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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 31/6/59    ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( چهارم جلسه  )  عصر  مبارهک  سوره           

 

باید از  ولی معنا در ابتدا ،توانیم پیش برویم می کهف و بقره براساس واژه پیش رفتیم، براساس مفهوم همی  در سوره

ست. مثال وقتی ها مولفهی  به معنای مجموعه مفهوم ،شود ارائه مفهومبعد به صورت ی  قرآن گرفته شود و در مرتبه

 ایمان.ی  ایمان است و نه صرفا واژههای  این در مولفه گوید، می که نا امنی را

در فاتحه  ،استتر  و محکمتر  شود که براساس اشتراک واژه پیش برویم که مطمئن می کتاب حتما سعیی  در فاتحه

د شو می کنیم. پس کتاب با فاتحه بسته می بازی آن را و اجزای معناها  مولفه ،رسیم که در فصول می ما به یک مفهوم

 مشکل داشت با مراجع به فصل مربوطه برایش باز شود.ای  شود که اگر کسی در مولفه می و با فصول باز

ایجابی برویم های  ولی اگر بخواهیم از واژه ،مقابلش رفتیمهای  پیش گفتیم که از واژهی  جلسه ایماندر مورد معنای 

 به معناتر  زیرا که سریع ،مقابل بهتر استهای  جا واژهخاطر این همین به  .تا واژه را باید بررسی کنیم 044حدود 

 نتیجه یکسان ،گوییم که هر کسی از هر طریقی توانست کار کند می مختلف راهای  ین ما روشاتوان رسید. بنابر می

 د.شو می شان متفاوت شود ولی در تفصیل می

پیش گفتیم. وقتی ی  همان چیزی است که جلسهمقابل ایمان رفتیم، شبیه های  در کتاب معناشناسی ایمان که از واژه

 ، گاهی این را حس کردید و گاهی همینطوری"چقدر هوا خوب است "گویید می راای  که شما یک جمله

تر  برایش محسوسها  تفاوت واژه ،ین وقتی کسی بیشتر در قرآن کار کنداتفاوتش در حسّش است بنابر .گویید می

 خواهد بود.
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 شود خشیت را افزایش دهیم؟  می چگونه 

 توجه به حقوق دیگران همبستگی باالیی با خشیت دارد. (1

 تفاوت نباشد و  به شگفتی بیفتد. فرد بی (2

 راهکار خواهد شد و موضوع خوبی است. 11اگر بخواهیم بشماریم 

ه مثال ایمان در مقابل ک داشتیم، یکی تعریف به مقابل بود، سوال قبلی این بود که ما برای معنا شناسی ایمان دو راه

، کفر، فسق، استهزاء است و در آخر کتاب به کند( می پذیرد ولی بعد اعراض میاعراض یعنی تکذیب، اعراض )

 معنای ایمان رسیدیم.

 این معنا به شرح زیر است:های  مولفه

 مقابل کفر()شود. می که تصدیقی نسبت به آن در فرد ایجاد .است حقیقتی در قلب نزول ایمان،

 و نبایدها بهرهها  این ساماندهی از بایدی  دهد و به واسطه می را ساماناش  که زندگی است پذیرش والیت ولی ،ایمان

 )مقابل تکذیب(برد. می

 مقابل اعراض()، به معنای اعتماد به حقیقت است.ایمان

مربوط به ، .)مقابل فسقشود می که با ثبات عقاید هم معنا ،بازتابی آگاهانه در مقابل شدائد و گناهان است ،ایمان

 بروزات است.(

 مقابل استهزاء(وساطت از ادراک تا عمل است.) ،مانای

 

بینیم  می ولی همه از مفاهیم سلبی به دست آمده است. با دقت بیشتر ،که این جا آمده با اینکه ایجابی استهایی  مولفه

 که این تعریف با تعریفی که قبال به آن رسیدیم شباهت دارد.

 بستری ناامن. :اولی  مولفه 

 شویم. می دیگر متوجهای  گوییم به گونه می ولی وقتی ایجابی ،گیرد می ین ایمان در بستری نا امن شکلابنابر 

 ءٍ  شى  کُلَّ و سِعْت  ر بَّنَا ء ام نُواَْ لِلَّذِینَ ی سْتَغَْفِرُونَ و  بِِّهِ یُؤَْمِنُونَ و  ر بهِِِّّمْ بحَِمْدِ یُس بِّحُونَ ح وْلَهُ م نَْ و  الَْع رَْش  یح َْمِلُونَ الَّذِینَ

  (/غافر 7)الجَْحِیمِِّ ع ذَاب  قِهِِّمْ و  س بِِّیلَک  اتَّب عُواَْ و  تَابُواَْ لِلَّذِینَ فَاغَْفِرَْ عِلَْمًا و  رَّحْم ةً
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مومن یعنی  باشد.امن قرار گیرد ایمان برایش محقق نمی شود. پس دنیا باید وجود داشته  موجود اگر در بستر نا

در مالئکه هم  و این استعاره ایست. ،یعنی ایمان به رسوالن "ایمان داشتن به او"، و یومنون به یعنی "ایمنی بخش"

یومنون  ،داردای  کند و حالت استعاره می ایمان وجود دارد ولی به اعتبار ایمان انسان، جنس ایمان مالئکه را بیان

 بودن مالئکه نشان از عبودیتشان است. 

 دوم: عامل امنیت بخشی  مولفه . 

ولی آخرت اسم  ،است و حالت بستریت دارد "فُعلی  "بستر نیست. دنیا بر وزن  آخرت عامل ایمنی بخش است،

 ما احتیاج به یک عامل امنیت بخش به اسم آخرت داریم.فاعل است و حالت عاملیت دارد. 

 یک قلب ذاکر است. سوم:ی  مولفه 

محلش  ،و شکلش هم شکل ذکر است باید در یک جایی مستقر شود، آید. در واقع امنیت میها  در واقع در دریافت 

 قلب است.

 چهارم: بروز و انعکاس ایمانی  مولفه. 

انی درونش قلبش یک بستر ایمی  تواند خودش به واسطه می ولی انسان ،اگر دقت کنید که دنیا بستری نا امن است

 ."الخوف علیهم و ال هم یحزنون "شود همان  می ایجاد کند و مدلش

 به موازات هر مولفه اتفاق بیفتد: و اتفاقاتی در انسانها  ایمان الزم است که پذیرشی  به نسبت این مولفه

 اول پذیرش انواع ابتالئات و امتحانات است. ی  در مولفه 

 برای اینکه نجات یابد. این پذیرش وجود ها  این ابتالئات و تکیه به آنامن در ی  دوم پذیرش نقطهی  مولفه

 شود. می دارد ولی برخی مواقع فعال

 سوم باید رفع موانع از قلب داشته باشد تا گیرایی داشته باشد. و اگر قلب موانع داشته باشد ذکر ی  در مولفه

شعراء که بحث قلب سلیم را ی  رکهمبای  را نخواهد گرفت و آخرت را نخواهد پذیرفت. که در سوره

گوید که هر انسانی اگر موانع قلبش زدوده شود قطعا  می و ،کند می موانع قلب سلیم را بیان ،کند می مطرح

اگر کسی بگوید آخرت بستر است  شود. می وگرنه قلبش محل وساوس شیطانی .به ذکر متصل خواهد شد

 تعریف دقیقی نیست ولی عامل است.
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مان به دنبال ما این است که براساس ادراک انسانی خودی  اولیههای  اصل ، ازکنیم می تعریفی را مولفه بندیوقتی ما 

 کنیم. می و مولفه بندی جزئی کردن آن هستیم،

ای  باید که با آن به گونه .آوریم می در ذهنمانای  هر مولفه را به گونه ،وقتی که آن مفهوم انتزاعی را تحلیل کردیم

گوییم بستر نا امن، بعد معنای کل  می کرد که معنای ایمان در همان یک مولفه وجود داشته باشد. مثال ما برخورد

 گوییم ایمنی در بستری نا امن. می ایمان را

اول:دنیابسترناامنیمولفه

افتد و دنیا را به  می گوید که این کار را نکن که چنین اتفاقاتی برایت می )ع(طه در مورد حضرت آدمی  در سوره

آخرت و جهنم با ثبات است و این خودش به  داند. می گیرد. دنیا را سخت می گیرد، نیاز به لباس و .... می شقاوت

 یعنی گیاه رویش پیدا نا امن مطلق تغیر است. نسبت ایمن است ولی دنیا فضای بی ثبات است. تغیّر در دنیا است.

. یک بخش "شوی تر می هر چه عمرت بیشتر شود شکسته "گوید که  می یسی  شود، در سوره می کند و خشک می

 ملک به خوبی نشانگر آن است.ی  مبارکهی  در قرآن ترسیم نا امنی دنیا است. سورهای  عمده

 نا امنی است. یعنی جشن تولدتان را تسلیت عرض "اجل "ار استخراج کرد. مثال ها  توان از قرآن انواع نا امنی می و

 بیند، و ... بستر نا امن اجل است. می بیند، خودش را می وقتی یک بچه را کنیم. می

بقره نقص اموال و انفس ی  انواع و اقسام نا امنی وجود دارد، بحث مسکن، خوراک، انواع فقر و ..... که در سوره

می است که بحث کند. حیات اجتماعی از موضوعات مه می حیات اجتماعی انسان خودش انسان را نا امن است.

 شود و بابا و مامان و ... دارد که هر کدام ممکن است برایشان مشکلی پیش بیاید. می عدالت مطرح

هم ها  جوانب نا امن است و حتی یک جانب هم امنیت ندارد. مثال دلبستگیی  شما هر طرف دنیا را که ببینید از همه

ه خبر؟ مریضی و بی گوییم چ می ابسته به بستر نا امن است. مثالوها  شکایتی  تواند امنیت کامل داشته باشد. همه نمی

 ... .پولی و ظلم و 



5 
 

را بیاوریم به سمت مسائل  "واالمر یومئذ هلل "انفطار استی  و اگر به جای آن عناوین عنوانی که مربوط به سوره

را مستقیما به امر الهی ها  آن که ،از حیاتهایی  پذیرش مالئکه عبارت است از مولفه بنیادی و فلسفی خواهد رفت.

 شود. کند و نظام اسماء درشان اثر ندارد و نظام اسما در ساحتشان معنا نمی می وصل

امنیت امنی است. در دنیا کسی انتظار خوشی نباید داشته باشد. از دنیا نباید کسی امنیت طلب کند و  دنیا در ذاتش نا

 دهد و ناپایداری است که منجر به نا امنی می نا پایداری را نشانظواهرش ی  گوید و در همه ندارد. دروغ هم نمی

معلوم نیست که او  ید.مثال شما یک نفر را دوست دارید، اوال قرار نیست که همیشه او را دوست داشته باش شود. می

 همیشه شما را دوست بدارد، معلوم نیست که شما همیشه باشید یا او همیشه باشد.

داشتن آخرتی بشود و روی وجه ثابت برود و این نکته قابل اتکا و زوال ناپذیر است. به خدا  مگر اینکه این دوست

مردم نسیه است. در دنیا ی  نقد است و دنیا به خالف عقیدهد و منافعش هم نقد است. همه چیز آخرت شو می وصل

حساب توانید روی آن  دارید و نمیشما پول دارید ولی ندارید و این نشان از نسیه بودن است. سالمتی دارید ولی ن

 ام. توانید بگویید که من تا ظهر همین قدر سالم کنید. نمی

ایمانی پیدا کنید که سنتان باال نرود و عوامل مرگ  انیدولی نمی تو ،توانید ایمانی داشته باشید که زایل نشود می شما

است. ولی به  "دار"ت. آخرت هم به نسبت دنیا این دنیا بستر اس مردنی هستند.ها  آدمی  در شما دخیل نشود. همه

ای  نسبت دنیا وجهی به بستر دارد ولی اگر بستر ببینیدش باید از دنیا بروید که مومن شوید، باید آخرت را به گونه

 بگیرید که در همین دنیا هم بتوانید مومن باشید.

ه برای دنیا امنیت قائل است. شود ک می وارد خدشهبه ایمان ای  و از ناحیه مهم است که ما قسمت اول را بپذیریم،

متری است.  04ام کوچک است و  د من خانهنگوی می عدیده دارند چنین است کههای  که مشکلهایی  از آن بسیاری

فرد نسبت به دنیا های  ذهنیت همین را هم ندارند. اشته باشد ولی همین که بداند که بسیاریخوب است آدم مشکل د

شود  می کند. می دهد و شرایط را برای خودش سخت می را محل آسایش بداند القائات منفی به خودشو اینکه دنیا 

 پارک محله مان( و هوارویم در حیاط ) می کنیم و هر وقت هم خواستیم می مان را گفت که خب ما زندگی

 خوریم. می
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 به خدا امرها  که انسانای  شود. به گونه می گویند که اال و البد باید چنین باشد، امتحانات برایشان سخت می وقتی

طق کنند که خدایا از این طریق ما را آزمایش کن. اگر آدم آگاهانه دعا کند اشکالی ندارد ولی گاهی این من می

 مان بیازمای که خوب است. شود. مثال اگر بگوید که خدایا ما کم ظرفیت هستیم و ما را با ظرفیت کم می فکری آدم

 الئات و امتحانات برای قرب به خداست.دنیا محل ابت

خدا ما را در دنیا قرار داده است که اسماء و صفات و فیوضاتش را بر ما وارد کند و ما به قرب برسیم. وضعیت تغیّر 

شود و اگر این امتحانات برایش نبود این همه ارتقا برایش معنا تر  فعالاش  دنیا این است که انسان صفات درونی

جوشن های  اغلب آیتم شود. می جاری در این امتحانات است که اسماء در اوشد و  جاری نمیعلم در او  یافت و نمی

 کبیر مربوط به امتحانات و ابتالئات است که به صورت مضاف الیه آمده است مثال یا کاشف الضرّ و ... .

تواند جلوی مرگ  کسی هم نمی داشته باشد.م عمر بیشتر از این تواند دوا خاصیت دنیا ناپایداری است و انسان نمی

خودش و عزیزانش را بگیرد و این دو برای داغون کردن انسان کافی  است. کسی که در ثروت کامل است، امنیت 

 زندگی انسان در یک ،دنیا محل پایداری نیست مرگ خودش و عزیزانش را بگیرد.تواند جلوی  هم دارد ولی نمی

مشکالت دنیا هم موقتی است. ازدواج کند، موقتی است، ازدواج نکند، موقتی  تی است،موطن دیگری است. دنیا موق

 است، بچه دار شود، موقتی است، مرگ موقتی است، مرگ برای خود آدم موقتی است.

انسان کارهایی را بکند که باورش این  (،آنهاست ترین مشکل اعمال بهترین)«أحمزها األعمال أفضل»روایت داریم: 

 که دنیا محل ابتال و امتحانات است. دنیا طلب و آسایش طلب نباشد.باشد 

خشن حذف شده است ولی های  با اینکه خطبه نهج البالغه از اول تا آخر توصیف ناامنی دنیاست.های  یکی از منطق

فکر نکنید که فرمایند که  می )ع(شود. مثال حضرت امیر می نا امنی دنیا و اجل دار بودن هستی دیدهها  آنی  در همه

 گسل دارد و .... .  روید یکپارچه است، می زمینی که روی آن راه

اختالالت روان شناسی ی  پذیرش این موضوع منجر به ثابت شدن انسان است و نپذیرفتن این موضوع منجر به همه

بدبینی یا وسواس یا کسی که دچار توهم یا  عدم امنیت است.اش  اختالالت روان شناسی یک پایهی  . همهشود می

 است. همین خاطر افسردگی است همه به
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 امن به همی  ریزد و این حاشیه می کند، دنیا به هم می امن ایجادی  نگاه اگر به دنیا واقعی نباشد برای خودش حاشیه

 ار شده است.قبل از فرزنددار شدن آسایش داشته و بعد از آن به نا امنی دچبیند  می کند می ریزد. وقتی که بررسی می

کند  می د یا به خداوند امردان می اگر کسی نتواند در خانه پدر و مادر و همسر و فامیلش را تحمل کند، یا دنیا را امن

 که چگونه او را بیازماید.

کامل های  لقا به انسانلقا و خَکه خُهایی  کرب و بال نشان داد که انسان ولو اینکه انسان کامل باشد، و حتی انسان

توانید به چیزی در  داشته باشید که در آن امن شوید، شما نمیای  به گونهرا دنیا  ازتعریفتان  اند. اند در آن جا بوده یهشب

دنیا یقین کنید و باید به امر ثابت یقین کنید. دنیا محل گذر است، برایتان فرق نکند که کی از دنیا خواهید رفت. هر 

 اتکا متصل خواهد شد. ی  به نقطهتر  و سریعتر  راحت ،ن را تعریف کندچه که انسان زودتر دنیا و ناامنی آ

این فوق العاده هیچ گاه از دنیا محو نخواهم شد. راجع به چیزهای ثابت فکر کنید، خدا هست، من هم هستم و من 

 بفهمد. است که خدا موجودی را خلق کرده و آن را به بقای خودش متصل کرده است. انسان باید این را با شوق

 انسان به نحوی خلق شده است که همیشه باقی است.

عالمه توان علما را احضار کرد، حضرت  می ،شود می هر کسی که از دنیا رفته است، طبق قوانین آخرتی احضار

با اموات ارتباط  خصوصی با ابن سینا دارند،ی  علمش را از اموات به دست آورده است. جلسه آملی حسن زاده

 دارند.

آدم کی بمیرد مهم نیست،  ه در دنیا نباشید که آن مهم نیست،ممکن است کاشته باشید از اینکه نباشید. نگرانی ند

شهادت انتخاب مرگ است. و بزرگترین عمل صالح است. یعنی کسی ناامنی دنیا و  ولی چطوری مردن مهم است.

 اجل را درک کرده است.

مشکالت  لبالغه را با حالت تورق با محوریت این موضوع تورق کنند.خواهشی که دارم این است که دوستان نهج ا

در زندگی و ناسازگاری هایشان باالخص در اقوام این مورد است. حساس بودن و کم صبری، ها  اغلب آدم

 حاصل این است.ها  اینی  زودرنجی و همه

ریزیم. از این ناحیه اگر کسی  می مخالصه اینکه پوست کلفت نیستیم. ایمانمان قوی نمی شود و با یک باد به ه

 د.نایمان سازی است. و تقریبا همه به این مورد نیاز داری  بتواند خودش را کنترل کند محل اصلی اولیه
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و اعراف دید  )ع(یونسی  راهکار: دنیا را مثل خدا ببینید که علمش از قرآن و روایات قابل استخراج است. سوره

اگر کسی این نقطه ضعف را  اعراف علم و دستگاه برای اصالح دارد.ی  د. سورهننک می انسان را به خوبی اصالح

 کند. می داشته باشد تنها گوش دادن به سوره هم حالش را خوب خواهد کرد زیرا لحن و ریتمش به درمان کمک

 ضطرار مردگیبعضا خود را به حاالت اها  اینکه انسان براساس حاالتی که به او عارض شده تصمیم نگیرد. انسان

مان احکام را در منگنه قرار ندهیم. ولی باز هم بهتر از  حالی  کنند. خوب است که ما به واسطه می زنند و استفتاء می

گوییم که برو خارج و گرنه همین دو رکعت  می گویند که آیا ما بریم خارج؟ می تمرّد کردن و اعراض است. برخی

ولی اگر بگوید که  ،گوییم که باش و خودت اینجا را بساز می بودتر  ایمانش قویخواند. اگر  نماز را هم دیگر نمی

 گوییم خب پس برو خارج! می اینجا نمی شود کاری کرد

)ع( از شود ولی امام حسین می مثل کربال ،خورد می به هماش  شود در دستگاه دیگری زندگی می کسی که مومن

وقتی خودشان ها  ولی آدم .در آن رضایت و آرامش و اطمینان است و ،شود نشاط و معنویتش چیزی کم نمی بهجت،

گذارد و این خوب  می ریزند. آدم خودش را جای انسان مصیبت زده می گذارند به هم می )ع(را جای امام حسین

 او را به خودش منتقل کند.ی  است ولی قرار نیست که غم و غصه

ال خوف علیهم و ال "دیگر، امنیت و ذکر و ی  مولفه 0تر نا امن است و مولفه بس 1مولفه برای ایمان نوشتیم، که  0ما 

اول داللت دهید نادرست است. مشکل ما این است که ما قرآن ی  است. اگر بیایید مردم را به تنها مولفه "هم یحزنون

 د. مثالنآور می راها  د تمام مولفهنکن می ایمان را ذکرای  وقتی در خطبه )ع(خوانیم. حضرت امیر می را مقطوع

فرمایند: وابنوا للخراب، یعنی بساز ولی یک جور بساز که بدانی که این ثبات ندارد. یک جوری که مردم بنای  می

منظور این نیست که خانه نداشته باش. بلکه  ،کند با اینکه بگویم خانه نساز. نه می سازند، نساز. این فرق می ثابت را

 محل دغدغه نباشد. منظور این است که زیاد برایتان

 را بفهمد اولین خاصیتش سالمتی کامل از اختالالت روان شناسی است.پذیرش ی  انسان اگر این مولفه
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اتکاوامنیتبخشیدوم:آخرت،نقطهیمولفه

 این است که عزیز است و عزت دارد.اش  قرآنیی  مومن مهیمن است، کلمه

به عنوان بستر ابتال و امتحان یا بستر تغیّر و حوادث( به در دنیا ) منیت یافتن و بروز آن،ایمان عبارت است از ا

شود. در واقع  می حق( که منجر به بروزات از روی اطمینان و اعتماد به آن وجه ثابتاتکا به وجه ثابت )ی  واسطه

ایمان های  مولفها ه کنیم، تک تک آن می را مولفه بندی آنگوییم و وقتی  می را ایماناش  ایمان یکپارچه است و همه

بحث این است که ایمان ، زیرا ریزد می اول دست بگذاریم اوضاعمان به همی  لذا اگر بیاییم فقط روی مولفه .است

 ایمان عروه الوثقی، اعتصموا بحبل اهلل جمیعا است.  ،حبل اهلل متین است

 یعنی محل پناه از حیث ایمان. یعنی محل قرار.ها  اینی  آیات و همهی  حبل اهلل متین، عروه الوثقی، هدایت به وسیله

 اند. اند یا در تشریع و احکام امنیت بخش دو حالت دارند یا در تکوینهای  محل

چیزهای  بسیاریامنیت بخش داریم. که فرد را از حالت تزلزل، تردد، ریب، استیصال و های  پس یک طیفی از محل

 بنابرین اگر انسان تنها به بستر ناامنش توجه کند جالب نیست. د.کن می فرد را محکم و قوی کند، می دیگر خارج

 انواع ایمان فردی و اجتماعی سکینه است.ی  سکینه از نتایج ایمان است. سکینه یک آرامش ثابت است و نتیجه

*** 
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ساعتدوم

ته باشید و به دعاهای خوبی داش ان شاءاهلل شب عرفه و شب عید قربان و شب عید غدیر هر جایی که هستید بتوانید

 شناخت واقعی دست پیدا کنید. 

کند از دو  می اول وقتی صحبتی  راجع به مولفهی انعام را بگذارم. در قرآن وقتی  قصد داشتم که بخشی از سوره

کند به  می دنیا، یک موقعی اشارههای  کند به دنیا و ویژگی می یک موقعی در آیات اشارهکند.  می منظر صحبت

و هماهنگی این  ،شبیه دنیاستاش  ساختار درونی انسان یا ساختار اجتماعی نسان که شبیه به دنیاست.ساختار ناامن ا

 جالبی است. بسیاربحث  ،دو

توان فهمید که برخی مواقع خدا به دنیا اشاره کرده است و برخی مواقع به ساختار درونی انسان؟ از خود  می از کجا

 بستر آیات.

شود و کلمه  می حدید، که هر دو مطرحی  مثل سوره ،کند میاشاره به این هماهنگی در برخی آیات ها  برخی وقت

 هایش هم بین این دو در حرکت است:

 نَب اتُهُ الَْکُفَّار  أَعجَْب  غَیْثٍ کَم ثَلِِّ  الَْأَوْلَادِ و  الَْأَمْو الِِّ فىِِّ تَکاَثُرٌ و  ب یْنَکُمْ  تَفَاخُرُ و  زِِّینَةٌ و  له َْوٌ و  لَعِبٌ الدُّنَْی ا الحَْی وةُ أَنَّم ا اعْلَمُواَْ

 م تَاعُ إِِّلَّا الدُّنَْی ا الحَْی وةُ م ا و   رِِّضَْو انٌ و  اللَّهِ مِّنَ م غَْفِرَةٌ و  شَدِیدٌ ع ذَابٌ االََْخِرَةِِّ فىِِّ و   حُطَامًا ی کُونُ    ثمُ مُصْفَرًّا فَترََئهُ یه ِِّیجُ    ثمُ

 (24)الَْغُرُورِِّ

 خاص انسان است.های  گوید ولی لهو و لعب از ویژگی می با اینکه دنیا را

 آید: می حالت 0پس 

 .یونسی  مثل سوره :گوید می گاهی از نا امنی دنیا (1

 انعامی  مثل سوره کند: می گاهی از نا امنی خود انسان صحبت (2

 حدید.ی  مثل سوره :و گاهی بین ناامنی دنیا و انسان در گردش است (0

 گوید ولی آن چنان در قسمت اول صحبت انعام، انسان دنیا شده است. و با اینکه اسمی از انسان نمیی  سورهدر 

کسانی که  کند که انسان کامل دنیا شده است و در قسمت دوم سوره همین انسان، کانّ که آخرت شده است. می
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 انعام را بخواندی  سختی است و اگر کسی سوره چشم برزخی دارند توانستند تجسم دنیا در افراد را ببینند و این کار

 را متوجه شود.ها  را ببیند و ساختاربندیها  ملکوتی انسانی  تواند چهره می

 انعامی  مبارکهی  سوره

 اول از غرر آیات است.ی  آیه 0

 الرَّحِیمِِّ الرَّحْم نِِّ اللَّهِ بِِّسْمِِّ

 (1)ی عْدِلُونَ بِِّرَبهِِِّّمْ کَفَرُواَْ الَّذِینَ ثُمَّ  النُّور  و  الظُّلُم اتِ ج ع لَ و  الَْأَرْض  و  السَّم او اتِ خَلَقَ الَّذِى لِلَّهِ الحَْمْدُ

 کند. می و به کس دیگر تکیه ،کند می به جای خدا کسی دیگر را جایگزین ،دل قرار دادن برای خدا این است کهعِ

د و اسباب را به جای خدا بگیرد. نده می اسباب رزقدهد، بعد تصور کند که  می گویند خدا رزق می تصور کنید که

شنود. بسیار عملیاتی  می گوید که خدا نیست ولی به جای حرف خدا حرف دیگری را نمی دل شرک عملی است.عِ

 شرک را هم بپوشاند.های  تواند تمام الیه می است. ممکن است که فقط حرف خدا را نشود.

 (2)تَمْترَُونَ أَنتُمْ ثُمَّ  عِند هُ مُّس مًّى أَج لٌ و   أَج لًا قَضى  ثُمَّ طِینٍ مِّن خَلَقَکُم الَّذِى هُو 

 از استعداد.ای  مهانسان یعنی ملق شود.( می طین یعنی خاک و آب و هوا )اگر طین مقید بیاید آتش هم اضافه

 کند مثال می تردیدشود، یک نوعی رفت و برگشت است تا اینکه کار را انجام دهد،  می تمترون وقتی مطرح

 .زند ناخنک میآید و به خربزه  می رود و می گوییم که خربزه برایت بد است و اینقدر او می سرماخورده است و

 کنیم... می االن داریم انسان را از منظر دنیا وصف

  (0)تَکَْسِبُونَ م ا ی عْلَمُ و  ج هْرَکُمْ و  سِرَّکُمْ ی عْلَمُ  الَْأَرْضِِّ فىِِّ و  السَّم او اتِ فىِِّ اللَّهُ هُو  و 

 (0)مُعْرِِّضِینَ ع نهَْا کاَنُواَْ إِِّلَّا ر بهِِِّّمْ ء ای اتِ مِّنَْ ء ای ةٍ مِّنَْ تَأَْتِیهِِّم م ا و 

 (1)ی سْته َْزِِّءُونَ بِِّهِ کاَنُواَْ م ا أَنب ؤُاَْ ی أَْتِیهِِّمْ فَس وْف   ج اء هُمْ لَمَّا   بِِّالَْح قّ کَذَّبُواَْ فَقَدْ

 

 رویم. می کاری ندارم. جلوترها  مهم است ولی من اآلن زیاد با آن این آیات بسیار
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 الَّذِینَ  فِیهِ ر یْب  لَا الَْقِی ام ةِِّ ی وْمِِّ  إِِّلى  لَی جْم ع نَّکُمْ  الرَّحْم ةَ نَفَْسِهِ  ع لى  کَتَب   لِّلَّهِ قُل  الَْأَرْضِِّ و  السَّم او اتِ فىِِّ مَّا لِّم ن قل

 (12)یُؤَْمِنُونَ لَا مْ.فَهُ أَنفُس هُمْ خَسِرُواَْ

... 

 (21)الظَّالِمُونَ یُفَْلِحُ لَا إِِّنَّهُ  بَِِّای اتِهِ کَذَّب  أَوْ کَذِبًا اللَّهِ ع لى   افَْترََى مِمَّنِِّ أَظَْلَمُ م نَْ و 

 (22)تَزَْعُمُونَ کُنتُمْ الَّذِینَ شُرَکاَؤُکُمُ أَیْنَ أَشَْرَکُواَْ لِلَّذِینَ نَقُولُ ثُمَّ ج مِیعًا نح َْشُرُهُمْ ی وْم  و 

 (20)مُشَْرِِّکِینَ کُنَّا م ا ر بِّنَا اللَّهِ و  قَالُواَْ أَن إِِّلَّا فِتَْنَتهُُمْ تَکُن لَمْ ثُمَّ

 واهلل ربّنا، ما کنّا مشرکین!

 (20)ی فَْترَُونَ کاَنُواَْ مَّا ع نهُْم ضَلَّ و   أَنفُسِهِِّمْ ع لى  کَذَبُواَْ کَیْف  انظُرَْ

 شود. می گرفتند گم می بستند و عدل می و آن چه که به آن افترا گویند، می ن هم دروغچگونه به خودشا

 ح تىَّ  بهَِِّا یُؤَْمِنُواَْ لَّا ء ای ةٍ کُلَّ ی رَوْاَْ إِِّن و   و قَْرًا ء اذَانهِِِِّّمْ فىِِّ و  ی فَْقَهُوهُ أَن أَکِنَّةً قُلُوبهِِِِّّمْ  ع لى  ج ع لَْنَا و   إِِّلَیْک  ی سْتَمِعُ مَّن مِنهُْم و 

 (21)الَْأَوَّلِینَ أَس طِیرُ إِِّلَّا ه اذَا إِِّنَْ کَفَرُواَْ الَّذِینَ ی قُولُ یجَُادِلُونَک  ج اءُوک  إِِّذَا

 ایمان بیاورند.ها  آیات برای این آمده که انسان

 : همان رفت و برگشت و جدال است که در تمترون گفتیم.یجَُادِلُونَک  ج اءُوک  إِِّذَا ح تىَّ

 (22)ی شَْعُرُونَ م ا و  أَنفُس هُمْ إِِّلَّا یُهْلِکُونَ إِِّن و   ع نَْهُ ی نَْوْنَ و  ع نَْهُ ی نَْه وْنَ هُمْ و 

حالت دنیا این است که اگر کسی در  رفتند. کردند از پیام انبیاء، همان طوری که خودشان هم سمتش نمی می نهی

 مشکلی بیفتد دوست دارد که همه در آن مشکل بیفتند.

 (27)المُْؤَْمِنِینَ مِنَ نَکُونَ و  ر بِّنَا بَِِّای اتِ نُکَذِّب  لَا و  نُرَدُّ ی الَیْتَنَا فَقَالُواَْ النَّارِِّ ع لى  وُقِفُواَْ إِِّذَْ تَرَى لَوْ و 

 این حالت شرک است. لبرای این انسان این است که اصالت با نفع دنیاست،حال دنیا تغیّر است. اص

 (22)لَکَاذِبُونَ إِِّنهَُّمْ و  ع نَْهُ نهُُواَْ لِم ا لَع ادُواَْ رُدُّواَْ لَوْ و   قَبْلُ مِن یخَُْفُونَ کاَنُواَْ مَّا له ُم ب د ا ب لَْ

 (22)بِِّم بْعُوثِینَ نح َْنُ م ا و  الدُّنَْی ا ح ی اتُنَا إِِّلَّا هِى  إِِّنَْ قَالُواَْ و 
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 (04)تَکَْفُرُونَ کُنتُمْ بِِّم ا الَْع ذَاب  فَذُوقُواَْ قَالَ  ر بِّنَا و   ب لى  قَالُواَْ    بِِّالَْح قّ ه اذَا لَیْس  أَ قَالَ  ر بهِِِّّمْ  ع لى  وُقِفُواَْ إِِّذَْ تَرَى لَوْ و 

 شوند. می موقف موقف تفتیشها  این

 أَوْز ار هُمْ یح َْمِلُونَ هُمْ و  فِیه ا فَرَّطَْنَا م ا  ع لى  ی اح سرَْتَنَا قَالُواَْ ب غَْتَةً السَّاع ةُ ج اء تهُْمُ إِِّذَا ح تىَّ  اللَّهِ بِِّلِقَاءِ کَذَّبُواَْ الَّذِینَ خَسرَِِّ قَدْ

 (01)ی زِِّرُونَ م ا س اء  أَلَا  ظُهُورِِّهِمْ  ع لى 

 (02)تَعْقِلُونَ فَلَا أَ  ی تَّقُونَ لِّلَّذِینَ خَیرٌَْ االََْخِرَةُ لَلدَّارُ و   لَهْوٌ و  لَعِبٌ إِِّلَّا الدُّنَْی ا الَْح ی وةُ م ا و 

 را بخوانید.اش  و خودتان ادامه استای  تکان دهنده این آیات

، ولی دنیا است یعنی تغیر دارد. اول سوره گفت که جعل الظلمات شتندنیا حیات است، حیات داشتن یعنی جریان دا

توان خدا  می توان برای خدا عِدل گرفت، می ظلمات و نور جعل شده است. دنیا جایی است کهدر آن و النور، یعنی 

گردد که در دنیا  درونی انسانی برمیهای  به ویژگیاش  امترا کرد. تک تک این آیات جای بحث دارد و همهرا 

 را استخراج و درمان کنید.ها  توانید ریشه تمام اختالالت ایمانی انسان می فرورفته است و براین اساس

داند که  ند که به کجا وصل است، نمیدا و گیج است که نمی ر ساختارشان با حق فاصله دارد، اینقدر مشرکاینقد

 پرستیده است. نهایت گیجی یک آدم است. می که را

 (22)تَزَْعُمُونَ کُنتُمْ الَّذِینَ شُرَکاَؤُکُمُ أَیْنَ أَشَْرَکُواَْ لِلَّذِینَ نَقُولُ ثُمَّ ج مِیعًا نح َْشُرُهُمْ ی وْم  و 

 (20)مُشَْرِِّکِینَ کُنَّا م ا ر بِّنَا اللَّهِ و  قَالُواَْ أَن إِِّلَّا فِتَْنَتهُُمْ تَکُن لَمْ ثُمَّ

 د. گوی می و ساختار وجودی شان رامشرکین را آورده است ی  یعنی همه

 ح تىَّ  بهَِِّا یُؤَْمِنُواَْ لَّا ء ای ةٍ کُلَّ ی رَوْاَْ إِِّن و   و قَْرًا ء اذَانهِِِِّّمْ فىِِّ و  ی فَْقَهُوهُ أَن أَکِنَّةً قُلُوبهِِِِّّمْ  ع لى  ج ع لَْنَا و   إِِّلَیْک  ی سْتَمِعُ مَّن مِنهُْم و 

 (21)الَْأَوَّلِینَ أَس طِیرُ إِِّلَّا ه اذَا إِِّنَْ کَفَرُواَْ الَّذِینَ ی قُولُ یجَُادِلُونَک  ج اءُوک  إِِّذَا

گویند که این حکم برای گذشته است. و این  می گویند که این اساطیر اولین است، االن رسول نداریم، االن می

 طلبی است.خاصیت دنیا 

 (22)ی شَْعُرُونَ م ا و  أَنفُس هُمْ إِِّلَّا یُهْلِکُونَ إِِّن و   ع نَْهُ ی نَْوْنَ و  ع نَْهُ ی نَْه وْنَ هُمْ و 
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رود و کسی  می پس آخرت طلبی که به بهشت روند! می خاصیت دنیا و دنیا طلبی این است که همه با هم درون چاه

 نفر را بگیرید و ببرید. 14روید دست  می است؟!!! پس به بهشت برد از این دنیا طلب کمتر را با خودش نمی

و  121ی  تا آیه تا آخر سوره است و بیشتر آن 1آیات  در شود. که نمود آن می انعام، آخرت خود آدمی  در سوره

که یا جانشین خدا در روی زمین است و یا جانشین  ،استوصف خلیفه بودن انسان  آخری  در آیه آخر است.ی  آیه

آورد وسط ولی  می انعام خودِ متغیر رای  در سوره .ی یونس هست سوره و در انعامی  دنیا روی زمین. تغیّر در سوره

 گویند. می یونس بسترهای مختلف این تغیّر رای  در سوره

 من خاطرم جمع باشد که این طرف را فهمیده باشید، دهد. می به آن طرف انسان خوب آخرتی را نشان 74ی  از آیه

 رویم به بهشت. این طرف داغ است. می

 کند. می را وارد یک مجمع کرده و بیانها  دنیاییی  انعام با زندانی کار دارد، همهی  در سوره

 )ص(به پیامبر آمدند که سنگینی سورهها  بی جهت نبود که وقتی سوره نازل شد این مقدار مالئکه نازل شدند، آن

و  ،است که اطمینان است که کامل نازل شده استای  نزند. تنها سورهای  )یک جا دیدن تمام مشرکین عالم( صدمه

بینید که دستشان  می راهایی  همه پیوسته است. یک جا انسان ،توانید هر کاری بکنید که قطعات آن را جدا کنید نمی

 به جایی بند نیست.

 سوال استاد:

 لَی حْزُنُک  إِِّنَّهُ نَعْلَمُ قَدْ کند، می آید یکی یکی توصیف می من درست است، خدا در این آیاتهای  کنید حرففرض 

  ع لى  فَص برَُواَْ قَبْلِک  مِّن رُسُلٌ کُذِّب تْ لَقَدْ و  (00)یج َْح دُونَ اللَّهِ بَِِّای اتِ الظَّلِمِینَ لَاکِنَّ و  یُکَذِّبُونَک  لَا فَإِِّنهَُّمْ  ی قُولُونَ الَّذِى

 ع لَیْک  کَبرَُ کاَنَ إِِّن و (00)الَْمُرَْس لِینَ نَّب إِِّىْ مِن ج اء ک  لَقَدْ و   اللَّهِ لِکلَِِّم اتِ مُب دِّلَ لَا و   نَصرَُْنَا أَتَئهُمْ ح تىَّ أُوذُواَْ و  کُذِّبُواَْ م ا

 فَلَا   الَْهُد ى ع لى  لَج م ع هُمْ اللَّهُ شَاء  لَوْ و   بَِِّای ةٍ فَتَأَْتِیه ُم السَّم اءِ فىِِّ سُلَّمًا أَوْ رْضِِّالَْأَ فىِِّ نَفَقًا تَبْتَغِى  أَن اسْتَطَعْت  فَإِِّنِِّ إِِّعْرَاضُهُمْ

کند تا اینکه  می از مشرکین بیانهایی  کند، دوباره ویژگی می )ص(به پیامبرهایی  توصیه (01)الَْج اهِلِینَ مِنَ تَکُونَنَّ

آورد و  می . یعنی بعد از اینکه مشرکین را(01)الَْع لَمِینَ   ر بّ لِلَّهِ الحَْمْدُ و   ظَلَمُواَْ الَّذِینَ الَْقَوْمِِّ د ابِِّرُ فَقُطِع  برسد به این آیه:

 این الحمدهلل گفتن خدا یعنی چه؟ دهد می پیامبر را دل داری
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 (02)ی تَضرََّعُونَ لَع لَّهُمْ الضرََّّاءِ و  بِِّالَْب أَْس اءِ فَأَخَذَْنَاهُم قَبْلِک  مِّن أُم مٍ إِِّلى  أَرْس لَْنَا لَقَدْ و 

 متوجه باشند.ها  ارسال رسول برای اینکه آن

 (00)ی عْم لُونَ کَانُواَْ م ا الشَّیْطَنُ لَهُمُ ز یَّنَ و  قُلُوبهُُمْ قَس تْ لَاکِن و  تَضرََّعُواَْ ب أَْسُنَا ج اء هُم إِِّذَْ لَا فَلَوْ

 (00)مُّبْلِسُونَ هُم فَإِِّذَا ب غَْتَةً أَخَذَْنَاهُم أُوتُواَْ بِِّم ا فَرِِّحُواَْ إِِّذَا ح تىَّ ءٍ  شى    کُلّ أَبْو اب  ع لَیْهِِّمْ فَتَحْنَا بِِّهِ ذُکِّرُواَْ م ا نَسُواَْ فَلَمَّا

نا امید ها  خالصه وقتی باسا برداشته شد، اندرزهای رسوالن یادشان رفت. و باب همه چیز را برایشان باز کردیم. و این

 شدند.

 این یعنی چه؟ (01)الَْع لَمِینَ   ر بّ لِلَّهِ الحَْمْدُ و   ظَلَمُواَْ الَّذِینَ الَْقَوْمِِّ د ابِِّرُ فَقُطِع 

در  نشیند. می یعنی روی غرض ،و سر سوره بنشیند برداشته شودبعد باید ی  واو الحمدهلل، استینافی است. پس جمله

 کفر ابتر و منقطع است. خواهد بگوید که نظام شرک و می واقع

بیند، یعنی شرک را با دوربین خدا ببینید که جعل ظلمات و نور است، این یک  می اگر شما دارید سیستم شرک را

 بینید که این نظام چقدر احسن است و دنیا محل پیشرفت است. می جالبی است که مثل خود دنیاست. وی  حادثه

شود؟ پس خدا و خوبی و معنویت و  می هم ریخت، گفت پس عالم چهمثل اینکه یک نفری بعد این داستان به 

ای  در یک برههو شوند.  می هم مثل دنیا تمامها  شود، این می شود؟ مثل دنیاست. چطوری دنیا تمام می اخالق چه

 تواند مشرک باشد. شودکه هیچ کس نمی می

 سریع به موحد تبدیلاینگونه و  ،مشرک نیستمخوانیم همین االن باید بگوییم که من  می وقتی که این سوره را

 شود. و اگر کسی بتواند در همین دنیا آن طرف را احضار کند اصالح خواهد شد. می

ینیم که هیچ ب می رویم می هایمان به هم است ولی وقتی باالتر ما در این دنیا با هم است و بدیهای  زندگینکته: 

تواند به کسی ظلم کند، نا امنی ظاهری دارد. نشان به آن نشان که  یشود، کسی نم یزی قاطی نمیچیزی با هیچ چ

 یگر نا امنی نیست.روید د می وقتی به آخرت
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تواند دیگر مشرک باشد و چون مشرک در  مشرک بودن برای دنیای موقت است. بعد از این دنیا مشرک هم نمی

 ش و چشم و قلب سالم وارد آخرت شد.این دنیا از اسباب نفع نبرده است دیگر نفعی ندارد. باید با گو

 االََْی اتِ نُصرَِّفُ کَیْف  انظُرَْ  بِِّهِ ی أَْتِیکُم اللَّهِ غَیرَُْ إِِّلَاهٌ مَّنَْ قُلُوبِِّکُم  ع لى  خَتَم  و  أَبْص ار کُمْ و  سم َْع کُمْ اللَّهُ أَخَذَ إِِّنَْ ر ء یْتُمْ أَ قُلَْ

 (02)ی صْدِفُونَ هُمْ ثُمَّ

 (07)الظَّلِمُونَ الَْقَوْمُ إِِّلَّا یُهْلَکُ ه لَْ ج هْرَةً أَوْ ب غَْتَةً اللَّهِ ع ذَابُ أَتَئکُمْ إِِّنَْ ر ء یْتَکُمْ أَ قُلَْ

 بحث از آدمی است که خودش نا امن است. و مشکل خودش است.

 (02)یح َْزَنُونَ هُمْ لَا و  ع لَیهِِّْمْ خَوْفٌ فَلَا أَصْلَح  و  ء ام نَ فَم نَْ  مُنذِرِِّینَ و  مُب شرِِِّّینَ إِِّلَّا الَْمُرَْس لِینَ نُرَْسِلُ م ا و 

 (02)ی فَْسُقُونَ کاَنُواَْ بِِّم ا الَْع ذَابُ ی م سهُُّمُ بَِِّای تِنَا کَذَّبُواَْ الَّذِینَ و 

 نظام فکری تو باید یک نظام فکری در امنی باشد که خودت ال خوف و ال یحزنون باشی، خودِ آدم باید امن شود.

 ی سْتَوِِّى ه لَْ قُلَْ     إِِّلى  یُوح ى م ا إِِّلَّا أَتَّبِِّعُ إِِّنَْ  م لَکٌ   إِِّنىّ لَکُمْ أَقُولُ لَا و  الَْغَیْب  أَعْلَمُ لَا و  اللَّهِ خَزَائنُ عِندِى   مُلَک أَقُولُ لَّا قُل

 (14)تَتَفَکَّرُونَ فَلَا أَ  الَْب صِیرُ و   الَْأَعْم ى

 نیست. تنها تبعیت از وحی امنیت آور است.نه خزانه دار بودن و نه غیب دانستن امنیت آور 

 (11)ی تَّقُونَ لَّع لَّهُمْ شَفِیعٌ لَا و     و لىِِّ دُونِهِ مِّن لَهُم لَیْس   ر بِّهِِّمْ  إِِّلى  یحَُْشَرُواَْ أَن یخََافُونَ الَّذِینَ بِِّهِ أَنذِرْ و 

 ع لَیْهِِّم حِس ابِِّک  مِنَْ م ا و  ءٍ  شى  مِّن حِس ابِِّهِِّم مِنَْ ع لَیْک  م ا  و جْه هُ یُرِِّیدُونَ    الَْع شىِِّ و  بِِّالَْغَد وةِِّ ر بَّهُم ی دْعُونَ الَّذِینَ تَطَْرُدِ لَا و 

 (12)الظَّلِمِینَ مِنَ فَتَکُونَ فَتَطَْرُد هُمْ ءٍ  شى  مِّن

 چیزى نه. مکن طرد هستند، او خشنودى خواستار و خوانند مى را خویش پروردگار شبانگاه و بامداد هر که را کسانى

 ستمکاران زمره در کنى، طرد را آنها اگر. ایشان عهده بر تو حساب از چیزى نه و است تو عهده بر آنها حساب از

 (12. )درآیى
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خواندن خدا را به  و بتواند امنیت بخش باشد. العشیّ باشد و بعد به امنیت برسدیعنی باید اول یرجون ربهم بالغداه و 

 یاد ندهید او از شرک خارج نخواهد شد.ها  اگر خواندن خدا را به انسانافراد یاد دهید. و 

 ثُمَّ بجَِِّه لَةٍ ا سُوء  مِنکُمْ ع مِلَ م نَْ أَنَّهُ  الرَّحْم ةَ نَفَْسِهِ  ع لى  ر بُّکُمْ کَتَب   ع لَیْکُمْ س لَامٌ فَقُلَْ بَِِّای اتِنَا یُؤَْمِنُونَ الَّذِینَ ج اء ک  إِِّذَا و 

 (10)رَّحِیمٌ غَفُورٌ فَأَنَّهُ أَصْلَح  و  عْدِهِب  مِن تَاب 

 بخشد.  می کند به جهالت که خدا این را می این انسان موحد شده است ولی بدی

 (12)الَْمُهْتَدِینَ مِنَ أَنَا م ا و  إِِّذًا ضَلَلَْتُ قَدْ  أَهْو اء کُمْ أَتَّبِِّعُ لَّا قُل  اللَّهِ دُونِِّ مِن تَدْعُونَ الَّذِینَ أَعْبُد  أَنَْ نهُِِّیتُ   إِِّنىّ قُلَْ

 تا کنم نمى متابعت شما هوسهاى از: بگو. کنم پرستش خوانید مى اللَّه جز که را خدایانى آن که اند کرده منع مرا: بگو

 (12. )نباشم یافتگان هدایت از و شوم گمراه مبادا

 (12)الَْمُهْتَدِینَ مِنَ أَنَا م ا و  إِِّذًا ضَلَلَْتُ قَدْ  أَهْو اء کُمْ أَتَّبِِّعُ لَّا قُل  اللَّهِ دُونِِّ مِن تَدْعُونَ الَّذِینَ أَعْبُد  أَنَْ نهُِِّیتُ   إِِّنىّ قُلَْ

 (17)الَْفَاصِلِینَ خَیرَُْ هُو  و   الَْح قَّ ی قُصُّ  لِلَّهِ إِِّلَّا الَْحُکَْمُ إِِّنِِّ  بِِّهِ تَسْتَعْجِِّلُونَ م ا عِندِى م ا  بِِّهِ کَذَّبْتُم و    رَّبىّ مِّن ب یِّنَةٍ  ع لى    إِِّنىّ قُلَْ

 (12)بِِّالظَّلِمِینَ أَعْلَمُ اللَّهُ و   ب یْنَکُمْ و  ب یْنىِِّ الَْأَمْرُ   لَقُضىِِّ بِِّهِ تَسْتَعْجِِّلُونَ م ا عِندِى أَنَّ لَّوْ قُل

 به انسانی است که نماد دنیاست! خطابها  این قل

..... 

 (22)مُّهْتَدُونَ هُم و  الَْأَمْنُ له ُمُ أُوْلَئک  بِِّظُلَْمٍ إِِّیم انَهُم ی لَْبِِّسُواَْ لَمْ و  ء ام نُوا الَّذِینَ

 زند. می حرف را این جای  همه

شان را به ظلم پوشاندند  شود. کسانی که ایمان نیاوردند و ایمان فطری می این آیه را اگر معکوس کنی درست

خوبی است. ی  بگوید که یک آیه بیاورید برای ایمان این آیهاگر کسی  برایشان امنی نیست و مهتدون هم نیستند.

خواند و امن دوم امنی است که از جانب  می امن دوم با ایمان اول متفاوت است. امن اولی این است که فرد خدا را

 رسد. می خدا
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 دنیا= نا امن

 انسان غیر مومن= نا امن

 شبیه بسیارندگی روزمره هم قابل دیدن است. شیطان در زها  پس خصوصیات دنیا همان انسان نا امن است. این

 شود نا امن. می شود دنیا. یعنی آدم می شود به او اعتماد کرد. آدم دنیاست. نمی

گوید  می خدا هر چیزی را که خلق کرده از بین نرفته است. خب خدا که دنیا را خلق کرده و دنیا هم مخلوق است.

وییم دنیا همان جهنم است. انسان جهنمی مظهر دنیا است. بنابرین وقتی دارد گ می که دنیا هست؟ چگونه دنیا هست؟

 است. "جهنم "وجه باقی دنیا نامش  گوید. می گوید کانّ دارد انسان را می جهنم را

 از جنس اسباب است.ها  که اسباب ظهور و جلوه دارند. علت و معلول است وجه فانی دنیا جایی

گوید که من شرک  می گویند بگو خدای تو کیست؟ می شرک است وقتی کهبه خاطر همین این آدمی که م

 گوید. مثل اینکه دنیا را با خود آورده است. می و دروغ ورزم نمی

مثل اینکه ابراهیم آخرتی است که در  ،بینید که آخرت است و در دنیا افتاده است می یک مرتبه یک نفری را

 دنیاست.

 (20)ع لِیمٌ ح کِیمٌ ر بَّک  إِِّنَّ  نَّشَاءُ مَّن د ر ج اتٍ نَرَْفَعُ  قَوْمِهِ  ع لى  إِِّبْرَاهِیم  ء اتَیْنَاه ا حُجَّتُنَا تِلَْک  و 

 و   مُوسى  و  یُوسُف  و  أَیُّوب  و  سُلَیْم نَ و  د اوُد  ذُرِّیَّتِهِ مِن و   قَبْلُ مِن ه د یْنَا نُوحًا و   ه د یْنَا کُالًّ  ی عْقُوب  و  إِِّسْح اقَ لَهُ و ه بْنَا و 

 (20)الَْمُحْسِنِینَ نج َْزِِّى کَذَالِک  و   ه رُونَ

 (21)الصَّالِحِینَ مِّنَ    کلُ  إِِّلَْی اس  و   عِیسى  و   یح َْیى  و  ز کَرِِّیَّا و 

 (22)الَْع لَمِینَ ع لى  فَضَّلَْنَا کُالًّ و   لُوطًا و  یُونُس  و  الَْی س ع  و  إِِّسْم اعِیلَ و 

 (27)مُّسْتَقِیمٍ صرَِِّاطٍ  إِِّلى  ه د یْنَاهُمْ و  اجْتَب یْنَاهُمْ و   إِِّخَْو انهِِِِّّمْ و  ذُرِّیَّاتهِِِِّّمْ و  ء اب ائهِِّمْ مِنَْ و 

 (22)ی عْم لُونَ کاَنُواَْ مَّا ع نَْهُم لَح بِِّطَ أَشرَْکُواَْ لَوْ و   عِب ادِهِ مِنَْ ی شَاءُ م ن بِِّهِ یه َْدِى اللَّهِ هُد ى ذَالِک 
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 (22)بِِّکَافِرِِّینَ بهَِِّا لَّیْسُواَْ قَوْمًا بهَِِّا و کلََّْنَا فَقَدْ ه ؤُلَاءِ بهَِِّا ی کَْفُرَْ فَإِِّن  النُّبُوَّةَ و    الحُْکمْ و  الَْکِتَاب  ء اتَیْنَاهُمُ الَّذِینَ أُوْلَئک 

 کانّ دارد از آخرت خبراست و ای  کتاب و حکم و نبوت داده شدند. نبوت یعنی چه؟ مقامی که باالی یک قله

 دهد. می

 (24)لِلَْع لَمِینَ  ذِکَْرَى إِِّلَّا هُو  إِِّنَْ  أَجْرًا ع لَیْهِ أَسَْلُکُمْ لَّا قُل  اقَْتَدِهْ فَبِِّهُد ئهُمُ  اللَّهُ ه د ى الَّذِینَ أُوْلَئک 

 گوید که تمثّلش در یک آدم است. می بهشتی را

 یونسی  مبارکهی  سوره

 الرَّحِیمِِّ الرَّحْم نِِّ اللَّهِ بِِّسْمِِّ

 (1)الحَْکِیمِِّ الَْکِتَابِِّ ء ای اتُ تِلَْک   الر

 اند هر چند ظاهرا شباهتی ندارند. یونس و انعام از نظر محتوایی بسیار شبیه همی  سوره

..... 

 (7)غَافِلُونَ ء ای اتِنَا ع نَْ هُمْ الَّذِینَ و  بهَِِّا اطَْم أَنُّواَْ و  الدُّنَْی ا بِِّالحَْی وةِِّ ر ضُواَْ و  لِقَاء نَا ی رَْجُونَ لَا الَّذِینَ إِِّنَّ

 (2)ی کَْسِبُونَ کَانُواَْ بِِّم ا النَّارُ م أَْو ئهُمُ أُوْلَئک 

 عدم امید به لقاء ما یعنی چه؟ نه فقط قیامت بلکه به لقاء ما. عمل کردن به حکم خدا امید به لقاء است.

..... 

 (11)ی عْم هُونَ طُغَْی انهِِِِّّمْ فىِِّ لِقَاء نَا ی رَْجُونَ لَا الَّذِینَ فَنَذَرُ  أَج لُهُمْ إِِّلَیهِِّْمْ   لَقُضىِِّ بِِّالَْخَیرَِِّْ اسْتِعْج الَهُم الشَّرَّ نَّاسِِّلِل اللَّهُ یُع جِّلُ لَوْ و 

 گوید. می انسان در یک بستری قرار گرفته شد است. دارد خصوصیات بستر را
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 زُیِّنَ کَذَالِک   مَّسَّهُ ضُرٍّ  إِِّلى  ی دْعُنَا لَّمْ کَأَن م رَّ ضُرَّهُ ع نَْهُ کَشَفَْنَا فَلَمَّا قَائمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ لِج نبِِّهِ د ع انَا الضُّرُّ الَْانس انَ م سَّ إِِّذَا و 

 (12)ی عْم لُونَ کاَنُواَْ م ا لِلَْمُسْرِِّفِینَ

..... 

 م ا ی کَْتُبُونَ رُسُلَنَا إِِّنَّ  م کَْرًا أَسْرَعُ اللَّهُ قُلِِّ  ء ای اتِنَا فىِِّ مَّکَْرٌ لَهُم إِِّذَا م سَّتهُْمْ ضَرَّاء  ب عْدِ مِّن ر حْم ةً النَّاس  أَذَقَْنَا إِِّذَا و 

 (21)تَمْکُرُونَ

و ها  صحبت کردن ولی در این سوره این آدمها  را وارد محشر کرد و شروع کرد با آنها  در آن سوره بالفاصله آدم

 دهد. می یا را نشانمواجهاتشان در دن

 کنند. می برسد مکرها  یعنی اگر رحمتی بعد از سختی به آن

 و  ع اصِفٌ رِِّیحٌ ج اء تهَْا بهَِِّا فَرِِّحُواَْ و  طَیِّب ةٍ بِِّرِِّیحٍ بهِِِِّّم ج رَیْنَ و  الَْفُلَْکِ فىِِّ کُنتُمْ إِِّذَا ح تىَّ  الَْب حْرِِّ و  الَْبرَِّ فىِِّ   یُس یرُِِّّکمُ الَّذِى هُو 

 مِنَ لَنَکُونَنَّ ه اذِهِ مِنَْ أَنج یْتَنَا   لَئنِِّ الدِّینَ لَهُ مخَُْلِصِینَ اللَّه  د ع وُاَْ  بِِّهِِّمْ أُحِیطَ أَنهَُّمْ ظَنُّواَْ و  م کاَنٍ    کلُ مِن الَْم وْجُ ج اء هُمُ

 (22)الشَّاکِرِِّینَ

و فکر کرد   بِِّهِِّمْ أُحِیطَ أَنهَُّمْ ظَنُّواَْ و شود. اینکه اول در کشتی سرخوش و امن هستند. و مادامی که  می مثلی  وارد الیه

گوید که  می ، والشَّاکِرِِّینَ مِنَ لَنَکُونَنَّ ه اذِهِ مِنَْ أَنج یْتَنَا   لَئنِِّ الدِّینَ لَهُ مخَُْلِصِینَ اللَّه  د ع وُاَْکه هیچ راه بازگشتی ندارد، 

را باز هم با نعمت دید و خدا را با نعمتی که  کنیم. یعنی خدا می خدایا اگر ما را نجات دهی ما نعمت هایت را شکر

 بیند و نمی گویند که لنکونن من العابدین مثال. می داشت

 إِِّلَیْنَا ثُمَّ  الدُّنَْی ا الَْح ی وةِِّ مَّتَاع   أَنفُسِکُم ع لى  ب غَْیُکُمْ إِِّنَّم ا النَّاسُ ی أَیهَُّا    الَْح قّ بِِّغَیرَِِّْ الَْأَرْضِِّ فىِِّ ی بْغُونَ هُمْ إِِّذَا أَنج ئهُمْ فَلَمَّا

 (20)تَعْم لُونَ کُنتُمْ بِِّم ا فَنُنَبِّئُکُم م رَْجِِّعُکُمْ

 انعام است.ی  مثل همان سرایت شرک در سوره
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 الَْأَرْضُ أَخَذَتِ إِِّذَا ح تىَّ الَْأَنَْع امُ و  اسُالنَّ   ی أَْکلُ مِمَّا الَْأَرْضِِّ نَب اتُ بِِّهِ فَاخَْتَلَطَ السَّم اءِ مِنَ أَنزَلَْنَاهُ کَم اءٍ الدُّنَْی ا الَْح ی وةِِّ م ثَلُ إِِّنَّم ا

 کَذَالِک   بِِّالَْأَمْسِِّ تَغَْنَ لَّمْ کَأَن ح صِیدًا فَج ع لَْنَاه ا نه َارًا أَوْ لَیْالً أَمْرُنَا أَتَئه ا ع لَیهَْا قَدِرُونَ أَنهَُّمْ أَهْلُه ا ظَنَّ و  ازَّیَّنَتْ و  زُخَْرُفَه ا

 (20)ی تَفَکَّرُونَ لِقَوْمٍ االََْی اتِ نُفَصِّلُ

 کند مثل این است، از جایی می گوید مثل حیات دنیا یعنی این، یعنی هر نعمتی که در دنیا استقرار پیدا می وقتی که

 شود. می خواهد به آن تکیه شود خشک می شود و همان جا که می آید و به آن اطمینانی جلب می

 (21)مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ  إِِّلى  ی شَاءُ م ن یه َْدِى و  السَّلَمِِّ د ارِِّ  إِِّلى  ی دْعُواَْ اللَّهُ و 

 دار سالم دنیا نیست! لحن خواندنتان مهم است.

 (22)خَالِدُونَ ه افِی هُمْ  الجَْنَّةِِّ أَصحَْابُ أُوْلَئک   ذِلَّةٌ لَا و  قَترٌَ وُجُوه هُمْ ی رَْه قُ لَا و   زِِّی اد ةٌ و   الَْحُسْنى  أَحْس نُواَْ لِّلَّذِینَ

 مِّنَ قِطَعًا وُجُوهُهُمْ أُغَْشِی تْ کَأَنَّم ا  ع اصِمٍ مِنَْ اللَّهِ مِّنَ له ُم مَّا  ذِلَّةٌ تَرَْه قُهُمْ و  بِِّمِثَْلِه ا  س یِّئَةِِّ ج زَاءُ السَّیَِّاتِ کَس بُواَْ الَّذِینَ و 

 (27)خَالِدُونَ فِیه ا هُمْ  النَّارِِّ أَصحَْابُ أُوْلَئک   مُظَْلِمًا الَّیْلِِّ

تواند بخواند و  می این آیاتی است که اگر کسی بلد باشد بخواند، اگر حتی جزء کسانی هم باشد که سیئه داشته باشد

شود. سیئه انسان نباید عاصم از خدا  می اگر بلد باشید آیات را به سیستم دعایی بخوانید بهشتی وارد بهشت شود.

 باشد.

شود با ندا دادن خدا و رسول  می یعنی اینکه این باز هم عارضی است و مُظَْلِمًا الَّیْلِِّ مِّنَ قِطَعًا وُجُوهُهُمْ أُغَْشِی تْ کَأَنَّم ا

 انعام دارید ولی این یک طور دیگری گفتید.ی  عین این آیات را در سوره صورتش را از ظلمت پاک کنی.

نیا و تواند وصف مشرکین را به د می ددر این دو سوره کار کن آدم دنیا اگر قرار شد کسی کاری راجع به دنیا و

 بیند که بستر را بفهمد. می گوید و انعام آدم را می دارد بستر آدم راها  این د.وصف دنیا را به مشرکین بده

 دهد. می اول( تعلیمی  این دو سوره ایمان را از وجه بستر )مولفه
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جمالی یک کاری کردند که تمام مضاف الیه و صفت و در مورد آخرت بحث مفصلی داریم که آقای 

توانم بگویم ولی به زبان خودم بحث آخرت را  نمیها  آخرت را در آوردند. من به قشنگی اینی  واژههای  موصوف

 مختلف آمده است.های  گویم که در قرآن به شکل می چنین

 ا.آخرت بستری است مهیمن بر دنیاست. که بستر بودنش مهم است. یعنی  "داریت "آخرت گاهی با بحث  (1

شود؛ دنیاست  می ، دنیا تمامت شروع شود. یعنی اگر این دنیاستاین طور نیست که دنیا تمام شود و آخر

تواند  می رود و آخرت از اول بوده و بعد هم مانده است. دار آخرت دارای وصف ثابت حق است و می که

 مختلفهای  شود. کانّ وقتی وجه ثابت حق در الیه می افتمتعدد و متنوع باشد. بنابرین مراتبی از آن ی

 گیرد. می آید مراتب می

تواند آخرت صفت  می حق در مراتب. کهی  یعنی جلوه ار آخرت و حیات آخرت مدّ نظر است،پس در این مورد د

 تواند جانشین آن گردد و آن را بیان کند. می است کهای  آن جلوه باشد و به گونه

تواند متنوع باشد ولی در همه شان حق جلوه دارد. آخرت جای  می صفت است که موصوفپس دار خودش 

به قبل. آخَر یعنی ی  چسبیده اخر یعنی ب عد بودن، موصوف نشسته است. و خودش نسبی است و تقابلی با اول دارد.

 . ولی آخِر اسم فاعل است.تواند منقطع باشد. که اول و بعد دارد. چیزی که اول دارد و اسم افعل است می دیگر که

استمرار آن است. آخِر یعنی آن چیزی ی  گوید آخِر تالزم دارد. منقطع نبودن قبل درونش دارد. بیان نحوه می وقتی

ت. این استمرار گذارد که قبل بدون بعد باشد ) حالت فاعلیت مهم است.( سبب تداوم و تالزم اس است که نمی

 آخِر( !پُشتیت )آخَر( و گاهی گاهی بعدیت است )

منظورمان باطن نیست، منظورمان وراء است. یعنی قوام این دنیا به آخرت است. دنیا حالت متغیّر دارد. در واقع هیچ 

 تغیّری بدون وصل به ثابت وجود ندارد.

 حیات آخرت، بستری ثابت دنیاست.ی  آخرت جلوه گویند. می شود دنیا باشد، به آن آخِرت می ثابتی که منجر

 حیات آخرت یعنی علم و قدرتی ثابت و نافع برای حیات بخشی مومنین است. مهیمن بر دنیاست.
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 امور آخرتی: (2

هم باز پشتیت است. اصال ها  که این ،شود می الهیهای  حیات آخرت، یعنی ثابتاتی که منجر به اجرای امر و سنت

 که فانی اند ولی امور باقی امور اخروی هستند.است هایی  امور دنیوی آن رود. می قوانین جزء امور اخرویی  همه

به هر  .اگر بخواهیم اسمی روی آن بگذاریم یک غیب است قیدی است که در دنیا جریان یافته است.امور اخروی 

یا در  :رساند می گوییم. غیب در دنیا جریان دارد و دنیا را به ثبات می چه که در دنیا بود شهادت و به ورای آن غیب

 جزا یا در صورت اجرای قوانین.ی  صورت عرصه

دنیایی ی  غیب هر چیزی که قابل مشاهده شود.) قیامت و اجرای قوانین( می پس آخرت مفهوم وسیعی از دو عرصه

 نیست، غیب یعنی عدم ملموس با حواس دنیایی.

االمور مصداقی از این دو عرصه  عاقبت اجرای قوانین، ظهوراتش این است که عاقبت امور چنین است.ی  در عرصه

قیامت است. در واقع نقد ی  هر وجه ثابتی که در دنیا جاری است به واسطه است ولی در همین دنیا هم ظهور دارد.

 ترین چیز در دنیا آخرت است.

شود  می کنم ایمان عامل دومش عامل امنیت بخش بود و آخرت می فاعلیت دارد. وقتی مولفه بندیی  آخرت جنبه

 شود. جاری نمی او همان جزء امنیت بخش. یعنی اگر توجه به آخرت یا عاملیت آخرت در فرد جاری نشود ایمان در

خواهیم بگوییم که  ؟ بای سببیت است. یعنی ایمان به سبب آخرت امکان پذیر است. ما نمییومنون باآلخره یعنی چه

 افعال یعنی بروز امنیت.باب  خورد. با وضع باب افعال نمی ،ایمان به موضوع آخرت

 ما سر اینکه بعد باء را موضوع بگیریم، اصراری نداریم و از این طرف هم اشکالی ندارد که سببیت بگیریم:

اگر موضوع بگیریم خصوصیتش چنین است که اگر آخرت موضوع باشد، مثل این است که بگوییم  (1

 شود. می موضوعی گرفتن وارد علم و ادارک معرفت و تصدیق به آخرت است.

بیرونی دارد ثانیا به ی  . یعنی اوال ایمانش عملی است و فقط یک ادراک نیست و جلوهاگر باء سببیت باشد (2

عامل ایمان که جاری شدن آخرت است. یعنی اتصال به یک عامل امنیت بخش منجر به امنیت او شده 

 است.
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 اهی این باء سببیت شود. حتما آخرتتان پرو پیماناما گ یابد. می تصدیقیی  غیر سبب باشد ایمان معرفتی است و جنبه

 شود که امنیت آور باشد. می

 الرَّحِیمِِّ الرَّحْم نِِّ اللَّهِ بِِّسْمِِّ النمل سورة

 (1)مُّبِِّینٍ کِتَابٍ و  الَْقُرَْء انِِّ ء ای اتُ تِلَْک   طس

 (2)لِلَْمُؤَْمِنِینَ  بُشَْرَى و  هُدًى

 (0)یُوقِنُونَ هُمْ بِِّاالََْخِرَةِِّ هُم و  الزَّکَوةَ یُؤَْتُونَ و  الصَّلَوةَ یُقِیمُونَ الَّذِینَ

 (0)ی عْم هُونَ فَهُمْ أَعْم الَهُمْ له ُمْ ز یَّنَّا بِِّاالََْخِرَةِِّ یُؤَْمِنُونَ لَا الَّذِینَ إِِّنَّ

ایمان به ی  وصف ایمان به آخرت اظهار مولفه به وجه تاکید است. یعنی ما از قبل پذیرفتیم که ایمان به واسطه

زیرا که بالفاصله الیومنون را گفته است. این  ،شود. پس آخرت ایمان ساز است می آخرت یا توجه به آخرت پدیدار

 صفت بوده و استمرار معکوس پیدا کرده است. از این فهمیدیم که این باء سببیت است و مولفه است.

ایمان است یعنی یقین ورزی ی  تقویت کنندهیقین به آخرت است. یقین ورزی عامل  ،آن چه که وصف مومن است

 باالتر از ایمان است.

 دوم ما آخرت شد که توضیح دادیم.ی  پس مولفه

نه  ،پوشاند که دنیا و آخرت با هم متضاد اند می بعد خواهم گفت که کامل این قسمت رای  یک سری روایات جلسه

آخرت را بیاوری مثل ی  توانی کلمه آوری دیگر نمی می را اند. یعنی زمانی که دنیا اند و نه متناقض جمعقابل با هم 

کند که موصوفش گاهی حیات، امور، یوم، دار و ...  می آخرت صفت بودنش او را پیچیدهی  متغیر و ثابت. کلمه

 است.

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


