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تفكر در نشانه هاى قدرت اهللا متعال
خطبه اول

ما في األرض والسموات وأعز أهله باجلنة ورفع الدرجات وجعلنا  احلمد هللا الذي جعل التوحيد أغلي
ل

من أهل التوحيد وعلي سفينة النجاة والصالة والسالم علي أفضل اخللق صاحب الكماالت وعلي آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان ذوي الفضل والتقوي والدعوة واجلهاد والبطوالت..

وبعد: 
 ; : 9 8 7 6 5 4 M4 Mبرادران مسلمان! اهللا متعال در كالم مجيدش مي فرمايد:

(آل عمران:102)  L @ ? > = <
«اى مؤمنان! چنانكه حق ترسيدن است از اهللا بترسيد ونميريد مگر در حاليكه مسلمان باشيد». پس

خودم وشما را به تقواى الهى وترس حقيقى از اهللا متعال سفارش مى كنم.
اهللا يگانه ويكتا ومعبود مقتدر وبى همتاى مان جل جالله وعظمت كبرياءه مى فرمايد:

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے  ~ } | { z y x  Mx
(20 – 17 » ¬ ® ¯ L( الغاشية:

«آيا به شتر نمى نگرند و  كه چگونه آفريده شده است؟ وبه آسمان (نمى نگرند و ) كه چگونه
برافراشته شده است؟ وبه كوهها (نگاه نمى كنند) كه چگونه (محكم بر زمين) نصب شده است؟

20 – 17 وبه زمين (نمى نگرند) كه چگونه گسترده شده است؟!. » الغاشية:
اهللا قادر وبا حكمت؛ انسان را به بهترين شكل خلق كرد و  وبه او كرامت بخشيد وجهان هستى را 
برايش مسّخر كرد وبه وى نعمت عقل ارزانى داشت واو را بر فطرتى آفريد كه به سوى كمال سير 
كند ودر او ميل به شهوت قرار داد تا با صبر وشكر در مراحل مختلف زندگى و  راه نزديكى به اهللا 

متعال برايش آسان گردد. 
كتاب هايى او  راهنمايى  وبراى  گرداند.  ارزشمند  را  اعمالش  تا  و   بخشيد  واختيار  آزادى  او  به 
دنيا خوش  بختى  و   نهايت  ودر  آورد  جاى  به  را  او  وبندگى  بشناسد  را  پروردگارش  تا  فرستاد 

وآخرت را با كسب واختيار خويش بدست آورد.
حقيقت به دايره اى مى ماند كه در بر گيرنده چهار خط متقاطع است؛ خط نقل صحيح و  عقل
صريح و  فطرت سليم وواقعيت موجود. نقل صحيح و  كالم وبيان اهللا متعال وفرستادگان معصوم
اوست. عقل صريح و  ابزار سنجشى است كه اهللا متعال به انسان عطا نموده تا از طريق آن خالق
در كه  و   است  متعال  اهللا  شريعت  با  وهمسو  منطبق  هم  ترازويى  سليم  فطرت  بشناسد.  را  خويش 
مخلوقات همان  و   موجود  واقعيت  اما  دريابد.  را  خويش  اشتباهات  كه  شده  نهاده  انسان  سرشت 
منبع يك  از  همه  و   حقيقت  ركن  چهار  اين  هستند.  الهى  قوانين  تحت تأثير  كه  انسانند  پيرامون 

سرچشمه مى گيرند كه اهللا متعال مقتدر است و  لذا همه باهم منطبق وهماهنگ  هستند.
تمام اديان الهى در هر زمان وهر مكان و  فقط بر دو اصل اساسى استوار بوده وغير آن دو را

نمى توان تصور كرد و  اين دو اصل در آيه زير روشن گشته است :
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(25 L(األنبياء: 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! M!
«ما پيش از تو هيچ پيغمبرى نفرستاده ايم و  مگر اينكه به او وحى كرده ايم كه : معبودى جز من 

نيست و  پس فقط مرا پرستش كنيد».
اصل اول عبارتست از : توحيد و  يعنى شناخت داليل وجود و  يكى بودن كمال ونيز شناخت 
صحيح  راه  شناخت  يعنى  است  عبادت  دوم  واصل  متعال.  اهللا  واالى  وصفت هاى  نيكو  اسم هاى 
بندگى اهللا كه انگيزه خلقت انسان است و  عبادت همان فرمان بردارى آگاهانه وارادى است كه با محبت 

م

وخواست قلبى همراه است واساس آن باور ويقينى است كه انسان را به سعادت جاودانه مى رساند. در 
واقع و  توحيد نماد وقُلّه معرفت و  وعبادت نماد تالش وعمل انسان است.

جهان  اين  به  درست  وهدف  ايمان  بر  مبتنى  نگاهى  يا  توحيدى  بينى  جهان  با  وقتى  مؤمن   انسان 
هستى نگاه مى كند همه چيز به خالق ومدبر هستى ومعبود حقيقى گواهى مى دهد به تعبير سعدى 

شيرازى: 
برگ درختان سبز در نظر هوشيار

هر ورقش دفترى است معرفت كردگار 
وچرخش تصور  فوق  وحجمهاى  نورى  سرعت هاى  با  وسياره  وستاره  كهكشان  از  هستى  تمام 
ونيروى جاذبه  و  وزمين با كوهها ودره ها وپستى ها وبلندى ها و  با چشمه ها ورودخانه ها ودرياها
واعضا وعاطفه  عقل  با  انسان  سپس  و   وثروت هايش  ومعادن  ونباتات  حيوانات  با  و   واقيانوسها 
ودستگاه هاى پيچيده درونى و  با فطرت وسرشت وگرايشهاى فطرى وغريزى وشهوانى ومعنوى و
همه وهمه و  معجزه هايى شگفت انگيز وذره ذره آن آيه ونشانه اى بارز وروشن بر قدرت ذات عليم

وقدير هستند به آيه كريمه ذيل توجه كنيد: 
f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y M
v u t s r q p o n m l k j i h g

(191 – 190 (آل عمران: L z y x w
مسلماً در آفرينش آسمان ها وزمين و  وآمد ورفت شب وروز و  نشانه ها وداليلى

ر L z y x wy x
»

براى خردمندان است كسانى كه اهللا را ايستاده ونشسته وبر پهلوهايشان افتاده ياد
مى كنند ودرباره آفرينش آسمان ها وزمين مى انديشند(و مى گويند) پروردگارا!
اين همه را بيهوده وعبث نيافريده اى؛ تو منزه وپاكى پس ما را از عذاب دوزخ

محفوظ بدار».
عظمت  از  يگانه  ومعبود  يكتا  اهللا  از  وغفلت  زندگى  در  شدن  غرق  دليل  به  كه  است  انسان  اين 

پروردگارش كه در يكايك مخلوقات نمايان است و  غافل گرديده است.
برخى دانشمندان غربى مى گويند: «آن قدرتى كه بر خلقت جهان توانا بوده و  بر حذف يا اضافه 

برخى اجزاى آن نيز تواناست چون اصًال جهانى وجود نداشت و  و اهللا متعال آن را آفريد». 
جالب توجه است كه قرآن كريم بيش از هزار وسيصد آيه نازل فرموده كه از هستى وخلقت 
 قرآن كريم را به خود 

6
1 انسان و  سخن مى گويد و  يعنى موضوع تفكر وتدبر در جهان خلقت 

www.global-minbar.com/fa 
w

w
w

.g
lo

ba
l-m

in
ba

r.c
om

/fa
 



318

اختصاص داده است. اين نكته بسيار جاى تأمل ودقت عميق دارد كه اگر آيات حامل دستورات 
اهللا و  مقتضى اطاعت وآيات شامل نهى و  مقتضى پرهيز از برخى موارد است و  پس آيات آفاق 

وانفس مقتضى چه امرى است؟
نْ قِیامِ لَیلَهٍ»(1) ٌٍ مِ یْر هٍ خَ رُ ساعَ کُّ ٌتَفَ روشن است كه مقتضى تفكرند و  در حديثى آمده است : «

يعنى «يك لحظه تفكر در نعمت ها ونشانه هاى قدرت اهللا و  از يك شب تا صبح به نماز ايستادن و  
ٍ

بهتر است».
از اين رو اهللا متعال انسان را به شناخت اهللا از طريق تفكر در خلقت آسمان ها وزمين و  فرا خوانده 
عقيدتى  پايه هاى  واوليه  اساسى  مبناى  كه  شده  اشاره  آن  به  كريم  قرآن  سوره  چندين  ودر  است 

وايمانى قرار گرفته است ... اهللا متعال در باره آفرينش انسان مى فرمايد :
(7 - 5 (الطارق: L B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 M

«انسان بايد بنگرد ودقت كند كه از چه چيز آفريده شده است؟! از آب جهنده ناچيزى آفريده 
شده است آبى كه از ميان استخوان پشت مرد واستخوان  سينه زن بيرون مى آيد».

و در باره غذاى انسان فرموده است :
¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ M

L À ¿ ¾ ½ ¼ » º (عبس: 24 - 30)
شگفتى  بگونة  آسمان  از  را  آب  ما  بينديشد  آن  ودربارة  بنگرد  خويش  غذاى  به  بايد  «انسان 
وانگور  را مى رويانيم  دانه  ها  آن  هم باز مى كنيم * در  واز  را مى شكافيم  زمين  سپس  مى بارانيم * 

وگياهان خوردنى را * ودرختان زيتون وخرما را * وباغ هاى پردرخت وانبوه را».
بدين سان تفكر در خلقت آسمان ها وزمين و  نوعى عبادت وبلكه بهترين عبادت مى باشد. 

اهللا متعال ومعبود ذوالجالل قدرت وعظمت خود را به رخ ما بندگان ناچيز مى كشد:
(فصلت: 53) L Ô Ã Â Á À M

«ما به آنان هرچه زودتر داليل ونشانه هاى خود را در اقطار ونواحى (آسمان ها وزمين و  كه جهان 
كبير است) نشان مى دهيم».

چقدر مقتدرانه مى فرمايد: 
4 3 21 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !M!

(القصص: 71) L 5
(اى پيامبر!) بگو : « به من خبر دهيد اگر اهللا متعال شب را تا روز قيامت بر شما پايدار سازد و  

كيست معبودى جز اهللا كه براى شما روشنى آورد ؟! آيا نمى شنويد؟!».
انسان با تفكر در خلقت آسمان ها وزمين وشناخت اهللا به عنوان خالق ومربى وحيات بخش ونيز 
اهللا  به  نزديكى  براى  قوى  انگيزه اى  و   او  ارجمند  وصفت هاى  نيكو  اسم هاى  از  گوشه اى  معرفت 
متعال مى يابد ودر تكاپو براى وصول به مقام قرب او و  به انجام اوامر ودستورات وپرهيز از منهيات 

(1)  مصنف ابن ابى شيبه و  از اقوال امام حسن بصرى و  (ش 35223) و  وشعب بيهقى از اقوال ابودرداء (ش : 118).

www.global-minbar.com/fa 
w

w
w

.g
lo

ba
l-m

in
ba

r.c
om

/fa
 



319

او مى پردازد و  در اينجا اهميت علم شريعت و  كامًال هويدا مى گردد و  زيرا اوامر ونواهى اهللا متعال 
و  در زمينه عبادات ومعامالت واخالق در آن بيان مى شود.

شريعت الهى و  سراسر عدل ورحمت ومصلحت وحكمت است و  لذا هر مسئله اى كه از عدل به 
جور واز رحمت به غضب واز مصلحت به فساد واز حكمت به بيهودگى بگرايد و  در شريعت هيچ 

مبنايى ندارد و  اگرچه با هزار تأويل وتوجيه به آن نسبت داده شده باشد.
پيامبر گرامى صلى اهللا عليه وآله وسلم در روايتى كه امام بخارى نقل كرده است و  مى فرمايد:

«من يرد اهللا به خيرا يفقهه فى الدين» «هر كس كه اهللا و  خير او را خواهد و  در دين فقيهش 
مى گرداند».(1)

وميفرمايد: «المومن القوى خير واحب الى اهللا من المومن الضعيف وكل خير» «مؤمن قوى وتوانا 
و  نزد اهللا متعال محبوب تر از مؤمن ضعيف وناتوان است هرچند كه هر دو از خير ونيكى در حد 

خود برخوردارند».(2)
بارك اهللا لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم ونفعنا 
وأستغفر اهللا لي ولكم ولسائر املسلني واحلمد هللا 

ي
بهدي سيد املرسلني وقوله القومي أقول قولي هذا 

رب العاملني.
خطبه دوم

ال  اليحب ربنا ويرضى و  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده احلمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و  كما
م

وشريك له و  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
از  چقدر  اهللا  بندگان  ما  بعضى  كه  كنيد  دقت  پرستى!  ويكتا  توحيد  شيفتگان  مسلمان!  برادران 
ومعبود  متعال  اهللا  وعظمت  وجبروت  كبريا  و   جالل  و   بزرگى  چگونه  و   غافليم   پروردگار
را فراموش مى كنيم و  براستى چرا ما اينقدر غافليم؟ چرا عظمت وبزرگى اهللا ذوالجالل

را فراموش مى كنيم؟ چرا حرمت وطاعت اهللا را بجا نمى آوريم؟ معبود مهربانمان در كتاب 
عزيزش ما را مالمت نموده ومخاطب قرار ميدهد كه شما را چه شده كه به توقير وتعظيم پروردگار 

نمى پردازيد؟: 
) «شما را چه شده است كه از عظمت اهللا نمى ترسيد؟» L5 4 3 2 1 0 (نوح: 13 M

Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  M فرمايد:  مى  ديگرى  جاي  در 
L (الزمر: 67) É È Ç Æ ÅÄ Ã Â

«و اهللا را آنچنان كه بايد و  به بزرگى نشناختند حال آنكه روز قيامت زمين همه يكجا در قبضه 
اوست وآسمانها در هم پيچيده به دست اوست و  او منزه وبرتر است از آنچه با وى شريك مى 

گردانند». 
 DC  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  M فرمايد:  مى  همچنين 

(1)  بخارى و  حديث 71 ومسلم و  حديث 1037 به روايت حضرت معاويه رضى اهللا عنه.
(2)  مسلم و  حديث (2664) به روايت حضرت ابوهريره رضى اهللا عنه.
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 (104 (األنبياء: L J I H GF E
كه بار  همانگونه  مى پيچيم  هم  صفحه كتابها در  پيچيدن  هم  همچون در  را  آسمان  كه  «روزى 
نخست آفرينش را آغاز كرديم و  دوباره آن را باز مى گردانيم و  بر عهده ما وعده اى است كه ما 

حتماً انجام دهنده آنيم».
! " # $ % & ' )( * + , - . / L (ق: 16)

م م
M!

ما انسان را آفريده ايم ومى دانيم كه نفس او به او چه وسوسه مى كند وما از شاهرگ  «و يقيناً 
L / M

(گردن) به او نزديكتريم». 
اهللا قادر وتوانا در عين وقت همه را مى بيند واز همه ميشنود و  دعا ومناجات هر بنده را ميشنود 
ومى پذيرد و  چه در مسجد الحرام باشند ويا در ساير گوشه هاى جهان و  او تعالى دعا ومناجات 

 »  M فرمايد:  مى  طوريكه  شنود.  مى  لحظه  يك  در  هستند  كه  هرجايى  در  را  بنده  ميلياردها 
(186 ¼ ½ ¾ ¿ L ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ (البقرة:

– به  «و هرگاه بندگانم در باره من از تو بپرسند (به ايشان بگو) من نزديكم ودعاى دعا كننده را
اجابت مى كنم »  –هنگامى كه مرا بخواهد –

نشانه هاى  انسان  خاكى  كالبد  ودرون  بيرون  شگفتيهاى  همه  با  هستى  جهان  نعمتهاى  تمام  پس 
بى پايان وحيرت انگيزى از قدرت بى همتاى ذات ال يزال الهى است و  كه اگر انسان تمام عمر 
خود را در راه شناخت ودقت وتأمل در اين سيستم پيچيده سپرى كند و  عمر او به پايان خواهد 
رسيد اما آيات ونشانه هاى قدرت او تعالى كه بيانگر عظمت واقتدار مطلق آن معبود يكتا ويگانه 

است به پايان نخواهد رسيد.
هدف چيست؟ مسئوليت انسان چيست؟ قيمت وهزينه اى كه انسان بايد بپردازد چيست؟ شكر 
وعبادت وپرستش. هرگونه عبادت وپرستش وكرنش ونيايش ومناجاتى را فقط براى خالق ومنعم 

وبخشنده ومعبود حقيقى جهان يعنى اهللا يگانه ويكتا مخصوص كردن همين وبس.
L  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  M

(114 (النحل:
«پس از آنچه كه اهللا به شما روزى داده است ؛ حالل (و) پاكيزه بخوريد و  وشكر ونعمت اهللا را 

بجاى آوريد و  اگر تنها او را مى پرستيد».
 QP O N M L K J I H G F E D C B A @ M@

(العنكبوت: 17) L T S R
«بى گمان كسانى را كه به جاى اهللا مى پرستيد و  مالك هيچ رزقى براى شما نيستند و  پس روزى 
را تنها (از) نزد اهللا طلب كنيد و  واو را بپرستيد و  وشكر او را بجاى آوريد و  كه به سوى او باز 

گردانيده مى شويد».وبه قول شاعر: 
شكر نعمت نعمتت افزون كند* كفر نعمت از كفت بيرون كند

 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 M ميفرمايد: اهللا

www.global-minbar.com/fa 
w

w
w

.g
lo

ba
l-m

in
ba

r.c
om

/fa
 



321

(8 - 6 L I H G F (االنفطار:
ترا  ذاتيكه  همان  و   كرد  مغزور  ات  بخشنده  پروردگار  بارة  در  ترا  چيز  چه  انسان!  اى  و   «هاى 
آفريد(از نطفه) پس استوار كرد(ترا به اندامهاى درست) وآن گاه ترا سامان بخشيد وبه هر صورتى 

كه خواست ترا تركيب كرد» 
L P  O  N  M L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  M

(األحزاب: 56 )
حميد إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  صليت  كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  صل  "اللهم 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد عمجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت

مجيد.
عباد اهللا! إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى و  وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي و

يعظكم لعلكم تذكرون.
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