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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص مبارهک   سوره            01/09/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (پنجم     جلسه )   ق

 

  .فرماییدبختم  یصلوات ،برای عاقبت به خیری و هر آنچه در ذهنتان هست، همچنین تانبرای سالمتی خود و خانواده

 یعنی قدم صدق عنایتبدهد و ایمان مستقر به آن را علم و عمل کسب که انشاءاهلل خداوند به همه ما توفیق برای این

 .فرماییدبصلوات دیگر ختم  ،کند

*** 

  توضیحاتی دادیم. ع به بحث ایمانراجنمل و قصص  ،ءشعرا مبارکههای هدر سور یا جلسات قبل ما در جلسه

 .انشاءاهلل ،شودقصص بیان می در این جلسه مباحث پیرامون سوره مبارکه

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

  ﴾۱﴿طسم 

  ﴾۲﴿تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ 

شود و انسان به واسطه آن به یدارد که هر لحظه به انسان نازل ممبارکه قصص از ایمانی پرده برمی خداوند در سوره

 د که هر لحظهکن ی دست پیدا میبه ایمان( استمحل ایمان  )قلب انسان و قلب او . در واقعرود میپیش حقایق  متس

انجام  گوید فالن کار را میبه انسان ی کسدر هر لحظه که  استاین مانند  نماید و درسترا به الهام الهی مسلط می او

را به ایمانی برساند که  فرد سازی قرآن این است که های انسان راه از جمله ،درست باشد گفتهاین  كهدر صورتی .دهد

هر نقشی در جامعه داشته و  باشدکه مشغول ای  هر حرفه نماید. در این صورت فرد در انی مسلطانسان را به الهام ربّ

  .دریافت خواهد کردآن کار را از غیب متناسب با دستورالعمل  ای باشد به صورت لحظه

-حل های معمول میدنبال راهبه تشان سعادت دنیا و رفع مشكال ،ها برای رسیدن به علم و تكنولوژیانسانگاهی 

این  شوند کهمتوجه میبه طور واضح خودشان در واقع  .شودمحلی به آنها الهام میها از حلاین راه و بعضاگردند 

 .به او الهام شده استاز جای دیگر  و محصول ذکر است بلكه ،محصول تفكر نیستراه حل 
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مختلف  انسان با مسائلوقتی  ری که، به طوایمانی داللت بدهد چنین اینبه را  انسانخواهد می وندخدادر این سوره 

 دریافت نمایدتكلیفش را آن منبع غیب  و ارتباط داشته باشد یمنبع غیب بالفاصله باشود مواجه میتربیت کودک  مثال

  .خالی الذهن باشدآن  در مورد و حتی ولو این که قبالً راجع به آن موضوع فكر هم نكرده باشد

راه آن . دهد پیشنهاد می به انسانراه حلی خداوند  ،در حوزه تولید علم و رفع مشكالت ،این حرف درست باشداگر 

کنید که شما کاری میدر این صورت  .باشداش وصل به غیب اختن انسانی است که ساختار وجودیسحل 

 است. چون غیب به شما گفته اندانجام نداده گذشتگان

وحدانیتی که برای این قطعیت و استمرار بستگی دارد به  .خیراین ایمان قطعی و مستقر هست یا  دید که آیاحاال باید 

 در واقع .درست باشدی توحیداز نظر  به او ایمان داریدخدایی که و  قطعی باشدچقدر اینكه  قائل هستید، خدا

شان به واسطه ایمانشان که مبنای  فهمدارد  میبرپرده هایی انساناز سوره مبارکه قصص  .بستگی به جنس ایمان دارد

  .وحی الهی است

 مطرح کردید؟متبادر شدن چیزی به ذهن که راهگشا باشد شما تعریف غیب را  سوال:

دسترسی به آن اش به خاطر سیطرهو به طور معمول که این عالم است( ) سیطره بر عالم شهادتغیب یعنی  ،خیر -

تحت عنایتی  بایدحتماً  است کهانتقال آن به شكل نزول  .نسبت به جهان پایین است . مثل یك جهان باالامكان ندارد

این فقط مخصوص  .نصیب نباشد تواند به ایمانی مسلط شود که از مواهب وحیانی غیبی بیانسان می. پس نازل شود

 و هر لحظه جاری استند که مانی بكای انسان باید قلب خودش را مهمان .نیست )علیهم السالم اجمعین(معصومین

باید  .نباشددیگر این اطمینان یك روز باشد و روز که شود نمی ،عنی اگر به خدا اطمینان دارددچار فراموشی نشود ی

 شود. میمتصل های غیبی به وحی داشته باشدو همیشگی مستمر  ایمان بتوانداگر کسی  .باشد «لقوم یومنون»

 این ایمان با ذکر چه فرقی دارد؟ پیوسته به یاد خدا بودن است؟ سوال:

 .شود ایمان خود اعتماد و اطمینان به خداست که در اثر ذکر پدیدار می .روح ایمان ذکر است ،بله -

 است؟  آن ثمرهایمان یعنی  سوال:

 .گیرد ولی بن مایه ایمان ذکر است یعنی ایمان به وسیله یاد خدا شكل می .هست نیزثمره اش  -

اند بفهمد که به طور تون کرامتی پیدا کرده و چیزهایی میشوید که انسا سوره قصص متوجه میه واسطه شما ب

 از جن اخبار غیبی وکنند  با شیطان ارتباط برقرار می ند کههم هستافرادی البته  ،د بفهمندتواننمی معمول انسان
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 ان به وسیلهشهای خبیث کارهایانسان کند!خطور نمیکه به ذهن هیچ بشری  دهندانجام میهایی دریافت و شیطنت

 گیرد.نجام میاو شیطانی های غیبی القای

انجام کارهایی  تاوقا اکثر یعنی  .شودمی محل القائات شیطان ،ایمانو مستمر نبودن  شدن کس به نسبت قطعهر

ن اهم اما در حالت غفلت ،کنندتوجه نمیای به صحنهمثال افراد به طور معمول ، القائات شیطان است که دهدمی

القائات و شروع در اثر قطع ایمان در واقع د اتفاقی بوده کن فكر میکه انسان کنند. خیلی چیزها میرا مشاهده  صحنه

ای مثالً در جبهه به اندازه .دشخواهد ناک خطر ،فتداایمانی اتفاق بی جمعاین جریان در همچنین وقتی  .افتداتفاق می

  .درس به جبهه آسیب می ،مستمر نباشدایمان  که

بحاراألنوار ) است یهای جالبروایتکه ند اهرا جمع آوری کردرحلت های بعد از  روایت )ره(مجلسیعالمه مرحوم 

 ست.ها اتفاق افتاده اساده در انسانکه خیلی  ی استهای ها راجع به غفلت روایت (.۳۲جلد 

  ﴾۳﴿عَلَیْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  نَتْلُو

برای همه  ،وجود داردیعنی همراه با حقایقی که در آن  ،به حقو فرعون را  )علیه السالم(موسیحضرت خداوند نبا 

در واقع داستان  .کننداز آن استفاده می ای دارند فقط کسانی که ایمان لحظهبا این وجود . بیان کرده استها انسان

داستان مادر حضرت  به عنوان مثال ود.شمحسوب می برای این افراد الهام غیبی )علیه السالم(حضرت موسی

  .واند برای یك فرد منبع الهام غیبی باشدتمی )علیه السالم(موسی

و از  جالب این موضوع .ددهاختصاص میی ا به عده ن راآخداوند قر شود به اینكهاشاره می ۲-۳پیرامون  آیات

از این داستان  باشدقوم مومنون نجز کسی که باشد؛ میتابلو ورود ممنوع درست مانند  است، خطرناکطرفی هم 

 .بردای نمیبهره

 ؟ شودشامل میاندکی را  هاییعنی انسان سوال:

. دهندهای مومن تشكیل میکه اغلب جامعه را انسان رسدمی فرازمانی  .شودشامل میرا ها ب انسانلغاانشاءاهلل که  -

هم که مومنین آن آید به وجود میدنیایی  .باشد گونه ست همیشه دنیا اینها کم است اما بنا نیآن تعداد در حال حاضر

 )عج اهلل تعالی فرجه الشریف(یعنی وقتی امام زمان .هستند و هم مدت زمان بیشتری خواهند بودبیشتر از نظر وسعت 

 )علیه السالم(زمان حضرت آدمممكن است از  .آورند معلوم نیست چند هزار سال مومنین زندگی کنند تشریف می

 شد.بیشتر با اکنون نیزتا 
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 ؟توانیم از قرآن استفاده کنیم نمی ،آن مومنین نباشیم ءزپس تا زمانی که ج سوال:

، خواندداستان می مانند این است که ،مفهومی ندارد ،ها برای فردی که جز قوم یومنون نیستاین بخش ،خیر -

 .شودمیقرآن ن تمامشامل  اماتواند از آن بهره ببرد نمیبنابراین 

یابید. بنابراین و راه میافتید آن راه می بر اساسکه  نقشه راهی دهد، درست مانندمیمعنی پیگیری و ردیابی قصص  

کسی که نقشه گنج را پیدا کرده رایش سودی نخواهد داشت، مانند ب کند،دنبال آن را اهد راه بیفتد و اگر کسی نخو

 اما تصمیم ندارد دنبال آن برود. 

 است ی گذاشتهردّ. اثر و شبیه واژه شیعه ؛ی متن قابل ردیابی استابه معنبلكه ن به معنی داستان نیست آقصص قر 

 توان جا پای آن قرار داد و پیش رفت.رفت. در واقع میو جلو بر اساس آن شناسایی کرد  که بتوان

تواند به کوه طور رفت چه قصصی می )علیه السالم(موسیحضرت كه از آنبعد  این است،آید  پیش می ی کهسوال

 توانیم به کوه طور برویم؟ مگر ما می. برای ما داشته باشد

تُ نَارًا لَعَلِّی آتِیكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّی آنَسْ

 ﴾۲۹﴿أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ 

فقط جهت اطالع آورده باشد و شرایطی قصص مبارکه در سوره  ی رااتچین آینوند ایکه خداشود باور کرد نمی

حضرت است که . جالب است ش سختم. باوریداشته باش نار و نورییك هم و  رکه هم یك نوع طوفراهم نكند 

. رخ داداتفاقات برای آنها اتفاق و این  دنبربمیقات به را  ایچندین بار عدهدر زمان حیات خود  )علیه السالم(موسی

 )علیه السالم(موسیحضرت بلكه  ندارد )علیه السالم(موسیحضرت شود ظاهراً اختصاصی به می بیانکه  یاتفاقاتاین 

موضوع  )علیه السالم(موسیحضرت یكی از دستاوردهای  ه است،هر پیامبری دستاوردی داشت .اثبات کرداین را 

خدا را دیده و حالش متغیر که  بفهمدرویت قلبی به نحوی که فرد از آن رویت  ،یعنی میقات بود. میقات رویت خدا

انس  كهحالیدرگیرند  را به معنای مشاهده نار می« آنَسْتُ نَارًا» اکثر افراد .است عجیبواقعا د. این آیات وو بیهوش ش

 را دارد. رسیدن به مقصدداشتن با نار بیشتر جنبه انتظار 

منتظر رسیدن به یك جریان را یعنی انسان ممكن است مدتی از عمرش  .انتظار خیلی مهم است ،مسیرظاهراً در این 

کنیم اگر این هفته  . ما هم مالقات با امام زمان را با خود مرور میاستقامت کندباید در داشتن آن انتظار بنابراین  .باشد

 «آنَسْتُ نَارًا»خوانیم که فراموشمان نشود.  . دعای ندبه میکنیممی تجدید برای هفته بعدانتظار خود را  ،را ندیدیماو 
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رویت خدا و امام درست است که که از قبل تعریف کردیم.  است تازه نگه داشتن انتظار برای رسیدن به مقصدی

 ت.اس به خواست خود انسانرویت  نیست اما انتظار امدر حیطه اختیارات زمان 

وَأَنْ  ﴾۳۰﴿نِّی أَنَا اللَّهُ رَب  الْعَالَمِینَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِیَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یَا مُوسَى إِس

  ﴾۳۱﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِینَ  أَلْقِ عَصَاکَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ کَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ

از او مثالً اگر  .ندک شكل دنیا پیدا می شانهای دغدغه ،ندرگیمرور که در روزمره زندگی قرار میبه  هاانساناز  بسیاری

رد فكر کبه این باید  گاهی به فكر روزمره دنیا بودم. دهدپاسخ می ،کردیته پیش به چه چیزی فكر میهفکه بپرسند 

هر روز به فكر رسیدن  که به حالتی دست یابد انسان وقتی. رسندبه پایان میعمر  انندهای دنیا به سرعت مدغدغه که

 ،مریض شدی که گوییمالً به فرد میمث ،محسوب شود اشعنوان دغدغه و مقصد اصلی و این مالقات به دبه خدا باش

کالم به سمت و اندیشدبه مالقات می گفته شود،ه مالقات خدا رسیدم؟ هرچه به اوگوید منظورت این است که بمی

. زمانی حال مالقات خدا باشد ه بسا همینچ .کم به مالقات برسدکم انسانشود که  رود. این منجر میمالقات خدا می

 مالقات خدا همین بود.پس به غیر از مالقات نداشته ای یند وقتی هیچ دغدغهبمی برود،ملكوت کنار  که

دهد  می این که به حضرت مالقات .کندمالقات را عطا میقدر عطایش زیاد است که به خاطر همین به ما نآخداوند 

های خداست. این پاداش و بشارت است. همیشه پاداش از  این جزای مالقات ،مالقات نداشته قبالبه این معنی نیست 

 ربط به آن است.ربط دادن هر چیز با ربط و بی یچیزنشانه مهم بودن  .خود آن عمل سطحش باالتر است

است که این مریضی شود دنبال این باشد. وقتی مریض میدیگری  به غیر از مالقات خدا چیزدر ذهنش باید نانسان 

درجه هم  ۴۰تب حالت فردی که اینگونه است در  اماباشد  البته نباید بال طلب .تواند برای او ذکر باشد چگونه می

را  ءاین القابه انسان  )علیه السالم(موسیحضرت داستان  .کندیاد خدا هر وضعیتی را گلستان می زیرا ی داردبحال خو

یات آز این ا گذشتگان جهت تقویت یاد خدا. داختصاص بدهیاد خدا تقویت ی را به منظور هایدهد که باید زمان می

 ممكن است در حال حاضرالبته  دادند.انجام می در دل کوهداری  زنده شبانند کارهای مختلفی مو گرفتند الگو می

ساعت مشغولیت در  ۱68با وجود داشتن  زیرا کندر ا فرد باید برای این موضوع فكقابل توصیه نباشد ام این کارها

 نیز در نظر بگیرید و برای داشتن برنامهای برنامهبرای آن شود و حتما باید  د خدا به خودی خود ایجاد نمی یاهفته، 

 شاءاهلل. ان ،بشودفكر 

خداوند به کسانی که مومن هستند توفیق  .های ذاکر و مومن شدن درگیر شدن با اهل فسق استیكی از نشانه

 .()برداشت از آیهفاسق استفرد ثمره میقات مبارزه و مقابله با . کندو مبارزه با اهل فسق را عنایت میرویارویی 
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 فاسق را چگونه معنی کنیم؟ سوال:

 شد.ه بااز مدار تعادل خارج شدشود که به کسی گفته می شای اصلیامعناما  در  فاسق مراتب دارد -

-قطع  هاآنخوانند و با گر میها افراد را فتنهبعضی؟  یا خدااست  ل فكری خودتعادخروج از مدار  از منظورسوال: 

 .کنندارتباط می

دچار نوعی این فرد  .مفهومی ندارددر ذهنش یعنی برای خدا  ؛خروج از تعادل فكریمرتبه دارد. اول:  ۵یا  ۴فسق  -

 دده می بروز آن را پذیرد و در درون خود خدا را نمیو  کند وحدانیت خدا را حس نمی ،طغیان نسبت به خداست

 .بروز بیرونی هم داردپس 

 ؟ گفتجهل توان حالت را نمیاین  سوال:

-شود به آن فسق میارد و از حالت معمول خود خارج میدای وقتی شكاف برمیعدم تعادل قواست. میوه ،نه -

که  ،شود فسق جایگزین خدا کرد این میرا ها مقام و آن مال و ،پرستش پول پیدا کرد بهگرایش  هرکسی .گویند

 .به معنی عدم رجوع به عقل است و مایه آن جهل است

 فاسقین امكان هدایت دارند؟ سوال:

 دوم()مرتبه فرستند. یك مدل فسق را به سوی این قوم می )علیه السالم(موسیحضرت به خاطر همین خداوند  ،بله - 

هایی در جایگاه افراد این .دهدبروز میفقدان عقل ناهنجاری یا به دلیل جهل در اثر عدم تعادل عقلی است و فرد 

گاهی که مناسب او نیست و نباید باشد جایدر نفر کم سواد است و  مثال یك ،آنها نیستقرار دارند که در سمت 

عكس آن را  اماشنوند کسانی که باید و نبایدهای الهی را می. یرد. مرتبه سوم فسق در جایگاه شرع  استگقرار می

عدم تعادل فرد در تربیت فرزند دچار مثالً  است.فسق دچار  ،کسی به نسبت عدم تعادلش در اموردهند. هرانجام می

 عدمهای نیز از نمونهداد زدن و فحش دادن  زند. فرزندش را کتك می ،تربیتشود بدین صورت که به منظور می

 شود.محسوب میتعادل 

عدم  . چونندده ها را به دیگران نسبت میها و کجیو بدیاین است که ادعای اصالح دارند  خصوصیت قوم فاسق

فسق  .کنند گیری نسبت به حرف حق موضعکه  شود بینند و این منجر میخود تعادل را عدم تعادل می ،دارندتعادل 

شود در هایی که به بشر وارد میهمه ظلم بود. فسق داعش در اثر تروریستیایجاد گروه بروز نفاق در جامعه است. 

باید  در اثر فسق است. در ارتباط با دیگران ،ناخوشایند است کهافتد هر اتفاقی در زندگی ما می .اثر عدم تعادل است
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باید خود را کسی که فرض کنیم   )علیه السالم(موسیحضرت نباید خود را  ،خوانیمقرآن میما بدانیم که وقتی 

 یم.توانیم مردم را هدایت کن ما نمی. کنیمبرای هدایت او آمده فرض   )علیه السالم(موسیحضرت 

 ؟انجام دهیم ه بایدچ ،وقتی با ظالم مواجه شدیم :سوال

خودمان با او رفتار خواهیم  وقت طبق نسخهآن چون فالن کس ظالم استکه دهیم بتشخیص ما نباید خودمان  -

خواهد اه او از نگمقابله با ظالم را هم  گاهآن ،سدشنابظلم را از نگاه پیامبرش و  دنی کسّأت پیامبرش بهانسان اگر . کرد

با بدی را باید بلكه بدی را جبران کنید توانید با بدی نمی گاههیچ فرمایندمی امبر)صلی اهلل علیه و آله(پی شناخت.

  .صاحب پیدا کندو  ولیّ زندگیدر انسان  الزم است. ردخوبی جبران ک

 ؟رجوع شود ءبه سیره انبیادر این صورت باید سوال: 

خدا را  .اندهفرستاد ام کردنمتعادل و  را برای هدایت )علیه السالم(موسیحضرت که  کنیممی شكر را خدا ،بله -

 فرستاد.  نماپیامبران را برای هدایتو  ه استبه ما کرد که یکنیم به خاطر این همه لطفشكر می

 از بین برد؟ت را منیّ توانمی گونهچ سوال:

داشته  «ل الصادق و قال الباقرقا» دهدانجام میهر کاری که قرار بگیرد و برای  حتما باید در نظام یك ولیّانسان  -

های اگر کسی حكمت د.الهی داشته باش از ولیّ یزمجوّ دهد،انجام میکاری که د برای هربایبه عبارت دیگر  .باشد

 خواهد شد. مسلط ،استناد بدهدتواند به والیت الهی  به همه قوانینی که میدر این صورت آخر نهج البالغه را بخواند 

انسان اگر  کهاست صفحه  ۴الی  ۳در حدود خطبه دیباج  )علیه السالم(امیرالمومنین شاهكارجمله سخنان ناب و از 

همه آنچه که انسان در زندگی از طفولیت تا  شد.میه همه فنون حق آگاه ب دانستمیروایت را  فقط همین یك

 است. با ادبیات زیبایی بیان شدهدر این خطبه مرگ ممكن است با آن برخورد کند 

نِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى اسْلُكْ یَدَکَ فِی جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَیْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَا

 ﴾۳۲﴿فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ 

  ﴾۳۳﴿قَالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ 

تن به سعادت نیازمند استدالل برای راه یاف در زندگی گاههر، توجه کند که قابل تامل نكتهالزم است انسان به این 

ه منظور رفتن به بداده شد  )علیه السالم(موسی هخدا باز جانب برهانی که  دو است. تقویت شده ر اوبداند فسق د ،شد

دیگر نیازی به و  فهمیدمیو  دیدرا می )علیه السالم(موسیحضرت  ،فاسق نبود كهدر صورتی چون فاسق بود سمت

 .شودنیازمند میدر فهم مطالب بیشتری یزان استدالل مبه  ،چقدر تعادل انسان بیشتر به هم بریزد نداشت. هراستدالل 
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در نظام معارفش  الزم است دناز پایه فاسق نباشدهد که بهایی را آموزش انسانداشت  قصداگر یك نظام آموزشی 

، استدالل را به عنوان یك امر پایهاگر نظامی در ساختار تفكرش  .بدون استدالل اشاره کندمات به بدیهیات و مسلّ

به معنای استدالل  .یا فاسق بماند به سمت فسق برود خواهد آن نظام معلوم است می ،اساسی و ضروری آموزش داد

ون همان مسیری است که از قر استدالل .باشدمین مطلوببطورکلی و  است بیانات و دالیل واضحفاصله گرفتن از 

که وقتی  گرفت. شكل بعد به نآ از استداللی های کتابو دشها و غیره وارد دین اشعری یان،یهودتوسط گذشته 

الل چه استدخدا هست  ددانمی وقتی که ؟!است استدالل چه نیازی بهاست  ناخوشایند ظلم ،ددانمیانسان خود 

 نیزاکثر افراد  شود و داده می افرادد ربه خو ما آموزش و پرورشنظام است که در  چیزی این همان دارد؟!لزومی 

 ل.نه استدال و است دلیلچه مقدس است . آنشود هیچكس با استدالل متقاعد نمیند، در حالیكه ج آن هستمروّ

 استدالل زیاد بود؟ )علیه السالم(موسیحضرت ون و بین فرعآیا  :سوال

 )علیه السالم(موسیحضرت و فرعون با هم تالقی ندارند یعنی وقتی  )علیه السالم(موسیحضرت های استدالل -

 .است )علیه السالم(موسیحضرت با مقابله  قصدشو  زند حرف خودش را می فرعونگوید  ی میچیز

 ؟گذاردمیاثر  شروی اطرافیان اماها روی فرعون اثر ندارد  استداللآیا  سوال:

البته پس بد نیست.  است چون خدا آورده یبد شود گفت چیزاست. نمی اثراتش موقتی اما دارداثر  ،اینگونه نیست -

 متوجه شود.فرد به طور واضح حقیقتی را  برهان یعنی وضعیتی کهاست و برهان آورده بلكه خدا استدالل نیاورده 

 د؟ چرا این روند ادامه پیدا می کن ،بین فرعون و مومن آل فرعون چیزی تغییرکنداگر قرار نیست پس  سوال:

ده در زمان خودش اتفاقی را رقم نزممكن است  جریاناین . است گونهاینخداوند  سیره ت.اس «عُذْرًا أَوْ نُذْرًا» -

و  همبرای ما متواند می )علیه السالم(موسیحضرت  نقدر کهآ ما موثر باشد.زمان برای  تواندبا این وجود می اماباشد 

)علیه موسیحضرت خار با افت انسان خیلی خوب است کهبنابراین . است نبوده انبرای آنها در زمان خودش ،باشدموثر 

بنی برای نه و من است   )علیه السالم(موسیحضرت  نایو به خودش گوشزد کند که  کند ءرا در قرآن احیا السالم(

حضرت کردیم. برگزار می  )علیه السالم(موسیحضرت های وسیعی در تجلیل از همایش شد ای کاش می .رائیلاس

وجه پیامبر  ،را نفهمد )علیه السالم(موسیحضرت تا کسی وجه پس  ،ی استجهی از پیامبر امّو )علیه السالم(موسی

-نمی ،داشته باشد  )علیه السالم(موسیحضرت  كه انسان نتواند پیامبری به نامتا زمانیمتوجه شود. تواند  ی ما را نمیامّ

  .وجود پیامبر است ءموسی بودن جز ود.ش پیامبرتواند صاحب 
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الزم است  .گرایش پیدا نكند )علیه السالم(شود انسان به موسیعدم تعادل باعث میقابل توجه این است که  نكته

 .اتهام قرار بدهد نظاخودش را در مانسان به جای دیگران همواره 

فرد ست که است، فسقیکه خیلی خطرناک فسق آخر . آیدنفاق به وجود می آنفسق بعدی فسق سیاسی است که از 

 آورد.بوجود میسقیفه را ماجرای  ر( ونشیند)سوره حشجای ابلیس می

 گناه کبیره است یا صیغره؟اگر بله،  ؟استدو مرتبه از فسق را رد کرده  ،اگر کسی گناه کند :سوال

 .نیستها مربوط به نوع اول فسق است که فرد به عهد خود پایبند ناجوانمردی .کبیره گناه،بله -

فَأَخَافُ أَنْ » دویگپس چرا می «إِنِّی أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِینَ» فرمایندکه می )علیه السالم(موسیحضرت  سوال:

 ؟«یَقْتُلُونِ

درباره همین موضوع صحبت کردند و خوف را به خودشان  یشانهادر یكی از خطبه )علیه السالم(امیرالمومنین -

)علیه د خوفی که حضرت موسیخوفم از کشته شدن نبود بلكه از گمراه شدن مردم بود همانن فرمودندنسبت دادند و 

 .آن خوف برای ترس از عدم هدایت مردم بوداند و فرمودهدر قرآن   السالم(

  ﴾۳۴﴿وَأَخِی هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِی إِنِّی أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ 

حضرت همانند  .باشد ی داشتهراحتاحساس تواند با خدا که انسان چقدر می از این جهتآیات عجیبی است 

گونه با خدا راحت همینبرای هدایت مردم توانید مینیز شما  ،کنداظهار میدعای خودش را که  )علیه السالم(موسی

 کمك کنینگویید خدایا اگر به من  المثصحیح نیست. به عنوان دنیا حوائج برای کردن گونه صحبت این د اماباشی

و گونه است که مسائل واضح ادب در مسائل مادی این .کنمکار را می نیز در عوض فالن من ،صاحب خانه شوم و

در طول مسیر هدایت  .چون این یك مدل اظهار اعتقاد است .مانعی ندارددر حوزه ی هدایت  اماد شونبیان ن تفصیلی

 اندههر چند گفت! است موافقت نكرده یعنی خدا با درخواست ما موافقت کرده و اگر نیفتاد یعنی اگر این اتفاق افتاد

 .باشددر ذهنتان  ای غیر از هدایت دیگرانباید دغدغهنرا هم از ما بخواهید اما شما خود نمك طعام 

-میمشارکت من نیز  ،دهدمیدر این عالم کار خیری انجام که کسی هر که دنقصد کن حاالهمین توانند از می مهه

حتما  ،یا اگر با او بودماگر من جای او بودم  ،کسی کار خیری در این عالم کردم که هرییعنی با خود بگوی مکن

 .دهدی انجام میکار خیر که شدمخوشحال میو کردم  کمكش می

من را  ،ستاکوتاه ها در انجام آندهند و دستم های روی زمین انجام میخدایا در همه کارهای خیری که همه انسان

 ار خیر انجام بشودست دارم کشریك کن. به این معنا که من دونیز 
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خیلی  .ن کنیدشاکمك دهند،انجام میکار خیری  افراد خانهنشانه آن چیست؟ از خانه خود شروع کنیم. اگر  

 ..ت خیلی خانمان سوز استنیست. منیّاین خوب و  با هم منازعه دارند مسائل ها افراد سر این وقت

 .صلوات بر محمد و آل محمدت را از خود خارج کنیم به برکت منیّ ،به برکت سوره مبارکه قصصانشاءاهلل 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


