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هان داون د ن ا کمک ق وان ی ن خ  ت ب هتر خ   شناخ 

ی این ای  ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههدهاین ک ه چه از مقهله
 مقهله در سهیت جنهت  ن   آدرس زی  را کلیک کنید:
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 سید محمد موسوی
 1400زمستان 

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/getting-to-know-god-better
https://jahanebehtar.com/getting-to-know-god-better


 

 

 شناخت بهتر خداوند با کمک قوانین جهان
 جججنججهت  ججنجج جج   مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 ان با دوستان خود به اشتراک بگذارید.گمنتشر شده است؛ لطفًا آن را به صورت رای سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  1

از نگاه خودشان  ی و حت کنندی تر تصور می قو  اریانسان، اما بس  کیخداوند را به شکل  یادیز اریافراد بس 
 یبررس شتریموضوع را ب نیا میخواهی مقاله م نیامروز در ا .نادرست است نیکه ا کنندی خداوند را قضاوت م

قرار داده است، بهتر درکش   ی هست  جهانکه در خلقت    ی ن یو با قوان  م یخداوند را بهتر بشناس  می کن  ی و سع  م یکن
 . میکن

 خاطربه از مواقع    ی لیاما خ  م؛یبا او داشته باش  ترق ی عم  یاو رابطه   میخداوند را بهتر بشناس  میما دوست دار  ۀهم
خداوند را مقصر تمام بالها  شودی باعث م م،یکه از او دار ی نادرست نسبت به خداوند و توقعات اشتباه ید ید

 !میبدان مانی و اتفاقات ناگوار زندگ

 ریخ ینور و انرژ  کی صورتبهخداوند  شناخت
 ی و خوب  ریاز جنس خ  ینور و انرژ   کیکه خداوند    دیریدر نظر بگ  طورنیا  د،یخداوند را بهتر درک کن  نکهیا  یبرا

او خلق شده  یاز انرژ  ی که تمام جهان هست یاست؛ از جنس عشق مطلق و محبت فراتر از تصور! خداوند 
 است. 

را  یاحساسات ندارد که بخواهد کار  هاانسان مانند ما ی عنی ست؛یاحساس ن یدارا ر، یخ  ینور و انرژ  نیا البته
که بخواهد در   ستین گونهنیا م،یکرده باش یانجام بدهد. مثاًل اگر در حق خداوند بد  ی و واکنش  ی احساسات

 کند.  یحق ما بد 

وضع   رییثابت و بدون تغ  ی نیآن قوان  یبرا  ابد،یبماند و همواره گسترش    داریپا  ی جهان هست  نکهیا  یبرا  خداوند
 نام برده است. تیمش  عنوانبهرا  نیقوان نی کرده است که در قرآن ا

ه«.إاز: » اندعبارتدر قرآن آمده است  تیمش  عنوانبهکه  ی مثال کلمات یبرا  ن شاءالله« و »َوَلْو َشاَء الَلَّ
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 عملکرد خداوند احساسی و واکنشی نیست
ها اداره ها را خلق کرده است و آنکه جهان  یاست که خداوند  نیا دیبه آن توجه کن دیکه با ی مهم موضوع

 .کندعمل نمی  ی و واکنش ی احساس صورتبه کند،ی م

 چه؟ یعنی ستین یو واکنش یاحسهس  ص رت ه  لک د خداوند  میگ یم یوق 

و از خداوند  دیکن یو زار  هیو دائمًا گر دینیاست که اگر مثاًل شما صبح تا شب در کنج خانه بنش  نیا منظورم
در خداوند   ی احساس دل رحم  جادیباعث ا  یو زار   هیگر  نیشما انجام بدهد؛ ا  یکه فالن کار را برا  دیالتماس کن

 !شودی و انجام شدن آن کار نم

کمکم کن من   ایکه »خدا  دییو به خدا بگو  دیکن  یو زار   هیو دائمًا گر  دینیکه، بنش   دیاگر فکر کن  نکهیا  ی عنی  نیا
 د یبتوان دیندارم، به من پول و ثروت بده و...«، شا ی چیباالها سرم آمده است؟ ه نیچرا ا ام،چارهیبدبخت و ب

اما خداوند  د،یاوریرا به رحم ب ستانیدل رئ دیبتوان دیاش د،یاوریرا به رحم ب شودی که از کنارتان رد م یدل فرد
 !دیایندارد که دلش به رحم ب ی و احساسات انسان های ژگیو

را خارج از   یوضع نموده است و هرگز کار   ی جهان هست  یرا برا   ی نیاست که قوان  ریخ   ینور و انرژ   کی  خداوند
نخواهد کرد«.  رییهرگز تغ ی که در قرآن گفته شده است: »سنت اله طورهمان. دهدی انجام نم نیآن قوان

 .دهدی رخ نم نین قوانیخارج از ا ی اتفاق چیو ه کندی حرکت م نیقوان نیفقط طبق ا زین ی جهان هست

است و نه بر اساس دل  نیقوان یسر  کیبر اساس  شود،ی م تانی که وارد زندگ ی ها و ثروتنعمت  زانیم ی عنی
 شود. تانی وارد زندگ نیقوان نیخارج از ا ی امکان ندارد که ثروت ی عنی نی! ایو دلسوز  ی رحم

است؛ نه  نیقوان نیهم بر اساس هم کندی تجربه م اشی که هر فرد در زندگ یاتفاقات بد  زانیم ن یهمچن
 کند! هیخداوند از او ناراحت شده باشد و بخواهد او را تنب نکهیا
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اسرائیل به عیادت او آمدند و به او گفتند به همین دلیل است که وقتی حضرت موسی )ع( بیمار شد و بنی 
کنم تا خدا مرا که با فالن گیاه خودش را درمان کند اما حضرت موسی )ع( گفت که من خودم را درمان نمی 

م قسم که تو را شفا لالخداوند گفت: »به عزت و جمدتی گذشت اما بهبودی حاصل نشد، سپس شفا دهد، 
گفتند مداوا کنی«؛ زمانی که حضرت  لیاسرائی بنگیاهی که  همان له  یوسبهدهم مگر آنکه خودت را نمی 

خواستی با توکل خود حکمت مرا باطل موسی )ع( خودش را درمان کرد، خداوند به او گفت: »موسی، تو می 
 قرار داده است؟«.  ها را در ریشۀ آن گیاهکنی و جز من چه کسی آن فایده

 است میرحمان و رح خداوند
 دییگوی است که خداوند مهربان و بخشنده است؛ پس چرا م امدهی: »مگر بارها در قرآن ندیاست بپرس ممکن

کرده  ی معرف میکه بله خداوند خودش را در قرآن رحمان و رح نجاستیکه خداوند احساسات ندارد؟«. پاسخ ا
شود رحمان و رحیم بودن ها داریم باعث می ؛ احساساتی که ما انساننه آن احساساتی که ما داریم است؛ اما

 هایی داشته باشد.باشد؛ نه اینکه خداوند چنین ویژگی  درکقابلخداوند برایمان 

های )ویژگی  افراد مشرک! ینه برا ؛است زکاریبندگان مؤمن و پره یرافقط ب آن رحمان و رحیم بودن هم 
آن را بررسی  بررسی قانون جذب در قرآنکه در ویدیوی  افراد با ایمان، مؤمن و پرهیزکار در قرآن آمده است

 (. ایمکرده
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کرده  ی معرف عذاب دهندهو  ریانتقام گ ن،یخشمگ اری، بس مشرکانکس، خداوند خودش را در برابر برع ی حت
 است. 

و دارای فضل  مهربان ،بخشندهبسیار که خداوند  دیشوی متوجه م  د،یمطالعه کن ترق یقرآن را بهتر و عم اگر
بودن خداوند را  میرحمان و رح شودی باورها، عملکرد و رفتار ماست که باعث م مان،یا نیاست؛ اما ا عظیم

نگاه و  عمل، هر ابردر بر  نشیرا خلق کرده است، طبق قوان یکه جهان هست ی. وگرنه خداوند میتجربه کن
 دارد. ی بازخورد و بازتاب مشخص کی ،ی دگاهید

به کوه رفت تا در آنجا زندگی کند و گفت »من از   به همین دلیل است که وقتی زاهدی از مردم فاصله گرفت و
کنم تا اینکه خدا روزی مرا برساند«، یک هفته گذشت و غذایی نیافت تا جایی که درخواستی نمی  کسچیه

»خدایا یا روزیم را برسان یا جانم را بگیر و راحتم کن«،    نزدیک بود گرسنگی باعث مرگش شود و به خدا گفت: 
دهم تا زمانی که وارد اجتماع شوی و با مردم عزت و جاللم سوگند که روزیت را نمی  سپس خطاب رسید: »به

 زندگی کنی«.

زاهد به شهر برگشت و مردم برایش آب و غذا آوردند؛ سپس خداوند به او خطاب کرد: »ای زاهد تو  آنگاه
انم به واسطۀ بندگانم دانی که فراهم آوردن روزی بندگخواستی با زهدت حکمت مرا باطل کنی، مگر نمی می 

 واسطه روزیشان دهم؟«.تر از آن است که بی نزد من محبوب 

دهد و افرادی خداوند قوانینی برای جهان هستی تعیین کرده است و هرگز کاری خارج از آن قوانین انجام نمی 
 هی نیست.شوند، چون در قوانین و مشیت الخواهند کاری خارج از قوانین انجام بدهند، موفق نمی که می 

مثاًل   ی عنی، این  دارد  ی بازخورد و بازتاب مشخص  کی  ،ی دگاهینگاه و د  عمل،  هر  ابردر بر گویم خداوند  وقتی می 
که از همان  یاجهینت د،یباش ی مانیا ی ترس و ب یدر وجودتان دارا ای دینادرست داشته باش یاگر شما باور 

 یدرست یکه باورها یکاماًل متفاوت است با فرد د،یکنی تجربه م میفضل عظ یمهربان و دارا با،یخداوند ز
 .داردو قدم برمی  دارد اقیاشت شیاهایو رؤ اهدافبه  دنیرس یدارد، خدا را باور دارد و برا مانیدارد؛ ا

بهتر   اریبس   م؛یداشته باش  ی به جهان هست  ی ستمینگاِه س  کیو    مینگاهمان به خداوند را اصالح کن  میبتوان  اگر
 . میکن یزندگ میتوانی تر مو راحت
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اعمال   نیکه ا  و معتقدم  است  انتهای و ب  میعظ  ی من است؛ نگاه من نسبت به خداوند، قدرت  یشخص  ۀتجرب  نیا
 .رمیاز او بگ یاست که چه بازخورد نیا ۀکنندمن است که مشخص یباورهاو 

 ط،یجهان اتفاقات، شرا نیحالم خوب باشد، اداشته باشم، اگر آرامش داشته باشم، اگر  مانیمن اگر ا ی عنی
نداشته باشم، اگر حالم بد باشد، اگر  مانیدر مقابل اگر من ا دهد؛ی و افراد خوب را به من نشان م هات یموقع
و افراد بد را به من نشان   هات یموقع  ط،یجهان، اتفاقات، شرا  نیباشم، ا  نیو خشمگ  ی باشم، اگر عصب  دهیترس

 .دهدی م

و    نمیبنش  یاصبح تا شب در گوشه  تیوضعبا آن اگر من احساسم بد باشد، اگر افسرده و نگران باشم و  ی عنی
و بدبختم،    چارهیمن ب  ایکمکم کن، خدا  ایکه »خدا  میهرچقدر هم که التماس کنم و بگو  ،یو زار   هیهمراه با گر
چون  آورد؛ی به وجود نم شتریب یو بال ی ختبدب راز یغبه ید یاتفاق جد چیه ت،یوضع نیو...«، ا ری دستم را بگ

بازتاب  ،یبعد  طیشما را در قالب اتفاقات و شرا ی است که احساسات فعل شدهیزیربرنامه یجهان، طور  نیا
 ؛ یعنی احساس خوب مساوی است با اتفاقات خوب، احساس بد مساوی است با اتفاقات بد.کندی م

 

انجام  تواندی م ی بزرگ اریبس  یدارد، کارها ی درست یباورها مان،یکه همراه با ا یاست که فرد نیهم خاطربه
چه آن فرد  کند؛ی داشته باشد کمک م مانیکه ا ی است؛ خداوند به هرکس  ی قانون جهان هست نیبدهد! ا

 کند،ی نم افتیخداوند در زا ی ندارد، کمک مانیکه ا ی کند چه نکند! و برعکس، کس  یو زار  هیالتماس و گر
 کند. یو زار  هیگر خواهدی حاال هرچقدر که م
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 یشانی پ  یمهر رو   یبلند، جا  شیمانند ر  یی های ژگیکه و  مین یبی را م  یها افرادوقت  ی ل یاست که خ  نیهم  یبرا
موفق  شهیاما هم را دارند(، مانیباامربوط به افراد  یظاهر  یهای ژگیو نیکه ا یو... ندارند )برخالف افراد

 طیسالمت دارند؛ شرا ی جسم رند؛دا ییبایز اریبس  ۀچهر  رود؛ی م شیخوب پ ی لیخ شانی هستند؛ زندگ
 قرار دارند. ی خوب اریبس  تیهم در وضع ی است و از لحاظ روح ی خوب ی لیخ شانی مال

بلند،  شیمثل ر مانیباامربوط به افراد  یظاهر  یهای ژگیکه آن و مینیبی را م یاوقات افراد ی گاه برعکس،
به آنها کمک   ی لیکه خداوند خ مینیبی عمل م در و... را دارند اما یشانیپ یمهر رو  یدر دست و جا حیتسب

 و ناراحت هستند و... .  ندوا و دکتر هستند، نگرا ی دارند، هر روز پ ی و روابط سخت ی زندگ کند؛ی نم

 مانیباا ی لیافراد که ظاهرًا خ نیا کند؟ی افراد کمک نم نی»چرا خداوند به ا میکنی سپس از خودمان سؤال م
خوب   ی شانیپ  ی مهر رو  یبلند و جا  شی که ر میکنی باره صحبت نم نی)البته در ا و...«.  کنندی عبادت م ی لیهستند، ظاهرًا خ

 در رابطه با خداوند است(  مان یاثر ا  یهدف بررس م؛یستین  اوتنه و به دنبال قض   ایاست 

 نیجهان را گول بزند! ا نیخداوند و قوان ،یظاهر  مانیبا ا تواندی نم کسچ یه ست؛ینمهم ظاهر  دوستان
بدهم، آن  حیرا توض نیاز آن قوان ی کیساده بخواهم  ی لیو اگر خ کندی عمل م نیجهان فقط بر اساس قوان

داشته    یو اگر احساس بد   دیکنی تجربه م  ی همواره اتفاقات خوب  د،یداشته باش  ی است که اگر احساس خوب  نیا
اگر احساس  د،یکه چقدر مؤمن و باخدا هست کندی نم ی فرق  د،یخوانی که چقدر قرآن م کندی نم ی فرق د،یباش

 ک ی نیا د؛یکنی را تجربه م شتریب یهای ناراحتو  یمار یبد مانند فقر، ب ی همواره اتفاقات د،یداشته باش یبد 
 قانون است.

توان این توان جعل و وانمود کرد، به هیچ طریقی نمی ای درونی است و آن را نمی احساس انرژی ازآنجاکه
ها را درک کنیم تا بتوانیم آن ی خوببهقوانین را دور زد. بهترین راه این است که این قوانین را یاد بگیریم و 

 خواهیم. ای را برای خودمان خلق کنیم که می دهآین

  حیصح صورتبه  هات یکسب موفق یها براو از آن  دیرا بدان ی از جهان هست یشتر ی ب نیقوان دیدوست دار اگر
 . کنمی م شنهادیرا به شما پ از جنس الماس یی اهایکتاب رؤ د،یو به سود خودتان استفاده کن
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 ترس از خداوند یا عشق و عالقه؟

پس  رم،یگی را م میهاروزه شهیهم خوانم،ی نمازم را م شهی»من هم ندیگوی و م کنندی از افراد تعجب م ی لیخ
 و بدبختم؟!«.   دستی ته قدرنیاچرا 

که  یی ها! آن روزه کندی نم جادیا شیبرا ی اصاًل آرامش  خواند،ی فرد م نیکه ا یاست که نماز  نیموضوع ا
ترس از خداوند  خاطربه دهد،ی که انجام م یی کارها نیچون ا دهد؛ی مبه او ن ی اصاًل احساس خوب ردیگی م

 به خداوند... .  عشق و عالقه خاطربهاست نه 

برعکس  دیبا کهی درصورت ست؛ین شتریاحساس خوب ب دهد،ی که انجام م ی نیکارها و اعمال د ۀجینت ی عنی
با عشق و عالقه به خداوند باشد و با آن نماز به آرامش و احساس خوب  خواندی که نماز م ی کس دیباشد؛ با

 عمل به واجبات باشد. خاطربهفقط  نکهیبرسد نه ا

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب"  در اَل ِبِذْکِر اللَّ
َ
جمله کاماًل  نیا شوند؛ی خدا آرام م ادیها با دل ی عنیقرآن هم آمده است که "أ

  کنند ی و عبادت م خوانندی که از خداوند دارند نماز م ی ترس خاطربه ها افراد فقط وقت ی لیدرست است اما خ
 عشق به خدا! خاطربهنه 
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  کنند، ی عبادت م بیشتر ی چه کسان ندیتا بب کندی خداوند از باال افراد را نگاه م کنندی فکر م طورنیا های لیخ
 طور نیاعطا کند؛ اما اصاًل    یشتر یتا به همان افراد نعمت و ثروت ب  کنند،ی و التماس م  هیگر  شتریب  ی چه کسان

 ... . دینیدر جهان بب لفافراد مخت ی موضوع را در زندگ نیا دیتوانی م ی راحتبه! شما ستین

  ۀ ج یو عاشقانه دارند، نت  ی میصم  یاو با او رابطه  کنندی که در درون خود، خداوند را باور دارند، درکش م  یافراد
احساس خوب دارند، به همان اندازه اتفاقات خوب را که    یااندازهبهو    کنندی را تجربه م  ی خوب  اریبس  ی احساس

 . کنندی تفاوت تعجب م نیتر از ای مخصوصًا افراد مذهب های لیخ نیهم خاطربه. کنندی تجربه م

 شتریب ی چه کسان ند یتا بب کندی مکه نگاه  دینینب ی انسان یهای ژگیبا و یی باشد که خداوند را خدا ادتانی پس
 با عدل خداوند هم در تضاد است. ی حت نیبدهد؛ نه، ا یشتر یبه همان افراد نعمت ب تا کنندی عبادت م

 مشرکان یخداوند برا عذاب

 نیا  لشیصحبت شده است؛ دل  مشرکان  یعذاب خوار کننده برا  ۀمحکم دربار   قدرنیادر قرآن    مینیبی م  نکهیا
است  ی فرکانس اعمال جهیها را عذاب کند، بلکه آن عذاب نتاحساس بخواهد آن خاطربهکه خداوند  ستین

 .دهندی که انجام م

ها را عذاب آن تیعصبان خاطربه شود،ی م ی خداوند چون از مشرکان عصبان مییاشتباه است که بگو نیا
مورد گفته شده است که »آنچه از رنج و مصائب به شما  ن یغلط است؛ در قرآن هم ا دگاهید کی نیا کند؛ی م
 (یسوره شور  30 هی. )آبخشد«ی از اعمال بد را م یار یخداوند بس  کهی درصورتهمه از خود شماست  رسدی م

را  ی قبل یهااعمال و فرکانس ۀج یها در هر لحظه، نتما انسان ۀکه هم دیفهم توانی هم م هیآ نیهم از
 !میتجربه نکن مانی آن را در زندگ جیتا نتا بخشدی از اعمال بد را م یار یخداوند بس  ی و حت مینیبی م

ثابت و بدون  نشیکه قوان دینیبب یستمیو جهانش را س ریخ ینور و انرژ  صورتبهخداوند را  دیبتوان هرچقدر
 داشت.  دیخواه یبهتر  ی هستند، زندگ رییتغ
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ندارد که  ی فرق د؛یکنی تجربه م تانی را در زندگ یشتر یحزن ب د،یخداوند، هرچقدر محزون باش نیقوان طبق
حضرت نوح  ۀدربار  ی . خداوند حتدیاانجام داده تانی در طول زندگ ی خوب یو چه کارها دیهست ی چه شخصت

به  خداوندفرزندش را نجات نداد؛  (عمل نکرد و ی احساس صورتبهها )مانند انسانبود هم  امبرشی)ع( که پ
 ، نه!دهم«ی فرزندت را نجات م ی هست امبریحضرت نوح نگفت که »چون تو پ

نوح، فرزندت هرگز با تو  ینجات فرزندش، گفت: »ا یخداوند در پاسخ به درخواست حضرت نوح )ع( برا
تو  ناز من درخواست نکن، م یکه به آن علم ندار  یزیاست، پس چ ستهیناشا یاو را کردار  رایندارد، ز تیاهل

 سوره هود( 46 هی. )آ«ی که از مردم جاهل نباش دهمی را پند م

 

خداوند  دهد،ی او قرار م هیرا از ذر امبرانینسل پ ایکه آ پرسدی از خداوند م میکه حضرت ابراه ی زمان  نیهمچن
 .د«ی: »عهد من به مردم ستمکار نخواهد رسدهدی پاسخ م

 از خداوند درخواست
 ۀاو باشد؛ چون اراد تیو مش  نیکه متضاد و برخالف قوان دیداشته باش ی از خداوند درخواست دیتوانی نم شما

 رخ ندهد. ی در جهان هست نشیخارج از قوان ی اتفاق چیاست که ه نیخداوند ا

 یسنت اله یبرا بوده است، هرگز زی است که از گذشته ن ی سنت اله نی: »ادیفتح توجه کن ۀاز سور  23 هیآ به
 .افت«ی ی نخواه ی لیو تبد رییتغ
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 دهد،ی او قرار م  هیرا از ذر  امبرانینسل پ  ایآ  دی)ع( از خداوند پرس  میحضرت ابراه  ی است که وقت  لیدل  نیهم  به
 نخواهد شد. امبریاز مردم ستمکار باشد، پ ی خداوند گفت اگر کس

مختلف قرآن   یهاموضوع را در بخش  نیا  در این صورت،  د؛یقرآن را کامل و واضح مطالعه کن  کنمی م  هیتوص
 رفتهیپذ ی و سنت اله نیبرخالف قوان ی درخواست چیه ،یکرد که برخالف احساسات انسان دیمشاهده خواه

 .شودی نم

دادم که جهان فرکانس  حیموضوع را مفصل توض نیام؛ اکرده ی را در آن بررس قانون جذبکه  یامقاله  در
 کند،ی م ادجیا تانی همجنس با آن فرکانس را در زندگ طیکرده و اتفاقات و شرا افتیارسال شده از شما را در

نور سبز    م،یبه آن نور سبز بتابان  ی تکه وق  نهییآ  کیمانند    د؛یباش  ی تیکه شما چه شخص  کندی هم نم  ی فرق  چیه
 است.  نهییمانند آ قاً یجهان دق کند؛ی را بازتاب م

 ی رحمو دل یدلسوز  ریتأثتحتهرگز  ی عنی کند؛ی احساسات بشر را تجربه نم عنوانچیهبهجهان  نیا ستمیس
  امبر یکه پ  ی صورت است؛ مثاًل زمان  نیاسالم )ص( هم به هم  امبریپ  ۀدربار   ی . حتردیگی قرار نم  ی خوشحال  ایو  

در  ی نقب ی : »اگر بتواندیگوی م داونداسالم دعوت کند، خ نیکه کافران را هم به د کندی تالش م اری)ص( بس 
 سوره انعام( 35 هی. )آآورند«ی نم مانیا بازهمها آن ،یبر آسمان بگذار  ی نردبان ای ی بزن نیزم

متفاوت   یها در مدار چون آن  آوردندی نم  مانیها هرگز اآن  د،یکش ی )ص( چقدر زحمت م  امبرینداشت پ  ی فرق
 نبود. درکقابلو  فهمقابل شانی)ص( برا امبریمتفاوت بودند و سخنان پ ی با فرکانس 

بودن جهان   ی ستمیمهم خداوند و س  یهای ژگیو  نیا  توانی است که م  ی قرآن تنها کتاب  کنم،ی م  دیتاک  دوستان
موارد وجود ندارند، بلکه  نیا تنهانه ل،یمثل تورات و انج گرید ۀافتی فیتحر یها! در کتابدیرا در آن د

 .شودی آن مشاهده م ربودن خداوند و... د ی مانند احساسات ها،ی ژگیو نیبرخالف ا یی زهایچ

آن  شده  فیتحراست که مطالب  نیا کنندی خداوند اشتباه فکر م ۀاز افراد دربار  ی لیکه خ ی اصل لیاز دال  ی کی
 نفوذ کرده است! زیدر فرهنگ خودمان ن ی مختلف، حت یهامختلف در فرهنگ  یهاها به شکلکتاب

وجود ندارد که خداوند بخواهد بر اساس  یزی چ نچنیاصاًل  د،یبخوان قیکامل و دق صورتبهشما قرآن را  اگر
 خود انجام بدهد. نیرا خارج از قوان ی عمل ت،یمانند عصبان ی احساسات
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 ۀ هم  ایو  آوردندی م  مانی( ااجباربه  ی مردم )حت  ۀهم  خواست،ی در قرآن گفته شده است که اگر خداوند م  بارها
  ن ی است که چن لیدل نیو به هم ستین ی اله تیو مش  نیدر قوان هانیاما ا شدند؛ی امت واحد م کیمردم 

 .دهدی رخ نم ی اتفاق

آن در قرآن  ۀو دربار  دیبه خودتان زحمت بده د؛یبالفاصله آن را قبول نکن دیخوانی را از من م یاگر حرف لطفاً 
 شنهاد ین را پبلکه مخصوصًا قرآ ست،ین ی نترنتیا یهاتیدر سا قیکه منظورم تحق دیدقت کن  د؛یکن قیتحق

 قدرهاآن  ی! چون زبان فارسی فارس  ۀترجم  بانه    د،یو درک کن  دیبخوان  ی قرآن را به زبان عرب  دیکن  ی . سعکنمی م
 را ندارد. ی مطالب قرآن میو قدرت انتقال مفاه ستیو جامع ن قیعم

وادار کنم؛ دوست دارم  فکرکردنجهان بهتر را به  ۀمجموع کنندگاندنبالدوست دارم همراهان و  شهیهم
را  شنوندی دوستان و... م ل،یمطالب فکر کنند، دوست دارم هرچه که از افراد خانواده، فام ۀدربار  قاً یعم
کنند؛  دایرا در قرآن پ قیکنند و حقا عهکنند، قرآن را مطال ی آن فکر کنند، بررس یجابه باور نکنند و  ی راحتبه

 ارد.تر از قرآن وجود ندکامل ی چون کتاب

 نهایی یبندجمع
ثابت و  ی نیقوان یۀرا بر پا ی که جهان هست دیبدان ریخ ینور و انرژ  کی: خداوند را مانند میمرور کن دوبارهبیاید 

برخالف  یهاو درخواست دهدی انجام نم یو سنت خود کار  نیاست و هرگز خارج از قوان دهیآفر رییبدون تغ
 .ردیپذی را نم نیقوان

داشته  یبهتر  اریبس  ی بهتر و به دنبال آن، زندگ اریبس  ی کردم، توانستم حال دایکه از خداوند پ ی درک نیبا ا من
را تجربه کردم، خداوند را مقصر آن  یاو اگر ناخواسته اورمیبه دست ب خواهمی باشم؛ توانستم هرچه را که م

قدرت  نیدارم که خداوند ا نیقی کنم؛ چون  لقطور که خودم دوست دارم خرا آن امی ندانم و تالش کنم زندگ
 باشم. امی را در وجودم نهاده است تا خودم نقاِش بوم زندگ

 اریکار به آرامش بس   نیچون با ا  د،ینسبت به خداوند را اصالح کن  دتانیاست که اصرار دارم تا د  لیدل  نیهم  به
 بهتر است.  ی جهان و به دنبال آن، زندگ نیدرک قوان شرفت،یپ ۀکه الزم دیرسی م ی خوب
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با  پسنیازاو  دیخداوند برس ۀدربار  ی درست دگاهیآن به د ۀج یو در نت  دیمقاله فکر کن نیکه به مطالب ا دوارمیام
 . دیخود بدان بانیو پشت ی و خداوند را حام دیو آرامش قدم بردار مانیا

آن   دیدار  یو اگر سؤال  دیمقاله مطرح کن  نیهم  یهادگاهیرا در بخش د  اتتانیو تجرب  شنهادهاینظرات و پ  لطفاً 
 .دیقرار ده اریکمک را در بخش 

 آرزومندم. تانیرا برا هانیکالم بهتر کیو آخرت، در  ایدر دن  یثروت، موفقت و سعادتمند  ،ی سالمت ،یشاد

 شما،  دوستدار
 یمحمد موسو  دیس
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 قهن ت جذب چیست؟
 06/40/1398منتشر شده در 

 هه نهمه  ن یسیم؟چط ر   ای ف ش ه
 06/10/1400منتشر شده در 

 س گنهه رهه ش یم؟چط ر از احسه
 03/10/4001 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس ال هس

چط ر  ه ا   هد ک دت  ه خداوند 
 90/10/1400منتشر شده در      م فق ش یم؟

 هورههی اش بهه مه در هرۀ ث وت و اث  
 13/10/1400منتشر شده در      آت در زندگی

 پهیهت
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