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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 2/59  /8   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (سوم     ) جلسه  نور    مبارهک   سوره    

 

شود را درک توفیقاتی که در این ایام نازل میبتوانیم  کهبرای این بر همه مبارک باشد و ،رجبماه اهلل ایام شاءان

 ی عنایت بفرمائید.کنیم صلوات

 (1تَذَکَّرُونَ)   سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَا فِیهَا ءَایَاتِ بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّكمُ

جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْکمُ بهِمَا رَأْفَةٌ فىِ دِینِ اللَّهِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ وَاحِدٍ مِّنهُْمَا مِاْئَةَ     الزَّانِیَةُ وَ الزَّانىِ فَاجْلِدُواْ کلُ

 (2االَخِرِ وَ لْیَشهْدْ عَذَابهَُمَا طَائفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ)

این بحث، مطالب د. در شویگردد که در ابتدا از بحث حدود آغاز مبعضی مباحث اجتماعی مطرح می در این سوره

 کند که عمدتا مربوط به مسائل غریزی و جنسی است.متعددی را بیان می

 شود.د، مهم میگرده منجر به مسائل غریزی و جنسی میمسائلی ک شود و یااجنماعی مطرح می مسائلی که در حوزه

 بحث پیشگیری است. ،عفاف و حجابمهم موضوع  از علل

 مفاسد غریزی گرفته شود. ر جامعه این است  که جلوی زمینهمطرح کردن عفاف و حجاب د هایجنبهاز یكی 

 

 (3الََِ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ)الزَّانىِ لَا یَنكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذَ

. کسی که کشددر حد شرک عقب میخودش را در آن حوزه، حتی  غریزی و مراعات نكردن انسان به خاطر مسائل

 دهد.را در حد مشرک تنزل می شود، خوددچار انحرافات غریزی می

 است.تكرار شده ، که چند دفعهصحبت شد 11 جلسه گذشته تا آیه شرفیه
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 خداوند است. بودنرحیم تواب بخشی در سوره به نام فضل خدا و رحمت او که سبب نزول صفت 

 

 ﴾1١﴿ةِ لَمَسَّكُمْ فِی مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  حْمَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَیْكُمْ وَرَ

 شود.دچار عذاب میافتد؟ انسان چه اتفاقی می شامل حال ما نباشدخدا و رحمتش  اگر فضل

 مهمی در این سوره است که باید راجع به آن صحبت شود. فضل خدا و رحمت او مؤلف

 

 خوانیم.را با هم می 21تا  11ش شریفه آیات

 (11اللَّهُ لَكُمُ االَیَاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ)    وَ یُبَینِ

 (11نتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فىِ الَّذِینَ ءَامَنُواْ لهَمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فىِ الدُّنْیَا وَ االَخِرَةِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَإِنَّ الَّذِینَ یحُبُّونَ 

 (21وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ)

 اگر فضل خدا و رحمتش نبود! کندین جایی است که ذکر میا سومجاین 21تا  1 از آیه

 است: دهنده اهمیت این موضوعو این نشان

 .تواب رحیم -1

 شدن. دچار عذاب -2

 .رئوف رحیم -3

این خودش قابل تأمل  است لذاتعداد تكرار و سیاق واحد نیامدههیچ جای قرآن به این اندازه کلمه فضل با این در 

 است.

 

 

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:14


3 
 

هِ    بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ  أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَن یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُیَا  وَلَوْلَا فَضْلُ اللَـّ

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   یَشَاءُ مَن یُزَکِِّی اللَّـهَ أَحَدٍأَبَدًاوَلَـكِنَّ مِِّنْ مِنكُمحْمَتُهُ مَا زَکَى  عَلَیْكُمْ وَرَ  ﴾21﴿وَاللَـّ

-ها اگر فضل و رحمت خداوند شامل حال انسان یدفرماعجیب است. چهارمین بار است که میخیلی این حرف 

 هاحمت خداوند باعث پاک شدن وتزکیه آدمفضل و ر بدان معناست کهشوند این ها تزکیه و پاک نمینشود، انسان

 ست.ا

 گیرند.مقام باالتری از لمس میاطه است. غیر از اح مسّ: نفوذش بیشتر از احاطه و حتی

 است. و غیرهید  لمس: اصابة هم دارد. مسّ به بدن، قلب،هو اصابة فی 

 تر است.مسّ مرحله درونی د. در نتیجهکنتار و پودش حس می، آن را در تمام آیدکه دردی به سراغش میهنگامی

 

أَلَا  وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا  ینَ فِی سَبِیلِ اللَّـهِ وَالْمُهَاجِرِ وَالْمَسَاکِینَبَى  وَلَا یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْ

هُ غَفُورٌ  للَّـهُ لَكُمْا  تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ  ﴾22﴿حِیمٌ  رَّ  وَاللَـّ

 گویند.اهلل داریم به همین جهت به خداوند ذوالفضل میدهد که یَ فضل نشان می 

 ند.هایی هستای برتریراد الفضل است یعنی کسانی کهانسان اولی 

 ند.وصفح کاهلل عفو قربی، مساکین و مهاجرین فی سبیل رود که بهاست انتظار میالفضل اولیکسی که از 

 بود که فضل مطرح شد. ایدفعه مینپنجاین 

که پنج بار فضل  همین شود. بیانات خدا مثل انسان نیست.گاهی تكرار مهم است و گاهی عدم تكرار مهم می

 این خودش خیلی مهم است. ..حسابش کنیم چقدر می شود؟

 نور: فضل )فضل اهلل، اولوالفضل( در سوره مبارکه

 رحمت نیست. فضل است. یعنی خود ن با آنقری همراه با رحمت و-1

 هست. مانع عذاب-2

 است. "تواب حكیم"و  "رئوف رحیم"سبب نزول اسمائی چون -3

http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:21
http://tanzil.net/?locale=fa_IR#24:22


4 
 

 پاکی وابسته به آن است. زکو؛-١

 گیرد.صورت می شیاطین به واسطه فضلها یا خطوات دوری از گام-5

 .مصرف آن در راه خداعطای مال به نزدیكان و مهاجرین و ابرای شود میای زمینه -6

دهند: فضل اهلل، ذوفضل )ذو فضل در نسبت می وندفضل چیزی است که به خدادر میابید  اگر به این سیر نگاه کنید،

 است(. آمدهدو سوره مبارکه نور و نمل به طور متمرکز 

 .فضل الفضل، ذیدهند: اولیبه انسان هم نسبت می

 ای است که چنین اختصاصی دارد. این واژه ،تنها واژه

 نسبت داد. خدا و هم به انسانهم به بتوان طوری معنی کنید که باید آن را  لذا

دهد یا پول می طور مثالبه مشخص ) حتما بروزی دارد( امری اعطا)اعطایکه سبب  ست از فعلیتیا فضل عبارت

های دیگر پزشكی که از پزشَ برای مثال) كارا( افزون از حد انتظار استد( و به وضوح )آششوعلمی عنایت  می

اش افزون از حد انتظار بخشندگی یا فردی که آورد،یا کسی که افزون از حد انتظار پول در می تر است،سرآمد

 گذارد.لذا به واسطه این فضل آثار مشخصی هم بر جای میزند( تظار حرف میای دارد که افزون از حد اناست، بچه

 دهد که  واژه فضل بسیار با اهمیت است.و این نشان می

عذابی که برای کشور  وهر بال  ست.ا ه دلیل حاکم نبودن و نشناختن فضائلب هر ناهنجاری که در جامعه وجود دارد

تبعیت از خطواتی به و یا باشد به صورت فردی می گاهی افتد،که اتفاق می ایهر عدم پاکی در جامعهیا  یا مملكتی،

ها و فضل آدم خاموش شدن گوهره دلیلبه گیرد بخلی در فرد یا جامعه صورت می حتی اگر. گیردصورت می

 الفضل یعنی جاری شدن و انعكاس فضل خدا( نداشتن است.الفضل )اولیاولی

 دانیم این فضل چیست؟که ضرورت دارد آیا 

یر نیاز. به نه از روی نیاز بلكه از روی غ کند،که خداوند به فرد عنایت میاهلل یعنی اینفرمایند فضلحضرت عالمه می

 گویند.اهلل میهمین دلیل به او فضل

به این معناست که دادن کثیر در آن است( از  کنیمزونی اعطاء )وقتی در مورد خداوند این موضوع را مطرح میف

 افتد.به دلیل وسعت علم اتفاق مینیازی بی
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او و نسل او  یَ موقع علم به آیندهاما  کنی؛اش را قطع میکنی، پول ماهانهکه بچه را دعوا میبرای نمونه هنگامی

ال دیگر این کنی مثال بیست سحساب می کنی به این علت کهه این وسعت علم، رزقش را قطع نمیداریم به واسط

 شود.و هدایت می برایش داردپول منفعت بسیاری 

 شود.نیازی میعلم، موجب فزونی اعطاء با وجود بیوسعت به همین خاطر است که 

چون  شود کهبعد به طریقی متوجه میدهد؟ دریغ میبی دهد؟می فالن شخص زیادبه خدا  چراگویند افراد میگاهی 

  این وسعت علم دارد.آن نفر 

که جزء فزونی اعطایش  را انجام دادکارهایی  ،وسعت علم او به واسطه کرد. علیه السالمخضرشبیه کاری که حضرت 

 بود.

 شد.صاحب فضل نامیده می علیه السالم حضرت خضر

شود و اصولی که در مورد فضل گفته می داری و فقه حكومتی استموضوع مهم حكومت چند جزء موضوع فضل

 به مسائل حكومتی و اجنماعی است. مربوط ءبال استثنا

 شود.، در فقه حكومتی مطرح میفضلحكومتی قواعد 

 آن برتری بر دیگران است. اساس علم منتج به قدرت است و پایه فضل، علم و ثمره آن قدرت است. لذا

 ها را بدون آفت رشد دهید.توانید میوهآن را بردید میدادند، سر زمین هم  وقتی به شمافضل علمی است که 

 . مطلق نیست لكن باید در موضوع خاصی بیان شود، حتما قید خاصی دارد

 در یَ موضوع برتر است.

 .شودمیتبدیل نظام ظلم به و برتری نیست، قدرت آن  علمی که ثمره

یگاه ( در جا یعنی صاحبان فضل در موضوعات مشخص اگر در جوامع صاحبان فضل ) ،نمل با توجه به سوره مبارکه

 شود.ظلم میخود قرار نگیرند، منجر به 

 .قرار گیردذی فضلی سر جای خودش و هر صاحب  این است کهتبدیل ظلم به حسن، راه 



6 
 

یَ فضل ر کدام باید سر جای خودشان باشند در نتیجه مرد دارای فضل است، زن هم دارای فضل است. بنابراین ه

 جنسیتی داریم.

-کنند و کسی جهاد نمیکه همه قعود می ور است. در موقعیآفضل ،ها مجاهدی است. شأن اجتماعیبرخی فضل

 آورد.شود، برایش برتری می پیش قدماگر کسی برای جهاد رود، 

 شود.ترین شاخص فضل می، مهممجاهدت در راه خدافلذا 

 های مجاهد شدن در راه خدا را باید در قرآن بیابیم تا صاحب فضل شویم.راه

 م.یافتترین کلمه به استعداد فضل را نزدیَ لمهمن ک

خورد، باید به این درک برسد که در این دنیا به چه درد می بشناسد واستعداد خود را در دنیا اگر کسی خواست 

شود. هم مشخص میهایش گیرد، فضلکه در مسیر مجاهدت در راه خدا قرار میشود. همینمجاهد در راه خدا 

 شود.ا قعود نمیب می را بلند کند لكنلَحتما باید عَ

تَدَّ مِنكُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّـهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ  ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَن یَرْی» 5١ توجه به سوره مبارکه مائده آیه شریفهبا 

 یُؤْتِیهِ اللَّـهِ فَضْلُ لََِـهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِ

 داریم: « ﴾5١﴿وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  یَشَاءُ مَن

 اید، هر کدام از شما از دینش برگردد به زودی:ای کسانی که ایمان آورده

 ها را دوست دارد.آورد که آنبه جای شما قومی را می خدا-1

 ها هم متقابال خدا را دوست دارند.آن-2

 سار هستند.برای مؤمنان خاک-3

 دهد.، سرش بلند است زیرا عزیز است در نیتجه به کافر سواری نمیکافر چنین گروهی در برابر-١

 ند.نکدر راه خدا مجاهدت می-5

 .ندهم نگران نیستگران از مالمت مالمت-6

هُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ یَشَاءُ مَن یُؤْتِیهِ اللَّـهِ فَضْلُ لََِذَ  .فزونی اعطاء به دلیل وسعت علم : وَاللَـّ
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 شود.هد، تازه فضل خدا برایش نمایان میاین چند کار را که انجام دزمانی که  

 به وضوح افزون از حد انتظار است.فضل، 

 مشكل است. جمع ما اآلن دچار دو

آن را برای ایفای چیزی که بتوانیم  کنیمبه خودمان نگاه میفضلی برای خود سراغ نداریم. ما وقتی که این -1

 کنیم!موارد روی ما حساب کند، تواضع می ایندر تواند نقش عرضه کنیم تا اسالم هم ب

 تا کالس بگذاری.... 11اآلن باید بری بجنگی، باید 

 خدا باید جاری شود! وقتی برای خود فضل سراغ ندارم، یعنی خدا ذوفضل نیست!فضلت را بشناس! دین 

کاری ندارم، با ولی خدا کاری ندارم. مثل حرف  )ص(اگر کسی گفت برای خدا فضلی سراغ ندارم یعنی با پیامبر

 برو با خدایت بجنگ دیگر! ندگفت )ع(موسیحضرت بنی اسرائیل که به 

جامعه بی  که همه مساوی رشد کنند. کسی بر دیگری برتری پیدا نكند! کنیمساختارهایی را تجویز می -2

 کانالیزه شود.در آن ها مندیکه توان یرشطبقه. آموزش و پرو

کند. پزشَ است اما شاعر است اما کار فنی می ،ها جایی هستند که یكی دیگر باید باشددرصد آدم 11

فهمد چه مشكلی دارد. طبیب آید نمیماری که میخواند یا حتی شخصی که پزشَ است هر بیمهندسی می

 بخواند. برود بقیه را مطالب را باید بلد باشد سپسدرصد  11-01یعنی مال باشد. باید  ،نخوانده

شود افراد سالگی که تفكر انتزاعی فعال می 16-15-1١شدم برای استخدام پزشَ از سن اگر من وزیر بهداشت می

کنم هر وقتی به دکتر مراجعه می دادمیاگر جواب  کردی؟چه میکردم ها سوال میاز آن گرفتم،را در نظر می

 کردم.بیرونش میاو را  کردم!استفاده می ،نددادمی ای کهنسخه

حساس  بود. وقتی در این اندازهو چند گیاه علفی اطرافش حساس می اگر استعداد داشت باید به آویشن، خرفه

 .نداشت، همانند مردم عادی هستی و پزشَ نخواهی بود رایتبفرقی نبودی که بیماری وغیر بیماری 

 برو بگرد ببین تو در چه چیز بیش از حد انتظار هستی؟

 نشان دهد.این را نظامی هم باید باشد که  سیستم و یَ
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باید دیگر برخی و قرآن بخوانند  این روشبه هست. برخی باید  این موضوع مطرح علوم قرآن و دین هم در حوزه 

 دیگری قرآن بخوانند. به روش

 شود.حسادت می کنی، باعث ایجادوقتی نظامی با برتری درست می

شود؟ فضل در . در همه علوم صاحب نظر و مجتهد مگر میموضوع دیگر این است که ما توهم فضل داریم -3

 ست.ی هامر مشخص

در موارد مختلف  فرد نبایدون چ نشنود. دیگر شود گوششچیز را دارد مطمئنا باعث میضل در همه توهم فوقتی 

 شود.اهی باعث عقب ماندن و پس رفتن میهای اشتباجتهاد کردن د.کناجتهاد 

 ولی دارد. ، به طور طبیعیقرار گیرداگر انسان در مسیر مجاهدت در راه خدا 

هایی قرار ها و معذوریتر نظر ولی است. وقتی شما در موقعیتیَ حرکت اجتماعی و زی خدا مجاهدت در راه 

به  آهسته آهسته. شما برای چه کاری میتوانید ایفای نقش کنیدکه دهد گرفتید، او از نحوه قیام شما تشخیص می

 شود.فضل شما مشخص می ،واسطه مجاهدت

توهم فضل وجود ندارد. ترویج مساوی هم  هم وجود دارد لكنشناسی والیی حاکم شود در آن فضلاگر نظام 

 شود.وجود ندارد فلذا فضل همه هم آشكار می

است که یارانشان این بوده علیه السالم حاکم شهر. مشكل امیرالمؤمنینهم یَ نفر را  ،کنندیَ نفر را والی شهر می

 رست تشخیص داد!شَ کردند که آیا د به ایشان آخر عمر

 که خراب کرد.قرار داد جا چرا فالن شخص را در فالن

ترین در عالم هستند و تشخیص ایشان مورد فزونی است اما شناسکه فضلمظلوم بودند و هستند با وجود اینخیلی 

 مورد اتهام بودند.

 شناسد.شود را میها جاری میهایی که فضل خدا در آنابتغاء فضل: مواقف و موقعیت

قرار دارند را به سمت  سَنمدر آن  هایی کهمحلی است که انسان جمعهمقام  گوید.سوره مبارکه جمعه این را می

 کنند.انتشار پیدا می برای ابتغاء فضلها دهد و پس از اتمام نماز جمعه اینشناسی سوق میفضل

 ند اقتصاد مقاومتی.فرمایالعالی میمدظله حضرت آقا  اهل فضل احتیاج به یَ نظام ارتباطی دارند.
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ن اتفاق بیفتد چقدر شغل شان را در جهت خاصی صرف کنند. اگر ایآیند، سرمایهمی تجاری که در نماز جمعه

 شود.ایجاد می

 است که پس از نماز برای ابتغاء فضل به سمت انتشار در زمین بروند.در سوره مبارکه جمعه دستور داده شده

 برای ابتغاء فضل است. ،دهی اولوالفضلجمعه محل ساماننماز 

حضور همسر و فرزند در  شود.است، لذا بحث فضل در خانواده مطرح میخانواده  مبارکه نور درباره بحث سوره

 شودهایی میخانه باعث جاری شدن فضل

بقیه است )هیچ کس جز مادر ار شود. به وضوح افزون از انتظتی است که سبب امر مشخص مادری میفعلی مادری،

 شود.تواند این کار را انجام دهد( و به واسطه آن آثار مشخص مادری ظاهر مینمی

 خدا ما را از فرزندی کم نكند.

 کند.ای در آن حد پیدا میرا پدر بداند، برتریخود  ،اگر پدر

 کنندی نمیندان وقتی فرزندفرزشود. نمی "الزانیالزانیة و "د. کنر بداند، خانواده قوام پیدا میخود را ماد ،اگر مادر

موجب قطع رحم، عدم پاکی، رفتن به سمت نا پاکی، ، کندپدری می هم مادر و کندپدر، مادری میو همینطور 

 خطوات شیطان می شود. 

 رحیم.ید تواب حكیم، رئوف فرماخود می هاست، خدا دربارعنایت کرده، کأنِّ اسراف کردهما  قدر به همهخدا آن

راه افتادم .. اما نگفتم یچیزشان از هیبت روی؟ند چرا تبلیغ نمیبه من گفت آقای صدیقیاستادم  کهه بودم چهارده سال

 خواهد یا نه.ن، احكام و...میو به جاهای مختلف سر زدم و سوالل کردم که جایی کالس قرآ

 باالی منبرو.. االسالم جای حجت هم بسم اهلل گفتیم..ما اهلل، شروع کن. م. گفت بسم یرا کم ببین انباید خودم ماچرا 

تا برایشان کالس بگذاریم..جاهای زیادی هم گفتند چون سوادت کم است ل کرد قبومرا . فرمانده پایگاهی یمنرفت

ی شدن، جریان پیدا کند اما اگر کسی منتظر است تا قبل از جاراست سخت باشد  ها ممكناین کنیم..قبول نمی

 یابی.تا قبل از جاری شدن جریان نمیکه بدان  !کنداشتباه می

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


