بنام خداوند بخشنده مهربان
با توكل بخداوند انشاهلل
" و همين گونه ما روح خود را بفرمان خويش براى وحى بتو فرستاديم و از ان پيش كه وحى رسد نه
دانستى كتاب خدا چيست و نه فهم كردى كه راه إيمان و شرع كدام است وليكن ما ان كتاب و شرع را
نور گردانيديم كه هر كس از بندگان خود را بخواهيم بان نور هدايت ميكنيم و اينك تو خلق را براه راست
هدايت خواهى كرد()٢٥
سوره مباركه الزخرف.
" و شما در زمين هيچ قدرتى نداريد و از كوچكترين قواى جهان زبون و عاجزيدو غير خدا در عالم هيچ
يار و ياورى نخواهيد داشت()١٣
سوره مباركه الشورى
" ان مردم هيچ تو را از اراده خدا بى نياز نكنند و ستمكاران عالم در ظلم و ستم دوستدار و مدد كار
يكديگرند و خدا دوستدار متقيان است)٣١ (.
سوره مباركه الجاثية
طي روزهاي اخير مطالبي در مورد اينكه " كسى را بزور به بهشت نميبريم" و شايد در واكنش به ان
هم اين مطلب كه " وظيفه حكومت دينى صاف كردن جاده بهشت است" مطرح شد .بر همين اساس
مواردي به ذهن نگارنده رسيد كه با توكل بخداوند در اين نوشته و با هدف قرار گرفتن در معرض نقد و
اخذ راهنمايى عرضه ميكنم .اميد دارم با توكل بخداوند در اين نوشتهها فكر كرده و اگر صحيح باشد با
مشورت ان را تكامل بخشيم و اگر اشتباه  ،انرا تصحيح كنيم تا شايد از اين رهگذر به حقيقت نزديكتر
شويم چراكه حضرت عيسى(ص) پيامبر خداوند ميفرمايد :حقيقت را پيدا كنيد و حقيقت شما را أزاد
خواهد كرد.در هر صورت قضاوت تنها با خداست .در اينجا تنها قصد پيدا كردن حقيقت و بخداوند
نزديكتر شدن است.
با توكل بخداوند خود را در نظر ميگيرم  .بشكر خداوند اولويت اهداف من از لطف و فرصتي كه
افريدگار با خلقت در اين جهان به من عطا فرموده ،تقرب به درگاه افريگار است .خداوند در قرا ن كريم
سوره الواقعه ميفرمايد " :و طايفه سوم انانكه در إيمان بر همه پيشى گرفتند( )٣١أنان بحقيقت مقربان
درگاهند( )٣٣انان در بهشت پر نعمت جاودانى متنعمند()٣٥انها جمعى بسيار از أمم پيشينيان هستند()٣١
و عده قليلى از متاخران(.)٣١
هدف بعدى اين است كه از متقيان باشم و درجه تقوا ،خود را با توكل بخداوند به حد كامل برسانم.
خداوند در قران كريم سوره حجرات آيه  ٣١ميفرمايد":اى مردم ما همه شما را از مرد و زنى افريديم
انگاه شعبه هاى بسيار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد .بزرگترين شما نزد خدا با تقوا ترين
مردم اند و خدا از حال شما كامال اگاه است"
هدف ديگر ان است كه از ياران خدا باشم .خداوند در قران كريم در سوره محمد(ص) ميفرمايد" اى اهل
ايمان شما اگر خدا را يارى كنيد خدا هم شما را يارى كندو ثابت قدم گرداند" .و خداوند در قران كريم
سوره الصف ميفرمايد ":اى اهل ايمان شما هم ياران خدا باشيدچنانكه عيسى ابن مريم بحوارين گفت كه
مرا براى خدا يارى كنيد انها گفتند ما ياران خداييم باز طايفه اى از بنى اسرائيل به او ايمان اوردند و
طايفه اى كافر شدند ما هم انانكه ايمان اوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنان ظفر يافتند.)٣١(.
هدف بعدى اين است كه دين خود را براى خدا خالص كنم و به غير خداوند به كسى و يا چيزى توجه و
تكيه نداشته باشم  .شاكر نعمات خداوند باشم و نه اينكه روى انها تكيه كنم .خداوند در قران َم ِجي ٌد سوره
عنكبوت آيه  ١٣ميفرمايد ":مثل حال انانكه غير خدا را به دوستى برگرفتند،حكايت خانهاى است كه
عنكبوت بنياد كند و اگر بدانيد كه سست ترين خانه ها خانه عنكبوت است".

خداوند در سوره مباركه عافر آيه  ٣١ميفرمايد ":پس خدا را با اخالص بخوانيد كه دين خالص هر چند
كافران نخواهند مخصوص خداست"
ديگر هدف من اميد داشتن در زندگى به بخداوند است و سعي دارم اميدم برحمت بى نهايت او كامل باشد.
خداوند در سوره أسرا آيه  ٢٥ميفرمايد ":ان هايى را كه كأفران بخدايى ميخوانند ،انها خود بدرگاه
خداوند وسيله تقرب ميجويند ،و هر كه مقربتر باشد ،بيشتر اميدوار به رحمت و ترسان از عذاب
اوست ،كه البته از عذاب خدا بايد سخت هراسان بود"
بشكر خداوند هدف بعدى من اين است كه از نيكوكاران باشم  .خداوند در سوره بقره آيه ٣٥٥
ميفرمايد ":نيكو كارى بدان نيست كه روى به جانب مشرق يا مغرب كنيد چه اين چيز بى اثرى است.
ليكن نيكوكار كسى استكه به خداى عالم و روز قيامت و فرشتگان و كتاب اسمانى و پيغمبران ايمان ارد و
دارايى خود را در راه دوستى خدا بخويشاوندان و يتيمان و فقيران و رهگذران و گدايان بدهد و هم
خود را در ازاد كردن بندگان صرف كند و نماز بپا دارد و زكات مال به مستحق برساند و با هر كه عهد
بسته به موقع خود وفا كند و در كار زار و سختى ها صبور و شكيبا باشد و بوقت رنج و تعب صبر
پيشه كند كسانيكه بدين اوصاف اراسته اند انها بحقيقت راستگويان و انها پرهيزكارانند"  .خداوند در قران
كريم سوره زمر آيه  ٣١ميفرمايد ":اى رسول ما بگو به أمت اى بندگانى كه بخدا ايمان اوردهايد خدا
ترس و پرهيز كار باشيد كه هر كس متقى و نيكوكار است در دنيا نصيبش نيكويى و خوشى است و
زمين خدا بسيار پهناور است كه خدا صابران را به حد كامل و بدون حساب پاداش خواهد داد" .هدف من
اين است كه با توكل به خداوند و در پناه و حفاظت خداوند هر تصميمى را كه خداوند قدرت تشخيص و
ازادى اتخاذ انرا بمن عطا كرده را با توجه به اينكه أخرت بر اين دنيا اولويت دارد بگيرم .خداوند در
قران َم ِجي ٌد سوره ابراهيم(ص) آيه  ١ميفرمايد ":كافران يعنى انانكه زندگى دنيا را بر أخرت مقدم و
محبوب تر دارند و خلق را از راه خدا برگردانند و ان راه راست را به شك و شبهات كج كنند انان در
گمراهى و بسيار دورند".
هدف من نقشى در اتحاد و يكپارچگى بندگان خداوند در چهار چوب تعاليم الهى ميباشد .فكر ميكنم به
بيشتر اهداف أصلى خود در اينجا اشاره كرده باشم و به اهداف فرعى و جزيى خود در اين نوشته
نميپردازم
خداوند ما را خلق و قدرت تشخيص م يان خوب و بد را عطا فرموده است و واجب نموده است كه در
چهار چوب رضايت او وجود داشته باشيم .حق باشيم  ،حق ببينيم  ،حق بيانديشيم  ،حق سخن بگوئيم و
حق عمل كنيم .گرفتن اين تصميمات را خداوند در چهار چوب تعاليم خود به ما واگذار نموده و انسانها را
مسئول فكر سخن و عمل خويش قرار داده .بر همين اساس بايد براى برسيدن به اهداف ذكر شده تصميم
بگيريم ،چه در انتخاب اين اهداف و چه در چگونگى رسيدن به اين اهداف .بايد اين تصميمات در كمال
ازادى گرفته شود و فراموش نكنيم كه بر اساس ان خداوند كارنامه ما را در روز قيامت رقم خواهد زد
كه نتيجه ان رفتن به بهشت و جهنم است  .و درجات بهشت و جهنم بسيار فرا تر از درجات دنيايى است.
حال كسى حق ندارد اين ازادى انتخاب را كه خداوند به بنده خويش مرحمت فرموده را گرفته و تصميم
خود را تحميل كند .اگر چنين كند ان فرد ظالم است زيرا حقى كه خداوند بر بنده عطا فرموده را سلب
كرده است .ما نيز اجازه تحميل عقائد خود بديگران را نداريم و اگر چنين كنيم ظالم بوده و جاده جهنم
را بر خود صاف كرده ايم .هر كس خود بايد انتخاب كند و بر اساس ان پاداش از خداوند بستاند .اگر
ديگرى اين حق را براى خود قائل شود در نظام افرينش دخالتى ناعادالنه كرده است .خوب بكنيم بخود
كرده ايم ،بد بكنيم بخود كردهايم .ما فقط مسئول عمل خود هستيم  ،در حد توانايى كه خداوند بما عطا
فرموده مسئوليم و تنها بخداوند مسئوليم .خداوند در سوره جاثيه آيه () ٣٢ميفرمايد ":هر كس كار نيك
كند به نفع خود و هر كه بد كند بزيان خويش كرده است انگاه بسوى خداى خود باز ميگرديد" .خداوند
در سوره بقره آيه ( )٥٨٢ميفرمايد ":خدا هيچكس را تكليف نكند مگر بقدر توانايى او  ،نيكىهاى هر

شخص به سود خود او و بديهايش نيز بهزيان خود اوست  ،بار پروردگارا ما را بر انچه بفراموشي يا
خطا كرده ايم مواخذه مكن ،بار پروردگارا تكليف گران و طاقتفرسا چنانكه بر پيشينيان نهادى بر ما
مگذار ،بار پروردگارا بار تكليفى فوق طاقت ما بدوش منه و بيامرز و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت
فرما تنها سلطان ما و يار و ياور ما تويى ،ما را بر گروه كأفران يارى فرما".
انشاهلل اقايانى كه خواستار صاف كردن جاده بهشت براى ديگران هستند خود را رهنمون جهنم نكنند .تنها
خداوند حافظ و ما بندگان همه محتاجيم .خداوند در سوره أسرا به حضرت محمد(ص) ميفرمايد ":نزديك
بود كه تو را فريب داده واز انچه بتو وحى كرديم غافل شوى و چيز ديگر بر ما فرا بندى تا مشركان تو
را دوست خود گيرند( )٥١و اگر ما ترا ثابت قدم نميگردانيديم نزديك بود كه به ان مشركان أندكه تمايل
و اعتمادى پيدا كنى( )٥١و در انصورت به تو جزاء اين عمل را ميچشانيديم و عذاب ترا در حيات دنيا
و در أخرت مضاعف ميگردانيديم و انگاه از قهر و خشم ما برخود هيچ ياورى نميافتى"
من در مقام قضاوت نيستم وليكن رسيدن بدرجه تكامل و تقواى رسول خدا را كار اسانى نميدانم .با
توكل و بلطف خداوند بندگان خداوند در چهار چوب افرينش او ميبايد تصميمات خود را بر اساس ايمان،
علم ،فكر ،فهم ،تجربهاى كه خداوند عطا فرموده با مشورت و در كمال ازادى بگيرند و خود نيز در
درگاه حضرت حق مسئول ان هستند .هيچ كس بار عمل ديگرى را بدوش نميكشد .خداوند در سوره
فاطر آيه ( )٣٨ميفرمايد":و هيچكس بار گناه ديگرى را بدوش نگيرد و انكه بارش سنگين است اگر
ديگرى را هر چند خويش باشد كمك بر سبكبارى خود طلبد ابدا بارى از دوشش بر ندارد و تو اى
رسول تنها انانرا كه در خلوت و پنهانى از خدا ميترسند و نماز بپا ميدارند توانى خدا ترس و پرهيز
گار گردانى و هر كس خود را از كفر و گناه و اخالق زشت پاك و منزه ساخت سود و سعادتش بر خود
اوست و باز گشت همه بسوى خداست"
امر به معروف و نهى از منكر از واجبات است .امر به معروف و نهى از منكر در حد ارائه دادن نظر
در هر صورتى خير ميباشد .از انجاييكه ما كامل نيستيم و انسان جايز الخطاست است نظر ما ميتواند
درست و يا غلط باشد همانطوريكه در اول اين نوشته عرض كردم انچه در اينجا عرض ميكنم يك نظر
براى روشن شدن حقيقت است ميتواند درست باشد كه باز جاى تكامل دارد و يا ميتواند غلط باشد .حال
نظر خود را بدون تحميل  ،ارائه ميكنم و اگر نظر خير داشته باشم  -درست يا غلط  -كارى ثواب انجام
داده و انشاهلل موجب رضايت خداوند و نكته مثبتى در آخرت نزد خدا است .اگر خداى ناكرده بخواهم
نظر خود را تحميل بكنم  .تحميل نظر من ظلم و مورد خشم خداوند است  .اگر نظر من غلط باشد
مسئوليتى در مورد عمل ديگرى را قبول كردهام  .پس تحميل عقائد خود بر ديگران راه جهنم براى
شخص تحميل كنند صاف خواهد كرد  .با توجه به اينكه نميدانم منظور اقايانى كه خواستار صاف كردن
جاده بهشت براى ديگران هستند دادن نظر خود به ديگران و يا تحميل نظر خود بديگران است  ،و انشاهلل
كه منظور ايشان تحميل نظر ايشان نيست .امر به معرف و نهى از منكر من به تمام مؤمنين اين است كه
نظر خود را بركسى تحميل نكنند و اخرت خود را فداى منافع دنيايى ننمايند .خوب بخود و بد بخود كرده
ايم و انشاهلل بخود بد نكنيم .خداوند در سوره بقره آيه ( )٥٢٢ميفرمايد ":كار دين به إجبار نيست .راه
هدايت و ضاللت بر همه روشن گرديد پس هر كه از راه كفر و سركشى برگردد و براه ايمان و پرستش
خدا گرايد برشته محكم و استوارى چنگ زده كه هر گز نخواهد گسست و خداوند بهر چه خلق گويند و
كنند شنوا و دانست"
هيچ قدرتى مگر قدرت خداوند نيست خداوند در سوره كهف آيه ( )١١ميفرمايد ":تو چرا وقتى به باغ
خود امدى ،نگفتى كه همه چيز به خواست خداست و جز قدرت خدا قوه اى نيست .اگر تو مرا از خود به
مال و فرزند كمتر دانى ،اميد است خدا مرا بهتر از باغ تو بدهد و بر بوستان تو اتشى فرستد كه باغت
يكسره نابود و با خاك يكسان شود" .خداوند قدرت خود را لحظه به لحظه بما عطا ميفرمايد .و لحظه به

لحظه مسائل افرينش را تدبير ميكند و همه كار هاى خداوند از روى حكمت و مصلحت است .ما همه در
هيچ بودن با هم برابريم وليكن خداوند دوست ندارد كه ما مثل هيچ با يكديگر رفتار كنيم .خداوند در سوره
الرحمن آيه ( )١١ميفرمايد"انها را جز بحق و از روى حكمت و مصلحت نيافريديم وليكن اكثر مردم از
ان اگاه نيستند" خداوند در سوره بقره آيه ( )٥٥٥مي فرمايد " :اى رسول( بر تو دعوت خلق است) نه
هدايت خلق ،ليكن خدا هر كه را خواهد هدايت كندو شما هر أنفاق و إحسانى كنيد در باره خويش كردهايد
و نبايست انفاق كنيد جزء در راه رضاى خدا و هر نيكى كنيد از خداوند پاداش تمام بشما ميرسد و هر گز
بشما ستم نخواهد رسيد".
خداوند است كه بما ايمان عطا ميكند و هر چه درجه ايمان ما باألتر برود خداوند از قدرت خود با
كيفيت باال ترى بما عطا خواهد فرمود .از اينرو است كه پيامبر ان  ،امامان و مؤمنان كه درجه ايمان
باالترى دارند ،از فهم باالترى نيز برخوردارند  .ما براى اينكه بفهميم كه در قران و كتب اسمانى ديگر
چه نوشته شده و يا پيامبران و مومنان و امامان چه ميگويند بايد درجه ايمان خود را باألتر ببريم .هميشه
بايد توازن درستى ميان درجه ايمان ما و ميزان علم ما وجود داشته باشد .اگر مطالعه كنيم  ،بدون اينكه
درجه ايمان خود را باألتر ببريم قادر بدرك علمى كه انرا مطالعه كردهايم نيستم .انهاييكه درجه علم خود
را باال ميبرند ولى درجه ايمان خود را باال نميبرند علم را درك نميكنند .در نتيجه عدهاى گيج ميشوند
و عدهاى بر ميگردنند ،عده اى طوطى وار عمل ميكنند و عده اى هم دكان درست ميكنند .وظيفه همه
مومنان است كه ابتدأ ايمان خود و بعد علم خود را گسترش دهند تا با درك درست أوامر خداوند هم
بتوانند مومنان بهترى باشند وهم تحت تأثير انانكه چنين نميكنند قرار نگيرند.
در خاتمه همانطوريكه در اهداف خود عرض كردم يكى از اهداف من يكپارچگى بندگان خداوند در چهار
چوب تعاليم اوست .ايا اينكار را بايد با تحكم عقائد خود بربنگان خداوند انجام دهم و يا اينكه انچه ميدانم با
اقتدا به پيامبران خداوند در اختيار عموم قرار دهم تا خود انتخاب كرده و تصميم بگيرند .اجبار در دين
نيست .اگر ما واقعا خواستار صاف كردن جاده بهشت خود و ديگران هستيم ميبايد در تكامل تقواى خود
و ديگران با ارائه نظرات خود براى نقد و تفكر در كمال ازادى بكوشيم .كه اين نيز از اهداف ديگر من
است .تقواى ما تركيبى از ايمان ،علم ،وجود ،ديد ،فكر ،سخن و عمل ماست .تمام عوامل اين تركيب با
توازن بايد تكامل پيدا كند .اين تكامل تنها در ازادى و با كمك خداوند ميسر است .حضرت رسول أكرم
ميفرمايد ":يك ساعت فكر كردن از هفتاد سال عبادت با ارزش تر است ".فكر كردن باعث رشد فكرى و
تكامل ما ميشود .انهاييكه عقائد خود را بر ديگران تحميل ميكنند نه تنها حقى را كه خداوند بر بندگان
خود عطا فرموده را بناحق از ايشان سلب ميكنند بلكه جلوى رشد فكر افراد را گرفته و از تكامل ايشان
جلوگيرى ميكنند .نصيحت من به اي نگونه افراد اين است كه اگر نظر مرا درست يافتيد چنين نكنيد چون
بخود بد كرده ايد .هدف ما در زنديگى بايد نيكوكارى باشد و نه ظلم كه موجب رضايت خداوند نيست .
حضرت رسول أكرم (ص) ميفرمايد " :انهاييكه مردم را به نيكوكارى دعوت ميكنند وليكن خود عمل
نميكنند مانند چراغى هستند كه بديگران نور ميبخشند و خود ميسوزند".
از خداوند بزرگ ميخواهم كه صاحب نظران در رد و يا تكميل انچه عرض كرده ام نظرات خود را
ابراز كنند ،تا بلطف پروردگار فهم بهترى از انچه موجب رضايت خداوند است حاصل شود.
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