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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2/7/39استاد  رجبعلی      - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (جلسه اول ) سوره مبارهک کهف          

 

.فایل متن این جلسه فعال موجود نیست  

 

 3/7/39استاد  رجبعلی         -  جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (جلسه دوم ) سوره مبارهک کهف          

 

 .یش چند آیه اول را با چند گزاره کار کردیمدر جلسه پ

 .موهبتی دارد که در انعکاس آن موهبت حمد می خواهد شود که داللت به یکسوره کهف با حمدی شروع می

 .با خبر کرد نیز اما ما را از عوج و کجی ای .این ما را از حال و هوا آگاه کرد

 . عوج ندارد یعنی قیم است و این یعنی انذار و بشارت  دارد. کند که عوج نداردکتابی را تعریف می 2در آیه 

ماکثین هاست و ند، و ایمان دارند بشارت مال ایندهیکه اعمال صالح انجام م کسانی. ین دو ناظر به قیامت استا

 .شودفیها ابدا مال این عده می

رای خدا آن ولد گرفتن ب مصداقی از عوج را نشان داده و.. د بفهمیم که انذار متعلق به چیست؟کمک کر 3اما آیه 

 .کندو کذب معرفی می گرفته اند را عدم علم برای لدمبنای اینکه این ها و. ست

کند به یک انعکاس و واکنشی که رسول خدا به این موضوع دارد، و آن همه این مسئله و بستر را ختم می 6در آیه 

 . کندخطری که دارد آدم ها را تهدید میبخوع ایشان است به این بی توجهی و 

 . دکه بین حمد و بخوع اتفاق می افت. حرف زدیمدرباره بخوع و نظام آن 
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 . مسئله مسئله قران است و آن قرآن بدون عوج، الحمدهلل دارد

 :سه تا واژه داریم

 . ارض به عالوه زینت بستری از ابتال را برای انسان را فراهم می کند

 اصال زینت چیست؟؟ 

 اگر زمین و بستر زندگی ماعنصری به نام زینت نداشت، اصال ابتالیی به وجود نمی آمد

 ..عمل انسان ها معلوم شود احسن فلسفه ابتال این است که حاال اصال 

 . ضش متمرکز است روی واژه احسن عملغایت آیه یا غر

 لتا آیه قبل داشت از یک کتاب بدون عوجی حرف می زد که این کتاب غیر منحرف، با همه حا 6یادمان نرود که 

کند ینی که میدان زندگی ماست، یاد مییک زم کند که ازدارد، موضوع را اینطوری دنبال میو هوایش که حمد 

 . زینت زمین هم غایتش ابتال احسن عمل انسان است. که زینت دارد

 . ابتال مسیر معلوم شدن است

 ..و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا: موضوع را یا تصویر ساخته شده را تکمیل می کند 8در آیه 

 . ت، شبیه پوشش گیاهی فرض کن ما این را چون خاک ویران می کنیممی گوید ما این زینت را که ناپایدار اس

 . ن و خالی دیدن آن نیستی زیبا متبادر می شود مسلما بیابااول چیزی که به ذهن آدم از یک پوشش گیاه

 وقتی داشت برای تو از زینت حرف می زد، از یک دشت زیبا یاد کرد

 . بروی ببینی را نشان می دهد که هیچی نیست (زمستان استاالن که )وقتی خواست ویرانی اش را نشان دهد 

 . ؟ تصویر سازی این طوری است تا بفهماند زینت چیستبرد اینها را کجاست؟ چیاین زینت 
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ولی یک صفتی هم دارد و . گیردزینت چی ها دارد؟ حجم دارد، زیبایی دارد، پر می کند، پوشش می دهد و فرا می

 !!!!ه نیستآن هم این است که یک دفع

خیلی شبیه این است از این لحاظ که . یا آینه ای که روی دیوار است می خواهی بگیری اش. خیلی شبیه حباب است

 هست ولی نیست پس کو؟؟

 . یکی از ساختارهایی که این بستر را برای ما قابل فهم می کند، زمان است: عنصر زمان

ش این بوده که زمینی پوشیده از سبزه است که همانجا هیچی این مدل را فرض کنید خوابی دیده اید که محتوای

 . فکر کن همه مفاهیم توی این سوره را بخواهیم اینطوری تحلیل کنیم. نیست

 (7)إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَالً 

 (8)جُرُزاً  وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَیْها صَعیداً

 ... نیستهیچی مثل این که االن اینجا پر است از آدم، دو ساعت بعد اینجا 

 . حرف سر احسن عمل است. فرض کنید این مثل دنیاست: تصویر را باید کامل کرد

طرف مثال بلیطش برنده می شد بعد می آمد توی اتاقی که پر اسکناس بود باید در تایم مشخصی هرچه میتوانست 

 .ازد بیرونبیند

می خواهد ادم ها از این بستر چیزی را بردارند که . دارد از بستری حرف می زند از زمینی که محفوف از زینت است

 . اگر فصل عوض شد دست این آدم پر باشد

 می شود از یک فضایی که خشک می شود چیزی برداشت کرد که همیشه تازه باشد و بماند؟ با ااحسن عمل

آن وقت در ضمن وقتی . لزینت بهره مند بشوید و این زینت را بستری قرار بدهی برای انجام یک عممی توانید از 

لیل می کنی می فهمی درست است که این پوشش خشک می شود ولی سنخ خود عمل قابل بررسی عمل را تح

 . سنخ عمل این طوری است که از بین نمی رود. است

وقتی موضوعی تبدیل به کاری شد خلقی . ه کاری است که از بین نمی رودوقتی من کاری را انجام می دهم باالخر

 . رخ داده که آن خلق متصف به زوال نیست

 . واژه حسن معنی دقیقی به عمل می دهد
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 حسن چه نسبتی با زینت دارد؟ حسن چه نسبتی با بقا دارد؟ 

 .عمل استوجهی از زیبایی که به واسطه عملی از انسان ماندگار شده است آن حسن 

اما . اصل حسن است. استعاره تتعارف است. ور دست به گل ببری که گل بشوی؟ این استعاره استجبلدی یک 

 . حسن چیزی است که اگر کسی آن بشود هر چیز قشنگی مثل گل می شود

ستر ب اگر کسی برود حسن بچیند، از این. زمین محصور به اجل است اما وجه ثابتش حسن است. زمین ذازینت است

 .گلزار عمر گلی، بقا چیده است

 حکایت کل زندگی ما این است

 .... . بشر رفته گل بچیند

 . اصالت بر چیدن حسن است

برای آقایان این است که درست است که اصالت با مفهو محسن است اما این حسن خودش را در یک سعی و عملی 

 . ع باشند، باید چشمشان دنبال حسن باشداینطوری بدون اینکه او یا این از هم متوق. نشان می دهد

 . مهم توقع حسن داشتن است. آوردن گل یا نیاوردنش مهم نیست: زن: توقع حسن است نه گل

 ... .جالب است این که این تحلیل کل زندگی ماست

م ان لم یومنوا علی آثاره. بخوع پیامبر به خاطر آثار عدم ایمان آدم هاست:  6اما اگر برگردیم عقل برویم سراغ آیه 

 . بهذا الحدیث اسفا

 

. بقا خیلی مهم است. مثال جاودانه است، مطبوع است، خوشایند است. ن عوج یعنی، حسن محض استاما درباره قرآ

در می آید که وقتی تموم شد  در زمین یری تحلیل می شود که مدلی از زندگعوج طو. در بستری از زینت است

 . ن قرآن بمانداما ای. همه چی خشک شود برود

 . مثال ولد گرفتن سوخت می شود

چون از بین حسن ها احسن را . حسن را تفصیلی دیدن است. احسن که تفضیل است صرف مطلق حسن دیدن نیست

 . انتخاب می کند

یعنی مثال ممکن است با تکلم با کسی او خوش . اگر بخوانید به کسی حسن بدهید، یکی از مجراهایش کلمات است

 . در یک انتقال کالمی حسن منتقل می شود. بشوداخالق 
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به شما می گویند که یک چیزی از جنس کتاب نازل شده . مسیر انتقالش کلمات است. پس حسن قابل تسری است

چون این کتاب . یعنی اعتقاداتی و کتابی از حسن که می توانی منتقلش کنی. کتاب کلمات است که محتوای این

 . کالم است

کتابی آمده است غیر به تو می گویند . تشمام می کردیمن کتاب و تکلم خدا، از پدیده ها اندکی حسن اسما بدون ای

رالیه کلماتی است که می تواند د. عدم تناسب و کجی اش است. تذی عوج، هر غیر حسنی از اعوجاج اس

 . این کتاب الحمد هلل دارداینجاست که آمدن . مکالمات ما بیاید و این به این اعتبار حسن انتقال پیدا کند

 . مثل اینکه باید همیشه از قرآن برایتان حرف زد

 .عادت کرده ای به اینکه از این برایت حرف بزنند

  



6 
 

 93/7/39 استاد اخوت     -  جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (جلسه سوم) سوره مبارهک کهف          

 

قبل از ورود به محرم قصد کنیم و نیتی را در نظر بگیریم و با توجه به آن نیت و برای دریافت آن فیض و رحمت 

توانیم بکنیم این است چون تنها کاری که ما برای تسلیم می. ری را شرکت بکنیممجالس عزادا. وارد محرم بشویم

ان شا اهلل . که تغییری اصالحی، استغفاری یا ذکری است که در ما نزول پیدا کند وگرنه ما هم جز ناسپاسان می شویم

د اتفاقاتی که درباره آن قصد این قصد را بتوانیم در این مجلس بگیریم و آن را ثبت کنیم و در جایی بنویسیم و بع

 منتظر باشید تا فیوضاتش بر شما از سوی اهل بیت نازل شود.. برایتان می افتد را مجددا بنویسید

 صلواتبرای اینکه این قصد جریان یابد و فیوضات به ما الهام شود و مهم تر اینکه تحقق پیدا کند 

ترک یک عادت بد یک امنیه یا آروزی دست یافتنی است برای آنکه  قدرت آرزوی های خوب پیدا کنیم و ما هم 

به وسیله آرزو کردن که غایت سرزمین منی است قصد کنیم الزم نیست به منی برویم باید به سرزمین آرزوهایمان 

 صلواتو زود زود به اجابت برسد  ان شا اهلل بتوانیم آرزوهایمان را تند تند ارزو کنیم. سر بزنیم

هر جای دنیا که بروید  هر عبادتی که می کنید، در هر سطحی و در هر اندازه ای که باشد به پای عبادتی که با مهر 

در روایات هم وجدانا می توان فهمید که یک چیزی ارزش وجودی اش و وسعت وجودی ای . کربال شده نمی رسد

 صلواتبرای اینکه نعمت عظمای والیت را به ما بدهد . چیز بیشتر است که به انسان می دهد، از همه

بد است که آدم وارد محرم . ایام می آیند و می روند وقتی وارد ایام می شویم باید طهارتی در خودمان ایجاد کنیم

و . کمی نبود زشت است چون هزینه ای که اسالم برای هدایت انسان ها کرد هزینه. بشود بعد همان آدم قبلی باشد

به ذهنم رسید که شروع این جلسه را با یک . اگر این هزینه منجر به پاکسازی تک تک ما نشود برای ما بد است

. بحث عزم و قصد برای ورود به ماه محرم بگذاریم و جمعی اش کنیم تا نزوالت رحمانی جمعا به ما نازل شود

 . ت بیاوریم معرفت استمهمترین چیزی که ما می توانیم در ایام محرم به دس

 صلواتبرای اینکه خدایی که می پرستیم به خدای اباعبداله نزدیک شود . هم معرفت خودمان هم توحید

 .این قصد مال سوره فجر است 

 :اما سوره کهف

 . این سوره را خیلی ابا عبد اهلل در ماجرای کربال خوانده اند. این سوره خیلی با شهادت ارتباط دارد
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اینکه در مکه . چگونه مردن و کجا مردن هم مهم است.... ری که در مکه می کردم با خودم می گفتم من هر کا

آنجایی بمیرد که آغشته به خون و شهادت باشد مهم است چون . جاییکه اسم خدا در آن جا هست. بمیرد مهم است

میتوانید چند دعای خاص از ایشان  .از دعاهای خاص امیر المومنین این است. همیشه خودش را در آن وضع می بیند

 .سوره کهف برای این آرزو است. ببینید که میگویند مرگ مرا در شهادت قرار بده آن قدر که در خون خودم بغلتم

 . این سوره داستانش داستان همین است

 .... الحمد هلل: سوره این طوری شروع می شود

عبودیت در این سوره . بحث عبودیت را می آورد. استبحث رسول را نمی گوید اما بحث کتاب با رسول یکی 

 . خیلی مهم است

 . سوره به سمت عبودیت می رود، از حیث عمل صالح

 . مومنین را وصفشان را با عمل صالح مطرح می کند

یعنی در وجودشان انواع شرک های . و همچنین کسانی که در این سوره مقابل مومنین هستند شرک خفی دارند

ادم بد سوره خیلی هم نسبت به آدم های دیگر سوره کار بدی . هست که تشخیصش هم خیلی دشوار است زاویه دار

ایرادش این است که در باورش نسبت به خدا برای خدا ! در باورهایش یک سری لک پیدا کرده همین. نمی کند

 وقتی که به کسی لبخند مثال. موجودی که منفعل است. شان یک موجودی را در ذهنش می آورد که انفعال دارد

منظور ما از اینکه خدا ولد دارد نه یعنی . می زنی شاد می شود یا اخم میکنی ناراحت میشود، این یعنی انفعال دارد

اما حقیقت این است که لیس .بچه دارد یعنی کسی هست که خدا آن را آفریده اما کارها را مثل خدا انجام می دهد 

 .کمثله شی

انگار که خدا انسانی است با . اما اینطوری نیست. حساس می کند که در خدا تغییر ایجاد می شوددعا که می کند ا

مهربان است اما نه آنطوری که شما . حال انکه خدا همه چیز هست اما نه آن طور که شماا فکر می کنید. قدرت بیشتر

 . فکر می کنید

 . این طوری نیست. ر گناهان تو را می بخشدخدا مهربان است مثل ماد. ولی خب مهربانی مادر هم نیست

خدا فالن صفت را دارد اما نه آنگونه که من . تنها راهی که انسان می تواند موحد شود، تنها راه، از راه تسبیح است

هر موقع اتفاقی بیفتد، از ما دعایی برخاسته می . به خاطر همین ما باید در اذکارمان تسبیح زیاد وارد بشود. می پندارم

 . ی چون با هر اتفاقی شائبه شباهتی برای خدا پیش می آیدشود حتما باید کنارش سبحان اهلل را بگوی
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هر . سبحان اهلل. می شود خدا را مورد خطاب قرار داد، اما نه آن گونه که ما همدیگر را مورد خطاب قرار می دهیم

ات این در روای. ذکر کن یعنی تسبیح کن. تسبیح معادل خود ذکر است. نسبتی به خدا با سبحان اهلل باید همراه باشد

 . طوری است

لذا کسانی که زن و شوهر هایی که عاشق هم اند و هم را خیلی دوست دارند، اصال محبت را درک می کنند، آن 

بعد می گوید خدا مرا دوست دارد مثل این محبت ؟ نه خدا محبتش هم خیلی فرق .... قدر این را قوی می کند که

 . دارد

آنهایی که اشتباهی عاشق می شوند عنایات خدا . باید تسبیح را بشنود. ی چیباالخره فهمیده محبت در این عالم یعن

 .بهشان شده باید حواسشان را جمع کنند ولی بفهمند خدا آنها را خیلی بیشتر از او دوست دارد

یعنی وقتی کسی به هر نحوی در . خیلی آیه عجیبی است 6آیه . دعوا از سر خلقت آدم بر سر موضوع خلقت بوده

نمی تواند اصال . شود اگر به کسی خوبی کند حتما محاسبه می کندش شرک باشد در آثارش هویدا میوجود

یعنی هر کار خالفی از ما سر می زند به دلیل . انسان غیر موحد در آثارش شرکش معلوم است. خوش اخالق باشد

 . طلوبی باشدنقص در این موضوع موجب می شود اثر وجودی انسان اثر نام. نقص در توحید است

 . می خواهی صبح بیدار شوی، به خدا بسپر و آیه اخر کهف را بخوان این کار عملی را هم در سوره گذاشته است

از او سر ... حاال انبیاء و رسول مدام حرص می خورد چون این آدمها همه اش آثار بدی دارند بدهنجاری، بد خلقی و

 . می زند

 . عطا می کند... شدیدا به ادم صبر و ... انا ما جعلنا علی االرض زینتا. شه تابلو کردرا باید همی 8و  7این دو تا آیه 

اسبابش اسباب . اگر بخواهی واقعیش را نگاه کنی پشت ندارد. هرچه در زمین است زینت است یعنی جلوه ای دارد

 .ماشین کوکی است. نیست همین طوری است

همه این . زینت کلمه پر کاربردی در قرآن است. یک جلوه است. زینت یعنی شکل آن را دارد اما آن که نیست

یک موقع می . زینت ها که واقعا هم پشت ندارد، این ها به خاطر این آمده اند که انسان را دچار فشار و ابتال بکند

 . دهند و یک دفعه می گیرند، برای این که انسان جوهره اش معلوم شود

. این یعنی با خاک یکسان بشود زینت بوده هیچی نیست. صعیدا جرزا قرار می دهیم نمی گوید این را ما بعد: 8آیه 

زمینی را فکر کنید که پر ساختمان است، این تصویر را نشان می دهد، بعد همین، زمین خالی است و هیچی تویش 
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هم که تو فکر می کردی  نه همان موفع. اینجا نمیگوید که ما این را قرار میدهیم که بعدا با خاک یکسان شود. نیست

 . چیزی هست، هیچی نبوده

بعد از ان طرف خدا ابا دارد که بدون . گفته اند اسباب را بهش بپردازید. اندما بهمان یک چیزهایی را اشتباهی گفته

 اینها همه درست است اما ما فکر کرده ایم که توجه به اسباب یعنی خدا غیر این راه نمیتواند. سبب کاری را بکند

در واقعش من دارم امتثال . نه اینها زینتش است. فکر کرده این که سبب درمان مریضی ما قرص است. کاری بکند

 آنکه فاعل است خود خداست . امرمی کنم

مناط اینکه خدا کاری را با اسباب بکند یا نکند، قضای بنده است و مصلحتش . بعد ما در دعاهایمان اشتباه می کنیم

 . واند جز از آن مسیر عمل کندنه اینکه خدا نت

 ..ببینید وجه هدایتی هر سببی چیست؟. دنبال سبب نگردید، دنبال هدایت بگردید

و خدا هم . مصلحت به شما و هدایت به شما نزدیک باشد اراده خدا به شما نزدیک است. دستتان نلرزد برای دعا

 .نیازی به اسباب ندارد

 . باید به خدا حسن ظن داشته باشیم

 .اولین گام در هدایت ایمان به قیامت است

 . استطاعت درونی باید پیدا کرد

زیارت ... اگر کسی واقعا فکر کند و بخواهد ده بار زیارت برود، بهش نشان می دهند، که فالن کار دستگیری، و

ی رسیدن اگر کسی رغبتش را به موضوعی زیاد کرد، راه برا. خیلی کار جلویش هست که همان زیارت است. است

 . به ان رغبت فراوان است

 !ما بنده ایم باید بندگی کنیم، نه خدایی

هرکس دنبال . اراده خدا به هدایت است. اراده خدا جدی است. سبب جدی نیست. اصال سبب در عالم زینت است

یت هر کدام از وسایلی که بهش می دهند، شی تفاله است و اصل هدا.  هدایت باشد، مشغول اسباب نمی شود

 . عصاره است

 .... مثل سوره عصر. انسان از هر چیزی باید عصاره بگیرد

 .هرچه دارد انسان، در روزی زمین، زینت است و در واقع آن را  ندارد
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در زندگی اگر یک وقتی بنویسیم که چه چیز هایی ... . حافظه و. در عرض یک ثانیه نیست. سالمتی را ببین

. همان کالم امیر که عرفت اهلل بفسخ العزائم. ازه می فهمیم همه چیز دست خداستمیخواستیم، چه چیز هایی شده، ت

اصال در . خدا را شکر عمر داده که ما دست خدا را در حوادث ببینیم. باید بتوانید کبرایی خدا را در همین ها ببینیم

 . توانید بپرسیدمی.. دکسانی که روضه امام حسین را می گردانند می دانن. گمانم نبود کاری بشود اما شد

 . بروید به سمت اینکه اسباب را جدی نگیرید

. اگر من قرار باشد وسیله هدایت کسی بشوم، فردا صبح حالم خوب است. این سالمتی زینت است. مریض می شود

. ودشاید از این موضوع قرار است اتفاقی بیفتد که کسی هدایت ش. بلند می شود می رود و هدایت اتفاق می افتد

  ...باید به خدا حسن ظن داشت

جدی نگیر یعنی اگر فقیر شدی ناراحت نشو، و اگر غنی شدی ! جدی نگیر. اینکه تو فقیری یا ثروتمند شوخی است

 .این یعنی اسباب را جدی می گیرد. الکی پول جمع نکن

 

چوب است چطوری آدم ها ببین کعبه که سنگ و . طرف را انگار آورده اند حج تا حسن ظن اش به خدا زیاد شود

اش را درست و اال اصحاب فیل رفتند نمونه.. این سبب که جمع نمی کند، خدا دل را جمع میکند. را جمع میکند

 !کردند اما کارشان نگرفت

چاه زمزمش که . بینی یک جای غیر ذی زرع می تواند این همه آدم را روزی بدهدبه کربال که فک می کنی می

 .اراده خدا مهم است در جاری شدن آب. سبب مهم نیست. می دارند، اّبش تمام نمیشود اینقدر آب ازش بر

یکی از . دست خدا را فاعلیت خدا را و توحید را در محرم به راحتی می بینید..  در محرم  هم این چیزها را می بینید 

 .است... جعلنا ما علی االرضانا ما . در باطن کربال حکومت مهدی است. مظاهر توحید خود ابا عبد اهلل است

 

 .را حضرت حسین می خواندند 9آیه ... اما داستان اصحاب کهف

 .خدا از تعجب انسان ها تعجب کرده

 . این تعجب از سر دیدن صرف اسباب است

دعای عهد . اراده خدا این بوده که نمیری. اراده خدا این است که اینطوری بخوابی. کسی خوابش می آید می خوابد

 . همین است دیگر. خوانی که زنده بمانیمی 
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 . این یعنی انقدر سبب جدی نیست. در روال علم تکویینی هم کسی ممکن است بتواند این کار را انجام دهد

 .ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا

در . ومت خورده شدهگفت اگر حسین را کشتی، ریشه حک. فکر می کرد این ریشه رابزند، ریشه را خشک کرده

 .حالیکه بهش نشان دادند چطوری این طوری نیست

 . می گویند جهاد کن میترسد بمیرد. اتفاقاتی که برای انسان می افتد، به خاطر ترس از اسباب است

البته آفتی که داشت این بود که طرف را کرامت می . قدیم عرفا اینطوری بودند که اسباب را مسخره می کردند

خودش . اما برعکس می شد. طرف می خواست بگوید اسباب بیخود است. ه جای اینکه منظورش را بفهمنددادند ب

 .. اگر ما جنبه اش را داشتیم، دورمان پر بود از این آدم ها. برای همین بساطش را جمع کردند!  شد یک وزر

ن محدود به تعدادی مشخص اگر عرفا. هرکسی خودش را در این جایگاه ببیند، موحد شدن خاص یک آدم نیست

! باباجان همه مستجاب الدعوه اند. اختصاصی کردن این موضوع اشتباه است. بشود این خالف نظام انبیا و اسالم است

یعنی با خودتان می گوید هدایت من در این است . منتها مشروط به هدایت. هر دعایی امروز کردید مستجاب است

 .سختی برایتان شیرین می شودکه این سختی را بکشم، آن وقت آن 

 

 .اگر این کار را بکنیم بشاشیت پیدا می کنیم. همین اقدام به مثال نماز شب هدایت را قوی می کند

تو فکر کن پولدار . و خدا قادر است که به بهترین وجه همه چیز به تو بدهد. همه درگیری ها بهانه هدایت ماست

فکر کن خدا همه فضائلش را . ی؟ ما بعضی وقت ها اصال فکر هم نکردیمحاال چه کار می کن. ترین آدم روی زمینی

 به تو داده چه کا ر میکنی با این همه فضائلش؟ 

اگر قرار است آن کار را بکنی وهدایت کسی دست تو باشد، حتما به تو اسبابش را ... . از قبلش ... . آرزو سازی کن 

و قتی در جامعه .ساختار دارد. ا که با پول نمی شود هدایت کردآدم ر. اسبابی که خودشان می خواهند. می دهند

 .اراده هدایت خدا جاری می شود ساختار دارد

 . بگردم که قرار است این پول را به چه کسی بدهم. اگر از خدا پول خواستم نداد، نگویم خدا نتونست بدهد

 . فکر می کنیم اسباب کاری ازشان برمی آید. بعد ما گیر می دهیم به اسباب

 . نه بابا جان از این خبر ها نیست. خداست( نعوذ باهلل)ما فکر می کنیم، دشمنترین کسمان
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آن ..اما در همان فضای گنگی هم خدا یک چیزی را به ما حالی کرده. ما بعضی وقتها نمی دانیم خدا چه می خواهد

یک ادمهایی از موقعیت خودشان هجرت کرده اند، نمی گوید سختی کشیدند، می گوید قیام کردند پس : اینکههم 

 .... .41آیه .. گفتند ربنا رب السوامات و االرض

این همان زبان گنگی . ست با هجرت، و مقابله با طاغوت، رمی شیطان، این حرف مساوی با آن استاین مساوی

وییم ببین این کلمه توحید است می گوییم یعنی چی؟ می خواهم گنگی بگویم یعنی چی؟ یعنی اینکه می گ. است

قیام بر علیه این را هم می دانی؟ دوری کردن، احساس بد داشتن، . طاغوت را می شناسی؟ که نمود بیرونی هم دارد

شبیه او . یفهمی؟ این را نکنرا هم م... نشستن و خوردن . این نباشی و مثلش نباشی را هم می فهمی. بال سرش آوردن

 !این یعنی کلمه توحید. در خط او نرو. نشو

. این زبانش گنگی است. اگر کسی در دلش محبت این بود، یا تمایلی به این داشت، یعنی برای خدا ولد دارد

 . ام چطوری و اینهایش را نمی دانی اما می فهمی اگر اهل برائت از طاغوت نبودم، یعنی برای خدا ولد گرفته

 . چطوری این ها این را میگویند. واقعا وقت این آیات را می خوانم شیفته و عاشق این می شوم

 .اگر کسی مفهوم جهاد و قیام را برای خودش واضح نکند، و سامان ندهد، نمی تواند موحد شود

رفتارت نباید . دوری کنیشما به هر حال باید از کسی که نسبتی با خدا ندارد، . توحید رکنش برائت از طاغوت است

 .شبیه او شود

 . رفتار من نباید شبیه کسی باشد که موحد نیست
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 7/8/39 استاد   اخوت   -  جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (جلسه چهارم)سوره مبارهک کهف          

 

 صلواتاین روز ها همه دلشان کربالیی است ان شا اهلل حرم این بزرگواران را ببینیم 

 صلواتوص ابا عبد اهلل آشنا شویم خص تر ان شا اهلل با سیره اهل بیت بهاز همه مهم 

 صلواتتر ان شا اهلل به معیت امام زمان و اهل بیت برسیم از آن مهم

آید را به غفلت سپری نکنیم و بر مراتب علمی اده کنیم و روزها و شبهایی که میان استفمعمر ماین که از ایا برا ی

 صلواتمان مرتب اضافه شود 

 صلوات اهل بیت و سوگواری امام حسین شود و محسوب شود ربرای این که مجلسمان مجلس ذک

م ایایم اما خودمان حس نکردهایم که در این قافله بوده هایم و یا کسانی بودین جدا ماندهاگر تا االن از قاقله امام حس

 صلواتبرای اینکه هم باشیم هم بفهمیم و از فواید و منافعش استفاده کنیم 

 ..کنیم تا همه قصدی  بکنند تا در جلسه به ما بدهندکنند ما اول دعا میهمه آخر مجلس دعا می

 صلواتد و نیات خوبی به ما الهام شود اینکه قصبرای 

از خیلی  کنم چون دیدم بعد از جلساتشود که چرا من خیلی صلوات طرح میبرای برخی سوال  است  ممکن

یدانم این خاصیت صلوات نم. رودبه الی صلوات از یاد نمیرف های ال اما ح رودمطالبی که گفته شده از یاد می

 .کند نوای قرآن را با توسل به اهل بیت نگه داریمکمک می کهاست 

 صلواتو عطر بهشی به خودش بگیرد  دم والیت امیر المومنین آمیخته شوبرای اینکه ان شا اهلل این قرآن به طع 

 

وقتی که با سوره ای از  شما: توجه به این نکته اهمیت دارد. ید بگویمبرایم مهم است که با اینکته قبل از شروع 

 البته این کار خوبی است به -طوری باز می کنید به خواندن موقعی آن سوره را همین شوید،جه میت مواسور یا آیا

مخاطب گوید به خصوص در روایات آمده انسان خودش را ید خدا چه دارد میتا ببین -خصوص بدون پیش داوری

این سر جای خودش هست و در روایات هم به آن شاراه شده به . اش با آیات باشد شادی و نگران. قران بداند

 . خصوص در مصباح الشریعه از قول امام صادق
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باید فارق الذهن باشد سر جای خودش هست و انسان که خواهم عرض کنم این است که اینیمنتها این نکته که م

 .باال می رود اش از آیاتبرداریباشد قدرت بهره بتواند همچین وضعیتی داشته هرچقدر هم انسان

منتها موضوع دیگری که بهره ما را از قرآن زیاد می کند این است که با طرح سوال و نیاز و دعا و طلب وارد فضای 

با  ولی آدم. دارد ات قبلی نیزالبته نیاز به مطالعقرآن بشویم بهتر است آن دعا در راستای غرض آن سوره هم باشد که 

شود طبیعتا وقتی آیات خوانده می .منتها این در حد یک نیاز و دعا استشود یک عنوانی وارد فضای سوره می

اقل حد. گیرد یم هایی راخودش پاسخ لکند و انسان نسبت به آن سواموضعی را نسبت به آن سوال و نیاز اتخاذ می

چه بسا الزم است یک دور قران و سه یا چهار ختم قرآن را در اگر نگوییم همیشه . ران بخوانیم گاهی این طوری ق

 . راستای یک نیاز خاصی باشد

رسد که در این سوره طرح کنم کنم به ذهنم میی که به عنوان نیاز و دعا فکر میقبل از مطالعه سوره کهف آن چیز

  .کنممطرح میرا 

د؟ من این سوال را خوانرا از سوره کهف را ... ن آیه ام حسبتآقا بعد از شهادتش ای ممکن است کسی بپرسد چرا

هم از خودتان را  لتوانید سوان سوره را بخوانید با این دید میتوانید ایشما می گوییمچرخد را میکه در ذهنم می

 .سوره بپرسید

رتباط تواندن با خدا او بندگان او چطور می. کندبا بندگان خودش ارتباط برقرار میبه ذهنم رسید که خدا چگونه 

. خدار اند خدا بوده نه غیبا او مرتبط شده که آن کسی که برقرار کنند، اگر با خدا ارتباط بگیرند چطوری می فهمند

 . و اگر چیزی به آنها رسید یا به تشخیصی رسیدند از کجا معلوم می شود که خدا به آنها گفته نه غیر خدا

شود فرستد و دیگری این که از کجا معلوم اول اینکه از کجا بفهمیم خدا نزوالتش را می .سوالهایم دو سوی دارد

 ..که ما می فهمیم و چه می فهمیم

 . تا اینکه سوالم کلی باشدشود زودتر به جواب برسم این باعث می. م را پر و بال بدهممهم است که من سواالت

شوی؟ چیزی از خدا به تو میتو االن می خواهی با خدا مرتبط شوی چطوری مرتبط  اینکار باید بگویم یبرا

 .رسیده و مثال القای شیطان نبوده است از کجا می فهمی از خدا به تو..رسیده

 . به نظر این سوال مهم است
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-به خدا ربط می اند و به نوعی کارهای خودشان راکنند، به نوعی خدا پرستعلت این است که  وقتی زندگی می

کند به س میاما احسا ..گوید خدا کیلو چنددر کالم می. ست که برائت از خدا در وجودش باشدو کسی نیدهند 

 . گیردشوند،هرکس یک تصمیمی میاما وقتی در عرصه عمل مجبور به انجام کاری می..جایی وصل است

طبیعتا ایام حج طبق روایات  دمت مکه حرکت کردنبه س خیلی عجیب است امام حسین از مدینهکردم داشتم فکر می

تا وقتی که عرفات هم . اندکه مشهور هم هست، همه افرادی که آنجا بودند حاجی بودند و مسلمان در حرم آمده

طبق روایات . فهمیدند اوضاع جدی است خرد خرد ریزش کردندها وقت به تدریج آدم. مه با ایشان آمدندآمدند ه

 . تاریخی

مسلمان است و آمده حج و کعبه را زیارت کرده کند مثل ما ن آدمی که امام حسین دارد با او برخورد میایخب 

-کند نمییب کتاب مد و حساشنوولی وقتی که می...اندرا به او داده ثواب عمره و احرام. خدا پرست است. است

 .ص می دهد که نباید همراه شودکه تشخیشخیص دهد که همراه شود، بلتواند تنمی. خواهد با حسین همراه شود

 که باید همراه شوی یا نشوی؟  فهمیدیاز کجا تو 

 . دنهمراه شو خواست خدا این است که با امامکه چون آنها که همراه قافله امام شدند فهمیدند

یک  به تجربه خودش دیده که آدم. که وضعیتشان این طوری استزنیم یما داریم درباره توده مردم حرف م

رو دست ! می گوید عجب کاری کردیم ها( کنم سوالم را باز کنمه اش دارم سعی میمن هم )جاهایی و مقاطعی

ها ازین رو دست خوردنمثال یکی . هایش زیاد استها چقدر رو دست خوردنمی بیند با لیست کردن این. خوردمی

ام بعد می روم پیش امام و مثال تعللش در  زن و بچهوید بگذار االن بروم پیش گمی مواجهه با امام در این است که

-و برای همیشه جا می !مثال اندازه یک نصفه روز جا می ماند رساندن خود به امام حسین است یعنیحد صبح یا ظهر 

 ..ماند

 . ها را می فهد آدم بعضی از این رو دست

کرده بر مدار حق است؟ آیا این خواست  تواند بفهمد که جریانی که دارد و مسیری که انتخابآدم چطوری می

 برند و رزقشان وحی است یا بقیه هم این طوری اند؟ فقط انبیا به درستی کارشان پی میاست؟ آیا  ءانبیا

ما همین طوری خیلی سریع ممکن است جا ماندن من از کاروان ابا عبد اهلل خیلی سریع باشد و اتفاقات جاماندن 

این است که ث سر شما بگویید همه کارها این طور نیست اما بحث سر این نیست بحست ممکن ا. افتداتفاق می

باط داشته باشد به نوعی که بگوید این حرف حرف خداست و حرف غیر او ترتواند با خدا ایانسان بما هو انسان م
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است که در سوره  چیزین ای. تواند این را بگویدنبی باشد یا نه آدم معمولی هم مینیست؟ چگونه؟ آیا باید آن فرد 

 .و به آن پرداخته شده است کهف آمده

 شوماست و با این سوال وارد سوره می این سوال من

ت و بستر اولش در یک فضای طاغو. است قلمرو و بستر ستان آمده که هر کدام در چهاردا در سوره کهف چهار

ه است یک بسترش در رفا. حق خطا ندارد اصال. کنندکه اگر کسی خطایی کند اعدامش می خفقان و ظلمت است

یک بستر مربوط به بستری . کسی که ندارد دستش باز استای بین کسی که دارد و مقایسه. که داستان باغ است

وراء های مختلف معنویات و اسرار هستی غور کند که در الیه. خواهد پی ببرداست که فرد به باطن حوادث می

. کشور گشایی است بلکه حوزه اش فردی نیست. اجتماعی است ء فردی است یعنیبستر بعدی ورا. دنیایی است

  .کند و ظلمت شکنی استاین خودش ایجاد فرصت می. ماع استخارج شدن از فردیت و ورود به اجت

 نکند قافله امام حسین از بغل خانه مان رد ..که در محرم آدم احتیاج به غذای خاص دارد است نخواهشی که دارم ای

به جواب برسیم و به ان شا هلل خدا کند . تواند سوژه تفکر باز کنداین روزها خیلی برای ما می. و ما جا بمانیمشود 

 . بمانیم که ان شاهلل ..دهندیو بعد بهمان خبر مایم قافله ابا عبداهلل بپیوندیم یا پیوسته

  .پیش فرضمان سوالمان است. شویموارد سوره میما با این قصدمان 

خود آیات به دور باشد این به خاطر آن است که وارد  نیم ممکن است اولش از تفسیریبی که در سوره میهایچیز

 . ایمحیطه تدبر شده

  ...بنشینید پای سفره سوره، می دهد به شما. یفه اش جواب گویی استی را بازکنید سوره وظموضوع هر

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ها به تعالی که آدم این است و رحمییت است و هدایت و بنایش برم که بنای خدا بر رحمانیت فهممن از بسم اهلل می

کنم نه بر مدار یاس و ر میبر مدار رحمت فک کنم پس هرچه فکر می. تبنای هستی بر این رحمت اس. برسند

 . شودگویم می شود نه اینکه نمیمی. ناامیدی

 ...لذی االحمد هلل ا

 .فرستدجایی  نمی ها را اشتباهیآدم. یعنی کتاب فرستاده که عوج نیست .موضوع اتکا داشته استخدا بر این 

اگر مراجعه کنم حتما . ستشود که خداوند برای پاسخ دادن به من حتما کاری کرده و آن هم عوج نیمعلوم می

 . دهدجواب می
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 .شودلذا ایمان مهم می. داشته باشدگذارد که ایمان دهد و اثر میآن کتاب فقط برای کسی جواب می

بینیم که وارد فضای روایی شویم می راگ. ای به نام ایمان جستجو کنماالن بایستم و همه جواب را در واژهمثل اینکه 

 .مهم استموضوع چقدر این 

  تفویض، تسلیم، رضا: اندایه ایمان را گفتهپ

 .ده استرقم زکه برایم اتفاقی رضا یعنی عالوه بر این که پذیرش دارم خرسندم از 

 .اند را بخوانیمبر ما الزم است هرچه اهل بیت درباره ایمان گفته

ی ها در مسیر خیل. ممکن است القائات آدم را از راه جدا کند و اال هرچیزی دم قرص باشدبرای امتحانات باید پای آ

شود و اتفاقا همه یبه این آقا اعتماد کنند و ایمان بیاورند برای همین قلبشان آماج وسوسه ها م قافله حسین نتوانستند

کافی است که پایش بلغزد همین مقدار که ایمان بشکند باعث . افتده او را منصرف کند، همان موقع میحوادثی ک

 .شوددر حالیکه انسان مومن خرد نمی می شود خرد شود،

 ند موحد بودن خود را تصدیقاگر کم مطالعه باشد بطوریکه که نتوا نسبت به موضوع توحید سست شود یا اگر انسان

 ... تواند توکل کند و تسلیم وتواند به خدا اعتماد کند نمینمی گیرد وکند، آماج حمالت قرار می

دم حل ع برای آاگر این موضو. ص در فهم توحید استمشکل دارد به خاطر نق.. هرکس از انواع اخالقی و باوری و 

 شود اش حل میشود خیلی از موضوعات زندگی

بداند مهمان این دنیا است البته . شودایش بداند، مسائل برایش آسوده مینسان همه زندگی را محل ابتال و آزمااگر 

 ..از آن هم باقی ماندهطی کرده و کمی  هکلی را

 .شودباشد حتما ایمانش در هم شکسته می علم نداشته به موحد بودن اگر کسی نسبت  

 .متفاوتی داردرضایت خداوند داستان . درباره رضایت زیاد بحث شده استدر روایات 

 سبحان اهلل :بوبیردر ساحت 

 توکلت علی اهلل :در ساعت عبودی

 ال اله اله اهلل: تفویض

 میل به بی نهایت: اهلل اکبر

 . ای استبهرد و یک نگاه است و هر کدام مرتیک رویک
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منتهی . دهدها در ارتباط هستید و همین حال، حالتان را تحت تاثیر قرار میکس یک حالی دارد، شما با حال آدمهر 

 .مشروط به این است که نرم افزار ایمان روی او نصب شده باشد

  .تواند استفاده کندنمی برد، وگرنهاشد از حال ایمانی آدمها بهره میاگر انسان با ایمان سنخیت داشته ب

واند این رضایت را برایش ایجاد تو اطمینان به آن تا دنیا هست می رضایت از دنیا: رضوا بالحیاۀ الدنیا و اطئمنوا بها

 .رودنیا نیست این رضایت هم از بین میکند وقتی د

 می رویم سراغ آیات اصحاب کهف

. انداند و از معارف دینی دور بودهرا ندیدهظاهر پیامبر  برد در فضای یک گروهی که اینها بهاین آیات ما را می

گذاشته و  رد و این ایمان یعنی ایمانی که خدا در وجود هر کسی به ودیعهایمان فطری دا. ر نیست که بگویندطواین

 .تواند طبق این آیات به خودی خود فعال شودمی

ل های فعایکی از راه. نی باید جوانمرد شودیع. ت دیدفتی را باید در روای. شرطی که دارد این است که فتی بشود

مثال انصاف و . ایمن فتی را در کتاب بلوغ عاطفی کمی گفتهای. مردی است دشدن ایمان فطری جوانمردی و آزا

هر انسانی در درون خودش  وبودن است  مدارا با مردم اخالق اجتماعی و دوری از خودپسندی و خودجانب دار

ای شاکله. شودالق جوانمردی، این ایمان فعال میها خودشان بروند به سمت اخهمین که آدم. ن داردامکان فتی شد

 . دارند آن را همههم نیست، 

کسی  ممکن است. در زندگی نکته مهمی است جوانمردی. اندآنها که جوانمرد بوده اند مثل حر عاقبت به خیر شده

حر صفتش صفت . فعال کردش را اتشخیصانمردی بود که در آن لحظه این جو. نباشند مسلمان باشد اما این طور

 شمر صدای از را حسین امام صدای وقتی .ودشان بوداو مظهر جوانمردی در بین خ. او دنیای جوانمردی بود. فتیه بود

 .. کنداین آدم نجات پیدا می دهدمی تشخیص

سوال جور دیگری است و صحنه  اما وقتی که دید. مطابق شمر بود ش در عملااو در یک مقطعی طبق تشخیص

 (.ع)به سمت امام حسین جوانمردانه نیست برگشت

 اشتمخالفابراز  پیامبر حضرت حمزه نمود پیدا کرد در هنگامصفت جوانمردی اولین بار در صدر اسالم در عموی 

 ... در تبت یدا ابی لهب و تب

 . سید الشهدا شد اش بود و ازین رو مردیویژگی خاص حضرت حمزه در جوان

 ..گاهی دورمصفت جوانمردی  هم خودم را نا امیدکنم اما من بهخوانمی
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هر کسی رفت به سمت سوره . خواهد خودش را فدای مردم بکندمردی یک از خود گذشتگی است که میجوان

 . مطفف است از خصوصیت جوانمرد نبودن. مطففین خودش این است

 . برایش مهم نیست که  بقیه کجا بنشینند روضه نشسته یک جا و دیگر آمده مجلس

این ارتباط با ورزش و قوی . اندکه جوان بودند جسما هم قوی بوده آنها. آوردچه ها را در خانواده جوانمرد بارباید ب

 .ش را برای مردم استفاده می کرده استاینطوری بوده که زور داشته اما زور. بودن هم دارد

 .بودن در تضاد با جوانمرد بودن استترسو . یکی از صفات ویژه جوانمردی شجاعت است

نمود  بروز ترس زن در بچه هایشان. این که زن بتواند شجاعت خودش را به فرزندش منتقل کند، جوانمرد است

 . خواهد داشت

. گویند به بخوریدمی. از تولد درست کرد اید از قبلاین را ب. آیداش بخشنده و فداکار بار میاما اگر شجاع باشد بچه

 . خورداو هم به نیت شجاعت فرزندش به می

 .باید از قبل فکر کرد

کار خودشانند اما عملیات القایی  های ما هر کدام دنبالدرست است که خانم. مادر لحظه به لحظه با او همراه است

زند که حتی بعضی اوقات حدس می .سه رفته استبه مدر وجودش کند که یک قسمیت ازفکر می. دهندانجام می

 .اش فالن کار را کرداالن بچه

 .شده استفراموش ر به فرزند خیلی مهم است که در حال حاضر اتصال ماد

 . شودجوانمردی خیلی به فرزند منتقل می

همه چیز را برای . اش شجاعت و بخشندگی استنشانه. اش استمالک برای انتخاب همسیر جوانمردیاولین 

 . خودش نخواهد

نیازی هم . بدهد هم هاتر درست کند تا به همسایهکند زیادفرض کنید مادری غذا که درست می. ..بخشندگی

 . این کار را بکند خودش چه بگویدبندارد به 

 .ها نیستنیاز به امر و نهی به بچه. گیرنداین را بچه ها یاد می

از خود  ام د پدر و مادر خودشان از خود گذشته اند مهم است نه اینکه من تنها بخواهم بچهبفهم کودکنکه ای

 ...گذشته بشود
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-خرابکاری ای به بار می کنیم و بعد یکها امتحان میکنیم و بر روی بچه ها آنما فرمول ها را بالعکس می متاسفاه

 !بچه ات یاد بگیردجوانمرد بشو تا گویی اگر راست می.. آید

 . در بچه ها اثر داردقصد و نیتی که از  یک انسان جوانمرد در خانه جاری شود 

 .های مختلف مانع این جوانمردی استترس

جوانمرد  داشته باشدسازش  اگر کسی جوانمرد باشد اما با صفت بدی .ف بودطاغوت گریزی صفت اصحاب که

 .است گریز و ستیز از صفات بد خیلی مهم. نیست

 . ترسنداما می خواهند اصالح کنند یام کسانی که مدیده

 .. بابا جان این صفت بد را کنار بگذار

 !از اینکه خوب شوید نترسید..شویدشوی عبد خدا میوی تازه میشمی ترسی که چی بشوی؟ خوب می 

این دعوت امام را به  چه صفاتی. چرا امام به بعضی دعوتنامه کربال می فرستد و به بعضی نه؟ این بحث مفصلی دارد

 .ها در حوزه تدبر در ساحت جامعه استکشاند؟ اینسوی خود می

من شوند را از قبل مومن معرفی هایی که بناست موصحاب کهف را معرفی کند، قبلش آدمخواهد ایخدا وقتی که م

 41این دعا را بکند که آیه  ید کهاگر کسی در هر حالتی به این ایمان رس. این ویژگی ایمان فطری است !کندمی

دست کم به افتدو کممی رقلبش کا. دهدآن وقایع اصحاب کهف برایش رخ می افتد واگفته است گوشش کار می

 .رسدمی به رضایت و ایمان 

من  اذ اوی الفتیه الی الکهف فقالوا ربا آتنا: اگر کسی بخواهد راه سلوک را طی کند بسم اهلل اش با این آیات است

 21تا آیه .... و.... لدنک رحمة و هیء لنا من امرنا رشدا

 .هایی دارد که باید حتما لحاظ شودها پس زمینهاین حرف

. دانند و برائت از شرک و کفر دارندمیها نسبت به رزق حساسیت دارند به خاطر این است که جایگاه آن را اگر این

 . همان طور که حبش هم شدید است. بغضش هم شدید است

 .اند که غذای طیب پیدا کنندافتند، مواظببا وجود این که ممکن است گیر بی

. های مختلفکند منتها با جلوهکهف فتی شد این آیه برایش صدق میکنم هر کس مشابه اصحاب راستش فکر می

 24آیه .: شود مثل حضرت امامکند و آیه میشود یک وقتی کار عجیبی میخوابد و آیه میسال می 311تی یک وق
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اگر بنا شد ما به کاروان آقا ملحق بشویم، : اگر کسی پرسید رفتید جلسه ابا عبد اهلل، چه فهمیدید: جمع بندی بحث

در خصوص رفتار . از راه اعتماد به خدا: فتی شدن یعنی چی؟ یعنی شکوفایی ایمان فطری. باید جوانمرد بشویم

یعنی بخشش و بخشیدن .دیگران در کنار ما هستند تا ایمان فطری ما فعال شود . هایمان با دیگران، صفات مختلف

به عنوان  را یعنی اینکه مسائل پیرامونت را و مشکالتت. دستگیری از دیگران فعال شود. دیگران در ما فعال شود

 ..خواهند تو را کربالیی کنندمی. .خواهد تو را فتی کندر کدام میه. یفرصت نگاه کن

شوی به اگر جوانمرد شدی دیگر وصل می. کنیاهد ببیند چقدر از خود گذشتگی میمی خو..هر اتفاق ریز و درشتی

  .شویشوی بلکه با گروهی که این طور هستنند نیز همراه مینه تنها وصل می..کاروان

 . شودیان مرتبط شدی یعنی دارد این صفت در تو فعال ماگر با جوانمردراهش این است که 

 ..به همین راحتی . ارتباط داشته باشید هابا جوانمرد. با آدم های نامرد ارتباط نداشته باشید

هم یک جور حرف خدا را می  و همه این ها فهمدحرف خدا را می. شودمی رسانا اگر اینها رخ دهد وجود انسان

 . شوندفهمند، جمع می

 حضرت مربوط به اشها اضطرار انبیاء را که ببینید بیشتریندر سوره: انداین آیه را خوانده( ع)چرا امام حسین 

از فتی که . گویند کسی در بین شما رشید نیست؟ رشید همین فتیه استیرسند موقتی به اضطرار می. است( ع)لوط

 .افتدبه طور طبیعی این اتفاق می. شود اما انبیاءکش می شوندبرود ظاهر مردم دیندار میمیان 

 . جوانمردی شدیدا مقابل نفاق است

کرده هم نداشته باشد و لی بستر را شدیدا برای جاری شدن ایمان حقیقی فراهم  را ممکن است طرف ایمان فالن

  .باشد

 . خوانندمام حسین میشاید به این دلیل است که این آیه را ا

  .اندبر روی آن کار کرده..اندبرده روی توحید و موحد بودنشاناینها قبال ایمانشان را 

ینند به بهایی که دور دست میآدم. طش را با خدا دور دست نبیندمهمترین نکته در ایمان این است که انسان ارتبا

 . رسندنجات نمی

... ها که توکل و تسلیم ورسد همانهای باالتر میکند و به ایمانکند، رشد می اش را شکوفااگر انسان ایمان فطری

 . دارند

 . حاال هر کس می خواهد باشد، جوانمرد نیست.طعنه زدن نامردی است
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 .جوانمردی استطعنه نزدن از خصوصیات 

  .رود روی صفات انسانیصفات جوانمردی می

 .کافی است همینکه بفهمد که چه صفتی نامردی است برایش. داردین که بفهمد نامرد است دست بر میآدم هم

این کار  از خود دفاع کند تواندنمیکه بیایی حرفی که داری درباره کسی میزنی  ینحاال شما باال بروی پایی

 .جوانمردی نیست

 . طعنه استشان ادبیاتاصال برخی . خودش طعنه است خطای کسی را نپذیرفتن

 . مثال همین طعنه را .ش حذف کند به این جوانمردی رسیده استک صفت را آدم از خوددر جوانمردی اگر ی

 .تواضع داشته باشدانسان باید طعنه نباید زد، 

 . توانید از دیگران عیب بگیردقف شوید، نمیهای خودتان واواستید یک موقعی ان شاهلل به عیباگر خ

خوب است بگوید  مشابهش را کجا دارد بعدکه بیند و میدش در خو گرددبرمی ببیندهر موقعی ایرادی از کسی 

 . ها را برطرف کنخودت این ایراد. دانیخدایا تو می

 . ودرمیظلمات فرو  ن به جای عیوب خودش مشغول شود، درج البالغه است که هر کس به عیوب دیگرااین نص نه

آن وقت . دانمرا از خودم بهتر می های اطرافمهمه آدمام این است که هایی که من خودم هم پیش گرفتهیکی از راه

 !تواند ایراد بگیردکرد آدم کمتر به آدم بیشتر نمیکسی کار بدی هم اگر

 .کنیاگر خودت را برتر دیدی، جرأت ایراد گرفتن پیدا می

 . هر کس در مختصات وجودی خودش از من باالتر است

 .از من باالتر استپس ! او این ها را نداشته این است .. ن هستمهمه معلم برای من گذاشته، من ایخدا این 

 .ها شروع کرداین را باید از دوست داشتن بچه. یش محبت و دوست داشتن دیگران استهایکی از راه

 .آوردها، طعنه را به شدت پایین میدوست داشتن زیاد بچه

 . خدا نیست هیچ چیزی بهتر از. راه ایمانی برای خنک شدن دل، خدا است

 . ما اغلب با دعاها فاصله داریم. خیلی از دعاها مخصوص این هاست. دعا خواندن

افزار  جامع االحادیث ایین کتاب در نرم.) ن دعاها را خاص انتخاب کرده استیازابن طاووس خیلی مهج الدعوات 

 (موجود است
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ظلم . و انصاف داشت دباید با همه مدارا کر ی و خواهریارتباط خویشی و برادرهم، در حوزه ارتباط مسلمین با 

ما در  !تو جوابش را نده..احترامی کردحاال طرف مقابل به تو خیلی بی .جواب ندهد. سازش است. پذیری نیست

 !مان را بگیریمو حقجواب بدهیم،  حتما ذهنمان است که باید

 .است یمال صحنه دیگر ستانیحق این

 . مداراسازش است و دعا و اش این اسم

ر خصام غیر مبین، همین طعنه است که تبدیل برای زمین زدن آدم ها فیلم بازی کند، از ابزا تواندآدم خیلی خوب می

 . شودبه کید می

 .وعده الهی استاین ..شوده را بگیرد، و فتی بشود، قانت میاگر انسانی بتواند جلوی طعن

 ..وصل به خدا می شود یکسره به طور طبیعی

انجام یک کار را اگر زن  این راهدر . ها گذاشته استترین راه را برای زنکه خدا راحت..سوزد می لشم دلذا آد

خواهد یک کاری را اگر خانمی می!  ید جلوی غضب و خشمش را بگیردبا رسد و آن هم اینکه دهد به هدف می

 .کنترل کند و خشم نکندانجام دهد این است که خودش را 

 .بروزاتشان جنسیتی استند بلکه یستصفات جنسیتی ن

 ذین آمنواان اهلل یدافع عن ال. ه خدا باشدهمه اینها بهانه است تا شما قیودتان را از مردم بکنید و و فقط اتکایتان ب

 . ستوا اگر کسی ایمان دارد خداوند مدافع

 . کند، بدانید که خدا دفاع میای گیر افتادید این آیه را بخوانیداگر در مخمصه

 ن صفت فتیه بودن در ما محقق شودبرای این که ای

 صلواتان شا اهلل به کاروان امام حسین با معرفت برسیم و اینکه 
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 41/8/39 استاد اخوت   -  جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (جلسه پنجم)سوره مبارهک کهف            

 

انسان یک حزنی دارد که این  روز عاشورا و بعد از آن هآن و به ویژ ایام محرم به خصوص دهه اول به طور کلی

کر و سرور حقیقی تبدیل اهلل خدا حزن ما را به ذشابرای این که ان.. شودت امام معصوم برطرف میها با وساطحزن تن

 صلواتکند 

شود غمگین میماتم انسان انقدر در تفاوت حزن و ماتم این است که . شوداوقات این حزن تبدیل به ماتم می بعضی

 صلواتمعرفت نصیبمان شود ( شدیم آن  اگر دچار )شااهلل عوض این ماتمبرای اینکه ان. شودکه فقط مات می

طبیعتا .. شودطرح میمشود یک سری سواالتی هم برایش ر اینکه آدم دچار حزن یا ماتم میخیلی اوقات عالوه ب

 شود هایی برای انسان مطرح میکند و چراییمیشود سواالتی را هم با خود همراه ابتالئات وقتی شدید می

ط های ذهن ما را که حاصل وقایع است پاسخ دهند یا توساش چراییاهلل خدا توسط مالئکه و اولیاءبرای اینکه ان شا

 صلواتاالت معارف دینی به دست بیاوریم و بتوانیم از رهگذر این سو مجالس ذکر مشابه این جلسه، پاسخ بگویند

این موضوع است که  به آن بیشتر تفکر کردها شد، که باید راجع که به وسیله عاشورا نصیبت انسان بیش ثمراتیکما

-ی وجود انسان و همه داراییقیمت عبودیت، همهشان ثابت کردند که شان و خانواده محترمامام حسین و اصحاب

یم سی کنیم و این قیمت را بپردازیم و بدانبه ایشان تأ قیمت عبودیت را مشخص کردند برای اینکه. های انسان است

 .بعدی را بفرستید صلواتاش خود انسان است ر راه خدا هزینهکه وارد شدن در د

معلوم شد این ..کننده توحید شدیشان ابعادی به اندازه توحید پیدا کرد چون معرفارزش حرکت ابا اعبد اهلل و یاران

اما اینکه . تواند عطا کند و بدهدزد و تا اینجا را انسان میارها میخدایی که باید پرستیده شود خیلی بیشتر از این

شد که ان شا اهلل باید درس خیلی مهمی برای ما با ارزدخدا را تعریف کرد که این قدر می عبادت در راه (ع)حسین

هایمان خانواده در خودمان هموار کنیم و حتی یبتوانیم از خودگذشتگی، جهاد، ایثار و مسائلی مانند شهادت را برا

جاری زندگی ما شود و تحقق عینی پیدا کند فرهنگ  جهت اینکه این موضوع. مومی کنیمفرهنگ ع تبدیل به

 . بعدی را بفرستید صلوات

برخی کم قلبشان شکسته  است شده قلب ها را شکسته و اشک ها را جاری کرده انجام هایی کهکمابیش عزاداری

 حاال هرکس . اید از آن حاصل شودقلب شکسته کم و زیاد معرفتی است که ب ،ثمره اشک کم و زیاد. برخی زیاد
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ته تواند دعا کند در اثر آن قلب شکسو چه زیاد کم است لذا میهر مقداری که این اشک و آه را ابراز کرده چه کم 

 و آل محمدصلوات بر محمد  برکتد به نانسان نصیب کن اهلل را  نصیبعبدو اشک جاری معرفت به حرکت ابا

 انماندگدانند، دعا کنیم که همه جالوات آخر مانند کسانیکه مثل خود من جامانده، خود را از کاروان جامانده میص

 صلواتکه قرار است توبه کنند توبه کنند همان مسیری  و از به کاروان اصلی حقیقت بپیوندند

 و اتوب الیه شاهلل این سیر به نتیجه برسد استغفر اهللانبه توبه ختم کردیم برای اینکه از سیر اشک و آه شروع کردیم 

 .کنیم و آیاتی را که مربوط به سوره کهف است را گوش کنیم بگویم و استعاذه 

 .خوانیم تا به آیات بعدی برسیمرا خواندیم اما برای مرور مجددا می 21 تا آیات حدود

 

و صمیمی  های گرمتواند به جمعایی است که انسان را میهترین ویژگیفتوّت یکی از مهم گذشته گفتیم کههفته 

و اگر انسان  ذشتگی داردگروابط با دیگران نیاز به از خودتواند با کسی ارتباط بگیرد چون اگر نه نمی. الهی برساند

 . تواند رابطه قلبی برقرار کندازخودگذشتگی نباشد نمیاهل 

های مختلف وقتی قومشان به الهه. مشاهده کردتوان می 41درآیه د های جوانمردی را در اعتقادات این افرارگه

های اینان پیدا از الههجتی ندارد و شجاعت اعراض فهمند که حمی. گردندها دنبال حجت میپکنند این دعوت می

 .صفت جوانمردان استین صفت شجاعت برای اعراض از باطل، ا. کنندمی

 46در آیه .  برندتان به محل خوش آب و هواشوید و میسوار مرکبی میین طور است که شما مسیر  هدایت ا

-اش در کنف رحمت الهی قرار میانسان تصمیم گرفت اهل هدایت شود و داخل شد، باقی کهشود همین مطرح می

د که کارشان انسراغ اسباب کاری رفته. گوینداینطور می با اینکه اینها از قومشان دوری کردند در باره شان  .. گیرد

پاداش درستی درستی است، پاداش . آمده استاین در آیات مکرر . هدایت استپاداش هدایت، .. . کندرا جور می

دو دو ! استهرکس خوب شد پاداشش این است که خوب شده . پاداش خوبی خوبی استراستگویی راستگویی و 

 . بدی کرد سزایش بدی استهرکس . هرکس که دروغ گفت جزایش دروغگویی است! تا چهار تاست

همین که . رب در نظر گرفته استکسی که هدایت شده بهشت و قخدا در روز قیامت برای  این غیر آن است که

ایت هرکس عن. مهتدالمن یهد اهلل فهو ! ندارد !..که چی؟دیگر. اداشش این است که خوبی کندتواند خوبی کند پمی

 . خدا شامل حالش شد هدایت شده است
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اگر کسی به . این آیه خیلی تکان دهنده است( ...همین مقدار سزایش بس که ولی مرشدی نخواهد داشت)مه آیهادا

پند، ولی کند، نکنگر آن کاری که هدایت را ایجاد میا. موارد هدایت عمل کند خدا برایش ولی مرشد می فرستد

-رود خدا برایش ولی مرشد میایت میهمین مقدار که بر مسیر هد .است این حجت بر اساس عقل. مرشد ندارد

جام انر که بر اساس عقل و فطرتت هست هرکا. تواند بگوید نبی نداشتم و هدایت نداشتملذا هیچ کس نمی. فرستد

 .فرستد بده خدا ولی مرشد را برایت می

یدند یا از طوری خوابزند که چرا این یاین قدر جزئی درباره ایشان حرف مدانیم چرا خدا ن آیات نمیایدر  : 48آیه 

  .اندهای ذوقی زیاد زدهما کاری نداریم گرچه در اینجا حرف. زندحرف می( سگشان)کلبشان

رای همین ب..شودر آنجا ارزشمند میارزش هم باشد به صرف بودن داهلل باشد حتی بیعبداگر کسی در اردوگاه ابا

تواند صفر را به عدد قابل می 4یعنی . دهدمیسگ اعتبار به آن  این بودن و معیت. زندخدا از سگشان هم حرف می

  .نخواهد داشتاگر یک نباشد صفر ارزشی . کنداعتنا تبدیل 

با مال انسان  مومن حیوانات اهلی یک انساندیدید که علی القاعده میکردید ای زندگی میاگر یک زمانی در ده

یر بر ایمان صفتش تاث. قاعدتا باید فرق کند. دنکنفرق می با هم ..در سواری و شیردهی و. کندغیر مومن فرق می

این درباره حیواناتی که در . اش ارتقا دهدند حتی حیوانی را با درجه معمولیتوااین تاثیر می. موجودات است

در سوره نمل درباره هدهد این . در روایات شعور دیگری برایشان بر شمرده شده استروایات آمده بیشتر است 

آن . بردوحی سلیمان ارزش هدهد را باال میالقای ر. کانه آن هدهد یک انسان است .اندکی باز شده است بحث

 . آوردثر سلیمان مورچه را به نطق در میالقای ا

فکر کنید پدر و مادر . ودشن هم در اثر ایمان متحول میحاال خود انسا. شوندی موجودات در اثر ایمان متحول مییعن

پسر  در مورد. گذارداما اگر ایمان طبیعی باشد اثر می ر تربیت فرزند کار خاصی هم نکنند مومن باشند، د ایدر خانه

-وت قلب حد را آن قدر بگذارند که آن مومنی که روی حیوانات اثر میتواند در قساجالب است که انسان می نوح

بینند، مومن که می. در سوره زمر استن اشمئاز لعکس اثر بگذارد این هماگذارد روی او هیچ اثری نگذارند حتی با

در سوره بقره  موضوع این !تواند بر خالف تکوینش حرکت کندیعنی یک انسان تا این اندازه می. کنندتنفر پیدا می

 .هم آمده و به آن اشاره شده است

کند ، که هرکس به اینها ها مراقبت میینا آمده است، مثل اینکه روح حاکمی از آیه جزئی یناینکه این قدر در

  . کرده استشده است از وحشت فرار مینزدیک می



27 
 

 .هم منفی و یکی از شگفتی های خدا در حفظ، ایجاد رعب است البته هم مثبت دارد

این دو . ظرفیت وجودی انسان این است که از دایره حیوانیت تا ملکیت پیش برود، الزمه خلیفه شدن، این تغیر است

فقطع دابر الذین ظلموا بحثش آمده گوید یات اولیه سوره انعام آنجا که میاین موضوع در آ. اندیک سکه روی

تشویق  .پاداش عمل خیرمان است که خدا نقدأ به ما عطا کرده است همین مقدار که کار خوبی انجام دادیم . است

عنی کار خوبش پاداش جیره است و این یکار خوبش زن دهند بلکهنیست که به تو بگویند در قیامت به تو اجر میاین 

پاداش پیاده روی به سمت کربال، رسیدن به کربال . کربال بروندبعین فهمند که اراین را کسانی می.  داده شده است

امام حسین بودن بودن بی( ع)امام حسینبودن است و سزای بی( ع)با امام حسینپاداش با امام حسین بودن   ...است

است دیگر دنبال چیز  (ع)کسی که با امام حسین. ندارد... منافافتی ندارد که با امام بودن کار با بهشت و این . است

، نبودن (عج)نیستم، سزای نبودن با حضرت حجت (عج)با حضرت حجت اگر من االن احساس کردم. گری نیستدی

 .است ایشانبا 

 ..  انی فاعل ذلک غذا: ... به بعد 23برویم سراغ آیه  

 21و  23جمله آیات  آن را  مرور کند از نبه ذکر دارد یعنی باید انسان با خودش هر روز مرتببرخی آیات قرآن ج

 .اهلل شادهم مگر با انیچ کس نگوید من کاری را انجام میهکند که مطرح می

 ..کننداشتغاالت انسان را درگیر می. کندهر وقت انسان احساس کرد خدا از یادش رفته خدا را یاد 

کار خوبی است اگر که کنید مثال کاری می. قانون بودن رشدا و ثابت بودنش در آیه آمده است: ... 21معنی آیه 

که فکر کند  آیدجایی درمی انحراف انسان از این. شودته خوبی است، به انحراف کشیده میانسان احساس کند این 

باشید آخرش نبوده  ما هر کاری را هم بر مسیر هدایت انجام دادهباید دانست که ش. اینکه انجام دادم ته خوبی است

 . توان انجام دادیم که بهتری هست که آن را میشه در این حال باشخدا کند ما همی. خیر ته ندارد! است

م دفعه بعد بهترش را امیدوارم که بتوان گوییگوید راست میمی... گفتند چرا کم کار کردی یا ناقصاگر به تو 

شود که انسان دو روزش یکی طوری میاین. گوییگویی راست میدیگر هر کسی گفت چرا؟؟؟؟ می.. نجام دهما

 . نیست

است که خدا ی ی که ایراد مرا گفته، همان رشدا اخواهم که مرا به بهترش هدایت کند یعنی آن کسمن از خدا می

-همین که می. های دور و بر استفاده کردهای آدمحرفتوان از لذا در این شرایط چقدر می.. در مسیر من قرار داده

 . دندهیند، آدم را در حالت ایستا قرار مکنآنها که ستایش می. رای ما خیلی خوب استبگوید تو اخالقت بد است، 
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هم هرچه به جالل و جمال برسید، باز . زیبایی بی نهایت است. خدا بی نهایت است کار خدایی هم بی نهایت است

 .اردجا د

 .برای هر کاری ان شا اهلل بگویید مراقب باشید باید -4های خدا از داستان کهف است بندیاینها جمع

های اخالقی یه اهلل بهجت از این آیه استفادهآ. همان وقت که یادت افتاد یاد خدا بیفت: و اذکر ربک اذا نسیت -2

به سرت زد همان گوید وقتی فکر گناه است مثال می آمده در پاسخ هایشان معنی این آیه خیلی زیاد. اندزیادی کرده

 .استغفار کن ..موقع یاد خدا باش

تا یک مهر  بند نکنهای خودت به غایبی. ر شدی حاضری ات را بزنهر موقعی حاض خواهدخدا حضورت را می

این کار را بکنی ذکرت گر ا .بخشیمخیلی اوقات او می بخشد ولی  ما نمی. دخدا می بخش !باطل شد به خودت بزنی

بدتر  برای همین مدام وای کردهتحمیل  را به خودتتیاری نسیان شود اگر خودت را باطل کنی، به طور اخزیاد می

ب هر وقت خگویم می ..شودمیگوید من مدام حواسم پرت می. آنجا که اختیار هست فکر نکنید. خواهی شد

افتد بعد مدام به ما یک دفعه یادمان می. یدی برگرداگر اختیاری نیست هر وقت فهم !حواست جمع بود جمع باشد

 ..ست در مایک شهوتی این فکر کردن اینکه گویا..دهیمآن پروبال می

 . ال یملک لنفسه نفعا و ال ضرا فرمایداش هم این آیه مبارکه است که میدلیل. تواند به ما بد بگویداصال کسی نمی

ا نگاه دهد سریعیاگر بازخورد منفی م. فهممام را میگیرم، میزان تغیرات اخالقیزخوردی که از دیگران میمن از با

  .کنمبرطرف  تا آن  را  گوید چیستهایی که میکنم منفیمی

را ات برای همین اول حسن سالم. ندرا مقهور ک اتمقابل باید طرف اتسالم. افشای سالم در روایات مهم است

 . شوداخالقی خیلی وقت ها مشکالت حل میبا خوش .. مداما باال ببر 

 .شودباید وارد مباحث معاشرت با مردم حوزه احادیثی که مربوط به مقابله با باطل است ن

را بنای معاشرتتان که از حقت بگذری بلکه یعنی عنی نه به این م! ش مدارا استقانون اما  شرت با مردم قانون داردمعا

اگر غضب کند،  آدم وقتی اهل مدارا شود و حلیم شود. کنیدادب  وش اخالقی بگذارید و نخواهید مردم را بر خ

های انسان که محدود یعنی میزان غضب. بترسید از غضب حلیم: فرمودند ( ع)امام علی. شودغضبش هم آتشی می

شده و  ردامنیت روانی خود شخص خدشهدر این وضعیت ا .ندارد یاگر زیاد باشد اثرخواهد داشت واال شود، اثر 

 . شودتر و افسرده حال میعصبانی
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خواهند حال ما را شویم، انگار همه مییعنی وقتی وارد فضاهای جامعه می. ی داریمعاخیلی از ما افسردگی اجتم

حوه تعامالت در منتها در ن. زش نیستالبته بحث بحث سا. کندمیحالت افسردگی اجتماعی پیدا  اینگونه فردبگیرند، 

ربه معروف و نهی از منکر خودش انیت به بهانه امسوق به سمت عصب. به سمت عصبانیت پیش برود فرد امعه نبایدج

 . خطاست

بدخلقی .شود باخالقی ما های اجتماعی نباید منجر به بداخالقیبد.عی را نباید پاسخ بدهیم اهای اجتمقیما بد اخال

اینکه بتوانی با  .توانی اینکار را  انجام بدهیکنی یعنی می امر به معروف با خلق خوش توانیاگر می. جرم است

. رودت ایجاد کند، حسن کارش از بین میاگر انسان کاری کند که کراه. دیگران معاشرت داشته باشی مهم است

ها ین جهت است که ذائقه آدمبدی آن کار سیئه است و لذا به هم. سیئه است زیرا این خلق نباشیم و ناخوش تلخلذا 

حسن بدهیم   اگر بتوانیم به سالم دادنمان. اما حسن یعنی جلوه به کار دادن دادن نه خراب کردن آن. ندکرا تلخ می

سالم مدخل . اهمیت فراوانی دارددر ارتباطات  تاکیدات فراوان در روایات گوینده این مطلب است که سالم

 اگر به این موضوع دقت شود و فرد به آن ملتزم گردد .سالم است تمامی ارتباطاتارتباطات است زیرا نقطه شروع 

 . شوددست فرد باز میآن وقت برای امر به معروف هم 

 مهم است( ع)بحث عرفی در زمان امام علیباید گفت که در آن روایت  به نامحرمدادن سالم  در پاسخ دوستان به اما

محرم شروع این است که در روابط نا حکم مطلب . کردندجوانان سالم نمی که فضا طوری است که امام به زنان

  .شودآغاز میها ارتباطات از همین سالم

طرف . سالم باشد اما عاطفه و حس نباشد. فقط باید ایمنی و سالمت باشد. ای عواطف باشددرلحن سالمت نباید ذره

بینی سالم عنویت باشد اشکال ندارد مثال عالمی را میماگر اما. سالم به نا محرم حد دارد. نباید حس عاطفی بکند

 . اشکال ندارد.. گویی حاج آقا دعا کنید ما رادهی و میمی

 . خطا می شود انر حسن ظن نباشد کارتتان باگر در معاشرت بنای. ه داد و ستدن این ها قوانین معاشرت است و

در ازدواج نباید به طرف حسن ظن . مثل ازدواج. داد و ستدنه سالم که گفتیم موضوع معاشرت بود و بحث های 

 . باید خالف ها را پیگیری کرد. باید تحقیق کرد. طوری داشتنهمی

نباید با او دعوا کنی بلکه فقط دانی که سرت کاله بگذارد فقط میخواهد فهمی میمثال می روی بنگاه و می

-میشما با خوش اخالقی . ات باید بر خوش خلقی باشدبنای ..نباید کتک بزنیدیگر طرف را  ..ایمعاشرتی کرده
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و تیر  آیدکنی کوتاه نمیدر معاشرت کم آوردی و دیدی هر کار میاگر . خطای طرف مقابلتان را بفهمیدتوانید 

امیر  خوانی به نیتدو رکعت نماز می. انرژی ات را از نماز و دعا بگیر ..یت تمام شده و انرژی ات تمام شده استها

 . شودبالفاصله خوب می( ع)المومنین

همان . دهدخلقش خدا به او دافعه می هر کس بتواند خلقش را حسن کند به میزان حسن: که مهم است قاعده کلی

 . برساند هاتواند حق مردم را هم به آنتواند در دل مردم بنشیند، میقدرکه می

دیدن انسان خلق بروید زیرا های خوشاست که به دیدن انسان این( و برایتان ممکن است) کنمتوصیه ای که می

مسجد در بین علما آقای سید رضی شیرازی که در . گذاردانسان اثر میهایی که دارای حسن خلق هستند روی 

توانید بروید و ایشان را از نزدیک زیارت می.. هستند خلقاز یک انسان خوش یوسف آباد هستند، نمونه خیلی خوبی

 .یدکن
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 24/8/39 استاد اخوت      - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (جلسه ششم)سوره مبارهک کهف          

 

 صلواتبرای اینکه حواسمان پرت بقیه نباشد و فقط پرت خدا باشد 

ترین چیزها این است که آدم همیشه یاد خدا باشد برای اینکه همیشه یاد خدا باشد برای اینکه همیشه یاد یکی از مهم

 صلواتخدا باشیم 

کنند جهت جاب میهرکس شروع جلسه قصدی کند چون مالئکه خدا در جلسه حضور دارند و دعای ما را است

 صلوات مان اجابت شوداینکه قصد همه

تواند در هر کار خیری قصد کند تا همه خوبان عالم را از مالئکه، انبیاء و علماء در آن کار خیر شریک انسان می

ز ها را نیخورد خداوند آنکنیم اگر این جلسه خیر است و ثواب و هدایتی برای ما رقم میپس ما هم قصد می. شوند

 صلواتبواسطه نیت ما شریک کند 

کند تا مالئکه خودشان تشریف ها کاری میاین صلوات..کنندها محتوای جلسات را تعیین میبنظرم این صلوات

این کار را برای مجلس ما هم انجام دهند و مجلس .. شاابرای اینکه مالئکه ان. بیاورند و جلسه را خودشان بگردانند

 صلواتما را بچرخانند 

پرسند سوالی می های دنیا و این چیزهاست که وقتی از اوقات فکر می کنم گاهی آدم آنقدر درگیر دغدغهبعضی او

 اتفاق افتاده حتما این موضوع خیلی برایتان .دهدپاسخ میبه جای جواب آن سوال آنچه که در ذهنش هست را 

خدا در وجودش موج بزند که هر وقت  یادبشود که  ادچقدر خوب است که آدم آنقدر ذهنش درگیر خ. است

وصل به  ی کهی به ظاهر بزند اما آدمممکن است حرف بی ربط. سوالی پرسیدند حرف خدایی بزند هرچه از او

-حرفش نهایتا تبدیل به خنده و حرفی می. کند و وصل به خداستیم پیدا مهم جنبه الهاربطش ست حرف بیخدا

 .آوردمیو حکمت ود که سرور واقعی ش

  صلوات حرف هایمان هم وصل به خدا بشود و سرور ایجاد کند اینکه آنقدر وجودمان خدایی شود تا ا برای
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. تجو کند و از خدا بخواهدهایش را جسو نیاز گرددت دارد ولو در حال مشغله باید برهایی نیاز به خلوآدم یک وقت

برای اینکه . خواهیمباید جزئی ب گیرد لذااوقات نتیجه نمیاشد نه اینکه این کلی بد است اما خیلی ها نباید کلی بنیاز

 صلواتو نیازهایمان را جزء جزء خدمت اهل بیت بگوییم  دعای تفصیلی و جزئی بکنیم

  .خودش را داردادبیات دعای حاال هرکس ! گویم خدایا حواس مرا پرت خودت کنمن در ادبیات خودم به خدا می

وب حرف بزنم و دل مردم را به دست بیاورم من با مردم خخدایا مثال . ات باز کردبه خصوص در معنوی دعا را باید

اما . شودد اجابت میهر دعایی که از خدا بخواهی. ندشودعاها که تفصیلی شود اجابت می.. .خوب سالم کنم و... و

عا یعنی پشت د. جاری کردد االبته به زبان هم بای ، اسمش دعا نیست بدون اراده یدعا. دهددعای معنوی را سریع می

-که  بخواهی میخدا حتی چیزی مثل شجاعت را که بخواهی و جرات کنی. ات را بکنیباید واقعا بخواهی و سعی

 صلواتینکه دعایمان تفصیلی باشد برای ا !کم خدایی نیست. دهد

 

 ... اما سوره کهف

 قرائت سوره

 . بسم اهلل الرحمن الرحیم

د توانشهادت یعنی اینکه می. در ثوابش اینطور آمده استیعنی . شودبخواند شهید میهرکس سوره کهف را گفتیم 

تواند همچین اقرار و اعترافی بکند و یعنی می..بگوید اشهد ان محمدا رسول اهلل تواندبگوید اشهد ان ال اله اال اهلل، می

 .برآن  بگذارد خدا هم صحه

 4اگر بنا بشود آیه . برای کار  آمدند انگار مالئکه خاصی. شدکهف خیلی کاربردی ره های سوالحمد هلل بحث

 .... الحمد هلل الذی: درباره ما اجابت شود راهش

اش اشتباه هم الهام هایی از قرآن یا کتاب هستی داشته باشد که در آن اشتباه نباشد و الهام باشد ویعنی انسان دریافت

 .است 2راهش آیه . نباشد

راهش : شودبخواهد بپرسد عملی این حرف چه میتبط شد با توحید و گفتیم که اگر کسی موضوع مر خالصه این

رسم جوانمرد شدن .جوانمردی همان هدایت شدن و مومن شدن است . فتی شدن: گویدمی 41این است که آیه 

  .هستی فهم درستی باشد شود هر دریافت او ازوضوع باعث میفهم همین م. هدایت است
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اول توصیه این است که هیچ . بود 21و  23حبت درباره نتیجه داستان اصحاب کهف بود که آیه قسمت بعدی ص

یم که همه افعال بدان .تر استما هم باشد اما درونی بودنش مهم باید در ادبیات. اهلل اکاری را نگویید حتما مگر با انش

  .حتما انجام خواهد شد کاری بشود گر مشیت خدا متعلق بها. از آن نیست دست خداست و خارج

شود همیشه یاد خدا باشد؟ بعد شما ممکن است بگویید مگر می باید در هر حالتی یاد خدا باشد انسان: نکته بعدی

  .د یاد خدا باشهر بار یادت رفت و بعد یادت آم: بجوا

این نباشد آدم فقط به اگر  .خوبی استراه حل  یاینچنین هایدرگیری بخل و حسد و های مانندبرای درمان بیماری

 .شودریختگی بیشتر خودش میکند و باعث بهمایرادات خودش فکر می

توانستی نهایت یعنی این کار را بهتر مینهایت است و این بیکند که بیآدم بداند که در مسیری حرکت می: سوم

اهلل اکبر و بی نهایت است پس چون  ..گویدست میکشیم چون راکنیم و شاخ و شونه نمیانجام بدهی ما قبول می

بلکه اگر ایرادی هم بر او گرفتند با جان و  کشدوقت آدم با مردم شاخ و شونه نمی آن. مسیر خوبی بی نهایت است

 .شودپذیرد و خوشحال هم میدل می

. گیریدیقصد باشید، نهایتا یک چیزی متوانید در این جلسه بیشما می. ت ما سر قصد و نیت ماستخیلی از مشکال

هم  و حس شمادر همین جلسه اگر هدایتی نصیب شما شود، نوری برای انبیا است آنگاه کنید اما یک وقت قصد می

 .شودمتفاوت می

د شدیم قصد کنیم خدایا من قصد صبح که بلن. بیاوریم و پر رنگ کنیم مانباید سعی کنیم قصد کردن را در زندگی

این قصد ها در آناء لیل و . کنمفت بعدش یادم آمد، دوباره قصد میرهم که یادم رهر با. کنم فقط برای تو باشممی

  .نیز باال می رودذکر و قدرتش  ..رود اعتبارش باال می. شودضریب خطا و گناه آدم کم می. افتدنهار یادش می

شاید در . کس به اندازه خودشهرمنتها . دهدیتواند انجام دهد، خدا برای ادامه توفیقش مای که میهرکس به اندازه

کند این هفته را می دوباره قصد اشکال ندارد . ..و یا حتی هفته بعد فتدروز قصد بکنی و آخر شب یادتان بیایک 

باید با خدا صمیمی بود . کنممدام به خدا بگوید خدایا دوباره قصد می. شوداما  ناامید نمی...روز 3بعد  روز 1کند می

خدایا خب یکی کاری کن من . شودیاین باعث دوری ما از خدا م. بود بیگانه از او نباید ..نی حرف زدو با او خودما

نتواند با او راحت حرف بزند و حس کند مدام با او ).. ! این قدر آدم نباید با خدا بیگانه باشد که. روز 3روزم بشود  1

 (ارتباط دارد
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چون . کسی دعوا نداردچون با . شودخوش اخالق میعمل کند  21و 23این آیات  به واقعا اگر کسی فکر کردم

عیبی را از من : این در دعای مکارم اخالق هست. کند بهتر عمل کندتالش می. کند یل میدان استیدیگر فکر نم

کار از کار . دهدهمه گناهان در بستر غفلت رخ می. فلت استیکی هم غ. رآنکه من آن را بر طرف کنمنگیرند مگ

اما توی سر  !اشتباه نکن دیگر. آوریمخب دوباره یادمان می. خودزنی کردنباید منتها  . رودگذرد یادش میمی که

  .شودکم غرض حاصل میکمشما هر روز قصد کنید، . خودت نزن

گفت من بعد صفر شدن می. اش استمره صفری که در کارنامهکرد به نیک آدمی افتخار می: لش این استمثا

 این افتخار دارد! ام در مدرسه االن نویسنده شدمدیکته

هرکس االن نقطه ضعفی دارد بداند شاگرد اول آن نقطه است که باید خدا به آن بنده که االن . ماجرا توبه است

 . مباهات کند افتخار کرده و برعکس شده

مهم است . بدهد یا ندهدری را انجام دم کاشود نشانه است برای اینکه آی که انسان با آن مواجه میاطالعات بطورکلی

ساعت هم  111کور بخوانید، مثال شما باید در یک زمانی تا بهمن برای کن. های ما در زندگی چه باشدکه اولویت

 .داشته باشیدو نظام تدبیر  ود کنید و اولیوت بدهیدخیلی کارها را باید محد. خواهد خب باید وقت بگذاریدوقت می

 شبعد ها را کرد اماحاال یک وقت شرایطی شد که کسی همه این کار. انسان استنده است تدبیر آنچه که تعیین کن

باید برنامه ریزی بکنی و جدی . باید عزیمت داشته باشد و فسخ عزائم را ببیند. دست ما نیستدیگر این  ..مریض شد

روایت است از ... ی افتاداتفاقکه  هر. های خداستتیاین ها سوغا. بشناسی هاپیش ببری و خدا را به این فسخ

 . شود خیراستهرچه که برای مومن واقع می( ص)پیامبر

فهمد که طبیعتا در آن حالت می. چیده نیستخیلی پی. دهدمومن کسی است که کارش را مطابق حکم خدا انجام می

 . ..اذکر ربک اذا نسیت .خواست خدا بوده است

ت که این قدر خودمان را تحقیر ای اساین چه صیغه! زنیمتوی سر خودمان میرود دو تا می یادمانما وقتی خدا از 

او در مقام مشاهده رب ...مومنین در مقام مشاهده رب استظلمت نفسی امیر ال! از کجا آمده است؟ هااین.! کنیممی

  .گویدها را میاین

چون !  بیندمیبا اینکه چیزی نیست اما ایت العظمی خودش را . ما نباید سقف خوبی را برای خودمان محدود کنیم

ات  تالش کن تا سقف خوبیتو به بقیه کار نداشته باش بلکه . بیندکند و بهتر میخودش را مدام با بقیه مقایسه می

 .هیچ کس حق ندارد سقف کمال خودش را محدود فرض کند. باال برود
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مقایسه با بقیه  گر کسی متکبر باشد درا.در هر حالتی متواضع قرار بده خدایا مراگویند امیرالمونین در دعای کمیل می

 .بیندخودش را باال می

-هف برسد خدا را او را به جایی میاش به اصحاب کاین است که اگر کسی حد جوانمردی برداشت شخصی من 

 .کندکه مردم را متعجب بنحوی  (حداقل)د که از او کارهای عجیب سر میزندرسان

 اش را تا حدی باال ببرد که از خداشود انسانآاستانه جوانمردیمی. است ترین مباحثفتی سوره یکی از مهم موضوع

 هایمعیار ن اعتقاد به رجعت بسیار مهم است تا انجا که در روایات ازچو. ه کندبخواهد او را در رجعت دوباره زند

جوانمرد یعنی کسی . بشودجوانمرد  ها مثل این است که مثل این راهش موضوع این. معرفی شده است شیعه بودن

کند، عمل و وفا به قول شکند، از حق صرف نظر نمیخواهد، عهد نمیاز پشت خنجر نمی زند، بد مردم را نمی:که

 .شود روی او حساب کردکه می در واقع یعنی یک انسان معقول. دارد

خالصه اینکه اصول تعریف  و..ای برای جوانمردان بودش زورخانهزراند مثال ودر قدیم آیین داشته(جوانمردان)اینان 

 .ای داشتندشده

بلوغ لبی درباره  کتاب بخشی از.مطرح شده استمده اما به تفصیل در روایات سوره کهف آاش در های اصلیمولفه

 .وع است که روایات آن را هم اوردهاین موض

 .به آن فکر کنید مطالب زیادی برایتان خواهد داشتجالبی دارد که اگر  مباحث 26یه آ

مثال دلتان غذای خوبی خواسته و در ... مده که مثال چیزی را خواستید و آنانا به شما رسیده استحتما برایتان پیش آ

 اما اینیر است بصکنیم که خدا سمع و در این مواقع ما خیلی خوب احساس می.. اندهمان وقت برایتان نذری اورده

 .باید برای ما همیشگی باشد

ها و در تمامی این سال هاچون این .ها برداشته نشده استر خدا از اینسال گذشته اما سمع و بص 311در این قضیه 

.  نها غافل نشده بودای از آلذا خدا لحظه( نمرده بودند بلکه خواب بودند).روزها رزق داشتند که زنده مانده بودند

 !کندسمیع و بصیر است تعحب نمی انسان خیلی عجیب است اما از اینکه خدابرای داستان این 

صفات مهم ها شان کرد چه بود؟ در جواب باید گفت طبق آیه اینشود صفات خاص این عده که خاصسوال می

رزه شان این بود که با طاغوت مباحاال اقتضای جوانمردی.جمع بودند، مومن بودند و جوانمرد: این بود که شان

سی باید مواظب پدر و مادرش باشد و این ممکن است ک. چون بنا به شرایطشان بود! شان بودکردند اما این شغل

 .اش محسوب شودجوانمردی
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 از را خورشیدکنند که خدا من آن کسی است که ایشان خدا را اینگونه معرفی می( ع)و ابراهیم داستان نمرددر 

 .شودو نمردو بهت زده می !بیاور مغرب از را آن توانیمی اگر تو حاال آورد مى بیرون مشرق

 .مانو نه ادراک  ون ما تعجب مان در دستگاه حس مان استکنیم چما ازین موضوعات تعجب نمی

نش کند چون در ذهشود او تعجب نمیمیخوب  کند و مریضایت اهلل نخودکی دعا می مثال به کسی بگویند اگر

 .های کاذب از بین رفته استچون در چنین آدمی تعجب.تواندبخواهد میاین است که اگر خدا 

سال  311تواند کسی را از تعریف است که مثال خدا نمیکنیم برای این است که ذهنمان پر ما تعجب میوقتی 

ی تو تمام چیزهایی را که برا).سوره ملک در این زمینه خیلی بی نظیر است. بخواباند و یا سرطانی را شفا دهد

 (کندها مطمئن هستی، در محل اضطرار و نیست شدن معرفی میکند و به آنمعمولی جلوه می

کنیم اما اگر مثال یک فیزیکدان باشد و این دقت زمان طلوع و ینیم تعجب نمیبیحاال ما وقتی طلوع و غروب را م

 .کندریزد از دیدن این نظم تعجب میم میاتفاق بیافتاد همه چیز به ببیند و بداند اگر کمی انحراف در آن غروب را

  ...عادی استامور  ها نیم اینگوید که فکر نکسوره ملک همین را می

یعنی مقدار .. ها خوب است و هیچکدام بد نیست اما حاکی از علمی است که پشت آن خوابیده استهمه این تعجب

مثال وقتی دکتر حاذقی بیماری را خوب . تعجب نکندکند که از چه چیزهایی تعجب بکند و یا علم هرکس تعیین می

های اول و چرا ما وقتی بند!..آور نیست؟حاال چرا ما بصیر و سمیع بودن خدا برای ما تعجب .کنیمکند ما تعجب نمی

چرا برای من خواندن نام رحمن با رحیم ! گذارد؟خوانیم هیچ تاثیری در ما نمیدعای جوشن را می..دوم و سوم و

 .تواند کسب کنداش میچون هرکس به مقدار معرفت.. اوت نیستمتف

 .سنجند که حس تو با خواندن آن چقدر تغییر کرده استگیرند زیرا میدر قرآن بعضی از آیات مچ آدم را می

برای فهم سمیع و بصیر بودن خداوند باید سوره کهف را بخوانیم و برای فهم این صفات الهی داستان اصحاب کهف 

 .جلوی چشمش بیاوردرا 

 .اش عبودیت خالصانه اوستبدانید شناخت خدا اگر حاصل شود، نتیجه
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اش را متکی بر قوانین باشد و این یکی دیگر چیزهایی که در زندگی انسان مهم است این است که تصمیمات

داشته باشیم تا در موضوع در این آیات بسیار بر آن تکیه شده است لذا الزم است تا ما آیات قرآن را در ذهن 

 (27...رَبِّکَ کِتابِ مِنْ إِلَیْکَ أُوحِیَ ما اتْلُ وَ. )صورت لزوم به آن رجوع کنیم

 ال وَ الدُّنْیا الْحَیاۀِ زینَةَ تُریدُ عَنْهُمْ عَیْناکَ تَعْدُ ال وَ وَجْهَهُ یُریدُونَ الْعَشِیِّ وَ بِالْغَداۀِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذینَ مَعَ نَفْسَکَ اصْبِرْ وَ

 (28) فُرُطاً أَمْرُهُ کانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ

. معیت پیدا کند( های خاصی هستندکه انسان)اگر کسی بخواهد در راه خدا نشکن باشد باید با کسانی 28بر طبق آیه

گردد اما یک وقت یک نفر داغدار می( عج)نبال امام زمانمثل این است که یک وقت آدم خودش به تنهایی د

 .گردندمی( عج)کند و با هم به دنبال امام زماندیگری را پیدا می

های این چنینی نگردیم به طور طبیعی اگر ما به دنبال جمع. شوداگر انسان با این اشخاص معیت پیدا کند نشکن می

 .اهیم دادهایمان را از دست خوبعد از مدتی دارایی

یعنی ممکن است کسانی باشند که از نظر دنیایی هم چندان مورد پسند .. الدُّنْیا الْحَیاۀِ زینَةَ تُریدُ عَنْهُمْ عَیْناکَ تَعْدُ ال وَ

 .انسان واقع نشوند

فراموشی و غفلت از یاد خدا را برای هایی نیفتیم که مواظب باشیم در مرام و جمع...ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ ال وَ

 .آورندانسان به بار می

ترین آداب جوانمردی این است که انسان معیت با خدا را برای یکی از مهم.. ها آیات عجیب قرآن هستنداین

 .خودش فرض بداند

 .شود در جلسات بعدی به آن پرداخته..گذاریم تا ان شاامی "ختامه مسک"این آیات بعدی را به عنوان 
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 28/8/39استاد اخوت       -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (جلسه هفتم)سوره مبارهک کهف 

 

  .دانیم عمل کنیممی های مهم ما در زندگی این بوده است که به چیزی کهیکی از دغدغه

مان با هم همراه شود تا زندگی ما را علم و عمل..شااشان با هم همراه نیست برای اینکه انها علم و عملغالبا آدم

 صلوات بسازد

بخواهید شفیع بشوند تا حوائج ما را برآورده کنند علی  (ع)مینتوسل کنید و از ایشان و معصو (ص)پیامبر اکرم به

 .گویم و شما برای استجابتشان صلوات بفرستیدتک می من حوائج را تک. شودبرده میی که نام الخصوص حوائج

مان صالح شود به مان پاک شود و عملفرستیم تا علم می( س)دومین صلوات را به نیت حضرت صدیقه طاهره

 بر محمد و آل محمدصلوات برکت 

واقع حقایق اسماء و  باشد و در (ع)قرآن و روایات اهل بیتمان منبع علم..مان این است که ان شااسومین حاجت

 بر محمد و آل محمدصلوات به برکت  صفات الهی باشد که به برکت اهل بیت به ما آموزش داده شود

-ما هم می ..ان شاادست پیدا کند رسد به آن چیزی که به ذهنش میکه به آن از آنجایی که آدم امیدوار است 

بر محمد و صلوات به برکت  بشود نماراستی با علم و عمل اهل بیت نصیبو هم (ع)با اهل بیت ماهمراهی خواهیم 

ای این بوده که به بر..اند ان شاان دعاها را دادهقدرت بیان ای مقدار که به مامنظورم این بود که همین  )آل محمد

 .(استجابت برسانند

و در جهل نمانیم  به سرعت بفهمیم..ه و نفهمیده ایماشکاالتی بودمان خواهیم که اگر تا االن در زندگیاز خدا می

جهل ما برطرف شود ...برای اینکه ان شاا . به خاطر جهلی است که به آن گرفتار هستیم که بسیاری از مشکالت ما

 صلوات
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ن احتیاج داریم  توانیم در موقعی که به آدانیم منتها نمییکی از مشکالت اصلی ما این است که خیلی چیزها را می

وقتی خواستیم کاری کنیم باالفاصله سیستم تحلیل در ما را ه بیافتد تا علم ..ها را پردازش کنیم برای اینکه ان شااآن

 صلواتالزم را در اختیار ما قرار بدهد 

سیان مان جهل یا نشود و در علممان پرت میها حواسدر حوزه علم این است که خیلی وقتیکی از مشکالت ما 

  صلواتها مثل جهل و نسیان و غفلت حفظ شود شود برای اینکه یک علمی پیدا کنیم تا از انواع آسیبوارد می

های عمل هم این است که وقتی انسان عملی را انجام داد گرفتار خواطری شود و باورهایی شبیه علم یکی از آسیب

 واطر غلط که از جنس علم نیستند بلکه القائاتاین باورها و خبه سراغ او بیاید و در او عجب ایجاد کند برای اینکه 

 صلوات است نصیب ما نشود یشیطان

 خواهیم عمل کنیم و علم آن را هم داریم اما تا بیایدیکی از مشکالت خیلی مهم در زندگی این است که وقتی می

انجام عمل به ذهن خیلی  در شدنابنه آن عمل فوت میشود لذا سرعت متصح به خودمان بجنبیم و عملی انجام دهیم

 صلواتمان بشود و عمل توائمان نصیب آورد برای اینکه سرعت در علماهمیت دارد و سرعت در عمل می

شود که به ها اطالعات بی جا در زندگی ما انقدر زیاد میدر زندگی ما این است که خیلی وقتیکی از مسائل مهم 

مصرف بیو دچار اطالعات زیاد ..کند برای اینکه ان شاان و روح ما را پر مینشیند و ذهن و جاجای علم حقیقی می

 صلواتنشویم 

-ست بخاطر اینکه ایشان ظهور نکردهیکی از مشکالت اساسی ما دور بودن از علومی است که در نزد امام غائب ما ا

ور ایشان برما واضح و آشکار بشود اند و خیلی از حقایق بر ما پوشیده است برای اینکه آن دسته از علوم بوسطه ظه

 صلوات

رسانند برای اینکه را نتیجه می اوها را داشته باشد خیلی سریع آن ر هستند یعنی هرکسهست که میانب بعضی علم ها

 صلواتها نصیب ما بشود آن علم

خوانده  موکه آن عل هستندنیز ضی از علوم بع. عمرش علوم مختلفی را خوانده استای از ها آدم در دورهبعضی وقت

 صلواتکنند برای آنکه آن دسته از  علوم ما تطهیر یا تلقیح شوند را تطهیر یا تلقیح می شده
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ر زمینه علم و عمل رسد که دهرچیزی که به ذهنش می.نیتی برای علم و عمل خودش بکند صلوات اخر را هرکس

بر محمد و آل  صلواتبه برکت ( شته باشیدحسن ظن دا)و بدانید که دعایتان مستجاب شده ..خودش الزم است

 محمد

تلقیح مثل این است که درخت خرما برای این که میوه بدهد باید با یک شاخه نرمی تلقیح : در توضیح تلقیح و تطهیر

گوید و می به شما خورد وچند نکتهم در آن زمینه به شما برمیبشود حاال یک موقعی ما علمی داریم بعد یک عالِ

 .تلقیح یعنی در اثر مالقات کسی یا حتی کتابی اطالعات فرد بارور میشود.کندرا زیر و دور می علم شما

ای برای کنید اصال فایدهساس میاید و احاید و خیلی کتاب خواندهدانگشاه رفتهتطهیر هم این است که مثال شما 

-که تمام تالش علمی شما را تطهیر می خورید که آنقدر باارزش استاما یکدفعه به مطلبی برمی شما نداشت است

آید و همه علم طرف را به نفع یعنی علمی می..که علم تطهیر شده بود ندهایی که شهیدمطهری داشتکند مثل علم

 .دهدار میرپروردگار ق

کند اما در آید و آن را بارور میحاال چیزی می است تا االن کاربرد نداشته تلقیح یعنی علمی که پاک بوده منتها

 .شودشود و تبدیل به حسنات میدانسته مضر بوده است اما یک مرتبه برای او مفید میکه می حتی آنچیزتطهیر 

داستان علم داستان عجیبی است و همه ایرادات در زندگی ما بدلیل نقص در علم است برای اینکه این نقص به تمامه 

 صلواتو کماله برطرف شود 

صفت از صفات  دو.شودتمامی اسماء و صفات  که نزد اوست توسط علم نازل می..استتمام علمی که نزدخد

 صلوات. گیردلذا تمام صفات خدا ذیل علم و رحمت او قرار می. علمه/وسعت کل شی رحمته :خداست که آمده

 !..آخر را هم برای خدا بفرستید

 .واقع علم بعنوان راس اسماء اهلل است علم خیلی مهم است و در. هستندتسبیح و تهلیل در واقع علم حمد، 

 سوره مبارکه کهف

 . م به خاطر سوره مبارکه کهف استیهایی که موضوع علم و عمل را مطرح کردیکی از علت
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اش پررنگ تر از علم عملدر سوره موضوع سوره کهف یا یکی از موضوعات مهم آن علم همراه عمل است و البته 

 .آن است

کلیدی واژه 22 تقریبا.ذکر شود واژه علم اینکهبطور کلی موضوع علم در قرآن بسیار مطرح شده است اما بدون 

 .چون در فحوای آن علم است. است  بَتَها همین کَیکی از آنمثال قرآن معنی علم دارند 

 .شده استها تحلیل یش و هم مطالبی که در بین داستانهاره کهف سوره عجیبی است هم داستانسو

 .بحث کردیم و تعجب و جلسه گذشته در رابطع به عجب 26ایم به آیات االن رسیده

تواند به بحث این بود که آیا انسان می. کردیم که این بحث کامل نشدمطرح ما بحثی ر ا جلسه اول سوره کهف 

 ...؟یا خیر خودش اعتماد کند یو وارادت قلب اتحدی برسد که به الهام

-طبق آیات اگر انسانی خودش را در جرگه جوانمردان قرار بدهد واردات و خواطرش نزاهت پیدا می گفتیم که بر

 .شودچون اگر کسی فتیه بشود پاک می. کند

 .چون موضوع مهمی استحاال البته  این حرف باید ثابت شود 

اگر ما وارد روایات و آیات . انداند و احادیث مرتبط باجوانمردی را استخراج کردهیک از دوستان زحمت کشیده 

چون انسان را به منطقه صدق و . رودبینیم با ترسیمی که از جوانمرد شده است غیر ازین از او انتظار نمیشویم می

 . شود نیز راست استدهد و انسان اهل صدق وقتی به او چیزی الهام میراستگویی سوق می

ها یکی ازین راه. شودد که علم انسان سریع به عمل تبدیل میهای میانبری وجود دارگفتیم که راه: معنای فتوت

 .رساندخواهد میکند و فرد را سه سرعت به آنچه میفتوت خیلی سریع انسان را دگرگون می. فتوت است

کنند لذا قدرت او کند که آنها به او الهام میای را حمل میخصوصیت فتوت این است که فرد با خودش مالئکه

 .شوداد میبسیار زی

 .اما اینکه تصویر ما از جوانمردی چیست نیز مهم است چون گاها ما تصویرمان نسبت به آن در سطح پایین است
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نقل شده است  که ایشان ده عالمت برای فتوت نام ( ص)به نقل از حضرت رسول( ع)در حدیثی از قول امام صادق

ادای امانت  . 3وفای به عهد. 2(حق طلبی/راستایی با حقهم صدق الحدیث به معنای انطباق و)راستگویی. 4: اندبرده

اش با یعنی سفره)بخشیدن آنچه که رسیده است. 7دستگیری از سائل . 6بخشودن بر یتیم . 1ترک دروغگویی . 1

کند کارخوبش جلوه زیبا هم دارد  یعنی اگر احسان می) بسیاری احسان. 8( مردم یکی است و سفره اختصاصی ندارد

کند دهد اما در ظرف زیبا و با تزئینات یعنی آن را جوری درست می یک وقت کسی غذایی را به همسایه میمثال

کند یک موقعی کسی خوبی می: احسان چند حالت دارد.( که وقتی فرد آن را گرفت احساس کرامت و بزرگی کند

یک مدل هم این است که فرد . بدی نیستدر مقابله خوبی کسی چون به او خوبی کرده و یا حدااقل آنکه چون آدم 

. آید او را بالفاصله از لیست بخشش خودش حذف کندیعنی  نمی. دهدبدی کرده اما او بدی را با خوبی جواب می

زیاد احسان کردن . در روایاتاهل بیت آمده که منظور از احسانی که از ما خواسته اند احسان در مقابل اسائه است

 . و  سر همه آنها حیا است.41خواندن مهمان . 9( اندازد نتور نمییعنی برای خیراتش ک

گیرد؟ انسان دو مرحله طفولیت و بلوغ دارد هروقت انسان نگاهش به فتوت در وجود انسان چگونه شکل می: سوال

ما ا! منکند غذا و لباس و خانه خودش باشد و همه چیز را برای خودش بخواهد طفل است چون مثل طفل عمل می

 .شودکنند لذا بالغ میشود دیگران هم برای او موضوعیت پیدا میوقتی انسان بزرگ می

  "فتی"شود میحاال وقتی این بلوغ و دیدن دیگران نظام پیدا کند 

-روند نماز میگردنند اما یک عده میخوانند و برمیروند و نماز میروند فقط مییک عده که  به مسجد می: مثال

کنند چه کاری اما کسانی هستند که فکر می..ه کار بقیه در جهت منفی هم کار دارند مثل غیبت کردن وخوانند و ب

-خواهد تا اگر در توانکنند ببینند کسی کمک میمثال نگاه می. آید که برای آن مسجد انجام دهنداز دستشان بر می

 . این روحیه جوانمردی است. اشبود به او کمکی بکند

 .خواند به بلوغ هم رسیده باشد اما آیین جوانمردی را نداردنماز می شاید کسی که

های دینی برای ما گم شده است شاید علت اش این است که انقدر موضوعات ضدارزش شیوع پیدا خیلی از ارزش

 !کنیمخوانیم خدا را شکر میکرده  همین که نمازمان را می
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در تمام موارد ذکر شده هم درجاتی از . شناسیمما راس جوانمردی را به شجاعت و تهور می :توضیح حیادر 

وقتی که . شودهای با تعصب میمنتها اگرتمامی این موارد به عقل وصل نباشد تبدیل به مردانگی. شجاعت الزم است

 .حیا نباشد اینطور است چون حیا نشانه عقل است

حیا قرین است لذا نه تنها /چون با عقل..کشدلی بدهد بیشتر از آن فقیر، او خجالت مییعنی اگر بخواهد به فقیری پو

لذا در روایت آمده اگر کسی بخواهد جوانمرد باشد اما حیا . تواند جای او بگذاردگذارد بلکه خود را میمنت نمی

 . نداشته باشد خشونت دامنگیر او خواهد شد

 .ب جوانمرد آمده استهای دیگری نیز در روایات در بانقل

برخورد های آنی از فرد )بردباری در وقت خشم. 2عفو با توان . 4فتوت چهار رکن دارد : فرمودند( ع)امیرالمومنین

-ها فکر میالزما لزومی ندارد که همیشه دشمن را بزنی چون بعضی: توضیح.)نیک اندیشی با دشمن.3.( گرفته شود

اش درحالیکه تدبیر امر باید دست تو باشد و حواست باشد تا دشمنی. یز شدکنند در هرحالتی باید با دشمن گالو

تراش است باید بداند از اش دشمناگر کسی نظام رفتاری و فکری. فتوت با دشمن تراشی میانه ندارد. بیشتر نشود

 .(دهدیعنی ترسی در این موضوع به خودش راه نمی)ایثار کردن با وجود احتیاج. 1( آیین فتوت دور است

راهش هم این است که زن نترسد باالخص . ندالبته ظهور فتوت در زن و مرد متفاوت است و درواقع زنان فتوت پرور

لذا در روایات آمده زن در انفاق باید شوهر . شودکه  مردش راحت انفاق کنداگر نترسد باعث می. از فقر نترسد

ارد خوب است سعی کند کردش را در انفاق دخالت بدهد حتی اگر خانمی خودش درآمد د. خودش را لحاظ بکند

نباید این اتفاق ! )شوندشوند خب بعدش فی امان اهلل رها میها وقتی مستقل شوند آقایان هم مستقل میچون خانم

 .زن باید سعی کند که فتوت خود را از طریق مرد ابراز کند( بیافتد

ای داشتم ساله3کرد که من یک بچه که برایمان اینطور تعریف میما در جبهه به یک بنده خدایی برخوردیم : مثال

اولش ..بعد ما یک مرخصی گرفتیم و رفتیم خانه. مان افتاد و فوت کردکه زمانی که در جبهه بودم از طبقه دوم خانه

چرا به ما خبر هم بخاطر اینکه . همه طبیعی رفتار کردند که ما نفهمیم اما کم کم متوجه شدیم و حالمان خیلی بد شد

خالصه خیلی حالمان بد بود ..ام ایجاد شد و از دنیا رفتندادند و هم اینکه شاید چون من نبودم این خطر برای بچه
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خالصه ما را بیرون ! خواهی بروی جبهه خوب پاشو برومان گفت مگر شما نمیگذشت خانمای کهتا اینکه یک هفته

 .کردند تا بیاییم جبهه

 . این زن فتوت خودش را از طریق شوهرش نمایان کرده است این یعنی اینکه

شان اهل فتوت هستند برای گیرند و همههر دفعه از فرزندانشان اجازه می( س)در داستان سوره دهر حضرت زهرا

 .ای بینشان رد و بدل شده استهای بسیار آموزندههمین مکالمه

در جنگ احد وضعیت اینگونه شد که همه فرار کردند و : اندلقب فتوت داده( ع)در توضیح اینکه به حضرت علی

بودند   ( ع)محافظت کرد امام علی( ص)اند تنها کسی که ماند و از جان رسول خدارسول را تنها گذاشتند و نقل کرده

 .برای همین گفتند الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار

خالصانه معطوف به دیگران کند کار بسیار  را از خودشاینکه انسان بتواند دوربین .. اخالص خیلی مهم است

کنیم در پس آن نیازی در خود ما هست حاال اگر کسی دشواری است چون ما هر ارتباطی که با دیگران برقرار می

 .نسبت به این موضوع تفوق پیدا کند خیلی مهم است

  .داندرفع نیاز خودش را فقط خدا میگیرد و تنها او را محل کسی که جوانمرد است فقط خدا را در نظر می

کنیم وقتی حرف میزنی برو جلو آینه حرف بزن تا ببینی مثال وقتی حرف ما خیلی وقت ها به خودمان توصیه می

ات به حرفت گوش خب معلوم است با این طرز حرف زدن بچه! میزنی و بچه ات گوش نمیکند چرا اینطور است

حاال . واقعا فاجعه است..گاها یک ربع گفتگو با همسرتان را ضبط کنید و بشنوید گویممن به بعضی ها می. کندنمی

 .آدم بعضی از اوقات از خودش خبر ندارد.توانید ضمیمه کنیدبعد آینه را هم می

 .گویا در عالم توقع از زن پراکندن زیبایی است. زن محل بروز حسن و زیبایی است

از دبیرستان وراهنمایی . وع تربیت خانم ها در جامعه ما مردانه استای که هست این است که نبطورکلی نکته

 . پایین است( صبرشان)شانشوند و لذ آستانه تحملدختران مردانه بزرگ می
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دهد مثل لقمان و کند و به کار خود جلوه میمحسن یعنی کسی در رفتار و ابزار باورهایش هنرمندانه عمل می

اینکه ما موضوع فتوت را جنسیتی کردیم به اقتضاء بحث بود و . اندمحسنین معرفی شدهدر قرآن انبیاء به (. ع)یوسف

 .محسن معرفی کرده است را بعنوان( اندکه مرد بوده) انبیاء خدا قرآناال در 

شاید بتوان گفت بهترین صفت، . یک سری از صفات راه میانبر خوبی برای محسن پروری و یا محسن شدن است

 .است "صبر"موضوع در این  ..اولین صفت و

شود صبر در آنها ها در پر غو بار نیایند باعث میاینکه بچه. القا صبر و آموزش صبر و نبریدن، محسن پرور است

 .تقویت شود

حیا .شود آن را ترجمه کردها تعریف بردار نیستد مثل حیاء در هرزبانی بروید نمیبعضی از واژه: توضیح بیشترحیا

فرزدق عنوان ( ع)مثال در مورد امام سجاد. کنداست که جسارت فرد را نسبت به یک عمل کنترل میحالت یا صفتی 

کرد اما مردم به جهت هیبت امام اش را پایین می انداخت و مردم را نگاه نمیاز حیاء چشم( ع)کرده است امام سجاد

ها شروع به زدند و آنا اینکه آقا لبخندی میکرد حرفی بزند تانداختند و لذا کسی جرئت نمیشان را  پایین میچشم

 .کردندصحبت می

پرسیدند . ما باید هم خودمان فتوت داشته باشیم و هم بچه هایمان را اهل فتوت بار بیاوریم: حاال نتیجه بحث امروز

برد از بین میبرای همین ماهواره که حیا را . این صفات تومان هستند. چگونه؟ گفتیم با القاء صفت صبر و یا حیاء

 .برددر نتیجه هرچیزی که صبر یا حیا را بشکند، جوانمردی را از بین می. گیردجوانمردی را نیز از فرد می

خواهم شما را در مواجهه یک سوال مهم قرار بدهم و فکر کنید که این سوال را خیلی جدی دارم از شما من می

 . پرسممی

به این سوال فکر کنید و تا وقتی که به جواب نرسیدید آرام خیلی سوال جدی و مهمی است برای همین 

شده از هرکسی که شد بپرسید یا کتب را به قصد جواب آن مطالعه .آنقدر پیش بروید تا به جواب آن برسید..ننشینید

 .کنید

 . قصد کنید که به صورت واقعی جواب این سوال را جدی پیدا کنید و سائل حقیقی این سوال بشوید
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 ؟تواند اراده وجه خدا کنداراده وجه خدا کردن یعنی چه؟چگونه انسان می: این استسوال 

توان اراده وجه یست؟ چگونه میاراده وجه خدا چ اراه چیست؟ وجه چیست؟: شودبصورت جزئی چهار تا سوال می

 خدا کرد؟

تحقق پیدا کند دستور خدا به پیامبر  هرکس اش این است که اراده وجه خدا در انسان فعلی است که اگر  برایعلت

 .باشدپیوسته با او همراه  راوست که پیامب

کند؟ چون همراه ای است که رسول را همراه شما میپس باید ببینیم این چه ویژگی( 28طبق آیه: )قانون این سوره

 .گرددرسول نیز همراه او می..بودن رسول به این معناست که تمام مواهب او از وحی و عصمت و 

بنظرم جواب این سوال شاه کلید سوره دهر است که ابرار را . این سوال، سوال زندگی تان باشد و به آن فکر کنید

 .کندکند و انسان را با مقریبن محشور میابرار می

و ام که این سوال زندگی من بوده است همن خودم بعد از چهل و اندی سال فهمید.بنظرم این سوال خیلی مهم است

.. هنوز دعا و طلب ما به مرحله اراده نرسیده است!  جنگم تا این سوال زندگی من بشودالبته االن هم دارم با خودم می

شوند مثل همون کسی که گفت غالم من تشنه شناس است و او را بردند در مهمانی و دیدند هرچقدر همه تشنه می

بش خرد شد و بلند شد آب خورد  آن وقت غالم به صدا گوید تا اینکه باالخره یک نفر اعصاغالم چیزی نمی

 .او تشنه بود: درآمد و گفت

 .اراده همراه با عمل است. بقیه طلب داشتند اما راده نداشتند! این یعنی ارادهه

حاال اینکه یک عده وجه .. پشت هرعملی اراده است. ایمما خیلی چیزها را از خدا خواستیم اما به حد اراده نرسیده

 ..کنند معلوم نیست چه معنی داردا را اراده میخد

 برای اینکه این سوال همه مان بشود و به جواب آن هم برسیم صلوات

 .را چندبار بخواند 28هرکس حرف من برایش مبهم بود آیه 

 .دهیم چون در ادامه هم نکات جالبی داردآیات را ادامه می 
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توانید این را هم در اولویت می. البته بعید نیست. ارتباط هست یا نه 28من نمیدانم بین این وجه با وجه آیه :29آیه 

 .مطالعه خود قرار دهید

-اش را اینگونه توصیف میثواب بهشت( دیگر خواهی)زندو باز نمیدانم چرا وقتی خدا از فتوت حرف می: 34آیه

 .کند

حاال واقعا چه نیازی به این هست و . ستاساور به معنی دست بند ا.خیلی جالب است که در اینجا اساور آمده است

 .این آیه خیلی آیه جالبی است که سرادق آورده است.های سبزهمینطور به لباس

پاداشش النگو و ..هایش اینگونه استزند پاداشپس سوال بعدی هم این است که چرا وقتی خدا حرف از فتوت می

 شودلباس سبز و اینهاس؟ پرا لباس مهم می

شود چون قشنگی لباس به این است که دیگری آن لباس به وجه دیگری درست می. لباس دو وجه دارداصال خود 

 . بیندرا می

بینیم اما اگر نسیه باشد که خب بعدا آن را می. چون باالخره ما باید منطقی درباره آیات عذاب و نعمت داشته باشیم

زم است که در این دنیا دیده شوند  اینطوری دیگر جریان ها نقدا هستند، الاگر منطق تدبری ما این باشد که این

 .شودمتفاوت می

 .شودکند پاداشش لباس و تعیین میپس حاال راجع به این سوال هم فکر کنید که چرا وقتی کسی خوبی می

 .فتوت از جنس لباس است. دهد که این عمل از جنس لباس استاین نشان می

توانم برای کسی لباس حریر باشم، لباس سبز باشم های فتوت بدهد که مثال من میرتتواند به ما مهامی 34همین آیه

توانی عمل خودت را هم دهد ازینجا تو میدر واقع این آیات دارد عکس العمل عمل خودت را به تو نشان می.. . و

 .بفهمی

 توانیم به این اصول قائل باشیمما می

 .هیچ کدام ازین آیات نسیه نیستند. 4:
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 .آیات جزا و پاداش از جنس عمل هستند. 2

 . مشاهد عمل از یک مرتبه ملکوتی است. 3

 .به همین دلیل به صورت جزیی و تفصیلی عمل است. 1

 .توان ویژگی و خصوصیت آن عمل را احصا کرداز ویژگی عمل می. 1

 .شونداگر نگاه ما اینطور باشد آیات بهشت و جهنم آیات معیار می

 صلوات.معیاری برای عمل ما اعطا کن که بتوانیم عمل خود را به نسبت آن انجام دهیمخدایا به ما 

برای اینکه توفیقاتمان روز افزون شود . شودالحمدهلل به برکت این صلوات ها مطالب بسیار خوبی بر جمع ما نازل می

 صلوات
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 3/39/   5استاد اخوت    - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (جلسه هشتم)سوره مبارهک کهف          

 

 .و اصالح حاالتمان بفرستیم راجع به احوال صلوات 41

 هم ارتقاء عمل به دنبالش  و برای اینکه حاالت ما اصالح شود و بواسطه ارتقاء آن مطالب خوبی را بفهمیم .4

 صلوات پیدا کنیم

هایی نید انسان بند به حالش است بعضی وقتها خوب است بعضی وقتها بد است برای این که انشااهلل آدممیدا .2

 صلوات شودبکه در سال کال حالشان بد است خوب 

المان به خاطر حنیز ها یم به خاطر حاالت و خیلی از آسیبشناسهایی که ما داریم و میخیلی از بیماری .3

 صلواتهای حالمان است برای برطرف شدن بیماری

ثل یک ابر سیاهی ست افسردگی است که یک مرتبه مهایی که خیلی منفی هم هیکی از مهمترین حال .1

بشود رفع اینکه این حالت در افراد برای . کندیک حالت ناامیدی در فرد ایجاد میگیرد وزندگی آدم را می

 صلوات

در  (نسیان)شودکه انسان خیلی چیزها فراموشش می حال غفلت است ی از حاالتی که خیلی هم بد استیک .1

کند برای دور شدن سرخوش بودن که فرد را حواس پرت میدهد که به آدم دست میسرخوشی  این حال

 صلوات فلت و نسیان استحاصل غ

باال و  عنی از یک جایی یه حس خوب یا بد،ی داردیکی از مشکالت ما این است که حاالتمان خیلی نوسان  .6

 صلوات اتپایین بشود برای تعادل داشتن و نداشتن نوسان

زند برای این که زند یا ضعف دارد کند میضی وقتها حال آدم تب دارد تند میحال آدم مثل نبض است بع .7

 صلواتمان کنیم را در و آن( اش فلق استیصمعیار تشخ)حاالت بیماری خودمان را کشف کنیماز روی 

ی کنیم و به کنیم حال خوشمان را مخفبه آن مبتال هستیم این که سعی می یکی از مواردی که خیلی از ما .8

 صلوات ودمان به دیگران مهار بشدر ابراز حاالت مانبرای اینکه بخل. دیگران نشان ندهیم

هایی که هستیم بوسیله حال است که در جمع یم اینهنیم انجام بداتوکی از کارهای خیلی خوبی که ما میی .9

 صلوات حال دیگران را خوب کنیم ،که از حالت القائی خوبحال بقیه را هم خوب کنیم برای اینخوب 

 (خواست آن را این طلب و دعاست که باید)
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 همشوند یعنی اگر یک نفر در طول هفته حالش بد باشد و هفته بعد االت به تدریج تبدیل به ملکات میح .41

شود برا ی تبدیل شدن حاالت خوب ما به ملکه و تبدیل نشدن حاالت همین طور حالش تبدیل به ملکه می

 صلواتبه ملکه  مانبد

مراعات حال دیگری را بکند باید او را  کسی قرار شد سی در این زندگی یک حالی دارد حاال اگر هرک .44

 صلوات یمها رابشناسیم و درک کندمبرای این که حال آ..  درک کند

تا در ما ش دعا کنیم یریم و نشانه گذاری کنیم و براوبرای این که بدترین حال هایی که داریم در ذهن بیا .42

 صلواتبرود  از بین

برای اینکه دعا کنیم تا همین امشب با از بین رفتن حاالت بد، حاالت ..  در مورد حال خوب هم همین طور  .43

 صلوات خوب جایگزین بشود

علم پیدا کنید مثال نسبت به آن شود بروید مطالعه کنید و حال خیلی زیاد است و توصیه می بهمطالب راجع  .41

 صلوات برای اینکه نسبت به این موضوع علم پیدا کنیم کشمش و انار برای خوب شدن حال خوب است

با فرمول ها باید ن برخورد کرد و برای عوض کردن حال آدمورد با دیگران باید مطابق حالشابرخبه راجع  .41

ها بد حالند برای اینکه ها خوش حالند بعضیکنیم بعضیبه دو دسته تفکیک میکال آدمها را ما . پیش رفت

 صلواتهمیشه خوش حال باشیم 

 .آدمی که با خودش دعوا دارد بد حال است و آدمی که با خودش  دعوا ندارد خوش حال است

خودتان را ! ایدببینید کجای یقه خودتان را گرفتهبه گیر دادن کسی شروع کردید  قاعده این است  که هرموقعی به 

 .کنیدرها کنید او را هم رها می

 .دهدبه آدم هویت می..بحث حال خیلی مهم است با این که حال ارزشش از صفت کمتر است اما مثل لباس است

 .ها در حالشان مشخص استقشنگی و زشتی آدم

کند و حس رد زیرا در نماز شب برایش دعا میناراحت شدنش اشکال ندا اگر کسی ایمان داشت و رسالت داشت

خوانم ن ناراحت نیستم شب که نماز شب میید از دست این ناراحتم ولی االوینستید بگااگر شما تو. سازندگی دارد

کند و قابل میرسول اختیار .. س استیک موقعی اختیار کند اما پیدا می زیرا ناراحتی یک موقعی انعکاس ..ناراحتم

د ولی شبش زار زار گریه جنگبشود که یک مرد خدایی در میدان کارزار مجاهدانه و صبورانه کنترل است لذا می

اختیار دارد  این آدم است که.. کندهایش را باز میعقدهو در آنجا  اش را در خودش ذخیره کردهکند چون ناراحتی
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ن بد شد هرموقعی به هردلیل حالما. هم نیستن د کرد و دست خودماشوند و کاریش نمیآیخودبخود میحاالت بد 

  .شودبخوانیم چون با نماز حال انسان متعادل میدو رکعت نماز و گیریم بالفاصله وضو ب

د، هرچقدر هم فکر بد ادامه پیدا کرد صلوات صلوات بفرستبرای از بین رفتنش گوییم مثل فکر بد که می

  .از ذهنش برود آنقدر بفرستد تا..بفرستد

هم برای نماز  .کندیک مدت انسان دردش تسکین پیدا میحال حالت انعکاس یک اتفاق مثل یک درد است بعد 

 .کندانسان این کار را می

 االسراءسوره مبارکه 

اصحاب کهف است و بین  اولی .باید گفت مَثل !گفت داستان است که البته نمی شودداستان گفته شده  1در سوره 

اما  دباغ داشته باشن هردو یکبه جای این که ی دوم داستان دو مرد است که فضا . استهایی آمده ها هم آیهداستان

و راجع به این تصویر  خیلی خاص است شوددر این داستان انجام می تصویر سازی که. ها دو تا باغ داشتیکی از آن

دوتا باغ سر موعد ..ها خوب بودهخیلی هم بار باغ. کندگونه تصویر سازی می را اینسازی باید تامل کرد که خدا چ

در کار که  شدهاست که اصال احساس نمی و اینقدر هم این بارش کافی و وافی بوده دبه موقع بار می دادنو 

بین این دو نهره بوده  است وداده در نهایت حالت بهینه محصول میباغ  یعنی این. دهی این باغ کم میگذاردمحصول

 . است

 گوید اماکنند محاوره میهد بگوید دو هم سطح باهم صحبت میخواکردند وقتی میگفتگو میمحاوره یعنی  باهم 

 (31). قال برای گفتگوهای اعتقادی به کار می رود

 (31)است اش حذف شدهدنبالهاما ..کرد همیشه این باغها برایش باشد و این که چرا دنبالش این حرفها را زدهفکر می

 ( 36)! است عالیدر حد هم در او  امید به خدا.  این دو گزاره ربطی به هم ندارند.  کنم قیامت باشدفکر نمی

ها هدایتشان بیشتر است و هم در دنیا به هایی که دارا هستند اینآدمکه مثال ..شوداین موضوع در جامعه عرف می

اند پس در ها در دنیا درد نکشیدهکنند از آنجا که اینچون اینطور فکر می. آخرت درو هم  گذردها خوش میآن

است و به خاطر این است که خوشی آخرت را معادل خوشی دنیا گرفته  طرز تفکر این! اخرت هم دردی ندارند

 .داندآخرت را امتداد دنیا می
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رم و رسم همین حس را داسال می 71یا  61برای همین وقتی هم که به حس من نسبت به مرگ حس آینده است 

-به خاطر همین است که مرگ نمی. ت اس انساندر صورتی که مرگ همراه  بینیم،بین خودم و مرگ یک فاصله می

اگر کسی مرگ . فرماید مرگ برای موعظه کافی استمی( ع)در صورتی که امیرالمومنین. ندتواند ما را متنبه ک

 . دهدخانوادگی در هیچ سطحی رخ نمی ه اختالفخودش را باور داشت هیچ گون

کند چون ی آدم احساسش از طرف مقابل خوب بشود رشد میوقتبحث احساس است نه فیلم در آوردن ظاهری لذا 

 !است را گرفته کند یک نفر جلوی رشد اوفکر میآدم برای این است که  بد همه احساس

ت بروند وقتی مرگ که از دس کند محال استپا همیشه کار میاین چشم و دست و احساسم این است که : 36آیه 

 !دهدخدا بهترش را میسال هم اگر رفتم  421ویم بعد از گنزدیک نباشد می

 .دهد یعنی سطح تذکرش از سطح معمولی باالتر استبه مرگ تذکر میاین سوره موشکافانه راجع 

حالت  اگر انسان در این. داییم باید تحت عبودیت باشدعبد خصفات و حاالت ما به خاطر این که رفتارها، باورها، 

 و  ها اختالف سلیقه است در طعم غذاشود ولی خیلی وقتشود و با انبیا هم محشور میناراحت شد غمش غم انبیا می

 .ها عقاید نیستاین .. و رنگ پارچه

ود اگر شکنی  و این باعث مییری و گوش نمیگ و پایینی کنی به طور طبیعی در مقابل او گارد میوقتی احساس باال

 .شنویمفرد حرف درست هم بزند نمی

وانیم درست است در خش درست نیست و کار ما که نماز میکنیم که هیچ کاریاگر کسی نماز نخواند ما فکر می

ن امام و به خاطر همی اند از ما بهتر باشدخوکارهای کسی که نماز نمییک سری از  صورتی که ممکن است

 .گرفتمقابل او گارد نمی در باره آن شنیداگر حرف درستی از یزید می( ع)حسین

برش  چون دور و است بیند اخالق بدی پیدا کردهکند میاعی آدم یک مرتبه سرش را بلند میدر برخوردهای اجتم

رانندگی در تهران که همه مثل  است که هیچ جای خوبی برای خودش نگذاشته یندبهمه اخالقشان بد بوده و می

ذهنش است که باید برخورد مقابله به مثل بکند اما این طور نیست ها در علتش این است که این پیام دگیرنسبقت می

 .تواضع یاد گرفتنی است ..دگیرندرست رفتار کنی دیگران هم یاد میاگر 

آدمی که دچار . شوندد و با دوست متکبر میکننمیبا دشمن تواضع  شوند کهمییی که دچار افراط وتفریط هاآدم

 .و آدمی که دچار تفریط شده یه جایی دچار افراط شده است است جایی دچار تفریط شده افراط میشود همیشه یک
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شودبا میزان اعتقادشان به مرگ ها را مینشانه موحد بودن یک انسان اعتقاد او به مرگ است یعنی میزان توحید آدم

کند و این اما خدا یک جور دیگری برداشت می گویدوره آیات این طوری است که یک چیز میس از اول. سنجید

نزدیک ببیند میزان توحیدش  آن را  هرچه دهد که عدم شناخت مرگ، شاخص شرک به توحید است اما نشان می

 .بیشتر است

 تا  37آیه 

 .اهل گفتگو باشد حتی با مخالفشحاوره در این داستان خیلی حرف دارد یعنی این که آدم باید م

. که این بنده خدا که طرف مباحثه بود چرا این جوری حرف زد است شود اینیکی از سواالتی که اینجا مطرح می

 (11)زندمی ن حرف رابیند آمی جوابش این است که فطرت پاک وقتی یه همچین حالتی را

 ..عسی این جا  به معنی شاید است

لحظه .. زیرا خدا و اراده او  دائمی است وابسته به خدا است که دریافت انسان و استمرار آن  است حقیقت مطلب این

شود و اگر انسان کاری بکند مثال با لحظه به لحظه عنایت می. دار نیستو این دائم بودنش زمانبه لحظه است 

کنی بشود یعنی تو با چشمی گناه مینا چشمش گناه کند چون از حیطه عبودیت خارج شد باید بترسد از این که نابی

دارد که ممکن است قطع  منتها هر موجودی ارتباطی باخالق اراده خدا از غضب خداست .که اراده خدا در آن است

الیه همین مقدار که خدا اراده کند چشم من در .. ن طوری فکر کنم که دور نیستاگر من نسبت به مرگ ای .شود

 .اتقاق افتاده استرزخی  برود همان موقع مرگ ب

یچ حالتی قوامش به خداست یعنی فعل خیر در ههم ن نعمت هم مال خداست آ خدا داده کار خوب را چون نعمت

ر خدا عین نعمت بود اتفاقی از نعمت جداست خدا عین نعمت نیست اگ خدایمان اما برای ما. از خدا منقطع نیست

گیرد و هر لحظه عنایت صورت می هر لحظه دارد. دیدیمنمی این بود که بین خودمان و مرگ فاصله افتادکه می

 .اقتضاء مرگ است

 :11آیه 

و در قرآن فقط دراین سوره در  ..ارد محبت ، مودت، وَالیت، واِلیتوالیت مراحل د. گویند اسم این را والیت می

 .مورد والیت صحبت کرده است
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شود ای تغییر ندارد مگر این که در لحظه آنا به او افاضه میرای و حولی بیعنی این که هیچ موجودی هیچ قوه وِالیت

نبود که قوه  امبه این دارایی مثل چشم من  نسبتحاال  خواهد داشت و اگر آدم این را قبول کند یک سری نعمت 

 و بعد  به خودم اجازه می دهم گناه کنم دم است لذاکنم که دست خوبلکه  احساس می خداست ام برایبینایی

 .به تاخیر می اندازدهم و این توبه را  خواهم کردزمانی توبه  بگویم یک

 .های موحد کج و کوله استاین آیات راجع به آدم

افتد لذا و موت و حیاطش در لحظه اتفاق میلحظه ای است   افاضهگوید نعمتی که به شما داده شده است، می اینجا 

مکن است از  بین برود و دیگر هم نیاید مثال با گناه کردن چشم ممکن بگیرید با گناه ماقتضا حیات  برای آن  اگر

شود زیرا اقتضای دریافت حیات اش همان موقع قطع میبه او داده قطع بشود یعنی نور باطنی نور واقعی که خدا  است

 .را از دست داده است

 .شودیعنی همان موقع حیاتش سلب می کندمیکه او را نابینا  است نگاه به نامحرم تیری از جانب شیطان: روایت

آن نعمت را خدا  او را به خدا وصل کندتوحیدش دی هم پیدا کرد اگر از همین مسیر، اگر یک نفر نعمت ماحاال 

اقتضایی برای ماندگاری هست یا برای  قسمت که هرچیزی که خدا داده یکاین  اماکند برای او تجدید و بیشتر می

 .نماندن توحید است

یعنی فرد   که مبنای باوری فرد متفاوت باشد دهدزمانی رخ می شرک. کفر وشرک خیلی باهم ارتباط داردبحث 

یه یک سری از عقاید هستی اعتقاد  ته باشه و هم به دنیا اعتماد داشته باشد و لذا درون خودش هم به خدا باور داش

  .ندارد

-ریخته میبهم  درآورده و  ن را از حالت یکپارچکیریزد و انساشرک خصوصیتش این است که آدم را به هم می

به خالف شکر است شکر یعنی اعتقادات و  لذاد نکنجوارح تحت یک نظام واحد عمل نمی یعنی اعضا و کند

هرکسی در . خواهدچیز دیگر می کند درحالیکهولی شرک یه جور عمل می. کندیش در راستای هم عمل میباورها

شود این یکدست نمیاین که انسان احساسش با باورش  .یختگی داشت این شرک استدرون خودش احساس بهم ر

که نظام  این استاما شرک ..به این است که خدا دوتا است کنیم که شرک راجعها فکر میشرک است بعضی وقت

 .حق منحرف شودبا ی یاستاازهمرپارچه انسان یک

 شرک باید برای دوری از لذا بلکه اینها از هم جدا هستندست نی اشدر این حالت علم فرد در راستای باور و عمل

  .علم را قوی کرد
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آید نشانه آرامش و وقتی فتحه بر سر واو می .در قرآن فقط وَالیت داریم. وَالیت و واِلیت هر دو مصدر وَلَی است

 .استآید شدت و حدت است جلوه جالل و جبروت یعنی جلوه رحمانی و وقتی کسره میسکونت است 

 .گویندالیت میوِالیت بیشتر در روایات آمده بنابراین ظهور واَلیت در بیرون را وِ

 .معادل وَالیت نظام سازی است و معادل واِلیت جریان سازی است

 .را خودش رادرمعرض مرگ قرار میدهدیعنی اختیا داردامکان شهادت  یک نفر وقتی جهاد میرود

ها را سریعتر د و نعمتدر معرض فنا وهالکت قرار بدهرا خودش اما چطور میشود که یک انسانی با دست خودش، 

 ؟داز اجل از دست بده

از دست بدهد خدا  حت والیت خدا نعمتی راهای معنوی است واگر کسی تهای مادی نعمتاوال استمرار نعمت

شناسیم و در آن مراتب آن را نمی ی از حیات وجود دارد که ماشود که مراتب دیگرند بعد معلوم میکحمایتش می

موقعی با جهاد به آن دست می یابی یا یک موقعی با استفاده  است و باید ما تشنه آن باشیم و یکحیات بهتر جاری 

. است هایش به بقا تبدیل شدهزیرا نعمت! خوش به حالش به خاطر همین اگر یک نفر هم از دنیا رفت.. هااز نعمت

 .کندکه جنایت میکسی هم که جانی است در هالکت است حتی همین االن 

-قرآن حیات را وابسته به ایمان میاند در واقع ع مردهاند در واقسان هایی که کافرند به ظاهر زندهفرماید انقرآن می

 . آدم کافر چشم و گوش ندارد بنابراین ادراک ندارد یعنی. داند

 :جمع بندی

 ین است که بحث هایمان به مهارت تبدیل شودقصدمان ا

 .مهارت این هفته ذکر مرگ است و ذکر ال حول وال قوه اال بلله است یعنی فاصله خودش با مرگ را نزدیک ببیند

این که حداقل روزی بیست بار یاد مرگ  کند یعنی  حد نساب این که بشود گفت یک مومن مومن است: روایت

ان در هر نعمتی اراده وجه یعنی این که خداوند در هر نعمتی حاضر است وانس. فاصله خودش و منعم را کوتاه ببیند 

 .رودبه مالقات خدا می

 .ل خدایعنی نعمت نعمت نیست مگر به حو. چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل و بعدش خدا را دیدم: روایت
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گوید ال حول وال دهد ولی یک موقعی میکه به حول خدا کاری را انجام می داندمرحله اش این است که انسان می

 .هللاقوه اال ب

 .، سر هر نعمتی، وسط هر نعمتی خداستعاقبت هر نعمتی. هر نعمتی خداست  انتهای (11آیه) 

 .عقبی هم غیر خدا نیست وقتی قوت غیر خدا نیست هر قوتی غیر خدا نیست و ثواب و

. قدرت اون نعمت خداست ..قوت اون نعمت خداست.. ستی مهم است که فاصله ما با خدا همان نعمت ااین خیل

ست و هیچ ضر او اگر این اتفاق بیفتد خدا همیشه برای انسان حار هر نعمتی برای انسان ممکن است مالقات خدا د

 .موقع غایب نیست

 .مناجات کرد شود با اودور است فلذا نمی شکل ما این است که خدام

 .است 11زیرا ذخیره قبر و قیامت ماست و ادامه اش آیه  11اراده وجه یعنی آیه : تمرین

خدا از جهت عاقبت بهتر است یعنی کسی که خدا برایش تعریف شده باشد و به خدا رسیده باشد عاقبت برایش بهتر 

 .است است  البته خیرش به معنی انحصار و حصر

دیگری  قطع شود شود که هست و اگر آنحت نظام ربوبی خدا هستید و حق در آن جاری میشما در هر نعمتی ت

  .چیزی نیست

شود و انسان باید تعلق خود از دنیا را اش با خدا کم میشود و بی دنیا فاصلهاش با خدا زیاد میانسان با دنیا فاصله

 .بگیرد تا با خدا نزدیک شود

 .لموس شدن این جریان باید مرتب داستان باغ را مرور کردبرای م

و ازین رو امیال  گیردآوریم به خاطر این است که هوای نفس او را میز طلب به اراده و عمل کم میکه اعلت این

 .شوداین در سوره جاثیه مطرح می. دهدخودش را درکار دخالت می

 .کند به چیزی که علم پیدا کرد عمل می د وگیراراده نمیحرکت کند ضعف اگر کسی توانست مخالف امیالش 

که خیلی چیزها در اختیار  در نظام مراتب ظاهرا این طور است. کندسم مکان است و به مراتب اشاره میهنالک ا

است نظام هنا مربوط به مرتبه اشیا . کند که همه قوامش به خداستاین به نظامی از حقیقت اشاره می شماست ولی
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دهند مثل خواب موجودات همه سببشان را از دست میرسد که همه گوید و نظام مراتب به جایی میراتب را میم

 .در نظام اسباب نیستاین آورید نه به صورت معمولی و ولی  علم بدست می

 خداو اونجا هیچ اتفاقی نمی یافته مگر به خواست واراده . هنالک می شود یه جایی باالتر از عالم خیال 

آن ذکری دارد و اگر ما وضع درونی برای انسان وجود دارد که  ک سری اثرات تکوینی دارند یعنی یکاذکار ی

 .گوییم برای این است که قلبمان یاد بگیردذکری هم به زبان می

 هر لحظه بدون است و دعا کنیم که  بزرگترین حقیقت هستی را که توحید افعالی است که مربوط به فعلیت خدا 

 .که همه جا هست بفهمیم و از زندگی لذت ببریمرا این  کند وواسطه عمل می
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 3/39/   42استاد اخوت    - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (نهم  جلسه)سوره مبارهک کهف          

 

ی را ببرای او  اش یک شبب قبدر  هر انسانی در سهمیه ساالنه. داردوجود اش یک شب قدری انسان در سهمیه ساالنه

آن را دارند حاال ممکن است  بدون استثناهم به این معنا که یک شبی دارد که بهتر از هزار ماه است و همه  اندنوشته

. ست که متوجه نشوندهم  ه شب قدر است و ممکناین شب قدر را درک بکنند به این معنا که بفهمند که این شب، 

اگر انسبان در یبک شببی      لذا  انسان شب قدر باشدتواند برای طرح کردیم این بود که  هر شب  میحاال مطلبی که م

یعنی از ده کندیازده است نه ده تا شب قدری که درک میش را تغییر دهد طبیعان سالو وضعیت آتغییری بکند یک 

 یش بهها و روزهاشود یازده بنابراین همه شباش میدوازده و لیله القدر خیر من الف شهر هرفته یازده یا از یازده رفت

است  حاال برای اینکه مبا قبدر   ه طور طبیعی شب قدر را درک کرده شب قدر متصل است و اگر این را درک کند ب

 صلواتشبی گذاشته که بهتر از یکسال است  و برای این که بدانیم خدا یکشب قدر را درک بکنیم 

به خاطر همین  .ی از دست نرودآوریم حفظ شود یعنیی که هر سال به واسطه شب قدر بدست میدستاوردها ..ان شاا

 صلواتآوردهای شب قدرمان را حفظ بکنیم هلل دستاءشا ن خوف و رجا بماند برای اینکه انآدم همیشه باید بی

ببرای   ی که خبدا ببه اهبل بیبت دارد    است بخاطر عنایت( ع)مثل اربعین که متصل به اهل بیت هابعضی از روزها و شب

دست کم  همین خاطر آدم نباید خیرات بهو د نو اتفاقات خاصی را برای انسان رقم بزنها توانند ویژگیهمین آنها می

 صلواتبرای این که هیچ خیری را  از دست ندهیم   .تغییر دهد را بگیرد زیرا ممکن است  مسیر او

ه کبدام  کب شب قبدر واقعبی کبدام اسبت و هبم این     داند کند هم به این عنوان که نمیظار میشب قدر آدم را چشم انت

اش شب قدر داشته باشد باید هبر لحظبه   خواهدکند به خاطر همین کسی که می، شب قدر را شارژ میخیری در روز

 صلواتبرای این که هر لحظه ما قدر داشته باشد  .قدر و اندازه داشته باشد

ط ببه امیرالمبومنین   روایات مربو در این کتاب. المباحث که خیلی جالب استیک کتابی است به نام عیون الحکم و 

اب از خصوصیات این کتب . نیزموجود است  در سی دی جامع الحادیثاین کتاب  . ه شده استیک دست آورد( ع)

 شود  مثال ریز اتی که با کیف، اذا، متی شروع میت عربی آورده است مثال روایاین است که روایات را بر اساس ادا
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خیلبی جالبب    خالصبه ..چه مبوقعی چبه داشبتند و    ،هایی که داشتند، زمانداشتندشده در استفهاماتی که امیرالمومنین 

هبای ایبن   رسید که اول جلسات بعضبی از روایبات  به ذهن من  .بسیار خوب استو کتاب  است و نکات جالبی دارد

 .کتاب را برایتان بخوانم و همین باعث بشود که تشویق بشویم که برویم روایات را مطالعه کنیم

 :یت از کتاب مذکورچند روا

کنبد و ایبن نویسبنده صبد و نبود و نبه تبا اذا از        است که حضرت در مبورد اذا صبحبت مبی   زمانی  برای این روایات

ای خیر دهد زمانی که خدا اراده کند به بنده. اذا اراد اهلل بعبد خیرا افوابطنه و فرجه: امیرالمومنین جمع کرده است مثال

 .شودهایی که مربوط به انسان است دور میحرامشود یعنی از او عفیف می

دن را و همسبرش را  قناعت کر مثال  کندبرای کسی خیری را اراده کند، آن خیر را به او الهام می( هنگامی)خدا اگر 

ای دارد یعنی حتما باید یک کباری  الح نسیب انسان شدن نیاز به عقبهیعنی به هر حال زوج ص. کندبرایش اصالح می

 .مقدر کند ی راخدا برایش خیربکند که 

-هبا مبی  نوعبا آدم . ی نادانی برو یاد بگیراگر نادان بودی بیاموز یعنی همین مقدار که فهمید: اذا کنت جاعال و فتعلم 

 .دانند و نوعا خیلی از این روایات بدهیات استفهمند که نسبت به خیلی چیزها نمی

 سوره مبارکه کهف

ی مطبرح شبده در   هبا و این البته یکی از ثواب قرائبت  رساندانسان را به مقام شهادت میاست که ای این سوره سوره

 .ستسوره نیز ه

 ودسته را دیدیم و کار کردیم دودسته عمل را نشان داد که  چهارهای این سوره صحنه

ا را مطبرح کبردیم   اینه ..های قبلی وحث فتیه، تشکیل جمع، ایمان الهامب .بود گروه اول مربوط بود به اصحاب کهف

 .تارسیدیم به موضوع دوم

کند البتبه یکبی از دوسبتان روایتبی از اصبول کبافی در آورده کبه یکبی از ایبن دو نفبر امیبر            دو تا رجل را ذکر می

است یعنی از باب این که یک مصداقش این است در  ویک نفر دیگر است و این روایات  از باب جعل( ع)المومنین

 .زه تعیین مصداق استحوزه تفسیر نیست درحو

 .کردندخیلی خوبی داشته و باهم صحبت می یکی باغ گیرند ومی  رداستان این است که دو تا رجل در کنار هم قرا
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این مطلبی که اینجا آمده در جاهای مختلف قبرآن هبم بیبان شبده مثبل سبوره       : 11ت را گفتیم تا رسیدیم به آیه آیا

شبود کبه ببا نببات     است که یک آببی از آسبمان نبازل مبی     این دنیا د کهنزمید که برای زندگی دنیا یک مثلی حدی

شود و به حدی که هبیچ  عداز اینکه به نهایت رسید خشک میکند و بود و یک رویشی پیدا میشاالرض مخلوط می

از یک نقطه آغ که در دنیا قرار دارد و این مثل حیات دنیاست یعنی هرچه بردی ندارد و باد او را به اطراف میاختیار

دو حالت دارد که جز مال و بنون اسبت   .رود بستگی به حالتش داردکه این کجا میاین و یک نقطه پایانی دارد حاال 

ماند رود دیگر هیچ چیزی از آن  باقی نمیو زیبایی داشته و وقتی از بین میکه جز حیات دنیا است مثل گیاه که عطر 

ی کبه هبر   مانبد و ببذر  ایبن جبور    شود یعنی مثال آن گیاه بذرش مبی صالحات میموقعی تبدیل به باقیات الولی یک 

ماند و اگر نشد هم از است اگر تبدیل به یک بقایی شد میکه در دنیا  هرآنچه. ماندرش میبرابر به باال بذ311گیاهی 

 .برد در بحث قیامتآیات بعدی همین موضوع را می. یاهرود مثل گبین می

-بعد از حیات دنیا دیگر زنده نمی گویندبینند یک عده میوقتی حیات دنیا را می. شونددو گروه می ها این جاانسان

بات االرض شد دومرتببه  آبی آمد و ن و یکشویم اینجا در جواب به آنها است که همان طور که یک خلقی داشت 

ولی وقتی حیبات دنیبا   . ه استبه هر حال کما خلقنا اول مر کند اما اش فرق میشود اما سبک زنده شدنهم زنده می

 .گوید که اینگونه نیستی قرآن میشود ولکند بعد از مرگ تمام میخورد و فکر میبیند گول میرا می

 اینجبا دیگبر مشبرکین را وقتبی نگباه      .گشاینداین است که کتاب اعمال انسان را برایش میافتد که در آن می اتفاقی

ی بر ما ایبن چبه   اولین کارشان تعجب است و تعجبشان از این است که ای وا هابینی و اینها را مشفق میآنکنی می

 ..ها را سانسور کندمثال بخواهد بعضی و این طور نیست که !اندثبت کرده کتابی است که هر ریز و درشتی را در آن

یبک مرتببه ممکبن    . یابد و این خیلی نکته مهمی استر عملی را که انجام داده حاضر میاتفاق بعدی این است که ه

 !دا گفتید که فال یظلم ربک احاست فرد در ذهنش بیاد که زودتر می

که عمل ببه نبوعی از انسبان     دهداین نشان می. بیندتوبه را حاضر میکند و ورد توبه این گونه است که پاک میدر م

. تگی به خلف یا ناخلف بودنش داردپدر و مادر است و جنسش بسش به انسان مثل بچه به اعمل نسبت. شودجدا می

شود مثال فکر کنید یبک  نفبر یبک سبری کارهبایی کبرده و       شود پس حبط هم میاگر قبول کنیم که عمل جدا می

گوید کبه عمبل   حضرت عالمه بحث کاملی دارد که می .. بین ببردآن را از ندارد و  اشاما نگهخیلی هم خوب بوده 

 !چسبداش به او نمیبدی بعد از یک مدتی دیگر عمل حسنه شود مثل یک امانت و اگر شروع کند بهجدا می از فرد

-خاطر همین انسان وقتی کار خوب میبه  و گیردی عمل نیکوی قبلی از ما فاصله میزیرا دیگر هم سنخ او نیست یعن

 .ی اگر خواستند به او برگردانند بتوانند برگردانندیعن دارد نگهکند باید آن را حفظ کند یعنی سنخیت آن را با خود 
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تواند دنیبا دنیبا کبار خبوب     ای بگیری یعنی انسان میآن را  استعاره در حبط عمل شما مجبوری جدا نباشد اگر عمل

کننبد  کبه کسبانی کبه غیببت مبی      کننبد غیبت مطرح مبی داشته باشد اما در کارنامه دیگران باشد مثال این را راجع به 

گویند تو هم سنخ این به او می. استبرایش نوشته شده که انجام نداده ی بیند که کارهایکند میش را که باز میکتاب

 .کند با اعمالای یعنی انسان یک سنخیتی پیدا میعمل بوده

دچبار یبک   شبود  وعا انسان وقتی اعمالش حببط مبی  به طور کامل آمده ولی ن( ص)بحث حبط عمل در سوره محمد

ما باید کاری بکنیم که دچار حببط عمبل نشبویم زیبرا درسبت کبردن آن       شود که نوعا برگشتنی نیست لذا یأسی می

  .خیلی سخت است

اگر خدایی نکرده فکر کنید پدر و مبادری از ایمبان فاصبله بگیریبد و کبودک ببا        اغلب این جمع پدر و مادر هستند

است که والدین به خاطر تعلق وابسبته   شود ممکنیجاد میبرائتی برایش از والدین اایمان بماند به تدریج یک حالت 

رود وقتبی کبه یکبی ببد      ها از بین میلت است که ارتباط اینپس در دو حا. ند ولی کودک دنبال راه فرار استبمان

کند از این یعنی ممکن است اینطوری باشد کبه  کند از آن ، یا آن فرار میار میخوب باشد یا این فر و دیگریباشد 

-اش نمبی دهد و این با عمل خوبش فاصله بگیرد و دیگر عمل خبوب درکارنامبه   دم خوب باشد و عمل بدی انجامآ

 .بحث حبط خیلی سنگین است و در مرحله کفر است. آید

ببه  . چسبد ولو این که یبک زمبانی هبم انجبام داده باشبد     باشد به او نمیاگر انسان مومن باشد صفات گناه هر صفتی 

توانند مراتب داشته باشند ولی نتیجه این است که اگبر انسبان روی ایمبان خبودش     ها میاص آدمنسبت یک عمل خ

و اگر کسی  درسانای به او اسیب نمیای  است که هیج سیئهحسنه( ع)شنیدید که محبت امیرالمومنین حتما. کار کند

 .شتباهی بکند اما سنخیت با او نداردخود را اهل ایمان و نماز بکند دیگر سخنیت با گناه ندارد ممکن است کار ا

یبدا کبرد از   غیر از این که عمل داشته باشد این است که ایمان در تار و پودش رسوخ پیدا کند و همین کبه رسبوخ پ  

 .قابل جمع نیست لذا شود  ومعصیت دور و متنفر می

-از بین رفت و گفت قیامبت مبی   دفعه یک که بحث باغ بود .نی است که احتیاج به تدبر داردقرآاین نحوه گفتمان، 

د این مطرح شدن ایبن  کند و خوو سجده نکردن بر آدم را مطرح می شود و یک مرتبه بحث مالئکه و سجده بر آدم

ر انسان با ابلبیس آمیختبه شبود    گیرند یعنی اگابلیس از اعمال خوبشان فاصله می ها به واسطه این عملاست که انسان

 . سنخیت پیدا کندتواند با مالئکه دیگر نمی
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از امر پرودگارش اطاعبت نکبرد و شبکاف و فاصبله ایجباد شبد و خیلبی        ابلیس  گویددر آیه  می خیلی جالب است

قطع شد یعنی اش امر پرودگار نداشت یعنی رابطهای دیگر با کند یعنی فاسق شد و هیچ رابطهاین را مطرح میجالب 

 رَبِّه  أَمْرِ عَنْ فَفَسَقَ ِّ .خواهد بگوید بین او و امر خدا حائل شدمی

شبان شباهد   هبا را برخلبق  مبن آن گویبد  رمز و راز دارند یعنی چه خدا می ها جزء آیاتی هستند که خیلیاین: 14آیه 

 . دانیمنمی..نگرفتم

الهام خوبی است و باید ببینیم که آیا این اصال امکان دارد که کسی شاهد خلق خودش باشبد   این آیه به خودی خود

جامع امکان دارد یعنبی در واقبع    البته این برای انسان کامل و یا خیر یا مخلوقی شاهد خلق آسمان و زمین بوده است

 .ن کامل این ادعا را داشته باشدرود که انسارود انتظار مییی که برای انسان کافر به کار مینجا ادعاهاآ

 .آوردرا روی کار می(  انه ال اله اال هوشهد اهلل)ه مبارکه آل عمرانآیه سور یه یک جورهاییاین آ

ظلم نیست و آغشته به ظلبم نیسبت و اگبر     ه که به هیچ وجه در هیچ حالتی در آنخداوند خلقت را طوری خلق کرد

، تاریکی و شیطان نیست و آن چیزی که بوجبود  عنی در ذات خلق ظلمظلمی هم است خود انسان به خودش کرده ی

 . کندجدا میافتد خودش را از سیر حقیقت هستی و از امر ربه اتفاق میآید  می

 .خیلی سنگین استاش کنیم چون بحثمی ما از این آیات عبور

ر ساده نگباه شبود خیلبی از    اگ ،کنیمکه مسائل در هستی را پیچیده نگاه میاز این جهت است  های مایکی از مشکل

گونه کبه گفتنبد    حاال برای پیچیده نکردن باید همان. آیدبه طور طبیعی بحثش پیش نمیگوییم ها که ما میاستدالل

نبدارد پبس   شود که ابلیس موجودی است کبه سبنخیتی ببا سبجده     اش نکنیم مثال این جا معلوم میبپذیریم و پیچیده

تواند از امر خدا اطاعت نکند و این در نظام احسبن بباالترین خلقیبت اسبت     کند که مییخداوند موجودی راخلق م

کند که در دایره او باشد و اگر خالقی توانست موجودی راخلبق کنبد   خلق می را زیرا به طور طبیعی خالق موجودی

یعنی اگر ببه مبن گفتنبد کبه تبو      .  تبارک اهلل احسن الخالقین داردفباشد این  او که هماهنگ با او نباشد ولی در دایره

 ..مشوسنخ توانم با شیطان هممی به راحتی هم  کنم پستوانم اشتباه و من هم میاختیار داری 

ابلیس به عنوان  یک مجرم شناخته شده است و همین مقدار که به یک موجودی بگویند مختار انسان باید بفهمد که 

سبت کبه پایبت    وقتی مختار شدی ممکبن ا . است... ارف ندارد و این گونه نیست که بگوید خدا هادی و داوند تعخ

درحالیکبه مبومن ببودن    کننبد خیلبی خبوب هسبتند     کنند زیبرا فکبر مبی   زش پیدا میلغ هابلغزد و نوعا هم آدم خوب

 .ر در او استآورد زیرا قوه اختیاست که مصونیت میآورد بکله رعایت احکام شرعیمصونیت نمی
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 .مفهمیآن را میراحت هم  موقتی آیات را راحت بخوانی

گیرد و این یعنی برای خبدا شبریک   داند از کجا میرسد که باید و نبایدهایش را نمیانسان به یک جایی می: 12آیه

ولی اینها جوابی گفتید شریکان من هستند صدا بزنید گویند کسانی که میلذا در روز قیامت به او میقرار داده است 

 .شنوندنمی

تا در دونند و میفهمند ینند میبها وقتی که نار را میاین .خیلی نکات جالبی دارد.خیلی آیه وحشتناکی است : 13آیه

ن گونه نیسبت یعنبی   مومن ای اماد نبینند سنخیت میبیننه است که وقتی مجرمین نار را میوضعیت این گو. بیافتند آن 

 .برودآتش در  فهمد که بایددهد ولی مجرم میارد به این که خدا او را نجات میبیند حسن ظن دوقتی نار را می

-عمل مبی  کند که این عامل سنخیت منجر به چسبیدن یا نچسبیدن آنی پیدا میهرعملی با عامل خودش یک سنخیت

هبای پلیبد   در جامعبه آدم . ودشب نیز هست امبا بعبد از قطبع رابطبه قطبع مبی      مادامی که رابطه هست این سنخیت  .شود

یبک حبس    !دسبت پیبدا کنیبد    ببه آن   توانیدنمیاسی ناین تکنیک و روانش باشناسند یعنی شما همدیگر را خوب می

 . دنشناسوب میرا خ همدیگرکند که فرد پیدا میدرونی 

را در سبریعترین زمبان ممکبن     انهم سنخ خودش ها فردانسانکند یعنی ، طبقه اجتماعی ایجاد میها با همرابطه انسان

 .دنکنپیدا می

ای نرسیده که اش به تشخیص صحیح برسد به این دلیل است که فرد به بلوغ علمی به اندازهاگر فرد نتواند در ازدواج

 .تشخیص بدهدبتواند 

دیگبران  سنخیت اول سنخیت هر انسانی با اعمالش است و سنخیت دوم سبنخیت انسبان ببا    : پس سنخیت دو نوع شد

 .است

 .کند مجبرمین هسبتند  ین باشند اولین کسی که اعتراض مییعنی اگر هم خدا بگوید اشکال ندارد که مجرمین با مومن

کنید و به طور طبیعی احساس ها احساس کدورت میت به بعضینسب در آن جلسه . رویدشما االن مجلس فامیلی می

بینی که آدمبی  کنی میی داریم ولی وقتی تحقیق میاحساس خوب اشفالن آدم به خاطر صفات کریمهکه با  کنیدمی

یعنبی  . ایجاد شده اسبت  در ما  در درون خودمان مشکلی داشتیم که همچین حسی ایمکدورت داشته که نسبت به او

د د بایب نب هایی که وجود دارادم به اندازه مومن داریم  لذاچه صفت بدی  تا ببینیمباید در درون خود تفحص کرد که 

 .بتواند خودش را اصالح کند
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این ! کشیکشی ولی از خود خدا خجالت نمییعنی شما از بنده خدا خجالت می  :از مومن ندر مورد خجالت کشید

 .ها عامل محرومیت استخیلی وقت

کبه   مالمحسن یک بحثی راجع به ایبن موضبوع دارد   :دار توسط مومننماز و مشکلدر مورد دوست داشتن انسان بی

ببا او ارتبباط   اگبر فبرد مبومن باشبد و      .گیرداو خبر می و از باطن آن فردکند با روح روح انسان یک تعاملی پیدا می

 .های مثبتی در آن است که او آن را نشناخته استبگیرد حتما یک جنبه

رکبار ببد بکنبد هبم     اگشود و کار خوب بکند با خوبی هم سنخ می گفت که اگر انساناگر خدابه انسان همین را می

 .شود این کافی بود که انسان کار خوب انجام بدهد و کار بد انجام ندهدسنخ با بدی می

و نگبوییم  همه ما دوست داریم شاگرد اول باشیم پس باید اعمالمان را خالص کنیم و این را با خودمبان قصبد کنبیم    

از من بدی اختیاری سر نزند و اگبر یبک مبوقعی    با خودمان قصد کنیم . شود که اگر بگوییم یعنی فسق و شیطاننمی

. یعنی برای انجام کار بد قصد نکنید. شوداش خوب میآدم اختیارا عمله است اینگونه کار بد کردم از دستم در رفت

یبک سبری ببدی    فقبط  ن مااگر این کار را بکنیم در کارنامه اعمال .یماست که دست از توجیح بردار هم اینراهش 

 شد کار خیر داشته اما بعضی از کارهای ببد بیند که قصوقتی انسان می رود آن طرف می. ماندباقی میغیر اختیاری 

 .کندمعنا پیدا میامید به شفاعت  ست کهاینجا لذاغیر اختیاری است 

اختیارت را در کار بد صرف  گفته است بینید که خدا برای نظام اختیار قداست قائل است وخوانید میوقتی قرآن می

 .قصد کند یعنی وقتی مریضی برو شفا پیدا کن درمان خودش را اختیارا  آدم باید..البته این کار سختی نیست نکن و

مثبل   دوتبا شبما کبه    حاال شبما بگوییبد  .گوید از هر گونه مثل برای مردم زدیمبعد هم میدو مثل زد در باال : 11و 11

الم است و اگر در خانه های عن دوتا مثلی که زده جامع همه مثلشود ایمعلوم می.. گردی ولی خب قرآن است !زدی

 !او را بس استمثل  کس است همین دو

 . ترای پائینمثل یعنی مشاهده حقیقت در مرتبه

 .جا جدل خیلی بحث جالبی استایندر 

 .هرچیز دیگری استاکثر به معنای بیشتر است و جدل اینجا تمیزش است یعنی جدلش بیشتر از 

کنیم و تا اینجا و این حبدکافی  خود جدل یعنی کش دادن است یعنی مثال ما داریم راجع به یک موضوعی بحث می

 .ش منفی استامثبت و منفی دارد ولی اینجا سیاق جدل. گویندبه این جدل میدهیم قتی آن را کش میواست اما 
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گویم همین کبه ایبن کبار را بکنبی یعنبی      می. گوید که راهکار بدهمی و اونکن  راگویم فالن کار من به دوستان می

انسان به طور طبیعی حاضر اسبت ده تبا اسبتدالل بچینبد ولبی      . پیدا کندراهکار و آخرش باید این یک جایی توقف 

 .انجام ندهدحاضر نیست کاری را که نباید بکند را 

 !راهکبار نبدارد  بدانبد کبه   دنبال راهکبار اسبت کبه ایبن درسبت بشبود       هست و به هر بدی که در وجودش  هرکسی

 .سرش کاله رفته است باشدراهکارش ترک بدی  است و اگر کسی منتظر دستگاه ابداع راهکار 

در حالیکه راهش همبان  رود سرمان کاله می ها عمل نکردنیه موقعی سر ما به واسطه این که در بقچه ما پر است از 

 .استوده ب انجام ندادن

رود و کسی کبه اهبل برنامبه ریبزی اسبت مبی       کندرود کتاب تفکر خریداری میل تفکر است مییعنی کسی که اه

ن یعنبی مبثال قبدر    ایب  .قدر گوهر گوهری اند قدر زر زرگر شناسد،که از قدیم گفته .کندکتاب برنامه ریزی تهیه می

ایبن قبرآن خطبابش عبام     . داند که اهل عمل استسی میهل عمل است و قدر قرآن را کداند که ااستاد را کسی می

 .اندمومنین هستند که تشنهکنند زیرا منین استفاده میاست ولی مو

ای این سنخیت هم به گونبه  و کنیم سنخیت پیدا ، زیارت اربعین و کاروان سیدالشهداء(ع)با امام حسیندعا کنیم که 

 .به برکت صلوات و برمحمد و آل محمد ها نباشدو آنگونه جدایی بین ما باشدکه در دنیا و آخرت هیچ
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 3/39/  22استاد اخوت    - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (دهم  جلسه)سوره مبارهک کهف          

 

 .فرستیم؛ موضوع امشب بحث طهارت استکنیم و برای آن صلوات میهمیشه یک موضوعی را انتخاب می

 صلواتبرای این که ابواب علم در زمینه طهارت در قلب این جمع حتی اطفال جاری و نازل بشود 

تان نیتبه قصد اجابت  را هم در ذهنتان بیاورید و( ع)نمعصومیحضرات  یک نیت بکنید و یکی از با هر صلواتی

 .بفرستید تا ان شاءاهلل اجابت شودصلوات 

 صلوات  مان بشودان شاء اهلل همه مراتب طهارت نصیب طهارت دارای مراتب است برای این که

کند تا توگناه کنی و بعد که گناه کردی القای یاس دهد این است که القا مییکی از کارهایی که شیطان انجام می

 صلواتبرای این ما گرفتار این گناه نشویم . گویند گناه یاس بدتر از گناه اولی استکند لذا میمی

برای این که ان شااهلل . شود به او امکان توبه و پاک شدن داده استرگناهی که انسان مرتکب آن میخداوند با ه

 صلوات مان شودتوبه بعد از گناه نصیب همه

اینکه این کارها بشناسیم و توفیق برای. کندبعضی کارها به طور ویژه بیش از باقی کارها در انسان طهارت ایجاد می

 صلواتعمل به آن را نیز پیدا کنیم 

اینکه به واسطه این باب رحمت طهارت را روزی ما نیز برای. ها و گرفتارهاستیکی از این کارها توجه به غم زده

 صلواتبکنند 

ها را دوست دارد و ارتباط آن. کنداگر کسی طهارت داشته باشد سنخیت با طاهرین پیدا می. طهارت خیلی مهم است

برای این که این طهارت . کنداین ارتباط با خوبان و پاکان طهارت مضاعف ایجاد می. با آنها را نیز دوست دارد

 صلواتروزی ما نیز بشود 

 

 نیت کردن همانا و طهارت یافتن همانا.شودها از ناحیه خیال، قصد و نیت در درون انسان جاری میخیلی از طهارت
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مان آن را با خود همراه داشته باشیم  و قصدش را نیز بکنیم رای اینکه این پاک بودن را یاد بگیریم  و در خیالب 

 صلوات

 ..ها را توام با نیت برای سالمتی یک بنده خدابفرستیدباقی صلوات

الیمسه : در قرآن کریم آمده. شود انس با قرآن استیکی از مواهبی که به وسیله طهارت نصیب انسان می

 صلواتمان شود برای این که طهارت مس قرآن نصیب.. االالمطهرون

روزهایمان به نام کسانی است که جانشان را . خوانیم تا این طهارت را به دست بیاوریموعده نماز می 1ما هرروز 

 ..جته فیکاست بذل مهبرای طهارت مردمان فدا کردند یکی از دالیل شهادت اهل بیت نیز همین طهارت بوده

 صلواتبرای اینکه قدر دان این نعمت و شکر گذار نعمت والیت باشیم 

شود فی المثل هر کس الیه اوزونش در یک های خاصی دچار آلودگی میهر انسانی نوعا از یک ناحیه یا از ناحیه

تر به نتیجه ند سریعلذا اگر آن را کشف کند و مراقبت آن باشد و طهارتش را از آن ناحیه دنبال ک..تر استسوراخ

 .رسدمی

خوریم ای که ضربه میبرای این که توفیق پیدا کنیم تا از آن ناحیه. یکی بداخالق است، دیگری بخیل است 

 صلواتطهارت کسب کنیم 

 مان به طهارت جمعی برسدکنیم تا جمعرا به خاطر اینکه در جمع هستیم دعا می یکی. دو تا صلوات دیگر مانده

برای این که طهارت . طهارت جمعی، فرهنگ عمومی جمع است. هایی وجود داردها گناهان و پاکیدر برخی جمع 

 صلواترا در جمع و جامعه خودمان احساس کنیم 

کند با برطرف شدن آن دار کرده و یا فکر میاش هست و طهارتش را خدشههرکس مشکلی را که در ذهن

کند ارتباط ویژه خودش را با قرآن و قصد کند و توام با آن چیزی که قصد میطهارتش در او جاری خواهد شد، 

 .به عنوان قرآن ناطق از خدا طلب کند( عج)امام زمان

 صلوات. کنید باید اصالح بشوید قصد کنید تا به امام اتصال پیدا کنیداز ناحیه آن صفتی که احساس می 

-جا که خدا همیشه یک تکملهاز آن..ممکن است نکرده باشد ها حس طهارت نکرده است یاهرکس از این صلوات

 .بفرستد صلواتهرکس این احساس را داشت .. فرماید  فاتممناها بعشرای دارد و می
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 ..ای جور شدسفر عتبات ما خیلی یکدفعه

تیجه برسید این است تر به نشود آن را به شما منتقل شود تا سریعام و میای که بعد از چندین سال پیدا کردهتجربه

 .توانید داشته باشیدکه اگر نتوانستید یک کار خوبی را انجام دهد آرزویش را می

 .سعی کنیم تا سفر کربال یا مشهد و یا حج و بطور کلی مشاهد مشرفه به عنوان یک آرزو برایمان مطرح باشد 

لذا ..اشته باشد، نصیب او بیشتر خواهد بوددرست است که همه اینجا پیش هم هستیم اما بدانیم هرکس بیشتر آروز د 

 .مان کار کنیمروی آرزوهای

اش یعنی همه) خدایا عمر من را در حج عمره قرار بده: فرماینددر صحیفه سجادیه می( ع)در دعای عرفه امام سجاد 

بیاید و خدا آروزهایش هایی برای انسان پیش شود که به طور طبیعی موقعیتاین منجر می( در حج باشم یا در عمره

 .را نصیبش کند

همین که آروزیش را . گفتم بنا ندارم بروم اما آروزیش را دارممی.. روید یا نهپرسید کربال میلذا هرکس از من می 

در این شرایط است که اگر یک وقت ناگهانی . شود تا احتمالی ایجاد شود تا خدانصیب من هم بکنددارم سبب می

 .رودچون از قبل در ذهنش این آرزو بوده استخیلی راحت می..یابه او بگویند ب

-نشانه خواست: به او گفتم..خواهم بروم کربالسال گذشته به من گفت می. حاال من هم این را از دخترم یاد گرفتم 

رای ب. اش شدآرزویش را کرد و بعد هم کربال روزی. کنمآید جمع میهر پولی را که دستم می: ات چیست؟ گفت

 .ها اینجا هستند اما در اصل در حال زیارت هستندکنند اما بعضیروند و  زیارت نمیها آنجا میهمین بعضی

شود به عنوان زائر او را قبول کنند و چیزهایی به او نشان بدهند که به آن کسی آنقدر آرزو قدرت دارد  که سبب می

 .همه عظمت نزد خداست...چون همه عظم آنجا نیست. که در آنجاست اصال ندهند

 .باالخص اگر آن آرزوها خیر باشد. تواند به خیلی جاها برسدلذا انسان با آرزوهایش می 

از این (آرزوی من خیلی بزرگ است اما عملم بد است)عظم یا سیدی املی و ساء ما عملی: در دعای ابوحمزه آمده 

 .توان از ناحیه آروزها طهارت پیدا کردرو می

توانند انسان را باال ها  مانند سوره کهف بسیار باالست و از این حیث میدر  بعضی از سوره(آرزوسازی)این نقش 

 .ببرند
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-هر کس با آن مرتبط می. کند که در آن عوج نیستخصوصیت سوره کهف این است که یک کتابی را معرفی می

رسد، چون عوج ندارد وکسی طهارتی می ها، توجهات، علم، خیال و حواسش به یکشود از ناحیه رفتارها، خصلت

 . روددهد که کج باال نمیعوج ندارد یعنی رشدی به او می. کندرا که با او مرتبط شود منحرف نمی

 اما سوره مبارکه کهف

 ....الحمد هلل الذی

 (. ع)و خضر( ع)رویم سراغ آیات موسیحاال می.پیش رفتیم 17آیات را تا آیه مبارکه حدود 

جنس مَثَل حقیقت است و منجر به وضوح . حقیقت بوسیله حقیقت دیگری محسوس شود، مَثَل نام داردوقتی یک 

 .شودحقیقت باالتری می

آب از . اگر کسی خواست بفهمد دنیا چه طوری است، آب را ببیند. ای بود که دنیا را به آب مثل زدمثالش آیه 

ای یک انسانی یا جمع یا شی. لذا منشا تولد از آسمان است. شودشود و تولدی در پی آن ایجاد میآسمان نازل می

مَثَل اینطوری است که به شما یک . شودکند و عمرش قطع  میسیر تکاملی را طی  می این یک. شودمتولد می

شود مثل آب که جاری می. دهد که خیلی محسوس است،  ولی خودش از جنس حقیقت استچیزی را نشان می

 .حقیقت است خودش یک... و

 .اش این استافتد مَثَلهر اتفاقی که در دنیا می. مَثَل نمود یک حقیقت باال دست است

 .شود، یعنی قدر داردشود و زمانی تمام میاینکه زمانی متولد می

 خداوند هر حقیقتی که ما را به حقایق باال دست راهنمایی کند . ها در قران آمده استهمه مَثَل: آمده است 11در آیه

فهمد ولی جدل یعنی انسان می.. وکان االنسان اکثر شیئا جدال: فرمایددر قرآن کریم آورده است اما در کنار آن می

گوید چرا نگو و او در جواب میگوییم دروغ یعنی مثال ما به کسی می.مشکل انسان هم بحث جدل است . کندمی

: گوید تا آخر بگوییمو او آن قدر می..گوییم نه و می. گوید نه منفعت داردمی. دروغ ضرر دارد: گوییممی!  نگویم؟

 !برو و دروغت را بگو

کند به اینطور است که انسان شروع می.. گیرد، اتفاقا شاید درست هم باشدگویی وجه دیگرش را میهرچه می

 .تدالل کردناس
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از زیر سنگ هم امکاناتش را .. خدا نکند انسان بخواهد یک کاری را بکند: گفتندها میها بیشتر از جدیدیقدیمی 

در این شرایط انسان برای خودش رساله توجیه . تواند آسمان ریسمان کندکند، برای انجام ندادنش هم میجور می

 .. کندمیآدم در مصادیق گیر ! کندالمسائل درست می

 گوید چطوری باشم؟می. خوش خالق باش: گویندمثال به کسی می

 .ات را درست کنگوییم سالممی 

 

 .شودخواهد امکانات برایش فراهم میآنکس که می. اگر بخواهی کارت را انجام خواهی داد: گویندها میاصفهانی

تر اش این است که دیگر چاقکند و حداقلیگویند اگر چاث بخواهد الغر شود باالخره یک کاری مدر مثل می

 !..شود فالن چیز و فالن چیز را هم بخورم؟کند که میشود اما اگر نخواهد مدام جدال مینمی

 !خدا ایمان آوردن را که منع نکرده است... و ما منع الناس ان یومنوا

. شان کردافتاد این بود که آن جدل بیچارهفقط اتفاقی که . چیزی مانع ایمان آوردن و درخواست استغفارشان نبود

نماز و خمس را .. شود فالن حکم را آن طوری کنیم؟و یا نمی..گویند نمیشود این یک تبصره داشته باشد؟مدام می

 .. شود فالن طور کرد؟نمی

 .کنداین آیه جالب است چون بحث جدل را در یک بعد وسیع طرح می

رفت ؟ باباجان تو االن باید بروی به امام شد به جای دیگری مینمی.. آمد ؟یها نمشد امام حسین این طرفنمی

این نکته را .. اتفاقا تحلیلشان هم درست درآمد و کوفه وفا نکرد! االن وقت تحلیل نیست..کمک کنی( ع)حسین

فهمید که باید شان این است که وقتی شنید تقوا در موضوعی چیست و بگویم که خیلی از دوستان این جلسه مشکل

 ..خواهد بپرسد که چطور این کار را بکندمی..تقوا داشته باشد

 :به این توضیح که. دهندجالب است که مرسلین دو کار تبشیر و انذار را انجام می

گویند بارک اهلل درست بعد نزدیک رسیدن به مقصد به او  می. رسدو  دارد به مقصد می.. فرد حرکت کرده: تبشیر 

 ! چه کار خوبی کردی آمدی! آمدی

ها در شما نسبت و با این.مواظب باش اینجا دره است! به این معنای است که به تو بگویند بپا زمین نخوری: انذارشان 

 .تان فعال شودکند تا در درونبه موضوعی ایجاد تنبه می
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امامت بعد از نبوت . شودامام می که وقتی حیات معنوی آمد، نیازمند ساختار. موضوع امام بعد از این انذار است

خواهد حرکت کند و سپس نیاز به فرد حی شده و  می. شودنیاز به امامت در انسان بعد از نیاز به نبوت احیا می. است

 .شوداین جا تعریف می... منسک و . کندساختار پیدا می

. دهدیا با تشویق یا تنبیه به انسان نشان مینه، انذار خطرات و آسیب ها را : کند؟ جوابآیا انذار ایجاد جدل نمی 

 . ولی انذار همیشه تنبه است. انذار همیشه الزاما ترس نیست

تان را برای مدرسه بیدار کنید ممکن است با شکالت بیدارش کنید، ممکن است جا ماندن از خواهید بچهمثال می

تبشیر یعنی مسیر را رفته و صحت مسیر را به . نیستتبشیر اولی . مهم بیدار شدن او است. سرویس را یادش بیندازید

 .اما انذار بیداری است. گوینداو می

 ... .ها یا حاال یا با سنة االولین و عذاب قبلی. انذار فعال سازی توجه است

 .وزدبشارت مال وقتی است که نسیم وصال به فرد می

 . هرچیزی که ماهیت تنبه و تلنگر داشته باشد انذار است

کال در قرآن مرسَل اسم خاص انبیایی است که به عنوان رسل شناخت شده و مامور خدا هستند و دو وحی دارند، 

 .گوییم از شیطان استاش مثل شیطان ، که هر انحرافی را میدر معنای عام. واسطه رسالت دارندچه با واسطه چه بی

 .رسانداست را تا به شما میاز خدا ماموریت یافته شود یعنی هر آنچهمرسَل یک معنای عام از آن استشمام می 

تواند او می.. رسیدشما به مرد خدایی می. گوید به فالن جا رسیدیدمرسَل آن عالمتی است که به شما بطور یقینی می

 سخنان او باید یقینی و از طرف خدا. تان شاخص بدهد، او مرسَل استایمان شما را محک بزند و برای درستی راه

 . باشد

عبودیت انجام دادن کارهایی . عبودیت یک جا نیست که به آن برسید. شوددر اینجا انجام اوامر و نواهی مقصد می

 ...نحن اقرب الیکم. اش هم دور نیست و فاصل. شود مقصداین می. گویداست که خدا می

 !استسیدهبه او ر..فقط کافی است حرفش را گوش دهد. انسان به خدا خیلی نزدیک است 

 .استهر کسی هر حرفی از خدا گوش دهد، حرف خدا را گوش داده

 .کالم خدا امر و نهی اوست. ای بین کالمش و خودش نیستچون فاصله. لقا به کالم اهلل یعنی لقا خدا 

 .کنیدشما از کالم خدا چیزی جز خدا فهم نمی. اراده وجه یعنی اراده کالم خدا و این همان لقا خداست 
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چون چیزی است که خدا گفته .شود مالقات با خدایک نماز می. شودآن وقت یک نماز خواندن چه خوب می 

 .پریددر هنگام نماز می( ع)برای همین رنگ از رخسار اهل بیت. انجام بده

یک چون . در نماز این خیلی محسوس است. چون به امرخدا متصل شد. وقتی گفت اهلل اکبر یعنی به خدا متصل شد 

چهار دقیقه . کنیکنی و نهی او را دوری میاش امرخدا را تبعیت میدر هر لحظه. زنجیره امر خدا پیوسته است

 .گیریخالص با امر خدا ارتباط می

اش ولی این مدل( خوشا آنان که دائم در نمازند.)گیرید که چطوری همیشه با خدا باشیدخرد خرد با این کار یاد می 

 . مدل نماز است

 ... قد قامت الصالۀ یعنی این مراسم لقا خدا مهیا شد

 ...17آیه 

 . قصد این همه آب و تاب نداشتیم ولی این آیات مهم است.. ای بگوییماین آیه را یک ترجمه

دهد و اعراض اما گوش نمی( شودمتنبه و انذار می)شودو کیست ستمکارتر از کسی که وسیله آیات خدا متذکر می

 .(رود چه کارهایی به دست او صادر شده استیادش می.) استرود آن چیزی را که انجام دادهش میکند و یادمی

ما بر قلبهایشان پوششی قرار دادیم که به آنها اجازه :  دلیلش. روداگر متذکر نشویم حساب و کتاب از دستمان می

شدند به اگر هم آنها دعوت می. د تا بشنوندگذارهایشان هم سنگینی قرار گرفته و نمیدر گوش. دهد تا بفهمندنمی

 . یافتندسوی هدایت، به هیچ وجه هدایت را در نمی

یا فالن راه . خبیث است. مثال گفتند فالن غذا ضرر دارد. اگر یک حرف هدایتی را به شما گفتند و شما هم شنیدید

د اما اگر آن را شنیدی و به آن خبثی دارد، فالن صفت زشت است اگر گوش کردی منجر به هدایت تو خواهد ش

 .ای و هم هم نسی ما قدمت برایت رخ داده استگوش نداد یعنی هم اعراض کرده

 . زند دیگر یادش نیستکارهای بعدی که از او سر می: اتفاق دوم. اعراض کرده: اتفاق اول 

 شنیدی؟ . بخل بد است

 .ها الزم استبخل بعضی وقت! نه آقا

انسانی که بخیل است یک کارهایی از . پس اعراض کرد از آن چه به او گفتند. ه بخل بد استپس نفهمید و نشنید ک

 .ها هوشیاری نداردزند که خودش هم نسبت به آناو  سر می

 . این همان است... ضمیر ناهوشیار: گوینددر روان شناسی می
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بخیل سبک . شوداش میسبک زندگی. شوداین کار برای او  معمولی می. کندکاری را که قصدی برایش ندارد می

 شودکه این همهاگر بعدا کارنامه و رزومه یک بخیل را بیاورید باورش نمی. کند خاص خودشای پیدا میزندگی

 ...شود نسبت به دستاورد هایشدچار فراموشی می. موقعیت را از دست داده است

نباشم؟ جواب این است  17بگوید چطوری جز آیه اگر کسی . برخی آیات قرآن خودش دلیل خودش است: نتیجه

 !که وقتی هدایت برای تو آمد از آن اعراض نکن

 همین! فقط اگر حرف حقی آمد به آن گوش کن....  توانم اکنه نداشته باشمآقا من چطوری می

 . اش را بشنویم و بفهمیمحرف...از بچه تا بزرگ. کافی است فقط هرکسی حرف حقی زد آن را بشنویم

 . وقوع شی دلیل شی است.. آفتاب آمد دلیل آفتاب

یا . تان آدم بدی استمثال شما همسایه. دهد نه منفیهای محیط عکس العمل مثبت نشان میانسان راجع به پیام

 بهتر  . کنیشما توجه نمی. گوید که ایراد شما هم هستهایش چیزی میها ال به الی حرفبعضی وقت.فاملیتان 

 

باب جدل را از همین ! جدل نکن. گویدمهم نیست که آدم بدی است، مهم این است که راست می !توجه کنی

 !توجیه المسائلت را ببند و توضیح المسائل را باز کن. امروز ببند

علم زاییده از درون است که فهم است و هر . فهم  در درونش جوشش نسبت به چیزی دارد. فهم با علم فرق دارد

 . فطری است..آن را  تشخیص دهدتواند کسی می

 شودانسان را اگر رها کنی از آن طرف می افتد و مایوس می. خدا مراقب انسان باید باشد

 ...آیه بعد

هرکسی که جزء ظالمون باشد محکوم به هالکت است یعنی هیچ آثار قابل توجهی برای ارائه به عالم ندارد و مدفون 

 .شودمی

 . ان شاهلل ما جز کسانی باشیم که باقیات الصالحات داشته باشیم 

 . رودآورد و همینطوری تا ته میآورد و بدیِ بدی هم بدی میبدی بدی می

کند با بد شدنش خدا را به عجز فکر می. رسدماهیت بدی این گونه است که به شاخ و شونه کشیدن جلوی خدا می

 .کندرساند، سینه را سپر میمی

 .فرماید یضل من یشاء و یهدی من یشاءرسد میاما عرف قرآن است که وقتی به این حد می
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 .است مکانیسمی است که در عالم تعریف شده! فکر نکن خودتی هستی

دهد اصل دلیلش این است که فرد گمان نکند که هر موقعی خداوند موارد انحراف مثل اکنه را به خودش نسبت می

حتی جعل ضاللت فرد ! تواند بگیردفکر نکند حال خدا را می.  حتی در بدی کردنش هم مستقل است در نظام عالم

 .به دست خداست

داند با اینکه موحد خدا را در عذاب کردن خودش مخیر می( ع)خوانید حضرت امیروقتی دعای کمیل را می: نیتجه 

-با بدی هم نمی. توانید خدا را مجبورش کنیدنمی با خوبی هم. آوردیعنی خوبی شما برای خدا تکلیف نمی. است

 .این نظام توحید است. توانید

 . در کمیل است( ع)فهم دقیق این مطلب، فهم دقیق تعابیر امام 

چون خدا را به عجز در آورده و از رحمت مایوس کرده . شودانسان وقتی بد شد از رحمت خدا مایوس می: ثمره 

کند و کسی که گناه می.. خدا با گناه تو محدود نشده است.ک استغفر اهلل بگو ی.. نه چنین چیزی نیست. است

! کندخود این طوری فکر میبی. کنداش خدا را در بخشش مجبور میشود احساسش این است که گناهمایوس می

 ..این تفکر مشرکانه است

 .برای خدا محدودیت قرار داده استکند گناهش خدا را در قبض قرار داده است و شرک عملی یعنی فرد فکر می

 :یک سری آیات را از ابتدای سوره خواندند به موضوع شرک رسیدند

 .گویند خدا شریک داردهر کدام یک جوری می

 .شودخدا به وسیله تصمیم تو محدود نمی. عرفت اهلل بفسخ العزائم. کندخواست و اراده شما خدا را محدود نمی

 . اما خدا ولد ندارد. شودشود و غیر او میکند و بعد آن شی وبال او میولد میای را متیک شی: ولد یعنی

 . خدا جا و مکان ندارد. زیاد شونده هم نیست. خدا وجودی است که نقصان بردار نیست

یعنی . اند اما خدا خداستبزرگ( ع)درست است که اهل بیت. کندعجیب است انسان در باره خدا اینطوری فکر می

 . کنندبه این است که موحدند و توحید را نمایان می( ع)شرف اهل بیتتمام 

چرا؟ . گاهی خدا در زندگی نیست. دانیماو را ناظر و حاضر در همه حال نمی. شویمبرای خدا کم ارزش قائل می 

 .... .رجال التلهیهم عن ذکر اهلل. زندچون فرد دارد با من حرف می

 ... 19.. 17آیه . ه را با دقت نگاه کنیمباید یکی یکی آیات توحیدی سور
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توان گفت زوج  به نوعی می. کنم برای نظام توحیدی این سوره استاین بحث سوره کهف را که که طوالنی می

 .سوره، سوره توحید است

-تر از توحید در عالم بحثی نیست و جالب است که بیواجب. توحید جز اولین علومی است که باید یاد بگیریم 

ها این. حاضریم درباره همه چیز بخوانیم اال توحید! عتناترین علمی است که در بشر هست همین توحید استا

 . خسارت های سنگینی است

آوریم کنیم و در آن کم میهر کاری که می. آوریم هم برای نقص در توحید استعلت این که ما در عمل کم می

 .اش در توحید استتی که باشد، مشکلانسان در هر وضعی. برای ضعف در توحید است

 . برای فهم قرآن سراغ خود قرآن بروید نه چیز دیگر. بهترین کتاب برای تقویت توحید خود قرآن است 

 :گوییم تا جلسه بعدای میمقدمه. است( ع)و خضر( ع)بحث بعدی راجع به موسی

تواند ساختارهای متعددی در است که خدا میمهم است، این ( ع)و خضر( ع)هایی که داستان موسی یکی از منظر

بحث دو . هم نیست( ع)یا موسی ( ع)بحث خوب و بد خضر. اش داشته باشد و هیچ عیبی هم نداردنظام حکم رانی

. این هم توحید است. دو سیستم را نشان دهد و جایگاه شما را در یکی از سیستم ها ارزیابی کند. مدل مختلف است

 .کند چون دستش بسته نیستو کار دیگر می. کندی کرده را با نظام دیگری نقض میهمین نظامی که جار

کاری را که می داند خوب است انجام بدهد (جدل با خودتان را هم.)تان حذف کنیدتمرین کنید جدل را از زندگی

 . و کار بد را هم انجام ندهد

هر روز ساعت . اش برویددنبال وسیله. دهیدانجام میمثال قرار است نماز صبح بیدار شوید، کار و مقدماتش را هم 

لطفا در . دنبال چیز دیگری نباشد. آدم باید بخواهد بلند شود. خوانیشود یا میگذاری یا نمازت قضا میمی

و هر کار بدی آن وقت که نخواستی، نشدنی . شودکه خواستید، میهر کار خوبی همان موقعی.توجیهات را ببندید 

 !کنمام را عوض میاگر رفتید و نشد من اسم. شودمی

یک قصد کلی بکنید تا ان شا اهلل خداوند از همین امشب اراده وجه خودش را به وسیله انجام اوامر و نواهی به ما  

 .عنایت کند

 .. و دروغ نگفتن را قصد کن! دروغ نگو 

تر اش قویبیشتری قرار بگیرد اراده وجهپس هرچه بیشتر انسان در معرض امر و نهی . خدا خوب است یا بد؟ خوب

 !کنی؟پس چرا از امر و نهی خدا فرار می. خواهد بود



76 
 

 :برای اینکه دروغ نگویی عین قصد طواف بلند بگو 

 !(گوییو این دروغ هم نمی. ) کنم اراده وجه خدا را با هر امر و نهی ایقصد می

خواهم می. خواهدخدا همین را می..افتده حال زاری میآخرش ب! شودکند و عصبانی نمیاراده خدا را قصد می

شود به او بگویم حتی ممکن است کسی قصد کند برای اراده خدا تا عصبانی نشود اما همان روز هرکسی  پیدا می

خدا یک دفعه نزدیک . شود تا تو به قصدت برسیای؟ شرایط برایت فراهم میاما مگر تو قصد نکرده.. کندبند می

خواهد او را عصبانی و هرکسی هم که می. شودعین رانندگی اما بعد از مدتی حفظ می. اولش سخت است. دشومی

لذا اراده وجه را با . شویآدم خنثی نمی. شوددست تو و چشم تو دست و چشم خدا می! شود ابزار یاد خداکند می

 . البال للبال. ه ابتال بیشتر، مالقات بیشترهرچ. مشتاق حوادث و ابتالئاتم. کنمنزول هر امر و نهی ای قصد می

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.. کنیماین موضوع را  قصد می( ع)و امام رضا( ص)به برکت پیامبر
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 9/43/39استاد اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (یازدهم  جلسه) سوره مبارهک کهف          

 

 .برای سالمتی خودتان و تمام مسلمین صلوات بفرستید

 . موجبات سرور حقیقی برای همه فراهم شود اهللبا حلول ماه ربیع مبارک ان شاء

و در  (ع)گویند خضرت میرسیدیم که البته بر اساس روایا (ع)به داستان حضرت خضر مبارکه کهف در سوره

( ع)که بیان شده همان حضرت موسی (ع)در تفسیر اختالف نظر هست که این موسی. آیات اسم ایشان نیامده است

 ..هست یا خیر

داده ( ص)هست که در رسالت پیامبر باشد و چهارمین تذکریویل احادیث در این سوره مبارکه مینام این بخش تا

است و هم ( ص)خدا پشت پیامبر بدانند کنندشود که هم به عنوان سرمشق باشد و هم اگر مردم اعتراضی میمی

 .ودگذر استکند که این دنیا زیادآوری می

 .اند که خواندنی استالمیزان مطلبی را آورده 43 ذیل این آیات در جلد(  ره)حضرت عالمه

که از  این احتمال اشتراک لفظی نیست و  یعنی .تواند باشدمنظور بعد از مرگ و یا در خود دنیا می "به زودی"

 .ضعیف استباشد ( ع)نوادگان یوسف

را طول عمر ( ع)خدا خضراست، در بعضی از روایات آمده که  در روایات مطالب متعددی آمده(ع)راجع به خضر 

در دوران ( ع)ر کسی اعتقاد داشته باشد که خضریعنی اگ. است حتی ایشان در زمان معاصر هم زنده هستندداده

خود حضرت  .باشدمی هم اشکال ندارد و ظاهرا قابل قبول هستنداالن هم زنده اند و بوده (ع)حضرت موسی

-طقی هستند و اگر این گونه نبود قلت میایشان آدم من با اینکهاند هم روی این موضوع دست گذاشته( ره)عالمه

 . آوردند

ها هم ها خیلی برایشان مهم است که این موارد تاریخی را دنبال کنند و ممکن است از آن طرفش بعضیادر محل

 .رد بشوند و برای خودشان هم اتفاق بیفتد

در جستجوی کسی هست و مشخصاتش را ( ع)ضرت موسی شود که حشان نزول این آیه اینگونه مطرح می:  61آیه 

 .استبا خودش همراه کرده نیز  یک جوانمردی را ایشان و. ستو مطمئن است که این فرد آدم عجیبی داندهم می
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-میاند که اسمش ماهی است پس وقتی که به محل تالقی دو دریا رسیدند، به یک محلی غذایی آمده کرده: 64آیه 

از محل گم کردن ماهی فهمیدند که این .  رفت ظاهرا این ماهی به سمت دریا. از یاد بردند خود رارسند که ماهی 

ای ماهی را زنده کرد و به دریا انداخت و این مثل این که یک اراده. محل مالقاتشان با آن فرد عجیب استجا این

 .دو نفر فهمیدند که اینجا محل خاصی هست

 .بخورندقرار شد که به خاطر خستگی زیادی که داشتند، ماهی را میل : 62آیه 

-مطرح نمی کند و یک داستان را با جزئیاتاین که خداوند یک داستان را در قرآن با جزئیاتش مطرح می: 63آیه 

یعنی . فحص کرداست، را باید غر و تاین که غذا خوردن دو نفر انقدر ماجرا داشته. کند، جزء بالغت قرآن است

 .جای تامل دارد

در واقع این گونه بوده که به جایی رسیدند که  . برگشتندی که همان اتفاق عجیب افتاده بود به همان محل: 61آیه 

ماهی به دریا رفت ولی این دونفر حرکت را ادامه دادند و زمانی که خواستند غذا بخورند فهمیدند که اتفاق عجیبی 

 .بودافتاده در آن د به جایی که اتفاق عجیباست و برگشتنافتاده

-گرفتند، ولی نگرفتهخواهد و چون دنبال کار خیری بودند و باید آن را همان موقع آدرس میفراموشی علت می

 .دهدبودند؛ این را به شیطان نسبت می

مند شدیم؛ هید یک بهره کلی گرفت و وقتی بهربا( ع)و حضرت خضر( ع)به طور کلی از داستان حضرت موسی

یعنی بهتر است یک تحلیل کلی روی مجموعه داشته باشیم، وقتی کل جریان را به . کندمعنی پیدا می جزئیات،

شود صورت یک فرآیند کلی بررسی کردیم و محاسن و اتفاقات رادیدیم بقیه موارد هم در همان پازل تحلیل می

 .شودمان نمیولی اگر کلی بررسی نکنیم در جزئیات خیلی چیزی دستگیر

-که او هم آدم عجیبی بودهاین در اینکه گشتند شکی نیست وو فتی دنبال یک نفر می( ع)که حضرت موسیدر این

در مسیر باید از اتفاقی که پیش آمد نشانه  لذا (خواستند از او چیزی یاد بگیرندها نیز میو این.) تاست شکی نیس

 .افتد که نکند آن جریان، جریان خاصی بوده استروند یادشان میپیش میکه به سمت جلوتر بعداز آن. گرفتندمی

حتی خود توصیفش هم با توصیفات . کندفقط به توصیف آن اشاره می( ره)جا به قول حضرت عالمهاین: 61آیه 

-معمولی در قرآن متفاوت است زیرا توصیفات قرآن نوعا در جای خاصی ممکن است بگویند رحمت از آن بوده

کند که چه علمی، برند و معلوم نمیست و هرجا بخواهند در قرآن توصیف خواص بکنند واژه رحمت را بکار میا

 !علما: گویدفقط می
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کند بر اساس علمی که او دارد و بر اساس آن علم رشد را حضرت موسی از بنده خدا تقاضای تبعیت می: 66آیه 

کند و باال و پائینی م خاصی داشته که پیامبر آن را طلب میدهد که یک علاین موضوع نشان می. کندطلب می

که یک عالمی  به دیدار یک مشخص نیست که کدام باالتر است؛ به هر حال هر دو پیامبر بزرگ هستند مثل این

شده و کلیم اهلل است، خود می ست که به وی وحی ای موسیکه بپذیریم او همان حضرت همین. آیدعالم دیگر می

وحی  نیاز از علم ببیند، با این که به اوو آدم نباید در هیچ حالتی خود را بی خواهد داشتام این عمل خیلی درس انج

 .رساندتوانی همراهی کنی قدرت او را میگوید نمیاو می به است باز هم طلب علم کرده است و این کهشدهمی

 .شکنیگوید که تو قدرت صبر نداری، میبنده خدا می: 67آیه 

دهد که این علمش کامال بحث تبعیت است که باید تعبیت بکند نشان می. کندش را مطرح میادلیل: 68آیه 

رود جنبه تبعیت پیدا دهد که علم وقتی به سمت حقیقی بودن میاین نشان می. و علم کلی نبوده است کاربردی بوده

 .شودکند و  در زندگی وارد میمی

 .....ید که راجع به بنده من فکر بد نکنید چون گفت ان شااهلل فرماخدا می: 69آیه 

اشکال ندارد اگر دنبال من آمدی  و بنا شد که تبعیت کنی از هیچ چیزی : هم فرمود(  ع)حضرت خضر: 71آیه 

 .هم معلم سخت گیری بوده است(  ع)حضرت خضر. که خودم درباره آن با تو سخن باز کنمتاوقتی.  سوال نکن

کار جالبی نیست کار زشتی : فرمایدمی( ع)به حضرت خضر (ع)حضرت موسی. خرقها یعنی سوراخش کرد:  74آیه 

 .کنیکنی که کشتی را سوراخ میمی

کند، ما فی الصدور همه ما را هم یک را آشکار می(  ع)خدا همین طور که االن دارد ما فی الصدور حضرت موسی

اینها  حق است که ما حاال..است( ع)ترین پیامبر الهی در قرآن حضرت موسی در واقع با شکوهکند؛ روزی نمایان می

در هرصورت  باید نظر خدا را ببینیم که از این ! کردباید تبعیت می( ع)آیا حضرت موسی  !انیم؟را به صورت بد بخو

 !حضرت موسی خوشش آمده یا بدش آمده است

  .گوید را می های خیلی سختزمونآ:  71تا  72آیه 

 . خودش فهمید که اینجا دیگر جای  سوال نیست  و عذر خواهی کرد( ع)حضرت موسی :  76آیه 
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این بنده خدا وارد قریه که شدند از اهل قریه غذا طلب کردند و آنها غذایی ندادند، رفتند کنار دیواری که : 77آیه 

-پولی می فقط کاش در ازای این جدار :فرمود(  ع)ریخت و آن بنده خدادرست کرد و حضرت موسیفرو می

 .کردیم، همینگرفتنی که غذایی تهیه می

آن را سوراخ (ع)گرفت و حضرت خضرهای سالم را میپس در اول بحث سفینه و پادشاهی بود که سفینه: 78آیه 

 .کرده تا دست آن پادشاه به آن نرسد

کشته یا بر یا حاال آن را می بر اثر او و طغیانی که داشته،که والدینش مومن بودند و آن غالم هم به این دلیل: 81آیه

 .است کشتهاو را شود که به این دلیل کشیده، اینجا معلوم میها را به طغیان میاثر آن طغیان آن

-ریعا موضعداشت سرا قبول نمی( ع)یا موسی(  ع)فهمیم که اگر خدا کار حضرت خضراز عرف قرآن می: 82آیه 

رود پس شود و آیات بعدی سر بحث ذوالقرنین میولی در آیات بعدی یک دفعه این داستان قطع می کردگیری می

پس  .استرا مواخذه کرده(  ع)نه حضرت خضر و گرفته(  ع)شویم که خدا نه خرده به حضرت موسیمتوجه می

توان های زیادی میاتفاق درس حاال از این ..برویماین را به عنوان پس زمینه بگیریم و با این پیش فرض جلو  اگر

 :گرفت 

ها صحبت علم به تاویل که علمی هست که بر اساس ریشه: دهد که دو علم داریم خدا در دل این داستان نشان می

خواهد قتلی را انجام مثال اگر فهمیدید که کسی می. شودها متفاوت میکند و بر این اساس داستان زندگی انسانمی

شود نه های اتفاق، حکم صادر میآن را قصاص کنید،در علم تاویل این گونه است که بر اساس ریشهتوانید دهد می

-فهمید ابن ( ع)مثال اگر امیرالمومنین. شودها حکم صادر میاست یعنی بر اساس ریشهبراساس اتفاقی که روی داده 

تواند او را بکشد ولی طبق ساختار حضرت نمی(  ع)خواهد او را به قتل برساند طبق ساختار حضرت موسیملجم می

 .کار او را یکسره کندتواند می( ع)خضر

بر اساس علم غیر تاویل در این داستان نشان داده شده است اما  که لم طبق نظام تاویل بگردد کما اینعا که شدمی

دهد معصوم دستور جنگ می وقتی حکومت براساس علم به تاویل باشد الزم نیست اتفاقی بیفتد مثال امام. گردد می

تا ( ع)دهد اما در ساختار حضرت موسیدستور جنگ می او هم ند پستا فتنه ک هچون کسی در عالم اراده کرد

 .شودحکمی داده نمی وندشناسباب جاری 

کسانی که بر همچنین باشد و  (ع)یعنی اگر همین االن حضرت خضر کدام از دو سیستم نیستخدا محدود به هیچ

 !زیرا شدنی است خیلی تعجب نکنیدشان از دیدناساس علم به تاویل زندگی کنند 
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 .ها در مبنا متفاوت هستندهایی داشته باشد اما باید بدانید که اینهر دو سیستم در ظاهر ممکن است مشابهت

مبنای . خیلی مهم است نشود یعنی مبنا ولی جای دیگر محکومدر دستگاه قضا محکوم شود  یممکن است کار 

 .اما خداوند خود بری از نظام است .هاستو مبنای اسباب حکم بر اساس نشانهتاویل حکم بر اساس ریشه هاست 

انجام می دهند و نمونه کار حضرت ( ع)به علمی که برای انبیاء آمده عمل به کاری است که حضرت موسیقاط

به این خاطر است که بدانیم چنین چیزی هم وجود دارد منتها  تنها در یک مورد ذکر شده است و این هم( ع)خضر

نیز پیدا نظام اسباب ارتقاءپیدا کند و بتواند علم به تاویل بر اساس ممکن است  اما.بشود هم  اجرا   نه به این معنی که

 .نقدر که بتواند  ریشه را هم بفهمدکند آ

 .نباید مشابه سازی با زندگی خودتان کنید .وش کنیدگویند گدر حوزه بحث تدبری باید همان چیزی را که می

یکی این که حکم براساس تاویل و یک فهماند دو سیستم برای حکم  داریم، که بخواهد یک موقعی قرآن می

های فقهی اندن خیلی مهم است و خیلی از بحثو این موضوع برای کسانی که فقه خواست موقعی بر اساس اسباب 

 .شودجا مطرح میاین

و یک  دحکم صادر کنی تا دنیستیهم و مجاز  دتوانینمیساختار موسوی سبب و مسسب دارد و شما بدون این جریان 

یعنی دستش  ،نیستچیزی این که خدا در اجرای احکامش مقید به هیچ و آن است که مجاز است  یساختار دیگر

 .بسته نیست

از نیست که با ولی آیا خدا مج ،ختار موسوی تشکیل دهیدیک موقعی است که شما باید حکومتان را بر اساس سا

 .همه را از بین بردچرا هست مثل خراب کردن کعبه که اراده کردند ولی خدا نظام خضری کار کند؟ 

یعنی خدا محدود به جریان و افتد، میاتفاق  انبیاءقتل  لذا د که از این سیستم استفاده نکرد ووشمیها هم خیلی وقت 

این  ،کاربردی آن مطلبکه اساس آن عمل کنیم و این یعنی اینست ولی نظام موسوی غالب است و ما باید بر نظام نی

 !کنیمن ست که در زندگی خصوصی خضری عمل گونه ا

کنیم یعنی نظام فکری ما اینگونه م است ما براحتی حد را برایش جاری میمثال فرد در موبایلش شماره یک خان 

فکر به صرف این که  بلکه کنیمع طبق آن عمل نمیگوییم که در نظام موسوی هستیم ولی در واقدر ظاهر می. است

در صورتی که شما باید هر جرمی را متناسب با  .کنیمکر خیانت کرده با سیستم خضری عمل میکه طرف ف کنیممی

 .ن جرم برخورد کنیدآ
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 مابا   (ع)خضرحضرت که کسی مطابق سیستم  ولی خدا نکند، هستید  (ع)در عمل مریدان حضرت خضر ماهمه 

 ..برخورد کند

کسی کار اگر مثال . که واقع شد یا خوب است یا بد استهرکاری ام اصلی شد نظکه نظام سبب و مسبب، وقتی 

ید دست آدی هم نداشت و یا نتوانست در محکمه ببرد، حق ندارد که اعتراض کند چون شرع میبدی کرد و شاه

 .زیرا نظام، نظام اسباب است فرد را می بندد

 : سیستم عملکرد ما 

 در صورتیکه باید ما. رسیمم کسی می خواهد ضرر بزند قبل از آنکه او کاری انجام بدهد، حساب او را میفهمیتا می

 .جرای احکام باید صبر داشته باشیمدر ا

برای ا اصوال طبق نظام تاویل م. هم بپذیریماش راباهم بپذیریم و برای خودمان ههماگر سیستم اسباب راپذیرفتیم باید

 .پذیریمکنیم، ولی در مورد خودمان آن را نمیصادر میدیگران حکم 

 ها عمل کنیمدر مورد آن حتما بایستی بر اساس چهار چوب شرعشود، مسائلی که برای ما محقق میدر نظام اسباب 

 .توجیح بیاوریمان مبرای خود توانیم همو نمی

 .نظام اسباب است اشکند، نظامظام دین و چهار چوب شریعت عمل میکه هر انسانی طبق ن بدیهی است

 ازنظام اسباب این گونه است که فرد . دبیفتاش این است که ممکن است بین عمل و اراده فاصله نظام اسباب خوبی

 آن عمل توانید قطعی بگویید کهنمیگذرد و شما ی بر آن میمراحل کند تا عملی را انجام دهد،موقعی که اراده می

 . اراده قصاص کنید توانیدعمل و اراده نیز شما نمیبر اساس فاصله بین  لذا است و شدهقطعا انجام 

خوانیم ما در وهله اول وقتی آیات را می .به اسباب علم گرایش به علم تاویل است نهومیل استخاره و خواب، 

هایی دارند که کدام یک ویژگیرا با هم ببینیم و خوب و بد نکنیم، منتها هراول دو موضوع مان این است که، وظیفه

  .(نشده استعالم تعطیل و این در)به تاویل، بر اساس اذنی که دارد اجرای حکم می تواند بکند عمل 

تاویل قرار است که همه ما فعال توسط دین و شرع در نظام اسباب قرار داریم و کسی در نظام نظام اسباب، نظامی

و قوانینی که در تاویل است  ایمما به نظام اسباب متصل همه  حاال اما که به وحی وصل است ندارد مگر نبی و امام، 

 .صالح کنیممان راکه به نظام تاویل است اید در نظام اسباب بیاوریم، بنابراین باید میلرا نب
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اش فقط برای این مقطع  مسدود کرده است و مطرح شدنودش تا این نظام شریعت خخدا باب علم تاویل را در 

 .ی هم وجود داردین سیستماست  که انسان بداند که چن

نین سیستمی در چا وجود یک زیریدار شدنش نزد عالم خیلی سخت است، علم به تاویل خیلی علم سختی است و پد

ن لمی را نداشت ولی در سبک زندگی آع یننچحاال اگر کسی در نظام اسباب . خواهدکنار اسباب، یقین خاصی می

ریزد و کل فرآیند تکلیف واختیار او اش هم بهم میخیصنظام تشاش بهم می خورد و ، نظام زندگیکرد عملگونه 

 .شوددچار خدشه می

در  موضوع در صورتی که اینبا هم بر اساس علم به تاویل است،  مانهایو برخوردنوع زندگی ما و نوع فرآیندها 

که اه نشده و شرع هم مبتنی برآن نیست، اما زندگی ما را فراگرفته، چراصال توصی لیواست جایی از قرآن آمده  یک

بر اساس علم  دیگرانهایی دارد که حاضر نیستیم کنیم، یعنی علم به تاویل منفعتمان زندگی میما بر اساس منفعت

 !اساس علم به تاویل عمل کنیمن بر د ولی حاضریم با دیگرانبه تاویل با ما عمل کن

کال در نظام عالم نظام حکمت است یعنی در هر حالتی هر اتفاقی که برای انسان بیفتد در نظام تکوینش که خیر 

تبدیل به تواند ضرر از ناحیه دیگران راهم انسان قدرت اختیار دارد و می در نظام انسان. افتداست، اتفاق میمطلق 

هر صورتی خداوند هدایت انسان را اراده کرده و الم چرخش براساس خیراست، لذا دریر بکند یعنی خاصیت عخ

خیلی از احکام نباشیم و احساس کنیم در آن اگر در نظام شری قرار گرفتیم اگر عالم به  است پسخیر او را خواسته

 .نیم در تاویل آن خیر استکه نداکنیم ولو اینمیکنیم و طبق قانون آن عمل تمایزی وجود دارد، احساس بدی نمی

 .نظام اسباب به نظام تاویل برسیم اشکال ندارداز اگر 

شته باشند یعنی هایی که علم به تاویل دارند در استفاده از علم به تاویل مختار نیستند حتما باید اذن داخود انسان

-دهد و اذن هم میه خدا میعلم به تاویل علمی است ک. د چون اذن ندارندناستفاده نکن ممکن است در مواردی

شان محدود علیهم السالم عملو اهل بیت ( ص)با کسی هم پیمان نشده حتی پیغمبراصال خدا در دادن علم . خواهد 

 .توانید علم مطلق برایشان در نظر بگیریدبه خداست و نمی

در  (ع)ت عیسیاست بعد حضر( ص)هاست یعنی اول پیامبردوم قرآن در بین شخصیت شخصیت( ع)حضرت موسی

افتخارش این است که پیرو حضرت  (ع)حضرت عیسی (.ع)بعضی جهات و در بعضی جهات حضرت موسی

ادامه حکومت و دهد واالعزمی است که حکومتی تشکیل میپیامبر اول (ع)است یعنی حضرت عیسی (ع)موسی

در  ،خوانیدمی ار  (ع)و سلیمان  (ع)داود اگر شما در سوره نمل به حکومت رسیدن یعنی. است (ع)حضرت موسی

تنها کسی است که همین بس که کلیم اهلل است و  (ع)کند و در مورد حضرت موسیرا می (ع)واقع وصف موسی
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به عنوان نقطه داریم و مواردی که   (ع)در کل این تصوری که ما راجع به حضرت موسی. کندبا خدا صحبت می

 .نیست ه است و  اینگونهاشتبا کنیممحسوب می ضعف شخصیت ایشان

عدم علم به بسبب اگر کسی در زندگی در مورد چیزی پایداری ندارد  .صبر، نشکستن و پایداری محصول علم است

علم باعث صبر در زندگی است حاال خود صبر در ایمان به منزله راس در بدن است یعنی اگر کسی صبر . آن است

مختلف علم نش سر ندارد و برای نصب صبر باید راجع به موضوعات را روی خود نصب نکند مثل این است که ایما

ایجاد نکند یعنی را نظام تبعیت  ،و تا مادامی که علم ن است که علم نافع، علم تبعیت است،اش اینکته. پیدا کنیم

م قابل شما یاد گرفتید که قابلیت درست کردن حکرا یعنی اگر یک عملی . حکم و عمل تولید نکند علم نافع نیست

ی است که توام با عمل و مل، عصرف داشتن معلومات علم نیست و علم نافع. علم نیست نداشته باشد اسم آنعمل 

 .تبعیت باشد

های ما در مورد قضاوت. باید تابع علم و حکم باشدهای ما در زندگی این آیات این است که قضاوت نکته کاربردی

 است که فرد دارد و اگر این دو  اساس زندگی بر اساس حکم الهی و اذنی یعنی. رخدادها باید تابع حکم واذن باشد

وحدتشان باید یکی  اما مهم این است که ممکن است که فردی به دو صورت این کار را انجام  دهد  ه باشدرا داشت

 .باشد

یک نفر که آدم خوبی ه نسبت ب قضاوت) هایمان بر اساس رخدادها،باید دقت کنیم ببینیم که قضاوتهرکدام از ما 

 . چقدر براساس برخوردهای آنی و چقدر براساس حکم الهی است(است یا بد

ممکن عمل کنیم یعنی رویه آن  باید براساس حکم شرعی داریم و باشدهمه مسائلی که مربوط به رفتارها میما برای 

 . است است متفاوت باشد اما مهم باطن آن

 . مطابق میل خودمان تغییر دهیم همیشه ار توانیم رفتارهای ظاهریما نمی

ها براساس ظاهر رفتار آدمنباید . هرکسی باید بر اساس حکم و انجام آن حکم باشد نسبت بهشما و قضاوت برخورد 

یعنی اینجا حضرت . اند با آنها برخورد کنیمر اساس حکم و اذنی که به ما دادهباید ب بلکهکنیم ها برخوردبا آن

یعنی در واقع . قط اعتراض کردکند فبر اساس حکم خدا عمل می( ع)دانست حضرت خضرمی چون (ع)موسی

کند و همین مردی با یک زن مسلمان ازدواج می یک ،اعمال ممکن است متفاوت باشد لذا وقتی در زندگی ظاهر

 ار بدترین کارها رست حتی اگند در توجیه رفتار و کارها کافی کناند و به حکم شرعی عمل میار که فهمیدهمقد

  (اگر مسلمان باشد.)بکند
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یک مختصر اتفاقی فضای لذا با زند و یاد است و این به خودمان آسیب میمان خیلی زما فضای بدبینی در زندگی

ها رفتارنیست که مهم  مطابق میل نبوده ؛ درحالت کلی افتد زیرا رفتارفضای دلگیری بین دونفر اتفاق می کینه و

ر به معروف و اگر شرایط ام. ها فقط مبنا باشد این زندگی پایدار نخواهد بود اگر ظاهر زندگی زوج. باشدمطابق میل 

 .ستکند کافی اهمین که به شرع عمل می. گوییدولی اگر نداشتید آن را هم نمیگویید نهی منکر داشتید آن را می

سال دوم باید طرف  7سال سوم است و در  7دبیر برای ت !ه است که لطفا تدبیر را رها کنیدحد و مرز تدبیر این گون

یاد بگیرد عبودیت کند یعنی اگر کسی اهل حکم و انجام اعمال بر اساس حکم بود مجوز دارد براساس تدبیر عمل 

امکان و همه اعمال از او صادر شود قطب ، زیرا خودش میشود خدارنه اگر کسی بخواهد تدبیر کند میکند وگ

اگر نظام  هم در نظام آموزش !شودد، خدا میکسی نتواند قبل از این که تدبیر کند تبعیت از حکم بکناگر  ؛شودمی

 .شودودیت در  فرد تبیین شود، او خدا میتدبیر را قبل از نظام عب

 . کندها را چال میدن به وجه درست، عیبحمل کرویا  (نادیده گرفتن)احتمال: فرمایندمی  (ع)امام علی

توانی در مقام تنبه و تربیت تذکری شود، اگر در مقام عالم بودی میی نسبت دادن تبدیل به جریان میقتولی و

 .بدهید

این باعث  و مقام عبودیت خالص را به ما عنایت کند که خداوند مقام عالم بودن و تنبه کردن را از ما بگیردان شااهلل 

 .گیردها با هم در نظام تاویل صورت میآدم درصد از برخوردهای71. شودزندگی خوش و با تقوا می

 ....صلوات که عاقبت به خیر شویم و حیات ابدی داشته باشیمبرای این
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 43/43/39استاد اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (دوازدهم  جلسه) سوره مبارهک کهف          

 

 .کنیماست، از دور زیارت می( ع)ابتدای این جلسه که مقارن با ایام شهادت امام حسن عسکری  در

که کنیم و برای اینکنیم و از هر کدام از ایشان ، حاجتی طلب میلیهم السالم را میقصد زیارت همه اهل بیت ع

 .فرستیممان را قبول کنند بعد از هر زیارت صلوات میزیارت و حاجت

 .ش را رها کنداتواند قوه تخیلهرکسی می

-قرآن فهمیدن را طلب می کنیم و به برکت صلوات از ایشان قرآن خواندن ورا زیارت می( ص)رسول گرامی اسالم

 . کنیم

 .کنیمکنیم و به برکت صلوات از ایشان علم نافع را طلب  میرا زیارت می( ع)امیرالمومنین

 .کنیمکنیم و به برکت صلوات عصمت  و پاکی را طلب میرا زیارت می( س)حضرت فاطمه صدیقه کبری

 .کنیم و زیبایی را طلب می کنیم به برکت صلوات و حسنرا زیارت می(  ع)امام حسن مجتبی

 .کنیم کنیم و به برکت صلوات حیات و ممات طیبه را طلب میرا زیارت می( ع)اباعبداهلل حسین 

 .کنیمکنیم و به برکت صلوات عبودیت خالص را طلب میرا زیارت می( ع)علی بن الحسین، امام سجاد

 .کنیمت حضور مفید در صحنه های اجتماعی را طلب میکنیم و به برکت صلوارا زیارت می( ع)علی بن محمد ِ باقر

کنیم و به برکت صلوات رسیدن به مرحله صدق و کمال خود شکوفایی را طلب را زیارت می( ع)امام جعفر صادق

 .کنیممی

 .کنیمکنیم و به برکت صلوات خوش خلقی و روزی وسیع را طلب میرا زیارت می( ع)امام کاظم

کنیم و به برکت صلوات همه نعمت های اخروی و رضایت تامی که خداوند برای هر بنده می را زیارت( ع)امام رضا

 .ای قرار داده طلب می کنیم

 .کنیم کنیم و به برکت صلوات سخاوت و بخشندگی را طلب میرا زیارت می( ع)امام جواد
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 .کنیمهایی که خدا قرار داده طلب میکنیم و به برکت صلوات هدایت را از تمام جنبه را زیارت می( ع)امام هادی

( عج)گوییم به امام زمانکنیم که امشب شام غریبان حضرت است و تسلیت میرا زیارت می(  ع)امام حسن عسکری

 .کنیمو به برکت صلوات مبارز و مجاهد شدن را طلب می

مت ایشان بودن و سرباز ایشان کنیم و به برکت صلوات معیت ایشان و در خدامام مهدی علیه السالم را زیارت می

 .کنیمبودن را طلب می

 .توان زیارت رفتان شاء اهلل که زیارت همه قبول باشد که به همین راحتی می

های مختلف عمل صالح ایجاد های مختلف است ، کسانی که در عرصههای مبارز در عرصهاین سوره حکایت انسان

 (.تعداد در جنگ و یک عده هم در صحنه علم و عملیک تعداد در صحنه مبارزه و یک ) کردند

 :است عبارتند ازنکته اساسی و مهارت زندگی که در این سوره به آن اشاره شده  7

 .جدال نکنیم ، زود قضاوت نکنیم، معرفت را زیاد کنیم تا صبرمان زیاد شود

 .هایمان تمرین کنیمروی بحث توحید کار کنیم و در خانواده 

 .شیم و آداب آن را بشناسیم و رعایت کنیمجوانمرد با 

هایی گفته شده که به همین دلیل کسانی که از کتب پیشین در کتب آسمانی صحبت( ع)درباره حضرت ذوالقرنین

 . پرسیدنددرباره داستان او می(ص)کردند و از پیامبرخبر داشتند سوال می

دهد ارادتی که نسبت به قرآن داریم باید ین نشان میاست و ایک بخشی از آیات قرآن در کتب آسمانی دیگر آمده

 .به اصل کتب آسمانی دیگر هم داشته باشیم

در ( ع)حضرت ذوالقرنین. فرمایندبه صورت وحی بخشی از سرگذشت او را برای ما بیان می( ص)حضرت رسول

 .ی نداشتندزمین تمکن داشتند و به همه چیز احاطه علمی داشتند و در انجام کارها هیچ محدودیت

کردند، وسایل و ابزار تحققش را در را داشتند، یعنی هرچیزی را که اراده می "من کل شی سببا"در ظرف خودشان  

هایشان شعار نبود به معنای واقعی کلمه اهل عمل  حرف. را ایشان صرف کردند "توانیمما می"شعار . اختیار داشتند

 .کردندبود نهایت استفاده را میخدا به ایشان داده شان این بود که از علمی کهبودند و خوبی
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کردند، نظامشان این گونه بود که  از امکانات و اسباب و علمی که خداوند عنایت کرده بود نهایت استفاده را می 

 .(گوید امکانات و علمش راجاری می کردبه خاطر همین می. )کرده و اهل عمل بودندعلمش را جاری می

کردند، این طوری نبود که در خانه بنشینند یا بگویند من فقط به سمت محدود به جغرافیای خاصی نمیخودشان را 

-ای را که میبود تا عدهخداوند به او یک توان تشخیص حکمی داده. رومشهرها و کشورهای مجاور می

 .داشتهای درستی نیستند حبس کند و یک عده را آزاد کند یعنی قدرت حکم رانی فهمند آدم

 ."قَوْماً عِنْدَها وَجَدَ وَ حَمِئَةٍ عَیْنٍ فِی تَغْرُبُ وَجَدَها الشَّمْسِ مَغْرِبَ بَلَغَ إِذا حَتَّى ": 86آیه 

 مغرب به تا کرد سیر و -بلغ اذا حتى فسار "کالم تقدیر و است تقدیر در فعلى اینکه بر کند مى داللت "حتى "کلمه

 ":فرماید مى اینکه دلیل به است، غرب ناحیه از روز آن معموره آخر آفتاب، مغرب از مراد و. باشد مى "رسید آفتاب

 ."یافت را مردمى آن نزد

 و است آن معناى به حماۀ چون است، لجن یعنى سیاه گل داراى اى چشمه "حمئة عین "از منظور: اند گفته مفسرین

 "فرمود اینکه از مقصود و. گردد مى اطالق هم دریا به کلمه این که شود مى بسیار چون است، دریا عین از مقصود

 آن وراى ما دیگر که رسید دریایى ساحل به که است این "کرد مى غروب دار لجن دریایى در که یافت را آفتاب

 منطبق دریا بر افق انتهاى چون کند مى غروب دریا در آفتاب که رسید مى نظر به چنین و رفت، نمى امید خشکى

رسی حتما باید همان جا توقف کرد موانع طبیعی بود، چون وقتی به دریا میحدی که تعیین میاستیعنی در واقع 

 . کنی

های جغرافیایی را به جاهایی با گروهش محدوده( ع)شود کرد این است که ذوالقرنیناستفاده ای که از این آیه می

که دیگران  نمیشد بروند و جاهایی که آخر دنیا است یعنی جایی که دیگر نمی توان رفت و حدس می زد که بعد از 

این آدمها تمام می شوند میفرستاد و اگر می دانست بعد از این آبها آدم هست کشتی درست می کرد و می رفت تا 

است و این یعنی افق دید یک انسان را که چقدر می تواند وسیع باشد دینش را تبیین زمانیکه احساس میکرد انتهایش 

 . می کند

 نُّکْرًا عَذَابًا فَیُعَذِّبُهُ رَبِّهِ  إِلىَ یُرَدُّ ثُمَّ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ ظَلَمَ مَن أَمَّا قَالَ: 87آیه 

اس قوانین عمل نکند ما عذابش می کنیم و عذاب نکر او اختیار داشت اما اختیارش منوط به  این بود که هرکه بر اس

 .یعنی عذابی که خیلی سخت است

 (89)سَبَبًا أَتْبَعَ    ثمُ (88)یُسرًْا أَمْرِنَا مِنْ لَهُ سَنَقُولُ وَ   الحُْسْنىَ جَزَاءً فَلَهُ صَالِحًا عَمِلَ وَ ءَامَنَ مَنْ أَمَّا وَ: 89و  88آیه 
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-اش گشایش ایجاد میصالح باشد جزای حسنه دارد یعنی در کارش و مسائل زندگیهرکسی که اهل ایمان و عمل 

 .کنیم، کمکش می کنیمکنیم و اگر مطلبی داشته باشد برآورده می

 سِترًْا دُونهَِا مِّن لَّهُم نجَْعَل لَّمْ قَوْمٍ  عَلىَ تَطْلُعُ وَجَدَهَا الشَّمْسِ مَطْلِعَ بَلَغَ إِذَا حَتىَّ: 91آیه 

که زمین را فرض کنید ؛از یک جایی زندگی شروع مثل این. سمت به ته دنیا رسید این سمت به سر دنیا رسیدآن 

احساسش این بود که اینجا ابتدا و . مغرب الشمس:مطلع الشمس ، جایی که زندگی تموم می شود می شود :شود می

 .زندگی می کردند یا انتهای حیات است و جالب این است که در هر دو قسمت اقوام بدوی

است، ای نشدهاما در مورد مکان سوم اشاره. نکته قابل توجه این است که  این داستان برای چند هزار سال قبل است

بین السدین . سازدکند یعنی اگر خانه سازی بلد است خانه میچون سبب دارد، سبب را تبدیل به ابزار فرهنگ می

 .رود جای دیگرند و میکدهد که علمش را مستقر مینشان می

فهمیدند ، یعنی امکان ارتباط برقرار کردن با آنها وجود را نمی( ع)این بندگان خدا کسانی بودند که حرف ذوالقرنین

نداشت و از یک طرف دچار یاجوج و ماجوج بودند که هم تعدادشان زیاد بود و هم خشن بودند و هم قدرت 

کردند، از هیچ چیزی ابا نداشتند و این به معنی قوم بدوی وحشی رت میشدند غازیادی داشتند و هرجا وارد می

کند مثل داعش و است ولی یک یاجوج و ماجوج هم داریم که اینها سنخشان یکی است اما خواستگاهشان فرق می

 .طالبان

ها را به کار مردم حرف زده و آندهد که او چقدر با این قَواْل نشان می یَفْقَهُونَ یَکاَدُونَ قبلش هم که فرموده  لَّا

چون آهن داخل کوه بوده و ! ها فهمانده که حدید چیستتوانستند تکلم کنند اما به آنکسانی که نمی. است گرفته

از طرفی آن افراد . در حقیقت ممکن است هر بخش از آیات چندین سال زمان برده باشد. کردندباید آن را تولید می

-ها یاد داده است، یعنی صنعت آهن سازی را به آنن هم از نوع کامال مدرنش آشنا کرده را به صنعت سدسازی آ

یعنی . آهن به مقدار زیاد تولید کردند و توانستند بین دو کوه را بپوشانند. های آهن بزرگاست ،آن هم در حد ورقه

سبکی داشته باشد و در حقیقت سبک در واقع یک مکانیزمی هم با آتش به کار برده بودند تا این مقدار آهن وزن 

که آهن را چیدند و به منظور این. دمیدندکردند تا وزن مصالح سنگین نشود و فشار نیاید یعنی در آن میسازی می

شان مس بوده یعنی یک مدل آلیاژ ها آهن بود و مالتآجر آن. آن آلیاژ اضافه کردند تا کارایی مناسب داشته باشد

 .ه بودندسازی هم انجام داد
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سد طوری ساخته شده بود که هم محکم بوده تا به راحتی خراب نشود و هم مسطح بوده و امکان باال رفتن از آن 

ای را با اگر در حال حاضر  به کسی بگویند که چنین سازه. وجود نداشته و حتی نمی توانستند آن را سوراخ کنند

 .اندآن امکاناتی که اقوام بدوی داشتههایی بساز ممکن است نتواند آن هم با چنین ویژگی

خیلی آدم عجیبی بودند، در آخرین روزهای ساخت سد آهنی صحبتش با مردم این بود که ( ع)حضرت ذوالقرنین

اما قیامتی هم هست ! این از رحمت پرودگار است و فکر نکنید این سد دائمی است و به خودی خود محکم است

-است که وقتی یک چیز قوی درست میت جلوی چشمش بوده و این طور نبودهخواهد بگوید که معاد و قیام؛می

 (98آیه . )کرد همه چیز را از یاد ببرد

 .کردند که یک بعثتی هم وجود داردروند و هم یادآوری میکه همه از دنیا میکند به ایناشاره می

گوییم ه های مهمی وجود دارد؛ وقتی میتا آخر سوره گزار 414این بخش از سوره جنبه جمع بندی دارد و از آیه 

 (411و  413آیات . )و این قسمت حداقل دو آیه غرر قرآن را می بینیم. یعنی غرر کل قرآن هستند "مهم"

که که تمام میشود ادامه حرفش، سخن خداست و آن به این معناست (  ع)حرف ذوالقرنین: که اولین نکته این است

 . که متکلم را عوض کرده است ولی ادامه همان حرف استبالفاصله مثل این 98در آیه . خدا این فرد را قبول دارد

 .دهدهم جواب می 414شود که کافر کیست؟، آیه داستان این گونه می 99از آیه 

 توان پیدا کرد؟چه نتایج کاربردی برای خانواده می(  ع)از داستان ذوالقرنین

 .توسط خودشان در ما دمیده شود(  ع)ذوالقرنین خواهیم مقداری از روحیه حضرتامشب می

است اگر خوبی وجود دارد باید برای همه باشد باید اولین خصوصیت ایشان این است که نگاهشان نگاه جهانی بوده

کاری انجام دهیم که آن خوبی به همه برسد، اگر سالمتی خوب است باید به همه برسانیم و برای ایجاد این قدرت 

فکر کنیم ،در دورترین نقاط زمین افرادی وجود دارند که تشنه احکامی هستند که ما داریم و برای آنها  در ما باید

که آدم در دلش این اتفاق بیفتد و خودش ای اندیشید و راه حلی پیدا کرد، مهم این است باید فکر کرد وچاره

رود که کامال فایده داشته باشد پس کار و لمی میاگر نگاه جهانی شود آدم دنبال ع. بخواهد که به مردم خیر برساند 

 .آموزد که اگر شرایطی فراهم شد بتواند از آن استفاده کندعلمی را می

اش هجرت را به در تعریف زندگی. ریزد که محدود به مکان خاصی نباشداش را طوری میبرنامه زندگی: دوم

-است،  به جای دیگری میفایدهبسا فردی در شهر خودش بیدهد، چه اش قرار میهای زندگیعنوان یکی از مقوله
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وقتی مسائل مهم در یک زندگی مطرح نباشد مسائل (. ای برساندیعنی دنبال این است که فایده)دار شودرود تا فایده

کند و اینها اش نباشد کارهای کوچک درگیرش میگیرد، وقتی کارهای بزرگ دغدغهسخیف ناچیز جای آن را می

-های قوی نباشد به طور طبیعی محل داد و ستد حرفوقتی زندگی محل داد و ستد حرف. شودیش موضوع میبرا

 .شودهای سخیف می

 .ورود به مسائل باید از محل خودشان صورت بگیرد، نه غیر از محل خودشان

کنند یا خیلی به هم یکه وقتی دو نفر با هم ازدواج مامروزه یکی از معضالتی که در جامعه وجود دارد این است

کنند که در قید هم هستند یعنی مثال شوند و این وابستگی که احساس میشوند یا خیلی از هم گسسته میوابسته می

اگر بنا داشته .  توانند بپذیرنداگر یک نفر اهل مبارزه باشد و بعد از یکی دو ماه از مبارزه برگردد، نوعا خانم ها نمی

که ها برای اینبعضا خانم. ها نیستبکنیم بعضی جاها احتیاج به مبارزه هست و جای خانم باشیم دنیا را اصالح

کالسی بیایند و علم آموزی کنند مشکل دارند و یکی از مشکالت اعضای ما این است که افراد اجازه شرکت در 

شد که ذو القرنینی ازدواج کنیم که اگر بنا باشود، در صورتیها را ندارند و اینگونه خانواده محل اسارت میکالس

شود که بگوییم که هم باید بپذیریم چه مرد چه زن در راه خدا از خیلی چیزها باید بگذرد و اینها با هم جمع نمی

کند مشکالت زندگی را آدم خودش انتخاب می. بحث سر مرد و زن نیست. ات تکان نخورمجاهد باش و هم از خانه

گیرد که ای شکل میبینید فقط در خانوادهدهد و این نمونه انسانی که شما میجزا می و وقتی انتخاب کرد خداوند

 . اسارت نداشته باشد

 . هایشان خارج بشوند یک صلوات بفرستید شاء اهلل که همه شیعیان از اسارت خانوادهان

گرو بانک باشد مالکیتش در گوید که هر انسانی در رهن قرار دارد مثال مثل سند خانه که در در سوره مدثر می

دهند به هم  گیرند مثل این که سندهایشان را میها هم در رهن هم قرار میاختیار شما نیست چون سند ندارید و انسان

بینند و این خیلی خطرناک است و جامعه شیعه را کنند و بقیه نفع خودشان را میمگر مصلین، زیرا با خدا معامله می

ای پیامبر اگر سفر ( گویندمردم می(: فرماید کند و در سوره مبارکه توبه خداوند میی میتبدیل به شیعه کوف

آییم ولی اگر طوالنی باشد کنیم یعنی اگر سفری باشد که زود برگردیم، همراه تو مینزدیکی باشد تو را تبعیت می

 !خوردمان به مشکل بر میزندگی

 .هر سببی در اختیارش بود از دیگران دریغ نکند و گسترش دهد که هرکسیضرورت گسترش هر توانی این است 



92 
 

مثال در بستر . که این  مربوط به نظام سازی است. کندتواند توان جامعه را فعال ذوالقرنین خالقیت دارد و می

باید . کندکند و عمل هم تغییر میبسترها تغییر می. توانی باغ داشته باشی و کار و کاسبی داشته باشیاقتصادی می

 . بهترین عمل را تشخیص داد

 .بین احسن عمل و عمل صالح، تفاوت و تشابه هایی وجود دارد

گوییم، به طور طبیعی که از یک طرف به دنیا بد مییکی از مهمترین مسائلی که در زندگی ما مطرح است این است

که تعلق ما را به جای این "که دنیا بد است این"کنیم که پول داشتن و علم داشتن بد است و توجه به گزاره فکر می

در حالی که این گزاره یعنی هرکاری که بلدی در جایی رایگان انجامش دهی . کندبه دنیا کم کند ما را تنبل می

عرضگی بد است که سالیان سال است نصیب صفت بی. که در حد پایین پول بگیری خوب استخوب است یا این

های شیعیان این است که افراد پر توان و چند منظوره نیستند زیرا این الن یکی از ویژگیما شیعیان شده است و ا

 .بلد باش، کارکن و کم بگیر:گیرند در صورتی که باید یاد بگیریمخصوصیت را معادل دنیا می

 .ها و مستمر یاد نگرفتن و اجرا نکردن استمشکل ما روی اتالف وقت

 . توانی مدیریت کنیه صدر نداشته باشی نمیکه اگر سعکال مدیریت این است

اما در عین . رویم ، دیگر کار یادگرفتن موضوعیت ندارداصوال ذهنمان این گونه است که وقتی به سمت علم می

رویم کار و آرزو کنیم که هرجا می. علم یادگرفتن باید زبان کارهای مختلف را هم یاد گرفت و بومی آنجا شد

-خیلی وقتها صفت با عرضه بودن یک صفت کمالی است که خدا دوست دارد و صفت بی. م آنجا را یاد بگیری

 .عرضگی صفت نفس است و خداوند از این صفت راضی نیست و آدم باید دعا کند 

عرضگی ها به خاطر تعلیماتی است که به ما دادند و اینها صفت خوبی نیست، صفت با عرضه بودن را خیلی از این بی

شود که آدم ارتباط خوبی با دیگران بگیرد و به عنوان یک ارزش یاد بگیرید و این منجر می(  ع)ذوالقرنین از داستان

 .این یک ارزش است

ها در این هفته هرکس  فکر کند چه کارهایی برای جهانی شدن وجود دارد که باید برود آموزش ببیند، خیلی از علم

خواهیم بفرستیم به مثال من گفتم که سه مبلغ مسلط به زبان هستند که می وجود دارد که وابسته به گذشته است و اگر

آفریقا، دیگر آن لحظه زمان آن نیست که شما بروید زبان یاد بگیرید، چون آن زمان وقت عملیات است و در زمان 

ای الزم را از قبل دیده هشوند که کار بلد باشند و آموزشافتد، افرادی به کار گرفته میاین اتفاق می( عج)امام زمان

 .باشند، حتی حداقل کار که قرآن یادگرفتن و قرآن خواندن است
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آدم به ( عج)امام زمان. که مقدمات فراهم کنند و یک عده هم وظیفه دارند که اجرا کنندوظیفه یک عده این است 

 .خواهد؛ هنوز وقت هست و دیر نشده استخواهد آدم چابک و زرنگ میدرد به خور می

 .ادبیات گفتاری درب ورودی یک خانه است و برای مفاهمه باید ادبیات گفتاری یک جامعه را فهمید

برای زن، سِرّ بودن، مکنون بودن و در بیت . استخدا برای شئونات اجتماعی انسان، قدر و تقدیر و هدایتی قرار داده

زن نباید سعی کند مرد شود و بالعکس، . استدادهبودن و برای مرد آشکار بودن ، ظاهر بودن و جلوه داشتن را قرار 

گیرد باید بتواند مردی تربیت هرکس باید در جعل الهی خدا قرار بگیرد و وقتی زن در سر و مکنون و بیت قرار می

کند که ذوالقرنین شود، یعنی در سر و باطن ذوالقرنین باشد و اگر آرزو کند که خودش ذوالقرنین باشد یعنی با طبع 

 .ش به مقابله پرداخته استخود

سر او علم اوست و ظاهر او عمل اوست و در خانواده . هر انسانی یک سر دارد یعنی یک باطن و یک ظاهر هم دارد

شود که یک زن رئیس جمهور شود، این یعنی که باطن خانه زن است و ظاهرش مرد است و کمال زن حساب نمی

 .اش عدول می کنداو دارد از صفات زنانه

وقتی . کند که بتواند رهایش کندها باید جنبه آموزشی و تعلیم داشته باشند یعنی فرزندی تربیت میخیلی جاها خانم

کنیم زن را ها هستند و منظورمان این است که مسرور میای سر دارد و سر جامعه خانمگوییم سر، یعنی هر جامعهمی

اگر در اجتماعی آقایان آن کمرنگ هستند این نقطه . شتن استبه سِردار کردنش و اصال مسرور کردن تابع سِر دا

 .ها قدیس باشند، زیرا مقام آشکار شدن برای مرد استکه همه خانمضعف مجموعه است حال این

است ، سِر عاشورا حضرت ( س)زن باید علم آموزی بکند که در شوهر و فرزندش نمود پیدا کند این علم زینبی 

 .است( س)زینب

دهد و یک مدیریت باطن دو مدل مدیریت داریم، یک مدل مدیر ظاهر و آشکار که در هرکاری او نظر میامروزه 

کنند و مدیر در باطن است و نظام مدیریتی که مخفی است مخفی داریم که در مجموعه همه کار خودشان را می

،از مدل سِر است یعنی اداره ؛اسمش نظام مدیریتی لطف است و این نظام مدیریتی خداست که از روی لطف است 

کند و مدیریتی ظاهری این است گذارد و همه سالمت را در سیر تکوینی اهدا میدهد اما منت نمیکند، رزق میمی

 . که من باید باشم
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تواند بکند ولی تواند انجام بدهد را، میاش پنهان است و همه کارهایی را که یک مرد میزن در واقع نظام مدیریتی

. تواند قاضی بشودتواند علمش به حد قضاوت برسد، اما نمیو اینها احکام شرعی است مثال می. سر و در پنهان در 

 .شودشود که عوض هم نمیسخت تر می(  عج)احکام در زمان امام زمان

و مقام مرد هم آید گوییم مقام علم، مقام زن پایین نمیوقتی می. مقام زن مقام علم است و مقام مرد، مقام عمل است

آید بلکه دو ظهور است از یک حقیقت اما اگر از خدا بپرسیم که علم برتر است یا عمل، می گوید با عمل پایین نمی

 .علم در ذاتش برتر است

 . بیننددهد یعنی یک چیز را نمیآیه بسیار عجیبی در کل قرآن است، غفلت را به پوشش در چشم نسبت می 414آیه 

 .د خیلی مهم استبه بع 411آیات 

 (413)أَعْمَاالً بِالْأَخْسَرِینَ نُنَبِّئُکُم هَلْ قُلْ

 (411)صُنْعًا یحُْسِنُونَ أَنهَُّمْ یحَْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْیَا الحَْیَوۀِ فىِ سَعْیهُُمْ ضَلَّ الَّذِینَ

 (411)وَزْنًا الْقِیَامَةِ یَوْمَ لهَُمْ نُقِیمُ فَلَا أَعْمَالُهُمْ فحََبِطَتْ لِقَائهِ وَ رَبِّهِمْ بَِایَاتِ کَفَرُواْ الَّذِینَ أُوْلَئکَ

که سعی را شود و چیزی در بساط ندارند، منظورش از سعی در اینجا این  است شان گم مییعنی سعی "ضل سعی"

 .بیندکند و در بساطش چیزی به عنوان نتیجه نمیبا مقصد یکی می

است هم به بعد است چون هم بحث ضل سعی را مطرح کرده 411مین آیات ترین آیات قرآن هیکی از خوفناک

 .گویدبحث حبط عمل را می

شود دنیا یا خوشی آدم را مست کند و حواسش را پرت کند، از مدار خارجش کند، هروقت احساس گاهی می

 .ندکبار همین آیات را بخوانید، شما را میزان میآید یککردید آفت دنیا به سمت شما می

 (417)نُزُالً الْفِرْدَوْسِ جَنَّاتُ لهَُمْ کاَنَتْ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ إِنَّ

 (418)حِوَلًا عَنهَْا یَبْغُونَ لَا فِیهَا خَالِدِینَ

 .شودهم یعنی دیگر از این وضعیت خارج نمی "حوال"آورند و یعنی برایش پیش کش می "نزول"

یک چیزی  "مداد". دهداست که با هم پیوند میاش در سوره لقمان آمدهخیلی آیه عجیبی است که مشابه 419آیه 

فکر کنید یک خودنویسی بخواهد . گوید قلمش را هم نادیده بگیرحتی می. گوید مدادهست شبیه جوهر، به قلم می
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شود کلمات ر هم بیاورید این مداد تمام میتازه اگر یک بحر و یا چند بحر دیگ. "لنفذ بحر"کلمات خدا را بنویسد 

کلماتش چیست که . تمام نمی شود و اینها جزء آیاتی است که باید به دنبالش رفت و فهمید که حقیقتش چیست

 .خوردشود و دانستنش به چه درد ما میتمام نمی

 . که خدا انتظارش این است که انسان یک روزی بیدار بشوداین است 441آیه 

 .متفاوت است و راجع به این فکر کنید "احسن عمل"با  "مل صالحع"بحث 

 .راجع به کلمات فکر کنید

 .شود فکر کنیدایجاد می( 414) "ذِکْرِى عَن غِطَاءٍ فىِ أَعْیُنهُُمْ کاَنَتْ"راجع به ضل سعی و حبط عمل که در اثر 
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 47/43/39استاد اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (سیزدهم جلسه) سوره مبارهک کهف          

 

 .سه امشب صلواتی را عنایت بفرمائیدبرای بهره مندی کامل از جل

هبا صبلوات   ببرای هبر کبدام از نیبت    حاجت مستجاب شده داشبته باشبیم و    چهاردهنیت بکنیم تا  خواهیم چهاردهمی

 .بفرستیم

شاءاهلل ارتباط خبوبی ببا صبلوات داشبته     که ما انامشب در مورد بحث صلوات و نقش و ارتباط آن در زندگی  و این

درخواسبت   پنباه بببریم و از خداونبد   خواهیم از صلوات کمک بگیریم و به صبلوات  می. باشیم صحبت خواهیم کرد

اهلل به برکت صلوات بر محمد وآل محمد ، پروردگار جایگباه  ءشاو ان قرار بدهدکنیم ما را مشمول صلوات شدگان 

 .مربوط به صلوات را به ما عطا کند

کنیم که صلوات به وسیله او معنی شده و هرچه ما قبدر او بشناسبیم معنبی صبلوات را     اولین صلوات را نثار کسی می

 .ایمبیشتر فهمیده

شناخت، نفبر دومبی هبم وجبود نداشبت و اگبر دومبی هبم ببوده حضبرت           ( ع)قدر صلوات را حضرت امیرالمومنین

واقع صلوات در نظام والیبی جباری   الایشان در واقع معنای صلوات را به وسیله والیت معنی کرد و ب. است( س)زهرا

 صلوات بهره ببریماهلل از نظام والیی ءشاکه انشود؛ برای اینمی

که مبا هبم در ایبن    شوند؛ برای اینها به عصمت الهی معصوم میکه انسانافتد این استاتفاقی که بوسیله صلوات می

 صلواته والیت به عصمت الهی معصوم شویم زنجیر

 صلواتحسنات شود؛ برای فهمیدن این ست آشکار مییله صلوات هر چه حسن در عالم هبه وس

ستایش زیبایی است و خیلی ارتباط پیبدا   ..به معنای زیبایی است "صلو"که خود است گرفته شده "صلو"صلوات از 

 صلواتصلوات ستودن در ما فعال بشود  اهلل به برکتءشاکه انکند با حمد که ستودن است؛ برای اینمی
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رسبد؛ ببرای   یتواند ببینید و طبیعتا با صفات کمبال ببه خبدا مب    باشد که انسان صفات کمال را میحمد به این معنا می

 صلواتها دیدن این صفات و مزین شدن به آن

؛ ببرای  است و این دو مساوی هم هستند هرچه علم انسان به صلوات زیاد شود علم به رحمت خدا درونش زیاد شده

 صلوات ن نسبت به رحمت و صلوات زیاد شودماکه علماین

هبا و  دغدغبه  توانبد شود که میانسان یک آرامشی پیدا میبوسیله صلوات در درون  افتد،وقنی در زندگی اتفاقی می

 صللوات برنبد  از ببین مبی   را در زنبدگی  هبا که غصه یهایهایش را برطرف کند؛ برای پدیدار شدن صلواتنگرانی

خبورد کبه از آن عصببانی    ای برمبی به مسئله یا شود وای ناراحت میشود و از مسئلههروقت که آدم دچار مشکل می

بهبره  دانبیم  ،کبه قبدرش را نمبی   کنترل کننده الهیکه از این تواند با صلوات آن را کنترل کند؛ برای اینمی شود،می

 صلواتو با آن خود را کنترل کنیم ببریم 

که از رحمت جامعه احساس نارضایتی کردید، برای این تان، از وضع و اوضاعهروقت ته دلتان از خودتان، از زندگی

 .بفرستید صلواتخدا ناامید نشوید 

 صلواتبفرستید جیبتان نرفت به جای آن انفاق صلوات  در به هر دلیلیان هروقت خواستید انفاق کنید و دستت

شااهلل معنی ایبن جمبالت را   که انبرای این .استخداوند و تهلیل تسبیح، حمددر روایات هست که صلوات هم وزن 

چطبور ببه نیبت    اینکه هاباشد و علم آن را پیدا کنیم و معنای این تواندیک صلوات چگونه می پی ببریم که بفهمیم و

 صلواتها صلوات بفرستیم این

در خواهبد و  فرستد این به این معنا است کبه همبه خیبرات را ببرای محمبد و آل محمبد مبی       وقتی کسی صلوات می

 صلواتتواند باشد؛ برای دور کردن رذائل اخالقی از خودمان نه بخیل و نه حسود میحقیقت این شخص 

هرگاه از خودتان، تنبلی و انواع و اقسام بیماری و کرختی رنج بردید و احساس کردید شما را به روزمرگی کشبانده  

 .بفرستید صلوات که از این  حالت خارج شویدو بحث روزمرگی برایتان مهم شد، برای این

را بیشبتر  ( ص)اهلل خداوند توفیق بدهد که هم قدر پیبامبر ءشاان برای اینکه است (ص)علق به پیامبرتدر این ایامی که م

 صلوات قدر شناسی کنیمبشناسیم و هم بیشتر  
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شود، خیلی ذکر عجیبی است، شب و روز جمعه صواب اولین خاصیت و دعای مستجابِ صلوات شامل خود فرد می

را  صللوات شب جمعه که شب میالد هست، غفلت نکنیم و به صورت خباص   خص این، باالاندزیادی برایش گفته

 .بفرستیم

 .انقدر هدایت را در عالم جاری کن که کسی در دنیا نباشد که هدایت نشود خدایا: معنای صلوات

 .باشداین جلسه ان شاء اهلل جلسه پایانی سوره کهف می

و خصوصبیت   که فرستاده عوج نیست و این خیلی مهم استها خبر بدهد که کتابی برای خدا مهم است که به انسان

هم قائم است و هم قیام آفرین  .وجود دارد است یعنی در واقع عنصر قیام در آن مهم این گونه است که قیّ اشبعدی

 .ها را بعهده بگیرد و آنها را قائم کندتواند والیت آنکه عوج ندارد قائم است یعنی میعالوه بر این. است

 .رسد و بدون شک اثر داردندارد یعنی اگر کسی آیاتش را گوش کرد و عمل کرد حتما به نتیجه می عوج

اش عبوج نبدارد قیبام    کبه ببر بنبده    است یعنی حتما یک نزولیاش نازل شدهخصوصیت سومش این است که بر بنده

 .گیرد و خصوصیت بعدیش هم انذار استآفرین است والیت ولی رابه عهده می

ن چیزی که درست یا نادرست است تاب تنبه است یعنی انسان را از آکتابِ انذار یعنی ک. انذار و بشارت است کتابِ

 .کند که درست رفتند یا نرفتنددهد و معلوم میکند؛ بشارت است یعنی به انسان شاخص راه میآگاه می

کنبد اعتمباد ببه خبدا     ه کتباب مبی  این خصوصیت یک سری لوازم دارد و آن لوازم این است که فردی که رجوع بب 

 .داشته باشد

که آیات به سمت یک جمع بندی کلی ( ع)تا اینجا آیات اولیه بود و حاال آیات آخر بعد از داستان جناب ذوالقرنین

 .رفت
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 :به بعد 99آیات 

ای جلوی چشمانشان را گرفته شبده و  کند این گونه است که پردهخصوصیت کارآفرینی که در این سوره مطرح می

به این صورت اسبت   مصادیق این کار .همین منجر شده که به یاد خدا نیفتندو و قدرت شنیدن را هم از دست دادند 

بینیبد و  کنیبد و یبک نبور و تصبویر مبی     است، یعنی شما االن به تخته نگاه میتوجهی این است  اشکه ذکر خاصیت

-کنید و نمبی کند اما اگر کسی حواستان را پرت کند توجه نمیالفاصله داللت ایجاد میکنید و این توجه بتوجه می

انسبان در زنبدگی    مشکل. نداریم ا درون ما وجود دارد اما توجه به آنمثالش این است که خیلی از استعداده .فهمید

 جیره دارد که از طلب و خواستشود که یک زنفعال بودن یا نبودن توجه و اراده با توجه فعال می. همین توجه است

کبه خواسبت ببه    هنگامیاراده همان طلب اسبت   .رسد به ارادهشود و میبعد این خواستن تقویت میشود و شروع می

 .ای شود که آن خواست تبدیل به شدن شوداندازه

ببرود توجبه ببه     کند و اگر به سبمت دیگبر  کنی طلب و اراده را فعال میکند، زوم که میتوجه مثل دوربین عمل می

توانبد ببه آخبرت توجبه کنبد زیبرا دورربیبنش ببه سبمت          اگر انسان به دنیا توجبه کنبد نمبی   لذا رود همان سمت می

ذکر خبدا و غیبر خبدا ببا هبم جمبع       . شونداست، در روایت داریم که ذکر دنیا و آخرت با هم جمع نمیدنیاچرخیده

 .شودنمی

کسبی  . لهو ولعب بشوند و یاد خدا هم باشد زیرا با هم مغایرت دارنبد تواند برود مجلس عروسی و مثال یک نفر نمی

اش هرکسی توجه. اش به کارهای بیهوده باشد مگر این که کارهای مفید را از دست بدهدتواند در زندگی توجهنمی

 .شودای جمع شود از یک امر مهم حتما دور میبه یک امر بیهوده

کند ولی می  را انتخاب در موقع انتخاب جهادکسی امر خدا برایش مهم باشد  اگر. شوندبعضی چیزها باهم جمع نمی

 .تواند جهاد را نتخاب کندیش مهم نباشد در موقع انتخاب نمیاگر امر خدا برا

یعنی  ندارد اشن توجه، به همان مقدار به ضدهای آاش به چه چیزهایی هستانسان باید در زندگی بگردد ببیند توجه

بعضبی چیزهبا از هبم دور    . شود که از چه چیزهایی غفلبت دارد دگی خودش را بررسی کند متوجه میاگر کسی زن

اگر کسی هدف نداشته باشبد در زنبدگی اصبال     .دار نبودن در زندگیدار بودن در زندگی و هدفهستند مثال هدف

 .تواند هدفی را دنبال کندنمی
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 .شودنمیمثال خیر وشر، حسن و سوء، صدق و کذب باهم جمع 

 .شودتوجه به بعضی چیزها منجر به قطع توجه نسبت به بعضی چیزها در زندگی می

زیبرا   ،طلب خیر کرده تبا سبودتان بخشبد    بحق برایتان بگویم که نخست شر را ترک کرده و آنگاه: آمده در روایت

 .خوبی سودتان ندهد هم جمع کنید،خوبی و بدی را با شما چون 

 .در واقع سیستم نفاق استجمع دیدن اینها با هم 

 .سازندکند اینها باهم نمیاین که آدم اهل محاسبه دنیاست و بعد آخرت را هم قاطی آن می

-وقتبی مبی   شود،اش هم جلب میآدم خیال کارهای خوب بکند توجه. های جلب توجه، خیال استیکی از مهارت

ای توجبه دارد کبه حکبم خبدا را اجبرا کنبد و       ظبه گوییم ذکر خدا یعنی ذکر تقوا، ذکر حکم خدا یعنی انسان هرلح

 . شودشود و منصرف میهرکه به این توجه کند از غیر خدا غافل می

گویبد ای کباش   لذا بعبدا مبی  شود حواسش به حکم خدا نیست ها میمحرومیتدر یک مدل وقتی که فرد مواجه با 

قدر از  بعضی آنشوند و متوجه حکم خدا نمی هاشود حواس پرتی و حواس پرتی یعنی که آدماین می ..حواسم بود

حث توجبه و ذکبر خیلبی مهبم     ب! کنند که این کار بدی بودکنند که حتی بعدش هم احساس نمیاین ذکر غفلت می

توجبه اسبت   ناحیبه  های سخت از که درمان خیلی از بیماری اهمیت دارداز این جهت   .است و باید به آن دقت کرد

 .آیدهم از توجه است مثال بیماری وسواس هم از توجه به اموری بدست می همان طور که خود دردها

 .امید است که روز به روز بهتر شود اگر برآیند حرکات انسان مثبت باشد،

خنرانی از بعبد از سب   رویبد وقتبی  مبی  جلسه سخنرانی فرد عالمییک به شما وقتی بحث توجه این قدر مهم است که 

هرکس یک موضوعی برایش مهم شبده اسبت و ازیبن رو مطلببی را      چه چیزی دستگیرت شد، هرکسی بپرسید که 

بینیبد  مبی دهبد و  مبی را  دیگر گبوش  مجددا صوتش بعد همان جلسه را همان شب یا فردای آن روز،  .کندبازگو می

 !استهم نرسیده اشگوشاصال به  موارد در جلسه گفته شده و اوخیلی از 
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عدم شبنوایی دارد یعنبی   شنیدن دارد و عدم توجه، ارتباط مستقیم با  ارتباط مستقیم با شود ومیتوجه منجر به شنیدن 

 .د و بالعکسونشمطالب مربوط به آن را می اگر توجه کسی نسبت به یک چیزی جلب بشود

باشبد،  ی آن یب اجرا های توجه این است که مثال کسی قصدش از آمدن جلسه شبنیدن نکبات کباربردی و   یکی از راه

و برای کاربردی کردن . کند و برای توجه به این باید نکات دریافتی را با خود تکرار کندخداوند آن رابه او عطا می

 .ها را کاربردی بشنودمطالب باید آن

-هلل در نماز خواندن، به ویژه نماز شب و نمازهایی که توجهءااششنیدن تابع ذکر است و این خیلی جالب است که ان 

خوانیم، که صدای خدا را بشنویم و کالم خدا در ما جاری شود نماز می به قصد اینکهما . باالست،حواسمان باشداش 

شنود، یعنبی اگبر کسبی    اش به نماز به عنوان شنیدن کالم خدا باشد حتما بعد از نماز کالم خدا را میاگر انسان توجه

این است که متوجه ذکر است و نشانه فعال بودن ذکر فعال بودن بعد از نماز کالمی از خدا در درونش شنید به خاطر 

خوانی حتما یک هاتفی از غیب به نعمت و رحمتی شما را داللت می دهد مثال وای چبه  یعنی نماز می .شنوایی است

 .رسداگر کسی این اتفاق برایش نیفتد طبیعتا چیزی هم از غیب برایش نمی! چه حال خوبی! نماز خوبی

خبوانیم ببا خودمبان    مان شنیدن کالم خدا را تمرین کنیم و هر نمازی که میسه بعد این است که با نمازهاین جلتمری

باید جنس آن کالم خدا . آن قدر کلنجار برویم که این ذکر در ما جاری شود! بگوییم خدا با این نماز چه به ما گفت

گوید آرامبش داشبته   است که کسی درونش می کند مثل اینهمین که آدم حس لذت می. باشد، یا حکم خدا باشد

 .باشد

کالم خدا از جنس . دد از آن استفاده کنتوانمی های نمازش هم پیام دارد فلذاانسان عبد خدا است و تک تک بحث

 .بیندنوعا انسان هرچیزی را با صدا می. کندحقیقت است و انسان آن را به وسیله رضایت و نعمت درک می

 .شود و فضای دیگری استاز حالت مشاهده خارج می هاسیستم چشیدنی

مثال توجه به نماز با دیدن خیلبی    کند توجه یعنی زوم کردن روی یک چیز،بحث توجه با بحث دیدن خیلی فرق می

 .کنمتوجه به تکبیراالحرام یعنی توجه دارم که نفی غیر می مثال. کندفرق می
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به طور طبیعی آدم وقتی چشمش را  .سعی کنید با چشم باز توجه داشته باشیدتان در نماز زیاد شود که توجهبرای این

شود، اما در نماز توصیه شده که چشم را نبندید این به این خاطر است که توجبه در  اش بیشتر میبندد میزان توجهمی

 .چشم باز بیشتر شود

ها مقبدم ببر توجبه    ها و مالکتعریف. استنماز مهم ها مهم است، تعریف از زندگی و ها و تعریفدر توجه، مالک

 .است

ریزد ها بهم میهایش را درست کند باید مطالعه و تفکر کند بنابراین اغلب نظام تعریفکه تعریفهر انسانی برای این

شود که چبی از  خواهد تغییر بدهد و معلوم نمیمی شود،تا فرد با شرایط ناهنجار روبرو می. شودها خراب میو توجه

نظام توجهی چبه مبی    معلوم است که اینگونه ...های وارداتی و صادراتی و است و یک ذهن پر از تعریفکجا آمده

 !..شود

  .جاری است وجود دارد ذهن مادر جامعه و  هایی که خیلی ایراد نسبت به تعریف

کند مگبر ایبن   ا را خوب نمیهیچ قومی ر خد اوضاع. باه استشرایط داریم و گزاره به صورت مطلق اشتبرای تغییر، 

تی باید شرایط طبق مبراد مبا باشبد     گوییم در هر حالگوییم بلکه میاین موضوع را تغییر نمی. یر کنندکه خودشان تغی

ن مورد شکست می خوریم و تسلیم یا سومی نتفکر در دومیطرز مراد هیچ کس نیست و با این  بر وفقکه دنیا در حالی

 .شویممی

 .درنگ خانم ادیب بعضی از تعاریف آمده استای در لحظه

 .های نهج البالغه را بخواندتقویت شود حکمت هایشها و مالکخواست تعریف هرکس

های نهج البالغه انتخاب از این جهت حکمت. فرق داردای با هم مالکی و تعریفی یا روایات توصیه روایات غرری و

 .شده سیدرضی است

در دست داشته باشبید راجبع    خواهد بالخص اگر روایات اهل تسنن راوایات تخصص میبه طورکلی کار کردن با ر

 .توانید روایت داشته باشیدمی به هرچیزی
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علم آن، علم بنیادی . باشد ها میها باالدست تعریفها هست  و بعضی از مالکباالدست مالک ،هابعضی از تعریف

به  انتتوجه دها دقت نکنیاگر به مالک. دد کشف تعاریف استتفکری که در ص. و تفکر آن، تفکر بنیادی است

.نخواهید دیداصال  شود و بعضی چیزها راچیزهای دیگر معطوف می  

..یک دور قرآن خواندن با را باید با تفکر بنیادی درست کرد مثالتعاریف    

مبان ببه   شبود توجبه  برایمان مطرح مبی هر موضوعی که . شودهمیشه کنترل فکر و کنترل رفتار منجر به رستگاری می

 .شودکنترل رفتار و فکرمان معطوف می

ببه بعبد    414از آیات  .)ان در کل قرآن منحصر به فرد استشآیات انتهایی واقعا آیات زیبا و جالب هستند و مضامین

 (.است به فرد منحصر آمدهبیانی که در آیات 

دهبد یعنبی انسبان ببه نبوعی      عدم اسبتطاعت در شبنیدن را رببط مبی     ارا بطاع در ذکر عدم توجه یا انق412و  414آیه 

ها و ساختارهای طبیعی و تکوینی اش به انسانشود و توجهشود و برای بندگان شأنی بیشتر از خدا قائل میمشرک می

 اش ببه شبود کبه توجبه   این منجر می .شودتواند ببیند و نظرش به اسباب جلب میعلت مطلق را نمی شود لذابیشتر می

کنبد، بسبم اهلل را   ا من را سیر مبی کنم که غذخورم به این توجه میمثال آن این است که وقتی غذا می .خدا کم شود

ای بسبم اهلل  های ذاکر ببا هبر لقمبه   گوید، آدمکند همان ابتدا بسم اهلل را میکنم؛ ولی کسی که توجه میفراموش می

 .به علت اصلی است انشچون توجه ..شودذکر خدا خورده میبا  شاند که هرلقمهنکند و حس مینگویمی

این به خاطر  ! بودیمافتد که باید یاد خدا هم میتازه یادمان میو بعد شود دهیم و تمام میما خیلی کارها را انجام می

 .این است که شأن اسباب برایمان خیلی پررنگ است

برد و بعبد از ایبن   یک گروهی سیصد و اندی سال خوابشان می. استخداوند در این سوره اسباب را به سخره گرفته

هبایش سبفت شبده    که یک طرف بدنشان عضلهکه زخم بستر بگیرند بدون اینشوند بدون اینهمه سال که بیدار می

ببه خباطر   خوابانبد،  کند و خدا میاین یعنی خدا بیدار می .که همین دیروز خوابیده باشندمثال این. شوندباشد بلند می

انبد  گوییم خدایا اسباب بهانهخوانیم، زیرا میهمین آیه آخر را برای این که هرموقع از شب خواستیم بیدار شویم می

صبد سبال بخوابانبد و بعبد بیبدار      تواند تو را سیخدا میآیا . خواهم تو مرا بیدار کنیو علت همه امور تویی و من می

 .تواندبله می کند؟
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شود، کسانی کبه اعمالشبان گبم شبده     این آیات بحث زیان بارترین مردم از نظر عمل مطرح می در: 411و  413آیه 

هرکسبی فکبر   . کنند بهتبرین هسبتند  یعنی سعی و عملی ندارند که بتوانند به آن تکیه کنند ولی در عین حال فکر می

رای عرضبه چبه کارهبایی    در پیشبگاه خبدا بب    اگبر از ایبن افبراد بپرسبی     "یحسبون انهم یحسبنون صبنعا  "کند که می

ولبی   .تواند سعی و کارهایش را بشمارد، سعی و توانی که بتواند نجاتش دهبد کند اما نمیشروع به گفتن می..داری؟

البته این خیلی جالب اسبت کبه فرهنبگ اهبل بیبت علبیهم       . کند که کارهایش خیلی زیاد استدر عین حال فکر می

 .ز اعمالشان در نزد خدا شأن قائل نبودندالسالم این گونه است که برای هیچ کدام ا

 . ندهست "یحسبون صنعا"کنند که فکر می "یحسبون"است و یک طرف هم  "ضل سعی"یک طرف 

، توقع شکر و اجر از کسی نبدارد امبا   شوددهد وقتی خالصانه برای خدا انجام به طور کلی اعمالی که انسان انجام می

اگبر کسبی شبکرگذار او نباشبد     کنبد،  دهد و دیگبران را در آن شبریک مبی   یوقتی که اعمال را برای خدا انجام نم

است در هنگام محاسبه احساس شود که چون برای خدا حساب باز نکردهاین گونه می "ضل سعی". شودناراحت می

دسبتش  کند نمکبدان در  فکر می! دست من نمک ندارد! وفاستچقدر دنیا بی! شناسندکند که همه قدر او را نمیمی

 ...است

سعی مطلق برای حیات دنیاست و گرنه تالشی که برای آخرت باشد گم . یعنی در راه رسیدن به دنیا "فی الحیاه دنیا"

مثبل مبادری کبه ببرای فرزنبدش      . شبد نوشت گم نمبی شود، یعنی او حساب خود را در دفتر خدا ننوشته اگر مینمی

 .زحمت بکشد و از کودک توقع داشته باشد

کند لذا آدم باید تصبمیم بگیبرد کبه کبارش را     مقصد او حیات دنیا شد، به طور طبیعی حیات دنیا او را گم میوقتی 

دهید، مثال اگرقرض می. برای خدا انجام دهد و اجرش را هم از خدا بگیرد و از قدردانی نکردن دیگران دلش نگیرد

این یعنی اینکه شما به وسیله اهل بیت علیهم . بخواهید( ع)بدهید بعد هم اجرش را از امیرالمومنین (ع)به امیرالمومنین

 .کنیدالسالم ایمانتان را قوی می

هبایش را  اگر انسان سراغ قرآن برود و مبالک  ..شدندخواندند دچار اشتباه نمیها حتی اگر یک دور قرآن را میآدم

 .شوددرست کند هیچ وقت گمراه نمی
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کبار  . خود نوعی کفر اسبت این و توقع داریم او از ما شکرگزاری کند، دهیم ما وقتی کاری را برای کسی انجام می 

 .را باید فقط برای خدا انجام بدهیم

-شما در هر عملی که انجبام مبی  . یامت معنا کردیا ق "یوم الحساب"توجه به  صورتتوان به توجه به لقاء خدا را می

-هر عمل مالقات با حکم خداست پس انسان در هر عملی مبی دهید لقاء خدا برایتان امکان پذیر است و لقا خدا در 

 .تواند لقا خدا را ببیند

-هرکاری مثال بچه. دهیم، اگر به وسیله آن به لقاء خدا نرسیم آن کار وزنی پیش خدا نداردانجام می هرکاری که ما

اری لقاء خداست و این است وزن هرک ر آن به لقاء خدا نرسد وزن ندارد زیرا هرکاری که فرد د ...داری، آشپزی و

اعمالی کبه در آن لقبااهلل نبدارد     .انجام داده که عمل نیست یعنی یک سری کار .شودکه رابطه انسان با عمل قطع می

گویید لقاخدا، یکبی از وجبوه آن،   وقتی شما می. شودشود که هیچ ارتباطی با او ندارد یعنی سقط میای میمثل بچه

 .استبایدی که خدا قرار دادهحکم خداست باید و نیعنی 

کاری را از امروز قرار بگذارید . کنمبه حکم خدا این کار را میبگوییم که  اینگونه استظرف شستن ما  درباره مثال

 .دهیمبانجام  را که خدا نگفته انجام ندهیم و هر کاری که حکم خداست

خواهبد و یبک ببار آدم بایبد جسبارتش را      جسارت می. بعضی از تصمیمات در زندگی واقعا تصمیمات مهمی است

 .دهم مگر به حکم خدااختیارا انجام نمی را داشته باشد و با خودش قرار بگذارد که هیچ کاری

و تمبام افتخبار هسبتی در ایبن     .. از تصدی وحی و کتاب داری و نزول قبران ببر او    (ص)تمام افتخار پیامبر :آیه آخر

تنها تفاوت منِ رسبول ببا   ).وحی به من گفته که یکی هست و دیگر هیچ. "واحدانما الهکم اله  "شود که خالصه می

یعنبی ایبن    "انما الهکم اله واحد"که همه وحی بر روی این گزاره رفته که یعنی همین !(شما دریافت این کالم است

 .کل کتاب الهی در یک اسم آمده است. همه مضمون وحی است

اهلل و یبک نیبت دنیبایی هبم     رتی در ذهنتان بیاورید مبثال لقباء  ک حاجت آخکه یبکند و مهمتر اینهرکسی یک نیت 

یبک صبلوات هبم ببرای نیبت بغبل        .اسبت صبلوات بفرسبتید   هایی که در جمع شبده بکنید و بعد برای استجابت نیت

 .شوددستیهایتان بفرستید و مطمئن باشید چون خودتان دعا نکردید و دیگری برایتان دعا کرده حتما مستجاب می
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 21/43/39  استاد اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (اردهم هچ    جلسه) سوره مبارهک کهف          

 

سوره مبارکه کهف نیز که در این چند . تا ما را موحد کند (خواهدو ایضا می)تواند های قرآن کریم میتمامی سوره

خبواهیم  به همین جهت در این جلسه مبی . کندای به این موضوع کمک میایم به طور علی حدههفته مهمان آن بوده

هایی را که این سوره برای موحد شبدن پبیش   بطور مهارتی مروری بر مطالب گفته شده در کالس داشته باشیم و راه

 .باشیم آن عامل.. گذارد برشماریم تا ان شاایمان میپا

 :نماییمثبت می کنندبیان میرا که حضار  نکاتی از سوره "موحد شدن در راستای زندگی" حال در راستای موضوع

 .را تمرین کنیمجوانمردی   .4

 حکم خدا هستاین موضوع در راستای ببینیم آیا و برای اراده وجه خدا در هرکار به حکم خدا توجه کنیم  .2

 .دهیمانجام  آن اگر حکم خدا بود تا. یا خیر

ببرای انجبام    باید فبرد  .هم به طور اختصاصی یک نوع جدل است هپرهیز کنیم، زیرا توجی هاز جدل و توجی .3

 . دادن کار خوب نیازی به دلیل و مقدمات و این چیزها نداشته باشد

 .برا اساس تاویل زندگی نکردن و زود هنگام قضاوت نکردن .1

اش را مهبم باشبد و توجبه    انسبان ا ببرای  نمازهباید  برای انجام این تمرین متوجه کردن؛ نمازرا بوسیله  نفس .1

دقیقبه   1گبوییم  شود مییعنی نماز بشود محور متوجه شدن و اگر کسی گفت حواسم پرت می ،تقویت کند

 .اش جلب شودنماز روبروی قبله بشیند تا توجهو بعد قبل 

ببینبیم در زنبدگی معمبولی    یم و مصادیق خرد و کالن جهانی فکر کردن را در آورباید  ؛جهانی فکر کردن .6

 .توانیم انجام دهیم که جهانی فکر کنیممیرا چه کارهایی 

مبارکبه  مبرگ در سبوره    دربباره خدا . باید دید فرد به مرگ عوض شود و مرگ را لقاء اهلل ببیند ؛یاد مرگ .7

لقاء خبدا   نکته این جاست که !بینندمنین مرگ را لقاء اهلل میوو معلوم است که م "لقاء اهلل" :فرماید می عنکبوت

زشبت   لبذا  ،لقاء اهلل بگذاریم و کم کم یاد مرگ بیفتیم ،نیم جای مرگاما بتو باید. دهدبه فرد بهجت و سرور می

باید  .مان را باز کنیماهلل همه جا هست کافی است چشم لقاء! بگوییم مرگ  ،توانیم بگوییم لقاء اهللاست وقتی می
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 پبس تر از مرگ نیست ورد و اگر لقاء اهلل بیاید هیچ چیزی شیرینآخدا انسان را از تنهایی در می ایمان داشت که

فهمیم که این می اینگونهدر روایت داریم هرکس این مقدار یاد مرگ بیفتد از شهداست  .کار کرد آن باید روی

 .شهید ساز است ،مقدار یاد مرگ

 بایبد کباری را  نطببق ایبن سیسبتم آدم     فلذاخواهد تمیز و زیبا باشد طبیعتا می انسانآورد زیرا یاد مرگ حتما تقوا می

ا زاسترس کار نباید این  البته .دهدانجام می این کار راکه بار است آخریناین دفعه که حس کند مگر این انجام دهد

مثل این کبه   .دهی و ممکن است برنامه دیگری برایت پیش بیایدبار است که این کار را انجام میخرینآ یعنی باشد 

خدایی طوری می روم که انگار آخرین بار است که مبی روم و ببا    :گوییمی تپیش خودروی بعد سفر زیارتی می

 . کنیدیگری از این مسافرت استفاده  طور شود تاطرز فکر سبب میاین 

در ایبن  کبه مبا   ایبن  !رود نه این که میمیبری از دستت می بدست آمده فرصتنی  بدایاد مرگ به معنی این است که 

ایم دیگر تکرار نخواهد شد ممکن است که جلسه بهتری بعدا باشبد امبا ایبن جلسبه دیگبر      در این جلسه نشستهلحظه 

 .پس باید از این موقعیت استفاده خوب کرد ،شودتکرار نمی

فرصبت  این لحظه تک و فرد است و آدم  یعنیبلکه  ،میردفکر کند که می مدامکه آدم  به این معنی نیستمرگ یاد 

 .برگشت به عقب ندارد

 .اشیمبرای اسباب شأن قائل نب .8

 .ها به هدف تحقق رسیده باشدها در ما تحقق پیدا کرده و تمرینان شاء اهلل که این
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 :(که آیه بسیار مهمی است)مبارکه کهفرای موحد شدن بر اساس آیه آخر سوره ب یتمرینحاال 

موضبوع موحبد   که اسبم مهبارت را کنبار    این. های موحد شدن را بدست بیاوریمتوانیم مهارتما از سوره کهف می

 .استنامانوس باشد در صورتیکه اصل زندگی مهارتش در موحد شدن برای شما ممکن است که ، میگذارمی شدن

ن تبوان را  آکند ولی به تدریج هداتی که حالت روزمره هم پیدا میمهارت موحد شدن یعنی یک سری کارها و مشا

گبوییم کبه ایبن چهارتبا کبار را بکبن ایبن        می .مهارت پرسشگری یا مهارت رفع اختالفمثل . کنددر فرد ایجاد می

ا را کرد به تدریج نمی پردازد اما همین که فرد این کارهمهارت در تو ایجاد می شود و این کارها مستقیما به آن کار 

 .شودفعال میاو این قوه در 

را انجام  یک سری کارهااگر . ترین باور هستی را مهارتی کرده استبنیادی وندحرف سوره کهف این است که خدا

 .شودتوحید در تو زنده می بدهی

 !اما یک سوال

 ارائه کرده است؟ تانکهف چه پیشنهادهای عملی برایمبارکه سوره  ،به نظر شما برای مهارتی کردن توحید

بعد از مبدتی   هددبهایی برای تقویت توحید پیشنهاد شده است که اگر آدم انجام کهف چه مهارتمبارکه  در سوره

 !..خودش از موحد شدنش لذت می برد و موحدی شده است عجب آدمبیند که می

مبا  . ردبب ایجاد شده و از آن لبذت مبی   ابعد ونبوده  فرد که یک اخالقی درمثل این .بله ..؟شود این کار را کردآیا می

ایبن   ،بلکبه مبنبای حکبم فقبط خداسبت      !ایمدچار منیت شدهاگر اینگونه باشد  چون. گوییم که خودمان کردیمنمی

بلکه خیلی هم برایم مهم هستند چون خدا گفته است، حاال  ،به این معنی نیست که بقیه مردم برایم مهم نیستندحرف 

داد و ، آدم در مباحث توحیدی ببرود اگر این نیست که . خیلی دوست دارم ، که خدا گفته تو را دوست داشته باشم 

 .است آن به اندازه حکمهم اش شود و بزرگیبلکه بزرگتر می !ستد و محبتش عوض شود

نویسبد نگباه کنبد و پیگبری کنبد و      مثال آدم به خودکاری که دارد می یعنی ؛هنگاه به اسباب با دقت و توج .4

هبا ببا   پیگبری کبردن سببب    .کندتوجه با دقت به اسباب آدم را موحد میهمین حتی  چوندنبالش هم برود 

ا به اذن خد ند،هست یشانبینیم در عالم این اسبابی که به کار گرفتیم سرجاکند زیرا میرا موحد می فرددقت 
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د و بعد شما نکنکه خیلی خوب کار می وجود داردند و چیزهایی غیر اسباب هم نککار میهم خیلی خوب 

کند بعد خرد که خدا ال به الی اسباب یک کارهایی می توجه کرداولش باید  !فهمید که خدا هم هستمی

سبک نگاه به اسباب ایبن   فلذاخداست و غیر خدا چیزی نیست  همه چیز ،خرد وقتی بزرگتر شد ببیند که نه

-و بعد می. وجود داردفهمد خدا هم دهد که میگونه است که نگاه به اسباب یک سیر تدریجی به آدم می

شد امبا  کودک با کارهای ما کافر می فرزند، ش خداست و اگر به کار ما بود مثال در تربیتاهفهمیم که هم

 .به دلیل بودن خدا او مومن شد

 باور داشته باشیم باید و این یعنی و این احتیاج به یک یقین دارد !..جا شروع کند که خدا کجا هستآدم باید از این 

با همه وجود بایبد نیبت کبرد و    . با دقت و توجه باید به اسباب نگاه کرد تا همیشه خدا را دید. که خدا همه جا هست

 .توجه کرد تا خدا را دید

در آیات قرآن است  لذا اندازددر دست انداز میرا جایی فرد  کیک مرتبه یها آنبه اسباب و نگاه به  و توجه دقت

بعبد   ،اسبابی نیست کبه اسبتفاده کنبد    دیگر شود وزیرپایش خالی میکه رسد که انسان در طول مدتی به جاهایی می

خبدا را   یشهبعدش همشااهلل انتا  ببیندسبب بعنوان بار هم خدا را اشکال ندارد که یک ،بیندخدا را به عنوان سبب می

 .دنیبب

هیچ فرقی بین تولد یک  اینکه بگوید! جاهل است  اوگوییم می ،سخت است که یک نفر این حرف را بزندما برای  

عجیب است تولد یک بچه هم عجیب اسبت و ایبن    ( ع)یعنی همان قدر که تولد عیسی .نیست( ع)بچه با تولد عیسی

 .شویمچیزهایی که اسباب دارد و آنهایی که ندارد فرق قائل می نآبه خاطر این است که ما بین 

ببرای  مبا عادتبا   زیبرا   ،رود مثل شفا پیدا کبردن غریب یک دفعه باال میو احساس ما نسبت به یک کار عجیب سطح 

 .میقائل هستی ن استقاللأاسباب یک ش

-مواجبه مبی  نوعا این گونه است که در کارهای روزمره انسان با موارد متعددی از کبار   ؛اهل بیت یک سبکی دارند

های طبیعی مثبل بباد،   برای هر کدام از این ها یک دعایی دارند مثل لباس پوشیدن، کفش پوشیدن حتی پدیده شود،

شبوند کبه   دعا مواجهه مبی  یک لیستی ازبا ها دعاها را حفظ کند زیرا بعضی آدم الزم نیست که... طلوع خورشید و 

بایبد مضبامین آن را یباد بگیرنبد و در هنگبام       اینطور نیست بلکبه  ..دنها را حفظ کننآتعطیل کنند و را باید کارشان 
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برای  ،قسمت تقسیم کردند 42زمان را به   علیهم السالم حضرات معصومین. شان مرور کنندرا در ذهن دعاها یانجام کار

مضامین دعبای حضبرات    خواهیم از این ادعیه استفاده کنیم بایدلذا ما هم اگر میاند کردههر ساعت یک دعا تعیین 

 .شان دارند، یم که ساعت های روز که سبب هستندمان باشد و بدانذهندر 

چقبدر عجیبب ببه    ها آنکه  فهمیمرویم میمی ( ع)وقتی سراغ امام معصوم ،مان به اسباب ضعیف استاتفاقا ما توجه

خیلی جالب است یعنبی   ..دنگذارمیهم برای هر کدام از وسایل حتی اسم . دنکنتوجه می نعلیناس و رنگ رنگ لب

م یمعلوم است که ما دقت ببه ایبن سببب نبدار     م اما وقتی اسم نداردبگذاریمان اسم پهرچیزی مثال لب تابرای  ایدما ب

 .میرا دقیق کن انم یعنی نگاهمیباید اسم بگذار پس

انسبان  . ببرد های فرد را به طور طبیعی باال مبی کند یعنی توانمندیتبعیت از اسباب را زیاد می، به اسبابید توجه دتش

کاک کارهایش صطحدرصد ا. رودش باال مییهاوقتی بتواند از اطراف خودش به بهترین وجه استفاده کند توانمندی

رسبد کبه آدم درونبش    ایی نمبی جب صد کار ببه  درکه انقدر توجه به اسباب ضعیف است   بعضی وقتها. شودزیاد می

-را نشبان مبی   انشود و اسباب بیشتر خودشب برود امکان وقوع بیشتر می باال هرچقدر این ،را بفهمد "خدا هم هست"

 .اش به اسباب هم هستکه توجهشود در عین اینبعد اتکایش به خدا می لذاد نده

زیبرا میبزان دریبافتش از پوسبته     . شبود اش هم زیاد مبی خروجیشود میزان محصوالتش و میزان فردی که پرکار می

 .شودحیات زیاد می

کنیبد در  مبثال وقتبی از رنبده اسبتفاده مبی      ،کنیداز ابزار و وسایل زندگی استفاده می از روی عادت شما یک موقعی

کنیبد ببه   استفاده می همان موقع که دارید از رنده خوب است. نبود کار چگونه بودرنده اگر نیست که چیزی ذهنتان 

 . کنیمدقت ه اتفاقی می افتاد نبود چرنده این وسیله به عنوان سبب و این که اگر 

انگیبزه  . کنبد کنبد و فبرد را مصبرف گبرا مبی     که به اقتصاد بهتری برسد سببب را حبذف مبی   زندگی غربی برای این

 .رسدبه توحید نمیگاه هیچ بشود،موفق هم در کارش لذا  به خاطر منفعت مادی است اش هماسبابمدیریت 

کنبد و دیگبری ایبن اسبت کبه      بگوییم انسان را دنیبا طلبب مبی    کهاول این :توجه به سبب و اسباب دو رویکرد دارد

-اگر توجه به سبب را مدیریت کنیم برآیند توجه به سبب خدا خبواهی مبی  .کندبگوییم اتفاقا انسان را خدا خواه می

 .توجه به سبب است ،القرنین وخصوص در داستان ذه صی که در سوره وجود دارد بهای خالذا یکی از کار ،شود
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خیلبی ریبز و    تدسبتورا  (ص)و پیبامبر  علبیهم السبالم   اهل بیبت از  ها ،ترین چیز کنیم از ابتداییدر روایات وقتی نگاه می

یبک    (ص)این طبور نیسبت کبه پیبامبر    . مثال حتی برای نوع نشستن در سر سفره آداب دارند ،وارد شده استجزئی 

دعایی به شما یاد بدهد سم غذا از بین برود اما سبب آن را گفته که برای سمی نشدن غذا قبلش دستت را بشور و در 

 .سیره خیلی مهم است لذاه است به چه چیزهایی توجه داشت  (ص)سیره این نکات را ریز به ریز ذکر کرده که پیامبر

 .سیر گذر از اسباب ؛توجه به سبب همان گذر است یعنی بهره مندی بهینه از شرایط طبیعی حیات

اش را  ههب شبود و مواج کند وقتی پرکار مبی انسان را پرکار می ،توجه به اسباب به خاطر ایجاد خالقیت استفاده از آن

همد که کبار شبده ولبی سبببی نببوده      که بف کندباالخره پیدا میها یک جایی خالی البه الی این صحنه ،کندزیاد می

ی برایش علبی  سبب اما فالن چیز شد بیند که این آدم می بعدافتد ولی سبب نبوده و اتفاق میشود انجام میکار . است

مبان از اسبباب و   اسبتفاده  ما نوعا لیکه یک شخص ده حرفه بلد است واستفاده از اسباب مثل این. است نبوده الظاهر

 .فهمد که پرکار باشدآن کسی میهم این را . مان از اسباب کم استبهره

-در زمان جنگ این طور شد که فرماندهان ارتش درس خوانده بودند و خیلی هم وارد بودند و در زمبان شباه دوره  

سازی یک منطقه یک سبری  را دیدند برای پاکها اینها را موحد کرد زیدیدن بسیجی اماهای خاص گذرانده بودند 

کبس   را همبان  اما یک دفعه یک آدم معمولی آمد گفت چیزی نیست و رفت فتح کرد و این الزم استنیرو و ابزار 

 .کندفهمد درک میکه امداد غیبی را می

زیبرا آن   ،ب استدهد عجییمانجام کار  که  این سببی شود که برای یک آدم موحدسیر توجه به اسباب طوری می

مندی از اسباب هم مهم توجه و سرعت بهره، گوییم سیرمی وقتی .ست که برایش عجیب استهقدر در توحید غرق 

 .به عنوان یک مهارت دانستباید این را یعنی است 

انسان در اوایل دنیبا یبک توحیبد فطبری دارد کبه بایبد تببدیل ببه توحیبد          . خواهدموحد شدن و موحد بودن سن می

توجه به پیش زمینبه  )تراش فعالهرچقدر فرد در زندگی. نیاز به اقدام و عملیات داریم برای آن هم که ،شهودی شود

بشود به طور طبیعی خودش را در معبرض اسبباب   ( شودایمان و اسالم که اگر حذف بشود تبدیل به شرک بیشتر می

 .قرار داده است
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فباذا  "انشبراح کبه   مبارکه در سوره  ،ه تربیت ساختارش استانسان تکاملش ب ؛پیدا کردن میدان عمل صالح .2

 تکبوینی و  قسمتی از آنبالقوه است که  هایانسان پر از توان خواهد بگویدمی گوید،را می "نصبات فغفر

 .دهدتشریعی است که به انسان میدان عمل می شبخشی دیگر

و کند زیرا عمل چبرخ اسبت و ایمبان    ایمان او به خدا افزایش پیدا می ،هر چقدر فرد توان عمل صالحش را باال ببرد

داستان اصبحاب   و هم (ع)داستان حضرت موسیدر است، هم  د که این در سوره مشهودنگذارروی هم اثر میعمل 

و کننبد مبثال اصبحاب کهبف یبک فضبای طباغوتی را عبوض کردنبد          همه اینها میدان عمل صالح ایجاد می ،کهف

 .ندنمودهجرت 

 .رودصالحت باال می دهی میدان عملمیبه طور طبیعی وقتی عمل صالح انجام 

اسبت کبه   عمبل ایبن   این ویژگی  توجه کرد،خصوصیت عمل صالح باید به یم، کنمیمطرح که را بحث عمل صالح 

 .اش احراز شده و مقبولیت در درگاه خدا را داردها شایستگیمنطبق باشرایط است و با لحاظ اولیت

 . شروع کنگوییم خب از دو می پیدا کنیخواهی مثال اگر مهارت یک را نمی یعنیها خصوصیت مهارت

حتما اما نکته مهم این است که . شوددر دلش توحید زنده و شکوفا می ،ا زیاد کندش رهرقدر فرد میدان عمل صالح

 .عمل را انتخاب کند ،بایستی فرد با اتکا به حکم خدا

هم یک عمل صالح  ویعنی عملی که در لحظه بهترین جلوه الهی را داشته باشد  و این مل داریمگفتیم یک احسن ع

 .باشد وندن احسن عملی که مورد رضایت خداآیعنی که داریم 

-های مختلف مواجبه مبی  ای با انتخاباحسن عمل یعنی در هر لحظه. باالتر از احسن عمل است در ابتداعمل صالح 

ش ید اما یک جایه باشممکن است به خیال خودتان احسن عمل انجام داد. احسن عمل است ،و انتخاب بهترین مشوی

یبک قبو     انانجام داد و خدا برایشب   (ع)ایراد دارد اما عمل صالح هیچ ایرادی ندارد مثل قربانی که حضرت ابراهیم

 .فرستاد

است که خدا  عملیعمل صالح  لذاکند را احراز میعملی است که صالحیت قبول در درگاه خدا  همانعمل صالح 

 .شود عمل صالحوقتی مهر قبول به عمل خورد می ،دهیدست که شما انجام میهاما احسن عمل کاری  ،قبول کند
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  !ام خیلی حرف استبرای همیناینکه کسی بتواند این ادعا را بکند که من عمل صالح انجام داده

اگبر  . کنبد را احبراز مبی   وندهر عمل خوبی که با عمل خوب بعدش مقبولیت خدای عمل صالح یعندر روایات آمده 

یک موقعی رفتن به یک شهری، وارد  .کار خوبی کردید که ادامه داشت معلوم است که خدا آن را قبول کرده است

 .کندایجاد میرا برای فرد شدن در جمعی، رفتن در یک شغلی میدان عمل صالح 

را خبودش را محبروم کنبد میبدان اشبتباه       ،اگر کسبی از  تبدبیر  . نیاز به شجاعت و تدبیر دارندهای عمل صالح میدان

 .دمایانتخاب نرا تواند میدان عمل صالح کند و اگر از شجاعت خودش را محروم کند نمیانتخاب می

 .ی را ایجاد کندبخواهیم که در شما بهترین توفیق اثر گذار وندها این است که از خدادر مورد خانمعمل صالح 

حضور شبما و علبم   به این ترتیب شود وان به اطراف دقیق میتنگاهبعد و  دکنیمیدان عمل این است که شما نگاه می

 .شودخیلی مهم می ،جریان سازی در عمل صالحلذا  کندشما در یک جایی میدان ایجاد می

 ،ویژگبی عمبل صبالح   . خالصبی نداشبته باشبد   نا اشباید سطح ،ن کاری که مورد قبول استآخود عمل صالح یعنی 

به ایبن  . عمل صالح یعنی عمل خالص. خدا نباشداز غیر  باطنش ای دریعنی هیچ انگیزه، خالصانه بودن برای خداست

پس روی فکر انتخاب  اردنظام تدبیر هم د ،هست آن است که صالح هم در یعمل خالص که گفته شدهخاطر صالح 

 .داردوجود شود و درونش هم جریان می

خبود عمبل صبالح بباالتر از     . کنبد هرچیزی است که برای شما مقدمات احسن عمل را ایجاد مبی  ،میدان عمل صالح

-این است کبه بسترسبازی مبی    ،مثل هجرتی که اصحاب کهف کردند. احسن عمل است ،احسن عمل است اما بستر

-ای که تربیت میشود بچهش میادار میدان عملخانهمثال خانم  .کنیمکند یعنی با ورود به یک جایی بستر ایجاد می

یعنبی مسبیر    ،گبوییم انتخباب میبدان   وقتی می .تواند میدانش را هم پیدا کندهرکسی نقشش را پیدا کند میاگر  .کند

 .ممتد که در آن اعمال احسن فراوانی تعریف می شود

 .اهتمام برای افزایش سعی و حفظ دستاوردهای آن .3
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 خبدا  نفی شبباهت  و( اندچون همه مخلوقات با هم در یک سری چیزها شبیه)های مخلوقاتتوجه به شباهت .1

مخلوقبات را   بیشبتر یعنبی بتوانیبد هرچبه     توجه به شباهت مخلوقات از یک سمت؛ به هیچ یک از مخلوقات

 .شبیه هم ببینید

 . و این اصل توحید است !هست اما ،شبیه هیچ مخلوقی نیست وندخدا ولی 

-دهد نبه آن گونبه کبه مخلوقبات مبی     بینند، خدا میبینید نه آن گونه که موجودات و مخلوقات میخدا می

 (که بسیار با اهمیت است..این نکته چهارم از آیه آخر سوره است) .دهند

یک نیتی که شما را تا عبرش  ، یک چیز خیلی خوب ،بکنددر ذهنش هرکسی یک نیت خیلی خوب در آخرکالس 

بدون فوت زمان ها را از ما دورکند، یک نیتی که بتواند ش این باشد که همه بدیای که خصوصیتیک نیت ،باال ببرد

بدهد، هم قدرت داشته و علم یتی که به ما قدرت نیک  ،یک نیتی که ما را از طفولیت خارج کند، ما را اصالح کند

یبک مرتببه آدم بفهمبد     بعداسمی از اسماء خدا را در شما زنده کند  ،ن نیت به واسطه نعمتآباشیم و هم علم و بعد 

داند غیبر  می از این جهت است کهگذارد که غیر خدا هیچ چیز در عالم وجود ندارد و اگر به خودش هم احترام می

ینبی و  هبای د به عنوان غایت همبه حرکبت  که از خدا بخواهیم که توحید را  بعد .هیچ چیز در عالم وجود ندارد خدا

یب ما بکند به نحوی که تا آخر عمر از آن جدا نشویم و همه مشبکالت و مسبائل در ذیبل آن سبهل و     صالهی بوده ن

هبای مبا و باورهبای مبا خبارج      از ذهن هفضای شرک و شک و شبهکه کنیم هم مییک نیتی . راحت و شیرین بشود

و هرکباری را گنباه و ثبوابش را ببه راحتبی       ه تبن ببه گنباه ببدهیم    هحاضر نباشیم به خاطر شرک و شک و شب .بشود

د و ان شبااهلل  تشخیص دهیم و جراتش را داشته باشیم که ثوابش را انتخاب کنیم و گرایش مان گبرایش معنبوی باشب   

اینطور ما هم  ..در او تحولی ایجاد می شود وخواندرکسی که سوره کهف را خوانده و مینیم با هنیت مان را جمع بز

در مبا ایجباد    هبم  ده تغییراتبی رخب خواندیم و کهف را در یک وقتی از عمرمان  نی ما هم سوره شریک می شویم یع

خیلبی   ..هبم ببودیم   ما هم دستمان را بلند کنیم و بگبوییم کبه مبا    .. ؟کهفیونأین :در قیامت گفتند  اینطور اگر ..کرد

 .یک صلوات بفرستیدو اینها را در ذهن بیاورید   همه..زده شد و نفهمیدیم ولی ما بودیم ایویژهحرف های 

حسن دعاهایی که در باال گفتم  .دانم که شما به این دعاها اطمینان دارید ولی من خیلی اطمینان دارممن می

ی کهف سوره ماسبت تبا همیشبه   مبارکه امیدوار باشید و احساس کنید سوره  ..بودنسبت به این سوره ام ظن
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 گبردد، شود و جاری میها در وجود ما ثبت میها بعضی سورهوقتبعضی (. م استو این خیلی مه)زندگی

 .برای جاری شدنش صلوات
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