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 ۱۷/۰۴/۲۰۲۰        د جالل داکتر محمد داؤ 

 

 مختصر سخنى با بندگان هللا
 
 

 اعوذباهلل من الشیطان الرجیم
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
ا فِي اْْلَْرِض َوََل فََساًدا ۚ َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقیَن تِْلَك الدَّاُر اْْلِخَرةُ نَْجعَلُ   سورة القصص َها ِللَِّذیَن ََل یُِریُدوَن ُعلُوًّ

ترجمه: این )كامیابى( سراى آخرت را نصیب كسانى میسازیم، كه در زمین تكبر و فساد پیشه گى را اراده ندارند و  
 (٨٣عاقبت نیكو متقیان راست. )

تشکر از برادران عزیز و فهیم، محترم هللا محمد خان و داکتر صاحب ایمل به خاطر نظرات موزون و دانشمندانه 
ایشان، که اصل موضوع را به بسیار خوبی درک و بیان نمودند. و تشکر از محترم غالم حضرت خان به خاطر  

 عاء خانه آبادی نمودم. مضمون جامع و پرمفهوم شان چند روز قبل که با خواندن آن برایشان د
پیام مشابه آیت شریف باَل را داکتر صاحب محمد ایمل هم ضمن پیام خوب توسط یک آیت شریف دیگر از کالم هللا 
 مجید بیان نمودند و محترم هللا محمدخان شعر موزون موَلنا را بسیار به جا و دقیق یاد نمودند، که تکرارش مینویسم:

 

 ین تو ز چشم انگشت را بردار هم 
 وانگهانی هر چه میخواهی ببین 

 
بلی، این تکبر است، که جلو چشم انسان را میگیرد، اما همچنانکه انسان صحتمند و آزاد قادر است، که انگشت خود 
را از جلو چشم خود دور کند، همانطور میتواند، باذن هللا تکبر را از قلب خود بردارد تا جلو چشم بصیرتش گرفته 

 نشود.
ت، که برای خدا فرمایش دهد، که چنین باش و چنان. رب العالمین همان است، که خود را خودش انسان چی اس

معرفی نموده است. ایمان انسان مسلمان به هللا متعال همچنانكه خود هللا تعالى معرفی داشته، میباشد. نه به آن حق  
یامهای وی و  پیامبران وی را قبول ندارد،  اضافه نمودن و نه حق کم نمودن را دارد. آنکه خدا را قبول دارد مگر پ

 یا در تمام ادعاهای خود نا صادق است، یا در بعضی و یا نمیداند، که چی میگوید و چی میخواهد! هللا اکبر
 اى انسان! 

هللا متعال خداى عالم و خداى تو است. او تو را خلق نموده و او خودش میفهمد که خود وى، کی است و چی میخواهد! 
 نده و آفریده تو نیست، که مطابق میل تو باشد و مطابق فرمایش تو عمل نماید. او ب

کائنات  تو اگر بخواهی نخواهی وجود داری، بدون اراده خود آمدی و بدون اراده ات میروی، بخواهی نخواهی این 
گرفته تا ماحولت و   با این عظمت و این نظام محکم وجود دارد. ممکن نیست، که این همه نظم عالم، از جان خودت 

تمام كائنات و کهکشانها بدون خالق مدبریکه که آنرا اداره نماید، وجود داشته باشد. تنها حتمی بودن مرگ که برای  
 عالم میباشد.  نظم زندگی در زمین آفریده شده، دلیل وجود پالنگذار و مدیر این
تم النبیین محمد مصطفی معرفی نموده، پس او را  اگر هدف تو همان خدایی است، که پیامبران کرام از آدم تا خا

 همچنانکه آنها معرفی نموده اند بپذیر و در صفات و احكام وى، از خود بدون حجت، کم و زیاد نکن. 
حاشیه نرو، از موضوع خارج نشو و زمانیكه دلیل دست اول برایت آمد، طفره نرو! با بیان نیم قصه و انكار نیم 

آزارى. زیرا انکار بدون حجت از آنچیزیكه با حجت ثابت شده و عقل آنرا پدیرفته، به جز دیگر آن، خودت را مى 
 وهم خودت یا تقلید از وهم دیگرى،  چیز بیشتری نیست.
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دارد،    اگر خدای دیگرى غیر آنچه که تا حال توسط پیامبران معرفی شده و عقل سلیم آنرا به خوشى قبول دارد، وجود
یا کیست؟ آیا برایت وحی آمده و از خود کتابی داری یا اینكه تو هم یکی از مقلدین استى که   پس اوَل دلیل تو چیست

قدرت تفکر ندارند؟ اگر دلیلت کتب سماوی و گفتار انبیاست، پس همه آنچه را از آنها ثابت شده قبول کن و فرمایشات 
 خود را کنار بگذار.  

فرستادن انبیاء و رسل و کتابهای متعدد  ین همه وسعت، تو سطخدای که خود را خالق و مالک و متصرف عالم با ا
گی َلزم است بیان نموه و واضح بیان ه و اهداف خلقت عالم را که به امور بند معرفی نموده، بعضی صفات خود

، بعض مخلوقات را با ضروریات و خواهشات مخصوص کرده، امر و نهی را برای خیر خود مخلوقات نازل کرده
در بین، انس و جن را مامور به قبول امر و نهی خود فرموده،  چون به آنها قدرت اراده و انتخاب بخشیده و  آفریده.

. پس تو كى باشى كه از وهم  کنمفرموده که به خاطر داشتن عقل و تمییز و اراده و قدرت عمل، شما را آزمایش می
گیست؟ اینکه ه ال را رد نمایى. این چگونه بندخود و بدون حجت و بر خالف حجت آشكار، پیام واضح خالق متع

خدای دانای غیب چرا چنین اراده فرموده، اگر برایت این موقع میسر شد، که هللا را مالقات نمائی، از خودش بپرس، 
مگر فی الحال به آنچه مکلف شده ای عمل نما، یعنی از جمله بد و خوب، خوب را انتخاب نما. تا حال همین امكان  

بوده و تاوقتیكه همینطور است، ابتالء یا آزمایشت ادامه دارد. توكل على هللا. همین اراده هللا که خودش بیان در دستت  
نموده و کسی بروی تهمت نبسته، به ذات خود، نشانه قدرت و علم باَلتر از تصور بشری رب العالمین سبحانه و 

، این کنینکه هللا از قبل میداند، که چی را انتخاب میتعالی است. آزمایش تو انسان در همین انتخاب خودت است. ای
را بگذار به خود هللا بزرگ و مهربان، که دروازه توبه را در عین حال تا دم مرگت باز گذاشته و توبه پسند است.  

قادر   در عالم مخلوقات و در وجود خود ما بسا حقایقی وجود دارند، که بشر آنرا میبیند، درک و احساس مینماید اما
به بیان آن نیست، ناچار به حیثیک فینومین قبولش مینمایند. به اراده هللا چنانچه خودش بیان نموده باید احترام گذاشت 

 و به حیث بنده تابع آن بود.  
اگر خدایى  غیر از آنكه خود را تاحال به زبان انبیاء متعدد در ادوار مختلف و سرزمینهاى مختلف ، به همان یك 

و گویا آن خداى باطل را نابود   کندب و خالق و مالك معرفى نموده، وجود دارد، پس چرا اظهار وجود نمی  ترتیب، ر
. آن خداى که نوح را با کشتی نجات داد، ابراهیم را از آتش زنده کشید، با تجلی خود به اندازه سر سوزن بر  کندنمی  

درین حیات دنیا با این جسم ضعیفت قادر به دیدن من کوه طور، کوه را پارچه پارچه ساخت و به موسی گفت که 
نیستی ) مگر وعده دیدار خود را در حیات آخرت، به مؤمنان داده است( اما به وی صحبت نمود و معجزه عصا و  

و به وی تورات را فرستاد، در تورات   ردکید بیضا داد، از رود نیل به وی جاده ساخت ولی فرعون را در آن غرق  
مبر آخرین و جهانى یعنى محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم را به چنان تفصیل بیان نمود، که علماء صفات پیغ

برجسته یهود میگفتند، که ما بر فرزندان خود شک خواهیم توانست، اما بر حقانیت محمد صلى هللا علیه و سلم شک  
و ثمود و لوط و قوم نوح و مشرکان مکه خبر نمیتوانیم. آن هللا که از عذاب اقوام سرکش و بدکار همچو عاد  کرده

. به حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم، معجزه ابدی یعنی کردداد و وعده های خود را مو به مو عملی 
کالم خود یا قرآن شریف را برای هدایت بشر، فرستاد و آنچه را بندگان حتما باید بدانند، آنچنان آسان ساخت، که هیچ 

ز فهمیدن آن معذور نگذاشت، و در آن براى عقلهای متفکر و بافهم، چنان کلیدهای علم و معرفت را جاهلی را ا
گذاشته، که تا قیام قیامت، چراغ راه و الهامبخش كشفیات و اختراعاتى باشد،  برای عقل های قصیر، از ناممكنات 

 بوده باشد.
را در پیش گیریم، كه ضرر آن به خود ما، ماحول ما و براى فرار از امر ونهى الهى نباید، راه انكار خالق خود 

 جهان خودما تمام میشود. این امر بارها ثابت شده و بعد ازین هم همچنان خواهد بود. 
 هللا رسولاً َل اله اَل هللا محمد 
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