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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 29/06/96    اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                         (چهاردهم جلسه )   نمل   مبارهک   سوره          

 

 .بفرماییدختم  یصلوات)عجل اهلل تعالی فرجه شریف( برای ظهور حضرت بقیه اهلل 

عزاداری کردن خیلی  .های متعدد و متنوعی بگیریمدرس آن ماه عزای اهل بیت است و ما باید از ،ماه محرم و صفر

ای بوده که اسالم هزینهاین خاطر که این به  .تر استدرس گرفتن از عاشورا خیلی الزم . البتهخوب و الزم است

رحمانیت خدا در هدایت بشر حادثه کربال  است. هزینه سنگینی هم بوده است و ها پرداخت کردههدایت انسان بابت

آن به صورت محتوایی  درباره الزم است ما .است فیضی شامل همه ما شده سنگین، هزینه این واسطه . بهرساندرا می

نیم و بفهمیم که در قبال این هزینه باید چه به همه صورت کار بکو و به صورت جدی، عملی، رفتاری، اخالقی 

 دهیم.بهایی انجام رکا

پیشنهاد من به همه سروران این است که قبل از شروع محرم مثال فردا عصر یا روز اول محرم، قبل از این که دهه اول 

بیاییم  ،باشیمین نسبت به این شعائر داشته به ادای دِ محرم شروع شود برای اینکه بتوانیم یک قصد جدی راجع

 .ای بکنیمثبت شده را مطالعه )علیه السالم( داههایی که از حضرت سیدالشنامهمجموعه زیارت

( است که یکی از آنها السالم علیههایی که از اهل بیت نقل شده مربوط به حضرت سیدالشهدا )نامهبیشترین زیارت

( زیارت السالم علیههای مختلف آقا اباعبداهلل )در مناسبت .هم هست یهای دیگرزیارت .زیارت عاشورا است

البته اگر کسی بخواهد همه را  طول نکشد.دو ساعت  یا شاید مطالعه کردن همه اینها بیشتر از یک ساعت .دارند

نه به و ها را از دید مطالعه این انساندور  کی اما .چهار ساعت طول بکشدیا ممکن است سه  ،مطالعه کندخوب 

است،  که چه اتفاقی افتادهو از باب این (ندارد یاشکالهم هرچند زیارت کردن )ه بخواهد زیارت بکند عنوان این ک

از در بعضی  .ها را بخوانددر جواب به این سوال یک دور زیارت ؟رسالت ما در قبال این اتفاق چیست بخواند.

 مدهآها این موجود است،جامع االحادیث نرم افزار هایی که در در بعضی از کتاب است. ها تجمیع شدهها اینکتاب
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های دیگر در کتاب امادر مفاتیح نیست مقدسه مثال زیارت ناحیه  .یک بخش آن ممکن است در مفاتیح نباشد است.

بشود. به هر حال ما مطالعاتی و خریدارانه یک نگاهی  ناحیه از زیارت بعد و دعایزیارت ناحیه  به حتما است. مدهآ

از بین این  ان رامسئولیت خودم توانیممی .نسبت به آن رفتارهایی داشته باشیم بایدبال این قضیه مسئولیم و در ق

 برای مرتب هایی که بایدنامهزیارت هایقسمت و هرکسی برای خودش دفتری داشته باشد .ها در بیاوریمنامهزیارت

یک موقعی و عنوان که ثوابی ببرید این خوانید به می یک موقع شما زیارت را .را یادداشت کند کند بازگو خودش

ها کم و بیش نامهاین زیارت در د.باید بکنی سنگین چه غم این قبال در دخوانید از این جهت که بفهمیزیارت را می

بود شاءاهلل مجالی . حاال اگر اناست مطالب خیلی عجیب و غریبی هم گفته شدهگاهی  که باید چه کنیم. گفته شده

 شود.میرا در جلسات گفته از آن هایی بخش

مطالعه در ایام محرم و صفر باالخص در دهه اول ، ها گفته شدهنامههایی که در زیارتسورهبه نظرم خوب است 

 درتواند مثال خواندن سوره انبیاء خیلی می .رساند( را به ما میالسالم علیهاهداف قیام اباعبداهلل )بشود. این سوره ها 

 ن کند.امکمک بوده، صورتی چه به (السالم علیه) اباعبداهلل قیام فلسفه که این

برداری نکته شاءاهلل هرکسی توفیق این مطالعه را داشت و توانست ان .میبه هر حال این را به عنوان مطلع خدمتتان گفت

ر اعتقادی دارد، شعور و آگاهی ما را فرازهایی از زیارت که با قرار بدهد.هایش را در اختیار دیگران نکته ،کند

ها اینو جالب از  زیبا بسیار هایقطعه توانیممی .کندبینش و بصیرت ما را بیشتر می و بردنسبت به این قضیه باال می

 ممکن است بعضیی داشته باشند اما نگاهاست که هرچند وظیفه همه  .مان قرار دهیمدر اختیار دوستانو  بنویسیم

کردم  فکر ،کردمها را که داشتم نگاه مینصیب از این قصه نباشند. زیارتنها هم بیآبهتر است که  .فرصت نکنند

-مثل این که کد و رمز البهاند. دادهمعارف قرار  مختلف هایبهانه بهها نامهالی این زیارتکه چقدر اهل بیت در البه

ها نسل آنشاید ما جزء  .های مختلف استکردم اینها مربوط به نسلاحساس شده است. گذاشته  هانامهزیارت الی

مان این باشد که زیارتی را باید در کنار مضجع این که ما احساس د.ها برای ما گفته شده باشزیارت آنشاید  .باشیم

 دهند.یح میو علت اتفاق افتادن آن قیام را توضها متن علمی یک قیام است زیارت .نیست درست ،شریف بخوانیم

رسد را حتما در اختیار دیگران قرار می به ایشانمواهب معنوی که و  داشته باشنداهلل این دقت نظر را دوستان شاءان

 کند.هایی است که قلب انسان را زنده میها قطعهاینو ... عکس  ،نوشته ؛به هر نحوی ، حاالبدهند

*** 
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ای داشته باشیم. انشاءاهلل طبق آیات با رسیدیم. انشاءاهلل بتوانیم جمع بندیتقریبا به آیات آخر سوره مبارکه نمل 

 انبیایی که در این سوره آمده، محشور بشویم.

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 (1) طس تِلْکَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَکِتَابٍ مُبِینٍ

 (2) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ

آیات اول صحبت کردیم و رسیدیم به آیات آخر. اما اگر بخواهیم از باب جمع بندی بگوییم،  به ما مفصل راجع

ست که در جهت تثبیت ایمان است. یعنی اگر کسی بخواهد ایمانش استقرار پیدا کند و سوره مبارکه نمل سوره ای

 اطمینان به خدا در او تقویت شود، سوره مبارکه نمل را بخواند.

شود و یا در مواقفی شوند یا اعتمادشان به خدا کم میگردد و از خدا منصرف میحالشان برمیکسانی که گاهی 

کنند خدا به آنها اهمیت نداده است، از آن احساس هایی که هر چند وقت یکبار آید که احساس میبرایشان پیش می

 ا کمک کند.تواند به آنهآید، این سوره خیلی میبه واسطه مشکالتی برای انسان پیش می

کند شکند و گسل ایجاد میهای ضعفی که انسان ایمانش میاز بزرگترین خصوصیات این سوره این است که نقطه

 ای از نکات جلسات قبل:را نشان می دهد. خالصه

. ایمان نداشتن به آخرت یعنی آخرت در جریان زندگی انسان نباشد. توجه انسان به آخرت نباشد و انسان به اینکه 1

شود، اعتماد نداشته باشد و یا به قوانین حاکم بر عالم در زندگی توجه خیلی از حقایق در آخرت ظاهر و عیان می

 یک قانون است.« اإلحسان إال اإلحسان جزاء هل»نداشته باشد. مثال 

ت است و های گسل ایمان انسان را شناسایی کنیم، ضعف در توجه و اعتماد به آخر. در واقع اگر بخواهیم محل2

 دیگری بحث زینت عمل است که مفصل درباره آن صحبت کردیم.
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ها را هم به ظلم صحبت کردیم. بحث استیقان، ظلم و علوّ و بحث جحد و انکار آیات که این . ما مفصل راجع3

اهل  مطرح کردیم و بحث افساد، یعنی مفسد بودن و اینکه انسان خالف اصالح عمل کند، نیز مطرح شد. یعنی انسان

 صالح )مصلح( نباشد و یا اهل تسلیم )مسلم( نباشد. یعنی جامعه و خانواده از دست او در امان نباشند.

که در واقع خالصه آن روح نامه حضرت سلیمان )علیه السالم( است، بهترین « مُسْلِمینَ أتُونی وَ عَلَیََّ تَعْلُوا اَنْ ال »آیه

 نامه برای مسلمان شدن تمام انسانهاست.

 (30)  إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم

 ( 31) مُسْلِمینَ أتُونی وَ عَلَیََّ تَعْلُوا اَنْ ال

رسیدیم و بحث سیئه، عدم  انبیاء داستان یعنی انسان باید به وسیله ولیّ خدا اینچنین حالتی داشته باشد. بعد از آن به

ای هم که مطرح شد، بحث شرک بود و اینکه علم انسان در ودن را مطرح کردیم و آخرین نکتهاستغفار و صالح نب

 غیر آخرت خرج شود. یعنی انقدر انسان حواسش به دنیا باشد که جهتش از آخرت برگردد.

شود. کند. بنابراین اگر خالفش باشد، ایمان انسان محکم میاینها جزء مواردی است که در ایمان گسل ایجاد می

اش باشد و ظلم به کسی نکند. از روی علوّ و بلندی با انسان باید کاری کند که یقینش بیشتر شود، آخرت در زندگی

مسئولیت علوّ نداشته  حوزه در کاره نبیند. چه در حوزه تربیت و مدیریت و چهکسی برخورد نکند و خودش را همه

 باشد.

 شود.اش و اخالقش عوض میهم عمل کند، چهره زندگیست که اگر انسان کمی از آن را اینها چیزی

به ظلم مفصل صحبت کردیم و بنده گفتم واقعا و واقعا اعتماد دارم که اگر کسی ظلمی به دیگران نکند، راجع

مسلمان است ولو اینکه خودش هم نفهمد و از طرفی اگر کسی ظلمی به کسی کند، غیر مسلمان است ولو اینکه 

ظلم نیز مشخص است. ظلم یعنی کاری کنیم که در  باشد. معنیعنی شاه کلید بحث، ظلم میخودش هم نفهمد. ی

ایم. انسان باید کاری کند که در حق طبع در حق خودمان هم تعدّی کردهحق دیگری تعدّی کرده باشیم که به 

 است. دیگران تعدّی نکند. مبنای اینکه چه چیزی ظلم است و چه چیزی نیست را خدا تعیین کرده

گویند. ظلم زمانی ممکن است یک نفر مسافرتی از نظر شرعی بخواهد برود و دیگری اذیت شود. به این ظلم نمی

خواهید روضه اباعبداهلل )علیه السالم( افتد که حکم خدا نباشد و موجب اذیت کسی شود. شما اگر میاتفاق می

کنم، چون امام حسین از توانید بگویید مثال صدای باند را زیاد میبرگزار کنید باید حواستان به ظلم نکردن باشد. نمی

شود ظلم کرد. متاسفانه جامعه به انواع ظلم مبتالست و هرکسی باید ظلم را از خانواده شعائر دین است. خیر! نمی
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ها را ف زندگیهای مختلها و هیاتخودش ریشه کن کند تا انشاءاهلل از تمام جامعه برطرف شود. انواع ظلم با شکل

کند. هرجایی اختاللی در هرچیزی هست حتما پای ظلمی در میان است حاال ممکن است اقتصادی دچار اختالل می

 باشد یا تورّم یا فقر و ...

ها به خاطر توان داستان آن را به همین راحتی گفت. بسیاری از اوقات خانوادهظلم خیلی خطرناک است و نمی

 شود.ها تبدیل به ظلم میها سکوتکنند. خیلی وقتطرافیانشان ظلم میها و ادلسوزی به بچه

سوره مبارکه نما  رسد این پیام واضحی ازیکی از بخش های مهم تقوا، مراقبت از ظلم نکردن است که به نظر می

گذرانند، یک مرتبه نجات ای از زمان عمرشان را در عبادت غیر خدا میها با وجود اینکه قطعهبود. اگر امثال بلقیس

شان ظلم وجود ندارد و همین که در مرامش ظلم وجود ندارد، خدا کنند، بخاطر این است که در مرامپیدا می

 شوند.کند. این قانون هستی است. اگر هم در سیستم کسی ظلم وجود داشته باشد، به بد عاقبتی دچار میهدایتش می

 رود.دهد و آب خوش از گلویش پایین نمیطالق میگیرد و یا طالق می ظلم روی فرد از

-ها، کراهت. یعنی ناخوشی«أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ»دهیم در حالیکه خیلی چیزها را ما در زندگی به خدا نسبت می

ی قیامت است. ها در اثر ظلم است. یکی از عواملی که باعث می شود انسان ظلم کند، فراموشها و سوءها، بدی

 کند، ظلم کند.کند و یکی از آنها این است که انسان جرأت پیدا میقیامت در جاهای مختلف مدخل پیدا می

 (71) وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ

 (72) قُلْ عَسَى أَنْ یَکُونَ رَدِفَ لَکُمْ بَعْضُ الَّذِی تَسْتَعْجِلُونَ

کند این است که هدایت را از رود، اولین ظلمی که به خودش میوقتی به فضای غیر پیامبر یا غیردینی میانسان 

محزون  آن تواند بکند این است که کاری کند که پیامبر ازکند و بزرگترین ظلمی که انسان میخودش سلب می

 شود.

 (70) مْکُرُونَوَلَا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلَا تَکُنْ فِی ضَیْقٍ مِمَّا یَ

تواند قیامت را بپذیرد. یعنی اگر از او بپرسید امروز چقدر یاد اش نمیعامل این هم این است که انسان  نظام فکری 

گوید خیلی یاد قیامت بودم درحالیکه یک وصیت نامه ندارد! در حالیکه قرض دارد ولی وصیت قیامت هستید می

خواهد از دنیا کند میدارد. انسان وقتی احساس میات خیلی باالیی را برمینامه ندارد. احتمال مرگ دارد اما تعهد

کند با کسی که احساس کند حاال فعال که ما زنده ایم! این منجر شود و فرق میبرود، نظام فکری اش متحول می

 شود که انسان راحت بتواند دروغ بگوید و جرم انجام بدهد.می
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 (71) الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَوَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا 

 (72) قُلْ عَسَى أَنْ یَکُونَ رَدِفَ لَکُمْ بَعْضُ الَّذِی تَسْتَعْجِلُونَ

 (73) وَإِنَّ رَبَّکَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَشْکُرُونَ

 (7۴) وَمَا یُعْلِنُونَوَإِنَّ رَبَّکَ لَیَعْلَمُ مَا تُکِنُّ صُدُورُهُمْ 

 (7۵) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ

 (7۶)إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَقُصُّ عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَکْثَرَ الَّذِی هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ

 (77) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ

 (7۸) نَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُإِ

 (7۹) فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ

 (۸0) إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ

 (۸1) بِهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَوَمَا أَنْتَ 

های شود که انسان در حالتشود خیلی سریع هم گذشت اما معلوم میاز آیات قبلی که بگذریم، که البته نمی

-جامعه های دینی یا جامعه های اسالمی نیست. انسان میشود. نفاق فقط مربوط به مختلفی خودش دچار نفاق می

شود که انسان چیزهایی را در دل خودش بگذارد و یکسری تواند در سطح انسانی هم نفاق داشته باشد. یعنی می

 دهد که: چیزها را ظاهر کند و این خیلی خطرناک است. بخاطر همین خداوند هشدار می

  (7۴) کِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا یُعْلِنُونَإِنَّ رَبَّکَ لَیَعْلَمُ مَا تُ

داند که در نظام انسانی گیرد نه از دیندار بودنش. یعنی حتی میانسان این نفاق را از انسان بودنش می اینکه یعنی مثل

-کند. نفاق مربوط به دین نیست مربوط به انسانیت است. چون ارزشهم یکسری چیزهایی باید باشد اما کتمان می

 کند.کند و آنجایی که به نفعش است، آشکار میکه در حوزه انسانیت جود دارد را جاهایی مخفی می هایی

 (7۵) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ: باید بداند که
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یعنی انسان قادر به این نیست که چیزی را آورد. می« غائبه»تواند پنهان کند. اینجا باالخص انسان هیچ چیزی را نمی

پنهان کند. اگر کسی حال ظاهرش با حال باطنش تغییر داشت، چه در ساحت دینداری،)زمانی که یک عمل عبادی 

ست که علم به خیلی چیزها ندارد! دهد که خدای او خداییداری، نشان میدهد( و چه در ساحت انسانرا انجام می

را بدهد ندارد. باالخره یکی از این دو حالت « غائبه»است. یا اینکه خدای او توان اینکه جزای علمش فقط به آشکار 

 را قائل شده است.

وقتی کسی نفاق داشته باشد یعنی در ظاهر خودش را آدم خوب و مودبی به آداب معرفی کند اما وقتی به ناگهان 

اشته باشد: یا خدای او عالم نیست یا خدای او قادر نیست. تواند دجریانی بشود و طور دیگری عمل کند، دو ایراد می

 ها باید توکل کنند.پیامبر باید توکل کند، به این دلیل که همه انسان

 وقتی می گوید:

 (7۹) فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ 

گوییم وکالتش را به به حکم الهی بیاندیشد. وقتی می وقت به پیروزی های ظاهر نباید بیاندیشد بلکه بایدیعنی هیچ

کند و آشکارا فتح را نشان دهیم یعنی پیروزی ظاهر ازآن خداست. اگر صالح بداند ظاهر کار را واضح میخدا می

 دهد. و اگرنه پیامبر مامور به توکل است و باید حکم خدا را اجرا کند ولو اینکه غدیر منجر نشود به اینکه درمی

کند و بقیه اش را توکل کند تا اینکه « بلِّغ»السالم( ولیّ امر شود. او وظیفه اش این است که امیرالمومنین )علیه ظاهر

شود توکل. خیلی از کارهای ما اینگونه است. در حوزه اتفاق بیفتد که ممکن است چند هزار سال بعد باشد. این می

د عمل کنیم. ما نباید جای خدا بنشینیم، حرص بخوریم و یا خیلی تربیت باید توکل کنیم. یعنی به حکم خدا بای

 کارهایی که در مسند ربوبیت است انجام بدهیم. ما باید وظایفمان را انجام بدهیم.

مثال پدر و مادر در مقابل بچه هایشان نباید دعوا کنند و حرف زشت بزنند و باید به احکام عمل کنند. حاال اینکه 

یعنی « فتوکل علی اهلل انک علی الحق المبین»شود دیگر با خداست. افتد و چگونه میاتفاقی میبرای این بچه چه 

 کند. اش را به خدا واگذار کند، کفایت میهمین که انسان بداند این کار حق است و  نتیجه

خدا رسیدن به  شود، باید ثابت کنید. باید بگویید حکمحاال ممکن است شما بگویید رسیدن به یک ظاهری حق می

ای اسالم را پیاده کند، احکام اسالمی را جاری آن ظاهر است، که نوعا اینگونه نیست. یعنی انسان باید در یک منطقه

 رسد یا نه، کار بعدی است.کند. حاال اینکه به نتیجه می
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ی این آیات به نظر بنده به آن تامل کنیم. حت کنم جا دارد که راجعخیلی آیات عجیبی هستند. فکر می ۸1و  ۸0آیه 

اید جمع را یاد بگیرید، کل سوره را توانسته  ۸1و  ۸0جزء آیات غرر کل قرآن است. یعنی اگر فقط همین دو آیه 

 ست. اما این دو آیه طور خاصی است.بندی کنید. البته آیات بعدی هم به همین اهمیت ا

 شما فرمودید نفاق به بحث دین مربوط نیست و به انسانیت مربوط است. منظورتان در اینجا بود یا بطورکلی؟  سوال:

تیم حاکمیت این چند موردی هم که گف. شوداش میهمهخیر، بطورکلی. اینجا منظورمان از دین شریعت است و  -

شان نی یک شهری است که اینها ظاهرا همهحوزه انسان هم داریم. یع ولی ما نفاق در است دین است که با شریعت

شود. این هم در خودش شود و در خودشان کار بد هم تعریف میبی دین هستند. در خودشان کار خوب تعریف می

نفاق دارد. یعنی ممکن است کسی کار خوب را در ظاهر انجام بدهد اما در باطن انجام ندهد. اگر کار خوبی است 

 همیشه انجام بده!

شود؟ ممکن است یکسری کارها را در حالت عادی انجام شود؟ یعنی در حوزه شریعت ریا میآیا ریا نمی سوال:

 ندهیم ولی در جمع انجام بدهیم. 

 ریا یعنی کار برمبنای رأی و نظر کس دیگری انجام شود. اگر مودی به آداب باشید، ایرادی ندارد.  -

 شود؟خوانم. در این صورت چه میدر جمع اول وقت میخوانم اما مثال نمازم را سروقت نمی سوال:

ریا است. البته ممکن است اینگونه باشد که شما چون در جمع هستید تحریک بشوید به اینکه خودتان اول وقت  -

توانیم بد باشیم. یعنی همیشه باید حمل بر خوب کنید. های خوبی هستیم و نمینمازهایتان را بخوانید. ما انسان

دادم اما جمع نیز محرک با ریا نباید شوخی کرد. همیشه بگویید که من اگر تنها بودم مثال این پول را نمی مخصوصا

 را گویند. ریا یعنی اینکه طرف تفاوتکند. پس اسمش را ریا نمیاست و محرک جمع، خودش ایجاد اقتضا می

 دهد.کند و از این تفاوت بخاطر منفعتی یک کاری را انجام میقصد می

پوشد و بعد که رییس شد، کت وشلوار را کنار خواهد مدیر شرکتی بشود. مدتی کت و شلوار میمثال یک نفر می

-شود وگرنه ما نوعا ادمبین رفتارهای خودش در خفا و آشکار تفاوت قائل می منفعت، یک به رسیدن بگذارد. برای

م. مگر اینکه کسی ذره بین بیاندازد و بگوید جوگیری های ریاکاری نیستیم. ممکن است به وسیله جوّ تحریک بشوی

 کنیم و بهتر است به آن نپردازیم.شود. که فعال در مورد آن بحث نمیهم ریا می

 مثال اگر من انسان خشنی باشم اما در جمع سعی کنم خودم را مودّی به آداب نشان بدهم چه؟ سوال:

 باید به مهمانی برد، تا اخالقشان بهتر شود!اتفاقا خوب است و اشکالی ندارد. بعضی ها را  -
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ریا نمازشب بخوانید،  خدارحمت کند آقای بحرالعلوم را که از علماء اصفهان بودند. اعتقادشان این بود که برای

اش خریدار داشته و شود، نمازشب بخواند. در یک زمانی ریاییاشکال ندارد. االن دیگر برای ریا هم کسی بلند نمی

 داده است.جواب می

فهمید که ای بابا برای چه باید برای مردم بلند شد و نماز گفتند بعد اینکه چند وقت نماز شب را خواندید میمی

 خواند؟! اما شما بلند شوید و بخوانید.

نظرشان این بود که کار از روی ریا از نکردن آن بهتر است. و اینکه مواظب باشید کار خیر را به بهانه ریا ترک 

زنند، همین است که ممکن ترین عواملی که مومنین از کارهای خیر سرباز مینید. به دلیل اینکه یکی از عمدهنک

 شود عامل ترک کارهای خیر.است ریا بشود! خود این می

روی خانه با خودت اشکال ندارد مثال اگر میخواهی پول بدهی ، یک یا دو میلیون همینطور ریایی بده! بعد که می

 شود. کنی اما آن پول در جای خیر خودش خرج میروی..، اشکال ندارد توبه میر میکلنجا

ریل  کردند و اینها بعدا خودشان رویبعضی علماء کارشان این بود که افراد را در جوّ اصالح بگذارند. اصالح می

 افتد.کند و اتفاقات خوبی برایشان میدیدند که پولشان برکت میافتادند. بعدا می

بحث ریا مفصل است و چیزی که خیلی بد است و ما باید ازآن پرهیز داشته باشیم این است که فکر نکنیم خدا در 

 جاهای مختلف متفاوت است. فکر نکنیم خدا در جایی بیشتر است و در جایی کمتر حضور دارد.

 ها خطرناک است.و فکر نکنیم خدا در آشکار بیشتر و در مخفی کمتر است. این

 «.علیم کل شی، قدیر کل شی»یعنی خدا در همه جا خداست. « کمثله شی لیس»

توانند تقوا را رعایت کنند. وگرنه شوند، در خلوت و جلوت میها اینطور میاینگونه است که وقتی ساختار انسان

 کنندکنند مراقب باشند و تالفی همان را هم در خلوت سعی میاینگونه در یک موضع خاصی فقط سعی می

 دربیاورند!

یعنی با توجه به ؟ است شان درک اجل بودهشود گفت یکی از شاخصه های وجودیدرمورد بلقیس می سوال:

 اند. قدرشناسی داشته اما اینکه وصل به نظام ظلم بوده

ای داده شده است بوده و در روایت هم به او لقب های خیلی ویژه بطورکلی حضرت بلقیس انسان بزرگی -

 ی غیر ظالم است. اند. ایشان نماد انسان شریعت ندیدهباالخص او را به عقل و حکمت ستوده
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اش به اسباب اتکاء شود و در نظام علماش ظلم تعریف نمیاند. یعنی در نظام فکریمتشرع بوده فطرتش جهت از

هایی که در هستند انسان عالم ، یعنی درگوییم نماد استشود. وقتی میوحید برای او تعریف واقعی نمیدارد. یعنی ت

ها باالخص حکومت، اند. یکی از وظایف مسلمانها واقعا مسلمانحال حاضر اینچنین وضعیتی داشته باشند و این

 هاست.ها و ارتباط با اینیافتن این انسان

 الهام به البته و تصادفی ها بصورتاند، بعضی وقتن مسلط هستند و هم به امور دینی واقفهایی که هم به زباآن

بگردند و یا اگر سفر خارجی دارند، جستجو کنند و بدانند در این شهر کسانی هستند که  مختلف هایسایت الهی در

ند. اگر این حس در انسان باشد خیلی اند. یعنی بدانند که مومنین فقط در بین مشرعین و دینداران نیستمومن واقعی

 شود هدهد و نه سلیمان!شود. البته اگر انسان چنین کاری کند، تازه میجالب می

رسید. کنند دیگر خود سلیمان اند! با این کار تازه به مقام هدهد بودن ایشان میکنند، فکر میکار را میبعضی که این

شکار کند و ببیند که چه کسی آمادگی قلبی دارد. یعنی این رصد کردن تواند شوید به پیک رسول که میتبدیل می

 در وجودش است.

را حفظ کند. یک دفترچه از لیست کسانی که به وسیله ایشان مسلمان شدند، دارند. تا  شیرازی خدا آقای سید رضی

 اند. یعنی این در رصد ایشان است.مورد را اسم و شماره و آدرس نوشته ۴00

شناسند. در فکر ها هم او را نمیکنند و خیلیای از تهران زندگی میزرگ یک روحانی است و در گوشهاین مرد ب

های بزرگ را شکار کند. این خیلی مهم است. گاهی شاید خود این کار از یک حکومت داری او این بوده که آدم

و از هرکسی که مسلمان شده یک بزرگتر باشد! عجب ابتکاری به خرج داده است. یک دفتری را انتخاب کرده 

گذارند. این اند. در خانه ایشان به روی همه باز است. اگر بروید بگویید آن دفتر را هم دراختیارتان میامضا گرفته

 ایده خیلی ایده مهمی است.

 (7۹) فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ

چرخد. اگر انسان بر مدار حق باشد، جواز توکل دارد. یعنی توکل بر مدار حق میدهد که اگر در واقع نشان می

 تواند و باید توکل کند.کسی توانست حق یک مطلبی را تشخیص بدهد، می

خواهد شود. بخاطر اینکه حق وقتی میها سوار میحق شناسی و جاری کردن حق اصل است و توکل روی این

اینکه داستان حضرت سلیمان )علیه السالم( یک داستان ناتمام است و تمام د. کماکشجاری شود یک زمانی طول می

ای رفت تا در یک جایی آشکار آن جریان سلیمانیه در یک نهفتگی( السالم علیه)نشده. با رحلت حضرت سلیمان 
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پیامبر  اهلل زمانی توسطآمد. در واقع این شد دانه و بذر که انشاءشود واال اگر آشکار بود که همینطور به جلو می

 کاشته شود. توکلت علی اهلل.

 (۸0) إِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ

البته تواند.  تواند به کسی که مرده است چیزی بگوید و او بشنود. ما که سهل است، پیامبر هم باشد نمیپیامبر که نمی

یکی مرده «. الدُّعَاءَ الصُّمَّ تُسْمِعُ وَلَا» شنود یعنی شرط شنیدن سمع است.پیامبر قدرت بیانش بیشتر از ماست. مرده نمی

 شنود و دیگری کسی که کر باشد.صدا را نمی

 (۸1)وَمَا أَنْتَ بِهَادِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ 

ها را در این«. ال تسمع الموتی، ال تسمع الصم»کر است و یا کور است. البته خیلی جالب شد. انسان یا مرده است یا 

 شود.کند و قطع مییک فضایی بررسی می

 «و ما انت بهادی العمی»کند. آیه بعدی را هم در فضای دیگر بررسی می

 تواند موتی باشد و هم صمّ.مثل اینکه این عمی هم می

 شود.می« عمی»موتی و صم معادل  شود،معادل هادی می« ال تسمع»یعنی 

 (۸1) إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

کسی که ایمان به آیه داشته باشد  گوید فقطآید. اینجا میاند، میهایی که هدایت نشدهپیامبر برای هدایت انسان

شود. اگر کسی گمراه به هدایت باشد، فقط هدایت میشنود. مثل این است که بگویی کسی که هدایت شده می

شود. یعنی انسان ابتدا باید قبل از اینکه پیامبر را ببیند و قبل از اینکه با دین آشنا بشود و قبل از باشد، هدایت نمی

، اینکه اصال وارد فضای شریعت بشود، ساختاری را در خودش احیا کند. اگر آن ساختار را در خودش احیا نکند

 توانند او را بینا کنند چون مرده است و یا کر یا کور است.هزاران نبی هم بیایند، نمی

 شود به آن بینایی درونی که دست خود انسان است.در واقع هسته مرکزی مربوط می

شویم میخواهیم عالمی یا کتابی بیاید که ظاللت ما را برکنار کند و ما را هدایت کند. اما هرچه منتظر حاال ما می

شویم؟! چون قرآن یا رسول پیش کند و چرا هدایت نمیگوییم چرا روزهایمان تغییر نمیافتد و بعد میاتفاقی نمی

ای ما را بوده است. من نفهمیدم که پیامبر تو آمده« (۸1) اتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَمَنْ یُؤْمِنُ بِآیَ» خواسته که آنزمینه ای می

 گوید تو باید مسلمان بشوی تا هدایت شوی.ایم و آمده بودی ما را هدایت کنی.؟میبوده مسلمان کنی یا مسلمان
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 هدایت شرط حیات است؟  سوال:

کند. اما اگر حیّ نباشد، قدرت شنیدن هدایت برای انسان حیّ اتفاق می افتد. اگر حیّ بشود، قدرت شنیدن پیدا می -

 شود بر او خواند. کند. پس کتاب هم نمیپیدا نمی

 تا هدایت نیافته باشد، حیّ نیست؟ سوال:

 خیر دیگر زنده نیست. -

این یعنی اینکه خداوند به صورت فطری بخش اعظمی از هدایت را در ساختار انسان قرارداده که باید آن را احیاء 

 شود.اش به وسیله انبیاء الهی تربیت میکنیم. بقیه

 کنیم.هفته آینده بررسی می چند آیه آخر را هم انشاءاهلل

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


