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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 7/01/59    ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( هفتم   جلسه )  عصر  مبارهک  سوره           

 

جایی پیش رفت، برای اینکه امروز سوره مبارکه تکاثر را شروع  در جلسه پیش بحث سوره مبارکه عصر تا یک

 ها را بازبینی کنیم. اند و بهتر است که طرح هایی انجام داده کنیم، گویا دوستان یک سری پژوهش

 قبل از ارائه دوستان بگویم:چند نکته 

شود گذاشت( در قرآن ما به طور طبیعی از نیازها و  های مطالعه و تدبر )هر اسمی می های پژوهش یا روش در روش

کنیم. قبل از اینکه  ای از مفاهیم و تعاریف می کنیم؛ نیازها و سواالتمان را تبدیل به مجموعه سواالتمان شروع می

باید مقصودمان از سوال و نیاز مشخص شود. تعریف یعنی حدّ زدن و متمایز کردن. با کلمه استخراج شود حتما 

 تفهیم و تفصیل.

ای از مفاهیم و  شویم یا با آیات یا با کلمات مواجهیم، آیات و کلمات به مجموعه از طرفی وقتی وارد قرآن می

گیرد نه به  ها صورت می ین مفاهیم و تعریفی ا شوند و توسعه مطالب در قرآن و روایات به وسیله تعاریف تبدیل می

 وسیله کلمات.

دهند و ما  کنیم، کلمات در قرآن مجموعه از مفاهیم را به ما نشان می وقتی که نیاز و سوالمان را تبدیل به کلمات می

مان دست کنیم، نه کلمات را. اگر این مسیر را نرویم به خیلی از مقاصد در بررسی روایی این مفاهیم را بررسی می

 یابیم. نمی

افتد و اگر  لذا هر قدر که مفاهیم دقتشان باال باشد توسعه مفهوم در قرآن و روایات سریعتر و با دقت بیشتر اتفاق می

 دقتشان کمتر باشد توسعه روایی هم کمتر و کندتر خواهد بود.
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 هم آورده شده است. « کلمهکتاب تدبر در »در  یلی خوبی است برای این موضوعی که،سوره مبارکه عصر مثال خ

نیازها و سواالتی در شما ایجاد کنید، به وسیله آیات و کلماتش، یک سری  وقتی سوره مبارکه عصر را مطالعه می

 شود. می

شود، به  و مسیر برعکس می یمشو شویم بلکه از سوره وارد می ای از نیاز و سوال وارد نمی ما نوعا در چنین مطالعه

 رویم. کنیم و به دنبال پاسخ می یابیم و بعد سوال و نیازمان را بیان می میمفاهیم سوره دست 

*** 

 بسم اهلل الرحیم الرحیم

 والعصر

شوید و نه به وسیله کلمه عصر،  عصر یک مفهوم و یک تعریف دارد، شما به وسیله مفهوم و تعریف وارد قرآن می

باره را بررسی کنید  این عصر را، یا نیازها و سواالتتان در اینزیرا تعداد واژه عصر بسیار کم است. شما اگر بخواهید 

 باید با سراغ تعریف و مفهومش بروید زیرا عصر در قرآن تکراری ندارد.

 

 ان االنسان لفی خسر

انسان هم یک مفهوم و یک تعریف دارد. به همان ترتیبی است که در باال گفته شد. وقتی انسان را در قرآن بررسی 

گردید را به شما ندهد و خسر بودنش را برای شما  اگر این مفهومی که شما در سوره عصر دنبالش میکنید،  می

گوید که انسان هلوع و  اثبات نکند پس باید مفهومی از انسان بگیرید و با آن وارد قرآن شوید. در قرآن مثال می

انسان آن را معنا کرد و بعد وارد قرآن شد.  کفور و... است که الزاما با خسر ارتباطی ندارد پس باید ابتدا خسر و

نگاهی به  یعنی مفهوم انسان را با نیم«. انسان بما هو انسان»را باید معنا کنید و نه « انسانی که در این سوره آمده است»

 شود انسان در کل قرآن. خواهید از کل قرآن بگویید که می کل سوره باید بیان کنید، اگر می
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 خسر

بینید ولی وقتی با مفهوم و  ای این واژه را می صفحه 02ریف دارد، اگر کلمه خسر را وارد کنید مثال هر مفهوم و تع

 4توانیم  بینید که در هر نصف صفحه مفهوم خسر را خواهید دید. یعنی با بررسی مفهوم می تعریف وارد شوید می

 برابر واژه خسر دیدمان را گسترش دهیم.

 

 ..ان الذین آمنوا

ها چون  جا واژه بندی شوند یعنی این ها طبقه دهیم باید واژه هایش فراوان است. پس وقتی تعریفی ارائه می ایمان، واژه

کن است بندی شدن و استفاده کردن نیستند. بنابرین وقتی که مفهوم و تعریف ایمان را بیاورید مم اند قابل دسته فراوان

مفاهیمی که حتی واژه ایمان نیستند هم درون خودش داشته باشد، مثال مولفه ذکر که در ایمان است. مفاهیم همان 

گیرد. از طرفی مثال مفهوم ایمان با توکل و اطمینان ارتباط  ها شکل می هاست و تعریف از سرهم کردن مولفه مولفه

 ننده است. مفهوم حالت جزء جزء کردن دارد.دارد، ولی در تعریف حدّ زدن داریم که متمایزک

آید بلکه تنها  ترین معنا به ایمان را بفهمد تصدیق و توکل مهم است ولی در تعریف نمی اگر کسی بخواهد نزدیک

مان در  کنیم که در پژوهش در مفاهیم است پس گاهی واژه توکل و تصدیق و معرفت را جزء آیاتی حساب می

جا از  های به دهد این است که تعریف خوب و مولفه که به یک پژوهشگر قدرت و قوت میایمان موثر است. آن چه 

 تعریف استخراج کند.

 

 «دعای تعقیب نماز ظهر از صحیفه فاطمی»

دعای نسبتا طوالنی است. در این دعا گاهی ایمان هست ولی کلمه ایمان نیست و گاها چون کلمه نیست، ما دقتمان 

در صورتی که این متن ارتقای سطح ایمان است. اگر کسی برایش سوال شد که آیا  شود. نسبت به آن کم می

توان تشخیص داد که ایمانمان در چه سطحی است؟ )هر چه سوال بیشتر، بهتر.  شود ایمان ارتقا پیدا کند؟ آیا می می

 دهد( این دعا به سواالتمان جواب می
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آید که این دعا را نخواند. کسی  انس پیدا کند هیچ وقت دلش نمیاین دعا بسیار عملیاتی است. اگر کسی با این دعا 

بیند که این دعا در هر قسمتش ارجاع قرآنی دارد. این دعا را نه فقط به عنوان دعا بلکه به  که قرآن را حفظ باشد می

گیری با  گذاری ایمان و ارتباط عنوان یک الگو و سند راهبردی برای ارتقای ایمان خودمان و دیگران و شاخص

 ایمان مطالعه کنید.

نُورَ   ةِ نُورََِ وَ أَنْ تَمْلَأَ قَلْبِیبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِیِّ رَحْمَتِکَ وَ کَلِمَ

لثَّبَاتِ وَ عَزْمِی نُورَ الْعِلْمِ وَ قُوَّتِی نُورَ الْعَمَلِ وَ لِسَانِی نُورَ الصِّدْقِ وَ دِینِی نُورَ وَ صَدْرِی نُورَ الْإِیمَانِ وَ فِکْرِی نُورَ ا  الْیَقِینِ

حَتَّى أَلْقَاََ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ع الْبَصَائِرِ مِنْ عِنْدََِ وَ بَصَرِی نُورَ الضِّیَاءِ وَ سَمْعِی نُورَ وَعْیِ الْحِکْمَةِ وَ مَوَدَّتِی نُورَ الْمُوَاالةِ لِ

 وَ قَدْ وَفَیْتُ بِعَهْدََِ وَ مِیثَاقِکَ )واو حالی است( فَلْتَسَعْنِی رَحْمَتُکَ )فرو رفتن و پرشدن و فراگرفتن رحمتت( 

ست که  کنید تواصی به حق و صبر را خواهید دید. ایمانش، خود این جریان است. عصر هم انسانی وقتی نگاه می

 شود. کنید یک ساختار وجودی می ریز بحث می چنین است و وقتی که ریز

های انسان تحت نفوذ  دهد که محل تجلی بروزات انسان صدر انسان است. یعنی تمام ادراکات و دریافت نشان می

آورد تحت سیطره علم است. هر چه که به قوت  یقین است. همه افکار او تحت نیّات اوست. همه آن چه که عزم می

گردد و بصر انسان به این است که شعاع دیدنش تا  ست. همه دین انسان به بصیرت او برمیمربوط است در عمل ا

کجاست. حکمت به معنای علم کاربردی است، همه گوش و شنوایی انسان به این است که چقدر حرف کاربردی 

ته به میزان مواالتی آید از همسر و فرزند و هر کس دیگر وابس شنود و همه پیوندهایی که در انسان به وجود می می

کند. این  ها را درمان می السالم( بیماری تمام مودت السالم( دارد. مواالت اهل بیت)علیهم است که به اهل بیت)علیهم

شود. در یک طرف  یک ساختار وجودی است. هر کسی که این ساختار را بتواند نصب کند یک جریانی ایجاد می

یق و موضوعات دریافت شده. یک حالت ظرف و مظروف در این ست و یک طرف حقا های دریافت شده محل

 ساختار وجودی انسان بیان شده است.

شود. از یک طرف بسیار ملموس و از یک طرف بسیار  شوید مباحث خیلی متفاوت می وقتی وارد فضای دعا می

آنی که خواندید تفاوت شوند. درکش نیاز به یک بینش خاصی دارد و در وهله اول ممکن است که با قر باشکوه می

 داشته باشد.
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بینید حقیقتش ایمان است.  شود و وقتی با صدر می کنید اسم حقیقتش یقین می وقتی شما انسان را با قلب نگاه می

ها نور است، نور فرقی ندارد. علت اینکه جایی نیت و گاهی یقین است به  شود. همه این یعنی حقیقت متمایز می

هایش متفاوت است. وقتی که نور را بخواهی ببینی؛ گوش را که  مرکّب است و گیرنده خاطر این است که انسان

 ببینی اسمش حکمت است و اگر عزم را ببینی اسمش علم است.

در این بحث یک نور و یک ایمان داریم، نور در همه هست، محل تجلی ایمان در صدر است، ولی ایمان در 

 آید. رفتارش به شکل مواالت می

ی طبق این دعا بگوید که من چگونه ایمانم را قوی کنم؟ این است که هر کدام از این اعضا ورودی اگر کس

شود. مثل این است که بگوییم حالمان خوب است  گیرند. هر چه عمل فرد بیشتر، قوتش بیشتر و ایمانش بیشتر می می

رضایتمندی دارم پس حالم خوب  دهیم یا بگوییم که من احساس و مریض نیستیم پس کارهای بیشتری انجام می

دهد. آدم کسل و تنبل یعنی  ها بیشتر شود ایمان را نتیجه می است و پس عملم بیشتر است. یعنی نور هر یک از ظرف

سازی ندارد. نیرو و قدرت ندارد.  شود. فکر قدرت عزم کند. صدر بروزاتش را شامل می اینکه قلبش ضعیف کار می

 درت شنیدن و دیدن و پیوند ندارد. این دستگاه جالبی است.دین هم که برنامه ندارد. ق

شود و در طرف دیگر عقل و سمع و مودت است بسیار  جهت توجه نفس و ادراَ و فعل را شامل می اینکه از یک

آید. دو مرحله دارد. یک مرحله قبل بلوغ  جالب است و یک نظام تکوینی دارد. یعنی انسان بدین شکل به وجود می

 ک مرحله بعد از بلوغ.است وی

  الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِیفِ سُبْحَانَ ذِی الْجَلَالِ الْبَاذِخِ الْعَظِیم  ذِی  سُبْحَانَ

 خود متن بسیار فاخر است.

 سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ الْفَاخِرِ الْقَدِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بِنِعْمَتِهِ بَلَغْتُ

   مَا بَلَغْتُ 

 بِهِ   الْعِلْمِ  مِنَ
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 وَ الْعَمَلِ لَهُ 

 وَ الرَّغْبَةِ إِلَیْهِ 

 وَ الطَّاعَةِ لِأَمْرِهِ

 ءٍ مِنْ کِتَابِهِ: جحد نسبت به کتاب. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی جَاحِدَةً لِشَیْ 

 شکر که من متحیّر از امر خدا نشدم. ءٍ مِنْ أَمْرِهِ : تحیّر . خدا رو وَ لَا مُتَحَیِّرَةً فِی شَیْ

 کند. انکار و جحد نسبت به کتاب در امر را نفی می (1

 تحیّر در ابهام فرو رفتن و تردید کردن است. (0

جا ایمان نیست. ولی ایمان در مفهومش  این دو تا مانع از علم به خدا، عمل برای او و رغبت به سمت خداست. این

ه او و رغبت به او و طاعت امر خداست. هر قدر که علم و عمل و رغبت و طاعت وجود دارد که علم به خدا، عمل ب

 شود. به امر بیشتر شود ایمانش بیشتر می

 افتد.  انکار دو حالت دارد، یا در جهل است یا بعد از دانستن اتفاق می

 شَیْئاً غَیْرَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانِی إِلَى دِینِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْنِی أَعْبُدُ 

پرستم. همه باید خدا را عبودیت  کسی حق ندارد که برای شکسته نفسی بگوید که غیر خدا را می قبال گفتیم که هیچ

کند. پس آثار ایمان هدایت به دین خداست که معادل عبودیت است. به نظرم این عبودیت روح ایمان است. روح 

 شود. ایمان هدایتی است که در دین او یافته می

ی اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ قَوْلَ التَّوَّابِینَ وَ عَمَلَهُمْ : آنچه که در توبه مهم است اقرار و عمل در آن است. یعنی اگر کس

 خواست توبه کند هم در قولش و هم در عملش بروز یابد.

 وَ نَجَاةَ الْمُجَاهِدِینَ وَ ثَوَابَهُمْ

 آورد. تَوَکُّلَهُمْ : از ایمان تصدیق و توکل در می وَ تَصْدِیقَ الْمُؤْمِنِینَ وَ 



7 
 

 وَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ:

 وَ الْأَمْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ:  

های مختلف ایمان؛  مورد قبل است. الیه 3دهد،که در نتیجه آن  می« امن عندالحساب»و « راحت عند الموت»ایمان 

 کند.  توبه، نجات و تصدیق را بیان می

گویند هر روز بخوانید برای این است که هر روز یک دستگاه یا  توان دستگاه استخراج کرد. اینکه می این دعا می در

 نصف یک دستگاه را بیابید.

کشم و  ا میش روَ اجْعَلِ الْمَوْتَ خَیْرَ غَائِبٍ أَنْتَظِرُهُ وَ خَیْرَ مَطْلَعٍ یَطْلُعُ عَلَیَّ : خدایا مرگ را بهترین غائبی که من انتظار

 ها هر کدام آیه قرآن دارد. هر کدامشان داستانی در قرآن دارند. شوم قرار ده. این ای که با آن مواجه می بهترین طلیعه

ها مباحث را  دانند که از کدام سوره خوانند یعنی می خوانند قرآن می علیه( دعا می اهلل وقتی که حضرت)سالم

 اند. آورده

 الْحُلْقُومَ وَ فِی حُضُورِ الْمَوْتِ وَ عِنْدَ نُزُولِهِ وَ فِی غَمَرَاتِهِ وَ حِینَ تَنْزِلُ النَّفْسُ مِنْ بَیْنِ التَّرَاقِی وَ حِینَ تَبْلُغُوَ ارْزُقْنِی عِنْدَ 

 حَالِ خُرُوجِی مِنَ الدُّنْیَا: اشاره به سوره واقعه و قیامت

 ی فِیهَا ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ لَا شِدَّةً وَ لَا رَخَاء: سوره فاطروَ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی لَا أَمْلِکُ لِنَفْسِ

 رَوْحاً مِنْ رَحْمَتِکَ: روح از رحمت

 وَ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِکَ: حظّ از رضوان

 : بشارت از کرامت. وَ بُشْرَى مِنْ کَرَامَتِک 

: یعنی همان تفسیر عند  طَ مَلَکَ الْمَوْتِ عَلَى إِخْرَاجِ نَفْسِی بِبُشْرَى مِنْکَ قَبْلَ أَنْ تَتَوَفَّى نَفْسِی وَ تَقْبِضَ رُوحِی وَ تُسَلِّ

 گوید. حضور الموت و... را می

ها برای برخی حکم درمان دارد و برای برخی  : این صحبت یَا رَبِّ لَیْسَتْ مِنْ أَحَدٍ غَیْرََِ تُثْلِجُ بِهَا صَدْرِی

 دهنده ایمان است. ارتقاء
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آورد.  آید. هرمش را پایین می آورد. حال می کننده است، یعنی حرارت صدر من را پایین می معنای خنک ثلج به

 جا حالت تمثیل هم دارد. این

 ها خودِ ایمان است، توصیف ایمان است. این

 وَ تَسُرُّ بِهَا نَفْسِی: نفسم را مسرور کند.

 وَ تُقِرُّ بِهَا عَیْنِی: چشمم را روشن کند. 

 تَهَلَّلُ بِهَا وَجْهِی: صورتم را بشّاش کند.وَ یَ 

 ام را باز کند. : رنگ چهره وَ یَسْفُرُ بِهَا لَوْنِی 

 وَ یَطْمَئِنُّ بِهَا قَلْبِی: قلبم را مطمئن کند.

 خوانی داشته باشد. : با سایر اعضای بدنم هم هم وَ یَتَبَاشَرُ بِهَا سَائِرُ جَسَدِی

 ها حیات شاداب است. خواهد و این موارد باال عالئم حیات و اطمینان و اعتماد است. این انسان اطمینان و اعتماد می 

 

 قسمت دیگر دعا متفاوت است:

یَغْبِطُنِی بِهَا مَنْ حَضَرَنِی مِنْ خَلْقِکَ وَ مَنْ سَمِعَ بِی مِنْ عِبَادََِ :غبطه خوردن این حالت شاخص است. هر کسی که 

 غبطه بخورد.شوند به حالم  بیند و می می

تواند حال مرا خوب کند، یعنی اینکه هر حالتی که به واسطه غیر خدا در فرد از این  کسی غیر تو نمی خدایا هیچ

تواند انسان را خوشحال کند، یا چشم انسان را  کسی نمی حالت ایجاد شود، کاذب و فرو ریختنی است. یعنی هیچ

 روشن کند غیر خدا. 

 ها چیست؟ خاصیت این

 نُ عَلَیَّ بِهَا سَکَرَاتِ الْمَوْتِ تُهَوِّ
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 وَ تُفَرِّجُ عَنِّی بِهَا کُرْبَتَهُ

 وَ تُخَفِّفُ عَنِّی بِهَا شِدَّتَهُ  

 وَ تَکْشِفُ عَنِّی بِهَا سُقْمَهُ 

 وَ تَذْهَبُ عَنِّی بِهَا هَمَّهُ وَ حَسْرَتَهُ 

 وَ تَعْصِمُنِی بِهَا مِنْ أَسَفِهِ وَ فِتْنَتِهِ 

 وَ تُجِیرُنِی بِهَا مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا یَحْضُرُ أَهْلُهُ 

 خَیْرَهُ وَ خَیْرَ مَا یَحْضُرُ عِنْدَهُ وَ خَیْرَ مَا هُوَ کَائِنٌ بَعْدَه  وَ تَرْزُقُنِی بِهَا خَیْرَهُ وَ خَیْرَ مَا یَحْضُرُ عِنْدَه

 اند. آوردهنشاطی است که در مقابل حیات شاداب  ها عوامل بی همه این

گوید که انا اخلصناهم بخالصه ذکر الدّار. یعنی به طور  ها با یاد مرگ است. در سوره مبارکه ص می محوریت این

 اند. خاص با یاد مرگ خالص شده

 کند: حالت را بیان می 4حیات بعد از مرگ: بعد از مرگ 

 ثُمَّ إِذَا تَوَفَّیْتَ نَفْسِی وَ قَبَضْتَ رُوحِی

 وحِی فِی الْأَرْوَاحِ الرَّابِحَةِفَاجْعَلْ رُ

 وَ اجْعَلْ نَفْسِی فِی الْأَنْفُسِ الصَّالِحَةِ 

 وَ اجْعَلْ جَسَدِی فِی الْأَجْسَادِ الْمُطَهَّرَةِ 

 وَ اجْعَلْ عَمَلِی فِی الْأَعْمَالِ الْمُتَقَبَّلَة: اعمال قبول شده است.

 شود. دیگر می کند. یک ساختار عمل و جسد و نفس و روح را بیان می
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ماند.  گوییم عمل و جسد و نفس و روح می ماند می اگر کسی بگوید که در حیات بعد از مرگ برای انسان چه می

گذارند  شود. اگر هم پوسیده شود، باز هم سبب خیر است. یعنی نمی اگر کسی مومن باشد بدنش پوسیده نمی

گیرند آن را چال کنند. ایمان بدون  هایشان را که می خنگویند مومنین نا جسدشان هدر رود برای همین است که می

بنابرین ایمان پذیر نیست این را ما جلسات پیش بیان کردیم و این دعا سندی از این بیان است.  توجه به آخرت امکان

 بسیار با سکرات موت هم ارتباط دارد.

اشراف داشتند، هر تکه از ادعیه خودش جریانی  السالم( هر چه که گفتند به طور کامل به آن دانیم که ائمه)علیهم می

 است.

  



11 
 

 ساعت دوم

 گذارند.  شود و مردم او را تنها می وقتی انسان تنها میتعبیرهایی که بکار بردند برای پس از مرگ است. 

وَحِیداً لَا حِیلَةَ لِی تْرََُ ثُمَّ ارْزُقْنِی فِی خِطَّتِی مِنَ الْأَرْضِ حِصَّتِی وَ مَوْضِعَ جَنْبَیَّ حَیْثُ یُرْفَتُ لَحْمِی وَ یُدْفَنُ عَظْمِی وَ أُ

 قَدْ لَفَظَتْنِی الْبِلَادُ وَ تَخَلَّى مِنِّی الْعِبَاد

وَ عَمِلْتُ فِی أَیَّامِ حَیَاتِی  وَ افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِکَ وَ احْتَجْتُ إِلَى صَالِحِ عَمَلِی وَ أَلْقَى مَا مَهَّدْتُ لِنَفْسِی وَ قَدَّمْتُ لِآخِرَتِی

 ()فوز از جنس رحمتحْمَتِکَ فَوْزاً مِنْ رَ

 ( )ضیاء از جنس نوروَ ضِیَاءً مِنْ نُورََِ  

  تثبیت از جنس کرامت( ) وَ تَثْبِیتاً مِنْ کَرَامَتِکَ

َْ لِی فِی الْبَعْثِ وَ الْحِسَابِ إِذَا بَارِبِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ إِنَّکَ تُضِلُّ الظَّالِمِینَ وَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ ثُمَّ 

 نِی بَعْدَ الْمَوْتِ وَ بَعَثْتَنِی لِلْحِسَابِانْشَقَّتِ الْأَرْضُ عَنِّی وَ تَخَلَّى الْعِبَادُ مِنِّی وَ غَشِیَتْنِی الصَّیْحَةُ وَ أَفْزَعَتْنِی النَّفْخَةُ وَ نَشَرْتَ

مَتِکَ یَسْعَى بَیْنَ یَدَیَّ وَ عَنْ یَمِینِی تُؤْمِنِّی بِهِ وَ تَرْبِطُ بِهِ عَلَى قَلْبِی وَ تُظْهِرُ بِهِ عُذْرِی وَ فَابْعَثْ مَعِی یَا رَبِّ نُوراً مِنْ رَحْ

 تُبَیِّضُ بِهِ وَجْهِی وَ تُصَدِّقُ بِهَا حَدِیثِی 

کند؟ یا  اب را تامین میعد از حسافتد. چه چیزهایی امنیت ب وجوه امنیتی که به واسطه ایمان بعد از مرگ اتفاق می

 بروز امنیت در آخرت چگونه است؟

ها ایمان در  از همه این .قلب را محکم کند و حمایت از عذرخواهی و سفیدرو شدن نور از جنس رحمت بصورتی

 شود.  دنیا کشف می

 ( )حجتی که به سرانجام برسد وَ تُفْلِجُ بِهِ حُجَّتِی

 (ا که انسان را به رحمت می رساندریسمان محکم قابل اتک) مِنْ رَحْمَتِکَ وَ تُبَلِّغُنِی بِهَا الْعُرْوَةَ الْوُثْقَى 

 باالترین درجه بهشت  را باید بخواهیم تا بشود و برسیم() وَ تُحِلُّنِی الدَّرَجَةَ الْعُلْیَا مِنْ جَنَّتِکَ 
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وَ  )بخشش( حَمَّدٍ النَّبِیِّ عَبْدََِ وَ رَسُولِکَ ص فِی أَعْلَى الْجَنَّةِ دَرَجَةً وَ أَبْلَغِهَا فَضِیلَةً وَ أَبَرِّهَا عَطِیَّةًوَ تَرْزُقُنِی بِهِ مُرَافَقَةَ مُ 

 .حِینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاعَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِ  أَوْفَقِهَا نُفْسَةً مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ

 ها را خواست و فهمید.  شود این دانم چطور می نمی

 عَلَى آلِهِ الطَّیِّبِینَ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ وَ عَلَى جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ عَلَى الْمَلَائِکَةِ أَجْمَعِینَ وَ  اللَّهُمَّ صَلِ 

ا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا اهِرِینَ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى أَجْمَعِینَ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا هَدَیْتَنَالطَّ

کَمَا فَضَّلْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ رَحِمْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا عَزَّزْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ 

ای که  شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ رفق : همراستایی و هماهنگی  عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا بَصَّرْتَنَا بِهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا أَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنْ

 شود. میمنجر به داد و ستد 

 موالیی که رفیق آدم هم باشد.

 کرامت ارزش ذاتی فرد است و شرافت ارزش نسبی فرد است. 

 آورد. کرامت ارزش وجودی خودش است.  ولی فقیه، سمتش برایش شرافت می

ها ایمان آور  خواهد. آرمان داشتن برای امنیت بخشی انسان سازی ایمان داشته باشیم مقدمات می اگر بخواهیم نظام

 است. 

 (دهد کند و تفصیل می اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهَهُ  )صل علی محمد را توصیف می

 این دعا ختم قرآن است. 

 ساز ایمان است.  های نظام ها ویژگی این 

 وَ أَعْلِ کَعْبَهُ وَ أَفْلِجْ حُجَّتَهُ وَ أَتْمِمْ نُورَهُ وَ ثَقِّلْ مِیزَانَهُ

 ()قدرت روشنگری او را زیاد کن وَ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ 

  بگیریم(« فاء»های قبل را به معنای «واو»شود که همه  جا باعث می در این« حتی)»وَ افْسَحْ لَهُ حَتَّى یَرْضَى  
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عَلْهُ أَفْضَلَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ عِنْدَََ مَنْزِلَةً وَ بَلِّغْهُ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِیلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِی وَعَدْتَهُ وَ اجْ

نَا عَلَى مِلَّتِهِ وَ اسْلُکْ بِنَا سُبُلَهُ وَ وَ وَسِیلَةً وَ اقْصُصْ بِنَا أَثَرَهُ وَ اسْقِنَا بِکَأْسِهِ وَ أَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَتِهِ وَ تَوَفَّ

 خزی یعنی خاری که به ورشکستگی رسیده است( ) ا بِسُنَّتِهِ غَیْرَ خَزَایَااسْتَعْمِلْنَ

 (متنبه نیست. پشیمانی زمانی که کار از کار بگذرد.) وَ لَا نَادِمِینَ 

د. و تواند اعتماد کن بیند ولی نمی فرد یقین را می های شدید، ، وسواسو امر بدیهی شک در اصل قضیه)وَ لَا شَاکِّینَ  

 (نظام ایمان به هم میریزد. کند. امر غیر یقینی اعتماد میبه 

 شود( زند و جای حق و باطلش عوض می )توهم می وَ لَا مُبَدِّلِینَ

  (خزی)خواسته است نرسد.  یک مدل خسر این است که انسان به هدفی که می

 های قرآن( کند. )ندامت و یا لیتنی ت بعد شکست را بیان مییکسری از آیات حاال

 آید.  عی شک ظاهر شد دیگر خسر بوجود میشود. هر موق ها و شک متولد می استدالل در بدی

 به امری فطری یا شرعی یا عقلی، شک است. اعتمادی  هر مواجهه از روی بی

 کند.  یمان است ولی دوباره هم تکرار میکند. پش فرد دوباره هم خطایش را تکرار میندامت زمانی است که 

  )فصل خزی، نادم، شاکی و مبدل(. فصل دارد 4خسر در قرآن 

بِ الْجَرِیحِ لَا تَفْضَحْنِی فِی مَشْهَدِ یَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِدَاعِیهِ وَ حِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لِرَاجِیهِ یَا سَاتِرَ الْأَمْرِ الْقَبِیحِ وَ مُدَاوِیَ الْقَلْ 

سِیرِ عْرِضْ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ عَنِّی مِنْ بَیْنِ الْأَنَامِ یَا غَایَةَ الْمُضْطَرِّ الْفَقِیرِ وَ یَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْکَالْقِیَامَةِ بِمُوبِقَاتِ الْآثَامِ وَ لَا تُ

ی حُسْنَ الِاسْتِعْدَادِ لِنُزُولِ هَبْ لِی مُوبِقَاتِ الْجَرَائِرِ وَ اعْفُ عَنْ فَاضِحَاتِ السَّرَائِرِ وَ اغْسِلْ قَلْبِی مِنْ وِزْرِ الْخَطَایَا وَ ارْزُقْنِ

وَ الْإِنَابَةِ فَلَا تُغْلِقْ عَنِّی بَابَ الْقَبُولِ وَ  الْمَنَایَا یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِینَ وَ مُنْتَهَى أُمْنِیَّةِ السَّائِلِینَ أَنْتَ مَوْلَایَ فَتَحْتَ لِی بَابَ الدُّعَاءِ

  مِنَ النَّارِ وَ بَوِّئْنِی غُرُفَاتِ الْجِنَانِ وَ اجْعَلْنِی مُسْتَمْسِکاً بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى الْإِجَابَةِ وَ نَجِّنِی بِرَحْمَتِکَ

 وَ اخْتِمْ لِی بِالسَّعَادَةِ وَ أَحْیِنِی بِالسَّلَامَةِ یَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْکَمَالِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْجَلَالِ 

 نی مخالف هرچند فرزند یا دوست انسان باشد(عدو یع)لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوّاً 
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 کند( قصد زوال نعمت میعدوی که )وَ لَا حَاسِداً 

 زند( )حاسدی که قدرت دارد و آسیب میوَ لَا تُسَلِّطْ عَلَیَّ سُلْطَاناً عَنِیداً 

 (کند باال کید و مکر هم پیدا می عالوه بر موارد)وَ لَا شَیْطَاناً مَرِیداً 

 کند.  کند و با قرآن اثبات می گمانه زنی میتدبر در دعا 

 عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیما.  بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّى اللَّهُ

 . را بخوانیم ییالحمدهلل که توانستیم یک دعا

کنیم. اساسا پژوهش باید  کنید گاهی مفهوم را پیگیری می کنید، گاهی یک واژه را دنبال می ای کار می وقتی سوره

اساس آن  ها و مفاهیم و تعریف کلمات مشخص و بر مطالعه قرآن و روایات باید مولفهبراساس مفاهیم باشد. برای 

ای سوره عصر تعریف داشته باشیم و با این تعاریف وارد دعا شویم. ولی از ه باید برای واژهمطالعه صورت گیرد. 

 حوصله جمع خارج است. 

 تواند از او جدا شود.  ی امروز را بخواند نمیخوانیم. اگر کسی این دعا ه بعد دعاهای صحیفه فاطمیه را میاز این ب

 در بیاورید. این واژه نیامده است. پس باید مفهوم را خسر در قرآن الزاما با 

 : چند کتاب در حوزه ایمان

  .کتاب المومن که ترجمه شده است. از قرن سوم است 

 و نکات مهمی دارد.  های جالب کتاب صفات الشیعه از شیخ صدوق که جالب است. روایت 

  .کتاب الزهد از کوفی اهوازی هم جالب است 

 .پژوهشی را تا پایان انجام دهند شود که افراد حتما یک موضوع پیشنهاد می

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


