد.
کید بر علم خداوند بر نهان و آشکار انسان کنید تأ  ها، چه ارتباطی با موضوعات دیگر سوره دارد؟ ..................بررسی 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
کارهایی را ی از ما انسانبرخ صرفا به دلیل آنکه دیگران رغم آنکه بر درست بودن یا نبودن آن واقف هستیم، ولی علیها 

کنید:به مثال کنیم.بینند، انجام داده یا ترک میبینند یا نمیآن را می  های زیر توجه 
، به محض آنکه از محدوده آنها کندهای آن حضور دارند، سرعت مجاز را رعایت میتا وقتی پلیس و دوربین -

 گذرد.شود، سرعتش از حد مجاز میخارج می
 کندمطالبی را با خودش زمزمه می -
که در جمع آدم بزرگ - زند، همینکه در محیط دیگری قرار ها و نزد والدینش است، خوب حرف میتا وقتی 

 حرف زدنش. کند، حتی نحوهگیرد، انگار آدم دیگری شده باشد، همه چیزش تغییر میمی
که مستقیما و رعایت سرعت مجاز در رانندگی ارتباط داشته سالمت و رشد انسان  به رعایت ادب از جمله مواردی است 

گذارد ، رعایت دیگر، ولی همین قوانین بسیار مهم و تأثیرگذار در بسیاری از ما تنها در صورت حضور افراد و بر آن اثر می 
که ما به اهمیت این موضوعات و نقش آن در زندگی شود!!می  ایم.مان واقف نشدهاین مسئله نشان دهنده آن است 

که انجام می کارهای خوبی  کار در خلوت و تنهایی برخی از  که نحوه انجام دادن آن  کنید  کرده و بررسی  دهید را یادداشت 
 کند؟ی میشود، چه تفاوتبا زمانیکه در جلوی چشمان دیگران انجام می

که انجام می کار در تنهایی و در مقابل دیدگان دیگران دهم.کار خوبی   تفاوت نحوه انجام دادن آن 

کارهای خانه کردن در   کمک 
 
 

 درس خواندن
 
 



 

 

  انجام عبادات
 

کردن   بازی 
 

  استفاده از وسایل ارتباط جمعی
 

  تلویزیون دیدن
 

  
 

که تفاوتی کارهای فوق  که علت اصلی ایجاد تفاوت در چیست؟ ]طبیعتا هر به وجود می در هر یک از  کنید  آید، بررسی 
که قوانین و قطعی موجب می یتفاوتی به دلیل عدم باور به یکی از قوانین قطعی و مهم زندگی است، عدم باور قلب شود 

که باید مورد توجه و عمل قرار نگیرند.[  وضع شده در خلوت و تنهایی آنطور 
گروه همساالن شما مورد بی با دوستان کدام قوانین بیش از همه در  که نوعا  کنید  کنید و بررسی  گفتگو  توجهی قرار خود 

 گیرد؟ ...................................................................................................................می
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

کافران اشاره شده است، 27تا  25آیات در  انبیای خدا همواره مردم  سوره مبارکه ملک، به انکار وعده رسوالن الهی توسط 
کردهرا نسبت به حقیقت قیامت و عذاب هشدار داده گوشزد  که خالف اند، یعنی به مردم  کافرانه آنها  که رفتارهای  اند 

کی را  کافرانه همواره در تحقق این قوانین تکوینی عالم است، عاقبت هولنا یکرد  برای ایشان رقم خواهد زد، لیکن رو
کرده است، در حالیکه قطعا انسانوعده که انجام میها ایجاد تردید  کارهایی    دهند، روبرو خواهند شد.ها با عواقب 

کن:  زاویه نگاه دوباره نگاه 
 عالم هستی در ارتباط است،ای با اجزای مختلف هر پدیده

که  ای دارای ابعاد متعدد و متنوعییدهپدپس هر   کند،آن را با اجزا و مراتب مختلف عالم، مرتبط میاست 
کند،که بانگیز و با شکوه است چشمانی چه شگفت گستردگی و ابعاد مختلف را مشاهده   تواند این 

کرده است،  ای را ندارند.ها توانایی چنین مشاهدهولی همه انسان خداوند انسان را از چنین چشمانی برخوردار 
کرد  ها را بگشاید،انذار و هشدار انبیای الهی، چشمان پر فروغ انسان هطبواستا  هخداوند وحی را نازل 

که چشمان انسان به مشاهده عالم هستی از ابعاد و زوایای مختلف، بینا می   ؛شودو اینچنین است 
که  یکسان نیست که رد نگاهشان تا انتهای افق امتداد دارد،بینخود را نمیجز مقابل چشمانی   د، با چشمانی 
که همه چیز را  یکسان نیست که هر پدیدهبینتنها از منظر دنیا میچشمانی  های تواند از آسمانای را مید، با چشمانی 

کند،  مختلف نظاره 



 

 

که  یکسان نیست یت مید با چشمابینفقط خود پدیده را میچشمانی  که پدیده را در ارتباط با هر پدیده دیگر رو  کند،نی 
که فقط از منظر خود نگاه می یکسان نیست گرفته و هر چیز را از منظر بیچشمانی  که اوج  نهایت خداوند کند با چشمانی 

 کند.مشاهده می
 کتاب درسی: بازگشت )توبه(

 انقالب علیه خود
که هم می - کند و هم علیه تواندانسان، تنها موجودى است  گناه به خود ستم  های زشت خود قیام خواسته با 

 کند و انقالب نماید.
گراوجو - گرا شید ما با  کماالت متعالی سرشته است.ییبایبه ز شیبه خدا و محبت به او و  شدن  «ییخدا» ها و 

گرفتن مقصد و مأواى ماست. کنار او آرام  ى ما و در  تا شتابان به  میداراست ما قدمی به سوى او برمافی  آرزو
 .دیسوى ما آ

 نا سپاسی
گام در مساهی آدمی حرمت خداى خود را میگ - گناهان آلوده میگذناسپاسی می ریشکند،  کند ارد و خود را به 

 شود.رى دور میرستگا ریو از مس
گناهان یکسان نیست. -  میزان تأثیر 

 حقیقت توبه
که حاصل پش هیب علانقال ییتوانا - گردد و گذشته است، به انسان امکان میاز  یمانیخود  دهد راه رفته را باز 

 .دیهاى از دست داده را جبران نمافرصت
که دروازه رحمت خداوند است -  توبه نام دارد. ،این موهبت 
که در مورد بندگان  - گناه به سوی فرمانبرداری از خداوند به معنای توبه یعنی بازگشت  در مورد است و بازگشت از 

 کار است.معنی بازگشت لطف و آمرزش الهی به انسان توبهخدا به 
کی  توبه و پا

ک شدن از آلودگیگناه آلودگی است و  -  ست.هاتوبه پا
یاد « پیرایش»یا « تخلیه»دهد و از این عمل به عنوان کند و آن را شست و شو میگناهان را از قلب خارج میتوبه  -

 کند.می
کمک ایمان و عمل صالح،  -  سازد.گناهان را به حسنات تبدیل میتوبه به 

 مراحل توبه
گذشته .1  پشیمانی از 
گناه .2  تصمیم بر تکرار نکردن 
 جبران حقوق مردم .3
 جبران حقوق الهی .4

 توبه اجتماعی



 

 

گسترش نخود اصال ییدر همان مراحل ابتدا دیاجتماعی با ٔه یهاى اّولرافانح -  ماندگار نشوند. و ابندیح شوند تا 
 امر  به معروف و نهی از منکر است. فٔه یانجام دادن وظ ،هامارىیب نیجامعه از اح و معالجٔه راه اصال -

کردن مهلت داریم؟  تا چه زمانی برای توبه 
که توبه تا لحظه مرگ امکان و فرصت توبه هست و نباید نا امید شد؛ اما  - بهترین زمان برای توبه، دورانی است 

گذشته راحتآسان  :تر استتر و جبران 
 انعطاف و اصالح در دوره جوانی بیشتر است.امکان  .1
ک شیطان استخوش .2  ، زیرا:گذرانی در جوانی به امید توبه در پیری حیله خطرنا

o .کشت جوانی است  پیری محصول 
o که انسان حتما بخواهد به پیری برسد. ضمانتی در طول عمر وجود ندارد 
o گناه را برتر از خوشی و  نیا طانیبزرگ ش بیرف که لذت  دهد. لذت اطاعت از فرمان الهی جلوه میاست 

که خوشی و گناه جست و جو می آنان  گناه، با نگرانیکنند، دلذت را از راه  هاى روحی ر همان حال  لذت 
کام آنان را شنمی کهشوند می ریو روانی درگ گناه  مطلب  قتیکند. اّما چون از حق نیریگذارند لذت 

گناهان بزرگ  و بزرگروانی، خود را س هاى روحی وغافلند، براى رفع آن رنج که  نیکنند تا اتر میرگرم 
کامل در منجلب فساد غرق میسرانجام ب  .ابندیآمدن نمی رونیشوند و راهی براى به طور 

-------------------- 
کمال خودش واقف نمی گاه میَ ود شود، وقتی انسان به حقیقت قوانین الهی و دستورات خداوند و نقش آن در سعادت و 

کت و نابودی خود را فراهم می کرده و بدین ترتیب امکان هال  کند.که از این قوانین تخطی 
کرده و به مسیر خداوند اما در انسان قدرت بازگشت و توبه قرار داده است، او می تواند آنچه را از دست رفته است، جبران 

 هدایت  و سعادت بازگردد.
که  یکرد خود را نسبت به قوانین الهی و سنتبرای این منظور الزم است  کند، بدین ترتیب انسان رو های خداوند اصالح 

او چه در آشکاری و در میان دیدگان دیگران و چه در خلوت و تنهایی، نسبت به قوانین خداوند و رعایت آنها اهتمام 
 های توبه و بازگشت است.جدی خواهد داشت و این یکی از مهمترین نشانه

کنترل و مراقبت در نهان و آشکارتمرین   عملی: 
قوانین حرکت خورشید و ستارگان و مانند آن. این  هستند، چیزی شبیه به دستورات الهی، قوانین حقیقی و تکوینی عالم

کشته خواهد شد! نیازی  کند،  یاد به پایین پرت  ی بلندی با ارتفاع ز کسی خود را از رو گر  که ا یک قانون تکوینی است 
کسی خواهد داد، این را ببیند یا نبیند، چه جلوی چشم دیگران باشد و چه در تنهایی و خلوت، این اتفاق رخ  نیست 

 عالم است. چون قانون
کنترل و مراقبت میموجب  فوقحقیقت  درک که  چه در نهان و چه در آشکار و دستورات الهی نسبت به قوانین ما شود 

که به مرور به این قوانین و دستورات الهی، شود در نهان موجب میخصوصا مراقبت کنترل و ، چه اینکه تمرین حفظ شود
کنیم.و اعتقاد راسخ ایمان   پیدا 

 تقویت مراقبت در نهان تمرین اول:



 

 

کنترل ما در نهان بیشتر بشود، خشیت و تقوای ما بیشتر شده و بدین ترتیب  گزارههر چقدر مراقبت و  های ایمان ما به 
 .ها و شرایط استکند. نتیجه این موضوع، انجام دادن بهترین اعمال در تمامی موقعیتقاء پیدا میعقالنی و وحیانی ارت

که تمام یا بخشی از آن را در موقعیت خلوت  - کنید  کارهایی تهیه  دهید. )درس انجام میو تنهایی فهرستی از 
کنارتان نیست، تمیز  کسی در  که  گذراندن وقت در زمانی  کسی آنجا خواندن در خانه،  کردن مکانی در حالیکه 

کتاب در خلوت، نماز خواندن در هنگام تنهایی  ر از این دست(و یا موارد دیگ نیست، خواندن 
کار دیگری انجام بدهید  - کارها را بهتر از هر  کنید این  گونهسعی  کارهای زندگیبه  که بهترین  کارها ای  تان، این 

کارها را به ] .باشد کسی صحبت نکنید.خبر انجام دادن این   [کسی ندهید و در مورد آن با 
کارهای عادی و روزانه خود  ،پس از مدتی کارها را بر  کنیداثر انجام دادن این   :بررسی 

کارها -  اخالص بیشتر در انجام دادن 
 کاهش توّقع از دیگران -
 کاهش رنجیده خاطر شدن بواسطه عملکرد نادرست دیگران -
 ام نسبت به رفع مشکالت آنهاتوجه بیشتر به افراد دیگر و اهتم -
که انجام دادن آنها را نادرست می - کارهایی   دانید.دور شدن از محرمات و 
 توجه بیشتر به انجام دادن عبادات، خصوصا نماز -

کوچکتمرین دوم:  کارهای خوب   اهتمام نسبت به انجام دادن 
کوچکی را جستجو  کارهای خوب بسیار  کرده و  که نوعا توسط دیگران دیده نشده و یا به اطراف خود بیشتر توجه  کنید 

گرفته نمی کارهایی مانند برداشتن سنگی از جلوی راه عابران یا ماشینآنکه جدی  کاغذی شود.  ها، انداختن دستمال 
کنار شما رد می که از  کودکی  ی زمین افتاده به سطل زباله و یا خندیدن به   شود.بر رو

که انجام  کارها را  کدام از این  کرده و سپس با جمع دوستان خود در میان تان میداده و یا به ذهنهر  رسد، یادداشت 
ید. کارها به دست آور ید، تا فهرست خوب و مناسبی از این قبیل   بگذار

کارهای عادی خود، انجام دهید. کوچک را در میان  کارهای  که در طی روز تعداد فراوانی از این  ید   با خودتان قرار بگذار
 خدمت پنهانی به دیگرانی: عملیات جمع

که می کنید  کارهایی را شناسایی  گروه دوستان خود  کرده و شرایط بهتری را برای زندگی با  تواند مشکالت یا مسائلی را حل 
کار را انجام  کرده و بدون آنکه افراد متوجه شوند، آن  کند. آن را به صورت یک عملیات مخفی طراحی  دیگران ایجاد 

 تواند از جمله موارد زیر بوده و یا آنکه توسط خود شما طراحی شود:می دهید. این عملیات
کردن مدرسه در یک روز تعطیل -  تمیز 
 کمک به برداشت محصول یکی از اهالی روستا -
کردن  -  کتابخانه محلمرتب 
کردن مسجد و نمازخانه -  تمیز 
 و ... -

  


