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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 4/59  /2   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( نهمنور   ) جلسه       مبارهک   سوره   

 

شده و جزء « فرض»شود که سوره  میکند، متعجب  فرد وقتی سوره نور را با تأمل و تفکر و تدبر شروع می

زند، فرد انتظارش را ندارد که در  آنگاه بالفاصله حرف از زانیه و زانی می .هایی است که واجب شده است سوره

 گونه بحث شده باشد. های قرآن و کالم وحی این موضوع این سوره

گذارد که خیلی از افراد در  زنا میبیند خدا دست روی موضوع  گذارد می ش قدم میااما وقتی در زندگی واقعی

 معرض آن قرار دارند یا تا چند سال دیگر در معرض آن قرار خواهند گرفت.

اما شدند. این آیات جنبه پیشگیری دارد،  ،شوند گاه دچار لغزش نمی کردند هیچ اند که فکر می چه افراد قَدَری بوده

 سالم و ... نامه، چت، اعم از بری ندانیم؛ ازین موضوع که خود را

هایی کشیده  شود و به این چنین جریان از سالم و با همان لبخندهای اولیه آغاز می هاانحرافاین گونه شروع 

 شود. می

متاسفانه جامعه در حال حاضر درگیر این موضوع شده است. خیلی از افرادی هم که به ظاهر مذهبی هستند وقتی 

فقط دست دادن باشد و موارد خیلی  دهند. حاال ممکن است سطح آن میگناه تن به  ،کنند قدرت ازدواج پیدا نمی

 ای از زنا را در خود دارد.  ها مرتبه حادی هم نباشد، اما طبق روایات همه این

آن نگاه به نامحرم اگر همراه با شهوت باشد سطحی از زناست. صحبت کردن با نامحرم اگر به قصد لذت باشد و در 

 نباشد سطحی از زناست. لمس کردن و ... هم که جای خود را دارند. اشحریم و حرمت الزم

ش مراعات اشروع هماماش این است که احکام را از  برای اینکه از این گناه و پلیدی و خباثت دور شویم الزمه

ین کار را ا ، پسهای مستهجن گناه است های نامربوط وارد نشویم. دیدن صحنه کنیم. نگاه به نامحرم نکنیم. به سایت

 مرتکب نشویم. 
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گویند دست خودم نیست. کسی که به نحوی دچار خباثت بشود این خباثت او را به درجه سنخیت  خیلی از افراد می

 خورد. کند که آن جنس فقط به درد مشرک شدن می جنسی پیدا مییعنی فرد رساند.  با مشرک می

السالم( را ندارد. البته ما باید  بیت)علیهم ت. سنخ اهلشود هم سنخ موحدین نیس کسی که برای خدا شریک قائل می

سنخ مشرک هستیم. جنسمان جنس مشرک است.  که توبه نکردیم هم امید داشته باشیم و توبه کنیم. ولی تا زمانی

 مان طیب باشد.  السالم( باید جنس بیت)علیهم برای محشور شدن با طیبین، ابرار و اهل

جنس از پذیرد و  اش را می صورت خدا توبه ای که دیگر نخواهد مراجعه کند. در این ونهتوبه یعنی پشیمان باشد به گ

: که السالم( فرمودند )علیهکنم؛ امیرالمؤمنین کنم و بعد توبه می شود. اگر کسی گفت من این کار را می موحدین می

 مسخره کردن خداست. این گونه  توبه کردن،

تواند زندگی کند، دچار تعارض  دهد. این آدم با آدم موحد نمی می تغییرگناه وضعیتی دارد که ذائقه آدم را 

جهت شوند، اما حتما  توانند هم های دنیوی با هم کنار بیایند، در واقع می شود. ممکن است دو فرد ناهنجار سر نفع می

 ست. اش حتمی جهت شود و ناسازگاری تواند هم با مؤمن نمی

گوید: غیرممکن است انجام دهم! ولی این خطوه، خطوه رفتن،  ها صحبت کنند، میاگر با فرد درباره خیلی از کار

کند. اینطور هم نیست که ما مؤمن هستیم و  ها را مراعات نکند خیلی آدم را وسوسه می گام به گام رفتن، اینکه حریم

 هاست. این موارد برای غیرمؤمن

 هستیم.  این خطر حتما در معرض و.. جوک بگوییم با نامحرم مراعات نکنیم، راحت باشیم ودر ارتباط اگر 

 .کند. بریم از گناه خرد و کالن، کوچک و بزرگ که در هر صورتی آدم را آلوده می پناه می

 

 (32)  عَظِیمٌلُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ  إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

کسی حق ندارد به کسی که کس و هم از آنطرف  اما هر کسی موظف است خودش مراعات کند سوره نور: 32آیه 

 دارد )مُحصَن( نسبت ناروایی بدهد.  یکار

شود. چون زن همیشه در حصن است، حصن پدر یا حصن  یزنان متأهل گفته مبه مُحصَن هم به زنان مجرد و هم 

 پیوسته حصار دارند. زنان  همسر. برای همین
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زند و  به او نسبت گناه بدهد. یک خانم با آقایی حرف می ،مباالت است که خانمی بی کسی حق ندارد به صرف این

 فکر کنی، غیر از ایناگر چون  ی غافالت است، حواسش پرت شده است.کند. باید بگوی هم می ایشوخی و خنده

 کند به خطر. ذهن شروع می و در این شرایط نسبت بدهیبه دیگران  مدام، روی مجبوری در جامعه که راه می

حدودی  است.خطرناک نیز همانقدر که افتادن در ورطه زنا خطرناک است، افتادن در ورطه نسبت دادن به دیگران 

ه دیگری زنند. و اگر کسی ب به او می ضربه شالق 08زنا کند، هرکس هم که خدا برای این دو گذاشته مشابه است. 

ضربه شالق  08باشد، به هر سه  ن شاهد را نداشتهچهارمی شاهد داشته باشد اما 2و برای این ادعا نسبت زنا بدهد

 زنند. می

 نیست! ممکن است چنین چیزی وجود داشته باشد. آدمیزاد بعیداز  

مان پایمان  ی همهسائل غریزاما در این مورد )اتهام زدن به زنا( این را گفته است. در م حتی درباره زنا نگفته لُعِنوا،

 دهیم.  آییم و نسبت ناروا به کسی می کنیم یا از طرفی می لنگد. یا مراعات حدود شرعی را تا آخرش نمی می

 هم درباره خودشان و هم اینکه به دیگران نسبت ندهند. ،همه باید مراعات کنند

 گویند: پرنده خیال پرکشید و رفت.  ل انسان، طائر )پرنده( است. میخیا

آید نباید مبنای عملش قرار دهد. کنترل خیالی برای نوع  آدم بالفاصله باید استغفار کند. خیلی چیزها به خیالش می

 دوام ذکر است. ،تنها راه کنترل خیالرسد  به نظر میو انسان تقریبا چیز محالی است. 

به همین و مسائل غریزی در درونشان هست  ،ها اگر سالم باشند جنسی یک مسأله طبیعی است. همه انسانمسأله 

 احکام وجود دارد. باید احکام را رعایت کرد.هم خاطر 

ه همین خاطر در بعضی شهرها بحث تعدد زوجات است. ببط ترهای جسمی م و سیستممسائل غریزی به طبیعت انسان 

  این به خاطر نوع اقلیم است. .شود رنه انحرافات آن شهرها زیاد میحتما باید باشد و گ
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أَنَّهَا کَوْکَبٌ دُريی  یُوقَدُ مِنْ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَ

ی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِشَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ 

 ﴾2۳﴿ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

این است  ،شویم های قدر نزدیک می باالخص وقتی به شبهایی که خیلی مهم است  کی از بحثی سوره نور: 23آیه 

داشته ن با این مشکات مطرح شده ای فاصلهبه این معنا که توانیم مصداق مشکات شویم؟ مصداق که نه،  که چطور می

 توانیم مؤمن شویم؟ چطور میباشیم. 

رود. اینقدر لطافت پیدا  شدن می شود؟ کسی که به سمت طیب چه کسی مؤمن می ست. راه مؤمن شدن در پاک شدن

شود. جسم باید لطیف شود. احکام شرعی را باید گوش داد. احکام را به عنوان  کند که نور خدا در او جاری می می

 نورانی شود و قابلیت ذکر پیدا کند. تالطیف شدن جسم و جسد گوش دهد 

ابی به افتند. راه دستی از دیگری است. برخی خیلی راحت یاد خدا می یافت ذکرشان بیشها قابلیت در سمبرخی ج

هر دهید.  کند. ببینید در احکام کدام را انجام می احکام شریعت است. وقتی جسم طیب شد قابلیت ذکر پیدا میهااین

 شود. نورانیتمان بیشتر می ،چه در اجرای احکام بیشتر توفیق پیدا کنیم

 .مستلزمِ به احکام شدن، نورانی شدن، جسم طاهر یافتن، باورهای طاهر یافتنتا  تا کجا؟

 گذارند )نورٌ علی نور(    جسم و باور روی هم اثر می

 مکروه است و... ،چیزی که برایت ضرر دارد نخور، پُرخوری نکن

سالیان سال به تعویق باید از واجبات شروع کرد. غیبت کردن حرام است. گاهی یک عدد غیبت لطافت جسم را 

 اندازد. می

آوریم.  روز تب کردند. ما غیبت کنیم خم به ابرو هم نمی 08گویند جایی بودند غیبتی شنیدند،  حضرت امام)ره( می

به هر حال گناه، خبیث است. یک چیز خبیث را، سَم را، چه با توجیه  کنیم! هم میتوجیه بعدش کنیم و  غیبت می

 خوردن یکسان است.و چه بدون توجیه  خوردن

کند، استفاده کردن  ترین کارهایی که در معنویت مؤثر است و باورهایمان را تقویت می نورانیت طیف ندارد. از مهم

کند. مثل یعنی اینکه فرد بتواند هر چیزی را که  را تقویت می مان، باورهای خود و فرزنداناست. مثل« مَثَل»از 

 ببیند.بینید، بتواند به شکل مَثَلی  می
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افتد بعد  کند اول خودش می چاه می ی کهیعنی فرد «دوم کسیچاه نکن بهر کسی اول خودت » گوینداینکه می مانند

 قوی شود.  قدرت مشاهده ،شود دانستن مثل باعث میدیگری. 

ییم مثل بسیار بگو  کند. در خانه تعقل و نورانیت باوری را تقویت می ،هایی که در عرف رایج است المثل ضرب

 های کشورهای اروپایی. المثل سال. حتی ضرب 7کودکان باالی  برای باالخص

ترین ارکان تعبیر خواب، دانستن  کنند. یکی از مهم های عرفی، باورهای انسان را تقویت می نگاه مثلی حتی مثل

ها در بستر  هایشان است. انسان ها هم اثر دارد. باورهای عرفی مردم منبعث از مثل هاست. مثل حتی در تعبیرخواب مثل

 کنند.  باورهایشان زندگی می

کنیم این باشد که ببه فرزندانمان  یمتوان رسد بزرگترین خدمتی که می دقیق شدم. به نظر میبنده مدتی در بحث مثل 

 ها مثل یاد بدهیم.  به آن

دهد. چگونه  پولی را به فقیری می کند و انفاق میکشف کرد.  های مختلف زندگی باید شباهت بین اتفاقات در الیه

های  خدا گره همانطور که گره از کار من باز کردی،»: به شما بگوید اینکه طرف مقابل تواند تبدیل به مثل شود؟ می

بالفاصله برایت دعایی به نحو مثلی  یعنی «گمان خدا دستت را بگیرد از راه بی: »یا اینکه بگوید «زندگیت را باز کند!

یا « ت ببینیاز جوونی خیر»گوید:مثل اینکه می دهد. کند و شکل مثل به آن می در سطح دیگری دعا می. منتها کند می

 «زنی طال بشه دست به هر چی میان شاهلل » 

در لحظه هر چه مشکل  شاءاهلل هیچ وقت درمانده نشوی. یعنی یعنی ان؟ یعنی چه« زنی طال بشه دست به هر چی می»

 .داری برطرف شود.

 کند. های باوری دور می گونه داشتن به زندگی، فرد را بزرگ و از ناهنجاری نگاه مثل

ها استفاده کنیم و ذهنشان را مثلی بار بیاوریم. این گونه  زنیم از مثل ها که حرف می در خانواده سعی کنیم با بچه

 مانند. بردند و در سطح و ظاهر آن نمی شود. به باطن یک اتفاق پی می ذهنشان فرایندی می

 وجه مثلی تبدیل کرد. توان راحت به یعنی همه حقایق زندگی را می ،خدا برای خودش مثل زده است

راجع به آخرت بدانی به  ترین حقایق توحید است که خدا آن را به وجه مثلی گفته؛ اگر بخواهی نظر قرآن را سخت

بذرش تبدیل به گل  ،یابد زند. )بذری در خاکی رویش می خدا آخرت را به حیات و رویش مثل می وجه مثلی،

 رود( شود و دوباره در خاک می می



6 
 

بیند. وقتی طبق آیات قرآن  رویش میآن را، ترسد؟ خیر. چون  اگر کسی به وجه مثل بداند آیا از قیامت میقیامت را 

 شود. زیبا می خیلیبینید، حیات آخرت به وجه مثلی بحیات آخرت را 

ین مرگ را به وجه مثلی قرآن نخوانده است. به وجه از ب شود.. چون بینم حالم بد می که میگوید آگهی ترحیم  می

 رفتن خوانده است.

نظام گفتگویی فرد در  ،درصد باشد 38کنید؟ اگر کمتر از  گفتگوهایتان چقدر از مثل استفاده میمکالمات ودر 

 معیارهای عقالنی او ضعیف است. همین طور استفاده از مثل و 

  .وجود دارد یرابطه مستقیمکند،  هایی که استفاده می بین معیارهای عقالنی جاری در فرد و مثل

 از جامعه است. «مثل»های اجتماعی، گرفتن  از نقاط ضعف شبکه

، به شدت نظام مثلی را در گذاشتن در دستور کار کتب رااین  مطالعه و های سعدی )بوستان و گستان( خواندن کتاب

 کند. انسان تقویت می

 های هرکسی متناسب با خودش است. مثل

اند،  ها خیلی چیزهایی نیستند که تولیدی داشته باشند. اتفاقا کهن هستند. چون از فطرت انسان برخواسته نوعا مثل

 د.نباشداشته ممکن است تغییر ادبیاتی تنها تغییر در آن راه ندارد. 

آغاز « دنیا» هایمثل نخست از و مطالعه کنید. و بد نیست که یک زمانی روایاتی که جنبه مثلی دارند را جمع کنید

 کنید.

 هایشان در مورد دنیاست. السالم( مثل السالم( باالخص امیرالمؤمنین)علیه بیت)علیهم اهل

 فهمیم. آن را نمیجنبه مثلی دارد. اما ما  ،کنند خیلی از گفتگوهایی که مردان الهی استفاده می

اینکه فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است، در  شود. اش بیشتر می تر شود جنبه مثلی هر قدر معیارها به عرف نزدیک 

 شده است.مثلیت شیطان استفاده وجه از  واقع

 دارند. های زیادی کتب غررالحکم، عیون الحکم و المواعظ مثل

 «انما مثلی بینکم کالسراج فی الظلم.»مانند اینکه آمده: 
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مثل  هابه آن تا بلوغ باید ،سال به باال دارند 7 یها المللی هستند. باالخص پدر و مادرهایی که بچه ها بین سری مثل یک

 مثل بلد باشد.  08تا  28. به طور طبیعی به بلوغ که رسید باید بیاموزند

رفتارهایمان را به باورهایمان ارتباط دهیم.  بین  در آن  توانیم نمیاما کنیم  کند. ما زندگی می مثل معیارسازی می 

اگر شود که این میکند.  اعمال و چک کردن معیارهایمان فاصله هست و این ما را نسبت به بقیه همیشه عذرخواه می

 باشیم حقش بوده! اگر بد هم حقش بوده و خوب باشیم، 

 درچون  ،های عقلی ارتباط خوبی نداریم با گزارهشود. اما ما  های عقلی تقویت می گزاره با انسان نظام باوری

 هستیم.طفولیت 

در ذهنش  فرد ،که آمیخته با داستان هستند. وقتی تبدیل به یک سیر و دیالوگ دائمی شد استها قوانینی  مثل

میزان مراقبتش بیشتر  ،خواهد عملی انجام دهد وقتی میو در نتیجه قانون یا مثل دارد.  388 – 088بصورت ملکه 

 شود. می

 ند.ک مثل، هر چیزی را بر یک مبنایی در ذهن جاسازی می
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 شب قدر 

 کاری در آن انجام شود.   طعمی داشته باشد وتواند  های عمر ما می هر سالی از سال های قدر شب

هایی را به او  چه فضل خداببیند . بگذارد فضل شناسیهر کسی شب قدر امسالش را به برکت سوره مبارکه نور روی 

 های الهی است. فضل عطا کرده یا در معرض چه فضلی از

 .است )...(این موارد ،فهمیدم عنایت خدا به من هم: بگوید هرکس قدر که خارج شدیم شاءاهلل از شب ان

کنیم. اگر  میدانیم، در طی عمرمان کارهای بیهوده  شناسیم. قدر خود را نمی زیرا ما عنایت خدا به خودمان را نمی

 کند. ی بیهوده نمیکند. عمر خود را صرف کارها ا نمیکسی قدر خود را بداند این کارها ر

 

 کنم:  گونه مطرح می پیشنهادات را این

 د:جواب ده سؤال اصلی 0هایی را که خداوند به او عنایت کرده را بشناسد به  هر که بنا داشت استعدادها و فضل

هر کس نسبت خود را با اقامه نماز و اهتمامش به اقامه نماز را مشخص کند. ببیند نسبت به اقامه نماز  اولویت اول:

السالم( وقتی استعداد نمازش را  حضرت ابراهیم)علیه چه خودش نماز بخواند و چه دیگری. .هایی دارد چه دغدغه

 را تا قیامت تربیت کند. ندانیکه در آن فرز ،تواند بیتی داشته باشد دانست می می ،کرد بررسی می

 .ام چگونه است زندگی من برای خودم و جامعه باید دید میزان تاثیر گذاری

 اقامه نماز؛ نمازی که در آن تکبیر، قرائت، آداب و... داشته باشد.

نه خود نماز  ، وام را با اقامه نماز جاری شود. اذن بگیرم از ولی اهلل و رابطهام خواهد چه نمازی در زندگی یدلم م

 ارتقاء دهم. رابطه ما با نماز یک سطح ارتقاء پیدا کند. 

ساعت، نیم ساعت، هر روز  08ساعت،  ۳خواهد  مان با قرآن چقدر است؟ دلمان می سیم ارتباطی  اولویت دوم:

 نگاه کنیم. خواهیم قرآن را باز کنیم و  ! یا اینکه هر زمانی وقتی بدست بیاوریم می؟بخوانم یا اینکه وقت ندارم

 باشد. قرآن کنارمخواهد  در ظاهر دلم میهمینکه شود. حتی  فضل از ناحیه میل به کتاب خدا نازل می

 قرآنی بخوانم که اثرات قرآنی در من مثبت شود. ریزم برنامه می

 کند. میل به همراه بودن با قرآن فضل را در فرد تقویت می
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 کند.. میمیل به قرآن ما را وصل به فهم قرآن 

ت خود را با تفکر باال ادهد که راجع به موضوعات فکر کنید و باورسازی کنید و درونی قدر به شما امکانی می شب

 .«فضل» گذاریم رویمان را میموضوع تفکرحاال ما ببرید. ارتقاء انسان با عمل است. تفکر هم عمل است. 

 .میل به قرآن3.اقامه نماز 0با چه معیاری؟ 

تر شدی، به احکام الهی بیشتر عمل  قدر اگر مهربان شب از فهمی که فکرت درست بوده یا نه. بعد رفتارهایت میاز 

 فهمی فکرت درست بوده است. می ،کردی

تا جمله  38دانم در هفته گذشته  چقدر کنترل دارم، چقدر روی رفتارهایم کنترل دارم. می؛ تقوا اولویت سوم:

 رسد مگر به تقوا. . انسان به فضیلت و فضائل و فضل الهی نمیناخوشایند به فالنی گفتم

 برای دستیابی به فضل هستند.   زمینه اصلی این سه مورد پس

 چهارمین موردی که در حوزه فضل باید به آن دست پیدا کنیم این است که؛ اولویت چهارم:

 دانیم؟ ه گفتاری را گفتار برتر می: چ0گویه 

 )مربوط به کارها( دانیم؟ رفتار برتر میرا : چه رفتاری 2گویه 

 )مربوط به صفات( دانیم؟ ه اخالقی را اخالق برتر می: چ3گویه

 دانیم؟ چه باوری را باور برتر می :0گویه 

 ؟بین باورهایتان کدام برتر از دیگری است

 .رفتاری.3  .آخرتی0جهت گویه: 

 .در جامعه2.در دیگران 3.در خود 0تنوع گویه: 

 هایمان است؟ ما برتر از کدام حرفای ه کدام حرف

 : محاسبه خودمان

 شود. فضل الهی شامل حالش می ،دهدباگر انسان بتواند برتری را تشخیص 

 اش فکر کرد. ها باید خیلی درباره شود کدام باور از باورهای دیگر برتر است، بعضی وقت وقتی گفته می
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 )سوره مبارکه توحید(است. ذهنم برتر ست از هر باور دیگری در اینکه خدا یکی

 )سوره مبارکه قدر(من الف شهر است، باور برتر است.قدری گذاشته که خیر  اینکه خدا شب

 )سوره مبارکه کوثر(و به قرب برساند، باور برتر است.اینکه خدا پیامبری گذاشته که دست من را بگیرد 

انی داری که نفس سوره قدر، تجلی سوره کوثر، مبین کند. اینکه بدانی امام زم صلح ایجاد می 2الهی بین این  ولیّ

 سوره توحید است، این برترین باور است.

 ..خورد ها قدر آدم رقم می با این ام حرف برترین حرفی بوده که زدیم؟کد

 ها را بفهمیم. ی است که بتوانیم برترینفرصتماه مبارک رمضان 

 .اندازه خودش پر کندظرفش را به هرکس  ،است هرکس ظرفش به اندازه خودش

ال دعای ابوحمزه را یکبار بخوان و ببین اندازد. مثال دعای افتتاح. مث را راه میانسان خواندن دعا خیلی این سیستم 

 چیست. ،اندهایی که برای یک انسان در این دعا گفته تریبر

 چیست؟ موضع ما نسبت به نفع و نافع بودن

 تر نافعچه علمی را نافع و چه علمی را 

 تر چه باوری را نافع و چه باوری را نافع

 تر  چه اخالقی را نافع و چه اخالقی را نافع

 چه رفتاری را نافع و چه رفتاری را نافع تر

 تر چه گفتاری را نافع و چه گفتاری را نافع

 اند؟گفته

 ایمان سه مرحله دارد: اعتقاد، رفتار و گفتار.

 گفتارش. )البته در حالت آموزشی( سپس همو آید رفتارش می . بعدشنیک دعا می ،اگر اعتقاد داشته باشی
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 هایمان در زندگی چیست؟ ها و گرایش ها، خواست مقاصد، طلب اولویت ششم:

های علمی؛ چه  های مدیریتی، توانمندی های اجتماعی، توانمندی های خانوادگی، توانمندی توانمندی اولویت هفتم:

 دنیایی و چه آخرتی؛ چه خود و چه دیگران.

 تفصیل بسترهای جدید. اولویت هشتم:

 در شغل و درآمد. و فن، در کار و تولید، صنعتهای اقتصادی: در  توانمندی

 عه، در تفکر، در ابداع.های علمی: در مطال توانمندی

 های مدیریتی. توانمندی

 های اجتماعی. توانمندی

باید صاحب محشور شویم.  السالم( الفضل کند که با ابالفضل)علیه خدا ما را اولی بزرگترین اتفاق در زندگی ما:

کار ش ا، روی فضلشودبفضل بشویم که با پدر فضل محشور شویم. هر که دوست دارد شب قدرش ابوالفضلی 

 کند.

 السالم(. السالم( برای امام حسین)علیه ابالفضل)علیهحضرت فضل یعنی آدم بدرد بخور مثل 

  .شویمبدرد بخور به  اهلل( باید برای امام زمان)عج

 ... شاءاهلل ان با اولوالفضل شدن، ابالفضلی شویم،

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


