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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 81/1/49    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (هشتم  جلسه  )   نصر   سوره مبارهک           

 

 را بخوانیم.توحید مبارکه سوره ی  ، همه با هممانقبل از شروع بحث

 رحمن الرحیم قل هو اهلل . . . .بسم اهلل ال

 .بخوانیمرا نصر مبارکه سوره ی  ، همه با هممانقبل از شروع بحث

 . . . .نصر اهلل  بسم اهلل الرحمن الرحیم اذا جاء

و دیدیم که فوج واحد  واحد جمعیت را در قرآن بررسی کردیماین بود که  فوج مطرح شدبحثی که راجع به 

در صورتی که بین این تعداد هم نوعی  عی که از دو نفر بیشتر باشد فوج اطالق شود،جمبه جمعیت است و حتما باید 

 ارتباط باشد.

 تواند از زوج شروع شده و به ملت و امت برسد.فوج می

یعنی اهل قریه و  گوییم قریه،وقتی میند. مثال ی آن جمعیت هستیرند و نشان دهندهگظ در بستر قرار مینوعا این الفا

 ، یعنی اهل بلد.بلدمنظور از 

ن حق( : یا مکی است یا مدنی؛ مکی یعنی خالی از دین حق و مدنی یعنی دیندار) دی فوج دو حالت کلی پیدا دارد

ی در جامعه ی فوج مدن جامعه ی مدنی، درو ی مکی، فوج مکی کی در جامعهکند: مکه این هم دو حالت پیدا می

 د.ی مکی هسننمدنی و یا در جامعه

 شود.ی مدنی باعث تولید نفاق میفوج مکی در جامعه
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 گیرد.ها شکل میها و سختیی مکی است فشار و فتنهوقتی فوج مدنی در جامعه

 تشدید در ایمان داریم. وقتی مدنی در مدنی است یعنی هم راستایی و

فات و خصوصیاتی که در ما پدید ص به بررسیومطالب را ریزتر مطرح خواهیم کرد  با درنظر گرفتن انواع فوج این

 اند.کدام یک از این فوج ها ناشی شده ازکه  پردازیممی آیدمی

واقع یک  کند و دررا درست می است( مدینهشده به مردم اعطا وندهایی است که از جانب خدادین ) شمامل برنامه

 کند.دار می) اهل بلد( را دین بلد

 دهد.ها و عواطف را تحت تاثیر قرار میآید : باورها، کنش و واکنشن میوقتی دی

را تحت تاثیر قرار گوها و، باورها و رفتار و عواطف و گفتآید چه به شکل فوج و چه به شکل جامعهوقتی دین می

هاست و واکنشها بیشتر ناظر به باور و کنش دهند. فرهنگوع یک ادبیات و فرهنگی را شکل میو در مجم دهندمی

 هاست. وگوها اغلب ناظر به گفتو ادبیات

 شود ادبیات و فرهنگ تبدیل به یک فرهنگ رایج می شود.وقتی که مدینه می

ک بخشی داخل دین شود و در ست در یاش هم الیه الیه است و ممکن انسان الیه الیه است در هویت جمعیچون ا

ای مدنی شود و تمام مردم مدینه داخل دین شده باشد ارد که یک جامعهباشد و این تالزم ندبخش دیگر وارد نشده

 زیرا اختیار وجود دارد.

که  استحاکمیت کلی داخل دین شده : یعنی درحال فعلی، "یدخلون فی دین اهلل افواجا": ید فرماوقتی در سوره می

 شود.توضیح در ادامه داده می

ها تعمیم پیدا ی الیهی بقیهشود و به واسطهییک سری صفات خاص م ر فوجی خودش موجب به وجود آمدنه

  .آیدبه شکل صفات اجتماعی دیگر در می کند ومی

ی تعمیم دهنده صفاتی و ها موجبن هویتیا به دلیل اینکه انسان هویت جمعی و اجتماعی متعددی دارد هر یک از

 های جمعی انسان را خواهیم داشت.با انواع هویت انواع فوجاست که ی صفاتی صفاتی و شکل دهنده
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اش تشکیل می شود مثال من فالن صفت را از زوجم گرفتم و ی جمعیاش، شاکلهانسان، متناسب با هویت جمعی

 است .ه هر کدام را دقیقا از کجا گرفتهداند کلی نمیو امفالن را از بلدم گرفته فالن را از قریه و

 گیرد.گونه شکل میشود و اینی گرفته و به فوجی تعمیم داده میفوجصفات جمعی از 

 ارتباط دهیم. "تواب بودن"خواهیم این موضوع را به می

-دهجتماعی متفاوتی هم نقش بازی کراست و در بسترهای اهای جمعی آمدهصفت توبه در قرآن اغلب در هویت

 است.

مکی است و  که در یک حالت:  ها هویت جمعی انسان است پس یک هویت جمعی داریممنشاء جمعیت و فوج

 یک حالت اینکه فرد مدنی است پس باید کامال الیه الیه ببینیم.

ست در یک هویت جمعی وارد دین بخش همسری و مکی و مدنی، بخش خانواده و مکی و مدنی و ... زیرا ممکن ا

 باشد و در هویت جمعی دیگر نه.شده

 کند) جزئیات مهم نیست و اصل الیه بندی صفات مهم است(:که فوج مکی یا مدنی را تولید می هویت جمعی زوج

 است:*زوجیت بر مبنای تالیف بنا شده

: همز و لمز، سوء ظنّ؛ این عدم تادیب در تمام الیه ها می  گیردشکل می تالیفشود ادبیات به عدم وقتی مکی می

گروه شکل دهند برای این است که در فوج زوجیت پدر و که  توانندنمیتواند دخالت کند و اینکه بچه های ما 

 مادرشان ناسازگاری بوده است.

عمل در تربیت بچه ها  کند که همینش را رها میهمسرو شود دار میتعلیم و تربیت مهم نیست وقتی فرد  بچه

 کند.خدشه زیادی وارد می

تالیف یعنی هماهنگی و همکاری در یک جهت و نه به این معنا که همه یک کاری را انجام دهند مثل گروه سرود 

 یکی آرام ولی در کل یک مجموعه ی واحد و تالیف شده دارند. که ممکن است یکی بلند بخواند و
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پروسه فاصله وجود  3شود که بین این می ، تعمیم آن صفت و بروز آنک صفت فرایند صفات جمعی شامل شروع ی

بی با دیگران ارتباط بگیرد تواند به خوی من در جامعه که میولی بچهنید بزوج را نباید ببمثال شما تالیف یک  ؛دارد

ین زن و شوهر هایی که تالیف توان گفت بیولی تقریبا م یعنی من و همسرم تالیف داریم و این یعنی بروز تالیف ما. 

باالی  نیست ولی در حدود قانون  قطعی این  هم در جامعه تالیف نخواهند داشت لکناجتماعی ندارند فرزندانشان 

 % قابل پیش بینی است. 05

 شود.است. و دلیلش به خاطر صفاتی است که منشاء این موضوع میای شدهق امروزه سلسلهطال

وء ظن است همز و لمز و س ،رود، در تکوینشود تالیف زوج از بین باعث مید و گردباطل میبا همز و لمز زوجیت 

 شود هر چند که طالق تشریعی است.که موجب ایجاد طالق می

مربوط به  : صفات زوجیت استیا نوعی زوجیت مربوط به  انساختارش ندستپس صفاتی که مربوط به تالیف ه

 ق  و خو.اخالق: غضب و پرخاشگری و خل

یعنی هر چه  خواهید شد تر باشید بیشتر اهل تالیفوج نشدیم ولی هر چه شما با اخالقممکن است که بگویید ما ز

 برای مجردها مهم است.موضوع اخالق بهتر به طور طبیعی اهل تالیف تر است. و این 

که شوند و این یعنی اینیر و رو می زواج کامالخوبی هستند ولی بعد ازدهای ها قبل ازدواجشان آدممخیلی از آد

تولید است به یک فرایند در واقع این تبدیل شدهاست. ی در بستر ازدواج بروز پیدا کردهول اندقبال هم مشکل داشته

 .ای.صفات که افتاده در یک چرخه

 اهل الفت بودن است. ،مهم ترین ویژگی همسری

ی الییک نیست. مثال حتی اگر در یک جامعه بع آن صفت با الفتط تنوعا برخی از صفات هستند که براساس روایا

 الفت ظاهری داشته باشید. ی مکی)دشنام و ناسزا( در همان جامعه توانید با حذف آن صفتهم باشید می

 آییم.مز و لمزها در میکنیم و از خجالت تمام هما نوعا مقابله به مثل می

 .ها یا موثراند یا اهل تاثیرانسان
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د یا نه و این یعنی همز و و مادر دختر اهل تالیف هستن خواهند بروند خواستگاری باید ببینند که پدرکسانی که می

 کنند یا نه.لمز می

 دهیم به ارحام.دهیم به بیت و بیت را نسبت میزوجیت را نسبت می

 .همزه یو سوره ی مبارکه ی فجری مبارکهشود : سورهمطرح می ارحام بحث کرامت*در 

 :عدم تکریم

 (آدم چکشی)اجازه ی اشتباه ندادن در خانوادههای ناپخته ی سریع، ( واکنش1

دست شماست به یتیم نده مگر زمانی که او را اکرام کنی و اکرام کردن یعنی باید او را امتحان شما وقتی یک پولی 

 ..کنی.

 های معقول.: واکنش تکریم

 خیال نباش. نسبت به این موضوع بیولی یک فکری هم بکن و  شان ندهسریع نمثال نماز صبحش قضا شد واکنش 

شود گردد وتبدیل میع منجر به قطع ارحام و نمّامی میهای سریشود تا اقوام و فامیل، این واکنشها شروع میاز بچه

 به خواستگاه انواع و اقسام حسد.

 :ها برای استفاده از آن ریزی مناسبنداشتن برنامهها و ( عدم شناخت استعداد2

 ی من هم باید قرآن حفظ کند.!کنند بچهمثال چون بقیه قرآن حفظ می

 ریزی مطابق آن استعداد.جا یعنی استعداد شناسی و برنامهکه تکریم در این

 شود.یی شود راه بر همز و لمز بسته میکه استعداد شناسادر صورتی

ی تمام سم تالیف که اگر مطالعه بقرمائید بسیار خوب است زیرا پایهفصل است به ا در کتاب تفکر اجتماعی یک

آن  گیرد مگر با تالیف افرادگاه اقتصاد یک کشور رونق نمیتماعی و تا حدی اقتصادی است. هیچکارهای اج

 کشور.
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 ید.یادر جاهای دیگر پرداخته شده و بروز میدر بیت و خانواده است و  منشاء تکریم

 کنید. احسان ،کریم دیگراندر مقابل عدم ت

شود گیر شود. در دنیا وقتی معلوم می گذارد او جوّری به نام تفکر وجود دارد که نمیدر وجود انسان جوهر و گوه

باشد، آن العمل داشتهباشد و نیاز به عکسمقابل عدم تکریم دیگران واقع شدهکه تفکر کسی فعال شده یا نه که در 

 ی تفکر و عقل اوست.تعیین کنندهوقت است که واکنش او 

صفتی به اسم خشونت و پرخاشگری را در کودکی  هایی،کاری که غرب انجام داده این است که با طراحی بازی

 به سن جوانی رسید یک صفت منفی به طور کامل در او نهادینه شود.که هنگامیکنند تا مینهادینه 

ر خودش گیرد و متناسب با نظآید حقایق را میکنند، انسان میت میتعدد زوجا هوس ،خیلی از آقایان بعد از مدتی

یندش زند ولی در براهای خیلی جالب و خوبی میکنید حرفکند. وقتی با فرد مصاحبه میشروع به تبدیل کردن می

-اش را نمیچهبیند، تکریم ببیند و بیوت را نمیبیند. بیت را میبیند و بیت را نمیچیز دیگری است. زوجیت را می

بیند که این دو) پدر و مادر خودش( را می فهمید که کودک در یادگیری تالیفشبیند. کافی بود که همین را می

 کند.ها موضوعات خاص پیدا می. ایندارنددویی که تالیف تالیفی ندارند و نه آن

 .دوست، همکار و همسایهدر معنای :  * قریه

 محله.روابط دوستی، هم کار و هم 

 ؛)عدم آگاهی از حقوق(، نا آبادانی فجار؛ فرهنگ فجور. خصوصیت : ظم .: تعدی ادبیات فوج مکی

 ؛آبادانی جانبدار بودن. : خود ابرار؛ فرهنگ برّ. خصوصیت .: برادری ادبیات فوج مدنی

 است. ی مطففینمبارکهی که به این موضوع مربوط هست، سورهی اسوره

ند دوست جدیدی توانمیکسی است که این است که : عاجزترین مردم  و ادبیات روایات السالمعلیهم منطق اهل بیت 

 دهد. باز دست هم تر از آن کسی است که آن دوستی که داشته را انتخاب کند و عاجز
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یا میل  کردن دوستان استه باشد. ادبیات فوج مکی در آلودهپس هر کسی متناسب با سنش باید دوست جدید داشت

با خانواده  لیما خیلی دوست داریم و ،دندر این ناحیه اشکال دار بعضی از افرادکند. ه دوست را از او سلب میب

 جزء عدم تکریم است. لطمه خوردن به خانواده که مان ارتباط نداریم و این یعنیهای

 مان را باز کنیم.انواع روابط با اطرافیان راه برقراریقرار است 

د یعنی دین باید در تمام روابط ما انبرسرا ها خون ها و ماهیچهقلبی است که باید به تک تک رگیا دین یک خون 

 نداشته باشیم.هم  ابد تا الفت آدم بیشتر شود و انقطاعجریان ی

 اند چیست؟ما در مقابل افرادی که نمک نشناسسوال: تکلیف 

الفاصله آن ن بار به یک کسی کمک کنید، من ببینید یعنی هزاراما مسئله را به صورت یک رخداد میگاهی ش

دهد یا نشان می انم که آیا همان واکنش رارسکنم یعنی دوباره خیری میی علمی تبدیل میرخداد را به یک مسئله

حال ر این مسیر فقط من در تری انجام دهد یا بهتر یا بدتر. دری انجام دهم که او واکنش متفاوتمن باید یک خی. نه

تفاوت ود. حتی اگر بدتر هم شود یعنی ای خیر برسانم تا او واکنشش متفاوت شآزمون و خطا هستم که به گونه

 وجود داشته باشد.

سفت و با این حد از  ی بنویسید که چگونه یک انسانتوانید کتابمی نگاه کنید، بعد از یک مدتی میرخدادها را عل

 دهند.ها انجام میتفاوت کرد!!! دقیقا کاری که غربید نرم یا مشورا می یسخت

 ام.بودهدهم که این گونه کنم و به عالم نشان میمن تفکر و تعقل خودم را تست میها لذا با این مواجهه

مدتی انسانی را به حال خودش رها  آید این است که این احتمال وجود دارد که تفکر من بگویدسوالی که پیش می

 تیک تفکری باشد.تواند یک تاکشود. این خود میا او ارتباط نداشته باشم؟ بله میکنم و ب

 یک کار بهتر انجام دهید!  اید که بدتر شده پسبینید که یک کاری انجام دادهشما وقتی می

 نوع نگاه تعدّی این است که مخاطب عیب دارد.

 نوع نگاه ابرار این است که من عیبی دارم که نتوانستم با او ارتباط بگیرم.
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 گونه بشود و برود مسجد دعا کند؟چه کسی مثل مالک است که در بازار کوفه این

گوید که من به تو دکتری به بیمارش میار وجود دارد، یک یک سری دکتر و پرست در یک بیمارستانیکه مثل این

تر یا بیمار. دکتر باید فکر خوب شو، پس اینجا چه کسی باید تغییر کند؟ دک شوی؟دارو دادم و تو چرا خوب نمی

 باید دارو را عوض کند!شاید  کند،

من چگونه در این وقت  آن من سالم هستم و همه مشکل دارند! همه دکتر ما هستند و نه اینکه نماهای اطرافانسان

 ها تصحیح کنید.توانم زندگی کنم؟ دیدتان را به انسانباغ وحش می

 

 * بلد 

فشل  : تحزّب و باندبازی( و اختالف و نزاع، )دزدی، فشل بودن، گروه گروه بودن ها: انواع استرس ادبیات مکی

 ها(بودن) ناکارآمد بودن دستگاه

-مساجد جامعه) مساجد طبقهنماز جمعه، حج، مناسک، اعتکاف،  ؛فضل : ادبیات مدنی ) هویت معنوی به بلد دادن(

 شوند(بندی می

 هم صدا.و اجتماعات هماهنگ عمل. فضل یعنی علم کاربردی و علم همراه با 

ها و شهرهاست، هم در علم و هم در ضل نیست بلکه فضل عامل تمایز بلداین به این معنا نیست که در بیت و زوج ف

 تولید و مولد مهم است. بحث شایسته ساالری است. ،اقتصاد سالم

 است. ی جمعهی مبارکهمبارکه مربوط به این موضوع سورهی سوره

 * مدینه

، ب( ذبح ابناء یعنی های زن و مردجایی نقشیعنی جابهی الف( استحیاء نساء : شامل مولفه : استکبار ادبیات مکی

، برتر بینی طاع علم و فضل داریم، نژاد پرستیانقشود. ری انجام میانتقال علم و فضل براساس استکبار و سوگی

 .نژادها. نژاد و مردم خودش را باالتر دیدن
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ها وجود ه یک انسان درست و حسابی بین اینبکشد زیرا کرا کلی آدم  شودها را کشت؟ حاضر میفرعون بچهچرا 

لعب و به باطل کشیدن مردان جامعه، مشغول کردن و . یعنی مرد دیگر قوام این جامعه نیست. مثل ترویج لهو دارد

 مردان به مسابقات بازی

 کشد.است و بیگاری میمرد فشل است، زن زنده

ی (، اقامهنه منجر به استکبار نشود) برای این است که خود مدی : جهاد، امر به معروف و نهی از منکر ادبیات مدنی

 قسط و عدل

 دهی اجتماعی پیش برود.امر به معروف و نهی از منکر باید طبق یک ساختار و سازمان

که خداوند رسیدن به نتیجه در نظامات توان همینطوری وارد شد. در حالیبرای اصالح نظامات اجتماعی نمی

که ساز و کار و اثرپذیری است لکن هنگامیه اثرگذاری ناظر ب وجوب امر به معروفاجتماعی را اراده کرده است. 

 یابد.اید این کار تحقق نمیدهتاثیر را تاسیس نکر

قوام بودن مرد و قانت و حافظ للغیب  ،برای استحکام مدینه جا حائز اهمیت است این است کهای که در ایننکته

 بودن زن الزم است

 است. نساءی مبارکه مربوط به این موضوع، سوره ی مبارکهی سوره

 ساعت دوم

ها نشات ی آنها از زوج یا بیت یا قریهای طراحی کرد که متوجه شویم کدام صفت آنشود که پرسشنامهآیا می

 توان.بله می است؟گرفته

نیاز به نشانه شناسی و بروز صفات از روایات ازدواج بررسی کرد؟ بله فقط  شود هویت جمعی افراد را درآیا می

 است.

 دارد.احتیاج به کار بیشتری این بحث خیلی طوالنی شد ولی 

 بررسی کردیم. "توب"یک سری آیات و روایات بر مبنای واژه ی 
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 : برخی بسترها به عنوان نمونه

ی خداوند به ی توبهبه واسطهکه  کندصحبت می علیه السالم ی حضرت آدمدرباره توبه : بقرهسوره مبارکه  33*آیه ی 

ی الیه هاست و ای است که مربوط به همه. توبه "....قلنا اهبطوا منها جمیعا":  هبوط اتفاق افتاد لیه السالمع حضرت آدم

 ها مدّ نظر است.ی الیههبوط در همه

علیه  موسیبه حضرت رجوع قوم  . "یا قوم...." آیه شریفه بقره : چند آیه جلوتر در سورهسوره مبارکه  05ی * آیه

شود یک است که یک عده به میقات رفتند. میپرستی یک مدنیت اتفاق افتادهدرگوسالهپرستی. از گوساله السالم

 ام) مدینه( است. 0ی الیه باشد. توبهپرستی در آن اتفاق افتادهای مدنی شود و آسیب گوسالهجامعه

توبه یعنی  استدر بلد امن صحبت شده السالمعلیه  ی حضرت ابراهیماره توبهدربسوره مبارکه بقره :  121* آیه ی 

 "وابعث"

 است.مطرح شده احکام سوره مبارکه بقره : که درباره 165 آیه *

که نظر خدا در این ارتباط زناشویی در یک ماه رمضان است، قطع بودندر زمینه :  بقرهسوره مبارکه  113آیه *

ول توبه ترین محص مهم بحث زوجیت رابطه پیدا کرد. ؟ توبه بایعنی چهلباس بودن  لباس بودن است. ،زوجیت

 ی دقیقی است.مباشرت است که خیلی نکته

 بقره هم همین موضوع است.سوره مبارکه  222آیه *

فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ ال تَظْلِمُونَ   تُبْتُمْفَإِنْ لمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ " : بقرهسوره مبارکه  232 آیه *

 "(232وَ ال تُظْلَمُونَ )

 (توبه در بلد)ک بلد معنا می یابد. بی ربا شدن در ی 

 "(12مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ ) تابُواإِالَّ الَّذینَ ":  آل عمرانسوره مبارکه  12آیه *

است ها جاری شدهی الیهدر همهدین ی آخر که در این صورت فوج در درجه . یعنیشامل می شوده را کل جامع

 ی تمرّد از آن عدم نصرت است.که نتیجه
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کَ هُمُ وَ أُولئِ  تَوْبَتُهُمْإِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا بَعْدَ إیمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَنْ تُقْبَلَ " : آل عمرانسوره مبارکه  25آیه *

 "(25الضَّالُّونَ )

 نیازمند قبولی است. شود کهاست. توبه در بستر ایمان نازل میشرط قبولی توبه ایمان 

رَحیماً  تَوَّاباًوَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ  تاباوَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ " نساء :سوره مبارکه  16آیه *

(16)" 

 گیرد.قرار می 3ی در الیه

الْآنَ   تُبْتُلِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی  التَّوْبَةُوَ لَیْسَتِ "سوره مبارکه نساء :  11آیه *

 "(11نا لَهُمْ عَذاباً أَلیماً )وَ الَ الَّذینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْ

 گیرند.قرار می 3و  2ی الیه

عَلَیْکُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ   یَتُوبَیُریدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ " نساء :سوره مبارکه  23و  26آیه*

 "(23عَلَیْکُمْ وَ یُریدُ الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمیلُوا مَیْالً عَظیماً )  یَتُوبَ(وَ اللَّهُ یُریدُ أَنْ 26حَکیمٌ )

 رسد.ب به طور طبیعی به قریه و بلد میبا مشغول کردن مردم به لهو و لع شوند.را شامل می 5و  3ی الیه

رسد. سپس به روابط و احکام اجتماعی مید و شودی شروع میی فرقابل توجه این است که : احکام از حیطه نکته

 رسد.ی فردی شروع شده و به اجتماع میطور است که از حیطهپس برعکس این ماجرا هم همین

 برآیند توبه تخفیف و سبک شدن بار انسان است.فلذا 

لَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِالَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ ال" : نساءسوره مبارکه  65آیه *

 "(65رَحیماً ) تَوَّاباًاللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ 

ها ی خداوند است. اگر آنی توبهها به رسول خدا رجوع کردند، به واسطهنی جالبی است که اگر آخیلی آیه

 کند.خدا هم برای آنها استغفار میاستغفار کردند رسول 

 ی خدا را دید.توان استغفار رسول و توبهعند الرسول می
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د شدید که یک هویی آن را است مثال گاهی شما اسناد و مدارکتان را گم کردید و نا امی یی بسیار دقیقوجد کلمه

 کنید.پیدا می

 کنید.و بروزات خاص پیدا می "یافتم"گویید ان میتهای بدنبا تمام سلولرسید وجد یعنی رسیدنی که وقتی می

ه همین االن هم . البته الزم نیست مدینه باشید کخدا را به شکل خاصی وجد کرد شود رندی کرد ومیآیا من گفتم 

بینم از ی خدا را بتوبهخواهم خدا به شکلی است؟ چون میی د. استغفار کنید و ببنید که توبهآیناگر دعوت کنید می

 .کنمتمام گناهانم استغفار می

. این آیه اندخوبی است. برخی آیات آزمایشگاهی آیه آزمایشگاه خیلی این ".اذ ظلموا..." کنمیک گناهی جور می

 شود خدا را دید.رندانه است و با آن می

است که اگر انجام دهیم خدا نی یاد دادهما یک سری کارهای قرآما این کار را کردیم و خدا را دیدیم!! خدا به 

از و ها خیال و وهم نیست ایم. اینخدا را دیده بینیم استغفار رسول همان موقع که تواب بودن خدا را مدیدنی است. 

 جنس شهود است.

 بیند.می که هر کس این کار را بکندکنم که خدا را ببینم. این برای من یقینی است امتحان کنید که من استغفار می

 .خورند : یقین و حسن ظنّها نان دو چیز را میآدم

 آید.که یقین و حسن ظنّ ندارد بدش می خدا از آدمی

 .علیه السالم حضرت امام علی "الندم من الذنب هو االستغفار..."

بعدا باید  است. سریع یک گناه را مشخص کنید کهخدا زودتر از ما حاضر بودهرسول ی قرآن است  وجلسهجا این

شخص کنید و استغفار کنید تا طوری باشد! دقیقا مخواهم نمازهایم اینبه آن موضع گیری کنید. خدایا نمیراجع 

 خدا برای شما استغفار کند.رسول

 شود.ی خدا در قالب جمع سر ریز مینصر ارتباط وجود دارد. توبهع ،را خواندیم که در همه یما تا اینجا آیات
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تا مادامی که من با قرآن  . مثال همسر منایدها را زنده کردهی انسانزنده کنید مثل این است که همهیک نفر را که 

 شود.کنم در اعمال من سهیم میکار می

 ی بسیار مهمی است.رود. توبه کلمهبه همین ترتیب آیات پیش می

دا یعنی خدا تمام حقایق را به شما فهماند و حقایق را به به نظر من با توجه به این آیاتی که خواندم تواب بودن خ 

 گوش شما رساند )بلغ(.

تواند حقیقت ای مید را به توبه برساند. در هر الیهبه صورت متمایز خو اند از الیه الیه و بستر و بستر،توانسان می

 نازل شده را ببیند.

-حقیقت را در الیه الیه به آن می ل خدا این است کهی او: توبه ی انسان مشمول دو توبه از جانب خداستتوبه

 ، راهبری و دستگیری از انسان است.ی دوم خدا آگاه کردند است. توبهز بلفهماند که کدام از زوجیت و کدام ا

 توجه کردن از انسان است.  از خداست ولیهم دن از خداست. قبول کردن رسان

 توان با توجه نفس هم معنا کرد.توبه را می

ی دوم ارتباط گرفتن انسان به خدا توبه چرخاند و ازدهد انسان مثل آنتن رویش را میان میراه و حقیقت را نشتوبه 

 شود.خدا متجلی می

 .مولفه دارد 3 توبه یک فرآیند تعاملی و یک داللت تعاملی است که

 اهلل ما را از تائبین قرار دهد.شاءخداوند ان

ه باشیم. هر انسانی که حقیقت را فهمید و در راستای آن قرار گرفت و به آن عمل کرد قرار نیست حتما گناهی داشت

 یعنی تائب است.

: پیوسته  شود که ثابت استترین مقام بندگی است وتبدیل به یک صفتی می، توبه باشکوهی هودی مبارکهدر سوره

که به این مقام رسید و تمامی  علیه السالم : حضرت مریم "تقبل منا بقول حسن"است. فهمد و هدایت شدهحقیقت را می

 ."انه هو التواب الرحیم"یعنی  السالم معلیه اهل بیت
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 آور است!هد که این خودش گاهی دوباره گناهدلت سرور و بهجتی به انسان دست میدر حالت قبول احسن یک حا

خودکیفورسازی کنید که چه قدر خوب من چشم  هایتان حس متفاوت ایجاد کنید.ها و عدم نعمتگاهی بین نعمت

 دارم.

 ما به نشاط مثل هوا نیاز داریم. 

گویند ما اید یک جایی بیاید. جوانان ما میحسّ نشاط ب است کهمبارکه نازعات در این باره صحبت شدهی در سوره

ما مثل فقرایی هستیم که در  .افتدی جلوات خداوند اتفاق میمومن با مشاهده )تفریح( هیچ تفریحی نداریم. نشاط

 شان.مان پول هست ولی هیچ وقت نخوردیمبالشت

 شاد باشیم.باید طبیعتا  دیدیم و قبول دیدیم لذاما این همه گناه 

که کاری ندارد یعنی از صفت توبه محروم است. اینای از افسردگی و زمین گیری دارد ای یا فردی بهرهاگر جامعه

 .ل را واسطه کن و توبه را ببینصفت را پیدا کن و رسو

 

 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


