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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 42/2/42اخوت    استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ( چهارم   جلسه )ء   نبیا ا    مبارهک   سوره          

 

مندیریت ونود را بنه ع نده ب.ینرد.       اینن اسنت  نه    . عمده ترین تعلیم انساناست ءدر رابطه با تعالیم انبیا ءره انبیاسو

 مدیریتش به ع ده ذ ر باشد. اتصال پیدا  ند به منبع وحی و از طریق آن پی.یری شود.

در حریمی از ذ ر ودا قنرار   اًو انسان دائم وواهد رفتارهای انسان زیر نظر وودش باشد، وصل به وحی باشد ودا می

 دائم در یک حریمی از ذ ر ودا قرار ب.یرد.تواند  مینیست، انسان  ءانبیافقط مخصوص این مطلب  گیرد.

صنببت   وواهند نشود؟ می ءانبیاشود انسان آنطور  ه  میچطور  ند.ده اند و مردم را انذار می زنده به وحی ال ی ءانبیا

.ونه می شود  ه یک انسانی هر لبظه وصل به ذ ر نیست. در آیه اول این را ربط های سوره روی مبانی است  ه چ

 دهد. ربط به بازی.وشی انسان می 2دهد. در آیه  به ببث غفلت می

 (3)تُبْصِرُونَ أَنْتُمْ وَ السِّحْرَ فَتَأْتُونَ أَ مِثْلُكُمْ بَشَرٌ إِالَّ هذا هَلْ ظَلَمُوا الَّذينَ النَّجْوَى أَسَرُّوا وَ قُلُوبُهُمْ الهِيَةً

که ما چنه  ارهنایی نبایند    شود. این حقایق برای او سرریز میاگر انسان موانع رشد وود را برطرف  ند به طور طبیعی 

 ی اهل غفلت و لعب و ل و نباشد  افی است.نتر از این است  ه چه  ارهایی باید انجام بدهیم. یع انجام بدهیم م م

 

 كَماا  بِآيَةٍ فَلْيَأْتِنا شاعِرٌ هُوَ بَلْ افْتَراهُ بَلِ أَحْالمٍ أَضْغاثُ قالُوا بَلْ (4) الْعَليمُ السَّميعُ هُوَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماءِ فِي الْقَوْلَ يَعْلَمُ رَبِّي قالَ :44-4آيات 

 ال كُنْاتُمْ  إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا إِلَيْهِمْ  نُوحي رِجاالً إِالَّ قَبْلَكَ أَرْسَلْنا ما وَ (6) مِنُونَيُؤْ فَهُمْ أَ أَهْلَكْناها قَرْيَةٍ مِنْ قَبْلَهُمْ آمَنَتْ ما (5) الْأَوَّلُونَ أُرْسِلَ

 (9) الْمُسْارِفينَ  أَهْلَكْنَاا  وَ نَشااءُ  مَنْ وَ فَأَنْجَيْناهُمْ الْوَعْدَ صَدَقْناهُمُ ثُمَّ (8) خالِدينَ كانُوا ما وَ الطَّعامَ يَأْكُلُونَ ال جَسَداً جَعَلْناهُمْ ما وَ (7) تَعْلَمُونَ

 إِذا بَأْسَانا  أَحَسُّاوا  فَلَمَّا (44) آخَرينَ قَوْماً بَعْدَها أَنْشَأْنا وَ ظالِمَةً كانَتْ قَرْيَةٍ مِنْ قَصَمْنا كَمْ وَ (41) تَعْقِلُونَ فَال أَ ذِكْرُكُمْ فيهِ كِتاباً إِلَيْكُمْ أَنْزَلْنا لَقَدْ

 (44) ظالِمينَ كُنَّا إِنَّا وَيْلَنا يا قالُوا (43) تُسْئَلُونَ لَعَلَّكُمْ مَساكِنِكُمْ وَ فيهِ أُتْرِفْتُمْ ما  إِلى ارْجِعُوا وَ تَرْكُضُوا ال (41) يَرْكُضُونَ نْهامِ هُمْ

انند. مقایسنه    های فعال  ردن ذ ر مقایسه  ردن است مقایسه زندگی وودمان با  سانی  ه هال ت شنده  یکی از راه

 دی.ر نیستند. استفاده  ردند واز دنیا مان با سبک زندگی افرادی  ه یک زمانی  سبک زندگی
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 (45) خامِدينَ حَصيداً جَعَلْناهُمْ حَتَّى دَعْواهُمْ تِلْكَ زالَتْ فَما

تا اینکه یک  نیامد،د، دوباره و سه باره و ... گفتند  ه چه شد عذاب وممکن است یک دفعه عذاب ازشون برگشته ش

 های فعال شدن ذ ر رفع موانع است، یکی دی.ر مقایسه زندگی است. یکی از راه. روز بساطشان ب م ریخت

 

 نَقْاذِ ُ  بَالْ  (47) فااعِلينَ  كُنَّا إِنْ لَدُنَّا مِنْ الَتَّخَذْناهُ لَهْواً نَتَّخِذَ أَنْ أَرَدْنا لَوْ (46) العِبينَ بَيْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماءَ خَلَقْنَا ما وَ :49تا  46آيات 

 عِبادَتِهِ عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ ال عِنْدَهُ مَنْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ لَهُ وَ (48) تَصِفُونَ مِمَّا الْوَيْلُ لَكُمُ وَ زاهِقٌ هُوَ فَإِذا فَيَدْمَغُهُ الْباطِلِ عَلَى بِالْحَقِّ

 (49) يَسْتَحْسِرُونَ ال وَ

و حتی دقت در است و دقت در آن ا  ها شدن از غفلت توجه به حکمت پدیده های فعال شدن ذ ر و دور یکی از راه

ن شروع به پیام گرفتن زندگی وود  ه هیچ اتفاقی در زندگی همین جوری نیست و حتما پیامی دارد و همین  ه انسا

شود و بالعکس این باعث سمت پیدا  نردن بنه ل نو و     میچیزی حکمت دارد اهل ذ ر  هربداند  ند و همین  ه  می

 ند و  شود و از باطل دوری می با مقصد و ان.یزه مشخص انجام می یش ارها . وقتی فرد اهل ذ ر شد،شود لعب می

 رود.  به سمت حق پیش می

 باطل یعنی  سی  ه معنای درستی در  ارش نیست. 

 دهد.  ار انجام میانجام  ار بر اساس حق یعنی بر مبنای درستی 

 

 (48) تَصِفُونَ مِمَّا الْوَيْلُ لَكُمُ وَ زاهِقٌ هُوَ فَإِذا فَيَدْمَغُهُ الْباطِلِ عَلَى بِالْحَقِّ نَقْذِ ُ بَلْ

انسان همین  ه دو روزش مساوی باشد اضافه علم و معنوینت و اونالن نداشنته باشند یعننی در مسنیر باطنل اسنت و         

سان یک ماه رمضان گذشت و ارتباطش با ودا قوی نشند و از گنناه دور نشند یعننی     اگر ان .واصیت باطل پوچ است

 گفت او حق است.بتوان عملش وزن ندارد و باید عملش ارتقا پیدا  ند تا 
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 يَفْتُارُونَ  ال النَّهارَ وَ اللَّيْلَ يُسَبِّحُونَ (49) تَحْسِرُونَيَسْ ال وَ عِبادَتِهِ عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ ال عِنْدَهُ مَنْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ لَهُ وَ :11تا  49آيات 

(11) 

های فعال شدن ذ ر این است  ه انسان اطراف وودش، زمنین موجنوداو و اطنراف ونودش را باشنعور       یکی از راه

  ند  اما اگر همچین حسی نداشته باشد انفعالی بروورد می .شود بداند و همین  ه باشعور بداند ذا ر می

احسناس  در این صورو  نید  ه زمین نماز شما را گواه است  ووانید احساس می یعنی وقتی نماز میبا شعور دانستن 

شود. شاهد گرفتن فضنا   ای را در مسیر بخوانید تمام آن مسیر گواه شما می مثال اگر نماز نافله .داریددر نماز مضاعفی 

 .واپیمانماز نافله وواندن در ه برای عبودیت مثالً

شود. طبع انسان اینن اسنت  نه سنعی      اگر انسان احساس  ند جایی  ه رفته همه شعور دارند وودش هم با شعور می

  ند وودش را همرنگ  ند. می

 

 (11) يَصِفُونَ عَمَّا الْعَرْشِ رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحانَ تالَفَسَدَ اللَّهُ إِالَّ آلِهَةٌ فيهِما كانَ لَوْ (14) يُنْشِرُونَ هُمْ الْأَرْضِ مِنَ آلِهَةً اتَّخَذُوا أَمِ :11تا  14آيات 

پارچه دیدن قوانین ولقت است. شنعور داشنتن زمنین و آسنمان، پنر      یک ،یکی از موضوعاو م م در فعال  ردن ذ ر

 بودن زمین و آسمان از مالئک و ذا ر بودن آن ا، احساس  ردن آن ا و  مک گرفتن از آن ا.

 . ند مثل تسبیباو حضرو زهرا سالم اهلل علی ا .یرد بار زندگی انسان را  م میبار در جایی قروقتی ذ ر 

اگنر  سنی در    توانیم احضارشان  نیم و به ودمت ب.یریم به وسیله ذ نر.  اگر در این عالم مالئک هستند پس ما می

ها  افتد، ویلی از مشکالو، زحمت  ند و به طور طبیعی ویلی اتفاقاو نمی منزلش قرآن بخواند مالئک را احضار می

 گیرد. ها شکل نمی ها در این وانه و سختی

پارچه بودن قوانین در این آیاو مطرح بود  ه یعنی این ا در تضاد باهم نیستند و همدی.ر را ونثی نمی  نند ببث یک

است می توان از یک بلکه هم راستا هستند. اصل در هستی یکنواوت بودن و رفتن به جلو است. چون عالم یکپارچه 

 قانونی به قانون دی.ر پناه برد.

 شود  ه انسان از یک قانون به یک قانون دی.ر پناه ببرد. توجه به یکپارچ.ی قوانین منجر می
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دهیم به این واطر است  ه یناد ن.نرفتیم از ینک     نسبت میاین گیر افتادن را به ودا افتیم و  ویلی وقت ا  ه ما گیر می

 ند  ه انسان علم پیدا  ند و آشنا شندن بنا    ضرورو را ایجاد میمطلب این ون دی.ر پناه ببریم. این قانون به یک قان

این ا را اهل بینت بنرای منا     قانون میان بر دارد. 02الی  22قوانین ودا و وواندن حکمت های ن ج البالغه  ه  م  م 

 گفتند.

اش را از دست داده و امنا   با افزایش سن، قوای ظاهری ین آدمشود. ا شوند دستشان شفا می ها  ه مسن می بعضی آدم

 قوای معنوی اش افزایش پیدا  رده است.

 استفاده  ردن از قوای بدن به صورو طولی: بر ت 

 چشم مادی دارد و چشم معنوی هم دارد، پشت ویلی چیزها را می بیند.

 ها ها به قانون پناه بردن از قانون

 ی.رانتقال از یک قانون به قانون د

 نند. اینن    چه قانونی اینن ده سنال را احینا منی    سال عمرو را هدر دادی، غصه ووردن  ه فایده نداره ب.رد ببین  02

ود. ووب بخنوان. آدم دنبنال  نند    ش اش جبران می رتی را گفتند هر  ه بخواند گذشتهاهل بیت عبا مثالً قانون هست.

دلیلش این است  نه شنما ینک وندا بیشنتر نداریند. در هنر حالنت          تواند از قانونی به قانون دی.ر انتقال پیدا  ند. می

: چراینی جبنران    22آینه  متو ل هستید چه به این قانون اتکا بکنید یا نکنید پس چه ب تر  ه به قانون باالتر اتکا  نید.

 لَفَسَدَتا  هماهن.ی قوانین است. اللَّهُ إِالَّ آلِ َةٌ فی ِما  انَ اشتباه ها   لَوْ

 

 (14) مُعْرِضُونَ فَهُمْ الْحَقَّ يَعْلَمُونَ ال أَكْثَرُهُمْ بَلْ  قَبْلي مَنْ ذِكْرُ وَ مَعِيَ مَنْ ذِكْرُ هذا بُرْهانَكُمْ هاتُوا قُلْ آلِهَةً دُونِهِ مِنْ خَذُوااتَّ أَمِ

هنای متعندد    تواند از یک قانون  ه برای وداست به قانون دی.نری پنناه ببنرد. امنا اگنر آل نه       وقتی آدم موحد شد می

ف همنه چینزش را بنه    ماند طر می . ربا مثل دومینوبُرْهانَکُم هاتُوا قُلْ داشت مثال ربا گرفت، این در قانون ودا نیست. 

 دهد. سرعت از دست می

 دهند.  اگر نتوانست ازدواج  ند اگر عفت داشته باشد منافع را ب ش می
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ت چنون در میندان دی.نری    نتیجه عملش مبکوم به فساد اس دراگر وارج شد در نتیجه آل ه غیر ودا اتخاذ  رده و 

 رود. غیر ودا می

 افتی. پرت.اه نمیدر اگر در قانون ودا رفتی اگر تا لب پرت.اه بروی هم 

 

 (14) مُعْرِضُونَ فَهُمْ الْحَقَّ يَعْلَمُونَ ال أَكْثَرُهُمْ لْبَ  قَبْلي مَنْ ذِكْرُ وَ مَعِيَ مَنْ ذِكْرُ هذا بُرْهانَكُمْ هاتُوا قُلْ آلِهَةً دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا أَمِ :15و  14آيه 

 (15) فَاعْبُدُونِ أَنَا إِالَّ إِلهَ ال أَنَّهُ إِلَيْهِ  نُوحي إِالَّ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ

ارد. پینامبر وندا   هنایش متفناوو اسنت. غفلنت و ذ نر سنط  د       هایی  ه در ببث ذ ر م م است، ذ ر عمنق  از نکته

 ننیم   اذ اری  ه به زبانمنان جناری منی     ند. توانم ب.ویم اما عمقش فرن می ب.وید ال اله اال اهلل من هم می تواند می

ف م شما از بی ن ایت باید میل پیدا  ند  باید پیوسته عمقش زیاد باشد چون شما با ودای بی ن ایت در ارتباط هستید.

 به بی ن ایت.

شود روز به روز زیاد  رد. توصیه بنده برای عمیق  ردم ذ ر وواندن دعاهاست نه به نینت ووانندن    عمق ذ ر را می

دعنای  مینل شنرح    .  وواننند و شنرح منی زننند. ونود دعنا شنرح دارد        نه به این شکل  ه وسطش روضه می دعاها.

هرچنه الزم بنوده امینر     ت. این زشت اس وواهد به امیرالمومنین چیزی یاد بدهید وواهد، وودش شرح دارد نمی نمی

 المومنین گفته است.

دعا توان این را دارد  ه دید انسان را وسعت  گوید نه این  ه گریه  نی. ی این است  ه بخوانی ببینی چه میدعا برا

 دهد. 

عناصر و ار ان هستی را امیرالمومنین در دعای  میل آورده است. اما اگر این را جنور دی.نری ووانندی ینا حاشنیه      

شود دعا را از دست بدهید و عمق اثنر ذا نر بنودن     دی از غرض دعا دور شدی و منجر میدی یا ذ ر مصیبت ووانز

 آن را از دست بدهید.

وواهیم دعا بخوانیم در مرحله اول باید دعا را مطالعه بکنیم. بد است  ه یک دور صبیفه  فال دبستانیم و میما مثل اط

شود  ه ال اله اال اهلل ما میل  ند به گفتن امیر المنومنین و   کرده باشد این منجر میا مطالعه نسجادیه و صبیفه علویه ر

 .علی ما السالم حضرو زهرا
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 هایی در عالم دارد یکی این است را حتما بخوانید  ه یک سری واصیت نم دعای حریق صبیفه فاطمیه  توصیه می

 . دعای ضد حریق است. باید مطالعه  نرد و اش زد نه بچهسو اش می نه وانه ،سوزد  ه نه در آتش دنیا و نه آورو می

تنرین فیلسنوف    دیده است. حصرهای عقلی  نه در آن دعنا هسنت را بنزر      دید حضرو زهرا هستی را چ.ونه می

 تواند آن را ایجاد  ند یا مطالب علمی  ه در آن دعا گفته شده از حد ذهن و فکنر و علنم منا فراتنر اسنت منثالً       نمی

 توانید داشته باشید. ضا مثال شما باالتر از رضا چه می نند به عنوان فون الر را در دعا مطرح میحضرو یک چیزی 

 ال دعا در وهله اول  اش سازگار است را پیدا  ند. آدم باید یک دور دعاها را بخواند تا بتواند دعایی را  ه با روحیه

ای با یک  ا با یک دعا مچ  ند و در هر دورهوود رآید و ذائقه  مخاطب واص دارد  ه این با یک مطالعه بدست می

 دعایی مچ شود.

ماهیت دعا ذ ر است و ذ ر باید در شا له و ذائقه فرد بنشیند. به هرحال همه دعاها شما را به وحدانیت ودا داللنت  

 دهد منت ا انسان باید مسیر متناسب با ذائقه وود را پیدا  ند. می

 ند. آنقدر وضعیت دعا و  شش ذائقه آن قوی است  مرتبه درون افراد را جذب میای است و یک  ذائقه دعا شدیداً

اه باشند  نه فنرد     ه واهمه این است  ه افراد از قرآن جدا شوند یعنی به واطر این بایستی حتما با یک مراقبتی همنر 

 .ون العاده هستندزیرا دعا هم از نظر وزن و آهنگ و چینش متن ف ،رود از قرآن جدا نشود وقتی سراغ دعا می

اش ده تنا   اش بخوانند منثال اگنر ذائقنه     شب عید فطر نماز هزار بار سوره توحید وارد است اما هر س با توجه به ذائقه

ه  شنش  ووانی به تعندادی  ن    نی نماز هزار قل هو اهلل را ولی می اشکال ندارد. شما نیت  میهست همان را بخواند 

رسناند  وتناهش  نیند و     امیرالمومنین گفته است  ه اگر در نوافل ضرر میگویی  می ؟داری و اگر  سی گفت چرا

 فرائض بپردازید.

قنل   0222شود آدم نیت  ند. من نماز  وارج از ذائقه نباید رفت اما میها توجه  رد. ر مورد نوافل حتما باید به ذائقهد

 هو اهلل را به اندازه  شش بخوانم ودا هم برایم  امل حساب  ند.

طفی  ردی... یا ذالمنن و  یا مصطفی مبمد، ای  سی  ه مبمد را اص وواند می نماز هزار قل هو اهلل در مومنینامیرال

 ..امام علی علیه السالم دارندالجود... واقعا این چه مربته از توحید است  ه 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


