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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

صص  سوره مبارکه             20/10/96     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( دهم) جلسه      ق

 

 ،رفع کلیه بالها، نزول انواع رحمت الهی و برکات ارضی و سماویبرای ، همچنین تاندهتی خود و خانوابرای سالم

 .فرماییدبختم  یصلوات

توان به در خدمت سوره مبارکه قصص هستیم. قبال در مورد این سوره مطالب مفصلی بیان شد که از آن جمله می

گوییم؛ به جریانی ه میبرد، که البته ما به آن قصَّرا بکار می« قَصََّ » هاشاره کرد. زمانی که خداوند کلم« قَصََّ»مفهوم 

 توان در زندگی پیش رفت و از آن تبعیت کرد.اشاره دارد که قابل ردیابی است و بر اساس آن می

دهد خداوند انتظار دارد ه یاد شده است که نشان میسوره قصص و همچنین سوره مبارکه یوسف به عنوان قصَّ از

 شان را سامان دهند.ها مطابق این حقایق زندگیانسان ،ار برای خداوند کلمه مناسبی باشد(لبته اگر انتظ)ا

 الرَّحِیم الرَّحْمَنِ  اللَّهِ بِسْمِ

  (١) طسم

 (٢) الْم بِینِ الْکِتَابِ آیَات   تِلْکَ

 (٣) ؤْمِن ونَی  لِقَوْمٍ بِالْحَقَِّ وَفِرْعَوْنَ م وسَى نَبَإِ مِنْ عَلَیْکَ نَتْل وا 

 مِنَ  کَانَ إِنَّه  نِسَاءَه مْ وَیَسْتَحْیِی أَبْنَاءَه مْ ی ذَبَِّح  مِنْه مْ طَائِفَةً یَسْتَضْعِف  شِیَعًا أَهْلَهَا وَجَعَلَ األرْضِ فِی عَال فِرْعَوْنَ إِنَّ 

 (٤) الْم فْسِدِینَ

داده  گردد و وعده قطعیفساد شد، معرفی می کرد و منجر به در این سوره فرعون به عنوان کسی که در زمین علوَّ

خداوند اراده کرده «. (5)وَن رِید  أَنْ نَم نَّ عَلَى الَّذِینَ اسْت ضْعِف وا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَه مْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَه م  الْوَارِثِینَ»شود که می

-ر فرعون نتوانستند حکومت الهی را جاری کنند، ائمه اند، یعنی به واسطه انصاشده« اسْت ضْعِف وا»افرادی که  که است
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. بنابراین تمام امکاناتی که در دنیا بروز پیدا کرده و آشکار شده است، در دست ائمه گردندشوند و بر زمین وارث 

 گیرد.نور قرار می

د که خداوند به دهدر سوره قصص، از مادر ایشان شروع شده است و نشان می داستان حضرت موسی )علیه السالم(

. اتفاقی که برای مادر حضرت کندمیها و نبایدها خبردار کند که آنها را از بایدهایی میها وحیبرخی انسان

 در زندگی بیفتد.برای همه ما  بایدافتد، می )علیه السالم(موسی

 مِنَ  وَجَاعِل وه  إِلَیْکِ  رَادُّوه  إِنَّا تَحْزَنِی واَل تَخَافِی واَل الْیَمَِّ فِی قِیهِفَأَلْ عَلَیْهِ خِفْتِ  فَإِذَا أَرْضِعِیهِ أَنْ م وسَى أ مَِّ إِلَى وَأَوْحَیْنَا

 (7) الْم رْسَلِینَ

تواند به یک منبع الیزال وصل شود و از آن منبع بایدها و نبایدها را دریافت کند. دهد که انسان میاین آیه نشان می

تر اگر به خاطر جان دستور داده شد که فرزندش را شیر دهد و در زمانی بعد )علیه السالم( موسی مادر در اینجا به

را در رود رها کند و سپس از او خواسته  )علیه السالم(ترس و یا نگرانی بر او عارض شد، موسی  )علیه السالم(موسی 

 دهد.ین قرار میگرداند و از مرسلشد که محزون و غمگین نباشد و همچنین وعده داده شده که او را بر می

 زمانی بعدتر؟سوال: آیا امکان دارد دستوری بیاید برای 

زمان دارد. وحی به خالف الهام است. الهام ( السالم علیه)و وحی مادر موسی  کلی نوبه به نوبه استوحی به طور  -

تواند یک بازه وحی می امانوعا به باید و نباید مربوط است. یعنی این کار را بکن و این کار را نکن و در لحظه است. 

سال باشد  ١5و یا ممکن است  سال باشد ١0مشخص است. ممکن است  نیززمانی را پوشش دهد و نوع بازه زمانی 

است. همان خوابی که یوسف ( السالم علیه)آن متفاوت است. در واقع شبیه به داستان حضرت یوسف  نوع وحیاما 

شان ها زمان تحققزمان تحققش یک عمر طول کشید. لذا برخی از وحیما ا دید، شبیه به وحی است( السالم علیه)

 تری دارند.ها بازه زمانی کوتاهدر یک بازه زمانی مشخص است و برخی از وحی

 علیه)کند و در هر لحظه متصل است. آیاتی که در مورد مادر حضرت موسی مهم این است که فرد اتصال پیدا می

های مادری دارد، حتما نگران دهد. در عین حال که مادر است و غریزهدائمی را نشان میاست، این اتصال ( السالم

کند و وضع انسان را های انسانی را تعطیل نمیافتد. به این معنی که اتصال به وحی غریزهشود و به تب و تاب میمی

شود. حتی ممکن است همان زمان که کند. انسان، انسان است و نگران میاز حالت انسان به حالت ملک تبدیل نمی

تابی به ایشان دست داده است. حتما حالت بیبچه را به رود انداخت، گریه هم کرده باشد و حتما همینطور است. 
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های انسانی خودش را خالی کند و وقتی یک تواند از حالتبنابراین کسی فکر نکند اگر به معنویات متصل شد، می

پس تو  ،توان گفت چون اشکت جاری شده استنمی !ناراحت نشود و اشکش جاری نشوددهد، نفر را از دست می

 موحد نیستی! 

و به ایشان  («7)لَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی»گویند به او می ،به وحی وصل است (السالم علیه)با وجود اینکه مادر موسی 

شویم مثل اینکه چشمش بینیم متوجه میبعد را می دوباره وقتی آیات امادهد که فرزندش از مرسلین است. وعده می

 شود.دو مرتبه روشن می

 ٤١گفته شد. یکی از نکات مهمی که در سوره بحث شد در رابطه با آیه ( السالم علیه)داستان حضرت موسی  تمام

از نکات مهمی که سوره مبارکه قصص مطرح  («.٤١)ر ونَوَجَعَلْنَاه مْ أَئِمَّةً یَدْع ونَ إِلَى النَّارِ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ لَا ی نْصَ» :است

چه بد باشد، امام دارد و هرکسی هم با امامش  و چه خوب باشدانسان دهد کند، نظام امامت است و نشان میمی

« امام نار»شود. گفته می« امام نور» ،اند و امام خوب باشدگذاشته« امام نار»شود. امام بد باشد، نامش را محشور می

 .کنند و امام نور برعکس. این آیات، آیات خیلی مهمی هستندو فساد می کسانی هستند که در زمین علوَّ 

  (٤٢) الْمَقْب وحِینَ مِنَ ه مْ  الْقِیَامَةِ وَیَوْمَ لَعْنَةً الدُّنْیَا هَذِهِ  فِی وَأَتْبَعْنَاه مْ

کند. اگر رحمتی آید را بیان میدیگری می این سوره چون سوره قصص است، هر چیزی که به دنبال و در پی چیز

هایی که در همه فرآیند .کند. یعنی همه آن قصص استدر پی اطاعتی بیاید یا لعنتی در پی تبعیتی بیاید، بیان می

 افتد.افتد و یک چیز به تناسب آن پشت سرش راه میدهد یک چیز جلو میسوره نشان می

 خارجی اند؟ حتما« امام نور»و « امام نار» سوال:

 حتما باید مصداق خارجی داشته باشد. بله، -

افتد و فرد باید پشت سر او طبق آثار و طبق وجود دارد. چون امام خودش جلو می «قَصََّ»در مفهوم امامت 

کند، حرکت کند. اصال خود نظام امامت اولین خصوصیتش تالوت است. یعنی یک فرآیندهایی که او حرکت می

-گفته می  «قَصََّ» ،نفر عقب است و بعد تالوت، تبعیت است. در واقع به خود فرآیند تبعیت و امامتنفر جلو و یک 

 به معنای راه افتادن در مسیر حرکتی است که قبال طی شده است.  «قَصََّ»شود. 

 



4 
 

 امامان نار بیشتر از امامان نوراند؟ سوال:

نیستند بلکه )علیهم السالم( مامان نور فقط ائمه معصوم هر حال تعدادشان مشخص نیست. چون ا د؟ بهاز نظر تعدا -

توان گفت ائمه نار بیشتر هستند. این تواند بگیرد. به همین دلیل نمیی باشد، سمت امامت را میهر کسی که متقَّ

 امامت خاص نیست بلکه امامت عام است. ،امامت

 به چه معناست؟ «قَصََّ » سوال:

 دادن، استمراردادن، دنبال چیزی رفتن تا رسیدن به نتیجه است. به معنی پیگیری، ادامه «قَصََّ» -

 ارتباط تبعیت و تالوت با امامت چیست؟ سوال:

شود نتیجه. امام کسی است که جلو باشد و مأمون آن کسی است که عقب است. می «قَصََّ»تالوت الزمه است و  -

تالوت یعنی جلو قرار  گیرد.فتد و پشت سر امام قرار میادهد و مأمون راه میامام امر خدا را برای مأمون انعکاس می

اش پیگیری مداوم است که این پیگیری ،کندکند و زمانی که تبعیت میتبعیت می ،دهددادن و وقتی جلو قرار می

 شود.گفته می «قَصََّ»

 اش با هم است؟همه سوال:

 ت.اس «قَصََّ»شود، آن نرم افزار کلی که روی فرد نصب می بله، -

 شود؟ قصص چه می سوال:

دهد. مفهوم هایی است که این امامت، تبعیت و رسیدن به نتیجه و طی شدن مسیر را نشان میآن جریان «قصص» -

ها باید در کند و انسانای که خدا به عنوان شاخص بیان میشود آن واقعهشود. قصص میقصص خیلی مهم می

در زندگی مطابق آن پیگیری داشته باشند، تا به نتیجه برسند. آیات سوره زندگی آن را پیش روی خود قرار دهند و 

 به همین دلیل روی بحث کتاب خیلی حساس شده است.

 (٤٣) ونَیَتَذَکَّر  لَعَلَّه مْ وَرَحْمَةً وَه دًى لِلنَّاسِ بَصَائِرَ األولَى الْق ر ونَ أَهْلَکْنَا مَا بَعْدِ مِنْ الْکِتَابَ م وسَى آتَیْنَا وَلَقَدْ

 (٤٤) الشَّاهِدِینَ  مِنَ ک نْتَ وَمَا األمْرَ م وسَى إِلَى قَضَیْنَا إِذْ الْغَرْبِیَِّ بِجَانِبِ ک نْتَ وَمَا

شود، از یکی از نکاتی که در زندگی خیلی مهم است، این است که  انسان به طور مداوم با مسائل مختلف مواجه می

شود. وقتی ایجاد می به طور مداوم نیاز جدید برای او اطی و روابط با دیگران ومسائل تربیتی تا مسائل اقتصادی، ارتب
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نسبت به رفتار و واکنش در برابر این مسائل معیار و مالکی داشته باشد و بر حتما  باید ،نیاز جدید برایش ایجاد شد

وان مثال فرد به این دید رسیده به عن؛ شودخود فرد ایجاد می اساس گزاره عمل نماید. گاهی گزاره بر اساس تجربه

داند که او نیز گرفتار شده است. در شوند، پس خود را نیز جزئی از مردم میاست که همه مردم دچار مصیبت می

کند. هر انسانی در هر مواجه دهد، یا اینکه به القاهای محیطی توجه میاین حال گزاره تجربی را مورد توجه قرار می

ها و کند. حداقلش این است که به خواستهحتما به چیزی مراجعه می ،ه واکنش نشان دهدو برخوردی برای اینک

 کند.شهوات خودش نگاه می

کند، چه اتفاقی افتاد که واکنش تند نشان داد؟ به خواطرش رجوع به عنوان مثال یک نفر برخورد تندی با انسان می

 دهد.کند و بعد واکنش نشان مین به چیزی رجوع میکرد. به خیلی چیزهای دیگر رجوع کرد. به هر حال انسا

خواهد که انسان به وحی توجه نماید. گاهی فرد آنقدر خودش متصل است که بالفاصله به خداوند در این سوره می

ست که انسان به عالم ا م. مثل اینیگیراستخاره می ما کند و شود. مانند استخاره است. کسی سوالی میاو وحی می

-دهد یا انجام ندهد. افرادی که زیاد استخاره میبرا انجام  یآید تا بر اساس آن، کارای میشود و آیهوصل میباال 

ای وحیانی باشد و در واقع خدا به آنها خواهند کاری انجام دهند بر اساس گزارهخواهد وقتی میگیرند دلشان می

 گفته باشد.

شود و فضا برایشان ک یا نوری از آسمان بر آنها نازل میلِ همان موقع مَ ها خودشان مستقیما وصل هستند والبته بعضی

نازل نشد و  یکلِمَشود؟ اگر منتظر ماندیم و چیزی نازل نشد، چه می ،شود. خوب حاال اگر اینگونه نشدشفاف می

 چه کنیم؟ ،چیزی نفهمیدیم

مَا أَهْلَکْنَا الْق ر ونَ الْأ ولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَه دًى وَرَحْمَةً لَعَلَّه مْ وَلَقَدْ آتَیْنَا م وسَى الْکِتَابَ مِنْ بَعْدِ »در این حالت  

یعنی برای اینکه انسان متذکر بشود، روح ذکر در او فعال شود و در محضر خدا حاضر بشود و یا ؛(«٤٣)یَتَذَکَّر ونَ

کتاب عطا فرموده ( السالم علیه)موسی خدا به  خدا چه کاری انجام داده است؟ .خودش را در محضر خدا ببیند

همان کسی است که مادرش به وحی وصل بوده است و خودش هم به وحی ( السالم علیه)است. حضرت موسی 

-آورد. پس کارکرد کتاب در زندگی انسان این است که انسان در مواجهبرای دیگران کتاب می اماوصل است 

داشته باشد و این خاصیت کتاب است. به  مرجعی ،دهدباهد انجام خونباشد و هر کاری که میهایش بدون منبع 

-یعنی راه معلوم می« ه دًى»کند. یعنی چه؟ یعنی نور چشم ایجاد می« بَصَائِرَ»گفته است، « بَصَائِرَ» همین دلیل  به آن

ر نهایت ذکر را جاری شود و دیعنی بعد از اینکه بصیرت و هدایت اتفاق افتاد، رحمت خدا جاری می« رَحْمَةً»کند. 
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گردد. در واقع فعال شود، ولیَّ او نیز فعال میفعال میذکر او نیز یعنی بعد از مراجعه مکرر انسان به کتاب،  سازد؛می

شدن وحی و ذکر به واسطه رجوع به کتاب اتفاق می افتد. این مطلب را جلسات پیش گفتیم و رسیدیم به این آیه 

 شریفه:

  (5١) یَتَذَکَّر ونَ لَعَلَّه مْ  الْقَوْلَ لَه م  وَصَّلْنَا وَلَقَدْ

 (5٢)ی ؤْمِن ونَ بِهِ ه مْ قَبْلِهِ  مِنْ الْکِتَابَ آتَیْنَاه م  الَّذِینَ 

مواجه شدم ای مسئلهبا فقط الزم است انسان به کتاب اعتماد کند. البته باید قبلش بخواند تا اعتماد کند. یعنی اگر من 

خوانده و به آن اعتماد داشته باشم که در این صورت بتواند به من بگوید چه کاری را انجام از قبل کتاب را  باید

 دهم.

کنند و نظرشان خوانیم و بعضا انسان را از اینکه اینگونه قرآن بخواند، منع میالبته ما قرآن را اینگونه نخواندیم و نمی

ای رجوع که انتظار قرآن این است که در هر مسئلهیدر حالاین است که اینگونه قرآن خواندن مختص معصوم است. 

انجام دهد باید بتواند آیه مرتبط با آن را در خواهد کار کوچکی و استفاده داشته باشد. مثال انسان حتی زمانی که می

که ( السالم علیه) فضَّهمصادیق آن آیه باشد. مانند حضرت  ءذهن بیاورد و تطبیق دهد و دقت کند که کارش جز

 دادند.ای از قرآن جواب میشد با آیهگفتند آنقدر تسلط بر قرآن داشتند که هر سوالی از ایشان پرسیده میمی

 ( آنگونه قرآن آموزش دادند که قرآن را متناسب با نیازها، مقاصد و مسائلشسالم اهلل علیهابه خادم حضرت فاطمه )

 شد که خیلی عجیب بود.  یشان نقل میهایی از اداد. داستانبعد بالفاصله تطبیق می و میدید

 ،نداشته باشیمها را آنویژگی الزم است که اگر  ٤تواند اشتباه باشد؟ جلسه قبل فرمودید آیا برداشت ما نمی سوال:

 رجوع به قرآن ممکن است اشتباه شود.در 

نه به قصد  و دن رجوع کنیدوقتی انسان تسلط کافی داشته باشد، که دیگر تسلط دارد. بنابراین به قصد متذکر ش -

 . چرا جواب ندهد؟!دهداگر اینگونه رجوع کنید، قرآن حتما جواب می .هوای نفس

شوند، دلیلش این است که آنان به عنوان اگر دیدید در تاریخ یا همین دوره افرادی به واسطه قرآن منحرف می

 شود.قرآن بخواند، گمراه میو هدایت نباشد  نه به عنوان هدایت. کسی که قصدشو روند قرآن بخوانند انحراف می



7 
 

این فرد قصدش ظلم کردن است و به  ١«وَن نَزِّل  مِنَ الْق رْآنِ مَا ه وَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْم ؤْمِنِینَ وَلَا یَزِید  الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَارًا»

اگر کسی واقعا بخواهد سراغ قرآن  اما کندیبیند، در نهایت از یکسری آیات متشابه استفاده مخاطر ظلم آیه را می

برود، دلیلی ندارد گمراه شود. چون قرآن نور است. مثل اینکه بگوییم چراغ را روشن نکنیم. چرا چراغ را روشن 

که اگر تاریک باشد، احتمال زمین افتادنش در حالی .دهند چون ممکن است کسی زمین بخوردنکنیم؟ پاسخ می

 .در نور هم به زمین افتادندکه را  هاییما دیدیم که آدم دهد که نه،اسخ میدوباره پ !بیشتر است

ر چاه ور هم، دیک نفر در ن ، ممکن استفرض بگیریداگر بله  که طبع نور و طبع قرآن به هدایت است.در حالی

ودش را بیشتر بیند و خبر بهت اتفاقا نورانیت روز سبب شد که چاه را بیشتر و این به دلیل نورانیت روز که نیست!بیفتد. 

متاسفانه  ین موضوعید و اخواهید در چاه بیفتآن فرد قصدش این بود که در چاه بیفتند. شما که نمی یندازد!در چاه ب

 شت ذوقیبردا ر)منظو خوانم برداشتم این استشود. من این آیات قرآن را که میدر جوامع ما خیلی تکرار می

خیلی  رمالبته این ا اش قرآن نباشد، قدرت اتصال به غیب و کالم خدا را ندارد.رش( که اگر کسی در نظام فکنیست

ود شوصل  بدیهی است چون قرآن کالم خداست. از طرفی انسان قدرت آن را ندارد که مستقیم به کالم خدا

عا قوی . اگر واقمتوانتواند بگوید من میبنابراین باید به وسیله کالم خدا که نازل شده، به خدا وصل شود و نمی

 شود. اگر هم که نباشد، باید قرآن بخواند تا آن قدرت در او فعالو فهمد باشد، کالم خدا را می

ابق آن، ه و ما مطق آن بودایم و بعدا فهمیدیم آیه و روایتی طبآید که قبال کاری را انجام دادهگاهی پیش می ل:سوا

 ؟رماییدفمیضیح بطه توانجام دادیم. در این را ،اس کردیم درست استایم و چون احسبدون اینکه بدانیم انجام داده

رت ر اثر کثبری است اش قرآن نهادینه شده است. البته مراتبی از فهم که مراتب باالتچون انسان در طبع فطری -

اید. جام دادهدرست ان مورد را قبال خودتان ٢عمل ببینید  ١0شود. ممکن است از هر رجوع و عمل به قرآن ایجاد می

استفاده ی خیلاند تواید؟ در واقع کسی که رجوعش به قرآن خوب باشد، میعمل دیگر را چگونه انجام داده 8ولی 

 کند. 

ه ین است کظر من اتواند انجام دهد، نخواهد در این دنیا زندگی کند و فقط یک کار میاگر بگویند یک نفر می

ا را، ن در دنیماند ارزش ماندن در دنیا را ندارد. هیچ کار دیگری ارزش ،کاری جز خواندن و حفظ قرآن و فهم آن

 غیر از مواجه شدن با کالم خدا ندارد. 

                                                           
 8٢سوره اسرا، آیه   ١
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گونه نسان ایناود. اگر ای از قرآن در ذهنش جاری شآیه ،ایتواند به نحوی قرآن بخواند که به هر بهانهانسان می

-نمی . البتهاست فرعونی زندگی کند و خودش هم نفهمداش را از دست داده است و ممکن زندگی نکند، زندگی

یر از هشت، غبهیچ چیز حتی  ،از نظر ارزش و کاراما  در معرض خطر نیست ،گویم که هر کسی حافظ قرآن بشود

ا بمجاورت  شنود ورود که کالم خدا را بفهم کالم خدا و قرآن، ثمن هدر رفتن دنیا نیست. چون انسان بهشت می

یا در ه خداککند در غیر این صورت بهشت به خودی خود ارزشی ندارد. همسر فرعون دعا می ،شدخدا داشته با

ت ن به بهشه انساای نزد خودت برایم بنا کن. پس در جوار خدا و هم کالم خدا بودن مهم است و گرنبهشت خانه

 سمش بهشت نیست بلکه خود جهنم است!خدا با او حرف نزد دیگر ا امابرود 

رآن را با ق د بهشتشتواند ابعاتواند بهشتش را بسازد. حتی میهای ما و نزد ما است. هر کسی میر خانهبهشت د 

-اشد، میداشته ب م خداتوان ساخت؟ به میزان ارتباطی که انسان در طول روز با کالبسازد. ابعاد بهشت را چگونه می

ها ورهحوی در سنو به  ای داللت کندهر اتفاقی به آیهشود ابعاد بهشت را ساخت. آنقدر باید انس زیاد باشد که در 

 د.مسد رجوع داشته باشسوره کافرون به سوره غرق شود که از سوره توحید به سوره کافرون و از 

وب خ و همچنین وقتی انسان ٣«الْم ؤْمِن ونَ أَفْلَحَ قَدْ »بیند سوره توحید یا ، دوست را می٢«تَبََّتْ یَدَا»بیند دشمن را می

آید. این چنین انسانی در مجاری فهم الهی، در جریان ذکر الهی زندگی به ذهنش می« الْم ؤْمِن ونَ أَفْلَحَ قَدْ»بیند می

ای ناگورا و تلخ اگر اینگونه نباشد، هر اتفاقی برای انسان حادثه اماکند. وجود چنین زندگی خیر و برکت است می

 کند.است و او را هالک می

 ست؟اش به ذهنمان خطور کند، کافیآیه همین مقدار که آیا سوال:

 مرحله بعد عمق بخشی است. ،بله -

 و اینکه بعدش چیست؟ افتدآید یاد سوره نصر میمثال یک موقعیتی برای انسان پیش می سوال:

 دهد.یح، که تطبیق میبالفاصله تسب ٤«تَوََّابًا کَانَ إِنََّه  وَاسْتَغْفِرْه  رَبَِّکَ بِحَمْدِ فَسَبَِّحْ» ،بله -

                                                           
 ١سوره مسد، آیه   ٢
 ١سوره مومنون، آیه  ٣

 ٣سوره نصر، آیه  ٤
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 ه در طولکتی است کنند قرآن فقط مربوط به یک سری جریانات و اتفاقاای هستند که احساس میبا این وجود عده

مانی زاشد. حتی بمی در صورتی که اینگونه نیست. همه آیات قرآن قابل انطباق با همه زندگی ،تاریخ رخ داده است

نید، ممکن خوامی( سالمال علیه)و ابراهیم ( السالم علیه)، یوسف (السالم علیه)به داستان حضرت یونسکه شما راجع 

ادری شبیه ا مقام میادری ماست بگویید چقدر کار من شبیه به ابراهیم )علیه السالم( بوده یا نبوده است یا چقدر این 

ن مادری . چقدر موانندخه قرآن میها اینگونبه مادر حضرت موسی )علیه السالم( نبوده است. یعنی اکثر اوقات انسان

 مد.فهش میها هم انسان به نبودنشبیه به مادر و پدر موسی )علیه السالم( نیست. خیلی وقت امیو پدر

 آیات عجیبی هستند.واقعا خوانیم. این آیات، یکبار دیگر با هم این آیات را می

  (5١) ر ونَیَتَذَکَّ لَعَلَّه مْ  الْقَوْلَ لَه م  وَصَّلْنَا وَلَقَدْ

و نماز. « الحمدهلل»، «سبحان اهلل»توجه کنید، اینجا گاها تصور ما از ذکر، مصادیق ذکر است. مصادیق ذکر چیست؟ 

-شوید. گفته می 5«الْم نْکَرِ وَ  الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى»نماز بخوانید تا  ؛شودنماز بخوان تا قلبت بینا شود. گفته می ؛گوییممی

تان آموزش داده شود. با این وجود، حرف سوره قصص این کند. ابتدا بگویید تا به قلبن را متنبه میذکر انسا ؛شود

گوید کارهایی را انجام بدهید تا ذکر در شما فعال شود. ذکر فعال شود یعنی انسان به صورت هوشیار نیست. بلکه می

افتد به حقانیت آن رخداد پی ببرد و قوانینش انسان می در عالم قرار بگیرد و ناهوشیار نباشد. یعنی هر اتفاقی که برای

 بگوید. « صدق اهلل»را کشف کند و 

ان را اول انس ز همانانه ابتدای آن. یعنی ذکر خاصیتش این است که  و واقع ذکر مرحله نهایی زندگی انسان استدر 

ذکر  مثال ود؛شو جاری اتا ذکر در  کندیبا این وجود انسان تازه شروع به انجام دادن کارهایی ماما  کندمتنبه می

 «.الحمدهلل»

 ؟شود، یعنی چهداریم این است که ستایش مخصوص خداست و زمانی که پرسیده می« الحمدهلل»تصویری که ما از  

عنای آن را یعنی چه، الزم است کارهای زیادی انجام دهیم تا م« الحمدهلل»دانیم. برای اینکه بفهمیم گوییم نمیمی

باشد. من نسبت به خودم، خودآگاه قوله علم، آگاهی و هوشیاری میاز م قوله فهم است،وجه شویم. ذکر از ممت

نیستم و همچنین نسبت به دیگران نیز خودآگاه نیستم و آگاهی ندارم. این فعال شدن هوشیاری انسان است. نوعا ما 

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَه م  الْقَوْلَ »و چکار باید انجام داد؟  مان غفلت عمومی داریم. چاره چیستنسبت به خودمان و اطرافیان

                                                           
 ٤5سوره عنکبوت، آیه   5



10 
 

یعنی انسان باید آنقدر با این کتاب انس بگیرد و آن را بخواند و باز بخواند و انس بگیرد تا « (5١)لَعَلَّه مْ یَتَذَکَّر ونَ

شود غایت و اگر از ذکر می ی(شنوهایی که اینجا میاینجا یعنی وحی الهی. یعنی همین حرف «وْلَق»). متذکر شود

دهم برای اینکه متذکر شود. حتی تذکر، غایت تدبر من بپرسند خدا برای چه انسان را خلق کرده است، پاسخ می

 ل هستند.است. تفکر، تدبر و تذکر هر سه باب تفعَّ

 تعقل چطور؟ سوال:

 داریم. «عْقِل ونَی» بلکه در قرآن نداریمتعقل  -

 کند.است. ذکر درجه باالیی پیدا می «تذکر» ،زندگی انسان غایت تفکر و تدبر در

 یعنی چه؟ ،غفلت نسبت به دیگران که فرمودید سوال:

ای که خداوند نسبت به این حقوق امر کرده و یعنی مراتب او را بفهمیم، حقوق آن مراتب را بشناسیم  و به گونه -

شود. فردی که با او مواجه هستم، ه دیگران گفته میمورد رضایت اوست، عمل کنیم. به این، خودآگاهی نسبت ب

 انسان است. حقوق انسانی را بدانم. حقوق همسایه، حقوق همسر و مومن را بدانم و طبق آن عمل نمایم.

تواند حقوق دیگران را ادا کند. در این حالت دیگر نمی وندبیند جز به عنایت خود خداکند، میوقتی انسان توجه می

 ،  و .. به عنوان مثال اگر کسی برایش کاری نکرد، سالم نکرد ؛متوقع نخواهد بود این مقداربه دیگران  انسان نسبت

تر اینکه چه کارهایی وجود دارد دهد. موضوع مهمبفهمد که او نیز خیلی کارها را در برابر دیگران نتوانسته انجام می

 دادیم و ندادیم.در برابر دیگران انجام می بایدکه 

 (5١) یَتَذَکَّر ونَ لَعَلَّه مْ  الْقَوْلَ لَه م  وَصَّلْنَا لَقَدْوَ

  (5٢) ی ؤْمِن ونَ بِهِ  ه مْ قَبْلِهِ  مِنْ الْکِتَابَ آتَیْنَاه م  الَّذِینَ 

  (5٣) مِینَم سْلِ قَبْلِهِ مِنْ ک نَّا إِنَّا رَبَِّنَا مِنْ  الْحَقُّ إِنَّه  بِهِ آمَنَّا قَال وا عَلَیْهِمْ ی تْلَى وَإِذَا

یعنی انسان باید از  ؛(«5٣)قَال وا آمَنَّا بِهِ إِنَّه  الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا ک نَّا مِنْ قَبْلِهِ م سْلِمِینَ»شود وقتی کتاب برایشان خوانده می

زمانی که در موقعیت خاص قرار  قبل نسبت به کتاب تسلیم شده باشد. مثل اینکه این مفاهیم در او جاری شده باشد و

رود. واضح است که خارج میبه  ت مانند اینکه کسیدیگر مهلت نیست و باید از قبل رسیده باشد. درس ،گیردمی
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زبان را از قبل خوانده و اکنون که  بایدآن موقع دیگر زمان مناسبی برای خواندن زبان و یاد گرفتن آن نیست. بلکه 

 توانم حرف بزنم.از قبل زبان یاد گرفتم و االن می«. إِنَّا ک نَّا مِنْ قَبْلِهِ م سْلِمِینَ » کرد. باید گفتمیفعال آن را  ،نیاز دارد

سال دروس  ٤ بایددهند یک ساختمان را بسازد بلکه ابتدا در نظر بگیرید، به یک دانشجوی رشته عمران اجازه نمی

خواهیم وقتی ما می امااجازه دارد ساختمان بسازد.  سپس موز باشد،این رشته را بخواند و بعد هم چند پروژه را کارآ

مانند  بایدکه در حالی بیاوریم!خواهیم از همان ابتدا باید و نبایدش را طبق نظام وحیانی درمیوارد زندگی شویم، 

دهیم. در بتطبیق آن را مهندس عمران از قبل یک دوره تعلیمی دیده باشیم تا سر بزنگاه بفهمیم آیه مناسب چیست و 

خدا راجع به این موضوع که کند تشخیص خواهد داد؟! فکر میرا اش آیهصورتی که انسان تعیلم نبیند، از کجا 

تهیه کنیم و  را ایم و مواجه داشتیمتوان فهرستی از کارهایی که یکی دو هفته پیش انجام داده. مینگفته استچیزی 

یم. ممکن است برخی را بتوانیم بنویسیم و برخی را اهوره و آیاتی مراجعه کردبعد بررسی کنیم که برای آنها به چه س

 خیر. یا به این موضوعات در قرآن چیزی گفته باشد؟ بله کنیم خدا راجعآیا تصور می در ستون بعدی؛ نتوانیم.

کند و در نهایت ممکن است بگویید فالن موضوع اهمیتی ندارد که خدا بخواهد کالم خودش را آنقدر جزئی بیان 

کند که کتاب آسمانی وحی در . اینگونه، انسان احساس میاست بنویسید خیر، خدا در این مورد چیزی نفرموده

 این خوب نیست. و البته کهمسیری دیگری قرار دارد و زندگی ما هم جای دیگر و بین آنها فاصله بسیاری است 

 (5٤) ی نْفِق ونَ رَزَقْنَاه مْ وَمِمَّا السَّیَِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَیَدْرَء ونَ صَبَر وا مَابِ  مَرَّتَیْنِ أَجْرَه مْ  ی ؤْتَوْنَ أ ولَئِکَ

 (55) الْجَاهِلِینَ نَبْتَغِی ال عَلَیْک مْ سَالمٌ أَعْمَال ک مْ وَلَک مْ أَعْمَال نَا لَنَا وَقَال وا عَنْه  أَعْرَض وا اللَّغْوَ  سَمِع وا وَإِذَا

  (5٦) بِالْم هْتَدِینَ أَعْلَم  وَه وَ یَشَاء  مَنْ یَهْدِی اللَّهَ وَلَکِنَّ أَحْبَبْتَ مَنْ  هْدِیتَ ال إِنَّکَ 

 شان بررسی کنیم.بار دیگر این آیات را با معانییک خوب استما این آیات را خواندیم. 

 (58) الْوَارِثِینَ نَحْن  وَک نَّا قَلِیال إِال بَعْدِهِمْ  مِنْ ت سْکَنْ لَمْ  مْمَسَاکِن ه  فَتِلْکَ مَعِیشَتَهَا بَطِرَتْ قَرْیَةٍ مِنْ أَهْلَکْنَا وَکَمْ

 روندهایی که از بین میاستثنا هم ندارد. البته در قرآن این قریه و این رودای در عالم باشد، روزی از بین میهر قریه

عضی خوب و حال برخی بد است. در آیات قرآن اشاره حال ب اماروند ها از بین میگوید. همه قریهمی «أَهْلَکْنَا»را 

 شود.اند. سوره مبارکه انعام بیشتر در این فضا وارد می شده که برخی در شدت
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خیلی خوش و « بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا» کند چه بسیار شهرها که به سبب فراوانی نعمت در زندگی خوددر اینجا بیان می

گیرد و مساکن آنها را دهم. دست شما را میبتان ها را نشانبیا تا مساکن آن« سَاکِن ه مْفَتِلْکَ مَ»سرمستی داشتند. سپس 

ای ها رفتند و یک عدهها ساکن نشدند. اینآناز جز اندکی بعد « لَمْ ت سْکَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِیلًا»دهد به شما نشان می

بَطِرَتْ »ای که رسد. بهترین حالت زندگی دنیایی یک قریهائمه می آن این ارث بهیعنی « ک نَّا نَحْن  الْوَارِثِینَ»نشستند و 

وَمَا کَانَ رَبُّکَ م هْلِکَ الْق رَى حَتَّى یَبْعَثَ فِی أ مِّهَا رَس ولًا یَتْل و عَلَیْهِمْ »رسد جا میباشد، آخرش به همین«  مَعِیشَتَهَا

 (« 59)آیَاتِنَا

کند القری داریم. خیلی این آیه، آیه عجیبی است. توجه کنید که چگونه مطرح مییک سری قریه و یک سری ام

 ؛«حَتَّى یَبْعَثَ فِی أ مِّهَا رَس ولً»ای نیست که پروردگارت هالک کننده باشد هیچ قریه ؛«وَمَا کَانَ رَبُّکَ م هْلِکَ الْق رَى»

خواهد هالکت را نسبت بدهد، هالکت را به ام القری یوقتی م امامگر اینکه در آن ام القرئشان، رسول گذاشته باشد.

کنند؟ شان چه پیدا میاما در ام القریشوند ها هالک میدهد. یعنی همه قریهبه قریه نسبت میبلکه دهد نسبت نمی

در اصل هالکت برای ظلم و (« 59)الِم ونَیَتْل و عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا ک نَّا م هْلِکِی الْق رَى إِلَّا وَأَهْل هَا ظَ»کنند. رسول پیدا می

مَا ک نَّا م هْلِکِی َ»خورد ظالم است. اگر کسی ظالم نباشد، هالکت برایش معنی ندارد. مفهوم هالکت با ظلم رقم می

  «.الْق رَى إِلَّا وَأَهْل هَا ظَالِم ونَ

 کند؟مرگ پیش از موعد را بازگو می سوال:

اش در هالکت است. هالکت مثل خسران است. درست مانند اینکه پیدا شود، زندگیخیر. اگر االن یک ظالم  -

تک بمیرند مهم نیست، تک کند. طول مدت عمرش مهم نیست. با زلزله بمیرد یا با سیل،کسی در خسران زندگی می

 ک است.یا با هم بمیرند، مهم نیست. صد سال خوش و خرم و سرمست باشد، مهم نیست. ظالم در هر صورت هال

 گویند؟به چه کسی ظالم می سوال:

 عدم شناخت و عدم عمل. حکم خدا را نشناسد و عمل نکند؛ به کسی که از ظلمت، -

 شوند؟ها چه میها ساکن هستند، آنیک عده انسان خوب هم در این قریه سوال:

 داند.گویند بلکه قرآن مردن در ایمان را عین بقا میبه آن دیگر هالکت نمی -
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اعده قرآن این است، هالکت مربوط فرد ظالم است. تصور کنید در شهری که همه افراد مومن هستند، زلزله بیاید. ق

به مومن هم  گویند، راجعبه شهدا می این چیزی که راجع هستند! ٦«عِندَ رَبَِّهِمْ یرزقونَ»این که هالکت نیست، بلکه 

 است. ونددارزق دائمی نزد خپیدا کردن هست. ایمان خاصیتش، 

م هیزان کم متی به حکند در دنیا باشد یا برزخ و یا در قیامت. ظلم محرومیت از رزق دائمی خداست و فرقی نمی 

ه ظالم و کسی ک ق دارداتصال و رز ،آن دنیادر چه  و تفاوتی ندارند. یعنی اگر کسی مومن شد، چه در این دنیا باشد

 دم داد وبه معنی ع شود و هالک است. هالکمرده محسوب می ،ه آن دنیاچو این دنیا باشد کند چه باشد فرقی نمی

( بادت استعدر حال عبادت است )چون خواب مومن  ،در خواب باشداگر وقتی مومن باشد، حتی  اماستد است. 

 کند.چون در خواب در حال داد و ستد است و هیچ فرقی نمی

 ؟ستداد و ستد با خدامنظور  سوال:

 .مالئکهداد ستد با  -

یعنی  ؛«وَأَبْقَى ومَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ»تاع کمی را به شما داده و مخدا (« ٦0)وَمَا أ وتِیت مْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتَاع  الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَزِینَت هَا»

در  ،دهمر شد یاده باباید این را تبدیل کنیم به آنچه نزد خداست که ابقی و خیر است. اگر این را کسی داشت، زن

 خیر و باقی است.

-د. نمیشتری دارمل بیعمانند اینکه انسان مقداری در کنه دنیا برود. اتفاقا کسی که بمیرد بهتر است، چون آزادی 

ر کسی ه( که اگ علیرد نگران نباشد که از دستش رفت. مانند امام خمینی )رحمه اهللاگر م   اماگوییم کسی بمیرد، 

یدارش واند به دتت میخیلی راح ،فرعون مانندی را زمین بزنداینکه وع خمینی باشد، مثال حاجتی داشته باشد و از ن

یست ن مالزاالن حتی  شان این امکان به این راحتی وجود نداشت.برود و حاجتش را بیان کند. هرچند در زمان حیات

-یمحل او   ل کند ورا ح اشمشکلو بعد بخواهد که  ده یک صلوات از دور برایشان بفرستتا مرقد ایشان رفت، بلک

 ست.اعدم داد و ستد  ،شان باز است. جنس ایمان از جنس حیات و جنس ظلماست، دست زنده کند. چون

« فَلَا تَعْقِل ونَأَ» رمایدفس میکند و سپخواهد داستانی را برای ما باز نماید. توجه کنید که چگونه بیان میاین آیات می 

 دهد.های عقلی رجوع میها را به گزارهاین

 (٦١) الْم حْضَرِینَ مِنَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ ه وَ ث مَّ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ مَتَاعَ مَتَّعْنَاه  کَمَنْ القِیهِ فَه وَ  حَسَنًا وَعْدًا وَعَدْنَاه  أَفَمَنْ

                                                           
 ١٦9سوره آل عمران، آیه   ٦



14 
 

وعده  ؛کند. قیامتفت میاش را دریاروز قیامت، بروز وعده هخیلی جالب است که وعده حسن داده شده و نفرمود

 نقد است. نسیه نیست و کسی فکر نکند که نسیه است. ،خدان سَحَ

کَمَنْ مَتَّعْنَاه  مَتَاعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا »یعنی زمان ندارد.  ؛فاعل است« القِی»فعل مضارع هم نیست.  فعل ماضی نیست.« القِی»

ن به کسی داد و گفت کار س خداوند انتظارش این است که اگر وعده حَ ( «٦١)ینَث مَّ ه وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنَ الْم حْضَرِ

شود. اگر ریخته مینیز به حسابش  ! ودهم، همان موقع که گفت فرد باور کندمن جزایش را می ،خوب انجام بده

 به خدا اینگونه فکر نکرد، خدا را نشناخته است.  کسی راجع

 نی کرده است؟را حتما مع «القِیه»چرا  سوال:

ها است. این («88هالِکٌ) ءٍ شَیْ ک ل َّ»مانند  اینها جزء مواردی است که برای مفسرین بدیهی بوده است. در ترجمه -

کنید. هر چیزی االن هالک شونده است، بدون قید زمان. بنابراین مجبورند بگویند هر چیزی را شما چطور معنی می

 شود.هالک می

در شونده است. این آیه در همین سوره است، گرنه درست است که بگویند هرچیزی هالککنند ومردم باور نمی

 ترجمه خوبی است. که ترجمه شده «هالک شدنی» این ترجمه به

یَامَةِ مِنَ ث مَّ ه وَ یَوْمَ الْقِ»یعنی همان موقع به مالقاتش برسد. مثل این است که  ؛«أَفَمَنْ وَعَدْنَاه  وَعْدًا حَسَنًا فَه وَ لَاقِیهِ»

 « الْم حْضَرِینَ

 (٦٢) تَزْع م ونَ  ک نْت مْ الَّذِینَ ش رَکَائِیَ أَیْنَ فَیَق ول  ی نَادِیهِمْ وَیَوْمَ

 (٦٣) یَعْب د ونَ إِیَّانَا کَان وا مَا إِلَیْکَ تَبَرَّأْنَا غَوَیْنَا کَمَا أَغْوَیْنَاه مْ  أَغْوَیْنَا الَّذِینَ هَؤ الءِ رَبَّنَا الْقَوْل  عَلَیْهِم  حَقَّ  الَّذِینَ قَالَ 

  (٦٤) یَهْتَد ونَ کَان وا أَنَّه مْ  لَوْ الْعَذَابَ وَرَأَو ا لَه مْ یَسْتَجِیب وا فَلَمْ فَدَعَوْه مْ ش رَکَاءَک مْ ادْع وا وَقِیلَ 

لمی پیدا کرد، هرچند کند. اگر کسی میل به ظاتا کسی در درون خودش مبتال به ظلم نباشد، میل به ظالم پیدا نمی

ظالمی که ظاهرش را آراسته و در لباس عادل باشد، در واقع یک ظالم در لباس عادل و  ناخودآگاه آن را دوست 

بدارد، حتما ظلم در درونش محقق شده که او را دوست دارد ولو در ناخودآگاهش باشد. این اتفاق را هوشیار، 

شود ظلم را مخفی کرد و عادالنه آمد و کسی گویند. یعنی با ذکر نمیمی« ذکر»گویند و هوشیاری را ناهوشیار می

 کرد. ءرا اغوا
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 گویند نمی دانم چرا ولی ته دلم از فالنی خوشم می آید. منظوراز میل به کسی داشتن همین است؟سوال: کسی می

 بله همین است. -

 توضیح این چگونه است؟یعنی در واقع چیزی که نشان از ظلم شخص باشد در او ندیدم.  سوال:

بله ندیده باشد. هرکس به نسبت ظلمی که در درونش هست، مستقل از شناختش به همان نسبت میل به ظالم پیدا  -

بدون گروه نیستند.  اند و های عالم حزب و گروهخیلی عجیب است و این یعنی اینکه همه طیف بندیاین کند. می

یعنی از  ستدی بین همان اعضا وجود دارد؛و در قومیتی قرار دارد و داد  ،کندیعنی هرکس در این عالم زندگی می

. البته کسی اشهای همان قومیتهر دو طرف در معرض آسیب است. یکی از طرف خودش و دیگری از بدی

ی است. یعنممکن است بگوید چرا خدا دنیا را اینگونه قرار داده است؟ چون از جنبه مثبت نیز همین کار را کرده

است. حتی اگر نداند آن کند مگر اینکه میل به مومن در او تحقق پیدا کردههیچ ایمانی در فرد تحقق پیدا نمی

 به عنوان دزد ببرند! بند بزنند وولو اینکه این بنده خدا را دست مومن است شخص

دلیل اینکه در درون برادران ؟ به بودچه نابینا شد )علیه السالم(  علت اینکه یعقوب)علیه السالم( در سوره یوسف 

را دوست داشته باشند. نه به خاطر اینکه )علیه السالم( توانستند یوسف گناه وجود داشت و نمی)علیه السالم( یوسف 

شود و داستان به را دوست نداشتند. لذا آنان در هر حالت و موقفی که یک مرتبه مطرح می)علیه السالم( چرا یوسف 

« استغفار»کنند تا زمانی که که آنان یوسف )علیه السالم( را دوست داشته باشند، اعراض میرود ای پیش میگونه

 کنند.افتد و ظلم را از خودشان حذف میدرونشان اتفاق می

تواند ادعا کند که فالن کس من را فریب داد و اگر او نبود، من این کند که روز قیامت کسی نمیاین آیات بیان می

 نه حرف خودمان(. ،دم )بر اساس آیه و حرف خداکرکار را نمی

« الْقَوْل  عَلَیْهِم   حَقََّ »و اینجا هم « الْقَوْلَ لَه م  وَصََّلْنا لَقَدْ  وَ»دارد. در آیات قبل مطرح شده « قَوْل »اینجا دو مرتبه  سوال:

 افتد؟چگونه اتفاق می« حَقََّ»و « صََّلََ »است. فاصله بین مطرح شده

رسد، همین اراده خدا به هدایت. وقتی فرد به آخر خط می نظر بگیرید؛ ا به عنوان اراده خداوند درر« قل»شما  -

 شود.اراده خدا به هدایت، به عذاب تبدیل می

 ، قول دارای معانی مختلف و ظاهرا مصادیق متعدد است.«حَقَّ عَلَیْهِم  الْقَوْل »
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 را بفهمم.« حَقََّ » به « وَصََّلَ»خواهم تبدیل شدن می سوال:

 یعنی محقق شدن عذاب. «  حَقَّ عَلَیْهِم  الْقَوْل » یعنی اراده خدا در بیان کتاب و« الْقَوْلَ وَصََّل َ» -

 کند.سیر پیدا می« حَقََّ » به « وَصََّلَ»از  پس سوال:

به شود یتبدیل م« وَصََّلَ»که هدایت صورت بگیرد  رصورتی. دالبته در صورتی که هدایت صورت نگیرد بله، -

یعنی قانون « حَقَّ عَلَیْهِم  الْقَوْل »رود. بکار نمی« حَقَّ عَلَیْهِم  الْقَوْل »و دیگر «  وَعَدْنَاه  لَاقِیهِ»شود می«. لعلکم یتذکرون»

 پروردگار در مورد آنان محقق شد.

ارهای خوب یک دوست داشتن یک نفر را چگونه و بر چه اساسی متوجه بشویم؟ مثال ممکن است از ک سوال:

 خوشمان بیاید و از او یاد بگیریم. ،انسان بد

 اید. از میل داشتن به خود فرد باید متوجه شد.اشکالی ندارد چون شما به کار خوب میل پیدا کرده -

شود. چون کارهای ناخودآگاه مهری از او در دل ما ایجاد می ،گیریموقتی کار خوب را از آن شخص یاد می سوال:

 های یک انسان خوب را هم دوست نداریم.گونه که بدیهایش بخشی از وجود اوست.  همانرد و خوبیخوبی دا

اهل تمایز باشد، اشکالی ندارد. اگر انسان اهل  مقدار اشکال ندارد. این دوست داشتن اشکالی ندارد. اگر انسان این -

تواند بین حق و باطل فردی تمایز قائل شود چنین فردی میو اشکالی ندارد. یعنی  «تَعْقِل ونَ»شود تمایز باشد، گفته می

 و به حق او تمایل پیدا کند.

 هایش احترام گذاشت و محبت کرد؟توان به چنین فردی به خاطر خوبیمی سوال:

 البته قواعد مخصوص به خودش را دارد. بله، -

 (٦٤) یَهْتَد ونَ کَان وا أَنَّه مْ  لَوْ الْعَذَابَ وَرَأَو ا لَه مْ یَسْتَجِیب وا فَلَمْ فَدَعَوْه مْ  ش رَکَاءَک مْ ادْع وا وَقِیلَ

 (٦5) الْم رْسَلِینَ أَجَبْت م  مَاذَا فَیَق ول  ی نَادِیهِمْ وَیَوْمَ 

 (٦٦) یَتَسَاءَل ونَ ال فَه مْ یَوْمَئِذٍ األنْبَاء  عَلَیْهِم  فَعَمِیَتْ 

  (٦7) الْم فْلِحِینَ مِنَ  یَک ونَ أَنْ فَعَسَى حًاصَالِ  وَعَمِلَ وَآمَنَ تَابَ مَنْ فَأَمَّا

 (٦8) ی شْرِک ونَ  عَمَّا وَتَعَالَى اللَّهِ س بْحَانَ الْخِیَرَة  لَه م  کَانَ مَا وَیَخْتَار  یَشَاء  مَا یَخْل ق  وَرَبُّکَ
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 (٦9) ی عْلِن ونَ وَمَا ص د ور ه مْ  ت کِنُّ  مَا یَعْلَم  وَرَبُّکَ 

 (70) ت رْجَع ونَ وَإِلَیْهِ الْح کْم  وَلَه  وَاآلخِرَةِ األولَى فِی الْحَمْد  لَه  ه وَ إاِل إِلَهَ ال ه اللَّ وَه وَ 

  (7١) تَسْمَع ونَ أَفَال بِضِیَاءٍ یَأْتِیک مْ اللَّهِ غَیْر  إِلَهٌ مَنْ  الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى سَرْمَدًا اللَّیْلَ عَلَیْک م  اللَّه  جَعَلَ إِنْ أَرَأَیْت مْ ق لْ

 (7٢) ت بْصِر ونَ أَفَال فِیهِ تَسْک ن ونَ بِلَیْلٍ یَأْتِیک مْ اللَّهِ غَیْر  إِلَهٌ مَنْ الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى سَرْمَدًا النَّهَارَ عَلَیْک م  اللَّه  جَعَلَ إِنْ أَرَأَیْت مْ ق لْ

اثبات وجود خدا کافی بود. مشکل این داستانی که  اگر در این عالم فقط یک شب و یک روز وجود داشت، برای

ها وقتی با مرسلین کند، این است که انسانمطرح می«  (٦5)وَیَوْمَ ی نَادِیهِمْ فَیَق ول  مَاذَا أَجَبْت م  الْم رْسَلِینَ»اینجا در آیه 

-ی مرسلین اصال حرفهاکه حرفدر صورتی غریب بزنند. و های عجیبشوند تمایل دارند مرسلین حرفمواجه می

پس  گویند ببینید شب هست، روز هست،خواهند بگویند خدا هست، میهای عجیب و غریبی نیست. یعنی وقتی می

شد تا آخر عمرتان فقط شب گویند توجه کنید که میگوییم یعنی چه؟ میکنند. میاینگونه استدالل می خدا هست!

 یر کرد و آن خداست.باشد یا روز. باالخره یکی،  شب و روز را تدب

به اصل  ،اش با این موضوع کنار بیایداگر انسان بتواند در زندگیبه نظر من  بداهت حق است. علت دیرباوری حق،

 بدیهی»اسمش را  مااست. هیچ وقت حقایق را در میان امور غیربدیهی جست و جو نکنید. حقیقت دست پیدا کرده

« گرابدیهی» شود وگریز میبدیهی ،کندواسطه ظلمی که به خودش می. انسان به ایمگذاشتهزندگی  در «گریزی

-که اصال هیچ کدامرند. در صورتیبه خدا، پیامبر، نظام امامت و نظام والیت برایش دلیل بیاوراجع  بایدبعد . شودنمی

های کالمی کتاب خیلی از چیست. به اثبات نبوت نبی کردم شیوه قرآن راجعزمانی فکر می خواهد!شان دلیل نمی

 ءالزاما با معجزه است. در صورتی که قرآن اسم بسیاری از انبیا ،( که اثبات نبوت نبیمراجعه کنیدگویند )بروید می

لبته قرآن به عنوان معجزه تر از همه خود پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( است، اکند. مهمرا بدون معجزه ذکر می

 شود.آله و سلم( نام برده می )صلی اهلل علیه وپیامبر 

تواند ببیند. پس در این صورت اثبات نبوت نبی چگونه است؟ بداهت در امر توحید است. اینکه خدا را آسان می

گویم که بعدا به او حرف بزند. اثبات نبوت نبی، بیان توحید او است. این را به این خاطر می تواند راجعراحت می

ا کسی با امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( مواجه شود. اگر زمانی امام زمان ممکن است در سن و سال م

با اعجاز  (الشریف فرجه تعالی اهلل عجل)را دیدید، بدانید اثبات امامت امام عصر (الشریف فرجه تعالی اهلل عجل)

 خدای بدیهی بود ،ه معرفی کردزند. اگر خدایی کنیست بلکه با بیان توحیدی اوست. اینکه چگونه از خدا حرف می
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توانی بفهمی که آن شخص امام در فلسفه اثباتش کنی و ممکن الوجودش کنی، میباشد که الزم نبود خدایی  و

 است. (الشریف فرجه تعالی اهلل عجل)زمان 

به  ،ه استاینگونا وحید خدتاو به این نحو نبود، او حتما امام نیست. چون مغایر با قرآن است.  اما اگر نظام آموزشی

یامده ینگونه ناثبات خدا اچرا  است.. های دینی ما نیامدهکه در کتاب دارددانم این آیه چه ایرادی نمیزیبایی! این 

 است؟! 

غیربدیهی ( « 7١)فَلَا تَسْمَع ونَأْتِیک مْ بِضِیَاءٍ أَ اللَّهِ یَنْ إِلَهٌ غَیْر امَةِ مَلْقِیَاق لْ أَرَأَیْت مْ إِنْ جَعَلَ اللَّه  عَلَیْک م  اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ »

ر بخواهد گر یک نفاامات ما کند. به همین دلیل در نظیعنی نظام استداللی پیدا میکند؛ بودن، نظام و ساختار پیدا می

 باید خیلی کتاب بخواند. ،اهل توحید باشد

-عرفی میمهی توحید را ها به صورت بدینعمتو با مشاهده کند ها بیان میتوحید را در انواع نعمت« توحید مفضل»

 کند.

کند که مثال شمه ای از آن، حالت توحید علوی یک توحید خاصی در مکتب امیرالمومنین )علیه السالم( پیدا می

ما به شبینید که خدا را پیش چشم می( السالم علیه)ها خطبه از حضرت علی بدیهی ندارد. با این وجود شما ده چندان

بینید که خدا را پیش چشم کسی حاضر نکرده ای میو کمتر خطبه است حاضر کردهشکل شهودی و حضوری 

-خطبه را می( السالم علیه)گویند وقتی امیرالمومنین اشاره کردکه می 7«خطبه غرَّا»توان به باشد. به عنوان مثال می

 ست. این حرف را تمام کنم.اش، نظام بدیهی اهمه رعشه گرفتند. نظام توحیدی ،خواند

 م.خواهم در مورد فساد و اصالح صحبت کنچون می آیندهانشاءاهلل قسمت قانون باشد برای جلسه 

 اند.نیز اشاره کنید. انگار آیات روی این آیه بارگزاری شده  ٦8به آیه  اگر امکان دارد سوال:

کنند احساس می ،بینندها کمی اثر از خودشان میاین است که وقتی آدماش ساده ؛«وَرَبُّکَ یَخْل ق  مَا یَشَاء  وَیَخْتَار » -

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا » سوره؛ توانند دخل و تصرف کنند. درست مانند فرعون در ابتدایخودشان در عالم تاثیر دارند و می

، فرعون («٤)ح  أَبْنَاءَه مْ وَیَسْتَحْیِی نِسَاءَه مْ إِنَّه  کَانَ مِنَ الْم فْسِدِینَفِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِف  طَائِفَةً مِنْه مْ ی ذَبِّ

فرعون «. وَیَسْتَحْیِی نِسَاءَ»و  قرار داد «شِیَعًا»اهلش را  ،ذبح کردرا ها بچهکار انجام داد،  ٣؟ هایی انجام دادچه کار

وابسته به کند کشته شدن یا نشدن تا این حد که فکر می باشد، ن عالم تاثیر داشتهتواند در ایکه می کنداحساس می
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که این در صورتیاست، « یَخْل ق  مَا یَشَاء  وَیَخْتَاروَرَبُّکَ »کند. این آیه مربوط به فضای توهمی توهم میالبته  امر اوست!

 خواند.« رَبُّک»آیه را باید با تاکید روی 

تواند در یال نکند مکسی خی« رَةمَا کَانَ لَه م  الْخِیَ»کند. خلق می ،کندر میخواهد و اختیاکه میرا یعنی خدا آنچه 

 کند، به اذن خداست. این نظام دست ببرد؛ یعنی اگر فرعون هم علوَّ 

-تکلیف انجام بدهد برکتش بر همه جاری مییک نفر از چهل نفر،  حتیاگر این نکته را بگویم تا هفته بعد )که 

ها را بنویسد. اش جاری است را بنویسد. فقط بدیهیپتر بردارد و امور بدیهی که در زندگی هر کس یک دف .شود(

و البته بدی برای همه بد است. چه مومن  8«الْإِحْسان  إِلََّا الْإِحْسانِ  جَزاء  هَلْ »گویم مثال من با احسانی مواجه شدم، می

-ر کسی زشت است. کار بدیهی زیاد داریم. انسان نمیباشد و چه کافر. این یک امر بدیهی است. کار زشت برای ه

بد است، بد  ،تواند بدی را با بدی پاسخ بدهد. اگر بدی کردنا بدی پاسخ بدهد. همانطور که نمیتواند خوبی را ب

مان همه چیز کند و چه بدی، بد است. این خیلی مهم است که در ذهنخوبی میچه کردن در مواجهه با کسی که 

 د.بدیهی باش

ر به ست. اگاگویند، این بدیهی است که انسان خوشحال بشود چون موجب اصالح مثال وقتی عیب انسان را می

  .شودیمناراحت ید، سی عیبش را بگوکاگر کند، وقتی به غیربدیهی توجه  اماشود. بدیهی توجه کند، ناراحت نمی

 .است چگونه بوده هامواجهه شما با بدیهی ؛٢تون س اید.شدهی مواجه اتبا چه بدیهی ؛١تکلیف این هفته: ستون 

ر ها کاعتاصل ساح یم وابه تحقیق به آن رسیده ،میگویمشکل بعدی در مواجهه و روبرو شدن است. این را که می

بد. چنین یااهش میخطاهایش به شدت ک ،ها عمل کندها باشد و به آنبه بدیهی اشاگر کسی توجهمطالعاتی است؛ 

 شود. رود به سمتی که دوست داشتنی مینشیند. طبعش میمرتبه به دل می فردی یک

 بدیهی است؟  ،همین که انسان باید به حکم خدا عمل کند سوال:

 اول بدیهیات است. ،اینکه انسان باید خدا را بپرستد و غیر او را نپرستد بله، -

 گیرد. ت قرار میبدیهی خوب و بد ندارد. بلکه فطری است. نظام فطری روی بدیهیا
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شدن است. هر  بدیهیات در حال خاموشدر آن گرایانه است یا ما روز به روز باید ببینیم که سیر زندگی ما بدیهی

ماه ارزیابی کند. انسان به طور طبیعی بدیهیات از شش تواند به سمت هدایت یا گمراه بودنش را در مقطع کس می

شود و بعد می ٣بعد می شود  ،8شود بعد می ،9شود االن می ،بدیهی داشتمورد  ١0مثال اگر زمانی  رود؛دستش می

 شود.گرا تبدیل میدر نهایت این فرد به یک فرد پوچ ،٢

 تواند بدیهیات را ببیند.دیگر نمی ،گرایی است. هر کس به سمت پوچی برودپوچ گرایی محصول خروج از بدیهی

پس چرا شرکایی که مال خودشان بوده یا مال حضرت حق؟  .«یلَ ادْع وا ش رَکَاءَک مْقِ»شود: گفته می ٦٤آیه در  سوال:

 ؟«شرکایی»گفته  قبل آن

ها بعضی از گرفتید است. بعضی وقتشریک می ،آن کسانی که شما در خواندن خدامنظور شرکاء حضرت حق؛  -

 کند. نمی، آن را رها نبیند را عذاب فردگیرد که تا توهمات آنقدر رنگ حق می
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