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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 1/52  /52   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( دوم    جلسه )   نور   مبارهک   سوره          

 

 شود.می ن باشد به برکت سوره نور برآوردهباشد و مطمئحاجتی در ذهنش هست در نظر داشته هرکسی هر

 صلواتی عنایت فرمایید. د،ماینحقایق را در ما جاری ، مبارکه نورسوره  واسطه به که خداوندبرای این

 

 (1تَذَكَّرُونَ)   سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكمُ

آن  در که و فرض هم کردیمدیم فرستاما آن را که ید فرماای است که خداوند به صراحت می، تنها سورهاین سوره

 کند.را در ما فعال می بیّناتی هست که ذکر آیات

 .، نور، قافاعراف، ص های مبارکه:سوره که عبارتند از شودباعث فعال شدن مسیر ذکر میچند سوره 

دن ذکر خدا دهد جاری شنشان میاین که  ،مدنی)نور(سور  و هم ( وجود داردکی)صهای مسوره در این میان هم

 افتد.از مسیرهای مختلفی اتفاق می

 ، جاری شدن ذکر در انسان است.مبارکه نورخاصیت سوره 

 د.بیای از حالت گیجی در که فردبه صورتیوشیاری؛ ذکر یعنی ه

الَخِرِ وَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ امَا رَأْفَةٌ فىِ دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ وَ لَا تَأْخُذْكمُ بهِمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَاحِدٍ مِّنهْ    جْلِدُواْ كلُالزَّانِيَةُ وَ الزَّانىِ فَا

 (2مَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)لْيَشهْدْ عَذَابهَ

سخن بگوید اما به خالف درباره خدا و پیغمبر ، جریان ذکر را پیاده کند ای قرار استآدم انتظار دارد وقتی سوره

 شود.ذکر جاری می ،نیزاز طریق اجرای حدود  گویدخواهد بمییعنی  .شودمیمطرح احکام اجتماعی انتظار ما، 
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 .؛  و لیشهدفاجلدوا؛  التأخذ در همین آیه چند امر و نهی وجود دارد:

 (3نَ)الََِ عَلىَ الْمُؤْمِنِيالزَّانىِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَ

 آید.از آن امر و نهی در می لذا کند وقانون مطرح مییعنی  شود،وقتی یک جمله خبری با امر و نهی همراه می

 از اشهر که به این امر خالف دست زد، جنسپس  کند.با زن زناکار ازدواج نمی  : مرد زناکار جزفرمایدمثال می

 جنس ایمان با این موضوع سنخیت ندارد.و  گناه است

 . جنس کافر، جنس سگ و خوک است.أخَوَین کافر، سگ و خوک هستندکافر و أخَوَینش نجس هستند. 

 در قرآن هم داریم که مشرک نجس است. 

کند. البته اگر کسی این عمل را انجام داد اما توبه کرد دیگر برخی گناهان، فرد را به نجاست مبتال میبدانیم که باید 

 نجس نیست.

-تر شود، خودش طیبخواهد شوهرش طیب و طیبهر کس می شود.خبیث می ، الیقانسان به میزان خبیث شدنش

 هر کس ازدواج نکرده، خودش را طیب کند. تر شود.

ادَةً أَبَدًا وَ أُوْلَئََ هُمُ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُواْ لهَمْ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شهُ    الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُوَ 

 (4الْفَاسِقُونَ)

 (5إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالََِ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

 (6دَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)رْبَعُ شهَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لهَّمْ شهُوَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَ

 (7امِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كاَنَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)وَ الخْ

 (8ادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)اْ عَنهْا الْعَذَابَ أَن تَشهْدَ أَرْبَعَ شهَوَ يَدْرَؤُ

 (9أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيهْا إِن كاَنَ مِنَ الصَّادِقِينَ) امِسَةَوَ الخْ

 (11وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ)   وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكمُ

كِبرْهُ   الَّذِى تَوَلىَامْرِىٍ مِّنهُْم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاثْمِ وَ     لِكلُ   لَّكمُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيرْ سَبُوهُلَا تحَ   فَِْ عُصْبَةٌ مِّنكمُإِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْا

 (11مْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)مِنهْ
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 (12ا وَ قَالُواْ هَاذَا إِفٌَْ مُّبِينٌ)بِأَنفُسِهِمْ خَيرْ مُؤْمِنَاتُعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْلَّوْ لَا إِذْ سمَ

 (13نَ)وْ لَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشهَُّدَاءِ فَأُوْلَئََ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُولَّ

 (14عَذَابٌ عَظِيمٌ)فىِ مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ    خِرَةِ لَمَسَّكمُحْمَتُهُ فىِ الدُّنْيَا وَ االَوَ رَ   وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكمُ

 (15سَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ)لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَ تحَوَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكمُ مَّا    إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكمُ

 (16تَانٌ عَظِيمٌ)سُبْحَانَََ هَاذَا بهُ ا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكلََّمَ بهِاذَاوَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّ

 (17يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)

 (18يَاتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)اللَّهُ لَكُمُ االَ    يُبَينِ وَ

 (19خِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)أَلِيمٌ فىِ الدُّنْيَا وَ االَ مْ عَذَابٌءَامَنُواْ لهَ ةُ فىِ الَّذِينَبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَإِنَّ الَّذِينَ يحُ

 (21وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ)

وَ    اللَّهِ عَلَيْكمُ وَاتِ الشَّيْطَانِ وَ مَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ وَ لَوْ لَا فَضْلُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُيَأَيهُّ 

 (21يعٌ عَلِيمٌ)مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ سمَ   ىّمِنكمُ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ لَاكِنَّ اللَّهَ يُزَك  رَحْمَتُهُ مَا زَكىَ

وَ الْمَسَاكِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لْيَعْفُواْ وَ لْيَصْفَحُواْ أَ لَا   وَ السَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلىِ الْقُرْبىَ   وَ لَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكمُ

 (22فُورٌ رَّحِيمٌ)وَ اللَّهُ غَ   تحُِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكمُ

 (23مْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)لدُّنْيَا وَ االَخِرَةِ وَ لهَإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فىِ ا

 (24يَعْمَلُونَ)مْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم بِمَا كاَنُواْ يَوْمَ تَشهْدُ عَلَيهْ

 (25يَوْمَئذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ)

در جوامع دینی، بیوت مومنین داریم و اصل بر این است که هر که در این جامعه . ما جوامع دینی و غیردینی داریم

 بازار مسلمان است. ،هم بازارش و م مسلمان استأحکامش، أحکا هست، مسلمان است.

 در این جامعه، اصل بر اسالم است.زیرا  کندجامعه دینی حرمتی دارد که فضا را دینی می

و اگر با این زشتی  شود.ها روابط نادرست شکل بگیرد، سیمای جامعه زشت میها و نیز در بین خانهاگر در خانه

 خواهد کرد.برداری بهرهشیطان از آن  ،برخورد درستی انجام نگیرد
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 در جامعه این روابط نادرست توسط افراد مختلفی)مومنین واقعی، مومنین ضعیف االیمان، شیطان و ابلیس و دشمنان(

 کنند.شود و هر کدام به نوعی با آن برخورد میدیده می

 مومنين واقعی: 

 بدون رأفت. بدون تردید و و کم و کاست هم بیکنند. آنبه شرط تحقق شروط آن، حدود را اجرا می

د گیرظن را میدهد و با این کار جلوی سوءدر اجرای حدود انجام میمومن حقیقی بدون هیچ اعتنایی، کارش را 

 هستند. تهمتها که در معرض حتی در مورد آن

 مومنين ضعيف:

 ارند.کنند و سوءظن دشایعه میدهند. در اجرای حدود رأفت به خرج می

 کسی که روابط نادرست دارد، سه حالت دارد:

 کشد.. کارش به اجرای حدود می1

 !(کندبه گناه تا برود و اقرار  نشده هم توصیه) کشد... کارش به اجرای حدود نمی2

به سکوت در این مورد نوعا  شود لذاتر می، سیمای جامعه زشتاگر دست و پا بزند ند..اهتهمت زد هاناساسا به آ. 3

 است.دعوت شده

 شد!ها این است که اگر فضل خدا نبود، چه و چه میهمه حرفبند ترجیع
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 ت باشدکه..یادزود از کوره در نروتوپس  .شودزده هم میفضل خدا شامل یک جامعه دینی آسیبدر هر حالتی، 

 شود.ست و فضل خدا شامل حال این جامعه آسیب زده میهمه چیز دست خدا ا

 درروند. جوامع غیردینی میسمت افراد به  ،وجود داردکه به دلیل اشکاالتی که در جامعه دینی اشتباه است این 

 است.اما ترک جامعه دینی توصیه نشدهجامعه دینی جابجایی اشکال ندارد؛ 

قطع کنند. حق  شان شایعاتی وجود داردکه دربارهدرباره افراد فقیری شان را انفاقحتی توصیه نشده افراد متمکّن 

-افرادی از فقرا که خودشان کاری انجام می اگر حتی .کمک کنیمآنها به و اگر مستحق هستند باید  مسوءظن نداری

 ، افراد متمکن نباید پشت آنها را خالی کنند.ها هستدهند که سوءظن نسبت به آن

جامعه  ،دارندبر شرع مقدم میرسند و در اجرای حکم، نظرات خودشان را افراد جامعه وقتی خودشان به اجتهاد می

 این به دو علت است:  کهرود به سمت نامتعادل شدن می

 کنند. دانند و عُرفی عمل میمردم احکام شرعی را نمی اوال

 )افراط و تفریط(.دندهجا نشان میهای بیحساسیت ،ند یا نسبت به أحکام مختلفنکیا أحکام را اجرا نمی ثانیا

 شود.مضاعف می انش! حتی روی احکام شرعی هم حساسیتزنندمیبرچسب  به آن، ندنبیتا چیزی را می

 نور است. مبارکه سوره ؛مت، مردمی باشدوباید حککه شود می از دالیلی که مشخص

 شود.اشد و أحکام از دل و جان انجام تواند دستگاهی و از باال به پایین باشد. باید مردمی بحکومت نمی

در حکومت شاهنشاهی  د.رأس آن امام / فقیه حقیقی قرار گیرد تا حدود اجرا گرد شود و درباید حکومت تشکیل 

  توان اجرای حدود کرد.نمی

هر جایی  و ذهنم اورد و خیالم در کنترل خودم باشدواهم که برایم طهارت خیال بیخای میاگر یک نفر بگوید سوره

تان را درباره ؛ چون از هر طرف بخواهید خیالباشدمبارکه نور میها، سوره یکی از بهترین سوره نرود و آلوده نشود؛

 گوید که حق نداری چنین کنی!می . خدا اساس ظواهر، ریگی به کفش او هست که بر کسی رها کنید

 است.که وارد شوی، خیال را محدود کردهاز هر طرفی 

 . ن فضای خیال استبخاطر آلوده بوددرصد( 99) اختالفات اغلب
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به  نهایتا شود کهد اما دامنه این اشتباه در فضای خیال بیست برابر مینباش شاید زن یا شوهر اشتباهی هم مرتکب شده

 شود.ای منجر میبرخورد زننده

 گیرد.ای نتواند خیال خود را کنترل کند، در معرض خطوات شیطان قرار میاگر جامعه

 .نه بدو  !آن را خیر بدان..استموضوع بدی اتفاق افتاده ی کهما فکر نکناصل بر این است که ش

 ای باشد برای تعمیق روابط.بهانهکه مهم است نه سکوت کردن؛ شاید مطلب این 

اگر کسی درباره مسایل جنسی بتواند خود را به طهارت ل غریزی و جنسی به شدت بافندگی دارد. ذهن در مسائ

 رسد.مقام صدیقین میبه  قطعابرساند 

 .استقرار دادهزیادی  بسیاررحمت و خیر با شرط کنترل آن،  دا در فضاهای غریزی و جنسیتیخ

 کند. نسبت به همه چیز کنترل پیدا می ،ردباگر کسی در مسایل غریزی کنترل خود را باال ب

 کند.میبه تولید غفلت شود و شروع فعال می (شده دچار غفلت)های محرک، در الیه خیالصحنه

 شان بسیار بیشتر است.پردازیزمینه، قدرت خیال ها در اینخانم

 ر بیشتر از آقایان است.ها برابها دههای محرک در خانماثر دیدن صحنه

رود و البته به همین خاطر قانت و مستقیما به شهود می کند لذاخیال زن به شهود متصل است و از الیه وهم عبور نمی

ها بر ها در دیدن این صحنهخانمبرای همین هم  همین االن حاضر است.بیند انگار شود. چیزی که میحافظ می

 .کنند.اساس اثری که روی خودشان دارد با آقایان برخورد می

خواندن ترجمه آیات با نیت همین یعنی  رسد.به طهارت می ،خواهد عمل کندخواند و میآدمی که سوره را می

 .به آن عمل

 (11أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ)وَ رَحْمَتُهُ وَ    وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكمُ

 دهد.کند و سیمای کریه جامعه دینی را نشان میخدا تصویربرداری می

 جامعه دینی حتی اگر آسیب هم ببیند، فضل و رحمت خدا با اوست.
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 ون فضل خدا در آن جاری است.چارزد؛ ینی سر تا پا تکنولوژی میبه جامعه غیرد ،دیدهجامعه دینی آسیب

كِبرْهُ   اثْمِ وَ الَّذِى تَوَلىَامْرِىٍ مِّنهُْم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْ    لِكلُ   لَّكمُ رًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيرْسَبُوهُ شَلَا تحَ   فَِْ عُصْبَةٌ مِّنكمُلَّذِينَ جَاءُو بِالْاإِنَّ ا

 (11مْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)مِنهْ

 (12ا وَ قَالُواْ هَاذَا إِفٌَْ مُّبِينٌ)مُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيرْمِنُونَ وَ الْعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْلَّوْ لَا إِذْ سمَ

 :باید همان موقع بگویی .کنی.اشتباه می ست یا دروغ!دانم راست ابگو من نمیشما  ،اگر چیزی درباره کسی گفتند

 هذا إفک مبین.

در مقام  گوید.چون خداوند چنین می ،بدیهی فرض کنیباید دروغ بودنش را  کنم.روم تحقیق مینباید بگویی می

 .جای شک و شبهه نگذاری شفاف، گیریبا موضع وبدیهی بدانی  دروغ بودنش را نظر باید
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