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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 61/2/49    اخوت استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (  دوم  جلسه  ) هط  سوره مبارهک 

 

 ی عنایت بفرمائید.صلواتبرای سالمتی خودتان 

ماه  گی برایدتوفیق آما شااهللان و قرار دهدبرای همه ما ماه غفران و رحمت  را ماه رجب که خداوندبرای این

 فرمائید.بی عنایت صلوات را مرحمت نمایدمبارک شعبان و رمضان 

در را بتوانیم ذکر خداوند  این سوره مبارکهشویم و بر اساس پیدا کنیم مهمان سوره مبارکه طه که توفیق برای این

 صلواتی عنایت بفرمائید.قلب و جان خودمان جاری کنیم 

 صلواتی عنایت بفرمائید.مان به عمل تبدیل شود شااهلل علمکه انبرای این

است که  آن مبه خاطر آیه دو باشدمی صلی اهلل علیه وآله و سلم طه در مورد پیامبرارکه سوره مبگویند میکه دلیل این

 گردد.مستقیما خطابش به ایشان بر می

 (3)سوره ذکر است برای کسی که خشیت داشته باشد.

خیلی مهم است یعنی وبی خدا این سوره بحث تدبیر رب شود، درای از صفات خدا تاکید میجنبهبر ای در هر سوره

به خدا تدبیرش را که فرد باید تدبیر داشته باشد در واقع باید  ن استآاش معنی "تدبیر ربوبی خدا"گوییم وقتی می

 در آن سوره تدبیر هم هست منتها تدبیری که بتواند خدا را در زندگی جاری کند و بتواناین سوره،  کند لذاواگذار 

 (5و4).تدبیر خدا را پذیرفت

ها اسم اسماء ذکر البته در برخی سوره ،است "گری اسماء حسنیجلوه"مبارکه طه ات سوره یکی دیگر از خصوصی

-نازل می علیه السالمهای ربوبی است که به حضرت موسی اسماء حسنی و ظاهرا همان جلوهشده اما اینجا حرف خود 

 (8است.)اسماء حسنی در این سوره مطرح شدهشود یعنی حقیقت 
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توان بیشتر ذکر شده است  و می علیه السالم داستان حضرت موسی ،تعداد آیات به نسبت کل آیاتاین سوره از نظر در 

 .علیه السالم سفیومبارکه است مثل سوره  علیه السالم گفت که سوره طه سوره حضرت موسی

ای اولیه هتاست که قصص قسم علیه السالم طه مربوط به مبعوث شدن حضرت موسی مبارکه سورهقسمت زیادی از 

 د.نمایزندگی ایشان را مطرح می

-هد یک پیامبر برای مبعوث شدن چه مراحلی را باید طی دشود یعنی نشان میرا بیان می "بعثت"در این سوره بلوغ

 باالترین مرتبه انسان این است که مبعوث شود. کهاین کند و

در زمان مردن است که ها از آنیکی  که زند،اش را میترین حرف های زندگیاست که انسان مهم ین محلچند در

کند اما در سیستم اش در هنگام مرگ مطرح میمطالب  زندگیترین به عنوان مهم کند و چیزهایی راوصیت می

برای مالقات با  است یعنی وقتی توفیق فرصتی وند زده شدهخدابا ها در هنگام مالقات ترین حرفمهمکریم قرآن 

 .خواهد شدبدل  ها رد وترین حرفمهماست که  لحظهشود در آن ی داده میبه کسخدا 

باالیی خیلی رتبه  باالترین ذکرهاست لذا "اله االانا ال"و  "اله اال هو ال"،  "الاله اال انت"و  "ال اله اهلل": ذکر 44آیه 

به طور مطلق کنار ر تو را من عبودیت غیاست که عنی به این م گویداین اذکار را می فردید. در واقع وقتی ندار

 ام.گذاشته

 گوید.، با ذکر ال اله اال اهلل میات هستم، مخلصت هستمخواهد به خدا بگوید بندهیک موقع انسان می

از اطمینان نکند و انسان به خدا همین دو صفت است که جواب  یند بدترین صفت در دنیا دچار چیست؟: اگر بگو41

در دیدار با  وندبه خاطر همین خدا دیگر با بدی ندارد؛مرزی خصلت، با این دو  فلذا .تبعیت داشته باشدهوای نفس 

تو را از آن  ،کندمیتبعیت از هوای نفس کسی که ایمان و اعتماد در او نیست و  :فرمایدمی علیه السالم حضرت موسی

دهد اگر انسان تحت می . این نشانشویتحت تاثیر او قرار بگیری هالک میباز ندارد)رفتن به سمت قیامت( و اگر 

 شود.دگی خود را تباه کرده و نابود میتاثیر این افراد قرار بگیرد زن

هر رسولی  تر این است که انسان بدانداثبات نبوتش را با معجزات نشان دهد و مهم نبی : مهم این است که هر44

گویند قرآن معجزه ختمیه است یعنی ما میکه وقتی به  اهمیت دارد است لذاای متناسب با امت خود داشتهمعجزه

 حقیقت واقعی ؛، رسول خاتم است هم معجزه، معجزه ختمیه استخرین معجزه انبیاست به این معنا که هم رسولآ

 مثل عصای موسی کریم حداقلبداند که قرآن فرد باید  پس که ذکر شده به مراتب باالتر است از این آیاتی ،قرآن
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در روایات داریم اگر کسی سوره حمد را خواند و است که کاربرد دارد به خاطر همین  علیه السالم و دم عیسی علیه السالم

علیه  و وسیله حضرت موسی علیه السالم عیسیحضرت که از دم  شودحتی بیان میو  !ای را زنده کرد تعجب نکنیدردهم

 .اش ببیندانسان باید اعجاز آن را در زندگیزند خیلی بزرگتر است لذا که رود نیل را کنار می السالم

 یناچاراز روی داشته باشند و اکراه  آوردن است که مردم در ایمانانتخاب نکرده ها را به نحویخداوند معجزه

گرفت که در این شد و ایمان به غیب شکل نمیها شکوفا نمیگونه بود ایماننکه اگر ای ،ایمان بیاورند و شوندمومن 

ها شکوفا کرد نه در الیه مان را در الیه عقل و تفکر انسانای از این جهت خدا شد؛صورت ایمان به حس تقویت می

 .حس

است یعنی  صلی اهلل علیه وآله وسلم خدا و رسول علیه السالم خدای موسی ،خدای ما مان مهم باشدخیلی جالب است که ما برای

زیرا ممکن است خودمان نتوانیم  ،صلی اهلل علیه وآله وسلم ، هارون، محمدگوییم یا رب موسیکنیم میوقتی به خدا توجه می

 خالصانه خدا را بخوانیم.

-به انبیای دیگر کم شانتوجهها انسانباعث شد که  علیه السالم سوء استفاده یهود از پیامبران به خصوص حضرت موسی

باید به این  است. علیه السالم ، حضرت موسی صلی اهلل علیه وآله وسلم صورتی که بزرگترین پیامبر بعد از پیغمبر . دربشود تر

، ما مقام انبیاء را های متدوالالتر است لکن بر اثر یک سری فرهنگنبی از نظر رتبه از امام با نکته دقت کرد که

 قرآن خیلی بزرگ است. علیه السالم سیمو بینیم ولی در قرآن این طور نیست.میکوچک 

گیریم یعنی گیریم در صورتی که باید از قرآن بات محیطی میهایمان را از راه القائمشکل اینجاست که ما فرهنگ 

 و به او توسل کنیم.. دوئیم که شفاعت ما را بکنگباید بهم  علیه السالم به حضرت موسی

 مسالعلیه ال موسیای در بخشیدن صفاتش بازتر است مثال بگوییم که دستش  دنیا رفته استکسی که  گفتندمی مااستاد 

یعنی  ؛ینتوسل یعنی هم که عنایت کنبه ما  یی که داشتیو انس با خدا ، از شجاعتاتلهییک خورده از کلیم ال

 بدهد. هایششتههم از دا تا به ما ای برسد و الگو شودیک آدمی موفق شده به قله

ی است لذا کسی شان یکها دینهمه این ،کنداما فرقی نمی ..نصرانی است یا این تسا هودییاین نبی گفتند آمدند 

 علیه السالم به دین ابراهیم انبیاءاین اساسش اشتباه است زیرا دین همه  ،من مسیحی هستم یا ام وگوید من یهودیکه می

ماست  پیامبر،  علیه السالم ها درآوردند. حضرت موسیکه یهودی استهایی ها بدعتپس همه مسلمانند و این استبوده

 ها نیفتید.مراقب باشید در این تحریفلذا 
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 .شاخصه یهودیت بخل است

حف همه حقایق صکریم در قرآن  .شودحقیقت همه صحف آسمانی آشکار می عج اهلل تعالی فرجه الشریفبا ظهور امام زمان

خدا  های قرآن مصدق است.های قبل است به همین جهت یکی از اسمکننده کتابتصدیق ازین رو دیگر آمده و 

یک سری صفات  ی گذشتهبه وسیله انبیا است لذارا در قرآن بیان کردهاست چیزی که از انبیاء قبل الزم بودهآن 

در مثل این است که  نداشته باشداعتقاد اگر کسی  به طرز فکر و شیوه زندگی آنها که  ایجاد بشوددر ما باید کمالی 

 ذهن خود را به روی یک سری معارف بسته است.

که کشش و  اینکه. ضمن کندمیتوجهش را جلب زیادی  بسیارکند نکات هر بار در داستان انبیاء توجه می آدم

 دارد. جریانات هم برایش جذابیت بودن یجاذبه داستان

و مهم بودنش  "ال تحزن"گوید ها میفلذا به آناست برای خدا مهم  شانو ناراحتیهایی هستند که غم در دنیا انسان

برای خدا مهم  دنشاست یعنی اگر کسی عبد خالص شد محزون بودن یا شاد ش او ، ثمره عبودیت خودهم برای خدا

اند که چطور انتظار داری که حال تو برای خدا مهم باشد در صورتی گفته یا در روایات به انواع مختلفاین ر .است

 (44)..هم نیستکه خدا برای تو م

ریز است اما خیلی  تان موضوعیت دارد. بعضی موضوعاتدر این داس علیه السالمحضرت موسی محزون نبودن مادرِ

و این  علیه السالم ، راه رفتن دختران حضرت شعیبسالم اهلل مثل لبخند حضرت ساره شده استآن توجه  هجالب است که ب

مورد توجه قرار  شود در نظام الهی خیلیوقتی خالصانه انجام میشود که یک سری کارها وجود دارد که معلوم می

 شود.دوست دار او می وندیاد است که خداکند وزن نیت و اخالص این آدم خیلی زاین معلوم می لذا گیردمی

کرد که پیامبرش غمگین میبرای خدا فرق  ..مان برای خدا مهم باشدکنیم که ناراحت بودنکاری  است ما همخوب 

 (4باشد یا نباشد)

 (44تواند برای خدا مهم باشد)انسان می

های زیادی برای رسیدن به این .)موقعیتبرسیم جایگاهنجات بدهیم و به این  گرفتاری رافرد توانیم یک ما می

  (!که ما را بکنند عزیز خدا راف ما وجود داردجایگاه در اط

  .است، خلق همراه با تربیت گری و تربیتدر صنع صورت
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نید و ااین است که یک بار سوره را با ترجمه روان بخو توانید به صورت روزانه انجام دهیدیکی از کارهایی که می

کم کم با  بتوانیم جاری گردد و شما تا مضامین سوره در دیو به آن گوش کن ودبگذارید پخش ش بعد در طول روز

 باشد.مشخص اتکاء روی یک سوره  این تمرین خوب است تادر  انس بگیریم. آن

شکل  اور آن را گوش کند خشیت د ررمک طه که اگر فردمبارکه ها خیلی ویژه هستند مثل سوره بعضی از سوره

 شود.منقلب میکند و حالش می شکستنبه شروع  و گیردمی

  .بینی.می سپس آن راشنوی و میو تو گوید ن است که میخاصیت وحی ای

یعنی وقتی شما این آیات  "فسفرعونیت ن"گویند رسند، میمیبه فرعون  از علما در تعابیرشان وقتی که : بعضی 44

نبال فرعون یعنی د! که این شود یک موسی بیاید ما را از این فرعونیت دربیاوردیا! نمیگویید خداخوانید میرا می

کنند و ببیند در چه لحظاتی دارند فرعونیت میتا کنند جستجو می وبیرون نیستند دنبال آن فرعون درونی هستند 

 م.گذارمیآن را کنار و  شنیدمخدایا سخن تو را : لبیک، گویدبیند میهنگامی که این آیه را می

یعنی واهد خورد رقم خ اتفاقات بعدی برایش کسی اینگونه باشد. اگر هستندحال کسانی که این گونه ش بخو 

 کند.را حس می علیه السالم همراهی با موسی

 ..دارد ات زیادیهم نک با دقت بیشتری توجه کنید که را بعدبه  48از آیه 

گویید وقتی من از هوای نفسم هم می یک موقعی ؛ گویندفراعنه این گونه می یا د فرعون گفتگویییک موقعی می

 ببیند.خودش را آدم این طوری  خوب است زمانی هم !کندکنم این گونه سرکشی میتبعیت می

د ی، سراغ این آیات بیادرستی کارش را تشخصیص دهدهای مختلف زندگی گیر افتاد و نتوانست هرکسی در صحنه

زند! فرعون چه زیرکانه و قشنگ حرف می ببیند که زند.درون آدم چگونه حرف می رعونِو گوش کند ببیند که ف

 (45.54گوید)انسان در مناظرات درونی خودش می هایی است کهها خیلی حرفکه این

را  علیه السالم های بسیط و ساده حضرت موسی، این حرفتوانیم با این ذهن درگیر روزمرگی شدهما چگونه میواقعا 

 (51تا53)!..بفهمیم

 کند.مینهی از خیلی کارها یعنی عقلی که انسان را  "نهیة"

 یعنی آنچه را که الزم بود اتمام حجت باشد را به او نشان دادیم. 51آیه 
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لم شدنی است و اتفاق این اتفاق در عا متا بدانی تا معجزات پیامبران را انبائی کند این است که آمدهدر اعجاز قرآن 

 افتد.افتاده و می

ند که با کطوری دشمن را معرفی میخدا  کند که شکست بخورد لذافرعون ضعیف نیست و فکر نمیاینجا : در 14

ثل فرعون روند همین طوری مها وقتی به سوی اشتباه میدهد آدماین نشان می .شودیک یقین و حجتی وارد می

 کنند.عمل می

است که که کارش این  ،"ریب منیب"دارد به نام وجود است. یک حالتی در انسان حاالت مختلفی قرار دادهخدا 

-اندازد یعنی میاندازد. شک میکند و هم شما را در شک میدلتان می کنید که هم بدیقینی به یک منیب پیدا می

دانیم مثل هزاران کار خوبی که ما می .کنداش را پررنگ می، نهشاید گوید آره، ولی شاید هم نه و بعد از تکرارِ

 گوییم شاید اینجا جایش نباشد!و باید انجام بدهیم اما میت خوب اس

این یعنی هرکسی  .دهدهای خودش انجام میاست که به خاطر حق طلبیترین عامل انحراف انسان توجیهاتی مهم

 دهد فرعون است. داند که خوب است و انجام نمیهرکاری را می

 حرف را .حرف خدا ندارد کاری به به این معنی که !پوشدمی دوزد ورد و میمی بُخودش که افتراء یعنی این

-دش بدون اتکاء به خدا انجام دادهگیری کرده، اندازه مصلحت خودش دیده و با نظر خوخودش سنجیده، اندازه

 !خیلی واژه قشنگی است افتراء است.

 (14)است.ی به خدا ندارد و از خودش زدهربطزده هیچ  علیه السالم افتراء به خدا یعنی این حرفی که موسی

 شود افتراء به خدا.می علیه السالم موسیحضرت افتراء به 

: اگر یک جاهایی در مورد انبیاء به تردید 14خص در مورد آیه یک نکته در مورد انبیاء الزم است که گفته شد باال

شود که خدا با معلوم می "علیاال انک انت"این که خدا به یک نبی گفته  .آن را هم بخوانیدافتادید آیات بعدی 

 خواهد یک بعد دیگری را مطرح کند.خیفه می

اری کند و توسل را در ما مان یک موسی که بتواند طهارت و ذکر خدا را در ما جشاءاهلل در زندگیدعا کنیم که ان

 بر محمد آل محمد صلواتپیدا شود به برکت اهلل باشد  به جریان بیندازد و برای ما حبل

تعجیل رد فرج امام زمان  
 صلوات )عج(


