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 .درباره خدا و قدرت اوستاندیشیدن مداوم برترین عبادت،  ترجمه

 پیام حدیث
 باشد، از خدا غافل نمی شود و این یاد و حضور خدا یاد خدا کسی که پیوسته به 

 

 .، در مجموع اعمالش تأثیرگزار خواهد بوددر زندگی



نیازمندی جهان به خدا در پیدایش 
 (فطری بودن خداگرایی در انسان)

 ذات نایافته از هستی، بخش
 چون تواند که بود هستی بخش؟

 خشک ابری که بود ز آب تهی
 ناید از وی صفت آب دهی

 نکته ترکیبی

 مقصود از هر دو بیت، این است که پدیده ای که وجودش از خودش نیست، نمی تواند که 
 .هستی بخش باشد و نیازمند آفریننده ای بی نیاز است

 
 ارتباط مفهومی دارد و هردو به نیازمندی ذاتی « اَنتُمُ الفُقراءُ اِلَی اهلل»این دو بیت، با آیه 

 .پدیده های جهان به پدیدآور اشاره دارد

 نیازمندی جهان به خدا در پیدایش بیانگر ( ، دوازدهم2درس )
 .است« توحید در خالقیت»

 

 .هستیم پدیده و نیست خودمان از وجودمان جهان این و ما :اول مقدمه       

   نیست، خودشان از وجودشان و هستند پدیده که موجوداتی :دوم مقدمه

 .باشد خودش از وجودش که هستند وجودی به نیازمند شدن موجود در
   .باشد ذاتش عین و خودش از وجودش که هستیم وجودی به وابسته جهان این و ما پس :نتیجه

 .است (خدا) برتر وجود این

 



 یَا اَیُّهَا النّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَی اهللّ وَاهللُ هُوَ الغَنِیُّ الحَمیدُ
 

 (15فاطر آیه )

 نیاز انسان به خدا شامل چه 
 چیزهایی می شود؟

چرا خداوند می تواند نیاز انسان و 
 هر موجود دیگری را برطرف کند؟

 .می شودهمه زمان ها و در همه چیز ، شامل عام و کلیموجودات بطور  نیازمندیبدلیل مطرح شدن 

   خودشان از وجودشان موجودات همه و است بالذات غنی و موجودات همه پدیدآورنده که خداست فقط زیرا
   .باشد خودش از وجودش که هستند ای پدیدآورنده به نیازمند بقا و شدن موجود برای و نیست

 را موجودات نیاز بتواند خداوند فقط که شده موجب او به موجودات ذاتی نیازمندی و متعال خدای نیازی بی
 .کند برطرف

 
        

ای مردم شما به خداوند نیازمند هستید و خدا است 
 .بی نیاز ستوده است( تنها)که 

 

 تدبر در قرآن



 یَا اَیُّهَا النّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَی اهللّ وَاهللُ هُوَ الغَنِیُّ الحَمیدُ
 

 (15فاطر آیه )

 معلولی/ رابطه علت
.  ، فقط اوست که می تواند نیاز موجودات را برطرف نمایدتنها وجود بی نیاز خداستبا توجه به این که، 

   معلولبه خداوند رفع نیاز موجودات و منحصر بودن  علت« واهلل هو الغنی الحمید»: بنابراین عبارت
 .و نتیجه آن است

 
        

وابستگی مخلوقات به خداوند در موجود شدن و بقا 
 و بی نیازی ذاتی خدا

 

 مفهوم آیه



 نیازمندی جهان به خدا در بقا 
 (تفاوت میان مصنوعات انسانی و مخلوقات خداوند)

 ما چو ناییم و نما در ما ز توست
 ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

 
 ما که باشیم ای تو ما را جانِ جان

 تا که ما باشیم با تو در میان
 

 ما عدم هاییم و هستی های ما
 تو وجود مطلقی، فانی نما

 
 ما همه شیران ولی شیر عَلَم

 حمله مان از باد باشد دم به دم
 

 باد ما و بود ما از داد توست
 هستی ما جمله از ایجاد توست

 
 لذت هستی نمودی نیست را

 عاشق خود کرده بودی نیست را
 

 ما نبودیم و تقاضامان نبود
 لطف تو ناگفته ما می شنود

 
 .به خداوند نیازمندند« آن»مقصود از بیت اول، اینکه تمام موجودات در هر 

 .ارتباط دارند« اَنتُمُ الفُقراء اِلی اهلل»این بیت و بیت سوم با آیه 
 

 .را بیان می کند افعالبیت چهارم، نیازمندی موجودات به خداوند در 
 (توحید در ربوبیت)

 
 .بیت پنجم، می گوید پدیدآورنده موجودات خداست و تمام افعال آن ها نیز از خداست

 (توحید در خالقیت و ربوبیت)
 

 .استتوحید در خالقیت بیت ششم، مربوط به   
 

 .استمولّد با جریان برق مثال رابطه خداوند با جهان؛ تا حدی شبیه رابطه 
 

 
 جابجا کردن  فقطبنّا کار . و نه خواص آن اجزا راآورده بنّا نه اجزای ساختمان را پدید 

 سنگ و چوب و خواص آن ها و حتی خالق  خالق، خداوندآن هاست، اما و چینش مواد 
 .خود بنّا است

 
   و نیستند چنین موجودات اما شود، می نیاز بی بنّا از شدن ساخته با (گوهرشاد)مسجد

   .هستند نیازمند خداوند به شدن خلق نخست لحظه مانند ،چنان هم نیز پیدایش از پس
 .کنند می نیاز عرض الهی پیشگاه به حال، زبان با دائما رو این از

 



 نکات ترکیبی

 وابستگی جهان به خدا در بقا، بیانگر ( ، دوازدهم2درس )
 شرک در اعتقاد به آن، بیانگر عدم است و در ربوبیت توحید 

 .است ربوبیت

 بقای و تمام مراحل هستی نیازمندی موجودات به خدا در ( ، دوازدهم 5درس )
 .ارتباط دارد« اِنَّ اهللَ یُمسِکُ السَّماوات وَاالَرض اَن تَزوال»با آیه  خود

 
در کنار سایر علت هاست، ولی علل عرضی بنِّا در ساختمان، یکی از همچنین 

 .  مطرح می شودعلل طولی نقش خداوند، در 



 یَسئَلُهُ مَن فِی السَّماواتِ وَاالَرضِ کُلَّ یَومٍ
 (29الرحمن آیه )هُوَ فِی شأنٍ  

 چرا موجودات پیوسته از خداوند . 1
 درخواست دارند؟

 چرا خداوند هر لحظه . 2
 دست اندر کار امری است؟

 .هستند نیازمندزیرا همیشه به خداوند 

 هستند وابسته به خدا « آن»افعال و کارها و در هر  همهزیرا موجودات در 
 

 .و از او درخواست می کنند

 

 هر آن چه در آسمان ها و زمین است، پیوسته از او 

 .او همواره دست اندر کار امری است. درخواست می کند

 

 تدبر در قرآن



 یَسئَلُهُ مَن فِی السَّماواتِ وَاالَرضِ کُلَّ یَومٍ
 (29الرحمن آیه )هُوَ فِی شأنٍ  

 معلولی/ رابطه علت

 نکته ترکیبی

 و درخواست همیشگی علت آمده است، « اَنتُمُ الفُقراءُ اِلَی اهلل»نیازمندی موجودات به خدا که در عبارت 
 .و نتیجه آن هاست معلول« یَسئَلُهُ مَن فِی السّماواتِ وَاالَرض»آن ها از خدا در عبارت 

 

که به اداره و تدبیر جهان توسط خدا اشاره دارد، « کُلُّ یَومٍ هُوَ فی شأن»، عبارت (، دوازدهم2درس )
 .استتوحید در ربوبیت بیانگر 

 :مفهوم آیه
 عرض نیاز دائمی موجودات به خدا و وابستگی آن ها به خدا در بقا



 ثمره درک نیازمندی به خدای بی نیاز
 

 (عجز و بندگی نسبت به خدای متعال)

، دائما سایه لطف و رحمت خدا انسان های آگاه؛ اما بی توجه اندنسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، انسان های ناآگاه 
 .می دانندعنایت پیوسته او  نیازمندرا احساس می کنند و خود را 

 
 افزایش عبودیت و بندگی= درک بیشتر فقر و نیاز = افزایش خودشناسی 

 
 :  که همواره می فرمودند( ص)مانند پیامبر اکرم

 

 اِلَی نَفسی طَرفةَ عَینٍ اَبَدااَللّهُمَّ التَکِلنی 
 .خدا مرا یک چشم به هم زدنی به خودم وامگذار

 معلولی و نکات ترکیبی/ روابط علت

 معلول: و درک بیشتر فقر و نیاز علت: افزایش خودشناسی

 معلول: و افزایش عبودیت و بندگی علت: درک فقر و نیاز

 .می شودتوحید عملی یا افزایش عبودیت ، درک فقر بیشتر و نیاز به خدا منجر به (، دوازدهم3درس )

 .استاخالص در بندگی افزایش معرفت از طریق تفکر در آیات و نشانه های الهی از راه های رسیدن به 



 نور هستی
 

 (ترسیم رابطه خداوند و جهان هستی در قرآن)
 
 

 قرآن کریم رابطه میان خداوند و جهان هستی را با کلمه ای بیان می کند که در نظر اول شگفت انگیز به نظر می رسد، 
 :قرآن کریم می فرماید. اما پس از تفکر دقیق به معنای آن پی می بریم

 

 «اَهللُ نورُ السَّماواتِ وَاالَرضِ»
 
 

 خداوند نور هستی است یعنی چه؟

 .  و به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می گذارنداز او می گیرند یعنی تمام موجودات، وجود خود را 

 .استسایر صفات الهی و  رحمت، قدرت، حکمتو نشانگر تجلی بخش خداوند در واقع هر موجودی در حد خودش 



 (ع)امام علی
 

 مَا رَایتُ شَیئاً اِلّا وَ رَاَیتُ اهللَ قَبلَهُ وَ بَعدَهُ وَ مَعَه

 پیام حدیث

 نکته ترکیبی/ ارتباط مفهومی

 سایر و  قدرتو و علم  حکمتهر موجودی به اندازه خودش تجلی بخش خداوند و نشانگر 
 با مشاهده موجودات، خدا و صفات عالیه ( ع)به همین جهت امیرالمومنین. است صفات الهی

 .او را می بیند

 

 در این قسمت ارتباط مفهومی ابیات مطرح و ( ع)حدیث امام علیبا « اَهللُ نورُ السّماوات وَاالَرض»آیه 
 .استنور بودن خدا و تجلی خدا در جهان دارد و همگی بیانگر 

 
 ، نخستین قدم برای گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت خداوند (، دهم8درس )

 .است« عزم و تصمیم برای حرکت»

 

 .دیدمهیچ چیزی را ندیدم، مگر این که خداوند را قبل و بعد و با آن 
 

 تفکر در حدیث



 
 وَاالَرضِنورُ السَّماواتِ اَهللُ 

 

 (وابستگی جهان در پیدایش و بقا به خدا)
 

 ارتباط مفهومی
 «  کُلُّ یَومٍ هُوَ فی شأن»و آیه « اهللّیَا اَیُّهَا النّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَی »آیه این آیه با 

 

 .ارتباط مفهومی دارد« ...ما عدم هاییم و هستی های ما »و ابیات موالنا 

 

 (35نور آیه ). خداوند نور آسمان ها و زمین است

 

 عبارت قرآنی



 ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند

 :سوال
 ؟کرد مشخص را او چیستی و برد پی خداوند ذات به شود می آیا

 
 :پاسخ

   :احاطه قابل و محدوده .1
   گیاهان، مانند  .گیرند می قرار ما شناخت محدوده در که موضوعاتی

 ...و ستارگان ،حیوانات
 

 :احاطه غیرقابل و نامحدود .2
   چیزی هر شناخت الزمه زیرا چرا؟ .ندارد را ها آن درک گنجایش ما ذهن

 .است آن به دسترسی و احاطه
 

 ذهن نتیجه در .دارد نامحدود حقیقتی خداوند و محدود انسان ذهن درواقع
 .نماید شناسایی را ذاتش و کند پیدا احاطه او حقیقت این به تواند نمی ما

 



 (ص)پیامبر اکرم
 

 تَفَکَّروا فی کُلِّ شَیءٍ وَ التَفَکَّروا فی ذاتِ اهللِ

 ارتباط مفهومی

 نکته ترکیبی

 بیان نموده اند؛ اندیشیدن مداوم درباره خدا و قدرت او بهترین عبادت را ( ص)پیامبر اکرم
 

 و شناخت صفات این سخن تأکیدی بر این حدیث است که « ...اَفضَلُ العِباده اَدمانُ التَّفَکُّر)
 
 

 .ممکن و حتی عبادت استاسماء الهی 

 

 است و خداوند نیز درتمدن متعالی از ویژگی های  معرفتو تفکر  ، دعوت اسالم به(، دوازدهم9درس )
 

 .بر این امر تأکید نموده است« قُل هَل یَستَوی الَّذینَ یَعلَمونَ وَالَّذینَ الیَعلَمون»آیه  

 

 .در همه چیز تفکر کنید، ولی در ذات خداوند تفکر نکنید
 

 تفکر در حدیث



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی

 
ک را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی

سجاد صیدآبادی: تهیه و تنظیم  


