
1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 03/03/96   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (سوم   جلسه )   نمل   مبارهک   سوره          

 

 بان صلواتی ختم بفرمایید.در این لحظات پایانی ماه مبارک شع صآمرزش گناهان، باالخجهت 

ما مضی من شعبان  اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی»ماه شعبان رو به پایان است، بگویید مدر زمانی که ایاشده گفته 

خداوند تمام نواقص ما را به فضل و برکت خودش جبران کند، صلواتی اهلل ءشا ان، برای اینکه «فاغفر لنا فیما بقی منه

 ختم بفرمایید.

وقت احتمال  نقدر که هیچآ، بیند مینواقص خود را خیلی زیاد  ،کند مینگاه  اش انسان وقتی به خود و نواقص

 تواند بگوید: نمی گیرد وقتی که رحمت و عظمت خداوند را در نظرمی اماصفاتش تغییر کند یا اصالح شود  دهد مین

راین ما با اطمینان به بناب است اگر کسی به آن قایل شود. بداین فکر خیلی  «.کندتواند ما را اصالح  نمیخداوند »

هیم خوا ان کند و از او میو نواقص ما را جبر خداوند قادر است گناهان ما را بیامرزد» گوییم: می فضل و عنایت الهی

 «.بیافتد که این اتفاق به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اتفاق

*** 

  الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1) مُبینٍ کِتابٍ وَ الْقُرْآنِ آیاتُ تِلْكَ طس

 (2) لِلْمُؤْمِنینَ  بُشْرى وَ هُدىً

 (3) یُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وَ الزَّکاةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ یُقیمُونَ الَّذینَ
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 (4) یَعْمَهُونَ فَهُمْ أَعْمالَهُمْ لَهُمْ زَیَّنَّا بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ إِنَّ

 (5) الْأَخْسَرُونَ هُمُ الْآخِرَةِ فِی هُمْ وَ الْعَذابِ سُوءُ لَهُمْ الَّذینَ أُوْلئِكَ

 (6) عَلیمٍ حَکیمٍ لَدُنْ مِنْ الْقُرْآنَ لَتُلَقَّى إِنَّكَ وَ

آنقدر که هدایت و بشارت مومنین را  اهمیت دارد، بسیار« و قرآن ب و آیات کتابکتا»برای خداوند در قرآن 

و بشارت این به این معناست که هرکسی که بنا داشت به سمت هدایت برود  است و دانسته «آیات کتاب»وابسته به 

نماز و ایتای  اقامه»هم بوسیله ارتباط برقرار کند و این ارتباط  «و کتابآیات قرآن »با  دیالهی را دریافت بکند با

بکند و به  اگر کسی بخواهد اقامه نماز و ایتای زکات همین طور افتد. اتفاق می «ورزی به آخرت زکات و یقین

 خواهد میعلت هم این است که وقتی  برود. « آنرکتاب و ق»ندارد جز اینکه به سمت  ای چاره ورزدب اخرت یقین

و همین طور « ؟!چه زکاتی»ایتای زکات بکند باید بداند  خواهد میقتی یا و« ؟!چه نمازی»اقامه نماز بکند باید بداند 

و خداوند در قرآن و کتاب همه این  «؟!مد نظر استچه آخرتی » ،د باید بداندخواهد به آخرت یقین آور میوقتی 

 دن ندارد.امکان عملی ش «کتاب و قرآن»این سه مورد اصال بدون آیات  تحقق بنابراین است. را تبیین کرده موارد

کند دچار زینت عمل و اعتماد  به آخرت و یا قوانینی که در این دنیا هست نتواند ی است اگر کسی به هر دلیلیطبیع

همان  و درد و ... که این موارد ازجنس غم و اندوه شود میسان وارد هایی که به ان همه بدیشود.  میردانی سرگ

ساز  حال این قرآنی که از آن به عنوان یقین فتد.ا به آخرت اتفاق میواسطه عدم ایمان  به هستند کهعذاب  مصادیق

باید  «؟!قرآن یعنی چه»بخواهید بفهمید  اگر است و درنتیجه ین قرآن به پیامبر القا شدهساز است اساز و ایتاء اقامهو

 و بالعکس. «؟!پیامبر یعنی چه»د بفهمی

 (7سَآتیکُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتیکُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ ) لِأَهْلِهِ إِنِّی آنَسْتُ ناراً  إِذْ قالَ مُوسى

 (8فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ أَنْ بُورِکَ مَنْ فِی النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ )

 (9إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزیزُ الْحَکیمُ )  یا مُوسى

  (10ال تَخَفْ إِنِّی ال یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ )  أَلْقِ عَصاکَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوسى وَ
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قرآن چه بفهمید خواهید  گوید اگر می و می کند میباز  پرانتز یات این است که انگار خود قرآننکته جالب این آ

 های زیر از داستان موسی گوش کنید: به بخش است، گفته

یکی و لقاءاهلل  به مالقات خدا برود تواند میتعریف شده یعنی  «مالقات خداوند»است که در طبعش موجودی  انسان

ن ای .کند میو خداوند برای او تجلی  بیند مینوری حضرت موسی)علیه السالم(  چگونه؟ های قرآن است. ز بحثا

مثل این است که  .است افتاده یاق واضحاتف تونه بوده برای ما مشخص نیست اما به هرجهگکه کیفیت این تجلی چ

ا آتشی هست و آن که آن ج کنم میکه من اینگونه دریافت  مثل اینگوید آن جا آتشی است،  مییك حسی به من 

انه انا اهلل العزیز » خیلی این بحث که آنجا هستم پس ای موسی بیا و آتش را ببر. کند میآتش به من اینگونه القا 

ءاهلل یك امر فتد و امر لقاا در کوه طور نیز به یك نحو دیگر اتفاق می و این حقیقت کند میاهمیت پیدا  «الحکیم

 .شود میطبیعی 

. شریعت  شوید می «لقای خداوند»ماه  وارده دارید شوید کأن میماه مبارک رمضان  وارد این یعنی این که وقتی شما

 به را برای انسان نزدیك کنند یعنی اگر در ماه مبارک رمضان «لقای اهلل»آیند که  و پیامبران علیهم السالم نیز می

 خواهد می ،شود میتوصیه  ،ون آن استای که اسمای الهی در و یا برای هر روز ادعیه شود میصیه بیر توجوشن ک

گذارد  می هایی را برای میقات خدا انسان الیق مالقات خداست یك محل یعنی حاال که .کند «کوه طور»ماه را  این

را امری سهل و همیشگی « لقاءاهلل»اند که امر  آماده (علیهم السالم)پیامبران . و  ...و حج و نماز ،مبارک مثل ماه

 حضرت موسی)علیه السالم(البته نه به شکلی که برای  به طور معمول جاری کنند. ها انسانکنند.کوه طور را برای 

باشد. این فتد بلکه به طوری که شرایطی برای انسان فراهم شود که در آن بتواند با خدا ارتباط داشته ا اتفاق می

اگر کسی بپرسد در ماه  شعبان و رجب و باالخص ماه مبارک رمضان است.ماه مثل ی های عزیز خصوصیات ماه

تباط ا خدا ارتر اینکه ب بفهمی و کمی قوی گویند کاری بکن که خدا را حس کنی، می ،کار کنمه چ مبارک رمضان

  ی.ا هکه فکر کنی با خدا مالقات پیدا کرد طوری بشود تر یعنی پیدا کنی و کمی قوی

 مالقات کرد..کوه طوری رفت،کوه طور را  بهای بود،  خوانیم که یك موسی خوانیم اینگونه می ما وقتی آیات را می

ای که او برای  لقاء ،لهی هستللقاءا ، یك کوه طوری هست،ای هست باید اینگونه بگوییم که یك موسی در حالیکه

اصال به خاطر  ،خواهند بخل نیستند و لقاءاهلل را برای همه می اسیراصال مثل ما  (علیهم السالم)پیامبران  .خواهد میهمه 

نماز  ای، حرام را بیاوریم در هر محلهمسجد برای اینکه بیت ال .طرح شده استسك و روزه و مسجد مهمین حج و منا
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 که لقاءاهلل را متنوع کنند. شوند میعبادات به همین دلیل متنوع نیز  و ...ای و که لقاءاهلل را ببریم در هر خانهبرای این

برای ما  جریاناین  گذار ه پایهم که یك طهارتی پیدا کرد کشوی حضرت موسی)علیه السالم(خالصه ما باید ممنون 

 نیز شد.

 

 (11) رَحیمٌ غَفُورٌ فَإِنِّی سُوءٍ بَعْدَ حُسْناً بَدَّلَ ثُمَّ ظَلَمَ مَنْ إِالَّ

 (12) فاسِقینَ قَوْماً کانُوا إِنَّهُمْ قَوْمِهِ وَ فِرْعَوْنَ  إِلى آیاتٍ تِسْعِ  فی سُوءٍ غَیْرِ مِنْ بَیْضاءَ تَخْرُجْ جَیْبِكَ  فی یَدَکَ أَدْخِلْ وَ

 (13) مُبینٌ سِحْرٌ هذا قالُوا مُبْصِرَةً آیاتُنا جاءَتْهُمْ فَلَمَّا

 (14) الْمُفْسِدینَ عاقِبَةُ کانَ کَیْفَ فَانْظُرْ عُلُوًّا وَ ظُلْماً أَنْفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَتْها وَ بِها جَحَدُوا وَ

شقاوت  توانند به سمت سعادت و یا یاین سری صفات انسان را م کنند که ا مطرح میراین آیات یك سری صفاتی  

( و حتما خیر و بر مدار حق است شود میآورد حسن)کاری است که اختیار  یزی که سعادت میسوق بدهند.آن چ

)انجام دادن هرکاری که غیر رساند ظلم می روزی( و بدبختی و تیره سختی حادّ)است و آنچه که انسان را به شقاوت

نسبت به بدیهیات شك کند و طلب یقین انسان این است که  «استیقنتها» است. )خود بزرگ بینی(و علوّ است(حق 

میل پیدا  دیگران و به خود نسبت یبه تعدّظلم به معنای در تاریکی و در ظلمت ماندن است و این که انسان  کند.

حق خودش و دیگران را ادا  کند میظلم  انسان وقتی ،در کل اماالبته معانی ظلم خیلی گسترده است  .کند می

 .به جهل و تاریکی است نزدیك و بسیار کند مین

 (15کَثیرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنینَ )  وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ وَ سُلَیْمانَ عِلْماً وَ قاالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی فَضَّلَنا عَلى

 (16ءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبینُ ) أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَ أُوتینا مِنْ کُلِّ شَیْوَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ وَ قالَ یا 

 (17وَ حُشِرَ لِسُلَیْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّیْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَ )

 از حسن دور و به سوء که به اندازه ظلم و علوی که داردهرکس  ت که:ها اینگونه اس در واقع رابطه بین این واژه 

 در و انسانی از ظلم هجرت کند شود میچطور »این است که  ی دهنده .آیات بعدی به نوعی نشانشود مینزدیك 
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حضرت سلیمان)علیه ملکه سبا در این داستان کسی است که همراه « اقع سوء خودش را به حسن تبدیل کند؟!و

یعنی هرکس که هر کاری  وجود داردمه و این قانون برای ه کند میو سوء خود را به حسن تبدیل  شود می (السالم

 .کند میهجرت  (علیهم السالم)پیامبران اند انجام بدهد به دامن  شان کردهکه ای

این  ی که همهنوعی شعور دارند.همه موجودات برخالف پندار ما  باید بدان توجه کنیم این است که کهای  نکته

تصویری  زنند. شناسند و با آن حرف می موجودات ظاهرا انسان کامل را می بقیه شعور در دست انسان کامل هست.

اند و ما  گوید همه روشن سوره انگار می اماما فقط روشنیم داریم این است که همه خاموشند و  مانز اطرافا که ما

 خاموش.

 یَشْعُرُونَ ال هُمْ وَ جُنُودُهُ وَ سُلَیْمانُ یَحْطِمَنَّکُمْ ال مَساکِنَکُمْ ادْخُلُوا النَّمْلُ أَیُّهَا یا نَمْلَةٌ قالَتْ النَّمْلِ وادِ  عَلى أَتَوْا إِذا حَتَّى

(18) 

 تَرْضاهُ صالِحاً أَعْمَلَ أَنْ وَ دَیَّوالِ  عَلى وَ عَلَیَّ أَنْعَمْتَ  الَّتی نِعْمَتَكَ أَشْکُرَ أَنْ  أَوْزِعْنی رَبِّ قالَ وَ قَوْلِها مِنْ ضاحِکاً فَتَبَسَّمَ

 (19) الصَّالِحینَ عِبادِکَ  فی بِرَحْمَتِكَ  أَدْخِلْنی وَ

حضرت ن سوره حادثه ای طیبرای مثال  برای ما نیز توصیه شده است. کردند که ای یاد خدا می به هر بهانه الهی انبیاء

 خوانند: را می دعای زیر 3 ،چهرمو در واکنش به سخنان سلیمان)علیه السالم(

مدیریت  یعنی از خداوند قدرت و بینش و تدبرالزم برای «...أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّوَقَالَ رَبِِّ »

 ها را در جای خودش و به بهترین نحو استفاده کند. مدیریتی که بتواند این نعمت .خواهد را می ها نعمت

 .رسد میها از ناحیه والدین به انسان که خیلی نعمت دده مینشان  « أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ»

 که عمل صالح یعنی عملی که به رضایت خدا بیانجامد، و شویم میوجه مت« وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ» بارتدرع

تا از طریق دعا  یك حادثه مثل مورچه باعث شددیدیم که در اینجا  .ی داخل شدن در بندگان صالح خداستسوم

 گیرد.بلقاءاهلل شکل  ن)علیه السالم(حضرت سلیمابرای 

 (20وَ تَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقالَ ما لِیَ ال أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ کانَ مِنَ الْغائِبینَ )

 (21لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدیداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّی بِسُلْطانٍ مُبینٍ )
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 (22أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقینٍ )فَمَکَثَ غَیْرَ بَعیدٍ فَقالَ 

 (23ءٍ وَ لَها عَرْشٌ عَظیمٌ ) إِنِّی وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِکُهُمْ وَ أُوتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَیْ

 (24الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبیلِ فَهُمْ ال یَهْتَدُونَ ) وَجَدْتُها وَ قَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَیَّنَ لَهُمُ

 حضرت سلیمان)علیه السالم(کنند  فکر می ،خوانند ها وقتی این آیات را می که بعضی این استآیات ای که این  نکته

یا  کنم مییا زندانی  کنم میذبح گوید یا این را  بیند می که وقتی یك پرنده را نمی چه قدر شخص قاطعی بوده است

را  این  خواهد می رسد میبه نظر که در حالی ،یعنی خیلی آشکار باشد(اورید که سلطان مبین باشد)یك حجت بی

همان قوانینی که . شوند میها هم سطحی از عقالنیت را قایل  حکومت مردان الهی حتی برای پرندهبگوید که در 

حضرت گذارند و این ناشی از سیطره  همین قانون را می نیزبرای پرنده  شوند میبرای انسان ذی شعور قائل 

 حضرت سلیمان)علیه السالم(.خیلی جالب است که یك پرنده به روی موجودات است سلیمان)علیه السالم(

ده چیز پرنولو احساس او اشتباه باشد خود این احساس  «أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ»گوید  می

تأیید هدهد و صحه گذاشتن بر این علم نداشتن است با این که  حضرت سلیمان)علیه السالم(جالبی است و بازخورد 

زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ » ها تحلیل یك پرنده باشداینکه  شود میآدم باورش ن به آنجا واقف بود. )علیه اسالم(حضرت

تواند طیر را  بینم که می )علیه اسالم(  میلیمانالبته از قدرت سمن این را  «أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ ال یَهْتَدُونَ

 اینگونه توانمند کند.

حضرت سلیمان)علیه را به وسیله  )انسان کامل((امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجهواقع سوره نمل جلوه ربانی  رد

امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه انسان در مواجه با  سطح ،بخواهیم فکر کنیم اینگونهو اگر  دهد مینشان   السالم(

البته خود اینکه  ..ه در حد خود این پرنده هم نیستیمما ک ،بود این سطح پرندهحاال  خیلی باال برود.الشریف( باید 

 .کار است ابتدای ،انسان سطح توقعش را نسبت به خودش تنظیم کند

 (25ءَ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ ) خَبْأَالَّ یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذی یُخْرِجُ الْ 

 (26اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ )
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  و البته فاصله هست تا کند میارتباط برقرار  «هو»ای از لقاء که انسان با  درجه اندازد، دوباره انسان را یاد لقاءاهلل می 

 «.انا»

 

 (27قالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْکاذِبینَ )

 (28هذا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا یَرْجِعُونَ )  اذْهَبْ بِکِتابی

 (29یمٌ )قالَتْ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتابٌ کَر

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

 .معلوم است عاقبت به خیر بشوند از همان اول وقتی بناست ها انسان 

إِنِِّی  »داند که شناسد فقط می داند یعنی چه و نه سلیمان)علیه السالم( را می رسیده که نه بسم اهلل را می به بلقیس ای نامه

تصور  مثالچراکه  صفت خوب ملکه سبا بود. اولینو این  کند میو به آن حسن ظن  پیدا  «أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ

تا  «خواهی ما را تخریب کنی شما می»اگر از اولش بگوییم که  ،کندانتقادی از ما ب خواهد مییا دوست ما همسر  کنید

ا تأثیر مثبتی در من خواهد حسن ظن داشته باشیم و بگوییم حرف شم اگر اما شود میچیزی عایدمان ن آخر موضوع

 ای را دریافت کنیم. است نکته ممکن ،گذاشت

 (31مُسْلِمینَ )  أَالَّ تَعْلُوا عَلَیَّ وَ أْتُونی

 (32أَمْری ما کُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ )  فی  قالَتْ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونی

ها باعث  ورزی در نظر خودش است.این ویژگی سبا، اهل مشورت بودن و عدم تعصب دومین ویژگی مثبت ملکه 

 انسان کافر به سمت روشنایی برود. شود می

 (33قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدیدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَیْكِ فَانْظُری ما ذا تَأْمُرینَ )
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هر طور  اماهم ثروت  و هم سپاهیان ،گفتند که ما هم قدرت داریم ا نیز در پاسخ مشورت خواهی اواطرافیان ملکه سب

صاحب تدبیری  انساننتیجه  در .نشوند رد که بزرگان متوقعبرخورد کدانید. در واقع ملکه سبا طوری  میشما صالح 

 داشت.بر آنها را هم نهایتا سیطره  و تگرف بود که هم مشورت می

 (34الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ کَذلِكَ یَفْعَلُونَ ) قالَتْ إِنَّ

 (35وَ إِنِّی مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ )

 (36فَما آتانِیَ اللَّهُ خَیْرٌ مِمَّا آتاکُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِیَّتِکُمْ تَفْرَحُونَ ) فَلَمَّا جاءَ سُلَیْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمالٍ

 (37 )ارْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُودٍ ال قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ

 (38مُسْلِمینَ )  بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ یَأْتُونی  کُمْ یَأْتینیقالَ یا أَیُّهَا الْمَلَؤُا أَیُّ

 (39قالَ عِفْریتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَ إِنِّی عَلَیْهِ لَقَوِیٌّ أَمینٌ )

یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّی  قالَ الَّذی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ

 (40أَ أَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ وَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَریمٌ )  لِیَبْلُوَنی

 (41ها نَنْظُرْ أَ تَهْتَدی أَمْ تَکُونُ مِنَ الَّذینَ ال یَهْتَدُونَ )قالَ نَکِّرُوا لَها عَرْشَ

از طرفی در این آیات  .در امام شناسی هستند لکی و هم از جهت ملکوتیآیات عجیبی هم از جهت مُ ،این آیات

)علیه حضرت علی یك روایتی در این  باب است از افتد که بیشتر شبیه به الهام است. ها سریع اتفاق می اینقدر صحنه

مثل ملکه  .«امید دارید نباشید تا چیزی که برآ هکه امید ندارید بیشتر امید داشت نسبت به چیزی»:فرماید السالم( که می

اصال فکر  .یا جنگی در راه استکرد مذاکره  در حرکت بود فکر می )علیه السالم(سمت سلیمان که به یمانسبا که ز

 .لمان شده باشدمس ،گردد کرد وقتی باز می نمی

 : شود میزیر مرور  سه موقفبرای انسان این آیات گویی هنگام مطالعه 

 .پیامبر بازگشت و آتش بیاورد که رفت )علیه السالم(موسی .1
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 مسلمان بازگشت. ،که سبا رفت آتش جنگ را خاموش کندمل .2

 بازگشتند.، مومن و مسلمان دان که از فرعون اجر دریافت کنندساحران رفتند می .3

 باید دائما امید داشته باشد. ،)علیه السالم(ان طبق این روایت حضرت امیربنابراین انس

معجزه بناست  امام کسی است که اگر به وسیله .شود میدیده  حضرت سلیمان)علیه السالم(بحث امام در همه آیات 

 .شود میمعجزه هم هدایت ن کسی که هدایت شدنی نیست با اماآورد  کسی هدایت شود برای او معجزه می

 (42فَلَمَّا جاءَتْ قیلَ أَ هکَذا عَرْشُكِ قالَتْ کَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَ کُنَّا مُسْلِمینَ )

 (43وَ صَدَّها ما کانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّها کانَتْ مِنْ قَوْمٍ کافِرینَ )

قالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ  ادْخُلِی الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ کَشَفَتْ عَنْ ساقَیْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَواریرَقیلَ لَهَا 

 (44وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ )  نَفْسی

حس باشکوهی است یعنی بدون  ،یکی از سران طاغوت استن بلقیس که )علیه السالم( هنگام دیدسلیمان احساس

ما یکی از کارهایی که  تواند او را مسلمان کند. این که میخوش گمان است به  ،این که خود را گم کند و بترسد

در ان بگوییم امروز چقندن شناسایی کنیم و مثال با خودمها را هنگام قرآن خوا باید بکنیم این است که این حس

مثال در مواجه با  .بود و یا بالعکس حضرت سلیمان)علیه السالم(حس  ،امروز چقدر حس من ،ای بودحس من موسی

 .شویم میها دچار مشکل  البته ما نوعا در تطبیق ؟در ما وجود دارد یك مومن بررسی کنیم که چقدر حس فرعونی

 شود. تر تا بحث کاربردی کنیم به چند روایت دراین جا اشاره میحال 

ه ای به واسطو هر سوءای حتما در ریشه خود ظلم دارد  سوء ره و ظلم.ء علو و سو حسن و گردیم به بحثیبرم

چرا خوب  ،خوب نیستحالمان  گوییم مییعنی  ،بینیم میمان را در حالسوء  گاهی اوقات ماافتد. ظلمی اتفاق می

مان بد پس ما هر وقت حال .بینیم در آن نمی های نیکویی را و زیبایی چون ثمرات ،ن در آن نیستچون حس ؟نیست

هایی از ظلم در روایات زیر دقت  حال به نمونه شناسایی کنیم. ،را که یك ظلم است باید بیایم ریشه آن سوء ،بود

 کنید:
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یعنی هرظلمی در دنیا مساوی با یك  «:شقاوتها فی االخره ظلم المرء فی الدنیا عنوان»: (لیه السالمقال علی )ع -

 .است در آخرت شقاوت

 .ظلم نفسه من رضی دار الفنا عوضا عن دار البقاء -

 .و اطاع الشیطان ظلم نفسه من عصی اهلل -

 الیومن بالمعاد من ال یتحرج عن ظلم العباد. -

حتما  ،باشد اگر حال بدی بر اساس سوءاین است که دو ناراحتی وجود دارد  تفاوت سوء و حرج با  این که در هر)

 ناشی از سوء نیست.( ،شدو حرکت مثبت اگر منجر به حسن  اماتولید سوء و گناه خواهد کرد 

 من اهمل العمل بطاعه اهلل ظلم نفسه -

 من باع نفسه بغیر نعیم الجنة فقد ظلمها -

 سوء ظن به یك انسان مومن است. ،ترین نوع ظلم بدترین و زشت -

های قدر  معنوی بگذراند و در شب اگر کسی بخواهد این ماه رمضان را خیلی پاک و های باال، حال با دقت در بحث

نها در زندگی خود بشناسد و از آ مصادیق ظلم راباید  ،برسد امام زمان)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(به درکی از 

 .(شود می ظلم ،ن سلب شدهرجا آ ..)شما باید حقوق خدا را بشناسیدکندرا تبدیل به حسن  آنها وبرائت پیدا کرده 

 ظلم به همسر است. ،ها ترین ظلم یکی از شایعکه باید بدان توجه کنیم این است که یکی از نکات بسیار مهمی  و

و این  شود میی که خود انسان هم متوجه نبه طور ،هاست ترین ظلم به همسر مخفیاین است که ظلم  دلیل آن نیز

باید  ،عاقبت به خیر شود خواهد میو اگر فردی د تواند وجود داشته باش و رفتار انسان می حرف ،نگاهظلم به همسر در

 حقوق وی است.شناختن حقوق همسر و ادای  نیز آن راهکار اول ظلم به همسر را اصالح کند.

مضطرب است و به قول معروف یك جای  ،و رنج دارددرد  ،ن شد که هرکسی حالش بد استنتیجه حرف ای

تا  ترمیم کندپس باید بگردد آن سوراخ را پیدا کند و آن  ،شود میآب در آن  جمع نو سوراخ است حوض او

 ش خوب شود.لحا
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به برکت صلوات  ،مان را به حسن تبدیل کنیم های خود را پیدا کنیم و سوء حال شاءاهلل که در این ماه مبارک ظلمان 

 بر محمد و آل محمد.

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(


