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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 41/8/39 استاد اخوت   -  جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (پنجمجلسه )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.. شودوساطت امام معصوم برطرف میها با حزن 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 )ماتمشااهلل عوض این برای 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 میچرایی و کندمیشود 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 اولیاءان شابرای اینکه 

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

این موضوع است که  راجع به آن بیشتر تفکر کردها شد، که باید 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 در در راه خدا هزینه که وارد شدن

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

اینکه اما . 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 یشهادت را برا ایثار و مسائلی مانندبتوانیم از خودگذشتگی، جهاد، 

جاری زندگی ما شود و تحقق عینی پیدا کند فرهنگ  اینکه این موضوع جهت. فرهنگ عمومی کنیم تبدیل به

 . بعدی را بفرستید صلوات
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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 شودعرفتی است که بقلب شکسته کم و زیاد م ،ثمره اشک کم و زیاد. برخی زیاد

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 

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

 انماندگدانند، دعا کنیم که همه جامانند کسانیکه مثل خود من جامانده، خود را از کاروان جامانده میلوات آخر ص

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

 و اتوب الیه نتیجه برسد استغفر اهللشاهلل این سیر به به توبه ختم کردیم برای اینکه اناز 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 02 تا آیات حدود

 

صمیمی  و های گرمتواند به جمعمیایی است که انسان را هترین ویژگیفتوّت یکی از مهم گفتیم که گذشتههفته 

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. شاهده کردمتوان می 51درآیه های جوانمردی را در اعتقادات این افراد رگه

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

 51در آیه .  برندتان به محل خوش آب و هوامی شوید وین طور است که شما سوار مرکبی میمسیر  هدایت ا

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

اند که کارشان سراغ 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، .. . کندیرا جور م

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

 . تهرکس بدی کرد سزایش بدی اس. 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( ...سزایش بس که ولی مرشدی نخواهد داشتهمین مقدار )ادامه آیه

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

-یش ولی مرشد میرود خدا براهمین مقدار که بر مسیر هدایت می .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

از یدند یا زند که چرا این طوری خوابیاین قدر جزئی درباره ایشان حرف مدانیم چرا خدا نمی ن آیاتایدر  : 51آیه 

  .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 5یعنی  .دهدمیاعتبار  به آن سگ 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. دنکنبا هم فرق می ..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 .است بحث اندکی باز شده

 . 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 ای مومن باشند، ددر 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. است ره زمردر سولعکس اثر بگذارد این همان اشمئاز گذارد 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

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

  . کرده استشده است از وحشت فرار مینزدیک می

 .هم منفی و یکی از شگفتی های خدا در حفظ، ایجاد رعب است البته هم مثبت دارد
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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 میدر آ این موضوع. اندیک سکه روی

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

عنی کار خوبش پاداش کار خوبش زنجیره است و این ی 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... این منافافتی ندارد که با امام بودن کار با بهشت و . ستا

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

 .است ایشانبا 

 ..  غذاانی فاعل ذلک : ... به بعد 02برویم سراغ آیه  

 02و  02جمله 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

 ..کننددرگیر میاشتغاالت انسان را . کندهر وقت انسان احساس کرد خدا از یادش رفته خدا را یاد 

کار خوبی است اگر که کنید کاری میمثال  .قانون بودن رشدا و ثابت بودنش در آیه آمده است: ... 02معنی آیه 

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

باشید آخرش نبوده  نست که شما هر کاری را هم بر مسیر هدایت انجام دادهباید دا. 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

بهترش را م دفعه بعد 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.. انجام دهم

 . 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 آدمتوان از حرفیلذا در این شرایط چقدر م.. 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، 

هم از هرچه به جالل و جمال برسید، ب. زیبایی بی نهایت است. خدا بی نهایت است کار خدایی هم بی نهایت است

 .جا دارد
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 .ان شا اهلل بگویید برای هر کاری مراقب باشید باید -5های 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 -0

به سرت زد همان گوید وقتی فکر گناه است مثال می خیلی زیاد آمده معنی این آیهدر پاسخ هایشان . 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

گر این کار را بکنی ذکرت ا .خشیمبخیلی 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 اخالقیبازخوردی که از دیگران میمن از 

  .کنمبرطرف  تا آن  را  گوید چیستهایی که میکنم منفیمی

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

 . 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  و نخواهید مردم را  خوش اخالقی بگذاریدبر 

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

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

 . شودتر و افسرده حال میعصبانی

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

نحوه تعامالت در منتها در . 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
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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 خلق خوش با توانیاگر می. جرم است

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

ها جهت است که ذائقه آدمبدی آن کار سیئه است و لذا به همین . 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. اد و ستدنه دسالم 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

-میبا خوش اخالقی شما . ات باید بر خوش خلقی باشدبنای ..نباید کتک بزنیدیگر طرف را  ..ایمعاشرتی کرده

و تیر  آیدکنی کوتاه نمیدر معاشرت کم آوردی و دیدی هر کار میاگر  .خطای طرف مقابلتان را بفهمیدتوانید 

امیر خوانی به نیت دو 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



7 
 

دیدن انسان خلق بروید زیرا های خوشاست که به دیدن انساناین ( 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

 .دکنی

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان صلوات
 

 

 

 


