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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 25/05/96    اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (دهم  جلسه )   نمل   مبارهک   سوره          

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)مُّبِينٍ كِتَابٍ وَ الْقُرْءَانِ ءَايَاتُ تِلْكَ  طس

 (2)لِلْمُؤْمِنِينَ  بُشْرَى وَ هُدًى

 (3)يُوقِنُونَ هُمْ بِاالَخِرَةِ هُم وَ الزَّكَوةَ يُؤْتُونَ وَ الصَّلَوةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ

)عجّ اهلل تعالی فرجه امام شب قدر كه حضرت حجت، به شب قدرزندگی ما  ميادينايام، اوقات و  كه نيت اين هب

ختم  یمتصل شود، صلوات، هستند (عليها السالم)كبری  هستند و باطن شب قدر كه حضرت صديقهالشريف(

 بفرماييد.

 و به همه محسوب شود (معليه السال)ما در اين جلسه در حکم زيارت حضرت ثامن الحجج حضور كه برای اين

 بفرستيد یعالم دست يابيم، صلوات مواهب و خيرات

نگردد و به چيزهای بر و امام عصرمان)عجّ اهلل تعالی فرجه الشريف(گاه توجه ما از حضرت حجت كه هيچبرای اين

 بفرستيد. یديگر معطوف نشود، صلوات

*** 

 

 لم به حسن، استيقان و... مطرح شد. جلسهی نمل نکاتی نظير آخرت، تزيين عمل، تبديل ظمباركه پيرامون سوره

 رسيديم.ر تزئين عمل صحبت شد و به آيات زيرابطه با  در گذشته
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 (24)نَيَهْتَدُو لَا فَهُمْ السَّبِيلِ عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ الشَّيْطَانُ لَهُمُ زَيَّنَ وَ اللَّهِ دُونِ مِن لِلشَّمْسِ يَسْجُدُونَ قَوْمَهَا وَ وَجَدتُّهَا

 

مسلما تزئين عملی در پشت آن عمل اشتباه وجود دارد. انسان در واقع به  ،دهدبانسان اگر هر عمل اشتباهی را انجام 

در حال انجام عکس هرگاه دچار توجيه شديم بدانيم كه در واقع رو ب كندل اشتباه پيدا مینوعی توجيهی برای آن عم

 عمل اشتباهی هستيم.

 بعضیو در آيات زينت به تنهايی  افتند. در بعضی ازیاتفاق م یهستند و در برابر حوادث بيرون تزئينات نوعا القايی

 بدين معنی «يطانلهم الشّ نَيِّزُ»شود كه زينت در همراهی با شيطان بيان شده است. زمانی كه در آيه ذكر می ،ديگر

كنند، يجاد میاست كه در انسان اغوا و انحراف ن مواردیآ كننده بيرونی دارد. شيطان همهءست كه زينت يك القاا

در افتد. ن نوعا در مواجهه با رخداد بيرونی برای فرد اتفاق میيتزئ باشد يا غير از آن. ست از جنس جنّا حال ممکن

كند. خيلی از ی حق را كتمان میاعراضی از سبيل حق وجود دارد و فرد مسير فطری ساده هر تزئين عملی حتما

- به طور طبيعی تزئينانگيز هستند، مثال ارتباط با بعضی افراد يا شركت در بعضی مجالس رب ذاتا تزئين مواجهات

ها نظير حرم امام رضا بدين معنی كه حضور در بعضی مکان ،است. اين نکته در رابطه با الهام نيز وجود دارد برانگيز

سبيل دارند يعنی انسان در  ر طبيعی سدّواجهات به طاز مو یبسيارباشد. پس لهی میذاتا محل الهامات ا (عليه السالم)

 ،تزئين در واقع وظيفه !روددهد و به دنبال انجام كارهای سخت میكار فطری ساده و سهل را انجام نمی ،اثر تزئين

 ت منفیهايی كه پر از القائاباشد. پس نبايد در محلفطری میری فطری با يك امر دشوار غيتعويض يك كار ساده

 .نماييمز القائات مثبت و الهام تردد های سرشار ادر محلخوب است كه تردد كنيم و برعکس  ،ست

غيبت ما اين تجربه را داشته باشيم كه پس از معاشرت با بعضی افراد و دوستانمان حتما دچار خطا،  ست همها ممکن

دهيم. باست پس نبايد خود را در چنين شرايطی قرار برانگيز  رايط عصبانيت حتما تزئينشبرای مثال شويم. و... می

افتند. ساعت ده شب به بعد كه زن و های خاصی نظير زمان خستگی اتفاق میاختالفات خانوادگی اكثرا در موقعيت

 در مقابل .شودافتاده و منجر به مشاجره میتزئين اتفاق  ،طان مداخله كردهمرد دچار خستگی و كسالت هستند، شي

 باشد.ه زن و مردی بعد از نماز صبح بحث و مشاجره نخواهند كرد چراكه آن زمان محل القائات مثبت میگاهيچ

-افتد زيرا محل رزق الهی است. برای تمرين میها نظير بين الطلوعين اتفاق نمیها در بعضی زمانبعضی جرم اساسا

 های مهم خانوادگی را بعد از نماز صبح انجام داد. توان بحث
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گيرد. شيطان يك شخص بيرونی نيست شيطان نام میآن رخداد اتفاق بيفتد،  ءدر مواجهه با يك رخداد اغوا راگ

شخص و هويت  ،بليس است. ابليس جنسباشد. شيطان مفهومی اعم از اكنندگی يك رخداد میءبلکه نفس اغوا

مواجهه و القائات بيرونی وجود  و طانشي ،انس و نفس عمل باشد. پس در هر تزئينی ،تواند جنّدارد اما شيطان می

ن خودداری كرده و به سبيل وجود دارد يعنی فرد به سادگی از انجام كارهای آسا سدّ، دارد. گفته شد كه در تزئين

ها را اين ،پردازد. برای مثال در فطرت انسان، راست گفتن آسان و دروغ سخت است اما زينتمشکل می انجام امور

بايد  ،. اگر فرد دچار تزئين نباشدباشدمی حاكميت غير عقل به معنی سبيل است و ين همان سدّكند و اجابجا می

 شود.ببميرد تا دچار گناهی 

تزئين  ست كه آن سمت هدايت، ضاللت است. ثمرها باشد بدين معنیمی «فهم ال يهتدون»چهارم كه در مورد  نکته

تر خواهد به طور طبيعی حل مسائل برايش سخت ،ين عمل شودضاللت و گمراهی خواهد بود. اگر كسی دچار تزئ

ود يعنی در دام تزئين های ناگشودنی شای دچار گرهشود. اگر انسانی در رابطه با مسئلهشد و دچار سرگردانی می

سرگردانی و طلب  ،ی تزئينهدايت و در سبيل ماندن است و برعکس نشانه ،ی عدم تزئيناست. مشخصهر گرفتا

از سايرين برای حل مشکالت است. اگرچه مشاوره به خودی خود امری پسنديده است اما اگر فرد  داومم كمك

در  فرد باشد، يعنیخوبی نيست. شروع تزئين با مواجهه می نشانه ،مرتب برای حل مشکل به دنبال مشاوره باشد

جه داليل مو و شودبير حرف مردم و... دچار القائات محيطی نظ ،مواجهه با يك رويداد به جای مراجعه به امر خدا

 !كندامر خدا پيدا  برای ردّ

های نادرست های مواجهه درست و نادرست و اعراض از محلشناسايی محل ،های ممانعت از اين امريکی از راه

هر فردی  بهتر است از آن دوری كند. ،شوددنيا و دگرگونی حال می است. مثال اگر فردی با رفتن به بازار دچار حبّ

پس بايد از آن دوری نمايد. انسان بايد در درون خود نسبت به بعضی  ،شودهايی تحريك میداند در چه محلمی

ست فرد خسته باشد ا مسائل راحت باشد و در عوض نسبت به بعضی از مسائل بسيار حساس باشد. برای مثال ممکن

 بايد بسيار حساس باشد. ،شودبحث حق مردم میپس نياز نيست لزوما نماز شب را ادا كند اما زمانی كه 

شما در ادای واجبات بکوشيد. گاها  ،روندمردم به سمت مستحبات می در روايات آورده شده كه هنگامی كه همه

شان قضا شود به دنبال اگر مثال نماز شب ءكند. بعضی از علمارا برای فرد ايجاد می اتای از توجيهمستحبات هاله

 .نمايندو آنرا اصالح می گردندمیاند در طی روز در حق مردم كرده اشتباهی كه
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 (24)يَهْتَدُونَ لَا فَهُمْ السَّبِيلِ عَنِ فَصَدَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ الشَّيْطَانُ لَهُمُ زَيَّنَ وَ اللَّهِ دُونِ مِن لِلشَّمْسِ يَسْجُدُونَ قَوْمَهَا وَ وَجَدتُّهَا

 (25)تُعْلِنُونَ مَا وَ فُونَتخُ مَا يَعْلَمُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ ءَ الْخَبْ رِجُيخُ الَّذِى لِلَّهِ يَسْجُدُواْ أَلَّا

 (26) الْعَظِيمِ الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ إِلَّا إِلَاهَ لَا اللَّهُ

 (27)الْکَاذِبِينَ مِنَ كُنتَ أَمْ صَدَقْتَ أَ سَنَنظُرُ قَالَ

 (28)يَرْجِعُونَ ذَا مَا فَانظُرْ مْعَنهْ تَوَلَّ ثُمَّ مْإِلَيهْ فَأَلْقِهْ هَذَا بِّکِتَبىِ اذْهَب

 (29)كَرِيمٌ كِتَابٌ  إِلىَ أُلْقِىَ  إِنىّ الْمَلَؤُاْ ايَأَيهُّ قَالَتْ

 (30)الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ إِنَّهُ وَ سُلَيْمَانَ مِن إِنَّهُ

 (31)مُسْلِمِينَ تُونىِأْ وَ  عَلىَ تَعْلُواْ أَلَّا

چهار در واقع سيستم آموزشی حضرت  ی بيست وآيه ر دهد.بخ (عليه السالم)خداوند به حضرت سليمان 

 به هدهد است.  (عليه السالم)سليمان

كند. در پس رحمت رحمانيه و رحيميه در اين سوره فوران می ،است «بسم اهلل الرحمن الرحيم» اين سوره دارای دو

 ،آغاز شده است و روح جاری حاكم بر اين نامه «بسم اهلل الرحمن الرحيم»آورده شده در اين سوره با  مهواقع نا

تر از مفصل (عليه السالم)حضرت سليمان بوده است. ممکن است كه نامه «بسم اهلل الرحمن الرحيم»مطابق با مضمون 

اين احکام و روح جاری  ده است.ر اين سوره بيان شباشد و در واقع احکام آن د ،آنچه كه در اين سوره ارائه شده

 فرمايد:كه می شودرا برای ما متذكر می 14ی باشد. اين آيه مفهوم آيهمی «ا تعلوا علیالّ»همان 

 (14الْمُفْسِدِين ) عَقِبَةُ كاَنَ كَيْفَ فَانظُرْ  عُلُوًّا وَ ظُلْمًا أَنفُسُهُمْ اسْتَيْقَنَتْهَا وَ بهِا جَحَدُواْ وَ

منجر به انکار  است و در برابر حق مرتبه دانستن خود، زير بار نرفتن، لجبازی، كبر و... به معنی بلند همانطور كه علوّ 

سان را به عدم جحد نسبت به نکردن، ان و علوّ «بسم اهلل الرحمن الرحيم»شود، متقابال آيات و افساد در زمين می

د ديد كه گاهی نسبت به مسائلی دقت نمايد خواههر فرد در سيستم خود  د. اگركنهدايت میتسليم و اسالم  ،آيات

گوييم من و می گيريممیشنيدن سخنرانی يك فرد موضع  در برابرگاهی ر است. مثال و تکبّ گيری، علوّدچار موضع

برای انسان  علوّهای از روی گيری. موضع روم و...اصال اين فرد را قبول ندارم يا من به هيچ وجه نزد مشاور نمی

ای تسلط دارد و لزومی برای آموختن آن كند در زمينهبه اين صورت كه فرد احساس می ،آوردتزئين عمل به بار می

 بيند.نمی
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از انسان يك  ماند. علوّكند، در جهل مركب مینيازی نسبت به آن و بی احساس علوّ اماد دانكه چيزی را نمی یانسان

ت و حفظ نمودن اين آيات آسيب ئشود كه قراكند. گفته میاز بقيه جامعه منزوی میرا  خودسازد كه جزيره می

 كند.را در زندگی كم می علوّ

 (32)تَشهْدُونِ  حَتىَ أَمْرًا قَاطِعَةً كُنتُ مَا أَمْرِى فىِ أَفْتُونىِ الْمَلَؤُاْ يَأَيهُّا قَالَتْ

 كند كه بانو بلقيس چون علوّ. در واقع اين آيه بيان میداری بسيار مهم استاين آيه از جهت مسائل حکومت

اگر قواعدی را  ،هايی هم كه در بالد كفر هستنددهد كه انساننشان می اين نکته نداشت، هدايت به او روی كرد.

-عکس انسانبر .شوندهدايت می« علينا للهدی نّإ» بر اساس آيهو  ر هدايت قرار خواهند گرفترعايت كنند در مسي

د. اين قواعد همان عدم دچار ضاللت خواهند بو ،هايی كه در بالد اسالمی هستند اگر اين قواعد را رعايت نکنند

المللی بوده و مختص كشورهای و فطری هستند پس بين است. اين قواعد چون مفاهيم عقلی و علوّ انجام ظلم

 عنی منعطف نبودن در برابر نظرات كارشناسانه است. به م به ديگران و علوّكردن ی باشند. ظلم يعنی تعدّاسالمی نمی

 (33)تَأْمُرِينَ ذَا مَا فَانظُرِى إِلَيْكِ الْأَمْرُ وَ شَدِيدٍ بَأْسٍ أُوْلُواْ وَ قُوَّةٍ أُوْلُواْ نحَنُ قَالُواْ

 ادب بانو بلقيس به زير دستانش هم سرايت كرده است.

 (34)يَفْعَلُونَ كَذَالِكَ وَ أَذِلَّةً أَهْلِهَا أَعِزَّةَ جَعَلُواْ وَ أَفْسَدُوهَا رْيَةًقَ دَخَلُواْ إِذَا الْمُلُوكَ إِنَّ قَالَتْ

 (35)الْمُرْسَلُونَ يَرْجِعُ بِمَ  فَنَاظِرَةُ بِهَدِيَّةٍ إِلَيهْم مُرْسِلَةٌ  إِنىّ وَ

 (36)تَفْرَحُونَ  دِيَّتِکمُبهِ أَنتُم بَلْ ءَاتَئکُم مِّمَّا خَيرْ لَّهُال  ءَاتَئنِ فَمَا بِمَالٍ تُمِدُّونَنِ أَ قَالَ سُلَيْمَانَ جَاءَ فَلَمَّا

جزء افتخارات قرآن است. به  ،شوندكفر است می اين آيات از اين منظر كه باعث اسالم آوردن فردی كه در سلطه

رفته است. افراد سازی جای جنگ و خونريزی را گزيرا مذاكره و گفتمان شوداين گونه آيات جنگ نرم گفته می

اين موضوع نشان  باشند.می ی فکردارای ترقّ دياد شده در اين آيات عليرغم اينکه مربوط به چند هزار سال قبل هستن

به همراه ی حاصل فطرت است. تکنولوژی اتفاقا ضعف آورد بلکه ترقّی نمیقّدهد كه گذر زمان و تکنولوژی ترمی

  دارد.

احتمال هدايت  ،و برتری نجويد فرين است. يعنی فردی كه ظلم داشته باشد اما علوّبسيار خطرآ تركيب ظلم و علوّ

توان خواهد ايمان در او جاری شود میآور است. در پاسخ به فردی كه میسيار ضاللتدارد اما تركيب اين دو ب

نقد، اصالح و حق قرار  نمايد و انسان متواضعی باشد. انسان بايد مرتبا خود را در معرض گفت كه تمرين عدم علوّ
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دهد. بايد موضع گيری و لجبازی را كنار بگذاريم. لجبازی خود به دو قسم آشکار و پنهان است كه نوع پنهان آن به 

بيند كه به خاطر لجبازی نه قرآن و حديث خوانده و نه می ر، فردعميك تر است چرا كه بعد از مراتب خطرناك

حدود ده تا دوازده  ،هر كدام از ما بايد در بيست و چهار ساعت شبانه روزحقيقتی در قلب او جاری شده است. 

تر از زمان آن، استمرار مهمعت آن بايد صرف كارهای علمی شود.دهيم كه حداقل پنج سابساعت كار مفيد انجام 

ت را فروگذار هر روز تکرار شود. حال اگر فردی همين نيم ساعاما اعت باشد آن است يعنی حتی اگر روزانه نيم س

اغوای او به اشکال متعدد و مختلف  برایست در انسان كه ا ه ایعارض مخفی شده است. علوّ كرد يعنی دچار علوّ

است. گاهی حتی « حمن الرحيمبسم اهلل الر»های مقابله با آن توسل به يکی از راه و ...شود مثل كبر، بخل وظاهر می

دهد. بلندی و پستی دو مفهوم تزايدی هستند يعنی اگر گی خود را نشان میبرنامدر مديريت و بی به شکل ضعف علوّ

 داريم. ی ديگر علوّحتما در زمينه ،ای ضعف و پستی داريمدر زمينه

 حتما با نارضايتی همراه است. انسان بايد در حالت توازن و عدل باشد. نشانه و محصول عدل، رضايت است و علوّ

وجود ما گرفته شود و به جای آن عدل و توازن در وجودمان بيدار  علوّ (،عليه السالم)ا كنيم به حق امام رضدعا می

 گردد.
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