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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 03/2/49    اخوت استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (  سوم  جلسه  ) هط  سوره مبارهک 

 

کننر   هایی که با فطرر  سرا ز دنر می مری    انسان و همه مومنین، شیعیانتان، دوستان، برای سالمتی خودتان، خانواده

 صلوات

 )ص(شعبان استفاده کنیز و بتوانیز در محضرر رسروا اکررم   ماه برای این که ان شاءاهلل خ ا توفیق ده  اد ایام مبارک 

 صلواتمن  شویز بهرهباشیز و اد عنایا  ایشان 

را بخوانیز خ ا  و شفاعت ایشاناست و توصیه ش ه که در این ماه به وساطت  )ص(ماه شعبان منسوب به پیامبر اعظز 

 صلوات حاصل شود نماین که ان شاءاهلل این توفیق برایرای ا. بشود

در نیر   آیرا  میرانی    آن. خص آیا  ابت ایی و انتهاییباال است، پیامبر مطرح ش ه ای است که خاصسوره طه سوره

 است. )ع(مورد حضر  موسی

ن . بره همرین     که خشریت داشرته باشر   نقرآن بهره ببرتوانن  اد ده  که تنها کسانی میبه طور واضح نشان می 3در آیه

نیراد بره قررآن     انسان باال برو،  هرچه خشیتکن . با قرآن ارتباط برقرار می اشخشیت متناسب با می ان نسبت هرکس

 خواه  رفت.باال 

کنر  یعنری   توانر  بررایک کراری    شیت ن اشته باش  رسوا خ ا هز نمری این مونه است که امر کسی خ 3و2آیهطبق 

  .فتااتفاق بی تتا وساطت ها باش آنوساطت رسوا یک سری شرایط دارد که بای  

ایرن   هز یک موقع وقعی مثل سوره مبارکه توحی  است وج ء آیا  عجیب قرآن است. آیا  توحی ی یک م 8آیه 

ایرن آیره    بره خر ا مری دانر .     ا مربروط کن  و همه اسماء حسنی را مطلقهای غیر اهلل را مطرح میمونه است که نفع ا ه

 مستجمع توحی  قرآن است.
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موضوع کالم خ ا شود. وکالم خ ا مطرح می )ع(در این آیا  موضوع کلیز اهلل ش ن حضر  موسی: 61تا  9آیا  

 وجود دارنر   محتوای خطاب بعنوان و وحی مخاطببه صور  متکلز و رسوا خ ا  ون به این صور  است که خ ا

 شود که وقتی اد متکلزِبه پایین صحبت کنیز این مونه می میرد. امر بخواهیز اد باالشکل میکالم حقیقی اد اینجا و

 مشراه ه نمرود.  تروان  های کالم خر ا را مری  ،کالم خ ا و مو فهشودبه مخاطبِ نیادمن  صادر میق رتمن  کالم  دانایِ

-بنر ه صرحبت مری   خ ا با یک وقتی که  رص  کنی  توانی می که ی آم ههای مختلفا  و مو فهتاکی  حاال درون آن

 دارد و هرایی ویژمری  ون  چهکه خ اکنیز و اینبه این وسیله توحی  را مرور میدر واقع ما  .دن کن  چگونه حرف می

 شناخت متکلز حقیقی، توحی  واقعی است. کالم او چگونه است.

اما یک موقعی مفتگو رودمره مثل مفتگوهای  ما خیلی عادی استچی ها برای اد ها بعضی ضی وقتبع: 22تا 61آیه

در نر د مقرام   امر قرار باش   الاح هستی .حرف علمی دقیق  در حاا مطرح کردن کهوقتی  مثل کردن سخت می شود

 تر خواه  ش .سختمفتگو ها بگویی ،و این حرفمشرف بشوی   ایبلن مرتبه

د دنر  و ا ای را انتخاب کرده و برا او حررف مری   انسان دریاب که خ ا چگونه بن هتوجه به دو سر مفتگو الدم است تا 

 کن .توان  با خ ا صحبت طرف دیگر چگونه یک بن ه اقتضاء آن را ایجاد کرده که می

موی  اذهب ا ی فرعون.. حتما حکمتری دارد. معلروم   . وقتی میده کاری را ب ون حکمت انجام نمیخ ا هیچ وقت 

 برداشته است.کن  یک طوری با خ ا سر ناسادماری هرکس که طغیان میشود که می

ضعفک را پیک خ ا ببرد ( یعنی اینکه آدم شکایت و 22ب  نیست) و یاهیچ وقت اظهار عج  کردن پیک خ ا سخت 

 . بشود ب  استطعنه و سردنک  باعث هیچ وقت ب  نیست اما امر پیک خودش ببرد و

او پیک خ ا چی  عیب داری نیست یعنی مثال آدم بخواه  که همه مردم دنیا به دست هیچ وقت آردوهای بلن  کردن 

تران را بردیر  پریک خر ا ترا      وقرت ظررف مر ایی    . هرکز نخواهی  اد خ ا هیچ وقت . یا هر چی  دیگر.موح  بشون .

 بخواهی . ون رس  اد خ اای که افق دی تان میان اده

 ده .ادب دعا کردن را به ما یاد می )ع(خ ا به واسطه داستان حضر  موسی

او ایجاد مرور خاطرا  مذشته خوب است به شرط این که انسان رحمت های ا هی را یادآور بشود و در )در حاشیه: 

 یادآوری کن  خوب نیست.( ها رای شود و نامهربانیشعف کن  اما امر کینه در ذهنک ت اع
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 بایر   رودمیامور الدم است مثال امر جنگ  برای  مسیر ه ایت ت بیروصی داشتن پیامبران به این خاطر است که در 

نوعا همه  کسی در شهر باش  که ت بیر کن . یک دوجیت برای ت بیر امور و وصیت برای جریان دادن پیام الدم است.

 ب)س(حضر  دین شان انتقاا پی ا کن  مثل جریان عاشورا که یک پیام رسان دارد به نامپیامبران وصی داشتن  تا پیام

های فعاا کردن ذکر مرور خاطرا  خوب اسرت. دسرت خر ا را    یکی اد راه کن .مرور خاطرا  می 26تا  31اد آیه 

در دنر می حضرر     بایر  دیر    شرود. یک سری حوادث برای انسان خراص مری   بای  همیشه در دن می دی . بع  هز

 مذارد.روی ک ام مقاطع دست می (تکه این آیا  تقریبا مربوط به سی سا گی ایشان اس) )ع(موسی

یرک خر ای ایرن طروری نباشر       آخر امر در دن می انسان هایک را به خ ا بگوی ..هیچ اشکا ی ن ارد انسان نگرانی

 حا یکه ما بای در شود. بدرد و دا کن  و یا امر پی ا نکرد اذیت  تا را پی ا کن  شود برود یک کس دیگریمجبور می

است و بر من باالتر اد من هز  و جواب می ده  دیرا اوشنود ، خ ا حرف من را می"کز دارمخ ا دارم چه "بگوییز 

او مطرح کن . امرا  را با  هایکحرفدان . انسان در هر حا تی خ ا دارد و می توان  اشراف دارد و دیر و دبر من را می

 (24) .موی به او چه میخ ا  تا بفهم  بای  خوب هز موش کن 

موی  شنویز که خ ا میهز هست که در وجودمان می یک موقعی موییز که خ ا با ماست. اماها ما میبعضی وقت 

 (21و24).کنیزفطر  ماست که ص ای خ ا را حس می این درکن . ..  این دو خیلی با هز فرق میزما با توئ

-اینکه قرآن آن را برای ما نقل میدر قا ب وحی هز اتفاق افتاد اما اتفاق افتاد.  )ع(برای حضر  موسی موضوعاین 

ه حرف ب نیز و بشنویز . یکی اد مون ما یاد بگیریز تا رس  این است که وجهی دارد. د یل او ی که بنظر میحتما کن 

ب کن  و بگویر  بررو جلرو مرن برا ترو       خود را متکلز و تو را مخاط توان او میاین است که های رابطه با خ ا رحمت

غیر خ ا کس دیگرری  دیگر و تو را کنار می دن  و  وسط معرکهآی  احساس کنی  که خ ا خودش میهستز..! یعنی 

 نیست.

طب خود تب یل کرد. یعنی کالم خ ا را در فهز مخامواجهه ش ، با فرعون  )ع(: خیلی جا ب است که وقتی موسی21

 مفته ش .به فرعون  )ع(موسیحضر  های خ ا بود که توسط اینها همک حرف

ین اسرت  اد آن برداشت کرد. یکی اد نکا  ا توانمی این آیا  خیلی آیا  عجیبی است و نکا  بسیاری: 12تا  28

اتفاقرا سرر حررف     .شون  برای خودشان بنیادهایی ن اشته باشن هایی که به کفر آ وده میکه این طور نیست که انسان
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و بره قطعیرت هرز     بیاینر   آم ه کنن  و به جنگآن ق ر که حاضرن  یک می ان ردمی ، خودشان خیلی محکز هستن 

 ن !شون  که پیرود میب ان

 ان .ان ، یک دسته دائز در شکان : یک دسته پیوسته در یقینها دو دستهانسان

و این را اد مسائل و منادعاتی کره   .کسانی که در یقین ان  دو دسته ان ، یک دسته حق حقیقی و یک دسته حق قالبی

ز و بای  به آیا  ا هی رجوع کنیز(. بررای حرق، اصرحابی    کنیز حق هستی.)که ما فکر میشودمعلوم میهاست بین آن

 شود.ها نباشن  حق اد باطل متمای  نمیآنکه امر  است

-کن ، فکر مییقین پی ا می اوا سوره مفت که شرط تاثیر مذاری قرآن خشیت است. انسان وقتی که نسبت به امری

بای   این می انانطباق ده  تا حتما درست باشن .  هاییاش را با یک می اناما بای  عقی ه .درست استکه آن چی  کن  

بعر  مبهرو     کمری و امر این اتفراق نیفتر     بای  خود را با رسوا بیرونی تنظیز کن حتما یک حجت بیرونی باش   ذا 

 .شود.می

در حرق را فهمیر      حظه کهحق عاج  ب ان  و هر  خودش را نسبت به است کهعنصر خشیت یعنی هر انسانی موظف 

 آن متواضع شود. برابر

خص نیست ممکن است یک رخ اد باش . )یعنی یک چیر ی در بیررون اد نفرس انسران(     حجت بیرونی ا  اما یک ش

 واقعا دنبا ک باش ، آن را پی ا خواه  کرد. سان ناامر 

 بینیز که خشیت داشته باشیز.د نمیدر دن می فق ان خشیت است. نیادی در خو تنها مشکل ما

 یک خشیتی که ما را به  قاء خ ا برسان . ..ان شاءاهلل سوغاتی ما اد ماه شعبان و رمضان ب ست آوردن خشیت باش 

اد خر ا خیلری    دهر . بره وسریله خواسرتن    و تا نخرواهیز بره مرا نشران نمری      !خواهیزبینیز چون نمیخیلی چی ها را نمی

انسان تا دمانی که اد تکلز استفاده نکن  و دبانک به دعا مشوده نشود، موشک  .خواه  ش با خ ا مسترده  مانارتباط

 .رابطه مستقیز دارن با هز این دو  نخواه  ش  دیرااد کالم خ ا پر 

-به خ ا مری مثال  .خواه  انسان را کلیز اهلل کن  و این صرفا با کالم نیستدی ترین نکته سوره این است که میکاربر

 اینکه یعنی ..اینشوددن  دعایی میرس  هر حرفی که میآدم وقتی به خ ا می روم سر کار..!خ ا من دارم میمویز: 

مرویز کره مرن    یعنری مری   براش..  ..پس خود  اد من محافظت کن و مرراقبز م سرکاروبینی که من دارم میرمی یاخ ا
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انسران در حروادث بایر  تکلمرک      نر .. کنبالها موضوعیت پی ا می. یک جاهایی هز در دن می انسان نیادمن  مراقبتز

 نبای  تکلمک خاموش شود.هز فعاا شود و بع  اد رفع آن 

-در ان سان است که سربب مری   این خشیت .انسان یک ق رتی در درونک است که می توان  یک دفعه عوض بشود

 شود تا در یک  حظه ایمان او به طرد عجیبی صعود کن .

کره یرک دفعره تغییرر      ساحران هستن  به نوعی همین حر قرآن. است )ع(ه بع  به نوعی مصائب امام حسینب 14آیا  

-شان را پاره کردنر . یعنری شرما مری    اعماق ظلمتی که به مرفتار بودن ، یک دفعه پرواد کردن  و پیلهیعنی اد  ن کرد

ایرن   یعنری  .شیوه دنر می ام شربیه سرحره اسرت     ..بگویی  که خ ایا من ب م اما سحره که نیستز به خ ای خود  توانی 

 )و دبانتان به دعا باد بشود(شما ص ایتان در بیای .   تاکنکاری می آیا 

 کن . ا همیشه با اوست و همیشه با او صحبت میخکه نشان می ده  )ع( را حضر  موسی

ت وحی این است که در  حظه خاصی .. کار کنکه چه موین  اما در  حظه به او می رفته به جنگ )ع(حضر  موسی

 (19)در سابقه نیست..است و 

هرز  یرک جرا برا     اما مومن اد دنیا برون .حاضر ش ن  که دست و پایشان قطع بشود  در  حظه ساحران با یک چرخک

 آورن .ت که یک دسته ساحره با هز ایمان میهای ب رگ عا ز اسایمان آوردن  و این ج ء معج ه

آن دن می سخت است آنگاه که  ب  اخالق نباش تا خوش اخالق باشی!آی . جور در نمیصفت منفی و مثبت با هز 

 پن اری.بسخت را 

 )ع(رب موسیبه ج   تعین ن اشتن .معانی دیادی را فهز خواهیز کردو  ز، مومن خواهیز بود: امر کافر نباشی 13و 12

 در رود بارها ا این اتفاق یعنی مومن بودن.هوای نفس فهز ق ر  او و در نتیجه دست برداشتن اد تبعیت و هارون و 

 داریز.برنمی دست اد تبعیت نفس خودما برای ما می افت  اما 

ایمران مسرتقر   . نصرف رود قطرع اسرت   و نصف رود خروب اسرت    !هایی است که نوسان داردایمان مستودع مثل برق

انسان روی ایمان مستقر متمرک   که دمانی پی ا کردن .به این نوع ایمان ورود ایمانی دائمی است که ساحران مستقیما 

 توان  اد آن حظّ دنیایی دا بکن .میبا این حاا  و میردحق را اد او میکه حظ دنیایی، بین  میشود 

 بای  ایمان بیاوریز نه اد طریق ایمان سحره. )ع(ما بای  برای ایمان آوردن اد طریق ایمان حضر  موسی
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 شرود مری ذکر  در این آیا  کن .اردش فرد را تعیین میدارد و یک جهت و این جهت است که انسان یک استع اد 

 ان . است و اردشمن  ش هشان تغییر کرده جهت هز داشتن  چطور در یک  حظه  استع ادهای باالییکه افرادی که 

کس بایر   و ایمان بیاوریز. هر موییز که ایمان سحره هست نبای  تصورمان این باش  که مثل سحره باشیزوقتی ما می

توان  در هر استع اد و حرا تی کره هسرت، ترابع حرق باشر . ایمران آوردن        مثل خودش باش  و ایمان بیاورد. انسان می

 !..حر باش ؟ بتوان  حبیب باش  برای چهما در ایمان خودمان تثبیت بشویز. امر آدم که سحره بای  باعث شود 

وع سه ن .شودکار دارن  خشیت در آنها ایجاد میو کسانی که طا ب علز ان  و با علز سر: برای بوجود آوردن خشیت

سرنته ا قائمره سربک دنر می      کن ، دیگرری علز داریز یکی آیه ا محکمه یعنی آن چی هایی که باورها را محکز می

بای  ب ان  چه کاری را بایر  بکنر  و   آدم شود که میبای  و نبای ها  که شامل فریضه ا عاقله و درنهایتا توحی ی است،

دنباا باورها، سبک دن می توحی ی  انسان بای  . نکنبکن .  این سه در انسان خشیت ایجاد میچه کاری را هز نبای  

حاال هرکسی و و مسلمان نباش  و این سه را داشته باش  به  ،ایجاد شوددر او  و بای  و نبای های درست باش  تا خشیت

مسلمان باش  و این سه را ن اشته باش  مسلمان اد دنیرا  ظاهرا هرکسی که  و اد دنیا می رود اماان می شود هرحاا مسلم

 رود.مین

 .و رخ ادهاها . باورها یعنی عبر  مرفتن اد پ ی هسبک دن می یعنی طبق سیره دن می پیامبر عمل کردن

 بر محم  و آا محم  به برکت صلوا را به ما ب ه  و بتوانیز شاکر نعما  او باشیز  ان شاءاهلل که خ ا ایمان سحره

 

 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


